
ยุทธศาสตร์ที่ .1....ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )..

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  อัตราส่วนการตายของมารดาไทย<17ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณปั์ญหา :   ปี2562 หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 187 ราย เป็นหญิงต้ังครรภ์เส่ียง109 ราย เส่ียงอายุรกรรม 33 ราย เส่ียงสูติกรรม 34 ราย วัยรุ่นต้ังครรภ์ 25 ราย

อายุ35ปีขึ้นไป 34 ราย ฝากครรภ์ก่อน12 สัปดาหจ์ านวน 239รายคิดเป็นร้อยละ70.5 ฝากครรภ์ 5 คร้ังจ านวน233 ราย คิดเป็นร้อยละ68.7329.36มีภาวะซีด จ านวน 44 ราย  คิดเป็นร้อยละ 12.98

มารดาวัยรุ่นคลอด33 รายคิดเป็น29.36ต่อพนัประชากรต้ังครรภ์ซ้ า2 ราย คิดเป็นร้อยละ6.06 ฝังยาคุมก าเนิด29 รายคิดเป็นร้อยละ87.88 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือน241 ราย คิดเป็นร้อยละ64.61

อัตราส่วนมารดาตายของอ าเภอเถินเท่ากับ0  มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 5 รายคิดเป็นร้อยละ 1.47 แต่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดที่ต้องตัดมดลูก 1 รายใส่ท่อช่วยหายใจส่งต่อรพ.ล าปาง1 ราย

น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 31 รายคิดเป็นร้อยละ9.03 โดยมีสาเหตุจากคลอดก่อนก าหนด 13 ราย  คิดเป็นร้อยละ61.9  ทุกรายไม่มีประวัติการคลอดก่อนก าหนด 

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ  080101

โครงการ พัฒนาระบบการดูแลการต้ังครรภ์และการคลอดอ าเภอเถินปี2563

1.พัฒนาระบบบริการฝากครรภ์และห้องคลอดคุณภาพ หญิงต้ังครรภ์อ.เถิน รพ.เถิน มารดาตาย=0 ไม่ใช้ ต.ค.62-ก.ย.63 พญ.นฤนาท

1.1 ทีมหมออนามัยเย่ียมบ้าน ค้นหาและกระตุ้นใหห้ญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์เร็ว สบปราบ,แม่พริก รพ.แม่พริก ทารกตาย=0 งบประมาณ พญ.ปิยาภรณ์

และฝากครรภ์เป็นคู่ /แจกFolic หญิงวัยเจริญพนัธ์ุที่ต้องการมีบุตร / คุมก าเนิด จ านวน 350คน รพ.สบปราบ ตัดมดลูกจาก ศิริพร

หญิงวัยเจริญพนัธ์ุกลุ่มโรคเร้ือรัง และ HIV PPH=0

1.2 มีการประเมินและลงทะเบียนหญิงต้ังครรภ์เส่ียงทุกรายและใชI้ndividual BA15ต่อพนั

care plan ในการดูแลเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระดับสถานบริการ การเกิดมีชีพ

1.3 ใช้แนวทางฝากครรภ์คุณภาพจังหวัดล าปาง (Lampang ANC 2018)ใน LBWร้อยละ7

ดูแลหญิงต้ังครรภ์

1.4 มีCPG / Guideline ตามมาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ

1.5 มีระบบการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการคลอด การใชp้artograph

เฝ้าระวังการคลอด การรายงานแพทย์ และการส่งต่อตามCPG

1.6 มีBlood Bank ตลอด24ชม.มีถุงตวงเลือดPPH Box Condom Balloon

,PIH Box  มียา / วัสดุ / เวชภัณฑ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมใช้

1.7 มีระบบปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผ่านทางLine group / โทรศัพท์ มีระบบใหค้ า

ในทุกระดับสถานบริการ มีสูติแพทย์อยู่เวรและผ่าตัดคลอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปรึกษาที่มี

1.8 มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธฺภาพ  ตามแนวทางการส่งต่อและมีการดูแลที่ ประสิทธิภาพ

เหมาะสมขณะส่งต่อ มีระบบส่งต่อที่มี

1.9มีการส่งต่อข้อมูลหญิงต้ังครรภ์เส่ียงและหลังคลอดใหม้อค.และรพ.เครือข่าย ประสิทธิภาพ สุทธิดา

เพื่อเฝ้าระวังและดูแลต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมFCT

2.0.การประชาสัมพนัธ์และพฒันาส่ือเพื่อการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ ศิริพร

มารดาและเด็ก เช่น สมัตรแอปพลิเคชัน 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก  ,ท าQR Code จันทร์จีรา

การค านวณแคลอรี และการก าหนดเมนูอาหารในหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียง บุปผา

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ประเด็น / งาน :  อนามัยแม่และเด็ก

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุใหช้ัดเจน)



2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2.1เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ท าคลอดใหก้ับพยาบาลรพ.แม่พริกและสบปราบ พยาบาลรพ.แม่พริก หอ้งคลอดรพ.เถิน บุคลากรรพ.เครือข่าย ต.ค.62-ม.ีค.63 พญ.นฤนาท

รพ.สบปราบจ านวน มีศักยภาพในการ พญ.ปิยาภรณ์

30คน ท าคลอด

2.2ฟื้นฟวิูชาการ / หตัถการส าคัญ ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม NCPR  เจ้าหน้าที่ พยาบาลรพ.เถิน รพ.เถิน ค่าอาหารว่าง UC พญ.นฤนาท

ที่เกี่ยวข้องและรพ.เครือข่ายโดยสูติแพทย์และกุมารแพทย์ รพ.แม่พริก บุคลากรได้รับการ 25บx50คน พญ.ปิยาภรณ์

รพ.สบปราบ พฒันาศักยภาพ เป็นเงิน พญ.คนึงนิจ

จ านวน50คน ตามสมรรถนะ 1,250บาท พญ.วิเศษลักษณ์

2.3ออกเย่ียมประเมินหน้างานรพ.สต.ตามมาตรฐานโดยทีมMCH อ าเภอเถิน รพ.สต.4โซน เวียงมอก,แม่ถอด หลักที่ก าหนด ค่าอาหารว่างและ UC ม.ีค.,พ.ค.,ก.ค. คณะกรรมการ

เถินบุรี,นาโป่ง อาหารกลางวัน ส.ค.-63 MCH

รพ.เถินและรพ.สต. 130x10คน

ได้รับการเย่ียม x4คร้ังเป็นเงิน

เสริมพลังตาม 5,200บาท

2.4 ประชุมและทบทวนการท างานโดยทีมMCH อ าเภอปีละ 3 คร้ัง คณะกรรมการMCH อ.เถิน มาตรฐาน ค่าอาหารว่าง UC ธ.ค.62, คณะกรรมการ

จ านวน30คน 25บx30คนx ม.ีค.,ม.ิย.63 MCH

3คร้ังเป็นเงิน

2,250บาท

2.5 รับการเย่ียมเสริมพลังจากทีม MCH ล าปาง ผู้รับผิดชอบงาน รพ.เถิน ค่าอาหารว่างและ UC คณะกรรมการ

อนามัยแม่และเด็ก อาหารกลางวัน MCH

อ าเภอเถิน 130บx30คน

เป็นเงิน

3,900บาท

3.การพัฒนาระบบข้อมูล เจ้าหน้าที่หอ้งคลอด รพ.เถิน มีระบบก ากับ ไม่ใช้งบ ชาติ

3.1ส่ือสารระบบการบันทึกข้อมูลและรายงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รพ.เถิน 8 คน รพ.สต.18แหง่ ติดตามข้อมูลHDC ประมาณ พ.ย.-63 จันทร์จีรา

3.2ตรวจสอบและติดตามHDC โดยทีมIT ทุกสัปดาห ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องแก้ไขเมื่อ เจ้าหน้าที่รพ.สต. ทุกเดือน

พบข้อผิดพลาด 18แหง่

3.3 ประชุมวิเคราะหป์ัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยทีมMCH ธ.ค.62,

ม.ีค.ม.ิย.ก.ย.63

4.การก ากับติดตาม พญ.นฤนาท

4.1 การควบคุมก ากับผ่าน เจ้าหน้าที่หอ้งคลอด รพ.เถิน มีระบบควบคุม ไม่ใช้งบ ศิริพร

4.1.1 การนิเทศหน้างานโดยหวัหน้างาน  ทีมPCT รพ.เถิน 8 คน รพ.สต.18แหง่ ก ากับผลการ ประมาณ ทุกเดือน

4.1.2.รายงานและผลการทบทวนอุบัติการณ์,รายงานการประชุมMCH อ าเภอ เจ้าหน้าที่รพ.สต. ด าเนินงาน

4.1.3 MM Conference 18แหง่ ธ.ค.62,

ม.ีค.ม.ิย.ก.ย.63

รวมเงิน 12,600บาท งบ UC



โครงการ พฒันาระบบการดูแลการต้ังครรภ์และการคลอดอ าเภอเถินป2ี563 งบ UC 12,600บาท



ยุทธศาสตร์ที่ .1....ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )..

ประเด็น / งาน :  กลุ่มปฐมวัย

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวช้ีวัด (KPI) : 1. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) ***เพ่ิม 60 เดือน เริ่มปี 2562 

1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

3.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพฒันาการสงสัยล่าช้าได้รับได้รับการติดตาม/ส่งต่อ เป้าหมายจังหวัด ร้อยละ 100  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)  

4.ร้อยละ 60 ของเด็กพฒันาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพฒันาการด้วยTEDA4I  (ตัวชี้วัดใหม่  เป้าหมายจังหวัด ร้อยละ 60)  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

5. ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟนัผุ(Caries free) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 57   

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณปั์ญหา

1.เด็กแรกเกิด-5 ปี มีพฒันาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผลงาน ร้อยละ 95.56

2.เด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการเด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 91.19

3.เด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการพบพฒันาการสงสัยล่าช้า(ตรวจคร้ังแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ผลงาน ร้อยละ 36.93

4.เด็กอายุ 9, 18, 30และ42เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการพบพฒันาการสงสัยล่าช้า(ตรวจคร้ังแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 ผลงาน 92.31

5.เด็กอายุ0-5ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ5 ปี ร้อยละ 54  ผลงาน 57.97

6.ปีงบประมาณ64 สูงดีสมส่วน ร้อยละ 63  เด็กชาย 113 เซนติเมตร  เด็กหญิง 112  เซนติเมตร ผลงาน เด็กชาย 111.34 เซนติเมตร  เด็กหญิง 111.13  เซนติเมตร

7.เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 12.82

8.เด็กอายุ6เดือนได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กผลงาน ร้อยละ 67.82

9.ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ปี อ าเภอเถิน ปี 2560 มีค่าร้อยละ 90 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ.)

10. ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ปี อ าเภอเถิน ปี 2561 มีค่าร้อยละ 68 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ.)

11.ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ปี อ าเภอเถิน ปี 2562 มีค่าร้อยละ 68 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ.)

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 080102

โครงการมหัศจรรย์1000 วัน พลัส อ าเภอเถิน  ปี 2563

รายละเอียดกิจกรรม

1.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก0-6ปี 1.เด็กแรกเกิด -6 ปี  รพ.เถิน 1.เด็กแรกเกิด -6 ปี บูรณาการ   ตค.62- รัตติยา

แบบองค์รวม ในพื้นที่อ าเภอเถิน และรพ.สต. ได้รับการตรวจพฒันาการ กับแผนงาน  ส.ค.63 ชมพนูุช

1.1ด้านโภชนาการ 2.เด็ก 5 ช่วงวัย ทั้ง 18 แหง่ ร้อยละ100 ประจ า ทุกรพ.สต.

1.2 ด้านพฒันาการและทักษะด้านสมอง(EF) (9,18,30,42,60 เดือน) 2.เด็กแรกเกิด -6 ปี และ พชอ. รพ.เถิน

1.3 ด้านทันตสาธารณสุข ในพื้นที่อ าเภอเถิน มีพฒันาการสมวัย 

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในวันส าคัญหรือเทศกาลต่างๆ ร้อยละ 85

1.4คืนข้อมูลสู่ชุมชนผ่านเวทีประชุมต่างๆ (ประจ าเดือน,พชอ.,ต าบล) 3.เด็กพฒันาการ

สงสัยล่าช้า

(ตรวจคร้ังแรก) 

และได้รับการติดตาม 

ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 100

2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 1.ผู้ปกครอง ทุกหมู่บ้าน 1.เด็กแรกเกิด -6 ปี บูรณาการ   ตค.62- รัตติยา

2.1. พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและ อสม. (3ต.) ต้องรู้ ต้องเข้าใจ ต้องยอมรับ เด็กแรกเกิด -6 ปี ในพื้นที่อ าเภอเถิน ได้รับการตรวจพฒั กับแผนงาน  ส.ค.63 ชมพนูุช

 - ทุกสถานบริการ จัดบริการโรงเรียนพอ่แม่ไตรมาส 3 จ านวน 3,121 คน นาการร้อยละ100 ประจ า ทุกรพ.สต.

ต้องสอนพอ่แม่ใหรู้้เร่ืองพฒันาการลูกต้ังแต่แรกเกิด ในพื้นที่อ าเภอเถิน 2.เด็กแรกเกิด -6 ปี และ พชอ. รพ.เถิน

 - ผู้ปกครอง/อสม. สามารถใช้คู่มือDSPM ที่มี QR Code 2.อสม.จ านวน มีพฒันาการสมวัย 

สอนการประเมินพฒันาการผ่าน Youtube 1,517  คน ร้อยละ 85

 - ใชA้pplication : Khunlook  3.เด็กพฒันาการ

(เตือนวัคซีน, ประเมินพฒันาการได้ด้วยตนเอง) สงสัยล่าช้า

 - สอน อสม.ใช้คู่มือDSPM (ตรวจคร้ังแรก) 

และได้รับการติดตาม 

ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 100

3.พัฒนาระบบบรกิารคลินิกเด็กดี WCC ใน รพ. และใน รพ.สต.  รพ.เถิน  รพ.เถิน  -มี Care plan  -บูรณาการ   ตค.62- ทุกรพ.สต.

3.1เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นพฒันาการ และรพ.สต. และรพ.สต. ในเด็กสงสัยล่าช้า/ล่าช้า กับงาน ย.2  -ก.ย.63 รพ.เถิน

3.1.1ใหค้วามรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพฒันาการเด็กโดยการใช้เคร่ืองมือ DSPMทั้ง 18 แหง่ ทั้ง 18 แหง่ ครบ ร้อยละ 100  -บูรณาการ ร่วมกับเครือข่าย

3.1.2พฒันาแนวทางการประเมินและกระตุ้นเด็กที่สงสัยล่าช้าตามมาตรฐานทุกระดับ  -.เด็กแรกเกิด -6 ปี กับ พชอ. พชอ.

สถานบริการ มีพฒันาการสมวัย 

3.1.3 ทบทวนCPG ร้อยละ 85

3.1.4 มี Care plan ในเด็กสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ทั้งรายกลุ่มและบุคคล โดยเชื่อมโยงกัน

และเปน็Real time  บนัทกึารส่งต่อ  บรูณาการร่วมกนัทกุภาคส่วน และมขี้อมลู

3.1.5 จัดท าทะเบียนเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี แยกเป็น กลุ่ม

ปกติ กลุ่มสงสัยล่าช้า และกลุ่มล่าช้า

3.1.6 จัดระบบประสานข้อมูลเย่ียมเด็กสงสัยล่าช้าและล่าช้ากับทีม COC/FCT เพื่อติดตาม

เย่ียมโดย  มอค.,อสม.  ควบคุมก ากับการติดตามผลการด าเนินงานโดยทีมอ าเภอ

3.1.7 พัฒนาระบบConsult และระบบส่งต่อเด็ก พัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า



1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

3.2.เด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต รพ.เถิน  รพ.เถิน  -อัตราการเล้ียงลูก  -บูรณาการ   ตค.62- ทุกรพ.สต.

3.2.1. มุมนมแม่ ในสถานบริการ ในชุมชน มาตรการแม่นมในชุมชน และรพ.สต. และรพ.สต. ด้วยนมแม่อย่างเดียว กับงาน ย.2  -ก.ย.63 รพ.เถิน

 - ทุกสถานบริการมีมุมนมแม่ ทั้ง 18 แหง่ ทั้ง 18 แหง่ ไม่น้อยกว่า  -บูรณาการ ร่วมกับเครือข่าย

 - ค้นหาปราชญ์ชาวบ้าน / มิสนมแม่ (น้ านมแม่ไม่ไหล) ร้อยละ 60 กับ พชอ. พชอ.

เพื่อใหไ้ด้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน  -.เด็กแรกเกิด -6 ปี

 - มีการสอนหญิงหลังคลอดเล้ียงลูกด้วยนมแม่ทุกราย มีโภชนาการสูงดีสมส่วน 

 - ติดตามหญิงหลังคลอดทุกราย อย่างน้อย 6 คร้ัง ร้อยละ 80

คร้ังที่ 1 หลังคลอดไม่เกิน 7 วัน  

คร้ังที่ 2 หลังคลอด 8-15 วัน 

คร้ังที่ 3 หลังคลอด 16-42 วัน 

คร้ังที่ 4 หลังคลอด 43-90 วัน

คร้ังที่ 5 หลังคลอด 91-120 วัน

คร้ังที่ 6 หลังคลอด 121-180 วัน

3.2.2. สอนพอ่แม่ ผู้ปกครอง ในการแปรผลการเจริญเติบโตและแปรผลกราฟโภชนาการ

 - ทุกสถานบริการมีการสอนพอ่แม่ในการประเมินโภชนาการ

แปรผลกราฟการเจริญเติบโต รู้ว่าลูก อ้วน ผอม เต้ีย

และสามารถคัดกรองเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมและติดตามเย่ียม

อย่างต่อเนื่อง  ทุก 1 เดือน  อย่างน้อย 3 คร้ัง ติดต่อกัน

 - เด็กอายุ 0-2 ปี ชั่งน้ าหนัก / วัดความยาว ท่านอน ทุกราย

 - เด็กอายุ 0-5 ปี ชั่งน้ าหนัก / วัดความยาว ทุกราย

4.พัฒนาศักยภาพและบทบาท จนท.สาธารณสุข  รพ.เถิน  รพ.เถิน  -มีระบบส่งต่อ บูรณาการ ม.ีค- ม.ิย. 62 รัตติยา

4.1 ทบทวนระบบการส่งต่อเด็กพฒันาการล่าช้า ที่มาโรงพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพและรพ.สต. และรพ.สต. ที่มีประสิทธิภาพ กับงาน ย.2  . ชมพนูุช

4.2 มีระบบ High risk child  development clinic ทั้ง 18 แหง่ ทั้ง 18 แหง่  

4.3 นิเทศติดตาม

4.4เน้นการติดตามเด็กพฒันาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้ามารับการตรวจ/กระตุ้นซ้ า

4.5 ติดตามตัวชี้วัด ข้อมูล HDC  ใหเ้ป็นปัจจุบันทุกสัปดาห ์ โดย จนท.ระดับอ าเภอ

4.6 พฒันาระบบข้อมูล/การบันทึกข้อมูล

5.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟพูฒันาศักยภาพครู และ ผดด.ในศูนย์เด็กเล็ก ในหัวข้อ ครู/ผดด.อ าเภอเถิน 8 ต าบล ครูและ ผดด. งบ กสต. ม.ค. - ม.ิย. 63รัตติยา

  -  การใช้เคร่ืองมือ  DSPM ตรวจพ ฒนาการ ทั้ง 8 ต าบล/26 แหง่ ในอ าเภอเถิน ได้รับการพฒันา งบพระราชด าริ ชมพนูุช

  -  โภชนาการ เพื่อเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี สูงดีสมส่วน จ านวน 80 คน ศักยภาพในการใช้ รพ.สต.ทุกแหง่

  -  ทันตสุขภาพ เพื่อเด็กเถินฟนัดี ครูระดับอนุบาล เคร่ืองมือ DSPM 

  - ประเมินและส่งต่อ จ านวน 30 คน  ได้อย่างถูกต้อง

 - ใหค้วามรู้และพฒันาทักษะครูพี่เล้ียง ครูอนุบาลในเร่ือง



1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

วิธีการออกก าลังกายงดใช้จอ และการพกัผ่อน การนอนที่เพยีงพอ 

การเล่นตามวัย วิธีการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย  ส่งเสริม

พฒันาการเด็กตามแนวทางในคู่มือ DSPMศักยภาพสมองเด็ก 

5.2 ติดตามการตรวจพฒันาการโดยการใช้เคร่ืองมือ  DSPM  ในครู และ ผดด.ครู/ผดด.อ าเภอเถิน 8 ต าบล ครูและ ผดด.

ทั้ง 8 ต าบล/26 แหง่ ในอ าเภอเถิน ทุกคน งบ กสต. ม.ค. - ม.ิย. 63รัตติยา

จ านวน 80 คน งบพระราชด าริ ชมพนูุช

รพ.สต.ทุกแหง่

5.3 กิจกรรม"พอ่แม่บุญธรรม ท าใหห้นูสมวัย" เด็กแรกเกิด -6 ปี 8 ต าบล เด็กแรกเกิด -6 ปี บูรณาการ  ตค. 62 - รัตติยา

(พอ่แม่บุญธรรม ในที่นี้หมายถึง บุคคลผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน เป็นผู้ที่มีศักยภาพ/องค์ความรู้ในพื้นที่อ าเภอเถิน ในอ าเภอเถิน มีพฒันาการสมวัย กับ พชอ.   กย.63 ชมพนูุช

ด้านการส่งเสริมพฒันาการเด็กโดยการใช้ DSPM เช่น ครูและผู้ดูแลเด็ก, อสม,ผู้ปกครอง ร้อยละ 85 รพ.สต.ทุกแหง่

หรือประชาชนทั่วไป  จิตอาสาด้านสาธารณสุข  หรือบุคลากรด้านสุขภาพ   มีหน้าที่ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม/กระตุ้นพฒันาพฒันาการแก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ในกรณีที่เด็กอยู่กับผู้สูงอายุหรือ

ครอบครัวที่ด้อยโอกาส มีข้อจ ากัดในด้านการอ่านหรือด้านสุขภาพอื่นๆ  โดยบุคคลที่เป็น

พอ่แม่บุญธรรมจะมีบทบาทเข้าไปดูแลและส่งเสริมพฒันาการเด็กตามช่วงวัย)

5.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและชุมชน งบ กสต.  ตค.62 - ทุกรพ.สต.

5.1 อบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ปกครองในการกระตุ้นพฒันาการเด็กโดยผู้ปกครอง  รพ.เถิน  -บูรณาการ สค.63 รพ.เถิน

จนท.สาธารณสุข เด็กแรกเกิด -6 ปี และรพ.สต. กับ พชอ. ร่วมกับเครือข่าย

ในพื้นที่อ าเภอเถิน ทั้ง 18 แหง่ พชอ.

5.2 ศพด./รร.อนุบาล  มีการจัดระบบการดูแลเด็กปฐมวัย(เครื่องช่ังน้ าหนัก/ที่วัดส่วนสูง ศูนย์เด็กเล็ก หอประชุม ศูนย์เด็กเล็ก งบ กสต.  ตค.62 - ทุกรพ.สต.

การส่งต่อ ในอ าเภอเถิน ที่ว่าการอ าเภอเถิน ผ่านเกณฑ์ประเมิน  -บูรณาการ สค.63 รพ.เถิน

 - ส ารวจ รร.อนุบาล/ศพด./สถานรับเล้ียงเด็กเอกชนการมีเคร่ืองชั่งน้ าหนัก ที่วัดส่วนสูง  8 ต าบล มาตรฐานศูนย์เด็ก กับ พชอ. ร่วมกับเครือข่าย

เคร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก แปรผลกราฟโภชนาการได้ ประเมินภาวะโภชนาการเด็กจ านวน 26 แหง่ เล็กแหง่ชาติ พชอ.

และส่งต่อมายัง รพ.สต. เพื่อเข้าสู่ระบบ เด็กเต้ีย เด็กอ้วน ร้อยละ 70

 -  สนับสนุนวิชาการอาหารตามวัย ที่เหมาะสมเมนูอาหารเพิ่มความสูง Workshop 

อาหารเพิ่มความสูง การกินยาน้ าเสริมไอโอดีนและอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์

 -“Happy day Happy lunch Once a week) โดยค านวณ แคลอร่ีในมื้ออาหารเพิ่มเติม

จากโปรแกรม Thai School lunch



1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

5.3 นิเทศ เย่ียมติดตาม/ประเมินศูนย์เด็กเล็ก  (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแหง่ชาติ)26 แหง่ ,8 ต าบล 26 แหง่ ,8 ต าบล ศูนย์เด็กเล็ก  ค่าอาหาร uc  ตค.62 - ชมพนูุช

จ านวน 8 วัน จ านวน 8 วัน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 4 คนๆละ  สค..63 และทีม

มาตรฐานศูนย์เด็ก  60 บาท (อปท.ศึกษา)

เล็กแหง่ชาติ จ านวน 8  คร้ัง

ร้อยละ 70  =4*60*8

 =1,920 บาท

 ค่าอาหารว่าง

4 คนๆละ

50 บาท

จ านวน 8  คร้ัง

 =4*50*8

 =1,600บาท

เป็นเงิน 

 3,520 บาท

5.4 ส่งเสริมการออกก าลังกายสม่ าเสมอ เพ่ือแข่งกีฬาศูนย์เด็กระดับอ าเภอ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับการ งบ กสต.  สค..63 ชมพนูุช

จัด“กีฬาเสริมพฒันาการ เด็กปฐมวัย” เช่น กระโดด ในอ าเภอเถิน ในอ าเภอเถิน ส่งเสริมออกก าลัง  -บูรณาการ  ตค.62 - ทุกรพ.สต.

ขาเดียวอยู่กับที่อย่างต่อเนื่อง, ว่ิงอ้อมหลัก, เต้นประกอบเพลง  8 ต าบล  8 ต าบล กายทุกคน กับ พชอ. สค.63 รพ.เถิน

 Pre-TO BE NUMBER ONE Junior จ านวน 26 แหง่ จ านวน 26  แหง่ อย่างเหมาะสม ร่วมกับเครือข่าย

ร้อยละ 100 พชอ.

 5.5 สรุปผลการด าเนินงาน มีค.63, รัตติยา

รหัสโครงการ 080103

2 โครงการส่งเสริมส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสตรีต้ังภรรภ์และการดูแลเด็กปฐมวัย 

จังหวัดล าปาง(อ าเภอเถิน) ประจ าปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและติดตามหญิงหลังคลอดใหม้ีความรู้เร่ืองการใหน้มบุตร หญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอด  -หญิงหลังคลอด งบ PPA   พย.62- ชมพนูุช

มีการเตรียมความพร้อมในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมของแม่เส่ียง เส่ียง เส่ียงมีความรู้และ  10,000  บาท  กย.63 รัตติยา

และติดตามประเมินการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ อาหารที่เหมาะสมสาหรับแม่หลังคลอด จ านวน 50 คน จ านวน 50 คน เลือกกินอาหาร รพ.สต.

ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ของอ าเภอเถิน เหมาะสม ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

 -อัตราการเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียว

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2.2 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุ่มเส่ียง อายุแรกเกิด ถึง 2 ปีเด็กกลุ่มเส่ียง เด็กกลุ่มเส่ียง  -เด็กแรกเกิดถึง2 ปี งบ PPA   พย.62- ชมพนูุช



1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

ที่มีภาวะผอม เต้ีย อ้วน  อายุแรกเกิด ถึง2 ปี อายุแรกเกิด ถึง2 ปี ได้รับการส่งเสริม  26,000  บาท  กย.63 รัตติยา

จ านวน 130 คน จ านวน 130 คน และประเมินคัดกรอง รพ.สต.

ของอ าเภอเถิน พฒันาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

 -เด็กแรกเกิดถึง2 ปี

ได้รับการติดตาม

ส่งเสริมพฒันาการ

และโภชนาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.3 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุ่มเส่ียง อายุ 3 ถึง 5 ปีเด็กกลุ่มเส่ียง เด็กกลุ่มเส่ียง  -เด็กแรกเกิดถึง2ปี งบ PPA   พย.62- ชมพนูุช

ที่มีภาวะผอม เต้ีย อ้วน อายุ 3 ถึง 5 ปี อายุ 3 ถึง 5 ปี ได้รับการส่งเสริม 24,000  บาท  กย.63 รัตติยา

จ านวน 120 คน จ านวน 120 คน และประเมินคัดกรอง รพ.สต.

ของอ าเภอเถิน พฒันาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

 -เด็กแรกเกิดถึง2 ปี

ได้รับการติดตาม

ส่งเสริมพฒันาการ

และโภชนาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รวมงบประมาณ 60,000 บาท

3 รหัสโครงการ 080104

โครงการ  การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครองเด็ก ศพด.อบต.นาโป่ง 1.ผู้ปกครองและครู -ค่าอาหาร เงินบ ารุง รพ. ต.ค 62-ก.ย. 63ฝนทิพย์  

1.รายละเอียดกิจกรรม จ านวน  61 คน มีความรู้ในการดูแล กลางวัน เตปินตา

-  ใหค้วามรู้เร่ืองโรคในช่องปากและการดูแลป้องกันโรคใน

ช่องปาก

สุขภาพช่องปากเพิ่ม 61*80 เจ้าพนักงาน-

-  ใหค้วามรูเร่ืองการแปรงฟนัที่ถูกวิธีและการใช้ไหมขัดฟนั 

 พร้อมฝึกปฏิบัติ
มากขึ้น  =4,880 บาท ทันตสาธารณสุข

2.ผู้ปกครองสามารถ  -ค่าอาหารว่าง

แปรงฟนัใหลู้กได้  61*25=

ถูกวิธีและใช้ไหม  1,525 บาท

ขัดฟนัเป็น  -ค่าป้ายไวนิล

3ผืน=600บาท

แปรงสีฟนัเด็ก

61*10=

610 บาท

ยาสีฟนัเด็ก



1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

61*15=

915 บาท

รวมเป็นเงิน

8,530 บาท

ผู้ปกครองเด็ก ศพด.บ้านป่าตาล 1.ผู้ปกครองและครู -ค่าอาหาร เงินบ ารุง รพ. ต.ค 62-ก.ย. 63ฝนทิพย์  

จ านวน  30 คน มีความรู้ในการดูแล กลางวัน เตปินตา

สุขภาพช่องปากเพิ่ม 30*80=

มากขึ้น 2,400 บาท เจ้าพนักงาน-

2.ผู้ปกครองสามารถ -ค่าอาหารว่าง ทันตสาธารณสุข

แปรงฟนัใหลู้กได้ถูก 30*25=750 บาท

ได้ถูกวิธีและใช้ -ค่าป้ายไวนิล

ไหมขัดฟนัเป็น 3 ผืน=

600 บาท

แปรงสีฟนัเด็ก

30*10=

300 บาท

ยาสีฟนัเด็ก

30*15=

450 บาท

เป็นเงิน

4,500 บาท

รหัสโครงการ 080105

4 โครงการ หนูน้อยฟันดี เริ่มที่ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กอายุ โรงพยาบาลเถิน 1.ผู้ปกครองเด็กมี แผ่นพบัความรู้ เงินบ ารุง รพ. 1 ต.ค. 62 - นางสาวปภัสรา

1.ตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กอายุ 0-2 ปี ในคลินิกเด็กดี 0-2 ปี จ านวน 138 ความรู้ความเข้าใจ ทันตสุขภาพ 30 ก.ย. 63 ค าแก้ว

2.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองในการ

ดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็ก

คน และใหค้วามส าคัญ 138 แผ่น*10 เจ้าพนักงาน-

3.ฝึกผู้ปกครองแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบัติ (Hand on) 

ใหแ้ก่เด็ก

กับการดูแล บาท รวม ทันตสาธารณสุข

4.ฝึกผู้ปกครองตรวจสุขภาพช่องปากใหแ้ก่เด็กในเบื้องต้น สุขภาพช่องปาก 1,380 บาท

5.แจกแผ่นพบัใหค้วามรู้เกี่ยวทันตสุขภาพ และฟนัของเด็ก แปรงฟนั 138

2.เด็กได้รับการดู- *10 บาท

แลสุขภาพช่องปาก รวม1,380 บาท

และฟนัอย่างถูกวิธี ยาสีฟนัเด็ก

138*15



1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ   เป้าหมายจังหวัดร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า  เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 

 =2,070 บาท

รวมเป็นเงิน

4,830บาท

เป็นเงินทั้งหมด 85,986บาท

โครงการมหัศจรรย์1000 วัน พลัส อ าเภอเถิน  ปี 2563 งบ uc 3,520 บาท

โครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน งบ uc 13,030 บาท

โครงการ หนูน้อยฟันดี เริ่มที่ผู้ปกครอง งบ uc 4,830 บาท

โครงการส่งเสริมส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพสตรีต้ังภรรภ์และการดูแลเด็กปฐมวัย จังหวัด

ล าปาง(อ าเภอเถิน) ประจ าปีงบประมาณ 2563
งบ PPA 60,00  บาท



ยทุธศาสตรท์ี่ 1.   ยทุธศาสตรด้์านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )

แผนงานทที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

ประเด็น / งาน :  กลุ่มวัยเรยีน

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ :

1.เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี

     - สูงดี สมส่วน 

2.เด็กอายุ 12 ป ีปราศจากฟนัแท้ผุ(Caries Free) ร้อยละ 74

3.เด็กอายุ12 ป ีฟนัดีไม่มีผุ ( Cavity Free ) ร้อยละ 93

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ป ี2562 เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน  ร้อยละ 60.16  เด็กอว้น ร้อยละ 13.06

ป ี2562 พบเด็กอายุ 12 ป ีปราศจากฟนัผุ(Caries Free) ร้อยละ 73.1  และเด็กอายุ12 ป ีฟนัดีไม่มีผุ ( Cavity Free ) ร้อยละ 92.86 -

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 080106

1.โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรยีนอ าเภอเถิน ปี  2563คณะกรรมการ โรงเรียนใน 1.เด็กวัยเรียนสูงดี ธนภัทร

รร.ส่งเสริมสุขภาพ พืน้ที่อ าเภอเถิน สมส่วนไม่น้อยกว่า ขวัญหทัย

อ าเภอเถิน 10 คน จ านวน 39 แหง่  ร้อยละ 66 น้ าฝน

ของเด็กอายุ บปุผา

 6-14 ปี ทุกรพ.สต.

(ส่วนสูงเฉล่ีย 

อายุ 12 ปี

 ชาย 154 ซม. 

หญิง 155 ซม.)

2.เด็กวัยเรียนมี

ภาวะเร่ิมอว้น

และอว้น ไม่เกนิ

ร้อยละ 10

3.อตัราเด็กเสีย

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2563

คปสอ.เถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



ชีวิตจากการจมน้ า

ไม่เกนิร้อยละ 6.5

4.เด็กอายุ 12 ปี

 ปราศจากฟนัแท้ผุ

(Caries Free) 

ร้อยละ 74

5.โรงเรียนผ่านการ

ประเมินรับรอง

เปน็โรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ

ร้อยละ100

6.โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพเปน็ระดับ

เพขร 1 แหง่

/อ าเภอ

1) การด าเนินงานโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ

  -ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคณะกรรมการ โรงเรียนใน ต.ค.-ธ.ค.62 ทุกรพ.สต.

 -คืนข้อมูลและสถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่างๆรร.ส่งเสริมสุขภาพ พืน้ที่อ าเภอเถิน รพ.เถิน

  -อบรมพฒันาศักยภาพครู ข อ าเภอเถิน 10 คน จ านวน 39 แหง่

 -การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน

 -การจดัการน้ าหนักเด็กนักเรียน(Smart Kids Coacher) 

 -การจดัการเมนูอาหารกลางวันคุณภาพใช้ TSL

 -การแกไ้ขปญัหาโภชนาการเพือ่สูงดีสมส่วนเด็กวัยเรียน

 -การคัดกรองสายตาเด็ก ป.1

 -การตรวจคัดกรองภาวะโลหติจาง

 -การคัดกรองเด็ก Obesity Sign และการส่งต่อ

2) การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กอ้วน 39 โรงเรียน โรงเรียนใน เด็กอว้น BMI>30 ต.ค.-ธ.ค.62 ธนภัทร

 -ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเด็กอว้นระดับต าบลและอ าเภอทุกโรงเรียน 39 แหง่ พืน้ที่อ าเภอเถิน ได้รับการปรับ บปุผาและ

 -คืนข้อมูลเด็กอว้นและสถานการณ์โรคอว้น บรูณาการร่วมDHB, จ านวน 39 แหง่ เปล่ียนพฤติกรรม คณะกรรมการ

 -วางแผนการด าเนินงานในโรงเรียน และโรงเรียน สุขภาพและได้รับ พฒันาสุขภาพ



 -การจดักจิกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน HL *** การติดตาม เด็กวัยเรียน

 -การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน ร้อยละ100 บรูณาการ

   * กจิกรรมออกก าลังกายในโรงเรียน "เขย่าพงุ สะดุ้งไขมัน" ร่วมDHB,

   * นักเรียนปรับพฤติกรรมลดอว้นต้นแบบ SMART KIDS COACHER และโรงเรียน

 - การเฝ้าระวังเด็กอว้น/เต้ีย/ผอม รายบคุคล

 - คลินิกโภชนาการวัยเด็กสัญจร ***

 -การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียน

 -การประเมินผลด้านสุขภาพกอ่นและหลังด าเนินการ

 - คลินิกเด็กอว้นรพ.เถิน (BMI >30)

3) ค่ายเด็กรปูรา่งดี กินพอดี ไม่มีอ้วน เด็กอว้น BMI>30 อ าเภอเถิน 17,800บาท งบ UC  เม.ย.63 ธนภัทร

  3.1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานค่ายเด็กอว้น 20 คนจ านวน 20 คน  -ค่าอาหารว่าง ขวัญหทัย

20 คนๆละ วิไลลักษณ์

30 บาท บปุผา

 เป็นเงิน กมุารแพทย์

 600 บาท รพ.สต.

  3.2. ค่ายเด็กรูปร่างดี กนิพอดี ไม่มีอว้น จ านวน 100 คน  -ค่าปา้ยไวนิล ธนภัทร

 - คัดกรองเด็ก BMI>30 เข้าร่วมกจิกรรมค่าย โครงการ1ปา้ย ขวัญหทัย

 - จดักจิกรรมในค่ายตามโปรแกรม  200 บาท วิไลลักษณ์

   * อาหารขยะ * ขนะใจ * ไล่ไขมัน  -ค่าอาหารว่าง บปุผา

 - การติดตามทีบา้นรายบคุคล และเคร่ืองด่ืม กมุารแพทย์

 - สรุปผลกจิกรรมค่ายเด็กอว้น 100 คนๆละ รพ.สต.

 - มอบรางวัล 25 บาท2 มื้อ

 = 5,000 บาท

 -ค่าอาหาร

กลางวัน 

100 คน

คนละ 60 บาท 

1 มื้อ 

 = 6,000 บาท

 -ค่าอาหารสด

ในฐานอาหาร



 = 1,000 บาท

(สาธิต)

 -ค่าวัสดุ

ประกอบการ

จดัฐาน 

 = 4,000บาท

 -ค่าของรางวัล

  = 1,000บาท

4)การส่งเสรมิทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรยีน รร.น าร่อง 8 รร. 8 โรงเรียน มีโรงเรียน ค่าปา้ยไวนิล uc พ.ย.62-ก.ย.63 น้ าฝน 

1. ประสานงานโรงเรียนเพือ่คัดเลือกโรงเรียนน าร่องใน

การจดักจิกรรม

นร.ป. 4-6,ม.1 รร.บา้นท่าช้าง เข้าร่วมกจิกรรม  9ผืน*200บาท

2. อบรมการแปรงฟนัคุณภาพและการใช้ไหมขัดฟนั  (ขยายโอกาส) รร.บา้นปา่ตาล 1 โรงเรียน/ต าบล รวม

3. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีการจดักจิกรรมแปรงฟนัคุณภาพ รร.บา้นท่าเกวียน 1,800 บาท

4. ฝึกปฏิบติัการแปรงแหง้และการใช้ไหมขัดฟนั รร.บา้นสะพานหนิ

5. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการจดัสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจดักจิกรรม รร.บา้นนาเบีย้

แปรงฟนั รร.ล้อมแรดวิทยา

6. ประสานงานใหโ้รงเรียนมีการปฏิบติัตามเกณฑ์แปรงฟนัคุณภาพ ได้แก่ รร.นาบา้นไร่วิทยา

 -  มีอปุกรณ์แปรงฟนัครบทุกคน รร.อมุลองฯ

  -  มีการจดัการอปุกรณ์แปรงฟนัที่เปน็ระเบยีบ/ถูกต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งาน

  -  มีการจดัระบบกจิกรรมแปรงฟนัในโรงเรียนที่มีรูปแบบ/ระบบที่ชัดเจน

  -  มีการตรวจเช็คประสิทธิภาพการแปรงฟนัของนักเรียนโดยครู/ผู้น านักเรียน/นักเรียน  

7. ติดตาม/ใหท้ันตสุขศึกษาและวัดประสิทธิภาพคุณภาพการแปรงฟนั

โดยทันตบคุลากร  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง

8. ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการรณรงค์กจิกรรมแปรงฟนั 2*2*2 ,

การแปรงฟนัแบบแหง้,การใช้ไหมขัดฟนั 

5)กิจกรรมการประเมินรบัรองโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ ตามเกณฑ์ประเมินของกรมอนามัย39 โรงเรียน โรงเรียนใน โรงเรียนผ่านการ  ค่าอาหาร uc  กค 63 ธนภัทร

กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 10 ประกอบ ทุกโรงเรียน 39 แหง่ พืน้ที่อ าเภอเถิน ประเมินรับรอง 5คนๆละ ขวัญหทัย

1 นโยบายของโรงเรียน จ านวน 39 แหง่ เปน็โรงเรียน  60 บาท น้ าฝน

2การบริหารจดัการในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน10คร้ัง และทีม

3โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ100  =5*60*10

4.  การจดัส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนที่เอือ้ต่อสุขภาพ  =3,000 บาท



5บริการอนามัยโรงเรียน  ค่าอาหารว่าง

6สุขศึกษาในโรงเรียน 5 คนๆละ

7โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 50 บาท

8การออกก าลังกาย กฬีา และนันทนาการ จ านวน10คร้ัง

9การใหค้ าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  =5*50*10

10 การส่งเสริมสุขภาพบคุลากรในโรงเรียน  =2,500 บาท

รวมเงิน 25,100 uc

1.โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรยีนอ าเภอเถิน ปี  

2563

รวมเงิน 25,100 uc



ยุทธศาสตร์ที่ 1........ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )

ประเด็น / งาน :   กลุ่มวัยรุ่น

ตัวช้ีวัด (KPI) : 1.อัตราส่วนการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอาย1ุ5-19ปี    2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน : ร้อยละการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2562   ร้อยละ 14.29

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ  080107

1.โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ าในกลุ่มวัยรุ่นอ าเภอเถิน ปี2563

รายละเอียดกิจกรรม

1.ในสถานบริการสาธารณสุข

  1.1คืนข้อมูลสถาณการณ์วัยรุ่นในวันประชุมประจ าเดือน 18 รพ.สต. 18 รพ.สต. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ไม่ใช้  ม.ีค. 63 18 รพ.สต.

-ผลกระทบจากเพศสัมพนัธ์การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ า และจัดการตามบริบท รพ.เถิน

 -จัดท าทะเบียนหญิงต้ังครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี

 -ใหค้ าปรึกษาแม่วัยทุกรายที่มาANC ใหก้ารดูแลต่อเนื่องถึงหลังคลอด

 -ติดตามวางแผนการได้รับยาฝังก่อนออกจากรพ.ทุกราย 18 รพ.สต.

 -ประสานและเชื่อมระบบบริการ รพ./รพ.สต. รพ.เถิน

  1.2 ศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น(คลินิกใหค้ าปรึกษา) 20 คน 18 รพ.สต.  -กลุ่มเป้าหมายมี  บูรณาการ มค.63 ธนภัทร

  -อบรมจนท.รพสต.เร่ืองการใหค้ าปรึกษาวัยร่น รพ.เถิน ความรู้และทักษะ Service plan ขวัญหทัย

ในการใหค้ าปรึกษา สุขภาพจิต

  1.3.ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานวัยเจริญพนัธ์ระดับอ าเภอ 2คร้ังต่อปี 18 รพ.สต. มีเครือข่ายในการ ค่าอาหารว่าง  uc พ.ย.-62 ธนภัทร

รพ.เถิน ด าเนินงานและได้ 25บาทx20คน มิย.2563 ขวัญหทัย

รับความร่วมมือของ x2คร้ัง

เครือข่าย เป็นเงิน 

1,000บาท

2. สถานศึกษา

  2.1จัดกิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศกับลูกวัยรุ่น/บุหร่ี/สุรา/ นักเรียนระดับมัธยม โรงเรียนมัธยม มีแกนน าในการ ตค.62-กย.63 รพ.

สารเสพติด แก่ผู้ปกครอง และอุดมศึกษา 3 แหง่ ด าเนินงานป้องกัน รพ.สต.

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ.เถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

  2.2 สร้างองค์ความรู้ภูมิคุ้มกันวัยรุ่น อุดมศึกษา 2 แหง่ และทักษะในการด าเนิน  18 แหง่

 -รณรงค์ป้องกันวัยรุ่นต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ชีวิตในวัยรุ่น

 -ติดตามและสนับสนุนการพฒันาชมรมTO BE มีส่วนร่วม

3.สร้างกระแสประชาสัมพนัธ์การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

 - ปรับรูปแบบการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการเข้าถึงบริการที่ง่าย สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายรู้จัก ตค62 -กย 63 รพ.

และสะดวกส าหรับวัยรุ่นอาทิ face book,  on line,วิทยุชุมชน , 12 แหง่ และเข้าถึงบริการ รพ.สต.

สปอร์ตโฆษณา ,หอกระจายข่าว,ป้ายโฆษณา ชุมชน 8 ต าบล ผ่านface book,  18 แหง่

on line, หอกระจายข่าว อปท.

/วิทยุชุมชนสปอต

โฆษณา

 -รณรงค์ประชาสัมพนัธ์สร้างกระแสการลดละเลิกเหล้า,บุหร่ี,สุรา,ยาเสพติด, สถานศึกษา วันเอดส์โลก  ธ.ค.62 ธนภัทร

การสร้างกระแสรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุขก่อนหา่ม ในวันส าคัญต่างๆ 12 แหง่ วันวาเลนไทน์  ก.พ.63 ขวัญหทัย

วันวาเลนไทน,์ วันเอดส์โลก, วันลอยกระทง ชุมชน 8 ต าบล วันต่อต้านยาเสพติด พ.ค.-ม.ิย.63 ทีม คปสอ.

มีภาคีเครือข่ายวัยรุ่น เถิน

ในชุมชนและมี

การด าเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 -จัดท าชุดนิทรรศการประชาสัมพนัธ์ของ คปสอ.เถิน จ านวน 1 ชุด ค่าจัดท าชุด  uc ตค62 -กย 63 ธนภัทร

  งานยาเสพติด/สุขภาพจิต/วัยรุ่น นิทรรศการปชส. ขวัญหทัย

5,000บาท ยุวลี

 -ประชาสัมพนัธ์คลินิกวัยรุ่น ในรพ.สต.(ป้ายไวนิลและนามบัตร) จ านวน 19 แหง่ ค่าป้ายไวนิล 9ชุด ตค62 -กย 63 รพ.สต.

x600 บาท

รวม 5,400 บาท

ค่านามบัตร ปชส.

คลินกวัยรุ่น

จ านวน 3,800 ใบ

x 2บาท จ านวน19 

แหง่ๆละ 200 ใบ

รวมเป็นเงิน

 7,600 บาท



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

4.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นักเรียนระดับมัธยม  8 ต าบล  -กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ  งบ กสต. ตค62 -กย 63 อปท.

 4.1โครงการเฝ้าระวังการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการแก้ไข และอุดมศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเถิน ชีวิต ดูแลตนอง  พม. พม.

ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่อ าเภอเถิน รอบรู้เท่าทันป้องกัน

การต้ังครรภ์ไม่พร้อม

 -ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวังบุตรหลาน

วัยรุ่น

4.2กิจการรมการส่ือสารเชิงบวกในครอบครัว ผู้ปกครอง  8 ต าบล  -มีช่องทางส าหรับการ บูรณาการกับ ตค62 -กย 63 ธนภัทร

 4.2.1 มีช่องทางในการขอรับค าปรึกษา ในการจัดการปัญหาลูกวัยรุ่น นักเรียนระดับมัธยม ในพื้นที่อ าเภอเถิน ใหค้ าปรึกษาและจัดการ งานประจ า ขวัญหทัย

ในครอบครัว และอุดมศึกษา ปัญหาลูกวัยรุ่นแก่ผู้ปก ยุวลี

  - จัดท ากลุ่ม line ชมรมผู้ปกครอง (admin โดย จนท. สาธารณสุข) ในพื้นที่อ าเภอเถิน ครอง ในระดับมัธยม รพ.สต.

  - มีการใหข้้อมูล ความรู้  ส่ือสาร ใหค้ าปรึกษา แก่ผู้ปกครอง ในกลุ่มไลน์ ศึกษา เช่น กลุมไลน์

  - ติดตามการด าเนินงาน โดยดูจากการตอบรับและการขอรับค าปรึกษา ครอบคลุมทุกโรงเรียน

จากผปค. ในกลุ่มไลน์ โดยมี Admin เป็น

จนท.สาธารณสุข

 -ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวังบุตรหลาน

อย่างต่อเนื่อง

 4.2.2 ประเมินผลการท างาน ผู้ปกครอง  8 ต าบล  -ผู้ปกครองมีความพงึพอ บูรณาการกับ ตค62 -กย 63 ธนภัทร

   -  สรุปแบบสอบถาม(ความพงึพอใจ) นักเรียนระดับมัธยม ในพื้นที่อ าเภอเถิน ใจในกิจกรรม ร้อยละ 80 งานประจ า ขวัญหทัย

   - ความต่อเนื่อง ของ กลุ่มไลน์ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และอุดมศึกษา  -ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ยุวลี

ในพื้นที่อ าเภอเถิน ในการเฝ้าระวังบุตรหลาน รพ.สต.

อย่างต่อเนื่อง

5. การพฒันาระบบบริการส าหรับวัยรุ่น

( บูรณางานร่วมกับ ย.2 )

 -ใหบ้ริการวางแผนครอบครัวแบบกึ่งถาวรในหญิงวัยรุ่นและหญิงวัยรุ่น

หลังคลอดเพื่อป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ า

 -คลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น(ร้อยละ 50) รพ.สต. 18 แหง่ รพ.สต. 18 แหง่ ขวัญหทัย

 -คลินิก ANC รพ.สต. 18 แหง่ รพ.สต. 18 แหง่ ยุวลี

 -ส่งข้อมูล Teen age Pregnancy ส่งต่อ COC ทุกราย รพ.สต.

 -คลินิกหลังคลอด แพทย์แผนไทย รพ.1แหง่/



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.1แหง่

 -บริการ OSCC รพ. 1 แหง่ รพ. 1 แหง่

 -บริการปรึกษา Line Group 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย

รวมงบประมาณ 19,000บาท

1.โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ าในกลุ่มวัยรุ่นอ าเภอเถิน ปี2563 รวมงบประมาณ 19,000บาท   งบ UC



   

 

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ.เถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง









ยทุธศาสตรท์ี่ 1........ยทุธศาสตรด้์านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )

ประเด็น / งาน :   กลุ่มวัยท างาน

ตัวช้ีวัด (KPI) :1).ผู้ปว่ย HT รายใหม่ลดลง>2.5   2). ผู้ปว่ย DM รายใหม่ลดลง >5  3).รายใหม่จาก Pre DM ไม่เกนิ 2.4   4).ผู้ปว่ย HTควบคุมระดับความดันได้ร้อยละ >50

5).ผู้ปว่ยDM ควบคุมระดับน้ าตาลได้ HbA1C ร้อยละ >40   6).ผู้ปว่ย DM HT ได้รับการคัดกรอง CVD Risk  ร้อยละ 80

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผู้ปว่ย DM รายใหม่ ในป ี2560-2561-2562 ร้อยละ 3.85 , 2.78 , 3.47 ผู้ปว่ย HT รายใหม่ ในป ี2560-2561-2562 ร้อยละ 4.07, 3.15, 6.09

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ  080108

โครงการการส่งเสรมิสุขภาพประชาชนวัยท างานปี 2563

รายละเอยีดกจิกรรม

1.คัดกรองสุขภาพในกลุ่มประชากร 35 ปขีึ้นไป ปชก.35 ปขีึ้น 18  รพ.สต. ได้รับการคัดกรอง บรูณาการกบั ต.ค.-ธ.ค. ทุกรพ.สต.

25,273 คน ร้อยละ90 งานประจ า 2562 กลุ่มเวชฯ

รพ. เถิน

2.กจิกรรมส ารวจการบริโภคอาหาร(ลดเค็ม)ในครัวเรือนและสถานประกอบการโดยใช้ 

salt meter

 -ซ้ึอ salt meter เคร่ืองมือตรวจวัดความเค็ม จ านวน225  เคร่ือง รพ.เถิน และ มี salt meter salt meter งบ UC   พย 62 ธนภัทร

     หน่วยงาน  - รพ.สต. 18 เคร่ือง 18  รพ.สต. พร้อมใช้งาน ราคาอนัละ ขวัญหทัย

                   - สสอ. 1 เคร่ือง ครบทุกแหง่  1,200 บาท ทุกรพ.สต.

                   - งานโภชนาการ 2 เคร่ือง จ านวน กลุ่มเวชฯ

                   - คลินิก NCD 1 เคร่ือง 225  อนั รพ. เถิน

                   - งานสุขาภิบาล 1 เคร่ือง  =1,200x225 

                   - ฝ่ายเภสัชกรรม 1 เคร่ือง  =270,000 บาท

                   - กลุ่มเวชฯ 1 เคร่ือง

 - อบรมใหค้วามรู้การใช้เคร่ืองมือ salt meterแก ่มอค.และ อสม. เร่ือง อสม.จ านวน รพ.เถิน และ  อสม.มีความรู้ บรูณาการกบังานประจ า  ธค. 62 ธนภัทร

การวัด การทดสอบความเค็มในอาหาร Salt Meter และส่ือสารความเส่ียง 1,517  คน 18  รพ.สต. และสามารถใช้ ขวัญหทัย

salt meter ทุกรพ.สต.

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ.เถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



ได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเวชฯ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 รพ. เถิน

 - ส ารวจครัวเรือนโดย อสม. ครัวเรือนจ านวน รพ.เถิน และ ครัวเรือนได้รับ บรูณาการกบังานประจ า  ธค. 62 ธนภัทร

 17,182  ครัวเรือน 18  รพ.สต. การตรวจอาหาร มีค 63 ขวัญหทัย

โดย อสม.ใช้ ทุกรพ.สต.

salt meter กลุ่มเวชฯ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 รพ. เถิน

 - ส ารวจสถานประกอบการและร้านอาหารโดย ,มอค ร้านค้าและสถาน รพ.เถิน และ ร้านค้าและสถาน บรูณาการกบังานประจ า  ธค. 62 ธนภัทร

ประกอบการ 18  รพ.สต. ประกอบการได้รับ มีค 63 ขวัญหทัย

จ านวน 150 แหง่ การตรวจอาหาร ทุกรพ.สต.

โดย มอค.ใช้ กลุ่มเวชฯ

salt meter รพ. เถิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ80

 -บนัทึกข้อมูล/วิเคราะหขื้อมูล/คืนข้อมูล

(กลุ่มผู้ปว่ยความดัน uncontrol,ckd stage 4,5 ,เส่ียงความดันสูง ร้านอาหาร สถานประกอบการ )

3.จนท.รพ.สต.ใหค้วามรู้เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรสุขภาพที่ถูกต้องด้วย อสม.95 หมู่บา้น รพ.เถิน และ กลุ่มเส่ียงได้รับ กสต.   มค.63 ทุกรพ.สต.

หลัก3 อ.2ส.1ฟ. และการรู้เท่าทันด้านสุขภาพใหก้บัอสม.หมอประจ าบา้นและ กลุ่มเส่ียงDM 18  รพ.สต. การปรับเปล่ียน กลุ่มเวชฯ

ประชาชนกลุ่มเส่ียงและติดตามกลุ่มเส่ียงในชุมชน จ านวน  387 คน พฤติกรรม ร้อยละ รพ.เถิน

กลุ่มเส่ียง HT 100

จ านวน  1,411 คน

อสม. 1,517 คน

4.ประชาชนที่มีความเส่ียงความดันโลหติสูงรายใหม่จากผู้สงสัยปว่ย(ท าHBP) จ านวน 540 คน รพ.เถิน และ กลุ่มเส่ียงได้รับ บรูณาการกบังานประจ า  ธค.62- ธนภัทร

ได้รับวามรู้เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรสุขภาพที่ถูกต้องด้วยและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 18  รพ.สต. การปรับเปล่ียน  กย.63 ขวัญหทัย

สุขภาพ โดย จนท.สาธารณสุข พฤติกรรม ร้อยละ ทุกรพ.สต.

100 กลุ่มเวชฯ

รพ. เถิน



5.กจิกรรมลดเค็ม  ในโรงเรียน

การปรับพฤติกรรม “ลดเค็ม(เกลือและโซเดียม)” ในโรงเรียน

  5.1 ร.ร. ประถมศึกษา Thai School Lunch ร.ร.ที่มีการจดัอาหาร รพ.เถิน และ โรงเรียนเปน็ บรูณาการกบังานประจ า  ธค.62- ธนภัทร

     มีกจิกรรม ดังนี้ ด้วยโปรแกรม 18  รพ.สต. โรงครัวลดเค็ม  กย.63 ขวัญหทัย

 5.1.1จดัท าทะเบยีนโรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย Thai School Lunch ไม่น้อยกว่าร้อยละ ทุกรพ.สต.

 5.1.2 สสอ.แจง้แนวทางการด าเนินงานใหแ้กโ่รงเรียนในสังกดั จ านวน 36 แหง่ 80 กลุ่มเวชฯ

 5.1.3 มอค.ประชาสัมพนัธ์  ใหค้วามรู้ แกแ่ม่ครัว ครูผู้ดูแล(โภชนาการ)ใน รพ. เถิน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 5.1.4 มอค.ตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารด้วยชุดทดสอบ Salt meter 

โดยผลการตรวจ

     -  ตรวจวัดพบไม่เค็ม ( 2 สป.ต่อคร้ัง) ต่อเนื่องติดต่อกนั 3 คร้ัง

ถือว่าผ่านเปน็ร้านอาหาร แผงลอย ร้านกว๋ยเต๋ียว ที่มีเมนูลดเค็ม

     - ตรวจแล้วพบว่าเค็ม ใหต้รวจซ้ าไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัดพบ

ไม่เค็มต่อเนื่องกนั 3 คร้ัง  ถือว่าผ่านเปน็โรงครัว (ร.ร.) ที่มีเมนูลดเค็ม 

  5.1.5 มอค.ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารรสเค็ม

แม่ครัว ครูผู้ดูแล(โภชนาการ)ที่ปรุงอาหารเค็มเกนิมาตรฐาน อย่างสม่ าเสมอ

5.2 ร.ร. มัธยมศึกษา จ านวน 2 แหง่ รพ.เถิน และ โรงเรียนเปน็ บรูณาการกบังานประจ า  ธค.62- ธนภัทร

กจิกรรมที่ต้องด าเนินการ 18  รพ.สต.หนองหอย โรงครัวลดเค็ม  กย.63 ขวัญหทัย

 5.2.1 ส ารวจและจดัท าทะเบยีนร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ รพ.สต.หนองหอย

ทุกชนิดในโรงเรียน 80 กลุ่มเวชฯ

  5.2.2 สสอ. แจง้แนวทางการด าเนินงานใหแ้กโ่รงเรียนเปา้หมาย รพ. เถิน

  5.2.3 มอค.ประชาสัมพนัธ์ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารในการเข้าร่วมโครงการ

  5.2.4 มอค. ใหค้วามรู้แกเ่จา้ของร้าน/ผู้ประกอบการ (รายกลุ่ม/รายบคุคล)

  5.2.5 มอค.ตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารด้วยชุดทดสอบ Salt meter 

โดยผลการตรวจ

    -ตรวจวัดพบไม่เค็ม ต่อเนื่องติดต่อกนั 3 คร้ัง ถือว่าผ่านเปน็ร้านอาหาร

ที่มีเมนูลดเค็ม

    - ตรวจแล้วพบว่าเค็ม ใหต้รวจซ้ าไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัด

พบไม่เค็มต่อเนื่องกนั 3 คร้ัง    (เดือนละ 1 คร้ัง) ถือว่าผ่านเปน็ร้านอาหาร

ที่มีเมนูลดเค็ม 

  5.2.6 มอค.ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารรสเค็ม



แกเ่จา้ของร้าน/ผู้ประกอบการที่ปรุงอาหารเค็มและหวานเกนิมาตรฐาน

   5.2.7 มอค.ประชาสัมพนัธ์ร้านจ าหน่ายอาหาร ในโรงเรียน และด าเนินการตาม   

ข้อ 1 – 6  อย่างต่อเนื่อง

6. ในชุมชนขับเคล่ือนโดยใช้เกณฑ์หมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคฯ ของกอง 95 หมู่บา้น 95 หมู่บา้น บรูณาการกบั พย.62 ทุกรพ.สต.

สุขศึกษาโดยมีกจิกรรมดังนี้ งานประจ า กลุ่มเวชฯ

 -จดัต้ังคณะท างานติดตามหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคฯ รพ.เถิน

 -ส่งเสริมกจิกรรมการด าเนินงานตามบริบทในพืน้ที่ ทีมประเมิน คปสอ. 95 หมู่บา้น บรูณาการกบั กย.63 ธนภัทรและ

  -ด าเนินการลงประเมินและประกาศรับรองหมู่บา้นที่ผ่านเกณฑ์ฯ งานประจ า ทีมประเมิน

สถานีวิทยุ 2 แหง่ รพ.สต.

7. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและการรู้เท่าทัน เสียงตามสาย 95 หมู่บา้น

ด้านสุขภาพผ่านทางสถานีวิทยุและเสียงตามสายในหมู่บา้น

รพ.เถิน ต.ค.62 - รพ.เถิน

8.หน่วยงานสาธารณสุขเปน็หน่วยงานต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีกจิกรรมดังนี้ สสอ.เถิน ก.ย.-63 รพ.สต.

 - เจา้หน้าที่ตรวจสุขภาพประจ าป ีและประเมินคัดกรองความเส่ียงต่อโรค และรพ.สต. ธนภัทร

วัดรอบเอว และ BMI ติดตามผลทุก 3 เดือน ทุกแหง่ รัตติยา

 -มีการออกก าลังกายทุกวัน จนัทร์ พธุและศุกร์ หน่วยงาน บปุผา

 - การประชุม/อบรมทุกคร้ังในหน่วยงานใช้ Healthybreak / NO FOAM 10 แหง่

 -วางแผนขับเคล่ือน การออกก าลังกายทุกหมู่บา้น  ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ

 -กลุ่มออกก าลังกายมีการประเมินความเส่ียง วัดรอบเอว และ BMI

 -รณรงค์ไม่กนิหวาน-น้ าตาลน้อยหน่อย

9.โครงการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ  ในชุมชน

9.1 สนับสนุนการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องในชมรมออกก าลังกาย ระดับหมู่บา้น  

9.1.1ชมรมออกก าลังกายทุกหมู่บา้น แล้วแต่บริบท
ทุกหมู่บา้น ในชุมชน

1.ทุกอ าเภอมีชมรม
กสต. ตค.-พย.62 มอค./อสม.

    - มีกจิกรรมการออกก าลังกายชองชมรมอย่างต่อเนื่อง หมู่บา้น ออกก าลังกายที่

     -การส่ือสารโดย group line/admin group ทุกเดือน มีกจิกรรมต่อเนื่อง ม.ค.-ก.ค.63

    - มีการติดตามชมรมออกก าลังกายโดย อสม. ผ่านกลุ่มไลน์ ทุกเดือน ทุกหมู่บา้น

9.1.2 อสม. คัดเลือกทีมออกก าลังกายพืน้ที่ (1 ชมรมต่อ 1 หมู่บา้น) ทุกหมู่บา้น ในชุมชน 2.ผลการประกวด

    - ส่งรายชื่อชมรม และจ านวนสมาชิก ออกก าลังกาย มา สสจ. หมู่บา้น ชมรมออกก าลังกาย ธค.62 มอค./อสม.

    - มีกจิกรรมการออกก าลังกายชองชมรมอย่างต่อเนื่อง

   - ประเมินผลโดยการทดสอบ Physical Fitness ของสมาชิกในชมรม ม.ค.และก.ค.63



      * กอ่น และหลัง

9.1.3 จดัประกวดการออกก าลังกาย ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ทุกหมู่บา้น ทุกหมู่บา้น กสต. ต.ค.62 -  อปท.

   - ประกวดชมรมออกก าลังกายระดับต าบล   8 ต าบล   8 ต าบล ก.ย.-63 และเครือข่าย

   - ประกวดชมรมออกก าลังกายระดับอ าเภอ โดยจงัหวัดจดัท าเกณฑ์ให ้ มอค./อสม.

9.2 ปชช. ที่มี  ,BMI เกนิมาตรฐาน มากกว่า 23  (ปกติ/เส่ียง/ปว่ย)

  เข้าร่วมกจิกรรม 

    -มีทะเบยีนกลุ่มเส่ียง อย่างน้อย 50 คน ในชุมชน 1.ทุกสถานบริการ บรูณาการกบังานประจ า ธนภัทร

    - ส่งจ านวน  และรายชื่อ  กลุ่มเปา้หมาย ให ้สสจ. ต่อหน่วยบริการ หมู่บา้น มีทะเบยีนผู้เข้าร่วม รัตติยา

   - ต้ังเปา้หมายการลด BMI /ใหค้ าแนะน าปรึกษา  ด้านอาหาร โครงการภายใน รพ.และ

ออกก าลังกาย   พย.62 รพ.สต.

     -การส่ือสารโดย group line/admin group ทุกเดือน ทุกคน 2.ผู้ร่วมโครงการ  พย.62 ธนภัทร

    - ติดตามรายบคุคลทุกเดือน  โดยการะชั่งนน. ประเมิน BMI และส ารวจ ร้อยละ 50 มี ขวัญหทัย

พฤติกรรมสุขภาพ โดย มอค. พฤติกรรมที่ดีขึ้น ม.ค.-ก.ค.63 รพ.และ

  - ประกาศบคุคลต้นแบบที่สามารถลด BMI ลงจากเดิมได้มากที่สุด  ทุก 3 เดือน ในชุมชน จากเดิม รพ.สต.

(จากน้ าหนักคร้ังแรกที่เข้าร่วมกจิกรรม) หมู่บา้น 3.ร้อยละ 30 ผู้ร่วม

10. พฒันา อสม.ล าปางสู่  อสม. 4.0 ป ีงบประมาณ 2563

10.1 แกนน าหลัก อสม. 4.0 ระดับอ าเภอ ขยาย อสม. 4.0 อ าเภอละ 30% อสม. งบ กสต. ต.ค. 62 - มิ.ย 63 ธนภัทร

      - Digital  Skill จ านวน 450 คน รัตติยา

      - Health Literlacy ( RDU, TB, 3 ล้าน 3 ปฯี, LTC) รพ.และ

      - สร้างจติอาสาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (การปฐม รพ.สต.

พยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยฟืน้คืนชีพ)

      - ส่งเสริมใหทุ้กสถานบริการที่มี อสม.ในสังกดั เปดิบริการและใช้งาน รพ.เถิน/รพ.สต.18แหง่ บรูณาการกบั ต.ค. 62-มี.ค 63

แอปพลิเคชั่น "อสม. เอไอเอส ออนไลน์" แกก่ลุ่ม อสม. ในสังกดั งบ สบส.

10.1.1 นิเทศติดตามงานพฒันา อสม.ล าปางสู่  อสม. 4.0 รพ.เถิน/รพ.สต.18แหง่ มี.ค.-63

10.1.2 สนับสนุนการอบรมพฒันาศักยภาพ อสม.ใหม่ ปงีบประมาณ 2563 รพ.เถิน/รพ.สต.18แหง่ ต.ค. 62 - ก.ย 63

10.1.3 พฒันา อสม.นักจดัการสุขภาพ จงัหวัดล าปาง ป ี2563 นวก ของกลุ่มงาน   -มีอสม.นักจดัการ ก.พ.-มี.ค. 63

10.1.4 ก าหนดหลักสูตร เพือ่พฒันา อสม.นักจดัการสุขภาพ จงัหวัดล าปาง ที่เกีย่วข้อง และผู้รับ สุขภาพชุมชนใน

         - อสม.นักจดัการด้านส่งเสริมปอ้งกนั (80 คน) ผิดชอบงานภาค การขับเคล่ือนและ

         - อสม.นักจดัการการดูแลฟืน้ฟ ู (95 คน) ประชาชน ประเมินผล เร่ือง บรูณาการกบั



         - อสม.นักจดัการส่ิงแวดล้อม  (80 คน) 255 คน CPR, ดูแลผู้สูงอายุ, งบ สบส. เม.ย.-พ.ค. 63 ธนภัทร

10.1.5 จดัอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด  จ านวน 2 วัน  เลิกสูบบหุร่ี, รัตติยา

 -ต าบลจดัการ รพ.และ

คุณภาพชีวิต รพ.สต.

11.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวานกลุ่มเส่ียง หอ้งประชุม  -บคุคลต้นแบบ  งบ UC กนัยายน ธนภัทร

มัน เค็ม ระดับอ าเภอและนวัตกรรมงานNCD ที่เข้ารับการ เทศบาล สุขภาพ  -ค่าสถานที่ 2563 บปุผา

 -มอบใบประกาศใหก้บัหมู่บา้นที่ผ่านเกณฑ์ฯ ปรับเปล่ียน ล้อมแรด  -หมู่บา้นจดัการ 2,000 บาท ทุกรพ.สต.

 -มอบใบประกาศใหก้บับคุคลต้นแบบ จ านวน 80 คน สุขภาพ  -ค่าอาหาร

 -มอบใบประกาศและของรางวัลใหแ้ก ่รพ.สต.ที่น าเสนอผลงาน และนวัตกรรม จาก 8  ต าบล ร้อยละ100 กลางวัน

 80 คนๆ

ละ 60 บาท

 =80x60

 = 4,800 บ

 -ค่าอาหารว่าง

จ านวน 80 คนๆ

ละ 50 บาท

 =80x50

 =4,000 บ

 -ค่าวัสดุประชุม

 1,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,800 บาท

12.กจิกรรมการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก

รายละเอยีดกจิกรรม

1 ใหค้วามรู้เร่ืองการตรวจรอยโรคในช่องปากเบือ้งต้น ประชาชน อายุ 35 หมู่บา้นในเขต กลุ่มเปา้หมายมี บรูณาการกบั ต.ค.62-ก.ย.63 ทพญ.วิภัชชา

2 ใหก้ลุ่มเปา้หมายตรวจช่องปากด้วยตนเองตามแบบฟอร์มตรวจรอยโรคในช่องปาก ปขีึ้นไป ในเขตรับผิด รับผิดชอบ รพ.เถิน การตรวจรอยโรค งานประจ า ทพญ.อรยา

3 ทันตบคุลลากรตรวจช่องปากกลุ่มเปา้หมายซ้ า ชอบ รพ.เถิน ในช่องปากด้วยตน นางศิริกญัญา

เอง

13.กจิกรรมลดหวาน



  13.1.กจิกรรมใหค้วามรู้สร้างความรอบรู้เร่ืองการบริโภคน้ าตาลและเกดิความ ประชาชนในเขต ในชุมชน กลุ่มเปา้หมายมี บรูณาการกบั  ธค.62- ธนภัทร

ตระหนักเร่ืองผลกระทบของการบริโภคน้ าตาลมากเกนิไป รับผิดชอบ ในสสถานบริการ ความรู้และตระหนัก งานประจ า  กย.63 ขวัญหทัย

  13.2.กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานราชการและเอกชน จดัคอฟฟีเ่บรก หน่วยงานราชการ เขตอ าเภอเถิน จดัอาหารว่างที่ดี บรูณาการกบั  ธค.62- ทุกรพ.สต.

"คอฟฟีเ่บรก ลดน้ าตาลและครีมเทียม ส่งเสริมน้ าสมุนไพรและผลไม้ออ่นหวาน" และเอกชนทุกแหง่ ต่อสุขภาพบคุลากร งานประจ า  กย.63 กลุ่มเวชฯ

  13.3.กจิกรรมขึ้นะเบยีนและประชาสัมพนัธ์ร้านเคร่ืองด่ืมจดักจิกรรม ร้านเคร่ืองด่ืมในเขต เขตอ าเภอเถิน มีเครือข่ายด าเนิน บรูณาการกบั  ธค.62- รพ. เถิน

"ส่ังหวานน้อยที่ร้านนี้..ดีต่อใจ" รับผิดชอบ งานลดหวาน งานประจ า  กย.63

  13.4.ตรวจประเมินและมอบปา้ยรับรอง"หน่วยงานคอฟฟีเ่บรกลดหวาน"และ หน่วยงานราชการ เขตอ าเภอเถิน เครือข่ายไดรับการ  -ปา้ยรับรอง UC  ธค.62-

ร้านเคร่ืองด่ืม"ส่ังหวานน้อยที่ร้านนี้..ดีต่อใจ" เอกชน ร้านเคร่ืองด่ืม รับรองมาตรฐาน มาตรฐาน  กย.63

  - หน่วยงานราชการ/เอกชน 60 แหง่ , ร้านเคร่ืองด่ืม 40 แหง่ 100แผ่น x

50บาท

 =5,000บาท

รวมเป็นเงิน 286,800 บาท uc

โครงการการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยท างานป ี2563 รวมเป็นเงิน 286,800 บาท uc





ยุทธศาสตร์ที่ .1....ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )..

ประเด็น / งาน :  กลุ่มวัยสูงอายุ

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ :ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณปั์ญหา

การจัดระบบบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จ.ล าปาง

1.       เข้าถึงบริการ --->ผู้สูงอายุทุกรายได้รับการประเมินปัญหาสุขภาพ น าไปสู่การวางแผนและการดูแลที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ

2.       มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ทีมงานที่มีศักยภาพ

            3.   ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการท างาน 

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 080109

1 โครงการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

ปี 2563

รายละเอียดกิจกรรม

1.การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ DM   HT   ADL  2Q  Geriatric  Syndromes และ ผสส.ทุกราย ทุกรพ.สต. ผู้สูงอายุได้ บูรณาการ ตค.62-มีค.63 ชมพนูุช

ต้อกระจก รพ.เถิน รับการคัดกรอง งานประจ า อรพรรณ

ร้อยละ90

2.จัดท าทะเบียนแยกกลุ่มผู้สูงอายุ ตาม GSD มีการส่งต่อคลินิกผู้สูงอายุ และจัดบริการ ผสส.ทุกราย ทุกรพ.สต. ผู้สูงอายุได้ บูรณาการ ตค.62-กย.63 ชมพนูุช

ด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมตามกลุ่ม GSD รพ.เถิน รับการคัดกรอง งานประจ า อรพรรณ

ร้อยละ90

3.จัดเวทีประชุมผู้สูงอายุในระดับอ าเภอ  เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนชมรมผู้สูงอายุในระดับ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ปีละ2คร้ัง บูรณาการ มค.-  มีค.63 ชมพนูุช

หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอใหม้ีคุณภาพ แลประเมินผลการด าเนินงานผู้สูงอายุที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ กับงาน พชอ. อรพรรณ

ต าบลละ 3 คน ต าบลละ 3 คน

รวม 24 คน รวม 24 คน

จนท.สสอ1 จนท.สสอ1

จนท.รพ. 1 จนท.รพ. 1

4.ชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านมีการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ทุกชมรม ทุกรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ บูรณาการ ปีงบ 63 ชมพนูุช

ของกรมอนามัย 95 ชมรม รพ.เถิน ต าบลLTC กับชมรม อรพรรณ

ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

4.1พฒันาชมรมผู้สูงอายุเพื่อจัดท าธรรมนูญสุขภาวะชุมชน 4 ต าบล (แม่ถอด นาโป่ง ชมรมผู้สูงอายุ ต าบล แม่ถอด มีธรรมนูญ งบ สสส ปีงบ 63 ชมพนูุช

เถินบุรี แม่วะ) ต าบล แม่ถอด นาโป่ง เถินบุรี สุขภาวะชุมชน บูรณาการร่วมกับ พชอ. อรพรรณ

นาโป่ง เถินบุรี แม่วะ (ของผู้สูงอายุ) ทีม 

แม่วะ ครบทั้ง 4 ต าบล พชอ.เถิน

4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุชภาพทั้งด้านร่างกายจิตสังคม  -ชมรมผู้สูงอายุ  -ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความรู้ บูรณาการ ปีงบ 63 ชมพนูุช

 -การใหค้วามรู้ ผู้สูงอายุรู้เท่าทัน ด้านร่างกายจิตสังคม -โภชนาการ -การออกก าลังกาย 89 ชมรม 89 ชมรม และสามารถ กับชมรม อรพรรณ

 -โรงเรียนผู้สูงอายุ  -โรงเรียนผู้สูงอายุ รับประทานและ ผู้สูงอายุ

ต าบลแม่วะ ต าบลแม่วะ ออกก าลังกาย

แม่ปะ ล้อมแรด แม่ปะ ล้อมแรด ได้อย่างเหมาะสม

นาโป่ง เถินบุรี นาโป่ง เถินบุรี กับวัย ร้อยละ 80

5.มีโรงเรียนผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นอีก 2 ต าบล ต าบลเถินบุรี ทุกรพ.สต. ร้อยละ50 พม. ปีงบ 63 ชมพนูุช

( ปี 62 มีแล้ว 4 ต าบลๆแม่วะ  ล้อมแรด นาโป่ง แม่ปะ ) ต าบลเวียงมอก รพ.เถิน อปท. อรพรรณ

6.ทุกสถานบริการ มีคลินิกบ าบัดเข่าโดยใช้แพทย์แผนไทย รพ.เถิน ทุกรพ.สต. ร้อยละ100 กสต. ปีงบ 63 ชมพนูุช

รพ.สต. 18 รพ.เถิน อรพรรณ

แหง่ แพทย์แผน

ไทย

7.ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองเส่ียงต่อการหกล้มและมีภาวะข้อเข่าเส่ือมได้รับการบ าบัดที่ ผู้สูงอายุที่ผ่าน ศูนย์เด่นแก้ว ร้อยละ50 UC ปีงบ 63 ชมพนูุช

ศูนย์ฟื้นฟสูภาพผู้สูงอายุ การคัดกรอง ศูนย์เสลียม บูรณาการ อรพรรณ

เส่ียงต่อหกล้ม หวาน งานประจ า

ข้อเข่าเส่ือม

8.พฒันาสถานบริการทุกระดับใหผ่้านเกณฑ์ สวล.5 ด้าน รพ.เถิน ทุกรพ.สต. ร้อยละ100 งบค่าเส่ือม ปีงบ 63 ชมพนูุช

รพ.สต. 18 รพ.เถิน อรพรรณ

แหง่

9.ฟื้นฟอูงค์ความรู้Caregiver(CG) ปี 60(รุ่น2)  CG 100  คน ทุกรพ.สต. ร้อยละ100  กสต. ปีงบ 63 ชมพนูุช

รพ.เถิน อรพรรณ

10.จัดต้ังคลินิคผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุที่คัดกรอง  รพ.เถิน 1แหง่ UC ปีงบ 63 อรพรรณ

GSD จิรัญญา



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

11.จัดเวทีประชุมLTCในระดับอ าเภอ  เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนงาน LTC ท้องถิ่น8ต าบลๆละ1คน อ.เถิน ได้แนวทาง ค่าอาหาร UC มค.-มีค.63

ใหม้ีคุณภาพ แลประเมินผล CM 19 คน 29คน การด าเนินงาน กลางวัน ,ว่าง ชมพนูุช

รพ.1 คน ทิศทางเดียวกัน 29X130 อรพรรณ

สสอ.1 คน 3,770 บาท

12.จัดเวทีประชุมCMในระดับอ าเภอ  เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนงาน LTC CM 19 คน ทุกรพ.สต. CMทุกคน ค่าอาหาร UC มค.-มีค.63 ชมพนูุช

ใหม้ีคุณภาพ แลประเมินผล รพ.1 คน รพ.เถิน กลางวัน ,ว่าง อรพรรณ

สสอ.1 คน 21X130

2,730 บาท

รวม 6500

รหัสโครงการ 080110

2   โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

 ภายใต้เครือข่ายบริการ  อ าเภอเถิน ปี 2563

 2.1การจัดประชุมเพื่อประเมินผล การดูแลและปรับแผน Care Plan  ร้อยละ 100 ของ ค่าอาหารกลางวัน LTC  ปีงบ63 ชมพนูุช

 ใหส้อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงราย case และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น CM19 คน ทุกรพ.สต. ผู้สูง อายุใน อาหารว่าง อรพรรณ

CG 95 คน รพ.เถิน โครงการฯ 266คนๆละ

จนท.รพสต.19 คน มี Care Plan ) 130 บาท  

รวม 133 คน รวมเป็นเงิน

*2คร้ัง =266 คน 34,580บาท

16.จัดประชุมติดตามประเมินผลโดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ CM19 คน ทุกรพ.สต. ค่าอาหารกลางวัน LTC ปีงบ63 ชมพนูุช

การท า Case Conferenceเพื่อเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุราย Case และใช้เป็นข้อมูล CG 190 คน รพ.เถิน อาหารว่าง อรพรรณ

ในการท าแผนเพื่อดูแลผู้สูงอายุในปีต่อไป จนท.รพสต.19 คน 244*130

จนท.ท้องถิ่น16คน รวมเป็นเงิน

รวม244คน 31,720 บาท

17.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุ รพ.เถิน อุปกรณ์ทาง 83,700 บาท LTC ปีงบ63 การเงิน

การแพทย์ รพ.เถิน

ที่จ าเป็นส าหรับ

ผู้สูงอายุ

รวม 150000

รหัสโครงการ 080111



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุในผู้สูงอายุ

11.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ล้อมแรด 50 คน รร.สอย.6แหง่ ผู้สูงอายุได้รับ แปรงสีฟนั uc ก.พ.-เม.ย. 63 ทพญ.อรยา 

ต าบลล้อมแรด ต าบลนาโป่ง และต าบลแม่วะ ต.แม่ปะ ต.เถินบุรี ต.เวียงมอก ต.นาโป่ง 50 คน ความรู้และฝึก 20x300 ศิริกัญญา

(นักเรียนสูงวัย ใจเกินร้อย) ต..แม่วะ 50 คน ทักษะการดูแล  =6,000 บาท

ต.แม่ปะ 50 คน ช่องปากสามารถ ยาสีฟนั 

ต.เถินบุรี 50คน ตรวจช่องปาก 10x300

ต.เวียงมอก 50คน ตนเองและผู้อื่นได้  = 3,000 บาท

ค่าป้ายไวนิล

4อันๆละ

450บาท

=1,800 บาท

รวม 10,800 บาท

รหัสโครงการ 080112

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ อ าเภอเถิน ปี 2563 พระทุกรูป วัดและส านัก พระ บูรณาการกับ  ตค.62- ชมพนูุช

รายละเอียดกิจกรรม ในพื้นที่ สงฆ์ เขตอ า ได้รับการส่งเสริม งานประจ า  กย.63 อรพรรณ

1.งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ รับผิดชอบทุกวัด อ าเภอเถิน สุขภาพร้อยละ รพ.เถิน

 1.1ตรวจคัดกรองสุขภาพพระ และส านักสงฆ์ของ จ านวน 100 รพ.สต.

อ าเภอเถิน จ านวน 8ต าบล

213 รูป

1.2 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.พระ) พระ จ านวน พระ อสว. พระ อสว. บูรณาการกับ ธค. 62 ชมพนูุช

22 รูป ในเขต รพ.เถิน ได้รับการอบรม งบ สบส. อรพรรณ

และรพ.สต. ด้านสาธารณสุข รพ.เถิน

ทั้ง 18 แหง่ ร้อยละ 100 รพ.สต.

จ านวน

22 รูป

1.3ประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ วัด 19  แหง่ ในเขต รพ.เถิน วัดส่งเสริมสุขภาพ บูรณาการกับงานประจ า  ตค.62- ชมพนูุช

และรพ.สต. ผ่านดกณฑ์ประเมิน  กย.63 อรพรรณ

ทั้ง 19 แหง่ ร้อยละ 100 รพ.เถิน

ใน 8 ต าบลของ รพ.สต.

อ าเภอเถิน

1.4ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ เขตอ าเภอเถิน พระ อสว. ทุกต าบล จ านวน 2 คร้ัง บูรณาการ ปีงบ 63 ชมพนูุช



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

จ านวน 22  รูป กับ พชอ. อรพรรณ

เจ้าคณะอ าเภอ พชอ.

เจ้าคณะต าบล

จ านวน 8  รูป

รหัสโครงการ 080113

5 โครงการจัดสิ่งแวดล้อมในตลาดที่เอ้ือต่อผู้สูงอาย/ุพิการ  (universal design)อ าเภอ

เถิน ปี 2563

ผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร ตลาด ตลาด 1  แหง่ พม. ปีงบ 63 ชมพนูุช

 -ที่จอดรถ บ้านดอนไชย อปท. อรพรรณ

 -ทางเดิน ต าบลล้อมแรด พชอ. พชอ.

 -หอ้งน้ า

6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดล าปาง ปี 2563 ตค.-มีค.63 ชมพนูุช

  1. การพฒันาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นทีC่are Manager  Care Manager รพ.สต.บ้าน 1คน บูรณาการ อรพรรณ

นาเบี้ยหลวง HR

  2. การอบรมฟื้นฟผูู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)       Care Manage CM ปี60 งบ ศูนย์อนามัยที่ 1 ชม. บูรณาการ พย.62 ชมพนูุช

HR อรพรรณ

4. การสนับสนุนการอบรมพยาบาลสูงอายุ 4 เดือน หรือ 2 Wks พยาบาล 1คน ระดับจังหวัด บูรณาการ

  อบรมหลักสูตร 2 Wks   ที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ ล าปาง HR

รวมเงิน UC  17,300  บาท

รวมเงิน LTC 150,000  บาท



ยทุธศาสตรท์ี่ 1.ยทุธศาสตรด้์านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ประเด็น / งาน :    ยทุธศาสตร ์PP&P

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

                                                          2.  ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายก าหนด

                                                          3.  ร้อยละผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

                                                          2.   ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดร้อยละ100

                                                          3.   ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  ป6ี2=80, ป6ี3=85, ป6ี4=90, ป6ี5=95

                                                     4.   ร้อยละของผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ร้องเรียนได้รับการแกไ้ขร้อยละ 100

                                                 2.  ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 94.00

                                                 3.  สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ100

                                                 4.  ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ร้องเรียนได้รับการแกไ้ขร้อยละ 100

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ080114

 โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

บรกิารสุขภาพ

1. การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน

ผลิตภัณฑ์และบรกิารสุขภาพ1.1 ทบทวนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอ

(*บรูณาการกบังานเภสัชปฐม

1 คร้ัง/ปี อ.เถิน ต.ค.-พ.ย.62 ภก.รณสิทธ์ิ

ภูมิตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว) และ ภญ.อทัธยา

1.2 จดัประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 2 คร้ัง/ปี อ.เถิน คร้ังที่ 1 ม.ค. ภก.รณสิทธ์ิ

-มี.ค.63

คร้ังที่ 2 ก.ค.

-ส.ค.63

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2563

คปสอ....เถิน......จังหวัดล าปาง

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายกสธ.                         1.  ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

เป้าหมายจังหวัดล าปาง                            1.  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 96

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา     1.  ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยร้อยละ 96.00

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ



1.3. จดัระบบการจดัเกบ็ข้อมูล และรายงาน 1 คร้ัง/ปี ภก.รณสิทธ์ิ พ.ย.- ธ.ค.62 ภก.รณสิทธ์ิ

1.4. ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานสถานประกอบการในพืน้ที่(ส่งให้

จงัหวัดภายในเดือนเม.ย.2563)
ภก.รณสิทธ์ิ

    1.4.1 จดัท าข้อมูลและปรับปรุงทะเบยีนฐานข้อมูล

สถานประกอบการผู้ประกอบการที่
1 คร้ัง/ปี อ.เถิน ฐานข้อมูลทะเบยีน ต.ค.62-มี.ค.63

เกีย่วข้องกบัผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สถานประกอบการ

เปน็ปจัจบุนั

1.5. วิเคราะหข์้อมูลสถานการณ์ปญัหาและความเส่ียงใน

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ทุก 6 เดือน อ.เถิน พบแนวทางในการ คร้ังที่ 1 ต.ค.62 ภก.รณสิทธ์ิ

ไม่ถูกต้อง เหมาะสมในพืน้ที่ แกไ้ขปญัหา คร้ังที่ 2 เม.ย.63

2 .การควบคุมก ากับผลิตภัณฑ์ และบรกิารสุขภาพ

ก่อนออกสู่ท้องตลาด2.1 ใหค้ าแนะน าผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขออนุญาตให้

เข้าสู่การขออนุญาตตามที่

สถานที่ผลิตยา อ.เถิน ผู้ประกอบการมี ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

กฎหมายก าหนด อาหาร ความรู้ในการ

    2.1.1 ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการขอในการขออนุญาต

ผลิต  ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ขออนุญาตผลิต

หรือบริการสุขภาพและโฆษณาผ่านทางเสียงตามสาย

หนังสือราชการ เอกสารแผ่นพบั

สถานพยาบาล  ผลิตภัณฑ์หรือ

Social Network เช่น line group ,Face Book  ฯลฯ สถานประกอบการ บริการสุขภาพ

เพือ่สุขภาพ โฆษณาตาม

ที่ยังไม่ได้ขออนุญาต ที่กฎหมายก าหนด

3 .การควบคุมก ากับผลิตภัณฑ์ และบรกิารสุขภาพหลัง

ออกสู่ท้องตลาด3.1 ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ
1 คร้ัง/ปี อ.เถิน สถานประกอบการ ต.ค.62-ก.ค..63 ภก.รณสิทธ์ิ

      -สถานที่ผลิตและขายยา 15 แหง่ เพือ่สุขภาพผ่าน ต.ค.62-ก.ค..63

      -สถานที่ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 23 แหง่ เกณฑ์มาตรฐาน ต.ค.62-ก.ค..63

      -จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ตลาดนัด /1 คร้ัง/แหง่/ปี ตามที่กฎหมาย ต.ค.62-ก.ค..63

      -สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 17 แหง่ ก าหนด ต.ค.62-ก.ค..63

ต.ค.62-ก.ค..63

3.2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.เถิน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต.ค.62-ก.ค..63 ภก.รณสิทธ์ิ



    3.2.1 เกบ็ตัวอย่างตรวจด้วยชุดทดสอบเบือ้งต้น ที่ได้รับการ

      -ตรวจหาสเตียรอยด์ใน ยาแผนโบราณ สถานที่จ าหน่ายยา ตรวจสอบ ต.ค.62-ส.ค.63

แผนโบราณ 5 ได้มาตรฐานตาม

ตัวอย่าง เกณฑ์ที่ก าหนด

     -ตรวจสารปนเปือ้นในอาหารสด   โรงครัว/ร้านค้า ต.ค.62-ส.ค.63

และแผงลอย

     -ตรวจทดสอบสารหา้มใช้ในเคร่ืองส าอาง (3 ชนิด) สถานที่จ าหน่าย/ผลิต ต.ค.62-ส.ค.63

     -ตรวจหายาฆา่แมลงในผัก ผลไม้ สถานที่จ าหน่าย/ผลิต ตามแผนโมบาย

เขตสุขภาพที่ 1

***ค่าจดัซ้ือชุดทดสอบเบือ้งต้นรวมค่าจดัส่ง 6922.9 UC ก.พ63

  - ชุดทดสอบสเตียรอยด์ 20 ตย. 1,572.9 บาท

  - ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 20 ตย. 1,070 บาท

  - ชุดทดสอบกรดวิตะมินเอ 25 ตย. 684.80 บาท

  - ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 20 ตย. 460.10 บาท

  - ชุดทดสอบบอแรกซ์ 50 ตย. 160.50 บาท

  - ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิก 50 ตย. 192.60 บาท

  - ชุดทดสอบฟอร์มาลิน 20 ตย. 599.2 บาท

  - ชุดทดสอบสารโพลาร์  25 ตย. 791.80 บาท

  - ชุดทดสอบตรวจแมลงในผัก ผลไม้  20 ตย. 1391 บาท

 3.2.2 ส่งตัวอย่างตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ อ.เถิน

      -น้ าบริโภค 8 ตย. ม.ค.63-ก.ค.63



      -น้ าแข็ง ร่วมสสจ. ม.ค.63-มี.ค.63

      -ผลิตภัณฑ์นมโค(นมโรงเรียน) ร่วมสสจ. ธ.ค.62,ก.ค.63

      -ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมสสจ. มี.ค.-63

      -คร่ืองส าอาง 1  ตัวอย่าง ม.ค.63-ก.ค.63

สุ่มเกบ็ตัวอย่าง

เคร่ืองส าอางที่

บรรยายสรรพคุณ

เกนิจริง/ ลักษณะ

ทางกายภาพสีเข้ม

ฉูดฉาด/ โฆษณา

ขายทางส่ือ

ออนไลน์มาก/ เปน็

ที่นิยมตามกระแส

ของผู้บริโภค

    3.2.3  ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.เถิน

      -ยา ร้านยา  ร้านช า ม.ค.63 - ก.ค.63

      -อาหาร ร้านช า ม.ค.63 - ก.ค.63

      -เคร่ืองส าอาง 50 รายการ  (เน้น ม.ค.63 - ก.ค.63

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

ที่มีวัตถุประสงค์ท า

ใหผิ้วขาว แลดู

กระจา่งใส)

     -เกบ็ตัวอย่างยาแผนโบราณตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  2 ต ารับ/แหง่ พ.ค.-63

3.3 เฝ้าระวังการโฆษณาทางส่ือวิทยุกระจายเสียงร่วมกบั

ภาคีภาครัฐและเอกชน

1 สถานี/อ าเภอ อ.เถิน โฆษณาผลิต ต.ค.62-ส.ค.63 ภก.รณสิทธ์ิ

      -คล่ืนวิทยุชุมชนบา้นแม่ฮาว105.25 MHz ภัณฑ์สุขภาพที่

      -คล่ืนวิทยุกระแสหลัก 1 ปณ.ล าปาง ผิดกฎหมายได้



      -คล่ืนวิทยุกระแสหลักต ารวจภูธรภาค5 รับการจดัการ

3.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังการจดัฟนัแฟชั่นทางส่ือโซเชียลมีเดีย ส่ือโซเชียลมีเดีย อ.เถิน ส่ือโซเชียลมีเดียที่ ม.ค.63 - ก.ค.63 ภก.รณสิทธ์ิ

เดือนละ 1 คร้ัง ผิดกฎหมายได้ และทันตแพทย์

รับการจดัการ รพ.เถิน

4.การพัฒนาศักยภาพผู้บรโิภคและการสรา้งการมีส่วนรว่มของเครอืข่าย

4.1 คืนข้อมูลและประสานเครือข่ายในพืน้ที่ ได้แก ่เทศบาล อสม. ผู้ประกอบการ ผู้น าทุก 1 เดือน อ.เถิน  -เครือข่ายได้รับ ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

ชุมชน ฯลฯในการร่วมด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตาม

ปญัหาของพืน้ที่

ข้อมูล และน า

ข้อมูลไปด าเนิน

งานคุ้มครอง

ผู้บริโภคได้

4.2 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ ผ่าน

ส่ือ/ช่องทางต่างๆ

ภก.รณสิทธ์ิ

    4.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเอกสารแผ่นพบั 

Social Network

ทุก 1 เดือน อ.เถิน เครือข่ายได้รับ ต.ค.62-ก.ย.63

 เช่น line group ,Face Book  ฯลฯ ข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ

4.3จดักจิกรรมรณรงค์/ใหค้วามรู้ในกลุ่มเปา้หมายต่างๆ 

(บรูณาการกบังาน

1 คร้ังต่อปี อ.เถิน กลุ่มเปา้หมายมี ก.ค.-ส.ค.63 ภก.รณสิทธ์ิ

สัปดาหเ์ภสัชกรรมหรืองานอืน่ๆ) ความรู้และน า และเภสัช รพ.

ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้ เถิน

4.4 กจิกรรมเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หา่งไกลโรค NCDs 

(อย.น้อย) ปี

ครูอย.น้อยจ านวน 40 อ.เถิน กลุ่มเปา้หมายมี ธ.ค.62-มิ.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

 (1คนต่อ1รร.) ความรู้และน า ร่วมกบั สสจ

ไปเผยแพร่สู่ชุมชน

ได้

4.5 กจิกรรมก ากบัติดตามการด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคฯ โดยเครือข่ายบวร.ร.เพือ่ลด
บา้น วัด อ.เถิน ผลการด าเนินงาน ม.ค.63-ก.ค.63 ภก.รณสิทธ์ิ

ความเส่ียงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCDs) จงัหวัดล าปาง 

ปงีบประมาณ 2563
โรงเรียน รพ. มีแนวโน้นในทาง ร่วมกบั สสจ

อ.เถิน ที่ดีเพิม่ขึ้น

4.6 กจิกรรมความปลอดภัยด้านยาในชุมชน (บรูณาการ

กบัการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
รพ.สต. อ.เถิน ไม่พบการ ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

เหตุผล) จ าหน่ายยา และ ภญ.อทัธยา



ปฏิชีวนะ สเตีย

รอยด์ ยาชุด 

NSAIDs

    4.6.1  ตรวจแนะน าร้านยา/แหล่งกระจายใหร้้านช า 1 คร้ังต่อแหง่ต่อปี เม.ย.63-ก.ย.63

    4.6.2  ส ารวจการจ าหน่ายยาอนัตรายในร้านช า 2 คร้ังต่อแหง่ต่อปี เม.ย.63-ก.ย.63

    4.6.3 เย่ียมบา้นติดตาม/ใหค้ าแนะน าการใช้ยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บา้นผู้ปว่ย ผู้ปว่ย NCD/ CKD ผู้ปว่ยตระหนักถึง
ต.ค.62-ก.ย.63

 (บรูณาการกบังานเภสัชกรรมปฐมภูมิ)  /Palliative  Care อนัตรายจากยา

และผู้สูงอายุ (ตาม ปฏิชีวนะ สเตีย

เปา้หมายของงาน รอยด์ ยาชุด 

เภสัชกรรมปฐมภูมิ) NSAIDs

ลดปญัหายาเหลือ     4.6.4 สรุปรวบรวมปญัหาการบริโภคยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากการเย่ียมบา้น รพช./รพ.สต. ของผู้ปว่ยในชุมชน ต.ค.62-ก.ย.63

     4.6.5  รวบรวมยาเหลือใช้ส่งโรงพยาบาลเพือ่จดัการ

ต่ออย่างเหมาะสม (บรูณาการกบั

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ)

    4.6.6  รวบรวมยาเหลือใช้ส่งโรงพยาบาลเพือ่จดัการ

ต่ออย่างเหมาะสม (บรูณาการกบั รพช./รพ.สต. ต.ค.62-ก.ย.63

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ)

    4.6.7 สรุปยอดมูลค่ายาเหลือใช้ (บรูณาการกบังาน

เภสัชกรรมปฐมภูมิ) รพ.ช. ต.ค.62-ก.ย.63

4.7 กจิกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง นักศึกษาระดับ อ.เถิน นักเรียน ม.ค.62-ก.ค.62 ภก.รณสิทธ์ิ    4.7.1 สร้างเครือข่ายของกลุ่มที่เส่ียงจะใช้และขาย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางในพืน้ที่ อาชีวศึกษาหรือ นักศึกษามีความรู้



    4.7.2 อบรมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับ  ความเข้าใจเร่ือง

มัธยมศึกษาตอน เคร่ืองส าอาง

ปลาย

5.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือสรา้งโอกาสด้าน

การแข่งขัน 5.2 ใหค้ าแนะน า การพฒันาและประสานหน่วยงานที่

เกีย่วข้องเข้าช่วยเหลือส่วนขาดของ กลุ่ม otop/ อ.เถิน ผู้ประกอบการ ม.ค.63-ก.ค.63 ภก.รณสิทธ์ิ

ผู้ประกอบการโอท็อปและวิสาหกจิชุมชน วิสาหกจิชุมชน ได้รับการพฒันา

ส่วนขาดและ

สามารถยกระดับ

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ตนเอง

6. ระบบแจ้งเตือนภัยงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ

6.1 จดัระบบการส่ือสาร  และแจง้เตือนภัยในพืน้ที่ 

เพือ่ใหส้ามารถส่งข่าวสารถึง
ทุกเดือน อ.เถิน เครือข่าย/ผู้น า พ.ย.- ธ.ค.62 ภก.รณสิทธ์ิ

ประชาชนอย่างทั่วถึง ชุมชนรับรู้ข่าวสาร    6.1.1แจง้เตือนภัยผ่านเครือข่ายที่เกีย่วข้องโดยผ่าน

ทาง LINE Application 20 เครือข่าย เตือนภัยทาง line

เครือข่ายอย.น้อย/ และsocial 

อปท.  เครือข่าย network และส่ง

เจา้หน้าที่ รพ.สต. ต่อชุมชนได้

เครือข่ายคบส.ใน

ชุมชน

    6.1.2 แจง้เตือนภัยไปยังประชาชนโดยผ่าน Social 

Network เช่น เว็ปไซด์ส านักงาน
ประชาชนในพืน้ที่ อ.เถิน

สาธารณสุข

    6.1.3 แจง้เตือนภัยไปยังชุมชนโดยผ่านผู้น าชุมชนทาง 

LINE

เครือข่ายในชุมชน อ.เถิน

10 แหง่ผ่านทาง 

รพ.สต.



6.2  ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการส่ือสาร อ.เถิน ประชาชนในพืน้ที่ ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

    6.2.1ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเสียงตามสายหนังสือ

ราชการ เอกสารแผ่นพบั Social

ประชาชนในพืน้ที่ และครือข่าย

Network เช่น line group ,Face Book  ฯลฯ ครือข่ายเจา้หน้าที่ เข้าถึงข้อมูล

รพ.สต. เครือข่าย ข่าวสาร

7. ระบบการเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้

ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ7.1 สร้างเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลแกโ่รงพยาบาล ร้านยา/ อ.เถิน โรงพยาบาลได้รับ ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

สถานพยาบาลใน ข้อมูลจากเครือข่าย

พืน้ที่

7.2 ตรวจจบัการเกดิ APR (Trigger  Tools)ส าหรับยา 

Steroids  NSAIDs  Sidenafil
รพ.เถิน /รพ.สต.ทุก อ.เถิน พบ APR และ ม.ค.-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

Siutramine  และกญัชา ทุกแหง่ น าไปวิเคราะหไ์ด้

7.3 วิเคราะหข์้อมูล APR ในพืน้ที่ และคืนข้อมูลให้

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง และชุมชน
รพ.เถิน/รพ.สต.ทุก อ.เถิน รพ.เถิน/รพ.สต. คร้ังที่ 1 ต.ค.62 ภก.รณสิทธ์ิ

แหง่  ทุก 6 เดือน รับทราบข้อมูล ร้ังที่ 2 เม.ย.63

และน าไปสู่การ

เฝ้าระวัง

8. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความปลอดภัยด้าน

อาหาร8.1 ด าเนินการตามเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

และโภชนาการ (บรูณาการกบั

เภสัชกร อ.เถิน โรงพยาบาล ม.ค. -มี.ค. 62 ภก.รณสิทธ์ิ

Green  & Clean  Hospital) ผู้รับผิดชอบงาน ปฎิบติัตามเกณฑ์ ร่วมกบั

คบส. และ ไม่พบข้อร้องเรียน คณะท างาน

นักวิชาการกลุ่ม อาหารปลอดภัย

เวชปฏิบติั รพช 

8.2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน group Line  ทุกเดือน อ.เถิน เครือข่ายได้รับ ธ.ค.-62 ภก.รณสิทธ์ิ

เครือข่ายอย.น้อย ข้อมูลข่าวสารที่ ร่วมกบั

  เครือข่าย อสม ถูกต้อง คณะท างาน

เครือข่ายคบส.ใน อาหารปลอดภัย

ชุมชน



8.3  คืนข้อมูลและส่ือสารข้อมูลที่เปน็ประโยฃน์ผ่านการ

ประชุมประจ าเดือนในหน่วยงาน

 ทุกเดือน ประชุม อ.เถิน หน่วยงานภาครัฐ ธ.ค.-62 ภก.รณสิทธ์ิ

ภาครัฐ และ เครือข่าย เช่น การประชุมก านันผู้ใหญ่บา้น 

อสม. ผู้สูงอายุ ฯลฯ

 อสม.ประจ าเดือน  และ เครือข่าย ร่วมกบั

ประชุมคปสอ. สามารถน าข้อมูล คณะท างาน

ไปเฝ้าระวังความ อาหารปลอดภัย

ปลอดภัยด้าน

อาหาร8.4. จดัประชุมคณะท างานอาหารปลอดภัยของระดับ

อ าเภอ 2 คร้ังต่อปี รพ.เถิน มี.ค./ส.ค 63 ภก.รณสิทธ์ิ

ร่วมกบั

คณะท างาน

อาหารปลอดภัย

8.5 ประสาน/ส ารวจข้อมูลที่เกีย่วข้องในการจดัท าแผน

บรูณาการอาหารปลอดภัยระดับ 1 คร้ัง /ปี อ.เถิน ธ.ค.-62 ภก.รณสิทธ์ิ

อ าเภอ หน่วยงาน ร่วมกบั

ภาครัฐที่เกีย่วข้อง คณะท างาน

อาหารปลอดภัย

8.6. จดัท าบนัทึกข้อตกลง(MOU)ซ้ือขายสินค้าเกษตร

ปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและ รพช.และเกษตรกร อ.เถิน การซ้ือขาย มิ.ย.-63 ภก.รณสิทธ์ิ

เกษตรกร ในพืน้ที่ เปน็ไปตาม ร่วมกบั

ข้อตกลง คณะท างาน

อาหารปลอดภัย

8.7.สนับสนุนส่ือ เอกสารความรู้ในการแนะน า

ผู้ประกอบการจ าหน่ายสด/อาหารแปรรูป ผู้ประกอบการ อ.เถิน ผู้ประกอบการ ม.ค.-63 ภก.รณสิทธ์ิ

ในการผลิต/จ าหน่ายอาหารที่มีความปลอดภัย ผลิต/จ าหน่าย จ าหน่ายอาหาร ร่วมกบั

อาหารสด/แปรรูป เปน็ไปตาม คณะท างาน



มาตรฐาน อาหารปลอดภัย

9. การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

9.1 ประชาสัมพนัธ์ช่องทางร้องเรียนใหป้ระชาชนทราบ 

เช่น เสียงตามสาย Social

รพช./รพ.สต. อ.เถิน พบการแจง้เร่ือง ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

Network เช่น line group Face Book ฯลฯ ทุกแหง่ ร้องเรียน

9.2 จดัท า SOP เร่ืองร้องเรียนของอ าเภอและด าเนินการ

ตาม SOP

1 คร้ัง/ป ีรพ.สต อ.เถิน เร่ืองร้องเรียน ต.ค.62-ธ.ค.62 ภก.รณสิทธ์ิ

10แหง่ รพช. 1 แหง่ ได้รับการจดัการ

ตามมาตรฐาน

แนวทางที่ก าหนด

9.3 ตรวจสอบสถานที่และผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งส่ง

ตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบติัการ
ตามที่มีการ อ.เถิน สถานที่ และ ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

ร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ได้รีบการปรับปรุง

ใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐาน

9.4 ประสานการด าเนินการทางกฎหมายไปยังหน่วยงานที่เกีย่วข้องกรณีที่พบปญัหา อ.เถิน ข้อร้องเรียนได้รับ ต.ค.62-ก.ย.63 ภก.รณสิทธ์ิ

แกไ้ข



ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevertion + Profection Excellence)

ประเด็น / งาน :  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ    รพ.เถินรักษามาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับ ดีมาก พลัส

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณปั์ญหา

                      รพ.เถิน ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากPlus ระบบบ าบัดน้ าเสียมีขนาดเล็ก ไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ าเสียได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง

                      การจัดการปริมาณขยะติดเช้ือในรพ ปริมาณยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ปริมาณการใช้น้ าปะปาของโรงพยาบาลที่เพ่ิมข้ึนมากข้ึน

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ  080115

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital อ าเภอเถิน

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital 

G-Garbage การจัดการขยะมูลฝอย 

จัดใหม้ีการคัดแยกขยะมูลฝอยขยะติดเชื้อ /ขยะรีไซเคิล/ขยะทั่วไป/ขยะอันตราย

มีการก าหนดเส้นทางและเวลาที่ชัดเจน

มีการใช้รถเข็นเคล่ือนย้ายและการแต่งกายของผู้ปฏิบัติ

จุดสาธิตการคัดแยกขยะ   1 แหง่ รพ.เถิน 5,000                      UC ก.พ.-63 ธนนันท์

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ที่พกัขยะทั่วไป/ติดเชื้อ 1 แหง่ รพ.เถิน ค่าจ้างปรับพื้นที่ UC ม.ค.-63 ธนนันท์

เป็นเงิน5,000บ

ค่าจัดท ากันสาด

เป็นเงิน5,000บ

รวม=10,000บ

เปล่ียนขยะเป็นเงิน "ธนาคารขยะ" ปริมาณมูลฝอย

 R ; Rest Room ส้วม ทั่วไปลดลง 

ส้วมสาธารณะ (Healthy Acessibility Safety : HAS) ผ่านเกณฑ์ 19 แหง่ รพ.เถิน/รพ.สต รพ.และรพ.สต. ต.ค.62-พ.ค.63 ธนภัทร

 - ส้วมในโรงพยาบาล/รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ส้วมHAS มีส้วมมาตราฐาน ธนนันท์

E : Energy ประหยัดและใช้พลังงาน

 - มีนโยบายประหยัดพลังงานและประชาสัมพนัธ์แจ้งทุกหน่วยงานทราบ 19 แหง่ รพ.เถิน/รพ.สต มาตรการประหยัด ธ.ค.-62 ธนภัทร

 - มีการติดตามแต่ละโซนในการตรวจสอบการเปิด - ปิดแอร์ ไฟฟา้ พลังงานที่ ธนนันท์

 ระบบโซลาร์ พลังงานแสงอาทิตย์  เปล่ียนหลอด LED AIR Inverter เป็นรูปธรรม

E:Environment  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

  - การดูแลด้านส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหส้ะอาด เป็นระเบียบ การจัดส่ิงแวดล้อม ธนภัทร

  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 5ส. สถานที่ท างานน่าอยู่ จัดแบ่งโซนคนสวนในการดูแล ทั่วไปทั้งภายใน ธนนันท์

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ เถิน  จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

 จัดการส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารด าเนินการตามแนวทาง ภายนอกอาคาร ทีม ENV

สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานโดยบูรณาการกับงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล   

ขับเคล่ือนโดยคณะท างานพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย(ทีม Env.)

 -  ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริเวณโดยรอบ สนง.

 - จัดกิจกรรม 5 ส.และประกวดหน่วยงาน 5 ส.

 - ส ารวจสภาพแวดล้อมในที่ท างาน / ประเมินความเส่ียงจากการท างาน

 - แผนปรับปรุงส่ิงแวดล้อม /ควบคุมความเส่ียงฯ รพ.เถิน ทีม ENV

 - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบประปา/ บ าบัดน้ าเสีย และการเฝ้าระวังคุณภาพ รพ.เถิน คุณภาพน้ าผ่าน

   น้ าประปา   น้ าเสีย  ทั้งภาคสนามและส่งตรวจหอ้งปฏิบัติการ เกณฑ์มาตรฐาน

 - รพ.เถิน และ รพสต.ทุกแหง่เป็น “องค์กรปลอดโฟม” 19 แหง่ รพ.เถิน/รพ.สต ต.ค.62-ก.ย.63 ธนภัทร

 - ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.เถิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบ รพ.เถิน ม.ค.-63 ธนนันท์

 - ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.เถิน 15,000                  UC ก.พ.-63 ธนนันท์

N - Nutrition การสุขาภิบาลอาหารและน้ า

 ด าเนินการบูรณาการอาหารปลอดภัย/โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 - เฝ้าระวังคุณภาพน้ าด่ืมด้วย  อ.11     19 แหง่ รพ.เถิน/รพ.สต ธนภัทร

 -ตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มในอาหารและผู้สัมผัสอาหาร และประเมินสุขาภิบาล รพ.เถิน โรงครัวโรงพยาบาล 2,600 UC ธ.ค.62-ม.ีค.63 บุญธิตา

อาหารตามแบบประเมินโรงครัวโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ม.ิย.63-ก.ย.63 บุฟผา

 - พฒันาโรงครัว  ร้านอาหารใน/รอบ รพ. รพ.สต.ตามเกณฑ์  CFGT, ปลอดโฟม

 - ตรวจคุณภาพอาหารและวัตถุดิบ รพ.เถิน 3,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63 บุฟผา

บูรณาการด าเนินงาน GREEN & CLEAN  ใน  รพ.สต. ติดดาวและเครือข่ายชุมชน

1.ประชุมสร้างความเข้าใจคณะท างานอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย รพ.เถิน/รพ.สต รพ./รพสต.ทุกแหง่ ต.ค.62-ก.ย.63 ธนภัทร

ระดับอ าเภอ  และประชุมติดตามการด าเนินงานทุก 3 เดือน ผ่านเกณฑ์ ธนนันท์

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมย่อยคณะท างาน GREEN ฯ รพ./รพสต.และเครือข่าย รพ./รพสต.

ชุมชน ท้องถิ่นอปท.ในการประเมิน EHA และประเมินหมู่บ้านการพฒันาชุมชนด้าน 8 อปท.

ส่ิงแวดล้อม(Active  Community)

30,600                  UC

1 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital อ าเภอเถิน จ านวนเงิน 30,600 งบ UC

การพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital

รวมงบฯ



ยุทธศาสตร์ที่ …1...ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )..

ประเด็น / งาน :  พชอ.

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

มีการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนอ าเภอเถินทุกกลุ่มวัย

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณปั์ญหา

ผลงาน

 -ประเด็นแม่และเด็ก: เด็กปฐมวัย "เด็กเถิน เก่งดี มีพัฒนาการสมวัยได้ภาษาที่สอง"

การคงสภาพผ่านเกณฑ์ UCCARE ระดับ 4.5

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ  080116

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ าเภอเถิน ปี 2563 ประชาชนพื้นที่   8 ต าบล อ าเภอสุขภาวะ  กพ.-สค.63 ประยูร

อ าเภอเถินทุกกลุ่มวัย ชมพนูุช

จ านวน 39,456 คน อรพรรณ

รายละเอียดกิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการ พชอ.และทีมเลขานุการเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อม คณะกรรมการ พชอ. ที่ว่าการอ าเภอเถิน มีคณะท างาน  ค่าอาหารว่าง  uc  มค63 ประยูร

คณะท างาน/ ข้อมูล และ หาแนวทางการพฒันางานตามประเด็น และทีมเลขานุการ ในรูปคณะกรรม 40 คนๆละ ชมพนูุช

พชองทั้ง 6 ประเด็น การ 25 บาท อรพรรณ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

 -ประเด็นการลดอุบัติเหตุทางการจราจร:"เมืองเถิน เมืองปลอดภัย" ม1ี. การบังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัย และการรัดเข็มขัด  การบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

 2.การต้ังด่านชุมชน 3.การจัดท าป้ายเตือน ณ จุดเส่ียงและการประชาสัมพนัธ์รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน 4. การปรับปรุงถนน

  -ประเด็นขยะและการจัดการ:"เมืองเถิน เมืองสะอาด"โดยใช้หลักลดปริมาณขยะระดับครัวเรือน  การคัดแยกขยะ(3R)  และ การก าจัดขยะที่ถูกต้อง(ขยะมีพษิ,ติดเชื้อ,ทั่วไป,ขยะอันตราย)

 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน   มีการด าเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ นโยบายการจัดการขยะ และ นโยบายปลอดโฟม

 -ประเด็นมะเร็งเต้านม:"สตรีจาวเถินปลอดมะเร็งเต้านม  โดยใช"้เถินบุรีโมเดล"ขับเคล่ือน ตรวจมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

ที่เป็นอัตลักษณ์ของอ าเภอได้แก่ การเต้นลีลาสร้างสุขภาพอ าเภอเถิน  โดยการประยุกต์รูปแบบการออกก าลังกายแบบผสมผสานระหว่าง Aerobic dance กับบาสโลป

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

อ าเภอเถินมีการพฒันางาน พชอ. มีประเด็นการขับเคล่ือนในระดับอ าเภอในปี 2562 จ านวน 6 ประเด็น มีการขับเคล่ือนการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และเป็นโยบายสาธารณะของอ าเภอ

 -ประเด็นผู้สูงอาย:ุ "แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"  มีชมรมผู้สูงอายุ 89 ชมรม โรงเรียนผู้สูงอายุ 4 แหง่ ต าบลLTC 7 แหง่ มีธรรมนูญสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน(ต าบลเวียงมอก)

 -ประเด็นออกก าลังกาย:"เมืองเถิน เมืองออกก าลังกาย" มีการส่งเสริมการออกก าลังกายครบทุกกลุ่มวัย มีชมรมออกก าลังกายระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ปัจจุบันมีกิจกรรมการออก าลังกาย



จ านวน 40  คน  =40x25

 =1,000 บาท

2.ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูล/คืนข้อมูลการด าเนินงาน พชอ.อย่างต่อเนื่อง ประชาชนพื้นที่   8 ต าบล บูรณาการ   ตค.62- เลขาฯ พชอ.

ผ่านเวทีประชุมต่างๆ (ประจ าเดือน,,ต าบล) อ าเภอเถินทุกกลุ่มวัย กับงานประจ า  . 63

จ านวน 39,456 คน

3.การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน( Community participation )  -ค่าอาหารว่าง  uc 29  มค.63 ประยูร

 เวทีสมัชชาสุขภาพอ าเภอเถิน( คร้ังที่6 ) ปี 2563 คณะท างานสมัชชา  และอาหารกลางวัน ชมพนูุช

 1 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านสุขภาพ สุขภาพ อ าเภอเถิน   สวนเถินปาร์ค เกิดระบบการท างาน  (120 คน X อรพรรณ

 2 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านสุขภาพและ  จ านวน  120  คน  ร่วมกันระหว่าง  200 บาท X และทีม

อปท.ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานสาธารณสุข  1 คร้ัง )

3 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนจัดระบบสุขภาพชุมชนร่วมกัน และภาคีเครือข่าย  เป็นเงิน 

และมีผลลัพธ์ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหา 24,000  บาท

4 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนพร้อมมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ
สุขภาพได้อย่าง   - ค่าวัสดุฯ 

ร่วมตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีประสิทธิภาพ  เป็นเงิน 

 - ทีมจัดการสุขภาพทุกระดับ และ มอค. ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพทั้งในระดับ และน าไปสู่นโยบาย 3,000  บาท

หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ( กสต. งบพฒันาหมู่บ้าน และงบ อปท.) สาธารณะในพื้นที่   -ค่าเช่าสถานที่ฯ  

 5 ชุมชนและเครือข่ายมีการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสุขภาพ สุขภาพได้อย่าง เป็นเงิน

มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และมีการปรับปรุง มีประสิทธิภาพ   4,500  บาท

การท างานอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่นโยบาย  - ค่าจ้างเหมา

 - เวทีทบทวนประเด็นสมัชชาสุขภาพ เพื่อก้าวสู่ธรรมนูญสุขภาพอ าเภอเถิน สาธารณะในพื้นที่ พธีิเปิดฯ 

ประจ าปี 2563 ส่งผลใหอ้ าเภอเถิน  เป็นเงิน 

เป็นอ าเภอแหง่ 4,000  บาท 

ความสุข  - ค่าของรางวัลฯ 

 เป็นเงิน 

4,000  บาท

 - ค่าจ้างเหมา

ท าส่ือฯ  

 เป็นเงิน

   8,000  บาท

 - ค่าใบประกาศ

และของรางวัลฯ

  เป็นเงิน

  4,000  บาท

( 500 บาท  X 

8 รางวัล )

 - ค่าเส้ือ



สมัชชาสุขภาพฯ

   เป็นเงิน

  30,000  บาท

  ( 250 บาท X

 120 ตัว ) 

รวมงบประมาณ

  86,000  บาท

4.เยียมเสริมพลัง/ติดตาม/พฒันา การด าเนินงานการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ต.ล้อมแรด ต.ล้อมแรด ต าบลแหง่ความสุข  ค่าอาหาร  uc  กพ. 63 ประยูร

(พชต.) โดยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ทั้ง 8  ต าบล ต.นาโป่ง ต.นาโป่ง  10 คนๆละ  มีค. 63 และทีม พชอ.

เย่ียม 8 คร้ัง โดยติดตามงานทั้ง 6 ประเด็น ต.แม่ถอด ต.แม่ถอด  60 บาท  เมย. 63 จ านวน

  1.ประเด็นแม่และเด็ก ต.แม่ปะ ต.แม่ปะ จ านวน 8  คร้ัง   พค. 63  10 คน

  2.ประเด็นผู้สูงอายุ ต.เถินบุรี ต.เถินบุรี  =10*60*8  มิย. 63

 3.ประเด็นออกก าลังกาย ต.แม่วะ ต.แม่วะ  =4,800 บาท  กค. 63

 4.ประเด็นการลดอุบัติเหตุทางการจราจร ต.แม่มอก ต.แม่มอก  ค่าอาหารว่าง  สค. 63

 5.ประเด็นขยะและการจัดการ ต.วียงมอก ต.วียงมอก  10 คนๆละ  สค. 63

 6.ประเด็นมะเร็งเต้านม 50 บาท

จ านวน 8  คร้ัง

 =10*50*8

 =4,000 บาท

4.สรุปผลการด าเนินงาน พชอ.ประจ าปี 2563

 - สรุปผลการด าเนินงาน พชอ.ปี 2563  ทุกประเด็นร่วมกัน เพื่อชื่นชมและหาแนวทาง คณะกรรมการ ที่ว่าการอ าเภอเถิน อ าเภอแหง่ความสุข  ค่าอาหารว่าง  uc  กย. 63 ประยูร

ในการพฒันางานในปีต่อไป พชอ.จ านวน 84 คนๆละ ชมพนูุช

 21 คน 25 บาท อรพรรณ

คณะอนุกรรมการ  =84*25 และทีมเลขาฯ

พชอ.ทั้ง 6 ประเด็น  =2,100บาท

จ านวน 63 คน

รวม 84  คน

รวมเป็นเงิน 97,900  บาท UC

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ าเภอเถิน ปี 2563 รวมเป็นเงิน 97,900  บาท



ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระดับความส าเรจ็ของจังหวัดในการพัฒนาศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน( EOC)และทีมตระหนักรูส้ถานการณ์(SAT) ที่ปฏิบัติงานได้จรงิ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  บุคลากรที่รบัผิดชอบงานยงัขาดประสบการณ์ และยงัต้องได้รบัการพัฒนาทั้งความรูแ้ละทักษะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จรงิเมื่อมีภาวะ

                                              ฉุกเฉินเกดิขึ้น

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080117

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

1.ทบทวนผังและโครงสร้างระบบบญัชาการเหตุการณ์ใหเ้ปน็

  

 

คปสอ.เถิน ต.ค.-62 ประยูร

ปจัจบุนั 1  ชุด มีEOC ที่มีประ ธนิสา

     - มีค าส่ังคณะท างานในระบบบญัชาการเหตุการณ์ 1  ชุด สิทธิภาพ กรรณิการ์

     - มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ ICS 1 ผัง มีผังโครงสร้างICS นริสา

     - มีรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักงาน EOC 1 คน

     - ส่งค าส่ังและผังโครงสร้างใหส้สจ. 1 ชุด พ.ย.-62

     - ประชุมคณะท างาน (ส่งรายงานการประชุมให ้สสจ.หลังจาก อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี ธ.ค.62 และ

การประชุมเสร็จภายใน 7 วัน) มี.ค.-63

2.ทบทวนค าส่ังทีม SRRT , SAT , JIT  อ าเภอ ผู้รับผิดชอบงาน คปสอ.เถิน ต.ค.62-ธ.ค.63 ผอ.รพ.เถิน

ควบคุมโรคอ าเภอ สสอ.เถิน

และต าบล ประยูร

3.จดัท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามโรคและภัยสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.เถิน จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)



    3.1. จดัท า ALL Hazard Plan(AHP) ทีม SRRT ,EMS คปสอ.เถิน มีแผนปฏิบติังาน 3,510 บาท UC ม.ค.-63 ประยูร

    3.2. Hazard specific plan(HSP) 

MCATT ควบคุมทุกโรค ค่าอาหารว่าง ม.ค.-63 ธนิสา สภาพปัญหาของอ าเภอคืออะไร ? ระบุ 5W2H

        - โรคติดต่ออบุติัใหม่ จ านวน 27 คน และภัยสุขภาพ และกลางวัน กรรณิการ์

        - อ.เถินก าหนดโรคมือเท้าปาก เปน็ปญัหาโรคระบาดของพืน้ที่ที่ต้อง ส าหรับรพ.สต.และ 27คนx130บ

ด าเนินการแกไ้ขในป ี2563 มีการจดัท า CPG  Flow Chartแนวทางปฏิบติั คปสอ.

    3.3. ส่งแผนใหส้สจ.ล าปาง คปสอ.เถิน งานและจนท. ม.ค.-63 ธนิสา

ที่เกีย่วข้อง กรรณิการ์

4.ทบทวนระบบการรายงานเหตุการณ์ในพืน้ที่

      - จดัต้ังกลุ่มไลน์ควบคุมโรคอ าเภอเถิน ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคอ าเภอ ต.ค.-62 ประยูร

      - ก าหนดผู้รับผิดชอบการรายงานระดับอ าเภอ 4 คน รพ.เถิน/สสอ.เถิน ต.ค.-62 ธนิสา

      - ก าหนดผู้รับผิดชอบการรายงานระดับรพ.สต. 18 คน รพ.สต.18แหง่ ต.ค.-62 กรรณิการ์

      - การรายงานควบคุมโรคระดับต าบลผ่านทางไลน์และเอกสาร ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคอ าเภอ ต.ค.62 - ก.ย.63 นิสรา

      - ส่งรายงานเหตุการณ์ใหจ้งัหวัดตามแนวทางที่จงัหวัดก าหนด ต.ค.62 - ก.ย.63

5.เตรียมความพร้อมทรัพยากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

  

ศูนย์ EOC รพ.เถิน/รพ.สต. ต.ค.-พ.ย.62 ประยูร

      -ทรัพยากรที่มีความเส่ียงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพ ของ 18 แหง่ มีทรัพยากร กรรณิการ์

อ าเภอเถิน ใช้เพยีงพอกรณี

      - ส่งข้อมูลทรัพยากรที่ส าคัญจ าเปน็ใช้รับมือโรคและภัยใหส้สจ. ภาวะฉุกเฉิน

6.ซ้อมแผนแผ่นดินไหว/บรูณาการและร่วมซ้อมแผนฯในการตอบโต้ คณะกรรมการ รพ.เถิน 4,550 บาท UC ก.พ.-63 ประยูร

ภาวะฉุกเฉินบนโต๊ะ โดยการก าหนดประเด็น 4 ขั้นตอน EOC ทีมSRRT ค่าอาหารว่าง ธนิสา

  1.การด าเนินการปอ้งกนัและลดผลกระทบ MCATT ,EMS และกลางวัน กรรณิการ์

  2.การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน จ านวน 35 คน 35คนx130บ นิสรา

  3.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

  4.การฟืน้ฟู

      - ส่งสรุปผลการซ้อมแผนแผ่นดินไหวใหส้สจ.ภายใน 15 วันหลังการ

ซ้อม
ซ้อมแผนฯเสร็จ



7.สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ปอ้งกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

  7.1 ระดับหมู่บา้นโดยระบบสุขภาพหมู่บา้น มีผู้น าชุมชนเปน็ประธาน คณะกรรมการ 95 หมู่บา้น ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ.สต.18แหง่

คณะกรรมการหมู่บา้น อสม. และบคุคลที่หมู่บา้นเหน็สมควรเข้ามาเปน็ ระดับหมู่บา้น

คณะกรรมการ มี มอค.เปน็เลขาฯ

  7.2 ระดับต าบล โดยคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบลมีนายก อปท. คณะกรรมการ 8 ต าบล ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ.สต.18แหง่

เปน็ประธาน ผู้แทนแต่ละหมู่บา้น มีผอ.รพ.สต.เปน็เลขาฯ ระดับต าบล

  7.3 ระดับอ าเภอผ่าน โดยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พชอ.เถิน สสอ.เถิน ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถิน

มีสาธารณสุขอ าเภอ เปน็เลขาฯ ประยูร

8.คืนข้อมูลสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เปน็ปญัหาของพืน้ที่ คณะกรรมการ สสอ.เถิน ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถิน

แกค่ณะกรรมการ พชอ. พชอ. ประยูร

9.คืนข้อมูลสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เปน็ปญัหาของพืน้ที่ หวัหน่าส่วนราช ที่ว่าการอ าเภอ ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถิน

แกห่วัหน้าส่วนราชการ และผู้น าชุมชน การ/ผู้น าชุมชน เถิน ประยูร

11.มีการประชุมทีมSAT/JIT เพือ่วิเคราะหส์ถานการณ์ การติดตาม 25คน สสอ.เถิน ค่าอาหารว่าง ประยูร

กรณีมีเหตุการณ์ เสนอเปดิ EOC สรุปรวบข้อมูลและรายงาน  25คนx25บ ธนิสา,นิสรา

เปน็เงิน625บ กรรณิการ์

12.ทีมSAT/JIT ถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน เพือ่หาข้อเด่น 25คน สสอ.เถิน ค่าอาหารว่าง ประยูร

ข้อด้อย ของการด าเนินงานและหาวิธีการแกไ้ข ปรับปรุง  25คนx25บ ธนิสา

เปน็เงิน625บ กรรณิการ์

นิสรา

รวมเงิน 9,310 บาท



ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  มีทีมปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พรอ้มแจ้งเตือนผู้บรหิารและหน่วยงาน

                                            ที่เก่ียวข้อง

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ผู้รบัผิดชอบงานควบคุมโรคในระดับอ าเภอและต าบล ยงัไม่ได้รบัการอบรมตามเกณฑ์ รอ้ยละ50  ในปี 2562 อ าเภอเถินพบผู้ป่วยมือเท้าปาก

สูงสุดเปน็อนัดับ 1 ของจงัหวัดล าปาง พบผู้ปว่ยอตัรา 256.78 ต่อแสนปชก.สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5ปย้ีอนหลัง พบผู้ปว่ยไข้เลือดออก จ านวน 64 ราย อตัรา 107 ต่อแสนประชากร เกนิ50 ต่อ

แสนประชากร  อ าเภอเถินพบผู้ป่วยโรคเรือ้น 1 ราย รบัยาครบแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2562 

จ านวน แหล่งงบ

ระหัสโครงการ 080118

1 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

พรบ.โรคติดต่อ

1.มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) และทีมปฏิบติัการสอบสวน

ควบคุมโรค (JIT ) ระดับอ าเภอ

     - มีค าส่ังทีม 1 ทีม 18 รพ.สต./รพ. มีทีมปฏิบติังาน ต.ค.-62 คปสอ.เถิน

     - มีตารางการปฏิบติังาน ทุกเดือน ตอบโต้ภาวะ ต.ค.3 ก.ย.62 กรรณิการ์

     - มีรายงานผลการสอบสวนโรค ทุกเหตุการณ์ตามและส่งสสจ ทุกเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ต.ค.3 ก.ย.62 ธนิสา

ภายใน 7 วัน

2.การพฒันาบคุลากร

     - จดัท าทะเบยีนผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรทางระบาดวิทยา 9 คน คปสอ.เถิน เจา้หน้าที่ผ่าน ต.ค.-62 ธนิสา 

     - ท าแผนพฒันาบคุลากรในหลักสูตรทางระบาดวิทยา สสจ.ล าปาง การอบรม ต.ค.-62 กรรณิการ์

     - แจง้รายชื่อผู้ผ่านการอบรม / ผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมตาม 9/11คน คปสอ.เถิน ครบทุกรพ.สต. พ.ย.-62

เกณฑ์ มาที่สสจ.เพือ่วางแผนพฒันา

จ านวน แหล่งงบ

3.ก ากบัติดตามการด าเนินงานควบคุมโรคตามเกณฑ์การควบสอบ ที่ทันเหตุการณ์ ต.ค.62 - กย. 63 กรรณิการ์

สวนและควบคุมโรค ทุกเหตุการณ์ตามเกณฑ์สอบสวนโรค มีคุณภาพ ธนิสา

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.เถิน จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



2 โรคติดต่อน าโดยแมลง

1.การเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรค

    1.1 สุ่มส ารวจโดย อสม.ทุกสัปดาห์ 1,517 คน 95 หมู่บา้น ไม่มีลูกน้ ายุง ต.ค.62 - กย. 63 18 รพ.สต.

    1.2 สุ่มส ารวจ โดยเจา้หน้าที่ทุกเดือน 53 คน 18 รพ.สต. ลาย 18 รพ.สต.

    1.3 จดักจิกรรมรณรงค์ท าลายลูกน้ ายุงลาย และขัดไข่ยุงลาย 17,1820 หลังคาเรือน 95 หมู่บา้น ก.พ.,พ.ค. ก.ค. 18 รพ.สต.

วัด 96 แหง่ 2563

โรงเรียน 38 แหง่

หน่วยงานราชการ

    1.4 สุ่มตรวจลูกน้ าและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย

     - อสม.สุ่มไขว้หมู่บา้น ร้อยละ 50 หลังคาเรือน 95 หมู่บา้น ลดการปว่ยโรค ก.พ.,พ.ค. ก.ค. 18 รพ.สต.

     - ทีมอ าเภอ จ านวน 8 คน ลงสุ่มหมู่บา้น ร้อยละ 30 หลังคาเรือน 95 หมู่บา้น ไข้เลือดออก UC 2563 อริศรา

ในช่วงฤดุกาล ค่าเบีย้เล้ียง 8 คน12วันๆละ240 ธนนันท์

ระบาด บาท รวมเปน็เงิน 23,040 บาท

    1.5 เตรียมความพร้อมด้านการควบคุมโรค ธนนันท์

        - พนักงานพน่ ผ่านการอบรมทุกคน 16คน อปท. 8 แหง่ ทรัพยากรเพยีง ต.ค.62 - กย. 63 อริศรา

        - เคร่ืองพน่ ส่งตรวจสอบที่ศตม.1.2 ล าปาง ทุกเคร่ือง 20 เคร่ือง อปท. 8 แหง่ พอในการควบ 18 รพ.สต.

        -สารเคมีก าจดัยุงตัวแก ่และทรายก าจดัลูกน้ ายุงลาย อปท. 8 แหง่ คุมโรคฯ

    1.6 ส่ือสารความเส่ียง

        - จติอาสาพฒันาส่ิงแวดล้อม และ กจิกรรม  Big 

Cleaning

จติอาสา1,600 คน 95 หมู่บา้น ต.ค.62 - กย. 63 18 รพ.สต.

จ านวน แหล่งงบ

2.การควบคุมโรคกรณีเกิดโรค

    2.1ทีม SRRT สามารถควบคุมโรคได้ตามมาตรการ 3 3 1 95 หมู่บา้น การควบคุมโรค ต.ค.62 - กย. 63 18 รพ.สต.

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของสานการณ์ อย่างมีคุณภาพ

    2.2 กรณีเกดิโรค ต้องมีการควบคุมที่รวดเร็ว ภายใน 24 ผู้ปว่ยและผู้สงสัย 95 หมู่บา้น ขอ CUP สนับสนุนจดัซ้ือ ต.ค.62 - กย. 63 18 รพ.สต.

ชั่วโมง ต้องด าเนินการพน่หมอกควัน 0 3 7 วัน หรืออย่างน้อย ปว่ยไข้เลือดออก เคร่ืองพน่หมอกควัน รุ่น อริศรา

0  7   14 ทุกราย สามารถควบคุม MOO-GUNราคา30,000บาท ธนนันท์

โรคได้รวดเร็ว จ านวน 4 เคร่ือง(โซนละ 1 เคร่ือง)

มีประสิทธิภาพ เปน็เงิน 120,000 บาท

(บรูณาการงบครุภัณฑ์ รพ.เถิน )

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



    2.3 จดัเวทีแลกเปล่ียนการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย อปท. 8 คน สสอ.เถิน UC ก.พ.-63 อริศรา

ในการปอ้งกนัควบคุมโรค สถานศึกษา 4 ค่าอาหารว่าง 2มื้อ อาหาร ธนนันท์

ทีม SRRT 8 คน กลางวัน 1 มื้อ 27 คนๆละ 130 บาท

ศูนย์ควบคุมโรคน า เปน็เงิน = 3,510 บาท

โดยแมลง1.2 ค่าวิทยากร 2 ท่านๆละ 1,000 บาท

ล าปาง 1 คน เปน็เงิน = 2,000 บาท

และสสจ.ล าปาง 1 คน รวมเงิน=5,510 บาท

รพ. 2 สสอ. 3

     2.4 ประชุม War room เพือ่ประเมินสถานการณ์ระบาด ทีม SRRT สสอ.เถิน การควบคุมโรค ค่าอาหารว่าง 25 คนจ านวน ธ.ค.62 ,มี.ค. อริศรา

ของโรคทุก 3 เดือน และกรณีฉุกเฉิน จ านวน 25 คน ทันเหตุการณ์ 4 คร้ังๆละ 25 บาท เปน็เงิน มิ.ย. ก.ย.63 ธนนันท์

2,500 บาท

จ านวน แหล่งงบ

    2.5 กระตุ้น อปท.ใช้พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวดที่5 1 อปท. มีการน าพรบ. อริศรา

เหตุร าคาญและหมวด 15 บทลงโทษ ) อย่างน้อย อ าเภอละ มาใช้ควบคุม ธนนันท์

 1 แหง่ในพืน้ที่ที่มีการระบาด โรคฯและเหตุ

ร าคาญ

    2.6 จดัประกวดหมู่บา้นสะอาดปลอดลูกน้ ายุงลายและโรค รพ.สต.ละ1 หมู่ 95 หมู่บา้น UC ก.ค.-63 อริศรา

ไข้เลือดออก ลดการเกดิโรค ธนนันท์

   -ก าหนดเกณฑ์ประกวด ไข้เลือดออก จ านวน 10 อนั =1,500 บาท

   -ลงตรวจพืน้ที่จริง ค่าเบีย้เล้ียงลงสุ่มประเมิน

   -มอบใบประกาศเกยีรติบตัรรับรอง 5 วันๆละ8 คน ค่าเบีย้เล้ียง

คนละ 240 บาทเปน็เงิน

9,600 บาท

รวมเปน็เงิน 11,100 บาท

3 โรคเรือ้น

1.เฝ้าระวังโรคและควบคุมการระบาดของโรคเร้ือน ต.ค.62 - กย. 63

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กรอบรูป ราคา 150 บาท

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ



     -  ค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่ และตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคเร้ือน 5 ราย หมู่ 9 ผู้สัมผัสได้รับ รพ.สต.

ในพืน้ที่ ต.แม่มอก การคัดกรอง แม่มอกกลาง

ที่พบผู้ปว่ยรายใหม่ย้อนหลัง 10 ปี

2.สรุปการค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่ ผู้สัมผัสโรคเร้ือน และการรักษา ต.ค.62 - กย. 63 อริศรา

เข้าที่ประชุมคปสอ. บญุธิตา

จ านวน แหล่งงบ

4 โรคติดต่อในเด็ก

1.ระบบเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากก่อนเกิดโรค

  1.1 มีการวิเคราะห ์ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อในเด็กทุก

เดือน

รพ./สสอ. 95 หมู่บา้น มีการท างาน ตค 62-กย 63 อริศรา

ธนนันท์

  1.2 ประชุมแลกเปล่ียนภาคีเครือข่าย อปท. โรงเรียน ครูผู้ดูแล อปท. 8 คน อปท. 8 ต าบล ควบคุมปอ้งกนั UC ก.พ.-63

เพ่ือหาแนวทางการควบคุมป้องกันโรครว่มกัน ครูศูนย์เด็ก 26 คน โรงเรียน39โรง โรคร่วมกบั บรูณาการร่วมกบังานวัยเรียน อริศรา

ครูอนามัยฯ39คน ศูนย์เด็ก26 แหง่ ภาคีเครือข่าย และแผนโรคติดต่อน าโดยแมลง ธนนันท์

  1.3 ใหค้วามรู้เร่ืองโรคมือเท้าปากและการปอ้งกนัควบคุมโรค ผู้ปกครองเด็กเล็ก 95 หมู่บา้น โรคมือเท้า ตค 62-กย 63 รพ.สต.

แกผู้่น าชุมชน  ผู้ปกครองเด็กเล็ก ผู้น าชุมชน 95 หมู่บา้น ศูนย์เด็ก 26 แหง่ ปากในเล็กเด็ก 18 แหง่

ลดลง

  1.4 ครูและผู้ดูแลเด็กมีการคัดกรองเด็กทุกวัน ดูแลความสะอาด ครูและผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน และ ตค 62-กย 63 รพ.สต.

อปุกรณ์ ของเล่น และส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 65 คน ศูนย์เด็ก65 แหง่ 18 แหง่

  1.5ประเมินมาตรฐานงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ครูและผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน และ UC อริศรา

ปลอดโรค10 มาตรการ ปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 65 คน ศูนย์เด็ก ศูนย์เด็กผ่าน ค่าเบีย้เล้ียงลงประเมินฯ 5วัน พ.ค.-63 ธนนันท์

65 แหง่ ตามเกณฑ์ 3 คนๆละ 240 บาท ต่อวัน ธนิสา

มาตรฐาน เปน็เงิน 3,600 บาท รพ.สต.

18 แหง่

  1.6 มอบใบประกาศรับรองศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กผ่านเกณฑ์ ศูนย์เด็ก 26 แหง่ ศูนย์เด็กปลอด มิ.ย.-63 อริศรา

ปลอดโรคที่ผ่านตามเกณฑ์ปลอดโรค 10 มาตรการ ปลอดโรค โรค ธนนันท์

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

2.ระบบเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากขณะเกิดโรค

  2.1เจา้หน้าที่สาธารณสุขสอบสวนโรคในศูนย์เด็กเล็ก  ทุกราย ครูและผู้ดูแลเด็ก จ านวน โรงเรียน และศูนย์เด็ก ตค 62-กย 63 รพ.สต.

ควบคุมก ากบั 65 คน 65 แหง่ ควบคุมการ 18 แหง่

  2.2ครูท าการคัดกรองเด็กทุกเช้า อปท. 8 แหง่ อปท. 8 แหง่ ระบาดของโรคฯ

  2.3เด็กป่วยหยดุเรยีน 1 สัปดาห์

  2.4เน้นสุขอนามัยส่วนบคุคล ท าความสะอาดสถานที่สุขาภิบาล

ส่ิงแวดล้อม

  2.5เด็กปว่ยในหอ้งเรียนเดียวกนัมากกว่า 2 คน ภายใน  1 รพ.สต.

สัปดาหค์วรพจิารณาปดิหอ้งเรียน หรือมีปว่ยมากกว่า 1 หอ้งเรียน 18 แหง่

ควรพจิารณาปดิศูนย์เด็ก  โรงเรียน อย่างน้อย 5 วันท าการ  อปท.

(รวมเสาร์ อาทิตย์ เปน็ 7 วัน )

5 โรคเอดส์

ลดผู้ติดเช้ือรายใหม่

ส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิารการตรวจเลือด / ยาต้านไวรสั

1.มาตรการส่ือสารความเส่ียง

1.1รณรงค์ปอ้งกนัโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ให้ กลุ่มเส่ียง, MSM ทุกรพ.สต เจาะเลือดโดย ต.ค.62-ก.ย.63 ทุกรพ.สต

ประชาชน รับรู้ และเข้าถึงการรับบริการตรวจเลือดตามชุดสิทธิ นักเรียน/นักศึกษา สมัครใจร้อยละ

ประโยชน์

     - วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) รร.เถิน, วิทยาลัย 50 ของกลุ่มเส่ียง 14-ก.พ.-63 กรรณิการ์

     - วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) การอาชีพ,อาชีว 1-ก.ค.-63 กรรณิการ์

     - วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เถินเทคโนโลยี 1-ธ.ค.-63 กรรณิการ์

จ านวน แหล่งงบ

1.2 ในหญิงต้ังครรภ์(บรูณาการร่วมกบังาน ANC คุณภาพ ) หญิงต้ังครรภ์ทุกคน รพ.เถิน ไม่พบการติดเชื้อ ต.ค.62-ก.ย.63 กรรณิการ์

ในเด็กแรกเกดิ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



ลดการตายในผู้ป่วยเอดส์

2.มาตรการในการดูแลผู้ปว่ย

 2.1 คัดกรองค้นหาผู้ปว่ยวัณโรคและวัณโรคด้ือยาในผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อทุกราย รพ.เถิน ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ย ภายในไตรมาส 1 กรรณิการ์

เอชไอวี ได้รับการคัดกรอง

ดูแลรักษาทุกราย

 2.2 เร่งรัดติดตามใหผู้้ที่ทราบผลติดเชื้อ ลงทะเบยีนรับการ ผู้ติดเชื้อทุกราย รพ.เถิน ผู้ติดเชื้อทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 กรรณิการ์

รักษาด้วยยาต้านไวรัส ได้รับยาต้านไวรัส

 2.3 ปรับระบบบริการเฉพาะกลุ่มในผู้ปว่ยที่CD4น้อยกว่า 200 CD4<200 หรือ รพ.เถิน VL <20ในผู้ปว่ย ต.ค.62-ก.ย.63 กรรณิการ์

หรอืVL>50 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลตนเอง ป้องกันโรค

แทรกซ้อนหรอืโรคฉวยโอกาสลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ VL > 50 ที่รับยาต้านไวรัส

สร้างความเข้าใจ เพือ่ลดการตีตราและเลือกปฏิบติัในสถานบริการ ทุกสถานบริการ อ.เถิน ทุกหน่วยงานมี ต.ค.62-ก.ย.63 กรรณิการ์

สุขภาพต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก สุขภาพ นโยบายส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนไม่

มีการเลือกปฏิบติั

จ านวน แหล่งงบ

6 วัคซีน

1. ให้บรกิารวัคซีน ความครอบคลุม กรรณิการ์

    1.1 วัคซีนเด็ก 0-5 ปี  - เด็ก 0-5 ปี อ.เถิน การได้รับวัคซีน ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.

    1.2 วัคซีนนักเรียน  - เด็ก 7-12 ปี ทุกโรงเรียนอ.เถิน ทุกกลุ่มเปา้หมาย ภาคเรียนที่ 1 ของปกีารศึกษา18 แหง่

        - HPV  - นักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ร้อยละ 95 ภาคเรียนที่ 1 ของปกีารศึกษา

    1.3 วัคซีนผู้ใหญ่

        - วัคซีนไข้หวัดใหญ่  - บคุคลที่ได้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามอ.เถิน ต.ค.62-ก.ย.63

แนวทางการรณรงค์ปงีบประมาณ 2563

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



       - dT  - บคุคลที่อายุลงท้ายด้วย 0 อ.เถิน ต.ค.62-ก.ย.63

       - MR  - เด็ก 0-12 ปี ต.ค.62-ก.ย.63

       - MR  - เด็ก 0-12 ปี ต.ค.62-ก.ย.63

* อตัราความครอบคลุมทุกวัคซีน≥ร้อยละ 90  ยกเว้น MMR1 

และ MMR2 ≥ร้อยละ 95 และวัคซีนใน นร. ≥ร้อยละ 95 เปน็

รายโรงเรียน2. การเฝ้าระวัง

    2.1 เฝ้าระวังผู้ปว่ย AEFI ภายหลังการได้รับวัคซีน
ประชากรทุก

กลุ่มเปา้หมายที่ได้รับวัคซีน
อ.เถิน  -มีการเฝ้าระวัง ต.ค.62-ก.ย.63

    2.2 เฝ้าระวังผู้ปว่ยกล้ามเนื้อออ่นแรงแบบปวกเปยีกเฉียบพลัน
ประชากรทุก

กลุ่มเปา้หมายที่ได้รับวัคซีน
อ.เถิน ทุกรายหลังได้รับ ต.ค.62-ก.ย.63

(Acute flaccid paralysis : AFP) วัคซีน

จ านวน แหล่งงบ

 -ด าเนินการสอบสวนโรคในผู้ปว่ย AFP ภายใน 48 ชั่วโมงหลัง

พบผู้ปว่ย - เกบ็ตัวอย่างอจุจาระส่งตรวจจากผู้ปว่ย AFP จ านวน 2 

ตัวอย่าง หา่งกนัอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายใน 14 วันหลังเร่ิมมีอมัพาต ได้ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ80 ของผู้ปว่ย AFP ทั้งหมด

 -ด าเนินการควบคุมโรคภายใน 72 ชั่วโมงหลังพบผู้ปว่ย AFP 

(พจิารณาจากผลครอบคลุมการได้รับวัคซีนในพืน้ที่ที่พบผู้ปว่ยหรือพืน้ที่

ใกล้เคียง)ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอในเด็กอายุครบ1 ปไีม่ต่ า

กว่าร้อยละ 90ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอช่วงรณรงค์ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 90    2.3 เร่งรัดการเฝ้าระวังโรคหดัและการตรวจยืนยันทาง

หอ้งปฏิบติัการ

ผู้ปว่ยหดัทุกราย อ.เถิน ต.ค.62-ก.ย.63

 - มีการสอบสวนโรคเฉพาะรายในผู้ปว่ยไข้ออกผ่ืนหรือผู้ปว่ย

สงสัยโรคหดัหรือหดัเยอรมันภายใน 48 ชั่วโมง

 - มีการเกบ็ส่ิงส่งตรวจเพือ่วิเคราะหห์าสายพนัธ์ุไวรัสโรคหดั

  - ด าเนินการใหวั้คซีนเพือ่ควบคุมการระบาดของโรคหดัใหแ้ล้ว

เสร็จภายใน72 ชั่วโมง หลังพบผู้ปว่ยสงสัยโรคหดัรายแรก

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ



จ านวน แหล่งงบ

3. การควบคุมและติดตาม ทุกสถานบริการ อ.เถิน ความครอบคลุม ต.ค.62-ก.ย.63

     - ติดตามผลการด าเนินงานของสถานบริการ การได้รับวัคซีน

     - ประเมินคุณภาพการลงข้มูลในระบบ 43 แฟม้ ทุกกลุ่มเปา้หมาย

     - วิเคราะหข์้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในพืน้ที่ทุก

เดือน

ร้อยละ 95

     - เร่งรัดการด าเนินงานของสถานบริการ หน่วยงานที่มีความครอบคลุมต่ ากว่าร้อยละ 90 

7 อุจจาระรว่งเฉียบพลันหรอือาหารเป็นพิษ

1.การเฝ้าระวังกอ่นเกดิเหตุการณ์ ร้านค้าจ าหน่าย หมู่ 7 UC ธ.ค.-62 บญุธิตา

   1.1เกบ็ตัวอย่างอาหาร ในงานเทศกาลประจ าอ าเภอ ( งาน อาหารสดในงาน ต.ล้อมแรด ค่าเบีย้เล้ียงผู้ปฏิบติังาน อริศรา

สังฆเต๋ิน ) สังฆเต๋ิน 5 คน 120 บาทต่อวัน ธนนันท์

จ านวน 5 วัน เปน็เงิน

 3,000 บาท

   1.2 โรงเรียน  ศูนย์เด็ก ควรจดัเกบ็อาหารกลางวันทุกวัน โรงเรียน 37 แหง่ 95 หมู่บา้น ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.

  ศูนย์เด็ก 26 แหง่ 18 แหง่

2.กรณีเกดิ Outbreak อจุจาระร่วงในชุมชน 95 หมู่บา้น UC

   2.1 ด าเนินการสอบสวนโรคทุกราย อปุกรณ์ภาพสนามชุดตรวจ ต.ค.62-ก.ย.63 บญุธิตา

   2.2 เกบ็อาหารส่งตรวจ โคลิฟอร์มSI2ราคา 1,000 บาท อริศรา

   2.3 การท า Rectal swab culture Rectal swab culyure เบกิจาก

หอ้ง LAB รพ.เถิน

ค่าส่งตรวจจงัหวัด 250 บาท

ต่อราย จ านวน 5 ราย

เปน็เงิน 1,250 บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด  51,000  บาท

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



ลงชื่อรับ

UC PPA งบ อืน่ๆ โครงการคืน

574,240 60,000 150,000 724,240

1 080101 โครงการ พฒันาระบบการดูแลการต้ังครรภ์และการคลอดอ าเภอเถินป2ี563 12,600 12,600

2 080102 โครงการมหศัจรรย์1000 วัน พลัส อ าเภอเถิน  ป ี2563 3,520 3,520

080103 โครงการส่งเสริมส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสตรีต้ังภรรภ์ 60,000

และการดูแลเด็กปฐมวัย จงัหวัดล าปาง(อ าเภอเถิน) ประจ าปงีบประมาณ 2563

3 080104 โครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กกอ่นวัยเรียน 13,030 13,030

4 080105 โครงการ หนูน้อยฟนัดี เร่ิมที่ผู้ปกครอง 4,830 4,830

5 080106 โครงการพฒันาสุขภาพเด็กวัยเรียนอ าเภอเถิน ป ี 2563 25,100 25,100

6 080107 โครงการปอ้งกนัการต้ังครรภ์ซ้ าในกลุ่มวัยรุ่นอ าเภอเถิน ป2ี563 19,000 19,000

7 080108 โครงการการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยท างานป ี2563 286,800 286,800

8 080109 โครงการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 6,500 6,500

9 080110 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พงิ 150,000 150,000

10 080111 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุในผู้สูงอายุ 10,800 10,800

11 080112 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ ์อ าเภอเถิน ป ี2563 บฯูพชอ.

12 080113 โครงการจดัส่ิงแวดล้อมในตลาดที่เอือ้ต่อผู้สูงอายุ/พกิาร อ าเภอเถิน ป ี2563 บฯูพชอ.

13 080114 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 3,250 3,250

14 080115 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital อ าเภอเถิน 30,600 30,600

15 080116 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตคนอ าเภอเถิน ป ี2563 97,900 97,900

16 080117 โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 9,310 9,310

17 080118 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 51,000 51,000

รวม ย.1 ทั้งหมด …18... โครงการ เปน็เงิน

สรปุโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร ์คปสอ....................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อืน่ๆ

574,240 60,000 150,000 724,240

1 080101 โครงการ พฒันาระบบการดูแลการต้ังครรภ์และการคลอดอ าเภอเถินป2ี563 12,600 12,600

2 080102 โครงการมหศัจรรย์1000 วัน พลัส อ าเภอเถิน  ป ี2563 3,520 3,520

080103 โครงการส่งเสริมส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสตรีต้ังภรรภ์ 60,000

และการดูแลเด็กปฐมวัย จงัหวัดล าปาง(อ าเภอเถิน) ประจ าปงีบประมาณ 2563

3 080104 โครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กกอ่นวัยเรียน 13,030 13,030

4 080105 โครงการ หนูน้อยฟนัดี เร่ิมที่ผู้ปกครอง 4,830 4,830

5 080106 โครงการพฒันาสุขภาพเด็กวัยเรียนอ าเภอเถิน ป ี 2563 25,100 25,100

6 080107 โครงการปอ้งกนัการต้ังครรภ์ซ้ าในกลุ่มวัยรุ่นอ าเภอเถิน ป2ี563 19,000 19,000

7 080108 โครงการการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยท างานป ี2563 286,800 286,800

8 080109 โครงการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 6,500 6,500

9 080110 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พงิ 150,000 150,000

10 080111 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุในผู้สูงอายุ 10,800 10,800

11 080112 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ ์อ าเภอเถิน ป ี2563 บฯูพชอ.

12 080113 โครงการจดัส่ิงแวดล้อมในตลาดที่เอือ้ต่อผู้สูงอายุ/พกิาร อ าเภอเถิน ป ี2563 บฯูพชอ.

13 080114 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 3,250 3,250

14 080115 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital อ าเภอเถิน 30,600 30,600

15 080116 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตคนอ าเภอเถิน ป ี2563 97,900 97,900

16 080117 โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 9,310 9,310

17 080118 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 51,000 51,000

รวม ย.1 ทั้งหมด …18... โครงการ เปน็เงิน

สรปุโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร ์คปสอ....................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ


