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ค าน า 

 ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2564 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปานได้จั ดท า
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โดยจัดกระบวนการ กลไกการบูรณาการ การสีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ การท างานร่วมกันในยุทธศาสตร์แต่ละด้านตั้งแต่กระบวนการวางแผน  การจัดท ารายละเอียด
มาตรการ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณร่วมกัน โดยยึดปัญหาประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก และใช้
กลไกคณะกรรมการในการท างานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (prevention promotion & protection excellence) 
จ านวน 3 แผนงาน 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการที่เป็นเลิศ (service excellence) จ านวน 2 
แผนงาน 7 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่  3 บุคลากรเป็นเลิศ ( people excellence) จ านวน 1 แผนงาน 3 
โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (governance excellence) จ านวน 3 แผนงาน 
6 โครงการ และแผนงานประจ า   ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทีมยุทธศาสตร์อ าเภอ ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
วัย ผู้รับผิดชอบระบบโรคต่างๆ ท าหน้าที่ จัดท าแผน การบูรณาการการบริหารจัดการ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลเป็นภาพรวมร่วมกันในแต่ละด้าน  

ทาง คปสอ.เมืองปาน จึงจัดท าเอกสารฉบับนี้ เพ่ือให้สถานบริการทุกระดับ ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ เน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขอขอบคุณ ท่านผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเมืองปาน ท่านสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน า  และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  
 
 
          คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน 
                           15  ตุลาคม  2563 
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 กระทรวงสาธารณสุขมีการก าหนดยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบสุขภาพเพให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผลต่อการใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพ
ของประเทศต่อไป สอดรับกับการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง และม่ันคงยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพทัดเทียมกับนานาประเทศในเอเชียได้ จึงได้วางทิศทางใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็น ๔ ระยะ ระยะละ ๕ ปี  และมีจุดเน้นหนักแต่ระระยะ 
คือ ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ปฏิรูประบบ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ สร้างความ
เข้มแข็ง ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๗๐ – ๒๕๗๔ สู่ความยั่งยืน ระยะท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ เป็น ๑ ใน ๓ 
ของเอเชีย โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ 

        “ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ” 
  พันธกิจ 
 “ พัฒนา และอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ” 
 เป้าหมาย 
 “ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” 
 ค่านิยม 
 Mastery   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
 Originality  ผู้สร้าง ทางสดใส 
 People (Centered)  จัดวาง  ไว้กลางใจ 
 Humility  น้อมให้  ได้ถ่อมตน ร (core value): MOPH 
 ยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ      
                                              (Promotion,Prevention& Protection Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence) 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence 
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คปสอ. เมืองปาน 
วิสัยทัศน์ 
 “คนเมืองปานมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพและ 

    ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ภายในปี 2565” 
พันธกิจ 

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3. บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ค่านิยมร่วม 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ท างานเป็นทีม” 

ยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ประกอบด้วย 
1. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (prevention promotion 

&protection excellence) 
2. ด้านบริการที่เป็นเลิศ (service excellence) 
3. บุคลากรเป็นเลิศ ( people excellence) 
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (governance excellence)  

 
 
โรงพยาบาลเมืองปาน 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง 
ภายในปี 2565” 
พันธกิจ 
 “ดูแลผู้รับบริการตามมาตรฐานผสมผสานการแพทย์ทางเลือกเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ประสานความร่วมมือเครือข่าย” 
ค่านิยมร่วม 
 “มีการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้รับบริการ ท างานเป็นทีม บุคลากรมีความสุข” 
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1. ข้อมูลทั่วไป      
 

 
 อ ำเภอเมืองปำน อยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดล ำปำง มีพ้ืนที่  865.103 ตำรำงกิโลเมตร  
ประกอบด้วย 5 ต ำบล คือ เมืองปำน บ้ำนขอ ทุ่งกว๋ำว แจ้ซ้อน และหัวเมือง  
อำณำเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ,อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย  
     และ อ.วังเหนือ จ.ล ำปำง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ.เมือง จ. ล ำปำง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.แม่ออน และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
มีจ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมด 5๘ หมู่บ้ำน ๑๐,๗๑๙ ครัวเรือน  ประชำกรจำกกำรส ำรวจพบว่ำ ทั้งหมด 
2๓,๖๑5 คน แยกเป็นชำย 1๑,๗๑๗ คน หญิง 1๑,๘๙๘ 
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ตารางท่ี 1 จ ำนวนหมู่บ้ำน ครัวเรือน และจ ำนวนประชำกรแยกรำยต ำบล 

ต ำบล 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 
(หมู่) 

จ ำนวน
ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จ ำนวนประชำกร 
ร้อยละ 

ชำย หญิง รวม 

เมืองปำน 9 1,๘๑๑ 1,๕๐๑ 1,๖๘๑ 3,๑๘๒ 1๓.๔๗ 

บ้ำนขอ 13 2,๓๔๓ 2,๔๗๓ 2,๕๐๙ ๔,๙๘๒ 21.๑0 

ทุ่งกว๋ำว 1๔ 2,๘๐๕ 3,๓๘๔ 3,4๑๑ ๖,๗๙๕ 28.๗๗ 

แจ้ซ้อน 12 2,๕๕๖ 2,8๘๖ 2,๘๕๕ 5,๗๔๑ 2๔.๓๑ 

หัวเมือง 8 1,๒๐๔ 1,4๔๓ 1,4๔๒ 2,9๑๕ 12.๓๔ 

รวม 56 ๑๐,๗๑๙ 1๑,๗๑๗ 1๑,๘๙๘ 2๓,๖๑๕ 100 

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 2๐ ส.ค. 256๓  
           จำกตำรำง  พบว่ำ ต ำบลทุ่งกว๋ำว มีประชำกรมำกที่สุด คือ ๖,๗๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
28.๗๗ ของประชำกรทั้งหมด ต ำบลที่มีประชำกรน้อยที่สุดคือต ำบลหัวเมืองเท่ำกับ 2,9๑๕ คน คิด
เป็นร้อยละ 12.๓๔ ของประชำกรทั้งหมดอ ำเภอเมืองปำน มีโรงพยำบำลชุมชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
ต ำบลเมืองปำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 8 แห่ง กระจำยอยู่ทุกต ำบลๆละ 2 แห่ง 
2. สถานสุขภาพ  
ตารางท่ี 1  จ ำนวน และ อัตรำ เกิด/ตำย/เพ่ิม ของประชำกรอ ำเภอเมืองปำน    
               ป ี2560-2563  

ที่มา ข้อมูล รง.กำรเกิด กำรตำย คปสอ.เมืองปำน 
  
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. เกิด ตำย เพ่ิม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

2560 177 0.53 284 0.85 -107 -0.32 
2561 131 0.39 253 0.76 -122 -0.37 
2562 75 0.23 189 0.57 -114 -0.43 
2563 136 0.57 272 1.15 -136 -0.57 
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 ตารางท่ี 2  สำเหตุกำรเสียชีวิต 5 อันดับแรก  อ ำเภอเมืองปำน ปี 2562-2563  

ที่มา ข้อมูลสำเหตุกำรตำย จำกศูนย์ข้อมูลส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง (HDC) 
ตารางท่ี 3 สำเหตุกำรป่วยประเภทผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก รพ.เมืองปำน ปี 2562-2563 

ที่มา ข้อมูลสำเหตุกำรป่วย จำกศูนย์ข้อมูลส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง (HDC) 
ตารางท่ี 4 สำเหตุกำรป่วยประเภทผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก รพ.สต. ปี 2562-2563 

ที่มา ข้อมูลสำเหตุกำรป่วย จำกศูนย์ข้อมูลส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง (HDC) 
 
 

ล ำดับ 
ชื่อโรค 

2562 2563 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ(แสน
ปชก.) 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ(แสน
ปชก.) 

1 ควำมดันโลหิตสูง 11 46.25 10 42.35 
2 ไตวำยเรื้อรัง 16 67.28 8 33.88 
3 มะเร็งหลอดลม และปอด 7 29.43 8 33.88 
4 โรคหลอดเลือดสมอง N/A N/A 8 33.88 
5 มะเร็งเซลล์ตับ 6 25.23 6 25.41 

ล ำดับ 
กลุ่มโรค 

2562 2563 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
(พันปชก.) 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
(พันปชก.) 

1 ควำมดันโลหิตสูง 17,236 724.75 16,913 716.20 
2 เนื้อเยื่อผิดปกติ 9,548 401.48 8,256 349.61 
3 กำรติดเชื้อของทำงเดินหำยใจ

ส่วนบน 
9,402 395.34 7,846 332.25 

4 เบำหวำน 9,188 386.34 7,129 301.88 
5 ควำมผิดปกติอ่ืนๆของฟันและ

โครงสร้ำง 
4,812 202.34 5,304 224.60 

ล ำดับ 
กลุ่มโรค 

2562 2563 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
(พันปชก.) 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
(พันปชก.) 

1 ควำมดันโลหิตสูง 10,132 2,409.59 9,847 2,325.37 
2 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 5,130 1,220.02 4,375 1,033.15 
3 กำรติดเชื้อของทำงเดินหำยใจส่วนบน 7,373 1,753.44 5,929 1,400.13 
4 เบำหวำน 3,301 785.04 2,466 582.34 
5 ควำมผิดปกติอื่นๆของฟันและ

โครงสร้ำง 
2,351 559.11 1,285 303.45 
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 ตารางท่ี 5 สำเหตุกำรป่วย 5 อันดับแรกประเภทผู้ป่วยใน รพ.เมืองปำน ปี 2562-2563  

ที่มา ข้อมูลสำเหตุกำรป่วย จำกศูนย์ข้อมูลส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง (HDC)             
ตารางท่ี 6 ข้อมูลแสดง จ ำนวนและอัตรำผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อ อ ำเภอเมืองปำน ปี 2562-2563 

ล ำดับ โรค 
2562 2563 Median 57-61 

จ ำนวน อัตรำ 
(แสนปชก.) 

จ ำนวน อัตรำ 
(แสนปชก.) 

จ ำนวน อัตรำ 
(แสนปชก.) 

1 โรคอุจจำระร่วง 566 1,647.41 719 2,151.41 969 2,901.37 
2 โรคไข้หวัดใหญ่ 102 296.58 163 487.73 41 122.76 
3 โรคปอดบวม 77 224.12 200 598.44 123 368.29 
4 โรคไข้เลือดออก 36 164.78 10 29.92 8 23.95 
5 โรคสุกใส 35 101.87 88 263.32 95 284.45 

ที่มา ข้อมูลระบำดวิทยำ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองปำน 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง จ ำแนกรำยสถำนบริกำร ปี2563 

ชื่อรพ./รพ.
สต. 

จ ำนวนหญิง
ตั้งครรภ์ 

หญิงตั้งครรภ์
เสี่ยง 

อำยุมำกกว่ำ 
35 ปี 

อำยุน้อยกว่ำ 
20 ปี 

เสี่ยง 
สูติกรรม 

เสี่ยง 
อำยุรกรรม 

รพ.เมืองปำน 1 1 0 0 0 1 
ป่ำเหว 2 2 1 1 0 0 
แม่กองปิน 3 0 0 0 0 0 
ทุ่งข่วง 2 0 0 1 0 0 
ป่ำเวียง 2 0 0 0 0 1 
แจ้ซ้อนเหนือ 16 4 0 0 0 0 
แม่แจ๋ม 5 2 0 0 0 0 
บ้ำนขำม 3 0 0 0 0 0 
ต้นงุ้น 4 2 1 0 1 0 

รวม 38 11 2 2 1 2 
แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 2 ตค. 256๓ 

ล ำดับ กลุ่มโรค 
2562 2563 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
(แสนปชก.) 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
(แสนปชก.) 

1 โลหิตจำงอ่ืน ๆ 231 971.32 179 757.99 
2 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ง

พอง 
209 878.82 139 588.61 

3 ปอดบวม 207 870.41 88 372.64 
4 ควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 70 294.34 83 351.47 
5 กำรบำดเจ็บบริเวณในร่ำงกำย 54 227.06 70 296.42 
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ตารางท่ี 8  ข้อมูลเด็กอำยุ 9,18,32,40,60 เดือน จ ำแนกรำยสถำนบริกำร ปี 2563 

ชื่อรพ./รพ.สต. จ ำนวนทั้งหมด 
ผลกำรคัดกรองพัฒนำกำร 

สมวัย ไม่สมวัย 
รพ.เมืองปำน 107 87 20 
ป่ำเหว 103 88 15 
แม่กองปิน 105 76 29 
ทุ่งข่วง 145 118 27 
ป่ำเวียง 106 88 18 
แจ้ซ้อนเหนือ 254 232 22 
แม่แจ๋ม 71 58 13 
บ้ำนขำม 71 53 18 
ต้นงุ้น 83 65 18 

รวม 1045 865 180 
แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 2 ตค. 256๓ 
ตารางท่ี 9  ข้อมูลเด็กอำยุ 0 – 5ปี  จ ำแนกรำยสถำนบริกำร ปี2563 

ชื่อรพ./รพ.สต. จ ำนวนทั้งหมด สูงดีสมส่วน ไม่สูงดีสมส่วน 
ป่ำเหว 131 60 71 
แม่กองปิน 119 62 57 
ทุ่งข่วง 184 95 89 
ป่ำเวียง 123 37 86 
แจ้ซ้อนเหนือ 327 130 197 
แม่แจ๋ม 83 6 77 
บ้ำนขำม 78 41 37 
ต้นงุ้น 141 85 56 
รพ.เมืองปำน 107 48 59 

รวม 1,293 564 729 
แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 2 ต.ค. 256๓ 
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ตารางท่ี 10  ข้อมูลเด็กวัยเรียน 6-14 ปี จ ำแนกรำยสถำนบริกำร ปี2563 
ชื่อรพ./รพ.

สต. 
โรงเรียน 
(แห่ง) 

จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

ภำวะโภชนำกำร(คน) 
สูงดีสมส่วน ผอม อ้วน เตี้ย 

รพ.เมืองปำน 4 528 287 21 84 82 
ป่ำเหว 4 192 127 10 13 3 
แม่กองปิน 2 151 107 6 5 2 
ทุ่งข่วง 1 316 210 12 12 16 
ป่ำเวียง 1 59 40 1 3 0 
แจ้ซ้อนเหนือ 6 429 259 36 23 16 
แม่แจ๋ม 1 0 0 0 0 0 
บ้ำนขำม 2 0 0 0 0 0 
ต้นงุ้น 3 207 141 4 13 7 

รวม 24 1882 1171 90 153 126 
แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 2 ตค. 256๓ 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง 
                จ ำแนกรำยสถำนบริกำรปี 2563 

ชื่อรพ./รพ.สต. จ ำนวน
(คน) 

คัดกรอง
(คน) 

ปกติ(คน) เสี่ยง(คน) สงสัย
ป่วย 

ป่วย(ส่งพบ
แพทย์) 

รพ.เมืองปำน 1,392 1,253 903 201 139 5 
ป่ำเหว 1,225 1,135 806 172 141 9 
แม่กองปิน 1,881 1,797 1,539 105 131 3 
ทุ่งข่วง 1,238 1,219 1,118 35 64 2 
ป่ำเวียง 2,220 2,111 1,594 313 183 13 
แจ้ซ้อนเหนือ 408 385 328 31 21 5 
แม่แจ๋ม 657 628 491 82 52 0 
บ้ำนขำม 1,540 1,527 1,034 339 150 3 
ต้นงุ้น 827 798 550 152 86 4 

รวม 11,388 10,853 8,363 1,430 967 44 
แหล่งข้อมูล  : HDC ณ วันที่ 2 ตค. 256๓ 
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ตารางท่ี 12 ข้อมูลประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน จ ำแนกรำย 
                สถำนบริกำรปี 2563 

ชื่อรพ./รพ.สต. จ ำนวน
(คน) 

คัดกรอง
(คน) 

ปกติ 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

สงสัยป่วย 
(คน) 

นอกเกณฑ์
(คน) 

รพ.เมืองปำน 1,760 1,606 1,493 87 21 5 
ป่ำเหว 1,494 1,401 1,098 264 34 5 
แม่กองปิน 2,307 2,230 1,810 389 20 11 
ทุ่งข่วง 1,503 1,484 1,197 266 14 7 
ป่ำเวียง 2,720 2,620 2,209 368 26 17 
แจ้ซ้อนเหนือ 476 453 435 12 3 3 
แม่แจ๋ม 782 756 674 63 4 15 
บ้ำนขำม 1,976 1,952 1,538 333 38 43 
ต้นงุ้น 951 914 855 46 11 2 

รวม 13,969 13,416 11,309 1,828 171 108 
แหล่งข้อมูล  : HDC ณ วันที่ 2 ตค. 256๓ 
ตารางท่ี 13   ข้อมูลผู้สูงอำยุ จ ำแนกรำยสถำนบริกำร ปี2563 

ชื่อรพ./รพ.สต. จ ำนวน(คน) คัดกรอง
(คน) 

ติดสังคม(คน) ติดบ้ำน(คน) ติดเตียง(คน) 

ป่ำเหว 790 764 756 7 1 
แม่กองปิน 678 612 604 6 2 
ทุ่งข่วง 965 784 768 11 5 
ป่ำเวียง 746 733 717 12 4 
แจ้ซ้อนเหนือ 1,284 1,206 1,185 16 5 
แม่แจ๋ม 154 143 141 1 1 
บ้ำนขำม 294 285 281 4 0 
ต้นงุ้น 1,090 1,063 1,026 29 8 
รพ.เมืองปำน 335 333 325 5 3 

รวม 6336 5923 5803 91 29 
แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 2 ตค. 256๓  
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ตารางท่ี 14 ข้อมูลคนพิกำร จ ำแนกรำยสถำนบริกำร 

รำยกำร 

ประเภทควำมพิกำร 

รวม มอง 
เห็น 

ได้ยิน ทำง
กำย 

ทำง
จิตใจ 

สติ 
ปัญญำ 

กำร
เรียนรู้ 

ออ 
ทิสติก 

ซ้ ำ 
ซ้อน 

จ ำนวน(คน) 66 408 724 108 170 14 11 14 1515 

ผลงำนกำรเข้ำถึง 
เข้ำรับบริกำร 

66 408 724 108 170 14 11 14 1515 

ผลงำนร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยำบำลเมืองปำน ณ วันที่ 25 สิงหำคม 2563  
หมำยเหตุ – เข้ำถึงบริกำร : มีกำรส ำรวจติดตำมข้อมูลผู้พิกำรให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่องทุกปี และ
ติดตำมเยี่ยมบ้ำนตำมกลุ่มโดยเครือข่ำยฟื้นฟูสมรรถภำพผู้พิกำรโดยชุมชนช่วยชุมชนอ ำเภอเมืองปำน 
รูปภาพที่ 1 ร้อยละของประชำกรตำมกลุ่มอำยุจ ำแนกชำยหญิง 

แผนภูมิโครงสร้างประชากร อ าเภอเมืองปาน ปี2563 
 

 
แหล่งข้อมูล : : HDC ณ วันที่ 2๐ สิงหำคม  256๓        
             โครงสร้ำงประชำกรอ ำเภอเมืองปำน แยก กลุ่มอำยุ และเพศ พบว่ำ เป็นกรำฟรูปรวงผึ้ง
เว้ำกลำง  กลุ่มอำยุ 0- 4 ปี รอ้ยละ 4.96 กลุ่มอำยุ 5-14 ปี ร้อยละ10.90 กลุ่มอำยุ15-59ปี 
ร้อยละ 56.62 และกลุ่มอำย60ปี ขึ้นไปร้อยละ 27.52 แสดงว่ำอ ำเภอเมืองปำนเป็นสังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงสมบูรณ์ 
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รายงานสรุปโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 2563 
คปสอ.เมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

 

ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ทั้งหมด เสร็จ 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ยกเลิก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงำนที่1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
1 130101 โครงกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรงำนอนำมัยแม่และ

เด็กอ ำเภอเมืองปำน ปี2563 
5,380 400 4,980 3 1 2   

2 130102 โครงกำรดูแลสุขภำพเด็กปฐมวัย อ ำเภอเมืองปำน 
ปี 2563 

1,800 1,800 0 1 1    

3 130103 โครงกำรวัยเรียน วัยรุ่นยุคใหม่ ครอบครัวเข้ำใจ 
สร้ำงสรรค์ควำมสุข ปี 2563 

29,700 10,800 18,900 4 1 1  2 

4 130104 โครงกำร ปรับพฤติกรรม "ลดหวำน ลดเค็ม ออก
ก ำลังกำย”อ ำเภอเมืองปำน ปี2563 

14,600 0 14,600 2  1  1 

5 130105 โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ อ ำเภอเมืองปำน ปี 
2563 

68,750 15,350 53,400 8 4 1   

แผนงำนที่2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
6 130106 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)

เมืองปำน ปี 2563 
10,000 10,000 0 2 2    

7 130107 โครงกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังป้องกันโรค ตอบโต้
ภำวะฉุกเฉิน/ภัยสุขภำพอ ำเภอเมืองปำน ปี63 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 130108 โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคอ ำเภอเมืองปำน 16,500 3,600 12,900 5 1 4   
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ทั้งหมด เสร็จ 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ยกเลิก 

9 130109 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมสถำนบริกำร
สำธำรณสุข อ ำเภอเมืองปำน 

14,100 0 14,100 3  3   

10 130110 โครงกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับ
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ภำยใต้เครือข่ำยบริกำร 
อ ำเภอเมืองปำน ปี 2563 

165,000 101,200 63,800 8 6   2 

11 130111 โครงกำรส่งเสริมและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
พระสงฆ์ โดยกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพ่ือ
ป้องกันโรคเบำหวำน และควำมดันโลหิตสูง อ ำเภอ
เมืองปำน  จังหวัดล ำปำง ปี 2563 

8,000 8,000 0 1 1    

12 130112 โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
สตรีตั้งครรภ์และกำรดูแลเด็กปฐมวัย อ ำเภอเมือง
ปำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 

32,000 32,000 0 1 1    

13 130113 โครงกำรก ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ ำดี เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
พร้อมทั้งถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 
๘๔ พรรษำ อ.เมืองปำน จ.ล ำปำง ปี ๒๕๖๓ 

58,750 0 58,750 1  1   

14 130114 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตร พื้นที่อ่ำงเก็บน้ ำแม่นึงอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดล ำปำง  

300,000 0 300,000 1  1   
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ทั้งหมด เสร็จ 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ยกเลิก 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 จ ำนวน  14  โครงกำร งบประมำณ 724,580บำท. ใช้ไป 183,150 บำท คงเหลือ 541,430 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงำนที่5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
1 130201 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงและกำรจัดกำรปฐมภูมิ 

Primary Care Cluster) คปสอ.เมืองปำง ปี 
2563 

10,800 0 10,800 1    1 

2 130202 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (service 
plan) อ.เมืองปำน ปี 2563 

231,300 191,600 39,700 5 5    

3 130203 โครงกำรกำรป้องกันควบคุมวัณโรค คปสอ.เมือง
ปำน ปี 2563 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 130204 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์อย่ำงสม
เหตุผล อ ำเภอเมืองปำน 

2,000 0 2,000 1  1   

5 130205 โครงกำรคนเมืองปำน ร่วมใจพัฒนำ ลดปัญหำ
สุขภำพจิต ปี 2563 

43,200 40,100 3,100 4 3 1   

6 130206 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรแพทย์แผนไทย คป
สอ.เมืองปำน 

16,000 16,000 0 3 3    

7 130207 โครงกำร กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
(Service Plan) สำขำ มะเร็ง 

1,350 1,350 0 1 1    

8 130208 โครงกำรคลินิกกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ ปี 
2563 

900 900 0 1 1    

9 130209 โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง 77,720 0 77,720 8  7  1 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ทั้งหมด เสร็จ 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ยกเลิก 

10 130210 โครงกำรพัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
ติดดำว 5 ดำว คปสอ.เมืองปำน ปี 2563 

6,750 0 6,750 1    1 

11 130211 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำ
เสพติด 

272,100 n/a n/a      

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 จ ำนวน 11 โครงกำร  งบประมำณ  662,120 บำท .ใช้ไป 249,950 บำท คงเหลือ 412,170 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่3 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงำนที่7 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
1 130301 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำน

สุขภำพ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 130302 โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพสู่
ควำมเป็นมืออำชีพ 

627,768 128,392 499,376 43 10 20  13 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 627,768 บำท ใช้ไป 128,392 บำท  คงเหลือ 499,376  บำท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 
แผนงำนที่8 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล และองค์กรคุณภำพ 
1 130401 โครงกำรควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยง 

อ ำเภอเมืองปำน   
4,500 4,500 0 2 2    

2 130402 โครงกำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใส อ ำเภอ
เมืองปำน 

4,000 4,000 0 1 1    

3 130403 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
พัฒนำPMQA 

810 810 0 1 1    
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ทั้งหมด เสร็จ 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ยกเลิก 

แผนงำนที่9 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ 
4 130404 โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง คป

สอ.เมืองปำน 
10,800 4,500 6,300 1  1   

แผนงำนที่10 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
5 130405 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพ และ

สำรสนเทศ คปสอ.เมืองปำนปี2563 
7,800 1,300 6,500 2  2   

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 จ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 27,910 ใช้ไป 15,110  คงเหลือ 12,800  บำท 
แผนงำนประจ ำ 
1 130501 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรแผน และก ำกับ

ติดตำมประเมินผล คปสอ.เมืองปำน ปี 2563 
115,440 5,400 110,040 7  6  1 

2 130502 โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำร 3,300 0 3,300 1  1   
3 130503 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.อ ำเภอเมืองปำน 

จังหวัดล ำปำง ปี 2563 
61,280 10,800 50,480 5 1 3  1 

4 130504 โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย 26,300 0 26,300 2  2   
5 130505 โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนบริกำร

กำยภำพบ ำบัด 
6,300 6,300 0 2 2    

6 130506 โครงกำรออกหน่วยทันตกรรมในพ้ืนที่สูงและ
ห่ำงไกลอ ำเภอเมืองปำน จ.ล ำปำง ปี 2563 

53,710 53,710 0 3 3    

รวมงำนประจ ำ จ ำนวน 6 โครงกำร  งบประมำณ 266,330  บำท ใช้ไป 76,210 บำท คงเหลือ 190,120 บำท 
รวมทั้งหมด 38 โครงกำร งบประมำณ 2,308,708 บำท  ใช้ไป652,812 บำท  คงเหลือ 1,655,896 

ที่มำ ข้อมูลระบบบริหำรแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ข้อมูล ณ.วันที่ 28 เมษำยน 2563 
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สรุปการตัวช้ีตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงำนที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
1.โครงกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรงำนอนำมัยแม่และเด็กอ ำเภอเมืองปำน ปี2563 
 งำนอนำมัยแม่และเด็ก              
 1) อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย <17 : กำร

เกิดมีชีพ
แสนคน 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำก
ครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ำกับ 12 Wks 

>ร้อยละ 
60 

80.41   92.31 66.67 94.44 83.33 81.48 77.78 85.71 0 62.50 

 3) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำก
ครรภ์ครบ 5 ครั้ง 

> ร้อยละ 
75 

69.79   84.62 66.67 83.33 83.33 69.23 66.67 42.0 0 62.50 

 4) อัตรำกำรเกิดภำวะ กำรขำด
ออกซิเจนแรกคลอด 

< 25 : พัน
เกิดมีชีพ 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5) ร้อยละของทำรกน้ ำหนักน้อยกว่ำ 
2,500 กรัม 
 

< ร้อยละ7 
6.83   13.64 6.67 3.33 0 8.11 0 10.0 0 14.29 
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

2. โครงกำรดูแลสุขภำพเด็กปฐมวัย อ ำเภอเมืองปำน ปี 2563 
3. โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพสตรีตั้งครรภ์และกำรดูแลเด็กปฐมวัย อ ำเภอเมืองปำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 งบPPA 
 กลุ่มเด็กปฐมวัย                  
 1) ร้อยละเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 

60 เดือน มีพัฒนำกำรสมวัย 
> ร้อยละ 
85 76.14   72.55 80.41 81.51 74.77 81.40 73.61 53.52 78.76 69.77 

 2) ร้อยละเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 
60 เดือน ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร 

>ร้อยละ 
90 78.60   77.45 80.41 81.51 77.48 82.56 75.00 61.97 82.30 74.42 

 3) ร้อยละเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 
60 เดือนที่ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร 
พบสงสัยล่ำช้ำ 

>ร้อยละ 
20 33.01   30.38 25.64 27.73 43.02 43.02 29.63 25.00 38.71 34.38 

 4) เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 
เดือนที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำร
ติดตำมภำยใน30วัน 

>ร้อยละ 
90 93.04   79.17 100 100 91.89 97.30 93.75 54.55 100 86.36 

 5) ร้อยละ เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 
60 เดือน ที่พัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำร
กระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I 

>ร้อยละ 
60 66.67   0 0 0 0 100 0 0 66.67 100 
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 6) ร้อยละเด็กอำยุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน >ร้อยละ 
60 

57.20 
  54.7 62.75 65.43 60.34 44.78 50 44.44 58.39 60.58 

 7) ส่วนสูงเฉลี่ยชำยที่อำยุ 5 ปี >113 
cms 

110 
  109 113 114 108 108 110 102 109 106 

 8) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อำยุ 5 ปี >112 
cms 

110 
  113 115 113 110 107 101 0 107 108 

4.โครงกำรวัยเรียน วัยรุ่นยุคใหม่ ครอบครัวเข้ำใจ สร้ำงสรรค์ควำมสุข ปี 2563 
 กลุ่มเด็กวัยเรียน                
 1) ร้อยละเด็กอำยุ 6-14 ปี สูงดีสม

ส่วน    
             

    - เทอม 1 >ร้อยละ 
66 

62.45   63.64 68.79 69.9 64.15 61.1 0 0 58.1 63.46 

    - เทอม 2 >ร้อยละ 
66 62.72   66.15 70.19 66.46 67.8 60.37 0 0 58.66 68.12 

 2) ส่วนสูงเฉลี่ยชำยที่อำยุ 12 ปี > 154 
cms 149   156 162 148 0 149 0 0 147 151 
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 3) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อำยุ 12 ปี > 155 
cms 150.4   146 152 151 0 149 0 0 149 159 

 กลุ่มวัยรุ่น              
 1) อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 

15-19 ป ี
< 34: 
หญิงอำยุ
15-19 ปี 
พัน คน 

12.88   17.24 0 7.30 0 8.40 62.5 33.33 0 29.41 

5. โครงกำร ปรับพฤติกรรม "ลดหวำน ลดเค็ม ออกก ำลังกำย”อ ำเภอเมืองปำน ปี2563 
 กลุ่มท ำงำน              
 1) จ ำนวนครอบครัวไทยมีควำมรอบรู้

สุขภำพเรื่องกิจกรรมทำงกำย 
จ.ล ำปำง 
12,182 
ครัวเรือน 

N/A            

 2) ร้อยละกำรติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบำหวำน 

≥ร้อยละ
60 

38.29   40.91 41.18 45 7.17 23.08 33.33 25.0 42.11 71.43 

 3) ร้อยละกำรติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ควำมดันโลหิตสูง 

≥ร้อยละ
70 

43.42   8.14 1.83 47.95 56.96 0 52.38 76.36 87.80 33 

 4) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนรำยใหม่
ลดลง  

ลดลง>5% 
11.36   8.33 42.86 18.52 0 32.14 40 0 26.09 28.57 
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 5) ร้อยละผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
รำยใหม่ลดลง                                                   

ลดลง>
2.5% 

11.62   8.11 16.13 12.96 -2.78 45.83 -200 46.15 11.94 -90 

6.โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ อ ำเภอเมืองปำน ปี 2563 
7. โครงกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ภำยใต้เครือข่ำยบริกำร อ ำเภอเมืองปำน ปี 2563 
 กลุ่มผู้สูงอำยุ              
 1) ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง

ได้รับกำรดูแลตำม care plan   
>ร้อยละ 
80 

100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 2) ร้อยละของประชำกรสูงอำยุที่มี
พฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ 

>ร้อยละ
60 

98.06   98.84 98.75 97.90 97.46 98.46 98.63 98.61 96.74 98.78 

 3) ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำร
ส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่ำน
เกณฑ์ 

>ร้อยละ
80 

20   0 0 0 0 0 0 0 1 0 

8.โครงกำรส่งเสริมและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มพระสงฆ์ โดยกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพ่ือป้องกันโรคเบำหวำน และควำมดันโลหิตสูง อ ำเภอเมืองปำน  จังหวัดล ำปำง 
ปี 2563 งบPPA 
 1) พระสงฆ์มีควำมรู้หลังจำกอบรม

เพ่ิมข้ึน 
>ร้อยละ
80 

100  
          

 2) ผลกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(น้ ำ >ร้อยละ 81.4            



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 19 
 

แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

หนัก,รอบเอว,ระดับควำมดันโลหิตสูง)
ลดลงจำกเดิม 
 

80 80 

แผนงำนที่2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)เมืองปำน ปี 2563 
 1. ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มี
คุณภำพ 

ผ่ำนเกณฑ์
กำร
ประเมิน 

            

แผนงำนที่ 3 : กำรป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
1.โครงกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังป้องกันโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน/ภัยสุขภำพอ ำเภอเมืองปำน ปี 2563 
 1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรภำวะ

ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของหน่วยงำน 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
            

2.โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคอ ำเภอเมืองปำน 
 1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่ม

เสี่ยงได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์ที่ กฎหมำยที่ก ำหนด 

>ร้อยละ 
96 

100            

 2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อำหำรสดและ
อำหำรแปรรูปมีควำมปลอดภัย 

> ร้อยละ 
75 

100            
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 3. ร้อยละของสถำนพยำบำลและสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพกลุ่มเป้ำหมำย
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำย 

ร้อยละ
100 

100            

 4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ และบริกำร 
สุขภำพที่ร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข 

ร้อยละ
100 

100            

แผนงำนที่ 4 : กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
1. โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมสถำนบริกำรสำธำรณสุข อ ำเภอเมืองปำน 
 1) ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำ

อนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

ระดับดีมำก 
Plus 

ระดับ
ดีมำก 
Plus 

           

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงำนที่5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
1. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงและกำรจัดกำรปฐมภูมิ Primary Care Cluster) คปสอ.เมืองปำง ปี 2563 
 1. ร้อยละของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

และเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
ที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ 

 
 

ร้อยละ25             
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

แผนงำนที่ 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)  
1. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (service plan) อ.เมืองปำน ปี 2563 
 สำขำ DM/HT              
 1) ผู้ป่วยโรคเบำหวำนควบคุมระดับ

น้ ำตำลในเลือดได้ 
≥ร้อยละ 
40 

15.45   14.29 19.92 16.71 13.27 12.92 6.52 22.00 15.06 17.82 

 2) ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสงูควบคุม
ระดับควำมดันโลหิตได้ 

≥ร้อยละ 
60 

40.10   51.70 41.95 35.12 49.41 35.37 14.81 43.09 32.58 58.37 

 สำขำหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือด
หัวใจ 

             

 1) อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองStroke :I60-I69 

< ร้อยละ 
7  

9.6    
3.84 

 
     1.92 3.84 

 2) อัตรำตำยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62 

< ร้อยละ 
25 

37.5    25       12.5 

 3) อัตรำตำยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน(Ischemic Stroke: I63 

< ร้อยละ 
5 

4.54          2.27 2.27 

 4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
อำกำรไม่เกิน  

≥ ร้อยละ
60 2.27   2.27         
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 4.5 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำด้วยยำ
ละลำยลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดด ำ
ภำยใน 60 นำที (door to needle 
time) 

 

            

 5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
มีอำกำรไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับกำร
รักษำใน Stroke Unit. 

> ร้อยละ 
50 

NA            

 6) อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อ
หัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI 

< ร้อยละ 
9 

0            

 7) ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย 
STEMI ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

> ร้อยละ 
50 

100   100 
(1) 

100 
(2) 

 
100 
(1) 

     

 สำขำทำรกแรกเกิด              
 1. อัตรำตำยของทำรกแรกเกิด < 3.7 : 

พันทำรก
แรกเกิดมี
ชีพ 
 
 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 สำขำโรคไต              
 1) ผู้ป่วย CKD มีอัตรำลดลงของ 

eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 
ร้อยละ 66 59.83            

2.โครงกำรกำรป้องกันควบคุมวัณโรค คปสอ.เมืองปำน ปี 2562 
 1) อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วย

วัณโรคปอดรำยใหม่ 
>ร้อยละ
88 

75 
 

 0 ไม่มPีt. 100 100 ไม่มPีt. ไม่มPีt. ไม่มPีt. ไม่มPีt. ไม่มPีt. 

 2) ร้อยละควำมครอบคลุมกำรรักษำ
ผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ และกลับเป็นซ้ ำ 

>ร้อยละ
87.5 

56.86  
 75 100 77.78 83.33 37.50 0 33.33 50 33.33 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์อย่ำงสมเหตุผล อ ำเภอเมืองปำน 
 1) อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะใน URI ≤ ร้อยละ 

20 
14.02          14.02  

 2) อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะใน AD ≤ ร้อยละ 
20 

16.31          16.31  

 3) อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะใน FTW ≤ ร้อยละ 
40 

24.72          24.72  

 4.) อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิง
คลอดปกติ 
 

≤ ร้อยละ 
15 12.5          12.50  
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 5) ร้อยละรพสต.ที่ผ่ำนเกณฑ์อัตรำกำร
ใช้ยำปฏิชีวนะใน URI 

≤ ร้อยละ 
20 

6.12   3.53 4.04 11.40 2.37 1.96 4.12 9.14 0 7.47 

 6) ร้อยละรพสต.ที่ผ่ำนเกณฑ์อัตรำกำร
ใช้ยำปฏิชีวนะใน AD 

≤ ร้อยละ 
20 

0.72   1.47 0 1.1 0 0 9.09 0 0 0 

 7) ร้อยละ รพ.สต ผ่ำนเกณฑ์ RDU 
PCU ขั้น 3 

> ร้อยละ
80 

100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 8) รพ.ผ่ำนเกณฑ์ RDU Hospital     
ขั้น 3 

ร้อยละ
100 

100          100  

5.โครงกำรคนเมืองปำน ร่วมใจพัฒนำ ลดปัญหำสุขภำพจิต ปี 2563 
 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึง

บริกำรสุขภำพจิต 
>ร้อยละ
86 

99.67   100 100 97.44 100 100 100 100 100 100 

 2) อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ <6.3: ปชก 
แสนคน 

15.14   24.31 28.98 ๐ 26.68 15.47 ๐ ๐ 19.๐5 ๐ 

 3) ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่
กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำในระยะเวลำ  
1 ปี 

 
 

>ร้อยละ
85 

100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

6. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรแพทย์แผนไทย คปสอ.เมืองปำน 
 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำร

กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกท่ีได้มำตรฐำน 

>ร้อยละ 
19.5 

 
21.64 

 
 

 
 

 
46.24 

 
40.46 

 
18.29 

 
21.67 

 
3780 

 
33.28 

 
27.19 

 
13.57 

 
29.01 

7. โครงกำร กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) สำขำ มะเร็ง 
 1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก

ได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 

 N/A            

8. โครงกำรคลินิกกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ ปี 2563 
 1) จ ำนวนกำรจัดตั้งคลินิกกำรใช้กัญชำ

ทำงกำรแพทย์ในรพ.ชุมชน 
1 แห่ง 1 แห่ง          1 แห่ง  

9.โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลเมืองปำนอย่ำงต่อเนื่อง   
 1) โรงพยำบำลเมืองปำนได้รับกำร

รับรองคุณภำพโรงพยำบำลตำม
มำตรฐำน HA ขั้น 3  

ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
HA ขั้น 3 

ผ่ำน HA ขั้น 3 รอ Re-accredit ครั้งที่3 

10.โครงกำรพัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว 5 ดำว คปสอ.เมืองปำน ปี 2563 
 1) ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร

พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว  
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100   2562 2563 2561 2561 2562 2563 2562  - 2563 
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

11.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด 
 1) ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับ

กำรบ ำบัดรักษำ และ ติดตำมดูแลอย่ำง
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

>ร้อยละ
50 

67.73            

 2) ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่ม
เสี่ยงก่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมิน 
บ ำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือ
ตำมระดับควำมรุนแรง อย่ำงต่อเนื่อง 

>ร้อยละ
60 

66.6            

3. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงำนที่7 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
2. โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 1) ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพที่มี

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

N/A             

 2) ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

N/A             
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

 3) ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนี
ควำมสุขของคนท ำงำน 
(Happinometer) ไปใช้ 

N/A             

 4) อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร
สำธำรณสุข (Retention rate) 

N/A             

 5) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลำกร
สำธำรณสุขเพียงพอ 

N/A             

4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงำนที่8 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล และองค์กรคุณภำพ 
1. โครงกำรควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยง อ ำเภอเมืองปำน   
 1) ระดับควำมส ำเร็จของ คปสอ. มี

ระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ร้อยละ 
100 

100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. โครงกำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใส อ ำเภอเมืองปำน 
 1.ร้อยละของ คปสอ. ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA 
ผ่ำนเกณฑ์ 

ผ่ำน
เกณฑ์          

ผ่ำน
เกณฑ์ 

 

3. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำPMQA 
 1) กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร ผ่ำนเกณฑ์             
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แผนงำน
/

โครงกำร 
ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์(Functional 

KPIs) 
เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำน
รวม 

ผลกำร
ประเมินเทียบ

เกณฑ์ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลงำนรำยสถำนบริกำร 

    
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

ปห มกป ทข ปว จซน มจ บข มป ตง 

จัดกำรภำครัฐของส่วนรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
PMQA 

แผนงำนที่9 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ 
1.โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง คปสอ.เมืองปำน ปี2563 
 1) ร้อยละของหน่วยบริกำรประสบ

ภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน ระดับ 7  
≤ร้อยละ 4 ระดับ 

1   0 0 0 0 0 0 0 1 0 

แผนงำนที่10 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ(1โครงกำร) 
1.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพ และสำรสนเทศ คปสอ.เมืองปำน ปี2563 
 1.ร้อยละของจังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์

คุณภำพข้อมูล 
>ร้อยละ
80 

75.50 
  80 75.5 77.25 74 80 72.75 75.5 80 80 

 2.ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart 
Hospital 

ผ่ำนเกณฑ์  
         

ผ่ำน
เกณฑ์ 

 

แหล่งข้อมูลที่มำ HDC  ณ.วันที่ 20 สิงหำคม 2563 
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สรุปสุขภาพตามกลุ่มวัย ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
คปสอ.เมืองปาน  ปีงบประมาณ 2563 

 
กลุ่มเด็กปฐมวัย 

สถานการณ์สุขภาพ 
๑. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ผลงาน ร้อยละ 96.89 (ข้อมูล HDC  

ณ วันที่ 24สค. 63)         
1.1 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 ,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 100)  ผลงาน  78.6 (ข้อมูล 
 HDC ณ วันที่ 23 สค. 63) 

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 ,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ 
พัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 
30)ผลงาน 33.31 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 23 สค. 63) 

1.3 ร้อยละของเด็กอายุ อายุ 9,18, 30 ,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรอง 
พัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 
วันเป้าหมายร้อยละ 100 ผลงาน 93.04 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 23 สค. 63) 

1.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น TEDA4I ตัวชี้วัดใหม่ เป้าหมาย 
จังหวัด ร้อยละ 60 (เด็ก 9,18,30,42 และ60 เดือน) ผลงาน 66.67 (ข้อมูล HDC 
 ณ วันที่ 23 สค. 63)   

๒. ร้อยละของเด็กอายุ0-5ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี      
2.1. สว่นสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ผลงาน 57.20             

 2.2 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ผลงาน 14.13      
 2.3 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ5 ผลงาน 6.69      
 2.4 เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ผลงาน 11.63   
๓. ร้อยละของเด็กอายุ6เดือน-5 ปี ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก ผลงาน 84.06 
๔. ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 56 ผลงาน 69.47 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 

24 สค. 63)            
ปัญหาสุขภาพกลุ่มวัย และสาเหตุของปัญหา 
๑. สถานบริการบางแห่งไม่มีงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล และท่ีวัดส่วนสูง 

และสายวัด 
๒. ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ท้าให้กิจกรรม Training on the job ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ต้อง

งดกิจกรรมและเลื่อนออกไป 
๓. ผู้ปกครองไม่ใช้คู่มือ DSPM ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คิดเป็นร้อยละ 50  
๔. คู่มือ DSPM ฉบับใหม่ล่าสุด มีจ้านวนจ้ากัดจึงไม่สามารถแจกให้ครบทุกคนได้ 
5. ผู้ปกครองขาดทักษะในการแปลผลกราฟภาวะโภชนาการของเด็ก 



สรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2563 หน้า 30 

 
  

แผนการพัฒนาในปี2564 
๑. มีการใช้โปรแกรม Thai School lunch 
๒. สนับสนุนสถานบริการด้าเนินการจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอลโดยใช้งบ QOF 
๓. Training on the job จะด้าเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป อีก 6 แห่ง 
๔. .สนับสนุนให้ข้อมูลและแนะน้าเมนูอาหารกลางวัน/อาหารว่าง “Happy day Happy lunch 

Once a week โดยค้านวณ แคลอรี่ในมื้ออาหารเพ่ิมเติมจากโปรแกรม Thai School lunch จะ
ด้าเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป อีก 6 แห่ง 

๕. จัดท้าทะเบียนครูพ่ีเลี้ยงที่ได้รับ Training on the job 
๖. เพ่ิมทักษะความรู้เรื่อง Thai School Lunch แก่เจ้าหน้าที่ รพสต.ทุกแห่ง 
๗. ฟ้ืนฟูวิชาการ ให้ความรู้เรื่อง การคัดกรองพัฒนาการ การใช้ยาเสริมธาตุเหล็ก และโภชนาการ

ส้าหรับเด็ก 0-5 ปี แก่เจ้าหน้าที่ทุกสถานบริการ  
๘. ติดตามการลงข้อมูลพัฒนาการและโภชนาการ เดือนละ 1 ครั้ง 
๙. ประสานและติดตามพัฒนาการเด็ก และโภชนาการเด็กอายุ 60 เดือน ในโรงเรียนประถม 
๑๐. จัดท้าโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี จากงบ กสต.  
๑๑. กระตุ้นผู้ปกครองให้ใช้คู่มือ DSPM ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึ้นเกินร้อยละ 50  

ขึ้นไป 
๑๒. ขอรับการสนับสนุนคู่มือ DSPM ฉบับใหม่ล่าสุด  
๑๓. ให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการแปลผลกราฟภาวะโภชนาการของเด็ก และการใช้สมุดบันทึก 

  สุขภาพ (สมุดสีชมพู) 
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กลุ่มวัยรุ่น 
สถานการณ์สุขภาพ 
วัยเรียน 
1. เตี้ย  ไม่เกิน 10% ผลงาน 14.16 % 
2. ผอม ไม่เกิน 5% ผลงาน 6.67 %  
3. อ้วน ไม่เกิน 10 % ผลงาน 11.66 % 
4. เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85 ผลงาน  ร้อยละ 80.5  
5. เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70 ผลงาน ร้อยละ 76.56 
6. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน     
  - เทอม 1 >ร้อยละ 66  ผลงาน ร้อยละ 62.67 
  - เทอม 2 >ร้อยละ 66 ผลงาน ร้อยละ 62.45 
7. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี  > 154 Cms ผลงาน 149.46 
8. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี  > 155 Cms ผลงาน 150.36 
วัยรุ่น  
1. อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 40:1000 การคลอดมีชีพ  
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดล้าปางอัตรา 14.02 ต่อพันประชากร อ.เมืองปาน 
 ผลงาน 8 ต่อพันประชากร  
2. ร้อยละการคลอดซ้้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ลดลง>ร้อยละ 2 ผลงาน  ร้อยละ 0  
3. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมก้าเนิดวิธีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า  
 80% ผลงานปี 2563 พบว่า 0% เนื่องจากไม่มีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีเลย ซึ่งปี 2562 ผลงาน 

100 %  มีจ้านวน 1 ราย (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 23 ส.ค 2563) 
ปัญหาสุขภาพกลุ่มวัย และสาเหตุของปัญหา 
1. .กิจกรรม “teen media” งดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา  
2. .ยังไม่ได้รับการประเมินต่ออายุรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจาก โรงเรียนทุกแห่งปิดภาค

เรียน 
3. พัฒนาศักยภาพครูอนามัยเลื่อนกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา ท้าให้กิจกรรม

เลื่อนออกไปก่อน  
4. การเข้าถึงบริการของวัยรุ่นในด้านสาธารณสุขยังน้อย มักมารับบริการหลังจากช่วงป่วยแล้ว เช่น 

โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
5. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มักเป็นการตั้งครรภ์ในกลุ่มชนเผ่า ที่อยากมีบุตร  
6. กลุ่มวัยเด็กยังมีปัญหาภาวะ เตี้ย ผอม อ้วน และปัญหาฟันผุยังเกินเกณฑ์ตัวชี้วัด  
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แผนการพัฒนาในปี2564 
1. จัดกิจกรรม “teen media” ในปี 2564 เพ่ือให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขมากขึ้น 
2. มีการส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนมากขึ้น 
3. มีการประกวด ร่วมกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ  
4. ในการจัดอบรมเพศศึกษาในทุกโรงเรียนมัธยม เน้นในเรื่องโรคติดต่อทาง  
1. เพศสัมพันธ์มากขึ้น  
5. ให้ความรู้ในเรื่อง ความพร้อมในการตั้งครรภ์ให้แก่ผู้หญิงกลุ่มชนเผ่า 
6. มีการพัฒนาการจัดการน้้าหนักเด็กนักเรียน โดย SKC (Smart  Kids Coacher) ของโรงเรียน การ

จัดการน้้าหนักเด็ก (ปัญหาทุพโภชนาการ) โดยสร้างแกนน้านักเรียน (SKC) จากกลุ่มเสี่ยง/อ้วนมี
แผนการจัดการน้้าหนักเด็กที่พบภาวะอ้วน 3SD คัดกรอง Obesity Sign และดูแลเด็กที่มีภาวะ
เสี่ยง จากการคัดกรอง Obesity Sign และกรณีพบเด็กอ้วนเสี่ยง (3SD) จากการคัดกรองObesity 
Sign พบ 1/4 ให้ค้าปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรณีพบ 3/4 ส่งต่อ รพ.สต./รพช./รพศ 

7. คัดเลือกเด็กวัยเรียน(6-14ปี) ที่มีปัญหาอ้วน /ผอม/เตี้ย ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนและนักเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
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กลุ่มวัยท างาน 
สถานการณ์สุขภาพ 
ปี 2559-2563  
DM control ปี 59-63 = 17.87, 17.10, 17.72, 13.19,15.49 % 
  HT control ปี59-63 = 44.8, 47.3, 40.8, 37.3, 40.39 % 
  DM รายใหม่ คิดเป็น 354.32 ต่อแสนประชากร (ปี 62 = 397.58)  
  HT รายใหม่ คิดเป็น 872.17 ต่อแสนประชากร (ปี 62 = 984.91)  
1. ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 71.21 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 24 

ส.ค 63) 
2. ประชาชนวัยท้างานอายุ 30-40 ปี มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 43.48 (ข้อมูล HDC ณ 

วันที่ 24 ส.ค 63) 
3. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก Pre DM ร้อยละ 2.76 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 24 ส.ค 63) 
ปัญหาสุขภาพกลุ่มวัย และสาเหตุของปัญหา 
1 ประชาชนวัยท้างานอายุ ๓๐-๔๐ ปี มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติน้อยกว่า  
2. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก Pre DM มีจ้านวนเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนไม่ค่อยได้ออกก้าลังกายเป็นประจ้า 
4. การตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารด้วย Salt meter ในสถานประกอบการ และในตลาด 
        สด ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร  
5. ร้านเครื่องดื่ม มีผู้ประกอบการร่วมโครงการ ลดหวาน ไม่ถึงเกณฑ์ 
6. ตลาดยังมีโฟมบรรจุอาหารบ้าง และยังไม่มีจุดจ้าหน่ายผักปลอดสารพิษ แสดงป้ายชัดเจน 
     จึงท้าให้ตลาดยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. สถานบริการ หรือสถานที่ส่วนราชการต่างๆบางแห่งใช้เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ และยัง 
    ใช้กาแฟ แบบ 3 in 1 
8. เครื่อง salt meter มีจ้านวนจ้ากัด ท้าให้ไม่เพียงพอต่อ อสม.  
9. ไม่มีเครื่อง Sugar Meter 
แผนการพัฒนาในปี2564 
๑. ตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารด้วย Salt meter ในทุกครัวเรือน ทุกสถานประกอบการให้

ครอบคลุมมากกว่าเดิม  
๒. มีกิจกรรมการออกก้าลังกายตามโครงการแผนเดิม มีจัดการประกวด (เต้นอารบิก/บาสโลบ ทีมละ 

10 นาที) ชมรมออกก้าลังกายระดับอ้าเภอ และจัดให้ รพสต. ทุกแห่งเป็นลานส้าหรับออกก้าลัง
กาย 

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร่วมโครงการ ลดหวาน มากยิ่งข้ึน  
๔. แนะน้าการปรับปรุงตลาด และมีการประเมินตลาดให้ผ่านเกณฑ์ทุกตลาดในอ้าเภอ 
๕. จัดซื้อเครื่อง Sugar Meter ในการติดตามวัดระดับน้้าตาลใน coffee break 
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๖. เน้นประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์มีการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้งๆละอย่างน้อย 30 นาที มีการกินผัก ผลไม้อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม หรือ
ครึ่งหนึ่งของอาหารที่กิน มีการกินอาหารพ้ืนบ้าน ลดอาหารหวาน มันเค็ม  มีการจัดการอารมณ์ 
ความเครียด  ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

๗. ให้ประชาชน ผู้น้าชุมชน อสม. โรงเรียนและภาคีต่างๆมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพสถานที่ออกก้าลังกาย ครัวเรือนมีการปลูกผักกิน
เอง มีการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรการทางด้านสุขภาพในชุมชน  

๘. .โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล โรงพยาบาลเมืองปาน และหน่วยงานราชการ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมการออกก้าลังกาย จัดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพในการประชุม/อบรม อย่าง
ต่อเนื่อง 

๙. มีการประชาสัมพันธ์ให้เพ่ิมจ้านวนสมาชิกชมรมออกก้าลังกายในทุกหมู่บ้าน และจัดประกวดชมรม
ออกก้าลังกายระดับต้าบล และระดับอ้าเภอต่อไป นอกจากนี้มีการสื่อสารทางออนไลน์มากข้ึน เพ่ือ
ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล และมีการประเมินผลโดยการทดสอบ Physical Fitness ของ
สมาชิกในชมรม ประเมิน โดย อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เบื้องต้น รายงานผลการทดสอบผ่านโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น, ส้ารวจ เครื่อง
ชั่งน้้าหนัก ที่วัดส่วนสูง สายวดั และเครื่องวัดความดันโลหิต ของหมู่บ้าน หากหมู่บ้านหรือชมรมใด
ขาดแคลนหรือต้องการ ให้ ขอสนับสนุนจากงบ กสต.หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเบื้องต้น และ ติดตาม BMI ทุกเดือน 

๑๐. มีการมอบประกาศเกียรติคุณ มอบป้ายร้านอาหาร แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว 
CFGT ลดเค็ม (ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ลดเค็มในป้ายCFGT) มอบป้ายตลาดจ้าหน่ายอาหาร
ปลอดภัย Healthy Market ให้แก่ตลาดที่ผ่านการประเมินประเมินรับรองเมนูลดเค็ม/มอบป้าย 
Clean FoodGood Taste Plus ซ้้าปีละครั้ง(ก้าหนดป้ายหมดอายุการรับรอง 1 ปี) 
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กลุ่มวัยสูงอายุ 
สถานการณ์สุขภาพ 

จากสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบกับสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนทีอ้าเภอเมืองปาน ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ปี 59 ร้อยละ 
20.77 ,ปี 60 ร้อยละ 22.60 และ ,ปี 61 ร้อยละ 23.88 ปี 62 ร้อยละ 27.79  ปี 63  

การคัดกรอง  Healty Ageing อ้าเภอเมืองปาน ปี 2563 เป้าหมาย 6,499 คน คัดกรอง 
6,194 คน คิดเป็นร้อยละ 95.31 แบ่งเป็น กลุ่มติดสังคม 6,071 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.01 ติด
บ้าน 94 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.51 และติดเตียง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 

การคัดกรองภาวะเสื่อม หรือกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบที่มีความเสี่ยง/ผิดปกติ 
ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง คัดกรองได้ร้อยละ 54.16 พบเสี่ยงสูงร้อยละ 10.36 

โรคเบาหวาน คัดกรองได้ร้อยละ 81.57 พบเสี่ยงสูง 1.32, CVD คัดกรองได้ร้อยละ 39.93 
พบเสี่ยงสูงอันตรายร้อยละ 12.95  

ภาวะโภชนาการ คัดกรองได้ร้อยละ 93.06 (พบผอม ร้อยละ 24.54 สมส่วน ร้อยละ 
62.21 เริ่มอ้วน ร้อยละ 13.7  อ้วน ร้อยละ 1.5 และอ้วนอันตราย ร้อยละ 0.03)  

ข้อเข่าเสื่อม คัดกรองได้ร้อยละ 90.46 พบผิดปกติ ร้อยละ 5.99  
สุขภาพช่องปาก คัดกรองได้ร้อยละ 88.71 พบผิดปกติ ร้อยละ 0.82 
สมองเสื่อม AMT คัดกรองได้ร้อยละ 90.58 พบผิดปกติ ร้อยละ 1.43 
ภาวะหกล้ม คัดกรองได้ร้อยละ 90.64 พบผิดปกติ ร้อยละ 2.90 
2Q คัดกรองได้ร้อยละ 90.77 พบผิดปกติ ร้อยละ 0.20 

1. การประเมินผลต้าบล LTC. ผ่านเกณฑ์ 3 ต้าบล จากทั้งหมด 5 ต้าบล คิดเป็นร้อยละ 80.0 ชมรม
ผู้สูงอายุ ทั้งหมด 56 ชมรม ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 33 ชมรม (ร้อยละ 58.92) ผ่าน
เกณฑ์ต้าบล LTC 1 ต้าบล (ต.เมืองปาน) คลินิก/หน่วยบริการผู้สูงอายุ ด้าเนินการ 1 แห่ง ใน OPD 
รพ.เมืองปาน และมีพระศิลานุปัฏฐาก ผ่านการอบรม อสว. 70 ชม จ้านวน 27 คน วัดส่งเสริม
สุขภาพ ปี 2562 ผ่านเกณฑ์ ระดับพ้ืนฐานจ้านวน 32 วัด คิดเป็นร้อยละ 72. ต้ า บ ล ที่ มี ร ะ บ บ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน  ๒ องค์ประกอบ มีที่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ ต้าบลทุ่งกว๋าว และต้าบลหัวเมือง  

2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง (ติดบ้าน ติดเตียง)ได้รับการดูแล และประเมิน ADL คะแนน ร้อยละ 
๙๓.๔๘ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเดิมจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐.๐๒  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ส.ค ๒๕๖๓) 

3. มีการประเมินสถานบริการทุกระดับให้ผ่านเกณฑ์ สิ่งแวดล้อม ๕ ด้าน ๑ วัด ๑ รพ./รพ.สต ทุก
แห่งๆละ ๑ วัด ครบทุกแห่ง ผลงานการประเมินตามอารยสถาปัตย์ พบว่า ภาพรวมสถานบริการ
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๑ และวัดผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๐  

4. ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และมีฟันหลัง 4 คู่สบ (แท้กับแท้) ร้อยละ ๓๗.๗๐ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ส.ค ๒๕๖๓)  
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ปัญหาสุขภาพกลุ่มวัย และสาเหตุของปัญหา 
1. ปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และ 2Q มีแนวโน้มเพ่ิมจ้านวนมากข้ึนกว่าเดิม 
2. ปัญหาผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และมีฟันหลัง 4 คู่สบยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ี

ตั้งเป้าหมายไว้ 
3. สถานการณ์โควิด ท้าให้การด้าเนินโครงการระยะเวลาสั้น ท้าให้ผลการติดตามใช้เวลาน้อยเกินไป 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพระสงฆ์อาจไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม pre-aging มีความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้กลุ่ม 

pre-aging และ aging ใหม่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  โดยการจัดท้าโครงการโครงการ
เตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและเสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองให้กับผู้สูงอายุใหม่ให้
มีคุณภาพ ป้องกันโรคภัย โดยประสานความร่วมมือครอบครัว และภาคีเครือข่ายชุมชน ซึ่งงด
กิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

5. การตั้งศูนย์ผู้สูงอายุยังไม่ครบทุกต้าบล และในเรื่องการด้าเนินงานมีปัญหาในเรื่องค่าเหมาจ่าย แก่ 
CG ยังไม่ครอบคลุม 

6. บางสถานบริการที่ยังไม่มี CM /ย้าย/เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานท้าให้ขาด Care Manager ในการ
ท้างาน         

7. การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ/พิการ (universal design) ยังไม่ครอบคลุม   
แผนการพัฒนาในปี 2564 
1. ติดตามการประเมินอารยสถาปัตย์ โดยให้ค้าแนะน้าคณะกรรมการวัด แนะน้าตามเกณฑ์การ

ประเมิน เพ่ือให้ รพสต และวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. อบรมความรู้ให้กับ แพทย์ พยาบาล  
3. อบรมฟ้ืนฟู CM CG และพระ อสว. (4วัน) 
4. อบรม CG ใหม่ เพื่อทดแทนคนเดิมที่ลาออกไป  
5. การอบรม CM ใหม่ของเจ้าหน้าที่ รพสต.แม่แจ๋ม  
6. ส้ารวจติดตามปลูกต้นการบูร หรือต้นรวงผึ้งในวัด/ศาสนสถาน/สถานบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง 

(รพ.เมืองปาน ปลูกแล้ว) 
7. ให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมโครงการส่งเริมสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุทุกแห่ง 
8. เพ่ิมกิจกรรมการดูแลการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์ผู้สูงอายุในทุกหมู่บ้าน  
9. มีการจัดการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ต้าบล LTC ดีเด่น  CM ดีเด่น CG ดีเด่น พระ อสว. ดีเด่น 

ระดับอ้าเภอ 
10. มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ร่วมกับ CG ทีมสหวิชาชีพ และ พระ อสว ที่ชัดเจน มี 

 แผนที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
11. ประสานติดตาม ค่าเหมาจ่ายให้ พระ อสว. 
12. พัฒนาด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ โดยโครงการฟันเทียมพระราชทาน 
  (ให้บริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป) และโครงการการด้าเนินงานส่งเสริมป้องกัน 
 ทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ (ตามต้าบล long term care) มีการติดตามมากขึ้น 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงำนที่1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย       
1 130101 โครงกำร.พัฒนำคุณภำพบริกำรงำนอนำมัยแม่และเด็ก อ ำเภอเมืองปำน 2564  
  - จัดหำ Neopuff ทดแทนเครื่องเก่ำ งบบริจำค 75,000        
  - ประชุม MCH อ ำเภอ  1,600     1,600 
  - รับกำรประเมินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กจำกทีม 

MCH จังหวัด 
2,700     2,700 

  - หญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในสถำนบริกำรของ
รัฐ ได้รับกำรฝึกทักษะกำรแปรงฟันแบบ Hand on และได้รับ
บริกำรทำงทันตกรรมตำมควำมจ ำเป็น 

3,000  
 

   3,000 

  รวมงบประมำณ 7,300     7,300 
2 130102 โครงกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย อ ำเภอเมืองปำน ปี ๒๕๖4 
  - พัฒนำศักยภำพ อสม.เพื่อส่งเสริมกระตุ้น ติดตำมกำรใช้ DSPM 

ในพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
5,040     5,040  

 
  - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นวัตกรรม ส ำหรับครูอนุบำล/ศูนย์

เด็ก ในกำรประเมินพัฒนำกำรด้วย DSPM (ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
เชี่ยวชำญ) 

2,250     2,250 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - ออกประเมินเยี่ยมเสริมพลังและประเมินมำตรฐำนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

1,800     1,800 

  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพช่องปำกโดย
เน้นกำรสอนแปรงฟันแห้งและกำรใช้ไหมขัดฟันให้กับผู้ปกครอง 
และติดตำมประเมินทักษะกำรแปรงฟันแห้งและกำรใช้ไหมขัด
ฟันตำมแบบประเมินที่จัดให้ 

2,000 
 

    2,000 
 

  รวมงบประมำณ 11,090     11,090 
3 130103 โครงกำรวัยเรียน วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภำพ ปี 2564 

  - แกนน ำให้มีทักษะกำรสื่อสำรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์    14,40
0 

 14,400 

  - เวทีน ำเสนอผลงำนระดับอ ำเภอ น ำเสนอโดยตัวแทนแกนน ำ
วัยรุ่นแต่ละ NPCU 

1,350     1,350 

  - ออกประเมินต่ออำยุรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 6,750     6,750 
  - กำรด ำเนินกิจกรรมแปรงฟันคุณภำพและใช้ไหมขัดฟัน และ

โรงเรียนประกวดแปรงฟันคุณภำพ 
2,000     2,000 

  - พัฒนำศักยภำพครูอนำมัยคนใหม่โดย PM  อ ำเภอ  2,700     2,700 
  รวมงบประมำณ 12,800   14,40

0 
 27,200 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

4 130104 โครงกำร ปรับพฤติกรรมสุขภำพวัยท ำงำน อ ำเภอเมืองปำน ปี 2564 
  - สร้ำงเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกำรสร้ำงควำมรอบรู้

ด้ำนสุขภำพเพ่ือป้องกันโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง อ.
เมืองปำน 

8,000     8,000 

  - จัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในภำพรวมอ ำเภอ 

1,800     1,800 

  - สนับสนุนสื่อและประชำสัมพันธ์อำกำรเตือนที่ผิดปกติด้วยวิธี
ต่ำงๆ เวลำทองในกำรรอดชีวิตมำถึง รพ.ภำยใน 3 ชม 

4,500 
 

    4,500 
 

  รวมงบประมำณ 14,300     14,300 
5 130105 โครงกำร "ลดหวำน ลดเค็ม  และออกก ำลังกำย”อ ำเภอเมืองปำน ปี

2564  
      

  - คณะท ำงำนอำหำรปลอดภัยอ ำเภอประเมินรับรองตลำดเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

1,440 
 

    1,440 
 

  - ท ำสื่อ/แจกป้ำยสติ๊กเกอร์ 1,380     1,380  

  - ชื้อเครื่องชั่งดิจิตอล พร้อมบอกค่ำ BMI /ไขมัน มวลกล้ำมเนื้อ 
 
 

 

10,350     10,350 

  รวมงบประมำณ 13,170     13,170 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

6 130106 โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ อ ำเภอเมืองปำน ปี 2564  
  - สนับสนุนและจัดให้ผู้สูงอำยุมีออกก ำลังกำยโดยร ำวง 2 วัน/

สัปดำห์ สถำนที่ ที่ท ำกำรชมรมผู้สูงอำยุ/ศูนย์ผู้สูงอำยุหรือลำน
ออกก ำลังของ รพ.สต. 

183,600      183,600 

  - ให้บริกำรใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอำยุ 50 ปีขึ้นไป 20,000     20,000 
  - อบรม CG ให้ครบทุกต ำบลหลักสูตร cg 70 ชม. 15,750     15,750 

  - กำรอบรมฟ้ืนฟู CG (CG 63 คน + พระ อสว 27 รูป) 24,300     24,300 
  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนผู้สูงอำยุ 3,600     3,600 
  - โรงเรียนผู้สูงอำยุจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6,750     6,750 
  - ประชุมทบทวน/ฟ้ืนฟูควำมรู้ด้ำนกำรคัดกรองตำในผู้สูงอำยุ 60 

ปีขึ้นไป 
1,080     1,080 

  - ประชุมติดตำมงำน COC ทุก 3 เดือน  7,200     7,200 
  - อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกก ำลังกำยและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยวิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัดเพื่อป้องกันกำรกลับมำ
รักษำซ้ ำในกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อมที่เข้ำรับกำรรักษำคลินิก
กำยภำพบ ำบัด 

 
 

๑๓,๖๕๐     ๑๓,๖๕๐ 

  รวมงบประมำณ 275,930     275,930 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

แผนงำนที่2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
7 130107 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับสุขภำวะประชำชนด้วยกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.) เมืองปำน 

จังหวัดล ำปำง ปี 2564  
  - ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอเมืองปำน 1,500     1,500 
  - ประชุมคณะกรรมกำร พชอ.เมืองปำนและคณะอนุกรรมกำรฯ   24,000   24,000 

  - ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบล ผู้น ำ อสม.   36,000   36,000 
  - ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินกำร ทั้งกระบวนกำรและผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึน /ผลงำนเด่นและนวัตกรรม โดยคณะท ำงำน พชอ. 
1,500     1,500 

  รวมงบประมำณ 3,000  60,000   63,000 
แผนงำนที่3 กำรป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
8 130108 โครงกำร พัฒนำระบบเฝ้ำระวังป้องกันโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน/ภัยสุขภำพ(EOC) อ ำเภอเมืองปำน ปี 2564  
  - ซ้อมแผนรับมือภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข ซ้อมแผนตอบ

โต้สถำนกำรณ์ [Toptable ส่วนEOC] อุบัติเหตุ ,อัคคีภัย บูรณำ
กำรร่วมกับ ER ,โคลถล่ม อุทกภัยบูรณำกำรร่วมกับ อปท. 

1,800 
 

    1,800 
 

  - ประชุม war room ทีม EOC จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
ทำงด้ำนสำธำรณสุข    และเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
ในพ้ืนที่ 
 

7,200 
 

    7,200 
 

  รวมงบประมำณ 9,000     9,000 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

9 130109 โครงกำร. อำหำรปลอดภัยอ ำเภอเมืองปำน. 
  - จัดซื้อชุดทดสอบส ำหรับตรวจสำรปนเปื้อนในอำหำร 4,000     4,000 
  - ตรวจร้ำนอำหำร  ตลำดสด ตลำดนัด 900     900 
  - จัดกิจกรรม green market เพ่ือประชำสัมพันธ์โรงพยำบำล

อำหำรปลอดภัย 
1,000     1,000 

  รวมงบประมำณ 5,900     5,900 
  รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 1 352,490  60,000 14,400  426,890 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)      
แผนงำนที่4 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
1 130201 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงและกำรจัดกำรปฐมภูมิ Primary Care Cluster) คปสอ.เมืองปำง ปี 2564  
  - ประชุมคณะกรรมกำร NPCU และผู้เกี่ยวข้อง 10,800     10,800 

  - ประชุมคณะท ำงำน คณะกรรมกำรPCCระดับอ ำเภอ 10,800     10,800 
  รวมงบประมำณ 21,600     21,600 
แผนงำนที่5 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ(Service  Plan) 
2 130202 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (service plan) อ.เมืองปำน ปี 2564 
  สำขำ DM/HT       
  - จัดท ำสมุดประจ ำตัวผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง 20,000     20,000 
  - ประชุมNCD board ทุก 3 เดือน 

 
1,600     1,600 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  สำขำStroke       
  สำขำMI       
  สำขำ CKD       
  สำขำ COPD       
  สำขำ Palliative care       
  สำขำ Sepsis       
  สำขำ สูติกรรมและทำรก       
  รวมงบประมำณ 21,600     21,600 
3 130203 โครงกำรกำรป้องกันควบคุมวัณโรค คปสอ.เมืองปำน ปี 2564 
  - ประชุมคณะกรรมกำรผู้จัดกำรวัณโรคอ ำเภอเมืองปำน 1,800     1,800 
  - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้รถ Mobile x-rayต ำบลทุ่งกว๋ำว 37,500     37,500 
  - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้รถ Mobile x-rayต ำบลบ้ำนขอ 37,500     37,500 
  - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้รถ Mobile x-rayต ำบลเมืองปำน 25,000     25,000 
  - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้รถ Mobile x-rayต ำบลแจ้ซ้อน 32,500     32,500 
  - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้รถ Mobile x-rayต ำบลหัวเมือง 15,000     15,000 
  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่และ อสม.ในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย 

Mobile x-ray รพ.สต.บ้ำนทุ่งข่วง 
3,600     3,600 

  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่และ อสม.ในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย 
Mobile x-ray รพ.สต.บ้ำนป่ำเหว 

3,600     3,600 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่และ อสม.ในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย 
Mobile x-ray รพ เมืองปำน 

3,600     3,600 

  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่และ อสม.ในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย 
Mobile x-ray รพ.สต.บ้ำนแจ้ซ้อนเหนือ 

3,600     3,600 

  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่และ อสม.ในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย 
Mobile x-ray รพ.สต.บ้ำนต้นงุ้น 

3,600     3,600 

  - ประชุมคณะกรรมกำรผู้จัดกำรวัณโรคอ ำเภอเมืองปำน เพ่ือ
ติดตำมกำรด ำเนินกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 

1,800     1,800 

  รวมงบประมำณ 169,100     169,100 
4 130204 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำสมเหตุผล 
  - ให้ควำมรู้/สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในผู้ป่วยเป็น

รำยบุคคล   
3,500     3,500 

  - ก ำหนดทีมที่รับผิดชอบกำรขับเคลื่อน RDUที่เชื่อมโยงกำร
ท ำงำนเฝ้ำระวัง RDU ของโรงพยำบำลและชุมชน พร้อมจัด
ประชุมทีม  
ก ำหนดกลุ่มเสี่ยงได้แก่  ยำปฏิชีวนะ NSAIDs  Steroids  
Sidenafil  Sibutramine   ยำชุด +อ่ืนๆที่เป็นปัญหำในชุมชน 

3,600     3,600 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - คืนข้อมูลปัญหำกำรใช้ยำแก่ผู้น ำชุมชนผู้ประกอบกำรร้ำนช ำ    
ผู้น ำชุมชน อสม. อปท. ครู อย.น้อย   ประชำชน และพัฒนำ
ศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

2,700     2,700 

  - จัดประชุมผู้ประกอบกำรร้ำนช ำเพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ี
ก ำหนดประเมินควำมรอบรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลนด 

2,700     2,700 

  - ประเมินควำมรอบรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 2,000     2,000 
  รวมงบประมำณ 14,500     14,500 
5 130205 โครงกำรคนเมืองปำนสุขภำพจิตดี 2564 
  - ประชุมคณะท ำงำน  สุขภำพจิต ปีละ 2 ครั้ง 1,800     1,800 
  - อบรมทีมรพ.สต มอค. อสม. เชี่ยวชำญทำงสุขภำพจิต โรคทำง

จิตเวชที่ส ำคัญและกำรดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น /กำรดูแลต่อเนือง
ในชุมชน 

5,400     5,400 

  - อบรมผู้น ำชุมชน ในกำรป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยในชุมชน 18,900     18,900 
  - รับกำรนิเทศงำนจำกสถำบันรำชนครินทร์เด็กและวัยรุ่น จ.

เชียงใหม่   
1,800     1,800 

  รวมงบประมำณ 27,900     27,900 
6 130206 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรแพทย์แผนไทย คปสอ.เมืองปำน..2564 
  - อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ยำสมุนไพร สมุนไพรตำมสำธำรณสุข

มูลฐำน และกัญชำทำงกำรแพทย์ ส ำหรับ อสม. 
6,300 
 

    6,300 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมอพ้ืนบ้ำน ค้นหำ ต ำรับต ำรำ และ
บันทึกต ำรับยำล้ำนนำ อ.เมืองปำน 

4,200. 
 

    4,200. 
 

  รวมงบประมำณ 10,500     10,500 
7 130207 โครงกำรรู้เร็ว รู้ไว ห่ำงไกลโรคมะเร็ง อ ำเภอเมืองปำน ปี 2564 
  - ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินกำร วิเครำะห์ GAPและแนวทำง

พัฒนำ 
1,350     1,350 

  รวมงบประมำณ 1,350     1,350 
  รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 2 266,550     266,550 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงำนที่6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
 130301 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร คปสอ.เมืองปำน 
1  งานประจ า       
  - อบรมหลักสูตรกำรดูแลระบบประปำ และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 0     0 
  - อบรมหลักสูตรฟ้ืนฟูควำมรู้เรื่องกำรด ำเนินงำนอำชีวอนำมัยใน

โรงพยำบำล  หลักสูตร 10 วนั ระยะสั้น 
10,000     10,000 

  - อบรมกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
(OH&S)และสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล (ENV) 

3,000     3,000 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - อบรมกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
(OH&S)และสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล (ENV) ส ำหรับ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข/ผู้รับผิดชอบ 

5,000     5,000 

  - ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2,600     2,600 
2  ยุทธศาสตร์ที่ 1       
  - พยำบำลผู้สูงอำยุ (หลักสูตร 4 เดือน)  0     0 
  - อบรม CPR/NCPR 3,000     3,000 
  - อบรมเชิงปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงกำรคลอด 900     900 
3  ยุทธศาสตร์ที่ 2       
  1 Service plan สาขามะเร็ง       
  - อบรมพยำบำลระยะสั้นหลักสูตรกำรดูแล Ostomy 2 เดือน 20,000     20,000 
  2 Service plan สาขาสุขภาพจิต และจิตเวช       
  - เภสัชกรอบรมหลักสูตรกำรบริบำลเภสัชกรรมเฉพำะทำงสำชำ

จิตเวช รุ่นที่ 11 
25,000     25,000 

  - แพทย์อบรม หลักสูตรเวชศำสตร์ป้องกันแขนงสุขภำพจิตชุมชน 
รพ.สวนปรุง  

60,000     60,000 

  - อบรมหลักสูตร วิกฤตสุขภำพจิตของกรมสุขภำพจิต (MCATT2 
พรบ. สุขภำพจิต 2551 
 

0     0 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  3 Service plan สาขา NCD       
  - อบรมหลักสูตร “พยำบำลผู้จัดกำรรำยกรณี 70,000     70,000 
  - สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม/ประชุมวิชำกำรฟ้ืนฟูโรค

D(DM/HT/Stroke) 
0     0 

  - อบรมฟ้ืนฟูวิชำกำร  เรื่อง “กำรดูแลผู้ป่วยโรคNCD” 300     300 
  4 Service plan สาขา CKD       
  - สนับสนุนให้ทีมสหวิชำชีพเข้ำร่มประชุม/อบรม เพื่อเพ่ิม

ศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยใน CKD clinic  
0     0 

  5  Service plan สาขา Stroke       
  - สนับสนุนให้บุคลำกรสหวิชำชีพเข้ำร่วมประชุม/อบรม กำรดูแล

ผู้ป่วย Stroke 
0     0 

  6 Service plan สาขา MI       
  - สนับสนุนให้บุคลำกรสหวิชำชีพเข้ำร่วมประชุม/อบรม กำรดูแล

ผู้ป่วย MI 
0     0 

  7 Service plan สาขา COPD       
  - เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรโรคระบบทำงเดินหำยใจกับ รพ.ล ำปำง 0     0 
  8 Service plan สาขา Palliative       
  - อบรมหลักสูตร “กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง”  

 
0      0  
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  9. Service plan สาขา แพทย์แผนไทย       
  - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือทบทวน วำงแผนและพัฒนำระบบ

กำรให้บริกำรแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต 
 1,800 
 

     1,800 
 

4  ยุทธศาสตร์ที่ 3       
  - อบรมหลักสูตรผู้บริหำร ระดับต้น 2 คน 60,000     90,000 
  - อบรมผู้บริหำรผู้บริหำร ระดับกลำง 2 คน 80,000     80,000 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 4       
  1. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเมืองปานอย่างต่อเนื่อง(HA)       
  - กำรอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องสิ่งคุกคำมในกำรท ำงำนและกำร

ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนในโรงพยำบำล 
4,500     4,500 

  - อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันอัคคีภัยในโรงพยำบำลและ
ซ้อมแผน Table top 

8,000     8,000 

  - ซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยำบำลร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง 

8,000     8,000 

  - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับระบบ IC 1,000     1,000 
  - จัดอบรมให้ควำมรู้ระบบ “บริหำรควำมเสี่ยงในโรงพยำบำล” 

(Risk Register) 
1,000     1,000 

  - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรในกำรคัดกรองและกำร
ดูแลรักษำโรควัณโรค 

400     400 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  2.การเงินการคลัง       
  - ประชุมตั้งผังบัญชี งบกำรเงิน รพช. 12,000     12,000 
  - ประชุมแนวทำงกำรจ่ำยเงินกองทุนปี2564 3,000     3,000 
  3. ระบบข้อมูล       
  - อบรมมำตรฐำนกำรให้รหัสโรค และหัตถกำร(Advance ICD10) 8,000     8,000 
  - อบรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2652 1,350     1,350 
6  พัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ       
  1.กลุ่มงานการจัดการ       
  - ประชุมระเบียบกำรเงินกำรคลัง 0     0 
  - ประชุมพัฒนำระบบงำนพัสดุ ตำม พรบ.พ.ศ.2560 0     0 
  2.กายภาพบ าบัด       
  - พัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรและทักษะเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน โดย

เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร 
0     0 

  3.เทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา       
  - ประชุมสมำคมเทคนิคกำรแพทย์ 0     0 
  - ประชุมสมำคมเทคนิคกำรแพทย์ 0     0 
  - ประชุมวิชำกำรสภำเทคนิคกำรแพทย์(LA forum) 0     0 
  4.เวชปฏิบัติครอบครัว และองค์รวม       
  - อบรมฟ้ืนฟูพยำบำลเวชปฏิบัติทั่วไป 0     0 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 51 
 
  

ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  5.วิชาชีพสาธารณสุข       
  -  อบรมหลักสูตรกฎหมำยและจริยธรรมสำธำรณสุขและหลักสูตร

อ่ืนที่สภำกำรสำธำรณสุขจัดขึ้น 
0     0 

  6.วิชาชีพทันตกรรม       
  - อบรมระยะสัน้หลกัสตูรทนัตกรรมผู้สงูอาย ุ(หลกัสตูร 4 เดือน) 0     0 
  - ประชมุวชิาการทนัตกรรมเอ็นโดดอนต์ 0     0 
  - ศึกษำต่อหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตสำขำทันตกรรม

ประดิษฐ์ 
0     0 

  รวมงบประมำณ 388,850     388,850 
2 130302 โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข Happy MOPH 
  - กิจกรรมกีฬำสำธำรณสุขสร้ำงเสริมสุขภำพ 42,200     42,200 
  - อบรมธรรมะสัญจร 42,000     42,000 
  - ปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่ 3,800     3,800 
  - งำนมุฑิตำจิตเจ้ำหน้ำที่เกษียณอำยุ 10,800     10,800 
  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่.รพ.ทุกไตรมำส 9,600     9,600 

  รวมงบประมำณ 108,400     108,400 
3 130303 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมสุขภำพ คป.สอ.เมืองปำน  
  - จัดประชุม อบรม กำรท ำวิจัย/R2R/CQI   2,700     2,700 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - ศึกษำวิจัย“Safty and Efficacy of Sai OA Lotion in OA Knee 
patiens” และ “Efficacy of Sai OA Lotion on OA Knee Pain 
Reduction” 

12,900 
 

    12,900 
 

  - กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพปอดในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพ่ือ
ลดอัตรำกำรกลับมำนอนซ้ ำในโรงพยำบำลด้วยอำกำรหอบก ำเริบ  

21,000       21,000   

  - น ำเสนอผลงำนวิจัยต่อเจ้ำหน้ำที่ คป.สอ.เมืองปำน(จัดมหกรรม
น ำเสนอผลงำน 

2,700     2,700 

  รวมงบงบประมำณ 39,300     39,300 
  รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 3 536,550     536,550 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงำนที่7 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
1 130401 โครงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส  คปสอ.เมืองปำน  ปี 2564 
2 130402 โครงกำร..โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำPMQA ปีงบประมำณ 2564 
  - จัดประชุมคณะกรรมกำร PMQA เมืองปำน เพ่ือด ำเนินงำน 

PMQA  รำยไตรมำส 4 ครั้ง ตำมตัวชี้วัด 
2,880     2,880 

  - ประชุมประจ ำเดือนเจ้ำหน้ำที่ สสอ.เมืองปำน ผอ.รพ.สต.และ
เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือติดตำมกำร 

21,600     21,600 

  รวมงบประมำณ 24,480     24,480 
3 130403 โครงกำร.พัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลเมืองปำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - กำรตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำน 5,000     5,000 
  - กำรตรวจสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนในทุกหน่วยงำนของบุคลำกร

ในโรงพยำบำล 
5,000     5,000 

  - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 3อ2ส. ในกลุ่มเสี่ยง NCD ใน
โรงพยำบำล ทุก 3 เดือน 

7,000     7,000 

  - ประชุมคณะกรรมกำรอัคคีภัยเพื่อทบทวนกำรด ำเนินงำนและ
วำงแผนปรับปรุงกำรป้องกันอัคคีภัย 

500     500 

  - กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยทั้ง 7 ระบบโดย
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิศวกรรมกำรแพทย์เชียงใหม่ 

7,960     7,960 

  - ตรวจบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
โดยเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์วิศวกรรมกำรแพทย์ 

7,960     7,960 

  - เสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล 16,400     16,400 
  - เตรียมควำมพร้อมกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำลโดยเครือข่ำย

พ่ีเลี้ยงจังหวัด 
9,900     9,900 

  - รับกำรเยี่ยมส ำรวจเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง 127,800     127,800 
  - ประกวดบอร์ดประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลกำร

ด ำเนินงำนควำมเสี่ยงในหน่วยงำน 
2,000     2,000 

  รวมงบประมำณ 189,520     189,520 
4 130404 โครงกำรพัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว 5 ดำว คปสอ.เมืองปำน ปี 2564 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - ประชุม ชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำวและหำแนวทำงพัฒนำ
ร่วมกันกับทำง รพ.สต. ทั้ง 8 แห่ง เน้นย้ ำ รพ.สต. บ้ำนทุ่งข่วง 
และ รพ.สต.บ้ำนป่ำเวียง 

1,350     1,350 

  - ประชุมทีมพ่ีเลี้ยง ในพ้ืนที่ รพ.สต.บ้ำนทุ่งข่วง 1 ครั้ง รพ.สต.
บ้ำนป่ำเวียง 1 ครั้ง เพื่อติดตำมหน้ำงำน รพ.สต. (20x2) ก่อน
รับกำรประเมินจำกทีมจังหวัด 

3,600     3,600 

  - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับทีมจังหวัดเข้ำมำประเมิน 
รพ.สต. 

3,600     3,600 

  รวมงบประมำณ 8,550     8,550 
แผนงำนที่8 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ 
5 130405 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง คปสอ.เมืองปำน ปี 2564  
  - รับกำรตรวจสอบภำยใน ร่วมกับทีมตรวจสอบภำยใน สสจ.

ล ำปำง 
2,250     2,250 

  - ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน ร่วมกับทีม 3,150     3,150 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบบัญชี ของรพ.สต. 12,960     12,960 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบพัสดุ ของรพ.สต. 14,460     14,460 

  รวมงบประมำณ 32,820     32,820 
แผนงำนที่9 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
6 130406 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพ และสำรสนเทศ คปสอ.เมืองปำนปี2564 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - ประชุมคณะกรรมระบบ HAIT ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำล 

800     800 

  รวมงบประมำณ 800     800 
  รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 4 256,170     256,170 
แผนงานประจ า 
1 130501 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรแผน และก ำกับติดตำมประเมินผล คปสอ.เมืองปำน ปี 2564  
  - จัดท ำรูปเอกสำรแผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและไฟล์เอกสำร

รูปแบบ E Book   
1,500     1,500 

  - กำรประชุมกกบ. 18,360     18,360 
  - กำรประชุม คปสอ. 5,280     5,280 
  - ประชุมนิเทศ ติดตำม รพ.สต โดยคณะกรรมกำรนิเทศงำน และ

ผู้บริหำร ระดับอ ำเภอ 
10,800     10,800 

  - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข รอบ 6 เดือน 3,600     3,600 
  - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข รอบ 12 เดือน 3,600     3,600 
  - จัดท ำเอกสำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข และไฟล์

เอกสำรรูปแบบFiสe Electronic (E Book) 
1,500     1,500 

  - ประชุมชี้แจงกระบวนกำรจัดท ำแผน ถ่ำยทอดตัวชี้วัดให้กับ
จนท. ระดับอ ำเภอและต ำบล และจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำร
สำธำรณสุข  

3,600     3,600 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  รวมงบประมำณ 48,240     48,240 
2 130502 โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์ 
  - ตรวจติดตำมภำยใน (IS) โดยทีมจังหวัด 3,300     3,300 
  - ตรวจประเมินคุณภำพห้องปฏิบัติกำรโดย 30,400     30,400 

  รวมงบประมำณ 33,700     33,700 
3 130503 โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยสุขภำพภำคประชำชน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ปี2564 
  - จัดอบรม อสม./จนท.ตำมหลักสูตร อสม.หมอประจ ำบ้ำน  5,850     5,850 
  - จัดอบรม อสม.ตำมหลักสูตร ต ำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโควิด 

๑๙ จ ำนวน 1 ครั้ง/ป ี
10,890     10,890 

  - จัดอบรม อสม.ตำมหลักสูตร(ตำมส่วนขำดปัญหำสุขภำพตำม
กลุ่มวัย )  

15,120     15,120 

  - จัดอบรม อสม.ใหม่ ตำมหลักสูตร 12,600     12,600 
  - กำรคัดเลือก อสม.ดีเด่น ๑๒ สำขำ ประจ ำปีงบประมำณ 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ ระดับอ ำเภอ 
 5,400     5,400 

  - กิจกรรมวันอสม.แห่งชำติ 30,000     30,000 
  - พัฒนำ อสค.ตำมหลักสูตร..(ตำมส่วนขำดปัญหำสุขภำพตำม

บริบทในพื้นที่) 
5,040     5,040 

  - จัดประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนภำคีเครือข่ำยและธรรมนูญ
สุขภำพระดับอ ำเภอ 

4,050     4,050 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  รวมงบประมำณ 88,950     88,950 
4 130504 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย 
  - ขอรับกำรตรวจวัดปริมำณรังสีผู้ปฏิบัติงำนทำงด้ำนรังสีส่วน

บุคคล 
๕,000     ๕,000 

  - พัฒนำทักษะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนรังสีเรื่องป้องกันอันตรำย
จำกรังสี 

๔๕๐     ๔๕๐ 

  - กำรเยี่ยมประเมินจำกทีมประเมินตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
รังสีวินิจฉัย 

๒๔,๕๐๐     ๒๔,๕๐๐ 

  รวมงบประมำณ 29,950     29,950 
5 130505 โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรกำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำลเมืองปำน ปี 2564  
  - รับกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำระบบคุณภำพมำตรฐำน

บริกำรกำยภำพบ ำบัด 
4,500     4,500 

  - รับกำรตรวจติดตำมภำยใน (IS) โดยทีมจังหวัดล ำปำง 1,800     1,800 
  รวมงบประมำณ 6,300     6,300 

6 130506 โครงกำรกำรพัฒนำECS คุณภำพ 
  - ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2,600     2,600 
  - อบรม CPR/NCPR 3,000     3,000 

  รวมงบประมำณ 5,600     5,600 
7 130507 โครงกำร พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้พิกำรโดยชุมชนช่วยชุมชนอ ำเภอเมืองปำน ปี 2564 
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ล ำดับ 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
UC สปสช สสจ. PPA อ่ืนๆ  

  - ประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนพิกำร คปสอ.เมืองปำน 2,150     2,150 
  - ประชุมแกนน ำเครือข่ำยผู้พิกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้พิกำรโดย

ชุมชนช่วยชุมชนอ ำเภอเมืองปำน 
6,550     6,550 

  รวมงบประมำณ 8,700     8,700 
8 130508 โครงกำด ำเนินงำนจัดระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อม อย่ำงบูรณำกำร มีประสิทธิภำพและยั่งยืน ในกำรคุ้มครองสุขภำพประชำชนจำกมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง(Hot Zone) 
  - จัดกิจกรรม "โลกสวยด้วยมือเรำ ชำว รพ.เมืองปำน" เนื่องในวัน

สิ่งแวดล้อมโลก 
6,,300     6,300 

  รวมงบประมำณ 6,300     6300 
  รวมงบประมำณ แผนงำนประจ ำ 227,740     227,740 
  รวมงบประมำณ ทั้งหมด 1,639,500 0 60,000 14,400  1,713,900 

 

ลงชื่อ พันโท…………………………………..ผู้เห็นชอบ               ลงชื่อ…………………………………………..ผู้เห็นชอบ                        ลงชื่อ…………………………………..ผู้อนุมัต ิ
                  (ศุภชัย คูสุวรรณ)                       (นำยศุภณัฐกรณ์ มูลฟู)              (……………………………………………………..) 
ต ำแหน่ง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน      ต ำแหน่ง……………………...………………… 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเมืองปำน                             สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองปำน 
           ประธำน คปสอ.เมืองปำน                                    รองประธำน คปสอ.เมืองปำน                                      
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน:   การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัย อนามัยแม่และเด็ก 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
2. หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนส าคัญ ได้แก่ 
 2.1 การเสียชีวิตในมารดาและทารกแรกเกิด = 0 

  2.2 PPH ไม่เกินร้อยละ 5 
  2.3 BA. ไม่เกินร้อยละ 25: 1000 การเกิดมีชีพ 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  

1. พบหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงร้อยละ 35 เสี่ยงอายุรกรรม ร้อยละ 6.90 เสี่ยงสูติกรรมร้อยละ 93.10 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ18.51 อายุมากกว่า  35 ปี   
ร้อยละ 70.37 (ร้อยละ25) 

2. จ านวนการคลอดใน รพ.มีน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการท าคลอดและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางการคลอด 
3. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ80.77 (ร้อยละ 75) 
4. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 69.9(ร้อยละ 75) พบว่าเกิดจาก การคลอดก่อนก าหนดและไม่มีการวางแผนการ

ตั้งครรภ์ และพบจากการลงข้อมูลล่าช้าจากหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ในฟ้ืนที่ 
5. สถิติการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในสถานบริการพยาบาล เท่ากับ 0 (น้อยกว่า25 :1000 การเกิดมีชีพ) 
6. เด็กแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยต่ ากว่า  2500  กรัม  มีจ านวน 11 ราย ร้อยละ 6.43   
7. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 66.87 (ร้อยละ60) 
8. หญิงตั้งครรภ์ทีได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ 95 (ร้อยละ100)  พบว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลไม่ตรงกับไตรมาสของการตั้งครรภ์ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130101               
  โครงการ.พัฒนาคุณภาพบรกิารงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอเมืองปาน 2564  
1  เพิ่มความครอบคลุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่

ฝากครรภ์ในคลินิกเอกชน  
  -  คืนข้อมูลจากจังหวัด ให้แต่ละ รพ.สต 
- วางแผนการเยี่ยมบ้าน เดือนละ 1 ครั้ง 
- บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Hosxp, 

JHCIS 

หญิงตั้งครรภ์ที่
ฝากครรภ์ใน
คลินิกเอกชน 
 

อ.เมืองปาน 
 

 หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการดูก่อน
คลอด5 ครั้ง
คุณภาพ
มากกว่าร้อยละ 
75 

    ตค 63- กย 
64 

วันทนี 

 2 สนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเสี่ยงมีการ
วางแผนก่อนการตั้งครรภ์  

- โรคที่คุมเข้มการคุมก าเนิดไม่ควร
ตั้งครรภ์  

- โรคทางอายุรกรรม (รักษาโรคให้สงบ+
ปรึกษาแพทย์)  

- กลุ่มเสี่ยงที่พบปัญหาทางสังคม  

 หญิงวัยเจริญ
พันธ์ใน15-50ปี 
NCD คลินิก
จ านวน 371 
ราย โดยแยกราย
สถานบริการ 
ดังนี้ ป่าเหว47 
ราย/แม่กองปิน
45ราย/ทุ่งข่วง 

อ.เมืองปาน 

 

หญิงวัยเจริญ
พันธ์ใน NCD มี
การคุมก าเนิดท่ี
เหมาะสม 

    ตค63- กย 
64 

 วันทนี , NCD 
คลินิก 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  72ราย/ป่าเวียง
30ราย/แจ้ซ้อน
เหนือ60ราย/แม่
แจ๋ม17ราย/บ้าน
ขาม19ราย/
เมืองปาน46
ราย/ต้นงุ้น35
ราย 

      

  2.1 พยาบาล ทีจุ่ดซักประวัติในคลินิก NCD ซัก
ประวัติว่า LMP และวิธีคุมก าเนิดของหญิงวัย
เจริญพันธ์อายุ ๑๕-๕๐ ปีทุกราย หากพบปัญหา  
LMP ไม่ปกติให้ส่งตรวจ UPT ทุกราย และหาก
พบว่าวิธีการไม่มีคุมก าเนิดไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่เหมาะสม ส่งต่อคลินิกวางแผนครอบครัว
เพ่ือแนะน าวิธีการวางแผนการคุมก าเนิดที่
เหมาะสม 

หญิงวัยเจริญ
พันธ์ใน15-50ปี 
NCD คลินิก
จ านวน 371 
ราย โดยแยกราย
สถานบริการ 
ดังนี้ ป่าเหว47 
ราย/แม่กองปิน
45ราย/ทุ่งข่วง 

NCD คลินิก หญิงวัยเจริญ
พันธ์ใน NCD มี
การวางแผนการ
ตั้งครรภ์ที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

     ตค 63- กย 
64 

 วันทนี NCD 
คลินิก , 
กรรณิการ์ 



 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 62 
 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  72ราย/ป่าเวียง
30ราย/แจ้ซ้อน
เหนือ60ราย/แม่
แจ๋ม17ราย/บ้าน
ขาม19ราย/
เมืองปาน46
ราย/ต้นงุ้น35
ราย 

      

 2.2 อสม ส ารวจ LMP และวิธีคุมก าเนิดในหญิง
วัยเจริญพันธ์ในชุมชน 
-อสม.ส ารวจ LMP ในชุมชนแล้วแจ้งผลให้กับ
เจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ร่วมกันวางแผนกับหญิง
วัยเจริญพันธ์ 
- จัดท าทะเบียน 
- คืนข้อมูลทุกเดือน 
 

หญิงวัยเจริญ
พันธ์ จ านวน 
4055 ราย 
แยกรายสถาน
บริการ ดังนี้ ป่า
เหว411 ราย/
แม่กองปิน341
ราย/ทุ่งข่วง
869/ป่าเวียง

อ.เมืองปาน หญิงวัยเจริญ
พันธ์ได้รับการ
วางแผนการ
ตั้งครรภ์ 

  ตค 63- กย 
64 

รพ.สต  8 แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

359/แจ้ซ้อน
เหนือ843ราย/
แม่แจ๋ม202/
บ้านขาม229
ราย/เมืองปาน
448/ต้นงุ้น353 

3 เพิ่มคุณภาพการฝากครรภ ์        
 3.1 ลดภาวะ LBW        
 - ด าเนินงานตามแนวทาง Lampang ANC 

2018 มีการ U/S  ครบ ๓ ครั้ง 
 

หญิงตั้งครรภ์ 
จ านวน 44 ราย 
แยกรายสถาน
บริการ ดังนี้ ป่า
เหว3 ราย/แม่
กองปิน4ราย/ทุ่ง
ข่วง8/ป่าเวียง4/
แจ้ซ้อนเหนือ12
ราย/แม่แจ๋ม5/
บ้านขาม3ราย/ 

อ.เมืองปาน LBW น้อยกว่า
ร้อยละ ๗ 

 

  ตค 63-กย 
64 

วันทนี 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  เมืองปาน1/
ต้นงุ้น4ราย 

      

  - การประเมินและส่งเสริมโภชนาการในหญิง
ตั้งครรภ์ 

หญิงตั้งครรภ์ 
จ านวน 44 ราย 
แยกรายสถาน
บริการ ดังนี้ ป่า
เหว3 ราย/แม่
กองปิน4ราย/ทุ่ง
ข่วง8/ป่าเวียง4/
แจ้ซ้อนเหนือ12
ราย/แม่แจ๋ม5/
บ้านขาม3ราย/
เมืองปาน1/
ต้นงุ้น4ราย 

อ.เมืองปาน LBW น้อยกว่า
ร้อยละ๗ 

    ตค 63- กย 
64 

วันทนี 

 - หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงทุกราย มี Individual 
care plan 
 

หญิงตั้งครรภ์
เสี่ยงสูง13ราย  
แยกรายสถาน
บริการ ดังนี้  
 

อ.เมืองปาน หญิงตั้งครรภ์
เสี่ยงสูง
ปลอดภัยไม่มี 

  ตค 63- กย 
64 

วันทนี 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  ป่าเหว2 ราย
ราย/ทุ่งข่วง1/ป่า
เวียง1/แจ้ซ้อน
เหนือ4ราย/แม่
แจ๋ม2/เมืองปาน
1/ต้นงุ้น2ราย 

 ภาวะแทรกซ้อน
จนถึงการคลอด 

    

 3.2 ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์         

 - ส ารวจและท าทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธ์ที่
ต้องการบุตรผ่านที่ประชุม อสม./ให้ความรู้และ
จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กให้หญิงวัยเจริญพันธ์จนกว่า
จะมีการตั้งครรภ์ สัปดาห์ละ ๑ เม็ด ๒๐ เม็ด
(หญิงไทยแก้มแดง)                                                                                                                                                                                  

หญิงวัยเจริญ
พันธ์ใน 15-50ปี 
คลินิกทุกราย        
จ านวน 4055 
ราย 
แยกรายสถาน
บริการ ดังนี้ ป่า
เหว411 ราย/
แม่กองปิน341
ราย/ทุ่งข่วง
869/ป่าเวียง
359/แจ้ซ้อน

อ.เมืองปาน เตรียมความ
พร้อมหญิง
ตั้งครรภ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  ตค63-กย 
64 

รพ.สต 8แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

เหนือ843ราย/
แม่แจ๋ม202/
บ้านขาม229
ราย/เมืองปาน
448/ต้นงุ้น353 

4 พัฒนาระบบและคุณภาพบริการงาน ANC ใน 
PCU 

PCU แจ้ซ้อน
เหนือ 

 

PCU แจ้
ซ้อนเหนือ 

 

มีระบบบริการ
ใน PCU 

 

   กย 63 วันทนี 
พญ.นฤทัย,ขวัญ
ทอง ,กิฏิกา 

 4.1 ก าหนดให้ RN ท าหน้าที่ตรวจครรภ์ในคลินิก 
ANC 

PCU แจ้ซ้อน
เหนือ 

PCU แจ้
ซ้อนเหนือ 

RN ตรวจครรภ์
ในคลินิก ANC 

  ธค 63- กย 
64 

ทีม PCU  

 4.2 ก าหนด Flow และเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ต้องใช่ใน PCU 
- เครื่อง US (สนับสนุนจาก สสจ.) 

PCU แจ้ซ้อน
เหนือ 

 

PCU แจ้
ซ้อนเหนือ 

 

มี flow 
ปฏิบัติงาน 

 

  กย 63 วันทนี 
พญ.นฤทัย,ขวัญ
ทอง ,กิฏิกา 

 4.3.ให้บริการฝากครรภ์ตามแนวทาง        

 4.3.1 ANC ครั้งแรกทุกราย        



 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 67 
 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 *ฝากครรภ์ครั้งที่ 1 ให้บริการ ดังนี้ Screening 
Risk LAB ตามท่ีระบุ ,ตรวจชอ่งปากเบื้องต้น , 
ซักประวัติ ตรวจครรภ์ , ประเมินภาวะโภชนาการ 
ให้ค าแนะน าตามไตรมาส , ยา Triferdine  

PCU แจ้ซ้อน
เหนือ 

PCU แจ้
ซ้อนเหนือ 

   ตค 63- กย 
64 

PCU แจ้ซ้อน
เหนือ 

 *Screening Risk : ตามแนวทาง 18 ข้อในสมุดสี
ชมพู  คัดแยกความเสี่ยงและส่งต่อตามเกณฑ์  
เขียว เหลือง แดง  ยกเว้น PV OGTT. (หรือ DM)   
Down syndrome 

       

 *ระบบ Lab : เจาะเลือดที่ PCU (VDRL,HIV 
,HBsAg ,Hct,blood gr ตรวจวิเคราะห์ ที่รพ.นัด
ฟังผลเลือดที่รพ. พร้อมรับบริการ U/S 

       

 ๔.๓.๒ ANC ๓ รับบริการ U/S ประเมิน 
Abnormally 

       

 ๔.๓.๓ ANC๔  PCU เจาะเลือดครั้งที่ ๒ ตรวจ
วิเคราะห์ที่รพ. นัดฟังผลเลือดที่ รพ ตรวจ U/A .
และพาชมห้องคลอด 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 ๔.๔ MCH อ าเภอประเมินผลและพัฒนาทักษะ
ผู้ปฏิบัติงาน (ทีมงาน MCH ระดับอ าเภอประเมิน
ทีม PCU) 

ทีม PCU แจ้ซ้อน PCU แจ้
ซ้อนเหนือ 
 

PCU แจ้ซ้อน
ได้รับการ
ประเมินและ
พัฒนาทักษะ 

  มีค. , กย 
64  

วันทนี 
พญ.นฤทัย,ขวัญ
ทอง ,กิฏิกา,ทีม 
PCU 

5 ห้องคลอดคุณภาพ        
 5.1 ห้องคลอดรพ.เมืองปาน มีการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ  
ห้องคลอด รพ.
เมืองปาน 

ห้องคลอด 
รพ.เมืองปาน 

แม่เกิดรอดลูก
ปลอดภัย 

  ตค 63- กย
64 

วันทนี 

 5.1.1  มีระบบการประเมินภาวะเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการคลอด และพิจารณาส่งต่อ(ปฏิบัติตาม 
CPG ที่ก าหนดไว้) 

       

 5.1.2 มีการเฝ้าระวังและดูแลในระยะเจ็บครรภ์
คลอดโดยใช้ Partograph 

       

 5.1.3 จัดระบบ Consult  
   -รายงานแพทย์เวร เมื่อมีเคสมา admit ห้อง
คลอด 
   - เมื่อเข้าสู่ระยะ Active phase หรือมี 
ruptured membranes แล้ว มีแพทย์เวรอยู่ใน
โรงพยาบาลพร้อมมาห้องคลอด  
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 - มีแนวทางConsult จากรพ.แม่ข่าย เมื่อ รพ.ไม่
สามารถที่จะด าเนินการคลอดได้ 

       

 5.2 .พัฒนาศักยภาพบุคลากร         

 5.2.1 .พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดมีการ
ซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินทางการคลอด 

 

เจ้าหน้าที่ห้อง
คลอดและ
เจ้าหน้าที่ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

รพ.เมืองปาน 

 

ผ่านการอบรม
ร้อยละ๑๐๐ 

 

งบ ย3 UC มีค 64 

 

พญ.ปิยาภรณ์, 
วันทนี 

 5.2.2  อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR การใช้
เครื่องมือที่ส าคัญในการดูแลทารกแรกเกิด/การ
ดูแลทารกเพ่ือส่งต่อ 

 

พยาบาลห้อง
คลอด /พยาบาล
ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน/พยาบาล
หอผู้ป่วยใน 

รพ.เมืองปาน ผ่านการอบรม
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

งบ ย3 UC  กค 64 พญ.ปิยาภรณ์, 
วันทนี 

 5.2.3 จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทดแทน
เครื่องเก่า 
- Neopuff (งบบริจาค) 

 

Neopuff จ านวน 
1 เครื่อบ 

รพ.เมืองปาน มีเครื่อง 
Neopuff พร้อม
ใช้งาน 

งบบริจาค 
 

 พย 63 วันทนี 



 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 70 
 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 5.3 บริการหลังคลอด        

 5.3.1 .เพ่ิมคุณภาพการดูแลต่อเนื่องหลังคลอด
ในกลุ่มมารดาที่มีภาวะเสี่ยง  
- เยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง เพิ่มเดือนละ 1 ครั้ง 
จ านวน 3 ครั้ง 
- ให้ค าแนะน าเรื่องการดูแลสุขภาพแก่หญิงหลัง
คลอดและครอบครัว 

หญิงหลังคลอด 
92 ราย 

แยกรายสถาน
บริการ ดังนี้ ป่า
เหว15 ราย/แม่
กองปิน5ราย/ทุ่ง
ข่วง17/ป่าเวียง
6/แจ้ซ้อนเหนือ
26ราย/แม่แจ๋ม
12/บ้านขาม5
ราย/เมืองปาน3
ราย/ต้นงุ้น3ราย 

อ.เมืองปาน หญิงหลังคลอด
กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคุมก าเนิดท่ี
เหมาะสม 

  ตค 63- กย 
64 

วันทนี 

 5.3.2 ให้ค าปรึกษากลุ่มเสี่ยงที่พบปัญหาเชิง
สังคมเพ่ือพิจารณาการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพ
หลังคลอด 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 5.3.3 หญิงหลังคลอดได้รับบริการแพทย์แผน
ไทยให้บริการทับหม้อเกลือ/ประคบเต้านมเพ่ิม
การไหลของน้ านมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

หญิงหลังคลอด 
92 ราย 

แยกรายสถาน
บริการ ดังนี้ ป่า
เหว15 ราย/แม่
กองปิน5ราย/ทุ่ง
ข่วง17/ป่าเวียง
6/แจ้ซ้อนเหนือ
26ราย/แม่แจ๋ม
12/บ้านขาม5
ราย/เมืองปาน3
ราย/ต้นงุ้น3ราย 

อ.เมืองปาน ฟ้ืนฟูสขุภาพ
มารดาหลัง
คลอด 

 

  ตค 63-กย 
64 

วันทนี  ,สิ
ตานันท์ 

6 ระบบการนิเทศ ติดตาม และควบคุมก ากับ        

 6.1  รพ.มีการทบทวนรายงานอุบัติการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ ได้แก่ MMR  NMR ,PPH   PIH.BA. 
และปัญหาจากระบบส่งต่อ 

รายงาน
อุบัติการณ์ MMR  
NMR ,PPH  

อ.เมืองปาน มีการทบทวน
อุบัติการณ์ร้อย
ละ 100 

  ตค 63-กย 
64 

วันทนี 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  ,PIH.BA. และ
ปัญหาจากระบบ
ส่งต่อ 

      

 
 

6.2 รายงานการประชุม MCH อ าเภอ  (ทุก4
เดือน) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พย 63, ครั้งที่ 2 วันที่ 16 
กพ 64, ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พค 64,ครั้งที4่ 17 
สค64 

ประชุม MCH  4  
ครั้ง 

 

 

อ.เมืองปาน มีรายงานการ
ประชุมครบ 4 
ครั้ง 

 

1,600 UC พย 63,กพ 
64,พค 64,
สค64 

วันทนี ,กิฏิกา 

 6.3.รับการประเมินงานตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กจากทีม MCH จังหวัด 

 

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก 

อ.เมืองปาน ได้รับการตรวจ
เยี่ยมและผ่าน
การประเมินงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก 

2,700 UC มีค 64 วันทนี  กิฏิกา 

 6.4 .การติดตามเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต. 8 แห่ง 

 

รพ.สต.8 แห่ง อ.เมืองปาน ได้รับการเยี่ยม
เสริมพลังครบ8 
แห่ง 

  กพ –เมย 
64 

วันทนี 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

7 งานทันตกรรม        

 7.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ในสถานบริการของรัฐ ได้รับการฝึกทักษะการ
แปรงฟันแบบ Hand on และได้รับบริการทาง
ทันต กรรมตามความจ าเป็น 

หญิงตั้งครรภ์ทุก
ราย 

รพ.และ 
ทุกรพ.สต. 

หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และได้รับการ
ฝึกทักษะการ
แปรงฟันแบบ 
Hand on    
ร้อยละ100 

3,000 UC ตค 63 - กย 
64 

ฝ่ายทันตกรรม 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    7,300  UC    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ประเด็น : กลุ่มเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย  
- ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   
- ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
- ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม  

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
- ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน  ร้อยละ 62 
- ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 9.5 
- ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5.5 
- ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 12 
- ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ณ ปี 2565  - เด็กชาย  113 (เซนติเมตร) - เด็กหญิง 112 (เซนติเมตร) 
- ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) ไม่เกินร้อยละ 58 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  
1.ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย ผลงาน ร้อยละ 77.32 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0 – 5ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   ผลงาน ร้อยละ 79.49 
3. ร้อยละ 25 ของเด็กอายุ 0 – 5ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ผลงาน ร้อยละ  33.01  
4. ร้อยละ90 ของเด็กอายุ 0 – 5ปี ที่มีพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ผลงาน ร้อยละ  93.04 
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5. ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ผลงาน ร้อยละ 66.67 
6.ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน     ผลงาน ร้อยละ 57.20 

6.1 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เด็กชาย (เซนติเมตร)    ผลงาน ร้อยละ 110  
6.2 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เด็กหญิง (เซนติเมตร)    ผลงาน ร้อยละ 110 

โอกาสพัฒนา     
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้คู่มือ DSPM ของผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดู     

1.1.ส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ในพ่อแม่ ผู้ปกครอง     
1.2. ส่งเสริมการใช้ DSPM ในครูพ่ีเลี้ยงศูนย์เด็กและประเมินส่งต่อเข้าระบบบริการได้     

2.โภชนาการเด็กปฐมวัย แก้ปัญหาเด็กเตี้ย     
2.1 ส่งเสริมการใช้กราฟการเจริญเติบโตในพ่อแม่ผู้ปกครอง     
2.2 ค้นหาเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ     
2.3 ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130102               
  โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ าเภอเมืองปาน ปี ๒๕๖4 
 1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้คู่มือ DSPM ของ

ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดู 
      

 1.1. ส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ในพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดู และประเมินส่งต่อเข้าระบบ
บริการได้ 
-ให้ความรู้/แนะน าการใช้คู่มือ DSPM ขณะที่มารับ
บริการคลินิก 
-ให้ผู้ปกครองน าคู่มือ DSPM มาด้วยทุกครั้งที่มา
รับบริการคลินิก 
-ให้ผู้ปกครองส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กที่
บ้านตนเอง และบันทึกผลพัฒนาการเด็กตามช่วง
อายุของเด็ก 
-เจ้าหน้าที่ประเมินพัฒนาการซ้ าในวันที่รับบริการ
คลินิก 
-ท าทะเบียนบันทึกการใช้คู่มือ DSPM ของ
ผู้ปกครอง 

เด็ก 0-5 ปี 
ทุกราย รวม 
1045 ราย 
โดยแยกราย
สถานบริการ 
ได้แก่  
ป่าเหว 103 
ราย/แม่
กองปิน 
105ราย/ทุ่ง
ข่วง 145 
ราย/ป่าเวียง 
106ราย/แจ้
ซ้อนเหนือ 
 

ทุก รพ/รพสต ผู้ปกครองมีการ
ใช้คู่มือ เพ่ิมข้ึน
จากเดิม ร้อยละ 
10 (ปี 62 ได้
ร้อยละ 50) 

   1.แสงเดือน  
จาตุนันท์  
2.กิฏิกา  
เจือจาน  
3. 
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละ
พ้ืนที่ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 -รายงานการใช้คู่มือ DSPM ประจ ารายเดือน ใน
Google Form อ าเภอ 

       

 1.1.1. PCU สร้าง Line Group “ลูกสมองใส 
พ่อแม่ใช้ DSPM” แลกเปลี่ยนระหว่าง
พ่อแม่ มอค.ผู้รับผิดชอบงานทุก รพ.สต./
แพทย์หัวหน้าทีม PCU/CPM 

-ชี้แจงท าความเข้าใจเรื่อง การตั้ง Line Group 
“ลูกสมองใส พ่อแม่ใช้ DSPM” ในการประชุม 
MCH ครั้งที่ 1 
- ต้ัง Line Group “ลูกสมองใส พ่อแม่ใช้ 
DSPM” 
-ทีมอ าเภอเป็นที่ปรึกษาตอบค าถามและปัญหาได้
และสนับสนุนความรู้รายสัปดาห์ (หรือ ความรู้
เพ่ิมเติมใหม่ๆ) 

PCU 3 ทีม 
ได้แก่ PCUทุ่ง
ข่วง(โซนใต้)/
PCUแจ้ซ้อน
เหนือ(โซน
เหนือ)/PCU
เมืองปาน(โซน
กลาง) 
 
 
 
 

PCU 3 ทีม  
ได้แก่ PCUทุ่ง
ข่วง(โซนใต้)/
PCUแจ้ซ้อน
เหนือ(โซน
เหนือ)/PCU
เมืองปาน(โซน
กลาง) 
 
 
 
 

มี Line Group 
ครบทั้ง 3 PCU
ร้อยละ 100 
 
 

  ภายใน 30 
กย.63 

 

 

1.แสงเดือน  
จาตุนันท์  
2.กิฏิกา  
เจือจาน/ 
มอค.
ผู้รับผิดชอบ
งานทุก รพ.
สต./แพทย์
หัวหน้าทีม 
PCU/CPM 

  1.1.2.พัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
       1) คลินิก ANC ให้ความรู้เรื่องพัฒนาการลูก
ตั้งแต่แรกเกิด และคู่มือ DSPM,DAIM และ App : 
Khunlook ในโรงเรียนพ่อแม่ (ไตรมาส 3) (เตือน 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 102 
ราย แยกราย
สถานบริการ 
ได้แก่  

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 

1.ผู้ปกครองใช้ 
DSPM ผ่าน 
APPLICATION  

   

 

 

ผู้รับผิด 
ชอบงานแต่ละ
พ้ืนที่ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 วัคซีน, ประเมินพัฒนาการได้ด้วยตนเอง) และการ
ประเมินพัฒนาการของลูกในช่วงเวลาถัดไป /ใช้
คู่มือ DSPM,DAIM และ App : Khunlook เป็น 
-แนะน าการใช้คู่มือ DSPM,DAIM และ App : 
Khunlook (ไตรมาส 3) 
-หญิง ANC และครอบครัว ใช้คู่มือ DSPM,DAIM 
และ App : Khunlook ได้ 
-เจ้าหน้าที่ติดตามการใช้คู่มือ DSPM,DAIM และ 
App : Khunlook ขณะเยี่ยมหลังคลอด 

ป่าเหว 15
ราย/แม่
กองปิน 
3ราย/ทุ่งข่วง 
20 ราย/ป่า
เวียง 
5ราย/แจ้ซ้อน
เหนือ 
29ราย/แม่
แจ๋ม 10ราย/
บ้านขาม8
ราย/เมืองปาน 
4ราย/ต้นงุ้น8 
ราย 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 

    

        2) พ่อแม่ ผู้ปกครองที่พร้อมประเมิน
พัฒนาการโดยใช้ DSPM ผ่าน APPLICATION 
Khunlook กรณีต้องการปรึกษา สามารถส่งผลใน
กลุ่ม Line เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 -ผู้ปกครองที่พบปัญหา ขอรับค าปรึกษาในกลุ่ม 
Line ได ้

       

       3) ส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ในพ่อแม่
ผู้ปกครอง ที่ใช้สมุดคู่มือ DSPM 
-แนะน าการใช้คู่มือ DSPM 
-เจ้าหน้าที่ติดตามการใช้คู่มือ DSPM  
- รายงานการใช้คู่มือ DSPM ประจ ารายเดือน ใน
Google Form อ าเภอ 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 102 
ราย 
 
  

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 

2.ผู้ปกครองใช้
สมุดคู่มือ 
มากกว่าร้อยละ 
60 

   ผู้รับผิด 
ชอบงานแต่ละ
พ้ืนที่ 
 
 
 

      4) ประเมินการมีและใช้ DSPM /DAIM และ 
App : Khunlook พ่อแม่ ผู้ปกครอง โดย จนท.ใน
คลินิก WCC และการเยี่ยมบ้าน 
- แบบรายงานการติดตามการใช้ DSPM  

คลินิกWCC
รพ./รพ.สต. 
ทุกแห่ง 
จ านวน 9 
แห่ง 

 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 

ผู้ปกครองได้รับ
การประเมิน
จาก จนท. ร้อย
ละ 100 

  ธค.63 - 
กย.64 

 

 

ผู้รับผิด 
ชอบงานแต่ละ
พ้ืนที่ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

   5) พัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมกระตุ้น 
ติดตามการใช้ DSPM ในพ่อแม่ ผู้ปกครอง หมู่บ้าน
ละ 1 คนโดยเลือกจาก 
 - เป็น อสม.เชี่ยวชาญแม่และเด็ก (100%) 
 - อสม.ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี ที่มีบุตร อ่าน
ออกเขียนได้  ใช้ IT ได้  
- สอนและให้ความรู้ แก่ อสม.ใน หลักสูตร         
อสม.นักจัดการสุขภาพ /อบรม อสม.ใหม่/ 
ผู้ปกครอง ในการใช้คู่มือDSPM ที่มี QR Code 
สอนการประเมินพัฒนาการผ่าน Youtube 
- เจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับ อสม.
เชี่ยวชาญแม่และเด็ก 

อสม.จ านวน
56 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน
จ านวน 56 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. อสม.หมู่บ้าน
ละ 1 คนได้รับ
การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาการและ
โภชนาการเด็ก 
 
 
 
 
 

5,040  
 
 
 
 
 
 
 

UC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในเดือน 
มี.ค 64 

 

 

 

 

 

 

1.แสงเดือน 
จาตุนันท์  
2.กิฏิกา  
เจือจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

       6) รพ.สต.จัด Class "พัฒนาการเด็กสร้างได้"
เพ่ือติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้ปกครองเด็ก ก่อนช่วงอายุ 9  18  30  42  
60 เดือน 
       - บูรณาการร่วมกับโรงเรียนพ่อแม่ 
 

ทุก รพ/รพสต 
จ านวน 9 
แห่ง 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต
จัด Class 
"พัฒนาการเด็ก
สร้างได้" ร้อยละ 
100 

  ต.ค 63 – 
ก.ย 64 

 

 

ผู้รับผิด 
ชอบงาน แต่
ละแห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

       7) กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ก่อนจะประเมิน
พัฒนาการตามช่วงอายุ   
- ในกระตุ้นในคลินิก WCC ก่อนจะประเมินตามวัน
จริง 
- ให้ครูพ่ีเลี้ยงกระตุ้นในศูนย์เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง/
อสม กระตุ้นเด็กก่อนจะประเมินตามวันจริง  

ทุก รพ/รพสต 
จ านวน 9 
แห่ง 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
กระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
ร้อยละ 100 

  ธค 63 , มีค
, มิย, กย. 

64 

3 เดือน/
ครั้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบงาน แต่
ละแห่ง 
 
 

     8) รพ.สต.ประเมินการใช้ DSPM ของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ผ่าน Google form ทุกเดือน 

ทุก รพ/รพสต 
จ านวน 9 
แห่ง 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
รายงานการใช้ 
DSPM ร้อยละ 
100 

  ต.ค 63 – 
ก.ย 64  
(ทุกเดือน)  

1.ประสิทธิ์  
อ่ิมปัญญา 
2.แสงเดือน  
จาตุนันท์  
3.กิฏิกา  
เจือจาน 

  1.2. ส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ในครูพ่ีเลี้ยงศูนย์
เด็กและประเมินส่งต่อเข้าระบบบริการได้ 

        

       1.2.1. PCU สร้าง Line Group ครูผู้ดูแลเด็ก
ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยมี 
มอค.ผู้รับผิดชอบงานทุก รพ.สต./แพทย์หัวหน้าทีม 
 

สร้าง Line 
Group 
จ านวน 3 
PCU 
 

PCU 3 ทีม/
โซน 
 
 
 

มี Line Group 
ครบ (ทีม 
PCU+ทุกศูนย์
เด็ก) 
 

  ภายใน 30 
กย.63  

 

1.แสงเดือน 
จาตุนันท์  
2.กิฏิกา  
เจือจาน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 PCU/CPM อ าเภอเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุน
ความรู้ 
-ชี้แจงท าความเข้าใจเรื่อง การตั้ง Line Group 
ครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก ในการลงพ้ืนที่ Training on the job 
- ต้ัง Line Group ครูผู้ดูแลเด็ก 

-ทีมอ าเภอเป็นที่ปรึกษาตอบค าถามและปัญหาได้
และสนับสนุนความรู้รายสัปดาห์ (หรือ ความรู้
เพ่ิมเติมใหม่ๆ) 

       

     1.2.2. มีช่องทางในการส่งต่อเด็กเข้าสู่ระบบ
บริการ /ก าหนดเกณฑ์การส่งต่อเด็กปฐมวัยเข้าสู่
ระบบบริการและทะเบียนในศูนย์เด็ก/รร.อนุบาล 
-หากพบปัญหา ครูผู้ดูแลติดต่อเจ้าหน้าที่ รพสต. 
ประเมินซ้ าและกระตุ้นภายใน 30 วัน  
-หากผิดปกติ ส่ง รพ.เมืองปาน (ยกเว้น PCU โซน
เหนือ ได้แก ่แจ้ซ้อนเหนือ/แม่แจ๋ม/บ้านขาม/
ต้นงุ้น ส่งต่อแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่ลงพ้ืนที่ 
PCU เดือนละ 1 ครั้ง) 

เด็กจ านวน 
405 ราย 
โดยแยกดังนี้  
ศูนย์เด็กเมือง
ปาน 70 คน/
แจ้ซ้อน 34 
คน/บ้านใหม่
พัฒนา49 
คน/บ้านสบลี 
20คน/  

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
  

รพ.สต/รพ. มี
ทะเบียน
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
 

  ตค63-กย
64 
 
 
 
 

ผู้รับชอบแต่
ละ รพ.สต./
ครูพ่ีเลี้ยง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  บ้านป่าเหมี้ยง 
6 คน/แม่แจ๋ม 
22คน/บ้าน
ขอ36คน/
ทุ่งกว๋าว111
คน/หัวเมือง
57คน 

      

 1.2.3. พัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยง ในการประเมิน
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM และใช้กราฟ
ประเมินโภชนาการ ติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     1) ฝึกปฏิบัติและเพ่ิมทักษะ (On the job 
training) ครูพ่ีเลี้ยงในอ าเภอ  ด้วยการใช้คู่มือ
DSPM  
     2) การเยี่ยม ประเมินทักษะการใช้ DSPM ครู
พ่ีเลี้ยงศูนย์เด็กทุกเดือน 
    3) มีอุปกรณ์ DSPM ในการประเมินพัฒนาการ 
ทุกแห่ง (งบฯต้นสังกัด) (ให้ข้อมูลแหล่งซื้ออุปกรณ์ 
DSPMแก่ ศูนย์เด็ก) 

ครศููนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 
จ านวน 9 
แห่ง ครูพี่เลี้ยง
จ านวน 
ทั้งหมด53คน  
โดยแยกดังนี้  
ศูนย์เด็กเมือง
ปาน 8 คน/
แจ้ซอ้น 4 
คน/บ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาการ
เด็กเล็กทุกแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์
เด็กเล็กได้รับ
การฝึกและมี
ทักษะได้ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ทุกวันอังคาร 
สัปดาห์ที่ 4 
ของเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,
ผู้รับผิดชอบ
แต่ละพ้ืนที่ 
รพสต 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

    4) ครูพ่ีเลี้ยง มีการประเมินและส่งต่อเด็กให้ 
จนท. เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 30,42,60 
เดือน (ได้ทันเวลา) ทุกเดือน 
- การติดตามเด็กท่ีมีปัญหาด้านโภชนาการ และ
ประเมินบนกราฟเจริญเติบโต 
- ให้ความรู้และพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาล
ในเรื่อง วิธีการออกก าลังกาย การเล่นตามวัย  การ
พักผ่อน การนอนที่เพียงพอ  งดใช้จอ วิธีการสร้าง
วินัย เชิงบวกในเด็กปฐมวัย ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก
ตามแนวทางในคู่มือ DSPM ศักยภาพสมองเด็ก   
- ก ากับติดตาม(On the job training)ครูพ่ีเลี้ยง 
ครูอนุบาล ในการ ส่งเสริม ประเมินพัฒนาการเด็ก
ในศูนย์เด็ก, ร.ร. อนุบาล ทุกเดือน  
 - การมีและใช้คู่มือ DSPM และ อุปกรณ์ ประเมิน
พัฒนาการเด็ก ศูนย์เด็ก และ ร.ร. อนุบาล ส ารวจ
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ เด็กอายุ 30-60 
เดือน  

พัฒนา4 คน/
บ้านสบลี 2
คน/บ้านป่า
เหมี้ยง 1 คน/
แม่แจ๋ม 2คน/
บ้านขอ11
คน/ทุ่งกว๋าว
13คน/หัว
เมือง 8 คน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 - จัดท าแผนขอรับสนับสนุน จากหน่วยงานต้น
สังกัด (อปท., ร.ร.(ศึกษาธิการ)  ทุกศูนย์เด็ก และ 
ร.ร. อนุบาล ใช้ คู่มือ DSPM และอุปกรณ์ประเมิน 
พัฒนาการเด็ก  ในการส่งเสริมและประเมิน
พัฒนาการเด็ก ทุกเดือน 

       

      1.2.4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ส าหรับ
ครูอนุบาล/ศูนย์เด็ก ในการประเมินพัฒนาการด้วย 
DSPM (ครูพ่ีเลี้ยงเด็กเชี่ยวชาญ) 
- DSPM 
- โภชนาการ 
-ออกก าลังกาย 
- โรคระบาดในศูนย์เด็กเล็ก 
- สถานการณ์สุขภาพ 
- ทันตกรรม 

ศูนย์เด็ก
จ านวน 9 
แห่งๆ ละ 1 
คน /
ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ. รพ. 
รพสต.11 คน
รวมทั้งหมด 
25 คน 

ศูนย์เด็กจ านวน 
9 แห่ง 
 
 
 
 
 

ศูนย์เด็กเข้าร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร้อยละ 
100  
 
 
 

2,250 UC ภายใน 
มีนาคม 64 
 
 
 
 
 

1.แสงเดือน 
จาตุนันท์  
2.กิฏิกา  
เจือจาน 
3. 
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 
4.ครูพ่ีเลี้ยง
ศูนย์เด็ก 

 2 โภชนาการเด็กปฐมวัย แก้ปัญหาเด็กเตี้ย         

 2.1 ด้านภาวะซีด โลหิตจาง        
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

      2.1.1. เด็กได้รับนมแม่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เด็กทารกท่ี
คลอดทุกราย 

ทุก รพสต/รพ ร้อยละ 60    ผู้รับผิดชอบ 
รพสต./รพ 

      2.1.2. รพ.สต.มีมาตรการติดตามการกินยาน้ า
เสริมธาตุเหล็กในเด็ก 6 ด- 5 ปี 

เด็ก 6 ด- 5 
ปี 

ทุก รพสต/รพ ร้อยละ 100 
 

   ผู้รับผิดชอบ 
รพสต./รพ 

      2.1.3. รพช.ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางเด็ก 
9 เดือน ทุกราย 

เด็ก 9 เดือน 
 

อ าเภอเมืองปาน เด็ก 9 เดือน 
ทุกราย ร้อยละ 
๑๐๐ 

   ทีมปฐมวัย 

 2.2 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กโดยพ่อแม่
ผู้ปกครอง 

       

      2.2.1 พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินโภชนาการทุก 
2 เดือน  ผ่าน APPLICATION Khunlook/สมุดสี
ชมพู 

ผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 

ทุก รพ/รพสต. ผู้ปกครองใช้ 
APPLICATION 
Khunlook/
สมุดสีชมพู 
มากกว่าร้อยละ 
50 

   ผู้รับผิดชอบ 
รพสต./รพ 

 
 
 

 2.3 แก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ    
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

     2.3.1. รพ.สต.แบ่งระดับภาวะโภชนาการเด็ก 
(เหลือง ส้ม แดง) 

เด็ก 0-5 ปี 
 
 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต. 
 
 
 
 
 

มีทะเบียนแบ่ง
ระดับภาวะ
โภชนาการของ
เด็กทุกคน 
 
 

   1.แสงเดือน 
จาตุนันท์  
2.กิฏิกา  
เจือจาน 
3. 
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 

     2.3.2. ทีม PCU ร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน
และออกแบบการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย 
โดย ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พย 63, ครั้งที่ 2 วันที่ 26 
มีค 64, ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กค 64 

ทีม PCU 3 
ทีม 

ทุก รพ/รพสต. 
 

ทีม PCU เข้า
ร่วมวางแผน/
วิเคราะห์ครบ
ทุกทีม 

  พย 63, มีค 
64, กค 64 

ทีมปฐมวัย 

     2.3.3. มีแผนการดูแลเด็กเตี้ยรายบุคคล และ
ทะเบียนเด็กเตี้ยเพ่ือใช้ประกอบการก ากับติดตาม 
ทุก 2 เดือน 

เด็กเตี้ยทุก
ราย 
 
 
 
 

ทุก รพ./รพสต. 
 
 
 
 
 

มีแผนการดูแล
เด็กเตี้ย
รายบุคคล 
มากกว่าร้อยละ 
80 
 

  ทุก 2 เดือน 
(ธ.ค.63,กพ 
64,เม.ย 
64, มิ.ย.
64,ส.ค 64) 

1.แสงเดือน 
จาตุนันท์  
2.กิฏิกา  
เจือจาน 
3. 
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.4 ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เด็กล าปางทุก
คน ได้รับ นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง 

       

      2.4.1. รพ.สต.เสนอโครงการขอสนับสนุน นม
และไข่ส าหรับเด็กจาก กสต./อปท. 

เด็ก 0-5 ปี
ทุกราย 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 กสต. 
 
 

มี.ค 64 ผู้รับผิดชอบ
แต่ละแห่ง 
 

      2.4.2. รพ.สต.ประสานศูนย์เด็กเล็กในเขต
รับผิดชอบเพิ่มคุณภาพเมนูอาหารในศูนย์เด็กเล็ก
ให้มีเมนูไข่ทุกวัน และจัดเมนูให้เหมาะสมกับภาวะ
โภชนาการเด็ก 

ศูนย์เด็ก
จ านวน 6 
แห่ง (ศูนย์เด็ก 
ต.ทุ่งกว๋าว/
บ้านขอ/
เทศบาลเมือง/
แจ้ซ้อน/แม่
แจ๋ม/หัวเมือง 
(รพสต. ละ 1 
แห่ง) 

ศูนย์เด็กจ านวน 
6 แห่ง (ศูนย์
เด็ก ต.ทุ่งกว๋าว/
บ้านขอ/
เทศบาลเมือง
ปาน/แจ้ซ้อน/
แม่แจ๋ม/หัว
เมือง (รพสต. 
ละ 1 แห่ง) 

เด็กผอมและ
เตี้ย ลดลง 5% 

 

  ม.ค 64 

 

ผู้รับผิดชอบ
แต่ละแห่ง 
 

 2.4.3. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์สาธิตอาหาร
ส าหรับผู้ปกครอง 

ศูนย์เด็ก
จ านวน 9 
แห่ง 

ศูนย์เด็กจ านวน 
9 แห่ง 
 
 

ศูนย์เด็กตั้งเป็น
ศูนย์สาธิต
อาหาร ครบทุก
แห่ง 

  มค.63-กย.
64 

 

ผู้รับผิดชอบ
แต่ละแห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย        

 3.1. ด้านพัฒนาการเด็ก        

      3.1.1 จัดท าทะเบียนเด็กกลุ่มเป้าหมาย 9,18,30,42
,60 เดือน 

รพ.สต/รพ มีทะเบียน
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

    ตค63-กย
64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.สต. 

      3.1.2 ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล Data 
Exchange ให้ตรงกับทะเบียน 

9,18,30,42
,60 เดือน 

รพ.สต/รพ ข้อมูลถูกตรง 
ครบถ้วน 

    ตค63-กย
64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.สต. 

     3.1.3 คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามช่วง
ระยะเวลา 

9,18,30,42
,60 เดือน 

รพ.สต/รพ 

 

คัดกรอง
ครบถ้วน 

    ตค63-กย
64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.สต. 

    3.1.4 จัดท าทะเบียนคัดแยกกลุ่มปกติ และ
กลุ่มสงสัยล่าช้า และเด็กล่าช้า 

9,18,30,42
,60 เดือน 

รพ.สต/รพ คัดกรอง
ครบถ้วน 

    ตค63-กย
64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.สต. 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

    3.1.5 จัดท า Individual Care plan ในเด็กที่
พบปัญหาพัฒนาการล่าช้า 

เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า  

รพ.สต/รพ มี care plan 
ในการดูแล
รายบุคคล 

    ธค63,มีค
64,มิย64,
กย64 

ผู้รับชอบแต่
ละ รพ.สต. 

    3.1.6 จัดระบบส่งต่อ รพศ.ล าปางในในเด็กที่
พบล่าช้า หลังกระตุ้นด้วย TEDA4I แล้วไม่ดีข้ึน 

เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า  

รพ.สต/รพ เด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
ส่งต่อ 

    ตค63-กย
64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.สต. 

    3.1.7 ส่งต่อศูนย์ COCเพ่ือติดตามเยี่ยมบ้าน
ต่อเนื่องในชุมชน 

เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า  

รพ.สต/รพ เด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
เยี่ยมบ้าน 

    ธค63,มีค
64,มิย64,
กย64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.สต. 

    3.1.8 จัดท าทะเบียนเด็กที่สงสัยล่าช้าเพ่ือ
ติดตามภายใน 30 วัน 

เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า  

รพ.สต/รพ มีทะเบียนเด็กท่ี
สงสัยล่าช้า 

    ธค63,มีค
64,มิย64,
กย64 

ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละ รพ
สต/รพ 

   3.1.9 จัดระบบนัดล่วงเวลาภายใน 21 วัน ก่อน
ครบ30วัน 

เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า  

รพ.สต/รพ มีระบบการนัด     ตค63-กย
64 

ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละ รพ
สต/รพ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

   3.1.10 ติดตามเยี่ยมบ้านในกรณีไม่มาตามนัด 
โดย อสม/มอค ก่อนครบ30วัน 

เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า  

รพ.สต/รพ กรณีไม่มาตาม
นัดได้รับการ
เยี่ยมบ้าน  

    ตค63-กย
64 

ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละ รพ
สต/รพ 

 
 

  3.1.11 อบรมเพ่ิมทักษะการคัดกรอง การ
ติดตาม ส่งต่อ และบันทึกข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบ
งานใหม่และเก่า 

20 คน รพ.สต. ทุกแห่ง 
และ รพ. 

ผู้รับผิดชอบมี
ทักษะการคัด
กรองและบันทึก
ข้อมูลเพ่ิมขึ้น 

 UC 
งบอยู่ 
ย.3 

ม.ค.-ก.ย.
64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา 

   3.1.12 ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาการ
เพ่ือปรับแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ครั้ง
ร่วมกับ MCH Board 

20 คน รพ.สต. ทุกแห่ง 
และ รพ. 

ปรับแนวทาง
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ 

 MCH 
Broad 

ครั้งที่ 2 
วันที่ 26 มีค 
64, ครั้งที่ 
3 วันที่ 23 
กค 64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา 

   3.1.13 ติดตาม และคืนข้อมูลข้อมูลให้กับ รพ.
สต.ร่วมกับทีมงาน IT* 

 

 

รพ.สต/รพ  รพ.สต. ทุกแห่ง 
และ รพ. 

ข้อมูล
พัฒนาการเด็ก
เป็นปัจจุบัน 

    ทุกวันจันทร์ ทีม IT,แสง
เดือน,กิฏิกา 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

4 
 

เด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต 

       

 4.1.ด้านโภชนาการ 
      1) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งในสถาน
บริการและนอกสถานบริการ (รพ., รพสต., อสม., 
ศูนย์เด็ก) 
- ประสาน รพสต./รพ น าอุปกรณ์ในคลินิกสุขภาพ
เด็กดีมาตรวจสอบมาตรฐาน 

รพ(1แห่ง) 
รพ.สต
(8แห่ง),อสม
(56หมู่),ศูนย์
เด็ก(9แห่ง) 

อ าเภอเมืองปาน 

 

 

เครื่องมือมี
ความเที่ยงตรง 

 

   ทีมงานปฐมวัย 
 
 
 

      2) พัฒนาทักษะ อสม. ในการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง และการแปลผลตามกราฟเจริญเติบโต 

อสม. ทุกคน 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 

อสม.มีทักษะใน
การชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง วัด
รอบศีรษะได้
อย่างถูกต้อง 

   ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 
 
 
 

      3) สนับสนุนให้ข้อมูลและแนะน าเมนูอาหาร
กลางวัน/อาหารว่าง “Happy day Happy lunch 
Once a week) โดยค านวณ แคลอรี่ในมื้ออาหาร
เพ่ิมเติมจากโปรแกรม Thai School lunch 

ครูพ่ีเลี้ยงใน
ศูนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 
 

ศูนย์พัฒนาการ
เด็กเล็กทุกแห่ง 
 
 

ครูพ่ีเลี้ยงได้รับ
ข้อมูล
โภชนาการครบ
ทุกแห่ง 

  ธค 63,มีค 
64, มิย64,
กย 64 (ทุก 
3  เดือน) 
 

แสงเดือน,กิฏิ
กา,ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.สต.  
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 
 

    4) บูรณาการแนะน าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างน้อย 6 เดือน (คลินิก ANC ไตรมาส 3) 

หญิงตั้งครรภ์
ทุกคน ใน
คลินิก ANC
  

ทุก รพสต/รพ
  
 
 

เด็กกินนมแม่ 
อย่างน้อย 6 
เดือน ร้อยละ 
60 

  ต.ค 63-ก.ย 
64 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 
 

     5) แนะน าเมนูอาหารเด็ก 6 เดือน-2ปี ส าหรับ
พ่อแม่ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองเด็ก  
6 เดือน-2ปี
  

คลินิก WCC 
ทุกแห่งใน รพ
สต./รพ  

ผู้ปกครองจัด
เมนูอาหารได้
ถูกต้อง 
 

  ต.ค 63-ก.ย 
64 
 

ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 
 

     6.) ติดตามและประเมินภาวะโภชนาการซ้ า ใน
กรณีพบเด็กมีปัญหาภาวะโภชนาการ 

เด็ก 0-5 ปี 
  
 
  

รพสต./รพ ทุก
แห่ง  
  
 

เด็ก 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน 
พัฒนาการ
สมวัย  

  ธค 63,มีค 
64, มิย64,
กย 64 (ทุก 
3  เดือน) 
 

ผู้รับผิดชอบ
โภชนาการแต่
ละ รพสต/รพ 
 

    7.) ประเมินผลและบันทึกข้อมูลโภชนาการตาม
ไตรมาส และตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล 

เด็ก 0-5 ปี 
ทุกคน  
  

รพสต./รพ ทุก
แห่ง  
 

มีการบันทึก
ข้อมูล และ
ตรวจสอบผล
ครบทุกคน 

  ธค 63,มีค 
64, มิย64,
กย 64 (ทุก 
3  เดือน) 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ
โภชนาการแต่
ละ รพสต/รพ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

    8) การป้องกันภาวะซีดในเด็ก 0-5 ปี โดยเจาะ 
Hct เด็กทุกราย 

เด็ก 0-5 ปี  
 
  

คลินิก WCC 
ทุกแห่งใน รพ
สต./รพ 

เด็ก 0-5 ปี  
ได้รับการเจาะ 
Hct ทุกราย 

   ผู้รับผิด 
ชอบ 
 รพสต./รพ 
 

    9) ให้บริการยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 
เดือน-5 ปีให้ได้รับประทานสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง 
การตรวจพยาธิ 

เด็ก 6 เดือน-
5 ปี 
 
 
  

คลินิก WCC 
ทุกแห่งใน รพ
สต./รพ 
 
 

เด็ก 6 เดือน-5 
ปี ได้รับยาเสริม
ธาตุเหล็กครบ
ทุกคน  

  ต.ค 63-
ก.ย.64 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ รพสต./
รพ 
 

   10) แนะน าการออกก าลังกายลดภาวะเนือยนิ่ง
ในเด็กปฐมวัย 

เด็ก 0-5 ปี 
 
 
  

คลินิก WCC 
ทุกแห่งใน รพ
สต./รพ 
 

เด็ก 0-5 ปี  มี
การออกก าลัง
กาย  
 

  ต.ค 63-
ก.ย.64 
 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ รพสต./
รพ 
 

   11) ส่งต่อศูนย์ COCเพ่ือติดตามเยี่ยมบ้าน
ต่อเนื่องในชุมชน 

เด็ก 0-5 ปี ที่
พบปัญหา 
 
 

คลินิก WCC 
ทุกแห่งใน รพ
สต./รพ 
 

เด็ก 0-5 ปีที่
พบปัญหาได้รับ
การติดตาม
เยี่ยมทุกราย 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

   12) จัดระบบส่งต่อ รพศ.ล าปางในกรณีปัญหา
เร่งด่วน 

เด็ก 0-5 ปี ที่
พบปัญหา
เร่งด่วน  
 

คลินิก WCC 
ทุกแห่งใน รพ
สต./รพ 
 

เด็ก 0-5 ปี ที่
พบปัญหา
เร่งด่วน ได้รับ
การส่งต่อ 

    

   13) ทีมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับศึกษา, 
อปท.,พมจ.,สาธารณสุข) 
 

ทีมปฐมวัย 
จ านวน 
 20 คน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แห่ง 
ได้รับการ
ประเมิน
มาตรฐาน  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อ.เมืองปาน 
1 แห่ง  
 
 

1,800 
 
 
 

UC 
 
 
 
 

มิย.- สค.64 ทีมปฐมวัย 
 
 
 
 

 4.2. กิจกรรมสอนพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ในการแปร
ผลการเจริญเติบโต และแปรผลกราฟโภชนาการ 

       

     4.2.1 ทุกสถานบริการมีการสอนพ่อแม่ในการ
ประเมินโภชนาการแปรผลกราฟการเจริญเติบโต รู้
ว่าลูก อ้วน ผอม เตี้ย และสามารถคัดกรองเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามเยี่ยม อย่าง
ต่อเนื่อง  ทุก 1 เดือน  อย่างน้อย 3 ครั้ง 
ติดต่อกัน 

ผู้ปกครองเด็ก 
0-5 ป ี  
 
 
 
 
 
 

คลินิก WCC 
ทุกแห่งใน รพ
สต./รพ 
 
 
 
 
 

พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง มี
ความรู้ ในการ
แปรผลการ
เจริญเติบโต 
และแปรผล
กราฟ
โภชนาการ 

  ต.ค 63-
ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 รพสต./รพ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

    4.2.2  เด็กอายุ 0-2 ปี ชั่งน้ าหนัก / วัดความ
ยาว ท่านอน ทุกราย 

0-2ปี รพ.มป/รพ.สต
ทุกแห่ง 

ได้รับชั่งน้ าหนัก
วัดส่วนสูงทุกคน 

  ต.ค 63-
ก.ย.64 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
 รพสต./รพ 

    4.2.3 เด็กอายุ 2-5 ปี ชั่งน้ าหนัก / วัดความ
ยาว ทุกราย 

2-5ปี รพ.มป/รพ.สต
ทุกแห่ง 

ได้รับชั่งน้ าหนัก
วัดส่วนสูงทุกคน 

  ต.ค 63-
ก.ย.64 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
 รพสต./รพ 

 4.3.การจัดระบบดูแลเด็กปฐมวัย (เครื่องชั่ง
น้ าหนัก/ท่ีวัดส่วนสูง ศพด./รร.อนุบาล และการส่ง
ต่อ  

       
 

     4.3.1 ศุนย์เด็ก และ ร.ร. อนุบาลส ารวจ  รร.
อนุบาล/ศพด./สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การมี
เครื่องชั่งน้ าหนัก ที่วัดส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์เด็ก
และร.ร.อนุ
บาลทุกแห่ง 

ศูนย์เด็กและร.
ร.อนุบาลทุก
แห่ง 

มีเครื่องชั่ง
น้ าหนัก ที่วัด
ส่วนสูงได้
มาตรฐานทุก
แห่ง 

  ตค63-ก.ย.
64 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
 รพสต./รพ 

     4.3.2 จัดท าแผนขอรับสนับสนุน จาก
หน่วยงานต้นสังกัด (อปท., ร.ร.(ศึกษาธิการ) 

ศูนย์เด็ก
และร.ร.อนุ
บาลทุกแห่ง 

ศูนย์เด็กและ             
ร.ร.อนุบาลทุก
แห่ง 

มีแผนขอรับการ
สนับสนุน 

   ศูนย์เด็ก
และร.ร. 
อนุบาลทุก
แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

    4.3.3 ทุกศูนย์เด็ก และ ร.ร. อนุบาล  ชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง แปรผลกราฟ โภชนาการได้ 
และส่งต่อ มายัง รพ.สต. เพื่อเข้าสู่ระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ/แก้ไขปัญหา เด็กเตี้ย เด็กอ้วน 
ผอม 

เด็กทุกคนใน
ศูนย์เด็กและ
ในร.ร.อนุบาล
ทุกแห่ง 

ศูนย์เด็กและ            
ร.ร.อนุบาลทุก
แห่ง 

ส่งต่อเด็กที่มี
ปัญหาได้ถูกต้อง 

  ตค63-ก.ย.
64 

ครูศูนย์เด็ก
และร.ร.อนุ
บาลทุกแห่ง 

   4.3.4 อ าเภอ สนับสนุนวิชาการอาหารตามวัย ที่
เหมาะสมเมนูอาหาร เพ่ิมความสูง Workshop 
อาหารเพิ่มความสูง การกินยาน้ าเสริมไอโอดีนและ
อาการผิดปกติ ที่ต้องรีบมาพบแพทย์ 

จนท.รพ.มป/
รพ.สตทุกแห่ง 

จนท.รพ.มป/
รพ.สตทุกแห่ง 

มีความรู้
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

  ตค63-ก.ย.
64 

แสงเดือน,กิฏิ
กา 

   4.3.5 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย
สม่ าเสมอในศูนย์เด็ก , ร.ร. อนุบาล “กีฬาเสริม
พัฒนาการ เด็กปฐมวัย” เช่น กระโดดขาเดียวอยู่
กับท่ี อย่างต่อเนื่อง, วิ่งอ้อมหลัก, เต้นประกอบ
เพลง Pre-TO BE NUMBER  ONE Junior 

ทุกสถาน
บริการ/ศูนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

มีกิจกรรม กีฬา
เสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย ใน
ทุกสถาน
บริการ/ศูนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 
 
 

  
 
 

มีนาคม 64 
 
 
 

แสงเดือน,กิฏิ
กา ผู้รับชอบ
แต่ละ รพ.รพ
สต./ครูพ่ีเลี้ยง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

5 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก         

 5.1 เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือ
ปฏิบัติจริง(Hands on) ได้รับการทาฟลูออไรด์วา
นิช และได้รับบริการทางทันตกรรมตามความ
จ าเป็น 

เด็กท่ีรับ
บริการคลินิก
เด็กดทีุกราย 
 

ทุกสถานบริการ 
 
 
 
 

เด็กท่ีรับบริการ
คลินิกเด็กดีทุก
ราย 
 
 

งบประมาณ
อยู่ในแผน
เงินบ ารุง 
 

UC 
 
 
 
 

รายงาน 18 
เดือนทุกสิ้น
เดือน 
 
 

ทันตกรรม 
 
 
 

 5.2 เด็ก 9 เดือน – 3 ปี ๆได้รับการตรวจฟัน 
และประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ และออกติดตาม
เยี่ยมบ้านในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามจนถึง
ช่วงอายุ 3 ปี โดยทันตบุคลากร/อสม.เชี่ยวชาญ 
(การประเมิน  
1.สสจ.สุ่มลงพ้ืนที่ร่วมกับอ าเภอ  
2.ประมินจากระดับความเสี่ยงของเด็ก  
18 เดือน) 

เด็ก 9 เดือน 
– 3 ปี ที่ได้รับ
การตรวจ 
และพบว่ามี
ความเสี่ยงทุก
ราย 
 
 

ทุกสถานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก 9 เดือน – 
3 ปี ที่มีความ
เสี่ยงทุกรายได้
รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน 
 
 
 

  ทุกเดือน 
และความถี่
การเยี่ยม
บ้านตาม
ตามความ
เสี่ยงแต่ละ
ระดับ 
 

ทันตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 5.3 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช และได้รับบริการ
ทางทันตกรรมตามความจ าเป็น 

เด็กอายุ 3 – 
5 ปี ทุกราย 

ทุกสถาน
บริการ/ศูนย์
เด็กเล็กทุกแห่ง 

เด็กอายุ 3 – 5 
ปี ทุกราย 

  พ.ค 64 
 

ทันตกรรม 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 5.4 พ้ืนที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากโดยเน้นการสอนแปรงฟันแห้ง
และการใช้ไหมขัดฟันให้กับผู้ปกครอง และติดตาม
ประเมินทักษะการแปรงฟันแห้งและการใช้ไหมขัด
ฟันตามแบบประเมินที่จัดให้ 

ศพด.น าร่อง 
(ศพด.เทศบาล
ต าบลเมือง
ปาน) 
 
 

ศพด.เทศบาล
ต าบลเมืองปาน 
 
 
 
  

2000  
 
 
 

UC 
 
 
 
 
 

เม.ย64 – 
พ.ค.64 
 
 
 
 

นิภาพร 
 
 
 
 
 

 5.5 เด็กใน ศพด. ทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และส ารวจพฤติกรรมเด็ก และส่งข้อมูล
การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กให้แก่จังหวัด 

ทุกศพด. 
Caries free 
ร้อยละ 58  
 

ทุกสถาน
บริการ/ศูนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 

เด็กใน ศพด.ทุก
ราย 
 
   

ธ.ค.63-กพ.
64 ส่งสสจ. 
25 มี.ค.64 
 

ทันตกรรม 
 
 
 

 5.6 ส ารวจกิจกรรมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่ง 

ทุก ศพด. 
 
 
 
 

ทุกสถาน
บริการ/ศูนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 
 

ศพด.ทุกแห่ง 
 
 
 
   

เริ่ม
ด าเนินงาน 
1 มิ.ย.-15 
ก.ค.64 
 

ทันตกรรม 
 
 
 
 

 5.7  สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน แบบแปรงแห้ง 
- ให้ความรู้การใช้ไหมขัดฟันให้กับผู้ปกครอง 

ทุกสถาน
บริการ/ศูนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 
 

ทุกสถาน
บริการ/ศูนย์
พัฒนาการเด็ก
เล็กทุกแห่ง 
 

ได้รับการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

ต.ค. 63–
ก.ย.64 
 
 
 

ทันตกรรม 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 - จัดอาหารว่างด้วยผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห ์

- เน้นการดื่มนมจืด ส่งเสริมให้ดื่มนมจากกล่อง/
แก้ว 
- พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการศูนย์เด็ก 
อ่อนหวานปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ        

6 ก ากับติดตามคุณภาพข้อมูล        

 1) CPM อ าเภอตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทุกวันพุธ ทุกสถาน
บริการ 
 

ทุกสถานบริการ 
 
 

มีการตรวจสอบ
ข้อมูลครบทุก
แห่ง 

  ทุกวันพุธ 
 
 

IT,แสงเดือน, 
กิฏิกา 

 2) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล และน าเสนอ
ผู้บริหาร ใน คปสอ. 

ทุกสถาน
บริการ 
 
 
 

ทุกสถานบริการ 
 
 
 
 

มีการคืนข้อมูล
ในการประชุม 
คปสอ.ทุกครั้ง 
 
 

  เดือนละ 1 
ครั้ง (ประชุม 
คปสอ.
ประจ า 
เดือน) 

แสงเดือน, 
กิฏิกา,
ผู้รับผิดชอบ
แต่ละแห่ง 
 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    11,090 UC   
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น    
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
1.วัยเรียน 

ตัวชี้วัด :          1. เตี้ย  ไม่เกิน 10%   
  2. ผอม ไม่เกิน 5%   
    3. อ้วน ไม่เกิน 10 %  
  4. เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85  

5. เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  
6. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน      

      - เทอม 1 >ร้อยละ 66   
      - เทอม 2 >ร้อยละ 66 
  7. ส่วนสูงเฉลี ยชายที อายุ 12 ปี > 154 Cms  

8. ส่วนสูงเฉลี ยหญิงที อายุ 12 ปี > 155 Cms  
2.วัยรุ่น 

ตัวชี้วัด  :  1.  อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 40:1000 การคลอดมีชีพ   
2.  ร้อยละการคลอดซ้่าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ลดลง>ร้อยละ 2  

  3.  ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมก่าเนิดวิธีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า 80%  
  4.  ร้อยละ 100 มีแกนน่าวัยรุ่น  
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ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  
1.วัยเรียน 

  1. เตี้ย  ไม่เกิน 10% ผลงาน  14.16% 
  2. ผอม ไม่เกิน 5% ผลงาน 6.67 %  
    3. อ้วน ไม่เกิน 10 % ผลงาน 11.66 % 
  4. เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 ผลงาน  ร้อยละ 80.5  

5. เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผลงาน ร้อยละ 76.56 
6. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน     

      - เทอม 1 >ร้อยละ 66  ผลงาน ร้อยละ 62.45 
      - เทอม 2 >ร้อยละ 66 ผลงาน ร้อยละ 62.72 
  7. ส่วนสูงเฉลี ยชายที อายุ 12 ปี > 154 Cms ผลงาน 149.0 

8. ส่วนสูงเฉลี ยหญิงที อายุ 12 ปี > 155 Cms ผลงาน 150.4 
2.วัยรุ่น    

  1. อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34:1000 การคลอดมีชีพ ผลงาน ภาพรวมจังหวัดล่าปางอัตรา 14.02 ต่อพันประชากร อ.เมืองปาน 
ผลงาน 12.88 ต่อพันประชากร 
  2.  ร้อยละการคลอดซ้่าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ลดลง>ร้อยละ 2 ผลงาน   ร้อยละ 0  
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GAP  :  
1.วัยเรียน  

1. พฤติกรรมของเด็กวัยเรียนยากต่อการปรับเปลี ยนพฤติกรรมที ส่งผลท่าให้ภาวะโภชนาการสมวัย 
2. ปัจจัยที ท่าให้เด็ก เตี้ย อ้วน ผอม มาจากหลายสาเหตุ ยังขาดการวิเคราะห์ปัจจัยรายบุคคล  

    2.วัยรุ่น 
1. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพื อขอค่าปรึกษาในวัยรุ่นยังมีข้อจ่ากัด 
2. การตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มักเกิดขึ้นในชนเผ่า ผู้ปกครองยังมีความเชื อในการคุมก่าเนิดที ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้การคุมก่าเนิดชั วคราว จะท่าให้

มีบุตรยาก 
  

ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130103               
 โครงการวัยเรียน วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปี 2564 
1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสม

ส่วน 
       

 1.1 การคัดกรองภาวะโภชนาการ เด็ก 0-12 ปี 
- ครูแต่ละโรงเรียนส่งผลคัดกรองให้เจ้าหน้าที  รพ
สต/รพ     
     1.เด็กอ้วน เสี ยงอ้วนจากการคัดกรอง 
Obesity Sign  
     2. เด็กที มีภาวะผอม  

นักเรียนใน
โรงเรียน 27 แห่ง 
 

โรงเรียน
จ่านวน 27 
แห่ง 
 

เด็กอ้วน/เตี้ย/
ผอม สามารถ
ปรับเปลี ยน
พฤติกรรมตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 
 

  ปีละ 2 ครั้ง  
 - เทอม 1 
พ.ค-ก.ค. 
2564- 
เทอม 2   
 

ธนาภรณ์,    
เยาว์เรศ,กิฏิ
กา,
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 
, 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 3. เด็กที มีภาวะเตี้ย      ต.ค. 
2564 -
มค. 
2565 

ครูอนามัย
โรงเรียน 

 1.2 การจัดการน้่าหนัก ส่วนสูง (ปัญหาทุพ
โภชนาการและโภชนาการเกิน ) เป็น
รายบุคคล 

- ครูแจ้งผลการคัดกรองให้กับเจ้าหน้าที  รพ
สต/รพ 

- เจ้าหน้าที ให้ค่าแนะน่า/ความรู้แก่ครู 
- เจ้าหน้าที ให้ค่าแนะน่า/ความรู้แก่เด็กที มี

ปัญหาพร้อมผู้ปกครอง 
- เด็กที มีปัญหาเตี้ย/ผอม ด่าเนินการ

ปรับเปลี ยนพฤติกรรม โดยปรับกินอาหารให้
ครบ 5 หมู่ นมที โรงเรียน 1 กล่องและเพิ ม
นมอีก 1 กล่องจากผู้ปกครองที บ้าน ร่วม
ออกก่าลังกายร่วมกับวัยท่างานและสูงอายุ
เป็นประจ่า 
เด็กที มีปัญหาอ้วนด่าเนินการปรับเปลี ยน
พฤติกรรม โดยปรับวิธีการกิน/ร่วมออก 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 ก่าลังกายร่วมกับวัยท่างานและสูงอายุเป็น
ประจ่า 

       

 - ครูร่วมการบูรณาการเรื องการออกก่าลังกาย
ของเด็กในการเรียนวิชาพลศึกษา/ตอนเข้า
แถวหน้าเสาธง/การเข้าแถวเลิกเรียนตอน
เย็น 

- หากพบปัญหาเรื องการปรับเปลี ยน
พฤติกรรม เจ้าหน้าที  รพสต ส่งต่อมายัง รพ 
เพื อประเมินและส่งต่อ รพ.ล่าปาง ในคลินิก
ทุกวันพุธ ล่าดับต่อไป 
มีการติดตามทุกเดือน โดยให้รายงานผ่าน 
Google Form ทุกเดือน 

       

 1.3  วิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัยของภาวะ
โภชนาการของเด็กแต่ละบุคคลร่วมกับครู /มอค/
ผู้ปกครอง เพื อก่าหนดแนวทางแก้ไขรายบุคตล 
(Individual care plan) 
- เจ้าหน้าที  รพสต./ครู/ผู้ปกครองร่วม
แลกเปลี ยนเรียนรู้ในเรื องพฤติกรรมของเด็ก
รายบุคคล 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 
 

1.4   ติดตาม การเฝ้าระวังข้อมูลภาวะ
โภชนาการเด็กนักเรียนของโรงเรียนและรายที มี
ปัญหาทุพโภชนาการและโภชนาการเกิน 
    - การชั งน้่าหนัก /วัดส่วนสูง/การแปรผล 
    - การส่งต่อข้อมูลภาวะโภชนาการให้กับ มอค. 
ที รับผิดชอบโรงเรียน 
    -  ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก
นักเรียนทุกเดือนผ่าน Google Form 
   - คืนข้อมูล ในที ประชุมสถานศึกษา/หัวหน้า
ส่วนราชการประจ่าเดือนทุกเดือน 

       

2 การด าเนินการในโรงเรียน        
 2.1 คืนข้อมูลภาวะโภชนาการให้กับโรงเรียน

ผู้ปกครองเพื อให้เกิดความร่วมมือในการ
ด่าเนินงาน 
- คืนข้อมูลปัญหาภาวะโภชนาการผ่านการ
ประชุมประจ่าเดือน 

1.โรงเรียน
จ่านวน 27 แห่ง 
2.เด็กอ้วน/เตี้ย/
ผอมทุกราย 

โรงเรียน
จ่านวน 27 
แห่ง 
 

ทุกโรงเรียนได้รับ
ข้อมูลภาวะ
โภชนาการเด็ก 

  ตค 63-
กย 64 

ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา,
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละ
แห่ง/ครู 

 2.2 การด่าเนินงาน/การจัดการแก้ไขเด็กอ้วน/
เตี้ย/ผอมและการติดตามเด็กที พบปัญหา
รายบุคคล  
 

1.โรงเรียน
จ่านวน 27 แห่ง 
 

โรงเรียน
จ่านวน 27 
แห่ง 

1) นักเรียนทุกคน
ได้รับการติดตาม  
 
 

 
 
 

 
 
 

ม.ค.
2564 
 

ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา
,ผู้รับผิดชอบ 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 (ตามแนวทางจัดการ ภาวะทุพโภชนาการ) 
   - โรงเรียน ร่วมกับผู้ปกครองด่าเนินงาน/การ
จัดการแก้ไขปัญหาในเด็กนักเรียน 
   - มอค. ให้ข้อมูลสนับสนุนการด่าเนินงาน/การ
จัดการแก้ไขปัญหา 
  - มีการส่งต่อเด็กที พบภาวะอ้วนไปยัง PCU 
(พบแพทย์) เพื อให้มีการวินิจฉัยรักษาต่อไป 
- มอค. ดิดตามสนับสนุน ให้ความรู้/ การจัด
กิจกรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื อง 

2.เด็กอ้วน/เตี้ย/
ผอมทุกราย 
 

 ชั งน้่าหนัก/วัด
ส่วนสูง 
2) เด็กอ้วน/เตี้ย/
ผอมมีการ
ปรับเปลี ยน
พฤติกรรม และ
ไดร้ับการติดตาม
รายบุคคล/กลุ่ม 
ทุกราย 

  ติดตามปีละ 
2 ครั้ง  
- เทอม 1    
พ.ค.-ก.ค. 
2564 
- เทอม 2 
ต.ค. 
2564-
ม.ค.
2565 

งานแต่ละ
แห่ง/ครู 

 2.3 พัฒนารูปแบบการจัดระบบข้อมูล 
      -  มาตรฐานเครื องชั ง/ที วัดส่วนสูง ทุก ร.ร.  
      - คุณภาพการแปรผลภาวะโภชนาการ /การ
บันทึกข้อมูล 
     -  การส่งข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
รายโรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง 

       

 2.4 การจัดการน้่าหนักเด็กนักเรียน โดย SKC 
(Smart  Kids Coacher) ของโรงเรียน 
- ทุกโรงเรียนได้รับไฟล์คู่มือการจัดการน้่าหนัก/
คู่มือแนวทางการคัดกรองส่งต่อและแก้ปัญหาเด็ก 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.5 การจัดการน้่าหนักเด็ก (ปัญหาทุพ
โภชนาการ) รายบุคคลและรายกลุ่ม  
       - สร้างแกนน่านักเรียน (SKC) จากกลุ่ม
เสี ยง/อ้วน 
       - มีแผนการจัดการน้่าหนักเด็กที พบภาวะ
อ้วน 3SD  
       - คัดกรอง  Obesity Sign และดูแลเด็กที มี
ภาวะเสี ยง จากการคัดกรอง Obesity Sign 
      - กรณีพบเด็กอ้วนเสี ยง (3SD) จากการคัด
กรอง Obesity Sign พบ 1/4 ให้ค่าปรึกษาและ
เปลี ยนแปลงพฤติกรรมกรณีพบ 3/4 ส่งต่อ รพ.
สต./รพช./รพศ 

       

 2.6 กระบวนการจัดการน้่าหนักเด็ก(ปัญหาทุพ
โภชนาการ)  โดยการเฝ้าระวัง ติดตามเด็ก
พฤติกรรมการรับประทาน อาหาร การออกก่าลัง
กายและ การนอนหลับ ฟัน ดังนี้ 
     - เด็กที มีภาวะผอม ให้เน้นอาหารที เพิ ม
พลังงานเพิ มอาหารประเภทโปรตีน 
    - เด็กที มีภาวะเตี้ย ให้มีการเลือกอาหารที มี
แคลเซียมสูง เช่น นม วันละ 2 กล่อง/กระตุ้น
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

การออกก่าลังกาย ทุกวันๆละ 60 นาที (สะสม) 
เน้นการกระแทกข้อต่อ/นอนหลับ พักผ่อนให้
เพียงพออย่างน้อย 8 ชม.โดยเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม 
  -  คัดเลือกเด็กวัยเรียน (6-14ปี) ที มีปัญหา
อ้วน /ผอม/เตี้ย ที สามารถปรับเปลี ยนพฤติกรรม
สุขภาพเป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนและ นร.
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

3 การด าเนินงานในชุมชน         
 3.1 สสอ. น่าข้อมูล/สถานการณ์ภาวะ

โภชนาการเด็กนักเรียนเข้าที ประชุม พชอ. เทอม
ละ 1 ครั้ง 
-วิเคราะห์สถานการณ์ 

ผู้ปกครอง
นักเรียน/อปท./
อสม./ผู้น่าชุมชน/
ผู้ประกอบอาหาร 

56 หมู่บ้าน ทุกชุมชนมีการ
ขับเคลื อนระบบ
การจัดการอาหาร 
และโภชนาการ 
อาหารปลอดภัย 
ปลอดโรค เปลี ยน
วิถีสุข ภาวะ
ชุมชน   

  พ.ย 63 - 
ก.ย 64 

ผุ้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 

 3.2 แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะเด็กอ้วน/เตี้ย/
ผอม พร้อมแนวทางขับเคลื อนระบบ 
การจัดการอาหารและโภชนาการ 
อาหารปลอดภัย ในโรงเรียน 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 - ครู ผู้น่าชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบอาหาร 
ร่วมกันแลกเปลี ยนประเด็นปัญหาเด็กและหา
วิธีแก้ไขร่วมกัน 

       

 3.3 มีการขับเคลื อนระบบการจัดการอาหารและ
โภชนาการ อาหารปลอดภัย ปลอดโรค เปลี ยน
วิถีสุข ภาวะชุมชน   
- มีการประชาสัมพันธ์ในการประชุม พชอ/คป
สอ/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ใหญ่บ้านก่านัน 
ประจ่าเดือนทุกหมู่บ้าน     

       

 3.4 คืนข้อมูลด้านสุขภาพ 
- คืนทุกเดือนผ่านการประชุมพชอ/คปสอ/
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ใหญ่บ้านก่านัน 
ประจ่าเดือนทุกหมู่บ้าน     
- คืนข้อมูลผ่าน Line 

       

 3.5 จัดท่าแผนส่งเสริม /แก้ไข ปัญหาสุขภาพ 
นักเรียน 
- ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที  รพสต ท่าแผนแก้ไข
ปัญหารายบุคคล 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 3.6.ส่งเสริมการใช้/พัฒนา เมนู Thai school 
lunch ให้สอดคล้องกับอาหารในท้องถิ น/ 
ความชอบของเด็ก 
  - มอค.ติดตาม การจัดอาหารกลางวัน 
ให้กับเด็กนักเรียนตามโปรแกรม  Thai school 
lunch  (อาหารที มีคุณค่า  
ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย ) 

ทุกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ทุกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ทุกโรงเรียนมีการ
ใช้ Thai school 
lunch 
 
 
 
 

  ต ค 63 - 
กย 64 
 
 
 
 
 

ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา,
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 

 3.7 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังสาร 
สนเทศและติดตามประเมินผล 
   * การแปรผลภาวะโภชนาการ 
   * บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม 
โดยการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
เด็กนักเรียน   
- เทอม 1 (พค-ก.ค 2564) บันทึกก่อน 15 
ส.ค. 2564 
- เทอม 2 (ต.ค. 2564 – ม.ค. 2565) 
 บันทึกก่อน 16 ก.พ. 2565 
 
 

โรงเรียน/รพ.สต. 
ทุกแห่ง 
 

โรงเรียน/
รพ.สต. ทุก
แห่ง 
 

โรงเรียน/รพ.สต. 
ทุกแห่ง มีการ
บันทึกข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
    
 

  - เทอม 1  
(พค-ก.ค 
2564)  
- เทอม 2 
(ต.ค. 
2564 – 
ม.ค. 
2565) 
 

ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา,
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละ
แห่ง/ครู 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 3.8 แปรผล/บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม 
ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ 

       

 3.9 .ส่งข้อมูล ภาวะโภชนาการเด็ก 
นักเรียน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
ให้ผู้รับผิดชอบงาน สสจ. ปีละ 2 ครั้ง 

 
 

  
 

   
 

 

4 การส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็ก
นักเรียน 

       

 4.1 เจาะหาค่าจ่านวนเม็ดเลือดแดง 
ในเด็ก ป.1 ทุกราย 

เด็ก ป.1 ทุกราย 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
ประถมทุก
แห่ง 
 
 
 
 
 

1.เด็กนักเรียนได้
เจาะ HCT 
 ร้อยละ 100 
2.เด็กนักเรียน
ได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก 
(ยกเว้นเด็ก 
Thalassemia) 
ร้อยละ 100 

  ปีละ  1 
ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละ
สถานบริการ 
 
 
 
 

 
 

  4.2 กรณีเด็กที พบภาวะโลหิตจาง(HCT) 
ต ่ากว่า 34%  (6-14ปี) ส่งพบแพทย์ 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 เพื อยืนยันผลและส่งต่อรักษาต่อเนื อง 
     - โลหิตจางจากภาวะซีดจากการขาด 
ธาตุเหล็ก/Thalassemia/หนอนพยาธิ 
     - จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหลก็ ให้เด็กอายุ 
6-14ปี สัปดาห์ละ 1 เม็ด (ยกเว้น 
เด็ก Thalassemia) 

       

 4.3. การส่งเสริมการรับประทานอาหารที มี 
ธาตุเหล็ก ในมนูอาหารกลางวัน  

       

 4.4. การบันทึก การตรวจ HCT เด็กเรียนใน 
เขตรับผิดชอบ (ข้อมูล 43 แฟ้ม) 
 

       

5 สร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยรุ่น        
 5.1. อบรมแกนน ำให้มีทักษะกำรสื่อสำรและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ในแต่ละ PCU  
หลักสูตรจ่านวน 2 วัน โดยมีประเด็นในหลักสูตร  
ดังนี้     
- สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ RQ (Resilience 

Quotient)               
- เทคนิคการให้ค่าปรึกษา ฝึกทักษะการ

ช่วยเหลือเพื อนวัยรุ่น เช่น การถูก Bully   

แกนน่าวัยรุ่นอายุ
10-19ปีจ่านวน 
80 คน
ประกอบด้วย- - 
NPCU ใต้ 30 
คน             
  
 

PCU ในพ้ืน             
อ.เมืองปาน 

ร้อยละ  100 
ของPCU จัด
อบรมแกนน่า
วัยรุ่น  
 
 
 

14,400 
 
 
 
 
 
 

PPA 
สสจ 
 
 
 
 
 

ม.ค 64 ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา,
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 - ทักษะชีวิต  
- การป้องกันพฤติกรรมเสี ยงวัยรุ่น 
- รอบรู้เท่าทัน Social Media 
รอบรู้เรื องเพศ 

- NPCUกลาง 20 
คน  - NPCU 
เหนือ 30 คน  
รวม 80 คน 

      

 5.2. สร้างเครือข่าย “เพื อนช่วยเพื อน” ในพ้ืนที 
(Teenage-Social-Network) เชื อมโยงเครือข่าย 
ศูนย์เพื อนใจวัยรุ่นในชุมชน ผ่าน Social Media 
(FB, Line Group)  

ทุก รพ/รพสต 
จ่านวน 9 แห่ง 
 
 

ทุก รพ/รพ
สต 
 
 

มีศูนย์เพื อนใจ
วัยรุ่น TO BE 
NUMBER 1 ใน
ชุมชน 

  ต.ค 63-
ก.ย 64 
 
 

ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา,
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 

 5.3. แกนน่าวัยรุ่นให้ความรู้กับกลุ่มวัยรุ่น/ ให้
ค่าปรึกษาเบื้องต้น/ ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน, ชุมชน   

นักเรียนวัยรุ่น
โรงเรียนมัธยม
จ่านวน 5 แห่ง
ได้แก่ 
-รร.ทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 
-รร.เมืองปาน
วิทยา 
-รร.เมือง
ปานพัฒนวิทย์ 
-รร.แจ้ซ้อนวิทยา 
-รร.ทุ่งอุดมวิทยา 

โรงเรียน
มัธยมใน
อ่าเภอเมือง
ปาน 
 
 

แกนน่าวัยรุ่น
สามารถให้ความรู้
แก่วัยรุ่นได้
มากกว่าร้อยละ 
80 

  ต.ค 63-
ก.ย 64 

ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละ
แห่ง/ครู 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 5.4. ติดตามการด่าเนินงาน 
     5.4.1 รายงานติดตามพฤติกรรมที พึง
ประสงค์ของวัยรุ่น (ติดตามทุก 3 เดือน) 
 

นักเรียนวัยรุ่นที 
ผ่านการอบรมของ
โรงเรียนมัธยม
จ่านวน 5 แห่ง 
ได้แก ่ -รร.ทุ่งกว๋าว
วิทยาคม/-รร.เมือง
ปานวิทยา/-รร.
เมืองปานพฒัน
วิทย์/-รร.แจ้ซ้อน
วิทยา/-รร.ทุ่งอุดม
วิทยา 

โรงเรียน
มัธยมใน
อ่าเภอเมือง
ปาน 
 

รายงานครบทุก 
3 เดือน 

  มี.ค. 64,  
ก.ค 64 
 
 

ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา,
ผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละแห่ง 

     5.4.2 เวทีน่าเสนอผลงานระดับอ่าเภอ 
น่าเสนอโดยตัวแทนแกนน่าวัยรุ่นแต่ละ NPCU" 
- สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นในแต่ละ
พ้ืนที  
-ผลการด่าเนินการของแกนน่าวัยรุ่นที ผ่านการ
อบรม 
-ปัญหาอุปสรรคที พบในการด่าเนินงาน 
-แผนพัฒนาในปีต่อไป 

ตัวแทนแกนน่า
วัยรุ่น 
ประกอบด้วย- - 
NPCU ใต้ 5 คน             
 - NPCU 
 กลาง 5 คน  - 
NPCU เหนือ 5 
คน  
รวม 15 คน 

รพ.เมือง
ปาน 

นักเรียนแกนน่ามี
ผลงานในการ
น่าเสนอผลการ
ด่าเนินงานร้อยละ
100 

1,350 UC สค.64 ธนาภรณ์,เยาว์
เรศ,กิฏิกา 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 5.5 กิจกรรมวัยรุ่นควรรู้ 
     5.5.1 อบรมพัฒนาทักษะนักเรียนชั้น ม.1  
     - เรื องเพศศึกษา การวางแผนครอบครัว 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุรา บุหรี  
     - ทันตสุขศึกษา 
     - อย.น้อย 
     - การส่งเสริมสุขภาพ 
     - การสุขาภิบาลและสิ งแวดล้อม 

1. นักเรียน ชั้น 
ม.1 จ่านวน 
120 คน 
-รร.ทุ่งอุดมวิทยา 
30 คน 
-รร.เมืองปาน
วิทยา 30 คน 
-รร.แจ้ซ้อนวิทยา 
30 คน 
-รร.เมืองปานพฒัน
วิทย์ 30 คน 

1.รร.มัธยม 
4 แห่งๆ ละ 
30 คน 
 
 
 
 

นักเรียนที ผ่าน
การอบรมมี
ความรู้เรื อง
เพศศึกษาการ
วางแผน
ครอบครัว สุรา 
บุหรี " 

  
 
 
 
 
 
 

มค.64  
 
 
 
 
 

ธนาภรณ์,กิฏิ
กา, เยาว์เรศ,  
นฤมล, พงษ์
สิทธิ์, นิภาพร  
 
 
 

 5.6 ประเมินต่ออายุรับรองโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

โรงเรียนประถม 
และมัธยมจ่านวน 
28 โรง ได้แก ่
-รพ.สต.ทุ่งข่วง 2 
โรง/-รพ.สตป่าเวียง 
1 โรง/-รพ.สต.แม่
กองปิน 3 โรง/-รพ.
สต.ป่าเหว 4 โรง/     
-รพ.เมืองปาน 5 
โรง/-รพ.สต.แจซ้้อน

โรงเรียน
ประถมใน
พ้ืนที อ่าเภอ
เมืองปาน 
 
 

โรงเรียนทุกโรง
ผ่านการประเมิน
ต่ออายุรับรอง
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

6,750 UC 
 
 
 
 

กค.-สค. 
64  
 
 
 

ประสิทธิ์,ธนา
ภรณ์,เยาว์เรศ
,กิฏิกา 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

เหนือ 6 โรง/-รพ.
สต.ต้นงุ้น 4 โรง/       
- รพ.สตบ้านขาม2
โรง/-รพ.สตแม่แจ๋ม
1โรง 

6 ทันตสุขภาพ        
 6.1 การให้บริการทันตกรรม และการเคลือบ

หลุมร่องฟัน (Sealant) ป.1 – ป.6  
เด็ก ป.1 – ป.6 
ทุกคนในรร.ทุก
แห่ง 

ทุกสถาน
บริการ/รร.
ทุกแห่ง 

เด็ก ป.1 – ป.6 
ทุกราย 

  ต.ค.63-
มี.ค64 

นิภาพร 

 6.2 -ให้บันทึกการตรวจ และให้บริการเคลือบ
หลุมร่องฟันรายบุคคล ในฟันกรามแท้ซี  1 และซี 
ที  2 ตามความจ่าเป็น 
-ให้บันทึกการให้บริการเพื อรายงานจังหวัด  

ป.1 – 6    ทุก
รายที มีความ
จ่าเป็น 
 
 

ทุกสถาน
บริการ/รร.
ทุกแห่ง 
 

ป.1 – 6  ทุกราย
ที มีความจ่าเป็น 
 

  ต.ค.63-
มี.ค64 
 

นิภาพร 
 

 หมายเหตุ: สสจ.จะใช้ข้อมูลรายชื อเด็กมาเพื อสุ่ม
ตรวจสอบคุณภาพการด่าเนินการ (Retention 
Rate) 

       

 6.3 สุ่มการยึดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน
(จังหวัดด่าเนินการสุ่ม) 

สุ่มร้อยละ 10 
จากรายชื อ นร.(1 
รร./อ่าเภอ) 

    ประเมิน
เดือนมี.ค
64 

นิภาพร 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 6.4 การด่าเนินกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพและใช้
ไหมขัดฟัน และโรงเรียนประกวดแปรงฟัน
คุณภาพ (ประกวด กลุ่มเป้าหมาย 1 รร./อ่าเภอ) 
หมายเหตุให้พื้นที ด่าเนินการในรร.ที เคยเข้าร่วม
ประกวดในปี62 อย่างต่อเนื องร่วมกับ รร.
ตัวแทนในปี 64 

เด็ก ป.4-6
ทั้งหมด 170 คน 
ดังนี้ -รร.ปางดะ 
17 คน/-รร.
อนุบาลเมืองปาน 
69 คน (ได้แก่ 
บ้านถ้่า, บ้านทุ่งจี้
, บ้านทุ่งข่วง,
อนุบาลเมืองปาน,
บ้านจ๋ง) / 
-บ้านน้่าจ่า 24 
คน/-บ้านต้นงุ้น 
17 คน/-บ้านทุ่ง 
12 คน/-ศูนย์
เรียนรวมพระเจ้า
ตอกสาน 31 คน 

รร.ศูนย์
เรียนรวม
พระเจ้าตอก
สาน ,ปางดะ 
,อนุบาล
เมืองปาน
(ถ่้า, ทุ่งจี้, 
ทุ่งข่วง,
อนุบาลเมือง
ปาน,บ้าน
จ๋ง) , บ้าน
ทุ่ง , บ้านน้่า
จ่า, บ้าน
ต้นงุ้น 

 2000  
 

UC เริ ม
ด่าเนินงาน 
1 ธ.ค.63 
ประเมิน
เดือน มี.ค.
64 

นิภาพร 

 6.5 ตรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น 
ป.6  

ป.6 ทุกราย ป.6 ทุก
ราย/รร.ทุก
แห่ง 

เด็ก ป.6 ทุกราย
ได้รับการตรวจ
ช่องปาก 

  เริ ม
ด่าเนินงาน 
1 มิ.ย.-15 
ก.ค. 64 

นิภาพร 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 6.6 ส่ารวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียนทุก
แห่งและส่ารวจพฤติกรรมการบริโภคและการ
แปรงฟัน 
 
 

รร.ทุกแห่ง รร.ทุกแห่ง/
ทุกสถาน
บริการ 

มีกิจกรรมทันต
สุขภาพใน
โรงเรียนและมี
พฤติกรรมการ
บริโภคและการ
แปรงฟัน 

  เริ ม
ด่าเนินงาน 
1 มิ.ย.-
15 ก.ค.
64 

นิภาพร 

7 พัฒนาศักยภาพครูอนามัย        
 7.1 พัฒนาศักยภาพครูอนามัยคนใหม่โดย PM  

อ่าเภอ 
    - การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กวัย
เรียน 
    - การจัดการน้่าหนักเด็กนักเรียน(Smart Kids 
Coacher)  
    -การจัดการเมนูอาหารกลางวันคุณภาพใช้ 
TSL 
    - การแก้ไขปัญหาโภชนาการเพื อสูงดีสมส่วน
เด็กวัยเรียน 
    - การคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 
    - การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 

ครูอนามัย
โรงเรียนประถม
และมัธยม 
จ่านวน 30 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
ประถมและ
มัธยมใน
พ้ืนที อ่าเภอ
เมืองปาน 

 

 

 

 

ครูอนามัยได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจเพิ มข้ึนหลัง
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,700 UC ธ.ค 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยาว์เรศ,ธนา
ภรณ์,กิฏิกา 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที 

ด่าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

    - การคัดกรองเด็ก Obesity Sign และการส่ง
ต่อ 
    - การให้ความรู้เรื อง EQ ในเด็กวัยเรียนและ
ปัญหาพฤติกรรมเด็กที พบบ่อยในกลุ่มวัยเรียน 
   - การคัดกรองโรคจิตเวชในเด็ก ได้แก่สมาธิสั้น 
ความบกพร่องด้านการอ่าน เขียน ค่านวณ  
ปัญญาอ่อน ผิดปกติด้านอารมณ์ พฤติกรรม  เพื อ
เข้ารับการประเมิน วินิจฉัยโรคและรักษา การ
ปรับพฤติกรรมเด็กที มีปัญหา 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    27,200    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน:   การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยท างาน 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ≤ 1.95   
2 : กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥40    

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
สถานการณ์อ าเภอเมืองปานพบว่าโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ

96.95 และ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 95.99  กลุ่มเสี่ยง DM ปี 60 -61  มีแนวโน้มสูงขึ้น และลดลงในปี 62  แต่ในปี 63 มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้  3.08 , 
8.71, 7.40 และ 13.57 พบกลุ่มเสี่ยง HT มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 60-61 และลดลงในปี 62-63 ดังนี้ 25.64, 27.41, 22.01 และ 13.10   และผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 60-61 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ลดลงในปี 62 และเพ่ิมขึ้นในปี 63 ดังนี้ 2.45, 2.88, 1.82, 2.76   ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปี 60-61  เพ่ิมขึ้น และลดลงในปี 62  แต่ในปี 63 มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้ 3.24 , 7.74, 3.42, 3.69  ตามล าดับ  การควบคุมค่าระดับ
ความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ ปี 60-63  ดังนี้ 47.37 , 42.48 ,40.63 และ 40.49 ตามล าดับ การควบคุมค่าระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ ปี 60 -63 ดังนี้ 17.10 
,17.59 , 17.42 และ17.61 ตามล าดับ  และประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 71.21 ,ประชาชนวัยท างานอายุ 30-40 ปี มีค่า BMI อยู่
ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 43.48 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเกิดผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตมีเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการควบคุมน้ าตาลใน
เลือดและความดันโลหิตยังต่ ากว่าเกณฑ์ จึงเป็นเป้าหมายที่จ าเป็นต้องด าเนินการต่อในปี 2564  
GAP 

1. ด้านส่งเสริมป้องกัน : กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
2. ด้านการรักษา : การควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ได้ตามเกณฑ์ 
3. ด้านระบบข้อมูล : พัฒนาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล  
4. ด้านบุคลากร : ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130104               
  โครงการ ปรับพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน อ าเภอเมืองปาน ปี 2564 
1 การเฝ้าระวังและประเมินปัจจัยเสี่ยง        
 รายละเอียดกิจกรรม 

1. การคัดกรองประชากรที่มีอายุ > 35 ปี
ขึ้นไปที่ไม่ป่วยด้วยโรค DM,HT ทุกราย 

2. ส ารวจประชากรที่มีอายุ > 35 ปีที่อยู่
ในพ้ืนที่                            

3. ท าทะเบียนประชากรแยกรายหมู่บ้าน
ประเมินคัดกรอง ดังนี้                       
3.1 น้ าหนัก ส่วนสูง                            
3.2 ปัจจัยเสี่ยง เช่น ภาวะอ้วน, BMI 
เกิน ,พฤติกรรมบริโภค อาหาร ลดเค็ม 
ลดหวาน  บุหรี่ สุรา                                        
3.3 เจาะ DTX และ วัด BP ทุกราย 

      4.การส ารวจความเพียงพอของเครื่องมือ 
เช่น เครื่องเจาะ DTX และ Strip ,เครื่องวัด BP 
 
 
 

 
ประชากรอายุ 
35 ปี ขึ้นไป 
คัดกรอง DM 
จ านวน 
16,051 ราย
และ 
HT จ านวน 
18,843 ราย 
 
 
 
 
 
 

 
56 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.คัดกรอง
กลุ่มเป้าหมาย
ได้>90% 
2.มีทะเบียนครบ
ทุกแห่ง 
3. สัดส่วนการใช้
เครื่อง DTX และ 
BP คือ 1 เครื่อง : 
อสม 10 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตค-ธค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รพสต./
กลุ่มเวชฯ/
สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

2 พัฒนาคุณภาพของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม        
 2.1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 

    - รพ.สต./รพ. จัดท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง พร้อม
ขึ้นทะเบียน กลุ่มเสี่ยง DM,HTทุกคน ราย
หมู่บ้าน 
   - กลุ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ครัวเรือนที่มี
การตรวจความเค็มผิดปกติตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ,
กลุ่มท่ีมี BMI เกิน>=25 ,ดื่มสุรา สูบบุหรี,่ไม่ออก
ก าลังกาย 
  - มีทะเบียนภาพรวมอ าเภอ Google form 

กลุ่มเสี่ยง 
DM,HT ทุก
ราย 
 
 
 
 

รพ.สต./รพ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90  
 
 
 

  ภายใน ธค.
63 
 
 
 
 
 
 

รพสต./
กลุ่มเวชฯ/
สสอ.(กิฏิ
กา) 
 
 
 
 
 

 2.2.PCU วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและร่วม
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
-ประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

กลุ่มเสี่ยงDM 
/HT  
 

รพ.สต./รพ 
 
 

ทุก PCU มีส่วน
ร่วมวิเคราะห์
ข้อมูลได้ 

  ภายใน ธค.
63 
 
 

ทีม PCU 
 
 

  2.3. ด าเนินการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงจาก
เกณฑ์ ดังนี้  
- กลุ่มเสี่ยงทุกรายด าเนินการ 
- กิจกรรม สร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกัน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ.เมืองปาน  

กลุ่มเสี่ยง DM  
คน,HT ทุก
ราย 
(ปี 63 มี 
เสี่ยง DM 
2004 คน

รพ.สต./รพ 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 100
ของกลุ่มเสี่ยง 
DM และ HT 
สามารถกลับเป็น
กลุ่มปกติ 

 8,000 
 
 
 
 
 

UC 
 
 
 
 
 

ม.ค-กย.64 
 
 
 
 
 

รพสต./
กลุ่มเวชฯ/
สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

   - กลุ่มเสี่ยง DM ค่า DTX 100-125 mg% 
   - กลุ่มเสี่ยง HT ค่า BP 130-139/80-89 
mmHg 
  - ประเมินพฤติกรรมโดยท าแบบทดสอบความรู้
ก่อน-หลังการติดตาม 3 ครั้ง   
  -แจกไฟล์สื่อเกี่ยวกับอาหารและการออกก าลัง
กาย + การผ่านเกณฑ์ลดเค็มในครัวเรือนของ
กลุ่มเสี่ยง 
  -จัดท าสื่อเมนูในการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย
ในเรื่องอาหาร/ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
ภาวะเสี่ยง  
  - ให้ Buddy ติดตามโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกค่า 
dtx ทุก 1 เดือน, BP ทุก 7 วนั  
- ติดตามผลค่า dtx, BP ทุกเดือน (รายงานผล
ผ่าน Google Form ให้อ าเภอทุกเดือน) 
- ติดตามการตรวจเค็มทุกเดือน โดย อสม. บันทึก
ลง Google Form 
- คืนข้อมูลในที่ประชุม NCD board/คปสอ/
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 

,เสี่ยงHT 
2419 คน 
รวมทั้งหมด 
4,423 คน) 
 
 
 
 
 
 

 2. ครัวเรือนของ
กลุ่มเสี่ยงผ่าน
เกณฑ์การตรวจ
เค็ม 100% 
3. ผู้ป่วยรายใหม่ 
DM HT ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 
(และร้อยละ 50 
ของกลุ่มเสี่ยง 
DM และ HT ทุก
ราย สามารถกลับ
เป็นกลุ่มปกติ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.4 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกคนรายหมู่บ้าน เน้น  2 
ประเด็น คือ  เรื่องอาหารและออกก าลังกาย และ
การผ่านเกณฑ์ลดเค็มในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยง 
-เจ้าหน้าที่ให้ความรู้/แนะน าเรื่องอาหาร และ
ออกก าลังกาย 
-แจกไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ /เปิดเสียงตามสาย
ทุกหมู่บ้าน 
-คนที่มี BMI เกิน ร่วมออกก าลังกาย ทั้งใน
หมู่บ้านของตนเอง หรือลานออกก าลังกายประจ า
พ้ืนที่ 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม /วัดความเค็มทุกหลังคา
เรือน 
- อสม.รายงานให้กับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ตนเอง 
-เจ้าหน้าที่รายงานให้อ าเภอทราบ ผ่าน Google 
Form 

ทุก รพ.สต./
รพ 
 
 
 
 

ทุก รพ.สต./
รพ 
 
 
 
 

ทุก รพ.สต./รพ 
ร่วมกันวางแผน
ในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ครบ
ทุกที่ 

  ตค 63 
 
 
 
 

รพสต./
กลุ่มเวชฯ/
สสอ.(กิฏิ
กา) 
 
 
 
 

 2.5. New Service in PCU  
1.จัดแบ่งทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยตามปิงปอง
จราจร 7 สี แบ่ง 4 กลุ่มตามแนวทางท่ีต้องปรับ
ระบบบริการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้ป่วย 
DM/HT ทุก 
รพสต. 

รพสต./กลุ่ม
เวช 
 
 

จ านวนผู้ป่วย
เป้าหมายที่ได้รับ
บริการตาม
แนวทาง   

ม.ค-กย..64 
 
 
 

รพสต./
กลุ่มเวชฯ/
สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

    
  

(DM 540
ราย/HT332
7ราย) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 
ภายใน ธค.63 
ร้อยละ 50 
ภายใน มีค.64 
ร้อยละ 90 
ภายใน กย.64 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2. จัดบริการ ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มสีเขียว ได้รับการดูแลที่บ้าน โดย 
อสม.หรือ มอค. ติดตาม   
 

กลุ่มสีเขียวทุก
ราย 
 
 

กลุ่มสีเขียวทุก
ราย 
 
 

ได้รับการติดตาม
ครบทุกราย 
 
   

ม.ค-กย..64 
 
 
 

รพสต/รพ 
 
 
 

 2.2 กลุ่มสีส้ม เหลืองที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ได้รับการดูแลโดย รพสต. 

กลุ่มสีส้มไม่มี
ภาวะแทรก 
ซ้อน ทุกราย 

กลุ่มสีส้มไม่มี
ภาวะแทรก 
ซ้อน ทุกราย 

ได้รับการติดตาม
ครบทุกราย 

  ม.ค-กย..64 
 

รพสต/รพ 
 

    2.3 กลุ่มสีส้ม เหลืองที่มีภาวะแทรกซ้อน ,สี
แดง ได้รับการดูแลโดย PCU   
 

กลุ่มสีส้มทีมี่
ภาวะแทรกซ้อ
น ทุกราย 

กลุ่มสีส้มทีมี่
ภาวะแทรกซ้อ
น ทุกราย 

ได้รับการติดตาม
ครบทุกราย 

  ม.ค-กย..64 
 

รพสต/
รพ/PCU 
 

 2.4 กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคร่วม (CKD4-5) ,on 
warfarin  ได้รับการดูแลโดย รพ. 

กลุ่มผู้ป่วยที่มี
โรคร่วมทุก
ราย 

กลุ่มผู้ป่วยที่มี
โรคร่วมทุก
ราย 

ได้รับการติดตาม
ครบทุกราย 

  ม.ค-กย..64 
 

รพสต/รพ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.5 ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก
ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ประชาชน 
อายุ 35 ปี 
ขึ้นไป 

รพสต/รพ ประชาชนอายุ 
35 ปี ขึ้นไปได้รับ
การคัดกรองช่อง
ปากร้อยละ 100 

  ตค 63- กย 
64 

ทันตกรรม 

3 ก ากับติดตาม        
 3.1 ติดตามผลลัพธ์ BP,DTX ทุก 3 เดือน  กลุ่มเสี่ยงทุก

ราย 
 

รพ.สต./รพ 
 
 

- ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเสี่ยง DM และ 
HT สามารถกลับ
เป็นกลุ่มปกติ                        

  ธค.63, มีค.
64,มิย.64,
สค.64 

รพสต./รพ 
 
 

 3.2 ติดตามการตรวจเค็มทุกเดือน    กลุ่มเสี่ยงทุก
ราย 
 

รพ.สต./รพ 
 
 

- ครัวเรือนของกลุ่ม
เสี่ยงผ่านเกณฑ์การ
ตรวจเคม็ 100% 

  ธค.63-กย.
64 
 

รพสต./รพ 
 
 

 3.3 ติดตามผลลัพธ์ทุก 6 เดือน  กลุ่มเสี่ยงทุก
ราย 

รพ.สต./รพ 
 

กลุ่มเสี่ยงทุกรายได้
รับการตดิตาม 

  ธค.63,มิย.
64,กย.64 

รพสต./รพ 
 

 
 

3.4 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในภาพรวมอ าเภอ  

ทุก รพ/รพสต/
อปท. จ านวน 
20 คน 

อ าเภอเมือง
ปาน 

ทุกพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

1,800 
 
 

UC สค.64 
 
 

รพสต./
รพ/สสอ. 

4 การติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน        
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 4.1.การติดตามผลการด าเนินงานในเวที การ
ประชุม คปสอ.หรือ NCD Board ทุกเดือน 

ทุก รพ/รพสต 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 

มีการคืนข้อมูลผล
การท างานทุก
เดือน 

ร่วมกับ  
ย 2 

UC ต.ค.63 - ก.ย.
64 
 

ทีมงาน 
NCD 
Board  

 4.2.ผู้รับผิดชอบอ าเภอส่งรายงานให้จังหวัด ทุก 
3 เดือน 

สสอ. 
 

สสอ. 
 

ส่งรายงานให้จังหวัด 
ทุก 3 เดือน 

  ต.ค.63 - ก.ย.
64 

กิฏิกา 
 

5 ส่งเสริมการรับรู้โรค 
DM/HT/stroke/MI/1669/และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหาร/ออกก าลังกาย 

       

 5.1 สร้าง stroke Aleat/ awareness 
สนับสนุนสื่อและประชาสัมพันธ์อาการเตือนที่
ผิดปกติด้วยวิธีต่างๆ เวลาทองในการรอดชีวิต
มาถึง รพ.ภายใน 3 ชม. เน้นประโยชน์และการ
เรียกใช้ 1669   
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
DM/HT/stroke/MI/1669 และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเรื่องอาหาร/ออกก าลังกาย 
- แจกไฟล์ (แฟรชไดช์ รพ 8 แห่ง + รพ 1 แห่ง) 
ท าประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 56 หมู่บ้าน 

ทุก รพสต/
รพ/ทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
 

ทุก รพสต/รพ 
/ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ครบทุกแห่ง 
 
 

4,500 
 
 
 
 

UC 
 
 
 
 

มค 64 
 
 
 
 

กิฏิกา/
กานต์พิช
ชา,ศิริรัตน์, 
รพสต.ทุก
แห่ง 
 
 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    14,300 UC   
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน :   แผนบูรณาการ อาหาร และออกก าลังกาย 
ประเด็น / งาน : ลดหวาน ลดเค็ม และออกก าลังกาย 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ                                         

ลดหวาน  
1. ร้านเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการลดหวาน ร้อยละ 20 (เฉลี่ยจะต้องมี 6 ร้านที่จะร่วมโครงการ) 

 ลดเค็ม 
ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่า (เกณฑ์ สุขาภิบาล ผักปลอดสารพิษ ลดหวาน ลดเค็ม)   

        1.โรงเรียนประถม ได้รับการตรวจความเค็มในโรงเรียน /เดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม 2564 
         2.ร.ร มัธยม ได้รับการตรวจความเค็มในโรงเรียน /เดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม 2564 
         3.ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและโภชนาการจังหวัดล าปาง (เกณฑ์ 5 ด้าน) 

ออกก าลังกาย 
      ส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มที่มี BMI เกินมาตรฐาน (ในช่วง 23-24.99 กก./ตรม.)  

1. ร้อยละ 25 ประชาชนที่มีค่า BMI เกินมาตรฐาน(ในช่วง 23-24.99 กก./ตรม.) สามารถลดค่าBMI ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ  (ต่อ 1 PCU) 
  ร้อยละ 100  

2. รพสต. มีลานออกก าลังกาย 3วัน/สัปดาห์ 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

สถานการณ์อ าเภอเมืองปานพบว่า มีร้านเครื่องดื่มแบบ Stand-Alone (ร้านเครื่องดื่มโดยเฉพาะ) ในอ าเภอเมืองปานทั้งหมดมีจ านวน 29 ร้าน ในปีที่ผ่านมามีร้าน
ที่จะเข้าร่วมโครงการลดหวานต่ ากว่าเกณฑ์ และมีโรงเรียนประถม/.ร.ร มัธยมศึกษา ที่จะเข้าร่วมลดเค็ม จ านวนทั้งหมด 27 แห่ง  โดยในปีที่ผ่านมาทุกหมู่บ้านมีชมรมออก
ก าลังกายครบทุกหมู่บ้าน จ านวน 56 หมู่บ้าน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาดจึงท าให้ชมรมการออกก าลังกายของหมู่บ้านต้องหยุดกิจกรรม จึงขาด
ความต่อเนื่องในการออกก าลังกาย ท าให้ประชาชนที่มคี่า BMI เกินมาตรฐาน ไม่ได้ออกก าลังกาย จึงเป็นเป้าหมายที่จ าเป็นต้องด าเนินการต่อในปี 2564 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130105               
  โครงการ "ลดหวาน ลดเค็ม และออกก าลังกาย” อ าเภอเมืองปาน ปี2564  
1 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 “ลดหวาน” 
       

 1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลด
หวาน 

       

 1.1.1. ลดหวานในชุมชน :                                                                              
       1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมเรื่องลด
หวานระดับอ าเภอ จ านวน  1 คน                                                   

สสอ สสอ มีผู้รับผิดชอบใน
การส่งเสริม
เรื่องลดหวาน
ระดับอ าเภอ 

  กย 63 
 
 

กิฏิกา 
 
 

 1.2 น าประเด็นงดน้ าอัดลมในงานบุญ เข้าสู่ พชอ. 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบผลักดันให้เกิดนโยบาย
สาธารณะงดน้ าอัดลมในงานบุญ    
- น าเรื่องเข้าที่ประชุม พชอ.  
- น าเรื่องเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ-ก านัน-
ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือน  
-ให้ รพ/รพสต ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เรื่องการงด
น้ าอัดลม     

ทุก รพ/รพ
สต 
 
 
 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 
 
 

มีนโยบาย
สาธารณะงด
น้ าอัดลมใน
ชุมชน ร้อยละ 
100 หมู่บ้าน
งดน้ าอัดลมใน
งานบุญ 

 
 

 

 

 

 ต.ค.-63 
 
 
 
 
 
 

รพ/รพสต 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 1.3 ก าหนดเป้าหมายการส ารวจข้อมูลร้านเครื่องดื่ม
ในพ้ืนที่           

ทุก รพ/รพ
สต 
 

ทุก รพ/รพสต 
 

มีทะเบียนข้อมูล
ร้านเครื่องดื่ม  
          

  ตค.-63 
 

 

รพสต/รพ 
 

 1.4 อสม. สื่อสารความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม เพ่ือให้ติดสัญลักษณ์
เตือนให้ผู้บริโภคสั่งเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ าตาลน้อย 
(ร้านเครื่องดื่มอ่อนหวาน) 

ร้าน
เครื่องดื่ม 
29 ร้าน 
 
 

ร้านเครื่องดื่ม 
29 ร้าน 
ในอ าเภอเมือง
ปาน 

อสม.ด าเนินการ 
ครบทุกร้าน  
 
 
 

  ตค 63 - กย. 
64 

 
 

อสม/มอค/
รพสต/รพ 
 
 

  1.1.2. สถานบริการสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจอ่ืน/เอกชน จัดเครื่องดื่มในระหว่างการ
ประชุมเป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะดังนี้ 
- เครื่องดื่มร้อน ไม่ใช้เครื่องดื่ม 3 in 1  ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมชงเอง โดยจัดน้ าตาลให้คนละไม่เกิน 1 = 
ช้อนชา หรือ (ซองละ 4 กรัม) 
 - น้ าผลไม้/น้ าสมุนไพรหวานน้อย/น้ าเปล่า 
 - งดเครื่องดื่มชงส าเร็จ 
(เน้นการประชาสัมพันธ์ในการประชุมทุกเดือน 
ประชุม คปสอ. ผอ.รพสต. หัวหน้าส่วนราชการ-
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

ทุก
หน่วยงาน 
จ านวน 22 

แห่ง 
(สถาน
บริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง/สภ 
2 แห่ง/ 
ที่ว่าการ
อ าเภอ 1 
แห่ง/สนง.

ทุกหน่วยงาน 
จ านวน 22 

แห่ง 
(สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง/สภ 
2 แห่ง/ ที่ว่า
การอ าเภอ 1 
แห่ง/สนง.
เกษตรอ าเภอ 
1 แห่ง/
อุทยาน 1 

ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการ ร้อย
ละ 100 
 

  ตค 63 - กย. 
64 

 

มอค/รพสต/
รพ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 132 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

เกษตร
อ าเภอ 1 
แห่ง/อุทยาน 
1 แห่ง/
ธนาคาร 2 
แห่ง/อปท 5 
แห่ง) 

แห่ง/ธนาคาร 
2 แห่ง/อปท 
5 แห่ง) 

2 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร "ลดเค็ม"        
 2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องลดเค็มของแต่ละ

อ าเภอ 
สสอ สสอ มีผู้รับผิดระดับ

อ าเภอ 
  กย. 2563 กิฏิกา 

 

 2.2 ทุก รพสต./รพ ส ารวจและยืนยันเป้าหมายใน
การด าเนินงานแต่ละ setting  ได้แก่ ครัวเรือน ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ตลาด โรงเรียน 
(ประถม, มัธยม) และโรงพยาบาล เพ่ือใช้ในการ
ติดตามประเมินผลตลอดปีงบประมาณ 

ทุก รพสต/
รพ 
 
 
 

ทุก รพสต/รพ 
 
 
 

จัดท าแบบ
ส ารวจข้อมูล
ของsetting ที่
เป็นเป้าหมาย
ของปี 2564 
ครบ ร้อยละ 
100     

  กย. 2563 
 
 
 

รพสต/รพ/
กิฏิกา 
 
 
 
 

 2.3 รพสต./รพ ลงข้อมูลรายงานผลการส ารวจผ่าน
โปรแกรมทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 

ทุก รพสต/
รพ 

ทุก รพสต/รพ 
 

ทุกพ้ืนที่ลง
ข้อมูลครบ 

  ธค 63- กย 
64 

รพสต/รพ/ 
กิฏิกา 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.4 ผู้รับผิดชอบลดเค็มของอ าเภอตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก ากับติดตามงาน ผ่านการ
ประชุม คปสอ. 
 

สสอ สสอ มีการคืนข้อมูล 
ผ่านประชุม  
คปสอ ทุกเดือน 

 
 

 ธค 63- กย 
64 
 

กิฏิกา 
 
 

 2.5 ครัวเรือน (อาหารที่ครัวเรือนประกอบอาหาร
เอง อย่างน้อย 1 เมนู/เดือน) 
- อสม.ส ารวจวัดความเค็มและให้ความรู้ทุกครัวเรือน 

ทุก รพสต/
รพ 
 
 
 
 

ทุก รพสต/รพ 
 
 
 
 
 

ส ารวจเค็มใน
ครัวเรือน ร้อย
ละ 100                                          
ครัวเรือนผ่าน
เกณฑ์ลดเค็ม 
ร้อยละ 80 

  ธ.ค. 63.- 
ก.ย. 64 
 
 
 
 

รพสต/รพ/ 
มอค 
 
 
 
 

 2.6 ร้านก๋วยเตี๋ยว (ตรวจน้ าซุป)  
หมายเหตุ เฉพาะร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวเพียงอย่างเดียว
หรือร้านอาหารตามสั่งที่มีก๋วยเตี๋ยว 
-มอค.ตรวจวัดความเค็มและให้ความรู้ในการปรับลด
ความเค็มให้อยู่ในระดับปกติ 

ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว 
43 แห่ง 

 
 
 

ร้านก๋วยเตี๋ยว 
43 แห่ง 

 
 
 
 

1.ส ารวจเค็มใน
ร้านก๋วยเตี๋ยว 
ร้อยละ 100                                          
2.ร้านก๋วยเตี๋ยว
ผ่านเกณฑ์ลด
เค็มร้อยละ 80  

  ธ.ค. 63.- 
ก.ย. 64 
 
 
 
 

รพสต/รพ/ 
มอค 
 
 
 
 

 2.7 ร้านอาหาร (ร้านแบบตักหรือใส่ถุง ตรวจ 3 
ประเภทอาหาร คือ ต้ม แกง ย า) 
 หมายเหตุ กรณีขายทั้งอาหารและก๋วยเตี๋ยวให้
นับเป็นร้านอาหาร 

ร้านอาหาร 
41 แห่ง 
 

ร้านอาหาร 
41 แห่ง 
 

1.ส ารวจเค็มใน
ร้านอาหาร ร้อย
ละ 100                                              

  ธ.ค. 63.- 
ก.ย. 64 
 
 

รพสต/รพ/
กิฏิกา 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 มอค.ตรวจวัดวามเค็มและให้ความรู้ในการปรับลด
ความเค็มให้อยู่ในระดับปกติ" 

  2.ร้านอาหาร
ผ่านเกณฑ์ลด
เค็มร้อยละ 80 

    

 2.8 ตลาดสดด าเนินการพัฒนาเป็นตลาดเพ่ือ
สุขภาพ Healthy Market (ตลาดสดน่าซื้อ ตลาดลด
เค็ม ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และ มีจุดจ าหน่ายผัก
ปลอดสารพิษ ) เป้าหมายคือแผงจ าหน่ายอาหารปรุง
สุกทุกแผง 

ตลาดสด
บ้านศรีดอน
มูล  
ต.แจ้ซ้อน 
 

ตลาดสดบ้าน
ศรีดอนมูล  
ต.แจ้ซ้อน 
 
 

ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์ Healthy 
Market อย่าง
น้อย อ าเภอละ 
1 แห่ง 

  ธ.ค. 63.- 
ก.ย. 64 
 
 

รพสต/รพ/ 
กิฏิกา 
 
 

        2.8.1 คณะท างานอาหารปลอดภัยอ าเภอ
ประเมินรับรองตลาดเข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์
ตลาดจ าหน่ายอาหารปลอดภัย Healthy Market 
และส่งผลการประเมินให้จังหวัด 
- ทีมให้ค าแนะน า/การปรับปรุงตามเกณฑ์ 
- ประเมินรับรองตลาด  ครั้งที่1 มี.ค 64 
-ติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่2 ก.ค 64) 
 
 

คณะท างาน
อาหาร
ปลอดภัย
อ าเภอ 
จ านวน 8 
คน 
(สสอ 2 คน/
รพ2คน/รพ
สต2คน/
อปท2คน) 

ตลาดสดบ้าน
ศรีดอนมูล  
ต.แจ้ซ้อน 
 
 
 

ตลาดสดบ้านศรี
ดอนมูล 
ต.แจ้ซ้อน 
เป็นตลาดสด
ผ่านเกณฑ์ 
Healthy 
Market  

1,440 
 

UC มี.ค 64,ก.ค 
64 

 

รพ/รพสต/
มอค./กิฏิ
กา/พงษ์สิทธิ์ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.9 ตลาดลดเค็ม 
- มอค.ตรวจวัดวามเค็มและให้ความรู้ในการปรับลด
ความเค็มให้อยู่ในระดับปกติ 
- มีสติกเกอร์ ร้านนี้ดีต่อไต 
- มอค. ตรวจซ้ าหลังผ่านเกณฑ์ลดเค็ม ครบ 6 เดือน 

ตลาดเมือง
ปาน,สบลี
,ศรีดอนมูล,
บ้านแจ้ซ้อน,
ปลายนา) 
รวม 5 แห่ง 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 
 
 
 
 
 

-1 อ าเภอ/ 1 
ตลาดผ่านเกณฑ์
ลดเค็ม  
-แผงจ าหน่าย
อาหารปรุงสุก
ในตลาดผ่าน
เกณฑ์ลดเค็ม 
ร้อยละ 100  

  ธ.ค. 63- ก.ย. 
64 
 
 
 
 
 

รพสต/รพ/
มอค. 
 
 
 
 
 

 2.10 วัดลดเค็ม 
- ถวายความรู้พระสงฆ์ และพระ อสว./พระในเขต
รับผิดชอบ 
- อสม/พระ อสว.วัดความเค็มในอาหารทุกวันพระ 
(วัดความเค็มเดือนละ 2 ครั้ง โดยท าสัปดาห์แรกของ
เดือน และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 
- รายงานผลผ่านใน google form ของอ าเภอ 
- หากผ่านเค็ม ติดต่อกัน 3 ครั้ง ถือว่าเป็นวัดผ่านลด
เค็ม 
 

พระสงฆ์ 
จ านวน 

120 รูป 
 
 

วัดจ านวน 57
แห่งในอ าเภอ
เมืองปาน 
 
 
 

มีการสร้างเสริม
ความรู้ใน
พระสงฆ์ ทุกวัด 
 

 
 

 
 
 

ธ.ค.63 -ก.ค. 
64 
 
 

รพสต/รพ/
มอค/อสม/ 
พระ อสว 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.11. ปรับพฤติกรรม “ ลดเค็ม (เกลือและ
โซเดียม)”  ในโรงเรียนประถม-มัธยม ทุกแห่ง 
7.1. ร.ร.ประถมศึกษา Thai School Lunch มี
กิจกรรม ดังนี้ 
 - สสอ./รพช. ส ารวจและจัดท าทะเบียนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 - สสอ./รพช. แจ้งแนวทางการด าเนินงานให้แก่
โรงเรียนในสังกัด 
 - มอค.ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ แก่แม่ครัว ครู
ผู้ดูแล (โภชนาการ) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 - ตรวจวัดพบไม่เค็ม (2 สัปดาห์/ครั้ง) ต่อเนื่อง
ติดต่อกัน 3 ครั้งถือว่าผ่านเป็นโรงครัว (ร.ร.) ที่มีเมนู
ลดเค็ม 
 - ตรวจแล้วพบว่าเค็ม ให้ตรวจซ้ าไปทุกเดือน หาก
ผลการตรวจวัดพบไม่เค็มต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง  ถือว่า
ผ่านเป็นโรงครัว (ร.ร.) ที่มีเมนูลดเค็ม 
  - มอค.สื่อสารความเสี่ยงผลเสียต่อสุขภาพจากการ
บริโภคอาหารรสเค็มแม่ครัว ครูผู้ดูแล(โภชนาการ) ที่
ปรุงอาหารเค็มเกินมาตรฐาน อย่างสม่ าเสมอ 
 

โรงเรียน 27 
แห่ง 

โรงเรียนทุก
แห่ง อ.เมือง
ปาน 

โรงเรียนทุกแห่ง
ได้รับการ
ตรวจวัดความ
เค็ม 

  ธค 63- กย.
64 

มอค/รพสต/
รพ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 2.12 โรงพยาบาลลดเค็ม  
 - ส ารวจและจัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
 - แจ้งแนวทางการด าเนินงานให้แก่โรงครัวใน
โรงพยาบาล 
 - มอค.ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ แก่แม่ครัว ใน
โรงพยาบาล 
 - ตรวจวัดพบไม่เค็ม (เดือนละ 1 ครั้ง) ต่อเนื่อง
ติดต่อกัน 3 ครั้งถือว่าผ่านเป็นโรงครัวที่มีเมนูลดเค็ม 
 - ตรวจแล้วพบว่าเค็ม ให้ตรวจซ้ าไปทุกเดือน หาก
ผลการตรวจวัดพบไม่เค็มต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง  ถือว่า
ผ่านเป็นโรงครัวที่มีเมนูลดเค็ม 

โรงครัว 
โรงพยาบาล
เมืองปาน 

โรงพยาบาล
เมืองปาน 

โรงครัวผ่าน
เกณฑ์เมนูลด
เค็ม ร้อยละ 
100 

  ธค 63- กย.
64 

มอค/รพ. 

 2.13 จ าท าสื่อ/แจกป้ายสติกเกอร์ 
- ร้านเครื่องดื่ม/หน่วยงาน/หมู่บ้าน ผ่านลดหวาน 
-ครัวเรือน ร้านก๋วยเตี๋ยว/ร้านอาหาร/ โรงเรียน/วัด 
ผ่านเมนูลดเค็ม 
- ตลาดผ่านเกณฑ์ Healthy Market 
-ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่มอบป้าย พร้อมถ่ายรูป 
รายงานผลผ่าน Google Form 

- ร้านเครื่องดื่ม 
29ป้าย 
-ครัวเรือน 
9437 ป้าย
ร้านก๋วยเตีย๋ว 
43ป้าย/
ร้านอาหาร41 
ป้าย/ 

อ าเภอเมือง
ปาน 

ทุกแห่งที่ผ่าน
เกณฑ์ได้รับป้าย
สติกเกอร์ ร้อย
ละ100 

1,380  
 

UC มี.ค.64 กิฏิกา/รพ
สต/รพ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  โรงเรียน27
ป้าย/วัด 57 
ป้าย 
- ตลาด 1 
ป้าย  
รวมทั้งหมด 
9,635 ป้าย 

      

3 
 

 ส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มที่มี BMI เกิน
มาตรฐาน (ในช่วง 23-24.99 กก./ตรม.) 

       

 3.1. ก าหนดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการออกก าลัง
กายในประชาชน 

สสอ/รพ/รพ
สต 
 
 
 
 
 
 

สสอ/รพ/รพ
สต 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 25 
ประชาชนที่มีค่า 
BMI เกินมาตรฐาน
(ในช่วง 23 -
24.99 กก./ตรม) 
สามารถลดค่าBMI 
ลงมาอยู่ในเกณฑ์
ปกติ (ต่อ 1 PCU) 

  ต.ค 63 
 
 
 
 
 
 
 

กิฏิกา/รพ
สต/รพ 
 
 
 
 
 

 3.2. รพสต. คัดกรองประชาชนที่มี BMI เกิน
มาตรฐาน (ในช่วง 23-24.99กก./ตรม.) เข้าร่วม
ออกก าลังกายเพ่ือลดค่า BMI ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ประชาชนที่
มี BMI เกิน 
ทุกราย 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 
 
 

ประชาชนท่ีมี BMI 
เกิน เข้าร่วมออก
ก าลังกายมากกว่า
ร้อยละ 50 

  ต.ค.63 -ธ.ค. 
63 
 

รพสต/รพ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 3.3 มอค. และ อสม. สื่อสารการออกก าลังกายกับ
ประชาชน ควรออกก าลังกายแบบแอโรบิก เช่น เต้น
แอโรบิก วิ่ง เดินเร็ว บาสโลบ  เป็นต้น อย่างน้อย 3
วัน/สัปดาห์ และอย่างน้อย 30นาที/ครั้ง 

ทุก รพ/รพ
สต 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 

ร้อยละ 100  
 รพสต. มีลาน
ออกก าลังกาย 
3วัน/สัปดาห์ 

  ต.ค.63-ส.ค. 
64 
 
 

รพสต/รพ/
อสม. 
 
 

 3.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบเปิดลานออกก าลังกายท่ี รพ
สต. อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห ์

ทุก รพ/รพ
สต 
 

ทุก รพ/รพสต 
 

ทุก รพ/รพสต 
มีผู้รับผิดชอบ
ครบทุกแห่ง 

  ธค 63 
 

รพสต/รพ 
 

 3.5 อสม. ประเมินความต่อเนื่องของพฤติกรรมออก
ก าลังกาย วัด BMI ทุกเดือน 

ทุก รพ/รพ
สต 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 

อสม ประเมิน
ติดตามพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงทุกเดือน 

  ธค 63 – กย 
64 
 

รพสต/รพ 
 
 

 3.6 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ วิทยากรในการออกก าลัง
กาย ของแต่ละ รพสต. ตามความเหมาะสม  

ทุก รพ/รพ
สต 

ทุก รพ/รพสต 
 

มีอุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกายครบ
ทุกแห่ง 

ใช้งบ
ร่วมกับวัย
สูงอายุแล้ว 

UC ม.ค 64 
 

รพสต/รพ 
 

 - ชื้อเครื่องชั่งดิจิตอล พร้อมบอกค่า BMI /ไขมัน 
มวลกล้ามเนื้อ จ านวน 9 เครื่อง 

รพ/รพสต 9
แห่ง 

รพ/รพสต 9
แห่ง 

กลุ่มเป้าหมายวดั
มวลกายครบทุก
PCU 

10,350 
 

UC ม.ค 64 
 

รพ/สสอ 

 3.7. PCU ประเมินผล BMI หลังเข้าร่วมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมออกก าลังกาย 
-ผ่าน Google form 

ทุก PCU 
จ านวน 3 
โซน 

ทุก PCU 
จ านวน 3 
โซน 

มีการประเมินผล
หลังร่วมกิจกรรม 
ครบทุกแห่ง 

  ส.ค 64 ทีม PCU 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    13,170 UC   
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)   
 
แผนงาน:   การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยสูงอายุ 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1) ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ร้อยละ 90) 
2) ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม Care plan (ร้อยละ 90) 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  

จำกสถำนกำรณ์ปัญหำด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุ ประกอบกับสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุในเขตพ้ืนทีอ ำเภอเมืองปำน ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สู งอำยุโดยสมบูรณ์ 
(Aged society) ปี 59 ร้อยละ 20.77 ,ปี 60 ร้อยละ 22.60 และ ,ปี 61 ร้อยละ 23.88 ปี 62 ร้อยละ 27.79    

1) กำรคัดกรอง Healty Ageing อ ำเภอเมืองปำน ปี 2563 เป้ำหมำย 6,499 คน คัดกรอง 6,194 คน คิดเป็นร้อยละ 95.31 แบ่งเป็น กลุ่มติดสังคม 6,071 คน คิดเป็น ร้อยละ 
98.01 ติดบ้ำน 94 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.51 และติดเตียง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 

2) กำรคัดกรองภำวะเสื่อม หรือกลุ่มอำกำร Geriatric Syndromes พบที่มีควำมเสี่ยง/ผิดปกติ ได้แก่ โรคควำมดันโลหิตสูง คัดกรองได้ร้อยละ 54.16 พบเสี่ยงสูงร้อย
ละ 10.36 

3) โรคเบำหวำน คัดกรองได้ร้อยละ 81.57 พบเสี่ยงสูง 1.32, CVD คัดกรองได้ร้อยละ 39.93 พบเสี่ยงสูงอันตรำยร้อยละ 12.95  
4) ภำวะโภชนำกำร คัดกรองได้ร้อยละ 93.06 (พบผอม ร้อยละ 24.54 สมส่วน ร้อยละ 62.21 เริ่มอ้วน ร้อยละ 13.7  อ้วน ร้อยละ 1.5 และอ้วนอันตรำย ร้อย

ละ 0.03)  
5) ข้อเข่ำเสื่อม คัดกรองได้ร้อยละ 90.46 พบผิดปกติ ร้อยละ 5.99  
6) สุขภำพช่องปำก คัดกรองได้ร้อยละ 88.71 พบผิดปกติ ร้อยละ 0.82 
7) สมองเสื่อม AMT คัดกรองได้ร้อยละ 90.58 พบผิดปกติ ร้อยละ 1.43 
8) ภำวะหกล้ม คัดกรองได้ร้อยละ 90.64 พบผิดปกติ ร้อยละ 2.90 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 141 
 

9) 2Q คัดกรองได้ร้อยละ 90.77 พบผิดปกติ ร้อยละ 0.20 
10) ต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชน  ๒ องค์ประกอบ มีที่ผ่ำนเกณฑ์ ได้แก่ ต ำบลทุ่งกว๋ำว และต ำบลหัว

เมือง  
11) ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึงพิง (ติดบ้ำน ติดเตียง)ได้รับกำรดูแล และประเมิน ADL คะแนน ร้อยละ ๙๓.๔๘ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจำกเดิมจำกปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐.๐๒  (ข้อมูล ณ 

วันที่ ๑๓ ส.ค ๒๕๖๓) 
12) มีกำรประเมินสถำนบริกำรทุกระดับให้ผ่ำนเกณฑ์ สิ่งแวดล้อม ๕ ด้ำน ๑ วัด ๑ รพ./รพ.สต ทุกแห่งๆละ ๑ วัด ครบทุกแห่ง ผลงำนกำรประเมินตำม

อำรยสถำปัตย์ พบว่ำ ภำพรวมสถำนบริกำรผ่ำนเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๑ และวัดผ่ำนเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๐  
13) ผู้สูงอำยุที่มีฟันแท้ใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 20 ซี่ และมีฟันหลัง 4 คู่สบ (แท้กับแท้) ร้อยละ ๓๗.๗๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ส.ค ๒๕๖๓)  
14) จำกข้อมูลกำรให้บริกำรคลินิกกำยภำพบ ำบัด โรคข้อเข่ำเสื่อมเป็น๑ใน๕ กลุ่มโรคส ำคัญที่มีผู้รับบริกำรเข้ำมำรับกำรรักษำ โดยอยู่ในล ำดับที่ ๓  และมีผู้ป่วยโรค

ข้อเข่ำเสื่อมจ ำนวนมำกที่ต้องกลับเข้ำมำรักษำซ้ ำ ด้วยอำกำรปวด บำงรำยต้องนอนรักษำตัวในโรงพยำบำล  เป็นที่ทรำบกันดีว่ำผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อมจะมีอำกำร
ปวดเข่ำ ข้อเข่ำผิดรูป ข้อฝืดหรือข้อติด เดินล ำบำก ท ำกิจวัตรประจ ำวันต่ำงๆ ได้ไม่สะดวก ส่งผลให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ควำมสำมำรถ
ในกำรออกก ำลังกำยหรือปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันลดลง นอกเหนือจำกกำรเข้ำมำรับบริกำรในโรงพยำบำล ทำง คปสอ.เมืองปำน ยังได้มีกำรคัดกรองภำวะข้อเข่ำ
เสื่อมในผู้สูงอำยุจ ำนวนมำกกว่ำห้ำพันรำย พบปัญหำข้อเข่ำเสื่อมจ ำนวน ๓๗, ๒๔๓, ๔๐๖ รำย ในปี ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ ตำมล ำดับ     

GAP :         
1. กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ         
         - กิจกรรมในชมรมผู้สูงอำยุขำดควำมต่อเนื่อง           
         - เป้ำหมำยกิจกรรมลดภำวะเสี่ยงจำกกำรคัดกรองยังไม่ชัดเจน         
         - กำรจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอำยุ/พิกำร (universal design) ยังไม่ครอบคลุม         
2. กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวต่อเนื่องผ่ำนระบบ COC         
         - กำรพัฒนำบุคลำกร บำงต ำบลยังมี care giver ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

- บำงสถำนบริกำรที่ยังไม่มี CM      
 
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 142 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130106               
 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอเมืองปาน ปี 2564  
1  ส่งเสริมสุขภาพ เน้นป้องกันพลัดตกหกล้ม  

ข้อเข่าเสื่อม และฟัน  
              

 1.1 ออกก ำลังกำย ผู้สงอำยุกลุ่มติด
สังคม จ ำนวน 
6031 คน 
โดยแยกรำยสถำน
บริกำร ได้แก่  
ป่ำเหว 727รำย/แม่
กองปิน 
587รำย/ทุ่งข่วง 
746รำย/ป่ำเวียง 
717รำย/แจ้ซ้อน
เหนือ1167รำย/แม่
แจ๋ม 138รำย/บ้ำน
ขำม281รำย/เมือง
ปำน1005รำย/
ต้นงุ้น 538รำย 
 

 
 

 ทุก รพ.สต. มี
กำรจัด
กิจกรรมออก
ก ำลังกำยใน
ชมรมผู้สูงอำยุ
ทุกชมรม    

183,600 uc  ต.ค 63-ก.ย
64  
 
 
 

ผู้รับผิดช
อบแต่ละ
พ้ืนที่ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

       1.1.1 สนับสนุนและจัดให้ผู้สูงอำยุมีออก
ก ำลังกำยโดยร ำวง 2 วัน/สัปดำห์ สถำนที่ ที่ท ำ
กำรชมรมผู้สูงอำยุ/ศูนย์ผู้สูงอำยุหรือลำนออก
ก ำลังของรพสต. 
-มีผู้น ำออกก ำลังกำย 1 คน ส ำหรับผู้สูงอำยุ 
ประจ ำลำนออกก ำลังกำย 
- มีทะเบียนผู้น ำออกก ำลังกำย 

       

 ๑.๑.2. ทุกรพ.สต./ชมรมผู้สูงอำยุ ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบ ในกำรจัดเวร เพ่ือเตรียมเครื่อง
เสียง เพลงในกำรออกก ำลังกำย และเปิดเพลง 
สัปดำห์ละ 2 วันๆละ 30 นำท ี 
-มีทะเบียนผู้รับผิดชอบ เวรแต่ละวัน 

       

  ๑.๑.3. ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมออกก ำลังกำยเต้นร ำ 
บำสโลบ สัปดำห์ละ 2 วันๆละ 30 นำท ี ณ 
ลำนออกก ำลังกำย รพ.สต./ที่ท ำกำรชมรม
ผู้สูงอำยุ/ศูนย์ผู้สูงอำยุ 
- ลงรำยชื่อร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
-ถ่ำยภำพรำยงำนกิจกรรม ส่งใน Line Grop 
“ชมรมออกก ำลังกำย อ ำแภอเมืองปำน”  
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 - ให้เจ้ำหน้ำที่ สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ผ่ำน Google Form ประจ ำทุกเดือน 

       

 1.1.4 จ้ำงเหมำวิทยำกรให้ควำมรู้กำรออก
ก ำลังกำยผู้สูงอำยุ  
- 1 คน ประจ ำลำนออกก ำลังกำย 

       

 ๑.๒. ข้อเข่ำเสื่อม ผู้ที่อำยุ 55 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน8837 รำย 
โดยแยกรำยสถำน
บริกำร ได้แก่ ป่ำเหว 
1109รำย/แม่
กองปิน986รำย/ทุ่ง
ข่วง 1411รำย/ป่ำ
เวียง 
1019รำย/แจ้ซ้อน
เหนือ1693รำย/แม่
แจ๋ม 223รำย/บ้ำน
ขำม415รำย/เมือง
ปำน1478รำย/
ต้นงุ้น 503รำย 

ทุกสถำน
บริกำร 
 
 
 

ร้อยละ 50 
ของกลุ่มอำยุ 
55 ปีขึ้นไป 
ที่มำรับบริกำร 

  ต.ค 63-ก.ย
64 
 

แพทย์
แผน
ไทย/

ผู้รับผิดช
อบงำน
แต่ละ
แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 ๑.๒.1.รพ.จัดบริกำรพอกเข่ำสูตรแม่มอกและ
สมุนไพรพ้ืนบ้ำน สนับสนุนทุก รพสต.อย่ำง
น้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มอำยุ 55 ปีขึ้นไป 

       

 ๑.๒.2.รพสต. ให้บริกำรพอกเข่ำแก่ผู้รับบริกำร
อำยุ 55 ปีขึ้นไป อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 

       

 1.2.3.รพสต.ให้ควำมรู้กำรบริหำรกล้ำมเนื้อ
และเข่ำแก่ผู้รับบริกำรในสถำนบริกำร อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง/ปี ดังนี้ 1) จัดหำข้อมูลผู้ขำย
สมุนไพร ,2.) จัดหำคลิปกำรบริหำรกล้ำมเนื้อ
และเข่ำ, ๓) ข้อมูลผู้ขำยสมุนไพร ,๔) คลิปกำร
บริหำรกล้ำมเนื้อและเข่ำ) 

       

 1.3 Fall ผู้ที่น้ ำหนักเกิน 
จ ำนวน 85 คน  
แยกรำยสถำนบริกำร 
ได้แก่  
ป่ำเหว 14รำย/แม่
กองปิน13รำย/ทุ่ง
ข่วง 11รำย/ป่ำเวียง
3รำย/แจ้ซ้อนเหนือ
18รำย/แม่แจ๋ม 1 

ทุก รพ/รพสต 
จ ำนวน 9 
แห่ง 
 
 

ร้อยละ 20 
ของกลุ่ม นน.
เกินที่อำยุ 55 
ปีขึ้นไป 

  ต.ค 63-ก.ย
64 
 
 
 
 

ขวัญทอง
, 
แสง
เดือน,
ประสิทธิ์, 
กิฏิกำ,
ผู้รับผิดช
อบแต่ละ
แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

  รำย/บ้ำนขำม6รำย/
เมืองปำน15รำย/
ต้นงุ้น 4รำย 

      

 1.3.1.เลือกกลุ่มอำยุ 55 ปีขึ้นไปท่ีมี น้ ำหนัก
เกิน 

       

 1.3.2.จัดกิจกรรมเพ่ือให้ลดน้ ำหนักและมีกำร
บริหำรข้อเข่ำของกลุ่มเป้ำหมำย   โดยให้
ควำมรู้เรื่องโภชนำกำร และกำรบริหำรข้อเข่ำ /                              
เชิญชวนออกก ำลังกำย /จัดท ำสื่อ/แนวทำงกำร
ลดน้ ำหนักและมีกำรบริหำรข้อเข่ำ    

       

   1.3 ฟัน        

 
1.3.1. ผู้สูงอำยุได้รับกำรทำฟลูออไรด์เพ่ือ
ป้องกันรำกฟันผุ 

ผู้สูงอำยุที่เป็น
โรคเบำหวำน 

รพ. และทุก 
รพ.สต. 

ร้อยละ 20  - - ตค. 63- กย 
64 

ทันตก
รรม 

 
1.3.2. ดูแลสุขภำพช่องปำกผู้สูงอำยุติดบ้ำน
ติดเตียง 

ผู้สูงอำยุติดบ้ำนติด
เตียง 

รพ. และทุก 
รพ.สต. 

ร้อยละ 100 - - ตค. 63- กย 
64 

ทันตก
รรม 

 
1.3.3. โครงกำรฟันเทียมพระรำชทำน 
(ให้บริกำรใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอำยุ 50 ปีขึ้นไป) 

ผู้ป่วยที่มีอำยุ 50 ปี
ขึ้นไป 

รพ.เมืองปำน จ ำนวน 37 
คน 

20,000
  

uc ตค. 63- กย 
64 

ทันตก
รรม 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

   1.3.4  โครงกำรกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
ป้องกันทันตสุขภำพในชมรมผู้สูงอำยุ (ตำม
ต ำบล long term care) 

ผู้สูงอำยุในชมรม
ผู้สูงอำยุ 

รพ. และทุก 
รพ.สต. 

6 ชมรม - - ตค. 63- กย 
64 

ทันตก
รรม 

2 
 

จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ (universal 
design) 

       

 2.1 สถำนบริกำร        

 

      2.1.1  สถำนบริกำรทุกแห่งปรับปรุง
สถำนบริกำรให้ผ่ำนเกณฑ์ universal design 
ตำมแนวทำงกำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ผู้สูงอำยุ/พิกำร (universal design) และแบบ
ประเมิน 

รพ/รพสต. ทุกแห่ง ทุก รพ/รพ
สต. 

 
 

สถำนบริกำร
ทุกแห่ง
ปรับปรุงสถำน
บริกำรให้ผ่ำน
เกณฑ ์ร้อยละ 
100 

  ต.ค 63-ก.ย
64  
 

ผู้รับผิด
ชอบแต่
ละแห่ง 

 
2.2 วัด        

 

      2.2.1. รพสต.ประเมินและให้ข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงวัดให้ผ่ำนเกณฑ์ universal design 

1 วัด 1 รพ./รพ.สต. 
 

1 วัด 1 รพ./
รพ.สต. 
(วัดหลวงเมือง
ปำน ,วัด
ปลำยนำ ,วัด 

รพสต.
ประเมินและ
ให้ข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงวัดให้
ผ่ำนเกณฑ์  

  ต.ค 63-ก.ย
64 
 

 
 

ผู้รับผิดช
อบงำน
ผู้สูงอำยุ 
งำนENT 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

  ทุ่งกว๋ำว,แม่
กองปิน
,ทุ่งส้ำน,ศรี
ดอนมูล,ทุ่งปิ้ง, 
ปำงสละ,วัด
บ้ำนขำม) 

universal 
design 
ครอบคลุม 
ร้อยละ 100 

    

 

    2.2.2. จัดท ำแผนกำรปรับปรุงจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอำยุ/พิกำร ตำมเกณฑ์
กฎกระทรวง  ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
-ห้องน้ ำแยก ชำย หญิง และห้องน้ ำผู้พิกำร  
-ทำงลำด  
-ที่จอดรถ   
-ป้ำยข้อมูลประชำสัมพันธ์ 

1. สถำนบริกำร
สำธำรณสุขทุกแห่ง 
(รพ./รพ.สต.)       
2. วัด 1วัด 1 รพ./
รพ.สต. 
 

วัดหลวงเมือง
ปำน ,วัด
ปลำยนำ ,วัด
ทุ่งกว๋ำว,แม่
กองปิน
,ทุ่งส้ำน,ศร ี

ทุกพ้ืนที่
เป้ำหมำย
ได้รับกำร
ปรับปรุง ร้อย
ละ 50 

  ม.ค –ก.ย 64 
 
 
 
 

ผู้รับผิด 

ชอบงำน
ผู้สูงอำยุ 
งำนENT 

 

 

- กำรให้บริกำรข้อมูล 
 

 ดอนมูล,ทุ่งปิ้ง,
ปำงสละ,วัด
หัวเมือง 

     

 

    2.2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ให้ สสจ. 1. สถำนบริกำร
สำธำรณสุขทุกแห่ง  
 

วัดหลวงเมือง
ปำน ,วัด
ปลำยนำ ,วัด 

รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
ของพ้ืนที่ 

  ธ.ค. 63, มี.ค. 
64 มิ.ย. 64,
ก.ย. 64 

กิฏิกำ,จิ
รำยุทธ
ผู้รับผิด 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

 (รพ./รพ.สต.) 2. วัด 
1วัด 1 รพ./รพ.สต. 

ทุ่งกว๋ำว,แม่
กองปิน
,ทุ่งส้ำน,ศรี
ดอนมูล,ทุ่งปิ้ง, 
ปำงสละ,วัด
บ้ำนขำม 

กลุ่มเป้ำหมำย
ครบทุกพ้ืนที่ 

   ชอบงำน
ผู้สูงอำยุ 
งำนENT 

 
2.3 ครัวเรือน        

 

      2.3.1. รพ.สต./รพ. ส ำรวจและเลือก
ครัวเรือนที่มีควำมเสี่ยง               
    - มีผู้สูงอำยุที่อ้วน /เสี่ยงต่อกำรพลัดตกหก
ล้ม 
    - มีสภำพแวดล้อมเสี่ยงต่อกำรหกล้ม 

PCU.ละ 30 หลังคำ
เรือน 

(รวมอ ำเภอเมืองปำน 
90หลังคำเรือน) 

อ ำเภอเมือง
ปำน 
(PCU เหนือ,
กลำง,ใต้ 90
หลังคำเรือน) 

ผู้สูงอำยุกลุ่ม
เสี่ยงได้รับกำร
ดูแลด้ำน
สภำพแวดล้อ
มที่เสี่ยงต่อ
กำรหกล้ม 
มำกกว่ำร้อย
ละ 50 

  
 
 
 

ต.ค 63-ก.ย
64 
 

ขวัญทอง
,แสง
เดือน,
ประสิทธิ์
กิฏิกำ,
ผู้รับผิดช
อบแต่ละ
แห่ง 

 
     2.3.2. เสนอให้ทีม PCU และ สสอ.รับรอง                 

 

     2.3.3. รพสต.ส่งข้อมูลให้ พชอ.เพ่ือน ำเข้ำ
ที่ประชุมพชอ.พิจำรณำสนับสนุน             
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

     2.3.4. ช่ำงท้องถิ่นท ำรำยละเอียดกำร
ปรับปรุง  

       

 

2.3.5. ด ำเนินกำรปรับปรุงจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อผู้สูงอำยุ/พิกำร ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

       

 

     2.3.6. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ให้ สสจ.ทุก 
3 เดือน 

       

3 
 

พัฒนาศักยภาพพระในการดูแลพระสงฆ์ในวัด        

 

3.1 อบรมหลักสูตรพระ อสว. หลักสูตรกรม
อนำมัย 

 

วัดที่ยังไม่ได้อบรม
พระอสว. 35 วัด 

วัดที่ยังไม่ได้
อบรมพระ 
อสว.ในเขต 
รพ./รพ.สต. 

มีพระ อสว.
ทุกวัด 

 PPA 
สสจ. 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

ขวัญทอง
,แสง
เดือน, 
จิรำยุทธ,
ประสิทธิ์
,กิฏิกำ 

 
3.1.1 กิจกรรมทำงกำรตำมหลักพระธรรมวินัย        

 
3.1.2 กำรพิจำรณำเลือกฉันอำหำร        
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

3.1.3 ให้ประชำชนตระหนักในกำรถวำย
อำหำรและเครื่องดื่มท่ีไม่เป็นโทษต่อสุขภำพ
พระสงฆ์ 

       

4 
 การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง        

 

   4.1.1. อบรม CG ให้ครบทุกต ำบล 
หลักสูตร cg 70 ชม. 

Cg ใหม่ให้ทดแทน
คนเดิมจ ำนวน 15 
คน  

อ ำเภอเมือง
ปำน 
 
 
 
 

 มี CG ให้ครบ
ทุกต ำบล 
 
 

15,750 
 
 

UC 
 
 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 

ขวัญทอง
,แสง
เดือน, 
จิรำยุทธ,
ประสิทธิ์
,กิฏิกำ 

5 
 

การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร        

 

5.1 ทบทวนคณะกรรมกำรงำนผู้สูงอำยุและผู้
พิกำร  

ผู้รับผิดชอบงำน
ผู้สูงอำยุในอ ำเภอ
เมืองปำน 
 

สสอ.เมือง
ปำน/รพ.เมือง
ปำน/รพ.สต 
 
  

มีคณะกรรม 
กำรงำน
ผู้สูงอำยุและผู้
พิกำรที่เป็น
ปัจจุบัน 

  ต.ค 63 
 
 
 
 

ขวัญทอง
,แสง
เดือน,
ประสิทธิ์
,กิฏิกำ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

5.2 สนับสนุนให้ CM : ฟ้ืนฟูควำมรู้ (กรม
อนำมัย 4 วัน)  ศูนย์อนำมัยที่ 1 จัดอบรม  

CM จ ำนวน 8 คน 
(รพ.สต 7 แห่ง/รพ 
1 แห่ง)  
 
 
 

CM จ ำนวน 8
คน (รพ.สต 
ทุ่งข่วง,ป่ำ
เวียง,แม่
กองปิน,แจ้
ซ้อนเหนือ,
บ้ำนขำม,ป่ำ
เหว,ต้นงุ้น,รพ.
เมืองปำน 

CM ทุกคน
ได้รับกำรฟ้ืนฟู
ควำมรู้  
 
  

  งบ ย.3   
พ.ย.-ธ.ค. 63 
 
 
 

CM 8 
แห่ง 
 
 
 
 

 

5.3 กำรอบรมฟ้ืนฟู CG 
(CG 63 คน + พระ อสว 27 รูป)  

CG/พระ อสว. 
ทั้งหมด 90 รำย 

อ ำเภอเมือง
ปำน 
 
 

CG/พระ อสว 
ทุกคนได้รับ
กำรอบรม
ฟ้ืนฟู 
 

24,300 
 
 
 

UC 
 
 
 

ก.ค. 64 
 
 
 

ขวัญทอง
,แสง
เดือน,   
จิรำยุทธ,
ประสิทธิ์
,กิฏิกำ 
 

 

5.4 กำรอบรมแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลผู้สูงอำยุ แพทย์ผู้รับผิดชอบ
ดูแลผู้สูงอำยุ 1 คน 

แพทย์ 1 คน 
รพ.เมืองปำน 
 

มีแพทย์ดูแล
ด้ำนผู้สูงอำยุ 

  งบ ย.3  
ม.ค.-ก.พ.64 

ขวัญทอง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

5.5 ประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนผู้สูงอำยุ
ทั้งในสถำนบริกำรสุขภำพ และ อปท. จ ำนวน 
2 ครั้ง 

ทีมสหวิชำชีพ 20 
คน 

อ.เมืองปำน ผู้รับผิดชอบ
เข้ำร่วม
ประชุมครบ
ทุกสถำน
บริกำร 

3,600 UC ม.ค 64, ส.ค 
64 

สห
วิชำชีพ 
ผู้รับผิดช
อบ
ผู้สูงอำยุ 

6 
 

ประสานความร่วมมือเครือข่าย (พม./อปท.-
ท้องถิ่น ,สภาผู้สูงอายุ/ชมรม/เครือข่ายอ่ืนๆ) 

ทุกสถำนบริกำร ทุกสถำน
บริกำร 

มีกำรประสำน
ควำมร่วมมือ
ครบทุกต ำบล 

  ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ผู้รับผิดช
อบทุก
แห่ง 

 

   6.1. ประสำน อปท. สนับสนุนข้อมูล /
ควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุ โรงเรียนผู้สูงอำยุและชมรม
ทุกหมู่บ้ำนงำนผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง 

       

 

   6.2. ประชุมร่วมกับ อปท ในกำรจัดตั้งศูนย์
ผู้สูงอำยุ 

       

 

  6.3. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำง
กำรแพทย์ในกำรสับสนุน ดูแลผู้ป่วยที่บ้ำน 

       



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 154 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

  6.4.  สนับสนุนข้อมูล /ควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุ
ส ำหรับหน่วยงำนอื่น  Ex. สวนสำธำรณะ/ที่
ออกก ำลังกำย สว./ทำงเดินห้องน้ ำ/วัด 

       

 

  6.5. ประสำนขอควำมร่วมมือเครือข่ำยในทั้ง
ในและนอกพ้ืนที่และทีมสหวิชำชีพในกำรขอ
ควำมร่วมมือทั้งด้ำนกำรออกเยี่ยมบ้ำน 

       

 

  6.6. มีกำรจัดระบบกำรให้ค ำปรึกษำในทีม 
coc ผ่ำนทำงโทรศัพท์หรือsocial network 

       

 

  6.7. สื่อสำร ข่ำวสำรด้ำนสุขภำพและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพในผู้สูงอำยุ 

       

7 ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม pre-aging มีความพร้อมเข้าสู่ วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ      

 

  7.1.ส่งเสริมให้ประชำชนกลุ่ม pre-aging มี
ควำมพร้อมเข้ำสู่วัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ และ
ส่งเสริมให้กลุ่ม pre-aging และ aging ใหม่มี
พฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ โดยกำรจัดท ำ 

จน. ผู้สูงอายุ 59 ปี 
ทุกคนในอ าเภอเมือง
ปาน  
 

ทุก รพ/รพสต 
 

ประชำชน
กลุ่ม pre-
aging มีควำม
พร้อมมำกกว่ำ
ร้อยละ 80 

 กสต. ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ผู้รับผิดช
อบทุก
แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

โครงกำรโครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ที่จะเข้ำสู่
วัยผู้สูงอำยุ 
- เสริมสร้ำงควำมรู้กำรดูแลตนเองให้กับ
ผู้สูงอำยุใหม่ให้มีคุณภำพ ป้องกันโรคภัย โดย
ประสำนควำมร่วมมือครอบครัว และภำคี
เครือข่ำยชุมชน 

       

 

7.2 โรงเรียนผู้สูงอำยุจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกต ำบล ต ำบลละ 
15 คน รวม 75 คน  

อ.เมืองปำน โรงเรียน
ผู้สูงอำยุมี
ผู้เข้ำร่วมกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครบทุก
ต ำบล 

6,750 UC ต.ต.63-กย.
64 

ผู้รับผิดช
อบงำน
ผู้สูงอำยุ 

8 พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ      

 

8.1 จัดระบบบริกำรในคลินิก 
 

 

ทุก รพ/รพสต 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 

ผู้สูงอำยุเข้ำถึง
ระบบริกำร
มำกกว่ำร้อย
ละ 90 

  ต.ค 63- ก.ย 
64 

ผู้รับผิดช
อบแต่ละ
แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 
8.1.1 ทบทวนแนวทำง และส่งเสริมให้จัด
คลินิกผู้สูงอำยุใน รพช. 

       

 
8.1.2 คัดกรอง ADL และ Geriatric 
syndrome 

       

 
8.1.3 ประเมินสมรรถนะผู้สูงอำยุเพื่อกำรดูแล        

 

8.1.4 ลงบันทึกกำรคัดกรองในสมุดบันทึก
ประจ ำตัวผู้สูงอำยุ 

       

 
8.1.5 ส่งต่อผู้สูงอำยุไปรักษำคลินิกเฉพำะทำง        

 
8.1.6 ติดตำมและดูแลกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง        

 

8.1.7 จัดเก็บข้อมูลและจัดท ำทะเบียนกำรคัด
กรอง รักษำ และส่งต่อ ให้ครอบคลุมและ
ครบถ้วน 

       

 

8.1.8 ประชุมทบทวน/ฟื้นฟูควำมรู้ด้ำนกำรคัด
กรองตำในผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป (กำรใช้
โปรแกรม VISION2020) 

ผู้รับผิดชอบงานจักษุ 
รพ/รพสต/สสอ 
จ านวน 12 คน 

ผู้รับผิดชอบ
งานจักษุ รพ/
รพสต/สสอ 
จ านวน 12 คน 

ผู้รับผิดชอบ
งานจักษุ 

1,080 UC พย 63 ผู้รับผิด 
ชอบงำน
จักษุทุก
แห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

8.1.9 สรุปข้อมูลกำรคัดกรองและรำยงำนผล
กำรคัดกรอง 

       

 

8.2 จัดระบบบริกำรในชุมชน ทุก รพ/รพสต 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 

ผู้สูงอำยุเข้ำถึง
ระบบริกำร
มำกกว่ำร้อย
ละ 90 

  ต.ค 63- ก.ย 
64 

ผู้รับผิด 
ชอบแต่
ละแห่ง 
 

 

8.2.1.ประชุมคณะกรรมกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทุกต ำบล 
 

ทุก ต ำบล 
 

คณะกรรมกำร
เข้ำร่วม
ประชุม 

  ต.ค 63- ก.ย 
64 

รพ/รพ
สต 

 

8.2.2 ประเมินสุขภำพ/คัดกรองเสี่ยง 
(สนับสนุนแนวทำง ) 
- CG/อสม. คัดกรอง ADL และ Geriatric 
syndrome 
- ใช้แบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนแบบ 
Inhomeless 
- กำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับ
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ภำยใต้เครือข่ำยบริกำร 
อ ำเภอเมืองปำน ปี 2564 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 

ผู้สูงอำยุได้รับ
กำรคัดกรอง
มำกกว่ำร้อย
ละ 80 

  ต.ค 63- ก.ย 
64 

ผู้รับผิด 
ชอบแต่
ละแห่ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

8.3 LTC. : ประเมินตนเองเพ่ือพัฒนำตำม 7 
องค์ประกอบ 

LTC ทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 

LTC ทุกแห่ง 
 
 

LTC ทุกแห่ง
ได้รับกำร
ประเมินครบ
ทุกแห่ง  
 

  ม.ค 64 

 

ขวัญทอง
,แสง
เดือน,       
จิรำยุทธ,
ประสิทธิ์
,กิฏิกำ,
ผู้รับผิด 
ชอบทุก
แห่ง 

 
     8.3.1 คืนข้อมูลให้ท้องถิ่น        

 

     8.3.2 คณะกรรมกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ LTC 
เป็นพี่เลี้ยงให้ LTC ที่ยังไปผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

8.4  ส่งเสริมสุขภำพพระสงฆ์ และสนับสนุน 
ถวำยองค์ควำมรู้ส ำหรับพระสงฆ์ในกำรดูแล
สุขภำพตนเอง 

 

รพ. รพ.สต. แห่งละ 
1 วัด 
 
 
 
 

วัดหลวงเมือง
ปำน ,วัด
ปลำยนำ ,วัด
ทุ่งกว๋ำว,แม่
กองปิน
,ทุ่งส้ำน,ศรี
ดอนมูล,ทุ่งปิ้ง, 
ปำงสละ,วัด
หัวเมือง 

พระสงฆ ์ใน
เขตรพ. รพ.
สต. แห่งละ 1 
วัด 
ได้รับองค์
ควำมรู้
มำกกว่ำร้อย
ละ 80 
 

ร่วมกับแผน
บูรณำกำร  

 ม.ค 64 

 

 

 

ขวัญทอง
,แสง
เดือน,จิ
รำยุทธ,
ประสิทธิ์
,กิฏิกำ,
ผู้รับผิดช
อบทุก
แห่ง 

 
  8.4.1 จับคู่วัด/ศำสนสถำนอุปถัมภ์ อย่ำง
น้อย รพ. รพ.สต. แห่งละ 1 วัด 

       

 

  8.4.2 จัดกำรสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรส ำรวจค่ำ
ดัชนีลูกน้ ำยุงลำย กำรส ำรวจสุนัขและแมวชุมชน
ในวัด และประสำนปศุสัตว์/ท้องถิ่นฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ และกำรคัดแยกขยะ 
-มีทะเบียนค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย 
-มีทะเบียนส ำรวจสุนัขและแมวชุมชนในวัด 

       

 

-ประสำนปศุสัตว์/ท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 
-มีกิจกรรมจิตอำสำ 5 ส. คัดแยกขยะทุกสถำน
บริกำร 

       

 

   8.4.3 ปลูกต้นกำรบูร หรือต้นรวงผึ้งในวัด/
ศำสนสถำน/สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
-มีทะเบียนกำรส ำรวจ 

       

 

8.4.4 รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ประชำชนที่รอรับ 
OPD ใน รพ. 
- ให้ควำมรู้1 ครั้ง/สัปดำห์  

       

 

8.4.5 กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรช่วยชีวิตด้วยกำร
ท ำ CPR แก่พระสงฆ์และประชำชน 
-ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยของ
หมู่บ้ำน 

56 หมู่บ้าน 56 หมู่บ้าน 
อ าเภอเมือง
ปาน 

ทุกหมู่บ้ำนมี
กำรเปิดสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 

  บูรณำกำร
ร่วมกับวัย
ท ำงำน ย1 

ผู้รับผิดช
อบแต่ละ
พ้ืนที่ 

 

8.4.6 ตรวจคัดกรองสุขภำพพระสงฆ์ พระสงฆ์จ านวน 120 
รูป 

พระสงฆ์
จ านวน 120 
รูป 

พระสงฆ์ได้รับ
การคัดกรอง
มากกว่าร้อย
ละ 80 
 
 

  บูรณำกำร
ร่วมกับวัย
ท ำงำน ย1 

ผู้รับผิดช
อบแต่ละ
พ้ืนที่ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

9 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร        

 

9.1 พัฒนำข้อมูลเชิงคุณภำพ เช่น ผลกำรดูแล 
/ผลกำรเยี่ยม 
- ร่วมกับ IT พัฒนำกำรบันทึกข้อมูลใน 
Special PP กำรคัดกรอง ตรวจฟัน ก ำยภำพ 
แผนไทย ใน JHCIS และ hosXP ของผู้สูงอำยุ
ติดบ้ำนติดเตียง ให้ครบถ้วน 
- ทบทวนแนวทำงกำรบันทึกข้อมูลใน COClink 
MP ,COC link lampang ,ThaiCOC 
 ให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 
-ทีม COC มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
เยี่ยมบ้ำนปี 2562(กลุ่มเป้ำหมำยในกำรดูแล 
ปี 2562 มี 12 กลุ่ม) ร่วมกันดังต่อไปนี้ 
1)หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 
2) เด็ก0-5 ปีที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ,  
3) ผู้สูงอำยุติดบ้ำน/ติดเตียง, 
4) ผู้พิกำรที่มีภำวะพ่ึงพิง,  
5)ผู้ป่วยจิตเวช , 
6)ผู้ป่วยCOPD re-admit ,  

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกพ้ืนที่มีผล
ข้อมูล
ครอบคลุม
มำกกว่ำร้อย
ละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ต.ค 63- ก.ย 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT,ประ
สิทธิ์,แสง
เดือน,กิฏิ
กำ
,กรรณิก
ำร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 162 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

7)ผู้วัณโรค,  
8)ผู้ป่วย CKD stage 4/5,  
9)ผู้ป่วย DM Uncontrolled, 
10)ผู้ป่วย HT Uncontrolled ,  
11)ผู้ป่วย Palliative Care ,  
12)ผู้ป่วยในพระบรมรำชำนุเครำะห์ 

10 ระบบก ากับ ติดตาม        

 
10.1 ติดตำมก ำกับผ่ำนระบบรำยงำน/เยี่ยม
หน้ำงำน 

       

 

10.2 ติดตำม ทบทวน ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
Care plan / ระบบเยี่ยมบ้ำน 
- ติดตำมก ำกับผ่ำน COClink MP ,COC link 
lampang ,ThaiCOC 
- ติดตำมงำน care plan ทุก 3 เดือน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทีมเยี่ยม
บ้ำน 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 
 

ทุก รพ/รพสต 
 
 
 
 
 

ทุกพ้ืนที่ได้รับ
กำรติดตำม
ครบทุกแห่ง 
 
 
 

  ต.ค 63- ก.ย 
64 

 

 

IT,ประ
สิทธิ์,แสง
เดือน,กิฏิ
กำ,
กรรณิ 
กำร์ 

 
- ติดตำมเยี่ยมบ้ำน ผู้พิกำร ติดตียง ครบถ้วน 
100% 

       



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 163 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 
- ติดตำมเยี่ยมบ้ำน ผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง โดย 
สหสำขำวิชำชีพ  มอค. CM CG  และอสม. 

       

 

10.3 ประชุมติดตำมงำน COC ทุก 3 เดือน 
 

คณะกรรมกำร
จ ำนวน 20 รำย 

ทีม COC คป
สอ.เมืองปำน 

ประชุม COC 
ครบ 4 ครั้ง 

7,200 uc ตค.63,มค64,
เม.ย64,ก.ค.64 

ทีม coc 

11 
 

โครงการ การออกก าลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีการทางกายภาพบ าบัดเพื่อป้องกันการ
กลับมารักษาซ้ าในกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่เข้ารับการรักษาคลินิกกายภาพบ าบัด   

        

 

11.1.อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรออกก ำลัง
กำยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีกำรทำง
กำยภำพบ ำบัดเพ่ือป้องกันกำรกลับมำรักษำซ้ ำ
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อมที่เข้ำรับกำรรักษำ
คลินิกกำยภำพบ ำบัด 1 วัน 

ผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อม
ที่เข้ำรับกำรรักษำ
คลินิกกำยภำพบ ำบัด 
จ ำนวน ๖0 คน 
 
 
 
 
 
 

 โรงพยำบำล
เมืองปำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ป้องกันกำร
กลับมำรักษำซ้ ำ
ในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เข่ำเสื่อมท่ีเข้ำรับ
กำรรักษำคลินิก
กำยภำพบ ำบัด 
ร้อยละ ๘๐ 
-ผู้ป่วยโรคข้อ
เข่ำเสื่อมมีควำม
เข้ำใจถึงภำวะ
และกำรด ำเนิน
ของโรค กำร
บริหำรข้อเข่ำ
อย่ำงถูกวิธี ร้อย
ละ ๘๐ 

 ๑๓,๖๕๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 UC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กุมภำพันธ์ 
๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภำวิณี 
เทพสิงห์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    275,930 UC   
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน :การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. ร้อยละของอ าเภอที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ100)     
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

 ปีงบประมาณ 2563 อ าเภอเมืองปานได้ด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) โดยเน้นให้เครือข่ายระดับอ าเภอ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตและระบบ
สุขภาพ อ าเภอ (District Health Board : DHB) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และให้มีการจัดการทรัพยากรด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้และงบประมาณร่วมกัน มีการเน้นการแก้ไขปัญหา ODOP และด าเนินการไปพร้อมกับปัญหาตามนโยบาย คือ  ประเด็นส่วนกลาง ได้แก่ 
1.การดูแล เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบาง  ,2.การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ,3.การป้องกันอุบัติภัยทางถนน ,4.
โครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ,5.โครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรรัชการที่ 10 เช่น โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความ ดี เพ่ือชาติ สาสน์ กษัตรย์” ,6.โครงการในพระบรมศานุวงศ์ เช่น โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีในพื้นท่ีสูง ,โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE และ 7.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื่อรัง (NCD)  
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130107               
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) เมืองปาน 

จังหวัดล าปาง ปี 2564 
1 ทบทวนการแต่งตั้งท่ีปรึกษา/ อนุกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อน              
 1.1 ทบทวนค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเมืองปาน (21 
คน) 

1 ทีม 
 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 

 

มีค าสั่ง
คณะกรรมการ 

พชอ.ตามท่ีก าหนด 
จ านวน 21 คน 

 
 

 ต.ค.63-ธ.ค.
63 

 

เทอดธง 
 
 

 1.2 ทบทวนค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) ตาม
สถานบริการ เชื่อมโยงสู่ระดับหมู่บ้าน พชม. 

9 ทีม 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 

มีค าสั่ง
คณะกรรมการ 
พชอ. 9 ทีม 

  ต.ค.63-ธ.ค.
63 

 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 
 1.3 แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอเมืองปาน ส่วนสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต./
รพช./สสอ.) บูรณาการกับค าสั่ง คปสอ.เมืองปาน 

1 คณะ 
/15 คน 

 

อ าเภอเมือง
ปาน 

 

มีคณะท างาน 
พชอ. ส่วน
สาธารณสุข 

  ต.ค.63-ธ.ค.
63 

 

คปสอ.เมือง
ปาน 

2 การจัดประชุม        
 2.1 ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ าเภอเมืองปาน ส่วนสาธารณสุข เตรียม
วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข เพ่ือเตรียมไปใน
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เมืองปาน  

คณะท างาน 
พชอ. ส่วน
สาธารณสุข 
จ านวน 15  

อ าเภอเมือง
ปาน 
 
 

มีปัญหา
สาธารณสุขที่เป็น
ปัญหาของพ้ืนที่
เพ่ือน าเสนอให้ 

1,500 
 
 
 

UC  
 
 
 

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 ในประเด็น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาตาม
บริบทพื้นที่ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
, ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง (NCD เบาหวานและ
ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง )  แ ล ะป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า
สาธารณสุขในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

คน  เป็น ODOP ของ
อ าเภอเมืองปาน 

    

 2.2 ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เมืองปานและ
คณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน ก าหนดบทบาท/
ประสานการท างานระหว่างหน่วยงานเชื่อมภาคี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลด้านต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนา วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย น ามาคัดเลือกประเด็นส าคัญ 
ค้นหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทใน
พ้ืนที่ ในประเด็นจากส่วนกลาง ได้แก่ 1.การดูแล 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ เปราะบาง ,2.การสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ,3.การป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน ,4.โครงการพระราชด าริ เศรษฐกิจ

คณะกรรมการ 
พชอ.เมือง
ปานและ

คณะอนุกรรม
การฯ และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
จ านวน 40 

คน 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประชุม
คณะกรรมการ 

พชอ.และติดตาม
การด าเนินงาน 6 
ครั้ง ครั้งละ 40 
คน ๆ ละ 100 
บาทงบประมาณ
จาก สสจ.ล าปาง 

 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสจ. 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.63-ก.ย.
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรม 
การ พชอ.
เมืองปาน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

พอเพียง ,5.โครงการพระราชด าริในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
รัชการที่ 10 เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ “เราท าความ ดี เพ่ือชาติ 
สาสน์ กษัตรย์” ,6.โครงการในพระบรมศานุวงศ์ 
เช่น โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพ้ืนที่สูง ,
โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ,โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE และ 7.ประเด็น
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ 
ได้แก่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
19) ,ประ เด็ น โ ร ค ไ ม่ ติ ดต่ อ เ รื่ อ รั ง  ( NCD 
เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  เลือกเป็น
ประเด็น Health Outcome เ พ่ือก าหนดเป็น 
ODOP รวมกันแล้วอย่างน้อย 2 ประเด็น ร่วมกัน
จัดท าแผนด าเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทในพ้ืนที่ ODOP 
อย่างน้อย 2 ประเด็นต่ออ าเภอ ด าเนินงาน/
กิจกรรมตามแผนการด า เนินงาน  Health 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

Outcome ที่เป็นประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ ODOP 
และติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานฝ
กิจกรรม  Health Outcome ที่ เป็นประเด็น
ปัญหาในพ้ืนที่  ODOP  และประเด็นตามที่
ส่วนกลางก าหนด  จ านวน 40 คน ๆ ละ 100 
บาท 6 ครั้ง   จ านวนเงิน 24,000 บาท 

 2.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับต าบล ผู้น า อสม. ในพ้ืนที่และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 9 ทีม ๆ ละ 40 คน ได้แก่ 1) ทีมเมือง
ปาน 2) ทีมทุ่งข่วง 3) ทีมป่าเวียง 4) ทีมแม่
กองปิน 5) ทีมป่าเหว 6 ) ทีมแจ้ซ้อนเหนือ 7) 
ทีมแม่แจ๋ม 8)ทีมต้นงุ้น 9)ทีมหัวเมือง สนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
พัฒนาทั กษะ  area management บริ ห า ร
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ให้ด าเนินการเชิงพ้ืนที่ area operation แบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอ าเภอ 
โดยการให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับต าบลน าแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับต าบล 
ผู้น า อสม. ใน
พ้ืนที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 9 ทีม 
ๆ ละ 40 คน 
ได้แก่ 1) ทีม
เมืองปาน 2) 
ทีมทุ่งข่วง 3) 
ทีมป่าเวียง 4) 
ทีมแม่กองปิน 

อ าเภอเมือง
ปานและ
สถานบริการ
สาธารณสุข 9 
แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการถ่ายทอด
แผนฯ และ
แนวทางการ
ด าเนินงาน 
เป้าหมาย และหา
แนวทาง
ด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันในระดับ
อ าเภอไปยังพื้นที่
เป้าหมายระดับ
ต าบลและหมู่บ้าน 
 
 

36,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.64-พ.ค.
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรม 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับต าบล 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

บริบทในพ้ืนที่ ในประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด 19) และประเด็นโรคไม่
ติดต่อเรื่อรัง (NCD เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) และประเด็นจากส่วนกลางที่ทาง
คณะกรรมการระดับอ าเภอได้คัดเลือกเป็นปัญหา 
ODOP อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่ได้จัดท าแผน
ร่วมกับอ าเภอน าไปชี้แจงและปฏิบัติตามแนว
ทางแก้ไขในพ้ืนที่ระดับต าบลของตนเอง จ านวน 
40 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 9 แห่ง 1 ครั้ง 
จ านวนเงิน 36,000 บาท 

5) ทีมป่าเหว 
6 ) ทีมแจ้
ซ้อนเหนือ 7) 
ทีมแม่แจ๋ม 8)
ทีมต้นงุ้น 9)
ทีมหัวเมือง 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3 3. รายงานผลการด าเนินงาน เพื่อรายงานไปยัง
อ าเภอ (ตามแบบฟอร์มรายงานจังหวัด) ผ่าน 
Google Drive รายเดือน 

12 เดือน 
 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 
 

มีรายงาน
ประจ าเดือน 
   

ต.ค.63-
ก.ย.64 
 

คณะกรรม 
การ พชอ.
เมืองปาน 

4 ทบทวนบทบาท หน้าที่ เลขานุการ พชอ. 
และพัฒนาความเข้มแข็งทีมเลขานุการพชอ. ใน
การขับเคลื่อนงาน การติดตามการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4 ครั้ง 
 
 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 

 

การหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน แนวทาง

พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

  ธ.ค.63 
มี .ค.64 
มิ.ย.64 
ก.ย.64 

คณะกรรม 
การ พชอ.
เมืองปาน 

5 ประเมินสมรรถนะตนเองตามแนวทาง 
UCCARE และรายงานผลการประเมินเพ่ือ

2 ครั้ง 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 

มีการประเมิน ผล
การด าเนินงาน
ตาม UCCARE 

  มี.ค.64 
ก.ย.64 

คณะกรรม 
การ พชอ.
เมืองปาน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

วางแผนยกระดับการขับเคลื่อนงานร่วมกับ
จังหวัดและเขตสุขภาพ 2 ครั้ง 

6 ประชุมสรุปผลการด าเนินการ ทั้งกระบวนการ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น /ผลงานเด่นและนวัตกรรม 
โดยคณะท างาน พชอ. 

คณะท างาน 
พชอ.  จ านวน 

15 คน 
 

อ าเภอเมือง
ปาน 

 
 

มีนวัตกรรม/
ผลงานเด่นของ 
คณะกรรมการ 
พชอ.เมืองปาน 

1,500 
 
 
 

UC 
 

มิ.ย.64-
ก.ย.64 

 
 

คณะท างาน 
พชอ.เมือง

ปาน 
 

7 ติดตามหนุนเสริมให้ก าลังใจระหว่างอ าเภอ 
ถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ น าเสนอผลงาน
เด่น ข้อค้นพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ทรงให้
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ 
พชอ.เมือง
ปานและ

คณะอนุกรรม
การฯ และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

อ าเภอเมือง
ปาน 

 
 
 
 

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 มิ.ย.64-
ก.ย.64 

 
 
 
 

คณะท างาน 
พชอ.เมือง

ปาน 
 
 
 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    63,000    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ประเด็น / งาน :ควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้จริง  
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

 ในปีงบประมาณ 2563 อ าเภอเมืองปานได้ด าเนินงาน โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/ภัยสุขภาพ อ าเภอเมืองปาน ปี 2563 
โรคที่เป็นปัญหาระดับนโยบายของอ าเภอได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก จ านวน 29 คน อัตราป่วย 
84.41 ต่อแสนประชากร (เป้าหมายไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร) อายุ 8-81 ปี ,อายุเฉลี่ย 44 ปี  ,เพศชาย 16 ราย เพศหญิง 13 ราย ,พบอาการไข้สูงที่สุด จ านวน 
27 ราย ร้อยละ 93.10 รองลงมาคือปวดศีรษะ จ านวน 24 ราย ร้อยละ 82.76 และ ปวดกล้ามเนื้อ จ านวน 12 ราย ร้อยละ 41.37 ,การวินิจฉัย DF จ านวน 25 ราย 
DHF จ านวน 4 ราย ,ผู้ป่วยใน จ านวน 11 ราย ผู้ป่วยนอก จ านวน 18 ราย หายแล้ว จ านวน 14 ราย ก าลังรักษา จ านวน 15 ราย พบในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปจ านวน 8 
ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35-44 ปี จ านวน 5 ราย และกลุ่มอายุ 55-64 ปี จ านวน 4 รายตามล าดับ ต าบลบ้านขอ หมู่ 1 = 1, หมู่ 4 = 4 , หมู่ 9=18 เดือน 
พฤษภาคม จ านวน 1 ราย เดือน มิถุนายน จ านวน 2 ราย เดือน กรกฎาคม จ านวน 24 ราย เดือน สิงหาคม จ านวน 2 ราย และโรคทางระบาดวิทยาที่ส าคัญของอ าเภอ
เมืองปาน ได้แก่ โรคอุจาระร่วง ปีงบประมาณ 2563 พบผู้ป่วยจ านวน 566 ราย อัตราป่วย 1,647.41 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยต่ ากว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 
504.00 ต่อแสนประชากร (ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 719 ราย อัตราป่วย 2,151.41 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยต่ ากว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี 
(58-62) 1,253.96 ต่อแสนประชากร (ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (58-62) จ านวน 969 ราย อัตราป่วย 2,901.37 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ต าบลบ้าน
ขอ จ านวน 155 ราย อัตราป่วย 2,344.58 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือต าบลทุ่งกว๋าว จ านวน 157 ราย  อัตราป่วย 1,663.31 ต่อแสนประชากร และต าบลหัว
เมือง จ านวน 71 ราย อัตราป่วย 1,565.15 ต่อแสนประชากร พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี จ านวน 111 ราย อัตราป่วย 8,096.28 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5-9 ปี จ านวน 48 ราย อัตราป่าย 3,197.82 ต่อแสนประชากร และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป จ านวน 96 ราย อัตราป่วย 2,688.32 ต่อแสนประชากร พบมาก
ที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 86 ราย รองลงมาคือเดือนมกราคม 2563 จ านวน 76 ราย และเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 76 ราย  โรคไข้หวัดใหญ่ 
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ปีงบประมาณ 2563 พบผู้ป่วยจ านวน 102 ราย อัตราป่วย 296.88 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยต่ ากว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 190.85 ต่อแ สนประชากร 
(ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 163 ราย อัตราป่วย 487.73 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (58-62) 174.12 ต่อแสน
ประชากร (ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (58-62) จ านวน 41 ราย อัตราป่วย 122.76 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ต าบลแจ้ซ้อน จ านวน 32 ราย อัตราป่วย 
386.74 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือต าบลเมืองปาน จ านวน 19 ราย  อัตราป่วย 356.07 ต่อแสนประชากร และต าบลบ้านขอ จ านวน 21 ราย อัตราป่วย 317.65 
ต่อแสนประชากร พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี จ านวน 24 ราย อัตราป่วย 1,750.55 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี จ านวน 26 ราย อัตราป่าย 
1,732.18 ต่อแสนประชากร และกลุ่มอายุ 10-14 ปี จ านวน 11 ราย อัตราป่วย 692.70 ต่อแสนประชากร พบมากที่สุดในเดือนมกราคม 2563 จ านวน 48 ราย 
รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 21 ราย และเดือนมีนาคม 2563 จ านวน 13 ราย โรคปอดบวม ปีงบประมาณ 2563 พบผู้ป่วยจ านวน 77 ราย อัตรา
ป่วย 224.12 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยต่ ากว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 374.32 ต่อแสนประชากร (ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 200 ราย อัตราป่วย 
598.44 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยต่ ากว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (58-62) 144.17 ต่อแสนประชากร (ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (58-62) จ านวน 123 ราย 
อัตราป่วย 368.29 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ต าบลเมืองปาน จ านวน 18 ราย อัตราป่วย 337.33 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือต าบลบ้านขอ จ านวน 19 
ราย  อัตราป่วย 287.40 ต่อแสนประชากร และต าบลทุ่งกว๋าว จ านวน 18 ราย อัตราป่วย 190.70 ต่อแสนประชากร พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป จ านวน 36 
ราย อัตราป่วย 1,008.12 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี จ านวน 10 ราย อัตราป่าย 729.39 ต่อแสนประชากร และกลุ่มอายุ 55-64 ปี จ านวน 14 
ราย อัตราป่วย 261.19 ต่อแสนประชากร พบมากท่ีสุดในเดือนมกราคม 2563 จ านวน 16 ราย รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 13 ราย และเดือนตุลาคม 
2562 จ านวน 12 ราย โรคสุกใส ปีงบประมาณ 2563 พบผู้ป่วยจ านวน 35 ราย อัตราป่วย 101.87 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยต่ ากว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 
161.45 ต่อแสนประชากร (ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 88 ราย อัตราป่วย 263.32 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยต่ ากว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (58-
62) 182.58 ต่อแสนประชากร (ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (58-62) จ านวน 95 ราย อัตราป่วย 284.45 ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ต าบลแจ้ซ้อน จ านวน 
15 ราย อัตราป่วย 181.05 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือต าบลบ้านขอ จ านวน 7 ราย  อัตราป่วย 105.88 ต่อแสนประชากร และต าบลเมืองปาน จ านวน 5 ราย 
อัตราป่วย 93.30 ต่อแสนประชากร พบมากท่ีสุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี จ านวน 10 ราย อัตราป่วย 666.22 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี จ านวน 9 ราย 
อัตราป่าย 656.46 ต่อแสนประชากร และกลุ่มอายุ 10-14 ปี จ านวน 7 ราย อัตราป่วย 440.81 ต่อแสนประชากร พบมากท่ีสุดในเดือนมกราคม 2563 จ านวน 13 
ราย รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 8 ราย และเดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 4 ราย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130108               
  โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/ภัยสุขภาพ(EOC) อ าเภอเมืองปาน ปี 2564  
 1 ระยะก่อนเกิดโรค              

  
 1.1 ทบทวนผังและโครงสร้างระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบัน               

  

 1.1.1 ทบทวนปรับปรุง ผังโครงสร้าง
คณะกรรมการ EOC 

 ผังโครงสร้าง 
1 ผัง 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

มีผังโครงสร้าง
คณะกรรมการ 
EOC 
 

0 
 
 
   

 ต.ค. 63 
 
 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
 
 

 

1.1.2 ทบทวนปรับปรุง รายชื่อผู้รับผิดชอบหลัก
งาน EOC 

1 ทีม 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 
EOC 

0 
 
 
   

 ต.ค. 63 
 
 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
 
 

 

1.1.3 ทบทวนความพร้อมของทรัพยากรบุคคล 
และปรับปรุงทะเบียนบุคล 

1 ทีม 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 

ความพร้อมของ
บุคคลในแต่ละ
ผัง EOC 
 
 

0 
 
 
 
   

 ต.ค. 63 
 
 
 
 

คปสอ.เมือง 
ปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 

1.1.4 ทบทวนค าสั่งทีมเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ 1.1 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SAT-JIT 
,1.2 ทีม SRRTอ าเภอ ,1.3ทีม SRRT ต าบล 
,1.4 ทีม MCATT ,1.5 ทีม Mini MERT ,1.6 
ทีม CDCU,1.7 ทีม DHS-RTI ,1.8 ทีม PHER 
,1.9 ทีมสนับสนุน 

9 ทีม 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 
 

มีทีมงานที่
เกี่ยวข้องกับ 
EOC 
 
 
 

0 
 
 
 
 
  

ต.ค.63-
ธ.ค.63 
 
 
 
 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
 
 
 
 

 

1.1.5  ส่งค าสั่งและผังโครงสร้างให้สสจ. 
1 ค าสั่ง 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

สสจล าปาง
รับทราบค าสั่ง 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 

1.1.6 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแนว
ทางการด าเนินงานกับทีมในส่วนปฏิบัติการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมกับทีมที่ เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมโรค (20 คน ๆ ละ 90 บาท) 

ทีม EOC 1 
ทีม 20 คน/1 

ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกทีม EOC 
มีองค์ความรู้
และมีการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ทาง
วิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ต.ค.63-ก.พ.
64 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม EOC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 

1.1.7 จัดท า SOP ,IPA แต่ละภารกิจตาม
โครงสร้าง ICS 

1 ครั้ง 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีผังและ
แนวทางในการ
ด าเนินงาน   

ต.ค.63-ก.พ.
64 
 

ทีม EOC 
 
 

 
1.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานและส่วนปฏิบัติการ 

ทุกเหตุการณ์ 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีความพร้อม
เรื่องอุปกรณ์ 

0 
  

ต.ค.63-
ก.ย.64 

ทีม EOC 
 

 
1.3 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง และแจ้ง
เตือนภัยคุกคาม 

ทุกเหตุการณ์ 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีข้อมูลภัย
สุขภาพในรอบปี 

0 
  

ต.ค.63-
พ.ย.63 

ทีม EOC 
 

 

1.3.1 ประชุมวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงเกิดภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในอ าเภอ ผนวกกับข้อ 
1.1.6 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจฯ 

ทีม EOC 1 
ทีม 20 คน/1 
ครั้ง 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

สมาชิกทีม EOC
รับทราบปัญหา 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.พ.
64 
 

ทีม EOC 
 
 

 

1.3.2 จัดท าปัญหาสุขภาพท่ีเป็นปัญหา/จัดท า
ปฏิทินความเสี่ยงของพ้ืนที่/วิเคราะห์แปรผล
ข้อมูล ผนวกกับข้อ 1.1.6 ประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจฯ 

ทีม EOC 1 
ทีม 20 คน/1 
ครั้ง 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

สมาชิกทีม EOC
รับรู้ช่วงเวลา
ของปัญหา 
 

0 
 
 
  

ต.ค.63-ก.พ.
64 
 
 

ทีม EOC 
 
 
 

 
1.3.4 ส ารวจพื้นที่พร้อมทั้ง plot ต าแหน่งพิกัด
ภูมิศาสตร์ พื้นที่ส าคัญ สถานบริการ ฯลฯ 

ทุกจุดเสี่ยง 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีจุดเสี่ยงที่ต้อง
เฝ้าระวัง 

0 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 

  
1.3.5ก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยในการจัดตั้งหน่วย
บริการในแต่ละพ้ืนที่ 

ตามจุดเสี่ยง 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

ตามจุดเสี่ยงที่
ต้องเฝ้าระวัง 

0 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 

 
1.3.6 จัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยง แผนที่การกระจาย
ของโรคและภัยสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามจุดเสี่ยง 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

ตามจุดเสี่ยงที่
ต้องเฝ้าระวัง 

0 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 

1.3.7 จัดท าแนวทางการรายงานและข้อมูลการ
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ Minimum data 
set โรคติดต่อของอ าเภอเมืองปาน รายเดือน 

ทุกเดือน 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีรายงานเฝ้า
ระวังโรคและภัย
สุขภาพ 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 
 

 

1.3.8.จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
(CDCU) อ าเภอเมืองปาน แพทย์ ผอก 

สสอ. ทีม 
SRRT อ าเภอ
ที่ผ่านการ
อบรมตามทห
ลักสูตรที่ พรบ 
ก าหนด /5 
คน 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 
 
 
 

มีทีมหลัก
ปฏิบัติการ
ควบคุม
โรคติดต่อ 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
  

ต.ค.63-
ธ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 

คปสอเมือง
ปาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.9 คืนข้อมูลความเสี่ยงของพ้ืนที่ข้างต้นใน
ระดับอ าเภอ 1 ครั้ง 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

มีการรับทราบ
ข้อมูล 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 

 

1.4 เตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
 

ทีม EOC 1 
ทีม/ 20 คน 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการเตรียม
ความพร้อม
ปฏิบัติงาน 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

ทีม EOC 
 
 

 
1.4.1 จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตาม
โรคและภัยสุขภาพ อ าเภอเมืองปาน  

ทกเหตุการณ์ 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีแผนเมื่อเกิด
โรคและ 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 

ทีม EOC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 
 

  
สถานการณ์
ฉุกเฉิน     

 

1.4.2 จัดท า ALL Hazard Plan 
ทีม EOC 1 
ทีม/ 20 คน 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีแผนฯ  
 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 
 

ทีม EOC 
 
 

 

1.4.3 จัดท าแผนประคองกิจการ BCP 
องค์กรแพทย์/ 
1 แผน 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีแผน BCP 
 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

องค์กร
แพทย์ 
/ทีม EOC 

 

1.4.4 จัดท า Hazard specific plan โดยใช้
ข้อมูลจากการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง 1 แผน 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

มีแผนเฉพาะ
พ้ืนที่ 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

ทีม EOC 
 

 

1.4.5 เช็คระบบสื่อสารของเครือข่ายสาธารณสุข
แต่ละแห่ง 

9 แห่ง 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีระบบสื่อสารที่
สามารถติดต่อ
ได้ทุกแห่ง 

0 
 
  

ต.ค.63 
 
 

เทอดธง 
 
 

 

1.4.6จัดเตรียมความพร้อมในการออกหน่วย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน 

รพ.เมืองปาน 
/สสอเมือง
ปาน 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

เตรียมความ
พร้อม
ยานพาหนะและ
เจ้าหน้าที่ 

0 
 
 
  

ต.ค.63 
 
 
 

ทีม EOC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 
1.4.7จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วม ระหว่าง รพ.
และมูลนิธิร่มไทร และ กู้ชีพ อปท.จ านวน 5 แห่ง 

รพ.เมืองปาน 
/1 แห่ง ER 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีเครือข่ายใน
การด าเนินงาน 

0 
  

ต.ค.63 
 

ทีม EOC 
 

 

1.5 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SAT-JIT 
1 ทีม 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ 

0 
  

ต.ค.63-
ธ.ค.63 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 

1.5.1 จัดท ามาตรฐานการด า เนินงานทีม
ต ร ะห นั ก รู้ ฯ  ( SAT) อ า เ ภ อ เ มื อ งป า น  ใ ช้
ด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจจับประเมินสถานการณ์
โรคและภัยสุขภาพ   ให้ครอบคลุมทุกเหตุการณ ์

1 เล่ม 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

มีมาตรฐานการ
ด าเนินงาน 
(ตาม SRRT) 
 

0 
 
 
  

ต.ค.63-
ธ.ค.63 
 
 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
 
 

 
1.6 การด าเนินงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

1 ทีม อ าเภอเมืองปาน มีการท างาน 0  
ต.ค.63-ธ.ค.
63 ทีม SAT 

 
1.6.1 ตรวจจับและตรวจสอบ 

ทุกเหตุการณ์ อ าเภอเมืองปาน มีการตรวจจับ 0  
ต.ค.63-ธ.ค.
63 ทีม SAT 

 

1.6.2 ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและข่าวการ
ระบาด ตรวจสอบและยืนยันการระบาด ทุกเหตุการณ์ 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

มีการตรวจจับ
ทุกเหตุการณ์ 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

ทีม SAT 
 

 

1.6.3 ติดตามสถานการณ์และผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ทุกเหตุการณ์
ที่มีการส่ง
ตรวจ 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

ยืนยันผลการ
วินิจฉัย 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

ทีม SAT 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 

1.6.4 สรุปสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง เป็น
ระยะ ทุกเหตุการณ์ 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

มีการสรุปฯ 
 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

ทีม SAT 
 

 

1.6.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหาร 
นักวิชาการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทุกเหตุการณ์ 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

ผู้บริหาร
รับทราบ 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

ทีม SAT 
 

 

1.6.7 แจ้งข่าวการระบาด/การเกิดเหตุผิดปกติ 
ทางช่องทางที่ก าหนด (web) Line facebook 
โทรศัพท์ หอกระจายข่าว 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีความทันเวลา
ของการรายงาน
เหตุการณ์ 

0 
 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 
 

ทีม SAT 
 
 

 

1.6.8 จัดท ารายงาน 
ทุกเหตุการณ์ 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีรายงานการ
สอบสวนโรค 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

ทีม SAT 
 

 

1.6.8 พิจารณาส่งทีมสอบสวนการระบาด 
ทุกเหตุการณ์ 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการสอบสวน
โรคควบคุมโรค 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 
 

ทีม SAT 
 
 

 
1.6.9 เสนอให้เปิด/ปิด EOC 

ทุกเหตุการณ์ อ าเภอเมืองปาน เปิด EOC 0  
ต.ค.63-ธ.ค.
63 ทีม SAT 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 

1.7.1 จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
ทีม EOC/1 
ทีม 

อ าเภอเมืองปาน 
 

เตรียมความ
พร้อมทีม EOC 

0 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 

  1.7.1.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์(IC) และ
ผู้รับผิดชอบหลักงาน EOC  เรียนรู้ระบบ ICS 
(เบื้องต้น) ผ่านระบบ E-Learning ของกรม
ควบคุมโรค 

ทีม EOC/1 
ทีม 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

รับทราบหน้าที่
ของตน 
 
 

0 
 
 
  

ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 
 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
 
 

 

1.7.2 ซ้อมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ 
[Toptable ส่วนEOC] อุบัติเหตุ ,อัคคีภัย บูรณา
การร่วมกับ ER ,โคลถล่ม อุทกภัยบูรณาการ
ร่วมกับ อปท. 

ทีม EOC/1 
ทีม 20 คน/1 
ครั้ง 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 
 

มีการซ้อมแผน
เพ่ือรองรับ
สถานการณ์จริง 
 
 
 

1,800 
 
 
 
 
 

UC  
 

ม.ค.64-
ส.ค.64 
 
 
 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
 
 
 
 

 

1.8 การป้องกันเด็กจมน้ า ทุกเดือน 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการเน้นย้ าการ
ป้องกันเด็ก
จมน้ า 

0 
 
  

ต.ค.63-
ก.ย.64 
 

คปสอ.เมือง
ปาน 
 

 

1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับ
สถานการการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ทีม EOC/1 
ทีม 20 คน/1 
ครั้ง 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

การเตรียมการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

0 
 
 

UC  เม.ย.64-
มิ.ย.64 
 

ทีม EOC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

2 ระยะเผชิญเหตุ        

 
2.1 จัดเตรียมก าลังพลที่มีอยู่และก าลังพลส ารอง 
ในการให้บริการในกรณีเผชิญเหตุ 

ทีม EOC/1 
ทีม 20 คน 

อ าเภอเมืองปาน 
 

มีก าลังคน 
 

0 
  

ต.ค.63-
ก.ย.64 

ทีม EOC 
 

 

2.2 ประชุม war room ทีม EOC จัดตั้งศูนย์
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข    และ
เตรียมความพร้อมในการให้บริการในพ้ืนที่ 
(ไข้เลือดออก) 

ทีม EOC/1 
ทีม 20 คน/
เดือนละ 1 
ครั้ง 4 เดือน 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 

มีการจัดตั้ง 
War room 
และวิเคราะห์
ด าเนินการตาม
สถานการณ์ 

7,200 
 
 
 
 

UC  พ.ค.64-
ก.ย.64 
 
 
 

ทีม EOC 
 
 
 
 

 

2.3จัดเตรียมก าลังพลที่มีอยู่และก าลังพลส ารอง 
จัดทีมปฏิบัติการเพ่ือตอบโต้ 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ก าลังคน 

0 
 

  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

ทีม EOC 
 
 

 

2.4 ด าเนินการตอบโต้ภาวะฯที่เกิดขึ้นตามแผน
เตรียมความพร้อมฯ 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการควบคุม
โรค 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

ทีม EOC 
 
 

 

2.5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันโรค
และภัยที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินเสนอผู้บริหาร ทุกเหตุการณ์ 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

ผู้บริหาร
รับทราบ 

0 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีม EOC 
 

 

2.6 รายงานEVENT Baseรพ.สต.แจ้ง สสอ. ,
สสจ. 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีรายงาน
สอบสวน
เบื้องต้น 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

ทีม EOC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 

2.7 ด าเนินการออกสอบสวนโรคในพ้ืนที่ ตาม
เงื่อนไขการออกสอบสวนโรค 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการสอบสวน
ควบคุมโรค 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

ทีม EOC 
 
 

 

2.8 เฝ้าระวังและติดตามการรายงานการ
สอบสวนโรคเบื้องต้น (รายงานเบื้องต้นให้จังหวัด
ทราบภายใน 3 วัน) 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

มีการเฝ้าระวัง 
 
 
 

0 
 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 
 

ทีม EOC 
 
 
 

 

2.9 ติดตามการสอบสวนโรคจนจบเหตุการณ์
รวบรวม เรียบเรียงและเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ส่งให้ สสจ. 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 

มีรายงาน
สอบสวนโรค
ฉบับสมบูรณ์ 
 

0 
 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 
 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 
 
 

 

2.10 อ าเภอติดตามการรายงานการสอบสวน
โรคจาก รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง 

 

 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 
 

มีการติดตาม
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 
 
 
 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 
 
 
 
 

 

2.11 การเฝ้าระวังและเตือนภัย  การก ากับให้
รพ.สต.ทุกแห่งรายงานผู้ป่วย 506 ให้ครบถ้วน 

ทุกเดือน/12 
ครั้ง 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการติดตาม 
เผยแพร่ 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

เทอดธง/
จินดารัตน์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 
และทันเวลา ,จัดท ารายงานสถานการณ์โรคเฝ้า
ระวัง ,เผยแพร่สถานการณ์โรคและเตือนภัย        

 

2.12 วิเคราะห์สถานการณ์/ส ารวจประเมิน
ความเสียหาย ทุกเหตุการณ์ 

 
อ าเภอเมืองปาน 
 

มีการติดตาม
การด าเนินงาน 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีม EOC 
 

3 ระยะหลังเผชิญเหตุ        

 

3.1จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี
ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ 
กรณีบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

0 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 

ทีม EOC 
 
 

 

3.2วิเคราะห์สถานการณ์/ส ารวจประเมินความ
เสียหาย ความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ซ้ ากรณีเกิด
ความเสียหายต่อสถานบริการ ฟื้นฟูกิจการ
โรงพยาบาล, รพ.สต. หลังเกิดภาวะฉุกเฉินตาม
แนวทางการประคับประคองกิจการ 
 
 
 

ทุกเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 
 
 
 
 

มีการป้องกัน
การเกิดซ้ า 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
  

ต.ค.63-ก.ย.
64 
 
 
 
 
 

ทีม EOC 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 ประชุมสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการ
ด าเนินงานหาจุดอ่อนจุดแข็ง เพ่ือหาแนว

ทีม EOC 1 
ทีม 20 คน/1 
ครั้ง 

อ าเภอเมืองปาน 
 
 

มีการวิเคราะห์
ผลการด าเนิน 
งาน จุดแข็ง 

 
 
 

 
 

ส.ค.64-
ก.ย.64 
 

ทีม EOC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

ทางแก้ไขของทีม EOC เพ่ือปรับปรุงทีมใน
ปีงบประมาณ 2564  

 
 
 

 
 
 

จุดอ่อน เพ่ือ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 รวมงบประมาณ    9,000 UC   
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ประเด็น / งาน : อาหารปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด (KPI) / ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
    1.ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ร้อยละ90 
    2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
    3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Plus ตามเกณฑ์ประเมิน Green and Clean Hospital 
 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
       อ าเภอเมืองปานเป็นอ าเภอเล็กๆ มีร้านอาหารอยู่กระจายทุกต าบล มีตลาดสดทั้งหมด 4 ตลาด ตลาดนัดกระจายทุกต าบล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แหล่งวัตถุดิบส่วนใหญ่มี
การน าเข้าจากอ าเภอเมือง  อ าเภอแจ้ห่ม ซึ่งมาจากผู้ประกอบการหลากหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้อาจเกิดการปนเปื้อนในอาหารได้ ประกอบกับยังพบร ายงานทางระบาดวิทยา
เกี่ยวกับอุจจาระร่วงในพ้ืนที่ ทุกๆเดือน จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร โรงพยาบาลเมืองปานจึงจัดท าแผนงานโครงการอาหาร
ปลอดภัยเพ่ือ ด าเนินกิจกรรม ในการตรวจสอบ ส ารวจ ควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จ าหน่ายอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านควา มปลอดภัยและ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน 
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ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินกา

ร 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130109               
 1 โครงการ อาหารปลอดภัยอ าเภอเมืองปาน               

  
 

1.จัดประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับ
อ าเภอ 

20  คน 
 
 

รพ.เมือง
ปาน 
 

   2  ครั้ง 
 
   

ธค.63 
 
 

 นฤมล 
 
 

 

2.จัดซื้อชุดทดสอบส าหรับตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร 

ชุดตรวจ 4 สาร 
 
 
 
 
 

รพ.เมือง
ปาน 
 
 
 
 

มีชุดทดสอบ
สารปนเปื้อนไว้
ตรวจสาร
ปนเปื้อนใน
อาหาร 
 

4,000 
 
 
 
  
 

UC 
 
 
 
 
 

มี.ค.64 
 
 
 
 
 

นฤมล 
 
 
 
 
 

 

3.ท า MOU กับเกษตรกรเครือข่าย ผู้จ้างเหมาโรง
ครัว กับโรงพยาบาล 

เกษตรกร
เครือข่าย 2 กลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร
ในพ้ืนที่ที่
สนใจเข้า
ร่วม 
 
 
 
 
 

มีแหล่งวัตถุดิบ
ผักปลอดภัยไว้
บริโภคใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
 
   

ม.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

นฤมล 
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ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินกา

ร 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

  

 4.ตรวจร้านอาหาร    ร้านอาหาร40 
ร้าน 
 
 
 

ร้านอาหาร
ในอ าเภอ
เมืองปาน 
 
 

ร้านอาหาร 
ตลาดนัด ตลาด
สด ได้รับการ
ตรวจสอบเฝ้า
ระวัง 

 900 
 
 
 
 

 UC 
 
 
 
 

 ธ.ค.63 
 
 
 
 

 นฤมล 
 
 
 
 

 

4.1 ตลาดสด ตลาดนัด - ตลาดสด 4 
แห่ง/- ตลาดนัด 
6 แห่ง 
 

ตลาดสด 
ตลาดนัด
ในอ าเภอ
เมืองปาน    

 เม.ย.64 
 
 
 

นฤมล 
 
 
 

 

5.จัดกิจกรรม green market เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

รพ. เมือง
ปาน 
 
 
 
 
 
 

เกิดกิจกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้
มีความรู้เลือก
อาหารที่
ปลอดภัย 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

UC 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 54 
 
 
 
 
 
 
 

นฤมล 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.ด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย (เกณฑ์ 5 ด้าน ) 
 

โรงพยาบาลเมือง
ปาน 
 

โรงพยาบา
ลเมืองปาน 
 

ผ่านเกณฑ์ รพ.
อาหารปลอดภัย 
   

ตค.-กย64 
 
 

นฤมล 
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ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินกา

ร 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 
6.1 สุ่มตรวจความเค็มในอาหาร เน้นเมนูผัด และ  
แกง 

โรงครัว รพ. 
 

โรงพยาบา
ลเมืองปาน 

รพ.เค็มน้อย 
อร่อย 3 ดี   

ตค.-กย64 
 

พงษ์สิทธิ์ 
 

 

6.2 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารทุกเดือน โรงครัว รพ. โรงพยาบา
ลเมืองปาน 

   

ตค.-กย64 
 
 

นฤมล 
 
 

 
6.3 ตรวจมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของโรงครัว  โรงครัว รพ 

 
โรงพยาบา
ลเมืองปาน 

ผ่าน CFGT 
   

ทุก 3 เดือน 
 

พงษ์สิทธิ์ 
 

 6.4 ก าหนดเมนูอาหารล่วงหน้า 2 เดือน        

 
6.5 ส่งผักตรวจ Mobile unit  โรงครัว รพ 

 
โรงพยาบา
ลเมืองปาน    

ปีละ 2 ครั้ง 
 

นฤมล 
 

 

7.บูรณาการร่วมกับทีม Green and Clean 
Hospital ของโรงพยาบาล ด าเนินการตามเกณฑ์ 
Plus ตามเกณฑ์ประเมิน Green and Clean 
Hospital ระดับ Plus 

โรงพยาบาลเมือง
ปาน 

โรงพยาบา
ลเมืองปาน 

ผ่านเกณฑ์ Plus   ตค.-กย 64 นฤมล 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    5,900    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที ่(Primary Care Cluster)  
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  

อ ำเภอเมืองปำนได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster PCC) โดยก ำหนดก ำหนดพ้ืนที่ เป็น 1 Cluster(อ ำเภอเมือง
ปำน) 3 PCC ได้แก่ 1) PCC ทุ่งข่วง ประกอบด้วย รพ.สต.บ้ำนทุ่งข่วง ต ำบลบ้ำนทุ่งกว๋ำว ,รพ.สต.บ้ำนป่ำเวียง ต ำบลทุ่งกว๋ำว และรพ.สต.บ้ำนแม่กองปิน ต ำบลบ้ำน ขอ 2) 
PCC เมืองปำน ประกอบด้วยโรงพยำบำลเมืองปำน และรพ.สต.บ้ำนป่ำเหว ต ำบลบ้ำนขอ3) PCC แจ้ซ้อน ประกอบด้วย รพ.สต.บ้ำนแจ้ซ้อนเหนือ ,รพ.สต.บ้ำนแม่แจ๋ม ,
รพ.สต.บ้ำนต้นงุ้น และรพ.สต.บ้ำนขำม ทั้ง 3 แห่งในอ ำเภอเมืองปำนได้ด ำเนินงำนมำถึงระดับ ที่ 2 (กำรพัฒนำคุณภำพ Developing) เพ่ือให้มีกำรพัฒนำสู่ระดับที่ 3 
(กำรเพ่ิมบริกำร Extending)   
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130201               
  โครงการพัฒนาโครงสร้างและการจัดการปฐมภูมิ Primary Care Cluster) คปสอ.เมืองปาง ปี 2564  
  1. ทบทวนกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำ/ อนุกรรมกำร

เพ่ือร่วมขับเคลื่อน  แต่งตั้งคณะกรรมกำร PCC 
3 แห่ง ได้แก่ PCC ทุ่งข่วง PCC เมืองปำน PCC 
แจ้ซ้อนเหนือ 

3 ทีม 
 
 
 

อ ำเภอเมืองปำน 
 
 
 

มีค ำสั่ง 
คณะกรรมกำร 
PCC 
 

 
 
 
 

  ต.ค.63-ธ.ค.63 
 
 
 

 คปสอ.เมือง
ปำน 
 
 

   2. ประชุมคณะกรรมกำร NPCU และ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ข้อมูลสถำนะสุขภำพ 
ทบทวนปัญหำและต้นทุนแต่ละพ้ืนที่ สร้ำงควำม
เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ คืนข้อมูลที่ส ำคัญให้
กรรมกำรรับทรำบเพ่ือก ำหนดประเด็นปัญหำ 
และเป้ำหมำยร่วม พร้อมจัดท ำแผนขับเคลื่อน
งำนประเมินผล ทีมละ 20 คน จ ำนวน 3 ทีม ๆ 
ละ 2 ครั้ง ได้แก่ PCC ทุ่งข่วง ,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

 3 ทีม ๆ ละ 
20 คน 6 
ครั้ง  
 
 
 
 

 PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 
 
 

 มีควำมเข้ำใจ
ในบทบำท
หน้ำที่และมี
แผนในกำร
ด ำเนินกำร 
 
 

10,800 
 
 
 
 
 
 

 UC  
 
 
 

พ.ย.63-
ก.พ.64 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมือง
ปำน ,PCC แจ้
ซ้อนเหนือ 

   3. วำงแผนกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์ส่วนขำดที่
ต้องกำรรับกำรสนับสนุน กำรพัฒนำ รพ.สต.ตำม
เป้ำหมำย รพ.สต.เป้ำหมำยมีกำรพัฒนำยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนและศักยภำพ ให้เป็น PCU  ใน 

3 ทีม 
 
 
 
 

 PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

 มีควำมเข้ำใจ
ในบทบำท
หน้ำที่และมี
แผนในกำร
ด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

พ.ย.63-
ก.พ.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมือง
ปำน ,PCC แจ้
ซ้อนเหนือ 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 กำรดูแลประชำกรในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมหลักเวช
ศำสตร์ครอบครัว รพ.สต.เป้ำหมำยได้แก่ 1) PCC 

       

 ทุ่งข่วง ประกอบด้วย รพ.สต.ทุ่งข่วง ,รพ.สต.ป่ำ
เวียง ,รพ.สต.แม่กองปิน 2) PCC เมืองปำน 
ประกอบด้วยโรงพยำบำลเมืองปำน และรพ.สต.
บ้ำนป่ำเหว ต ำบลบ้ำนขอ 3) PCC แจ้ซ้อน 
ประกอบด้วย รพ.สต.บ้ำนแจ้ซ้อนเหนือ ,รพ.สต.
บ้ำนแม่แจ๋ม ,รพ.สต.บ้ำนต้นงุ้น และรพ.สต.บ้ำน
ขำม บูรณำกำรร่วมกับข้อ 2 กำรประชุม
คณะกรรมกำร PCC 

       

 3.1 แพทย์ออกตรวจรักษำ Case NCD 
Uncontrol และ OPD ซับซ้อน โดยใช้โปรแกรม 
JHCIS ในวันอังคำรที่ 1 และ 3 ของเดือน PCC 
ทุ่งข่วง ,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 PCC 
 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 ต.ค.63-ก…
ย.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมือง
ปำน ,PCC แจ้
ซ้อนเหนือ 

 3.2 DM Uncontrol ที่มำ PCC ทุ่งข่วง ,PCC 
เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ ให้ตรวจ FBS 
ปลำยนิ้ว ส่วนกำรเจำะเลือดเพ่ิมเติมให้ Refer 
โรงพยำบำลเมืองปำน 

3 PCC 
 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 ต.ค.63-ก…
ย.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร  
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมือง
ปำน ,PCC แจ้
ซ้อนเหนื 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 3.3 ทัตแพทย์ออกตรวจ รักษำ ท ำฟันปลอมใน
วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 PCC 
 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 ต.ค.63-ก…
ย.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมือง
ปำน ,PCC แจ้
ซ้อนเหนือ 

 3.4 เภสัชกรออก ในวันอังคำรที่ 1 และ 3 ของ
เดือน เตรียมควำมพร้อมในเรื่องยำ PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 PCC 
 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 ต.ค.63-ก…
ย.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

 3.5 แพทย์แผนไทยออกในวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 
3 ของเดือน PCC ทุ่งข่วง ,PCC เมืองปำน ,PCC 
แจ้ซ้อนเหนือ 

3 PCC 
 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 ต.ค.63-ก…
ย.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

 3.6 กำยภำพบ ำบัด ออกทุกวันพุธ PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 PCC 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

 ต.ค.63-ก…
ย.64 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 3.7 IT เซ็ตระบบคอมพิวเตอร์เตรียมควำมพร้อม 
PCC ทุ่งข่วง ,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 PCC 
 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 ต.ค.63-ก…
ย.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมือง
ปำน ,PCC แจ้
ซ้อนเหนือ 

 3.8 ระบบ Green chaael ใช้ระบบส่งต่อเดิม 
PCC ทุ่งข่วง ,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 PCC 
 
 
 
 

PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 
 

มีกำรด ำเนินกำร 
PCC .ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 ต.ค.63-
ก.ย.64 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
PCC ได้แก่ 
PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมือง
ปำน ,PCC แจ้
ซ้อนเหนือ 

 3.9 ประชุมคณะท ำงำน คณะกรรมกำรPCC
ระดับอ ำเภอ 40 คน 3 ครั้ง 

รพช./รพ…
สต. 9 แห่ง ๆ 
ละ 4 ครั้ง 
(9x15x4) 

อ ำเภอเมืองปำน มีกำรวิเครำะห์
บริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ รำยสถำน
บริกำร 

10,800 UC  ต.ค.63-ก.ย.
64 

รพช./รพ…
สต. 9 แห่ง 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 4.ทบทวนกำรด ำเนินงำนของทีมหมอครอบครัว 
(FCT) ระดับอ ำเภอ ต ำบล ชุมชน ในกำรดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ 8 กลุ่มในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ควำมครอบคลุม ผลลัพธ์กำรดูแลเชิง
คุณภำพ ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 
และระบบกำรส่งต่อ กำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่อง และกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์ดูแล
ต่อเนื่องระดับอ ำเภอ COC 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำ 
หมำยส ำคัญ 
12 กลุ่มใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้รับกำรดูแล
ต่อเนื่อง 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 5. มี COC link ทุกแห่งและสำมำรถเชื่อมต่อกับ
โรงพยำบำลล ำปำงได้ 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำ 
หมำยส ำคัญ 
12 กลุ่มใน
พ้ืนทีร่ับผิดชอบ
ได้รับกำรดูแล
ต่อเนื่อง 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

  5.1 กำรเยี่ยมบ้ำนโดยที่สหวิชำชีพ จะเน้น สีแดง 
ที่ต้องท ำ Care plan 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำ 
หมำยส ำคัญ 
12 กลุ่มใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

    ได้รับกำรดูแล
ต่อเนื่อง 

    

 5.2 หลังจำกท่ีผู้ป่วยออกจำกโรงพยำบำล หำก
ผู้ป่วยเป็นสีแดง ศูนย์ COC จะแจ้งพ้ืนที่เพ่ือลง
เยี่ยมภำยใน 7 วัน และแจ้ง CM เพ่ือจัดท ำ Care 
plan และประสำนกับทีมสหวิชำชีพเพ่ือลงเยี่ยม
บ้ำนอีกครั้ง 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุม่เป้ำ 
หมำยส ำคัญ 12 
กลุ่มในพื้นที่
รับผิดชอบ ได้รับ
กำรดูแลต่อเนื่อง 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 5.3 กำรเยี่ยม 12 กลุ่มเสี่ยง ทำง รพ.สต.จะสรุป
ข้อมูลกำรเยี่ยม และ CM จะลงข้อมูลใน
โปรแกรม 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุม่เป้ำ 
หมำยส ำคัญ 12 
กลุ่มในพื้นที่
รับผิดชอบ ได้รับ
กำรดูแลต่อเนื่อง 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 5.4 ส ำนักงำนสำธำรณณสุขอ ำเภอเมืองปำนเป็น
ผู้ประสำน ติดต่อ พ้ืนที่และร่วมเยี่ยม 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุม่เป้ำ 
หมำยส ำคัญ 12 
กลุ่มในพื้นที่
รับผิดชอบ ได้รับ
กำรดูแลต่อเนื่อง 

    ตค.63-กย.64 สสอ.เมือง
ปำน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 6.ลงข้อมูลตำมโปรแกรม COC Link 9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุม่เป้ำ 
หมำยส ำคัญ 12 
กลุ่มในพื้นที่
รับผิดชอบ ได้รับ
กำรดูแลต่อเนื่อง 

   ตค.63-กย.64 ผู้จัดกำรโรค 

 7. จัดท ำกำรจัดเก็บข้อมูลในงำนCOC link ของ
อ ำเภอเมืองปำน โดยผ่ำนทำงlink รำยงำน 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ผู้ป่วยกลุม่เป้ำ 
หมำยส ำคัญ 12 
กลุ่มในพื้นที่
รับผิดชอบ ได้รับ
กำรดูแลต่อเนื่อง 

   ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 8.จัดท ำกลุ่มเป้ำหมำย 12 กลุ่มเสี่ยง รวมถึง
เกณฑ์ในกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

มีกลุ่มเป้ำหมำย
ชัดเจน 

   ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 9.จัดท ำมำตรฐำนและแนวทำงในกำรเยี่ยมบ้ำนที่
เชื่อมโยงกับศูนย์ coc link 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

มีแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำน 

   ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 10.สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย โดยกำร 
คืนข้อมูลให้แก่พ้ืนที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
เวที พชอ. เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำยใน
กำรแก้ปัญหำ 8 กลุ่มเสี่ยง 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

ภำคีเครือข่ำย
ได้รับข้อมลู 

 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 11.จัดให้มีศูนย์ส ำรองอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ใน
ทุกรพสต. โดยให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม
กำรจัดหำอุปกรณ์และกำรด ำเนินงำน 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

มีศูนย์อุปกรณ์     ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 12.จัดท ำบัญชีอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในแต่ละรพ
สต.และรพ.โดยบันทึกข้อมูลลงในlink ศูนย์
เครื่องมือทำงกำรแพทย์อ ำเภอเมืองปำน 

9 แห่ง รพ.เมืองปำน/
รพ.สต. 

มีบัญชีอุปกรณ์    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 13.ประชำสัมพันธ์ศูนย์ส ำรองอุปกรณ์กำรแพทย์
ให้แก่ชุมชน และภำคีเครือข่ำย 

56 หมู่บ้ำน อ ำเภอเมืองปำน ประชำชนได้
รับรู้ 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 14.สื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนและชุม
ให้รับรู้ถึงกำรจัดตั้ง PCC ทุ่งข่วง ,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

5 ต ำบล PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

ประชำชนได้
รับรู้ 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 15. พัฒนำโครงสร้ำง PCC รพ.สต.บ้ำนแจ้ซ้อน
เหนือ PCC เมืองปำน โดยใช้งบประมำณจำกงบ
ค่ำเสื่อม 

2 แห่ง PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

มีอำคำรที่พร้อม
ให้บริกำร 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 16.พัฒนำควำมพร้อมกำรจัดตั้ง PCC เป้ำหมำย 
โดยก ำหนดให้ PCC ทุ่งข่วงเป็น PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อนเหนือ เป็น PCC เต็มรูปแบบภำยใน
ปี 2564  

3 แห่ง รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง ,รพ.สต.
บ้ำนแจ้ซ้อน
เหนือ ,
โรงพยำบำล
เมืองปำน 

มีอำคำรที่พร้อม
ให้บริกำร 

    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 16.1พัฒนำระบบบริกำรให้เป็นระบบ 
Extended ODD PCC ทุ่งข่วง ,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 แห่ง PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

เป็น PCC เต็ม
รูปแบบ 

   ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 16.2 พัฒนำระบบส่งต่อ PCC ทุ่งข่วง ,PCC 
เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 แห่ง PCC ทุ่งข่วง ,PCC 
เมืองปำน ,PCC 
แจ้ซ้อนเหนือ 

พัฒนำตำม 
Green 
Channel 

   ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 16.3 พัฒนำระบบข้อมูล โปรแกรม JHCIS ให้
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง PCC ทุ่งข่วง ,PCC 
เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 แห่ง PCC ทุ่งข่วง ,PCC 
เมืองปำน ,PCC 
แจ้ซ้อนเหนือ 

ข้อมูลถูกต้อง    ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 16.4 ระบบบริหำรจัดกำร 4 M PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 แห่ง PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

มีแนวทำง
บริหำรจัดกำร 

   ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 17.ติดตำมกำรด ำเนินงำน PCC ของ PCC ทุ่ง
ข่วง ,PCC เมืองปำน ,PCC แจ้ซ้อนเหนือ 

3 แห่ง PCC ทุ่งข่วง 
,PCC เมืองปำน 
,PCC แจ้ซ้อน
เหนือ 

ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

   ตค.63-กย.64 คปสอ.เมือง
ปำน 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    21,600    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : 

1. อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง  
2. อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง  
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 1.94 
4. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 52 
5. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมได้  

5.1 ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40  
5.2 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

6. ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ขึ นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

สถานการณ์อ้าเภอเมืองปานพบว่าโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น ประชากรอายุ 35 ปีขึ นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ
96.95 และ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 95.99  กลุ่มเสี่ยง DM ปี 60 -61  มีแนวโน้มสูงขึ น และลดลงในปี 62  แต่ในปี 63 มีแนวโน้มสูงขึ น ดังนี  3.08 
,8.71,7.40 และ13.57 พบกลุ่มเสี่ยง HT มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในปี 60-61 และลดลงในปี 62-63 ดังนี  25.64, 27.41, 22.01 และ 13.10  72  ผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 60-61 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น ลดลงในปี62 และเพ่ิมขึ นในปี 63 ดังนี  2.45, 2.88, 1.82, 2.76   ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปี 60-61  เพ่ิมขึ น และลดลงในปี 62  แต่ในปี 63 มีแนวโน้มสูงขึ น   ดังนี  3.24 , 7.74, 3.42, 3.69  ตามล้าดับ  การควบคุมค่าระดับ
ความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ ปี 60-63  ดังนี  47.37 , 42.48 ,40.63 และ 40.49 ตามล้าดับ การควบคุมค่าระดับน ้าตาลได้ตามเกณฑ์ ปี 60 -63 ดังนี  17.10 
,17.59 , 17.42 และ17.61 ตามล้าดับ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเกิดผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตมีเพ่ิมมากขึ น รวมถึงการควบคุม
น ้าตาลในเลือดและความดันโลหิตยังต่้ากว่าเกณฑ์ จึงเป็นเป้าหมายที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อในปี 2564  
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GAP 
1. ด้านส่งเสริมป้องกัน : กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น 
2. ด้านการรักษา : การควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ได้ตามเกณฑ์ 
3. ด้านระบบข้อมูล : พัฒนาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล  
4. ด้านบุคลากร : ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 

 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130202        
 สาขาโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงมาตรการลดผู้ป่วยรายใหม่           
1. 1.คัดกรองประชากรที่มีอายุ > 35 ปี            
 1.1 รพ./รพสต. ท้าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่จะ

คัดกรองส้ารวจประชากรที่มีอายุ > 35 ปีที่อยู่ใน
พื นที่  
 

 ประชากรอายุ 
35 ปี ขึ นไป  
DM=16,051
ราย/
HT=18,843 
ราย  
 
 

 56 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

1. คัดกรอง
กลุ่มเป้าหมาย
ได้>90% 
2.มีทะเบียน
ครบทุกแห่ง 
3. สัดส่วนการ
ใช้เครื่อง DTX 
และ BP คือ 1 
เครื่อง : อสม 
10 คน 
 

บูรณาการ
ร่วมกับ   
ย1. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 ตค-ธค.
63 
 
 
 
 
 
 

 รพสต./กลุ่ม
เวชฯ/สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

 1.2.การคัดกรองประชากรที่มีอายุ > 35 ปีขึ นไป
ที่ไม่ป่วยด้วยโรค DM,HT ทุกราย 

       

 1.3.ขึ นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงแยกรายหมู่บ้าน
ประเมินคัดกรอง ดังนี                      
 1.3.1 น ้าหนัก ส่วนสูง                            
 1.3.2 ปัจจัยเสี่ยง เช่น ภาวะอ้วน, BMI เกิน ,
พฤติกรรมบริโภค อาหาร ลดเค็ม ลดหวาน  บุหรี่ 
สุรา   
1.3.3 เจาะ DTX และ วัด BP ทุกราย 

       

 1.4.การส้ารวจความเพียงพอของเครื่องมือ เช่น 
เครื่องเจาะ DTX และ Strip ,เครื่องวัด BP 

       

 1.5.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
    1.5.1 รพ.สต./รพ. จัดท้าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง 
พร้อมขึ นทะเบียน กลุ่มเสี่ยง DM,HTทุกคน ราย
หมู่บ้าน 
   - กลุ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ครัวเรือนที่มีการ
ตรวจความเค็มผิดปกติตั งแต่ 2 ครั งขึ นไป ,กลุ่มท่ี
มี BMI เกิน>=25 ,ดื่มสุรา สูบบุหรี่,ไม่ออกก้าลัง
กาย 
 

กลุ่มเสี่ยง DM,HT 
ทุกราย 
 
 
 
 

รพ.สต./รพ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัด
กรองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  
 
 
 

บูรณาการ
ร่วมกับ   
ย1. 
 
 
 
 
 

 ภายใน 
ธค.63 
 
 
 
 
 
 

รพสต./กลุ่ม
เวชฯ/สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

 - มีทะเบียนภาพรวมอ้าเภอ Google form        
 1.5.2. ด้าเนินการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงจาก

เกณฑ์ ดังนี   
- กลุ่มเสี่ยงทุกรายด้าเนินการ 
- กิจกรรม สร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกัน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ.เมืองปาน  
   - กลุ่มเสี่ยง DM ค่า DTX 100-125 mg% 
   - กลุ่มเสี่ยง HT ค่า BP 130-139/80-89 
mmHg 
  - ประเมินพฤติกรรมโดยท้าแบบทดสอบความรู้
ก่อน-หลังการติดตาม 3 ครั ง   
  -แจกไฟล์สื่อเกี่ยวกับอาหารและการออกก้าลัง
กาย + การผ่านเกณฑ์ลดเค็มในครัวเรือนของกลุ่ม
เสี่ยง 
  -จัดท้าสื่อเมนูในการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย
ในเรื่องอาหาร/ออกก้าลังกายที่เหมาะสมกับภาวะ
เสี่ยง  
  - ให้ Buddy ติดตามโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกค่า 
dtx ทุก 1 เดือน, BP ทุก 7 วนั  

กลุ่มเสี่ยง DM  
คน,HT ทุกราย 
(ปี 63 มี เสี่ยง 
DM 2004 คน
,เสี่ยงHT 2419 
คน รวมทั งหมด 
4,423 คน) 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต./รพ 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 100
ของกลุ่มเสี่ยง 
DM และ HT 
สามารถกลับ
เป็นกลุ่มปกติ 
2. ครัวเรือน
ของกลุ่มเสี่ยง
ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจเค็ม 
100% 
3. ผู้ป่วยราย
ใหม่ DM HT 
ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 
(และร้อยละ 
50 ของกลุ่ม
เสี่ยง DM และ 
HT ทุกราย 

 บูรณาการ
ร่วมกับ ย 
1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค-กย.
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพสต./กลุ่ม
เวชฯ/สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

- ติดตามผลค่า dtx, BP ทุกเดือน (รายงานผล
ผ่าน Google Form ให้อ้าเภอทุกเดือน) 
- ติดตามการตรวจเค็มทุกเดือน โดย อสม. บันทึก
ลง Google Form 
- คืนข้อมูลในที่ประชุม NCD board/คปสอ/
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

สามารถกลับ
เป็นกลุ่มปกติ 
 

2 PCU วิเคราะห์ข้อมูล        
  2.1 PCU วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและร่วม

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       

 2.2. ด้าเนินการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงจาก
เกณฑ์ดังนี  
   - กลุ่มเสี่ยง DM ค่า DTX 100-125mg% 
   - กลุ่มเสี่ยง HT ค่า BP 130-139/80-89 
mmHg 
  เน้น 2 ประเด็นคือ อาหารและออกก้าลังกาย + 
การผ่านเกณฑ์ลดเค็มในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยง
โดย 
-ให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องเมนูอาหาร/
ออกก้าลังกายท่ีเหมาะสมกับภาวะเสี่ยง ตั งแต่  
ต.ค 2563 -ก.ย 2564                                                                                                                                                                                                                   

 กลุ่มเสี่ยงDM 
/HT ทุกราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รพ.สต./กลุ่ม
เวชฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 50 
ของกลุ่มเสี่ยง 
DM และ HT 
สามารถกลับ
เป็นกลุ่มปกติ 
2. ครัวเรือน
ของกลุ่มเสี่ยง
ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจเค็ม 
100% 

  บูรณา
การ
ร่วมกับ ย
1. 
 
 
 
 
 
 

 UC 
 
 
 
 
 

 ม.ค-กย
..64 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รพสต./กลุ่ม
เวชฯ/สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

- ติดตามผลค่า DTX,BP ทุก 3 เดือน 
- ติดตามการตรวจเค็มทุกเดือน โดยอสม.ส้ารวจ
วัดความเค็มและให้ความรู้ทุกครัวเรือน 
- ผู้รับผิดชอบลดเค็มของอ้าเภอตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก้ากับติดตามงาน ผ่านการ
ประชุม คปสอ. 

 
 

3. ผู้ป่วยราย
ใหม่ DM HT
ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 

3 Service in PCU         
 3.1.จัดแบ่งกลุ่ม ผู้ป่วยตามปิงปองจราจร 7 สี 

แบ่ง 4 กลุ่มตามแนวทางท่ีต้องปรับระบบบริการ
และตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

       

 3.2. จัดบริการ ดังนี         
 3.2.1 กลุ่มสีเขียว ได้รับการดูแลที่บ้าน โดย             

อสม.หรือ มอค.  
- วัด V/S  
- จ่ายยา/ให้ค้าแนะน้า 
- ติดตาม 
 

จ้านวนผู้ป่วย 
DM/HT โดยแยก
เป็น 
DM 
-สีเขียว 194 ราย 
-สีเหลือง 159 
ราย 
- สีส้ม 68 ราย- สี
แดง 69 ราย 

รพสต./กลุ่มเวช 
 
 
 
 
 
 
 

จ้านวนผู้ป่วย
เป้าหมายที่
ได้รับบริการ
ตามแนวทาง 
ร้อยละ 30 
ภายใน ธค.63
ร้อยละ 50 
ภายใน มีค.64 
 

  ม.ค-กย
..64 
 
 
 
 
 
 
 

รพสต./กลุ่ม
เวชฯ/สสอ.(กิฏิ
กา) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

 HT 
-สีเขียว 1861 
ราย 
-สีเหลือง404ราย 
-สีส้ม69ราย 
-สีแดง3ราย 

 

  DM/HT 
-สีเขียว610ราย 
-สีเหลือง376ราย 
-สีส้ม138ราย 
-สีแดง110ราย 

 ร้อยละ 90 
ภายใน กย.64 

    

    3.2.2 กลุ่มสีส้ม เหลืองที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ได้รับการดูแลโดย รพสต.  

       

 3.2.3 กลุ่มสีส้ม เหลืองที่มีภาวะแทรกซ้อน ,สี
แดง ได้รับการดูแลโดย แพทย์ประPCU   

       

 3.2.4 กลุ่ม ผู้ป่วยที่มีโรคร่วม (CKD4-5) ,on 
warfarin  ได้รับการดูแลโดยรพ. 

       

 3.2.5 จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในPCUโดย ให้CM
ผู้รับผิดชอบในพื นที่แต่ละPCUจัดเตรียมผู้ป่วย
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

พร้อมส่งLABก่อนล่วงหน้า1 อาทิตย์ที่ทีมจะลง
ตรวจ  
-คนไข้สีแดงที่จะติดตามท้าcare plan CMรพ.จะ
ให้ข้อมูลกับพื นที่และร่วมวางแผนการดูแลและ
ติดตามผู้ป่วยกับพื นที่ โดยให้ อสม.หรือ มอค.ใน
พื นที่มาร่วมช่วยกันแก้ไขปีญหาในผู้ป่วยแต่ละราย
โดยมีการท้า SMBG/SMBPก้ากับติดตามโดย CM
รพ.ตามแบบติดตามผลของอ้าเภอ 
- การติดตาม care planผ่านระบบCOC  

 3.3.การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ้าปี         
      3.3.1  รพสต./PCU เจาะเลือดที่หน่วย

บริการและรพ.จัดรถรับเลือดไปตรวจที่รพ. รพ.
เปิด VN  ลงข้อมูลผลเลือด  CM รพ.ส่งข้อมูลคืน
ต้นทางโดย excel file 

ผู้ป่วย DM/HT 
ทุกราย 
 
 
 

รพสต/กลุ่มเวช 
 
 
 

ผู้ป่วยได้รับการ
คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน
มากกว่าร้อยละ 
60  

บูรณาการ
ร่วมกับ ย.
1 
 
 

UC 
 
 
 
 

ม.ค-กย
..64 
 
 

รพสต./กลุ่ม
เวชฯ/สสอ.(กิฏิ
กา) 
 
 

      3.3.2 รพ.ส่ง จนท.lab ไปบริการที่ PCU 
และน้าเลือดไปตรวจที่รพ. รพ.เปิด VN  ลงข้อมูล
ผลเลือด  CM รพ.ส่งข้อมูลคืนต้นทางโดย excel 
file 

       

     3.3.3 การตรวจตา ให้บริการที่ PCU        
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

     3.3.4 การตรวจฟันและเท้า ให้บริการที่หน่วย
บริการตามพื นที่รับผิดชอบ  

       

    3.3.5 ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก
ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ นไป 

ประชาชนอายุ  
35 ปี ขึ นไป 
 

รพ./รพ.สต. ร้อยละ100   ตค 63- 
กย 64 

ทันตกรรม 
 

4 โครงการ กิจกรรมการให้บริการ 
(Service Delivery) 

       

 4.1.จ้าแนกผู้ป่วยแต่ละกลุ่มสีตามปิงปองจราจร 
7 สี : ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและด้า ที่มี
ภาวะแทรกซ้อน , On warfarin รูปแบบบริการ 
ดังนี  คือ  

ผู้ป่วย DM/HT  
 
 
 

รพ/รพสต. 
 
 
 
 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลตามการ
จ้าแนกตามกลุ่ม
สี ร้อยละ 100 

 UC 
 
 
 
 

ต.ค.63-
ก.ย 64 
 
 
 

จันจิรา/ทีมสห
วิชาชีพ 
 

     4.1.1. ประเมินอาการผิดปกติ/พฤติกรรม/
โรคร่วมและภาวะแทรกซ้อน  

       

     4.1.2. ให้การรักษาโดยแพทย์        
     4.1.3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล

โดย สหวิชาชีพ 
       

    4.1.4.CM ติดตามผลลัพธ์ทุกเดือน        
    4.1.5. ท้า SMBG, SMBP ตามเกณฑ์        
    4.1.6. นัดติดตามอาการทุก 1 เดือน         
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

    4.1.7. เยี่ยมบ้านโดยสหวชิาชีพ        
  4.2.กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วย 

DM,HT สีแดง (DM : FBS >200mg% ,        
BP ≥ 180/110mmHg ติดต่อกัน 2 ครั งต่อกัน) 
  

 ผู้ป่วย DM สีแดง 
156 ราย /HT สี
แดง 4 ราย 
 

 รพ/รพสต./
กลุ่มเวชฯ 
 

 ผู้ป่วย DM/HT 
สีแดง ใช้ 
Individual 
Care Plan ร้อย
ละ 100 

     - 
 

 UC 
 

 ต.ค63-
ก.ย64 

 จันจิรา /รพ.
สต. กลุ่มเวช 
 

        4.2.1 มีรายชื่อกลุ่มป่วยเป้าหมายคือกลุ่มสี
แดงท่ี 
     -FBS >200 mg% ติดต่อกัน 2 ครั ง   
     -BP > 180/110 mmHg ติดต่อกัน 2 ครั ง 

       

      4.2.2 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
ครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วย โดยใช้ Individual 
Care Plan 

       

      4.2.3 สร้าง awareness โดย SMBG SMBP        
 4.3. การตรวจสุขภาพประจ้าปี ผู้ป่วยDM=1878 

ราย 
HT=4670ราย 

รพ./รพ.สต. 
 
 
 
 

ผู้ป่วย DM/HT
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ้าปี
มากกว่าร้อยละ
60 

      
   
 
 

UC 
 
 
 
 

ต.ค63-
ก.ย64 
 
 
 

วารุณี/รพ.
สต/NCD 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

     4.3.1 ตรวจ Fundus camera , foot exam 
,ตรวจฟันสัญจร 

  
 

     

     4.3.2 ตรวจสุขภาพประจ้าปีสัญจร        
     4.3.3 คัดกรองTBโดย CXR ผู้ป่วย DM        
     4.3.4 ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้ป่วย

เบาหวาน (รายใหม่) 
ผู้ป่วยเบาหวาน
(รายใหม่ทุกราย) 

 ร้อยละ100 
 
 

  ตค 63- 
กย 64 
 

ทันตกรรม 
 
 

    4.3.5 ผู้ป่วยเบาหวาน(รายใหม่) ได้รับบริการ
ทาง  ทันตกรรม (รักษาสภาวะปริทันต์ ) 

  ร้อยละ20 
 
 

  ตค 63- 
กย 64 
 

ทันตกรรม 
 
 

5 พัฒนาบุคลากร ( Health for Work) 
พัฒนาศักยภาพ System manager PCU และ
อ าเภอ 

 
 
 

      

 5.1. มอบหมายให้แพทย์หัวหน้าทีม PCU ท้า
หน้าที่ System manager  
 

สสอ./รพ.เมือง
ปาน 

สสอ./รพ.เมือง
ปาน 
 

มี System 
Manager 
ระดับอ้าเภอ
และทีม PCU 

  
 
 
 

ต.ค63- 
ก.ย64  
 

พญ.นฤทัย/จัน
จิรา/กลุ่มเวช 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

 5.2.ก้าหนดให้ CM รพ.1 คน ท้าหน้าที่ System 
manager ระดับอ้าเภอ ประสาน รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมอ้าเภอ 
 

สสอ./รพ.เมือง
ปาน 
 
 
 

สสอ./รพ.เมือง
ปาน 
 
 
 

มี System 
Manager 
ระดับอ้าเภอ
และทีม PCU 

  
 
 
 

ต.ค63- 
ก.ย64  
 
 
 

พญ.นฤทัย/จัน
จิรา/กลุ่มเวช 

 5.3.ส่ง CM เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการ
รายกรณี หรือพยาบาลผู้จัดการระบบโรคเรื อรัง   
4 เดือน 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 

CMผู้รับผิดชอบ
งานได้รับการ
เข้าอบรมอย่าง
น้อย 1คน 

งบ ย.3 
 
 
 
 

UC 
 
 
 

ต.ค63- 
ก.ย64 
 
 

จันจิรา 
 
 

 5.4.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/
ประชุมวิชาการฟ้ืนฟูโรค NCD(DM/HT/Stroke) 

รพ.รพ.สต 
 

รพ./รพ.สต./
กลุ่มเวช 

 งบ ย.3 UC 
 

ต.ค63- 
ก.ย64 

รพ./รพ.สต. 

6  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT)        
 6.1.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 

ผ่าน HDC 
 
 

IT รพ.เมืองปาน/ 
รพ.สต. 
 
 

IT รพ.เมือง
ปาน/ รพ.สต. 
 
 

มีผู้รับผิดชอบ 
ครบทุกสถาน
บริการ 
 
 
 
 

  ภายใน
ตุลาคม 
2564 

งาน IT รพ.
เมืองปาน/ รพ.
สต. 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ้านวน 

แหล่ง
งบ 

7 ยาและอุปกรณ์ 
(Medical products & Technologies) 

       

 7.1.จัดท้าแบบส้ารวจเครื่องมือมีเพียงพอและ
พร้อมใช้ เช่น เครื่องเจาะ DTX,เครื่องวัดความดัน
โลหิตสูง 

รพ./รพสต. 
 
 
 

รพ./รพสต. 
 
 
 

มีทะเบียน
จ้านวน
เครื่องมือใน รพ
สต/รพ 

  
 
 

ภายใน 
ต.ค 63 
 
 

กิฏิกา 
 
 
 

 7.2.จัดท้าสมุดประจ้าตัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 
 

รพ. 
 
 

รพ. 
 
 

ผู้ป่วยมีสมุด
ประจ้าตัวทุก
ราย 

 20,000  UC 
 
 

ต.ค – พ.ค 
64 

จันจิรา 
 

8 การก ากับติดตาม        
 8.1.ประชุมNCD board ทุก 3 เดือน 

 
ผู้รับผิดชอบงาน 
NCD รพ/รพสต/
กลุ่มเวชฯ  

รพ/รพสต/กลุ่ม
เวชฯ 
 
 
 

มีการประชุม 
4ครั ง/ป ี
 
 
 

1,600 
 
 
 
 

UC 
 
 
 
 

ธค 63,มีค
,มิย,ส.ค 
64 
 

ผู้รับผิดชอบ
งาน NCD รพ/
รพสต/กลุ่มเวช
ฯ 

 8.2.ติดตามผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาที่รพ.สต. หรือรพ
ศ.จากช่องต่างๆเช่น Thai refer , Data 
set,DHDC, Line group 

       

 8.3.ติดตามผู้ป่วยขาดนัด        
 รวมงบประมาณทั้งหมด  21,600    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประเด็น/ งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <21:แสน  ปชก. (≤ 7) 
2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมารับการรักษาทันเวลาภายใน3ชม.> ร้อยละ 80 
3. อัตราวินิจฉัยผู้ป่วยstrokeได้ถูกต้อง > ร้อยละ 80 
4. recurrent stroke <10% 
5. ผู้ป่วย stroke รายใหม่ <5% 
6. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) 
7. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic: I60-I62) 
8. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic: I63) 
9. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า  

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
ปี ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒- ก.ค.๖๓) อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลง ๕.๙๓/ แสนประชากร (๕ ราย คิดเป็น ๗.๖๙% เป็น Hemorrhage ๗๑.๑๕% Infarction  

๒๘.๘๕% ) มารับการรักษาทันเวลาภายใน 3 ชม. ๕๓.๓๓% (ต่ ากว่าเป้าหมาย) ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ๑ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว คิดเป็น 
๗๑.๑๕ % (ส่วนใหญ่เป็น HT , stroke ) ไม่มีโรคประจ าตัว ๒๘.๘๕ % วินิจฉัยโรคถูกต้องลดลง 68.18% 

จากผลการด าเนินงานพบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริการผู้ป่วยได้แก่  1) ประสิทธิภาพระบบ  ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง, ติดตามผู้ป่วยขาดนัด,การใช้ 
ยาอย่างเหมาะสม  2 )การเข้าถึงบริการ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  การเรียกใช้ 1669  การประชาสัมพันธ์อาการเตือน  3)ปัจจัยด้านผู้ป่วยได้แก่ การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ สูงอายุ อยู่บ้านคนเดียว ขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ขาดนัด  พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา  เป็นต้น  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130202        
 สาขาโรคหลอดเลือดสมอง               
1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 

 1.1ทบทวนคณะกรรมการทีม Stroke 
     มี

คณะกรรมการ
ทีม stroke 

        

 2 พัฒนา intermediate care ( stroke) 
2.1 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจได้  

แพทย์ 5 คน 
พยาบาล 10 
คน 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 

รพ.เมืองปาน
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่
ใส่เครื่องช่วย
หายใจได้ 

    ตค.63-กย.64 
 
 
 
 

  
กานต์พิชชา 

    2.2 บันทึกและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่/เกิด
ซ้ า ทั้งไหนและนอก รพ. แก่หน่วยงานและ รพ
สต.ที่เก่ียวข้อง เก็บข้อมูล+วิเคราะห์สาเหตุการ
มารับบริการล่าช้า 

ผู้ป่วย stroke 
ทีส่่งต่อและ 
referกลับ 

 รพสต.ทุกแห่ง มีทะเบียน 
stroke  
 

     ตค.63-กย.64  กานต์พิชชา 

   2.3 ฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับแนวทางวินิจฉัย แพทย์  รพ.มป.  อัตราการ
วินิจฉัยผู้ป่วย
stroke,MI 
ถูกต้อง>80% 

     ตค.63-กย.64  แพทย์ 

  2.4 พัฒนาระบบ Fast tract  
- ติดตามการปฏิบัติตาม CPG Stroke (node  รพ
สต. 4 แห่ง , รพ.)     

-แพทย์ 
พยาบาล 

-รพ.  
- อ.เมืองปาน 

-ปฏิบัติตาม CPG 
stroke 80% 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

      - ทบทวนผู้ป่วยที่มีปัญหาในการดูแลซับซ้อน 
โดยทีมสหวิชาชีพ      

- RM ระดับ 
E-I 

 รานงานการ
ทบทวน 

    

3 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย 
  3.1บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ในจังหวัดล าปางและ เครือข่ายล้านนา 2 

 แพทย์ 1คน
,พยาบาล
(CM,ER,ward) 
5 คน ,เภสัชกร 
1 คน 

 รพ. รพสต.  ได้รับการอบรม
ครบ 100% 

     ตค.63-กย.64  กานต์พิชชา 

   3.2 สนับสนุนให้บุคลากรสหวิชาชีพเข้าร่วม
ประชุม/อบรม การดูแลผู้ป่วย Stroke 

 แพทย์ 1คน
,พยาบาล
(CM,ER,ward) 
5 คน ,เภสัชกร 
1 คน 

 รพ. รพสต.  ได้รับการอบรม 
100% 

 งบ ย 3    ตค.63-กย.64  กานต์พิชชา 

4 การคัดกรอง  ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับ DM HT 
โดยใช้ CVD risk(บูรณาการกับ ย.1) 

       

5 คืนข้อมูลแก่ พชอ.,ก านันผู้ปใหญ่บ้าน, คปสอ.
,ผู้รับผิดชอบ 

พชอ.,ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน, 
คปสอ.
,ผู้รับผิดชอบ 

อ.เมืองปาน คืนข้อมูลเดือน
ละ 1 ครั้ง 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา/
ศิรินาท/รพ
สต.ทุกแห่ง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

6 เพ่ิมการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว          สร้าง 
stroke Aleat/ awareness สนับสนุนสื่อและ 
ประชาสัมพันธ์อาการเตือนที่ผิดปกติด้วยวิธีต่างๆ 
เวลาทองในการรอดชีวิตมาถึง รพ.ภายใน 3 ชม. 
เน้นสร้างความเข้าใจของผู้รับบริการในการใช้ 
1669  (บูรณาการร่วม ย.1วยัท างาน, กลุ่มงาน
เวชกรรมฟ้ืนฟูในโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้พิการโดยชุมชนช่วยชุมชน อ.เมือง
ปาน ปี 2564)  

กลุ่มปกติ,กลุ่ม
เสี่ยง, 
กลุ่มป่วย 

รพสต.ทุกแห่ง ร้อยละของผู้ป่วย
ที่มาด้วยอาการ
โรคหลอดเลือด
สมองมารักษา
ทันทีภายใน 3.5 
ชั่วโมง 

  ตค.63-กย.64 
 

กานต์พิชชา
,ศิริรัตน์, รพ
สต.ทุกแห่ง 

7 ค้นหากลุ่มเสี่ยง Stroke 
7.1ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ภาวะสุขภาพ 
ของตนเองโดยตรวจสุขภาพประจ าปี(ช าระเงินเอง) 
7.2คืนข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย  
7.3ปชส.แนวทาง(เลือก) ตรวจสุขภาพ  
7.4ปรับปรุงระบบการตรวจสุขภาพ รพ.เมืองปาน 
(ทางด่วน,ทางเลือก,สมุดประจ าตัว)            

กลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง 

รพสต.ทุกแห่ง กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี>20% 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา
,คปสอ. 

8 ดูแลให้ผู้ป่วย Stroke ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องตามความเหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพ , 
ติดตามขาดนัดผู้ป่วย Stroke 
 

กลุ่มป่วย รพสต.ทุกแห่ง จ านวนผู้ป่วย
ได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 8.2 ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
(บูรณาการร่วมกับ FCT) 

กลุ่มป่วย รพสต.ทุกแห่ง จ านวนผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อน
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา
,ทีม FCT 

9 9.ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
9.1ติดตามในที่ประชุมทีม Stroke 

กลุ่มป่วย 
Stroke 

รพ. 
 
 

ผู้รับผิดชอบส่ง
ตัวชี้วัดทุกเดือน 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา 

 9.2บันทึกข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงาน
จากHDC ทุกเดือน 

       

 งบประมาณทั้งหมด    0    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 
๑.๑ อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI < 9% (ประเทศ) < 10% (จังหวัด) 
๑.๒ อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย NSTEMI  < 5% (ประเทศ)  <6% (จังหวัด) 
๑.๓ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I 20 – I 25) ไม่เกิน 25 ต่อแสนประชากร 

2. อัตราการได้รับ Reperfusion therapy ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพ่ิมมากขึ้น (> 92%)  
3. ผู้ป่วย NSTEMI / Unstable angina (high risk) ได้รับการท า CAG + PCI เพ่ิมข้ึน (> 40%)  
4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมารับการรักษาทันเวลาภายใน 12 ชม.> ร้อยละ 80 
5. เพ่ิมอัตรา INR in target( Warfarin clinic) > ร้อยละ 60 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงจากปีก่อน 12.04 /แสนประชากร (ปี 2563 = 0 ราย)  ผู้ป่วย MI มารักษาทันเวลา 12 ชม. เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 6.28 % 

การเรียกใช้ EMS 0 ราย, Warfarin clinic มีอัตรา INR in target ลดลงจากปีก่อน 4.39 (ปี 63= 38.08) ผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด 4 ราย ได้รับยา SK  1 ราย PCI 1 ราย 
ผู้ป่วย NSTEMI / Unstable angina (high risk) 7 ราย ได้ท า PCI 3 ราย 

จากผลการด าเนินงานพบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริการผู้ป่วยได้แก่  1) ประสิทธิภาพระบบ  ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง, ติดตามผู้ป่วยขาดนัด,การใช้
ยาอย่างเหมาะสม  2 )การเข้าถึงบริการ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  การเรียกใช้ 1669  การประชาสัมพันธ์อาการเตือน  3)ปัจจัยด้านผู้ป่วยได้แก่ การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ สูงอายุ อยู่บ้านคนเดียว ขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ขาดนัด  พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา  เป็นต้น  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130202        
 สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด               
 1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 

  1.1ทบทวนคณะกรรมการทีม MI 
     มีคณะกรรมการ

ทีม MI 
        

   1.2 ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วย ACS กรณีมี
ปัญหาซับซ้อน 

ผู้ป่วย ACS ที่
มีปัญหา
ซับซ้อน 

รพ.เมืองปาน จ านวนครั้ง
ผู้ป่วย ACS ที่มี
ปัญหาซับซ้อน
ได้รับการ
ทบทวน 

    ตค.63-กย.64   
กานต์พิชชา 

  1.3 บันทึกและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่/เกิดซ้ า 
ทั้งไหนและนอก รพ. แก่หน่วยงานและ รพสต.ที่
เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูล+วิเคราะห์สาเหตุการมารับ
บริการล่าช้า 

ผู้ป่วย MI ทีส่่ง
ต่อและ refer
กลับ 

 รพสต.ทุกแห่ง   
มีทะเบียน MI 

     ตค.63-กย.64  กานต์พิชชา 

  1.4ฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับแนวทางวินิจฉัย แพทย์  รพ.มป.  อัตราการ
วินิจฉัยผู้ป่วยMI 
ถูกต้อง>80% 

     ตค.63-กย.64  แพทย์ 

 1.5 Warfarin clinic มีการจัดการดูแลต่อเนื่อง  ผู้ป่วย 
Warfarin 
clinic จ านวน 
46 ราย 

อ.เมืองปาน อัตรา INR in 
target( Warfarin 
clinic) > ร้อยละ 
60 

  ตค.63-กย.64 แพทย์, ภญ.ศิ
วาภร, กานต์
พิชชา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 1.6 พัฒนาระบบ Fast tract  
     - ติดตามการปฏิบัติตาม CPG MI ( node  
รพสต. 4 แห่ง: EKG) 
     - ทบทวนผู้ป่วยที่มีปัญหาในการดูแลซับซ้อน 
โดยทีมสหวิชาชีพ 
    - ประสานระบบยาเพิ่มกรอบยา ได้แก่ 
Antiplatelet (ยา Ticagrelor) และยากลุ่ม 
Statin (Atrovastatin)  
     - มีการส ารองยา SK 1 ชดุ มีการตรวจ 
stock ยา ส ารวจยาหมดอายุ  

-แพทย์ 

พยาบาล 

- RM ระดบั E-I 

-รพ.  
- อ.เมืองปาน 
 

-ปฏิบัตติาม CPG 
MI 80% 
-รานงานการ
ทบทวน 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา 

 2 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย 
2.1บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ในจังหวัดล าปางและ เครือข่ายล้านนา 2 

แพทย์ 1คน
,พยาบาล
(CM,ER,ward
) 5 คน ,เภสัช
กร 1 คน 

 รพ. รพสต.  ได้รับการอบรม 
100% 

     ตค.63-กย.64  กานต์พิชชา 

  2.2 สนับสนุนให้บุคลากรสหวิชาชีพเข้าร่วม
ประชุม/อบรม การดูแลผู้ป่วย MI, CHF, ที่ได้รับ
ยา Warfarin 

   รพ. รพสต. ได้รับการอบรม 
100% 

 งบ ย3  UC  ตค.63-กย.64  กานต์พิชชา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

3 การคัดกรอง  ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับ DM HT 
โดยใช้ CVD risk(บูรณาการกับ ย.1) 

       

4 คืนข้อมูลแก่ พชอ.,ก านันผู้ปใหญ่บ้าน, คปสอ.
,ผู้รับผิดชอบ 

พชอ.,ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน, 
คปสอ.
,ผู้รับผิดชอบ 

อ.เมืองปาน คืนข้อมูลเดือน
ละ 1 ครั้ง 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา/ศิ
รินาท/รพสต.
ทุกแห่ง 

5 เพ่ิมการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว          สร้าง 
stroke Aleat/ awareness สนับสนุนสื่อและ 
ประชาสัมพันธ์อาการเตือนที่ผิดปกติด้วยวิธีต่างๆ 
เวลาทองในการรอดชีวิตมาถึง รพ.ภายใน 3 ชม. 
เน้นสร้างความเข้าใจของผู้รับบริการในการใช้ 
1669 (บูรณาการร่วม ย.1วัยท างาน, กลุ่มงาน
เวชกรรมฟ้ืนฟูในโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้พิการโดยชุมชนช่วยชุมชน อ.เมือง
ปาน ปี 2564) 

กลุ่มปกติ,กลุ่ม
เสี่ยง, 
กลุ่มป่วย 

รพสต.ทุกแห่ง ร้อยละของผู้ป่วย
ที่มาด้วยอาการ
โรคหลอดเลือด
หัวใจมารักษา
ทันทีภายใน 3.5 
ช่ัวโมง 

  ตค.63-กย.64 
 

กานต์พิชชา
,ศิริรัตน์, รพ
สต.ทุกแห่ง 

6 ค้นหากลุ่มเสี่ยง MI                                            
6.1ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ภาวะสุขภาพ 
ของตนเองโดยตรวจสุขภาพประจ าปี(ช าระเงิน
เอง) 

กลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง 

รพสต.ทุกแห่ง กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี>20% 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา
,คปสอ. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

6.2คืนข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย  
6.3ปชส.แนวทาง(เลือก) ตรวจสุขภาพ  
6.4ปรับปรุงระบบการตรวจสุขภาพ รพ.เมือง
ปาน (ทางด่วน,ทางเลือก,สมุดประจ าตัว)     

7 ดูแลให้ผู้ป่วย MI, on Warfarin ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง  
 

กลุ่มป่วย รพสต.ทุกแห่ง จ านวนผู้ป่วย
ได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา 

 7.1 ติดตามขาดนัดผู้ป่วย MI กลุ่มป่วยที่
ขาดนัด 

รพสต.ทุกแห่ง จ านวนผู้ป่วย
ได้รับการ
ติดตามขาดนัด 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา 

 7.2 ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
(บูรณาการร่วมกับ FCT) 

กลุ่มป่วย รพสต.ทุกแห่ง จ านวนผู้ป่วยที่
มีปัญหาซับซ้อน
ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องโดย
ทีมสหวิชาชีพ 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา
,ทีม FCT 

8 ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
8.1ติดตามในที่ประชุมทีม MI 

กลุ่มป่วย 
Stroke/MI 

รพ. ผู้รับผิดชอบส่ง
ตัวชี้วัดทุกเดือน 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา 

 8.2บันทึกข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงาน
จากHDC ทุกเดือน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 8.3 ติดตามการใช้ EKG ใน รพสต. รพสต.4 แห่ง รพสต.4 แห่ง รายงานการใช้ 
EKG รพสต. 4 
แห่ง 

  ตค.63-กย.64 กานต์พิชชา 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 0    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ   
1. ผู้ป่วย DM HT ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง  ร้อยละ 80 
2. ผู้ป่วย CKD  ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าร้อยละ 66 
3. การเข้าถึงการบ าบัดทดแทนทางไต ร้อยละ  40 % 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

1. ผู้ป่วย DM HT ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 65.75 
2. ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ eGFR <5 ml/min/1.73m2/yr  ร้อยละ 60.35 
3. ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายได้รับการบ าบัดทดแทนทางไต  ร้อยละ  34.83% 

 
พบสาเหตุดังนี้ 

1. ผู้ป่วย DM HT ได้รับการคัดกรองตรวจสุขภาพไม่ครบทุกราย เนื่องจาก ขาดนัด  บางรายมารักษาตลอดแต่ได้ตรวจไม่ครบ 
2. พฤติกรรมไม่เหมาะสม มีโรคร่วม 
3. ผู้ป่วย CKD5 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่มคีนดูแล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แห
ล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130202               
 สาขา CKD               
1 คลินิก CKD คุณภาพ               
  1.1 ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการคัดกรอง

CKDจาก data exchange ทุกเดือน เพ่ือน ามา
คัดกรองผู้ป่วย CKD รายใหม่ 

 DM=1897คน 
HT=4705คน 
 

 รพ.เมือง
ปาน 
 
 
 
 

 ผป. DM HT ได้รับ
การคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง ร้อยละ 80  
 
  

     ตค63-
กย64 

 วิไลวัลย ์

   1.2 ตรวจสุขภาพประจ าปีผู้ป่วย DM HT        ตค63-
กย64 

 วิไลวัลย ์

  1.3 ติดตามผู้ป่วยขาดนัด DM HT DM HT 151 คน 
 

  ตค63-กย
64 

วิไลวัลย,์จันจิ
รา 

  1.4 ให้ความรู้เรื่องโรคไต การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  อาหาร ยา การออกก าลังกาย  

stage3a-5 
จ านวน 927 คน 
 

รพ.เมือง
ปาน 
 

ผปCKDมีอัตราลดลง
ของ 
eGFR<5ml/min/1.
73m2/yr > 66% 

  ตค63-กย
64 

วิไลวัลย,์ศิวพร 
 
 

 1.5 ทบทวนทะเบียน ผู้ป่วย stage 3b-5 ผู้ป่วยstage3b-5
จ านวน449 คน 

รพ.เมือง
ปาน 

มีทะเบียนผู้ป่วย 
CKD3b-5ที่เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

  ตค63-กย
64 

วิไลวัลย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แห
ล่ง
งบ 

 1.6 ทบทวนทะเบียนผู้ป่วยที่ปฎิเสธ RRT  ผู้ป่วยstage 5ที่
ปฏิเสธ RRT
จ านวน 58 คน 

รพ เมือง
ปาน 
 

มีทะเบียนผู้ป่วย 
CKD5 ที่ปฏิเสธ RRT
ที่เป็นปัจจุบัน 

  ตค63-กย
64 
 

วิไลวัลย ์
 
 

   1.7 เยี่ยมบ้าน stage 3-5 ในรายที่ไม่มี 
Complication และในรายที่พร้อมท า RRT 

 927 คน 
 
 

 รพ เมือง
ปาน รพสต 
8 แห่ง 

 ผป CKD3-5 ได้รับ
การเยียมบ้าน  
 

     ตค63-
กย64 

 มอค,กรรณิกา
,วิไลวัลย ์
 

 1.8 การดูแลแบบ Palliative care ในผู้ป่วย 
CKD5 ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 

58 คน รพ เมือง
ปาน รพสต 
8 แห่ง 

ผปCKD5 ได้รับการ
ดูแลPalliative ครบ
ทุกราย 

  ตค63-กย
64 

ทีมสหวิชาชีพ,
วิไลวัลย์
,ปนัดดา 

2 การพัฒนาบุคลากร        
 2.1 ทบทวนมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตทุก

3เดือน (ร่วมกับทีมCKDจ.ล าปาง) 
แพทย์,พยาบาล,
เภสัชกร 
 
 

รพ.เมือง
ปาน 
 
 

มีมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเป็นแนว
เดียวกันทั้งจังหวัด
ล าปาง 

  ตค63-กย
64( 
ทุก 3 
เดือน) 

แพทย์,วิไลวัลย์
,ศิวพร 
 
 

 2.2 สนับสนุนให้ทีมสหวิชาชพีเข้าร่มประชุม/
อบรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยใน 
CKD clinic 

แพทย์ 1 คน
พยาบาล 2 คน
(CM,พยาบาลWard) 
เภสัชกร 1 คน 

รพ ล าปาง 
 

ทีมสหวิชาชีพได้เข้า
ร่วมประชุม/อบรม
ครบทุกคน 

งบอยู่ ย.3 
 

UC 
 

ตค63-กย
64 

วิไลวัลย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แห
ล่ง
งบ 

 2.3 อบรมฟ้ืนฟูวิชาการ  เรื่อง การดูแลผู้ป่วย
โรคไต และ NCD 
 
 

พยาบาล เจ้าหน้าที่ 
รพสต 15 คน 

รพ เมือง
ปาน 
 

พยาบาล รพสต เข้า
รับการอบรมครบ 
10 คน 

งบอยู่ ย.3 
 

UC 
 

ตค63-กย
64 

วิไลวัลย ์

3 พัฒนาระบบข้อมูล        
 
 

3.1การลงข้อมูลใน 43 แฟ้ม ให้ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ป่วย CKD 
จ านวน 927 คน 

รพสต, รพ 
เมืองปาน 

ข้อมูล HDC  
ครบถ้วน ถูกต้อง 

   วิไลวัลย์,ชัยวิชิต
, 
Mini CM 

 
 

3.2 ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทางThai refer และ
ระบบให้ค าปรึกษาของโรงพยาบาลล าปาง 

ผู้ป่วยCKDที่ต้อง
ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องโดยอายุร
แพทย์โรคไต 

รพ เมือง
ปาน 
 
 

 ผู้ป่วยCKDได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องโดย
อายุรแพทย์โรคไต 
 

  ตค63-กย
64 
 
 

วิไลวัลย ์
 
 
 

 3.3ระบบคืนข้อมูลเพ่ือการดูแลต่อเนื่องที่รพ.สต. 
 - ใบส่งตัวเพ่ือรับการรักษาต่อที่รพ.สต. 
 - ส่งคืนข้อมูลประวัติการรักษาทางไลน์,Email 

ผู้ป่วย CKD 3-5 
 

รพ.สต, รพ 
เมืองปาน 
 

รพ.สต.ได้รับข้อมูล
การดูแลผู้ป่วยCKD
ครบถ้วน 

  ตค63-กย
64 

วิไลวัลย ์

4 
 

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วย CKD 3-5 
 

รพ.เมือง
ปาน 

ผป CKD ได้รับยา
ถูกต้อง 

  ตค63-กย
64 

วิไลวัลย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แห
ล่ง
งบ 

5 ผู้ป่วยโรคไตได้รับการตรวจ Lab serum 
creatinine ตามมาตรฐาน 

ผู้ป่วย CKD 3-5 
 

รพ.เมือง
ปาน 

ผป CKD ได้รับการ
ตรวจ Lab serum 
creatinine ทุกราย 

  ตค63-กย
64 
 

วิไลวัลย ์

6 
 

ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รพช รพสต 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันไม่ไห้เป็นโรคไต (บูรณา
การย.1) 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 

รพ เมือง
ปาน,รพสต 
 
 

ได้ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพ่ือ
ป้องกันไม่ไห้เป็นโรค
ไต 

  ตค63-กย
64 
 

วิไลวัลย,์ จนท 
รพสต 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    0    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง    
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. อัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย  COPD  เป้าหมาย : ไม่เกิน 110 ครั้ง/ 100 ผู้ป่วย COPD ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป  
 2. เพ่ิมการเข้าถึง  COPD clinic  คุณภาพ   
 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  
 ปี 2563   โรงพยาบาลเมืองปาน มีจ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ทั้งหมด 317  คน  มีผู้ป่วยรายใหม่จ านวน  14  คน    และ เข้ารับการรักษา 

ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการก าเริบ  ในปี  2562   จ านวน 70  คน  229 ครั้ง   คิดเป็น   118.63   ครั้ง/100ผป.COPD  ( ข้อมูล 28 ส.ค.2563 )  
Admit   66 คน   125  ครั้ง   และจากการให้บริการที่คลินิก  COPD  ผู้ป่วยได้ ท า PFT จ านวน 240 คน  คิดเป็น 75 .23 %  ได้รับการสอนการฟื้นฟู 
สมรรถภาพปอด  จ านวน  72 คน  คิดเป็น  25 % ของผู้ป่วย COPD  ที่มารับบริการที่คลินิก  และประเมินผ่านการทดสอบ  55 คน คิดเป็น  76  %  ไม่ผ่าน  
 17 คน คิดเป็น  24 %   ผู้ป่วย COPD ที่มีประวัติ Exacerbation  จ านวน  66 คน   ได้รับยา ICS/LABA   66 คน คิดเป็น 100 %                                                                                                                                                    
จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยยังเกิดอัตรา  exacerbation ละ  Admit  มากในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม  เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงกลางคืน ละ
อากาศร้อนในช่วงกลางวัน  และมีฝุ่นควัน   ค่า PM  2.5 เกินมาตรฐาน    และพบว่าผู้ป่วยยังไม่ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด  ไม่ได้รับการท า PFT เพ่ือประเมิน stage 
และรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 230 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130202        
 สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง                 
 1 กิจกรรมการให้บริการ 

(Service Delivery) 
            

  1.1 มีการตรวจ PFT ในผู้ป่วย COPD เพ่ือการ
วินิจฉัยทุกคน 
 
 

317  คน 
 
 
 
 
 

  รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 
 

 ผู้ป่วย  COPD  
ได้รับการดูแล
ตามมาตราฐาน 
ลดการเกิด 
exacerbation  
rate <110 

      ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 
 
 
 

ปริชาติ, จิ
ราวรรณ 
 
 
 
 

 1.2 ให้การดูแลตามมาตรฐาน       CPG-COPD  
 

317 คน 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 

ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
ได้รับการดูแล
ตาม มาตรฐาน  

  ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 
 

COPD ทีม 
 
 
 

 1.3 มีการประเมินการใช้ยาพ่น ในผู้ป่วย  COPD 
และ มีการจ่ายยา  ICS/LABA, LAMA ในผู้ป่วย 
COPD ที่เคยมีประวัติ  Exacerbation ทุกคน  
 

243 คน 
 
 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 
 

-ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมี
ความรู้ความ
เข้าใจทักษะการ
ใช้ยาถูกต้อง
ร้อยละ 80  

  ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 
 
 
 

เภสัชกร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 1.4 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในกลุ่มผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

 144 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมี
ความรู้ความ
เข้าใจทักษะการ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพปอด
ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80 

   นักายภาพ
บ าบัด 
 
 
 
 
 
 
 

 2  การพัฒนาบุคลากร 
(Health for Work) 

           

  - เข้าร่วมประชุมวิชาการโรคระบบทางเดิน
หายใจกับ รพ.ล าปาง 

- เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่อง  BIPAP 

 แพทย์ 
พยาบาล  เภสัช
กร    นัก
กายภาพบ าบัด 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 

ได้รับการอบรม
ครบ 100% 
 
 

 งบ ย3      COPD ทีม 
 
 
 

 3   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT)               
  3.1 ปฐมนิเทศแพทย์ และ coder ใหม่ เพื่อให้

ลง ICD code ได้ถูกต้อง 
 แพทย์จ านวน 
6 คน 

  รพ.เมืองปาน 
 

แพทย์ลง  ICD 
code ได้ถูกต้อง 

       ต.ค.
2563-ก.ย. 
2564 

 COPD ทีม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 3.2 มีการลงข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมการ
แพทย์ 
 

317 คน 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 

ผู้ป่วย COPD 
ได้ลงข้อมูลของ
กรมการแพทย์ 
> 80% 

  ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 
 

ปริชาติ 
 
 
 

 3.3 ส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่องผ่าน COC link 
 

  ผู้ป่วย COPD  
Re admit   / 
Re visit    
 
 

   ผู้ป่วย COPD  
Re admit   / 
Re visit   ได้รับ
การส่งต่อเพ่ือ
ดูแลต่อเนื่อง
ครบ 100% 

     ต.ค.
2563-ก.ย. 
2564 
 
 
 

ปริชาติ/
กรรณิการ์ 
 
 
 
 

4  ยาและอุปกรณ์ 
(Medical products & Technologies) 

       

 4.1  มีการจ่ายยา  ICS/LABA     ในผู้ป่วย 
COPD ที่เคยมีประวัติ  Exacerbation ทุกราย   
 

144 คน 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 

 1.ผู้ป่วย COPD ที่
มีประวัติ 
Exacerbation 
ได้รับยา ICS/LABA   
100 % 

    ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 

COPD ทีม 
 
 

 4.2 จัดสรร Influenza vaccine ให้ผู้ป่วย 
COPD  
 
 

317  คน 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 

2.ผู้ป่วย COPD 
ได้รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่  > 
80 % 

  ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 
 

COPD ทีม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ Long term oxygen 
therapy เพ่ือรองรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

22 คน 
 
 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 
 

3.ผู้ป่วย COPD 
ระยะสุดท้าย
ได้รับ Long 
term oxygen 
therapy 
ต่อเนื่องที่บ้าน 

  ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 
 
 
 

COPD ทีม 
 
 
 
 
 

 4.4 มีการใช้เครื่อง  BIPAP ในกลุ่มผู้ป่วย  
COPD c AE   

ผู้ป่วย  COPD 
c AE    
 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 
 
 
 

1.ผู้ป่วย COPD 
c AE  ได้รับการ 
พิจารณาการใช้
เครื่อง  BIPAP 
ตามแนวทาง  > 
70 %  

  ต.ค.2563-
ก.ย. 2564 
 
 
 
 

จิตราภรณ์ 
หงส์สามสิบ
เจ็ด 
 
 
 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 0    
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 234 
 

 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ  เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประเด็น / งาน :  การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative care=PC)  
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ   

1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวด และจัดการอาการต่างๆด้วย Strong opioids medication .ในผู้ป่วยประคับประคอง อย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40) 
2. ร้อยละการดูแลระยะท้าย แบบประคับประคองมีกิจกรรม Family Meeting & Advance care plane (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว  (ร้อยละ 50  

 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

รพ.เมืองปาน มีผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการคัดกรองเข้าสู่การดูแลตามแนวทาง Palliative care ทั้งหมด 73 ราย ราย ได้รับยาStrong opioid ในการบรรเทา
อาการปวด และจัดการอาการ 8 ราย เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง 6 ราย  ผู้ป่วยที่ไม่ใช่มะเร็งจ านวน 2 ราย   
และ มีผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการคัดกรองเข้าสู่การดูแลตามแนวทาง Palliative care ทั้งหมด 73 ราย ได้รับการ Family Meeting & Advance care plane 
(ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว  68 ราย  

 
พบสาเหตุดังนี้ 

1. ผู้ ป่วยระยะท้ายบางราย ไมไ่ด้รับการจดัการอาการปวด และอาการรบกวนในระยะท้ายของชีวิต เช่นอาการหอบเหน่ือย สบัสนด้วย Strong OpioidsMedication  

2. ผู้ ป่วยระยะท้ายที่ไมไ่ด้รับการรักษาแบบประคบัประคอง ไม่ผา่นกระบวนการดแูลรักษาแบบประคบัประคอง ที่ผู้ ป่วยและครอบครัวมีสว่นร่วม ในการวางแผนการรักษาตนเองลว่งหน้า 

(Advance Care Plan)  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน แหล่งงบ 

 รหัสโครงการ130202               
  สาขา Palliative care               
 1 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

1.1ทบทวนคณะกรรมการ Palliative care   
 

คณะกรรมการทีม 

PC 13 คน 
 รพ.เมืองปาน มีคณะกก.ทีม PC แพทย์  1 

คน  พยาบาล 3 คน  เภสัชกร 
1 คน , ทีมเยี่ยมบ้าน,จนท.รพ.
สต.8 แหง่  

     
 

ปนัดดา 
 
  

  1.2ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน
โรงพยาบาล   

1.2.1   ประเมิน PPS ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ความรู้เกี่ยวการด าเนินของการเจ็บป่วย  
แนะน าการดูแลให้กับ Care giver 

 1.2.2 กิจกรรม Family Meeting & Advance 
care plane (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและญาติ 
 1.2.3 admit, D/C ผู้ป่วย palliative  ตาม
แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (OPD case) 

 เกณฑป์ระเมิน
ผู้ป่วย 
palliative 8 
กลุ่มโรค 
 
 
 

 รพ.เมืองปาน 
(ER,OPD,IPD) 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับ
การดูแลตามแนวทาง
ปฏิบัติ≥ 80% 
 
 
 
 
 

   ตค63-กย
64 
 
 
 
 
 
 

ปนัดดา/ 
OPD/ER/I
PD 
 
 
 
 
 

 1.3.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน โดย เจ้าหน้าที่รพ.
สต. /ทีมสหวิชาชีพ (ตามเกณฑ์) 
 
 

ผู้ป่วย 
palliative 

รพ.เมืองปาน 
 

ผู้ป่วยpalliative ได้รับ
การเยี่ยมบ้านทุกราย 

  ตค63-กย
64 

ปนัดดา/
COC/จนท.
รพ.สต. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน แหล่งงบ 

2 พัฒนาบุคลากร 
 2.1 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
2.2 สนับสนุนให้ทีมสหวิชาชพีเข้าร่วมประชุม/
อบรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย 

 

-พยาบาล 1คน
(PCN) 
-ทีม PC 13 คน 

รพ.เมืองปาน. -มี PCN ที่ผ่านการอบรม
ทุกแห่งทั้งหลักสูตร 2 
สัปดาห์ / 1เดือน-ทีมสห

วิชาชีพได้เข้าร่วมประชุม/
อบรม 

 
งบอยู่ ย.
3 

 กพ.64 ปนัดดา 

3 พัฒนาระบบข้อมูล 
3.1ทบทวนข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุก
เดือน ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือวางแผนติดตามเยี่ยมบ้าน 

 
 ผู้ป่วยที่แพทย์
วินิจฉัย  Z 
515  

  
รพ.เมืองปาน 

 
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับ
การดูแลตามแนวทาง
ปฏิบัติ PC ≥ 80% 

   
 ตค63-กย
64 

  
ปนัดดา 

 3.2 ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ทีม COC
เพ่ือวางแผนดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

รพ.เมืองปาน    ตค63-กย
64 

  
ปนัดดา 

 3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งHDC  
 ผู้ป่วยที่แพทย์
วินิจฉัย  Z 
515  

  
รพ.เมืองปาน 

ข้อมูลผู้ป่วย palliative
ครบถ้วน ถูกต้อง 

   ตค63-กย
64 

  
ชัยวิชิต
,ปนัดดา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน แหล่งงบ 

4 ยาและอุปกรณ์ :  
 -รักษาและบรรเทาอาการไม่สุขสบายด้วย 
Strong Opioids, 

ผู้ป่วยที่มอีาการ
ปวด และ
อาการหายใจ
หอบเหนื่อย  

รพ.เมืองปาน 
 

ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองได้รับการ
บรรเทาอาการปวด และ
จัดการอาการต่างๆ 
ด้วย Strong opioids 
medication > 40 % 

  ตค63-กย
64 
 
 

แพทย์
เจ้าของไข้
,เภสัชกร 
 

 รวมงบประมาณ    0    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา sepsis 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ :  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired<ร้อยละ 20  
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : 

ปี ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒- ก.ค.๖๓) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 10.45 %ไม่เกินเปาหมาย และ อัตรา
ตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 6.67 % (HDC) จากการวิเคาระห์ข้อมูลพบว่าผู้ป่วย sepsis ที่เสียชีวติ 7 รายเป็น
ผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัวเช่น DM,HT ,COPD TB , CRF ,CKD มาด้วยภาวะ septic shock 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่งงบ 

 รหัสโครงการ130202               
  สาขา Sepsis               
 1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 

1.1พัฒนาศักยภาพในการรักษา
ผู้ป่วย Sepsis/Septic shock ที่ไม่
รุนแรง 
 

แพทย์และ
พยาบาล 

รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยsepsis มี 
Biood lactate 
น้อยกว่า 4 

     ต.ค.63-ก.ย.64  ศิริรัตน์ 

  1.2 น า early warning sign 
(NEWS) มาใช้ทั้ง รพ. 

     Admit รพ.เมือง
ปาน 

        

2 การพัฒนาบุคลากร 
2.1 ส่งอบรม รพ.ล าปางเรื่อง 
Sepsis/Septic shock ที่ทันสมัย 
 

แพทย์และ
พยาบาล 

รพ.ล าปาง ผู้ป่วย 
Sepsis/Septic 
shock 

   ต.ค.63-ก.ย.64  ศิริรัตน์ 

 2.2 ส่งแพทย์เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจ าปีเรื่องการประเมิน
ปริมาณสารน้ าด้วย US 

แพทย์ รพ.ล าปาง ได้รับการดูแลตาม
CPG 

    

 2.3 การสรุป chart 
ของแพทย์ 

แพทย์ รพ.เมืองปาน การลงการวินิจฉัยให้
เป็นโรคร่วม 

  ต.ค.63-ก.ย.64  ศิริรัตน์ 

  รวมงบประมาณทั้งหมด   0       
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 1.การเสียชีวิตในมารดาและทารกแรกเกิด = 0 
 2.ทารกขาดออกซิเจนแรกคลอดไม่เกินร้อยละ 25:1000 การเกิดมีชีพ 
 3.คัดกรองโรคหัวใจแต่ก าเนิดในทารกแรกเกิด ร้อยละ 100 
 4.ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนการส่งต่อ <50% 
 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  
 1.จ านวนการคลอดใน รพ.มีจ านวนน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการท าคลอดและการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการคลอด 
 2. .ปี 2563ทารกคลอดจ านวน 24 คน ทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองหัวใจ 3-6 ชั่วโมง ร้อยละ 100 และคัดกรองหัวใจ 48- 72 ชั่วโมงร้อยละ 100 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130202               
  สาขา สูติกรรมและทารกแรกเกิด               
 1 กิจกรรมการให้บริการ(Service Delivery)  หญิงคลอด

และทารกแรก
คลอด 

 รพ.เมืองปาน มารดาและ
ทารแรกเกิด
ตาย=0 
 

     ตค63-กย64 วันทนี  

  1.1มีระบบการประเมินภาวะเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการคลอด และพิจรณาส่งต่อ(ปฏิบัติตาม 
CPG ที่ก าหนดไว้) 

              

   1.2มีการเฝ้าระวังและดูแลในระยะเจ็บครรภ์
คลอดโดยใช้ Partograph 

              

   1.3จัดระบบ Consult               
 -รายงานแพทย์เวร เมื่อมีเคสมา admit ห้อง

คลอด 
       

 -เมื่อเข้าสู่ระยะ Active phase หรือมี ruptured 
membranes แล้ว มีแพทย์เวรอยู่ในโรงพยาบาล
พร้อมมาห้องคลอด 

       

 -มีแนวทางConsult จากรพ.แม่ข่าย เมื่อ รพ.ไม่
สามารถที่จะด าเนินการคลอดได้ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  1.4 การคัดกรองโรคหัวใจในทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิด  ห้องคลอด รพ.
เมืองปาน 

ทารกแรกคลอด
ได้รับการคัด
กรองร้อยละ 
100 

     ตค 63- กย 
64 

 วันทนี 

 1.5 พัฒนาระบบส่งต่อร่วมกับ รพ.แม่ข่าย ทารกท่ีได้รับ
การส่งตัว 

ห้องคลอด รพ.
เมืองปาน 

ทารกมี
ภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการส่ง
ต่อน้อยกว่าร้อย
ละ 50 

  ต.ค 63 วันทนี 

2 การพัฒนาบุคลากร(Health for Work)        

 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR การใช้เครื่องมือ
ที่ส าคัญในการดูแลทารกแรกเกิด 

พยาบาลห้อง
คลอด /พยาบาล
ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน/พยาบาล
หอผู้ป่วยใน 

รพ.เมืองปาน อบรมครบร้อย
ละ100 

งบ ย.3  กค64 พญ.ปิยาภรณ์ , 
วันทนี 

 2.2การอบรมวิชาการเรื่อง ระบบการส่งต่อ 
S.T.A.B.L.E. Program 

 

พยาบาลห้อง
คลอด /
พยาบาลห้อง
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

รพ.ล าปาง 
 

อบรมครบร้อย
ละ100 

   รพ.ล าปาง 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 243 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 
 

 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการ
คลอด 

พยาบาลห้อง
คลอดและ
พยาบาลห้อง
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

ห้องคลอด รพ.
เมืองปาน 

อบรมครบร้อย
ละ100 

งบ ย.3  มีค 64 พญ.ปิยาภรณ์ , 
;วันทนี 

3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT)        

 3.1การใช้ระบบThai Refer และFast Track 
ทารกวิกฤต 

ทารกวิกฤติ ห้องคลอด รพ.
เมืองปาน 

ไม่พบปัญหา
เรื่องการส่งต่อ
ทารกวิกฤติ 

  ตค 63- กย 
64 

 วันทนี 

 3.2.การปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดของทารกแรกเกิด และ
การส่งต่อข้อมูล 

ทารกแรกเกิด ห้องคลอด รพ.
เมืองปาน 

ทารกได้รับการ
คัดกรอง และ
การส่งต่อข้อมูล 
ร้อยละ100 

  ตค 63- กย 
64 

วันทนี 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    0    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ประเด็น / งาน : สาขาวัณโรค 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 2. ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ผลงานการคัดกรองวัณโรคปอดประจ าปี 64 จาก Mobile X-Rays พบFilm CXR ผิดปกติท่ีเข้าได้กันวัณโรคปอด 21 ราย  
จากการคัดกรองใน รพ.พบFilm CXR ผิดปกติท่ีเข้าได้กันวัณโรคปอด 64 ราย  ส่งเสมหะ Sputum AFB พบเชื้อ 11 ราย (ส่ง Gene X-pert 46 รายผล MTB Detected 
4 ราย)  เสมหะไม่พบเชื้อส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัย Pulmonary TB B- 2 ราย ผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรับการรักษาปี 64 อ.เมืองปาน 28 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 ก.ค. 2564) วัณโรคในปอด 24 ราย B+18 ราย  B- 6 ราย  อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคัดกรอง 13 ราย  walk in 11 ราย (ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง) วัณโรคนอกปอด 4 ราย (พบ
ผู้ป่วย 1 ราย เป็นPulmonary TB B+ และ TB Spine ) รักษาครบ/รักษาหาย 3 ราย ก าลังรักษา 14 ราย TO รพ.ล าปาง 4 ราย (ขาดยา 1 ราย สิทธิประกันสังคม รพ.
ล าปาง TO รับการรักษาต่อเนื่อง ไม่มาตามนัด 24 ก.ค. 2564 ติดตามแล้วผู้ป่วยไปท างาน ตจว. ก าลังรักษา 3 ราย) TI จากรพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 1 ราย เสียชีวิต  7 ราย     (เสียชีวิตก่อนขึ้นทะเบียน 5 ราย ที่รพ.ล าปาง) อัตราผลส าเร็จของการรักษาวัณโรค(Treatment TB 
Success Rate) = 80.00 % 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 245 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130203               
  โครงการการป้องกันควบคุมวัณโรค คปสอ.เมืองปาน ปี 2564            
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้จัดการวัณโรคอ าเภอ

เมืองปาน 
1 ทีม อ าเภอเมืองปาน มีทีม Tb case 

manage team 
   ต.ค.-63 ผู้รับผิดชอบ

งาน TB 
อ าเภอ 

  2.ประชุมคณะกรรมการผู้จัดการวัณโรคอ าเภอ
เมืองปานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการคัดกรอง
วัณโรค จ านวน 20 คน ๆ ละ 90 บาท 

1 ครั้ง/20 
คน 

อ าเภอเมืองปาน คณะท างานด้าน
วัณโรคมีความ
พร้อม 

1,800  UC  ต.ค.-63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค 

  3.จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาสัมพันธ์เตรียมกลุ่มเป้าหมาย  

1 ครั้ง อ าเภอเมืองปาน มีทะเบียน
กลุ่มเป้าหมาย
ในการคัดกรอง 

   ต.ค.-63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 4.จัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกตามสถานบริการ 
เพ่ือสะดวกในการนัด CXR ดังนี้                
เขต รพ.สต.บ้านบ่าเหว จ านวน 488 คน 
 เขต รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง จ านวน 609 คน 
 เขต รพ.สต.บ้านป่าเวียง จ านวน 477 คน 

กลุ่มเสี่ยง 
3,863 คน
(เพ่ิม
กลุ่มเป้าหมาย 
CKD stage 3) 

อ าเภอเมืองปาน มีรายชื่อกลุ่ม
เสี่ยงรายสถาน
บริการ 

   ต.ค.-63 คณะกรรม 

การผู้จัดการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

  เขต รพ.สต.บ้านแม่กองปิน จ านวน 426 คน 
 เขต โรงพยาบาลเมืองปาน จ านวน 693 คน 
เขต รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ จ านวน 702 คน 
 เขต รพ.สต.บ้านแม่แจ๋ม จ านวน 82 คน 
 เขต รพ.สต.บ้านต้นงุ้น จ านวน 216 คน 
 เขต รพ.สต.บ้านขาม จ านวน 170 คน  
 รวม 3,863  คน 

       

 5.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้รถ Mobile x-ray 
รายสถานบริการ เป้าหมายรายละ 50 บาท 
โดยประมาณการเป้าหมายรายสถานบริการ ดังนี้ 

 อ าเภอเมืองปาน 100% 0   18 ตค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 5.1 รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง จ านวน 609 คน รพ.
สต.บ้านป่าเวียง จ านวน 477 คน รวม 1,086 
คน ประมาณการ 750 คน ๆ ละ 50 บาท 
สถานที่ รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง 

750 ต าบลทุ่งกว๋าว 100 % 37,500 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 5.2 รพ.สต.บ้านป่าเหว จ านวน 488 คน รพ.
สต.บ้านแม่กองปิน จ านวน 426 คน รวม 914 

750 ต าบลบ้านขอ 100 % 37,500 UC ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

คน ประมาณการ 750 คน ๆ ละ 50 บาท 
สถานที่ รพ.สต.บ้านป่าเหว 

วัณโรค
อ าเภอ 

 5.3 โรงพยาบาลเมืองปาน จ านวน 693 คน  
ประมาณการ 500 คน ๆ ละ 50 บาท สถานที่ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

500 ต าบลเมืองปาน 100 % 25,000 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 5.4 รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ จ านวน 702 คน 
รพ.สต.บ้านแม่แจ๋ม จ านวน 82 คน รวม 784 
คน ประมาณการ 650 คน ๆ ละ 50 บาท 
สถานที่ รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ 

650 ต าบลบ้านขอ 100 % 32,500 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 5.5 รพ.สต.บ้านต้นงุ้น จ านวน 216 คน รพ.
สต.บ้านขาม จ านวน 170 คน รวม 386 คน 
ประมาณการ 300 คน ๆ ละ 50 บาท สถานที่ 
รพ.สต.บ้านต้นงุ้น 

 

300 ต าบลหัวเมือง 100 % 15,000 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 5.9 กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV จ านวน 179 คน 179 อ าเภอเมืองปาน 100%    ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 5.10 ผู้ป่วยวัณโรค ย้อนหลัง 5 ปี 60 อ าเภอเมืองปาน 100%   ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรม 

การผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

  5.11 กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 186 
คน 

186 อ าเภอเมืองปาน 100%    ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 6. ประชุมปรับแผนการด าเนินงานคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรคและเป้าหมาย โดย สสจ .ล าปาง 

2 คน อ าเภอเมืองปาน ปรับเป้าหมาย
และก าหนด 

  16 กันยายน 
2563 

อภิญญา ,
เทอดธง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 7.ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม.ในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย Mobile x-ray รพ.สต.
บ้านทุ่งข่วง 40 คน ๆ 90 บาท 

40 คน / 1 
ครั้ง 

ต าบลทุ่งกว๋าว คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรค 
Mobile x-ray 

3,600 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 8.ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม.ในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย Mobile x-ray รพ.สต.
บ้านป่าเหว 40 คน ๆ 90 บาท 

40 คน / 1 
ครั้ง 

ต าบลบ้านขอ คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรค 
Mobile x-ray 

3,600 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 9.ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม.ในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย Mobile x-ray 
โรงพยาบาลเมืองปาน 40 คน ๆ 90 บาท 

 

40 คน / 1 
ครั้ง 

ต าบลเมืองปาน คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรค 
Mobile x-ray 

3,600 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 10.ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม.ในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย Mobile x-ray รพ.สต.
บ้านแจ้ซ้อนเหนือ 40 คน ๆ 90 บาท 

40 คน / 1 
ครั้ง 

ต าบลแจ้ซ้อน คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรค 
Mobile x-ray 

3,600 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 11.ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม.ในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย Mobile x-ray รพ.สต.
บ้านต้นงุ้น 40 คน ๆ 90 บาท 

40 คน / 1 
ครั้ง 

ต าบลหัวเมือง คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรค 
Mobile x-ray 

3,600 UC  ต.ค.63-ธ.ค.63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 12.ประชุมคณะกรรมการผู้จัดการวัณโรคอ าเภอ
เมืองปาน เพ่ือติดตามการด าเนินการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค 

1 ครั้ง/20 
คน 

คณะกรรมการ ปรับแผนการ
ด าเนินงาน 

1,800 UC  ธ.ค.63-ม.ค.64 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 13. คัดกรองวัณโรค เก็บตกผู้ที่ไม่ได้มา Mobile 
x-ray ที่โรงพยาบาลเมืองปาน รอบที่ 2 ,3 

ผู้ที่ยังไม่ได้ 
CXR 

อ าเภอเมืองปาน 100%    ธ.ค.63-มี.ค.64 คณะกรรม 
การผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 13.รวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์คัดกรอง
จาก HDC ทุกวันจันทร์ 

ทุกสัปดาห์ อ าเภอเมืองปาน รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุกสัปดาห์ 

   ต.ค.63-ธ.ค.63 นายรุ่งเพชร 
กามาด 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 14.จัดท าผังและแนวทางการคัดกรองใน รพ 
กรณีกลุ่มเสี่ยงมารับบริการที่ OPD ER  

1 ครั้ง รพช./รพ.สต. มีผังการคัด
กรองติดทุกจุดที่
เกี่ยวข้องในรพ 

    ต.ค.-63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 15.ชี้แจงแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ใน รพ หน่วยที่
เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทาง 

1 ครั้ง รพช./รพ.สต. เจ้าหน้าที่
รับทราบ 100 
% 

    ต.ค.-63 คณะกรรมก
ารผู้จัดการ
วัณโรค
อ าเภอ 

 16.จัดท า pop up Alert โดยอัพเดทข้อมูลกลุ่ม
เสี่ยงทุกวันศุกร์ 

  รพ.เมืองปาน มี Pop up และ
อัพเดทข้อมูล
ทุกศุกร์ 

    ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

นายชัยวิชิต 
จันตะมะ 

 17.เพ่ิมการคัดกรองด้วย verbal ในคลินิก และ
เยี่ยมบ้าน และผู้ที่เข้ามารับบริการที่ รพ.สต.ทุก
ราย และบันทึกข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม 
JHCIS และติดตามการลงบันทึกข้อมูลจาก 43 
แฟ้ม และการนิเทศงานรอบปกติ 2 รอบ 

ผู้รับบริการ
ในคินิกฯลฯ 
ทุกราย 

รพช./รพ.สต. มีการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง
เพ่ิมเติม 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คปสอ.เมือง
ปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 18. การรักษาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคตาม
แนวทาง NTP และแนวทางใหม่ของโรงพยาบาล
ล าปาง 

ทุกราย รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน TB 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

รพ.เมือง
ปาน 

 18.1 จัดท าแนวทาง ผัง และผู้รับผิดชอบ
มาตรการรักษาตามแนวทาง 

1 ผัง รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน TB 

    ต.ค.-63 นางอภิญญา 
นันทวงค์ 

 18.2 ประเมินความเสี่ยงเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค
ทุกราย 

ทุกราย รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยได้รับการ
ประเมิน ร้อยละ 
100 มีข้อมูล
จ าแนกเป็น แดง 
เหลือง เขียว  

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

แพทย์ 

 18.3 Standing order ทุกราย รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยมี 
Standing 
order และลง
นามโดยทีมร้อย
ละ 100 

    ต.ค.63-ก.ย.
64 

นางอภิญญา 
นันทวงค์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 18.4 Low dose Regimen ทุกราย รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยมี 
Standing 
order และลง
นามโดยทีมร้อย
ละ 100 

    ต.ค.63-ก.ย.
64 

นางอภิญญา 
นันทวงค์ 

  18.5 Standard Lab (LFT , Cr./ Cr.Cl.,Hct.) 
ทุกสัปดาห์ ใน 2 เดือนแรกของการรักษา 

ทุกราย รพ.เมืองปาน กลุ่มเสี่ยง
เสียชีวิต ท า 
standard lab 
ร้อยละ 100 

    ต.ค.63-ก.ย.
64 

นางอภิญญา 
นันทวงค์ 

 18.6 Individual Care plan เน้น Health 
improveกลุ่มเสี่ยง (อาหาร,สิ่งแวดล้อม,ประเมิน
สุขภาพ) 

ทุกราย 

 

รพ.เมืองปาน ผู้ป่วย าด้รับการ
รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน TB 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

รพ.เมือง
ปาน 

 18.7 ประเมินและเสริมโภชนาการ ทุกราย รพ.เมืองปาน  ประเมินและ
เสริมโภชนาการ 
ผู้ป่วยทุพ
โภชนาการ ร้อย
ละ 100 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

รพ.เมือง
ปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 19.เน้นการติดตามและประเมินผู้ป่วยโดย
พยาบาลวิชาชีพ 

ทุกราย รพ.เมืองปาน /
รพ.สต. 

มีการประเมิน
ผู้ป่วยโดย
พยาบาลวิชาชีพ 

    ต.ค.63-ก.ย.
64 

รพ.เมือง
ปาน /รพ.
สต. 

  20. การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน Close 
monitor  * กลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต close monitor 
โดย พยาบาล รพสต ทุกวันจนกว่าจะคงที่  * ไม่
เสี่ยง เยี่ยมบ้านโดย มอค ในระยะเข้มข้น ทุก
สัปดาห์ 

ทุกราย รพ.เมืองปาน /
รพ.สต. 

กลุ่มเสี่ยง
เสียชีวิต close 
monitor ร้อย
ละ 100 ,ไม่
เสี่ยง เยี่ยมบ้าน
โดย มอค ใน
ระยะเข้มข้น 
ร้อยละ 100 

    ต.ค.63-ก.ย.
64 

รพ.เมือง
ปาน /รพ.
สต. 

 21. ก ากับกินยา DOT โดยเจ้าหน้าที่ มอค.ทุก
วันและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม NTIP และ
ติดตามการบันทึกข้อมูลโดยอ าเภอทุกเดือน 

ทุกราย รพ.เมืองปาน/
รพ.สต. 8 แห่ง 

ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน TB 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

อภิญญา
,จนท.รพสต. 

 22.การส่งชันสูตรทางห้องปฎิบัติการ- การใช้
เครื่องพ่นก่อนเก็บเสมหะ- ส่ง X pert ตาม
แนวทาง รพ ล าปาง 

ทุกราย รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน TB 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

ศศิธร ฟัง
อารมณ์ ,รพ.
สต.8 แห่ง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 23.ช่องทาง consult การรักษาLine อายุรก
รรม 

ทุกราย รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน TB 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

นายแพทย์
กรัณย์ วิทยา
นุภาพยืนยง 

 24.ทบทวน Dead case conference ทุกราย รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน TB 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คลินิกวัณ
โรค 

 25.มีระบบเฝ้าระวัง/สอบสวนและจัดการวัณ
โรคดื้อยา MDR/XDR และมีแนวทางปฏิบัติรักษา
วัณโรคดื้อยา 

ทุกราย คลินิกวัณโรค แนวทางการคัด
กรอง ดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณ
โรคและวัณโรค
ดื้อยาตาม
มาตรฐาน 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คลินิกวัณ
โรค 

 26.พัฒนาศักยภาพบุคลากร               

 26.1 พัฒนาทีมรักษา ในคลินิกวัณโรค 1 ทีม อ าเภอเมืองปาน ทีมมีทักษะและ
ความรู ้ในการคัด
กรองผู้ป่วยเข้าสู่
ระบบการรักษา 

    ต.ค.63-ก.ย.
64 

คลินิกวัณ
โรค 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 26.1.1 มอบหมายแพทย์ประจ าการอ่านและ
แปรผล CXR และดูแลผู้ป่วยเฉพาะ 1 ท่าน 

1 คน คลินิกวัณโรค มีการคัดกรอง
ได้เร็ว 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

นายแพทย์
กรัณย์ วิทยา
นุภาพยืนยง 

 26.1.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ LAB ระดับ 
Tecnichian เก็บและดูผล Sputum ร่วมกับ
พยาบาลประจ าคลินิก 

1 คน ห้อง LAB รพ 
เมืองปาน 

มีความ
เฉพาะเจาะจง 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

ศศิธร ฟัง
อารมณ์ 

 27. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค 

              

 27.1 พัฒนาศักยภาพทีมและ รพ.สต. อสม. จิต
อาสา (จนท.รพ. 4 คน รพ.สต.8 คน) โดยการให้
ความรู้ด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และให้น าไปให้
ความรู้แก่ อสม. 

12 คน อ าเภอเมืองปาน ทีมมีทักษะและ
ความรู้ ในการ
คัดกรองผู้ป่วย 

   เม.ย.-64 เทอดธง ภิ
ระบรรณ์ 

 27.1.1 เพ่ิมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ,คัด
กรองกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ,ติดตามก ากับ
การกินยา ,คืนข้อมูลแก่พ้ืนที่เสี่ยงและให้ความรู้
แล้วแจ้งทุกหน่วยงานทราบ 

9 แห่ง รพช./รพ.สต. คืนข้อมูลทุก
เดือน 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คปสอ.เมือง
ปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 27.1.2 ติดตามเยี่ยมบ้านและก ากับการกินยา 
DOTs โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และมอบหมาย   
อสม. ติดตามทุก 1 สัปดาห์แล้วรายงานผล 

9 แห่ง รพช./รพ.สต. มีการติดตาม
ผู้ป่วยให้ได้รับ
การกินยาอย่าง
ครบถ้วน ไม่ขาด
ยา ทุกเดือน 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 27.1.3 ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยทุกรายสู่ชุมชนมี
ระบบประสานงานข้อมูลโดยแจ้งศูนย์ COC กลุ่ม
ไลน์เยี่ยมบ้านและ TB-Baord เพ่ือให้ติดตาม
แผนการรักษาและก ากับการกินยสต่อเนื่อง 

9 แห่ง รพช./รพ.สต. มีการติดตาม
ผู้ป่วยให้ได้รับ
การกินยาอย่าง
ครบถ้วน ไม่ขาด
ยา ทุกเดือน 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 28.ประชุมคณะท างาน รอบปกติ บูรณาการตาม
ประชุม คปสอ. 

12 ครั้ง อ าเภอเมืองปาน ติดตามการ
ด าเนินงาน 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 29. Update TBCM และ HDC และคืนข้อมูล
ทุกเดือน 

12 ครั้ง อ าเภอเมืองปาน มีการประชุม
ติดตาม
ความก้าวหน้า
การด าเนินงาน 
TB 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

TB Clinic 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 305.ให้ความรู้แก่ อสม.ในการคัดกรอง Verbal 
ในที่ประชุม อสม.ประจ าเดือน เพ่ือท าการคัด
กรองในหมู่บ้าน 

12 ครั้ง อ าเภอเมืองปาน อสม.มีความรู้ใน
การคัดกรอง 
ผู้ป่วยวัณโรค 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 31. ติดตามประเมินผลในที่ประชุม คปสอ. 

 

12 ครั้ง 

 

อ าเภอเมืองปาน อสม.มีความรู้ใน
การคัดกรอง 
ผู้ป่วยวัณโรค 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

คปสอ.เมือง
ปาน 

 รวมงบประมาณ    169,100    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 
ประเด็น / งาน :สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. โรงพยาบาลเมืองปานผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 
2. โรงพยาบาลเมืองปานมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน(RDU Community) บูรณาการกับงาน คบส งานปฐมภูมิ งานแพทย์แผนไทย 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

                   สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่สมเหตุผลเป็นเหตุซึ่งน าปัญหาเชื้อดื้อยาที่รุนแรง มีผลกระทบต่อชีวิต ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ เพ่ิมความเสี่ยงจาก
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลได้เล็งเห็นความส าคัญและได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน RDU hospital  มาโดยตลอดและเห็นควรมีการ
ด าเนินงานในชุมชนเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ยาปฏิชีวนะและยาอ่ืนๆให้ประชาชนมีการใช้ยาถูกต้องและเหมาะสม ดังจะเห็นปัญหาในปี2563 พบว่า
ประชาชนในอ าเภอเมืองปานยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ าเพรื่อ ยาสมุนไพรที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์ ยาชุด  (ข้อมูลจากการส ารวจเยี่ยมบ้าน)  ดังนั้นจึงจัดท าโครงการ
ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
          



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 260 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130204               
  โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล               

1 ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาล        
   1.1 มีการจัดอบรมให้ความรู้การด าเนินงาน

RDU ส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการสั่งใช้ การเก็บ
ข้อมูล และตัวชี้วัดต่างๆ 

 เจ้าหน้าที่
ใหม่ และ
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

 รพ.เมืองปาน  อบรม 1 ครั้ง  - -  กค 64 ภก.ชัยวัฒน ์

 1.2 วิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลการสั่งใช้ยา 
ตรวจสอบข้อมูลการลงรหัสยา รหัสโรค ความ
เหมาะสมในการสั่งใช้ยาทุกสัปดาห์ก่อนส่งข้อมูล
เข้าระบบ 

ทุกเดือน รพ.เมืองปาน 12 ครั้ง - - ตค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์

2 พัฒนาการด าเนินงานตามกุญแจ PLEASE        
 2.1 จัดประชุมคณะกรรมการระบบยาใน

โรงพยาบาล 
4 ครั้งต่อปี รพ.เมืองปาน ประชุม 4 ครั้ง - - ตค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์

 2.2 สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร เพ่ือทดแทนยา
แผนปัจจุบัน เช่น 
 - ยาสมุนไพร First Line Drug (ยาฟ้าทะลาย
โจร  ยาขมิ้นชัน) 
 - ยาสมุนไพรพอกเข่า เพ่ือลดการใช้ NSAIDs ใน
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการปวดเข่า/เข่าเสื่อม  

เข้าวาระ
ประชุมระบบ
ยา 1ครั้ง และ 
ดูอัตราการใช้
ในทุกวาระ
ประชุม 

รพ.เมืองปาน ประชุม 4 ครั้ง   ตค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 - ยาผสมเถาวัลย์เปรียง  ยาสหัสธารา ใช้แทน 
NSAIDs เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ       
แทรกซ้อนที่ไต โดยให้จัดเก็บข้อมูลการใช้  
ผลการรักษา APR (ถ้ามี) เปรียบเทียบระหว่างยา
สมุนไพร กับยากลุ่ม NSAIDs         

       

 2.3 จัดท าฉลากยาทุกรายการเป็นฉลากยา
มาตรฐาน RDU จัดท าฉลากยาเสริมใน 13 กลุ่ม
โรค เน้นยา ABO  NSAIDs ยา NCD 

ทบทวนการ
ท างาน 1 ครั้ง 

รพ.เมืองปาน ฉลากยาผ่าน
มาตรฐาน RDU 

- - ตค 63 ภก.ชัยวัฒน ์

 2.4 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ยา 
 - check list อาการส าคัญก่อนจ่ายABO 
 - การใช้ยา NSAIDs ซ้ าซ้อน 
 - การใช้ enalapril ร่วมกับ losartan 

ทบทวนการ
ท างานเดือน 
1 ครั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลใน
วาระประชุม
ระบบยา 

รพ.เมืองปาน ทบทวน 12 
ครั้ง 

- - ตค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์

 2.5จัดระบบการป้องการความคลาดเคลื่อนทาง
ยา (สั่งใช้ จัดยา จ่ายยา)  เช่น กรณีผู้ป่วยแพ้ยา 
ยาที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกัน (LASA  Drug) 
รวมทั้ง Drug  Interaction 

ทบทวนการ
ท างานเดือน 
1 ครั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลใน
วาระประชุม
ระบบยา 

รพ.เมืองปาน ทบทวน 12 
ครั้ง 

- - ตค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
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ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 2.6ให้ความรู้/สร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในผู้ป่วยเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้ใช้ยาใน
โรคที่เป็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมทั้ง
ระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ 

จัดท าสื่อให้
ผู้ป่วยที่มารับ
บริการ 

รพ.เมืองปาน สื่อและอุปกรณ์
ส าหรับให้
ความรู้แก่
ผู้รับบริการ 

3,500 UC ธค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์
ภญ.ศิวาพร 

 2.9จัดระบบการดูแลความปลอดภัยในการใช้ยา
ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ การใช้ยาในผู้สูงอายุ   
หญิงมีครรภ์  เด็ก ผู้ป่วย NCD   โรคไต  TB  
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้เชื่อมต่อจากคลินิกใน รพ. 
PCU รพ.สต. และการเยี่ยมบ้าน 

เข้าวาระ
ประชุมระบบ
ยา 1ครั้ง และ 
ดูผลการ
ด าเนินงานใน
ทุกวาระ
ประชุม 

รพ.เมืองปาน ประชุม 4 ครั้ง   ตค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์

 2.10ด าเนินการตามประกาศกระทรวงว่าด้วย
จริยธรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการขายยา 

ประชุมบัญชี
ยารพ1 ครั้ง
ต่อปี 

รพ.เมืองปาน ประชุม 1 ครั้ง - - ธค63-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์
ภญ.
จุฑารัตน์ 

3 ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน        
 3.1 ก าหนดทีมที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน RDU

ที่เชื่อมโยงการท างานเฝ้าระวัง RDU ของ
โรงพยาบาลและชุมชน พร้อมจัดประชุมทีม 
ก าหนดกลุ่มเสี่ยงได้แก่  ยาปฏิชีวนะ NSAIDs   

1 ทีม 20 คน ต าบลเมืองปาน จัดประชุม 2 
ครั้ง 

3,600 UC มค. และ มิย64 ภญ.นฤมล 
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 Steroids  Sidenafil  Sibutramine   ยาชุด +
อ่ืนๆที่เป็นปัญหาในชุมชน 

       

 3.2พัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR) จาก
เชิงรับให้เป็นเชิงรุก โดย 
- ให้เครือข่ายส ารวจเยี่ยมบ้าน บูรณาการกับ
เภสัชกรงานปฐมภูมิในการช่วยส ารวจค้นหา
ปัญหาจากการใช้ยากลุ่มเสี่ยง 

20 หลังคา
เรือนต่อ
หมู่บ้านต าบล
เมืองปาน 

ต าบลเมืองปาน 180 หลังคา
เรือนได้รับการ
ส ารวจ 

  มค.ถึงสค64 ภญ.นฤมล 
ภญ.
จุฑารัตน์ 

 3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
ในโรงพยาบาล ในการค้นหาผู้ป่วย ทั้งการซัก
ประวัติ   การวินิจฉัยยืนยัน การประเมิน สรุป 
จัดท ารายงาน และจัดส่งรายงานการประเมิน  
รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วยสู่การรักษา 

ระบบเฝ้าระวัง
APR 

ทุกต าบลใน
อ าเภอเมืองปาน 

เกิดระบบเฝ้า
ระวังAPR เชิง
รุก 

  ธ.ค.-ม.ค.64 ภก.ชัยวัฒน ์
ภญ.ศิวาพร 

 3.4รวบรวมข้อมูล APR ส่งเข้าระบบ HPVC ของ 
อย. 

รายงานAPR ทุกต าบลใน
อ าเภอเมืองปาน 

รายงานAPR   ธ.ค.-ก.ย..64 ภญ.ศิวาพร 

 3.5 สื่อสารความเสี่ยงในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ทุกต าบล ทุกต าบลใน
อ าเภอเมืองปาน 

เกิดชุมชนที่มีการ
รับรู้สามารถเฝ้า
ระวังและป้องกัน
ความเสี่ยงได้ 
 

  ม.ค.-ก.ย..64 ภญ.นฤมล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
(Community Participation) 

       

 4.1  คืนข้อมูลปัญหาการใช้ยาแก่ผู้น าชุมชน/
ผู้ประกอบการร้านช า/ผู้น าชุมชน/อสม./อปท./ 
ครู อย.น้อย /ประชาชนและพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

1 ครั้ง ต าบลเมืองปาน เกิดเครือข่าย1 
เครือข่ายที่มี
ศักยภาพ 

2,700 UC ม.ค.2564 ภญ.นฤมล 

 4.2 จัดกิจกรรมการส ารวจร้านช า  การเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย รวบรวมข้อมูลปัญหา 

2 ครั้ง ต าบลเมืองปาน ร้านช า 37 ร้าน
ได้รับการเยี่ยม
ส ารวจ 

  ม.ค.64 
ก.ค.64 

ภญ.นฤมล 

 4.3ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการด้านยา
ภาคเอกชนในพ้ืนที่  เช่น ร้านช า ร้านยา คลินิก  
สมัครเข้าร่วมโครงการ 

37 ร้านช า ต าบลเมืองปาน เกิดร้านช าที่เข้า
โครงการ 

  ก.พ.64 ภญ.นฤมล 

 4.4จัดประชุมผู้ประกอบการร้านช าเพ่ือให้
ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 

1 ครั้ง ต าบลเมืองปาน เกิดร้านช าที่เข้า
โครงการ 

2,700 UC ก.พ.64 ภญ.นฤมล 

 4.5จัดท าประกาศเกียรติบัตร หรืออ่ืนๆตาม
ความเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการฯ
เข้าร่วมโครงการ 
 

ร้านช าที่เข้า
โครงการ 

ต าบลเมืองปาน เกิดร้านช าที่เข้า
โครงการ 

  ก.ค.64 ภญ.นฤมล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

5 การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลของประชาชน (RDU Literacy) 

       

 5.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้ยาแก่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คลินิก NCD  ผนวกกับการ
ออกเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรปฐมภูมิมีการให้
ความรู้ด้านยาแทรกให้กับผู้ป่วยด้วยทุกครั้ง 

เดือนละ 1 
ครั้งที่คลินิก 

ทุกต าบล 12 ครั้ง/คลินิก 
NCD 

  ตค.-กย.64 ภญ ศิวาพร 

 5.2ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อและช่องทาง
ต่างๆ แจกสื่อคลิปเสียงผ่านเสียงตามสาย 

ทุกหมู่บ้าน 
56 หมู่ 

อ าเภอเมืองปาน เกิดการให้
ความรู้ทุก
หมู่บ้าน 

  ตค.-กย64 ภก.ชัยวัฒน ์

 5.3 จัดระบบและช่องทางให้ประชาชนร่วมเฝ้า
ระวังและแจ้งเหตุ 

ชี้แจงช่องทาง
การรายงาน 

อ าเภอเมืองปาน เกิดช่องทางการ
รายงาน 

  ตค.-กย64 ภญนฤมล 

 5.4คืนข้อมูลความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานใน
พ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักและร่วมเฝ้าระวัง 

1 ครั้ง พชอ.เมืองปาน รายงานความ
เสี่ยง 

  ก.ย.64 ภญนฤมล 

 5.5ประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

180 หลังคา
เรือนต าบล
เมืองปาน 

ต าบลเมืองปาน แบบสอบถาม
ความรู้ความ
เข้าใจ180 ชุด 

2,000 UC ก.ค-ส.ค.64 ภญ. นฤมล 

 รวมงบประมาณ    14,500    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
ประเด็น / งาน : Service plan สาขาสุขภาพจิต  
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
2. อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า มากกว่า ร้อยละ 86 
3. จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาล 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ปี 2563 เท่ากับ   15.14 ต่อแสนประชากร 
2. สาเหตุของการท าร้ายตนเอง เกิดจากความขัดแย้งในครอบครัว  ปัญหาจากโรคจิต/โรคซึมเศร้า การดื่มสุรา /ติดสุรา สูงอายุ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
3. อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ร้อยละ  99.67  
4. การประเมินตนเองตาม Service plan สาขาสุขภาพจิต ผ่านเกณฑ์สามารถจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง 
งบ 

 รหัสโครงการ130205               
  โครงการ คนเมืองปานสุขภาพจิตดี 2564               

1 พัฒนาบุคลากร               
   1.1 เภสัชกรอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัช

กรรมเฉพาะทางสาชาจิตเวช รุ่นที่ 11 
เภสัชกร 1 
คน 

 รพ.สวนปรุง  เภสัชกรสามารถ
จัดการระบบการใช้
ยาจิตเวชได้  

งบฯอยู่ 
ย.3 

  พย63-เม.ย64 ภ.นฤมล 

   1.2 แพทย์อบรม หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน รพ.สวนปรุง  

 แพทย์ 1 คน  รพ.สวนปรุง  แพทย์ให้การดูแล
โรคทางจิตเวชที่พบ
บ่อย/ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ดูแลผู้ป่วย
จิตเวชแบบ Acute 
care  

งบฯอยู่ 
ย.3 

  ก.พ.64  พ.นฤทัย 

 1.3 ประชุมคณะท างาน  สุขภาพจิต ปีละ 2 
ครั้ง  

คณะท างาน
สุขภาพจิต 
10 คน 

รพ.เมืองปาน  คณะท างาน
ปฏิบัติงานตาม
แผน/โครงการที่วาง
ไว้ ปี 2564 

1,800 UC ตค.63 - มิย.
63 

ธนาภรณ์  

 1.4.อบรมหลักสูตร วิกฤตสุขภาพจิตของกรม
สุขภาพจิต (MCATT2 พรบ. สุขภาพจิต 2551) 

คณะกรรมการ 
MCATT 

รพ.เมืองปาน  คณะกรรมการ มี
ความสามารถใน
การจัดการกับวิกฤต
สุขภาพจิตได้ 

งบฯอยู่ 
ย.3 

UC มค.64 ธนาภรณ์  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง 
งบ 

 1.5 อบรมทีมรพ.สต มอค. อสม. เชี่ยวชาญทาง
สุขภาพจิต โรคทางจิตเวชที่ส าคัญและการดูแล
ช่วยเหลือเบื้องต้น /การดูแลต่อเนืองในชุมชน  

มอค. อสม.
60 คน 

รพ.เมืองปาน มอค. อสม มี
ความสามารถใน
การคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงทางสุขภาพจิต 
ส่งต่อ และติดตาม
ต่อเนื่องได้  

5,400 UC กพ.-มีค.64 ธนาภรณ์  

 1.6 อบรมผู้น าชุมชน ในการป้องกันปัญหาการ 
ฆ่าตัวตายในชุมชน  

ผู้น าชุมชน 
150 คน 
มอค. อสม.
60 คน รวม 
210 คน  

รพ.สต.ป่า
เวียง 
รพ.สต.แจ้
ซ้อน 
รพ.ป่าเหว 

ผู้น าชุมชนมี
ความสามารถใน
การป้องกันปัญหา
ฆ่าตัวตายในพื้นที่ได้  

18,900 UC เมย.64  ธนาภรณ์  

  1.7 รับการนิเทศงานจากสถาบันราชนครินทร์
เด็กและวัยรุ่น จ.เชียงใหม่   

ผู้นิเทศ และ
ผู้รับนิเทศ 20 
คน 

รพ.เมืองปาน  ผู้รับนิเทศน าความรู้
ที่ได้มาปรับใช้ใน
การดูแลสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น  

1,800  UC  รอด าเนินการ  ธนาภรณ์  

2 พัฒนาระบบบริการ        
 2.1 ระบบบริการในโรงพยาบาล 

- คัดกรองสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าในทุก
หน่วยงานในโรงพยาบาล 

 

 รพ.เมืองปาน เพ่ิมการเข้าถึง
บริการโรคซึมเศร้า 
เฝ้าระวังความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย 

  ตค.63-กย.64 ธนาภรณ์  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง 
งบ 

 - ส่งต่อผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต เพื่อเข้ารับ
การประเมินทางจิตสังคม  

- ตรวจ วินิจฉัยโรคทางจิตเวชเบื้องต้น ให้การ
รักษาตามแนวทางปฏิบัติ (CPG) 

- ให้ค าปรึกษา จิตบ าบัด สร้างแรงจูงใจ  
- ส่งต่อในกรณีเกินขีดความสามารถในการ

รักษา ตามระบบทั้งในและนอกเวลาราชการ 
- ติดตามผู้ป่วยไม่มาตามนัด ให้ได้รับยา

ต่อเนื่อง 
- ออกจิตเวชฉุกเฉิน ในรายจิตเวชแบบ Acute 

care 

       

  2.2  ระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล (รพ.สต.)  
   -    จิตเวชสัญจร 2 ครั้ง/ปี 
   -   ตรวจและประเมินอาการทางจิตเวช  
   -   เยี่ยมบ้านในรายผู้ป่วยจติเวชซับซ้อน 
หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการการรักษาได้  
   -   ประเมินผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ 
   -   ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ใน  
รพ.สต. 
 

ผู้ป่วยจิตเวชที่
รับยาอยู่ทุก 
รพ.สต.  

ทุก รพ.สต ผู้ป่วยจิตเวชที่รับยา
จาก รพ.สต.ได้รับ
การประเมิน อาการ
อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

  ธค.63 , มิย.
64 

ธนาภรณ์  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง 
งบ 

 2.3 ระบบบริการในชุมชน 
    -   มอค./อสม.ค้นหา คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ด้านสุขภาพจิต 
    -   ส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงผ่านรพ.สต. 
    -   ติดตาม/ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเวชจาก 
รพ.เมืองปาน/รพ.ล าปาง 
    -   สังเกตอาการเตือน (warning signs) การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น  
    -   การส่งต่อทีมสุขภาพจิตในชุมชน  

ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตใน
ชุมชน  

ทุกชุมชน มีปัญหาสุขภาพจิต
ในชุมชน เสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตายเข้าถึง
บริการบริการมาก
ขึ้น 

  ตค.63-กย.64 ธนาภรณ์ 

 2.4  ออกเยี่ยมตามแนวทางวิกฤตทางสุขภาพจิต 
(MCATT) 

ผู้ประสบเหตุ
วิกฤตในชีวิต 

พ้ืนที่ประสบ
เหตุ 

ผู้ประสบเหตุวิกฤต
ในชีวิตได้รับการ
ดูแล เยียวยาจิตใจ
ตามแนวทาง 

 
 
 
 
 
 
 

 ตค.63-กย.64 
 
 
 
 
 

ธนาภรณ์/
มอค. 
 
 
 
 

 รวมงบประมาณ    27,900    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแพทย์แผนไทย  
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20.5 
2. โรงพยาบาลเปิดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานตาม CPG 4 โรคหลัก 
3. โรงพยาบาลจัดบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย (ทับหม้อเกลือ) 
4. โรงพยาบาลจัดบริการผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee หรือ OA Knee) ด้วยศาสตร์แผนไทย ระบุ? 
5. โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 4 รายการ 
7. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรู้เท่าทัน 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
1. มีหน่วยบริการแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ สมุนไพร จ านวน 7 แห่ง. 
2. มียาสมุนไพร ใช้จ านวน 30 รายการ 
3. การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย  คปสอ.เมืองปาน ร้อยละ 21.72 
4. การใช้ยาสมุนไพร คปสอ.เมืองปาน ร้อยละ 4.94 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130206               
  โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย คปสอ.เมืองปาน 2564   

  
การเข้าถึง
บริการแพทย์
แผนไทย 
  
 
 
 
 
 

        
1 จัดบริการเพื่อการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย

ที่ได้มาตรฐาน 
 
   

          

 1.1 จัดบริการคลินิกเฉพาะโรค 1.1 กลุ่มโรค/
อาการ 4 โรค หลัก 1) ไมเกรน 2) ภูมิแพ้ 
3) อัมพฤกษ์-อัมพาต 4) เข่าเสื่อม 

2 แห่ง 
 

รพ.เมืองปาน  
รพ.สต.แจ้ซ้อน 
 

  ต.ค. 63- ก.ย. 
64 

สิตานันท์  
ภานุเดช 
นงนุช 

  1.2 ให้บริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่จัดซื้อที่
นอนปิคนิคแบบหนาพร้อมหมอน รุ่น บั๊ดดี้ - 
สีน้ าตาล90x180x6 CM  

 6  ชุด 
 

 รพ.เมืองปาน 
 

แผนเงิน
บ ารุง 

 UC 
 

 ม.ค 64 
 

 สิตานันท์  
ภานุเดช 
 

 1.3 จัดให้บริการนวดไทยที่ได้มาตรฐาน จัดซื้อ
เบาะ ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 2 อัน 

2 อัน 
 

 รพ.เมืองปาน 
 

แผนเงิน
บ ารุง 

UC ก.พ. 64 สิตานันท์  
ภานุเดช 

2 จัดบริการตามกลุ่มวัย        
 2.1  แม่และเด็ก - ดูแล หลังคลอด (ทับหม้อ

เกลือ) 
หญิงหลัง
คลอดร้อยละ 
80 ในเขตอ.
เมืองปาน 
 
 
 

 รพ.มป ปห จซ 
ตง บข ทข 

 -    ต.ค. 63- ก.ย. 
64 

 สิตานันท์  
ภานุเดช 
นงนุช 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  2.2 วัยท างาน - ลดการใช้ NSAIDs ในกลุ่ม
อาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อจากการ ท างาน 
(Office Syndrome 

9 แห่ง 
 

รพ.มป และรพ.
สต.ทุกแห่ง 

   ต.ค. 63- ก.ย. 
64 

 

 2.3 อายุ 55 ปีขึ้นไป ที่มี อาการปวดเข่า – 
พอกเข่า ทาเข่า  ด้วยสมุนไพร 

ร้อยละ50 ของ
ผู้สงูอาย ุหรือ ผู้
ที่มีอาย ุ55 ปี
ขึน้ไป ตลุาคม 
2563 

รพ.มป และ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 
 
 

   
 

ต.ค. 63- ก.ย. 
64 

 

3 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

       

 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาสมุนไพร 
สมุนไพรตามสาธารณสุขมูลฐาน และกัญชาทาง
การแพทย์ ส าหรับ อสม. 

70 คน 
 

อสม. อ.เมือง
ปาน 
 

 6,300 
 

UC 
 

ก.พ 64 
 

 สิตานันท์  
ภานุเดช 
นงนุช 

  3.2 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
,ขม้ินชัน First Line Drug 

ยา 2 รายการ 
 

รพ.มปและ รพ.
สต.ทุกแห่ง 

การใช้ยา
สมุนไพร 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
10 
 

    ต.ค. 63- ก.ย. 
64 
 

 

 3.3 ยาสมุนไพรทดแทน ยาแผนปัจจุบัน 5 
รายการ 

5 รายการ 
 

รพ.มปและ รพ.
สต.ทุกแห่ง 

  ต.ค. 63- ก.ย. 
64 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 3.4 ยาสมุนไพรที่ใช้บรรเทา อาการปวด
กล้ามเนื้อ ปวดข้อ แทนยากลุ่ม NSAIDs ยาสหัศ
ธารา 

1 รายการ 
 

รพ.มป และ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 

   ต.ค. 63- ก.ย. 
64 

 

4 เพิ่มการเข้าถึงบริการ กัญชาทางการแพทย์        
 มียาต ารับที่ผสมกัญชาใช้ ๕ ต ารับ 

ท าลายพระสุเมรุ ศุขไสยาศน์ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง  
ยาแก้ลมแก้เส้น ยาทาริดสีดวง เปิดให้บริการ ทุก
วันพุธ เวลา 08.30  - 16.30 น. 

5 ต ารับ 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 

มีการใช้ยาต ารับ
ที่ผสมกัญชา 5 
ต ารับ 

  ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 

สิตานันท์ 
ภานุเดช 
 

5 การพัฒนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน/ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย 

       

 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน วางแผน
และพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทย ใน 
รพ.สต 

1 ครั้ง 
 
 
 

20 คน 
รพ.เมืองปาน 
 
 

การเข้าถึง
บริการแพทย์
แผนไทย 
 

งบ ย.3 
 
 

Uc 
 

ม.ค. 64 
 
 

สิตานันท์ 
ภานุเดช 
 
 

 5.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมอพ้ืนบ้าน 
ค้นหา ต ารับต ารา และบันทึกต ารับยาล้านนา  
อ.เมืองปาน 

1 ครั้ง 
 

30 คน 
รพ.เมืองปาน 
 

ได้ต ารับยา
สมุนไพรล้านนา 
 

4,200. 
 

Uc 
 

มี.ค. 64 
 
 

6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย        
 6.1 อบรมการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 1 คน รพ.เมืองปาน     สิตานันท์ 
 6.2 อบรมการตอกเส้น 1 คน รพ.เมืองปาน     ภานุเดช 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 6.3 อบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 คน รพ.สต.ป่าเหว ผ่านการอบรม 
330 ชม. 

   ผกามาศ 

 6.4ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย 3 คน รพ.เมืองปาน 
รพ.สต.จซน. 

    สิตานันท์ 
ภานุเดช 
นงนุช 

7 การพัฒนาผลงานวิชาการ        
 ศึกษาวิจัย“Safty and Efficacy of Sai OA 

Lotion in OA Knee patiens” และ “Efficacy 
of Sai OA Lotion on OA Knee Pain 
Reduction” 

1 เรื่อง 
 
 
 

รพ.เมืองปาน 
 
 

ผลงานวิจัย 1 
เรื่อง 
 
 

งบอยู่ ย.3 
 

UC 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 
 

สิตานันท์ 
ภานุเดช 
 

 รวมงบประมาณ    10,500    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ  เมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
ประเด็น / งาน : Service plan สาขามะเร็ง 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1.ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย (30-70 ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (BSE) ≥ ร้อยละ 80 
 2.ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย (40-70 ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (CBE) ≥ ร้อยละ 80 
 3.ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย (30-60 ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ≥ ร้อยละ 40 (สะสมปี 2563-2564) 
 4.ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (50-70 ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ≥ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ก าหนด 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  

ประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย (30-70 ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (BSE) ร้อยละ 75.87 
 ประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย (30-60 ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 37.23 (สะสมปี 2563-2564) 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (50-70 ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ร้อยละ 88.76 ของเป้าหมายที่ก าหนด 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 150 ราย ได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยวิธีอัลตราซาวน์ ร้อยละ 100 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด  
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130207               
 โครงการรู้เร็ว รู้ไว ห่างไกลโรคมะเร็ง อ าเภอเมืองปาน ปี 2564      

1 กิจกรรมการให้บริการ 
(Service Delivery) 

       

 - กิจกรรมการให้ความรู้ การรณรงค์ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคมะเร็ง 
 

- ทุกรายที่มา
รับบริการตรวจ
คัดกรอง 
 

อ.เมืองปาน - ทุกรายที่มา
รับบริการตรวจ
คัดกรอง
โรคมะเร็งจะ
ได้รับความรู้ใน
การป้องกันการ
เกิดโรคมะเร็ง 

  ต.ค.63 – ก.ย.
64 
 

ขวัญทอง มา
เมือง 

 - การตรวจคัดกรองมะเร็งเชิงรุกแบบบูรณาการ
ในทุกชุมชน 

 มะเร็งเต้านม 
 

-  
-  
- - มะเร็งเต้านม

ประชากรหญิง 
อายุ 30-70 ปี 
ทุกราย 

 
 
อ.เมืองปาน 

 
 
- กลุ่มเป้าหมาย
คัดกรอง
โรคมะเร็งได้รับ
การตรวจคัด
กรองโรคมะเร็ง
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ต.ค.63 – ก.ย.
64 
 

 
 
ขวัญทอง มา
เมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด  
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  มะเร็งปากมดลูก - -มะเร็งปาก
มดลูก ร้อยละ 
40 ของ ปชก.
หญิง อายุ 30-
60 ปี 

 -      

  มะเร็งล าไส้ - -Fit teast 
890 ราย 

      

  มะเร็งท่อน้ าดี - -มะเร็งท่อน้ าดี 
230 ราย 

      

 - ประชุมสรุปผลการด าเนินการ วิเคราะห์ GAP
และแนวทางพัฒนา 

- - 15 คน  พัฒนาแนวทาง
การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1,350 UC 
 

ต.ค.63 – กย.
64 
 
 
 

ขวัญทอง มา
เมือง 

2 การพัฒนาบุคลากร 
(Health for Work) 
- ส่งพยาบาลอบรมระยะสั้นหลักสูตรการดูแล 
Ostomy 2 เดือน 

พบย./1 คน  พยบ.ที่ผ่านการ
อบรมสามารถ
ดูแลผู้ป่วย 
Ostomy ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งบอยู่ ย.3 UC ต.ค.63 – กย.
64 

ขวัญทอง มา
เมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด  
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) 
- วิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุของข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
- พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทาง เชื่อมโยง กับการบันทึก 
43 แฟ้ม และ HDC ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา 
- CM มะเร็ง ติดตามข้อมูลการด าเนินการทุกไตร
มาส และป้อนกลับข้อมูลงาน IT และผู้เกี่ยวข้อง 

   
เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพ 
ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
ติดตามได้ 

  ต.ค.63 – กย.
64 

ขวัญทอง มา
เมือง 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    1,350    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
 

ล ำดับ 
ชื่อโครงกำร/รำยละ 

เอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิด ชอบ 
จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130301        
 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.เมืองปาน        
1 งานประจ า        

  

(1) อบรมหลักสูตรกำรดูแลระบบประปำ และ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

ผู้ดูแลระบบ/
2 คน 

รพ.เมืองปำน ผู้ดูแลระบบ
ประปำ และ
ระบบบ ำบัด
น้ ำเสียมี
ควำมรู้ 
 
 
 

0 UC ม.ค.-ก.ย.64 คณะกรรมกำ
รGreen and 
clean 
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ล ำดับ 
ชื่อโครงกำร/รำยละ 

เอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิด ชอบ 
จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

  

(2) อบรมหลักสูตรฟ้ืนฟูควำมรู้เรื่องกำร
ด ำเนินงำนอำชีวอนำมัยในโรงพยำบำล  
หลักสูตร 10 วัน ระยะสั้น 

1 คน รพ.เมืองปำน พัฒนำระบบ
กำด ำเนินงำน
อำชีวอนำมัย
ในรงพยำบำล 

10,000 UC ม.ค.-ก.ย.64 กรรณิกำ 

 

(3) อบรมกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย(OH&S)และสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยำบำล (ENV) 

1 คน รพ.เมืองปำน พัฒนำระบบ
กำรเนินงำน
อำชีวอนำมัย
ในรงพยำบำล 

3,000 UC ม.ค.-ก.ย.63 กรรณิกำ 

 

(4) อบรมกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย(OH&S)และสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยำบำล (ENV) ส ำหรับนักวิชำกำร
สำธำรณสุข/ผู้รับผิดชอบ 

1 คน รพ.เมืองปำน พัฒนำระบบ
กำร
ด ำเนินงำนอำ
ชีวอนำมัยใน
โรงพยำบำล 

5,000 UC ม.ค.-ก.ย.63 จิรำยุทธ์ 

 

(5) อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรดูแลผู้ป่วยใส่
เครื่องช่วยหำยใจ”  

พยำบำล 10 
คน 

รพ เมืองปำน พยำบำลเข้ำ
รับกำรอบรม
ครบ 10 คน 

  พย.63-กย.
64 

อัจฉรำ 
 

 

(6) ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ จนท.รพ.100 
คน 
-หน่วยงำนอ่ืน 
30 คน 

อ ำเภอเมืองปำน 
 
 

 2,600 UC มี.ค.64  ศิริรัตน์ 
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ล ำดับ 
ชื่อโครงกำร/รำยละ 

เอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิด ชอบ 
จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1         

 

(1) พยำบำลผู้สูงอำยุ (หลักสูตร 4 เดือน) 1 คน รพ.เมืองปำน ผู้รับผิดชอบ
ได้รับกำร
อบรมครบ
ตำมเป้ำหมำย 

0 UC พ.ย.62-ก.ย.
63 

ขวัญทอง 

 

(2) เข้ำร่วมประชุม สนับสนุนให้มี CM ทุกสถำน
บริกำร (หลักสูตร 70 ชั่วโมง (10 วัน) 
จังหวัดจัดกำรอบรม ในจังหวัด โดยใช้
หลักสูตรกรมอนำมัย 

CM จ ำนวน 3 
คน 

CM จ ำนวน 3 
คน (รพสต.แม่
แจ๋ม 1 คน 
,ต้นงุ้น 1 คน
,ป่ำเหว 1 คน) 

สถำนบริกำร 
มี CM ครบทุก
สถำนบริกำร 

 กรม
อนำมั
ย 

ม.ค.-ก.พ. 
64 

ขวัญทอง,
ประสิทธิ์,กิฏิ
กำ 

 

(3) สนับสนุนให้ CM : ฟ้ืนฟูควำมรู้ (กรมอนำมัย 
4 วัน) ศูนย์อนำมัยที่ 1 จัดอบรม 

CM จ ำนวน 6 
คน (รพ.สต 5 
แห่ง/รพ 1 
แห่ง) 

CM จ ำนวน 6 
คน (รพ.สต ทุ่ง
ข่วง,ป่ำเวียง,แม่
กองปิน,แจ้ซ้อน
เหนือ,บ้ำนขำม
,รพ.เมืองปำน) 

CM ทุกคน
ได้รับกำรฟ้ืนฟู
ควำมรู้ 

 กรม
อนำมั
ย 

พ.ย.-ธ.ค. 
64 

CM 6 แห่ง 

 
(4) อบรม CPR/NCPR  จนท.รพ.,รพ.

สต.150 คน 
 คปสอ.เมือง
ปำน 

  3,000  UC   ก.ค.64  ศิริรัตน์ 

 
(5) อบรมเชิงปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงกำร

คลอด 
พยำบำลห้อง
คลอดและER 

ห้องคลอด รพ.
เมืองปำน 

อบรมครบ
ร้อยละ100 

900  UC มีค 64 พญ.ปิยำ
ภรณ์ , วันทนี 
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ล ำดับ 
ชื่อโครงกำร/รำยละ 

เอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิด ชอบ 
จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2        
 3.1 Service plan สาขามะเร็ง        

 

(1) อบรมพยำบำลระยะสั้นหลักสูตรกำรดูแล 
Ostomy 2 เดือน 

พบย./1 คน  พยบ.ที่ผ่ำน
กำรอบรม
สำมำรถดูแล
ผู้ป่วย 
Ostomy ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

20,000 UC ต.ค.63 – 
กย.64 

ขวัญทอง มำ
เมือง 

 
3.2 Service plan สาขาสุขภาพจิต และจิต
เวช 

       

 

(1) เภสัชกรอบรมหลักสูตรกำรบริบำลเภสัช
กรรมเฉพำะทำงสำชำจิตเวช รุ่นที่ 11 

เภสัชกร 1 
คน 

 รพ.สวนปรุง  เภสัชกร
สำมำรถ
จัดกำรระบบ
กำรใช้ยำจิต
เวชได้ 

25,000  UC พย63-เมย
64 

นฤมล 

 

(2) แพทย์อบรม หลักสูตรเวชศำสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภำพจิตชุมชน รพ.สวนปรุง 

 แพทย์ 1 คน  รพ.สวนปรุง  แพทย์ให้กำร
ดูแลโรคทำง
จิตเวชที่พบ
บ่อย/ไม ่ 

60,000  UC ก.พ.64 
 

พญ.นฤทัย 
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ล ำดับ 
ชื่อโครงกำร/รำยละ 

เอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิด ชอบ 
จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 

   ยุ่งยำกซับซ้อน 
ดูแลผู้ป่วยจิต
เวชแบบ 
Acute care 

    

 

(3) อบรมหลักสูตร วิกฤตสุขภำพจิตของกรม
สุขภำพจิต (MCATT2 พรบ. สุขภำพจิต 
2551) 

คณะกรรมกำร 
MCATT 

รพ.เมืองปำน  คณะกรรมกำร 
มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำร
กับวิกฤต
สุขภำพจิตได้ 

0 UC มค.64  

 3.3 Service plan สาขา NCD        

 

(1) อบรมหลักสูตร “พยำบำลผู้จัดกำรรำยกรณี” CM(DM) 1 
คน 

รพ. 
เมืองปำน 

มีCM ที่ผ่ำน
กำรอบรม
หลักสูตร  
หลักสูตร  4 
เดือน 

70,000 UC พค.-สค.64 จันจิรำ 

 

(2) สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม/
ประชุมวิชำกำรฟ้ืนฟูโรคD(DM/HT/Stroke) 

รพ.รพ.สต 
 
 

รพ./รพ.สต./
กลุ่มเวช 

 0  UC ต.ค63- ก.ย
64 

รพ./รพ.สต. 
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(3) อบรมฟ้ืนฟูวิชำกำร  เรื่อง “กำรดูแลผู้ป่วย
โรคNCD” 

พยำบำล/
เจ้ำหน้ำที่ รพ
สต 15 คน 

รพ เมืองปำน 
 

จนท.รพสต 
เข้ำรับกำร
อบรมครบ 
15 คน 

300  UC 
 

มิย.64 วิไลวัลย ์

 3.4 Service plan สาขา CKD        

 

(1) สนับสนุนให้ทีมสหวิชำชีพเข้ำร่มประชุม/
อบรม เพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยใน 
CKD clinic 

แพทย์ 1 คน
พยำบำล 2 คน
(CM,พยำบำล
Ward)เภสัชกร 
1 คน 

รพ ล ำปำง 
 

ทีมสหวิชำชีพ
ได้เข้ำร่วม
ประชุม/อบรม
ครบทุกคน 

0  UC ตค63-กย
64 

วิไลวัลย ์

 3.5  Service plan สาขา Stroke        

 

(1) สนับสนุนให้บุคลำกรสหวิชำชีพเข้ำร่วม
ประชุม/อบรม กำรดูแลผู้ป่วย Stroke 

 แพทย์ 1คน
,พยำบำล
(CM,ER,ward) 
5 คน ,เภสัชกร 
1 คน 

 รพ. รพสต.  ได้รับกำร
อบรม 100% 

0    ตค.63-กย.
64 

 กำนต์พิชชำ 

 3.6 Service plan สาขา MI        

 

(1) สนับสนุนให้บุคลำกรสหวิชำชีพเข้ำร่วม
ประชุม/อบรม กำรดูแลผู้ป่วย MI, CHF, ที่
ได้รับยำ Warfarin 

   รพ. รพสต. ได้รับกำร
อบรม 100% 

 0  UC  ตค.63-กย.
64 

 กำนต์พิชชำ 
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 3.7 Service plan สาขา COPD        

 

(1) เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรโรคระบบทำงเดิน
หำยใจกับ รพ.ล ำปำง 

 แพทย์ พยำบำล  
เภสัชกร    นัก
กำยภำพบ ำบัด 

รพ.เมืองปำน 
 

ได้รับกำร
อบรมครบ 
100% 

 0 

 

 UC    COPD ทีม 

 3.8 Service plan สาขา Palliative         

 

(1) อบรมหลักสูตร “กำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง” 

PCN 1คน  รพ. 
เมืองปำน  

มี PCN ที่ผ่ำน
กำรอบรม
หลักสูตร 2 
สัปดำห์/1
เดือน 

0 
 
 

 UC 
 
 

กพ.63 
 
 

 ปนัดดำ 
 
 

 3.9 Service plan สาขา แพทย์แผนไทย        

 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือทบทวน วำงแผน
และพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแพทย์แผน
ไทย ใน รพ.สต 

 1 ครั้ง 
 

 20 คน 
รพ.เมืองปำน 
 

 กำรเข้ำถึง
บริกำรแพทย์
แผนไทย 

 1,800 
 

 UC   มีค. 63  สิตำนันท์ 
 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3        

 
(1) อบรมหลักสูตรผู้บริหำร ระดับต้น 2 คน กทม.หรือ

ต่ำงจังหวัด 
พัฒนำ
ศักยภำพ 

60,000 UC ตค.63-กย.
64 

พิณญำดำ 

 

(2) อบรมผู้บริหำรผู้บริหำร ระดับกลำง 2 คน กทม.  80,000 UC ตค.63-กย.
64 
 

ขวัญเมือง 
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5 ยุทธศาสตร์ที่ 4        

 
4.1. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเมืองปาน
อย่างต่อเนื่อง(HA)  

       

 

(1) กำรอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องสิ่งคุกคำมในกำร
ท ำงำนและกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำน
ในโรงพยำบำล 

 จนท.รพ.
เมืองปำน 

 รพ.เมืองปำน    4,500 UC   ก.ค.64  ทีม ENV 

 
(2) อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันอัคคีภัย
ในโรงพยำบำลและซ้อมแผน Table top 

คณะกรรมกำร
อัคคีภัย 

 รพ.เมืองปำน  8,000 UC  พ.ค.64 ทีม ENV 

 
(3) ซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยำบำลร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำร
อัคคีภัย 

 รพ.เมืองปำน  8,000 UC  พ.ค.64 ทีม ENV 

 

(4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับระบบ IC  

จนท.คปสอ..
เมืองปำน
จ ำนวน 50 
คน 

คปสอ.เมือง
ปำน 

บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่อง
กำรป้องกันและ
ควบคุมกำรติด
เชื้อใน
โรงพยำบำล ไม่
เกิดกำรติดเชื้อ
และ
แพร่กระจำยเช้ือ
ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1,000 UC พ.ค.64 ทีมระบบงำน
IC 
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(5) จัดอบรมให้ควำมรู้ระบบ “บริหำรควำมเสี่ยง
ในโรงพยำบำล” (Risk Register) 

จนท.รพ.เมือง
ปำน 

รพ.เมืองปำน บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่อง
ระบบ 
“บริหำรควำม
เสี่ยงใน
โรงพยำบำล” 

1,000 UC พ.ค.64 ทีมระบบงำน 
RM 

 

(6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรใน
กำรคัดกรองและกำรดูแลรักษำโรควัณโรค 

พยำบำลรพ.
สต.และรพ.
เมืองปำนที่
รับผิดชอบงำน
TB Clinic 

คปสอ.เมือง
ปำน 

เพ่ือให้
บุคลำกรมี
ควำมรู้และ
สำมำรถดูแล
ผู้ป่วยวัณโรค
ตำมแนวทำง
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

400 UC  ม.ค.64 ทีมระบบงำน
IC 

   4.2.การเงินการคลัง        

 
(1) ประชุมปิดงบบัญชี งบกำรเงิน รพช. 3 คน จังหวัดล ำปำง  งบกำรเงิน  มี

คุณภำพ 
 -   ตค.63   ยุวดี,นิสำ

รัตน์ 

 
(2) ประชุมตั้งผังบัญชี งบกำรเงิน รพช. 3 คน กทม. งบกำรเงินมี

ควำมถูกต้อง  
12,000 UC ตค.-พย.63  ยุวดี,นิสำ

รัตน์, รัชนีกร 
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(3) ประชุมแนวทำงกำรจ่ำยเงินกองทุนปี2564  1 คน เชียงใหม่ กำรรับเงินได้
ถูกต้องและ
บันทึกข้อมูล
ได้ถูกต้อง 

3,000 UC ตค.-พย.63 ยุวดีรัชนีกร 

 
4.3. ระบบข้อมูล        

 
(1) อบรมมำตรฐำนกำรให้รหัสโรค และหัตถกำร
(Advance ICD10) 

1 คน รพ.เมืองปำน จนท.มีควำมรู้ 
ในวิชำชีพ 

8,000 UC สค.64 พัชนก 

 

(2) เข้ำร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสนับสนุนดังนี้ 
- หลักสูตรอบรม mis, im 
- อบรมกำรติดตั้งและใช้งำน โปรแกรม dhdc, eh 

IT รพ.และรพ.
สต.สสอ., CM, 
PM, USER  

คปสอ.เมือง
ปำน 

มีควำมรู้
ทักษะและ
สมรรถนะด้ำน 

  ม.ค.-มี.ค 
64 

คณะกรรมกำ
รIM 

 

- จัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) 
- จัดบริกำรสำรสนเทศ Minimum Data Set  
  (On web) 

       

 

- พัฒนำ Dashboard Monitor แสดงผลข้อมูล 
  แม่และเด็ก 
- อบรม Admin เซตระบบ VPN 

       

 

(3) อบรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2652 IM จ ำนวน 
15 คน 
 
 

รพช  1,350 UC ม.ค.-64 ชัยวิชิต 
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6 พัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ        

 
6.1 ทันตกรรม        

 
(1) อบรมระยะสั้นหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอำยุ 

(หลักสูตร 4 เดือน) 
  มีควำมรู้

เพ่ิมข้ึน 
  พ.ค.64 มณฑิตำ 

 
(2) ประชุมวิชำกำรทันตกรรมเอ็นโดดอนต์   มีควำมรู้

เพ่ิมข้ึน 
  มิ.ย.64 ทิวทัศน์ 

 

(3) ศึกษำต่อหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
สำขำทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

  มีทันตแพทย์
เฉพำะทำง 

  ก.ค.64 ปริญญำ 

  6.2 แพทย์แผนไทย               
 (1) อบรมกำรนวดปรับสมดุลโครงสร้ำงร่ำงกำย 1 คน รพ.เมืองปำน     สิตำนันท์ 
 (2) อบรมกำรตอกเส้น 1 คน รพ.เมืองปำน     ภำนุเดช 

 
(4) อบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 คน รพ.สต.ป่ำเหว ผ่ำนกำรอบรม 

330 ชม. 
   ผกำมำศ 

 
(5)ประชุมวิชำกำรแพทย์แผนไทย 3 คน รพ.เมืองปำน 

รพ.สต.จซ 
    สิตำนันท์ ภำ

นุเดช นงนุช 
 6.3 กลุ่มงานการจัดการ        

 
(1) ประชุมระเบียบกำรเงินกำรคลัง 2 คน กทม. ปฏิบัติงำนกำร

ได้ถูกต้อง 
0 UC   ตค.63-กย.

64 
ยุวดี, รัชนีกร  
อ ำพร 
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(2) ประชุมพัฒนำระบบงำนพัสดุ ตำม พรบ.พ.ศ.

2560 
2 คน กทม. ปฏิบัติงำนกำร

ได้ถูกต้อง 
 0 UC   ตค.63-กย.

64 
เบญจมำศ
พิณญำดำ 

 6.4 กายภาพบ าบัด        

 

(1) พัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรและทักษะ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน โดยเข้ำร่วมกำร
ประชุมวิชำกำร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี  

-นักกำยภำพ 
บ ำบัด 1 คน 
-ผู้ช่วยนัก
กำยภำพบ ำ 
บัด 1 คน 

  เพ่ือให้เกิดกำร
บริกำรกำร
ภำพบ ำบัดที่
ปลอดภัย 
ถูกต้องตำม
มำตรฐำน
วิชำชีพ 

 0   UC  ตค 63 – 
กย64 

 ภำวิณี 

 6.5 เทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา        

 
(1) ประชุมสมำคมเทคนิคกำรแพทย์ นักเทคนิค

กำรแพทย์   
 เพ่ิมควำมรู้

วิชำกำร 
0  UC  ตค 63 – 

กย64 
จุฬำลักษณ์ 

 
(2) ประชุมสมำคมเทคนิคกำรแพทย์ นักเทคนิค

กำรแพทย์  
 เพ่ิมควำมรู้

วิชำกำร 
0  UC  ตค 63 – 

กย64 
บุษรำคัม 

 
(3) ประชุมวิชำกำรสภำเทคนิคกำรแพทย์(LA 

forum) 
นักเทคนิค
กำรแพทย์  

 เพ่ิมควำมรู้
วิชำกำร 

0  UC  ตค 63 – 
กย64 

ศศิธร 

 6.6 เวชปฏิบัติครอบครัว และองค์รวม        

 

(1) อบรมฟ้ืนฟูพยำบำลเวชปฏิบัติทั่วไป 3 คน รพ.เมืองปำน น ำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

0 UC ม.ค.-ก.ย.64 ขวัญทอง 
กรรณิกำ 
แสงเดือน 
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ล ำดับ 
ชื่อโครงกำร/รำยละ 

เอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิด ชอบ 
จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 6.7 วิชาชีพสาธารณสุข        

 

- อบรมหลักสูตรกฎหมำยและจริยธรรม
สำธำรณสุขและหลักสูตรอ่ืนที่สภำกำร
สำธำรณสุขจัดขึ้น 

11 คน รพ.เมืองปำน  0 UC ม.ค.-ก.ย.64 นักวิชำกำร
สำธำรณสุข 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    388,850    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ประเด็น / งาน :  องค์กรแห่งความสุข 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130302               
  โครงการองค์กรแห่งความสุข Happy MOPH               
 1 Happy body        
  (1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 120 รพ.เมืองปำน จนท.มีสุขภำพ   ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
  (2) ตรวจสุขภำพประจ ำปี 120  รพ.เมืองปำน แข็งแรง     ม.ค.-ก.ย.64 HRD 

 
(3) กิจกรรมกีฬำสำธำรณสุขสร้ำงเสริมสุขภำพ 180 คปสอ.เมือง

ปำน 
 42,200 UC  ก.พ.64 HRD 

2 
 

Happy heart 120 รพ.เมืองปำน 
 

จนท.มีก ำลังใจ   ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
 

 

(1) เยี่ยมให้ก ำลังใจจนท.เจ็บป่วย        
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

3 Happy soul        
  (1) อบรมธรรมะสัญจร  120 รพ.เมืองปำน   จนท.เป็นคนดี  42,000 UC   มิ.ย.64  HRD 
 (2) ถวำยเทียนพรรษำ      ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
 (3) รดน้ ำด ำหัว 120 รพ.เมืองปำน     เม.ย. 64 HRD 
4 Happy Relax   จนท.มีควำม     
 (1) สอนกำรนวดผ่อนคลำยอิริยำบถ 120 รพ.เมืองปำน  ผ่อนคลำย   ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
5 Happy Brain        

 
(1) ประชุมวิชำกำรตำมวิชำชีพ 120 รพ.เมืองปำน จนท.มีควำมรู้

เพ่ิมข้ึน 
  ม.ค.-ก.ย.64 HRD 

 (2) ปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่ 120 รพ.เมืองปำน  3,800 UC ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
  (3) งำนมุฑิตำจิต จนท.เกษียณอำยุ 120  รพ.เมืองปำน   10,800 UC ก.ย.64 HRD 
  (4) ประชุม จนท.รพ.ทุกไตรมำส 120 รพ.เมืองปำน  9,600 UC ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
 6 Happy money   จนท.มีควำมรู้     
  (1) ให้ควำมรู้กำรบริหำรกำรเงินโดยธนำคำร 120  รพ.เมืองปำน  ทำงกำรเงิน     ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
7 Happy family   จนท.มีครอบ     
 (1) ส่งเสรมิบุคลำกรท ำกิจกรรมในวันพ่อ วันแม่ 120 รพ.เมืองปำน ครัวดี   ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
8 Happy society        
 (1) กิจกรรมจิตอำสำ ท ำดีด้วยหัวใจ เช่น 120 รพ.เมืองปำน จนท.มีสังคมดี   ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
  (2) กิจกรรมส ำรวจลูกน้ ำยุงลำยทุกเดือน      ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
 (3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับทัศนียภำพ      ม.ค.-ก.ย.64 HRD 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

9 Happy workplace        

 
(1) กิจกรรม 5ส. ในสถำนที่ท ำงำน 120 รพ.เมืองปำน จนท.ท ำงำนมี

ควำมสุข 
  ม.ค.-ก.ย.64 HRD 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    108,400    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. คปสอ.เมืองปานมีผลงาน CQI อย่างน้อย 10 เรื่อง 
2. คปสอ.เมืองปาน มีผลงานวิจัย/R2R อย่างน้อย 10 เรื่อง 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
การพัฒนางาน ไม่ว่าจะเป็นการท า CQI หรือ การท าวิจัย/R2R เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ต่อผูท้ าวิจัยและยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการพัฒนาคณุภาพการบรกิารแก่ผู้ป่วยใหด้ี 

ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นความรู้ใหม่ๆ ส่งต่อไปยังองค์กรอื่นร่วมด้วย คป.สอ.เมืองปานได้เล็งเห็นความส าคญัในปี 2563 ได้จดัตั้งคณะกรรมการงานวิจัยขึ้นเพื่อใหไ้ด้แลกเปลีย่นเรียนรู้และส่งเสริมการ
ท าวิจัย /R2R/CQI  ดังนั้นในปี2564 จึงได้จดักิจกรรมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และผลักดันใหเ้กิดผลงานท่ีมคีุณภาพ องค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพตามมา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130303               
  โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ คป.สอ.เมืองปาน  
  1. ทบทวนคณะกรรมการ และจัดประชุม 20  คน รพ.เมืองปาน    2  ครั้ง  0  0 -ธค.63 

-พค.64 
 นฤมล 

 2. จัดประชุม อบรม การท าวิจัย/R2R/CQI   30 คน รพ.เมืองปาน 1 ครั้ง 2,700  UC พ.ย.63 นฤมล 
 

 3. มอบหมายหน่วยงานเริ่มเขียนโครงร่าง 
งานวิจัย 

หน่วยละ 1 
เรื่อง 

คป.สอ.เมือง
ปาน 

10 หน่วยอย่าง
น้อย 

  พย63-มค64 นฤมล 

  4. กรรมการวิจัยตรวจสอบโครงร่าง พร้อมส่ง
คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัด 

10 เรื่อง คป.สอ.เมือง
ปาน 

10 เรื่อง   ม.ค64  นฤมล 

 5. ผู้วิจัยด าเนินงานวิจัย   10 เรื่อง คป.สอ.เมือง
ปาน 

10 เรื่อง   ม.ค64-กย64 นฤมล 

 6.1 ศึกษาวิจัย“Safty and Efficacy of Sai OA 
Lotion in OA Knee patiens” และ “Efficacy 
of Sai OA Lotion on OA Knee Pain 
Reduction” 

1 เรื่อง 
 
 
 

รพ.มป 
 

ผลงานวิจัย 1 
เรื่อง 
 
 

12,900 
 

Uc 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 
 

สิตานันท์ 
ภานุเดช 
 

 6.2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในกลุ่มผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อลดอัตราการกลับมานอนซ้ า
ในโรงพยาบาลด้วยอาการหอบก าเริบ  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 6.2.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และการประเมินสมรรถภาพด้วยการเดิน 6-
minute walk test ครั้งที่ 1 

40 คน โรงพยาลเมือง
ปาน 

-ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมี
ความรู้ความ
เข้าใจทักษะการ
ฟ้ืนฟูมรรถภาพ
ปอดท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80 

10,900   UC มกราคม 
2564 

ภาวิณี 

    -ลดอัตราการ
นอนรงพยาบาล
ซ้ าด้วยอาการ
หอบก าเริบใน
ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง  
-มีความสามารถ
ในการท า
กิจวัตร
ประจ าวันและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

  6.2.2.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และการประเมินสมรรถภาพด้วยการเดิน 6-
minute walk test ครั้งที่ 2 

40 คน โรงพยาลเมือง
ปาน 

 10,100   UC มีนาคม 2564 ภาวิณี 
เทพสิงห์/ 
จิราวรรณ 
ค าเครื่อง 

 6. น าเสนอผลงานวิจัยต่อเจ้าหน้าที่ คป.สอ. 
เมืองปาน(จัดมหกรรมน าเสนอผลงาน) 

1 วัน รพ.เมืองปาน  2,700 UC มิย.64 นฤมล 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    39,300    
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 300 
 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ประเด็น / งาน : ITA 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

ปีงบประมาณ 2564  ร้อยละของ คปสอ. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130401        
 โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  คปสอ.เมืองปาน  ปี 2564 
1 คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความ        
 โปร่งใส        
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส 
       

 -คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

1 แห่ง รพ.เมืองปาน มีคณะท างาน ITA   ตค. 63 พิณญา
ดา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 1.2 ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง/ป ี รพ.เมืองปาน รายงานการ
ประชุม 

  ธค.63/
มีค.64/ 

พิณญา
ดา 

 - ก าหนดแผนและแนวทางการด าเนินงาน 
-การควบคุมก ากับ ติดตาม และประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT) 

     มิย64,/
กย.64 

กรรมกา
ร ITA 

 -รายงานผล ITA รายไตรมาสในระบบ MITAS 1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงาน ITA ราย
ไตรมาส 

  ธค.63 
กย.64- 

พิณญา
ดา 

2 ด าเนินการ ประเมินคุณธรรมและความ        
 โปร่งใส        
 2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมิน 

- คุณธรรมและความความโปร่งใส (ITA)  
- การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 
- ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

จนท.รพ.เมือง
ปาน130 คน 

รพ.เมืองปาน จนท.มีความ
เข้าใจการ
ประเมิน ITA 

  เมย. 64/
ธค. 63 

กรรมกา
ร ITA/
พิณญา
ดา/ 

 - สร้างค่านิยม MOPH        
 2.2. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน        
 หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)  ดังนี้        
 -คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอกมี

ส่วนร่วม 
1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล ITA   ธค. 63 พิณญา

ดา,ขวัญ
ทอง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 - จัดท าคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ        
 - การจัดท ารายงานสรุปผลการประชุม        
 2.2.1 ด้านความโปร่งใส        
 1.การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล  สขร.   ตค.63 - พิณญาดา 
 -วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา      กย.64 เบญจมาศ 
 - จัดท า/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจ าปี        
 -จัดท าเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ        
 -สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สขร.รายเดือน        
 2.2.2 ด้านความพร้อมรับผิดชอบร่วม        
 1.การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก 1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล   ธค.63 - ขวัญทอง 
 ด าเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ   กิจกรรม   มีค.64  
  -คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอก        
 มีส่วนร่วม        
 -จัดท าคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ        
 -การจัดท ารายงานสรุปผลการประชุม        
 2.ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ 1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล   ตค. 63 สมคิด 
 ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   กิจกรรม     
 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ า        
 ปี 2564        
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 -จัดท าแผน/อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ        
 (แผนยุทธศาสตร์)        
 -การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินการ        
 ตามแผน        
 - สรุปผลการด าเนินการตามปฏิบัติราชการ        
 ประจ าปี        
 -  เผยแพร่ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงาน        
 ตามยุทธศาสตร์        
 3. ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคคลากร 
1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล

กิจกรรม 
  กพ., สค 

64 
พิณญา
ดา, 

 - ประกาศรายผู้มีผลการประเมินดีเด่นและดีมาก       ศศิธร 
 - จัดท ากรอบแนวทางและการด าเนินการ        
 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า        
 - ประชุมชี้แจงแนวทางระบบรายงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
1 แห่ง รพ.เมืองปาน จนท.มีความ

เข้าใจระบบการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

  กพ., สค 
64 

ศศิธร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 4. การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน 

1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล
กิจกรรม 

  ตค.-ธค.
63 

คณะกรร
มการ 

        ITA 
  -ด้านความโปร่งใส       พิณญาดา 
 - ด้านความพร้อมรับผิดชอบ        
 - ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน        
 - ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

- การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
       

 -การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        
 5.จัดท ามาตรการ กลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ 1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล

กิจกรรม 
  กพ., กค.

64 
สิริ
ปรางค์ 

 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ        
 ปฏิบัติงาน        
 2.3.1 การก าหนดมาตรการก าหนดมาตรการ

กลไก เกี่ยวกับการรับสินบน 
1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล

กิจกรรม 
  ตค.-ธค.

63 
คณะกรร
มการ 

 - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้
การรับของขวัญ/การเบิกจ่ายยา ขรก. 
-การบริจาค/ทรัพย์สินบริจาค/การรับส่วนแถม
พิเศษ การจัดสวัสดิการ 

      ITA/
พิณญา
ดา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

     - รายงานสรุปผลตามมาตรการการป้องกัน
การรับสินบนฯลฯ 

       

 2.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร        
 2.4.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริต

และต่อต้านการทุจริต        
- ด าเนินงานตามโครงการเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมของเจ้าหน้าที่ โดยชมรมจริยธรรม      
- ประชุมแนวทางการด าเนินงานเพื่อการบริหารที่
โปร่งใสการขับเคลื่อนแผน"ชมรม STRONG" 

1 แห่ง รพ.เมืองปาน จนท.มีความ
เข้าใจระบบการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 

  ตค.-ธค.
63 

คณะกรร
มการ/ 
ITA/
พิณญา
ดา 

 2.4.2การด าเนินการกลุ่มบริหารที่โปร่งใส  
- แผนการด าเนินงานของกลุ่มทีความพยายามที่
จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 

1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานผล 
กิจกรรม 

  มค.-กย.
64 

คณะกรร
มการ/ 
ITA/
พิณญา
ดา 

    -  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน        
   - รายงานสรุปผลของกลุ่ม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

3 วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับ        
 ผลประโยชน์ทับซ้อน        
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ  1 แห่ง รพ.เมืองปาน จนท.มีความ   มิย.64 พิณญา

ดา,  
 ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน   เข้าใจระบบ    ศศิธร 
 -  การวิเคราะห์/รายงานผลความเสี่ยง   การรายงานผล     
 เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   การปฏิบัติ     
    ราชการ     
4 จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

ทุจริตมิชอบ 
1 แห่ง รพ.เมืองปาน    พย. 63.- 

กค.64 
กรรมกา
ร ITA
พิณญา
ดา 

         
     (1) จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกัน        
 ปราบปรามทุจริตมิชอบ        
     -แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต        
     -แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย        
    - แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน 

   - แผนการตรวจสอบภายใน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดช
อบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

(2) จัดท ารายงานก ากับติดตาม     
(3) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน     
(4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีค าสั่งข้อสั่ง
การ ประกาศ 

5 การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบ         
 การปฏิบัติงาน        
 -  ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ  4 ครั้ง / ปี รพ.เมืองปาน รายงานผลการ   ธค. 63 กรรมกา

ร ITA 
 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)    ประเมินของ

หน่วยงาน 
  มีค. 64

มิย. 64 
พิณญา
ดา 

       กย. 64  
 -  สรุปผลการด าเนินงาน 4 ครั้ง / ปี รพ.เมืองปาน หน่วยงาน   ธค. 63 กรรมกา

ร ITA 
พิณญา
ดา 

 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม และ   ผ่านเกณฑ์   มีค. 64 
 ความโปร่งใส   การประเมิน ITA   มิย. 64 
       กย. 64 
 รวมงบประมาณทั้งหมด    0    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ.เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ประเด็น / งาน : :การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข PMQA 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั พ.ศ.2558  
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  

การด าเนินงานในไตมาส ที่ 1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน ผ่านเกณฑ์ ตามที่ก าหนด การด าเนินงานในไตมาส ที่ 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
ปาน ผ่านเกณฑ์ ตามที่ก าหนด การด าเนินงานในไตมาส ที่ 3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน ผ่านเกณฑ์ ตามที่ก าหนด การด าเนินงานในไตมาส ที่ 4 ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน ผ่านเกณฑ์ ตามท่ีก าหนด 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

1 รหัสโครงการ 130402               
  โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการพัฒนาPMQA ปีงบประมาณ 2564           
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA ระดับอ าเภอ 

คัดเลือกทีมน า 
1 ทีม/8 คน สสอ.เมืองปาน มีคณะท างานมี

แผนงานด าเนิน 
งาน ตาแผนงาน 
PMQA 

0   ตค.63-ธค.
63 

สสอ.เมือง
ปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินงาน PMQA ปี 2564 2 รอบ 

สาธารณสุข
อ าเภอ ,ผู้ช่วย
สาธารณสุข
อ าเภอ/2 
รอบ 

สสอ.เมืองปาน มีการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

0   พ.ย.63 
มี.ค.63 

 

สสอ.เมือง
ปาน 

  3. จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 1 แผน สสอ.เมืองปาน มีแผนพัฒนา 
PMQA 

0   ตค.63-ธค.
63 

สสอ.เมือง
ปาน 

 4.จัดประชุมคณะกรรมการ PMQA เมืองปาน 
เพ่ือด าเนินงาน PMQA  รายไตรมาส 4 ครั้ง ตาม
ตัวชี้วัด 

8 คน/4 ครั้ง สสอ.เมืองปาน มีการประชุม
ติดตามการ
ด าเนินงาน 
PMQA ใน 
ส านักงาน 4 
ครั้ง 

2,880 UC 
รพ.
เมือง
ปาน  

ธ.ค.63 ,
มี.ค.64 ,
มิ.ย.64 ,
ก.ย.64 

สสอ.เมือง
ปาน 

 4.1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 
ข้อค าถาม 

1 ครั้ง 
 

สสอ.เมืองปาน 
 

มี Pofile สสอ. 0 
 

 ต.ค.63-
ธ.ค.63 
 

สสอ.เมือง
ปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 4.2 ด าเนินการภาคบังคับในปี 2564 หมวด 1 
- 6 

1 ครั้ง 
 

สสอ.เมืองปาน 
 

มีการด าเนินการ
หมวด 1-6 

0 
 

 ต.ค.63-
ธ.ค.63 

สสอ.เมือง
ปาน 

 4.3 น าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity 
For Improvement: OFI) ที่ได้จากการประเมิน
องค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) เทียบ
กับเกณฑ์ฯ มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ หมวด
ละ 1 แผน 

6 แผน /1 
ครั้ง 
 
 
 

สสอ.เมืองปาน 
 
 
 
 

มีแผนการ
ด าเนินการ
หมวด 1-6 

0 
 
 
 
 

 ต.ค.63-
ธ.ค.63 
 
 
 

สสอ.เมือง
ปาน 
 
 
 

 4.4 วัดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบังคับ หมวดละ 2 
ตัวชี้วัดใช้ของส่วนราชการ 

1 ครั้ง 
 
 

สสอ.เมืองปาน 
 
 

มีการด าเนินการ
หมวด 1-6 

0 
 
 

 ต.ค.63-
ธ.ค.63 
 
 

สสอ.เมือง
ปาน 
 
 

 4.5 ก าหนดตัวชี้วัดหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตาม
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ หัวข้อ 7.1-7.6 
ให้มีความ สอดคล้องกับ OFI (Opportunity for 
Improvement) พร้อมจัดท าราย ละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template) 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

สสอ.เมืองปาน 
 
 
 
 

มีการด าเนินการ
หมวด 7 

0 
 
 
 
 

 ไตรมาส 
แรก 
ต.ค.63-ธ.ค.
63 
 
 

สสอ.เมือง
ปาน 
 
 
 
 

 5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของส่วน
ราชการ 

4 ครั้ง 
 
 

 สสอ.เมืองปาน 
 
 

 มีการ
ด าเนินการตาม
แผน 

0 
 
 

   ต.ค.63-ก. 
ย.64 
 

 สสอ.เมือง
ปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 6. ประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองปาน 
ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบาย จ านวน 20 คน ทุก
เดือน 12 ครั้ง 

20 คน/12 
ครั้ง 

สสอ./รพ.สต. 
 

มีการติดตาม
การด าเนินงาน 

21,600 UC   ต.ค.63-ก. 
ย.64 
 

 สสอ.เมือง
ปาน 
 
 

 7. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามวงล้อ PDCA  7 หมวด สสอ.เมืองปาน มีการ
ด าเนินงานและ
พัฒนา PMQA 

0   ตค.63-กย.
64 

เทอดธง 

 8.จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน รอบ 3, 6, 9 
และ 12 เดือน ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

4 ครั้ง 
 
 
 

สสอ.เมืองปาน มีการส่งงาน
ตามระยะเวลา
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน PMQA 

0 
 
 
 

 ธ.ค.63 ,
มี.ค.64 ,
มิ.ย.64 ,
ก.ย.64 

สสอ.เมือง
ปาน 

 รวมงบประมาณ    24,480    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ  เมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน : พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ประเด็น / งาน : พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

โรงพยาบาลเมืองปานได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (re Accreditation 3) ปี2564 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

โรงพยาบาลเมืองปานได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(สรพ.) ตั้งแต่ปี 2561 -ปี 2564 จากการ
เยี่ยมส ารวจเพื่อรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ทีมเยี่ยมส ารวจให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ 
1.กลยุทธิ์ สนับสนุนให้มีการทบทวนประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์และทบทวนจุดเน้นในแต่ละปีเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการได้สอดคล้อง
ทิศทางของโรงพยาบาลได้มากข้ึน 
2.การวัดวิเคราะห์ : ส่งเสริมให้ทีมงาน / หน่วยงาน พิจารณาตัวชี้วัดที่ใช้อยู่พร้อมกับคัดเลือกตัวชี้วัดให้ตรงประเด็นกับเป้าหมายของระบบและขององค์กร รวมทั้งน าข้อมูล
ที่มีอยู่มาทบทวนและวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาระบบงาน 
3.ก าลังคน : ควรพัฒนาความสามารถ / ทักษะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับโรคที่ส าคัญในพ้ืนที่ อุบัติการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึน และประเมินการท างานโดยมุ่นเน้น
ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
4.การปฏิบัติการ : ส่งเสริมให้ทบทวนการออกแบบระบบบริการโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ และน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
5.การบริหารงานคุณภาพ :ส่งเสริมให้ทีมระบบงาน ทีมคร่อมสายงาน และทีมน ามีบทบาทที่ชัดเจนในกาท าหน้าที่ดูแลภาพรวมและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา 
และ เชื่อมโยงกับทีมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ PDSA ในการบริหารงานคุณภาพ ทั้งในระดับหน่วยงาน / ระบบงาน 
6.การประเมินผู้ป่วย : ส่งเสริมให้มีการทบทวนกระบวนการประเมินผู้ป่วย เพื่อให้ประเมินได้ครอบคลุมโรคประจ าตัวและปัญหาของผู้ป่วย เพื่อวางแผนการเา้าระวังที่
เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยยิ่งขึ้น 
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7.การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง : ควรส่งเสริมให้ค้นหาปัญหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทีมท่ีดูแลผู้ป่วยทีมีความเสี่ยงสูงให้มากข้ึน โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีโอกาสพัฒนา และขยายผลเพื่อให้ทีมสามารถเา้าระวังได้อย่างเหมาะสม และรักษาได้ทันท่วงที  
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130403               
  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเมืองปาน

อย่างต่อเนื่อง 
              

1  ทบทวนทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมกา
รHA10ทีม 

 รพ.เมือง
ปาน 

มี
คณะกรรมก
ารHAปี
2564  

     พย.63 ทีมน า 

 2  ทบทวนทิศทางพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล 

 รพ.ละ 1 
แห่ง 

 รพ.เมือง
ปาน 

 ทิศทาง
พัฒนา
คุณภาพรพ.
ที่ชัดเจน 

     พ.ย.63  ทีมน า 

   2.1ประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจน
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ในปี2564 

 คณะกรรมกา
รทีมน า 

 รพ.เมือง
ปาน 

       พ.ย.63   ทีมน า 

 2.2ทบทวนจุดเน้นที่จะพัฒนาในปี2564เพ่ือ
น าสู่การท าแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการ
ทีมน า 

รพ.เมือง
ปาน 

   พ.ย.63  ทีมน า 

 2.3พิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วัดให้ตรงประเด็น
กับเป้าหมาย 

คณะกรรมการ
ทีมน า 

รพ.เมือง
ปาน 

   พ.ย.63  ทีมน า 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 2.4ทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยและออกแบบระบบ
บริการ 

คณะกรรมการ
ทีมน า 

รพ.เมือง
ปาน 

   พ.ย.63  ทีมน า 

3 งานอาชีวอนามัย        
  3.1 การอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิ่งคุกคามในการ

ท างานและการประเมินความเสี่ยงจากการท างาน
ในโรงพยาบาล 

 จนท.รพ.
เมืองปาน 

 รพ เมือง
ปาน 

   งบ ย.3 UC   ก.ค.64  ทีม ENV 

 3.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร คปสอ. 
เมืองปาน 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

  รพ เมือง
ปาน 

  กบก ธ.ค.63-เม.ย.
64 

ทีม ENV 

 3.3การให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีใน
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

 รพ เมือง
ปาน 

   ก.ค.64 ทีม ENV 

 3.4 กิจกรรมการส ารวจความเสี่ยงจากการ
ท างานของบุคลากรในรพ.ในทุกหน่วยงาน ทุก 4 
เดือน 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

 รพ เมือง
ปาน 

   พ.ย.63 มี.ค.
64 ก.ค.64 

ทีม ENV 

 3.5 การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการ
ท างาน 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

 รพ เมือง
ปาน 

 5,000 UC  ก.ค.64-ส.ค.
64 

ทีม ENV 

 3.6 การตรวจสิ่งแวดล้อมในการท างานในทุก
หน่วยงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

รพ เมือง
ปาน 

 5,000 UC  ก.ค.64-ส.ค.
64 

ทีม ENV 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 3.7 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส.ใน
กลุ่มเสี่ยงNCD ในโรงพยาบาล ทุก 3 เดือน 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

 รพ.เมือง
ปาน 

 7,000 UC  ธ.ค.63,มี.ค.
64,มิ.ย.64,
ก.ย.64 

ทีม ENV 

4 ซ้อมแผนอัคคีภัย        
 4.1 ประชุมคณะกรรมการอัคคีภัยเพื่อทบทวน

การด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการป้องกัน
อัคคีภัย 

คณะกรรมการ
อัคคีภัย 

 รพ.เมือง
ปาน 

 500 UC  ม.ค.64 ทีม ENV 

 4.2 ส ารวจความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในรพ./บริเวณ
ใกล้เคียง 

คณะกรรมการ
อัคคีภัย 

 รพ.เมือง
ปาน 

   พ.ย.63 มี.ค.
64 ก.ค.64 

ทีม ENV 

 4.3ส ารวจและจัดหาติดตั้งตั้งเครื่องดับเพลิงให้
ครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้งาน 

คณะกรรมการ
อัคคีภัย 

 รพ.เมือง
ปาน 

   มี.ค.64 ทีม ENV 

 4.4อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย
ในโรงพยาบาลและซ้อมแผน Table top 

คณะกรรมการ
อัคคีภัย 

 รพ.เมือง
ปาน 

 งบ ย.3 UC  พ.ค.64 ทีม ENV 

 4.5ซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาลร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ
อัคคีภัย 

 รพ.เมือง
ปาน 

 งบ ย.3 UC  พ.ค.64 ทีม ENV 

5 ด้านขยะและของเสีย        
6 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยและ

โครงสร้างด้านกายภาพในโรงพยาบาล 
       

 6.1ENV +IC +RM round ทุก 4 เดือน หน่วยงานใน
รพ.เมืองปาน 

รพ.มืองปาน    ธ.ค.63 เม.ย.
64 ส.ค.64 

ทีม
ENV+IC+RM 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 6.2การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยทั้ง 7 
ระบบโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์
เชียงใหม่ 

 รพ.เมือง
ปาน 

 7,960 UC  ม.ค.64, มิ.ย.
64 

ทีม ENV 

 6.3การด าเนินกิจกรรม Big cleaning day ปีละ 
2 ครั้ง  

เจ้าหน้าที่ รพ.
เมืองปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

     

 6.4ตรวจให้คะแนน 5 ส. หน่วยงานใน
รพ.เมืองปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

   พ.ย.63 มี.ค.
64 ก.ค.64 

ทีม ENV 

7 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์อ านวยความสะดวก        
 7.1ตรวจบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์และสอบ

เทียบเครื่องมือแพทย์โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์
วิศวกรรมการแพทย์ 

เครื่องมือ
แพทย์ในรพ.
เมืองปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

 7,960 UC  ก.ย.64 ทีม ENV 

8 GREEN&CLEAN Hospital สู่ระดับดีมากพลัส        
 8.1 ต่อยอดนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาล

และสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN สู่ชุมชน 
เจ้าหน้าที่ รพ.
เมืองปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

   ต.ค63-ก.ย.64 ทีม ENV 

 8.2 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอา
ชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก 

คณะกรรมการ
ENV 

รพ.เมือง
ปาน 

   ต.ค63-ก.ย.64 ทีม ENV 

 8.3 จัดตั้ง Green market สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คณะกรรมการ
ENV 

รพ.เมือง
ปาน 

   ต.ค63-ก.ย.64 ทีม ENV 

 8.4 โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

คณะกรรมการ
ENV 

รพ.เมือง
ปาน 

   ต.ค63-ก.ย.64 ทีม ENV 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

9 ส่งเสริมให้ทีมมีบทบาทที่ชัดเจนในการดูแล
ภาพรวม ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา 
และ เชื่อมโยงกับทีมที่เกี่ยวข้อง 

       

 9.1ประชุมทีมน าและทีมระบบงานเดือนละ 1 
ครั้ง 

คณะกรรมการ
ทีมน า 

รพ.เมือง
ปาน 

มีการประชุม
ทีมน าและที
ระบบงาน
อย่างน้อย 6 
ครั้ง 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมน าและทีม
ระบบงาน 

10 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ/
ทักษะ 

       

 10.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับระบบ IC เรื่อง : 
1. Standard Precaution Isolation 
Precaution, สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยจาก
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ                                  
2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและ
แพร่กระจายเชื้อในการปฏิบัติงาน                         
3. การท าให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือแพทย์ 

จนท.คปสอ..
เมืองปาน
จ านวน 50 
คน 

คปสอ.เมือง
ปาน 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
การป้องกัน
และควบคมุ
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
ไม่เกดิการตดิ
เชื้อและ
แพร่กระจาย
เชื้อในการ
ปฏิบัติงาน 

งบ ย.3 UC พ.ค.64 ทีมระบบงานIC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 10.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันล้างมือโลก เจ้าหน้าที่และ
ผู้มารับบริการ
รพ.เมืองปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

กระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่
และ
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของการล้าง
มือ 
 

  15-18 ต.ค.
63 

ทีมระบบงานIC 

 10.3 เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาขน                                  
- จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือและการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล และการดื้อยาต้านจุลชีพ ในวัน
ล้างมือโลก ร่วมกับงาน RDU 

 อ าเภอเมือง
ปาน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ตระหนักและ
เห็น
ความส าคัญ
ของการล้าง
มือ และทราบ
วิธีการดูแล
ตนเอง
เบื้องต้น โดย
ไม่ต้องใช้ยา
ปฏิชีวนะ        

  ต.ค.63 และ 
ก.พ.64 

ทีมระบบงานIC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

    ประชาชนไม่
ซื้อยา
ปฏิชีวนะจาก
ร้านยาใช้เอง 

    

 10.4 ติดตามประเมินความตระหนักในการล้าง
มือ ในบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอย่าง
ต่อเนื่อง 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

สุ่มประเมิน
การล้างมือ
ของบุคลากร
ในโรงพยาบาล
ทุกระดับ 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมระบบงานIC 

11 ทบทวนกระบวนการประเมินผู้ป่วยให้ครอบคลุม
โรคประจ าตัวและปัญหาของผู้ป่วย มีการระบุ
ความเร่งด่วนของปัญหาและความเสี่ยงทางคลินิก
ที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือวางแผนเา้าระวังที่เหมาะสมกับ
ปัญหาผู้ป่วย 

ผู้ป่วยทุกราย รพ.เมือง
ปาน 

   ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมระบบงาน
PCT 

12 ค้นหาปัญหา/สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทีมดูแล
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง 

ผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูง
โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มี
โอกาสพัฒนา
และขยายผล 

รพ.เมือง
ปาน 

ทีมสามารถ
เา้าระวังได้
อย่าง
เหมาะสม 
และรักษาได้
ทันท่วงที 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมระบบงาน
PCT 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

13 ประเมินการท างานโดยมุ่นเน้นความปลอดภัย
ของผู้ป่วย / บุคลากร และส่งเสริมให้มีการใช้ 
PDSA ในการบริหารงานคุณภาพ: 

       

 13.1ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกจากการทบทวนเวช
ระเบียน 

เวชระเบียน
ผู้ป่วยในกลุ่ม
ส่งต่อและกลุ่ม
เสียชีวิต 

รพ.เมือง
ปาน 

ระบุ
กระบวนการ
ที่พบความ
เสี่ยงและ
แก้ไขเชิง
ระบบ 
 
 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีม
MRA+PCT+R
M 

 13.2ทบทวนเพื่อค้นหาสาเหตุรากเหง้า (root 
cause analysis)ของความเสี่ยง/อุบัติการณ์
ส าคัญร่วมกับระบบงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ออกแบบระบบเชิงป้องกันที่รัดกุม เพื่อป้องกัน
การเกิดความเสี่ยงซ้ า 

ระบบงาน,
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รพ.เมือง
ปาน 

ไม่เกิดความ
เสี่ยง/
อุบัติการณ์ท่ี
ส าคัญซ้ า 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมRM,
ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง 

 13.3ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทุก
เดือน 

เวชระเบียน
ผู้ป่วยใน20
ฉบับ / เดือน 

รพ.เมือง
ปาน 

คุณภาพเวช
ระเบียน
สมบูรณ์>
80% 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีม MRA 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 13.4เสนอผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จนท.รพ.เมือง
ปาน จ านวน 
110 คน 

รพ.เมือง
ปาน 

รพ.เมืองปาน
มีการพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

16,400 UC มี.ค.64 ทีมน า 

14 รับการเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายุการรับรอง
คุณภาพ re Accreditation ครั้งที่3 

       

 14.1ท าแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA 
ฉบับที่ 4 ( SAR 2020 ) 

ทีมน าและทีม
ระบบงาน 

รพ.เมือง
ปาน 

แบบประเมิน
ตนเอง 

  ต.ค.63-ธ.ค.63 ทีมน าและทีม
ระบบงาน 

 14.2ยื่นหนังสือยืนยันเข้าสู่การประเมินรับรอง
พร้อมเอกสารส่ง สรพ. 

ทีมน า รพ.เมือง
ปาน 

   ก.พ.64 ทีมน า 

 14.3เตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยเครือข่ายพ่ีเลี้ยงจังหวัด 

จนท.รพ.เมือง
ปาน110คน 

รพ.เมือง
ปาน 

รับการเยี่ยม
จากพ่ีเลี้ยง
จังหวัด 

9,900 UC ก.พ.64 ทีมน าและทีม
ระบบงาน 

 14.4รับการเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายุการรับรอง จนท.รพ.เมือง
ปาน110คน 

รพ.เมือง
ปาน 

รับการเยี่ยม
จาก สรพ. 

127,800 UC ก.ค.64 ทีมน าและทีม
ระบบงาน 

15  จัดอบรมให้ความรู้ระบบ “บริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล” (Risk Register) 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ระบบ 
“บริหารความ 

งบ ย.3 UC พ.ค.64 ทีมระบบงาน 
RM 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

    เสี่ยงใน
โรงพยาบาล” 

    

 15.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ในการคัดกรองและการดูแลรักษาโรควัณ
โรค 

พยาบาลรพ.
สต.และรพ.
เมืองปานที่
รับผิดชอบงาน
TB Clinic 

คปสอ.เมือง
ปาน 

เพ่ือให้
บุคลากรมี
ความรู้และ
สามารถดูแล
ผู้ป่วยวัณ
โรคตาม
แนวทางได้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

งบ ย.3 UC  ม.ค.64 ทีมระบบงานIC 

16 แผนกระตุ้นการรายการความเสี่ยง 
16.1 ประกวดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานความเสี่ยงใน
หน่วยงาน 
 

จนท.รพ.เมือง
ปาน 

รพ.เมือง
ปาน 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การแยก
ประเภทความ
เสี่ยงและมี
ส่วนร่วมใน
การค้นหา 

2,000 UC พ.ค.64 ทีมระบบงาน 
RM 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 
 

16.2 จัดประกวดหน่วยงานและบุคคลากรที่
รายงานอุบัติการณ์มากที่สุด 

  รายงานความ
เสี่ยงใน
หน่วยงาน 

    

17 จัดเวทีการทบทวน 12 กิจกรรมและ RCA 
เหตุการณ์ส าคัญระดับ E และระดับ 3 ขึ้นไป 

ระบบงาน,
หน่วยงานที่เกี่ 
ยวข้อง 

รพ.เมือง
ปาน 

ไม่เกิดความ
เสี่ยง/
อุบัติการณ์ท่ี
ส าคัญซ้ า 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมRM,
ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง 

18 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ทักษะ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น ศึกษาดูงาน เข้าอบรม 

คณะกรรมการ
ระบบงาน 

 บุคลากร
ความรู้ มี
ทักษะ 
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้
อย่างถูกต้อง 

  ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมRM 

 รวมงบประมาณ    189,520    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ประเด็น / งาน : พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ร้อยละ 100)      
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ปี 2564 รพ.สต.ในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองปำน จ ำนวน 8 แห่ง ร้อยละ 100 ซึ่งเหลือ 3 แห่ง คือ รพ.สต.บ้ำนแม่กองปิน รพ.สต.
บ้ำนต้นงุ้น และ รพ.สต.บ้ำนแม่แจ๋ม ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ในปีงบประมำณ 2564 และจะมี รพ.สต.ที่จะต้องท ำกำร Reaccredit จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนทุ่งข่วง และ 
รพ.สต.บ้ำนป่ำเวียง ในปีงบประมำณ 2564  

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำ
ย/จ ำนวน 

พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130404               

  

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาว 5 ดาว คปสอ.เมืองปานปี 
2564 

              

  
1. ทบทวนค ำสั่งกำรแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต.
ติดดำว 

1 ทีม อ ำเภอเมืองปำน มีทีมพ่ีเลี้ยง รพ.
สต.ติดดำว 

   ต.ค.-63 คปสอ.เมือง
ปำน 

  
2.ประชุมทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต.ติดดำวเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจแนวทำงเกณฑ์กำรพัฒนำ 

1 ครั้ง อ ำเภอเมืองปำน ดูเกณฑ์พัฒนำรพ.
สต.5 ดำว ปี 64 

   พ.ย.-63 ทีมพ่ีเลี้ยง 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำ
ย/จ ำนวน 

พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 

3. ก ำหนดเป้ำหมำยพัฒนำ รพ.สต. 5 ดำว .ให้
ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว จ ำนวน 2 แห่ง คือ 
รพ.สต.ทุ่งข่วง รพ.สต.บ้ำนป่ำเวียง 
(Reaccredit) 

2 แห่ง รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง ,รพ.สต.บ้ำน
ป่ำเวียง 

รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง
ทรำบ 

   พ.ย.-63 ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

4.ประชุม ชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำวและหำ
แนวทำงพัฒนำร่วมกันกับทำง รพ.สต. ทั้ง 8 
แห่ง เน้นย้ ำ รพ.สต. บ้ำนทุ่งข่วง และ รพ.สต.
บ้ำนป่ำเวียง 

 15 คน /1 
ครั้ง 

อ ำเภอเมืองปำน ดูเกณฑ์พัฒนำรพ.
สต.5 ดำว ปี 64 

1,350 UC   ธ.ค.63-มี.ค.64 ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

5.ชี้แจงแนวทำง แจ้ง รพ.สต. 2 แห่ง ประเมิน
ตนเอง ตำมเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำวปี 2564 
วิเครำะห์ GAP และทบทวนเขียน Profile รพ.
สต. หำส่วนขำด 

1 ครั้ง รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง ,รพ.สต.บ้ำน
ป่ำเวียง 

รพ.สต.ทุกแห่ง มี
กำรประเมินตนเอง
ตำมเกณ รพ.สต.
ติดดำว ปี 2564 

   พ.ย.-63 ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

6.ทีมพ่ีเลี้ยง Coaching รพ.สต.บ้ำนทุ่งข่วง ,
รพ.สต.บ้ำนป่ำเวียง 

2 แห่ง รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง ,รพ.สต.บ้ำน
ป่ำเวียง 

รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง 
มีแนวทำงในกัน
พัฒนำเพื่อให้ผ่ำน
เกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดำว 5 ดำว 

   ธ.ค.-63 ทีมพ่ีเลี้ยง 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำ
ย/จ ำนวน 

พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 

7.รพ.สต.ทุกแห่ง จัดท ำและส่งผลกำรประเมิน
ตนเอง Profile OTOP นวัตกรรม R2R 

8 แห่ง อ ำเภอเมืองปำน มีกำรประมินตนเอง 
และทรำบส่วนขำด
ทุกแห่ง 

   ม.ค.-64 ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

8.ทีมพ่ีเลี้ยง Coaching สนับสนุนพัฒนำส่วน
ขำด ใน รพ.สต.ทั้ง 8 แห่ง 

8 แห่ง อ ำเภอเมืองปำน รพ.สต. ทั้ง 8 แห่ง 
มีแนวทำงในกัน
พัฒนำเพื่อให้ผ่ำน
เกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดำว 5 ดำว 

   ก.พ.-64 ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

9. จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.ทุก
แห่ง 

8 แห่ง อ ำเภอเมืองปำน รพ.สต.ทุกแห่ง มี
คลินิกหมอ
ครอบครัว 

   ต.ค.63-ธ.ค.63 ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

10. วำงแผนพัฒนำยกระดับ และก ำหนด
เป้ำหมำย รพ.สต. ในอ ำเภอ เพ่ือ กำรพัฒนำให้
ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต. 5 ดำว ร้อยละ 100 

1 ครั้ง อ ำเภอเมืองปำน รพ.สต. ทั้งหมด 8 
แห่ง ผ่ำนเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดำว 5 
ดำว ทั้ง 8 แห่ง 
ร้อยละ 100 

   ธ.ค.-63 ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

11.ทีมพ่ีเลี้ยงเข้ำไปติดตำมเยี่ยมเสริมพลังและ
พัฒนำส่วนขำด รพ.สต.ที่จะประเมิน 
Reaccredit จ ำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 3 ครั้ง 

6 ครั้ง รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง ,รพ.สต.บ้ำน
ป่ำเวียง 

รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง 
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน รพ.สต. 

   กพ.64-เม.ย.
64 

ทีมพ่ีเลี้ยง 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำ
ย/จ ำนวน 

พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
แหล่ง
งบ 

 
   ติดดำว และ

พัฒนำส่วนขำด 
    

 
12.ทีมพ่ีเลี้ยงประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดำว 
ของ รพ.สต.ทั้ง 8 แห่ง 

1 ครั้ง อ ำเภอเมืองปำน รับรองกำรผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน 

   กพ.64-เม.ย.
64 

ทีมพ่ีเลี้ยง 

 

13 ประชุมทีมพ่ีเลี้ยง ในพื้นที่ รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง 1 ครั้ง รพ.สต.บ้ำนป่ำเวียง 1 ครั้ง เพื่อ
ติดตำมหน้ำงำน รพ.สต. (20x2) ก่อนรับกำร
ประเมินจำกทีมจังหวัด 

20 คน/2 
ครัง 

รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง ,รพ.สต.บ้ำน
ป่ำเวียง 

รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง 
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 

3,600 UC  มี.ค.64-ส.ค.
64 

ทีมพ่ีเลี้ยง 

 
14.ทีมพ่ีเลี้ยงท ำ PDCA พัฒนำในส่วนขำด 1 ครั้ง อ ำเภอเมืองปำน พัฒนำส่วนขำด    เม.ย.64-ส.ค.

64 
ทีมพ่ีเลี้ยง 

 15 ทีมจังหวัดประเมินรับรอง 1 ครั้ง อ ำเภอเมืองปำน พัฒนำส่วนขำด    พ.ค.64-ส.ค.64 ทีมจังหวัด 

 

16.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่เพื่อรับทีม
จังหวัดเข้ำมำประเมิน รพ.สต.2 แห่ง ๆ ละ 1 
ครั้ง ๆ ละ 30 คน ๆ ละ 90 บำท 

 20 คน/ 2 
ครั้ง  

รพ.สต.บ้ำนทุ่ง
ข่วง ,รพ.สต.บ้ำน
ป่ำเวียง 

รับทีมประเมิน
นิเทศงำนจำก
จังหวัด 

3,600 UC พ.ค.64-ส.ค.
64 

ทีมพ่ีเลี้ยง 

 รวมงบประมาณ    8,550    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คปสอ.เมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการจังหวัดล าปาง 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. ทุกหน่วยบริการ ไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

1. ไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงินในระดับ 5-7 
2. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอ
บ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130405               
  โครงการการบริหารจัดการดา้นการเงิน การคลัง คปสอ.เมืองปาน ปี 2564  
 1 1.รายละเอียดกิจกรรม               
   1.1 คณะกรรมการ CFO ระดับอ าเภอ 1 ทีม

คณะกรรมการ 
CFO   

 คปสอ.เมือง
ปาน 

 - มี
คณะกรรมการ 
CFO 

     ตค.63  กรรมการ 
CFO 

                   
 1.2 ประชุมกรรมการ CFO 

จัดท าแผนและติดตามแผนการเงินเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางการเงิน 

กรรมการ CFO คปสอ.เมือง
ปาน 

รายงานการ
ประชุม 

  ตค.63, มค.
, เมย., กค.
63 

กรรมการ 
CFO 

2 การจัดการด้านการเงินการคลัง        
   2.1 จัดท าแผนการเงิน (Planfin)               
    1. แผนการเงินของสถานบริการ(Planfin) รพ /สสอ/รพสต. 

 8 แห่ง 
คปสอ.เมือง
ปาน 

- ทุกหน่วยงานมี
แผนการเงิน 

  ตค.63-กย.
64 

กรรมการ 
CFO 

    2. จัดท ารายงานประจ าเดือน รพ /สสอ/รพสต. 
 8 แห่ง 

คปสอ.เมือง
ปาน 

- ทุกหน่วยงานมี
การติดตาม
วิเคราะห์แผนการ
เงิน 
 

  ตค.63-กย.
64 

คปสอ.
เมืองปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอ
บ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

     3.วิเคราะห์สถานการณ์การเงิน 
 เพ่ือเฝ้าระวังติดตามรายรับ รายจ่าย 
 ประจ าเดือน 

รพ /สสอ/รพสต. 
 8 แห่ง 

คปสอ.เมือง
ปาน 

รายงาน
สถานการณ์
การเงิน 
รายเดือน 

  ตค.63-กย.
64 

ยุวดี, 
รัชนีกร 

     4. รายงานผล ประจ าเดือน เสนอผู้บริหาร รพ /สสอ/รพสต. คปสอ.เมือง
ปาน 

รายงาน
สถานการณ์
การเงิน 

  ตค.63-กย.
64 

ยุวดี, 
รัชนีกร 

 2.2 จัดท าแผนการช าระหนี้บริการและหนี้
การค้า 

1 แห่ง 1 แห่ง - มีการแผนการ
จ่ายหนี้ 

  ตค.63-กย.
64 

คณะกรรม
การบริหาร 

 1.จัดท าแผนการช าระหนี้ 
2.จัดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้    
3.แนวทางการช าระหนี้บริการและหนี้การค้า   
4.จัดท ารายงานหนี้บริการและหนี้การค้า 
5. รายงานผล ประจ าเดือน เสนอผู้บริหาร 

  - รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ประจ าเดือน 

   จัดการ
หนี้สิน 

 2.3 การจัดการด้านบริหารพัสดุ        
 1.จัดท าแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปี 1 แห่ง รพ.เมืองปาน - มีการแผนการ

จัด 
  ตค.63-กย.

64 
พิณญาดา, 
ศศิธร 

 2.ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง   ซื้อและรายงาน
ผล 

   อัจฉรา, 
จุฑารัตน์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอ
บ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 3.จัดท าแผนการจัดซื้อรายเดือน   การจัดซื้อทุก
เดือน 

   ทิวทัศน์ 

 4.การด าเนินงานจัดซื้อตามแผน        
 5.จัดท ารายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง        
      -งบลงทุนรายสัปดาห์        
      -งบด าเนินงานรายเดือน        
 6.จัดท ารายงานคลังพัสดุ 1 แห่ง รพ.เมืองปาน รายงานคลังพัสดุ   ตค.63-กย.

64 
อ าพร 

 2.4. การพัฒนาคุณภาพบัญชี        
   1.การตรวจสอบคุณภาพบัญชีรายเดือนของ รพ

สต. 
 

รพ /สสอ/รพสต.
8 แห่ง 

คปสอ.เมือง
ปาน 

   ตค.63-กย.
64 

ยุวดี, 
รัชนีกร 

     2.ประเมิน EIA 5 มิติทางอิเสคทรอนิกส์ส่ง
เวปไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1 แห่ง รพ.เมืองปาน เอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ประเมิน 5 มิติ 
 
 
 

  มิย.63 กรรมการ
ควบคุม
ภายใน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอ
บ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

3 การควบคุมก ากับและติดตาม        
     3.1 แผนการตรวจสอบภายใน  และการ   

ควบคุมภายใน 5 มิติ ( EIA ) 
1 แห่ง รพ.เมืองปาน มีแผนตรวจสอบ

ภายใน  และการ 
  กพ., กค. 

64 
กรรมการ
ควบคุม
ภายใน 

      3.2 ติดตามผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในและควบคุมภายใน 5 มิติ ( EIA ) โดย
คณะกรรมการ รพ.เมืองปาน 

1 แห่ง รพ.เมืองปาน ทุก 6 เดือน   กพ., กค. 
64 

กรรมการ
ควบคุม
ภายใน 

      3.3 รับการตรวจสอบภายใน ร่วมกับทีม
ตรวจสอบภายใน สสจ.ล าปาง 1 ครั้ง/ ปี 

รพ.เมืองปาน 10 
คน/สสจ. 10 
คน/ตัวแทน รพช. 
5 คน 

รพ.เมืองปาน รายงานควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน 

2,250 Uc กค. 64 พิณญาดา, 
ศศิธร
,อัจฉรา, 
จุฑารัตน์
,ทิวทัศน์ 

      3.4 ด าเนินการตรวจสอบภายใน ร่วมกับทีม จนท.รพ.สต.8 
แห่ง 16 คน 

รพ.สต.8แห่ง รายงานควบคุม
ภายใน 

3,150 UC ตค.63 - 
กย.64 

สุมารินทร์, 
รัชนีกร, 
เบญจมาศ 

  สสอ. 5 คน สสอ. ของหน่วยงาน     
  รพ.เมืองปาน  4 

คน 
      

  สสจ. 10 คน       
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอ
บ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 4. รายงานผลการควบคุมภายใน        
   - รายงานผล   สสจ.ล าปาง ทุก 6 เดือน 

  - รายงานผล คตง.ทุก 6 เดือน 
สสอ./รพ.สต.รพ.
เมืองปาน 

คปสอ.เมือง
ปาน 

รายงานผลการ
ควบคุมภายใน 

  มีค. กย. 64 กลุ่มงาน
บริหารฯ 

         ของหน่วยงาน    กรรมการ
ควบคุม
ภายใน 

 2.5 พัฒนาศักยภาพทีมบริหารด้านการเงินการ
คลัง 
1.  พัฒนาระบบการเงินการคลัง บัญชีเกณฑ์คง
ค้าง 

       

     ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชี ของ
รพ.สต.ปีงบประมาณ 2564 

จนท. รพ  12 
คน 

คปสอ.เมือง
ปาน 

ส่งข้อมูลทันเวลา 
ร้อยละ 100 

12,960 uc ตค.63 - 
กย.64 

สุมารินทร์, 
รัชนีกร 

    ข้อมูลบัญชี
ถูกต้อง มีคุณภาพ 

    

     ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบพัสดุของ
รพ.สต.ปีงบประมาณ 2564 

จนท. รพ  12 
คน 

คปสอ.เมือง
ปาน 

บันทึกโปรแกรม
สินทรัพย์จัดซื้อ
จัดจ้างได้ถูกต้อง
ตามระเบียบพรบ.
พัสดุ พ.ศ.2560 

14,460  ตค.63 - 
กย.64 

สุมารินทร์, 
รัชนีกร 

 รวมงบประมาณ    32,820 UC   
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่.4 บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
ประเด็น / งาน : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ(ข้อมูลประชากร,ข้อมูลแฟ้มบริการ,ข้อมูลแม่และเด็ก,ข้อมูลเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง,ข้อมูลการให้สาเหตุการตาม)มีคุณภาพ 
 มากกว่าร้อยละ 90 
2. โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital 
3. หน่วยบริการปฐมภูมิ/คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดล าปาง มีและใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูล 
๔. บุคลากร คปสอ.เมืองปาน ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าร้อยละ 75 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
สถานการณ์ข้อมูลสุขภาพ 

๑. คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข มีความถูกต้องตามรหัส และโครงสร้างมาตรฐาน เป้าหมาย>ร้อยละ 95 ค่าเฉลี่ยอ าเภอเมืองปาน ปี   
 256๓ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ 9๘.๑๕ 

๒. ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1, Typearea 2 จากการส ารวจ เมื่อเทียบกับทะเบียนราษฎร์กลางปี1 ก.ค. 256๓ ค่าเฉลี่ย 
 อ าเภอเมืองปาน มีส่วนต่างร้อย 2.0๒  

๓. ข้อมูลสาเหตุการตายที่ระบุสาเหตุการตายไม่ชัดแจ้ง (Ill-define) ของจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 20 ของการตายทั้งหมด ค่าเฉลี่ยอ าเภอเมืองปาน ปี 256๓  
ร้อยละ 1๔.๕๙ 

๔.คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก ตามเงื่อนไขกองยุทธศาสตร์และแผน มีความถูกต้องครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ปี 256๓  
ร้อยละ ๙๑.76 
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๕. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน มีความถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไข สปสชไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปี 256๓ ร้อยละ ๙๗.๓4 
สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการ Smart Hospital 

1. มีการพัฒนาระบบ Queue .ให้บริการให้แสดงผล 4 จุดบริการ ได้แก่ 
- บริการ OPD 
- บริการ LAB 
- บริการ ห้องจ่ายยา 
-.บริการ ห้องกายภาพ 

2. มีการพัฒนาระบบ LessPaper ในการจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยการ Scan Opd Card, Chart IPD 
3. มีการใช้ใบสั่งยา Electronic 
4. มีการเตรียมความพร้อมระบบเพ่ือรองรับระบบ HisGateway 

สถานการณ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในปี 2563 ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สถานการณ์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ/คลินิกหมอครอบครัว  
สถานการณ์การพัฒนาสมรรถนะ Digital  Competency ของบุคลากร 
 ในปี 2563 ทาง คปสอ.ได้ด าเนินการ อบรมความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Competency) จ านวน 2 ครั้งๆละ25คน ในเรื่องการจัดการ
ฐานข้อมูลใช้Microsoft Excel, การใช้ google drive, google form,google  sheet การสร้าง QR Code เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มต้น แต่ไม่ได้ติดตามหลังอบรมถึงการไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน และได้ด าเนินการส ารวจประเมินตนเองทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ(แบบสอบถาม กพ)เพ่ือต้องการทราบระดับ
ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน เกี่ยวกับความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแต่ละด้าน เพ่ือน าไปใช้ประกอบวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พบว่ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 27 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและองค์กรแพทย์จ านวน 8 คน เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีจ านวน 2 คน นักวิชาการจ านวน 5 คน และผู้ใช้
ระบบจ านวน 12 คน  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ130406  
 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ และสารสนเทศ คปสอ.เมืองปานปี2564 
1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด อ าเภอ มีคุณภาพ 
 ๑.๑ การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ระดับอ าเภอ        
 - ทบทวนคณะกรรมการสารสนเทศ ระดับอ าเภอ

(CIO) และก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับอ าเภอ 
(IM) และผู้รับผิดชอบข้อมูลย่อยระดับหน่วยงาน/
กลุ่มงาน/ 

1 ครั้ง คปสอ.เมือง
ปาน 

มีผู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน 

  ตค.6๓ ประสิทธิ์ 
สมคิด 

 - ติดตั้ง Data center ระดับอ าเภอ (DHDC : 
เอ๊ะ! EH) และก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 

1 ครั้ง คปสอ.เมือง
ปาน 

มีผู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน 

  ตค.-พย.๖๓ ประสิทธิ์ 
ชัยวิชิต 

 - ผู้รับผิดชอบข้อมูลจัดท าข้อมูล และรายงานตาม
ชุดข้อมูลมาตรฐาน (Minimum Data Set) Up 
load ขึ้นระบบตามที่จังหวัดก าหนด 

ทุกเดือน คปสอ.เมือง
ปาน 

ข้อมูลมีคุณภาพ 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ประสิทธิ์ 
ชัยวิชิต 

 - หน่วยบริการในอ าเภอ ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ที่
ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากโปรแกรม 
OPPP2010 แล้วส่งไปยัง Data Center ระดับ
อ าเภอ (EH) และรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
ให้ผู้บริหารระดับอ าเภอ 

ทุกสัปดาห์ คปสอ.เมือง
ปาน 

- ข้อมูลมีคุณภาพ
ครบถ้วนถูกต้อง
น่าเชื่อถือเป็น
ปัจจุบันและ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้ 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ประสิทธิ์ 
ชัยวิชิต 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 ระดับหน่วยบริการ 
- หน่วยบริการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ทุกวัน 
- ตรวจสอบ 43 แฟ้ม ด้วยโปรแกรม 
OPPP2010 ถ้าพบ Error ให้ท าการแก้ไขใน 
HIS ให้ถูกต้อง 
- ส่ง 43 แฟ้ม ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ให้อ าเภอ 
DHDC โปรแกรม HE ทุกวัน 
ระดับอ าเภอ 
- IT, IM อ าเภอตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลใน
ระบบ HE ทุกวัน 
- แจ้งพ้ืนที่ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลในระบบ HE 
- IT ส่งออก 43 ให้จังหวัด ในระบบ HDC ทุก
สัปดาห์ (ส่งไฟล์แยกรายรหัสหน่วยบริการ) 

 รพช./รพ.สต.    ตค.63 –กย. 
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลหน่วย 
บริการ 
 
 
 
 
 
CM, PM ทุกจุด
บริการ/ ผอ.รพ.
สต. 

 - ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล Monitor ข้อมูลผ่าน
ระบบ Data Center อ าเภอ (EH) รายงานผล
ผู้บริหารระดับอ าเภอ แจ้งผู้รับผิดชอบงาน
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และลงชื่อรับรอง
รายงานความถูกต้อง 

ทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุก ๖ เดือน 

คปสอ.เมือง
ปาน 

ข้อมูลมีคุณภาพ 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ประสิทธิ์ 
ชัยวิชิต 

 - อ าเภอ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลให้
ผู้บริหารอ าเภอ และส่งรายงานการประชุมให้
จังหวัด 

ทุกเดือน คปสอ.เมือง
ปาน 

   ตค.63 –กย.
๖๔ 

ประสิทธิ์สมคิด 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

2 คุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ        
 ๒.๑ ข้อมูลประชากร        
 ๒.๑.๑ ส ารวจ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานประชากร  รพช./รพ.สต.      
 - ส ารวจประชากรสัญชาติไทย PERSON 

TYPEAREA 1+2 เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์ 
ส่วนต่างไม่เกินร้อยละ 3 

ครั้งที่ 1 
ก.พ.-มี.ค.64 
ครั้งที่ 2 
ส.ค.-ก.ย.64 

รพช./รพ.สต. ข้อมูลประชากร
มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลหน่วย
บริการ 

 - ปรับปรุงข้อมูลประชาชนในเขตรับผิดชอบ และ
ที่มารับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ ถูกต้อง 
ประกอบด้วย 
- ข้อมูลเลขบัตรประชาชน (CID) 
- ค าน าหน้าของสมณะ (พระสงฆ์) 
- สถานะภาพของสมณะ (พระสงฆ์) 
- ข้อมูลเพศ (SEX) 
- ข้อมูลวันเกิด (BIRTH) 
- ข้อมูลสัญชาติ (NATION) 
- ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหน่าย 
(DISCHARGE) 

ทุกไตรมาส รพช./รพ.สต.    ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลหน่วย
บริการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 - ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลแฟ้มประชาชน กับ
แฟ้มที่อยู่ 
- ปชก. TYPEAREA 1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
แฟ้ม Home 
- ปชก. TYPEAREA 1 ที่อยู่ในเขตแต่ไม่ตรง
ทะเบียนบ้าน บ้านที่มาอยู่จริง แฟ้ม Home, ตาม
ทะเบียนบ้าน แฟ้ม Address 
- ปชก. TYPEAREA 2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
แฟ้ม Home 
- ปชก. TYPEAREA 3 ตามบ้านที่มาอยู่จริง แฟ้ม 
Home, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน แฟ้ม Address 
- ปชก. TYPEAREA 4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่
ติดต่อได้ แฟ้ม Address 

ทุกไตรมาส รพช./รพ.สต. ข้อมูลประชากร
มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลหน่วย
บริการ 

 - ตรวจสอบประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ าซ้อน 
TYPEAREA 1, 3 กับหน่วยบริการอื่นๆ 
- ตรวจสอบข้อมูล Data Exchange 
- ส ารวจพื้นที่หาข้อเท็จจริง และปรับปรุง
ฐานข้อมูล HIS 
- หน่วยบริการเจ้าของพ้ืนที่ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบอ าเภอทราบ 

ทุกไตรมาส รพช./รพ.สต. ข้อมูลประชากร
มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลหน่วย
บริการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 ๒.๒ การพัฒนาแฟ้มบริการ        
 - ตรวจสอบความเชื่อมโยง ครบถ้วน ถูกต้อง 

ตรงกันและเท่ากันของกลุ่มแฟ้มผู้ป่วยใน 43 
แฟ้ม กับ 12 แฟ้ม 
- จ านวนผู้ป่วย    - จ านวนวนันอน 
- วันที่รับ Admit - วันที่ Discharge 
- บันทึกแผนกท่ีรับผู้ป่วย/วินิจฉัย ต้องเป็นจริง 
- การให้รหัสการวินิจฉัยโรค เวลาที่วินิจฉัยโรค 
- การให้รหัสหัตถการ วันที่และเวลาการท า
หัตถการ ราคา ค่าใช้จ่าย 
- รหัสยาและเวชภัณฑ์ จ านวนที่จ่าย ราคา วันที่
เริ่มให้ยา 
- ข้อมูลการรับ-ส่งรักษาต่อ (ฟิลด์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การ Refer) 
- ข้อมูล DRG, RW, ADJWR, สิทธิ์การ
รักษาพยาบาล 

ทุกเดือน รพช. ข้อมูลมีคุณภาพ
ตามโครงสร้าง 
43 แฟ้มข้อมูล
สารสนเทศ 
ครบถ้วนถูกต้อง 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

พัชนก 
ชัยวิชิต 

 - ส่งข้อมูลข้อมูล 12 แฟ้ม เว็บ CMI เขต 1 และ 
สสจ. ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ทุกเดือน รพช. ข้อมูลมีคุณภาพ  
ครบถ้วนถูกต้อง 
ทันเวลา 
 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

พัชนก 
สัญญา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 2.3 การพัฒนาแฟ้มข้อมูลงานแม่และเด็ก        
 - PM อ าเภอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

Dashboard MCH รายงานผู้บริหาร และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

ทุกเดือน รพช./รพ.สต. ระบบข้อมูลแม่
และเด็กมีความ
ครบถ้วนถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก 

 - IT, PM, User ร่วมกันตรวจสอบความเชื่อมโยง
ข้อมูลแฟ้ม Diag_OPD (วินิจฉัย Z34-Z35), 
แฟ้ม ANC, แฟ้ม Prenatal ในโปรแกรม HIS 
ของหน่วยบริการ มีจ านวนถูกต้อง สัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน หากไม่ตรงกันให้ท าการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส่งข้อมูลที่แก้ไขเข้าสู่
ระบบ HDC 

ทุกเดือน รพช./รพ.สต.   ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก ,IT 

 - IT, PM, User ร่วมกันตรวจสอบความเชื่อมโยง
ข้อมูลแฟ้ม Diag_IPD (O80-O84), แฟ้ม 
Labor, แฟ้ม Newborn ในโปรแกรม HIS ของ
หน่วยบริการ มีจ านวนถูกต้อง สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน หากไม่ตรงกันให้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง ส่งข้อมูลที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ HDC 

ทุกเดือน รพช./รพ.สต.    ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก ,IT 

 - PM ก ากับ ติดตาม หน่วยบริการในการจัดท า
รายงานการคลอด ในสถานบริการ และในพ้ืนที่
เขตรับผิดชอบ ส่งรายงานให้อ าเภอและจังหวัด 

ทุกเดือน 
 
 

รพช./รพ.สต.    ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 2.4 การพัฒนาแฟ้มข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCD) 

       

 - CM อ าเภอตรวจสอบข้อมูลการข้ึนทะเบียน
ผู้ป่วย NCD ของจังหวัด และอ าเภอ ในระบบ 
Data Exchange คืนข้อมูล 

ทุกเดือน รพช./รพ.สต. ข้อมูลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ผู้รับผิดชอบงาน
NCD 

 - IT และ CM ตรวจสอบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย 
NCD แฟ้ม Diag_OPD, Diag_IPD ใน HIS ของ
หน่วยบริการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแฟ้ม Chronic 
ให้ท าการปรับปรุงแก้ไข และขึ้นทะเบียน ทุกราย 
และตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตกับแฟ้ม 
Death และแฟ้ม Person ให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกเดือน รพช./รพ.สต.    ตค.63 –กย.
๖๔ 

ประสิทธิ 
ชัยวิชิต 
NCD 

 - ผู้รับผิดชอบงานระดับหน่วยบริการติดตาม
เยี่ยมบ้าน รักษา ฟ้ืนฟู ให้การช่วยเหลือ และ
รายงานการช่วยเหลือเข้าสู่ระบบสารสนเทศ HIS 
และระบบ COC 

ทุกราย 
ทุกสัปดาห์ 

รพช./รพ.สต. ข้อมูลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

ประสิทธิ 
ชัยวิชิต 
NCD 

 - แฟ้ม Service และกลุ่มแฟ้มผู้ป่วยนอก        
 - แฟ้ม Community Service        
 - แฟ้ม Community Activity 

- โปรแกรม COC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 2.5 การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยโรคและการ
ให้สาเหตุการตาย 

       

 - IM, MRA มีแผนการตรวจคุณภาพเวชระเบียน 
การควบคุม กับกับ ติดตามการตรวจ Audit การ
แก้ไข แฟ้มผู้ป่วยนอก แฟ้มผู้ป่วยใน ของหน่วย
บริการ มีการรายงานผลการตรวจสอบ แผนการ
แก้ไขปัญหาที่พบในที่ประชุมระดับอ าเภอ และ
ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนให้
จังหวัด 

ทุกเดือน รพช 

 

ข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

  ตค.63 –กย.
๖๔ 

พัชนก 
ชัยวิชิต 

 - โรงพยาบาลทุกระดับมีแนวทาง และมีการ
พัฒนาแพทย์ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องในการให้
ข้อมูลหรือการวินิจฉัยสาเหตุการตาย 

ปีละ 1 ครั้ง รพช./รพ.สต. ข้อมูลการตาย
ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

  ต.ค.-ธ.ค.63  

 - โรงพยาบาลมีระบบการให้ หรือทวนสอบหา
สาเหตุการตายกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล/แพทย์
ออกชันสูตรพลิกศพ พร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวม
รายงานการให้/การทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน 

ทุกราย รพช./รพ.สต.   ต.ค.-ธ.ค.63  

 - อบรมการบันทึกข้อมูล เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน และสาเหตุการตาย 

1 ครั้งๆ ละ 
30 คน 

 

คปสอ.เมือง
ปาน 

ผู้บันทึกข้อมูลมี
ความเข้าใจ และ
บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง 

UC งบ 
ย.3 

 มค.64 พัชนก 
ประสิทธิ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

3 การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ        
 3.1 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์        
 - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 7 เครื่อง รพช. มีครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

uc ตค.-ธ.ค.63 ชัยวิชิต/รุ่งเพชร 

 - จัดหาเครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA (UPS) 7 เครื่อง รพช.   uc ตค.-ธ.ค.63 ชัยวิชิต/รุ่งเพชร 
 3.2 ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยและมี

ความเสถียรภาพ 
       

 -. ปรับปรุงและขยายระบบเครือข่าย ตามการ
ร้องเพ่ิมจุดการการให้บริการ 

ตามการร้อง
ขอเพ่ิมจุดการ
ใช้งาน 

รพช. มีระบบ
เครือข่ายพร้อม
ใช้ทุกจุดบริการ 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

uc ตค.63- กย.64 รุ่งเพชร 

 -. การปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายตามการร้องเพ่ิมจุดการการให้บริการ 

ตามการร้อง
ขอเพ่ิมจุดการ
ใช้งาน 
1 เครื่อง 

รพช. 
 

มีระบบ
เครือข่ายพร้อม
ใช้ทุกจุดบริการ 
 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

uc 
 

ตค.63- กย.64 
 

รุ่งเพชร 
 

 - ปรับปรุงและตรวจสอบระบบ firewall  ทุกเดือน รพช. ระบบเครือข่าย
ที่ปลอดภัย 

  ตค.-ธ.ค.63 ชัยวิชิต 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 - จัดท าระบบ authen จนท ทุกคน  มีการระบุตัวตน   ตค.-ธ.ค.63 รุ่งเพชร 

 3.3 ระบบข้อมูลข่าวสารมีความปลอดภัยและมี
ความเสถียรภาพ 

       

 - จัดหาระบบปฏิบัติการ(Microsoft Windows) 
ลูกข่ายที่มีลิขสิทธ์ 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด 

รพช. ปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามทาง
Cyber ต่อ
ระบบข้อมูล
ข่าวสาร 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

 ม.ค.64 รุ่งเพชร 

 - จัดหาโปรแกรมสแกนไวรัส ป้องกันข้อมูลโดน
โจมตี 

 - มีการส ารองข้อมูล ทุกวัน รพช. มีข้อมูลส ารอง 
พร้อมกู้คืนข้อมูล 

  ตค.63- กย.64 ชัยวิชิต 

 - ก าหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 1 ครั้ง รพช. ลดการเข้าถึง
ข้อมูลที่เกินความ
จ าเป็น 

  ธ.ค.-63 คณะกรรมการ 
IM 

 3.4 พัฒนาเว็บไซต์ รพ.เมืองปาน        

 - จดโดเมน www.muangpanhealth.com 1 ครั้ง รพช. เว็บไซต์ รพ.
เมืองปานมี
บริการออนไลน์ 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

 ม.ค.64 ชัยวิชิต 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 - ต่อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิคส์
(SSL Certificates) ท าHTTPS (จัดท าเองโดย
admin) 

ทุกเดือน รพช. เว็บไซต์ รพ.
เมืองปานมี
บริการออนไลน์
ที่ปลอดภัย 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

 ตค.63- กย.64 ชัยวิชิต 

 - ปรับปรุงเว็บไซท์
www.muangpanhealth.com 

4 ครั้ง รพช. เว็บไซต์ รพ.
เมืองปานมีการ
ปรับปรุง 

  ธค 63, มีค 64,
มิย 64, กย 64 

รุ่งเพชร 

4 การพัฒนาระบบบริการ Smart Hospital        

 4.1 พัฒนาระบบคิวบริการ ให้มีจอแสดงล าดับ
คิว ให้ครอบคุลมจุดบริการที่มีความแออัดและ 
สามารถบริหารจัดการล าดับบริการโดยระบบ AI  
- จัดท าบัตรคิวไร้ล าดับ QR Code Queue 
- จัดท าระบบอ่านบัตรคิวไร้ล าดับพร้อมแสดง
เวลารอพบแพทย์จากกิจกรรมที่ผู้ป่วยแต่ละคน
ต้องได้รับการตรวจก่อนพบแพทย์ 
- จัดท าระบบรายงานระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเพื่อ
ประเมินผลระบบ 

 

OPD,คลินิก
พิเศษ จ านวน 
2 แห่ง 
 

คิวรับบริการไร้
ล าดับในแผนก 
ผู้ป่วยนอก และ 
ผู้ป่วยคลินิก
พิเศษ 

ลดเวลารอคอย   ม.ค.64 ชัยวิชิต 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 4.2 จัดให้มีจอแสดงล าดับคิว ให้ครอบคุลมจุด
บริการ  
- smart tv 1 เครื่อง 
- android box 2 กล่อง 

จุดบริการที่ยัง
ไม่มีและยังใช้
การไม่ได้/2
จุด 

ER และ ward มีระบบคิว
ให้บริการลด
ระยะเวลารอ
คอย 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

 
 
 
 

ม.ค.64 ชัยวิชิต 

 4.2 พัฒนาระบบนัดหมายเหลื่อมเวลา 
(ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนนัด/เลื่อนนัด/ขอ
ใบรับรองแพทย์ และบริการตรวจสุขภาพ ผ่าน
ระบบ Online) มีล าดับขั้นตอนการนัดหมายระบุ
ชัดเจนในใบนัดหมายผู้ป่วยครั้งต่อไป 

OPD จ านวน 
1 แห่ง 

กลุ่มผู้รับบริการ
ทางด่วน 

ลดเวลารอคอย   ม.ค.64 ชัยวิชิต 

 4.3 มีนโยบายยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตร
ประชาชน มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 

ให้บริการและ
ผู้รับบริการทุก
คน 

รพช ลดการใช้ส าเนา
เอกสาร 

  ม.ค.64 ชัยวิชิต 

 4.4 พัฒนาระบบ Less Paper ให้ครอบคลุม 
- ระบบเวชระเบียน Electronic (Scan OPD 
Card ในผู้ป่วยนอก Scan Chart IPD) 
- ระบบใบสั่งยา Electronic (ในแผนกผู้ป่วยนอก
ได้ท าแล้วจะเริ่มท าในแผนกผู้ป่วยใน) 
- ระบบท าแบบค าร้อง ลงทะเบียนสิทธิ์โดยบัตร
ประชาชน UCRegisterEForm 

ผู้รับบริการทุก
คน 

รพช. ลดการสูญหาย
และค้นหาง่าย 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

 ตค.63- กย.64 ชัยวิชิต 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 4.5 มีการใช้ระบบ ERP โดยเริ่มจาก ระบบงาน 
Back Office ให้มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ระบบ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ( การลงชื่อเข้าออกงาน วันลา 
แบบบันทึกการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้มี
ความเชื่อมโยงกันกับการนับวันท าการ เป็นต้น) 

ทุกเดือน 
 
 
 
 
 

รพช มีระบบ ERP 
(BackOffice) 
ที่มีการใช้งาน
ร่วมกันทั้งระบบ 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

 ม.ค.64 รุ่งเพชร 

 4.6 พัฒนาระบบ IOT ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
เครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องวัด
ความดัน เครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ให้รับส่ง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ HOSxP 

ทุกเดือน รพช. มีระบบ Smart 
Device 

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

 ม.ค.64 ชัยวิชิต 

 4.7 ระบบ His Gateway        
 - อบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2652 IM จ านวน 

15 คน 
รพช  งบ ย.3  ม.ค.-64 ชัยวิชิต 

 - ประชาสัมพันธ์ ภายใต้ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 ทาง 
muangpanhealth.com,คิวบริการ 

1 ครั้ง รพช.    ม.ค.-64 ชัยวิชิต 

 - ใช้หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  

ผู้รับบริการทุก
คน 
 

รพช ผู้รับบริการที่ทุก
คนยินยอมการ
เปิดเผยข้อมูล 

  ม.ค.64  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 (Consent Form) ในการให้บริการประชาชนทุก
ครั้งที่มารับบริการ 

       

5 การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ/คลินิกหมอ
ครอบครัว จังหวัดล าปาง มีและใช้ระบบ
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล 

 
 

      

 5.1 พัฒนาระบบสารเทศส าหรับการให้บริการใน
ปฐมภูมิ (PCU) ให้มีข้อมูลสนับสนุนการให้
ให้บริการในปฐมภูมิ (PCU) และสามารถ
ประมวลผล และออกรายงานให้ผู้บริหาร 

ทุกเดือน รพช. มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
รองรับระบบ 
PCU 

  เม.ย.64 ชัยวิชิต 

 5.2 คณะกรรมการ CIO ระดับอ าเภอ ร่วมกัน
วิเคราะห์ ศึกษา และวางแผนการจัดการระบบสาร
เทศส าหรับการให้บริการในปฐมภูมิ (PCU) 
ก าหนดบัญชีทรัพยากร เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในหน่วย
ปฐมภูมิ 

1 ครั้ง รพช มีแนวทางการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือ
รองรับระบบ 
PCU 

  ธ.ค.63 คณะกรรมการ 
CIO 

 5.3 ทบทวนระบบส่งต่อ Thai Refer ใน
หน่วยงานปฐมภูมิ และก าหนดผู้รับผิดชอบการส่ง
ต่อกรณีเกณฑ์ศักยภาพของ รพ.สต. และก าหนด 

1 ครั้ง รพช./รพ.สต. มีแนวทางการ
ส่งต่อผ่านระบบ 
PCU 

  ธ.ค.63 ชัยวิชิต 

 ผู้รับผิดชอบการลงรับผู้ป่วยและตอบกลับ ก าหนด
ล าดับผู้ป่วยส่งเข้าห้องตรวจคลินิกปฐมภูมิ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 -ประชุมปรับ Flow การบริการ ระบบ lab ระบบ
ยาใน รพ.สต. โดยเพิ่มบัญชียาให้ครอบคลุม 

 
 
 

     คณะกรรมการ 
PCC 

 5.4 จัดเตรียมอุปกรณ์การบริหารเครือข่ายส าหรับ
การเชื่อมโยงระบบ VPN หน่วยปฐมภูมิมายัง 
HOSxP  ติดตั้งระบบความปลอดภัย และก าหนด
รหัสผู้ใช้งานในผู้เกี่ยวข้อง และทดสอบระบบ
สารสนเทศส าหรับการให้บริการในปฐมภูมิ (PCU 
โดยจัดการระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย pcu   กับ 
รพ ผ่านระบบ VPN 
-set ระบบ vpn เชื่อมต่อเครือข่ายรพ. 
-ติดตั้งโปรแกรม Any Desk เชื่อมต่อระหว่าง pcu 
กับ รพ. ผ่าน vpn 

1 ครั้ง รพช มีความพร้อมใน
การเปิดบริการ 
PCU 

  ต.ค. 63 ชัยวิชิต 

 5.5 จดัท า Flow การบันทึกข้อมูลบริการ        
 -กรณีใช้ ทรัพยากร รพ.สต ให้เปิด service ที่ 

pcu และให้แพทย์ตรวจบนระบบ   Jhcis 
      คณะกรรมการ 

PCC 
 -กรณีใช้ ทรัพยากร รพ. ให้เปิด service ที่ pcu 

และส่งต่อผ่านระบบ thai refer 
และให้แพทย์ตรวยบนระบบ HOSxP 

      คณะกรรมการ 
PCC 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

6 การพัฒนาสมรรถนะด้าน Digital 
Competency ของบุคลากร 

       

 6.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ออนไลน์ 
ผ่านเว็บ thaimooc.org ตามหลักสูตรที่ สสจ
ก าหนด 

รพ130 /สสอ
60 

คปสอ.เมือง
ปาน 

ลงทะเบียน 
ร้อยละ 90 

  ต.ค.-ธ.ค. 63 คณะกรรมการ
IM 

 6.2 ติดตามการเรียน Digital Competency 
ของบุคลากรในวาระประชุมคณะกรรมการระบบ
IM 

บุคลากร    
คปสอ.เมือง
ปานจ านวน...
190คน 

คปสอ.เมือง
ปาน 

เรียนรู้ครบ
หลักสูตรและได้
ใบประกาศร้อย
ละ 75 

  ม.ค.-มี.ค 64 คณะกรรมการ
IM 

 6.3 รายงานข้อมูล Digital competency ของ
บุคลากรในสังกัด 

บุคลากร    
คปสอ.เมือง
ปานจ านวน...
190คน 

คปสอ.เมือง
ปาน 

เรียนรู้ครบ
หลักสูตรและได้
ใบประกาศร้อย
ละ 75 

  ม.ค.-มี.ค 64 คณะกรรมการ
IM 

 6.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจังหวัดสนับสนุนดังนี้ 
- หลักสูตรอบรม mis, im 
- อบรมการติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม dhdc, eh 
- จัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) 
 
 

IT รพ.และรพ.
สต.สสอ., CM, 
PM, USER  
 

คปสอ.เมือง
ปาน 

มีความรู้ทักษะ
และสมรรถนะด้าน
สารสนเทศเพ่ิมขี้น 

  ม.ค.-มี.ค 64 คณะกรรมการ
IM 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 - จัดบริการสารสนเทศ Minimum Data Set 
(On web) 
- พัฒนา Dashboard Monitor แสดงผลข้อมูล
แม่และเด็ก 
- อบรม Admin เซตระบบ VPN 

       

7 การปรับปรุงHIS ให้พร้อมใช้ และรองรับ
กิจกรรม ปีงบประมาณ2564 

       

 - ต่อ license HOSxP เพ่ือรองรับการปรับปรุง 1 ครั้ง รพช มีระบบ HOSxP 
ทีร่องรับ
กิจกรรม  

ตาม
แผน
เงิน
บ ารุง 

   

 - ตั้งค่ารหัสข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม ปี 64 ทุกครั้งที่มีการ
ปรับปุรง
รหัสมาตรฐาน 

รพช 
 

มีระบบ HOSxP 
ทีร่องรับกิจกรรม 
ปีงบประมาณ
2564 

    

 - ตั้งค่ารหัสข้อมูลรายการเบิกจ่ายตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ ปี64 

ทุกครั้งที่มีการ
ปรับปุรง
รหัสมาตรฐาน 

รพช 
  

มีระบบ HOSxP 
ทีร่องรับกิจกรรม 
ปีงบประมาณ
2564  
 

    



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 353 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 8 HAIT            

  8.1. จัดตั้งคณะกรรมการระบบ HAIT     สารสนเทศ
โรงพยาบาลมี
มาตรฐานผ่าน
การประเมิน 
HAIT ระบบ
เทคโนโลยี 

      คณะกรรมการ
HAIT 

  8.2. ทบทวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

IT IM MRA กลุ่มงานประกัน
ฯ 

สารสนเทศ
โรงพยาบาลมี
มาตรฐานผ่าน
การประเมิน 
HAIT ระบบ
เทคโนโลยี 

    ธ.ค.-63   

  8.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลให้แก่ 
คณะกรรมการ IM 

IM
คณะกรรมการ  

รพช สารสนเทศ
โรงพยาบาลมี
มาตรฐานผ่าน
การประเมิน 
HAIT ระบบ
เทคโนโลยี 

        

  8.4 ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

  รพช         
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

  8.5 ประชุมคณะกรรมระบบ HAIT ติดตามการ
พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

12 ครั้ง รพช  800 UC ต.ค.63 - 
 ก.ย.64 

  

  8.6 ประเมินการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงพยาบาล 

1 ครั้ง รพช      ก.ย.-64   

 รวมงบประมาณทั้งหมด    800    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ.เมืองปานจังหวัดล าปาง 

งาน : การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 
 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 งานประจ า 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
       จ ำนวนโครงกำร 38 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จ 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 34.21 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 25 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 65.78 งบประมำณอนุมัตจิ ำนวน 
2,308,708 บำท ใช้ไปจ ำนวน 652,812 บำท คิดเป็นร้อยละ 28.27 จ ำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 69 ตัว ผ่ำน 46 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 66.67 

 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130501               
  โครงการพัฒนาระบบการบริหารแผน และก ากับติดตามประเมินผล คปสอ.เมืองปาน ปี 2564          

1 ระบบการบริหารจัดการ               

  
 

 

 

 1.ทบทวนค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำแผน นิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลตำมแผนปฏิบัติ
กำรสำธำรณสุข 

 คณะกรรม 
กำรจัดท ำแผน 
นิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม และ
ประเมินผล
แผนฯ 

 คปสอ.เมือง
ปำน 

 ค ำสั่ง
คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนฯ  

     ต.ค.63 นำย
ประสิทธิ์  
อ่ิมปัญญำ 
นำยสมคิด    
วังทอง 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

2  การจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข              นำย 
   1.ประชุมถ่ำยทอดนโยบำย และตัวชี้วัดให้กับทีม

ยุทธศำสตร์ ผอ รพ.สต,CM,PM โดยผู้บริหำร
ระดับอ ำเภอ 

 ผอ.รพ.สต
,PM,CM0
จ ำนวน 1 ครั้ง 

  คปสอ.เมือง
ปำน 

 สรุปรำยงำน
กำรประชุม 

    ก.ย.63 ประสิทธิ์  
อ่ิมปัญญำ 
สมคิด    
วังทอง 

   2.ทีมยุทธศำสตร์ ผอ รพ สต,CM,PM ร่วม
วิเครำะห์ ข้อมูลสุขภำพ เพ่ือหำสำเหตุ หรือ
ปัจจัยส่งผลกระทบต่อสุขภำพ จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรสำธำรณสุขให้สอดคล้องกับสำเหตุของปัญหำ 
นโยบำยกระทรวง เขตสุขภำพ สสจ ปัญหำ
สุขภำพในพ้ืนที่ และควำมเหมำะสมด้ำน
งบประมำณ 

 ผอ รพ สต
,CM,PM
จ ำนวน 4 
ครั้งๆละ15
คน 

คปสอ.เมือง
ปำน 

 แผนปฏิบัติกำร
สำธำรณสุขปี
64 

    ก.ย.63  

  3.น ำเสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขต่อ
ผู้บริหำรระดับอ ำเภอ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

 ผอ รพ สต
,CM,PM
จ ำนวน 1 ครั้ง 

คปสอ.เมือง
ปำน 

  แผนปฏิบัติ
กำรสำธำรณสุข
ปี64 

    ก.ย.63  

 4.ส่งร่ำงแผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขให้ผู้บริหำร
ระดับจังหวัด ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

สสจ     
จ ำนวน 1 ครั้ง 
 

คปสอ.เมือง
ปำน 
 

แผนปฏิบัติกำร
สำธำรณสุขปี
64 

  ก.ย.63 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 5.ถ่ำยทอดแผนที่ผ่ำนกำรอนุมัติให้กับ ผอ รพ.สต
,CM,PM โดยทีมยุทธศำสตร์อ ำเภอ 

ผอ รพ.สต
,CM,PM
จ ำนวน 1 ครั้ง 

คปสอ.เมือง
ปำน 

แผนปฏิบัติกำร
สำธำรณสุขปี
64 

  ต.ค.63  

 6. จัดท ำรูปเอกสำรแผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุข
และไฟล์เอกสำรรูปแบบ E Book   

สสอ รพ.สต.
รพ 

คปสอ.เมือง
ปำน 
 

เอกสำรแผนฯ/
1 เล่ม และไฟล์ 
e book 

1,500 uc ต.ค.63 ประสิทธิ์  
อ่ิมปัญญำ 
สมคิด    
วังทอง 

 7.ส่งมอบไฟล์เอกสำรแผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุข
ให้กับหน่วยบริกำร และผู้เกี่ยวข้อง 

สสอ รพ.สต.
รพ 

คปสอ.เมือง
ปำน 
 

เอกสำรแผนฯ/
1 เล่ม และไฟล์ 
e book 

  ต.ค.63   

3 ระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม       ประสิทธิ์  
อ่ิมปัญญำ 
สมคิด    
วังทอง 

 1. บันทึกโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ใน
โปรแกรมบริหำรแผน สสจ 

1 ครั้ง 

 

คปสอ.เมือง
ปำน 

โปรแกรม
บริหำรแผนฯ 

  พ.ย.-63 

 

 2. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กิจกรรมในท่ี
ประชุม 

       

 - กำรประชุมต้นเดือน สสอ 12 ครั้ง คปสอ.เมือง
ปำน 

รำยงำนประชุม
ติดตำม
แผนงำน/
โครงกำร 

  ตค63-กย64  

 - กำรประชุม กกบ. 12 ครั้ง 18,360  ตค63-กย64  
 - กำรประชุม คปสอ. 12 ครั้ง 5,280 

 
 ตค63-กย64  
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 3. ติดตำมตัวชี้วัดที่ส ำคัญ       ประสิทธิ์  
อ่ิมปัญญำ 
สมคิด    
วังทอง 

 - ก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญ(Small Success) เพ่ือ
กำรก ำกับติดตำม 

1 ครั้ง คปสอ.เมือง
ปำน 

   พ.ย.-62 

 4.  ติดตำมตัวชี้วัดในเว็บ HDC  คปสอ.เมือง
ปำน 

     

 5. จัดท ำรำยงำน และน ำเสนอตัวชี้วัดที่ส ำคัญ
(Small Success)ในวำระประชุม 

 คปสอ.เมือง
ปำน 

รำยงำนกำร
ประชุมหัวข้อ
ติดตำมตัวชี้วัดที่
ส ำคัญ 

    

 - กำรประชุมต้นเดือน สสอ 12 ครั้ง    ตค63-กย64  

 - กำรประชุม กกบ. 12ครั้ง/18 คน    ตค63-กย64  

 - กำรประชุม คปสอ. 12ครั้ง/20 คน    ตค63-กย64  

 - กำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ 4 ครั้ง/8คน     ตค63-กย64  

 6. ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ เพ่ือก ำหนด
ประเด็น ขอบเขต รูปแบบ ปฎิทินกำรนิเทศ 

คกก.นิเทศ
งำน/1 ครั้ง/8
คน 

คปสอ.เมือง
ปำน 

รูปแบบกำร
นิเทศ ขอบเขต  
ประเด็น และ
ปฏิทินกำรนิเทศ 

  มี.ค.-63  

 7. ประชุมนิเทศ ติดตำม รพ.สต โดย
คณะกรรมกำรนิเทศงำน และผู้บริหำร ระดับ
อ ำเภอ 

1  ครั้ง/แห่ง/
จ ำนวน8แห่ง/
15คน 

คปสอ.เมือง
ปำน 
 

สรุปรำยงำนกำร
นิเทศงำน 

10,800 UC มี.ค.64  
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 8. จัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมให้กับ
ผู้บริหำร และผู้รับกำรนิเทศ 

1  ครั้ง/แห่ง/
จ ำนวน8แห่ง 

คปสอ.เมือง
ปำน 
 

สรุปรำยงำนกำร
นิเทศงำน 

  มี.ค.64  

4 การประเมินผล        

 1. ก ำหนดประเด็น รูปแบบ เนื้อหำ และปฏิทิน
กำรประเมินผล 

คกก.
ประเมินผล/1
ครั้ง/8คน 

คปสอ.เมือง
ปำน 

สรุปประเด็น 
รูปแบบ เนื้อหำ
และปฏิทินกำร
ประเมินผล 

    

 1.1รูปแบบกำรประเมิน     
 - ประเมินกระบวนกำร     
 - ประเมินผลผลิต (Output)     
 - ประเมินผลลัพธ์ (OutCome)     
 1.2 ประเด็น และเนื้อ      
 - โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์       
 - โครงกำรตำมปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่        
 - โครงกำรตำมแผนงำนประจ ำ        
 2. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข รอบ 6 

เดือน 
จนท.รพช 
สสอ รพช 
จ ำนวน 40 
คน 
 
 

คปสอ.เมือง
ปำน 
 

 3,600 uc เมย64 

 

 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 360 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 3. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข รอบ 
12 เดือน 

จนท.รพช 
สสอ รพช 
จ ำนวน 40 
คน 

 คปสอ.
เมืองปำน 

 3,600 uc กย64 

 

 

 4. จัดท ำเอกสำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
สำธำรณสุข และไฟล์เอกสำรรูปแบบFiสe 
Electronic (E Book) 

สสอ.รพ. รพ.
สต/1ครั้ง 

คปสอ.เมือง
ปำน 

 1,500 uc กย64  

5 การจัดท าแผนฯปี65        
 1.ประชุมชี้แจงกระบวนกำรจัดท ำแผน ถ่ำยทอด

ตัวชี้วัดให้กับ จนท. ระดับอ ำเภอและต ำบล และ
จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุข ปี65 

จนท รพช. 
สสอ รพช. 
จ ำนวน 40 
คน 

คปสอ.เมือง
ปำน 

แนวทำงกำร
จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
สำธำรณสุข
ประจ ำปี2564 

3,600 uc ก.ย.64  

 รวมงบประมาณทั้งหมด    48,240    
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 361 
 
 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

งาน : การพัฒนามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 งานประจ า 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  ห้องปฏิบัติการผ่านมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) 
ข้อมูลพืน้ฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองปาน   ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง    มาตั้งแต่ปี 2548 โดยให้มีการด าเนินก ารดังนี้  บริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อก าหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560   สภาเทคนิคการแพทย์  เพ่ือให้คุณภาพของการตรวจ
วิเคราะห์เป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ โดยมีการสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีทดสอบที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม  บริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยให้ครอบคลุมการ
ประกันคุณภาพ  การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการที่เหมาะสม การจัดซื้อที่เหมาะสมกับภาระงาน  การทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ  การตรวจ ติดตามภายใน  และการ
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ    จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการข้ึน  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และผ่านการประเมินจากสภา
เทคนิคการแพทย์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

1 รหัสโครงการ 130502               

  
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนคิ
การแพทย์               

  1.ประเมินตนเองตาม checklist               
  2.ตรวจติดตามภายใน (IS) โดยทีมจังหวัด  10 คน  รพ.เมืองปาน  ผ่านเกณฑ์ 3,300  UC  ก.พ. 2564 LAB 
  3.ตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดย  10คน  รพ.เมืองปาน  ผ่านเกณฑ์ 30,400  UC  พ.ค.2564  LAB 
   สภาเทคนิคการแพทย์               
 รวมงบประมาณทั้งหมด    33,700    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ.เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

งาน : พัฒนาคุณภาพและบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 งานประจ า  

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130503               
  โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ภาคประชาชน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
ปี 2564 

              

 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
1.1จัดอบรม อสม./จนท.ตำมหลักสูตร อสม.
หมอประจ ำบ้ำน จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี 

 -อสม.หมู่บ้ำน
ละ1คน/56
คน 
-จนท.สส.
สถำนบริกำร
ละ1คน/9คน 
รวมทั้งสิ้น 65 
คน 

 ทุกหมู่บ้ำน/ทุก
สถำนบริกำร 

 -อสม.และ
จนท.สส.ได้รับ
ตำมหลักสูตร
หมอประจ ำบ้ำน 

5,850  UC  มกรำคม 64 -ประกิจ  
จำงอรุณ 
-เยำว์เรศ  
เครือเพลำ 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

  1.2 จัดอบรม อสม.ตำมหลักสูตร ต ำบลวิถีใหม่
ปลอดภัยจำกโค ๑๙ จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี 

 -อสม.หมู่บ้ำน
ละ2คน/112
คน 
-จนท.สส.
สถำนบริกำร
ละ1คน/9คน 
รวมทั้งสิ้น 
121 คน 

 ทุกหมู่บ้ำน/ทุก
สถำนบริกำร 

 -อสม.และ
จนท.สส.ได้รับ
ตำมหลักสูตร
ต ำบลวิถีใหม่
ปลอดภัยจำกโค 
๑๙ 

10,890  UC  มกรำคม 64 -ประกิจ  
จำงอรุณ 
-เยำว์เรศ  
เครือเพลำ 

  1.3 จัดอบรม อสม.ตำมหลักสูตร(ตำมส่วนขำด
ปัญหำสุขภำพตำมกลุ่มวัย ) จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี 

-อสม.
ผู้รับผิดชอบ
งำน หมู่ละ3
คน/168 คน 

 ทุกหมู่บ้ำน  -อสม.ได้รับกำร
พัฒนำตำมส่วน
ขำดปัญหำ
สุขภำพตำม
กลุ่มวัยของ
พ้ืนที ่ได้แก่ ๑) 
แม่และเด็ก ๒) 
วัยท ำงำน ๓)วัย
สูงอำยุ 

 15,120  UC  มกรำคม 64  -ประกิจ  
จำงอรุณ 
-เยำว์เรศ  
เครือเพลำ 

 1.4 จัดอบรม อสม.ใหม่ ตำมหลักสูตร จ ำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

อสม.ใหม่ 70 
คน 

ทุกหมู่บ้ำน -อสม.ใหม่ได้รับ
กำรพัฒนำตำม
หลักสูตร 
 

12,600 งบร. กุมภำพันธ์ 64  
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

  1.5 กำรคัดเลือก อสม.ดีเด่น ๑๒ สำขำ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ระดับอ ำเภอ จ ำนวน 
1ครั้ง/ปี 

 -อสม.ดีเด่น 
จ ำนวน 60 
คน 

 ทุกต ำบล  -อสม.ได้รับกำร
พัฒนำเป็นอสม.
ดีเด่น12สำขำ 

 5,400  UC  พ.ค – ส.ค 64 -ประกิจ  
จำงอรุณ 
-เยำว์เรศ  
เครือเพลำ 

 1.6 กิจกรรมวันอสม.แห่งชำติ อสม.ทุกคน ทุกต ำบล -อสม.ได้รับกำร
ยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

30,000 งบร. มี.ค 64 -ประกิจ  
จำงอรุณ 
-เยำว์เรศ  
เครือเพลำ 

 2 อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
2.1 พัฒนำ อสค.ตำมหลักสูตร..(ตำมส่วนขำด
ปัญหำสุขภำพตำมบริบทในพ้ืนที่) จ ำนวน 1ครั้ง/
ป ี

 อสค.หมู่บ้ำน
ละ1คน/56
คน 

ทุกหมู่บ้ำน -อสค.ได้รับกำร
พัฒนำเรื่อง
Stroke, MI  

5,040 งบร. ธ.ค 63  
-ประกิจ  
จำงอรุณ 
-เยำว์เรศ  
เครือเพลำ 

 3 การจัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชน (อสม.) 
3.๑ กำรส ำรวจควำมเค็มและให้ควำมรู้ลดเค็มใน
ครัวเรือนโดย อสม. 

 อสม.ทุกคน  ทุกหมู่บ้ำน -อสม.ได้ท ำกำร
ส ำรวจควำมเค็ม
และให้ควำมรู้
ลดเค็มใน
ครัวเรือน 
-อสม.สำมำรถ
บันทึกผลกำร

     ธ.ค ๖๓.- กค. 
๖๔ 

 จนท.
ผู้รับผิดชอ
บงำนทุก
รพ.สต. 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

ส ำรวจใน
โปรแกรมของ
สสจ.ล ำปำง 

 3.2 กำรรณรงค์ลดหวำนในพื้นที่ โดย อสม.  อสม.ทุกคน/
ภำคีเครือข่ำย
ในชุมชน 

 ทุกหมู่บ้ำน -อสม.จัด
กิจกรรมรณรงค์
และให้ควำมรู้
ลดหวำนใน
ชุมชนบูรณำ
กำรกับ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนใน
พ้ืนที่ 

  กปท.  ธค ๖๓.- กค. 
๖๔ 

 จนท.
ผู้รับผิดชอ
บงำนทุก
รพ.สต. 

 3.3 กำรรณรงค์กำรออกก ำลังกำยในพ้ืนที่โดย 
อสม. 

 อสม.ทุกคน/
ภำคีเครือข่ำย
ในชุมชน 

 ทุกหมู่บ้ำน -อสม.จัด
กิจกรรมรณรงค์
กำรออกอ ำลัง
กำยบูรณำกำร
กับเครือข่ำย
ภำคประชำชน
ในพ้ืนที่ 

  กปท.  ธค ๖๓.- กค. 
๖๔ 

 จนท.
ผู้รับผิดชอ
บงำนทุก
รพ.สต. 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย

/จ ำนวน 
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ ำนวน 

แหล่ง
งบ 

4 การพัฒนาภาคีเครือข่ายอ่ืนๆและสมัชชา
สุขภาพ 
4.1 กำรสนับสนุนภำคีเครือข่ำยและธรรมนูญ
สุขภำพระดับอ ำเภอ  
4.2 จัดประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนภำคี
เครือข่ำยและธรรมนูญสุขภำพระดับอ ำเภอ 
จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี 

ภำคเีครือข่ำย 
ระดับต ำบล
ทุกต ำบลๆละ
5คน/45คน 

ทุกต ำบล  
-มีกำร
ขับเคลื่อน
ธรรมนูญ
สุขภำพระดับ
อ ำเภอ 

4,050 งบร. มี.ค 64 -ประกิจ  
จำงอรุณ 
-เยำว์เรศ  
เครือเพลำ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    88,950    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

งาน : การพัฒนามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 งานประจ า 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และรังสีวินิจฉัยถือเป็นหัวใจส าคัญ ในการตรวจวินิจฉัย เพ่ือน าข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใ ช้ประโยชน์ในการรักษาและควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อ
สถานการณ์ ดังเช่นในปีที่ผ่านมามีการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรค กลุ่มเป้าหมายอ าเภอเมืองปาน ประมาณ ๓,๕๐๐ ราย กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลัก ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจของทั้ง
แพทย์และประชาชน ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความรู้ คว ามสามารถทางหลักวิชาการ 
เครื่องมืออุปกรณต์่าง ๆ ต้องมีคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  

ในปีที่ผ่านมา เอกสารการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเมืองปาน หมดอายุลง และก าลังด าเนินการต่อ
อายุในปีงบประมาณ 256๔ กลุ่มงานรังสีวิทยา จึงจัดท าแผนเตรียมรับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้  โดยยังคงธรรมรงค์คุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข อันจะก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ ว่าได้รับการบริการที่ดี ถูกต้อง ปลอดภัย และน าไปสู่การบริการ
สุขภาพด้านรังสีวินิจฉัย ที่สามารถช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้อง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยอ าเภอเมืองปาน ปี 
256๔ ขึ้น  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเปา้หมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130504               

  
โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 

              

  1.สอบเทียบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ประจ าปี    รพ.เมืองปาน           

  

2.ขอรับการตรวจวัดปริมาณรังสีผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสีส่วนบุคคล โดยใช้ อุปกรณ์วัดรังสี
ประจ าบุคคลชนิด Optical Stimulated 
Luminescent  (OSL) 

 ๕ คน  รพ.เมืองปาน  ไดร้ับการตรวจ
ประเมินปริมาณ
รังสีตามมาตรฐาน
งานรังส ี

๕,000  UC  มิ.ย. 2564 x-ray 

  

๓.พัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี
เรื่องป้องกันอันตรายจากรังสี  

 ๕ คน  รพ.เมืองปาน  บุคลากรที่
ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
อันตรายจากรังส ี

 ๔๕๐  UC  เม.ย. ๒๕๖๔  x-ray 

  

๔.การเยี่ยมประเมินจากทีมประเมินตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

 ๑๕ คน  รพ.เมืองปาน  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตาม
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 

๒๔,๕๐๐  UC  มิ.ย. ๒๕๖๔  x-ray 

 รวม        29,950       

 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน ปีงบประมาณ2564 หน้า 370 
 
 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

งาน : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด 
  สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 งานประจ า  
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. เพื่อให้ผ่านการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบ าบดัในปี 2565  
2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีการด าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพให้เกิดบริการที่ปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการด าเนินการดังนี้ การจัดองคกรและการบริหารงาน

กายภาพบ าบัด การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  การบริหารความเสี่ยง การบริหารเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด อุปกรณ
และสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบขอมูลสารสนเทศทางกายภาพบ าบัด และการบริการทางกายภาพบ าบัด กระบวนการทางกายภาพบ าบัดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับข้อก าหนดในมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด   สภากายภาพบ าบัด  เพ่ือให้คุณภาพการบริการกายภาพบ าบัดเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถให้บริการ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  และเป็นไปตามมาตรฐาน มีขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบ โดยมีการสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการรักษาฟ้ืนฟูที่ทันสมัยมา
ใช้อย่างเหมาะสม จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดขึ้น  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และผ่านการประเมิน
จากสภากายภาพบ าบัด 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ จ านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130505               
 โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเมืองปาน ปี 2564  

  1.รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าระบบ
คุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดปี 2564 
โดยเลขานุการและผู้สังเกตการณ์คณะท างานผู้
เยี่ยมส ารวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด
สภากายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย 
 

 10  โรงพยาบาล
เมืองปาน 

-กลุ่มงานเวชกรรม
ฟื้นฟู มีการพัฒนา
ระบบตามระบบริ
หารคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
บริการ
กายภาพบ าบัด 

 4,500  UC  มีนาคม 2563 ภาวิณี เทพ
สิงห์ 

  2.รับการตรวจติดตามภายใน (IS) โดยทีม 
จังหวัดล าปาง 

-ทีม IS จังหวัด
ล าปางและผู้
สังเกตการณ์ 
จ านวน 10 คน 
-เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานเวชกรรมฟื้นฟู
และเจ้าหน้าที่
เก่ียวข้อง 10 คน 

โรงพยาบาล
เมืองปาน 

 -กลุม่งานเวช
กรรมฟ้ืนฟู มีการ
พัฒนาระบบตาม
ระบบบริหาร
คุณภาพตาม
มาตรฐานบริการ
กายภาพบ าบัด 

 1,800  UC  พฤษภาคม 
2563 

ภาวิณี เทพ
สิงห์ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    6,300    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คปสอ  เมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
การพัฒนาECS คุณภาพ. 

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 งานประจ า 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : 
1. .อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตในรพ.ภายใน 24 ชั่วโมง<ร้อยละ12 
2. โรงพยาบาลมีผลการประเมินECS คุณภาพ >ร้อยละ70 
3. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน < 16:แสนประชากร 
4. ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS >ร้อยละ65 

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

               การประเมิน ECS คุณภาพร้อยละ   66.1   หัวข้อประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ฝ่ายสนับสนุนได้แก่ ห้องยา แผนก X-RAY และแผนกการเงิน มีเฉพาะเวลา 
08.30-16.30 น.ผู้ป่วยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS ร้อยละ 63.59   ต่่ากว่าเกณฑ์ ผู้ป่วยกลุ่มโรคฉุกเฉินเช่น stroke ,STEMI มาด้วยระบบ EMS  น้อย 
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ล่าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที่ด่าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด่าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130506               
  โครงการโครงการการพัฒนาECS คุณภาพ. 

1 ประเมินตนเอง และพัฒนาECS 
คุณภาพตามส่วนขาด 

จนท.ER ปีละ 2 
ครั้ง 

รพ.เมืองปาน ECS คุณภาพ >
ร้อยละ70 

     ต.ค.63-ก.ย.64  ศิริรัตน์ 

2 ลดอุบัติเหตุ 
(1) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
-ร่วมทีมสอบสวนการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร 
(2) รายงานข้อมูลการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตให้ผู้รับผิดชอบRTI 

 ทีมสอบสวน
อุบัติเหตุกับทีม 

 อ่าเภอเมืองปาน  อัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร
ลดลงไม่เกิน 16 
ต่อแสนประชากร 

     ต.ค.63-ก.ย.64   
จิตติมา 

 

  (3) ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุทาง
จารจร  

 เจ้าหน้าที่ คป
สอ.เมืองปาน 

อ่าเภอเมืองปาน           

3 พัฒนามาตรฐาน EMS คุณภาพ              
 (1) ประชาสัมพันธ์การใช้ EMS ใน

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงstroke 
,MI,Sepsis,นักเรียนมัธยม และ
ประชาชนทั่วไป(บูรณาการใน 
ย. 1)  

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงนักเรียน
มัธยม และ
ประชาชนทั่วไป 

อ่าเภอเมืองปาน  ร้อยละของผู้ป่วย
ฉุกเฉินมาโดย
ระบบ EMS  >
ร้อยละ65 
 
 
 

   ต.ค.63-ก.ย.64  จิตติมา 
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ล่าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/

จ่านวน 
พ้ืนที่ด่าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด่าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ่านวน 

แหล่ง
งบ 

4 ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปีจมน้ า(บูรณา
การใน ย. 1 กลุ่มวัยเรียน) 

นักเรียนอ่าเภอ
เมืองปาน  

อ่าเภอเมืองปาน     ต.ค.63-ก.ย.64 ศิริรัตน์ 

5 พัฒนาบุคลากร        
 (1) ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ จนท.รพ.100 คน

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 30 คน 

อ่าเภอเมืองปาน  2,600 UC มี.ค.64  ศิริรัตน์ 

  (2) อบรม CPR/NCPR  จนท.รพ.และรพ.
สต.150 คน 

 คปสอ.เมืองปาน    3,000 UC   ก.ค.64  ศิริรัตน์ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด   5,600    
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ.เมืองปาน.จังหวัดล าปาง 

งาน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการ 
  สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 งานประจ า 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. เพื่อใหผู้้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าถึงบริการอย่างท่ัวถึงในอ าเภอเมืองปาน  
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

งานกายภาพบบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการในอ าเภอเมืองปานร่วมกับเครือข่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ
โดยชุมชนช่วยชุมชนอ าเภอเมืองปานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งด าเนินงานโดยเครือข่ายแกนน าผู้พิการแต่ละต าบลครอบคลุมทั้ง5ต าบล รวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง จาก
สถานการณ์จ านวนคนพิการในอ าเภอเมืองปานที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน๑,๒๓๐ 1,292, 1,515  ในปี 2561 ถึง 2563 ตามล าดับ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการในอ าเภอเมืองปานร่วมกับเครือข่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนช่วยชุมชนต่อไปเพื่อให้เกิดการบริการที่ทั่วถึงแก่ผู้พิการและผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 
แหล่ง
งบ 

 
  

รหัสโครงการ 130507 
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชนช่วยชุมชนอ าเภอเมืองปาน ปี 2564 

  

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพิการ คป
สอ.เมืองปาน เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงการจัดการข้อมูลในปี 
2565 

 15 คน  โรงพยาบาล
เมืองปาน 

- 2,150  UC  ธันวาคม 
2563 

 ภาวิณี เทพ
สิงห์ 

  

 2.ประชุมแกนน าเครือข่ายผู้พิการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชนช่วยชุมชนอ าเภอ
เมืองปาน 

25 คน   โรงพยาบาล
เมืองปาน 

  6,550  UC  มกราคม 
2563 

 ภาวิณี เทพ
สิงห์ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    8,700  UC   
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คปสอ. เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

งาน อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 งานประจ า 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ   การด าเนินงานจัดระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการคุ้มครองสุขภาพ 
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  ปี  2563 เป็นองค์กรปลอดโฟม 100 %    
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 รหัสโครงการ 130508               
  โครงการ การด าเนนิงานจัดระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน   ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจาก

มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)สนับสนุนการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
1 กิจกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย/ตลาดสดน่าซื้อ               

 (1) ชี้แจงงแนวทางการด าเนินงานให้แก่ มอค.  เทศบาล 1 
แห่ง/อบต. 5 
แห่ง 

อ.เมืองปาน ร้านอาหาร/
แผงลอย/ตลาด
สดได้รับการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ CFGT 

     ต.ค. 63 ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 (2) สนับสนุน อปท.พัฒนาร้านอาหารปรุงส าเร็จ
ตามเกณฑ์ CFGT/ตลาดสด น่าซื้อ 

ตลาดสด 1 
แห่ง 

        ต.ค.63-ก.ย.
64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (3) เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ในงานเทศกาล
ต่างๆ 

ร้านอาหาร 
84 ร้าน 

        ต.ค.63-ก.ย.
64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (4) สุ่มประเมินร้านอาหาร แผงลอย  ตลาดสด 
ตลาดนัด ตู้น้ าหยอดเหรียญ 

 ร้อยละ 10         มีค.-มิย.64 ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (5) การมอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย           พย.63-ก.ย.
64 

คปสอ. 

 (6) ติดตามการด าเนินงานอาหารปลอดภัยใน
ศูนย์เด็กและโรงเรียน 

              

 (7) สรุปประเมินผลงานทุก 3 เดือน (จากระบบ
รายงาน) 

          มค./มีค./มิย./
กย.64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

2 การด าเนินงานโครงการอ าเภอเมืองปานสะอาด 
ปราศจากภาชนะโฟม 

              

 (1) ชี้แจงงแนวทางการด าเนินงาน สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง 

อ.เมืองปาน หน่วยงาน/
องค์กรใน
อ าเภอไม่ใช้
โฟมบรรจุ
อาหาร 

     ต.ค.63 ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านสื่อช่องทาง
ต่างๆ และวันส าคัญ 

ที่ว่าการ
อ าเภอ 1 แห่ง 

          ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (3) รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน องค์กร ที่สมัครรับ
การประเมินเป็นองค์กร/ชุมชนปลอด
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

อปท. 5 แห่ง         ต.ค.63-ก.ย.
64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (4) ประเมินรับรององค์กร/ชุมชน ปลอด
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

สภ. 2 แห่ง         ทุกเดือน ทีมประเมิน
อ าเภอ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 (5)  รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานอ าเภอ ธนาคาร 2 
แห่ง 

        มค./มีค./มิย./
กย.64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (6)  สรุปผลการด าเนินงาน  สนง.เกษตร
อ าเภอ 1 แห่ง 

        มี.ค.63 - ก.ย.
64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

3 การพัฒนาส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ
ระดับประเทศ (HAS) 

              

 (1) ประชาสัมพันธ์โครงการ สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง 

อ.เมืองปาน ส้วมใน
หน่วยงาน/
องค์กรใน
อ าเภอผ่าน
มาตรฐานส้วม
สาธารณะ
ระดับประเทศ 
(HAS) 

   ต.ค.
63 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 (2) หน่วยงาน/องค์กรในอ าเภอสมัครเข้าร่วม
โครงการ 

ที่ว่าการ
อ าเภอ 1 แห่ง 

   มีสุดยอดส้วม
ในอ าเภอ 

    ต.ค.63 -กพ.
64 

 

 (3)  สนับสนุนหน่วยงาน/องค์กร พัฒนาส้วมได้
มาตรฐาน HAS 

อปท. 5 แห่ง         ต.ค.63-ก.ย.
64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (4) ประเมินรับรองส้วมได้มาตรฐาน HAS สนง.เกษตร
อ าเภอ 1 แห่ง 

        ต.ค.63-ก.ย.
64 

ทีมประเมิน
อ าเภอ 

 (5) คัดเลือกสุดยอดส้วมในอ าเภอ สภ. 2 แห่ง    -  -   สค.64 ทีมประเมิน
อ าเภอ 

 (6) ส่งรายชื่อสุดยอดส้วมของอ าเภอให้จังหวัด ธนาคาร 2 
แห่ง 

        สค.64 ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และการ
เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (NHIS) 

              

 (1) ท าหนังสือแจ้ง อปท.ส ารวจและบันทึกข้อมูล
ออนไลน์  ด้าน สวล.ใน อปท. ตามหนังสือที่
ทาง สสจ.ล าปางแจ้งมา 

อปท. ใน
อ าเภอ 5 แห่ง 

อ.เมืองปาน  - อปท.ทุกแห่ง
รับทราบแนว
ทางการบันทึก
ข้อมูล 

 -  - พ.ย.63 - ธ.ค.
63 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (2) ติดตามการบันทึกข้อมูลการลงข้อมูลด้าน 
สวล.ใน อปท. 

อปท.ที่บันทึก
ข้อมูลในเว็บ 

  - มีข้อมูลของ
อปท.ที่บันทึก
ข้อมูล 

 -  - ธ.ค.63-ม.ค.
64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (3) สรุปผลการด าเนินงานด้าน สวล.ใน อปท. ส่ง 
สสจ.ล าปาง 

อปท.ที่บันทึก
ข้อมูลในเว็บ 

  - มีข้อมูลส่งให้ 
สสจ.ล าปาง 

 -  - ก.ย.-64 ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

5 สนับสนุนงานพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อปท. (EHA, อบต.น่าอยู่ ) 

              

 (1) ประชุมชี้แจงโครงการ/เป้าหมาย/Guide 
line แนวทางการด าเนินงานให้แก่ อปท. 

เทศบาล   อบต.  
และ จนท.รพ
สต. ทุกแห่ง 
แห่งละ 1 คน 

 อ.เมืองปาน  - รับทราบ
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 -  - ก.พ.64 - 
มี.ค.64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (2) เทศบาลสมัครเข้ารับการประเมิน  EHA , 
อบต.น่าอยู่ 

           ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (3) ประเมินรับรองหน่วยงานตนเองตามเกณฑ์            ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (4) สนับสนุน อปท.พัฒนาให้ได้มาตรฐานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

            ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 (5) ส่งรายชื่อ อปท. และผลการประเมินให้
จังหวัด  

อปท.ที่สมัคร
รับ 

อ.เมืองปาน  - มี อปท. รับ  -  - มี.ค.64 - 
เม.ย.64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

6 การเฝ้าระวังผลกระทบจากภาวะหมอกควัน               

 (1) ท าหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานการ
เฝ้าระวังผลกระทบจากหมอกควัน 

สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง 

อ.เมืองปาน  - ผอ.รพ.สต.
ทราบแนว
ทางการ
ด าเนินงาน 

 -  - ต.ค.-63 ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่าน วิทยุ 
ข่าวประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและในงานวัน
ส าคัญต่างๆ เรื่องการป้องกันและผลกระทบ
จากหมอกควัน 

สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง 

  - ประชาชน
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

 -  - ต.ค.63 - 
ต.ค.64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 

 (3) มอค.เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง  7 กลุ่ม ได้แก่ 1.
กลุ่มเด็ก 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้สูงอายุ 4.
ผู้ป่วยโรคหอบหืด 5.ผู้ป่วยโรคถุงลมปอดอุด 

สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง 

    -  - ต.ค.63 - 
ต.ค.64 

มอค. อ าเภอ
เมืองปาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 กั้นเรื้อรัง 6.ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และ 7.ผู้ป่วย
โรคหัวใจ 

       

 (4) มอค. อสม. เยี่ยมบ้าน ให้ค าแนะน าการดู
ลุสขภาพกลุ่มเสี่ยง 

สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง 

อ.เมืองปาน  - กลุ่มเสี่ยง
รับทราบการ
ดูแลสุขภาพ 

 -  - ต.ค.63 - 
ต.ค.64 

มอค./อสม 

 (5) มีทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ 
เวชภาณฑ์  หน้ากาก 

สถานบริการ
สาธารณสุข 
10 แห่ง 

อ.เมืองปาน  - มีข้อมูลกลุ่ม
เสี่ยงและวัสดุ
อุปกรณ์ 

 -  - ต.ค.63 - 
ต.ค.64 

มอค. 

 (6) รพ.และ รพ.สต  จัดเตรียมห้องสะอาด และ
ประสานงาน อปท  หน่วยงานราชการ  และ
ชุมชน ในการเตรียม ห้องสะอาด ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

รพ.และ รพ.
สต อปท  
หน่วยงาน
ราชการ  และ
ชุมชน 

 

 

        ต.ค.63 - 
ต.ค.64 

ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ./
รพช. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

7 พัฒนางาน Green & clean hospital         
(1) ปรับปรุงคณะกรรมการ Green & clean 

hospital 
  1 ครั้ง   พ.ย.-63  

(2)  มีการสร้างนวัตกรรม GREEN และมีการ
แลกเปลี่ยนลงสู่ชุมชน เรียนรู้กับเครือข่าย
โรงพยาบาล และชุมชน  

จนท.รพ/ คป.
สอ.70 คน 

ทุกหน่วยงานใน 
คปสอ. 

1 ครั้ง   มิ.ย.-64  

(3) จัดกิจกรรม "โลกสวยด้วยมือเรา ชาว รพ.
เมืองปาน" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 
ครั้งที่ 3 ปี 2564 
- กิจกรรม Greenery café 
- กิจกรรม Greenery hospital & Greenery 
community 

จนท.รพ/ คป.
สอ./ผู้น า 
ชุมชน และ 
อสม. ร้านค้า
70 คน 

ทุกหน่วยงานใน 
คปสอ./ผู้น า
ชุมชน อสม. 
ร้านค้า 

1 ครั้ง 6,300 UC มิ.ย.-64  

(4) โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ 
 

     ธ.ค.63-         
ก.ย.64 

 

(5) โรงพยาบาลจัดตั้งตลาด Green Market 
ของโรงพยาบาล 

จนท.รพ. รพ.เมืองปาน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

  ธ.ค.63-         
ก.ย.64 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 (6)  โรงพยาบาลมีจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

  มีมาตรฐาน
จัดบริการอาชี
วอนามัยและ
เวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 
ระดับดีมาก 

  ธ.ค.63-         
ก.ย.64 

 

(7)  ล าปางสะอาด ปราศจากโฟม 
 

รพช. รพ.สต. รพช. รพ.สต. มีการตรวจ
ร้านค้า และ
ชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

  มี.ค64 พค
64 ก.ย64 

 

(8) ส ารวจ สวล.รพ. รพช. รพ.สต. รพช. รพ.สต. มีการตรวจ
สิ่งแวดล้อม
สม่ าเสมอ 

  มีค64 พค64 
กย64 

 

 (9) จัดท า MOU การจัดการขยะมูลฝอยรีไซเคิล
กับ อบต.บ้านขอ 

รพช.อบต.
บ้านขอ 

รพ.เมืองปาน สามารถ
จัดการขยะได้
ครบวงจร 
 
 

  ธ.ค.64  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

8 พัฒนาระบบเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค        
(1) ตรวจบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์และสอบ
เทียบเครื่องมือโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์เชียงใหม่ 

 ทุกหน่วยงานใน 
รพ. 

1 ครั้ง  UC งบ
อยู่ENV 

มิ.ย.-64  

(2) การส่งน้ าประปาตรวจ ปีละ 3 ครั้ง ระบบประปา/
3 ครั้ง 

รพ.เมืองปาน  แผนเงิน
บ ารุง 

 ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย..
64 

 

(3) การส่งตรวจน้ าเสีย ปีละ 3 ครั้ง ระบบบ าบัด
น้ าเสีย/3 ครั้ง 

รพ.เมืองปาน  แผนเงิน
บ ารุง 

 ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย..
64 

 

(4) ชุดตรวจโคลิฟอร์มเบื้องต้น (SI2)  โรงอาหาร 
รพ./4 ครั้ง 

รพ.เมืองปาน  แผนเงิน
บ ารุง 

 ธ.ค.,ก.พ.,พ.ค.
,ส.ค. 64 

 

9 การพัฒนาบุคลากร        
 (1) อบรมหลักสูตรการดูแลระบบประปา และ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ผู้ดูแลระบบ/
2 คน 

รพ.เมืองปาน ผู้ดูแลระบบ
ประปา และ
ระบบบ าบดัน้ า
เสียมคีวามรู ้

งบ ย.3  ม.ค.-ก.ย.64 คณะกรรมก
ารGreen 
and clean 

(2) อบรมหลักสูตรฟ้ืนฟูความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล  
หลักสูตร 10 วัน ระยะสั้น 

1 คน รพ.เมืองปาน พัฒนาระบบกา
ด าเนินงานอาชี
วอนามัยใน
โรงพยาบาล 

งบ ย.3  ม.ค.-ก.ย.64 กรรณิกา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมา
ย/จ านวน 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน แหล่ง
งบ 

 (3) อบรมการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย(OH&S)และสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล (ENV) 

1 คน รพ.เมืองปาน พัฒนาระบบ
การด าเนินงาน
อาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาล 

ย.3  ม.ค.-ก.ย.64 กรรณิกา 

 (4) อบรมการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย(OH&S)และสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล (ENV) ส าหรับนักวิชาการ
สาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบ 

1 คน รพ.เมืองปาน พัฒนาระบบ
การ
ด าเนินงาน  
อาชีวอนามัย
โรงพยาบาล 

ย.3  ม.ค.-ก.ย.64 จิรายุทธ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด    6,300    

 



 


