
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานท่ี 3 การป้องกันโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ประเด็น / งาน :  ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด (KPI) :

1. การขับเคล่ือนระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)

2. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) รายงานถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน

1.มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS อ าเภอเกาะคา

2. มีทีม SAT, MERT, Mini MERT ,EMS, MCATT ,SRRT

3.อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ ( DHS ) ผ่านเกณฑ์ /  SRRT ผ่านเกณฑ์ คงสภาพจนถึงปี 2563

4. มีแนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ

 รหัสโครงการ K030105 โครงการพัฒนาระบบการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ อ าเภอเกาะคา

1.โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอ าเภอเกาะคาปี62 EOC 1 แห่ง อ าเภอเกาะคา อ าเภอเกาะคามี ธค.61 - มค.62 เพ็ญศรี

( Emergency Operation Center : EOC ) EOC ท่ีมีประสิทธิภาพ สนอง

 1.1จัดท าแนวทางการรายงาน และข้อมูลการเฝ้าระวังโรค ตค.61 - กย.62 ผทายวุธ

และภัยสุขภาพ (Situation Awareness Team : SAT)

 -  ทบทวนผังและโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ 1 คร้ัง/20คน คปสอ.เกาะคา มีโครงสร้าง ธ.ค.-61 เพ็ญศรี

และทบทวนทีม SAT  ทบทวนค าสัง ICS ICSและค าส่ัง มค.61 ผทายวุธ

 -  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอ าเภอเกาะคา EOC 1 แห่ง ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์ ตค.61 - กย.62 สนอง

( Emergency Operation Center : EOC ) ตึกหลวงล าปาง เบญจวรรณ

1.2 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และแนวทางการด าเนิน ทีมปฏิบัติการ ระดับอ าเภอ      2 คร้ัง มค.,พ.ค..62 ผทายวุธ

งานกับทีมในส่วนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อมกับทีม 2คร้ัง/20คน คปสอ.เกาะคา สนอง

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2562

  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

หนา้ที ่1 จาก 3



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

SAT, MERT, Mini MERT ,EMS, MCATT CDCU,SRRT เบญจวรรณ

SAT : Situation Awareness Team 

MERT : Medical Emergency Response Team

EMS : Emergency Medical Services

MCATT : Mental Health Crisis Assessment & 

Treatment Team

CDCU : Communicable Disease Control Unit

SRRT : Surveillance Rapid Response Team

 - ประชุมทีม SRRT ปีละ 2 คร้ัง 20 คน คปสอ.เกาะคา 2 คร้ัง 4,000.00    UC มค./เมย.62 สนอง

 - ส่งทีม SAT, MERT, Mini MERT ,MCATT ,SRRT 20 คน คปสอ.เกาะคา ค่าอาหาร เพ็ญศรี

เข้าอบรมเม่ือมีการจัดอบรมในจังหวัดหรือเขต รักษามาตรฐาน ผทายวุธ

 - ส่งทีมอบรมระบาดวิทยาภาคสนามและการจัดการ (FEMT) 2 คน ร.พ.เกาะคา 3คร้ังๆละ5วัน *41960 บูรณาการ พย.,ก.พ.,กค.62 พญ.พัณณิตา

Field Epidemiology and Management Training for SRRT กับย.3 สนอง

HRD

1.3 ฝึกซ้อม Functional Exercise ของส่วนงานต่างๆ 40 คน/ทีม อ าเภอเกาะคา อบรม1วัน

  - ซ้อมแผนน้ าท่วมและแก็สระเบิด(Table  Top) ปภ.อ าเภอ ค่าอาหาร 4,000.00    UC          พค.62 เพ็ญศรี

ต.ล าปางหลวง วัสดุ 1,000.00    UC ผทายวุธ

นาแก้ว,นาแส่ง สนอง

วังพร้าว,ไหล่หิน เบญจวรรณ

ใหม่พัฒนา

1.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการสนับสนุนการด าเนินงาน  เพียงพอ คปสอ.เกาะคา คลังวัสดุ อ าพัน

EOC และ ส่วนปฏิบัติการ พร้อมใช้ อุปกรณ์การแพทย์ ตค.61 - กย.62 สนอง

เพ็ญศรี

1.5. การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค

หนา้ที ่2 จาก 3



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

และภัยสุขภาพ

 -ประชุม War room ในการควบคุมโรคระบาด 20 คน อ าเภอเกาะคา เดือนละคร้ัง มีค.62-สค.62 สนอง

ค่าอาหารว่าง 3,000.00    UC ผทายวุธ

20*25*6ด.

 2.การควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ (ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่)

2.1ประชุมเตรียมความพร้อมในเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีและ อ าเภอเกาะคา ประชุม1คร้ัง 2,500.00    UC พ.ค.-มิ.ย.61 เพียงเดือน

โรงพยาบาลเกาะคา,สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา อสม.100 คน ค่าอาหารว่าง25 ผทายวุธ

เจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต.และ อสม. *25=100

2.2 ออกให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 5,700 คน รพ.สต./รพ.เกาะคาค่าวัสดุ=3,500 3,500.00    UC พ.ค.-มิ.ย.61 เพียงเดือน

กลุ่มเป้าหมาย-หญิงต้ังครรภ์อายุ  4  เดือนข้ึนไป ค่าถ่ายเอกสาร ผทายวุธ

 -เด็กอายุ6 เดือน-2 ปี   ,กลุ่มผู้ป่วย COPD, ผู้ป่วยAsthma 1,500 บาท 1,500.00    UC

กลุ่มโรคหัวใจ ,โรคหลอดเลือดสมอง, ไตวายเร้ือรัง, โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยมะเร็งระยะให้เคมีบ าบัดและสูงอายุ 66 ปีข้ึนไป

2.3 มีการประชุมให้ความรู้กลุ่มเส่ียงต่อโรคไข้หวัดใหญ่ 1,340 คน กลุ่มเส่ียง ค่าอาหารว่าง 33,500.00  UC พ.ค.-มิ.ย.61 เพียงเดือน

1340*25บาท ผทายวุธ

2.4  ลงบันทึกข้อมูลหลังให้บริการ 5,700 คน จนท.กลุ่มงานเวชฯ มิ.ย.-ก.ย.61 กลุ่มเวชฯ

รวมงบฯ 53,000.00  

หนา้ที ่3 จาก 3


