EB 2 ข้อ 3

แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2564

ย 1 คปสอ.เถิน
แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (งานประจา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ............เถิน...........................................จังหวัดลาปาง
งาน.........ทันตกรรม.......................................................
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
งานประจา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2 ร้อยละของเด็ก0-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3 ผู้มีอายุ 40 ขึ้นไปที่เป็นเบาหวานรายใหม่ ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ 80 ได้รับบริการทันตกรรมร้อยละ 20
4 ร้อยละการเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
5 หน่วยบริการปฐมภูมิมีการจัดบริการทันตกรรม ร้อยละ 50 ของจานวนทั้งหมด
6 หน่วยบริการทันตกรรมทุกระดับมีการจัดบริการตามมาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ
7 ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 3 ปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 56
8 ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 12 ปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ55
9 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟนั แท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ขึ้นไป ร้อยละ 60
10 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟนั แท้/ฟันเทียมใช้งาน 4 คู่สบ ร้อยละ 60
ข้อมูลพืน้ ฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา
1 ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 3 ปี อาเภอเถิน ปี 2559 มีค่าร้อยละ 49.21 ต่ากว่าค่าเป้าหมายจังหวัดลาปาง(CFไม่ต่ากว่าร้อยละ 53)
โดยพื้นที่ที่มีปญ
ั หาฟันผุมากที่สุดคือตาบลเวียงมอกและแม่มอก
ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 3 ปี อาเภอเถิน ปี 2560 มีค่าร้อยละ 57.53(ข้อมูลจากการสารวจโดยทีมอาเภอ)
ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 3 ปี อาเภอเถิน ปี 2561 มีค่าร้อยละ 57.68 (ข้อมูลจากการสารวจโดยทีมอาเภอ)
ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 3 ปี อาเภอเถิน ปี 2563 มีค่าร้อยละ 64.26 (ข้อมูลจากการสารวจโดยทีมอาเภอ)
2 ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 12 ปี อาเภอเถิน ปี 2558 มีค่าร้อยละ 56.5 สูงกว่าค่าเป้าหมายจังหวัดลาปาง(ไม่ต่ากว่าร้อยละ55)เล็กน้อย
ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 12 ปี อาเภอเถิน ปี 2559 มีค่าร้อยละ 60 (ข้อมูลจากการสารวจโดยสสจ.)
ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 12 ปี อาเภอเถิน ปี 2560 มีค่าร้อยละ 66.59 (ข้อมูลจากการสารวจโดยทีมอาเภอ)
ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 12 ปี อาเภอเถิน ปี 2561 มีค่าร้อยละ
ค่าปราศจากฟันผุของเด็กอายุ 12 ปี อาเภอเถิน ปี 2563 มีค่าร้อยละ 73.12 มีค่า cavity free ร้อยละ 87.37

3 การจัดบริการทันตกรรมในปี 2559 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 21.83 มีจานวนรพสต.ที่มีบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 8 แห่งให้บริการในลักษณะแม่ข่ายตาบล
ได้แก่ รพสต.เด่นแก้ว,สะเลียมหวาน,กุ่มเนิ้ง,ดอนแก้ว,เด่นชัย,แม่ถอด,ท่ามะเกว๋น,ห้วยแก้ว
การจัดบริการทันตกรรมในปี 2560 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 28.89 มีจานวนรพสต.ที่มีบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 9 แห่ง(เพิ่มรพสต.หอรบ)
การจัดบริการทันตกรรมในปี 2561 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 26.05 มีจานวนรพสต.ที่มีบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 9 แห่ง
การจัดบริการทันตกรรมในปี 2563 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 26.68 มีจานวนรพสต.ที่มีบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 8 แห่ง ปี 2564 เพิ่มเป็น9แห่ง
4 ปีงบประมาณ2559 จานวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทันตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร มี 12 แห่งจากจานวนรพสต.ทั้งหมด 18 แห่งคิดเป็นร้อยละ 66.67
ปีงบประมาณ 2560 จานวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทันตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร มี…17..แห่งจากจานวนรพสต.ทั้งหมด 18 แห่งคิดเป็นร้อยละ…98…..
ปีงบประมาณ 2561 จานวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทันตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร มี…17..แห่งจากจานวนรพสต.ทั้งหมด 18 แห่งคิดเป็นร้อยละ……98
ปีงบประมาณ 2563 จานวนรพสต.ที่มีความครอบคลุมบริการทันตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร มี…16..แห่งจากจานวนรพสต.ทั้งหมด 18 แห่งคิดเป็นร้อยละ……88.88
5 ผู้สูงอายุมีฟนั แท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี ในปี 2561 มีค่าร้อยละ 70.25 (ข้อมูลจากการสารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06)
ปี 2563 มีค่าร้อยละ73.01
ผู้สูงอายุมีฟนั แท้หรือฟันเทียม ใช้งานมากกว่า4คู่สบ ในปี 2561 มีค่าร้อยละ 56.14 (ข้อมูลจากการสารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06)
ผู้สูงอายุมีฟนั คู่สบเป็นฟันแท้ มากกว่า 4 คู่สบ ในปี 2563 มีค่าร้อยละ53.01
ผู้สูงอายุมีฟนั แท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซีและมีฟนั แท้หลังมากกว่า4คู่สบ ในปี 2561 มีค่าร้อยละ 49.24 (ข้อมูลจากการสารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06)

ลาดับ
1

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
รหัสโครงการ 080503
โครงการ..................................
1.รายละเอียดกิจกรรม
การส่ งเสริมและป้องกันโรค ในช่ องปากเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี ) และหญิงมีครรภ์
1. จัดบริการส่ งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่ องปาก
1.1 หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริ การของรัฐ(ANC.คุณภาพ)
ตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ ยงโรคในช่องปากตามแนว
ทางการดูแลสุขภาพช่องปากที่มาฝากครรภ์ในคลินิก ANC ดังนี้
ให้ทนั ตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์
- ได้รับการฝึ กทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบตั ิ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

1 ตค.2563
-30 กย.2564
198

ร้อยละ 90

198

ร้อยละ 90

- Plague control โดยทันตบุคลากร
- ขูดหิ นน้ าลาย
- อุดฟัน
- เยีย่ มหลังคลอดโดยทันตบุคลากร/มอค./อสม.เชี่ ยวชาญ
1.2 เด็กในคลินิกเด็กดี (เด็ก 0 - 2 ปี )
- ตรวจสุชภาพช่องปากและประเมินความเสี่ ยงต่อโรคฟันผุใน WCC.
โดยทันตบุคลากร/จนท.สธ. โดยต้องได้รับการฝึ ก Hands on ในช่วง
- เด็กอายุ 9 - 12 เดื อน (MMR)
- เด็กอายุ 18 เดื อน ( DTP4,OPV4)
- เด็กอายุ 9 - 24 เดื อน ที่มีความเสี่ ยง (มี Plaque,White spot) ได้ทา Fluoride vanish
โดยทันตบุคลากร
* เด็ก 18 เดื อนได้รับการตรวจเพือ่ ประเมินพฤติกรรมและความเสี่ ยงในช่องปาก
- เด็กกลุ่มเสี่ ยงได้รับการติดตามเยีย่ มบ้านโดยทันตบุคลากร/อสม.เชี่ ยวชาญ
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44
44
110

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 50

1026

ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80

356
402
474

ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50

503
100

กลุ่มเสี่ ยง

1.3 เด็กอายุ 3 - 5 ปี (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก คุณภาพ),อนุบาล
- ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ ยงต่อโรคฟันผุแจ้งผูป้ กครอง
...1247..คน
วางแผนการรักษา/ส่งต่อ โดยทันตบุคลากร
- ผูป้ กครองเด็ก ได้รับการฝึ กทักษะการแปรงฟันแบบ Hands on
...1247..คน
- เด็ก 3 - 5 ปี ได้รับบริ การทางทันตกรรมตามความจาเป็ น
... 780...คน
- เด็กได้รับการทาFluoride vanish(มีPlaque, White spot)
... 780..คน
- Sealant, อุดฟัน (SMART)
... 311..คน
- ศพด.มีการจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน (แห่ ง)
จานวนศูนย์เด็ก.......แห่ ง
- ศพด.มีการจัดผลไม้เป็ นอาหารว่างอย่างน้อย 3 ใน 5 วัน/สัปดาห์ (แห่ ง)
จานวนศูนย์เด็ก.......แห่ ง
- ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยผูด้ ูแลเด็ก หรื อ ครู
...1559...คน
- นิ เทศ/ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานศูนย์เด็กคุณภาพ(แห่ ง)
จานวนศูนย์เด็ก..........แห่ ง

2 ครั้ง/ ปี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 50
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

** สารวจสภาวะทันตสุขภาพเด็ก 3 ปี ** (3 ปี - 3 ปี 11 เดื อน 29 ณ วันที่ตรวจ)
2. โครงการต้ นแบบตาบลฟั นดี เด็ก 0 - 3 ปี ไม่ มฟี ั นผุ
2.1 หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริ การของรัฐ (ANC คุณภาพ)
ตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ ยงโรคในช่องปากตามแนว
ทางการดูแลสุขภาพช่องปากที่มาฝากครรภ์ในคลินิก ANC ดังนี้
ให้ทนั ตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์
- ได้รับการฝึ กทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบตั ิ
- Plague control โดยทันตบุคลากร
- ขูดหิ นน้ าลาย
- อุดฟัน
- เยีย่ มหลังคลอดโดยทันตบุคลากร/มอค./อสม.เชี่ ยวชาญ

1559

ร้อยละ 100
เด็ก 0 - 3 ปี CF100%

พื้นที่เดิ ม : ต.เวียงมอก
1. ANC.........คน
ร้อยละ 100
2. เด็กที่เกิด 1 ตค.56 - 30 กย.57
3. เด็กที่เกิด 1ตค.57 - 30 กย.58
4. เด็กที่เกิด 1ตค.58 - 30 กย.59
พื้นที่ใหม่ 7 รพ.สต.
1. ANC
2. เด็กที่เกิด 1 ตค. 58 - 30 กย.59
3. เด็กที่เกิด 1 ตค. 59 - 30 กย. 60

2.2 เด็กในคลินิกเด็กดี (เด็กอายุ 0 - 2 ปี )
- ตรวจสุชภาพช่องปากและประเมินความเสี่ ยงต่อโรคฟันผุใน WCC.
โดยทันตบุคลากร/จนท.สธ. โดยต้องได้รับการฝึ ก Hands on ในช่วง
- เด็กอายุ 9 - 12 เดื อน (MMR)
เด็กอายุ 18 เดื อน ( DTP4,OPV4)
- เด็กอายุ 9 - 24 เดื อน ที่มีความเสี่ ยง(มี Plaque,White spot)
ทา Fluoride vanish) โดยทันตบุคลากร
* เด็ก 18 เดื อนได้รับการตรวจเพือ่ ประเมินพฤติกรรมและความเสี่ ยงในช่องปาก
- ติดตามเยีย่ มบ้านเด็ก เด็กกลุ่มเสี่ ยงโดยทันตบุคลากร/อสม.เชี่ ยวชาญ
2.3 เด็กอายุ 3 - 5 ปี (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก คุณภาพ),อนุบาล
-ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ ยงต่อโรคฟันผุ
แจ้งผูป้ กครอง วางแผนการรักษา/ส่งต่อ โดยทันตบุคลากร

2 ครั้ง/ ปี
ทุกคน

- ผูป้ กครองเด็ก ได้รับการฝึ กทักษะการแปรงฟันแบบ Hands on
- เด็ก 3 - 5 ปี ได้รับบริ การทางทันตกรรมตามความจาเป็ น
- เด็กได้รับการทาFluoride vanish
- Sealant,อุดฟัน(SMART)
- ศพด.มีการจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน (แห่ ง)
- ศพด.มีการจัดผลไม้เป็ นอาหารว่างอย่างน้อย 3 ใน 5 วัน/สัปดาห์
- ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยผูด้ ูแลเด็ก หรื อ ครู
- นิ เทศ/ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานศูนย์เด็กคุณภาพ(แห่ ง)
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ส่ง สสจ.
- วิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน (พื้นที่เดิ ม และ พื้นที่ใหม่)
- สรุ ปผลการดาเนิ นงาน(พื้นที่เดิ ม)
3. โครงการสั งคมไทยไร้ ฟันผุ (ปี 2560 - 2564)
รพ.สต.แม่พหุ อรบ
1. การแต่งตั้งคณะทางานระดับ CUP
2. พัฒนาการส่งเสริ มทันตสุขภาพและการป้ องกันโรคในช่องปาก กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
3. พัฒนาส่งเสริ มทันตสุขภาพและป้ องกันโรคในช่องปากกลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี
4. จัดการประชุมเพือ่ ติดตามการดาเนิ นงาน
5. รับการนิ เทศ/ติดตามการดาเนิ นงานจากจังหวัด
5. เข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
5. สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
ส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรคในช่ องปากโรงเรียนประถมศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพงานทันตกรรมป้องกัน
1.1 กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ
1.1.1 คัดเลือกพื้นที่นาร่ องในการจัดกิจกรรม
1.1.2 จัดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ เพิม่ แปรงฟัน 2*2*2
(ภายใต้โครงงานสุขภาพดี ฟันสวย)

ทุกคน
ร้อยละ 50
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

รพ.สต.ในพื้นที่ดาเนิ นการตาบลฟันดี
เด็ก 0 - 5 ปี Cavity free 100%

1 ร.ร/พื้นที่รับผิดชอบ
โรงเรี ยนมี
(รพสต.ที่มีทนั ตาภิบาลอยู/่ 1 ร.ร) กิจกรรมแปรง
ฟันคุณภาพ
1 โรงเรี ยน/.

รายละเอียดกิจกรรม
- มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมแปรงฟัน
- มีอุปกรณ์การแปรงฟันครบ (แปรงสี ฟัน-ยาสี ฟัน-แก้วน้ า) การจัดเก็บอุปกรณ์
มีการจัดการที่เป็ นระเบียบ/ถูกต้อง อุปกรณ์ ได้ไม่หมดสภาพอยูใ่ นสภาพใช้งาน
- มีการจัดระบบการจัดกิจกรรมแปรงฟันในโรงเรี ยนที่มีรูปแบบ/ระบบที่ชดั เจน
- มีการตรวจเช็คประสิ ทธิ ภาพการแปรงฟันของนักเรี ยนโดยครู /ผูน้ านักเรี ยน/นักเรี ยน
- มีการติดตาม/ให้ทนั ตสุขศึกษาและวัดประสิ ทธิ ภาพคุณภาพการแปรงฟัน
โดย จนท.สส./ทันตบุคลากร อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
- รณรงค์กิจกรรมแปรงฟัน 2*2*2
(ใช้สื่อโปสเตอร์ สื่ อบุคคล ฯลฯ)
1.1.3 ตรวจสภาวะช่องปากเด็ก ป1.- ป.6 ตามแบบฟอร์ มยิม้ สดใส
- สารวจพฤติกรรมการดูแลช่องปากเด็กเพือ่ รายงานท02
2. กิจกรรมให้ บริการส่ งเสริมป้องกัน รักษา ทางทันตกรรม
2.1 นักเรี ยนประถมศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
2.2 เด็กป.1 ป.3 ป.6ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
2.3 เด็กป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่ องฟัน
2.4 เด็ก ป.1 ได้รับ comprehensive care
3. พัฒนาและติดตามการดาเนินงานเครือข่ ายโรงเรียนเด็กไทยฟั นดี
3.1 CUP มีการดาเนิ นงานเครื อข่ายโรงเรี ยนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี (บูรณาการงานวัยเรี ยน)
ขับเคลื่อนกิจกรรมดาเนิ นการเครื อข่ายตาม 4 หมวดกิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริ มทันตสุขภาพในโรงเรี ยน
- ผลลัพธ์/ผลกระทบด้านทันตสุขภาพ
- การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
- การนาและการบริ หารจัดการเครื อข่าย
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในโรงเรี ยน

อาเภอ/ รพ.สต

ตรวจช่องปากร้อยละ 100
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 50
ร้อยละ 17

CUP มีเครื อ
ข่ายโรงเรี ยน
เด็กไทยฟันดี
เพิม่ ขึ้นอย่าง
น้อย 1
เครื อข่าย
รร.ปลอดน้ าอัดลม น้ าหวานร้อยละ 100 ,ขนมกรุ บกรอบร้อยละ 85

3.3 เข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับจังหวัด (บูรณาการวัยเรี ยน)
3.4 เข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้งานทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย (บูรณาการงานกลุ่มวัยทันตฯ)
การพัฒนาบริ การทันตสุขภาพและระบบบริ การ
1. การจัดบริการด้ านการรักษาและฟื้ นฟู
1.1 สนับสนุนการจัดบริ การใส่ฟันเทียมตามโครงการฟันเทียมพระราชทาน
- ใส่ฟันเทียมทั้งปาก
- ใส่ฟันบางส่วนมากกว่า 16 ซี่
1.2 รากฟันเทียม (มีบางรพช.)
1.3 จัดบริ การรักษาทันตกรรม ตามความจาเป็ น

จานวน.60..คน

- ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ ข้ ึนไป ร้อยละ 60
- ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มีฟันแท้/
ฟันเทียมใช้งาน 4 คู่สบร้อยละ 60

5 คน

2. บริการด้ านส่ งเสริมป้องกัน
2.1 การบริ การทันตกรรมป้ องกันตามชุดสิ ทธิ ประโยชน์ ดังนี้
- ตรวจสุขภาพช่องปาก /ให้คาแนะนา ขูดหิ นปูน การฟลูออไรด์เฉพาะที่ป้องกันรากฟันผุ
และฝึ กทักษะควบคุมคราบจุลินทรี ย ์ ( Plaque control )
3. การจัดบริการสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากในกลุ่มโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง
- การตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มคนไข้กลุ่ม NCD รายใหม่ (เบาหวาน)
- ให้บริ การทันตกรรม การตรวจฟัน และแนะนา การรักษาและการทา Plaque control

4. การดาเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งช่ องปาก (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ )รพช.ทุกแห่ ง
- การตรวจสุขภาพช่องปาก (ตามแบบฟอร์ ม)
ผูส้ ูงอายุ
- ตรวจพบส่งต่อเพือ่ รักษา
5. โครงการดาเนินงานส่ งเสริมสุ ขภาพช่ องปากในชมรมผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนกิจกรรม
- มีรายชื่ อ/ บันทึกจานวนสมาชิ ก ให้เป็ นปั จุบนั
รพช.ทุกแห่ ง

ผูม้ ีอายุ 40 ขึ้นไปที่เป็ นเบาหวานรายใหม่ ได้รับการบริ การส่งเสริ ม
ป้ องกันรักษา โดยตรวจ ร้อยละ 80
และได้รับบริ การทันตกรรมร้อยละ 20

- สมาชิ กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและให้รับบริ การส่งเสริ มป้ องกัน และส่งจตัานวน.........ชมรม
วเพือ่ รักษา
- การให้ความรู ้แก่สมาชิ กชมรม /มีการตรวจเช็คสมาชิ กแปรงฟันก่อนนอนทุกวันรพสต.ที่มีทนั ตาฯประจา
และแปรงฟันถูกวิธีโดยแกนนาผูส้ ูงอายุ
- สมาชิ กได้รับการฝึ กทักษะการแปรงฟัน /แปรงฟันร่ วมกัน/ย้อมสี ฟัน โดยสมาชิ กชมรม หรื อ
ร่ วมกับ อสม.
- จัดกิจกรรมอาหารว่างจากขนมหวานเป็ นผลไม้
- จัดมุมให้ความรู ้สุขภาพช่องปาก สถานที่แปรงฟัน ในชมรมผูส้ ูงอายุ
- ออกเยีย่ มบ้านร่ วมกับจนท. ให้คาแนะนาในการดูแลอนามัยช่องปากแก่ผปู ้ ่ วยติดบ้าน ติดเตียง
- มีนวัตกรรม ( ทาสมุดบึนทึก,เพลงพื้นบ้านเกี่ยวการดูแลสุขภาพช่องปาก )
- พัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุให้เป็ นแหล่งศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชมรมอื่นๆ
เพือ่ พัฒนาชมรมให้มีคุณภาพขยายสู่ ตาบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ ผูส้ ูงอายุรขยายเพิ
ะยะยาวม่
(Long Term Care)
อาเภอละ 1 ตาบล
6. สุ่ มสารวจพฤติกรรมผู้สูงอายุ
- มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 ซี่
- มีใช้งาน 4 คู่สบ
7. ซ่ อมบารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ ทนั ตกรรม
7.1 ตรวจซ่อมประจาปี ( 6 ยูนิต X 5,000 X 3 ครั้ง)
7.2 ประมาณการค่าอะไหล่ครุ ภณ
ั ฑ์
8. จ้ างเหมาทาฟั นปลอม (ค่ าแลปทันตกรรม)
9. จัดซือ้ วัสดุทนั ตกรรม ตามแผนจัดซือ้
10. งานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ HA/TDSG
11. งานวิชาการ ทบทวนและจัดทาแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม
12. ค่ าจัดซือ้ ไหมขัดฟั นสาหรับการฝึ กทักษะการใช้ ไหมขัดฟั นในโรงเรียนและ

รพช. ทุกแห่ ง
รพสต.ทุกแห่ ง

ผูส้ ูงอายุสุขภาพดี ดูแลตัวเองได้และมีคุณภาพชี วิตที่ดี

ร้อยละ 60 ของผูส้ ูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี

90,000 เงินบารุง
150,000 เงินบารุง
500,000 เงินบารุง
952,745 เงินบารุง

39,080 เงินบารุง

ศูนย์ เด็กและค่ าจัดซือ้ สีย้อมplaqueเพือ่ ใช้ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์

หมายเหตุ จานวนเงินที่ปรากฎ จะนาไปรวมยอดกับแผนเงินบารุ ง

ย.2 คปสอ.เถิน

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.เถิน จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระดับความสาเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน( EOC)และทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ที่ปฏิบตั ิงานได้จริง
ข้อมูลพืน้ ฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา บุคลากรที่รบั ผิดชอบงานยังขาดประสบการณ์ และยังต้องได้รบั การพัฒนาทั้งความรูแ้ ละทักษะ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้จริงเมื่อมีภาวะ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น
ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่ดาเนินการ
จานวน

ผลผลิตของ
โครงการ

รหัสโครงการ 080117
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
1.ทบทวนผังและโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้เป็น

คปสอ.เถิน
ปัจจุบนั
- มีคาสั่งคณะทางานในระบบบัญชาการเหตุการณ์
- มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ ICS
- มีรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักงาน EOC
- ส่งคาสั่งและผังโครงสร้างให้สสจ.
- ประชุมคณะทางาน (ส่งรายงานการประชุมให้ สสจ.หลังจาก
การประชุมเสร็จภายใน 7 วัน)

1 ชุด
1 ชุด
1 ผัง
1 คน
1 ชุด
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ(ระบุ ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ
ให้ชัดเจน)

ต.ค.-62
มีEOC ที่มีประ
สิทธิภาพ
มีผังโครงสร้างICS
พ.ย.-62
ธ.ค.62 และ
มี.ค.-63

ประยูร
ธนิสา
กรรณิการ์
นริสา

2.ทบทวนคาสั่งทีม SRRT , SAT , JIT อาเภอ

ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมโรคอาเภอ
และตาบล

คปสอ.เถิน

ต.ค.62-ธ.ค.63 ผอ.รพ.เถิน
สสอ.เถิน
ประยูร

3.จัดทาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามโรคและภัยสุขภาพ
3.1. จัดทา ALL Hazard Plan(AHP)
3.2. Hazard specific plan(HSP)
- โรคติดต่ออุบตั ิใหม่
- อ.เถินกาหนดโรคมือเท้าปาก เป็นปัญหาโรคระบาดของพื้นที่ที่ต้อง

ทีม SRRT ,EMS คปสอ.เถิน

มีแผนปฏิบตั ิงาน 3,510 บาท

MCATT
จานวน 27 คน

ควบคุมทุกโรค
และภัยสุขภาพ

ค่าอาหารว่าง
และกลางวัน

UC

ม.ค.-63

ประยูร

ม.ค.-63

ธนิสา
กรรณิการ์

ม.ค.-63

ธนิสา
กรรณิการ์

สาหรับรพ.สต.และ 27คนx130บ
ดาเนินการแก้ไขในปี 2564 มีการจัดทา CPG Flow Chartแนวทางปฏิบตั ิ
3.3. ส่งแผนให้สสจ.ลาปาง

คปสอ.เถิน

คปสอ.
งานและจนท.
ที่เกี่ยวข้อง

4.ทบทวนระบบการรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่
- จัดตั้งกลุ่มไลน์ควบคุมโรคอาเภอเถิน
- กาหนดผู้รับผิดชอบการรายงานระดับอาเภอ
- กาหนดผู้รับผิดชอบการรายงานระดับรพ.สต.
- การรายงานควบคุมโรคระดับตาบลผ่านทางไลน์และเอกสาร
- ส่งรายงานเหตุการณ์ให้จังหวัดตามแนวทางที่จังหวัดกาหนด

ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคอาเภอ

4 คน
18 คน

รพ.เถิน/สสอ.เถิน
รพ.สต.18แห่ง

ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคอาเภอ

ต.ค.-62 ประยูร
ต.ค.-62 ธนิสา
ต.ค.-62 กรรณิการ์
ต.ค.62 - ก.ย.63 นิสรา
ต.ค.62 - ก.ย.63

5.เตรียมความพร้อมทรัพยากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
ศูนย์ EOC
-ทรัพยากรที่มีความเสี่ยงสาคัญของโรคและภัยสุขภาพ ของ
อาเภอเถิน
- ส่งข้อมูลทรัพยากรที่สาคัญจาเป็นใช้รับมือโรคและภัยให้สสจ.
6.ซ้อมแผนแผ่นดินไหว/บูรณาการและร่วมซ้อมแผนฯในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินบนโต๊ะ โดยการกาหนดประเด็น 4 ขั้นตอน
1.การดาเนินการป้องกันและลดผลกระทบ
2.การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
3.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
4.การฟื้นฟู
- ส่งสรุปผลการซ้อมแผนแผ่นดินไหวให้สสจ.ภายใน 15 วันหลังการ
ม
ซ้ซ้ออมแผนฯเสร็
จ
7.สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7.1 ระดับหมู่บา้ นโดยระบบสุขภาพหมู่บา้ น มีผู้นาชุมชนเป็นประธาน
คณะกรรมการหมู่บา้ น อสม. และบุคคลที่หมู่บา้ นเห็นสมควรเข้ามาเป็น
คณะกรรมการ มี มอค.เป็นเลขาฯ
7.2 ระดับตาบล โดยคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาบลมีนายก อปท.
เป็นประธาน ผู้แทนแต่ละหมู่บา้ น มีผอ.รพ.สต.เป็นเลขาฯ
7.3 ระดับอาเภอผ่าน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
มีสาธารณสุขอาเภอ เป็นเลขาฯ

รพ.เถิน/รพ.สต.
18 แห่ง
มีทรัพยากร
ใช้เพียงพอกรณี
ภาวะฉุกเฉิน
4,550 บาท
ค่าอาหารว่าง
และกลางวัน
35คนx130บ

UC

ต.ค.-พ.ย.62

ประยูร
กรรณิการ์

ก.พ.-63

ประยูร
ธนิสา
กรรณิการ์
นิสรา

คณะกรรมการ
EOC ทีมSRRT
MCATT ,EMS
จานวน 35 คน

รพ.เถิน

คณะกรรมการ
ระดับหมู่บา้ น

95 หมู่บา้ น

ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ.สต.18แห่ง

คณะกรรมการ
ระดับตาบล
พชอ.เถิน

8 ตาบล

ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ.สต.18แห่ง

สสอ.เถิน

ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถิน
ประยูร

8.คืนข้อมูลสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพืน้ ที่
แก่คณะกรรมการ พชอ.

คณะกรรมการ
พชอ.

สสอ.เถิน

9.คืนข้อมูลสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพืน้ ที่
แก่หวั หน้าส่วนราชการ และผู้นาชุมชน

หัวหน่าส่วนราช ที่วา่ การอาเภอ
การ/ผู้นาชุมชน เถิน

ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถิน
ประยูร
ต.ค.62 - ก.ย.63 สสอ.เถิน
ประยูร

11.มีการประชุมทีมSAT/JIT เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์ การติดตาม
กรณีมีเหตุการณ์ เสนอเปิด EOC สรุปรวบข้อมูลและรายงาน

25คน

สสอ.เถิน

ค่าอาหารว่าง
25คนx25บ
เป็นเงิ น625บ

ประยูร
ธนิสา,นิสรา
กรรณิการ์

12.ทีมSAT/JIT ถอดบทเรียนจากการดาเนินงาน เพือ่ หาข้อเด่น
ข้อด้อย ของการดาเนินงานและหาวิธกี ารแก้ไข ปรับปรุง

25คน

สสอ.เถิน

ค่าอาหารว่าง
25คนx25บ
เป็นเงิ น625บ

ประยูร
ธนิสา
กรรณิการ์
นิสรา

รวมเงิ น

.

9,310 บาท

ย 3 คปสอ.เถิน
แผนปฎิบัตกิ ารสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2564
คปสอ.เถิน จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
1. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เป็นมืออาชีพ
2. Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
3. การพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกสธ. : 1. ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพทีม่ ีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ต้ามเกณฑ์เป้าหมายทีก่ าหนด
2. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
3. ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
4. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
5. ร้อยละของจังหวัดทีม่ ีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
6. ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
เป้าหมายจังหวัดลาปาง :
1.อัตรากาลังทีม่ ีอยู่จริงของหน่วยบริการทุกระดับทีเ่ พียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากาลังทีค่ วรมี ปี 63 =…85%
ปี 64 =…88%…ปี 65=…90%..
2. มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคน เพือ่ ให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทัง้ ปริมาณและศักยภาพเพียงพอ ปี 61 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ
3. บุคลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ
4. ทีม CHRO จังหวัด ทีม HR จังหวัดและอาเภอ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเพือ่ ทางานอย่างมืออาชีพ
ปี 63 =…ร้อยละ 95…ปี 64 =…ร้อยละ 100…ปี 65= … - ..
5. นาผลดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ ีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ปี 63 =…ร้อยละ 80…ปี 64 =…ร้อยละ 90…ปี 65=…ร้อยละ 95..
6. จานวนบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทการจ้างทีป่ ฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป(นับตามปีงบประมาณ) จนถึงวันทีเ่ ก็บข้อมูลคงอยู่ในระบบโดย
นับจากวันแรกทีเ่ ริ่มงานมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ปี 63 =…ร้อยละ 91…ปี 64 =…ร้อยละ 94…ปี 65= … 97 ..
7. ปี 63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวัด

ปี 64 = จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer และส่งประกวดองค์กรต้นแบบระดับเขตขึ้นไป
8. ปี 63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวัด
ปี 64 = จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
เพิม่ ศักยภาพการให้บริการในปี 2564เพิม่ อัตรากาลัง/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ขยายเตียงเป็น 90 เตียง
ICU เพิม่ เป็น 8 เตียง
ห้อง ผ่าตัด เปิดบริการเต็มเวลาราชการ 2 ห้อง นอกเวลาราชการ 1 ห้อง
Node รพสต. 2 แห่ง คือ รพสต.สเลียมหวาน/รพสต.วังหิน
/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Pappinometer ต่าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Pappinometer ต่าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22
ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน ต่าสอุด รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ 67.43
ลาดั
บ

1

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

พืน้ ที่
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน ดาเนินกา ผลผลิตของโครงการ
ร

รหัสโครงการ....020301................
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพคปสอ.เถิน
1.การบริหารจัดการอัตรากาลัง
(Human Resource Management:HRM)
1 คณะ 20 คน
1.1 ทบทวนคณะกรรมการ CHRO คปสอ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพและทุกระดับ
CHRO
1.2 ประชุมคณะกรรมการ CHRO อาเภอร่วมกับการประชุคกก.
ม คปสอ.
ครบองค์ประชุม/ราย
ไตรมาส
1.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านกาลังคน กาหนดผู้รับผิดชอบระดั
2 ครับ้งอ/ปี
าเภอ
วิเคราะห์อัตรากาลังทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ

คปสอ มีการบริหารจัดการ
เถิน กาลังคนทีม่ ี
คปสอ
เถิน
มีคาสั่งแต่งตั้ง

งบประมาณ
จานวน

ระยะเวล
าดาเนิน
แหล่ง การ ผู้รับผิดชอบ
งบ (ระบุให้
ชัดเจน)

ไม่ใช้งบฯ

คณะกรรมการ
CHRO

ucตค.62 มีค63

- รายงานการประชุม

กค.63
ข้อมูลบุคลากร
มีความครบถ้วน

-

-

ตค.62

Secondory & Tertiary care และ Excellence) และสหวิชาชีพ
ให้ครอบคลุมทุกระดับทัง้ ในส่วนของ
คปสอ
เถิน

1.สมรรถนะบุคลากร
1.กาหนดสมรรถนะหลักบุคลากรทุกระดับ(core competency)
2 ครั้ง
ทัง้ ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ
2.ประเมินสมรรถนะหน้างานบุคลากรทุกระดับ (functional competency)
ทัง้ ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ

17 คน

1 ครั้ง
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านกาลังคน เพือ่ วางแผนการ
บริหารกาลังคน ทดแทนในส่วนของการเกษียณอายุราชการ และลาออก
จากราชการเพือ่
* วางกาลังคนทดแทน
* บริหารตาแหน่งว่าง
3. การบริหารจัดการกาลังคนเป็นแบบ One Province
One Hospital One resource ในทุกวิชาชีพ

พ.ย.62
มี.ค.-63
คณะกรรมการ

คปสอ
เถิน

2.เตรียมความพร้อมบุคลากร
1.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ผลการประเมินสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะตาม
บทบาทหน้าทีข่ องบุคลากร
ทุกระดับมากกว่าร้อยละ 80

1.บุคลากรใหม่ผ่าน
การปฐมนิเทศ 100%
บูรณาการ
2.ข้าราชการใหม่ผ่าน
การทดลองงาน 100% กับหมวดค่าใช้สอย
คปสอ
แผนรับจ่ายเงิน
1. รายงาน
เถิน
บารุง
การวิเคราะห์
2. ตาแหน่งว่างลดลงตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด
คปสอ
เถิน 1. มีแผนบริหารกาลังคน
2. มีอัตรากาลังทีเ่ พียงพอ

CHRO
ต.ค.62
มิ.ย.63
ม.ค. 63

ต่อการปฏิบัติงาน
3.1 จัดทาแผนกระจายอัตรากาลังหรือshare ทรัพยากรร่วมกัน
จัดให้มีการหมุนเวียนบุคลากรในสายสหวิชาชีพ
การจัดอัตรากาลังทีมสหวิชาชีพออกให้บริการ PCC เป้าหมายและเยี่ยมบ้าน
- แพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักโภชนากร,นักกายภาพบ7าบัคนด,ทันตาภิบาล PCC
ให้บริการตามแผน
ออกให้บริการผู้ป่วย ใน
สะเลียมหวาน PCC มากกว่าร้อยละ
--.จัดตั้งหน่วยPCC สะเลียมหวาน อาเภอเถิน
80
Node สะเลียมหวาน ประกอบด้วย
รพ.สต. สะเลียมหวาน หนองหอย บ้านปางอ้า
Node หอรบ ประกอบด้วย รพ.สต. ท่าเกวียน หอรบ
ตาบลแม่มอก
Nodeกุ่มเนิ้ง ประกอบด้วย รพ.สต. แม่มอกกลาง กุ่มเนิ้ง
-- ดาเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนางาน
PCC สะเลียมหวาน สัปดาห์ละ 3 วัน
วันจันทร์ Node กุ่มเนิ้ง วันอังคาร node สะเลียมหวาน
วันศุกร์ท1ี่ ,3 node หอรบ
วันศุกร์ท2ี่ nodeสะเลียมหวาน วันศุกร์ท4ี่
nodeกุ่มเนิ้ง
คปสอ
เถิน
4 โซน
กาหนดให้มีประธานโซน ดูแลช่วยเหลือกันในระดับโซน
ตาบล
1 ต.นาโป่
ระดับ โซน
ง ต.ล้และระดั
อมแรดเบถินอาเภอตามลาดับ
วันที่ ออก PCC มีการหมุนเวียน พยาบาลวิชาชีพและเจ้
าที่นทับุนรตฯ
มาช่ววะย ตามแผน
โซนา2หน้ต.เถิ
ี ต.แม่
โซน 3 ต.แม่ปะ ต. แม่ถอด
3.2 การใช้ระบบโซน /แม่ข่ายการช่วยเหลือกันระหว่างโซน

บูรณาการ
ย.2
ปฐมภูมิ

คณะกรรมการ
CHRO
พ.ย.62- คกก
ต.ค.-63 PCC
FCT

โซน 4 ต.แม่มอก ต.เวียงมอก
4. สรุปรายงานปัญหา อุปสรรคแก่ คปสอ/จังหวัด คปสอ./รายไตรมาส
ทุกไตรมาส
1 ครั้ง

รหัสโครงการ......020302........
คปสอ
2.โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ คปสอ.เถิน
เถิน
2
3 ครั้ง
(Development : HRD)
25 คน
1.งานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
คปสอ./รายไตรมาส
1. ทบทวนคณะทางานระดับอาเภอ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ชี้แจง จนท.รพ.สต. ,สสอ.,รพช.
1 ครั้ง
(บูรณาการประชุม คปสอ/ประชุมคณะบริหารสาธารณสุขอาเภอ.....)
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วยในงานประจ
6 ครั้ง า
ระยะที่ 1 ตั้งคาถามวิจยั เค้าโครงวิจยั เครื่องมือวิจยั &ฐานข้อมูลวิจยั
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถิตเิ บื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตารางนาเสนอผลวิจยั

ระยะที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าของงาน
ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลวิเคราะห์
ระยะที่ 5 เขียนรายงานวิจยั แบบเตรียมส่งตีพมิ พ์วารสารวิชาการ

ระยะที่ 6 นาเสนอผลการวิจัย

คณะกรรมการ
ธ.ค.-63 CHRO

คณะกรรมการ
CHRO
มีจานวน
- นวัตกรรม....1...เรื่อง
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีค่ ิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด
- เทคโนโลยีทางการแพทย์ทคี่ ิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด
กพ.,เมย., ธนิสา
1.รพ.สต. สสอ. และ
คณะกรรมก
พค.,กค.๖3
าร CHRO
กลุ่มงาน รพ.มีผลงาน
วิจัย/R2R/นวัตกรรม
ผอ.รพ.สต
อย่างน้อยหน่วยงาน
รพ./ผอรพสต/
ละ 1 เรื่อง
ค่าอาหารกลางวัน UC
ผู้รับผิดชอบงาน
2.คปสอ.มีผลงานวิจัย 25 คนx80บาทx5 ครั้ง
R2R
R2R ระดับจังหวัด
10000 บาท
ระดับเขต ระดับภาค ค่าอาหารว่าง25คนx
และระดับประเทศ
50 บาทx5 ครั้ง=6250

5. ประชุมนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ, CQI, นวัต1กรรมงานวิ
ครั้ง/คน จัย/R2R ระดับอาเภอ
3.มีผลงานเข้า
.20...คน
ร่วมนาเสนอใน
การประชุมวิชาการ
ระดับ
6. ประชุมนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการวิจัย/R2R1ระดั
เรื่อบง.จังหวัด
- เขต
7. ส่งผลงานทีไ่ ด้รับคัดเลือกนาเสนอระดับเขต,ภาคและประเทศ
1 เรื่อง.
- ภาค.........
- ประเทศ.....
คปสอ
2.พัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
บุคลากรทุกคน
เถิน
Individual self Learning ผ่านระบบ E-Learning
โดยให้บุคลกรเข้าร่วมลงทะเบียน ในเวปไซด์ต่าง ๆ

- มีเอกสารรับรองการ

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

เพื่อเข้าร่วมอบรบระบบ E-learning online ของ กพ.

100%

2. www,Application หรือ YouTube ตามความสนใจ

100%

3.การพัฒนา core competency ด้าน digital competency
จานวน 15 คน
ผช สสอ หัวหน้าฝ่าย
Internet ,Cloud, Applications, Technology
3.1 กลุ่มผู้บริหาร

คปสอ
เถิน อบรมหลักสูตรต่าง ๆ
4 หลักสูตร/คน/ปี
คปสอ
เถิน
คปสอ
เถิน

- บุคลากรมีทักษะด้าน
Digital เพิม่ ขึ้น
- เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มเป้า

รวม=16250 บาท

สค.63
ปีงปม. 63

ธนิสา
ธนิสา
ธนิสา

ประยูร/ปิ
ตค62-กย63
ยะพร
คณะกรรมก
าร CHRO
ต.ค.62-ก.ย.63 /IT

ประยูร/ปิ
มค. - กย ยะพร
.63
คณะกรรมก
าร CHRO
/IT

พัฒนาวัดและถวายเทียนเข้าพรรษา
4.4 ทาบุญตักบาตรทุกวันพุธ ณ อาคารร่มโพธิ์
4.5 กิจกรรมรดน้าดาหัวสืบสานประเพณีปใี๋ หม่
เมือง

= 5000 บาท
1 แห่ง

รพ.เถิน

บุคลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน

4.6 กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพันใน
องค์กรสาหรับเกษียณ
บุคลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน

ค่าอาหารกลางวัน UC เมย.63 คณะกรรมก
าร CHRO
80 บาทx 365 บาท
=29200 บาท
UC
คณะกรรมก
ก.ย.-63
าร CHRO
ค่าอาหารว่าง
อาหารเย็น
170x256=43520บาท
ค่าเช่าเครื่องเสียง 3000 บาท
รวม46520 บาท
83520

5) Happy Work Life
5.1 ประชุมให้ความรู้ในส่งเสริมการปฏิบัติตาม
(Service Mind) และปรับปรุงระบบบริการให้มี
พนักงานบริการและผู้ รพ.เถิน
ช่วยเหลื
อ
5.1.1 เรื่องการให้บริการทีด่ ีด้วยจิตบริการทีด่ ี (Service
mind)
คนไข้ 90 คน
รพ.เถิน
บุคลากร รพ.เถิน
5.1.2อบรมพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทางานเป็นทีมเจ้าหน้าที่
256 คน

คณะกรรมการ CHRO

บุคลากรมีจิตบริการทีด่ ี
ค่าอาหารว่าง
UC ธค.62 อภิวัน
25x90=2250 บาท
บุคลากรได้รับการพัฒนา
UC
คณะกรรมก
าร CHRO
ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
บริการ ทักษะการสื่อสาร อาหารเย็น
การทางานเป็นทีม 350x256=89600 บาท
ค่าเช่าห้องประชุม 5000 บาท

รวม 109650 บาท

5.2 จัดทาบันไดวิชาชีพ ให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพและติคปสอ.เถิ
ดตามความก้
คณะกรรมการ CHRO
น าวหน้าในการ
คปสอ.เถิน บุคลากรทราบ
Career path
พัฒนาแต่ละวิชาชีพ ทัง้ ด้านวิชาการและการปรับเลื่อนตาแหน่ง
ทาให้มีความรู้สึก มั่นใจในอาชีพ ,รายได้ของตน
6) กิจกรรมตาม ITA : การพัฒนาชมรมจริยธรรม ขับสสอ.
เคลื่อนชมรม
ธรรม1คปสอ.เถิ
1 ชมรมจริ+ ยรพช.
ชมรม น
- แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
มีชมรมจริยธรรม
บูรณาการ
คณะกรรมการ
ตค.62- กย.63
- ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม
ลงทะเบียนเรียบร้อยใน...
แผน ITA
จริยธรรม
- จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
มีแผนปฏิบัติการ......
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

425,300

