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แผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 2564 
 

 

 

 

 



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจ า
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1 ร้อยละของหญิงต้ังครรภไ์ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90
2 ร้อยละของเด็ก0-5 ป ีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50
3 ผู้มีอายุ 40 ขึ้นไปที่เปน็เบาหวานรายใหม่ ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ 80 ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ 20
4 ร้อยละการเข้าถึงบริการทนัตกรรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40
5 หน่วยบริการปฐมภมูิมีการจัดบริการทนัตกรรม ร้อยละ 50 ของจ านวนทั้งหมด
6 หน่วยบริการทนัตกรรมทกุระดับมีการจัดบริการตามมาตรฐานคลินิกทนัตกรรมคุณภาพ
7 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 56
8 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีไม่ต่ ากวา่ร้อยละ55
9 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟนัแทใ้ช้งานอย่างน้อย 20 ซ่ีขึ้นไป ร้อยละ 60 

10 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟนัแท/้ฟนัเทยีมใช้งาน 4 คู่สบ ร้อยละ 60

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2559 มีค่าร้อยละ 49.21 ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายจังหวดัล าปาง(CFไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 53)

โดยพื้นที่ที่มีปญัหาฟนัผุมากที่สุดคือต าบลเวยีงมอกและแม่มอก
ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2560 มีค่าร้อยละ  57.53(ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)
ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2561 มีค่าร้อยละ 57.68  (ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)
ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2563 มีค่าร้อยละ 64.26  (ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)

2 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2558 มีค่าร้อยละ 56.5 สูงกวา่ค่าเปา้หมายจังหวดัล าปาง(ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ55)เล็กน้อย
ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2559  มีค่าร้อยละ 60 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ.)
ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2560 มีค่าร้อยละ 66.59 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)
ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2561 มีค่าร้อยละ 
ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2563 มีค่าร้อยละ 73.12     มีค่า cavity free ร้อยละ 87.37  

 ย 1 คปสอ.เถิน

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ............เถิน...........................................จังหวัดล าปาง

งาน.........ทนัตกรรม.......................................................

 



3 การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2559 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 21.83 มีจ านวนรพสต.ที่มีบริการทนัตกรรมทั้งส้ิน 8 แหง่ใหบ้ริการในลักษณะแม่ข่ายต าบล
ได้แก่ รพสต.เด่นแก้ว,สะเลียมหวาน,กุ่มเนิ้ง,ดอนแก้ว,เด่นชัย,แม่ถอด,ทา่มะเกวน๋,หว้ยแก้ว
การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2560 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 28.89  มีจ านวนรพสต.ที่มีบริการทนัตกรรมทั้งส้ิน 9 แหง่(เพิ่มรพสต.หอรบ)
การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2561 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 26.05  มีจ านวนรพสต.ที่มีบริการทนัตกรรมทั้งส้ิน 9 แหง่
การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2563 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 26.68  มีจ านวนรพสต.ที่มีบริการทนัตกรรมทั้งส้ิน 8 แหง่ ป ี2564 เพิ่มเปน็9แหง่

4 ปงีบประมาณ2559 จ านวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกวา่ 200 / 1000 ประชากร มี 12 แหง่จากจ านวนรพสต.ทั้งหมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ 66.67
ปงีบประมาณ 2560 จ านวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกวา่ 200 / 1000 ประชากร มี…17..แหง่จากจ านวนรพสต.ทั้งหมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ…98…..
ปงีบประมาณ 2561 จ านวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกวา่ 200 / 1000 ประชากร มี…17..แหง่จากจ านวนรพสต.ทั้งหมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ……98
ปงีบประมาณ 2563 จ านวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกวา่ 200 / 1000 ประชากร มี…16..แหง่จากจ านวนรพสต.ทั้งหมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ……88.88

5 ผู้สูงอายุมีฟนัแทใ้ช้งานอย่างน้อย 20 ซี  ในป ี2561 มีค่าร้อยละ 70.25 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.06)
ป ี2563 มีค่าร้อยละ73.01
ผู้สูงอายุมีฟนัแทห้รือฟนัเทยีม ใช้งานมากกวา่4คู่สบ   ในป ี2561 มีค่าร้อยละ 56.14 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.06)
ผู้สูงอายุมีฟนัคู่สบเปน็ฟนัแท ้มากกวา่ 4 คู่สบ ในป ี2563 มีค่าร้อยละ53.01
ผู้สูงอายุมีฟนัแทใ้ช้งานอย่างน้อย 20 ซีและมีฟนัแทห้ลังมากกวา่4คู่สบ  ในป ี2561 มีค่าร้อยละ 49.24 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.06)

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ 080503

โครงการ..................................
1.รายละเอียดกิจกรรม

การส่งเสริมและป้องกันโรค ในช่องปากเด็กปฐมวยั (0 - 5 ปี) และหญงิมคีรรภ์ 1 ตค.2563

1. จัดบริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก -30 กย.2564

1.1 หญิงตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภใ์นสถานบริการของรัฐ(ANC.คุณภาพ)

ตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงโรคในช่องปากตามแนว 198 ร้อยละ 90 

ทางการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีมาฝากครรภใ์นคลินิก ANC ดงัน้ี

ให้ทนัตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์

 - ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบติั 198 ร้อยละ 90

ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

 



 - Plague control โดยทนัตบุคลากร 44 ร้อยละ 20

 - ขูดหินน ้าลาย 44 ร้อยละ 20

 - อุดฟัน 44 ร้อยละ 20

 - เยีย่มหลงัคลอดโดยทนัตบุคลากร/มอค./อสม.เช่ียวชาญ 110 ร้อยละ 50

1.2 เด็กในคลินิกเด็กดี (เด็ก 0 - 2 ปี)

 -  ตรวจสุชภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผุใน WCC. 1026 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80

   โดยทนัตบุคลากร/จนท.สธ. โดยตอ้งไดรั้บการฝึก Hands on ในช่วง

 - เด็กอาย ุ9 - 12 เดือน (MMR) 356 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80

 - เด็กอาย ุ18 เดือน ( DTP4,OPV4) 402 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80

 - เด็กอาย ุ9 - 24 เดือน ท่ีมีความเส่ียง (มี Plaque,White spot) ไดท้า Fluoride vanish 474 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50

โดยทนัตบุคลากร

 * เด็ก 18 เดือนไดรั้บการตรวจเพ่ือประเมินพฤติกรรมและความเส่ียงในช่องปาก 503

 - เด็กกลุ่มเส่ียงไดรั้บการติดตามเยีย่มบา้นโดยทนัตบุคลากร/อสม.เช่ียวชาญ 100 กลุ่มเส่ียง

1.3 เด็กอาย ุ3 - 5 ปี (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คุณภาพ),อนุบาล

 - ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผุแจง้ผูป้กครอง ...1247..คน 2 คร้ัง/ ปี

  วางแผนการรักษา/ส่งต่อ โดยทนัตบุคลากร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

 - ผูป้กครองเด็ก ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบ Hands on ...1247..คน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

 - เด็ก 3 - 5 ปีไดรั้บบริการทางทนัตกรรมตามความจ าเป็น ... 780...คน

 - เด็กไดรั้บการทาFluoride vanish(มีPlaque, White spot) ... 780..คน ร้อยละ 50

 - Sealant, อุดฟัน (SMART) ... 311..คน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20

 - ศพด.มีการจดักิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนัทุกวนั     (แห่ง) จ านวนศูนยเ์ด็ก.......แห่ง ร้อยละ 100

 - ศพด.มีการจดัผลไมเ้ป็นอาหารวา่งอยา่งนอ้ย 3 ใน 5 วนั/สปัดาห์ (แห่ง) จ านวนศูนยเ์ด็ก.......แห่ง ร้อยละ 100

 - ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากโดยผูดู้แลเด็ก หรือ ครู           ...1559...คน ร้อยละ 100

 - นิเทศ/ติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนยเ์ด็กคุณภาพ(แห่ง) จ านวนศูนยเ์ด็ก..........แห่ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  



** ส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพเด็ก  3 ปี **  (3 ปี - 3 ปี 11 เดือน 29   ณ วนัท่ีตรวจ) 1559 ร้อยละ 100

2. โครงการต้นแบบต าบลฟันดี เด็ก 0 - 3 ปี ไม่มฟัีนผุ เด็ก 0 - 3 ปี CF100% 

2.1 หญิงตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภใ์นสถานบริการของรัฐ (ANC คุณภาพ) พ้ืนท่ีเดิม :  ต.เวียงมอก

ตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงโรคในช่องปากตามแนว 1. ANC.........คน ร้อยละ 100

ทางการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีมาฝากครรภใ์นคลินิก ANC ดงัน้ี 2. เด็กท่ีเกิด 1 ตค.56 - 30 กย.57

ให้ทนัตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 3. เด็กท่ีเกิด 1ตค.57 - 30 กย.58

 - ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบติั 4. เด็กท่ีเกิด 1ตค.58 - 30 กย.59

 - Plague control โดยทนัตบุคลากร  พ้ืนท่ีใหม่  7 รพ.สต.

 - ขูดหินน ้าลาย 1. ANC

 - อุดฟัน 2. เด็กท่ีเกิด 1 ตค. 58 - 30 กย.59

 - เยีย่มหลงัคลอดโดยทนัตบุคลากร/มอค./อสม.เช่ียวชาญ 3. เด็กท่ีเกิด 1 ตค. 59 - 30 กย. 60

2.2 เด็กในคลินิกเด็กดี (เด็กอาย ุ0 - 2 ปี)

 -  ตรวจสุชภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผุใน WCC.

   โดยทนัตบุคลากร/จนท.สธ. โดยตอ้งไดรั้บการฝึก Hands on ในช่วง

 - เด็กอาย ุ9 - 12 เดือน (MMR)

   เด็กอาย ุ18 เดือน ( DTP4,OPV4)

 - เด็กอาย ุ9 - 24 เดือน ท่ีมีความเส่ียง(มี Plaque,White spot)

   ทา Fluoride vanish) โดยทนัตบุคลากร

 * เด็ก 18 เดือนไดรั้บการตรวจเพ่ือประเมินพฤติกรรมและความเส่ียงในช่องปาก

 - ติดตามเยีย่มบา้นเด็ก เด็กกลุ่มเส่ียงโดยทนัตบุคลากร/อสม.เช่ียวชาญ

2.3 เด็กอาย ุ3 - 5 ปี (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คุณภาพ),อนุบาล

 -ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผุ 2 คร้ัง/ ปี

   แจง้ผูป้กครอง วางแผนการรักษา/ส่งต่อ โดยทนัตบุคลากร ทุกคน  



 - ผูป้กครองเด็ก ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบ Hands on ทุกคน

 - เด็ก 3 - 5 ปีไดรั้บบริการทางทนัตกรรมตามความจ าเป็น

 - เด็กไดรั้บการทาFluoride vanish ร้อยละ 50

 - Sealant,อุดฟัน(SMART) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20

 - ศพด.มีการจดักิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนัทุกวนั (แห่ง) ร้อยละ 100

 - ศพด.มีการจดัผลไมเ้ป็นอาหารวา่งอยา่งนอ้ย 3 ใน 5 วนั/สปัดาห์ ร้อยละ 100

 - ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากโดยผูดู้แลเด็ก หรือ ครู ร้อยละ 100

 - นิเทศ/ติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนยเ์ด็กคุณภาพ(แห่ง) ผ่านเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

 - จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล ส่ง สสจ. 

 - วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (พ้ืนท่ีเดิม และ พ้ืนท่ีใหม่)

 - สรุปผลการด าเนินงาน(พ้ืนท่ีเดิม)

3. โครงการสังคมไทยไร้ฟันผุ (ปี 2560 - 2564) รพ.สต.แม่พหุอรบ รพ.สต.ในพ้ืนท่ีด าเนินการต าบลฟันดี

1. การแต่งตั้งคณะท างานระดบั CUP เด็ก 0 - 5 ปี Cavity free 100%

2. พฒันาการส่งเสริมทนัตสุขภาพและการป้องกนัโรคในช่องปาก กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

3. พฒันาส่งเสริมทนัตสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปากกลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี

4. จดัการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน

5. รับการนิเทศ/ติดตามการด าเนินงานจากจงัหวดั

5. เขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

5. สรุปผลการด าเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากโรงเรียนประถมศึกษา

1. พัฒนาคุณภาพงานทนัตกรรมป้องกัน 

   1.1 กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ 1 ร.ร/พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนมี

     1.1.1 คดัเลือกพ้ืนท่ีน าร่องในการจดักิจกรรม (รพสต.ท่ีมีทนัตาภิบาลอยู/่1 ร.ร) กิจกรรมแปรง

     1.1.2 จดักิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ  เพ่ิมแปรงฟัน 2*2*2 ฟันคุณภาพ 

      (ภายใตโ้ครงงานสุขภาพดี ฟันสวย) 1 โรงเรียน/.  



      รายละเอียดกิจกรรม อ าเภอ/ รพ.สต

      - มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมแปรงฟัน

      -  มีอุปกรณ์การแปรงฟันครบ  (แปรงสีฟัน-ยาสีฟัน-แกว้น ้า) การจดัเก็บอุปกรณ์

มีการจดัการท่ีเป็นระเบียบ/ถูกตอ้ง อุปกรณ์ ไดไ้ม่หมดสภาพอยูใ่นสภาพใชง้าน

     -  มีการจดัระบบการจดักิจกรรมแปรงฟันในโรงเรียนท่ีมีรูปแบบ/ระบบท่ีชดัเจน

     -  มีการตรวจเช็คประสิทธิภาพการแปรงฟันของนกัเรียนโดยครู/ผูน้ านกัเรียน/นกัเรียน  

     -  มีการติดตาม/ให้ทนัตสุขศึกษาและวดัประสิทธิภาพคุณภาพการแปรงฟัน

โดย จนท.สส./ทนัตบุคลากร  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง

     - รณรงคกิ์จกรรมแปรงฟัน 2*2*2

      (ใชส่ื้อโปสเตอร์ ส่ือบุคคล ฯลฯ)

     1.1.3  ตรวจสภาวะช่องปากเด็ก ป1.- ป.6 ตามแบบฟอร์มยิม้สดใส ตรวจช่องปากร้อยละ 100

            - ส ารวจพฤติกรรมการดูแลช่องปากเด็กเพ่ือรายงานท02 ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100

 2. กิจกรรมให้บริการส่งเสริมป้องกัน รักษา ทางทนัตกรรม

    2.1 นกัเรียนประถมศึกษาไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปาก  ร้อยละ 85

    2.2 เด็กป.1 ป.3 ป.6ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปาก  ร้อยละ 85

    2.3 เด็กป.1 ไดรั้บการเคลือบหลุมร่องฟัน  ร้อยละ 50 

    2.4 เด็ก ป.1 ไดรั้บ comprehensive care  ร้อยละ 17

3. พัฒนาและติดตามการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

3.1  CUP มีการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี (บูรณาการงานวยัเรียน) CUP มีเครือ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมด าเนินการเครือข่ายตาม 4 หมวดกิจกรรม ข่ายโรงเรียน

     - กิจกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพในโรงเรียน เด็กไทยฟันดี

     - ผลลพัธ/์ผลกระทบดา้นทนัตสุขภาพ เพ่ิมข้ึนอยา่ง

     - การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นอ้ย 1 

     - การน าและการบริหารจดัการเครือข่าย เครือข่าย

3.2 การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อทนัตสุขภาพในโรงเรียน รร.ปลอดน ้าอดัลม น ้าหวานร้อยละ 100 ,ขนมกรุบกรอบร้อยละ 85  



 3.3 เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั (บูรณาการวยัเรียน)

3.4 เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานทนัตสาธารณสุขตามกลุ่มวยั (บูรณาการงานกลุ่มวยัทนัตฯ)

การพฒันาบริการทนัตสุขภาพและระบบบริการ

1. การจัดบริการด้านการรักษาและฟ้ืนฟู

1.1 สนบัสนุนการจดับริการใส่ฟันเทียมตามโครงการฟันเทียมพระราชทาน  - ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีฟันแทใ้ชง้านอยา่งนอ้ย 20 ซ่ีข้ึนไป ร้อยละ 60 

 - ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จ านวน.60..คน  - ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีฟันแท/้

 - ใส่ฟันบางส่วนมากกวา่ 16 ซ่ี ฟันเทียมใชง้าน 4 คู่สบร้อยละ 60

1.2 รากฟันเทียม  (มีบางรพช.)   5 คน

1.3 จดับริการรักษาทนัตกรรม ตามความจ าเป็น

2. บริการด้านส่งเสริมป้องกัน

2.1 การบริการทนัตกรรมป้องกนัตามชุดสิทธิประโยชน์   ดงัน้ี

 - ตรวจสุขภาพช่องปาก /ให้ค  าแนะน า ขูดหินปูน การฟลูออไรด์เฉพาะท่ีป้องกนัรากฟันผุ 

และฝึกทกัษะควบคุมคราบจุลินทรีย ์ ( Plaque control )

 3. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   ผูมี้อาย ุ40 ข้ึนไปท่ีเป็นเบาหวานรายใหม่ ไดรั้บการบริการส่งเสริม

 - การตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มคนไขก้ลุ่ม NCD รายใหม่ (เบาหวาน)  ป้องกนัรักษา โดยตรวจ ร้อยละ 80 

 - ให้บริการทนัตกรรม  การตรวจฟัน และแนะน า การรักษาและการท า Plaque control และไดรั้บบริการทนัตกรรมร้อยละ 20

4. การด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ )รพช.ทุกแห่ง 

 - การตรวจสุขภาพช่องปาก  (ตามแบบฟอร์ม) ผูสู้งอายุ

 - ตรวจพบส่งต่อเพ่ือรักษา

5. โครงการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนกิจกรรม 

 - มีรายช่ือ/ บนัทึกจ านวนสมาชิก  ให้เป็นปัจุบนั รพช.ทุกแห่ง  



 - สมาชิกไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากและให้รับบริการส่งเสริมป้องกนั และส่งตวัเพ่ือรักษาจ านวน.........ชมรม

 - การให้ความรู้แก่สมาชิกชมรม /มีการตรวจเช็คสมาชิกแปรงฟันก่อนนอนทุกวนั รพสต.ท่ีมีทนัตาฯประจ า

และแปรงฟันถูกวิธีโดยแกนน าผูสู้งอายุ

 - สมาชิกไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟัน /แปรงฟันร่วมกนั/ยอ้มสีฟัน โดยสมาชิกชมรม หรือ

ร่วมกบั อสม.

 - จดักิจกรรมอาหารวา่งจากขนมหวานเป็นผลไม้

 - จดัมุมให้ความรู้สุขภาพช่องปาก สถานท่ีแปรงฟัน  ในชมรมผูสู้งอายุ

 - ออกเยีย่มบา้นร่วมกบัจนท. ให้ค  าแนะน าในการดูแลอนามยัช่องปากแก่ผูป่้วยติดบา้น ติดเตียง

 - มีนวตักรรม ( ท าสมุดบึนทึก,เพลงพ้ืนบา้นเก่ียวการดูแลสุขภาพช่องปาก )

 - พฒันาชมรมผูสู้งอายใุห้เป็นแหล่งศึกษาดูงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชมรมอ่ืนๆ

 เพ่ือพฒันาชมรมให้มีคุณภาพขยายสู่ต  าบลตน้แบบดา้นการดูแลสุขภาพ ผูสู้งอายรุะยะยาว ขยายเพ่ิม ผูสู้งอายสุุขภาพดี ดูแลตวัเองไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

(Long Term Care) อ าเภอละ 1 ต าบล

6. สุ่มส ารวจพฤติกรรมผู้สูงอายุ

 - มีฟันแทใ้ชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ซ่ี รพช. ทุกแห่ง ร้อยละ 60 ของผูสู้งอายมีุสุขภาพช่องปากดี

 - มีใชง้าน 4 คู่สบ รพสต.ทุกแห่ง

7. ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ทนัตกรรม

7.1 ตรวจซ่อมประจ าปี ( 6 ยนิูต X 5,000 X 3 คร้ัง) 90,000        เงินบ ารุง

7.2 ประมาณการค่าอะไหล่ครุภณัฑ์ 150,000      เงินบ ารุง

8. จ้างเหมาท าฟันปลอม (ค่าแลปทนัตกรรม) 500,000      เงินบ ารุง

9. จัดซือ้วสัดุทนัตกรรม ตามแผนจัดซือ้ 952,745      เงินบ ารุง

10. งานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ HA/TDSG

11. งานวชิาการ  ทบทวนและจัดท าแนวทางปฏิบัติทางทนัตกรรม

12. ค่าจัดซือ้ไหมขัดฟันส าหรับการฝึกทกัษะการใช้ไหมขัดฟันในโรงเรียนและ 39,080       เงินบ ารุง  



ศูนย์เดก็และค่าจัดซือ้สีย้อมplaqueเพือ่ใช้ในการประเมนิผลสัมฤทธ์ิ หมายเหตุ    จ  านวนเงินท่ีปรากฎ จะน าไปรวมยอดกบัแผนเงินบ ารุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระดับความส าเรจ็ของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉิน( EOC)และทมีตระหนักรูส้ถานการณ์(SAT) ที่ปฏบิตัิงานได้จรงิ
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา  บคุลากรที่รบัผิดชอบงานยังขาดประสบการณ ์และยังต้องได้รบัการพัฒนาทั้งความรูแ้ละทกัษะ เพ่ือใหส้ามารถปฏบิตัิงานได้จรงิเมื่อมีภาวะ

                                              ฉุกเฉินเกิดขึ้น

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ 080117
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
1.ทบทวนผังและโครงสร้างระบบบญัชาการเหตุการณ์ใหเ้ปน็
  
 

คปสอ.เถิน ต.ค.-62 ประยูร
ปจัจุบนั 1  ชุด มีEOC ที่มีประ ธนิสา
     - มีค าส่ังคณะท างานในระบบบญัชาการเหตุการณ์ 1  ชุด สิทธภิาพ 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 วนั) มี.ค.-63

ย.2 คปสอ.เถิน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.เถิน จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

 



2.ทบทวนค าส่ังทมี 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.จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามโรคและภยัสุขภาพ 

    3.1. จัดท า ALL Hazard Plan(AHP) ทมี SRRT ,EMS คปสอ.เถิน มีแผนปฏบิติังาน 3,510 บาท UC ม.ค.-63 ประยูร
    3.2. Hazard specific plan(HSP) 

MCATT ควบคุมทกุโรค ค่าอาหารวา่ง ม.ค.-63 ธนิสา
        - โรคติดต่ออุบติัใหม่ จ านวน 27 คน และภยัสุขภาพ และกลางวนั กรรณิการ์
        - อ.เถินก าหนดโรคมือเทา้ปาก เปน็ปญัหาโรคระบาดของพื้นที่ที่ต้อง

ส าหรับรพ.สต.และ 27คนx130บ
ด าเนินการแก้ไขในป ี2564 มีการจัดท า CPG  Flow Chartแนวทางปฏบิติั

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

ที่เกี่ยวข้อง กรรณิการ์
4.ทบทวนระบบการรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่

      - จัดต้ังกลุ่มไลน์ควบคุมโรคอ 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
      - ส่งรายงานเหตุการณ์ใหจ้ังหวดัตามแนวทางที่จังหวดัก าหนด ต.ค.62 - ก.ย.63  



5.เตรียมความพร้อมทรัพยากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
  ศูนย์ EOC รพ.เถิน/รพ.สต. ต.ค.-พ.ย.62 ประยูร
      -ทรัพยากรที่มีความเส่ียงส าคัญของโรคและภยัสุขภาพ ของ 18 แหง่ มีทรัพยากร กรรณิการ์
อ าเภอเถิน ใช้เพยีงพอกรณี
      - ส่งข้อมูลทรัพยากรที่ส าคัญจ าเปน็ใช้รับมือโรคและภยัใหส้สจ. ภาวะฉุกเฉิน

6.ซ้อมแผนแผ่นดินไหว/บรูณาการและร่วมซ้อมแผนฯในการตอบโต้ คณะกรรมการ รพ.เถิน 4,550 บาท UC ก.พ.-63 ประยูร
ภาวะฉุกเฉินบนโต๊ะ โดยการก าหนดประเด็น 4 ขั้นตอน EOC ทมีSRRT ค่าอาหารวา่ง ธนิสา
  1.การด าเนินการปอ้งกันและลดผลกระทบ MCATT ,EMS และกลางวนั กรรณิการ์
  2.การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน จ านวน 35 คน 35คนx130บ นิสรา
  3.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
  4.การฟื้นฟู
      - ส่งสรุปผลการซ้อมแผนแผ่นดินไหวใหส้สจ.ภายใน 15 วนัหลังการ
ซ้อมซ้อมแผนฯเสร็จ

7.สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวงั ปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
  7.1 ระดับหมู่บา้นโดยระบบสุขภาพหมู่บา้น มีผู้น าชุมชนเปน็ประธาน คณะกรรมการ 95 หมู่บา้น ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ.สต.18แห่ง

คณะกรรมการหมู่บา้น อสม. และบคุคลที่หมู่บา้นเหน็สมควรเข้ามาเปน็ ระดับหมู่บา้น
คณะกรรมการ มี มอค.เปน็เลขาฯ
  7.2 ระดับต าบล โดยคณะกรรมการกองทนุสุขภาพต าบลมีนายก อปท. คณะกรรมการ 8 ต าบล ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ.สต.18แห่ง

เปน็ประธาน ผู้แทนแต่ละหมู่บา้น มีผอ.รพ.สต.เปน็เลขาฯ ระดับต าบล
  7.3 ระดับอ าเภอผ่าน โดยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ พชอ.เถิน สสอ.เถิน ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถิน
มีสาธารณสุขอ าเภอ เปน็เลขาฯ ประยูร

 



8.คืนขอ้มูลสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพท่ีเปน็ปญัหาของพืน้ที่ คณะกรรมการ สสอ.เถนิ ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถนิ
แกค่ณะกรรมการ พชอ. พชอ. ประยรู

9.คืนขอ้มูลสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพท่ีเปน็ปญัหาของพืน้ที่ หวัหน่าส่วนราช ท่ีวา่การอ าเภอ ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถนิ
แกห่วัหน้าส่วนราชการ และผู้น าชมุชน การ/ผู้น าชมุชน เถนิ ประยรู

11.มีการประชมุทีมSAT/JIT เพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ การติดตาม 25คน สสอ.เถนิ ค่าอาหารวา่ง ประยรู
กรณีมีเหตุการณ์ เสนอเปดิ EOC สรุปรวบขอ้มูลและรายงาน  25คนx25บ ธนิสา,นิสรา

เปน็เงิน625บ กรรณิการ์

12.ทีมSAT/JIT ถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน เพือ่หาขอ้เด่น 25คน สสอ.เถนิ ค่าอาหารวา่ง ประยรู
ขอ้ด้อย ของการด าเนินงานและหาวธิกีารแกไ้ข ปรับปรุง  25คนx25บ ธนิสา

เปน็เงิน625บ กรรณิการ์
นิสรา

รวมเงิน 9,310 บาท  

. 
 

 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที ่3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 ประเดน็ / งาน :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
     1. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เป็นมืออาชีพ 
     2. Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
     3. การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ
 ตวัชี้วัดและเป้าหมายของกสธ. :  1. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ต้ามเกณฑ์เป้าหมายทีก่ าหนด
         2. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
         3. ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
         4. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
         5. ร้อยละของจังหวัดทีม่ีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 
         6. ร้อยละของครอบครัวทีม่ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
เป้าหมายจังหวัดล าปาง :
  1.อัตราก าลังทีม่ีอยู่จริงของหน่วยบริการทุกระดับทีเ่พียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังทีค่วรมี  ปี 63 =…85%
   ปี 64 =…88%…ปี 65=…90%.. 
 2. มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพือ่ให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทัง้ปริมาณและศักยภาพเพียงพอ ปี 61 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ
 3. บุคลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ 
 4. ทีม CHRO จังหวัด ทีม HR จังหวัดและอ าเภอ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเพือ่ท างานอย่างมืออาชีพ 
    ปี 63 =…ร้อยละ 95…ปี 64 =…ร้อยละ 100…ปี 65= … - ..  
 5. น าผลดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
    ปี 63 =…ร้อยละ 80…ปี 64 =…ร้อยละ 90…ปี 65=…ร้อยละ 95..   
 6. จ านวนบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทการจ้างทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป(นับตามปีงบประมาณ) จนถึงวันทีเ่ก็บข้อมูลคงอยู่ในระบบโดย
   นับจากวันแรกทีเ่ร่ิมงานมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ปี 63 =…ร้อยละ 91…ปี 64 =…ร้อยละ 94…ปี 65= … 97 ..  
  7.  ปี 63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวัด 

ย 3 คปสอ.เถิน

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564
คปสอ.เถิน จังหวัดล าปาง

 



    ปี 64 = จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer และส่งประกวดองค์กรต้นแบบระดับเขตขึ้นไป 
 8.   ปี 63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวัด 
    ปี 64 = จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer  
สถานการณ์ / ขอ้มลูพ้ืนฐาน :
เพิม่ศักยภาพการให้บริการในปี 2564เพิม่อัตราก าลัง/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ขยายเตียงเป็น  90 เตียง
ICU  เพิม่เป็น 8 เตียง
ห้อง ผ่าตัด เปิดบริการเต็มเวลาราชการ 2 ห้อง  นอกเวลาราชการ 1 ห้อง
Node  รพสต. 2 แห่ง   คือ รพสต.สเลียมหวาน/รพสต.วังหิน
/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Pappinometer ต่ าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Pappinometer ต่ าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22
ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน  ต่ าสอุด รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ  67.43

จ านวน
แหล่ง
งบ

รหัสโครงการ....020301................

1
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพคปสอ.เถิน คปสอ 

เถิน
มีการบริหารจัดการ
ก าลังคนทีม่ี ไม่ใช้งบฯ คณะกรรมการ

1.การบริหารจัดการอัตราก าลัง คปสอ CHRO
(Human Resource Management:HRM) เถิน
1.1 ทบทวนคณะกรรมการ CHRO คปสอ 1 คณะ 20 คน  มีค าส่ังแต่งต้ัง
 ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพและทุกระดับ
1.2 ประชุมคณะกรรมการ CHRO อ าเภอร่วมกับการประชุม คปสอ.คกก. CHRO - รายงานการประชุม ucตค.62  มีค63

ครบองค์ประชุม/ราย
ไตรมาส

กค.63

1.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านก าลังคน ก าหนดผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ2 คร้ัง /ปี  ข้อมูลบุคลากร  -  - ตค.62 
 วิเคราะห์อัตราก าลังทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ มีความครบถ้วน

ล าดั
บ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินกา
ร

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวล
าด าเนิน

การ
(ระบุให้
ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

 



 Secondory & Tertiary care และ Excellence) และสหวิชาชีพ
ให้ครอบคลุมทุกระดับทัง้ในส่วนของ

1.สมรรถนะบุคลากร
คปสอ 
เถิน

1.ก าหนดสมรรถนะหลักบุคลากรทุกระดับ(core competency)  2 คร้ัง ผลการประเมินสมรรถนะ  พ.ย.62
ทัง้ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ หลัก และสมรรถนะตาม ม.ีค.-63
2.ประเมินสมรรถนะหน้างานบุคลากรทุกระดับ (functional competency) บทบาทหน้าทีข่องบุคลากร
ทัง้ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ ทุกระดับมากกว่าร้อยละ 80 คณะกรรมการ

2.เตรียมความพร้อมบุคลากร
คปสอ 
เถิน

CHRO

1.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
17 คน

1.บุคลากรใหม่ผ่าน
การปฐมนิเทศ 100% บูรณาการ  ต.ค.62

2.ข้าราชการใหม่ผ่าน
การทดลองงาน 100% กับหมวดค่าใช้สอย  ม.ิย.63

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านก าลังคน เพือ่วางแผนการ
1 คร้ัง

คปสอ 
เถิน

1. รายงาน
แผนรับจ่ายเงิน

บ ารุง  ม.ค. 63
บริหารก าลังคน ทดแทนในส่วนของการเกษียณอายุราชการ และลาออก การวิเคราะห์
จากราชการเพือ่ 2. ต าแหน่งว่างลดลงตาม

* วางก าลังคนทดแทน เป้าหมายทีก่ าหนด
* บริหารต าแหน่งว่าง

3. การบริหารจัดการก าลังคนเป็นแบบ One Province 
คปสอ 
เถิน 1. มีแผนบริหารก าลังคน

One Hospital One resource ในทุกวิชาชีพ 2. มีอัตราก าลังทีเ่พียงพอ  



ต่อการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ
3.1 จัดท าแผนกระจายอัตราก าลังหรือshare ทรัพยากรร่วมกัน CHRO
จัดให้มีการหมุนเวียนบุคลากรในสายสหวิชาชีพ พ.ย.62- คกก
การจัดอัตราก าลังทีมสหวิชาชีพออกให้บริการ PCC เป้าหมายและเยี่ยมบ้าน ต.ค.-63 PCC
 - แพทย,์พยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักโภชนากร,นักกายภาพบ าบัด,ทันตาภิบาล 7 คน PCC ให้บริการตามแผน บูรณาการ FCT
ออกให้บริการผู้ป่วย ใน สะเลียมหวาน PCC มากกว่าร้อยละ ย.2
   --.จัดต้ังหน่วยPCC สะเลียมหวาน อ าเภอเถิน 80 ปฐมภูมิ
   Node สะเลียมหวาน ประกอบด้วย 
รพ.สต. สะเลียมหวาน หนองหอย บ้านปางอ้า 
   Node หอรบ ประกอบด้วย รพ.สต.  ท่าเกวียน หอรบ
ต าบลแมม่อก
Nodeกุ่มเนิ้ง ประกอบด้วย รพ.สต. แม่มอกกลาง กุ่มเนิ้ง
  -- ด าเนินการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนางาน
   PCC สะเลียมหวาน สัปดาห์ละ 3 วัน 
 วันจันทร์ Node กุ่มเนิ้ง วันอังคาร node สะเลียมหวาน 
 วันศุกร์ที1่,3 node หอรบ 
 วันศุกร์ที2่ nodeสะเลียมหวาน วันศุกร์ที4่ 
nodeกุ่มเนิ้ง

3.2 การใช้ระบบโซน /แม่ข่ายการช่วยเหลือกันระหว่างโซน
4 โซน

คปสอ 
เถิน

ก าหนดให้มีประธานโซน ดูแลช่วยเหลือกันในระดับต าบล ระดับ โซน และระดับอ าเภอตามล าดับโซน 1 ต.นาโป่ง  ต.ล้อมแรดเถิน
วันที ่ออก PCC มีการหมุนเวียน พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที ่ทันตฯ มาช่วย ตามแผนโซน 2 ต.เถินบุรี  ต.แม่วะ

โซน 3 ต.แม่ปะ  ต. แม่ถอด  



โซน 4 ต.แม่มอก ต.เวียงมอก
4. สรุปรายงานปัญหา อุปสรรคแก่ คปสอ/จังหวัด คปสอ./รายไตรมาส  คณะกรรมการ
ทุกไตรมาส 1 คร้ัง ธ.ค.-63 CHRO

รหัสโครงการ......020302........ คณะกรรมการ

2
2.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี คปสอ.เถิน

3 คร้ัง
คปสอ 
เถิน

CHRO

(Development : HRD)  25 คน
1.งานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  มีจ านวน 
1. ทบทวนคณะท างานระดับอ าเภอ คปสอ./รายไตรมาส - นวัตกรรม....1...เร่ือง
2. ประชุมคณะกรรมการ - ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีคิ่ดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด
3. ชี้แจง จนท.รพ.สต. ,สสอ.,รพช. 1 คร้ัง  - เทคโนโลยีทางการแพทย์ทีคิ่ดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด
(บูรณาการประชุม คปสอ/ประชุมคณะบริหารสาธารณสุขอ าเภอ.....) 1.รพ.สต. สสอ. และ กพ.,เมย., ธนิสา

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วยในงานประจ า6 คร้ัง กลุ่มงาน รพ.มีผลงาน
พค.,กค.๖3

คณะกรรมก
าร CHRO

วิจัย/R2R/นวัตกรรม ผอ.รพ.สต
 ระยะที่ 1 ต้ังค าถามวจิยั เค้าโครงวจิยั เคร่ืองมือวจิยั&ฐานขอ้มูลวจิยั อย่างน้อยหน่วยงาน รพ./ผอรพสต/

 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถติิเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์และตารางน าเสนอผลวิจยั ละ 1 เร่ือง ค่าอาหารกลางวัน UC ผู้รับผิดชอบงาน

 ระยะที ่3 ติดตามความก้าวหน้าของงาน 2.คปสอ.มีผลงานวิจัย 25 คนx80บาทx5 คร้ัง R2R
 ระยะที ่4 วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลวิเคราะห์ R2R ระดับจังหวัด 10000 บาท
 ระยะที ่5 เขยีนรายงานวจิยัแบบเตรียมส่งตีพมิพว์ารสารวชิาการ ระดับเขต ระดับภาค ค่าอาหารว่าง25คนx
 ระยะที ่6 น าเสนอผลการวิจัย และระดับประเทศ 50 บาทx5 คร้ัง=6250  



5. ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้งานคุณภาพ, CQI, นวัตกรรมงานวิจัย/R2R ระดับอ าเภอ1 คร้ัง/คน 3.มีผลงานเข้า รวม=16250 บาท
.20...คน ร่วมน าเสนอใน

การประชุมวิชาการ 
ระดับ ธนิสา

6. ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิชาการวิจัย/R2R ระดับจังหวัด1 เร่ือง. - เขต สค.63 ธนิสา
7. ส่งผลงานทีไ่ด้รับคัดเลือกน าเสนอระดับเขต,ภาคและประเทศ1 เร่ือง. - ภาค......... ปีงปม. 63 ธนิสา

- ประเทศ.....

2.พัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง บุคลากรทุกคน
คปสอ 
เถิน

 Individual self Learning ผ่านระบบ E-Learning

โดยให้บุคลกรเข้าร่วมลงทะเบียน ในเวปไซด์ต่าง ๆ - มีเอกสารรับรองการ
ตค62-กย63

ประยูร/ปิ
ยะพร

1. http://http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp

คปสอ 
เถิน อบรมหลักสูตรต่าง ๆ

คณะกรรมก
าร CHRO

เพื่อเข้าร่วมอบรบระบบ E-learning online ของ กพ. 100%  4 หลักสูตร/คน/ปี  ต.ค.62-ก.ย.63 /IT

2. www,Application หรอื YouTube ตามความสนใจ 100%
คปสอ 
เถิน

3.การพัฒนา  core competency ดา้น digital competencyจ านวน 15 คน
คปสอ 
เถิน  - บุคลากรมีทักษะด้าน มค. - กย .63

ประยูร/ปิ
ยะพร

Internet ,Cloud, Applications, Technology

ผช สสอ หัวหน้าฝ่าย 

Digital เพิม่ขึ้น
คณะกรรมก
าร CHRO

3.1 กลุ่มผู้บริหาร  - เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเป้า /IT  



พัฒนาวัดและถวายเทียนเข้าพรรษา   = 5000 บาท
4.4 ท าบุญตักบาตรทุกวันพุธ ณ อาคารร่มโพธิ์ 1 แห่ง รพ.เถิน
  4.5 กิจกรรมรดน้ าด าหัวสืบสานประเพณีปีใ๋หม่
เมือง บุคลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน

ค่าอาหารกลางวัน UC เมย.63 คณะกรรมก
าร CHRO

80 บาทx 365 บาท
  =29200 บาท

 4.6  กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพันใน
องค์กรส าหรับเกษียณ บุคลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน ค่าอาหารว่าง

UC
ก.ย.-63

คณะกรรมก
าร CHRO

อาหารเย็น
170x256=43520บาท

ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 3000 บาท
รวม46520 บาท

83520
 5) Happy Work Life
   5.1 ประชุมให้ความรู้ในส่งเสริมการปฏิบัติตาม คณะกรรมการ CHRO

(Service Mind)  และปรับปรุงระบบบริการให้มี

5.1.1 เร่ืองการให้บริการทีดี่ด้วยจิตบริการทีดี่ (Service mind)

พนักงานบริการและผู้
ช่วยเหลือ

รพ.เถิน บุคลากรมีจิตบริการทีดี่

ค่าอาหารว่าง UC ธค.62 อภิวัน
คนไข้ 90 คน 25x90=2250 บาท

 5.1.2อบรมพฤติกรรมบริการ ทักษะการส่ือสารและการท างานเป็นทีมเจ้าหน้าที ่
บุคลากร รพ.เถิน

รพ.เถิน บุคลากรได้รับการพัฒนา

ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน

UC คณะกรรมก
าร CHRO

256 คน บริการ ทักษะการส่ือสาร อาหารเย็น
การท างานเป็นทีม 350x256=89600 บาท

ค่าเช่าห้องประชุม 5000 บาท  



รวม 109650 บาท

5.2 จัดท าบันไดวิชาชีพ ให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพและติดตามความก้าวหน้าในการคปสอ.เถิน คปสอ.เถิน บุคลากรทราบ คณะกรรมการ CHRO

พัฒนาแต่ละวิชาชีพ ทัง้ด้านวิชาการและการปรับเล่ือนต าแหน่ง Career path 
ท าให้มีความรู้สึก มั่นใจในอาชีพ ,รายได้ของตน

6) กิจกรรมตาม ITA : การพัฒนาชมรมจริยธรรม ขับเคล่ือนชมรม จริยธรรมสสอ. 1 ชมรม + รพช. 1 ชมรมคปสอ.เถิน
 - แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน มีชมรมจริยธรรม บูรณาการตค.62- กย.63คณะกรรมการ
 - ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม ลงทะเบียนเรียบร้อยใน... แผน ITA จริยธรรม
 - จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม มีแผนปฏิบัติการ......

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 425,300         

 


