
แผนงานประจ า
1 030601 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 2,200.00       2,200.00         
2 030602 โครงการพฒันาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยั รับบริการทางทนัตกรรม (ไม่ใชง้บ) -                -                  
3 030603  โครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและบริการสุขภาพ คบส อ าเภอเกาะคา (ไม่ใชง้บ) -                -                  
4 030604 โครงการงานประจ า พฒันา ECS (Emergency Care System)คุณภาพ 21,750.00     21,750.00       

5 030605 โครงการงานประจ าบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มGREEN & CLEAN Hospital อ าเภอเกาะคา 12,200.00     12,200.00       

6 030606 โครงการการวางแผนและประเมินผลควบคุมก ากบัติดตามนิเทศ อ าเภอเกาะคา 256,400.00   256,400.00     

7 030607 โครงการงานประจ าพฒันาระบบการตรวจสอบภายควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 10,400.00     10,400.00       
8 030608 โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์อ าเภอเกาะคา (ไม่ใชง้บ) -                -                  
9 030609 โครงการบ าบดัรักษา และติดตามผูติ้ดยาเสพติด อ าเภอเกาะคา 19,000.00     19,000.00       

321,950.00   -            -            -            -              -                  321,950.00     รวม ประจ า ทั้งหมด 9 โครงการ เป็นเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏบัิตกิารสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ประเด็น / งาน : ยุทธศาสตรท์ี ่2 ด้านการบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ทีต้่องการ 1. ร้อยละการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยทัง้ด้านหตัถการและยาสมุนไพร (ร้อยละ 20.5)

                                 2. เพิม่การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์

                                 3. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหา

1. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน คิดเปน็ ร้อยละ 18.82 (โรงพยาบาล ร้อยละ 9.4 )

2. โรงพยาบาลมีรายการยาสมุนไพร 30 รายการ รพ.สต. 10 รายการ มูลค่าการใช้ยา

สมุนไพร 399,899คิดเปน็ร้อยละ 1.45

3. บริการคลินิกข้อเข่าเส่ือมด้วยสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุ

4. บริการฟืน้ฟหูญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยสิทธิ UC/CSCD ร้อยละ  50 ของหญิงหลังคลอดในเขตอ.เกาะคา ปี2563ได้ ร้อยละ 39

5. เปดิบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มีการจ่ายต ารับยา 2 ต ารับคือ ต ารับศุขไสยาศน/์ต ารับท าลาย

จ านวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ 030206

โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบรกิารงานแพทย์แผนไทย

1.1  จัดบริการคลินิกเฉพาะโรค กลุ่มโรค/อาการ 4 โรคหลัก ได้แก่ ไมเกรน,ภูมิแพ,้ ผู้ปว่ย 4 โรคหลัก รพ.เกาะคา มีใหบ้ริการคลินิก ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

อัมพฤกษ-์อัมพาต,ข้อเข่าเส่ือม แผนกผู้ปว่ยนอกต้องได้พบและรับการรักษาโดยแพทย์ ทีม่ารับบริการ OPD เฉพาะโรค 4 กลุ่ม

แผนไทย ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

 - ชี้แจงแนวทางการเข้าถึงบริการแก่พยาบาลคัดกรอง /แพทย์ เพือ่ส่งต่อผู้ปว่ย

   เข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

1.2 จัดใหม้ีบริการหตัถการ พอกเข่าสมุนไพร (lampang model) ร้อยละ 50 ของผู้สูง รพ.เกาะคา  - ผู้สูงอายุและกลุ่ม  -บรูณาการณ์ ต.ค.63-ก.ย.64  - งานแพทย์แผนไทยฯ

  - ออกใหบ้ริการใน NPCU แหง่ละ 1 คร้ัง/เดือน อายุหรือ ผู้ทีม่ีอายุ NPCU 5 แหง่ ผู้ทีม่ีอายุ 55 ปี ร่วมกับงานผู้สูงอายุ  - คลินิกผู้สูงอายุ

  - คลินิก NCD 55 ปขีึ้นไปทีม่ารับ ขึ้นไปได้รับการ งานเภสัช

  - คลินิกแพทย์แผนไทย บริการ อย่างน้อย พอกเข่า

1 คร้ัง/ปี  - ผู้ปว่ยข้อเข่าเส่ือม

1.3 จัดบริการตามกลุ่มวัย

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คปสอ.เกาะคา จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ



      แม่และเด็ก - ใหบ้ริการฟืน้ฟหูญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย (ทบัหม้อเกลือ) หญิงหลังคลอด รพ.เกาะคา  - หญิงหลังคลอด ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

ร้อยละ 50 UC/CSCD ได้รับการฟืน้ฟู

ในเขตอ.เกาะคา ร้อยละ 50 

     วัยท างาน - ลดการใช้ NSAIDs ในกลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการท างาน ผู้ปว่ยนอกทีม่า รพ.เกาะคา ใช้ยาสมุนไพร ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

(Office Syndrome) รับบริการทีม่ีอาการ รพ.สต.13 แหง่ แทนยากลุ่ม งานเภสัชฯ

  - ยาผสมเถาวัลย์เปรียง,ยาสหศัธารา Office Syndrome NSAIDs ในกลุ่ม

วัยท างาน

       ผู้สูงอายุ - ใหบ้ริการพอกยาสมุนไพรข้อเข่าในผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 55 ปขีึ้นไป ร้อยละ 50 ของผู้สูง รพ.เกาะคา  - ผู้สูงอายุทีม่า บรูณาการร่วม ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี ทีม่ารับบริการในรพ. รพ.สต.13 แหง่ รับบริการร้อยละ งานเภสัชฯ,งานผู้สูวอายุ คลินิกผู้สูงอายุ

50 ได้รับการพอก

ยาสมุนไพร

2. ส่งเสรมิการใช้ยาสมนุไพร

2.1 ใช้ยาสมุนไพรเลือกเปน็อันดับแรก (First Line Drug) ได้แก่ ยาฟา้ทะลายโจร,  - มูลค่าการใช้ยาสมุน  -รพ.เกาะคา มูลค่าการใช้ยาสมุน ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

ยาขมิ้นชัน ไพร เพิม่ขึ้นอย่าง  -รพ.สต.13 แหง่ ไพร เพิม่ขึ้นอย่าง

น้อย ร้อยละ 10 น้อย ร้อยละ 10

2.2 ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจัจุบนั  - ยาสมุนไพรทดแทน  -รพ.เกาะคา  -มูลค่าการใช้ยา ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

        1) ยาผสมเพชรสังฆาต ทดแทน Daflon ยาแผนปจัจุบนัมี สมุนไพรเพิม่ขึ้น

        2) ยาขี้ผ้ึงไพล หรือครีมไพล ทดแทน ครีมน้ ามันระก า 5 รายการ  

        3) มะขามแขก ทดแทน Bisacodyl,Milk of Magnesia (MOM)

        4) ครีมพญายอ ทดแทน Acyclovir Cream

        5) กลีเซอรีนพญายอ ทดแทน TA Oral Paste

2.3 ใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ แทนยากลุ่ม NSAIDs ได้แก่ ใหม้ียาสมุนไพร  -รพ.เกาะคา ผู้ปว่ยอาการปวด ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

ยาผสมเถาวัลย์เปรียง,ยาสหศัธารา ทดแทน NSAIDs  -รพ.สต.13 แหง่ กล้ามเนื้อได้รับ

2 รายการ ยาสมุนไพร

3. เพ่ิมการเข้าถึงบรกิารกัญชาทางการแพทย์

3.1 ใหบ้ริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มีบริการคลินิก รพ.เกาะคา ผู้ปว่ยได้รับบริการ ต.ค.63-ก.ย.64 งานแพทย์แผนไทยฯ

 - แพทย์แผนไทย เปน็ผู้ตรวจ วินิจฉัยและส่ังการรักษา (ยกเว้นต ารับยาน้ ามันเมตตา กัญชาทางการแพทย์ กัญชาทางการ คลินิกใหค้ าปรึกษา

โอรส/การุณย์โอสถ) แผนไทย แพทย์ตามกลุ่ม งานเภสัชฯ

 - จัดใหม้ีต ารับยาสมุนไพรทีม่ีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต ารับศุขไสยาศน/์ต ารับท าลาย อาการ

พระสุเมรุ/ต ารับยาแก้ลมแก้เส้น/ต ารับยาแก้ลมขึ้นเบือ้สูง/น้ ามันกัญชาอ.เดชา



(แพทย์แผนไทยส่ังจ่าย)

น้ ามันเมตตาโอสถ/น้ ามันการุณย์โอสถ(แพทย์แผนปจัจุบนัส่ังจ่าย)

4. พัฒนาศักภาพบุคลากร งานแพทย์แผนไทย

 - จัดอบรม การใช้ยาพอกสมุนไพรข้อเช่าเส่ือม และ การใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล/ รพ.เกาะคา เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล 2,200.00    UC 6-พ.ย.-63

แก่ พยาบาล,เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาล สาธารณสุขในรพ.และ /สาธารณสุขใน

และรพ.สต. รพ.สต. 13 แหง่ รพ.สต.ได้รับการ

ค่าอาหาร 20 x 60= 1,200 20 คน อบรมการใช้ยา

อาหารว่าง 2 มื้อ สมุนไพร

(25 x 2)x20 = 1,000

รวม 2,200 บาท

รวมงบประมาณ UC 2,200.00    



วิสัยทัศน์ (Vision) คปสอ.เกาะคา    " คปสอ.เกาะคา เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพทีร่วมพลังสังคม เพือ่ประชาชนคนเกาะคามีสุขภาพดี ภายในปี 2565"

      เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของจังหวัดล าปาง

กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนอ าเภอเกาะคา

1. เด็กอายุขวบคร่ึงไม่มีฟันน้้านมผุ  caries free  ร้อยละ 100

2. ในเด็ก 3 ปี ไม่มีฟันน้้านมผุ caries free  ร้อยละ 58.68

3. มีการป้องกันฟันผุในเด็ก  0-2 ปี ด้วยการทาฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 52.48

4. มีการป้องกันฟันผุในเด็ก  3-5 ปี ด้วยการทาฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 67.41

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

 1. ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ - caries free ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 58

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ บูรณาการ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564

คปสอ.เกาะคา  จงัหวัดล้าปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP& P Excellence)

      แผนงานที ่1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

           โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

                ตัวชี้วัดที ่2   2.1 ไม่มีมารดาตายด้วยสาเหตุทีป่้องกันได้

                                 2.2 น้้าหนักเด็กแรกคลอดมากกว่า 3,000 g  90 %  (เน้น ANC คุณภาพ , จติรประภัสสร )

                ตัวชี้วัดที ่3   3.1 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง 100 %

                                 3.2 เด็ก 0-5 ปี ส่งสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90%

                ตัวชี้วัดที ่4   4.1 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ีย

                                 4.2 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  93% (เน้น WCC คุณภาพ, Vac คุณภาพ , การบริหารจดัการ CPM อ้าเภอ, การจดัการด้านสังคม )

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ
พ้ืนที่

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ



โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี

และเด็กปฐมวัย

1.ส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ในชุมชน

1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการแปรงฟันในหญิง

ต้ังครรภ์โดยการควบคุมแผ่นคราบจลิุนทรีย์ (ลดภาวะเหงือก

อักเสบป้องกัน preterm labor และ Low birth  weight)

ทุกราย อ.เกาะคา หญิงต้ังครรภ์ในเขต

รับผิดชอบได้รับการตรวจ

ฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ50

ตค.63-กย.64 ทพญ.โศรยา

1.2. เย่ียมหลังคลอด โดยจนท.หรือ อสม.เชี่ยวชาญให้

ค้าแนะน้าการดูแลอนามัยช่องปากทารก

ทุกราย อ.เกาะคา ตค.63-กย.65 ทพญ.โศรยา

2. การจดับริการทันตกรรมคุณภาพ

2.1 ตรวจสุขภาพช่องปากทุกราย  อย่างน้อย 1 คร้ัง/ฝึก

แปรงฟัน อ.เกาะคา

2.2 ขูดหนิน้้าลาย/ขัดฟัน หญิงต้ังครรภ์ อ.เกาะคา ตค.63-กย.64 ทพญ.โศรยา

 3. สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากคลินิก

WCC

3.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก/สอนแปรงฟัน/สอนเช็ดช่องปาก/

ทาฟลูออไรด์วานิช ทุกคร้ังทีม่ารับบริการ

ทุกราย อ.เกาะคา เด็ก 3 ปี มีปราศจากฟันผุ

 ร้อยละ 55

ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

 3.2 ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร -บันทึกจ้านวน

ซ่ีฟันทีข่ึ้น คราบจลิุนทรีย์ รอยผุเร่ิมแรก และพฤติกรรมเส่ียง

เพือ่เพิม่ %caries free

1,028 คน อ.เกาะคา  -เด็กในคลินิกWCCได้รับ

การตรวจฟัน/ผู้ปกครอง

ได้ฝึกทักษะท้าความ

สะอาดช่องปากใหเ้ด็ก

ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

 3.3 เด็กอายุ 0-2 ปี  ได้รับการติดตามสุขภาพช่องปาก 

ประเมินความเส่ียง จดัการตามguildlineและทาฟลูออไรด์

วานิช

1,028 คน อ.เกาะคา  -เด็กได้รับการแจกผ้าเช็ด

เหงือก/แปรงสีฟันเด็ก

ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์



 3.3 ฝึกทักษะใหก้ับผู้ปกครองการดูแลความสะอาดช่องปาก

เด็กเพือ่ลดคราบจลิุนทรีย์ โดยการลงมือฝึกปฏิบัติจริง

1,028 คน อ.เกาะคา ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

3.4  เด็กทีไ่ด้รับการประเมินสภาวะช่องปากและพฤติกรรม 

และจดัระดับว่ามีความเส่ียงต่อฟันผุได้รับการเย่ียมบ้านเพือ่

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

100 คน อ.เกาะคา   - ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

3.5 ใหบ้ริการทันตกรรมตามความจ้าเป็น เน้นการ early 

detection

อ.เกาะคา ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

3.6 อบรมอสม.เชี่ยวชาญด้านทันตฯเน้นการดูแลกลุ่มเด็กเล็ก

 (มีไฟล์คู่มืออสม.จากwebส้านักทันตฯ)

 -  -  -  -  - ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

4.สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

4.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและส้ารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ

เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้าขัอมูลบันทึกในโปรแกรม

สถานบริการ (ส่งออก HDC)

เด็กในศูนย์เด็ก 474 คน ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

4.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

 - แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

 - จดัอาหารว่างด้วยผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห/์เน้นการด่ืมนมจดื ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

 - พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการศูนย์เด็กอ่อนหวาน

ปลอดน้้าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

4.3 ใหบ้ริการทันตกรรมตามความจ้าเป็น เน้นการ 

earlydetection ทาฟลูออไรด์วานิช ในเด็กทีม่ีความเส่ียง 

และอุดฟันแบบ SMART technic (เพิม่ cavity free)

ศูนย์เด็ก 474 คน ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

ศูนย์เด็ก 10 แหง่

อ.เกาะคา  -เด็กในศูนย์เด็กได้รับ

การตรวจช่องปาก/รับ

การรักษาทางทันตกรรม/

ทาฟลูออไรด์วานิช



4.4 ศูนย์เด็กคุณภาพ สอนการใช้ไหมขัดฟัน  ศูนย์เด็ก 2 แหง่ /100 คน ท.ไหล่หนิ,

   ท.วัง

พร้าว

สสจ.ล้าปางสนับสนุนไหม

ขัดฟัน

ตค.63-กย.64 ทพญ.บุศรินทร์

5. ตรวจสุขภาพช่องปากและส้ารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ

เด็กทุกคนในระดับอนุบาลน้าขัอมูลบันทึกในโปรแกรมสถาน

บริการ (ส่งออก HDC)

นักเรียน อนุบาล 720 คน ตค.63-กย.64 ทพญ.ธนวรรณ

5.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน

ระดับอนุบาล

ตค.63-กย.64 ทพญ.ธนวรรณ

 - แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ตค.63-กย.64 ทพญ.ธนวรรณ

5.2 ใหบ้ริการทันตกรรมตามความจ้าเป็น เน้นการ 

earlydetection ทาฟลูออไรด์วานิช ในเด็กทีม่ีความเส่ียง 

และอุดฟันแบบ SMART technic (เพิม่ cavity free)(250

บ/ราย)

นักเรียน อนุบาล 720 คน ตค.63-กย.64 ทพญ.ธนวรรณ

วิสัยทัศน์ (Vision) คปสอ.เกาะคา    " คปสอ.เกาะคา เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพทีร่วมพลังสังคม เพือ่ประชาชนคนเกาะคามีสุขภาพดี ภายในปี 2565"

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP& P Excellence)

     ตัวช้ีวัดที ่5   เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  มีสติปัญญาไม่ต้่ากว่า 100 ( IQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ เป้าหมายปี 2565 ร้อยละ 100 )

     ตัวช้ีวัดที ่6   เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  สูงดีสมส่วน (เป้าปี 2565 คือ 76%) โดยในปี 2561 ร้อยละ 65

     ตัวช้ีวัดที ่7   เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต้่ากว่า 100 ( EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ เป้าหมายปี 2565 ร้อยละ 70 )

ทัง้อ้าเภอ  -นักเรียนอนุบาลได้รับ

การตรวจช่องปาก/รับ

การรักษาทางทันตกรรม/

ทาฟลูออไรด์วานิชรร. 20 แหง่

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2564

      แผนงานที ่1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

      เป้าประสงค์ / ตัวช้ีวัด

           โครงการที ่2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

     ตัวช้ีวัดที ่8   เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  ร้อยละ 80



สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :GAP

กลุ่มเด็กวัยเรียนอ าเภอเกาะคา

 - เด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 1,514 ราย  ร้อยละ 53.16 พบว่าเด็ก 6 ปี ปราศจากฟันแท้ผุ caries free = ร้อยละ 96.1  

 - เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุ caries free = ร้อยละ 57.54  มี cavity free (เด็กทีไ่ม่มีฟันผุ+เด็กทีไ่ด้รับการอุดแล้ว)= ร้อยละ 91.06

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

1. ร้อยละเด็กกลุ่ม 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (วัดทีเ่ด็ก 12 ปี ) ไม่ต้่ากว่า 85 

2. ร้อยละเด็ก 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ  ไม่ต้่ากว่า ร้อยละ 70

จ้านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย

เรียนและวัยรุ่น

1 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน

1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและใหบ้ริการทันตกรรมตามความ

จ้าเป็น

20 รร. อ.เกาะคา

1.2 เน้นคุณภาพเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีที ่1 ในเด็ก ป.

1 - ป.6 ตาม  teatment need ตรวจสอบการยึดติดทุก

ภาคเรียน        (ทุกสถานบริการทบทวนกระบวนการ

เคลือบหลุมร่องฟันและ         แก้ไขจดุบกพร่องก่อนเร่ิม

ด้าเนินการ )(250บ/ซ่ี)

315 คน อ.เกาะคา ต.ค.63-  ก.ย.64 ทพญ.ธนวรรณ      

 ทพ.ราชันย์

1.3 ผลักดันใหเ้กิดกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน
20 รร.

ต.ค.63-  ก.ย.64 ทพญ.ธนวรรณ      

 ทพ.ราชันย์

  - พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการโรงเรียนอ่อนหวาน

ปลอดน้้าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

     ตัวช้ีวัดที ่9  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี โดยในปี 2561 40 ต่อ 1000 ประชากร

ล้าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ้านวน
พืน้ที่

ด้าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ด้าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



  - กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

  - เน้นกิจกรรมแปรงฟันก่อนนอน ใหผู้้ปกครองเข้ามามีส่วน

ร่วม

  - ฝึกเด็กนักเรียนใช้วิธีการแปรงฟันแบบแปรงแหง้

  - สนับสนุนใหน้ักเรียนใช้ไหมขัดฟันในการท้าความสะอาด

ฟัน

1.4 งานข้อมูล: ตรวจสุขภาพช่องปากและส้ารวจพฤติกรรม

เด็กป.6 และบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลของสถานบริการ

338  คน ต.ค.63-  ก.ย.64 ทพญ.ธนวรรณ    

ทพ.ราชันย์

1.5 ด้าเนินกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพทุกโรงเรียนในเขต

รับผิดชอบ และคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรม

แปรงฟันคุณภาพระดับจงัหวัด

   - ร่วมกับโรงเรียนจดักระบวนการใหน้ักเรียนแปรงฟันเป็น

(แปรงฟันสะอาด ทัว่ถึงอย่างสม่้าเสมอ ด้วยตัวเอง) และสอน

ใหน้ักเรียนสามารถใช้ไหมขัดฟันได้อย่างถูกต้อง

   - จดัหาอุปกรณ์การแปรงฟัน ไหมขัดฟัน เพือ่ใหเ้กิดความ

ต่อเนือ่งในการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก

   - จดักิจกรรมฐานความรู้ทางทันตสุขภาพใหค้รูอนามัย 

และผู้น้านักเรียน

  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ้าเภอเกาะคา  จงัหวัดล้าปาง

7 รร. ศาลาวิทยา,ท่าผา,สาด-ผ้ึง

นาเกลือ,บ้านไหล่หนิ,ดอนธรรม,

สองแควใต้,จอมปิง/จ้านวน 253

 คน

ตค.63 ทพญ.ธนวรรณ    

ทพ.ราชันย์

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP& P Excellence)

      แผนงานที ่1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

      เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
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ในปีงบประมาณ  2563 อ้าเภอเกาะคา มีผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จ้านวน  1,622   ราย คิดเป็นอัตรา  36.33 

ผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการทันตกรรม จ้านวน 2,038 ราย  คิดเป็นอัตรา  45.64   

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย: ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ทุกรายได้รับการตรวจฟัน/ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการรักษาร้อยละ 20/ร้อยละการคัดกรองรอยโรคมะเร็งในผู้ป่วยอายุ 35 ปีขึ้นไป

จ้านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย

ท างาน

1.รายละเอียดกิจกรรม

1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเบาหวานปีละ 1 คร้ังไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60

ร้อยละ60ของผู้ป่วยเบาหวาน

 อ.เกาะคา

ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 50

 ได้รับการตรวจช่องปาก

ต.ค. 63-กค.64 ทพญ.อภิญญา       

 ทพ.ราชันย์

1.2 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

ร้อยละ100ของผู้ป่วยเบาหวาน

รายใหม่

NPCU    

อ.เกาะคา

ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

ทุกราย ได้รับการตรวจ

ช่องปาก

ต.ค. 63-กค.64

1.2 ประสานกับNCD คลินิกในการรักษาโรคปริทันต์ใหก้ับ

ผู้ป่วยเบาหวาน ทุกรายทีพ่บ

NPCU    

อ.เกาะคา

ต.ค. 63-กค.64

1.3 ท้าฟันเทียม "เบาหวานฟันดีไม่มีคิว" ต.ค. 63-กค.64

1.4 จดัระบบคัดกรองและส่งต่อมะเร็งช่องปากอายุ 35 ปีขึ้นไป ต.ค. 63-กค.64

 - ด้าเนินการคัดกรองมะเร็งช่องปากในกลุ่มอายุ 35 ปีชึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ

           โครงการที ่3  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 

                ตัวชี้วัดที ่10   ค่า BMI ของประชาชน 30 - 40 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติ 55% (2561)

                ตัวชี้วัดที ่11   ค่า BMI ของประชาชน 15 ปีขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ปกติ 70% (2561)

ล้าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา

ด้าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)

กลุ่มเป้าหมาย/จ้านวน
พืน้ที่

ด้าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ



 - ประสานกับโรงพยาบาลล้าปาง/ในเร่ืองแผนการรักษา การ

เตรียมช่องปากก่อนการรักษา  และการติดตามอาการหลัง

การรักษา

  - โรงพยาบาลล้าปางด้าเนินการรักษา/ส่งต่อรวมทัง้บูรณะ

สภาพช่องปากใหส้ามารถด้ารงชีวิตได้ตามปกติ

1.5 พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที ่รพ.สต.ในการตรวจช่องปาก

เร่ืองความจ้าเป็นในการขูดหนิปูนและความจ้าเป็นในการใส่

ฟันเทียมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ
จนท.รพสต.จนท.งานเวชกรรม

สังคม

วาระงาน

ประชุม

จนท.สามารถตรวจช่อง

ปากและส่งต่อทันตกรรม

ได้

 -  - ตค.63 ทพ.ราชันย์

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :GAP

จากผลการส้ารวจ สภาวะช่องปากผู้สูงอายุของจงัหวัดล้าปาง ปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ 20 ซ่ีขึ้นไป และมีคู่สบฟันหลัง(แท้กับแท้ 4คู่สบ) ร้อยละ 72.49 

 ผลการด้าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุของอ้าเภอเกาะคา ผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  2,447 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.27  ได้รับการ ใส่ฟันเทียม 49 ราย 

 คิดเป็นร้อยละ 2.0 ผุ้สูงอายุมารับบริการทางทันตกรรม 3,288 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.55

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ฟันเทียมพระราชทานร้อยละ 100ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลช่องปากร้อยละ 100/

      เป้าประสงค์ / ตัวช้ีวัด

           โครงการที ่4  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

                ตัวช้ีวัดที ่12   ร้อยละของต้าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) 100 %

                ตัวช้ีวัดที ่13   ร้อยละของ Healthy Ageing

                                   13.1  ได้รับการคัดกรอง ADL ทุกราย 100%

                                   13.2  อยู่ในเกณฑ์ต้องดูแลทีบ่้าน ได้รับการส่งต่อและมี CG และ  CP ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2564

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

วิสัยทัศน์ (Vision) คปสอ.เกาะคา    " คปสอ.เกาะคา เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพทีร่วมพลังสังคม เพือ่ประชาชนคนเกาะคามีสุขภาพดี ภายในปี 2565 "

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP& P Excellence)

      แผนงานที ่1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)



ผู้สูงอายุทีเ่ป็นเบาหวานได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันรากฟันผุร้อยละ 20

จ้านวน แหล่งงบ

1

รหัสโครงการ…. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ

คนไทยกลุ่มวัย รับบริการทางทันตกรรม

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

  ภายใต้ theme : Aging Health Promotion Campaign 

  "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ตาดีตายดี 

ส่ิงแวดล้อมดี"

1. การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

1.1บริการทันตกรรม

 - ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และคัดกรองภาวะน้้าลาย

แหง้จากโรคทางระบบ

ผู้สูงอายุทีเ่ป็นDM NPCU    

 อ.เกาะคา
ต.ค.63-ก.ค.64

 - ใหบ้ริการทันตกรรมป้องกันตามชุดสิทธิประโยชน์ ต.ค.63-ก.ค.64

 - ทาฟลูออไรด์วานิชในรากฟันในผู้สูงอายุในคลินิก NCD ร้อยละ20ของผู้สูงอายุทีเ่ป็นDM

NPCU    

 อ.เกาะคา
ต.ค.63-ก.ค.64

 - บริการฟันเทียมใหผู้้สูงอายุ ( 50 ปีขึ้นไป) 62 ราย อ.เกาะคา E-claim ต.ค.63-ก.ค.64

1.2 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ (บูรณาการกับ

งานต้าบล long term care)
1ชมรม/รพสต 14 ชมรม ต.ค.63-ก.ค.64

1.2.1ใหค้วามรู้ ส่งเสริมการแปรงฟันในโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิก รร ผู้สูงอายุได้รับการ

ส่งเสริมทันตกรรม

รร.

ผู้สูงอายุ 

อ.เกาะคา
ต.ค.63-ก.ค.64

1.3 จดัระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดบ้านติด-ติด

เตียง (282ราย)

NPCU    

 อ.เกาะคา
ต.ค.63-ก.ค.64

ล้าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ้านวน
พืน้ที่

ด้าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ทพญ.จารุวรรณ     

 ทพ.ราชันย์



 - ประสาน COC และออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง

พร้อมทัง้สอน care giver

และท้า care plan ร่วมกัน 

 - ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียง ร้อยละ 100 77 ต.ค.63-ก.ค.64

 - บริการทันตกรรมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง    ร้อยละ 20 56

 - ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และคัดกรองภาวะน้้าลาย

แหง้จากโรคทางระบบ 672

1.4 พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที ่รพ.สต.ในการตรวจช่องปาก

เร่ืองความจ้าเป็นในการขูดหนิปูนและความจ้าเป็นในการใส่

ฟันเทียมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุอย่างง่าย

จนท.รพสต.จนท.งานเวชกรรม

สังคม

วาระงาน

ประชุม

พุทธ

ประสาน

จนท.สามารถตรวจช่อง

ปากและส่งต่อทันตกรรม

ได้

 -  - ตค.63

ทพ.ราชันย์

2 การพัฒนาบริการคลินิกทันตกรรมใน NPCU

จัดบริการทันตแพทย์และทันตาภิบาลออกให้บริการใน NPCU

*  จ้านวนผู้รับบริการ 700 / 750  (คน/ คร้ัง) NPCU 5 แหง่ ต.ค.63-ก.ค.64

* ตรวจฟันผู้ป่วยทัว่ไป 701 / 750  (คน/ คร้ัง)

*  ถอนฟัน  200 / 250  ( คน / ซ่ี )

* ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์ และท้าความสะอาดฟัน ทุกราย

* ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 0-2 ปี ทุกราย

* เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฎิบัติ ทุกราย

* เด็ก 0-2 ปี ได้รับการ ทา/เคลือบฟลูออไรด์ ทุกราย

* ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 3-5  ปี ทุกราย

* เด็ก 4-12 ปี ได้รับการ ทา/เคลือบฟลูออไรด์ ทุกราย

* เด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ทุกราย

* ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน 2,400/2,400  (คน/ คร้ัง)

* ใหก้ารรักษาโรคเหงือก/โรคปริทันต์(ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่) ทุกราย

ทพญ.อภิญญา และ

คณะ



* ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ใหท้ันตสุขศึกษา 7,800 / 7,800  (คน/ คร้ัง)

* ทาฟลูออไรด์รากฟัน (ผู้สูงอายุทีเ่ป็นเบาหวานและเส่ียงต่อฟันผุ)   400 / 400 (คน/ คร้ัง)

* เย่ียมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ติดบ้าน ติดตียง (ในเขต) ทุกราย

* ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับบริการทันตกรรม ทุกราย

3 การพัฒนาบริการคลินิกทันตกรรม ทพญ.อภิญญา

งานบริการเฉพาะสาขา

1.จดัฟัน 10 ราย/เดือน อ.เกาะคา ต.ค.63-ก.ค.64

2.รากฟันเทียม 30 ราก/ปี

3.ทันตกรรมประดิษฐ์  

   ** TP  / RPD / CD  500/ 600  ( คน / ชิ้น )

   ** Crown & Bridge   450 /575  ( คน / ซ่ี )

งานบริการทัว่ไป

*  จ้านวนผู้รับบริการ  35,000/56,000(คน/ คร้ัง) อ.เกาะคา ต.ค.63-ก.ค.64

*  อุดฟัน   3000 / 5,000  ( คน / ซ่ี )

*  ถอนฟัน 2,300 /3,500   ( คน / ซ่ี )

*  ขูดหนิปูน 2,500   ( คน )

*  เคลือบหลุมร่องฟัน 150 / 200   ( คน / ซ่ี )

*  ผ่าฟันคุด  200 / 300   ( คน / ซ่ี )

*  ปริทันต์   100  / 130   ( คน / คร้ัง )

*  รักษาโพรงประสาทฟันน้้านม  90 / 90  ( คน / ซ่ี )

*  รักษาคลองรากฟัน  400 / 440  ( คน / ซ่ี )

*  X - ray   2100 / 4000   ( คน / ฟิล์ม )

รวมงบประมาณ UC 0



ยทุธศาสตรท์ี ่1  ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ประเด็น / งาน : คุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายกสธ.          1.  ร้อยละ 99ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

                                           2. รอ้ยละ99 ของ ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรปูมีความปลอดภัย

                                         3.  ร้อยละ100 ของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายก าหนด

                                          4. รอ้ยละ100 ของผลิตภัณฑ์และบรกิารสุขภาพทีร่อ้งเรยีนได้รบัการแก้ไข

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :     1.  ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยร้อยละ 98.43

                                         2.  ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 98.58

                                         3.  สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 100

                                         4.  ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ร้องเรียนได้รับการแกไ้ขร้อยละ 100

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 030204

 โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบรกิารสุขภาพ อ าเภอเกาะคา

รายละเอียดกิจกรรม

1. การจดัท าฐานข้อมูลในงานคบส.

1.1 ทบทวนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอ (* เจา้หน้าที่ รพ.สต. 14 คน และ รพ. 3 คน อ าเภอเกาะคา มีคณะกรรมการควบคุม พย63 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

บูรณาการกบังานเภสัชปฐมภูมิตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว) และติดตามผลการนินงาน

1.2จดัประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ เจา้หน้าที่ รพ.สต. 14 คน และ รพ. 3 คน อ าเภอเกาะคา

คร้ังที่ 1 ม.ค.-ม.ีค.

64คร้ังที่ 2 ก.ค.-

ส.ค.64
สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

1.3 จดัระบบการจดัเกบ็ข้อมูล และรายงาน ชุมชน 78 แห่ง พ.ย.- ธ.ค.63 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

1.4 ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานสถานประกอบการในพืน้ที่ส่งให้ สถานประกอบการในพืน้ชุมชนทั้ง 78 ชุมชน อ าเภอเกาะคา ต.ค.63-มี.ค.64 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คปสอ เกาะคา  อ าเภอเกาะคา ล าปาง

ล าดับ
ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รบัผิดชอบช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
พ้ืนที่

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ



จงัหวัดภายในเดือน มกราคม.2564

1.5 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความเส่ียงใน ชุมชน 78 แห่ง อ าเภอเกาะคา
คร้ังที่ 1 ต.ค.63  

คร้ังที่ 2 เม.ย.64
สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมในพืน้ที่

2 .การควบคุมก ากับผลิตภัณฑ์ และบรกิารสุขภาพก่อน

ออกสู่ท้องตลาด
 2.1ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขออนุญาตให้

เข้าสู่
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขออนุญาต อ าเภอเกาะคา ต.ค.63-ก.ย.64 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

การขออนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด

3 .การควบคุมก ากับผลิตภัณฑ์ และบรกิารสุขภาพหลัง

ออกสู่ท้องตลาด (พิจารณาผลิตภัณฑ์หรอืสถาน

ประกอบการใดไม่มีในอ าเภอให้ตัดออก)

 3.1 ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ

       :  ร้านขายยา  ร้านยาทุกแห่งในอ าเภอ /1 คร้ังต่อแห่งต่อปี ต.ค.63-ก.ค..64 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

       :  สถานที่ผลิตอาหาร  สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่งในอ าเภอ  /1 คร้ังต่อ

แห่งต่อปี
71 แห่ง

ต.ค.63-ก.ค..64

สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

       :  สถานที่จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง สถานที่จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง เน้น ตลาดนัด /1 2 แห่ง ม.ค.64-ก.ค..64 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

คร้ังต่อแห่งต่อปี

       :  สถานพยาบาล สถานพยาบาลทุกแห่งในอ าเภอ /     1 คร้ังต่อ

แห่งต่อปี
19 แห่ง

ต.ค.63-พ.ค.64

        : สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ  สถานประกอบการเพือ่สุขภาพทุกแห่งในอ าเภอ 1 แห่ง ม.ค.63-ก.ค..64 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

    3.2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     3.2.1 เกบ็ตัวอย่างตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น

   :  ตรวจหาสเตียรอยด์ใน ยาแผนโบราณ สถานที่จ าหน่ายยาแผนโบราณ 5 ตัวอย่าง/อ าเภอ 5 ตัวอยา่ง ต.ค.63-ส.ค.64 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

   :  ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด   โรงครัว/โรงอาหารในโรงพยาบาล/ร้านค้าและแผง

ลอยทุกอ าเภอ
200 ตัวอยา่ง

ต.ค.63-ส.ค.64

สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์



   : ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง (3 ชนิด) สถานที่จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง เน้น ตลาดนัด /1 คร้ัง

ต่อแห่งต่อปี
5 ตัวอยา่ง

      :  ตรวจหายาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ สถานที่จ าหน่าย/ผลิต กลุ่มเป้าหมายในอ าเภอ
200 ตัวอยา่ง

ตามแผนโมบายเขต

สุขภาพที่ 1 สลิล,ภัคพล,เพชรนิทร์

    3.2.2 ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ สลิล,ภัคพล

     : น้ าบริโภค สถานที่ผลิต น้ าบริโภคฯ ทุกแห่งในอ าเภอ 16 แห่ง ม.ค.64-ก.ค.64

     : น้ าแข็ง สถานที่ผลิต น้ าแข็งบริโภค ทุกแห่งในอ าเภอ 1 แห่ง ม.ค.64ม.ีค.64

    3.2.3  ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ สลิล,ภัคพล

     :  ยา ร้านยา 5 รา้นยามีคุณภาพ ม.ค.64และก.ค.64

     :  อาหาร ร้านช า 460 รา้นช าไม่จ าหน่าย ม.ค.64และก.ค.64

    :  เคร่ืองส าอาง   สถานที่จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ทุกอ าเภอ  50 

รายการ/อ าเภอ  เน้นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ที่มี

วัตถุประสงค์ท าให้ผิวขาว แลดูกระจา่งใส
50 รายการ ยาอันตราย

ม.ค.64 และก.ค.64

3.3 เฝ้าระวังการโฆษณาทางส่ือวิทยุกระจายเสียงร่วมกบั

ภาคีภาครัฐและเอกชน

ส่ือวิทยุในอ าเภอ อย่างน้อย 1 สถานี/อ าเภอ
1 สถานี ต.ค.63-ส.ค.64 ภัคพล,เพชรินทร์

3.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังการจดัฟันแฟชั่นทางส่ือโซเชียล

มีเดีย

ส่ือโซเชียลมีเดีย ต่างๆ เดือนละ 1 คร้ัง
1 ครั้ง/เดือน

ม.ค.64-ส.ค.64
ภัคพล,เพชรินทร์

4.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือสรา้งโอกาสด้าน

การแข่งขัน 

4.1 ทบทวน ทีม PGMP ระดับอ าเภอ สสอ. /รพช.13 อ าเภอ ธค63 ภัคพล,เพชรินทร์

เกษตรจงัหวัด

4.3 ตรวจเย่ียมประเมินกลุ่มOTOP

5. การายงาน ภัคพล,เพชรินทร์

4.2 ให้ค าแนะน า การพัฒนาและประสานหน่วยงานที่

เกีย่วข้องเข้าช่วยเหลือส่วนขาดของผู้ประกอบการโอท็อป

และวิสาหกจิชุมชน

กลุ่ม otop/วิสาหกจิชุมชนเป้าหมาย ทุกแห่ง ตาม

แผนร่วมกบั สนง.พัฒนาชุมชนจงัหวัดและสนง.
ม.ค.64-ก.ค.64



 ส่งรายงานให้จงัหวัดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (จงัหวัด

จดัส่งภายหลัง)

ประชาชนใน รพ.สต.บ้านไหล่หิน  มีความรู้ 

ประเมินโดยใช้แบบประเมิน  

1).งานคุ้มครองสิทธผู้ิบรโิภค

PP&P Excellence ประชาชนสามารถปกป้อง

1.จดัท าส่ือความรู้อเิลคทรอนิกส์ผ่านช่องทาง ประชาชนใน สิทธ์ิคุ้มครองผู้บริโภคได้ อ.ย. พ.ย.-ธค.63 ภัคพล,เพชรินทร์

Social Media เช่น Line App   Face Book  ต าบลเป้าหมาย สลิล

 ให้กลุ่มเครือข่าย ได้แก ่อสม.  อ.เกาะคา     รพ.สต.บ้านไหล่หิน    ต าบล ไหล่หิน

อย.น้อย  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ

2. ส่ือสารข้อมูลผ่านการประชุมประจ าเดือนใน พ.ย.-ธค.63

หน่วยงานภาครัฐ และ เครือข่าย เช่น การ

การประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ ฯลฯ

3.ส่ือสารข้อมูลโดยผ่านหนังสือราชการให้ พ.ย.-ธค.63

 หน่วยงานของรัฐและเครือข่ายที่เกีย่วข้อง

4.ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีความ

ปลอดภัยให้กบัผู้บริโภคฯ ธค63

Service Excellence มีศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ต าบลไหล่หิน

1 .ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึง พ.ย.-ธค.63 ภัคพล,เพชรินทร์

การสมัคร Oryor Smart  Application group สลิล

 line smart consumer ผ่านทาง เสียงตาม

สาย หนังสือราขการ เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น

2.พัฒนาศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน  อ.เกาะคา     รพ.สต.บ้านไหล่หิน    ต าบล ไหล่หิน ก.พ.-ก.ค.64

·การจดับริการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 ต าบล

อาหาร และยา เบื้องต้น โดยใช้ (ต าบลที่เข้าร่วมโครงการบวร.ร.) เป้าหมาย

Aoryor Smart Application. 

·ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารรพ.สต.



·รับเร่ืองร้องเรียนในชุมชน

·เฝ้าระวังรถเร่ คนเร่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา 

 ในชุมชนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น

 กรณีพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อนัตรายหรือ

ร้องเรียน  ประสานส่งศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เพือ่ยืนยันผล

2.People Excellence

จนท. มีความรู้และถ่ายทอดได้ มค64 สลิล

· ให้ความรู้ให้กบัเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคผ่านส่ืออเิลคทรอนิกส์ 13 รพสต. 13 ต าบล ภัคพล

3. Governacnce Excellence

1.ติดตามเย่ียมเครือข่ายคบส.ปีละ 1 คร้ัง     รพ.สต.บ้านไหล่หิน   13 ต าบล พค64

·การลงข้อมูลผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน 

Google form กค64

·คืนข้อมูลผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯผ่าน Line

 Application  และ เว็บไซด์ ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวัดล าปาง (www.lpho.go.th) สค64

·เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น Line Application  Face Book   

www.lpho.go.th กย64

4. พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายผู้บรโิภคในโรงเรยีน (อย.

น้อย) ปี     2563 นักเรียนอย.น้อยสามารถ อย.น้อย

เกิดเครอืข่าย อย.น้อย 3 โรงเรยีนโรงเรยีนอนุบาลเกาะ

คา โรงเรยีนเกาะคาวิทยาคม โรงเรยีนไหล่หิน

PP&P Excellence ปกป้องสิทธ์ิและมีความรู้



1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน line รร.อย.น้อย  ในการเลือกบริโภค พ.ย.-ธค.63 สลิล

Application ให้กลุ่มเครือข่าย ได้แก ่อสม. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาหารอย่างถุกต้อง ภัคพล

อย.น้อย  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปลอดภัย และ เพชรินทร์

2. ส่ือสารข้อมูลผ่านการประชุมประจ าเดือนใน โรงเรียนไหล่หิน ลดความเส่ียงจากการ พ.ย.-ธค.63

หน่วยงานภาครัฐ และ เครือข่าย เช่น การ เกดิโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

การประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ ฯลฯ

3.ส่ือสารข้อมูลโดยผ่านหนังสือราชการให้ พ.ย.-ธค.63

 หน่วยงานของรัฐและเครือข่ายที่เกีย่วข้อง

4.ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนอย.น้อย พ.ย.-ธค.63

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน

5. สนับสนุนชุดทดสอบความปลอดภัยของ มค64

อาหาร และยา เบื้องต้นให้กบัเครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภคฯในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชุมชนได้ด้วยตนเอง

(กรณีร้องขอรับการสนับสนุน)

Governacnce Excellence

1.การลงข้อมูลผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน 

Google form กค64 คบส. สสจ.

2.คืนข้อมูลผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯผ่าน 

Line Application  และ เว็บไซด์ ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวัดล าปาง (www.lpho.go.th) สค64 คบส. สสจ.

3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น Line Application  Face Book   

www.lpho.go.th กย64 คบส. สสจ.



5.การให้ความรู้ประชาชน ประชาชนมีความรู้ ประเมิน

โดยใช้แบบประเมิน ประชาชนสามารถปกป้อง

PP&P Excellence สิทธ์ิและมีความรู้ในการ บรูณาการ

1.รณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCD) เลือกบริโภคอาหารอย่าง พ.ย.-ธค.63 ร่วมกบัวัยเรียน

ที่มีปัจจยัเส่ียงจากการบริโภคอาหาร หวาน มัน ปลอดภัย และ

เค็ม โดยเครือข่ายนักเรียน อสม. แกนน าชุมชน ลดความเส่ียงจากการ

เกดิโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

2.จดัท าส่ือแผ่นพับให้ความรู้เร่ืองโรคไม่ติดต่อ ประชาชนผู้สนใจ พ.ย.-ธค.63 บรูณาการ

เร้ือรัง (NCD) ที่มีปัจจยัเส่ียงจากการบริโภค ร่วมกบัวัยเรียน

อาหาร  หวาน มัน เค็ม

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน line เครือข่าย line group พ.ย.-ธค.63 สลิล

Application ให้กลุ่มเครือข่าย ได้แก ่อสม. ภัคพล

อย.น้อย  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ เพชรินทร์

3. สนับสนุนงบประมาณในการจดัอบรมให้กบั มค64

เจา้หน้าที่ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพือ่ให้

สามารถเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กบัประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจบุัน

4. ส่ือสารข้อมูลผ่านการประชุมประจ าเดือนใน อ.เกาะคา พ.ย.-ธค.63

หน่วยงานภาครัฐ และ เครือข่าย เช่น การ

การประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ ฯลฯ

5.ส่ือสารข้อมูลโดยผ่านหนังสือราชการให้ อ.เกาะคา พ.ย.-ธค.63

 หน่วยงานของรัฐและเครือข่ายที่เกีย่วข้อง

6.จดัท ารายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มค64

เคร่ืองหมายรับรอง Healthier choice ที่ไม่ปลอดภัย

7. สนับสนุนเครือข่ายนักเรียน อสม. แกนน า ประชาชน ก.พ.-ก.ค.64

ชุมชนในการสุ่มส ารวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี



เคร่ืองหมายรับรอง Healthier choice ในชุมชน

และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ

เคร่ืองหมายรับรอง Healthier choice

รวมงบประมาณ UC 0



 สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ งานประจ า

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธท์ีต้่องการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณปั์ญหา

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการ พัฒนา ECS (Emergency Care System)คุณภาพ

รายละเอยีดกจิกรรม

1. พัฒนาระบบ EMS และ Pre-hospital care

1.1จดัอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนท.ในรพ. รพ.เกาะคา ผ่านอบรม 4,000 UC 19 กพ.64 นพ.ณัฐพงศ์

 การดูแลผู้บาดเจบ็ฉุกเฉิน ณ จดุเกดิเหตุแก่ จนท.รพสต. >80% คุณเพ็ญศรี

 อปพร.และเจา้หน้าที่กูภั้ย อปพร./สมาคม น.ส.เบญจพร

1.2 ส่งเสริม /  สนับสนุนขยายเครือข่ายบริการฉุกเฉินในชุมชน กูภั้ยเกาะคา ไม่มี ต.ค.63-ก.ย.64

1.3 เป็นแหล่งฝึกอบรมเพือ่ขึ้นที่เบียน EMR ในอ าเภอ จ านวน40คน ไม่มี ต.ค.63-ก.ย.65

3.  ระบบ Emergency Care System (ECS) คุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน รอ้ยละ 60 

หน่วยงวานอบุัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเกาะคา มีเปูาหมายส าคัญคือ การดูแลรักษาผู้เจบ็ปุวยที่รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานของ Emergency Care System : ECS โดยมี

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คปสอ   เกาะคา    จงัหวัดล าปาง

งาน  อุบัติเหตุฉุกเฉิน

1.  รอ้ยละการเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน24 ชม. ปี 2561   (ทัง้ใน ER และ Admit) น้อยกว่า 12

2.  รอ้ยละการรอดชีวิตของผู้ป่วย Out-of Hospital Cardiac Arrest (OHCA) จนได้รบัการ Refer (Servival to refer) มากกว่า 30

ได้มาตรฐาน ในปี 2563หน่วยงานอบุัติเหตุฉุกเฉิน มีผลการด าเนินงานดังนี้

     1. ร้อยละการเสียชีวิตของผู้เจบ็ปุวยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. (ทั้งในER และAdmit) = 0.64 

ระบบการบริหารจดัการเพือ่ให้ผู้เจบ็ปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปูองกนัภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกดิขึ้น ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ  ดังนั้นการเตรียมความพร้อม

พร้อมด้านระบบบริการ บุคลากร และอปุกรณ์เคร่ืองมือช่วยชีวิตจงึเปูนส่ิงส าคัญที่ต้องค านึงถึง เพือ่ให้การช่วยเหลือผู้เจบ็ปุวยฉุกเฉินทั้งในและนอกรพ .เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

     2. ร้อยละการรอดผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกอ่นถึงรพ (Out-of Hospital Cardiac Arrest :OHCA) = 45.83

     3. ผลการประเมินEmergency Care System (ECS) คุณภาพ = 76.70 (ผ่านเกณฑ์ประเมิน)

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนทีด่ าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

ผู้รบัผิดชอบ



1.4 จดัท า Guide lineการดูแลผู้เจบ็ปุวยฉุกเฉิน ณ จดุเกดิเหตุ โรคส าคัญ 5 โรค ไม่มี ต.ค.63-ก.ย.66

และระหว่างน าส่งรพ. อย่างน้อย 5 โรค 5 Guide line ไม่มี

1.5 พัฒนาระบบการบริการ EMS ของรพ. ER ER Pre-hospital ไม่มี ต.ค.63-มี.ค.64 นพ.ณัฐพงศ์

   *พัฒนาระบบการรับแจง้เหตุและส่ังการในรพ . คุณสุนิตรา

   *อบรมทักษะการใช้วิทยุส่ือสารแกบุ่คลากร น.ส.เบญจพร

   *เตรียมความพร้อมอปุกรณ์/รถ ตลอด 24ชม.

   *จดักจิกรรมซ้อมแผนอบุัติเหตุ 1คร้ัง อปท./รพสต. รพ.เกาะคา มีการซ้อม 6,500  UC 5,12มีค.64 นพ.ณัฐพงศ์

หน.ฝุาย/หน.งานรพ.เกาะคา แผนฯTable top คุณเพ็ญศรี

จ านวน50คน 1 คร้ัง นางสุนิตรา

1.6 ขับเคล่ือน DHS-RTI ระดับอ าเภอ ค าส่ังแต่งต้ังฯ ไม่มี ต.ค.63-ส.ค.64 นพ.ณัฐพงศ์

   *มีระบบฐานข้อมูลระดับอ าเภอ คุณเพ็ญศรี

   *ร่วมเปูนคณะกรรมการทีม RTI ระดับอ าเภอ คุณพัชรินทร์

   *การส ารวจจดุเส่ียง ทะเบียนจดุเส่ียง (สสอ.)

   *การสอบสวนการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนนร่วมกบัหน่วยงาน บันทึกสอบสวนฯ

ที่เกีย่วข้อง 

2. พัฒนาระบบการดูแลในรพ. ER รพ.เกาะคา ไม่มี ต.ค.63-มี.ค.64 นพ.ณัฐพงศ์

2.1 ขับเคล่ือนนโยบาย 2P Safety คุณเพ็ญศรี

   *Safety Ambulance คู่มือ/ประกนัฯ/GPS/กล้อง/กนัชน/เคร่ืองเปุา Alc. งานยานพาหนะ

   *ลดภาวะแออดัในห้องฉุกเฉิน

   *จดั Zonning การให้บริการให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน

   *ใช้ระบบ Thia MOPH  Triage ในการคัดแยก

   *การประกนัเวลาในการจ าหน่ายผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตในห้องฉุกเฉิน

 ไม่เกนิ 3ชม.

2.2 ให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยตามมาตรฐาน WI/CPG ไม่มี ไม่มี ต.ค.63-มี.ค.64 นพ.ณัฐพงศ์

   * ทบทวนแนวมาตรฐานการดูแลผู้เจบ็ปุวยฉุกเฉินวิกฤต คุณเพ็ญศรี

   *ทบทวนระบบการดูแล Fast Track ผู้ปุวยกลุ่ม โรคส าคัญ ทีม PCT

(Stroke /STEMI/Sepsis/Trauma)



2.3. พัฒนาบุคลากร

   * อบรมฟืน้ฟู ACLS /BLS บุคลากรสธ.อ.เกาะคา รพ.เกาะคา 80% 9,500 UC ม.ีค.-มิย.64 นพ.ณัฐพงศ์

   *อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผล EKG 625 UC ทุก 3เดือน นพ.ณัฐพงศ์

   * อบรม Triage พยาบาล ER/OPD 1125 UC 22มค,5กพ64 นพ.ณัฐพงศ์

   *ส่งบุคลากร ER อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง พยาบาลER ตามสถาบันที่เปิด อย่างน้อย 1 คน *60000 หมวดอบรม/ค่าตอบแทนก.พ.-พ.ค.64 HRDรพ.

ระยะส้ัน 4 เดือน (EP /ENP / TNP )

   *ส่งบุคลากรร่วมอบรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ER/EMS คุณภาพ พยาบาลER ตามผู้จดัก าหนด ตาม SP ตาม SP ม.ค.-ก.ค.64 คุณเพ็ญศรี

ตามService Plan ระดับจงัหวัด

   *ส่งพยาบาล ER อบรมฟืน้ฟูความรู้วิชาการ/ปฏิบัติการที่เกีย่วข้อง พยาบาลER ตามผู้จดัก าหนด ทีม Mini MERT *2,000 หมวดอบรม/ค่าตอบแทนม.ค.-ก.ค.64 คุณเพ็ญศรี

 ตาม Service Planของจงัหวัด / เขต เช่น ATLS, MERT,Mini-MERT

2.4 การเตรียมความพร้อมด้านอปุกรณ์ / เคร่ืองมือส าคัญ พยาบาลER ER ไม่มี ไม่มี ต.ค.63-ก.ย.64 จนท.ER

2.5 ประเมิน ER คุณภาพ /ECS คุณภาพปีละ 2  คร้ัง พยาบาลER ER ผ่านประเมิน>60% ไม่มี ไม่มี มี.ค.,ส.ค.64 นพ.ณัฐพงศ์/จนท.ER

2.6 ประชุมพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน เดือนละ1 คร้ัง จนท.ER ER บันทึกประชุม คุณเพ็ญศรี

3.พัฒนาระบบประสานส่งต่อ Thai Refer ไม่มี ไม่มี ต.ค.63-มี.ค.64 นพ.ณัฐพงศ์

3.1 พัฒนาระบบTelemedicine ระหว่างรพช.เครือข่าย โดยเพิม่ ต.ค.63-มี.ค.65 ศูนย์ส่งต่อ

เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบ Real time ของระบบ Rtefer-in งาน IM/IT

ในห้องอบุัติเหตุฉุกเฉิน นพ.ณัฐพงศ์

4 พัฒนาระบบจดัเกบ็และการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งออกข้อมูล ไม่มี ไม่มี ต.ค.63-มี.ค.65 คุณเพ็ญศรี

   * Hos.XP ที่ถูกต้อง+ คุณเสาวนีย์

   *แฟูม Accident (IS Online) เชื่อถือได้ เวชสถิติ

   *HDC / 43 แฟูมไฟล์ เวชสถิติ

รวมงบประมาณ UC 21,750



ยทุธศาสตรท์ี ่1  : ยทุธศาสครด้์านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น / งาน :  การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม โครงการพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ตัวช้ีวดั (KPI) :  สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital ร้อยละ 100         รพ.เกาะคาผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก Plus

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :  

   สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus  จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกาะคา 

   ปริมาณการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึน้มากขึน้ร้อยละ 5

   การจัดการปริมาณขยะติดเชือ้ในรพ ปริมาณยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ

 รหสัโครงการ030603 โครงการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital อ าเภอเกาะคา

กิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital  Plus

  G:Garbage การจดัการขยะมูลฝอย 

1. การจัดการมูลฝอยทุกประเภท ถกูต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่ก าหนด

         1.1  จัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขยะมูลฝอยอบรม2 รุ่น คร่ึงบ่าย

ผู้ปฏิบัติงานขยะ

 จ านวน 2 คน อ าเภอเกาะคา

* ผู้เขา้อบรมผ่านการประเมิน
2,500          UC

ต.ค.63 - ม.ค.64ทีมงาน IC

 อาหารว่าง100คน*25 บาท

พนักงานขบัรถ

จ านวน 4 คน

ร้อยละ 80
อาหารว่าง100คน*25 บาท

22 มค.64 ณัฐรุจา

               *  กจิกรรม ให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท และจัดกจิกรรมตามฐานพนักงานเปล 5 29 มค.64 สนอง

               *  เจ้าหน้าที่เขา้ร่วมอบรมท า แบบประเมิน    Pre-test / Post-test

 ผู้ชว่ยเหลือคนไข้

 56 คน (ศุกร์พฒันา) นิตยา

               *  กจิกรรมให้หน่วยงานจัดท าผังขยะในแต่ละหน่วย เพื่อระบุต าแหน่งการต้ังถงัขยะที่ชดัเจน แม่บ้าน 15 คน

     รพ.สต.13 คน

รวม   100 คน (รุ่นละ50คน)

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2564

คปสอ…....เกาะคา..........จงัหวดัล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
เป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ



        1.2  ตรวจสอบการคัดแยกขยะในแต่ละจุดโดยแม่บ้านทุกวัน และร่วมประเมินโดย เดือนละคร้ัง รพ.เกาะคา ต.ค.-63 ณัฐรุจา

ทีม IC  5 ส. ENV (WWSA) เพื่อค้นหาความเส่ียงและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  - ก.ย.64 สนอง

                * นิตยา

   R : Rest Room ส้วม 

2.  ห้องน้ า (Healthy Acessibility Safety : HAS) ผ่านเกณฑ์ แสงจันทร์

       2.1 ประเมินมาตรฐาน Has ห้องน้ าในโรงพยาบาล เดือนละคร้ัง รพ.เกาะคา * โรงพยาบาล ต.ค.-63 ทีม 5 ส

ห้องน้ าผ่านมาตรฐาน Has  - ก.ย.64 สนอง

       2.2 กจิกรรมรณรงค์วันล้างส้วม วันที่ 12 เมษายน 1 คร้ัง รพ.เกาะคา * ห้องน้ าสะอาดและพิ้นที่ใน นิตยา

                 * เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลร่วมกนัท าความสะอาดห้องน้ าและพื้นที่ในโรงพยาบาล รพ. สะอาด

    E : Energy ประหยดัและใช้พลังงาน

3.  การประหยัดพลังงาน

         3.1 ประชาสัมพนัธ์นโยบายประหยัดพลังงานแจ้งทุกหน่วยงานทราบ 1 คร้ัง รพ.เกาะคา * เจ้าหน้าที่รับทราบนโยบาย ต.ค.-63 ทีม ENV

                  * ประชาสัมพนัธ์ในทีมน า ประหยัดพลังงาน

                  * ติดประกาศในลิฟท์ จ านวน 2 จุด

         3.2 การติดตามแต่ละโซนในการตรวจสอบการเปิด - ปิดแอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ เดือนละคร้ัง รพ.เกาะคา * เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ต.ค.-63 ทีม ENV

การประหยัดพลังงาน  - ก.ย.64 นิตยา

    E:Environment  การจดัการอนามัยสิง่แวดล้อม

4.  การจดัการอนามัยสิง่แวดล้อม

        4.1  ดูแลด้านส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกวัน รพ.เกาะคา *โรงพยาบาลสะอาด ต.ค.63 - ก.ย.64ทีม 5 ส

จัดแบ่งโซนคนสวนในการดูแล สุภาณุพงศ์

       4.2  เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา    ทั้งภาคสนามและส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 3คร้ัง รพ.เกาะคา *คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์ ต.ค.63 - ก.ย.64สนอง

   มาตรฐาน นิตยา

       4.3   เฝ้าระวังคุณภาพ น้ าเสีย  ทั้งภาคสนามและส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 3คร้ัง รพ.เกาะคา *คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต.ค.63 - ก.ย.64

       4.4 จัดอบรมให้ความรู้แกนน าด้านอาชวีอนามัยแต่ละหน่วยงาน 1 คร้ัง รพ.เกาะคา แกนน าในหน่วยงานผ่านการ เรืองอไุร

อบรมร้อยละ80มีความรู้ความ สนอง

เขา้ใจ ด้านอาชวีอนามัยความ นิตยา



ปลอดภัย ENV

อาหารว่าง40คน*25 บาท2คร้ัง 2,000.00      UC 12,19กพ.64 รัตติน้นท์

วิทยากร2ซม.*600บาท 1,200.00      UC (ศุกร์พ ฒนา)

      4.5 ตรวจส่ิงแวดล้อมการท างาน (แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน)ในหน่วยงานที่เส่ียง 1คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา ได้รับการประเมินส่ิงแวดล้อม 5,000.00      UC 24-26 กพ.64 สนอง

จากการประเมินแกนน าอาชวีะอนามัยของหน่วยงาน ทีมจาก สคร1เชยีงใหม่ นิตยา

ผ่านเกณฑ์และรพ.เกาะคา ENV

ปลอดภัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รัตติน้นท์

อาชวีอนามัยระดับดีเด่น

N - Nutrition การสุขาภิบาลอาหารและน้ า

5.  สุขาภิบาลอาหารและน้ า

       5.1  โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ด าเนินการบูรณาการทีมอาหารปลอดภัย

                  *  ประชมุทีมงานอาหารปลอดภัย 4 คร้ัง รพ.เกาะคา *มีบันทึกรายงานการประชมุ ต.ค.63 - ก.ย.64ทีมอาหารปลอดภัย

                  *  เฝ้าระวังคุณภาพน้ าด่ืมด้วยการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ( อ.11)    ทุก 6 เดือน *จุดน้ าด่ืมได้ตรวจสอบคุณภาพน้ า 1,500.00      UC ต.ค.63 - ก.ย.64นิตยา

                            รพ. จ านวน 12 จุด รพ.เกาะคา คุณภาพน้ าด่ืมผ่านเกณฑ์ 100 สนอง

                            รพสต. จ านวน 2 จุด จ านวน 13 แห่ง รพสต.

                  *  พฒันาโรงครัว  ร้านอาหารใน/รอบ รพ. รพ.สต.ตามเกณฑ์  CFGT, ปลอดโฟม3 คร้ัง อ าเภอเกาะคา *ผ่านมาตรฐาน CFGT ต.ค.63 - ก.ย.64ทีมอาหารปลอดภัย

                  *  เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ด้วยชดุตรวจ SI 2  ร่วมกบังาน คบส. ทีมงานอาหารปลอดภัย3 คร้ัง รพ.เกาะคา * คุณภาพอาหารและภาชนะ ต.ค.63 - ก.ย.64นิตยา

ผ่านเฏณฑ์ร้อยละ80 สนอง

6.   บูรณาการด าเนินงาน GREEN & CLEAN  ใน  รพ.สต. ติดดาวและเครอืข่ายชุมชน

         6.1  ประชมุสร้างความเขา้ใจคณะท างานอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย รพ./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา *มีบันทึกรายงานการประชมุ ต.ค.63 - ก.ย.64ทีมอหารปลอดภัย

ระดับอ าเภอ  สนอง

        6.2  ประชมุเชงิปฏิบัติการทีมย่อยคณะท างาน GREEN ฯ รพ./รพสต.และเครือขา่ยรพ./รพสต.ทุกแห่ง อ าเภอเกาะคา *มีบันทึกรายงานการประชมุ 4 กพ.64 เพยีงเดือน

ชมุชน ท้องถิน่อปท.ในการประเมิน EHA และประเมินหมูบ่้านการพฒันาชมุชนด้าน 10 อปท. *เจ้าหน้าที่สามารถน าระบบ นิตยา

ส่ิงแวดล้อม(Active  Community) รพ.อาหารปลอดภัย และรพ.สต.ผ่านเกณฑ์การ 14หมูบ่้าน Green พฒันาในเขตรับผิดชอบ แสงจันทร์



ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชวีอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมส าหรับ รพ .สต. 13 รพ.สต.

        6.3   โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกบัภาคี

เครือขา่ยในพื้นที่ ลดหวาน มัน ค็ม  -

               * ตรวจคุณภาพอาหาร รสเค็ม ในโรงอาหารของ รพ. และโรงครัว   12 คร้ัง รพ.เกาะคา *ผ่านเกณฑ์คุณภาพอาหารรสเค็ม

ร้อยละ100

               * ตรวจคุณภาพอาหารรสเค็ม ในเขตอ าเภอเกาะคา 3 คร้ัง อ าเภอเกาะคา *ผ่านเกณฑ์คุณภาพอาหารรสเค็ม

ร้อยละ100

รวมงบประมาณ UC 12,200         

รวมงบประมาณในโครงการนี้ 12,200         



ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI) :  ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :  ร้อยละของแผนงานโครงการผ่านเกณฑ์คุณภาพ

  ในรอบป ี2563 มีการด าเนนิงานตามแผนปฏิบติัการค่อนข้างล่าช้าไม่ครบถ้วนตามเปา้หมาย เนือ่งจาก มีการปรับแผนงานโครงการทีไ่ด้รับการอนมุัติแล้ว ประกอบกับ

       มีการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนการด าเนนิงานด้านเอกสาร ในขณะทีร่ะบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดความเชื่อมโยง ส่งผลต่อการสรุปและประเมินผลการปฏิบติังาน 

รหัสโครงการ  030604 โครงการการวางแผนและประเมนิผลควบคุมก ากับติดตามนิเทศ อ าเภอเกาะคา

1.การประชุมประจ าเดือน

ระดับอ าเภอ คปสอ.

  -จัดประชุมประจ าเดือน สสอ./รพ.สต.30 คน อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

12คร้ัง/ป ี30 คน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

  - จัดประชุมประจ าเดือน คปสอ 60 คน  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

12คร้ัง/ป ีพธุที ่3 ของเดือน

 60 คน

รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

  - จัดประชุม พธุประสาน,PM,ITผู้ปฏิบติั 30 คน อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

12คร้ัง/ป ีพธุที ่2 ของเดือน

 30 คน

รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

ระดับ รพ.เกาะคา

  - จัดประชุม HA/ทมี รพ.เกาะคา 40 คน อาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/เดือนม,12 คร้ัง /ป ี 

 พธุที่1,  พฤหสัที ่4 40 คน

รพ

  - จัดประชุม กกบ/ทมี รพ.เกาะคา 40 คน อาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/เดือน,12 คร้ัง /ป ี   

พธุที่1, พฤหสัที ่4  40 คน

รพ

2. ติดตามการเยี่ยมและนิเทศติดตามงาน

ระดับอ าเภอ คปสอ.

   - ออกเย่ียมติดตามงานใน รพ.สต.ติดดาว 2 คร้ัง/ปี ทกุสถานบริการ

    โดยทมีพีเ่ล้ียงระดับอ าเภอ รวม 10 คน/คร้ัง/วัน คร้ังละ 5 วัน

   - นเิทศงานคร้ังที ่1 รอบ 6 เดือนแรก 5 คร้ัง ทกุ รพ.สต. ทกุสถานบริการ

   - นเิทศงานคร้ังที ่2  รอบ 6 เดือนแรก 8 คร้ัง ทกุ รพ.สต. ทกุสถานบริการ

  - รับนเิทศจาก สสจ / เขตสุขภาพบริการ 4 คร้ัง/ปี รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

3.การควบคุมก ากับติดตามงานภายในคปสอ.

1.1 ติดตามจากระเบียนรายงาน HDC 0

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564

คปสอ เกาะคา จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ



   -ประชุมติดตามรายงาน คปสอ.ทกุ 3 เดือน  ทัง้ระดับ

ต าบลและอ าเภอ

4 คร้ัง/ปคีร้ังละ 25 คน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

   -ประชุมติดตามรายงาน Jhcis (ร่วมงาน IT) ทกุดือน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

   -รายงานตัวชี้วัดระดับกระทรวง,ระดับเขต ทกุ 3 เดือน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

   -รายงานอื่นๆ ทกุเดือน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา

4.การประเมนิผลการด าเนินงาน

ระดับอ าเภอ คปสอ.

   - ประชุมประเมินรอบ 1/2563ระดับคปสอ  2 วัน 

จ านวน 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท

 คณะกรรมการ คปสอ/ผอ.

รพ.สต/หน.ก/ง.รพ /PM

จ านวน 60 คน

รพ/สสอ/รพสต.เกาะคาทกุ

สถานบริการ

   - ประชุมประเมินรอบ 2/2563 ระดับคปสอ  2 วัน  

จ านวน 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท

 คณะกรรมการ คปสอ/ผอ.

รพ.สต/หน.ก/ง.รพ/PM 

จ านวน 60 คน

รพ/สสอ/รพสต.เกาะคาทกุ

สถานบริการ

ระดับ รพ.เกาะคา

   - ประชุมประเมินรอบรอบ 1/2563รพ.เกาะคา  

จ านวน 60 คน  2 วัน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท

 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

 กกบ.รพ/ทมีกลางพฒันา

คุณภาพ/หน.ก/ง.รพ จ านวน

 40 คน

ทกุกลุ่มงาน/หนว่ยงาน

ภายใน รพ.เกาะคา

   - ประชุมประเมินรอบรอบ 2/2563 รพ.เกาะคา  

จ านวน 60 คน2 วัน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

 กกบ.รพ/ทมีกลางพฒันา

คุณภาพ/หน.ก/ง.รพ จ านวน

 40 คน

ทกุกลุ่มงาน/หนว่ยงาน

ภายใน รพ.เกาะคา

5.ประชุมพัฒนาศักยภาพทีม

   - ทมียุทธศาสตร์อ าเภอและทมีนเิทศติดตามงาน    

ระดับอ าเภอ 10 คน  2 วัน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ50

 บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

4 คร้ัง/ป ี10 คน รพ./สสอ

6.ประชุมท าแผนปฏิบัติการปี 2565

  - ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการจัดท า

แผนงบประมาณป ี2565 ทมียุทธศาสตร์อ าเภอ 60 คน 2

 วัน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/ป ี 60 คน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคาทกุ

สถานบริการ

   - การประชุมการจัดท าแผนคุณภาพ รพ ป ี2565

จ านวน 60 คน 3 วัน  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท

 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/ป ี 40 คน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคาทกุ

สถานบริการ



   - การประชุมการจัดท าแผนฯรพสตป ี2565 จ านวน 30

 คน 2 วัน  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/ป ี 30 คน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคาทกุ

สถานบริการ

   - การประชุมการจัดท าแผนฯ คปสอ ปี 2565 จ านวน 

60 คน 3 วัน  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/ป ี60 คน รพ/สสอ/รพสต.เกาะคาทกุ

สถานบริการ



  ในรอบป ี2563 มีการด าเนนิงานตามแผนปฏิบติัการค่อนข้างล่าช้าไม่ครบถ้วนตามเปา้หมาย เนือ่งจาก มีการปรับแผนงานโครงการทีไ่ด้รับการอนมุัติแล้ว ประกอบกับ

       มีการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนการด าเนนิงานด้านเอกสาร ในขณะทีร่ะบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดความเชื่อมโยง ส่งผลต่อการสรุปและประเมินผลการปฏิบติังาน 

จ านวน แหล่งงบ

ก ากับติดตาม/มีรายงานการ

ประชุมประจ าเดือน

                        9,000.00 UC  ตค.63-กย64 เชาวลิต

ก ากับติดตาม/มีรายงานการ

ประชุมประจ าเดือน

                      18,000.00 UC  ตค.63-กย64 เชาวลิต

ก ากับติดตาม/มีรายงานการ

ประชุมประจ าเดือน

                        9,000.00 UC  ตค.63-กย64 เชาวลิต/กิติพงษ์

ก ากับติดตาม/มีรายงานการ

ประชุมประจ าเดือน

                      12,000.00 UC  ตค.63-กย64 กิติพงษ์

ก ากับติดตาม/มีรายงานการ

ประชุมประจ าเดือน

                      12,000.00 UC  ตค.63-กย64 กิติพงษ์

สรุปรายงานการเย่ียม มค,มีค,พค,กค 64 เชาวลิต/กิติพงษ์

สรุปรายงานการนเิทศงาน                         5,000.00  Uc กพ.64 เชาวลิต/กิติพงษ์

สรุปรายงานการนเิทศงาน                         8,000.00  Uc มิย.64 เชาวลิต/กิติพงษ์

สรุปรายงานการนเิทศงาน                       46,800.00 UC ตค,ธค.63,พค,กค64 กิติพงษ์

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

คปสอ เกาะคา จังหวัดล าปาง

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)



ผลสรุปรายงาน  -  - ธค,มีค,มิย,กย เชาวลิต/กิติพงษ์

ผลสรุปรายงาน  -  ตค.62-กย63 เชาวลิต/กิติพงษ์

ผลสรุปรายงาน  -  - ธค,มีค,มิย,กย

ผลสรุปรายงาน  -  -  ตค.63-กย64

เวทปีระเมินผลงานอ าเภอ

เอกสารสรุปประเมินผลงาน                       15,600.00 UC กพ.64 เชาวลิต/กิติพงษ์

เอกสารประเมินผลงานปี                       15,600.00 UC สค.64 เชาวลิต/กิติพงษ์

เอกสารสรุปประเมินผลงาน                       15,600.00 UC กพ.64 กิติพงษ์

เอกสารสรุปประเมินผลงาน                       15,600.00 UC สค.64 กิติพงษ์

สรุปรายงานการประชุม                         4,000.00 UC มค.,มิย 64 เชาวลิต/กิติพงษ์

แผนปฏิบติัการป ี2565                       15,600.00 UC สค.64 เชาวลิต/กิติพงษ์

เอกสารแผนปฏิบติัการป ี2565                       23,400.00 UC กย.64 กิติพงษ์



เอกสารแผนปฏิบติัการป ี2565                         7,800.00 UC กย.64 เชาวลิต/กิติพงษ์

เอกสารแผนปฏิบติัการป ี2565                       23,400.00 UC กย.64 เชาวลิต/กิติพงษ์

รวมงบประมาณ UC 256,400.00                   



ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน :   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใส  และบริหารความเสี่ยง

ตัวช้ีวัด (KPI) :  ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมรีะบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินการควบคุมภายในตามระเบยีบ คตง.


2. Flowchart & SOP ไม่ครอบคลุมทกุภารกิจตามโครงสร้าง


3. การจัดท าแผนความเส่ียงไม่ครอบคลุมทัง้ 4 ด้านกลยุทธ์ (การเงิน, โครงการ, บริหาร, บริการ)


4. ข้อผิดพลาดทีพ่บจากการตรวจสอบภายในยังเกิดซ้ าอีก



จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 030605 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

1. กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน

  1.ทบทวนคณะกรรมการควบคุม ภายใน ก าหนด         1 คณะ รพ.เกาะคา มีคณะกรรมการควบคุม พย2563 เสาวนย์ี/

โครงสร้าง  บทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการควบคุม สสอ.เกาะคา ภายในและบริหารความเส่ียง ศุภณัฐกรณ์

ภายใน&บริหารความ    เส่ียง และคณะ รพ.สต.12 แหง่

กรรมการตรวจสอบภายใน

  2.จัดท าแผนพฒันาระบบควบคุมภายใน&

บริหารความเส่ียง

     2.1. ประเมินระบบและจัดท าแผนควบคุม 2 คร้ัง รพ.เกาะคา มีการประเมินระบบและแผน ตค2563 / สค2564 คณะกรรมการฯ

 บริหารความ    เส่ียง ครบทกุส่วนงานย่อย สสอ.เกาะคา ควบคุมบริหารความเส่ียง

และครอบคลุม ทกุด้านโดยเฉพาะการด าเนนิงาน รพ.สต.12 แหง่

ตามตัวชี้วัด

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พืน้ทีด่ าเนนิการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



     2.2.ก ากับติดตาม รายงานผล คตง.ทกุ 6 เดือน 2 คร้ัง รพ.เกาะคา มีการก ากับและรายงานผล กพ / สค2564 คณะกรรมการฯ

สสอ.เกาะคา การด าเนนิงาน

รพ.สต.12 แหง่

2. การประเมนิเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง

ระบบควบคุมภายใน 5 มติิ

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร                   1 คร้ัง รพ.เกาะคา มีคณะกรรมการควบคุมภายใน    พย2563 เสาวนย์ี

ความเส่ียง 5 มิติ และบริหารความเส่ียง 5 มิติ      

 2.จัดท าแผนบริหารความเสียง 5 ด้าน รพ.เกาะคา มีแผนบริหารความเส่ียง พย2563 เสาวนย์ี

 3. ควบคุมก ากับใหม้ีผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนนิการ รพ.เกาะคา มีผู้รับผิดชอบหลัก พย2563 คณะกรรมการฯ

ตามแผนควบคุมความเส่ียง รพ.สต.13แหง่

5. อบรมเชิงปฎิบติัการใหค้วามรู้เร่ืองควบคุมภายในและ 1 คร้ัง / 64 คน รพ.เกาะคา/ ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ 6,400.00           UC 11 มี.ค 64 เสาวนย์ี/ศุภณัฐกรณ์

การจัดท ารายงานควบคุมภายใน (แบบ ปค.) สสอ./

รพ.สต 12 แหง่

6.จัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการ 4 คร้ัง                                                   รพ.เกาะคา รายงาน 5 มิติ และ ธค2563/มีค/ เสาวนย์ี / ลาวัลย์ /

ประเมิน 5 มิติทางอิเสคทรอนกิส์ส่งเวปไซต์ เอกสารประกอบ มิย/กย2564 อรอนงค์ / มนภัทร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

7.ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเส่ียง  5 มิติ                                   4 คร้ัง รพ.เกาะคา มีรายงานผลการบริหารความเส่ียง ธค2563/มีค/ คณะกรรมการฯ

ทกุไตรมาสและประเมินในรูปคณะกรรมการฯ มิย/กย2564

3. การตรวจสอบภายใน

 1.ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง มีคณะผู้ตรวจสอบภายใน พย2563 เสาวนย์ี/ศุภณัฐกรณ์

 2.จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 5ด้าน 1 คร้ัง รพ.เกาะคา/ มีแผนการตรวจสอบภายใน 5 ด้าน พย2563 เสาวนย์ี/ศุภณัฐกรณ์

สสอ./

รพ.สต 12 แหง่

 3.ด าเนนิการตรวจสอบภายในรพ.สต ปลีะ 2 คร้ัง 2 คร้ัง รพ.สต.12แหง่ รพ.สต.ได้รับการตรวจสอบภายใน พย63-มค64/ เสาวนย์ี/ศุภณัฐกรณ์



โดยทมี สสอ,  ร่วมกับรพช. มิย64-กค64

4. ประชุมใหค้วามรู้เร่ืองการตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง / 40 คน สสอ.เกาะคา ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ 4,000.00           UC 15-พ.ค.-64 ศุภณัฐกรณ์

รพ.สต.12แหง่

5. ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ 1 คร้ัง รพ.เกาะคา มีการตรวจสอบไขว้ ตค2563-กย2564 เสาวนย์ี

6. ด าเนนิการตรวจสอบภายใน รพ.สตร่วมกับ 1 คร้ัง พค-กค 2564

ทมีตรวจสอบภายในจังหวัด

7.ประเมินและรายงานผลการตรวจสอบภายในส่งจังหวัด 2 คร้ัง รพ.เกาะคา/ มีรายงานการตรวจสอบภายใน มค/กค2564 เสาวนย์ี/ศุภณัฐกรณ์

สสอ./

รพ.สต 12 แหง่

รวมงบประมาณ UC 10,400.00        



จ านวน แหล่งงบ

 รหัสโครงการ.... โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์อ าเภอเกาะคา

1 ให้บริการปรึกษาและตรวจหา Anti HIV โดยสมัครใจ

ในประชาชนกลุ่มเส่ียง : รายละเอยีดกจิกรรม

1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงทราบถึงภาวะเส่ียง  - หญิงANCทุกราย  อ.เกาะคา -หญิงANCทุกรายได้รับ  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 อบุลวรรณ

ต่อการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองและเข้ารับการบริการปรึกษา  การตรวจเลือดAnti HIV  ปริญญา

เพือ่ตรวจหา Anti HIV  ในคลินิค บริการในโรงพยาบาล .  - สามีหญิงต้ังครรภ์  อ.เกาะคา -สามีหญิงANCได้รับ  -  - ต.ค.63-ก.ย.64

ผ่านหน้า pageคลินิกวัยรุ่นเกาะคา,  แผ่นพับ,ที่ประชุม อสม ทุกราย  การตรวจเลือดAnti HIV 

ร้อยละ 80

  - คู่ของผู้มีผล คลินิก ARV -คู่ของผู้มีผลAnti HIV ต.ค.63-ก.ย.64 ปริญญา

Anti HIV positive positive ได้รับการตรวจ

ที่ยังไม่เคยทราบ Anti HIV ร้อยละ80

 ผลเลือด

1.2 รณรงค์ป้องกนั ในวันเอดส์โลกวันที่ 1 ธ.ค. 2563  นศ.ปวช.1-3   300 คน  วิทยาลัย  - มีการร่วมรณรณงค์  -  -  1ธ.ค.63 และ ปริญญา

 - วันวาเลนไทม์ 14 ก.พ.2564 ร่วมกบั ว.การอาชีพเกาะคา , นร.ชั้น ม.1-3  190 คน การอาชีพเกาะคา และมีกจิกรรมร่วมกบั  12 ก.พ.64  วีรินทร์ภัทร

รร.ออ้มอารีพิทยา โดยการจดับอร์ดนิทรรศการ ,จดักจิกรรมให้ นักเรียน นักศึกษาตาม

ความรู้ เพือ่กระตุ้นเตือนให้เยาวชนตระหนักและสามารถ  - แผน

พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

                                3. เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้โรคเอดส์และเข้าถึงบริการป้องกนัโรคเอดส์ ร้อยละ 50

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณปั์ญหา:  1.มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 รายในปีงบประมาณ 2563  คิดเป็น 10.14 ต่อประชากรแสนคน

                                           2.ผู้รับบริการยาต้านไวรัส 432 รายพบว่ากนิยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ต่อเนื่องร้อยละ 4.32

                                           3.ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ด้ือยา ในปีงบประมาณ 2563 เท่ากบั 1.16มีผู้กนิยาต้านไวรัสสูตรด้ือยาสะสม 56 ราย

ระยะเวลาด าเนินการล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คปสอ.เกาะคา  จงัหวัดล าปาง

งาน:  เอดส์ ( งานประจ า)

ตัวช้ีวัด(KPI) /ผลลัพธท์ีต้่องการ:   1. การติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 20 ต่อ ประชากรแสนคน (ผลงานที่ได้xu 63 10.14)

                                2. ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสมารับยาตามนัด 90%



ประเมินความเส่ียงด้านการติดเชื้อเอชไอวีและการตรวจเลือด

Anti HIVโดยสมัครใจ (กจิกรรม Talk showในแผนงานวัยรุ่น)

 - การแจกถุงยางอนามัยและให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั -เยาวชนในสถานศึกษา

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เข้าถึงบริการcondom

 - พัฒนา Page คลินิกวัยรุ่นเกาะคาให้น่าสนใจ   - ประชากรกลุ่ม  อ.เกาะคา  - มีผู้เข้าร่วมPage  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  วีรินทร์ภัทร

 เส่ียงในสถานศึกษา  และมีค าถามเกีย่วกบั ปริญญา

และชุมชน  เพศมากขึ้น ร้อยละ10

 -มีผู้เข้ารับการตรวจ

 เลือดAnti HIV จากมี

 พฤติกรรมเส่ียงมากขึ้น

ร้อยละ 10

1.3 พัฒนาระบบการ ค้นหา  คัดกรอง ในกลุ่มผู้ป่วย  - กลุมผู้ป่วย STI  ผู้ป่วยนอก  กลุ่มผู้ป่วยrevisit และ  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 ดรุณี

 STI และผู้ป่วยที่ re visit บ่อยๆ ผ่านทีม PCT และกลุ่มผู้ป่วย  STIส่งตรวจ ปริญญา

- พยาบาลซักประวัติส่งกลุ่มเป้าหมายมา ให้ ค าปรึกษา re-visit Anti HIV 10%

เพือ่ตรวจเลือดAnti HIVโดยสมัครใจ

2 พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส  คณะกรรมการ  รพ.เกาะคา   - มีการประชุมทีม  ธ.ค.63, มี.ค.64 ปริญญา

2.1 ประชุมคณะกรรมการ AIDS/TB Aids/Tb ทุกไตรมาสตามแผน มิ.ย.64 และ ก.ย.64 อ าพัน

 2.2 ดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อHIV  - ผู้รับบริการคลินิก คลินิก ARV  - ผู้รับบริการคลินิก  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 พญ.พัณณิตา

 - จดัท า standing order การดูแลผู้ติดเชื้อHIV ARV , คลินิก TB คลินิก TB  ARV , คลินิก TB ได้รับ ปริญญา

- ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตาม Guildline การดูแล การรักษาตามแนวทาง อ าพัน

รักษาผู้ติดเชื้อ HIV ของประเทศไทย 100%

- จดัท าทะเบียนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ Loss F/U เพือ่ - ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่  อ.เกาะคา - ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกรคัทลียา

อบรมแบบเข็มข้น โดยมี Individual Plan , Individual Counseling loss F/Uและกลับมา loss F/U กลับมา ปริญญา

เพิม่ช่องทางการรับและจา่ยยาต้านไวรัส , ตกลงบริการกอ่น รับยาต่อเนื่องจ านวน รับยาต่อเนื่องครบ100%

รับยา ต้องมีBuddyช่วยติดตามอย่างน้อย 1 คน  และเย่ียมบ้าน 7 คน  - ติดตามผู้ที่ขาดนัดตาม  

โดยงาน จนท.งานบริการปรึกษา  แนวทางปฏิบัติ

- ท า CQI เร่ืองการพัฒนาการให้องค์ความรู้ คลินิก ARV  รพ.เกาะคา  - ไม่พบความเส่ียงด้าน ต.ค.63-ก.ย.64  ปริญญา



เร่ืองการดูแลตนเองแกผู้่ติดเชื้อHIV รายใหม่  คลินิกระดับ F ขึ้นไป

รวมงบประมาณ UC 0



 กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่  ผลผลิตของโครงการ  ระยะเวลา  ผู้รบัผิดชอบ

/ จ านวน ด าเนินการ  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

 รหัสโครงการ.... โครงการบ าบัดรกัษา และติดตามผู้ติดยาเสพติด อ าเภอเกาะคา

1  กิจกรรมค้นหา บ าบัดรกัษา และติดตามผู้ติดยาเสพติด   

 1.1 ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบ าบดั

 - ร่วมกบัทีมศป.ปส.อ.เกาะคา  จนท.รพ.สต. ออกตรวจปสัสาวะหาสาร สุ่มตรวจ  9 ต าบล และ  มีการออกตรวจปสัสาวะ  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  แสงจนัทร์

 เมทแอมเฟตามีนในสถานศึกษาและในชุมชน นร./ นศ.และ วก.อาชีพเกาะคา  หาสารเสพติดตามแผน   เบญจวรรณ

 - ร่วมกบัทีมศป.ปส.อ.เกาะคาออกประชาคมหมู่บา้นเพือ่จงูใจให้ ปชช.1,500 ราย    วีรินทร์ภัทร

 ผู้เสพ/ผู้ติดสมัครใจบ าบดัรักษา

1.2 คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพือ่เข้ารับการรักษา 200 ราย  อ.เกาะคา  - มีการใช้แบบ  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  เบญจวรรณ

 - ใช้แบบคัดกรองตามแบบ  บคก. สธ.Version 2  9 ต าบล คัด กรอง บคก.สธ.  วีรินทร์ภัทร

 v.2 ทุกราย

 1.3 ทบทวนแนวทางการส่งผู้ปว่ยเพือ่คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยา ศป.ปส.อ.และ รพ.เกาะคา  - มีการส่งผู้เสพ/ผู้ติด  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  เบญจวรรณ

จากทีมค้นหาของ ศป.สอ.เกาะคา และ จนท.ต ารวจ สภ.เกาะคา  สภ.เกาะคา  และส่งปสัสาวะยืนยัน  ดวงจติ

 ถูกต้องตามแนวทาง  -  -  

 ข้อมูลพ้ืนฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา :  ณ ก.ค.63 มีผู้เข้ารับการบ าบดัยาเสพติดจ านวน 180 ราย บ าบดัครบตามเกณฑ์ 40.56% (เปา้หมาย 75%)

  retension rate 60.58% (เปา้หมาย45%) /ผู้ปว่ยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง

   อย่างต่อเนื่อง 57.14%(เปา้หมาย55%)/  ปงีบประมาณ 2563 รพ.เกาะคาผ่าน HA ยาเสพติด (React คร้ังที่ 2 ) ป ี2564 เตรียมรับการประเมิน React คร้ังที่ 3  

  / ยังพบปญัหาผู้เข้ารับการบ าบดัเพิม่ขึ้นเกอืบ 2 เท่า จากปทีี่ผ่านมา และมารับการบ าบดัไม่ต่อเนื่อง / ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ยที่ส่งมาบ าบดัทางโปรแกรม บสต.จาก สนง.คุมประพฤติยังล่าช้า

 งบประมาณ
 ล าดับ ช่ือโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

                                         2. ร้อยล 55 ของผู้ปว่ยยาเสพติด กลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข(งานแก้ไขปัญหา)ประจ าปีงบประมาณ 2564

 คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

งาน: ยาเสพติด

                     ◻   สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์                                                                    ◻  งานประจ า

 ตัวช้ีวัด(KPI)/ผลลัพธท์ีต้่องการ : 1.ร้อยละ 45 ของผู้ปว่ยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ป ี(retension rate)



 1.4 รับการสนับสนุนชุดตรวจปสัสาวะ จากส านักงานสาธารณสุข เมท 2,000 ชุด รพ.เกาะคา   - มีการบนัทึก  -  - ม.ีค.-64  เบญจวรรณ

 จงัหวัดล าปาง(ชุดตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและแคนาบนิอยด์)  กญัชา 500 ชุด  การเบกิจา่ยทุกคร้ัง

 1.5 สนับสนุนชุดตรวจปสัสาวะให ้ทีมค้นหา  - รพ.สต. 325ชุด  ศป.ปส.อ.และ  - สนับสนุนได้ตาม  ม.ค.,พ.ค.64  เบญจวรรณ

และทีมติดตามผู้ผ่านการบ าบดัยาเสพติด รพสต.  ศป.ปส.อ. 300  รพ.สต.13 แหง่  เปา้หมาย

1.6 น าผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่การบ าบดัฟืน้ฟูสมรรถภาพ แบบระบบสมัครใจ/   - มีผู้เข้ารับการบ าบดั  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 เบญจวรรณ

/กึ่งสมัครใจ /บงัคับบ าบดั และแบบค่ายบ าบดั(CBTx)  ผู้เสพ /ผู้ติด  อ าเภอเกาะคา  ยาเสพติดตามเปา้หมาย  วีรินทร์ภัทร

ตามนโยบาย คสช.108/2557 /ระบบบงัคับบ าบดั  

          * รูปแบบจติสังคมบ าบดั(สมัครใจ/ กึ่งสมัครใจ /บงัคับบ าบดั) 200 ราย รพ.เกาะคา  - น าผู้เสพเข้ารับการ ต.ค.63-ก.ย.64  ปริญญา

          *รูปแบบการบ าบดัฟืน้ฟูโดยใช้ชุมชนเปน็ ศูนย์กลาง(CBTx) 25 ราย  ต.นาแกว้ บ าบดัอย่างน้อย 80%  -  -  พ.ค.64  เบญจวรรณ

 1.7  ติดตามผู้เสพที่ขาดนัดการบ าบดั โดยโทรศัพท์ตามรายบคุคล ผู้ที่ขาดนัด  อ.เกาะคา  - ค่าย CBTx ในชุมชน  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  ปริญญา

ติดตามผ่าน ครอบครัว, จนท.รพ.สต. ,ศป.ปส.อ., จนท.คุมประพฤติ 100 ราย  1 แหง่ที่ ต.นาแกว้  เบญจวรรณ

 1.8 เพิม่การเข้าถึงการลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพติด  -  ผุ้เข้ารับการ  รพ.เกาะคา  - ผู้เข้ารับการบ าบดั  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 ดวงจติ

 Harm reduction โดยการ ตรวจร่างกาย ตรวจLabที่จ าเปน้  บ าบดัที่มีอาการ  ลดตรายจากการใช้ยา ปริญญา

 1.9 .การลงข้อมูล  Harm reduction (รายงานทางWeb) ปว่ยได้รับการ  คลินิกบ าบดั  - มีการลงข้อมูลได้

 ตรวจเพิม่เติม  ยาเสพติด  ตามเปา้หมาย

 1.10.ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบ าบดัและได้รับการจ าหน่ายครบขั้นตอน   - ผู้ผ่านการบ าบดั  รพ.เกาะคา  - ติดตามได้ 80%  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  เบญจวรรณ

ปงีบประมาณ  2564 80ราย  แสงจนัทร์

   - ประสานการด าเนินงานยาเสพติดกบั ทีมงาน ศป.ปส.อ.เกาะคาทุกเดือน  วีรินทร์ภัทร

  - นัดหมายการติดตามผู้ผ่านการบ าบดัตามวันเวลาที่ก าหนดตามแผน  

 - กรณีขาดนัด โทรศัพท์ติดตามรายบคุคล และหรือผ่าน จนท .รพ.สต. ผู้รับการบ าบดั อ าเภอเกาะคา   - ขาดนัดไม่เกนิ 50%  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  เบญจวรรณ

 จนท.คปพ. และ ทบทวนระบบรายงาน การส่งต่อ ข้อมูลยาเสพติด 200 ราย   - ลงข้อมูลเปน็ปจัจบุนั

2  กิจกรรมพัฒนาการให้บรกิารบ าบัดรกัษายสต. และบุคลากร

 2.1 กจิกรรมชี้แจงแนวทางการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดพยาบาล รพ.สต.  - วันประชุมพุธ   - มีแนวทางในการ 19,000 สสจ   ม.ิย.64  เบญจวรรณ

และการติดตามผู้ผ่านการบ าบดัแก ่พยาบาล รพ.สต. และ จนท.สสอ.  ,จนท.สสอ.เกาะคา ประสาน  บ าบดัรักษาและติดตาม   แสงจนัทร์

ผู้รับผิดชอบ  และพยาบาล รพ. เกาะคา  ผู้เข้ารับการบ าบดั  



 - ค่าวัสดุส านักงาน 10,000  บาท(วัสดุ อปุกรณ์ กระดาษใช้ในการบ าบดั) รพ.เกาะคา 1คร้ัง/เดือน  ยาเสพติดตามเปา้หมาย

 - ค่าปา้ยไวนิลพร้อมขาต้ังแบบธงญี่ปุน่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  รวม 20 คน

 6 ชุดๆละ1,500 รวม 9,000 บาท

 2.2 พัฒนา รพ.สต.เพือ่ใหก้ารปรึกษาแบบส้ัน BA, BI พยาบาลประจ า  รพ.สต.13 แหง่  - รพ.สต.สามารถให้  -  -  ม.ค.64  แสงจนัทร์

 โดยการทบทวนแนวทางใหค้ าปรึกษาในคนที่ผ่านการอบรม  รพ.สต.  การปรึกษาแบบส้ันได้  

 2.3 พัฒนาระบบ พบยส.ในรพ.เกาะคา และ  ในรพสต.  พยาบาล  รพ.เกาะคา  - สถานบริการทุกแหง่  -  -  ม.ค.64  แสงจนัทร์

โดยมีการประเมินตามแบบฟอร์ม พบ.ยส. และพัฒนาใหดี้ขึ้น  บ าบดั ยสต. รพ.สต. 13 แหง่ ผ่านการประเมิน

 2.4 คงไว้ซ่ึงมาตรฐานการบ าบดัรักษายาเสพติดและการฟืน้ฟู รพ.เกาะคา  งานบ าบดั  - มีการพัฒนาระบบ  -  -  ก.ค.64  เบญจวรรณ

สมรรถภาพ(HA) Reaccreditation คร้ังที่ 3 ส่งเอกสารประเมิน  1 แหง่  ยาเสพติด  บริการอย่างต่อเนื่อง  วีรินทร์ภัทร

ตนเองเดือน  ก.ย .63 เพือ่เตรียมการประเมินมาตรฐานงานยาเสพติด   - ผ่านการรับรอง

2.5 ปรับบริเวณที่ใหก้ารบ าบดัสารเสพติดแบบกลุ่มใหสุ้ขสบาย  ผู้เข้ารับ  รพ.เกาะคา  มาตรฐานตามเกณฑ์  -  -  ต.ค.63  เบญจวรรณ

จงุใจใหม้ีส่วนร่วมในกระบวนการบ าบดั เพือ่ลดจ านวนการขัดนัด  การบ าบดั  - ผู้เข้ารับการบ าบดั  วีรินทร์ภัทร

 200 ราย  มาบ าบดัต่อเนื่อง 60%

3  กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลรายงาน

3.1 ลงทะเบยีนการบ าบดัรักษาผู้เข้ารับการบ าบดัเปน็ปจัจบุนั  ผู้รับการบ าบดั  รพ.เกาะคา  - มีการขึ้นทะเบยีน

3.2 เข้าโปรแกรมการรายงาน บสต.ทางWeb สธ. 200 ราย  ผู้เข้ารับการบ าบดั 100%

3.3 รับข้อมูลการส่งต่อจากทีมค้นหาตามนโยบาย คสช. 108/2557,  อ าเภอเกาะคา  - มีการับ-ส่งต่อข้อมูล  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 เบญจวรรณ

 จากระบบบงัคับบ าบดัของ ส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดล าปาง  อย่างน้อย 70%

ทั้งงทางเอกสารและทางWeb

3.4 ลงข้อมูลจ าหน่ายหลังเสร็จส้ินการบ าบดัหรือขาดการบ าบดั  - มีการสรุปส่งต่อข้อมูล  -  - ต.ค.63-ก.ย.64 เบญจวรรณ

3.5 ลงข้อมูลการติดตามครบ 4 คร้ังตามเกณฑ์ เดือนที่ 1,3,6 เดือน อย่างน้อย 70%  

  และ 12 เดือน หลังบ าบดัครบ  

4  กิจกรรมการส่งเสรมิป้องกันปัญหายาเสพติด

4.1 กจิกรรมส่งเสริม/สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE  นักเรียน  สถานศึกษา มีคณะกรรมการ 3ก.   -  - ต.ค.63-ม.ีค.64  แสงจนัทร์

  ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เร่ิมจากการสร้างแกนน าเยาวชน  นักศึกษา  ใน อ.เกาะคา และ 3 ย.อย่าง  วีรินทร์ภัทร



 - วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา, ไหล่หนิวิทยา, นาแกว้ประชารัฐ  250 คน  11 แหง่ เปน็รูปธรรม

 - รร.อนุบาลเกาะคา, รร.วัดนาแกว้, รร.สบต  าวิทยา (เปา้หมายเดียว

 - รร.ออ้มอารีพิทยา, รร.เกาะคาวิทยาคม, รร.ณัฐบรรจง  กนักบังานวัยรุ่น)

 - รร.ศาลาวิทยา, รร.วังพร้าววิทยา

4.2 ส่งเสริม/สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ใหย่ั้งยืน  ชมรม ทูบี  4 ต าบล มีกจิกรรมในชมรม TO  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  แสงจนัทร์

 - ต าบลศาลา  นัมเบอร์ วัน  อ าเภอเกาะคา BE NUMBER ONE  วีรินทร์ภัทร

 - ต าบลท่าผา 4  ชุมชน  อย่างต่อเนื่อง  

 - ต าบลวังพร้าว และ 

 4.3 กจิกรรมแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE Dancercise อ าเภอเกาะคาวัยรุ่นอ.เกาะคา งานน้อมร าลึก  มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม  งบ เทศบาลเกาะคา22-ม.ค.-64  แสงจนัทร์

 6 ทีม สมเด็จพระ  ครบ 6 ทีม  วีรินทร์ภัทร

นเรศวรมหาราช  เบญจวรรณ

4.4 กจิกรรมประกวดคลิปเต้น " TO BE NUMBER ONE Dance ปับ๊อพั วัยรุ่นอ.เกาะคา  เพจวัยรุ่นเกาะคา  ตามเปา้หมาย  ในแผน  UC  ต.ค.63-ก.พ.64  พญ.สุทธ์ินภา

 แชร์ " (ประกวดคลิปเต้นตัดสินจากยอดไลค์ยอดแชร์)  6 ทีม  วัยรุ่น  พญ.ปนัดดา

4.5 กจิกรรมประกวดประกวดหนังส้ัน TO BENUMBER ONE  8 เร่ือง  เพจวัยรุ่นเกาะคา UC ต.ค.63-ก.ค.63

Clip ontest" (รณรงค์การมีเพศสัมพันธ์/การคุมก าเนิด/การปอ้งกนัยาเสพติด)

4.6 กจิกรรมประกวด " TO BE NUMBER ONE FREE STYLE  ACTION"  14 คลิป  เพจวัยรุ่นเกาะคา UC ต.ค.63-ม.ิย.64

(ส่งคลิปแสดงความสามารถได้ทั้งบคุคลและรายกลุ่ม)  

 4.7 Talk show " TO BE NUMBER ONE TO BE NICE TEEN"  ออ้มอารีพิทยา 190  รร.ออ้มอารีพิยา   UC ต.ค.63-ก.ย.64

 (เสริมสร้างทักษะในการแกไ้ขปญัหาวัยรุ่น)  วก.เกาะคา 300  ว. การอาชีพเกาะคา

4.8 ร่วมจดักจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกบั ทีม ศป.ปส.อ าเภอเกาะคา เยาวชน ประชาชน  อ าเภอเกาะคา  มีคนเข้าร่วมกจิกรรม  -  - 26 มิย.64  แสงจนัทร์

 ทั่วไป1,000 คน  ตามเปา้หมาย  วีรินทร์ภัทร

 เบญจวรรณ

 4.8 เปน็วิทยากรใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกนั การรักษาฟืน้ฟูยาเสพติด  - นักเรียน,  อ าเภอเกาะคา  ผู้เข้ารับการอบรม  -  - ต.ค.63-ก.ย.64  วีรินทร์ภัทร

 แกชุ่มชน สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  นักศึกษา และ  มีความรู้เร่ืองการ  เบญจวรรณ

 ประชาชนทั่วไป  ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด



 - ผู้ต้องขัง  ทัณฑสถาน  ทดสอบโดยการสอบถาม

 บ าบดัพิเศษ

รวมงบประมาณ สสจ 19,000


