
ยุทธศาสตร์ที่ ...................................................................................
ประเด็น / งาน :  โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)    
ตัวช้ีวัด (KPI) : โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันที่ 2          
สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

1. โรงพยาบาลเถินยังไม่ผ่านเกณฑ์ RDU ขัน้ที ่2 โดยตัวชี้วัดทีไ่ม่ผ่านคือการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคเปา้หมาย
คือ กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, ทอ้งร่วงเฉียบพลัน, แผลสดจากอุบติัเหตุ และคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด
2. อัตราการติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 10% จาก base line

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ....................ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพทย์/พยาบาล รพ.เถิน มีผู้เข้าร่วมการประชุม 0 ต.ค.61-ก.ย.62 อัทธยา
โครงการควบคุม ปอ้งกันการด้ือยาต้านจุลชีพและสมเหตุผลใน 4 กลุ่มโรคทกุคน มาหหว่า 80% RDU team
การใช้อย่างสมเหตุผล1. สร้างความรู้ความเข้าใจใน และมีผู้เซ็นรับทราบ

แนวทางการรักษา และการลง ในหนงัสือเวียน 100%
รหสั ICD-10 ใหแ้ก่แพทย์
และผู้ส่ังใช้ยา ผ่านหนงัสือเวียน
กลุ่มไลน,์ การประชุม

2.สนบัสนนุแนวทางการรักษา คอมพวิเตอร์ในหอ้งหอ้งตรวจผู้ปว่ยนอกคอมพวิเตอร์ในหอ้ง 0 ต.ค.61-ก.ย.62 อัทธยา
โดยเปน็ไฟล์ทีส่ามารถคลิกตรวจและหอ้งฉุกเฉินหอ้งฉุกเฉิน ตรวจและหอ้งฉุกเฉิน นนธภพ
จากหนา้จอหอ้งตรวจ ทกุเคร่ือง ทกุเคร่ือง RDU team
หรือ HosXP ได้

3. ท าตราประทบัเกณฑ์ในการตราประทบั 10 ชิ้นหอ้งตรวจผู้ปว่ยนอกมีการใช้ตราประทบั 2,500 ตค.61-ก.ย.62 อัทธยา
วินจิฉัย URI (Centor Criteria)แพทย์ หอ้งฉุกเฉิน ในการวินจิฉัย RDU team
และใช้ในจุดคัดกรองก่อนพยาบาล หอ้งตรวจเด็ก มากกว่า 80% พยาบาลจุด
พบแพทย์ คัดกรอง

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ..........................................................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ
 กิจกรรมหลัก /
 กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนนิการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนนิการ
ผู้รับผิดชอบ



4. กรณีแผลสด มีการบนัทกึพยาบาลหอ้งฉุกเฉินรพ.เถิน มีการบนัทกึระยะเวลา 0 ต.ค.61-ก.ย.62 พยาบาลหอ้ง
ระยะเวลาทีเ่กิดแผลแพทย์เวร หอ้งฉุกเฉิน ทีเ่กิดแผลและลักษณะ ฉุกเฉิน
และลักษณะแผลประกอบการ แผลก่อนการวินจิฉัย แพทย์เวร
วินจิฉัย กลุ่มโรคแผลสด

มากกว่า 80%

5. กรณีทอ้งร่วงเฉียบพลันแพทย์ หอ้งตรวจผู้ปว่ยนอกมีการบนัทกึจ านวนคร้ัง 0 ต.ค.61-ก.ย.62 แพทย์
มีการบนัทกึจ านวนคร้ังของพยาบาล หอ้งฉุกเฉิน ของการถ่ายเหลวและ พยาบาลจุด
การถ่ายเหลว และลักษณะ หอ้งตรวจเด็ก ลักษณะอุจจาระก่อน คัดกรอง
อุจจาระประกอบการวินจิฉัย การวินจิฉัย ในกลุ่มโรค

ทอ้งร่วงมากกว่า 80%

6.กรณีคลอดปกติ มีการระบุแพทย์ หอ้งคลอด มีการระบเุหตุผลของ 0 ต.ค.61-ก.ย.62 แพทย์
เหตุผลของการใช้ยาปฏิชีวนะพยาบาล LR การใช้ยาปฏิชีวนะ พยาบาล LR
ทกุคร้ัง ในหญิงคลอดปกติ

มากกว่า 80%

7. ดึงข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูลข้อมูลสรุปรายเดือนรพ.เถิน มีข้อมูลสรุปรายเดือน 0 ต.ค.61-ก.ย.62 อัทธยา
ใหแ้ก่ผู้ส่ังใช้ยา และสรุปข้อมูล12 เดือน คืนใหผู้้ส่ังใช้ยาทกุเดือน
ใหผู้้บริหารและ RDU doctor (12 เดือน)

8.จัดพมิพฉ์ลากยามาตรฐาน รพ.สต.สามารถพมิพ์รพช. รพ.สต.สามารถพมิพ์ 0 ต.ค.61-ก.ย.62 RDU team
และฉลากเสริมตามรูปแบบ ฉลากยา RDU รพ.สต.ทกุแหง่ ฉลากยา RDU
ฉลาก RDU ได้ทกุแหง่ ได้ทกุแหง่ 
จัดท ารายละเอียดยา 13 กลุ่ม มีการใช้ฉลากเสริม มีการใช้ฉลากเสริม
ให ้รพ.สต.ใช้ทกุแหง่ใน 13 กลุ่มโรค ใน 13 กลุ่มโรค

9.จัดท าฉลากช่วยส าหรับยารพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีฉลากช่วยใช้ในรพ. 0 ต.ค.61-ก.ย.62 RDU team
ทีม่ีการใช้ยุ่งยาก ซับซ้อน และรพ.สต.ทกุแหง่
เช่น ยาหยอดตา ยาเหนบ็



การผสมผงยาแหง้ส าหรับเด็ก

10.ทบทวนแนวทางการด าเนนิคณะกรรมการ รพ./ รพ.สต แนวทางการปฏิบติั 0 ต.ค.61-ก.ย.62 PTC/คปสอ.
งานตามมาตรฐานการรักษาPTC ทีไ่ด้รับการทบทวนแล้ว
ในกลุ่มโรคทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรค
/กลุ่มผู้ปว่ยดังต่อไปนี ้:
แนวทางการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในกลุ่มโรค
NCD, แนวทางการเฝ้าระวัง
การใช้ยาในสตรีมีครรภ์
หญิงใหน้มบตุร, ผู้ปว่ยโรค
ไตเร้ือรังดับ 3, ผู้สูงอายุที่
ใช้ Long acting BZD

11.ส ารวจการจ าหนา่ยยาร้านช าในอ าเภอเถินอ าเภอเถิน รายงานผลการ 0 ต.ค.61-ก.ย.62 งาน คบส.
ปฏิชีวนะ NSAIDs ส ารวจร้านช า
และสเตียรอยด์ในร้านช า และปญัหาทีพ่บ
(บรูณาการกับงาน คบส.)

12.ประเมินตามเกณฑ์รพ. รพ. ผลการประเมิน 0 ต.ค.61-ก.ย.62 RDU team
จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา
และส่งเสริมการขายยา
ของกระทรวงสาธารณสุข

13. ประเมินตนเองตามแบบรพ รพ รายงานการประเมิน 0 ธค 61/ RDU team
ประเมิน RDU-1 และRDU-2 ตนเอง มี.ค.62/

มิ.ย.62/

2 รหัสโครงการ....................
การควบคุมและปอ้งกันเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลท า Antibiogram รพ. รพ. Antibiogram ของ 0 ต.ค.61-ก.ย.62 RDU team



ของโรงพยาบาล โรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  แผนงานที่ 3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวช้ีวัด (KPI) :ร้อยละของจังหวัดมศูีนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน : 1.อ าเภอเถินมีผังโครงสร้าง EOC คณะกรรมการยังไม่เข้าใจในบทบาทหนา้ทีต่นเอง
                                         2.จนท.ขาดการพฒันาบคุลากรรองรับการปฏิบติังานทมีตระหนกัรู้สถานการณ์(SAT) ระดับอ าเภอ

จ านวน แหล่งงบ
1 รหัสโครงการ  

โครงการพัฒนาระบบการ การจัดการโรคและตอบ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยโต้ภาวะฉุกเฉิน/ภัยสุขภาพ

สุขภาพ อ.เถิน  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
อ าเภอเถิน
1.การพัฒนาระบบตอบโต้ บรูณาการกับการประชุมคปสอ.
ภาวะฉุกเฉินและพัฒนา
ศูนย์ EOC
ระยะก่อนเกิดเหตุ
  - ทบทวนค าส่ัง EOC 1 ทมี คปสอ.เถิน มีค าส่ังคณะกรรมการ 
อ าเภอเถิน ปรับปรุง EOC     พ.ย.61
ผังโครงสร้าง ICS อ าเภอเถินทีเ่ปน็

ปจัจุบนั
 - ประเมินสถานการณ์โรค1 คร้ัง คปสอ. เถิน มีการวิเคราะห์
และภัยสุขภาพของอ าเภอ สถานการณ์โรคและ     พ.ย.61

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562
        คปสอ. เถิน....จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ
กิจกรรมหลัก / 

กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนนิการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนนิการ

ผู้รับผิดชอบ



และก าหนดประเด็นในการ ภัยสุขภาพ พร้อมท า
วางแผน แผนเผชิญเหตุ IAP 
 - ท าแผน Specific Hazard 

Plan จากการวิเคราะห ์
ความเส่ียง
 - สร้างเครือขา่ยในการเฝ้า

ระวัง ปอ้งกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
 - คืนข้อมูลสถานการณ์โรค 1 คร้ัง พ.ย.-61 คปสอ.เถิน
/ภัยสุขภาพทีเ่ปน็ ปญัหา
ของพืน้ทีแ่ก่คณะกรรมการ 
พชอ.
  -คืนข้อมูลสถานการณ์โรค12 คร้ัง ต.ค.61 -ก.ย.62 คปสอ.เถิน
ทีต้่องเฝ้าระวัง อุบติัเหตุ และ
สาธารณะภัย ใหก้ับหวัหนา้
ส่วนราชการและผู้น าชุมชน
  -สร้างเครือข่ายในระดับคณะกรรมการพชอ. 1 คปสอ.เถิน
อ าเภอ
  -สร้างเครือข่ายในระดับ คณะกรรมการ 8  ต าบล SRRT ต าบล
ต าบล THB (Tables Health

board )
  -สร้างเครือข่ายระดับหมู่คณะกรรมการ 95 หมู่บา้น รพ.สต.ทกุแหง่
บา้น VHB (Villages  Health กลุ่มงานสุขา

board ) รพ.เถิน

  -สร้างเครือข่ายในสถานผู้บริหารสถานศึกษา 34 โรงเรียน รพ.สต.ทกุแหง่
ศึกษา และศูนย์เด็กครูอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานสุขา

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็ก 26  ศูนย์เด็ก รพ.เถิน

 -จัดท าโครงสร้างระบบ1 ทมี คปสอ.เถิน มีค าส่ังคณะ  พย.61 คปสอ.เถิน
บญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรรมการและทมี



 ทางสาธารณสุขรองรับศูนย์ พร้อมโครงสร้าง
ปฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน ระบบบญัชาการ
 (EOC)และจัดทมีตระหนกั เหตุการณ์การเฝ้า
รู้สถานการณ์ (SAT) ระวังโรคและภัย
  -จัดต้ังทมี SAT อ าเภอเถิน 1 ทมี สุขภาพอ าเภอ ผช.สสอ.

จ านวน 8 คนประกอบด้วย บญุธิตา
ผช.สาธารณสุขอ าเภอ SAT manager กรรณิการ
ตัวแทนโซน 4 คน ธวัชชัย,วิจิตรา
 กลุ่มงานสุขาฯ 2 คน สาธารณภัย 1คน พศิิษฐ์  และ
กลุ่มงาน ER  1คน อุบติัเหตุ ศักด์ิสุนนัท์

นริสา

 - ชี้แจง จัดท าแนวทาง 1 คร้ัง มีระบบส่งต่อรายงาน     ธ.ค.61 คปสอ.เถิน
การรายงานและข้อมูลการ พร้อมระเบียนรายงาน

เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค
ทมี SAT อ าเภอ และภัยสุขภาพอ าเภอ

  -กรณีเข้าเกณฑ์ DCIR และ
โรคทีม่ีความส าคัญสูง( Priority
diseases ) ต้องรายงานประธาน
EOC ภายใน 24 ชั่วโมง
ทางโทรศัพทก์่อน ตามด้วยเอกสารรายงาน

 - การประชมุซักซ้อมความ 1 คร้ัง ทมีงาน มีความเข้าใจ     ธ.ค.61 นริสา ยุวลี
เข้าใจ และแนวทางการ ในบทบาทหนา้ที่ ธนสิา  บญุธิตา
ด าเนนิงานกับทมีในส่วน ของตนเอง กรรณิการ์
ปฏิบติัการ เพื่อเตรียมความ

พร้อมกับทมี SAT,MERT,
,EMS ,  MCATT ,CDCU

SRRT
 - ซ้อมแผน Functional1 คร้ัง มีการซ้อมแผน  มี.ค.62
 Exercise ของส่วนงาน 30 คน ตาม  Functional 



ต่างๆโดยจัดซ้อมแผนบนโต๊ะจนท. คปสอ. Exercise
( Table Top Exercise )ทัง้หมด

 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการ มีศูนย์ EOC พร้อม     ธ.ค.61
สนับสนุนการด าเนินงานEOC ปฏิบติัการ และ
 - จัดต้ังศูนย์ EOC 1ศูนย์ มีวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้     ธ.ค.61

ในส่วนปฏิบติัการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 - จัดท า Flow chart ใน มีคู่มือการตอบโต้    ม.ค.62
การด าเนนิงานตอบโต้ภาวะ ภาวะฉุกเฉินและภัย
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ / สุขภาพ ทกุโรค
โรคติดต่อ รายโรคส าหรับ
คณะกรรมการทมีงาน เพือ่
ใช้งานในสถานการณ์จริง
 - จัดท า CPG รายโรค มีคู่มือวิชาการรายโรค    ม.ค.62
ส าหรับเจา้หนา้ที่สาธารณสุข ทีส่ าคัญ
เพือ่เปน็คู่มือในการเตรียม
และใช้ในสถานการณ์จริง
  -การควบคุมและรายงาน

ระดับหมู่บา้นแจ้งข่าวรวดเร็ว โดยอสม. 95 หมู่บา้น
มอค.ตรวจสอบข้อมูล รายงาน 18 รพ.สต.
SRRT อ าเภอลงสอบสวนควบ 1 ทมี
คุมโรค 

ระยะเผชิญเหตุ
 - จัดเตรียมก าลังพลทีม่ีอยู่ทกุเหตุการณ์ กรณีเกิด EOC
และก าลังพลส ารองในการ เหตุการณ์
ใหบ้ริการในกรณีเผชิญเหตุ
 - ประชุม Warroom เปดิทกุเหตุการณ์ กรณีเกิด EOC
ศูนย์ EOCและเตรียมความ เหตุการณ์
พร้อมในการให้บริการในพื้นที่



 - จัดเตรียมก าลังพลที่มีอยู่ กรณีเกิด EOC
และก าลังพลส ารองจัดทมีทกุเหตุการณ์ เหตุการณ์
ปฏิบติัการเพื่อตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน
 - ด าเนนิการตอบโต้ทีเ่กิด กรณีเกิด
ขึน้ตามแผน ทีต้ั่งไว้ เหตุการณ์
 - สรุปรวบรวมรายงานผลทกุเหตุการณ์ กรณีเกิด EOC
การปฏิบติังานจากเหตุการณ์ เหตุการณ์
ทีเ่กิดขึน้แก่ผู้บริหาร
 - วิเคราะหส์ถานการณ์/ทกุเหตุการณ์ กรณีเกิด EOC
ประเมินความเสียหายทีเ่กดิ เหตุการณ์
  - ทมี SAT กรณีภาวะฉุกเฉิน
พฒันาติดตาม เฝ้าระวังเชื่อม
โยงกับหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง
จัดท าข้อมูล สรุปสถานการณ์
และเสนอพจิารณาปดิ EOC

ระยะหลังเผชิญเหตุ
 - จัดหน่วยบริการสาธารณสุข ทกุเหตุการณ์ กรณีเกิด EOC
เคล่ือนที ่เพือ่ช่วยเหลือ เหตุการณ์
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์เสริม กรณี
การช่วยเหลือไม่เพยีงพอ
 - วิเคราะหส์ถานการณ์ทกุเหตุการณ์ กรณีเกิด EOC
ประเมินความเสียหายทีเ่กดิ เหตุการณ์
ขึ้น และวิเคราะห์ความเส่ียง

การเกิดเหตุการณ์ซ้ า
 - ถอดบทเรียนจากเหตุทกุเหตุการณ์ กรณีเกิด EOC
การณ์ทีเ่กิดขึน้ เพือ่หา เหตุการณ์
ข้อเด่น/ข้อด้อยของการ
ด าเนนิงานพร้อมหาแนว



ทางแก้ไขโดยทมี

2.การพฒันาศักยภาพ
บคุลากรใหม้ีความพร้อม
ในการปฏิบติังาน
  -จัดอบรมผู้รับผิดชอบงานรพ.เถิน 3 คน ค่าวิทยากร 2 วัน UC ธนสิา,บญุธิตา
ควบคุมโรค สสอ.4 คน 7,200 บาท
  - พฒันาศักยภาพทมี SAT รพ.สต.20 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 120 X 29 คนX 2 วัน
เพือ่ติดตามประเมินวิเคราะห์วิทยากร2 คน เปน็เงิน 6,960 บาท
สถานการณ์และความเส่ียง ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท
อย่างต่อเนือ่งในสถานการณ์ รวมเงิน 15,160 บาท
ปกติ 

 - ซ้อมแผนสาธารณ1คร้ัง/100คน คปสอ.เถิน พร้อมรับภัยพิบติั 100คน UC เม.ย 62 นริสา

ประจ าปี 100x25บาท ภูนนท์

2500บาท EOC

รวมเงิน 17,660 บาท

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ ( Service Excellence)

ประเด็น / งาน PA การพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ( Primary Care )

เป้าหมาย / ตัวช้ีวัด (KPI) :                                            1. ร้อยละของอ าเภอทีม่ีการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ทีม่ีคุณภาพ

                                  2. ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่เปดิด าเนินการในพื้นที่ ( Primary Care Cluster )
                                  3. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

4. ร้อยละของ รพ.สต. มีการพัฒนางานเย่ียมบา้นตามเกณฑ์งาน FCT 
สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

1. อ าเภอเถิน มีการพฒันางาน พชอ. มีประเด็นในการขับเคล่ือนระดับอ าเภอ จ านวน 6 ประเด็น ในป ี2561 มีการขับเคล่ือนการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ใหเ้ปน็นโยบายสาธารณะของอ าเภอเถิน

2 อ าเภอเถินมีการพฒันาระบบบริการเตรียมรองรับการพฒันาเปน็ Super รพ.สต. หรือ Node ในการเตรียมเปดิ PCC โดยพฒันา รพ.สต. บา้นสะเลียมหวาน และเด่นแก้ว เปน็ Node .ในป ี2562 

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ......................เถิน....................................................จังหวัดล าปาง



ใหบ้ริการในพืน้ทีโ่ซนหล่ายดอย รวม 7  รพ.สต. และใหบ้ริการในโซนพืน้ราบรวม 4 รพ.สต. 

3. อ าเภอเถิน มีการพฒันา รพ.สต. ใหเ้ปน็ รพ.สต. ติดดาว ในป ี2560 - 2561 จ านวน 6 แหง่ คิดเปน็ร้อยละ 33.33 ใหม้ีการพฒันางานอย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรับการเตรียมเปดิ PCCโซนพืน้ราบในปี2563

           4. อ าเภอเถิน มีการพฒันางานเย่ียมบา้นโดยทมีสหวิชาชีพ ตามเกณฑ์งาน FCT การจัดท าศูนย์อุปกรณ์ (COC) ใหผู้้ปว่ยติดเตียง การพฒันาโปรแกรมงานเย่ียมบา้น

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ.................... รวมทัง้สิน้  197,300 บาท
โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ

อ าเภอเถิน

การพฒันางาน พชอ.  1.ทบทวนคณะกรรมการ 21 คน อ าเภอเถิน มีคณะกรรมการ พชอ.  ตุลาคม 61 ชมพนูชุ 

อ าเภอเถิน พชอ. จ านวน 21 คน ธนภัทร

 2.ทบทวนคณะอนุรายประเด็นๆละ มีคณะอนกุรรมการ พชอ.  ตุลาคม 61 อรพรรณ

กรรมการ พชอ. 10 คน จ านวน 60 คน กอบกุล

3. การพฒันาคุณภาพชีวิต ตค 61-กย 62 ชมพนูชุ 

ตามประเด็นอย่างต่อเนื่อง ธนภัทร

3.1 ด้านแม่และเด็ก อรพรรณ

3.2  ด้านอบุติัเหตุจราจร กอบกุล

3.3 ด้านการออกก าลังกาย

3.4  ด้านผู้สูงอายุ

  3.5  ด้านการจดัการขยะ

  3.6  ด้านมะเร็งเต้านม

4.จดัท าแผนการด าเนิน

งานในแต่ละด้าน

5.การแสวงหาทุนเพือ่

จัดท าเป็นกองทุนพัฒนา

คุณภาพชีวิตอ าเภอเถิน

6.จดัเวทปีระกาศแผนและ อ าเภอเถินมีการถ่ายทอดค่าอาหารกลาง UC  มค 62 ชมพนูชุ 

ล าดับ โครงการ
 กิจกรรมหลัก
 / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนนิการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนนิการ
ผู้รับผิดชอบ



ถ่ายทอดแผนการด าเนินงาน แผนแบบมีส่วนร่วมวัน อาหารว่าง 100 ธนภัทร

แก่ส่วนราชการ ภาครัฐ คนๆละ 130 บาท อรพรรณ

ประชาสังคม ประชาชน รวม  13,000 บาท กอบกุล

 รัฐวิสาหกิจ  องค์การ ค่าเอกสาร 100 ชุดๆละ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 30 บาท รวม 3,000 บาท

 ประชาชน และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย รวมทัง้หมด 16,000 บาท

 7. ด าเนินกจิกรรม ชมพนูชุ 

ตามแผนงาน / โครงการ ธนภัทร

อรพรรณ

กอบกุล

8.การติดตามสนับสนุน ทมีน าอ าเภอมีการติดตาม มค 62

การด าเนินงานของ การด าเนนิงานอย่าง เมย 62

คณะอนุกรรมการ พชอ. เปน็รูปธรรม กค62

แต่ละด้าน ทกุ 3 เดือน

 9.สรุปผลการด าเนินงาน พชอ. พชอ. อ าเภอเถินมีการค่าอาหารกลาง UC  สิงหาคม 62 ชมพนูชุ 

อ าเภอเถิน ขับเคล่ือน 6 ประเด็นวัน อาหารว่าง 100 ธนภัทร

คนๆละ 130 บาท อรพรรณ

รวม  13,000 บาท กอบกุล

ค่าเอกสาร 100 ชุดๆละ

30 บาท รวม 3,000 บาท

รวมทัง้หมด 16,000 บาท

10. พัฒนาผลงานเด่นในประเด็น พชอ. อ าเภอเถินมีผลงาน

ผู้สูงอายุ และประเด็นเด็กปฐมวัย เด่นในประเด็น

11.การจัดเวทีแสดงผลงาน ผู้สูงอายุ และประเด็นเด็กปฐมวัย บูรณาการงานพัฒนา PCC อ าเภอเถิน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ าเภอเถิน



การพฒันางาน 1.พฒันางานPCN สะเลียมหวานผู้ปฏิบติังาน Node Node สะเลียมหวาน - อ าเภอเถินมีการค่าอาหารกลาง UC ม. ค. - เม.ย 62 อภิวัน กอบกุล
Super รพ.สต. สะเลียมหวาน ประกอบด้วย รพ.สต.ขับเคล่ือนการพฒันางาน วัน อาหารว่าง 50 อรพรรณ ธนิสา

( Primary Care Node: PCN )  2. แต่งต้ังคณะท างานพฒันา จ านวน 50 คน บา้นปางอ้า หอรบ งาน PCN สะเลียมหวานคนๆละ 130 บาท 

อ าเภอเถิน รองรับการเปดิ PCCงาน PCN สะเลียมหวาน ทา่เกวียน รวม  6,500 บาท

สะเลียมหวาน ค่าเอกสาร 50 ชุดๆละ

หนองหอย กุ่มเนิง้ 30 บาท รวม 1,500 บาท

แม่มอกกลาง รวมทัง้หมด 8,000 บาท

 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง  - อ าเภอเถินมีคลินกิ อภิวัน กอบกุล

โครงสร้างการด าเนินงาน หมอครอบครัว ร้อยละ อรพรรณ ธนสิา

การคืนข้อมูลชุมชน / NCD 61.11

ก าหนดประเด็นปญัหา  - ผู้ปว่ย NCD ได้รับ

บทบาทหน้าที่ทมีสหวิชาชีพ บริการใกล้บา้น

 4. ด าเนินการจัดการด้าน  - ลดความแออัดที่ เงินบ ารุง ม.ค.-62 ธนสิา

เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลเถิน รพ.สต. ผอ.รพ.สต. 

 5. ด าเนินการขับเคล่ือน   - ผู้รับบริการพงึพอใจ สะเลียมหวาน

ตามแผนพัฒนางาน เด่นแก้ว

 5.1 การออกตรวจโดยแพทย์
GP อาทติย์ละ 2 วัน
 5.2 ทมีสหวิชาชีพช่วยในการ
ด าเนินงานใน PCN
 6. คณะกรรมการติดตามเย่ียม
เสริมพลังการพัฒนางาน 
 7. การจัดเวทถีอดบทเรียน                   ค่าอาหาร กลางวันและอาหารว่าง  สิงหาคม 62 ธนิสา

การพัฒนางาน เพื่อทราบ                                         จ านวน 120 คนๆละ 270 บาทรวม 32,400  บาท   อภิวัน

ปญัหา อุปสรรค และเตรียม                   ค่าตกแต่งสถานที่ 10,000 บาท ค่าเช่าสถานที่ 20,000 บาท กอบกลุ

การเตรียมเปดิ PCC อ าเภอเถิน ที่ด าเนินการ                                            ค่าเอกสาร 6,000 บาท ค่าวัสดุส านักงาน  6,000 บาท  ผอ.รพ.สต. 

โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ค่าจดับูธน าเสนอ 20 ผลงาน รวม  20,000 บาท    18 แห่ง



 และการพัฒนารองรับการขยาย PCN รพ.สต.บา้นวังหนิ ค่าของรางวัลการน าเสนอผลงาน 8,000 บาท     

และรพ.สต.เด่นแก้วในป ี2563 รวมทั้งหมด 102,400บาท UC

การพัฒนา รพ.สต. ติดดาว  1. ทบทวนกรรมการพฒันาผู้ปฏิบติังาน รพช. / รพ.สต. มีคณะกรรมการ ม.ค.-62 ทพญ. ภรินยา

อ าเภอเถิน ระบบบริการปฐมภูมิอ าเภอเถิน รพ.สต. / สสอ. อ าเภอเถิน พัฒนาระบบ ธนสิา

ใหเ้ปน็ปจัจุบนั  / รพช. 30 คน ปฐมภูมิอ าเภอเถิน 1 ทีม

2 ประชุมคณะกรรมการผู้ปฏิบติังาน ผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต. ผ่าน มค 62 ทพญ. ภรินยา

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิรพ.สต. / สสอ. รพ.สต. 18 แห่ง เกณฑ์มาตรฐาน เมย 62 ธนสิา

อ าเภอเถิน ทกุ 3 เดือน / รพช. 25 คน รพ.สต. ติดดาว กค62

 3. รพ.สต. มีการประเมินตนเอง  รพ.สต. อ าเภอเถิน จ านวน 12 แห่ง ทพญ. ภรินยา

ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว มีการประเมินตนเองรายหมวด ธนสิา

เพื่อทราบส่วนขาดในการพัฒนา

 4. ทมีน าอ าเภอติดตามเย่ียม รพ.สต. 18 แห่ง รพ.สต. อ าเภอเถินผ่านเกณฑ์ มค 62 ทพญ. ภรินยา

เสริมพลัง รพ.สต. ทกุ 3 เดือน รพ.สต. ติดดาว จ านวน 12 แห่ง  (ร้อยละ 66.67 ) เมย 62 ธนสิา

 ได้แก ่นาเบี้ยหลวง  นาบ้านไร่ แม่ถอด ท่ามะเกว๋น แม่ปะหลวง กค62

หอรบ    ท่าเกวียน  เด่นชัย แม่วะหลวง หนองหอย

 กุม่เนิง้  แม่มอกกลาง 

 - รพ.สต. บ้านแม่ถอด

เป็นตัวแทนระดับอ าเภอ

ในการรับประเมินจาก สสจ.

และเป็นตัวแทนประกวด 

รพ.สต. ระดับจงัหวัด

5. การพัฒนา รพ.สต. ใหม้ีผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต. 18 แห่ง ค่าอาหารกลางวัน UC กพ. พค.  กอบกลุ



มาตรฐาน ตามเกณฑ์รพ.สต. / อาหารว่าง  25 คนๆละ 100 บาท สค. 62 ธนิสา

รพ.สต. ติดดาว  สสอ. / รวม 18 รพ.สต. แห่ง

รพช. 25 คน รวม 45,000 บาท 

 6. เย่ียมประเมินโดยทมีน า รพ.สต. 18 แห่ง มีค 62 ทพญ. ภรินยา

อ าเภอ 2 คร้ัง / ปี กย 62 ธนสิา

พัฒนาระบบงาน COC & FCT1.ทบทวนคณะกรรมการงาน ผู้ปฏิบติังาน ผู้ปฏิบติังาน  - มีคณะกรรมการพฒันา UC ต.ค 61 กอบกุล

COC & FCT อ าเภอเถินรพ.สต. / สสอ. รพ.สต. 18 แหง่ ระบบงาน COC& FCT  ค่าอาหารว่าง  อภิวัน
 2.ประชุมคณะกรรมการ / รพช. 30 คน อ าเภอเถิน 1 ทมี                  30 คนๆละ 4 คร้ังๆละ 25 บาท ธค.61 , มีค 62 , มณัชยา
พฒันางาน COC & FCT  - มีการประชุมคณะ   รวม  3,000 บาท มิย.62 , กย.62 ธนสิา

ทกุ 3 เดือน กรรมการทกุ 3 เดือน                   ค่าเอกสาร 30 ชุดๆละ 50 บาท 

รวม  1,500 บาท

         รวมทัง้หมด 4,500 บาท

3. พัฒนางานระบบงานCOC&FCTผู้ปฏิบติังาน  อ าเภอเถิน   - มีการลงข้อมูล พย.61 , มค. 62

การลงข้อมูลโปรแกรม รพ.สต. / สสอ. ในโปรแกรม 80% เมย.62 , กค.62

Thai COC การตอบกลับ / รพช. 30 คน มีการตอบกลับ 100%

การดูแลผู้ปว่ย  - มีการพฒันางานใน

ศูนย์ COC ใหม้ีอุปกรณ์ใช้ทีบ่า้น

อย่างต่อเนือ่ง รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่าย

อย่างต่อเนือ่ง ในการดูแล

กลุ่มเปา้หมายในชุมชน 12 กลุ่ม

คือ1)หญิงต้ังครรภ์เส่ียง,2) เด็ก0-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้า,

3)ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง,4) ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง,

5)ผู้ป่วยจติเวช,6)ผู้ป่วยCOPD re-admit

7)ผู้วัณโรค, 8)ผู้ป่วย CKD stage 4,5



9)ผู้ป่วย DM Uncontrolled

10)ผู้ป่วย HT Uncontrolled

11)ผู้ป่วย Palliative Care

12)ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

 4. พัฒนาผลงานR2R ผู้ปฏิบติังาน

ระดับอ าเภอเร่ืองรพ.สต. / สสอ.  /  อ าเภอเถิน งาน COC & FCT ค่าอาหารกลางวัน สค.61 กอบกุล

" ผลของการจัดการโดยรพช. 30 คน  อ าเภอเถินมีผลงาน อาหารว่าง 30 คนๆละ 130 บาท อภิวัน

ทมีสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ปฏิบติังาน ผู้ปฏิบติังาน R2R ในการดูแล รวม  3,900 บาท มณัชยา

ผู้ปว่ยDMที่ใช้ยาฉีดรพ.สต. / ทมีสหวิชาชีพรพ.สต. 18 แหง่ ผู้ปว่ยเบาหวาน ค่าเอกสาร 30 ชุดๆละ 50 บาท ธนสิา

อินสุลิน : บริบทอ าเภอ รพช. รวม 30 คน ชนดิฉีดและ รวม 1,500 บาท

เถิน จังหวัดล าปาง"(ต่อเนื่อง) ผู้ปว่ย Palliative Care         รวมทัง้หมด 5,400 บาท

" ผลของการจัดการโดย อย่างเปน็ระบบ

ทมีสหวิชาชีพ ในการดูแล
ผู้ปว่ย Palliative Care
 : บริบทอ าเภอ
เถิน จังหวัดล าปาง"

         รวมทั้งหมด 9,900 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยแม่และเด็ก
ตัวช้ีวัด (KPI) : 1.มารดาตายไม่เกิน17ต่อแสนการเกิดมีชีพ
สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

1. ป2ี561 มีหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 233 ราย เปน็หญิงต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียง109 รายคิดเปน็ร้อยละ 46.78โดยแบง่เปน็  เส่ียงทางอายุรกรรม13 รายคิดเปน็ร้อยละ11.93  ทางสูติกรรม35 รายคิดเปน็
ร้อยละ 32.11  อายุ>35ป2ี9 รายคิดเปน็ร้อยละ26.61 วัยรุ่น34 รายคิดเปน็ร้อยละ 31.19  
2.คลอดทัง้หมด 340 ราย ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาหร้์อยละ 86.79 ฝากครรภ์ 5 คร้ังคุณภาพร้อยละ 75.98มารดาตายเทา่กับ 0  ทารกตายเทา่กับ 0  มีภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด8 ราย
คิดเปน็23.46ต่อพนัการเกิดมีชีพเปน็severe BA1รายจาก preterm , mild BA 7 รายโดยเปน็การผ่าตัดคลอดทัง้หมด   คลอดก่อนก าหนด 20 ราย คิดเปน็ร้อยละ5.88  previous preterm เข้าโครงการ 

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ......เถิน.........................................................จังหวัดล าปาง



8 ราย คลอดแล้ว4 รายน้ าหนกัมากกว่า2,500 กรัมทัง้4ราย  ทารกน้ าหนกัตัวนอ้ยกว่า2,500 กรัม 19 รายคิดเปน็ร้อยละ5.57สาเหตุจากคลอดก่อนก าหนด 9 รายคิดเปน็ร้อยละ47.37 
3.มารดาวัยรุ่นคลอด34 รายคิดเปน็ร้อยละ10  ได้รับการฝังยาคุมก าเนดิ24 รายคิดเปน็ร้อยละ 70.59  วัยรุ่นต้ังครรภ์ซ้ า1 รายร้อยละ 2.9  หญิงต้ังครรภ์มีภาวะโลหติจาง34 รายคิดเปน็ร้อยละ10 
 เด็กแรกเกิด -ต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว  ร้อยละ 54.19

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ....................1.พฒันาระบบบริการANCหญิงต้ังครรภ์จ านวนรพ.เถิน 1.มารดาตายไม่เกิน17 ต.ค.61-ก.ย.62 พญ.นฤนาท
ส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์อ าเภอเถินและLRคุณภาพ 250ราย รพ.สต.18แหง่ ต่อแสนการเกิดมีชีพ พญ.ปยิาภรณ์
ปี2562 1.1ค้นหาหญิงต้ังครรภ์เส่ียงผู้มาคลอดจ านวน รพ.แม่พริก 2.หญิงต้ังครรภ์ทกุราย ศิริพร

และติดตามใหม้าฝากครรภ์350ราย รพ.สบปราบ ได้รับการคัดกรองความ
โดยอสม.และรพ.สต. ประสาน เส่ียงและพบภาวะเส่ียง
ข้อมูลผ่านทางไลนแ์ละติดตาม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ25
ทะเบยีนหญิงต้ังครรภ์เส่ียงทกุ 3.เด็กแรกคลอดน้ าหนกั
เดือนโดยเลขาMCH ต่ ากว่า2,500กรัมร้อยละ7
1.2ดูแลหญิงต้ังครรภ์เส่ียงตาม 4.ภาวะขาดออกซิเจนแรก
Individual care plan และส่ือ คลอดไม่เกิน25ต่อพนั
สารข้อมูลการดูแลผ่านทางไลน์ การเกิดมีชีพ
จัดท าแนวทางการเย่ียม/ดูแล 5.หญิงต้ังครรภ์มีภาวะ
ส าหรับรพ.สต.และรพ.เครือข่าย โลหติจางไม่เกินร้อยละ20
ส่งรายงานทกุเดือน ติดตามโดย 6.หญิงต้ังครรภ์ได้รับยา
เลขาMCH ส่งผู้บริหารทกุเดือน เม็ดเสริมไอโอดืน
1.3จัดระบบconsultอายุรกรรม 7.เด็กแรกเกิด-ต่ ากว่า6
จิตเวชและคลินกิวัยรุ่น เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
บรูณาการกับคลินกิวัยรุ่น ร้อยละ50
เพิม่การเข้าถึงบริการโดย
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ทาง
วิทยุชุมชน,ในโรงเรียน
โทรศัพทส์ายด่วน,เว็บเพจหอ้งคลอด
1.4คัดกรองprevious preterm

ล าดับ โครงการ
 กิจกรรมหลัก /
 กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนนิการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนนิการ
ผู้รับผิดชอบ



และใหย้าprogesteroneตาม
มาตรฐานและวัดความยาว
ปากมดลูกหญิงต้ังครรภ์รายใหม่
ทกุรายเพือ่คัดกรองกลุ่มเส่ียง
preterm ตรวจUAหญิงต้ังครรภ์
ทกุรายเมื่อมาฝากครรภ์คร้ังแรก
26สัปดาหแ์ละเมื่อมีอาการ
ตรวจภายในประเมินการติดเชื้อ
และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
หญิงต้ังครรภ์รายใหม่
มีทะเบยีนการวัดความยาวปาก
มดลูกผลมะเร็งปากมดลูกและผล
UAหญิงต้ังครรภ์ทกุราย
1.5Couple Counseling4คร้ัง
คร้ังที่1มาฝากครรภ์คร้ังแรกทีร่พ.
คร้ังที่2ทีร่พ.สต. 26สัปดาห์
คร้ังที่3ทีร่พ.32 สัปดาห์
คร้ังที่4ทีร่พ.สต. 36 สัปดาห์
โดยใช้แผนการสอนรร.พอ่แม่
ติดตามCouple Counselin
ทีบ่า้นกรณีมาสถานบริการไม่ได้
มีการก ากับติดตามโดยcheck
list การสอนแต่ละคร้ังและ
รายงานก2ทกุเดือน
1.6Ultrasound 3คร้ัง
ฝากครรภ์คร้ังแรก
อายุครรภ์20สัปดาหเ์พือ่ประเมิน
ความผิดปกติของทารก
อายุครรภ์36สัปดาหเ์พือ่ประเมิน
น้ าหนกัและวางแผนการคลอด
มีการนดัแบบใช้ตารางล็อกวัน



ติดตามทางโทรศัพทก์รณีขาดนดั
1.7ประเมินโภชนาการหญิงต้ัง
ครรภ์และส่งเสริมโภชนาการ
รายบคุคลในกลุ่มGDM  BMIนอ้ย
BMIมากกว่าเกณฑ์ มีภาวะซีด
ส่งกลุ่มเส่ียงพบนกัโภชนาการ
ปรับพฤติกรรมบริโภคและ
ก าหนดเมนอูาหารค านวณแคลอร่ี
มีบนัทกึการรับประทานอาหาร
ในแต่ละวัน ติดตามประเมินทกุ
คร้ังทีม่าฝากครรภ์
1.8ค้นหาหญิงวัยเจริญพนัธ์ุที่
ต้องการมีบตุรโดยอสม.และรพ.สต.
และจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
1.9ประเมินปญัหาในการมาคลอด
บตุร ท าทะเบยีนผู้ทีไ่ม่มีรถมา
คลอดโดยประสานบริการ1669
และรถของเทศบาล/อบต.
ประชาสัมพนัธ์1669กรณีไม่มี
รถมาคลอดบตุร/เหตุฉุกเฉิน
เนน้การใหค้วามรู้เร่ืองการเจ็บ
ครรภ์จริงและวางแผนการมาคลอด
ในหญิงต้ังครรภ์ทีเ่ส่ียงต่อการเร็ว
1.10ระบบrefer in /refer out
มีแนวทางการส่งต่อ/ใหค้ าปรึกษา
รพ.เครือข่าย มีการตอบกลับ
ข้อมูลการรักษาทางThai COC
1.11จัดระบบการเข้าถึงข้อมูล จันทร์จีรา
สุขภาพมารดาและทารก
มหศัจรรย์1,000วันผ่านทาง
เว็บเพจหอ้งคลอดและวิทยุชุมชน



1.12จัดระบบดูแลหลังคลอด ศิริพร
ส่งประคบเต้านมทกุรายเพือ่ โสภิดา
กระตุ้นการไหลของน้ านมและ
ส่งต่อดูแลหลังคลอดต่อทีร่พ.สต.
2.พฒันาศักยภาพบคุลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัย เจ้าหนา้ทีไ่ด้รับการอบรม
2.1การดูแลหญิงต้ังครรภ์เส่ียงแม่และเด็กอ.เถิน ร้อยละ100 ค่าอาหารว่าง UC ธ.ค.-61 พญ.นฤนาท
ตามIndividual care planจ านวน 30 ราย และเคร่ืองด่ืม พญ.ปยิาภรณ์

30คนx25บาท
เปน็เงิน750บาท

2.2การส่งเสริมโภชนาการหญิงผู้รับผิดชอบงานอนามัย ค่าอาหารว่าง UC ม.ค.-62 ศิริพร
ต้ังครรภ์และการค านวณแคลอร่ีแม่และเด็กอ.เถิน และเคร่ืองด่ืม บปุผา
รายบคุล จ านวน 30 ราย 30คนx25บาท

เปน็เงิน750บาท
2.3การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยพยาบาลหอ้งคลอด ค่าอาหารว่าง UC มี.ค.-62 พญ.วิเศษลักษณ์
นมแม่ ตึกผู้ปว่ยพเิศษ.กลุ่มเวชฯ และเคร่ืองด่ืม พญ.คนงึนจิ

เจ้าหนา้ทีร่พ.สต. 40คนx25บาท
จ านวน 40 ราย เปน็เงิน1,000บาท

2.4พฒันาศักยภาพรพ.เครือข่ายแพทย์และพยาบาล บรูณาการกับ
ใหค้วามรู้วิชาการงานแม่และเด็กสบปราบจ านวน 40คน รพ.แม่พริก
ทบทวนการดูแลโดยสูติแพทย์สัญจร สบปราบ
2.5อบรมพฒันาศักยภาพ พยาบาลวิชาชีพ ต าบลละ 1 คน ค่าเบีย้เล้ียง UC ชมพนูชุ
พยาบาลวิชาชีพในการใน รพ.สต. ค่าสวัสดิการต่างคนละ ศิริพร
ใช้เคร่ืองมือ Ultrasoundจ านวน 8 คน  20,000 บาท จ านวน 8 คน คปสอ,เถิน
เปน็เวลา 1 เดือน รวมเป็นเงิน 160,000 บาท
3.พฒันาระบบข้อมูลHDCพยาบาลหอ้งคลอด ต.ค.61-ก.ย.62 จันทร์จีรา
3.1ก ากับติดตามการบนัทกึข้อมูลจ านวน9คน
ในหนว่ยงานทกุสัปดาห์
3.2ก ากับติดตามข้อมูลHDCและ
แก้ไขข้อมูลทีไ่ม่สมบรูณ์ทกุเดือน
3.3ก ากับติดตามข้อมูลโดยเลขา
MCHทกุเดือนและส่งรายงาน



 ผู้บริหารทกุเดือน
4.การก ากับติดตามผ่านMCHคณะกรรมการงาน ค่าอาหารว่าง ธ.ค.-61 คณะกรรมการงาน
Board อนามัยแม่และเด็ก และเคร่ืองด่ืม มี.ค.-62 อนามัยแม่และเด็ก
4.1ประชุมคณะกรรมการทกุจ านวน30คน 30คนx25บาท มิ.ย.-62
3เดือน x4คร้ังเปน็เงิน ส.ค.-62
4.2ทบทวนวิชาการ / MM 3,000บาท
coference 
4.3วิเคราะหแ์ละหาแนวทางแก้
ปญัหา ติดตามการพฒันางาน
ในพืน้ทีท่ีม่ีปญัหา
5.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ศิริพร
5.1ประชุมการค้นหา/รายงานอสม.และ สสอ.เถิน ค่าอาหารว่าง UC ธ.ค.-61 ชมพนูชุ
/การดูแลและติดตามเย่ียมเจ้าหนา้ทีร่พ.สต. และเคร่ืองด่ืม
หญิงต้ังครรภ์เส่ียง จ านวน 40คน อาหารกลางวัน

40คนx130บาท
เปน็เงิน5,200บาท

5.2จัดกิจกรรมมหศัจรรย์1000หญิงต้ังครรภ์และ สวนสาธารณะต.ล้อมแรด ค่าอาหารว่าง พ.ค.-62 ศิริพร
วันในชุมชน จากตัวแดงๆในครรภ์ครอบครัว,อสม. และเคร่ืองด่ืม ชมพนูชุ
ยันวัยเด็กโดยบรูณการร่วมกับจ านวน 200 คน 200คนx25บาท
ทนัตกรรม แพทย์แผนไทยและ เปน็เงิน5,000บาท
โภชนาการ ค่าปา้ยไวนลิ

เปน็เงิน2,000บาท
ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม
เปน็เงิน8,000บาท

5.3การคืนข้อมูล/ปญัหาผ่านคณะกรรมการพชอ.อ าเภอเถิน รพ.สต.มีโครงการมหศัจรรย์ ชมพนูชุ
เวทพีชอ.เพือ่หาแนวทางและ 1000วันทีไ่ด้รับงบสนบั
จัดหาแหล่งงบประมาณใน สนนุจาก กสต.
การแก้ไขปญัหา

รวมเป็นเงิน 185,700บาท UC



ยุทธศาสตร์ที่ 1........ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )
ประเด็น / งาน : การป้องกันควบคุมวัณโรค
ตัวช้ีวัด (KPI) : 1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 85    

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน : อ าเภอเถินพบผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ในป ี2561 จ านวน 47 ราย  อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคทกุประเภท ร้อยละ 85 ผู้ปว่ยทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 60 ป ีจ านวน 24 คน

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ....................

1 โครงการเฉลิม โครงการพฒันาระบบ1.จัดต้ังคณะกรรมการ TB Board อ าเภอ1ทมี พ.ย.61-กย.62 บญุธิตา ปุม้ตะมะ
พระเกียรติการปอ้งกันควบคุมวัณโรค  - คณะกรรมการอ านวยการ ธนสิา สุวรรณเลิศ

  - คณะท างาน
  -  Mr.TB ต าบล
  - ก าหนดการประชุม  ติดตาม ค่าอาหารว่าง
 การด าเนนิงาน ทกุ3 เดือน 25 คนx25บาท 
 -นเิทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลทกุเดือนผ่านการ  = 625 รวม 
ประชุมคณะกรรมการ TB Board อ าเภอ และเสนอต่อที่ 4 คร้ัง
ประชุม คป.สอ. ทกุเดือน  = 2,500 บาท UC

2.พฒันาระบบ
การคัดกรองวัณ
โรคในกลุ่มเส่ียง
2.1จัดท า
ทะเบยีน
ทะเบยีน
กลุ่มเปา้หมาย  
จัดคิวการCXR 
เปน็รายต าบล ทกุต าบล กลุ่มเส่ียงได้รับ ต.ค.61-มี.ค.62
 -HIV 248 คน 8 ต าบล การคัดกรอง 18 รพ.สต.
 - ผสส.ติดบา้น 198 คน ร้อยละ 80ขึน้ไป รพ.เถิน

คปสอ...........เถิน......................................................จังหวัดล าปาง
แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

ได้รับการ Admit ร้อยละ 56.5 ได้รับการ Admit 2 อาทติย์ขึน้ไป ร้อยละ 59.6 ผู้ปว่ยทีม่ีอายุมากกว่า 60 ป ีจ านวน 23 คน ได้รับการ Admit ร้อยละ 62.5 ได้รับการ Admit 2 อาทติย์ขึน้ไป ร้อยละ 26.7

ล าดับ ชุดโครงการจงัหวัด
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ



 - ผสส.ติดเตียง 52 คน อริศรา,บญุธิตา
 -กลุ่มผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 4,704 คน
 -กลุ่มติดสุรา 158 คน

จ านวน แหล่งงบ

 -กลุ่มโรคได้รับยากดภูม(ิ SLE CA ทกุชนดิ) 25 คน

 -เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข 356 คน

 -ผู้สัมผ้สใกล้ชิดรายใหม่ป ี6221 คน

 -ผู้สัมผัสใกล้ชิดย้อนหลัง 2 ป ี( 60 - 61 )101 คน
 -กลุ่มทพุโภชนาการ

    อายุ15-59ป ีBMI<18.51,380 คน

    อายุ> 60 ป ีBMI<18.52,143 คน

  -  Verbal ทกุVisit ในกลุ่ม HIV/  DM+BMI<18.5 /COPD 

/CKD4-5/ติดสุรา

3.พฒันาการรักษาใหห้ายขาด ต.ค.61-กย.62 บญุธิตา ปุม้ตะมะ

  - พฒันาระบบ DOT ทนัททีีข่ึน้ทะเบยีนรักษาต้องระบุ อริศรา สิทธิวงศ์

ผู้ก ากับดูแลผู้ปว่ยกินยาโดย จนท

  -เฝ้าระวัง ติดตามผู้ปว่ยทีม่ีแนวโนม้ รักษาไม่ส าเร็จ ผู้ปว่ยทีข่ึน้ ผู้ปว่ยทีข่ึน้

 และผู้ทีข่าดนดั DOTโดยเจ้าหนา้ทีส่าธารณสุขทกุรายทะเบยีน ทะเบยีนทกุราย

ทกุราย ได้รับการ DOT

 -  จัดระบบการบนัทกึ การคัดกรอง ลงระหสั ICD -10 กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย

ทกุVisit ทีคั่ดกรอง ทีคั่ดกรอง
ลงระหสั ICD-10

ทกุ visit

จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชุดโครงการจงัหวัด
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ
ชุดโครงการ

จังหวัด
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ



  - Admit ผู้ปว่ยในกลุ่ม High risk 2 สัปดาห ์( HIV/
สูงอายุ >80 ป/ีติดสุรา/ ทพุโภชนาการ)
 -ทบทวนDead case conference  ทกุราย
4.ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ จัดกิจกรรม รณรงค์ ปา้ยรณรงค์ UC
 -รณรงค์วัน วัณโรคโลก 5 ปา้ยx400บ.

เปน็เงิน 2000 บ.

5.การพฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ที ่ในการควบคุมปอ้งกันโรครพ.เถิน 3 คน งบ UC บรูณาการ ธนสิา ,บญุธิตา
TB สสอ.4 คน ร่วมกับงาน EOC

รพ.สต.20 คน
วิทยากร2 คน

รวมเงินทัง้หมด 4,500 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ประเด็น / งาน :   ยุทธศาสตร์ PP&P
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายกสธ.          1.  ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
                                         2.  ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ฏหมายก าหนด
                                         3.  ร้อยละผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
เป้าหมายจังหวัดล าปาง            1.  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไม่นอ้ยกว่า 96
                                          2.   ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดร้อยละ100
                                          3.   ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  ป6ี2=80, ป6ี3=85, ป6ี4=90, ปี65=95

        4.   ร้อยละของผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทีร้่องเรียนได้รับการแก้ไขร้อยละ 100
สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :     1.  ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยร้อยละ 96.00
                                         2.  ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนดร้อยละ 94.00
                                         3.  สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนดร้อยละ100
                                         4.  ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทีร้่องเรียนได้รับการแก้ไขร้อยละ 100

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ....เถิน......จังหวัดล าปาง



จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ............
 โครงการคุ้มครอง      โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บริโภคด้านผลิต ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
ภัณฑ์สุขภาพและ สุขภาพ อ.เถิน ปี 2562
บริการสุขภาพ  1) ควบคุมก ากับดูแลและส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพก่อน
ออกสู่ตลาด  ( Pre-marketing
control )
1. ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการขอผู้ประกอบการ อ.เถิน ธ.ค /มิ.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
อนญุาตสถานประกอบการผลิตภัณฑ์23 ราย
สุขภาพและโฆษณาแก่ผู้ประกอบการ
1.1. ประชาสัมพนัธ์การอนญุาตสถาน  ทกุ 6 เดือน อ.เถิน ผู้ประกอบการรับรู้ ธ.ค /มิ.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ23 ราย แนวทางการขออนุ

และโฆษณาแก่ผู้ประกอบการ ญาตสถานประกอบ

ผ่านทางเสียงตามสายหนงัสือราชการ การและผลิตภัณฑ์ฯ

เอกสารแผ่นพบั Social Network ผ่านช่องทางต่างๆเพิม่

เช่น line group ,Face Book  ฯลฯ ขึ้น

2. พฒันาผู้ประกอบการใหส้ามารถ ไกรสร/ภัทรสุดา
เข้าสู่ระบบการขออนญุาต e-submission (ร่วม สสจ.)
2.1 ใหค้ าแนะน าผู้ประกอบการด้าน23 ราย อ.เถิน ผู้ประกอบการสามารถ มี.ค62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ1 คร้ัง/ปี เข้าสู่ระบบการขออนุ

เพือ่ใหส้ามารถเข้าสู่ระบบการขอ ญาต e-submission

อนญุาต e-submission ได้

3.  ผลักดันผู้ประกอบการใหไ้ด้รับ ไกรสร/ภัทรสุดา
อนญุาตสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และโฆษณาตามกฎหมาย
3.1ใหค้ าแนะน าและความรู้แก่ผู้ประ23 ราย อ.เถิน ผู้ประกอบการสามารถ ก.พ/ส.ค ไกรสร/ภัทรสุดา

ล าดับ โครงการ
กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



 กอบการในด้านการพฒันาสถานทกุ 6 เดือน พัฒนาสถานประกอบ

 ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การและผลิตภัณฑ์ฯ

 และโฆษณาใหถู้กต้องตามทีก่ฎ ใหถู้กต้องตามกฎหมาย

หมายก าหนด
4.  พฒันาระบบการอนญุาตใหเ้ปน็1 คร้ัง/ปี อ.เถิน ฐานข้อมูลทะเบียน ธ.ค61 ไกรสร/ภัทรสุดา
ไปตามมาตรฐาน สถานทีผ่ลิตอาหาร 23 แหง่ สถานประกอบการเป็น

4.1จัดท าข้อมูลและปรับปรุงทะเบยีนสถานพยาบาล  17 แหง่ ปัจจบุัน ไกรสร/ภัทรสุดา
ฐานข้อมูลสถานประกอบการผู้ประร้านยา  15  แหง่
กอบการทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และสถานทีผ่ลิตเคร่ืองส าอางค์  1 แหง่
บริการสุขภาพ
5.ใหค้ าปรึกษาการขออนญุาตแก่ผู้ ไกรสร/ภัทรสุดา
ประกอบการ
5.1 ใหค้ าแนะน าและความรู้แก่ผู้ประ1 คร้ัง/ปี อ.เถิน ผู้ประกอบการมีความ ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
กอบการในการขออนญุาตผลิต  ผลิตทกุรายใหม่ รู้ในการขออนุญาต

ภัณฑ์หรือบริการสุขภาพและโฆษณา ผลิต ผลิตภัณฑ์หรือ

ใหถู้กต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด บริการสุขภาพ โฆษณา

ตามที่กฎหมายก าหนด

2)  ควบคุมก ากับดูแลและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพหลัง
ออกสู่ตลาด  ( Post -marketing
control )
1. พฒันาระบบก ากับ ดูแลตรวจสอบ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ไกรสร/ภัทรสุดา
ใหม้ีความปลอดภัยในการบริโภค
1.1 การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประ1 คร้ัง/ปี อ.เถิน สถานประกอบการ มี.ค62 ไกรสร/ภัทรสุดา
กอบการ เพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

 -สถานทีผ่ลิตและขายยา15 แหง่ มี.ค62
 -สถานทีผ่ลิตและจ าหนา่ยอาหาร23 แหง่ มี.ค62
 -สถานทีผ่ลิต/จ าหนา่ยเคร่ืองส าอาง1 แหง่ มี.ค62
 -สถานพยาบาล/สถานประกอบการ17 แหง่ มี.ค62
เพือ่สุขภาพ



 -ตรวจสอบเฝ้าระวังร้านช า1 คร้ัง/ปี อ.เถิน สถานที่จ าหน่ายผลิต เม.ย62
( เน้นการส ารวจฉลากอาหารแปรรูปสุ่มตรวจร้านกลุ่มเส่ียง ภัณฑ์ผ่านเกณฑ์ตามที่

การจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ สเตียรอยด์อย่างนอ้ยรพ.สต.ละ 1 แหง่ กฎหมายก าหนด

ยาลูกกลอน ยาชุด NSAIDs เคร่ืองส าอางรวม 13 แหง่
ที่มีสารห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความ

เส่ียง )

1.2 เฝ้าระวังการโฆษณาทางส่ือทกุเดือน อ.เถิน โฆษณาผลิตภัณฑ์สุข ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
( วิทยุชุมชน แผ่นพบั เสียงตามสาย ภาพที่ผิดกฎหมายได้

อินเตอร์เนต็ ฯ ) รับการจดัการ

 -คล่ืนวิทยุชุมชนบ้านแม่ฮาว105.25 MHz

 -คล่ืนวิทยุกระแสหลัก 1 ปณ.ล าปาง

 -คล่ืนวิทยุกระแสหลักต ารวจภูธรภาค5

1.3 การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ไกรสร/ภัทรสุดา
 -ยาแผนโบราณ (ตรวจสเตียรอยด์)15 ตย. อ.เถิน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้ ต.ค-ก.ย
 -อาหาร ( ร่วมสสจ. ) รับการตรวจสอบได้

  : น้ าบริโภค 8 ตย. อ.เถิน มาตรฐานตามเกณฑ์ ต.ค-ก.ย
  : น้ าแข็ง ร่วมสสจ. ที่ก าหนด

  : เกลือบริโภค ร่วมสสจ.
  : หนอ่ไม้ปีบ๊ ร่วมสสจ.
  : ผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์2 ตย. อ.เถิน ต.ค-ก.ย
  : นมโรงเรียน ร่วมสสจ.
  : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมสสจ.
  : ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนร่วมสสจ.
 -เคร่ืองส าอาง 10 ตย. อ.เถิน ต.ค-ก.ย
2. จัดระบบแจ้งเตือนภัยทีร่วดเร็ว ไกรสร/ภัทรสุดา
และเชื่อมโยงเครือข่าย 
2.1 แจ้งเตือนภัยผ่านเครือข่ายทีเ่กี่ยว20 เครือข่าย อ.เถิน  - เครือข่าย/ผู้น าชุมชน ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
ข้องโดยผ่านทาง LINE Applicationเครือข่ายอย.นอ้ย/อปท.   รับรู้ข่าวสารเตือนภัย

เครือข่ายเจ้าหนา้ที ่รพ.สต. ทาง line และsocial

เครือข่ายคบส.ในชุมชน network และส่งต่อ

2.2 แจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนโดยทกุกรณี อ.เถิน ชุมชนได้ ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา



ผ่าน Social Network เช่น
 เว็ปไซด์  LINE Application
2.3 แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนโดยผ่านเครือข่ายในชุมชน 10 แหง่ อ.เถิน ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
ผู้น าชุมชนทาง LINEผ่านทาง รพ.สต.
3. จัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณา ไกรสร/ภัทรสุดา
และสถานประกอบการทีผิ่ดกฎหมาย
มาตรการทางปกครองอย่างเข้มงวด
3.1 ประสานการด าเนนิการทางกฎทกุกรณี อ.เถิน  -ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
หมายไปยังหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น โฆษณาที่ผิดกฎหมาย

ต ารวจ ทหาร กสทช. หนว่ยงานภาค ได้รับการจดัการ

รัฐทีเ่กี่ยวข้อง อปท.

4.  บริการตรวจสอบฉลากและ ไกรสร/ภัทรสุดา
คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4.1จัดให้มีจุดบริการตรวจสอบฉลากและรพช. 1 แหง่ อ.เถิน  -สถานบริการมีจดุ ก.พ62 ไกรสร/ภัทรสุดา
สารปนเปือ้นในผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย บริการตรวจสอบ

ชุดทดสอบเบือ้งต้นในหนว่ยบริการ ฉลากและสารปนเปื้อน

ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

***ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบเบือ้งต้นรวมค่าจัดส่ง 3,600 UC ก.พ62
  - ชุดทดสอบสเตียรอยด์ 20 ตย. 1,100 บาท
  - ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนยี 20 ตย. 750 บาท
  - ชุดทดสอบกรดวิตะมินเอ 20 ตย. 300 บาท
  - ชุดทดสอบบอแรกซ์ 50 ตย. 90 บาท
  - ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิก 50 ตย. 120 บาท
  - ชุดทดสอบฟอร์มาลิน 20 ตย.360 บาท
  - ชุดทดสอบสารโพลาร์  25 ตย. 530 บาท
5.พฒันาระบบการรับเร่ืองร้องเรียน ไกรสร/ภัทรสุดา
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
5.1ประชาสัมพนัธ์ช่องทางร้องเรียนให้1 คร้ัง/ปี อ.เถิน  - เร่ืองร้องเรียนได้รับ มี.ค62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ประชาชนทราบผ่านส่ือต่างๆเสียงตามสาย การจดัการตามมาตร

เอกสารแผ่นพบั ฐานแนวทางที่ก าหนด

line group



Facebook
5.2 จัดท า SOP เร่ืองร้องเรียนของ1 คร้ัง/ปี อ.เถิน ม.ค62 ไกรสร/ภัทรสุดา
อ าเภอและด าเนนิการตาม SOPรพ.สต. 10แหง่
** ทบทวน SOP เดิมและจัดท าแนวรพช. 1 แหง่
ทางปฏิบติัใหม่
6.พฒันาศักยภาพพนกังานเจ้าหนา้ที่ ไกรสร/ภัทรสุดา
ใหส้ามารถจัดการปญัหาในพืน้ทีไ่ด้
6.1จัดอบรมพฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ที่1 คร้ัง/ปี อ.เถิน  -พนักงานเจา้หน้าที่ ก.พ62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ระดับต าบล สามารถจดัการปัญหา

**บูรณาการการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย ในพืน้ที่ได้

7.สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรม ไกรสร/ภัทรสุดา
การอาหารปลอดภัย
7.1 สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมทกุ 6 เดือน อ.เถิน  - ผลิตภัณฑ์อาหารสด ม.ค/ส.ค ไกรสร/ภัทรสุดา
การอาหารปลอดภัยระดับอ าเภอ และอาหารแปรรูปมี

(บูรณาการร่วมกบังานอาหารปลอดภัย) ความปลอดภัย

8. ควบคุมก ากับติดตามและประ ไกรสร/ภัทรสุดา
เมินผลการตรวจสอบเฝ้าระวัง
8.1เฝ้าระวังสถานทีผ่ลิตผลิตภัณฑ์  ทกุกรณีทีพ่บ อ.เถิน  -สถานประกอบการ ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
และบริการสุขภาพทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ทีก่ า เพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์

หนดหรือมีข้อปรับปรุงแก้ไขเพิม่เติม มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด
เพือ่ใหส้ถานทีผ่ลิต ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด
3)งานพัฒนาศักยภาพให้ผู้บริโภค ไกรสร/ภัทรสุดา
ความรูค้วามเข้าใจในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ถูก
ต้อง
1. พฒันาส่ือองค์ความรู้ทีเ่หมาะสม ไกรสร/ภัทรสุดา
กับกลุ่มเปา้หมาย
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน line    เครือข่ายอย.นอ้ย   อ.เถิน  -เครือข่ายได้รับข้อมูล ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
Application ใหก้ลุ่มเครือข่ายเครือข่ายอสม. ข่าวสารผ่าน line



เครือข่ายคบส.ในชุมชน application

1.2จัดอบรมเจ้าหนา้ที/่ เครือข่ายคุ้ม  1 คร้ัง/ปี อ.เถิน  -เครือข่ายมีความรู้ ก.พ62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ครองผู้บริโภคใหส้ามารถเผยแพร่ข้อ และสามารถเผยแพร่

มูลความรู้ใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้ ข้อมูลให้ประชาชนได้

หมาย
**บูรณาการการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย

2.พฒันาประสิทธิภาพช่องทางการ ไกรสร/ภัทรสุดา
ส่ือสารทีม่ีอยู่ใหเ้ข้าถึงประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
2.1เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Lineเครือข่ายอย.นอ้ย   อ.เถิน  -เครือข่ายได้รับข้อมูล ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
 Application ใหก้ลุ่มเครือข่ายเครือข่ายอสม. ข่าวสารผ่าน line

เครือข่ายคบส.ในชุมชน application

2.2ส่ือสารข้อมูลผ่านการประชุมทกุเดือน  -เครือข่ายได้รับข้อมูล ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
ประจ าเดือนในหนว่ยงานภาครัฐ และผ่านทาง รพ.สต. อ.เถิน ผ่านการประชุมประ

เครือข่าย ประชุมคปสอ. จ าเดือนของหน่วยงาน

3.พฒันาฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยว ไกรสร/ภัทรสุดา
กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพือ่ใหม้ีข้อมูล
ทีถู่กต้องทนัสมัยสามารถเข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว
4.พฒันาเครือข่ายภาคประชาชนด้าน อ้อมฤทยั/เบญจพร
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพใหม้ีความเข้มแข็ง
(เช่น อย.นอ้ย  อสม ฯ) และมี
ศักยภาพในการด าเนนิงาน
4.1 การด าเนนิงาน อย.นอ้ยโรงเรียน41แห่ง อ.เถิน เครือข่ายอย.น้อยมี ก.พ/ส.ค อ้อมฤทยั/เบญจพร
1) เชิญชวนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบศูนย์เด็ก36แห่ง ความเข้มแข็งและ

ใหส้มัครเข้าร่วมโครงการ อย.นอ้ยรพ. 1 แห่ง สามารถด าเนินงานได้

2) ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียน อย. อย่างต่อเนื่อง อ้อมฤทยั/เบญจพร
นอ้ยใหถู้กต้องและเปน็ปจัจุบนั
3) สนบัสนนุชุดทดสอบเบือ้งต้นให้
เครือข่าย 
4) สนบัสนนุส่ือความรู้เร่ืองการอ่านนร. ครู อ.เถิน ก.พ/ส.ค อ้อมฤทยั/เบญจพร



ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางแกนน าอย.น้อย

ไลน/์เอกสาร (บูรณาการกลุ่มวัยเรียน)

 - ส่ือความรู้เร่ืองวิธีการใช้ยาปอ้งกันนร. ครู อ.เถิน ก.พ/ส.ค อ้อมฤทยั/เบญจพร
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมผ่านช่องทางแกนน าอย.น้อยระดับ

ไลน/์เอกสาร(บูรณาการกลุ่มวัยรุ่น)มัธยมต้นขึ้นไป

5) ตรวจเฝ้าระวังยาแผนโบราณและ อ.เถิน ก.พ/ส.ค อ้อมฤทยั/เบญจพร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5.1 การใหค้วามรู้เร่ืองยาtramadolในกลุ่มวัยรุ่น
5.2 การใหค้วามรู้เร่ือง NSAID ,RDU,Steroid
6) ตรวจเย่ียมและประเมินรับรอง อ้อมฤทยั/เบญจพร
โรงเรียน อย.นอ้ย
4.2 การพฒันาเครือข่าย รพ.สต.ด้านอย่างน้อย 4 รพ.สต. อ.เถิน เครือข่ายรพ.สต.มี ไกรสร/ภัทรสุดา
คบส. ตามมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว(บูรณาการงานรพ.สต.ติดดาว) การพัฒนางานคบส.ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

4.3 ติดตามเย่ียมเครือข่ายคุ้มครองผู้ปลีะ 1 คร้ัง อ.เถิน  -เครือข่ายคบส.มีการ พ.ค 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
บริโภค ฯ ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง

4.4 เย่ียมบา้นผู้สูงอายุทีป่ว่ยด้วยโรคทกุเดือน(บรูณาการกับCOC)  -ผู้สูงอายุตระหนักถึง ต.ค.61-ก.ย.62 ไกรสร/ภัทรสุดา
เร้ือรัง   ตรวจสอบยาเหลือใช้ พิษภัยสเตียรอยด์

เและสนบัสนนุส่ือใหค้วามรู้เร่ือง
สเตียรอยด์ (บูรณาการกลุ่มวัยสูงอายุ)

4.5 ประเมินการใช้ยาของผู้สูงอายุปลีะ 1 คร้ัง  - ทราบสถานการณ์ เม.ย62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ตามแบบสอบถาม(บรูณาการกับโครงการยาฯ) การใช้ยาในผู้สูงอายุ

4.6อบรมการใช้ชุดทดสอบความปลอด อ.เถิน  -เครือข่ายมีความรู้ เม.ย62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ภัยของอาหาร และยา เบือ้งต้นใหก้ับ และสามารถใช้ชุดทด

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯในการ สอบเบื้องต้นได้

ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชุมชนได้ด้วยตนเอง
4.7 ตรวจเฝ้าระวังยาแผนโบราณ /ทกุเดือน อ.เถิน ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5.ขยายเครือข่ายภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ไกรสร/ภัทรสุดา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิต
ภัณฑ์และบริการสุขภาพ



5.1 จัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพและปลีะ 1 คร้ัง อ.เถิน  -เครือข่ายได้รับการ เม.ย62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ขยายเครือข่ายคบส.(บรูณาการกับโครงการยาฯ) พัฒนาศักยภาพด้าน

การด าเนินงานคบส.

6.  สนบัสนนุส่ือประชาสัมพนัธ์และทกุ 6 เดือน อ.เถิน  -เครือข่ายมีความรู้ ม.ค/ก.ค ไกรสร/ภัทรสุดา
ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สุขภาพใหก้ับหนว่ยงานภาครัฐ/เอกชน
กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตลอด
ประชาชนผู้สนใจ (บูรณาการกลุ่มวัยท างาน)

7. รณรงค์ใหป้ระชาชนสมัครเข้าสู่ ทกุ 6 เดือน อ.เถิน ประชาชนสนใจและ ม.ค/ก.ค ไกรสร/ภัทรสุดา
ระบบOryor Smart  Applicationเสียงตามสาย สมัคร Oryor Smart

group line smart consumerหนงัสือราชการ application มากขึ้น

 ผ่านทาง เสียงตามสายเอกสารแผ่นพบั
เอกสารแผ่นพบั เปน็ต้น

4)การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

เพ่ือสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน

1.พฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ ไกรสร/ภัทรสุดา
ใหส้ามารถยกระดับมาตรฐาน และ
มีความสามารถในการแข่งขันโดย
เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก
1.1ใหค้ าแนะน าและพฒันาผู้ประกอบ1 คร้ัง/ปี อ.เถิน  -ผู้ประกอบการได้ ส.ค 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
การโอทอ็ป /วิสาหกิจ ณ สถานทีผ่ลิต5 แหง่ รับการพัฒนาส่วนขาด

1.2 ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้า1 คร้ัง/ปี อ.เถิน และสามารถยกระดับ เม.ย62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ช่วยเหลือส่วนขาดของผู้ประกอบการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

โอทอ็ป เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตนเอง

1.3 ประสานหาช่องทางการตลาดให้1 คร้ัง/ปี อ.เถิน เม.ย62 ไกรสร/ภัทรสุดา
กับผู้ประกอบการ
2. พฒันาคุณภาพงานบริการใหม้ี
ความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปร่งใส
และเปน็ธรรม 
2.1 ใหค้ าแนะน าและความรู้แก่ผู้ประ5 ราย อ.เถิน  -ผู้ประกอบการได้รับ ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา



กอบการในการขออนญุาตผลิต ค าแนะน าในการขอ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพและโฆษ อนุญาต ฯให้ถูกต้อง

ณาใหถู้กต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด ตามกกฎหมาย

5)  งานความปลอดภัยด้านอาหาร
1. พฒันาระบบการส่ือสารข้อมูลข่าว ไกรสร/ภัทรสุดา
สารใหก้ับผู้ประกอบการผลิต/
จ าหนา่ยอาหารสด/แปรรูปและ
ประชาชนทัว่ไป
1.1 วิเคราะหส์ถานการณ์ทีเ่กี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์อาหารสด ธ.ค 61 ไกรสร/ภัทรสุดา
กับความปลอดภัย และอาหารแปรรูปมี

1.2จัดท าท าเนยีบผู้จ าหนา่ยทีเ่ปน็ ความปลอดภัย ม.ค 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
เปา้หมายในการตรวจสอบเฝ้าระวัง/รับมอบปา้ยใหเ้ปน็ปจัจุบนัมากกว่าร้อยละ75

1.3 ส ารวจข้อมูลสถานทีตั่ดแต่งผักสด ม.ค 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ผลไม้เพือ่เข้าสู่การขออนญุาตและส่ง
ขายใหโ้รงพยาบาล

1.4ประชาสัมพนัธ์สัญลักษณ์อาหาร อ.เถิน ม.ค/ก.ค ไกรสร/ภัทรสุดา

ปลอดภัยได้แก่ เคร่ืองหมายอย. ปา้ย

รับรองอาหารปลอดภัย(FoodSafety)

ใหก้ับผู้ประกอบการผลิต/จ าหนา่ยอา
หารสด/แปรรูป และประชาชนทัว่ไป
1.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Line ทกุเดือน ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
Application ใหก้ลุ่มเครือข่าย เครือข่ายอย.นอ้ย   อ.เถิน

เครือข่ายอสม.
เครือข่ายคบส.ในชุมชน

1.6 ส่ือสารข้อมูลผ่านการประชุมประทกุเดือน อ.เถิน ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
จ าเดือนในหนว่ยงานภาครัฐ และเครือประชุมอสม.ประจ าเดือน

ข่าย ประชุมคปสอ.

1.7 เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านทกุเดือน อ.เถิน ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
ส่ือ/ช่องทางต่างๆ
1.8 ประสานการพฒันาเครือข่ายร่วมทกุเดือน อ.เถิน ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา



งานอาหารปลอดภัยเครือข่ายอย.นอ้ย  เครือข่ายอสม.  เครือข่ายคบส.ในชุมชน
2. พฒันาระบบก ากับดูแล ตรวจสอบ ไกรสร/ภัทรสุดา
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
แปรรูปใหม้ีความปลอดภัยในการ
บริโภค
2.1สุ่มตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอด ไกรสร/ภัทรสุดา
ภัยของอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบือ้ง
ต้น จาก เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ - สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า25 ตย. ความปลอดภัย

เช่น อสม.  อย.นอ้ย นกัวิทย์ชุมชนฯ  - สารปนเปื้อนในอาหาร (บอ 100 ตย. มากกว่าร้อยละ75

และเจ้าหนา้ทีจ่ากโรงพยาบาลชุมชน แรกซ์ สารกนัรา ฟอร์มาลิน )

 - สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง 15 ตย.
(ปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตะมินเอ)   

 - สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ10 ตย.
2.2 ตรวจสถานทีจ่ าหนา่ย/ปรุงประทกุ 6 เดือน อ.เถิน มี.ค/ก.ค ไกรสร/ภัทรสุดา
กอบอาหาร  - ตลาดสด 4 แหง่

 - โรงครัวในรพ. 1 แหง่
 - ห้างโลตัส 1 แหง่

3.บรูณาการงานอาหารปลอดภัยใน
แผนปฏิบติังานของหนว่ยงานภาครัฐ
3.1จัดประชุมคณะกรรมการ คณะท า1 คร้ัง /ปี อ.เถิน ก.พ 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
งานอาหารปลอดภัย และเครือข่ายที่
ทีเ่กี่ยวข้องในระดับอ าเภอเพือ่บรูณา
แผนอาหารปลอดภัยกับหนว่ยงาน
ภาครัฐต่างๆในอ าเภอ
 - การประชุมคณะกรรมการอาหาร1 คร้ัง /ปี อ.เถิน ก.พ 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ปลอดภัย (บรูณาการงานสุขาภิบาลอาหาร )
3.2บูรณาการร่วมกบัโรงเรียนศูนย์เด็ก 1 คร้ัง /ปี อ.เถิน ก.พ 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ในระดับอ าเภอ ในโครงการเครือข่าย
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน  โครงการ
เด็กไทยแก้มใสโครงการเด็กไทยฟนัดีฯ
( บรูณาการกลุ่มวัยเรียน )



4.พฒันาศักยภาพผู้ประกอบการผู้
ผลิต/จ าหนา่ยอาหารสด/แปรรูป ให้
ผลิต/จ าหนา่ยอาหารสด/แปรรูปใหม้ี
ความปลอดภัย
4.1 ใหค้ าแนะน าผู้ประกอบการจ าทกุ 6 เดือน อ.เถิน มี.ค/ก.ค ไกรสร/ภัทรสุดา
หนา่ยอาหารสด/อาหารแปรรูปในการ
ผลิตจ าหนา่ยอาหารทีม่ีความปลอดภัย
ในระดับอ าเภอ
*** โรงพยาบาล/รพ.สต.ปลอดโฟมรพ. อ.เถิน รพ./รพ.สต.ไม่ใช้ ต.ค-ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
 ( ร่วมงานสุขาภิบาลอาหาร )รพ.สต. 18 แหง่ ภาชนะโฟมบรรจุ
5.ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหนา้ที่
และเครือข่ายในการด าเนนิงาน
อาหารปลอดภัย อาหาร
5.1 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะ1 คร้ัง /ปี รพ.เถิน ก.พ 62 ไกรสร/ภัทรสุดา
ท างานอาหารปลอดภัย และเครือข่าย
ทีเ่กี่ยวข้องในระดับอ าเภอเพือ่ด าเนนิ

การด าเนนิงานตามแผนอาหาร

ปลอดภัย

**บูรณาการการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย

6.การด าเนนิงานอาหารปลอดภัยใน ไกรสร/ภัทรสุดา

โรงพยาบาล

1) การส่ือสารและการมีส่วนร่วม รพ.เถินผ่าน
 - การประชุมคณะกรรมการ รพ.ทกุ 4 เดือน รพ.เถิน เกณฑ์ประเมิน ม.ค/พ.ค/ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา
อาหารปลอดภัย ( ร่วมงานสุขาภิบาลอาหาร ) รพ.อาหารปลอดภัย

 -ประกาศและส่ือสารนโยบาย Food โภชนกร รพ.เถิน

Safety Hospital

  ** นโยบายอาหารว่างเพือ่สุขภาพ1 คร้ัง/ปี รพ./สสอ. ม.ค 62 โภชนกร รพ.เถิน

          ( Healthy Break )( ร่วมงานสุขาภิบาลอาหาร )รพ.สต. 18 แห่ง

  - ส่งเสริมการจัดอาหารว่างเพือ่สุขทกุเดือน รพ./สสอ. ม.ค-ก.ย โภชนกร รพ.เถิน



ภาพในการประชุมทกุคร้ัง รพ.สต. 18 แห่ง

 - จัดท าบนัทกึข้อตกลงซ้ือขาย1 คร้ัง /ปี รพ.เถิน มิ.ย62 โภชนกร รพ.เถิน

สินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างโรง( ร่วมงานสุขาภิบาลอาหาร )

พยาบาลและเกษตรกร

 - ส่ือสาร ท าความเข้าใจกับประชา1 คร้ัง/ปี อ.เถิน ต.ค-ก.ย โภชนกร รพ.เถิน

ชนและสร้างการมีส่วนร่วม เช่น ส่ือ

ส่ิงพมิพ ์เสียงตามสาย การจัดเสวนา

 -ส่ือสาร ท าความเข้าใจกับเจ้าหนา้ที่1 คร้ัง/ปี อ.เถิน ต.ค-ก.ย โภชนกร รพ.เถิน

และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

2) สร้างส่ิงแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

 -โรงพยาบาลจัดท าเมนอูาหารและทกุเดือน โรงครัวรพ. ต.ค-ก.ย โภชนกร รพ.เถิน

วัตถุดิบล่วงหนา้ทกุ 20 วัน( ร่วมงานสุขาภิบาลอาหาร )

3) การควบคุมมาตรฐาน

3.1 การด าเนนิการด้านบริหารจัด

การตามแบบประเมินมาตรฐานอา

หารปลอดภัยในโรงพยาบาล

 - มีนโยบาย/มาตรการสู่การปฏิบติั1 คร้ัง/ปี รพ./สสอ. ม.ค 62 โภชนกร รพ.เถิน

 -การรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพด้าน1 คร้ัง/ปี รพ./รพ.สต. ก.ค-ส.ค โภชนกร รพ.เถิน

อาหารและโภชนาการใหผู้้ปว่ยและ

ประชาชนผู้มารับบริการ

**บูรณาการสัปดาห์เภสัชกรรม /RDU

 -จัดท ามาตรฐานอาหารทัว่ไป /1 คร้ัง/ปี โรงครัวรพ. ม.ค 62 ไกรสร/ภัทรสุดา

อาหารเฉพาะโรค / อาหารทางสาย

 ใหอ้าหาร

 -จัดหาวัตถุดิบอาหารปลอดภัยตามทกุเดือน โรงครัวรพ. ต.ค-ก.ย โภชนกร รพ.เถิน

นโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวง( ร่วมงานสุขาภิบาลอาหาร )



สาธารณสุข

 - ส่งเสริมใหม้ีแหล่งผลิตอาหารปลอดทกุ 6 เดือน รพ./รพ.สต. มี.ค/ก.ย โภชนกร รพ.เถิน

ภัยในพืน้ทีอ่ย่างย่ังยืน( ร่วมงานสุขาภิบาลอาหาร )

 - ตรวจสารปนเปือ้น 6 ชนดิ ไฮโดรทกุ 3 เดือน รพ./รพ.สต. ธ.ค มี.ค ไกรสร/ภัทรสุดา

ซัลไฟต์ ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์(บูรณาการกบังานประจ าคบส) มิ.ย ก.ย

น้ ามันทอดซ้ า

 - ตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพชืทกุ 6 เดือน รพ./รพ.สต. มี.ค/ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา

3.2 การด าเนนิการด้านมาตรฐานทกุ 6 เดือน โรงครัวรพ. มี.ค/ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา

สุขาภิบาลอาหารของสถานทีป่ระกอบ(บูรณาการกบังานประจ าคบส)

อาหารผู้ปว่ยในโรงพยาบาล ตาม

เกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร

3.3 การด าเนนิการด้านมาตรฐานทกุ 6 เดือน ร้านอาหารรพ. มี.ค/ก.ย ไกรสร/ภัทรสุดา

สุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารใน(บูรณาการกบังานประจ าคบส)

โรงพยาบาล

4. การด าเนนิการด้านการขยายผล

การด าเนนิงาน

 - ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารเครือข่ายในชุมชน 1 แห่ง พ.ค62 ไกรสร/ภัทรสุดา

ปลอดภัยในชุมชน อปท. 1 แห่ง เทศบาลต าบลล้อมแรด

( ร่วมงานสุขาภิบาล)

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence )

ประเด็น/งาน: การบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง

ตัวช้ีวัด (KPI) ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4

วิเคราะห์สถานการณ์/ข้อมูลพ้ืนฐาน  สถานการณ์การเงินการคลังปี 2561  อยูใ่นระดับ2B-  /เปรียบเทียบค่ากลาง HGR ไม่เกิน / Unit Cost  ของทัง้ OP และ IP  ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน/  ผลการประเมิน FAI 100

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์สาธารณสุขจงัหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562
คปสอ..................เถิน................... อ าเภอ................เถิน.....................จงัหวัดล าปาง



ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับ

จ านวน ผลลัพธ์ จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ ผิดชอบ

1 รหัสโครงการ.............................

1. ทบทวน
คณะกรรมการ
บริหารด้าน
การเงินการคลัง คปสอ.เถิน รพ.เถิน ระดับความส าเร็จ ตค. 61 ปยิะพร

โครงการการพฒันา ระดับอ าเภอ 15 คน ในด้านการเงิน ธนสิา

ประสิทธิภาพการบริหาร

1.1 ก าหนด
บทบาทหนา้ที ่-
 วางแผนทาง
การเงิน/ การคลังระดับ 5

จดัการและการก ากบั

แผนเงินบ ารุง/
แผนการเงินการ
คลัง(Planfin) /
พฒันาเพิม่

ติตตามด้านการเงินการคลัง

การใหบ้ริการ
และก ากับ
ติดตาม
สถานการณ์

ของ  อ.เถิน

ของหนว่ย
บริการ ราย
เดือน รายไตร   - เพิม่
ศักยภาพ
คณะกรรมการ 
 ด้านการ 5 คน

คณะกรรมการมี
ความรู้ เบกิตามค่าใช้สอยฯ uc มค.- มิย.62

การเงินการคลัง ความสามารถ  - ประชุม 
คณะกรรมการ 
CFO  12 คร้ัง/ปี
 /สรุปประชุม
ส่งจังหวัดทกุ 15 คน รพ.เถิน

มีรายงานการ
ประชุม อาหารว่าง uc ตค.61-กย.62 คณะกรรมการ  - บริหาร

จัดการ ลดหนี/้
การช าระหนี/้
การก่อหนีแ้ละ

มีแนวทาง
ปฎิบัติงานที่ชัดเจน 25x15 =375 ระบสัุปดาหท์ีใ่ดของเดือน CFO

         งบประมาณ (บาท)



2.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการใน2.1 ก าหนด
ระบบ (Flow) 
แต่ละงาน 5 
งานทีส่ าคัญ ให้ 5 งาน รพ.เถิน มีผู้รับผิดชอบ ตค.61-กย.62
และผู้ควบคุม
ก ากับติดตาม
งานและมี
ระยะเวลา ก ากบัติดตาม
 -งานข้อมูล
บริการ service
 data ทกุวัน รพ.เถิน

ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา ตค.61-กย.62

เด่นเดือน/วรา
ลักษณ์

 -งานจัดเก็บ
รายได้ (รายงาน
ลูกหนี ้เคลม 
ตามหนี)้ ทกุวัน รพ.เถิน

ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา ตค.61-กย.62

เด่นเดือน/วรา
ลักษณ์

 -สอบทาน
ระบบ/
เปรียบเทยีบ
ข้อมูลบริการกับ ทกุเดือน รพ.เถิน

ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา ตค.61-กย.62 เสาวณี/นฤนาท

และงานเคลม
กับรายได้ทีเ่ข้า
มา ถูกต้อง -การจัดท า
รายงานงบ
การเงิน ผล-แผน
 บริหารPlanfin ทกุเดือน รพ.เถิน Planfin เป็นไป ตค.61-กย.62 ทพิย์ญาวรรณ
ทกุเดือนและ
รายงานผลทกุ
เดือน

ตามแผน +- 5%

  - จัดต้ังศูนย์
จัดเก็บรายได้

1 ศูนย์ รพ.เถิน
สามารถจดัเกบ็
รายได้เพิม่มากขึ้น ตค61

เสาวณี ,เด่น
เดือน/วราลักษณ์



  - จัดต้ังศูนย์
ควบคุมค่าใช้จ่าย

1 ศูนย์ รพ.เถิน
สามารถควบคุม
ค่าใข้จา่ยได้ ตค61

ปยิะพร/มนตรี/
อภิวัน/

ทนิทรรศ์/ภรินยา
  - การ
ประสานงาน
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น ทกุวัน คปสอ.เถิน

ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา ตค.61-กย.62

จิรัญญา/พชั
รินทร์/กอบกุง

ทมีเย่ียมบา้น 
Service Plan

ระบกุลุ่มเปา้หมายเปน็ใคร -แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 5 งานที่
ส าคัญ:หวัหนา้ 15 คน รพ.เถิน

เพือ่วิเคราะห์
ปัญหา อาหารว่าง uc ธค61,มีค62 เสาวณีประกัน รพ.และ

ผู้รับผิดชอบงาน
 จัดเก็บรายได้ 
งานประกัน 

หาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา 25x15 x3=1,125 บาท กค62สอบทานข้อมูล

ลูกหนีค่้า
รักษาพยาบาล 
บริหาร Planfin

และแนวทาง
พัฒนางานงานบญัชี  ปลีะ-

3 คร้ัง
 -. คกก.
ตรวจสอบ
ภายใน/ 1 ทมี

มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน ตค61 ปยิะพร

 -. 
คณะกรรมการ 
MRA ตรวจสอบ
คุณภาพเวช 1ทมี

มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน ตค61 วิเศษลักษณ์

2.2 - มีFlow 
Chart และ
ผู้รับผิดชอบ
ต้ังแต่แรกรับ ทกุแผนก รพ.เถิน มีผู้รับผิดชอบ ตค.61-กย.62 หวัหนา้แผนก
ตรวจสอบสิทธ์ิ 
ลงทะเบยีนเปดิ
VNและเร่ิม ทีเ่กี่ยวข้อง ก ากบัติดตาม

ทกุแผนกที่
เกี่ยวข้อง



คัดกรอง ซัก
ประวัติ พบ
แพทย์ตรวจ
ร่างกาย เจาะ กับการรักษาฯ กับการรักษาฯ
รับยา จ าหนา่ย
กลับบา้น ปดิVN
 /running numberของ
ผู้ปว่ยใน ส่ง
ลูกหนี ้เคลม
และมีรายได้เข้า - ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 
แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหนา้ทีเ่วช ทมี MRA รพ.เถิน

เคลมทันเวลา
100% ตค.61 วิเศษลักษณ์

Management 
ท าหนา้ที่
ตรวจสอบ
ก่อนเคลมทกุสุ่มเวชระเบยีน 
OP/IP 40 ฉบบั
ทกุ 1 -3 เดือนกรณีค่าใช้จ่าย
สูง/สุ่มไขว้
ประเมินคุณภาพ  -.ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ การ
ใหร้หสัโรคและ
รหสัหตัถการ 4 คน รพ.เถิน ทีมมีความรู้ความ เบกิตามค่าใช้สอยฯ uc มีค62 วิเศษลักษณ์( Coding Audit 
) สามารถ  - อบรม.
พฒันาศักยภาพ
คณะกรรม.MRA
 เร่ืองคุณภาพ 4 คน รพ.เถิน ทีมมีความรู้ความ เบกิตามค่าใช้สอยฯ uc พค62 วิเศษลักษณ์การบนัทกึเวช
ระเบยีน สามารถ  -. ประชุมเชิง
ปฎิบติัการ
ตรวจสอบ
คุณภาพเวช 4 คน รพ.เถิน ทีมมีความรู้ความ เบกิตามค่าใช้สอยฯ uc พค62 วิเศษลักษณ์



ตามประเภท
บริการ 
External Audit
 และ Internal สามารถ
  - วิเคราะห์
ประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ 12 คร้ัง รพ.เถิน  - ทุกหน่วยงานมี ตค.61-กย.62 เด่นเดือน
บนัทกึข้อมูลใน
เวชระเบยีนให้
ครบถ้วน

การติดตาม
วิเคราะห์

ได้ครบทกุ
กองทนุย่อยของ
UCและสิทธิอื่นๆ

ที่มีประสิทธิภาพ
  - รายงานผล
ประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ& 12 คร้ัง รพ.เถิน

มีข้อมูลถูกต้อง/
ทันเวลา ตค.61-กย.62 มณีรัตน์

ส่งใหส้สจ.ทกุ
เดือน   HDCส่ง
ส านกังานเขต
สุขภาพที ่1 ทกุเดือน และข้อมูล
 12 แฟม้ส่ง
ส านกับริหารกา
รสธ.2งวด/ปี2.3 สอบทาน
เปรียบเทยีบ
รายได้/ลูกหนี้
รายคนรายสิทธ์ิ 12 คร้ัง รพ.เถิน รับรู้รายได้ทันเวลา ตค.61-กย.62 เสาวณี
โปรแกรมสอบ
ทาน/
เปรียบเทยีบ
ลูกหนี ้เชื่อมโยงบริการ  ข้อมูล
ลูกหนี ้และยอด
รายได้ระหว่าง
งานเคลม บญัชี2.4 วิเคราะห์
ข้อมูลด้าน
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ 12 คร้ัง รพ.เถิน  - ทุกหน่วยงานมี ตค.61-กย.62 เสาวณี



รายเดือน เพือ่
ติดตามผลการ
ด าเนนิงานและ
พฒันาและ

การติดตาม
วิเคราะห์

ใหม้ีประสิทธิผล
ย่ิงขีน้

ที่มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบ
ข้อมลูบริการ 
แผนทาง
การเงินและให้มคีวาม
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 3.1 จัดท าแผน
เงินบ ารุง/
แผนการเงินการ
คลัง (Planfin) 2 แผน คปสอ.เถิน

จดัส่งแผนเงิน
บ ารุง/ ตค-พย.61

ปยิะพร/ทพิย์
ญาวรรณ

ก ากับแผน/ปรับ
แผนและผล 
รายได้และ
รายจ่ายใหอ้ยู่ใน รพ./รพสต

แผนPlanfin 
ถูกต้อง

รายไตรมาส
ทันเวลา/มีการ
ติดตามก ากบัแผน
รายเดือน/ไตรมาส

3.2 ตรวจสอบ
คุณภาพบญัชี 
GL&GF ราย
เดือน

12 คร้ัง รพ.เถิน

เพือ่ให้บัญชี
GFMISมีความถูก
ต้อง/เชื่อถือได้/
ส่งทันเวลา ตค.61-กย.62 วราลักษณ์

3.3 ตรวจสอบ
ภายในและ
ควบคุมภายใน 
ของหนว่ยงาน 4 คร้ัง รพ.เถิน

เพือ่ท าการ
ประเมินผล ต.ค.61, ม.ค.62 ปยิะพร

ก าหนดประเด็น
ความเส่ียงและ
พฒันาระบบงาน
ใหเ้ปน็ไปแนวทาง

และวิเคราะห์
ความเส่ียง เม.ย.62, ก.ค.62

เดียวกันและ
เชื่อม
ประสานกันเปน็
รูปแบบและมี

หาแนวทางแกไ้ข 
เสนอผู้บริหาร
และน าส่งสสจ.ทุก
ไตรมาส



3.4 ก าหนด
ผู้รับผิดชอบผู้
ควบคุมแผน 
แผนจัดซ้ือ/จ้าง 12 คร้ัง รพ.เถิน  - มีระบบควบคุม ตค.61-กย.62

ปยิะพร/มนตรี/
อภิวัน

กรอบวงเงิน 
เวลาทีก่ าหนด มี
รายงานผลการ

จดัซ้ือตามแผน
และเทยีบแผน
ผลเปน็ไปตาม
เง่ือนไขหรือไม่3.5ก าหนด
เจ้าหนา้ที่
ติดตามการทวง
หนี/้หนีสู้ญ 12 คร้ัง รพ.เถิน  - บริหารหนี้ได้ ตค.61-กย.62 ทพิย์ญาวรรณ

ช าระหนีบ้ริการ
และหนีก้ารค้า

   อย่างมี
ประสิทธิภาพ3.6สรุปแผนผล/

รายได้-รายจ่าย 
รายวัน/ราย
เดือน เสนอ 12 คร้ัง รพ.เถิน

เพือ่ก ากบัดูแลน า
ข้อมูลไปพัฒนา ตค.61-กย.62

เสาวณี/ปยิะ
พร/ทพิย์
ญาวรรณ

และกวป.

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพ
บริหารการเงิน3.7. ประชุม

ตรวจสอบ/
วิเคราะห ์การ
จัดท าระบบงาน 30 คน/4 คร้ัง สสอ.เถิน

 - งบการเงินรพ
สต. ค่าอาหาร/อาหารว่าง uc  ธค.,มีค., ธนสิา
มีคุณภาพ มีการ มิย.กย.

ตรวจทานข้อมูล

รวมเงิน 17,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence )
ประเด็น/งาน: 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
ตัวช้ีวัด (KPI) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 95)

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมรีะบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์สถานการณ/์ข้อมลูพ้ืนฐาน  ในปี 2561อ าเภอเถินผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA(100คะแนน) มกีารจัดท าระบบควบคุมภายใน / ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง ทั้ง 3 หน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562
คปสอ..................เถิน................... อ าเภอ................เถิน.....................จังหวัดล าปาง

130x30x4 = 15,600 บาท



 รพ./รพสต/สสอ.
ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย/ พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับ

จ านวน ผลลัพธ์ จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ ผิดชอบ

1 รหสัโครงการ........

1. การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ITA

โครงการประเมินคุณธรรม

 1.1 ทบทวน
ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมิน 33 คน ผลการ ตค61 คณะท างานการ

ความโปร่งใสและบรืหาร

1.2 ก าหนด
ผู้รับผิดชอบงาน
ด้าน ITA รพ./สสอ./ ผอ.รพ สต) รพ./สสอ. ประเมิน ตค61 ประเมิน ITA

ความเส่ียงเพือ่ปอ้งกันและ

งานตามภารกิจ
หลัก/งานพสัดุ/
ระบบคุณธรรม
โปร่งใส/เครือข่าย ผ่านเกณฑ์ 

ปราบปรามการทจุริต 

1.3 เข้าร่วม
ประชุมให้
ความรู้ระบบ
การประเมิน 2 คน 95% เบกิตามค่าใช้สอยฯ uc พย.61

อ. เถิน ความโปร่งใส ITA
1.4 เข้าร่วม
ประชุม
คณะท างาน
จัดท าแนวทาง/

5 คน
เบกิตามค่าใช้สอยฯ uc พย.61

1.5 ถ่ายทอด
ความรู้ระบบ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส/

33 คน

อาหารว่าง พย.61

การประเมินฯ
25x33 =825.- uc

1.6 ท า
แผนพฒันา
ระบบการ 2 แหง่

รพ./สสอ.
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA พย.61-กย.62 คณะท างานการ

         งบประมาณ (บาท)



Evidesnce 
Base Integrity 
Assessment : 
EBIT(EB1-EB26) ระดับ 5 ประเมิน ITA(1) การพฒันา
ระบบจัดซ้ือจัด
จ้าง(EB1-EB4)

      (1) 
วิเคราะหผ์ลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ของปทีีผ่่านมา ตค61-ธค61

กลุ่มงานบริหาร
ฯ/ฝ่ายจัดซ้ือจัด
จ้าง/IT      (2) จัดท า/

เผยแพร่แผนซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี      (3) แต่งต้ัง
เจ้าหนา้ทีป่ดิ-
ปลดประกาศ      (4) เวียน
หนงัสือแสดง
ความบริสุทธ์ิใจ      (5) จัดท า
เอกสารซ้ือ/จ้าง
ตามระเบยีบ      (6) สรุป
รายงานผลซ้ือ/
จ้างสขร.ราย
(2) การมีส่วน
ร่วมของ
บคุคลภายนอก
ด าเนนิการตาม
ภารกิจหลัก
แผนงาน/ ตค61-มีค62

กลุ่มการ
พยาบาล/กลุ่ม
เวชฯ/      (1)จัดท า

โครงการตาม
ภารกิจหลักด้าน
 การ
รักษาพยาบาล. กลุ่มบริหารฯ/IT      (2) การจัด
ประชุมร่วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย



          (ประชุม
ร่วมแสดงความ
คิดเหน็/ร่วม
จัดท าแผนงาน/
โครงการ/ร่วม      (3) การ
จัดท าคู่มือการ
ด าเนนิการ มี 
flow การท างาน      (4) สรุปผล
การประชุม/
เผยแพร่ผลการ
ด าเนนิงาน(3) ก าหนด
มาตรการ กลไก
 หรือเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ ตค61-มีค62 ทกุกลุ่มงาน/IT    (1) จัดท า
ค าส่ัง ข้อส่ังการ
ของ    (2)  บนัทกึ
ข้อมูลทีก่ าหนด
ในเว็บไซต์(4)การ
ด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี ตค61-ธค.61

งานแผนและ
ยุทธศาสตร์    (1)  จัดท า

แผน/อนมุัติ
แผนปฎิบติั
ราชการ(แผน    (4) การ
ก ากับติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนนิการตาม    (5) สรุปผล
การด าเนนิการ
ตามปฎิบติั
ราชการประจ าปี



    (6)  เผยแพร่
ผลการ
ด าเนนิงานแผน
ปฎิบติังานตาม(5) ระบบ
รายงานการ
ประเมินผล
เกี่ยวกับการ
ปฏิบติัราชการ ธค61- มิย62

กลุ่มบริหารฯ/
งานการเจ้าหนา้ที่    (1) ประกาศ

รายผู้มีผลการ
ประเมินดีเด่น     (2) จัดท า
กรอบแนวทาง
และการ
ด าเนนิการ
เกี่ยวกับ    (3) ประชุม
ชี้แจงท าความ
เข้าใจใหท้ราบ
ทัง้องค์กร(6) การเผยแพร่
เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน ธค.61

กลุ่มบริหารฯ/
นติิการ   (1) 

ด าเนนิการ
ประกาศ
เจตจ านงสุจริต
โดยผู้บริหาร    (2) เผยแพร่
เจตจ านงฯและ
ภาพกิจกรรม(7) จัดท า
มาตรการ กลไก 
เกี่ยวกับการ
ร้องเรียนฯ(EB16) ตค61-มีค62

คณะกรรมการ
จัดการเร่ือง
ร้องเรียน   (1) ค าส่ัง

ผู้รับผิดชอบ



   (2)ช่อง
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน ทาง
โทรศัพท ์
อินเตอร์เนต็ 
ไปรษณีย์ แอพลิ   (3) คู่มือ
ปฎิบติังานการ
รับเร่ืองร้องเรียน   (4) แผนผัง
ขัน้ตอนการ
ร้องเรียน   (5) รายงาน
สรุปผลการ
ด าเนนิการ
เกี่ยวกับเร่ือง   (6) มีการ
เผยพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน(8) การก าหนด
มาตรการ
ก าหนด
มาตรการ กลไก ตค61-มีค62

กลุ่มบริหารฯ/
นติิการ   (1) ประกาศ

มาตรการ
ปอ้งกันการรับ
สินบนทกุรูปแบบ   (2)  ก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนนิงาน   (3) รายงาน
สรุปผลประกาศ
มาตรการการ
ปอ้งกันการรับ(9 ) การสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรค่านยิม
สุจริตและ ตค61-มีค62

กลุ่มบริหารฯ/
นติิการ



   (1) ด าเนนิ
โครงการทีม่ี
วัตถุประสงค์
สร้างวัฒนธรรม
ในองค์การ
(คุณธรรมน าไทย   (2) สร้าง
ค่านยิม MOPH 
(3)จรรยาขรก 
(4)ประมวล(10) การ
ด าเนนิการกลุ่ม
บริหารทีโ่ปรงใส มค.62-มีค62

กลุ่มบริหารฯ/
นติิการ

   (1) แผนการ
ด าเนนิงานของ
กลุ่มทคีวาม
พยายามทีจ่ะ
ปรับปรุงการ
บริหารงานของ   (2)  ก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนนิงานตาม

   (3) รายงาน
สรุปผลของกลุ่ม(11) วิเคราะห/์
ความรู้ความ
เส่ียงเกี่ยวกับผล
ประโยขนท์บั มค62-มิย62

กลุ่มบริหารฯ/
นติิการ    (1) จัด

ประชุมเพือ่
วิเคราะหค์วาม
เส่ียงเกี่ยวกับ 3แหง่/40คน รพ./สสอ./รพสต. ค่าอาหาร 40x100=4000งบประมาณ มค62-มีค.62    (2) จัดท า
รายงานการ
ประชุมประ



(12) จัดท า
แผนการ
ปฏิบติัการ
ปอ้งกัน
ปราบปราม ตค.61-ธค61

กลุ่มบริหารฯ/
นติิการ    (1) จัดท า

แผนการ
ปฏิบติัการ
ปอ้งกัน        1.1.แผน
ปอ้งกัน
ปราบปรามการ        1.2.
แผนการ
ส่งเสริม        1.3.แผน
บริหารความ
เส่ียง/ควบคุม        1.4.
แผนการ
ตรวจสอบภายใน    (2) จัดท า
รายงานก ากับ
ติดตามการ
ด าเนนิการตาม
แผนปอ้งกัน มีค62,กย62

กลุ่มบริหารฯ/
นติิการ

    (3) เผยแพร่
ผลการด าเนนิงาน    (4) มี
หลักฐานการ
ชี้แจงเจ้าหนา้ที ่
มีค าส่ัง  ข้อส่ัง(13) การ
ก าหนด
มาตรการ&
ระบบตรวจสอบ ตค61-ธค61 ทกุกลุ่มงาน   (1) จัดท า
คู่มือการ
ปฏิบติังาน



   (2) จัดท า
มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน   (3) จัดท า
แนวทางการ
ตราวจสอบการ
ปฏิบติังานของ
เจ้าหนา้ทีต่าม(14)การอ านวย
ความสะดวก
ประชาชน งาน
บริการ……………. ตค61-ธค61 ทกุกลุ่มงาน   (1) จัดท าคู่มือ
  การอ านวย
ความสะดวก
ประชาชน   (2) มาตรฐาน
การปฏิบติังาน 
การอ านวย
ความสะดวก   (3) มี
หลักฐานการ
เผยแพร่ต่อ1.6.1 เข้าร่วม
ประชุม
เชิงปฎืบติัการ
ตรวจประเมิน
หลักฐานเชิง เบกิตามค่าใช้สอยฯ uc ธค. 61  มีค62
รายไตรมาส มิย62  กย621.7การ
ด าเนนิงานด้าน
อื่นๆ ด้านการ    (1) บนัทกึ
โปรแกรมงบ
ลงทนุ ของ 
สปสช.ตามแผน ตค61-กย62

ผู้รับผิดชอบ
งานพสัดุ



    (2)จัดท า
แผนพสัดุ ก ากับ
จัดท ารายงาน
การจัดซ้ือ 
รายงานผู้บริหาร ตค61-กย62

ผู้รับผิดชอบ
งานพสัดุ

2.ด้านการ
ควบคุมภายใน

1.ทบทวน
คณะท างานจัด
วางระบบ
ควบคุมภายใน 25 คน ตค 61 คณะท างาน  ประเมินผล
ระบบควบคุม
ภายใน  
คณะท างาน ควบคุมภายใน
2.เข้าร่วม
ประชุมพฒันา
ความรู้ระบบ

5 ตามงบค่าใช้สอย มค.-มีค.623.เข้าร่วม
ประชุม
คณะท างาน
ทบทวน 
Flow&Sop 5 ตามงบค่าใช้สอย มค.-มีค.624.จัดท า
แผนพฒันา
ระบบควบคุม
ภายใน&บริหาร ตค61-กย.62 4.1 ประเมิน
ระบบ และ
จัดท าแผน
ควบคุมบริหาร ทกุหนว่ยงาน
งานย่อยและ
ครอบคลุมทกุ
ด้านและการ
ด าเนนิงานตาม 4.2 ก ากับ
ติดตาม รายงาน
ผลตาม
หลักเกณฑ์

ทกุหนว่ยงาน



มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์
ปฎิบติัการ
ควบคุมภายใน
พศ 2561
3.การประเมิน
เพิม่
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง
 ระบบควบคุม1.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
และบริหาร

10 คน ตค.61
2.จัดท าแผน
บริหารความ
เส่ียง 5 ด้าน

ตค61-กย62
3.ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ/
ควบคุมก ากับ 
การด าเนนิการ

5 คน ตค.61
ความเส่ียง
4.ประเมินและ
รายงานผลการ
บริหารความ
เส่ียง 5 มิติทกุ

ธค. 61  มีค62
(ประเมินในรูป
คณะกรรมการฯ) มิย62  กย62
5.จัดท าเอกสาร
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
ประกอบการ

4. การ
ตรวจสอบภายใน
1ทบทวนแต่งต้ัง
คณะท างาน
บทบาทหนา้ที ่
คณะกรรมการ

15 คน พย.61
  ตรวจสอบ
ภายใน



2.การประชุม
เตรียมทมี
ตรวจสอบภายใน

15 คน ธค.613. จัดท าแผน/
ด าเนนิการ
ตรวจสอบ
ภายใน รพสต.5 รพสต 18 แหง่ ธค.61   บริหารพสัดุ 
ยา/เวชภัณฑ์/
จัดเก็บรายได้ 
โดยทมี(รพ.&
สสอ)ปลีะ2 คร้ัง4. ด าเนนิการ
ออกตรวจสอบ
ภายใน รพสต. 
ตามแผน รพสต 18 แหง่ เบกิตามค่าใช้สอยฯ กพ-สค625.รายงานผล
การตรวจสอบ 
รพ.สต. ให้
ผู้บริหาร และ กพ-สค626. รายงาน
ความก้าวหนา้
การด าเนนิงาน
ให ้จังหวัดทราบ7.ติดตามการ
รายงานผลการ
แก้ไข กรณีมี
ข้อเสนอแนะ8.ตรวจสอบไขว้
 ระหว่าง รพ. 
ร่วมกับทมี สสจ. กพ-สค62

รวมทั้งสิ้น 4,825.00       





















3. อ าเภอเถิน มีการพฒันา รพ.สต. ใหเ้ปน็ รพ.สต. ติดดาว ในป ี2560 - 2561 จ านวน 6 แหง่ คิดเปน็ร้อยละ 33.33 ใหม้ีการพฒันางานอย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรับการเตรียมเปดิ PCCโซนพืน้ราบในปี2563











คิดเปน็23.46ต่อพนัการเกิดมีชีพเปน็severe BA1รายจาก preterm , mild BA 7 รายโดยเปน็การผ่าตัดคลอดทัง้หมด   คลอดก่อนก าหนด 20 ราย คิดเปน็ร้อยละ5.88  previous preterm เข้าโครงการ 


