
ตัวช้ีวดั (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  1.ร้อยละการเขา้ถงึบริการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 20.5

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วเิคราะห์สถานการณปั์ญหา
1.ประชาชนเขา้ถงึบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน คิดเป็น ร้อยละ 24.7
2.มูลค่าการใชย้าสมุนไพรเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 14
3. บริการคลินิกขอ้เขา่เส่ือมด้วยการพอกสมุนไพรเขา่ คิดเป็นร้อยละ 55.28
4. การส่งเสริมสุขภาพด้วยการพอกเขา่สมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 68.17 
5. จดับริการคลินิกกญัชาทางการแพทย์ มีผู้รับบริการเพิม่ขึ้น ร้อยละ 326

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจดับริการแพทยแ์ผนไทย
1.1 จดับริการคลินิกเฉพาะโรค กลุ่มโรค/อาการ 4 โรคหลัก ร้อยละ 50 ของ รพ.เกาะคา  -  - ทุกวันท าการ งานแพทย์แผนไทย

ไมเกรน, ภูมิแพ,้ อมัพฤกษ์-อมัพาต, ขอ้เขา่เส่ือม แผนกผู้ปุวย ผู้ปุวย 4 โรคหลัก

พบและรักษาโดยแพทย์แผนไทย

1.2 จดัให้มีบริการหัตถการ พอกสมุนไพรเขา่(Lampang ร้อยละ 50 ของผู้สูง รพ.เกาะคา UC ต.ค.64-ก.ย.65 งานแพทย์แผนไทย

และจดัซ้ือสมุนไพรพอกเขา่สนับสนุนรพ.สต. อายุหรือ ผู้ที่มีอายุ 13 รพ.สต. ร่วมกบังาน งานผู้สูงอายุ
55 ปีขึ้นไปที่มารับ ผู้สูงอายุ งานเภสัชกรรมฯ
บริการ อย่างน้อย เภสัชฯ

1.3 จดับริการหัตถการรักษาด้วยการสักยารักษาอาการตาม ผู้ปุวยที่มารับบริการ รพ.เกาะคา UC ต.ค.64-ก.ย.65 งานแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย
 - อปุกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอเกาะคา   จงัหวดัล าปาง

ประเด็น / งาน : แพทยแ์ผนไทย

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้
ชดัเจน)



   หัวแขม็สักยา 30 หัว หัวละ 300 บาท 9,000

   น้ ามันยาสมุนไพรส าหรับใชสั้กยา 2,000

1.3 จดับริการตามกลุ่มวัย งานแพทย์แผนไทย

      แม่และเด็ก - ให้บริการฟืน้ฟหูญงิหลังคลอดด้วยการแพทย์ หญงิหลังคลอด

แผนไทย (ทับหม้อเกลือ) UC/CSCD
ในเขตอ.เกาะคา

     วัยท างาน - ลดการใช ้NSAIDs ในกลุ่มอาการปวดเมื่อย ผู้ปุวยนอกที่มา

(Office Syndrome) รับบริการที่มีอาการ

  - ยาผสมเถาวัลย์เปรียง,ยาสหัศธารา Office Syndrome

 - รักษาด้วยกตัถการสักยา

       ผู้สูงอายุ
 - ให้บริการพอกยาสมุนไพรขอ้เขา่ในผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป  - ผู้สูงอายุที่เป็น ร่วมกบังาน ต.ค.64-ก.ย.65

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี ขอ้เขา่เส่ือม ผู้สูงอายุ

 - ร่วมคลินิกผู้สูงอายุจดักจิกรรม Anti-aging center อายุ 55-64 ปี อ.เกาะคา  - 
50 คน

2. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
2.1 ใชย้าสมุนไพรเลือกเป็นอนัดับแรก (First Line Drug) ได้แก่  - มูลค่าการใชย้า  -รพ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65 งานแพทย์แผนไทย

ยาขมิ้นชนั  ยาฟาูทะลายโจร, สมุนไพร เพิม่ขึ้น  -รพ.สต.13 แห่ง งานเภสัชฯ
อย่างน้อย ร้อยละ 10

2.2 ใชย้าสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจบุัน  - ยาสมุนไพรทดแทน  -รพ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65 งานแพทย์แผนไทย

        1) ยาผสมเพชรสังฆาต ทดแทน Daflon ยาแผนปัจจบุันมี งานเภสัชฯ

        2) ยาขี้ผ้ึงไพล หรือครีมไพล ทดแทน ครีมน้ ามันระก า 5 รายการ  

        3) มะขามแขก ทดแทน Bisacodyl,Milk of Magnesia 
        4) ครีมพญายอ ทดแทน Acyclovir Cream



        5) กลีเซอรีนพญายอ ทดแทน TA Oral Paste
2.3 ใชย้าสมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดขอ้ แทน ให้มียาสมุนไพร  -รพ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65 งานแพทย์แผนไทย

NSAIDs ได้แก ่ยาผสมเถาวัลย์เปรียง,ยาสหัศธารา ทดแทน NSAIDs  -รพ.สต.13 แห่ง งานเภสัชฯ
2 รายการ

3. บริการกัญชาทางการแพทย์
ให้บริการคลินิกกญัชาทางการแพทย์แผนไทย ผู้ปุวยที่ต้องการใช้ รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 งานแพทย์แผนไทย

 - จดัให้มีต ารับยาสมุนไพรที่มีกญัชาปรุงผสมอยู่  ต ารับศุข ต ารับยากญัชา งานเภสัชฯ

พระสุเมรุ/ต ารับยาแกล้มแกเ้ส้น/ต ารับยาแกล้มขึ้นเบื้อสูง/น้ ามัน ทางการแพทย์

กญัชาอ.เดชา

4. พัฒนาศักภาพบุคลากร ต.ค.64-เม.ย.65
แพทย์แผนไทยเขา้รับการฝึกอบรมเวชปฏิบัติหัตการสักยาด้วยศาสตร์ ผู้รับบริการแพทย์ รพ.เกาะคา *10000 UCบูรณาการย3 พท.สิดาพร
การแพทย์แผนไทย แผนไทย พท.ชนิตา
 - ค่าลงทะเบีย และอปุกรณ์ 5,000 บาท/คน จ านวน 2 คน ผู้ปุวยนอกที่มา

รับบริการที่มีอาการ
Office Syndrome

ปวดกล้ามเนื้อ
งบUC 11,000



ประเด็น / งาน  :        การพฒันาระบบบริการสุขภาพ เพือ่ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service  Plan : Rational  Drug  Use ; RDU)

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ        โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU  ขั้น 3

                ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

                รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรค ได้แก ่กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และ โรคอจุจาระร่วง

                จากข้อมูลจากโปรแกรมรายงานสถานการณ์การด าเนินงานพฒันาระบบบริการ RDU-AMR สะสมถึง 25 กนัยายน 2564 

                โรงพยาบาลมีอตัราการใช้ยาปฎิชีวนะใน URI ร้อยละ 19.83 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 20) , Acute Diarrhea ร้อยละ 15.06  (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 20)

                Fresh Traumatic Wound  ร้อยละ   38.20   (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50) การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ ร้อยละ 1.70 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 15)

                ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีใ่ช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกบัยาอื่นเพือ่ควบคุมระดับน้ าาตาล และมี eGFR >= 30 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร

                ร้อยละ  85.02 (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80)   ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดทีไ่ด้รับยา inhaled corticosteroid ร้อยละ 81.80  (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80)

วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา        

                              1. ความเข้าใจของผู้ส่ังใช้ยา ในการบันทึกรหัสโรคทียั่งเข้าใจไม่ตรงกนั และ บางส่วนยังขาดความตระหนักรู้ในการส่ังใช้ยา       

                              2. การออกแบบระบบการซักประวัติให้ครอบคลุมให้มีการส่ังยาอย่างสมเหตุผล แต่ยังมีการปฏิบัติตามแนวทางทีว่างไว้ไม่ครบถ้วน       

                              3. การใช้ระบบสารสนเทศในการส่งเสริมให้เกดิการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และระบบ การแจง้เตือนยังไม่ครอบคลุมยาทีเ่ส่ียงต่อ ความปลอดภัยและการใช้ไม่สมเหตุผล

                                  ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะในโรคติดต่อไม่เร้ือรังและกลุ่มทีต้่องเฝ้าระวังเป็นพเิศษ (Special population )ตามเกณฑ์RDU

                              4. ไม่มีค าส่ังแต่งต้ัง พร้อม ก าหนดผ้รับผิดชอบ RDU & AMR ทีช่ัดเจน ส่งผลให้มีการติดตามและควบคุมก ากบังาน RDU&AMR ไม่ต่อเนือ่ง

                              5. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) มีระบบการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลการรักษาและบริการสุขภาพ ยังไม่ครอบคลุม

                                  ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลกบัหน่วยบริการสุขภาพภาคเอกชน และชุมชน ยังไม่ครอบคลุม

                                  กระบวนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน ร้านยา คลินิก ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ

                                  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ (RDU Participation) 

                             6. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะและการด้ือยา

จ านวน แหล่งงบ

1 แผนงานการพฒันาระบบบริการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ป้องกนัและ

ควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ อ าเภอเกาะคา

ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอเกาะคา   จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ



รายละเอียดกิจกรรม

1. การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด รพ.เกาะคา

1.1 ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการ RDU&AMR อ าเภอเกาะคา ธ.ค.-64 ทีมRDU&AMR

1.2 ทบทวนและก าหนดทีมงานผู้รับผิดชอบ RDU&AMR โดยประกอบ ธ.ค.-64 ทีมRDU&AMR

RDU  Doctor ,RDU Pharmacist, RDU Nurse ,RDU Lab 

และ IT เป็นทีมขับเคล่ือนการด าเนินงานร่วมกบัทีม PTC  IC รวมทัง้

ก าหนดนโยบายและสร้างความเข้าใจด้าน RDU&AMR แกบุ่คลากร

1.3 จดัประชุมคณะกรรมการRDU&AMR อ าเภอ ทุกเดือน เพือ่ขับเคล่ือน ม.ค.-ก.ย.65 ทีมRDU&AMR

และติดตามผลการด าเนินงาน RDU และ AMR

1.4 รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือนผ่านช่องทาง Line RDU ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

 lampang province โดย RDU Pharmacist เภสัชกรรม

1.5 ทีมผู้รับผิดชอบ RDU ร่วมกบัสหวิชาชีพทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้ ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

coder และ IT วิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินงานในแต่ละเดือน เภสัชกรรม

1.6 คืนข้อมูลการส่ังใช้ยาแกผู้่เกี่ยวข้อง ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

1.7 น าเสนอข้อมูลตัวชี้วัด วิเคราะห์ผลลัพธ์  ประเด็นปัญหา ผ่านการ เภสัชกรรม

ประชุมกกบ.และ คปสอ.

1.8 ด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการจดัซ้ือจดัหาและส่งเสริมการขายยา รพ.เกาะคา ธ.ค.64 ,ม.ีค.65 กลุ่มงาน

กระทรวงสาธารณสุข ม.ิย.65,ส.ค.65 เภสัชกรรม

1.9 ก ากบัติดตามงานระดับต าบลโดยทีมอ าเภอเกาะคา

1.10 รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานตาม GAP Analysis ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

ไปยัง สสจ. ทุกเดือน เภสัชกรรม

2.ทบทวนและก าหนดแนวทางเวชปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)และการใช้ยาตามเกณฑ์ RDU บูรณาการตาม 

Service plan ที่เก่ียวข้อง

   1) ทบทวนและปรับปรุงกรอบบัญชียา 1 คร้ัง รพ เกาะคา ม.ค.-65 กลุ่มงาน

 -ทบทวนกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ รวมทัง้สมุนไพรในรพ.และรพ.สต. รพสต. เภสัชกรรม

ทบทวนระบบส่งต่อผู้ป่วย ให้สอดคล้องตามแนวทาง RDU PTC

PCT



  2) ทบทวนการใช้ยาตามแนวทางเวชปฏิบัติประเด็นที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ 1 คร้ัง รพ เกาะคา ม.ค.-65 PCT

RDU ของกลุ่มโรคดังต่อไปน้ี med เด็ก

      - โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  CKD Disease

      - ASTHMA manager

      - การใช้ยา Inhale Corticosteriodใน Asthma DM 

      - การใช้ยาปฏิชีวนะและNSAIDS Asthma

      -ทบทวนทะเบียนผู้ป่วย โรคเบาหวานและAsthma ให้เป็นปัจจบุัน ต.ค.64 - ก.ย.65 NCD

  3) พัฒนาระบบการซักประวัติ รพ เกาะคา ม.ค.-65 กลุ่มงาน

     - สุ่มตรวจสอบการซักประวัติและบันทึกอาการให้ครอบคลุมการส่ังใช้ เภสัชกรรม

ยาปฏิชีวนะ โดย IT พฒันา ให้มี check list ในระบบ HosXP ใน งาน IT

URI ,Acute diarrhea,FTW โดยระบุระยะเวลาการเกดิแผล เพือ่ประกอบการ

พจิารณาส่ังใช้ยาอย่างสมเหตุผล

   - เพิม่การบันทึกเวลาการเกดิบาดแผลและรายละเอยีดของบาดแผล

   - ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการซักประวัติทีว่างระบบไว้ พยาบาล ER

  4) พัฒนาการบันทึกรหัสโรคตามเกณฑ์ RDU

     - ก าหนดแนวทางการลงรหัสโรค (ICD-10)ทีถู่กต้องแกผู้่ส่ังใช้ยา รพ เกาะคา และ ม.ค.-65 กลุ่มงาน

    - ชี้แจงแนวทางการลงรหัสโรคแล่ผู้ส่ังใช้ยาทุกคน รพ.สต. 13 แห่ง เภสัชกรรม

    - สุ่ม Audit การใช้ยาให้สอดคล้องกบัแนวทางเวชปฏิบัติ  (CPG) ม.ีค.65 , ก.ย.65 NCD

    - ทบทวน Case  ทีม่ีการส่ังใช้ยาไม่สมเหตุผลใน 4 กลุ่มโรคทีใ่ช้ยาปฏิชีวนะ ต.ค.64 - ก.ย.65 PTC ,PCT

      และผู้ป่วยเบาหวานใช้ Metformin และผู้ป่วย Asthma ใช้ ICS

    - วิเคราะห์และคืนข้อมูลผ่าน MSO ต.ค.64 - ก.ย.65 RDU doctor

  5) พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการสั่งใช้ยาอยา่งสมเหตุผล

  - จดัท าระบบแจง้เตือนการส่ังใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในกลุ่มยาปฏิชีวนะและ รพ เกาะคา และ ม.ค.-65 กลุ่มงาน

ยาโรคเร้ือรังให้ครอบคลุมยาทีเ่ส่ียงต่อการส่ังใช้ไม่สมเหตุผล โดยเฉพาะยา รพ.สต. 13 แห่ง เภสัชกรรม

ในผู้ป่วย DM HT CKD งาน IT

 - IT พฒันา ให้มี check list ตามเกณฑ์RDU  บันทึกอาการให้ครอบคลุม URI ,AD ,FTW รพ เกาะคา ม.ค.-65 กลุ่มงาน



การส่ังใช้ยา  DM ,CKD เภสัชกรรม

งาน IT

 - ปรับฐานข้อมูลผู้ป่วยทีน ามาค านวณตัวชี้วัดให้ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน URI ,AD ,FTW รพ เกาะคา ธ.ค.-64 กลุ่มงาน

โรคเร้ือรัง เภสัชกรรม,IT

 - Coder ตรวจสอบการลงรหัสของแพทย์ และเภสัชกรทวนสอบการส่ังใช้ ม.ค.-ก.ย.65 กลุ่มงาน

และการให้รหัสตามเกณฑ์ RDU และการลงรหัส24 หลัก ร่วมกบั Coder เภสัชกรรม,IT

 - ใช้โปรแกรม RDU มาใช้ในการก ากบัติดตาม และการรายงานอย่างมี ทุกเดือน รพ เกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

ประสิทธิภาพ เภสัชกรรม

งาน IT

  - จดัส่งข้อมูลเข้าระบบตามก าหนด และตรวจสอบความถูกต้อง ทุก 7 วัน รพ เกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

ของข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ทุกวันองัคารกอ่นส่งวันพธุ เภสัชกรรม

งาน IT

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารยากลุ่มโรคเรื้อรังและผู้ป่วยในกลุ่มพิเศษ  ก. ยาในผู้ป่วยกลุ่มโรค รพ เกาะคา

  (Special population )ตามเกณฑ์RDU เร้ือรัง  โรคเบาหวาน

  1) เภสัชกรประเมินการบริหารยาโรคเร้ือรัง ค้นหาและป้องกนั โรคความดันโลหิตสูง, 

 drug related problem CKD, ,Asthma

  2) ติดตามความเข้าใจและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  ข. ผู้สูงอายุ

 3) พฒันาฉลากเสริมในยา 13 กลุ่มโรค  ค. หญิงต้ังครรภ์

  - ระบุ QR Code ในฉลากยาให้ครอบคลุมยาตามเกณฑ์ที ่RDU ก าหนด ง. โรคไต ก.พ.-65 กลุ่มงาน

 ทัง้ในโรงพยาบาลและใน รพสต เภสัชกรรม

  4) ประชาสัมพนัธ์การน ายาเดิมมาทุกคร้ังและนับยาคงเหลือ ทุกเดือน รพ เกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

มีระบบ Medication Reconcilliation ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง รพสต. 13 แห่ง เภสัชกรรม

      - แนะน าให้ผู้ป่วยนับยาคงเหลือด้วยตนเองกอ่นมารับบริการ คลินิก NCD งานNCD

      - ซักประวัติและตรวจสอบยาคงเหลือ

 5)  มีระบบMedication error  และเกบ็ข้อมูลMEจดัระบบการป้องกนั ทุกเดือน รพ เกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

ความผิดพลาดในการจา่ยยาหรือป้องกนัอนัตรายจากการใช้ยา ในผู้ป่วยแพย้า  รพสต. 13 แห่ง เภสัชกรรม

ผู้ป่วยได้รับยาWarfarin และ ยา LASA Drug 



  6) กจิกรรมดูแลด้านยาเพือ่ความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพเิศษและ เครือข่าย อสม. กลุ่มงาน

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สาขาโรคเร้ือรัง เภสัชกรรม

     - ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่มและระบบการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทีบ่้าน

    - ติดตามดูแลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทีบ่้าน ในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ทุกเดือน

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย CKD ,CA ระยะสุดท้าย  บันทึกข้อมูลและแนวทางแกไ้ขปัญหา

     - เย่ียมบ้านด้านยาโดยเภสัชกร และเครือข่ายอสม.โรคเร้ือรัง

     - เย่ียมบ้านด้านยาร่วมกบัทีมCOC ,FCT  และ เครือข่ายอสม. ทีมCOC,FCT 

     - ติดตามปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะและยาอนัตรายในครัวเรือน

     - ปัญหาการยาสเตียรอยด์

4. การควบคุมและป้องกันการด้ือยาต้านจุลชีพ (AMR) รพ เกาะคา กลุ่มงาน

1. จดัท าแนวทางปฏิบัติเร่ืองการด้ือยา    ต้านจลุชีพ (AMR) และแนวทางการ  รพสต. 13 แห่ง ม.ีค.-65 เภสัชกรรม

ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยาระดับอ าเภอ ร่วมกบังาน IC งาน IC

2.จดัท าแนวทางปฏิบัติในการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อด้ือยา ม.ีค.-65 งานชันสูตร

3. implement ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในรพ.พร้อมส ารวจความชุก เจา้หน้าที่ รพ เกาะคา ม.ีค.-65 งาน IC

ของการติดเชื้อใน รพ. (Prevalence Survey) 0PD IPD ER

4. ทบทวนแนวทางในการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ (ระบบ Lab Alert) เจา้หน้าที่ รพ เกาะคา ม.ีค.-65 งาน IC

และระบบเตือนผู้ป่วยเชื้อด้ือยา 0PD IPD ER

 5. ก ากบัติดตามการใช้ยาต้านจลุชีพทีอ่อกฤทธ์ิกว้าง (DUE)

    5.1 ประเมินความสมเหตุผลการส่ังใช้ยา broad spectrum antibiotic รพ เกาะคา ม.ค.-ก.ย.65 ทีมRDU&AMR

    5.2 .ทีม RDUวิเคราะห์และคืนข้อมูลแกผู้่ส่ังใช้ยาและเกี่ยวข้องรายเดือน

    5.3  สรุปผลการประเมินการใช้ยาในทีป่ระชุม PTC

People  Excellence

1.พัฒนาบุคลากรและการสร้างความตระหนักรู้ในการสั่งใช้ยาอยา่งสมเหตุผล

จดัระบบการส่ือสารให้ครอบคลุมแพทย์ /พยาบาล

ผู้ส่ังใช้ยาทุกคน

 1) จดั workshop online วิชาการด้านยา RDU และ AMR แพทย์ รพ เกาะคา ก.พ.-65 กลุ่มงาน

และ การลงรหัสโรค (ICD-10 } ให้แกแ่พทย์ และพยาบาลผู้ส่ังใช้ยา พยาบาล ER OPD เภสัชกรรม



พยาบาลER ,พยาบาลห้องคลอดรวมทัง้ผู้ส่ังใช้ยาในรพ.สต. ให้ครอบคลุม NCD WARD ICU ทีมRDU&AMR

ผู้ส่ังใช้ยาทัง้ในและนอกเวลาราชการ 

 2) ปฐมนิเทศงาน RDU&AMR  แกบุ่คลากรใหม่ทีม่ีบทบาทหน้าทีใ่นการส่ังใช้ยา พ.ค.-65

 2)  สร้างความเข้าใจในผู้ส่ังใช้ยาในหน้างานทีเ่กี่ยวข้อง  พยาบาล ER , OPD ก.พ.-65

     - ระบบการซักประวัติ NCD และ PCU ก.พ.-65

     - การส่ังใช้ยาและการลงรหัส ICD10

     2.1 เภสัชกร จดัประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัพยาบาล ER ก.พ.65  ส.ค.65 กลุ่มงาน

 ชี้แจงรายบุคคล เภสัชกรรม

     2.2 ประเมินความรู้ความเข้าใจกอ่นและหลังการ ม.ีค.65  ก.ย.65 กลุ่มงาน

 การสร้างความรู้รายบุคคล เภสัชกรรม

     -จดัท าแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคในรูปแบบ ม.ีค.65  ก.ย.65 กลุ่มงาน

 แนวทางการส่ังใช้ยาแบบภาพพลิกต้ังโต๊ะส าหรับห้องตรวจ /ER เภสัชกรรม

งานส่ือสุขศึกษา

 3) น าผลการประเมินไปปรับปรุงเกณฑ์ใน ทุก 1เดือน รพ เกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

การควบคุมการส่ังจา่ยยาปฏิชีวนะ เภสัชกรรม

2.สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลส าหรับบุคลากร รพ.

 - ส่ือสาร RDU ออนไลน์ ผ่านไลน์รพ.เกาะคา บุคลากรในรพ. รพ เกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65 กลุ่มงาน

และคปสอ. กลุ่มไลน์ รพเกาะคา บุคลากร รพสต. รพสต. 13 แห่ง เภสัชกรรม

 - ตอบแบบประเมินความรู้ RDUผ่านแบบสอบถาม ผู้รับบริการ

ออนไลน์รพ.เกาะคา ประชาชนทัว่ไป

  - ประเมินร้อยละความตระหนักรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  แพทย์ บุคลากรและ

เจา้หน้าทีทุ่กคน

(รพ./รพ.สต.)

3. จดักจิกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU & AMR WEEK 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา ม.ิย.-65 ทีมRDU&AMR

 Governance Excellence

   1.1 นิเทศติดตาม

  - พฒันางาน RDUตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ทุกส้ินไตรมาส รพ เกาะคา ธ.ค.64 , ม.ีค.65 กลุ่มงาน

 จดุเน้น RDU คบส.โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบแต่ละ รพสต. ม.ิย.65 , ส.ค.65 เภสัชกรรม



    - สุ่มส ารวจและติดตามปัญหากร้านช าจ าหน่ายปฏิชีวนะและ ทุกส้ินไตรมาส รพ เกาะคา ธ.ค.64 , ม.ีค.65 กลุ่มงาน

อนัตราย 9 ต าบล ม.ิย.65 , ส.ค.65 เภสัชกรรม

    - การด าเนินงานการห้ามจ าหน่ายยาปฏิชีวนะและสเตียรอยด์

ในชุมชน  (บูรณาการกจิกรรมร่วมกบังาน คบส.)

  - นิเทศและติดตามงาน อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง รพ.สต. 13 แห่ง ธ.ค.64 , ม.ีค.65 กลุ่มงาน

กค65 เภสัชกรรม

 PP&P 

สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลและการด้ิอยาต้านจุลชีพ

ในกลุ่มผู้รับบริการและประชาชนและนักเรียน  

    1.1 ผู้รับบริการ

    - เปิดส่ือวีดีโอเกี่ยวกบัการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ผู้รับบริการในระหว่าง ผู้รับบริการทีม่ารับ รพ เกาะคา บูรณาการงบส่ือ พ.ย.64- ก.ย.65 กลุ่มงาน

รอตรวจรักษาและรอรับยา บริการที ่รพ.และ เภสัชกรรม

    - ให้ความรู้ RDU ผ่านบอร์ดส่ือประชาสัมพนัธ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพสต. 13 แห่ง งานผู้ป่วยนอก

 " RDU รู้ใช้ ปลอดภัย ไม่ด้ือยา " และงาน IT

และงาน

ประชาสัมพนัธ์

   -สุ่มประเมินความตระหนักรู้ของผู้รับบริการ เกาะคา กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

และงาน

แพทย์แผนไทย

    1.2 ประชาชน  

    - ให้ความรู้ประชาชนโดยเครือข่ายอสม.คบส. อ.เกาะคา พ.ย.64- ก.ย.65 กลุ่มงาน

    - ให้ความรู้ประชาชนผ่านส่ือวิทยุชุมชน เดือนละ 2 คร้ัง เภสัชกรรม

    - ให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านช า 364 แห่ง

    1.3. นักเรียน

    - กจิกรรม RDU ใน อย.น้อย นักเรียน อย.น้อย อ.เกาะคา พ.ย.64- ก.ย.65 กลุ่มงาน

สร้างความตระหนักรู้ในเด็กนักเรียน ในเขต อ.เกาะคา เภสัชกรรม

 ด้วยกจิกรรมรณรงค์  "RDU รู้ใช้ ปลอดภัย ไม่ด้ือยา"



 RDU Community บูรณาการ

การส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community)  งานคบส.

1. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ งบกองทุน

(Proactive Hospital based surveillance)

1.1จดัต้ังศูนย์รับแจง้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในชุมชน รพ เกาะคา อ.เกาะคา ตค64 กลุ่มงาน

โดยทีมสหวิชาชีพ เภสัชกรรม

1.2 พฒันาแนวทางการประเมินภาวะโรค หรืออาการไม่พงึประสงค์ของ รพ เกาะคา ตค64 กลุ่มงาน

ผู้ป่วยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่เหมาะสม เช่น รพสต. 13 แห่ง เภสัชกรรม

Drug Allergy, Cushing's syndrome, APR ส าหรับแพทย์และพยาบาล

1.3 เภสัชกรประเมินอาการไม่พงึประสงค์ ตามระบบ ADR บันทึกในระบบของ

รพ เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 เภสัชกรผู้รับ

โรงพยาบาล และรายงาน HPVC สอบถามถึงแหล่งทีม่าของผลิตภัณฑ์ รพสต. 13 แห่ง ผิดชอบงาน

จากผู้ป่วยส่งต่อข้อมูลให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบคบส. ADR/APR

ร่วมกบั 

งานคบส.

1.4 รวบรวมข้อมูลเพือ่เฝ้าระวังความเส่ียงในพืน้ที ่ในด้านผลิตภัณฑ์ รพ เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม RDU&AMR

ไม่ปลอดภัย รพสต. 13 แห่ง บูรณาการ่วม

บูรณาการ การจดัการความเส่ียงร่วมกบัทีมพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอ กบั

เภสัชกรผู้รับ

ผิดชอบคบส.

ร่วมกบั 

ทีมพชอ.

1.5 ส่ือสารความเส่ียงให้กบั สสจ. โรงพยาบาล  รพ.สต.  อสม.  เครือข่าย สสจ.ล าปาง ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม RDU&AMR

     คืนข้อมูลและน าเสนอข้อมูลการใช้ยาไม่ปลอดภัยแกชุ่มชน สสอ.เกาะคา บูรณาการ่วม

รพ.เกาะคา กบัเภสัชกร

รพ.สต. 13 แห่ง ผู้รับผิดชอบ

อสม. เครือข่าย คบส.



 2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยา บูรณาการ

อยา่งสมเหตุผล (Community Participation) งานคบส.

2.1 สร้างทีมท างานระดับต าบล ด าเนินงานร่วมกนัในการให้ความรู้ จนท.รพ.สต ต าบลไหล่หิน งบกองทุน ทีม RDU

 ความเข้าใจและความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในระดับ อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ บูรณาการ่วม

ครอบครัวและชุมชน ตัวแทนองค์กร กบั

ปกครองท้องถิ่น เภสัชปฐมภูมิ

ผู้น าชุมชน  ครู เภสัชกรผู้รับ

นร.อย.น้อย ผิดชอบคบส.

ต ารวจ  แพทย์

ประ-จ าต าบล

ผู้ประกอบการ

ร้านช า  ตัวแทน

ภาคประชาชน

(ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย-NCDs)

2.2 พฒันาศักยภาพให้แกท่ีมท างาน และภาคีเครือข่าย ทีมท างานระดับ บูรณาการ ก.พ.65-ก.ย.65 ทีม คบส.

     : การเลือกซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพให้ปลอดภัย ต าบล งานคบส. (งาน บวรร.)

     : รู้ทันโฆษณา ภาคีเครือข่าย งบกองทุน

     : อนัตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     : การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์สุขภาพ กบั

website ของ อย.

     : การใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้น (ยา อาหาร เคร่ืองส าอาง)

     : ระบบการค้นหา คัดกรอง ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

2.3 สร้างแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งกระจายยาในชุมชน ทีมท างานระดับ ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม RDU

: เย่ียมบ้านดูการใช้ยาของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง ต าบล บูรณาการ่วม

:  สุ่มตรวจร้านช า (การจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ/NSAIDs/สเตียรอยด์) ภาคีเครือข่าย กบั

: การเฝ้าระวังรถเร่/ตลาดนัด เภสัชปฐมภูมิ

เภสัชกรผู้รับ

ผิดชอบคบส.



2.4 จดัเวทีประชาคม/สมัชชาสุขภาพของพืน้ที ่สร้างข้อตกลงการจดัการตนเอง ทีมท างานระดับ ต.ค.64-ก.ย.65 ร่วมกบัหน่วย

ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน ต าบล/ งานท้องถิ่น

ภาคีเครือข่าย

3.การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน(Active Community 

based  Surveillance)

3.1 รวมรวมข้อมูลส ารวจจดุเส่ียงในชุมชน ทีอ่าจเป็นแหล่งกระจายยาและ สสอ.เกาะคา อ าเภอเกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมคบส.

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ร้านยา สถานพยาบาล ร้านช า รถเร่ ตลาดนัด สถานีวิทยุ รพ.สต. 13 แห่ง อ าเภอ

3.2 เย่ียมบ้านด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ค้นหาและแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์

ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม RDU

สุขภาพในครัวเรือน คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยทีไ่ด้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ คัดเลือก บูรณาการ่วม

สุขภาพ กบั

3.3 จดัท าท าเนียบข้อมูลพืน้ฐาน และ mapping แหล่งกระจายยาในอ าเภอที่ เภสัชปฐมภูมิ

ประชาชนมีโอกาสเข้าไปรับบริการด้านยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ เภสัชกรผู้รับ

ผิดชอบคบส.

3.4 ส ารวจพืน้ที ่ให้ความรู้กบัผู้ประกอบการ และดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร้านขายยา/ อ าเภอเกาะคา บูรณาการ ก.พ.65-ก.ย.65 ทีมคบส.

     : ร้านขายยา (พนักงานเจา้หน้าที)่ สถานพยาบาล/ งานคบส. อ าเภอ

     : สถานพยาบาล (พนักงานเจา้หน้าที)่ ร้านช า/สถานีวิทยุ งบกองทุน

     : ร้านช า (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจา้หน้าที)่ /รถเร่/ตลาดนัด

     : สถานีวิทยุ (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจา้หน้าที)่

     : รถเร่ (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจา้หน้าที)่

     : ตลาดนัด (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจา้หน้าที)่

3.5 จดัต้ังจดุรับเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแสเมื่อพบผู้ได้รับผลกระทบทางด้าน ประชาชนทัว่ไป อ าเภอเกาะคา ต.ค.63-ก.ย.64 ทีมคบส.

สุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือพบผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัย อ าเภอ

3.6 การเฝ้าระวัง/ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเจา้หน้าที่

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมคบส.

และภาคีเครือข่ายในชุมชน  และส่งต่อผลการเฝ้าระวังให้ส านักงานสาธารณสุข ผิดกฎหมาย อ าเภอ

จงัหวัดล าปาง ด าเนินการตามกฎหมาย ร่วมภาคี

เครือข่าย



4. การส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private

 Sector) เช่น ร้านช า ร้านยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน

4.1 ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ และก าหนดแนวทางในการ ร้านยา/คลินิก อ าเภอเกาะคา ตค64 ทีม RDU

ขับเคล่ือนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา และคลินิกเอกชน เอกชน บูรณาการ่วม

กบั

เภสัชกรผู้รับ

ผิดชอบคบส.

4.2 ถ่ายทอดและขับเคล่ือนนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน ร้านยา/คลินิก อ าเภอเกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม PTC

ร้านยา และคลินิกเอกชน เอกชน ทีมคบส.

อ าเภอ

4.3 สร้างเครือข่ายในอ าเภอ ส่งเสริมให้ร้านยา คลินิก รวมทัง้ร้านช า เข้าร่วมการ ร้านยา/คลินิก ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม RDU

ด าเนินงาน เพือ่ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามกญุแจ PLEASE เอกชน/ร้านช า บูรณาการ่วม

กบัเภสัชกร

ผู้รับผิดชอบคบส.

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน  เข่น ส่ือ ข้อมูลวิชาการ การพฒันาศักยภาพ ร้านยา/คลินิก อ าเภอเกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม RDU

ผู้ประกอบการ การสร้างแรงจงูใจหรือเชิดชูผู้ประกอบการทีม่ีการด าเนินงาน เอกชน บูรณาการ่วม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง กบั

เภสัชกรผู้รับ

ผิดชอบคบส.

4.4 บูรณาการกบังานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น งานปฐมภูมิ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ทีม PTC

4.5 ติดตามก ากบัการด าเนินงานตามระดับ และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน ทีมคบส.

พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงาน ต.ค.64-ก.ย.65 อ าเภอ

4.6 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าเสนอผู้บริหารและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

5. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลของประชาชน อ าเภอเกาะคา

(RDU Literacy) 



5.1 วิเคราะห์ปัญหาการใช้ยาในชุมชนของพืน้ที ่และจดัล าดับความส าคัญ อ าเภอเกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมคบส.

ของปัญหา เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีป่ลอมปนสเตียรอยด์ อ าเภอ

เพือ่จดัท าหลักสูตรความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามบริบทของพืน้ที่

5.2 จดักจิกรรมให้ความรู้ร่วมกบัการสร้างเครือข่าย RDU Participant เพือ่ให้ เครือข่าย อ าเภอเกาะคา บูรณาการ ก.พ.65-ก.ย.65 ทีมคบส.

คนในชุมชนสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ในการสร้างทักษะความรอบรู้ จ านวน 50 คน งบกองทุนฯ อ าเภอ

ด้านการใช้ยา

5.3 จดักจิกรรมเพือ่พฒันาความรอบรู้ด้านยา ตามบริบทของพืน้ที ่รณรงค์ ประชาชนในพืน้ที่ อ าเภอเกาะคา บูรณาการ ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมคบส.

ประชาสัมพนัธ์ การจดัเวทีเสวนา การจดักจิกรรมในโรงเรียน มีการฝึกปฏิบัติ งานคบส. อ าเภอ

(บูรณการกบังาน แม่และเด็ก อนามัยวัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน ผู้สูงอายุ งบกองทุน

และผู้ป่วย NCD)

5.4 ประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนในพืน้ที่ อ าเภอเกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมคบส.

และคืนข้อมูลแกชุ่มชน อ าเภอ

0 UC



                                 3.  ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด(สมัครใจ)ได้รับการติดตามครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 4 คร้ัง/ปี 80%

                                 4. ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรง

  คสช.108/2557 และ  สนง.คุมประพฤติที่ส่งมาบ าบัดรักษาทางโปรแกรม บสต .ยังล่าชา้และไม่ครบถว้น

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ

โครงการบ าบัด รกัษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด อ .เกาะคา

1  กจิกรรมค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด   

 - ร่วมกบัทีมศป.ปส.อ.เกาะคา  จนท.รพ.สต. ออกตรวจปัสสาวะหาสาร สุ่มตรวจ  9 ต าบล และ  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  แสงจันทร์

 เมทแอมเฟตามีนในสถานศึกษาและในชมุชน นร./ นศ.และ วก.อาชพีเกาะคา   วีรินทร์ภัทร

 - ร่วมกบัทีมศป.ปส.อ.เกาะคาออกประชาคมหมูบ่้านเพื่อจูงใจให้ ปชช.1,500 ราย    เบญจวรรณ

 ผู้เสพ/ผู้ติดสมัครใจบ าบัดรักษา

 - คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อเขา้รับการรักษา 200 ราย  อ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  เบญจวรรณ

 - ใชแ้บบคัดกรองตามแบบ  บคก. สธ.Version 2  9 ต าบล  วีรินทร์ภัทร

 - ทบทวนแนวทางการส่งผู้ป่วยเพื่อคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยา ศป.ปส.อ.และ  อ.เกาะคา  -  -  ม.ค.65  เบญจวรรณ

ผู้รบัผิดชอบ

 ข้อมูลพ้ืนฐาน/วเิคราะหส์ถานการณปั์ญหา : ในปีงบ 64 มีผู้เขา้รับการบ าบัดยาเสพติดจ านวน201 ราย (ยาบ้า 98% ยาไอช ์1.49% และกญัชา 0.51%) บ าบัดครบตามเกณฑ์ 47.66%

 (เป้าหมาย 75%) , retension rate 54..58% (เป้าหมาย 20%) /ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลชว่ยเหลือตามระดับความรุนแรง

   อย่างต่อเนือ่ง 66.67%(เป้าหมาย55%)/  ปีงบประมาณ 2563 รพ.เกาะคาผ่าน HA ยาเสพติด (React คร้ังที่ 2 ) ปี 2564 เตรียมรับการประเมิน React คร้ังที่ 3  และจากสถานการณ์โควิด 19 

 ท าให้มีการเล่ือนการประเมินจาก รพ.ธ ญญรักษ ์และ รพ.เกาะคา รอรับการประเมินในปีงบ 65  / ยังพบปัญหาผู้เขา้รับการบ าบัดขาดนัดจากพฤติกรรมเสพต่อเนือ่ง และ ระบบการส่งต่อขอ้มูลผู้ป่วย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุม่เป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนทีด่ าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

 (ระบุใหชั้ดเจน)

                                           2. ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ 60% ได้รับการประเมินบ าบัดรักษาและติดตามดูแลชว่ยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ง 50%

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอ  เกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตรท์ี ่2  พัฒนาระบบบรกิารเป็นเลิศ ( Service Excellence)

ประเด็น / งาน : ยาเสพติด

 ตัวช้ีวดั(KPI)/ผลลัพธ์ทีต้่องการ : 1.ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพติด(สมัครใจ)เขา้สู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนือ่งจนถงึการติดตาม (Retention Rate)



 ล าดับ ชือ่โครงการ / รายละเอยีดกจิกรรม  กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ

/ จ านวน ด าเนินการ  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

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

 โดยการใช ้กฎหมาย พรบ. ยาเสพติดใหม่ในปี 2565

 1.4 รับการสนับสนุนชดุตรวจปัสสาวะ จากส านักงานสาธารณสุข เมท 2,000 ชดุ รพ.เกาะคา  -  - มี.ค/พ.ค/ก.ค.65  ดวงจิต

 จังหวัดล าปาง(ชดุตรวจหาเมทแอมเฟตามีน)

 1.5 สนับสนุนชดุตรวจปัสสาวะให้ ทีมค้นหา ชดุตรวจเมท  รพ.สต.13 แห่ง พ.ค.65  เบญจวรรณ

และทีมติดตามผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด  200 ชดุ/แห่ง

2  กจิกรรมพฒันาการให้บริการบ าบัดรักษายสต . และบุคลากร  ผู้เขา้รับการบ าบัด  รพ.เกาะคา

  2.1 น าผู้เสพ/ผู้ติดเขา้สู่การบ าบัดฟื้นฟสูมรรถภาพ แบบระบบสมัครใจ/   -  อปท ต.ค.64-ก.ย.65 เบญจวรรณ

/กึง่สมัครใจ ตามนโยบาย คสช.108/2557 /และบ าบัดรูปแบบ CBTx  ผู้เสพ /ผู้ติด  อ าเภอเกาะคา  วีรินทร์ภัทร

 (Community based treatment and rehabilitation)

          * รูปแบบจิตสังคมบ าบัด(สมัครใจ/ กึง่สมัครใจ) 200 ราย รพ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  ปริญญา

          *รูปแบบการบ าบัดฟื้นฟโูดยใชช้มุชนเป็น ศูนย์กลาง(CBTx) 30 ราย  ต.นาแกว้  -  -  พ.ค.65  เบญจวรรณ

 2.2 ให้บริการบ าบัดรักษาแบบ New normal ยึดหลักการ DMHT ผู้เขา้บ าบัด 200 ราย  คลินิกบ าบัด  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  ดวงจิต

 2.3 ส ารวจและจูงใจผู้เขา้รับการบ าบัด ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ได้รับวัคซีน  ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  คลินิกบ าบัด  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  ปริญญา

 ป้องกนัโควิด 19 ทุกราย  10 ราย  ยาเสพติด  

 2.4  เพิ่มการเขา้ถงึการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด  ผุ้เขา้รับการ  รพ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  ปริญญา

 Harm reduction โดยการ ตรวจร่างกาย ตรวจLabที่จ าเป้น  บ าบัดที่มีอาการ  ดวงจิต

 2.5 กจิกรรมชีแ้จงแนวทางการบ าบัดรักษาและฟื้นฟผูู้เสพผู้ติดยาเสพติด พยาบาล รพ.สต.   รพ.เกาะคา  -  -  -  เบญจวรรณ

และการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด  ตาม พรบ.ยาเสพติดใหม่ ปีงบประมาณ 2565  ,จนท.สสอ.เกาะคา  สสอ.เกาะคา   แสงจันทร์

 แก ่พยาบาล รพ.สต. และ จนท.สสอ.ผู้รับผิดชอบ ทางZOOM  และพยาบาล 14 คน  

 - ค่าวัสดุส านักงาน 10,000  บาท  (วัสดุ อปุกรณ์ กระดาษใชใ้นการ  รพ.เกาะคา 10,000 สสจ.  มิ.ย.65  เบญจวรรณ

  บ าบัดจิตสังคมบ าบัดแบบกลุ่ม)

 2.6 พฒันา รพ.สต.เพื่อให้การปรึกษาแบบส้ัน BA, BI พยาบาลประจ า  รพ.สต.13 แห่ง  -  -  ม.ค.65  แสงจันทร์

 โดยการทบทวนแนวทางให้ค าปรึกษาในคนที่ผ่านการอบรม  รพ.สต.  

 2.7 พฒันาระบบ พบยส.ในรพ.เกาะคา และ  ในรพสต.  พยาบาล  รพ.เกาะคา  -  -  มี.ค.65  แสงจันทร์

 งบประมาณ



โดยมีการประเมินตามแบบฟอร์ม พบ.ยส. และพฒันาให้ดีขึน้  บ าบัด ยสต. รพ.สต. 13 แห่ง

 2.8 คงไว้ซ่ึงมาตรฐานการบ าบัดรักษายาเสพติดและการฟื้นฟู รพ.เกาะคา คลินิกบ าบัด  -  -  ก.ค.64  เบญจวรรณ

สมรรถภาพ(HA) Reaccreditation คร้ังที่ 3 รอรับการประเมิน  1 แห่ง  ยาเสพติด วีรินทร์ภัทร

 มาตรฐานงานยาเสพติดปีงบประมาณ 65 (ประเมินระบบ ZOOM)  

( รพ.ธัญญรักษ ์เล่ือนการประเมินปีงบ 64 จากสถานการณ์ โควิด19 ระบาด)

2.9 ปรับรูปแบบการบ าบัดสารเสพติดแบบกลุ่มให้น่าสนใจ ผู้เขา้ร่วมการบ าบัด  ผู้เขา้รับ คลินิกบ าบัด  -  - ก.พ.65  เบญจวรรณ

 มีส่วนร่วมในกระบวนการบ าบัด เพื่อลดจ านวนการขาดนัด  การบ าบัด 200 ราย  ยาเสพติด  วีรินทร์ภัทร

3  กจิกรรมการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดสารเสพติดแบบสมัครใจ

   3.1 ติดตามผู้เสพ ผู้ติด ที่ผ่านการบ าบัดและได้รับการจ าหน่ายครบขัน้ตอน  ผู้ผ่านการบ าบัดครบ คลินิกบ าบัด  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  ปริญญา

 ปีงบประมาณ  2564  ขัน้ตอน 84 ราย  ยาเสพติด  เบญจวรรณ

  3.2 มีสมุดนัด ลงวัน เวลาที่นัดชดัเจน อธิบายทุกคร้ังที่มารับบริการ

  3.3 สอบถามและบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดตามได้ รวมถงึผู้ที่สามารถติดต่อได้

  3.4 ให้เบอร์โทรศัพท์พยาบาลผู้บ าบัด เพื่อให้ติดต่อเมือ่มีปัญหา หรือเล่ือนนัด

  3.5 ติดตามผู้เสพที่ขาดนัดการบ าบัด โดยโทรศัพท์ตามรายบุคคล ผู้ที่ขาดนัด  รพ.เกาะคา  -  - มี.ค.65-ก.ย.65  ปริญญา

ติดตามผ่าน ครอบครัว, จนท.รพ.สต. ,ศป.ปส.อ.เกาะคา ตามล าดับ 70 ราย  รพ.สต.13 แห่ง  เบญจวรรณ

   3.6 กรณีขาดบ าบัดเกนิ 1 -2 เดือน ประสานส่งคืนพนักงานสอบสวน เดือนละ 2 คร้ัง ศป.ปส.อ.เกาะคา

 ตามกฎหมาย พรบ.ยาเสพติดใหม่

4  กจิกรรมการรายงาน การบ าบัดรักษาฟื้นฟผูู้เสพ ผู้ติดยาเสพตืด

 4.1 รับขอ้มูลการส่งต่อจากทีมค้นหาตามนโยบาย คสช . 108/2557,และหรือ  ผู้เสพ  ผู้ติด  อ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  เบญจวรรณ

 ระบบสมัครใจ Walk in  หรือจาก สภ.เกาะคาที่ส่งบ าบัดตาม กฎหมาย  200 ราย  และต่างอ าเภอ

 พรบ. ยาเสพติดฉบับใหม่ในปีงบ 65 ทางโปรแกรม บสต. ออนไลน์

 4.2 ลงขอ้มูลการบ าบัด และติดตาม ตามโปรแกรม บสต. ของกระทรวง สธ.  ผู้เขา้รับการบ าบัด  คลินิกบ าบัด  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  เบญจวรรณ

 ครบถว้นถกูต้องเป็นปัจจุบัน  200 ราย  ยาเสพติด  วีรินทร์ภัทร

   -  ลงขอ้มูลการรับและจ าหน่ายหลังเสร็จส้ินการบ าบัดหรือขาดการบ าบัด

   - ลงขอ้มูลการติดตามครบ 4 คร้ังตามเกณฑ์ เดือนที่ 1,3,6 เดือน

  และ 12 เดือน หลังบ าบัดครบ

   - การลงขอ้มูล  Harm reduction (รายงานทางWeb)



  4.3 การโทรศัพท์ และหรือส่งเอกสารรายชือ่ผู้เขา้รับการบ าบัดที่ขาดนัด  ผู้ที่ขาดนัด  คลินิกบ าบัด  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  เบญจวรรณ

 ให้หน่วยงานที่ส่งบ าบัด เชน่ ศป.ปส.อ.เกาะคา และ สภ.เกาะคา 70 ราย  ยาเสพติด  วีรินทร์ภัทร

5  กจิกรรมการส่งเสริมป้องกนัปัญหายาเสพติด

 5.1 กจิกรรมส่งเสริม/สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE  นักเรียน  สถานศึกษา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  แสงจันทร์

  ในสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง เร่ิมจากการสร้างแกนน าเยาวชน  นักศึกษา  ใน อ.เกาะคา  วีรินทร์ภัทร

 - วิทยาลัยการอาชพีเกาะคา, ไหล่หินวิทยา, นาแกว้ประชารัฐ  250 คน  11 แห่ง

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

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

 - รร.ศาลาวิทยา, รร.วังพร้าววิทยา

 5.2 ส่งเสริม/สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชน ให้ย่ังยืน  ชมรม ทูบีนัมเบอร์ ต าบลวังพร้าว  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  แสงจันทร์

 ใน ต าบลวังพร้าว   และ ต าบลศาลา   วัน 2 ชมุชน ต าบลศาลา  วีรินทร์ภัทร

 5.3 กจิกรรมแขง่ขนั  TO BE NUMBER ONE สมาชกิเพจ วัยรุ่น อ.เกาะคา  เพจวัยรุ่นเกาะคา  -  - ก.พ. - ก.ค.65  พญ.สุทธ์ินภา

 " คลินิกวัยรุ่นเกาะคา " อ าเภอเกาะคา  200 คน

 (บูรณาการกบักจิกรรมคลินิกวัยรุ่น)

5.4 ร่วมจัดกจิกรรมประกวดTO BE NUMBER ONE DANCERCISE เยาวชน ประชาชน  อ าเภอเกาะคา  -  - 26 มิย.64  แสงจันทร์

  ของสถานศึกษาในวัน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  ทั่วไป 500 คน  วีรินทร์ภัทร

5.5 ร่วมจัดกจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกบั ทีม ศป .ปส.อ าเภอเกาะคา  เบญจวรรณ

5.6 เป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั การรักษาฟื้นฟยูาเสพติด  - นักเรียน,  อ าเภอเกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  วีรินทร์ภัทร

 แกช่มุชน สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  นักศึกษา และ  และทัณฑสถาน  ปริญญา

 ประชาชนทั่วไป  บ าบัดพเิศษ  เบญจวรรณ

 - ผู้ต้องขงั

รวมUC

รวม สสจ. 10,000.00     

รวมทั้งหมด



2. ผู้ปว่ยเอดส์ทีรั่บยาต้านไวรัสมารับยาตามนดั 90%

3. เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้โรคเอดส์และเข้าถึงบริการปอ้งกันโรคเอดส์ร้อยละ50  

2. ผู้รับบริการยาต้านไวรัส 445 รายพบว่ากินยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ต่อเนือ่งร้อยละ 2.24

3. ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปว่ยเอดส์ทีด้ื่อยา ในปงีบประมาณ 2564เทา่กับ 1.23  มีผู้กินยาต้านไวรัสสูตรด้ือยาสะสม 60 ราย

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

1.รายละเอียดกิจกรรม

ใหบ้ริการปรึกษาและตรวจหา Anti HIV โดยสมัครใจ

ในประชาชนกลุ่มเส่ียง : รายละเอียดกิจกรรม

1.1 ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนกลุ่มเส่ียงทราบถึงภาวะเส่ียง  - หญิงANCทกุราย  อ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65 อุบลวรรณ

ต่อการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองและเข้ารับการบริการปรึกษา  ปริญญา

เพือ่ตรวจหา Anti HIV  ในคลินคิ บริการในโรงพยาบาล .  - สามีหญิงต้ังครรภ์  อ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  วีรินทร์ภัทร

ผ่านหนา้ pageคลินกิวัยรุ่นเกาะคา,  แผ่นพบั,ทีป่ระชุม อสม ทกุราย

  - คู่ของผู้มีผล คลินกิ ARV ต.ค.64-ก.ย.65 ปริญญา

Anti HIV positive  ดวงจิต

ทียั่งไม่เคยทราบ  เบญจวรรณ

ระยะเวลาด าเนนิการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอ  เกาะคา จังหวัดล าปาง

ประเด็น / งาน :  เอดส์ ( งานประจ า)

ตัวช้ีวัด(KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ:   1. การติดเชื้อรายใหม่นอ้ยกว่า 20 ต่อ ประชากรแสนคน (ผลงานทีไ่ด้ในป ี64=15.20)

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา:  1.มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9รายในปงีบประมาณ 2564  คิดเปน็ 15.20 ต่อประชากรแสนคน

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนนิการ
งบประมาณ



 ผลเลือด

1.2 รณรงค์ปอ้งกัน ในวันเอดส์โลกวันที ่1 ธ.ค. 2564  นศ.ปวช.1-3   วิทยาลัย  -  -  1ธ.ค.64 และ ปริญญา

 - วันวาเลนไทม์ 14 ก.พ.2565 ร่วมกับ ว.การอาชีพเกาะคา ,   300 คน เทคนคินคร  14 ก.พ.65  วีรินทร์ภัทร

รร.อ้อมอารีพทิยา โดยการจัดบอร์ดนทิรรศการ ,จัดกิจกรรมให้  นร.ชั้น ม.1-3  ล าปาง

ความรู้ เพือ่กระตุ้นเตือนใหเ้ยาวชนตระหนกัและสามารถ  190 คน

ประเมินความเส่ียงด้านการติดเชื้อเอชไอวีและการตรวจเลือด

Anti HIVโดยสมัครใจ (กิจกรรม Talk showในแผนงานวัยรุ่น)

 - การแจกถุงยางอนามัยและใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกัน

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

 - พฒันา Page คลินกิวัยรุ่นเกาะคาใหน้า่สนใจ   - ประชากรกลุ่ม  อ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65  วีรินทร์ภัทร

 เส่ียงในสถานศึกษา ปริญญา

และชุมชน

1.3 พฒันาระบบการ ค้นหา  คัดกรอง ในกลุ่มผู้ปว่ย  - กลุมผู้ปว่ย STI  ผู้ปว่ยนอก  -  - ต.ค.64-ก.ย.65 ดรุณี

 STI และผู้ปว่ยที ่re visit บอ่ยๆ ผ่านทมี PCT และกลุ่มผู้ปว่ย ปริญญา

- พยาบาลซักประวัติส่งกลุ่มเปา้หมายมา ให ้ค าปรึกษา re-visit

เพือ่ตรวจเลือดAnti HIVโดยสมัครใจ

2 พฒันาระบบบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส  คณะกรรมการ  รพ.เกาะคา  ธ.ค.64, มี.ค.65 ปริญญา

  2.1 ประชุมคณะกรรมการ AIDS/TB Aids/Tb มี.ค.65 และ ก.ย.65 อ าพนั

 2.2 ดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อHIV  - ผู้รับบริการคลินกิ คลินกิ ARV  -  - ต.ค.64-ก.ย.65 พญ.พณัณิตา

 - จัดท า standing order การดูแลผู้ติดเชื้อHIV ARV , คลินกิ TB คลินกิ TB ปริญญา



- ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตาม Guildline การดูแล อ าพนั,ดวงจิต

รักษาผู้ติดเชื้อ HIV ของประเทศไทย เบญจวรรณ

- จัดท าทะเบยีนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที ่Loss F/U เพือ่ - ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่  อ.เกาะคา  -  - ต.ค.64-ก.ย.65 เภสัชกรคัทลียา

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

เพิม่ช่องทางการรับและจ่ายยาต้านไวรัส , ตกลงบริการก่อน รับยาต่อเนือ่งจ านวน

รับยา ต้องมีBuddyช่วยติดตามอย่างนอ้ย 1 คน  และเย่ียมบา้น 7 คน  

โดยงาน จนท.งานบริการปรึกษา

- พฒันาระบบการจัดส่งยาARV สู่ รพ.สต.กรณีทีผู้่ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ รพ.สต.อ าเภอ ต.ค.64-ก.ย.65 เภสัชกรคัทลียา

เอชไอวีเปดิเผยผลเลือด ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เปดิเผยผลเลือด เกาะคา ปริญญา

- ท า CQI เร่ืองการพฒันาการใหอ้งค์ความรู้ คลินกิ ARV  รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65  ปริญญา

เร่ืองการดูแลตนเองแก่ผู้ติดเชื้อHIV รายใหม่



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจ า

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ทีต้่องการ  ด าเนนิตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ ผ่านการประเมินคุณภาพ จากองค์กรภายนอก

สถานการณ์ โรงพยาบาลเกาะคา ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพจากสถาบนัรับรองและพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล คร้ังแรกป ี2554 และผ่านการประเมินซ้ า  มาแล้ว 3 คร้ัง

ต้องมีการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ใหบ้รรลุวิสัยทศัน ์เราจะเปน็โรงพยาบาลทีค่นล าปางไว้วางใจ

 จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยีสุภาพ อ าเภอเกาะคา ปี 2565

1.รายละเอียดกิจกรรม

1.1.จัดซ้ือตู้ Kios ส าหรับการ บริการยืนยันตัวตัว (Authen API) ประชาชนทีม่า OPD อายุรกรรม 300,000.00            เงินบ ารุง เม.ย.-65

ส าหรับจุดบริการผู้ปว่ยนอก 2 เคร่ือง  เพือ่รองรับนโยบายของเขต รับบริการ

    1.2.เชื่อมต่อ EKG เข้าระบบ Hosxp  จ านวน  5  จุด จุดใหบ้ริการ EKG หอผู้ปว่ยใน 699,500.00            เงินบ ารุง พ.ค.-65

เพิม่ประสิทธิภาพการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด หอผู้ปว่ยปราณี โรงพยาบาลเกาะคา

ละระยะเวลารอคอย หอผู้ปว่ยหนกั

หอ้งฉุกเฉิน

หอผู้ปว่ยศัลยกรรม

หอผู้ปว่ยพเิศษ4

    1.3.API NAN เขต 1 แพทย์ ใน รพ.เกาะคา ไม่ใช้งบ - พ.ย.-64

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.................เกาะคา.....................จังหวัดล าปาง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนนิการ

  /   / 



    - เพิม่ความสะดวกใหก้ับแพทย์ พยาบาล ผู้ตรวจรักษา ในการ พยาบาลตรวจรักษา

ตรวจสอบประวัติการรักษาผู้ปว่ยย้อนหลัง ในกลุ่มผู้ปว่ย ทีอ่ยู่ในเขต

พืน้ที ่รพ. ทีเ่ข้าร่วม API NAN เขต 1

เพิม่ประสิทธิภาพการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด

ละระยะเวลารอคอย

    1.4.HIS Gatway (H4U) ประชาชนทัว่ไป ใน รพ.เกาะคา ไม่ใช้งบ - พ.ย.-64

    - การจัดเก็บ แลกเปล่ียนข้อมูล เข้ากระทรวงสาธารณสุข รพ.เกาะคา

    - ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาของตนเองได้

    - ประชาชนสามารถเช็คประวัติการฉีดวัคซีน และ แสดงหลักฐาน

      การฉีดวัคซีนโควิด-19

    1.5.ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบคุคล ข้อมูลสแกน OPD card หอ้งบตัร เวชระเบยีน ไม่ใช้งบ  - ธ.ค.64 - ก.ย.65

     - รวมฐานข้อมูลระบบ SCAN จากระบบเดิมมาระบบใหม่

    16.เพิม่การใช้งาน Module Back Office บคุลากรใน รพ.เกาะคา ใน รพ.เกาะคา ไม่ใช้งบ - ธ.ค.64 - ก.ย.65

     - ระบบรายงานความเส่ียง

     - ระบบทะเบยีนทรพย์ัสิน และ พสัดุ

     - ระบบจ่ายกลาง ซักฟอก

     - ระบบแจ้งซ่อม ฯลฯ

2  พัฒนาระบบบริการด้าน IT

    1.1.ย้ายหอ้งควบคุมคอนโทรล(Server ส ารอง) Server ส ารอง ย้ายจากตึกศรีเกาะคา 900,000.00            เงินบ ารุง พ.ย.64 - ก.ย.65

กล้องวงจรปิ มาชั้น 4 ตึกเขลางค์ยินดี

3 กิจกรรม Smart Hospital



3.1 จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดเพือ่พฒันาระบบจ่ายกลาง เจ้าหนา้ทีห่นว่ยงานและ

เจ้าหนา้ทีร่ะบบจ่าย

กลาง
หนว่ยงานและจ่ายกลาง 43200 เงินบ ารุง มค.65

3.2 จัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลจากเคร่ืองมือแพทย์เข้า HIS 

เปน็เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจ 1 ตัว(ER) เคร่ืองชั่งน้ าหนกั+วัดส่วนสูง 1

 ตัว(ตึกเขียว) ชุดระบบคัดกรองผู้ปว่ยอัตโนมัติ 1 ตัว (ตึกส้ม)

งานเวชระเบยีนและ

สารสนเทศ งาน ER
ER OPD 560,000 เงินบ ารุง กพ.65

3.3 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที ่2 เพือ่รองรับระบบPaperless 

IPD 8 หอผู้ปว่ย หอผู้ปว่ยละ 3 เคร่ือง

งานเวชระเบยีนและ

สารสนเทศ หอผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ย ได้แก่ ICUศรี

เกาะคา ICUหลวงล าปาง

 กรุณาชมพ ูกรุณาเวชชา

รักษ์ ปราน ีหอผู้ปว่ยเด็ก

ชั้น 5 พเิศษ4 ศัลยกรรม

480,000 เงินบ ารุง มีค.65

งบUC

หมวดชื้อจ้าง 2,982,700.00          



ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence )    แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ประเด็น/ งาน  : พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA

ตัวช้ีวัด (KPI) ผ่านการประเมินคุณภาพ จากองค์กรภายนอก

สถานการณ์ โรงพยาบาลเกาะคา ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งแรกปี 2554 และผ่านการประเมินซ้้า  มาแล้ว 3 ครั้ง

ต้องมีการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจะเป็นโรงพยาบาลที่คนล้าปางไว้วางใจ

จ้านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ   โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ HA รพ.เกาะคา

1.กิจกรรม คงสภาพการรับรองการพัฒนาคุณภาพHA จากสถาบันรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล

1.รายงานความกา้วหน้า และ จัดท าแผน ตามข้อเสนอแนะจากการเย่ียมส ารวจ 1 คร้ัง/ปี ทุกหน่วยงาน ตค.- มีค 65 ทีมพฒันาคุณภาพ

 ( re-accreditation III ) ทีมกลาง

2.ทบทวนแผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 1 คร้ัง/ปี ทีมกลาง ต.ค.-65 หน่วยงาน

3.ติดตามก ากบัการด าเนินงานตามแผนของทีมกลาง  ประชุมประจ าเดือนทีมกลาง ๑ คร้ัง/เดือน ทีมกลาง ตค64-กย65

ประกอบด้วย ประธานหรือเลขา  

4.ติดตามการประเมินตนเองหน่วยงาน Service profile ๒ คร้ัง/ปี ทุกหน่วยงาน พ.ย.-64 ทีมพฒันาคุณภาพ

ทีมกลาง

5.ทบทวน ปรับปรุงฐาน เกบ็ข้อมูลเอกสารก ากบังานพฒันาคุณภาพ ๑ คร้ัง/เดือน ทีมกลาง ตค64-กย65 ทีมกลาง

   WI,  SOP  , นวัตกรรม, R to R หน่วยงาน

6.กจิกรรมเย่ียมส ารวจภายใน (WWSHA) 48 คร้ัง/ปี ทีมกลาง ตค.64-กย65 ณัฐรุจา

7.ติดตามการประเมินตนเองทีมกลาง SA ๒ คร้ัง/ปี

ทีมกลาง

พย.64 , เมย.

65 ทีมพฒันาคุณภาพ

8.ประเมิน Overall scoring  ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ๒ คร้ัง / ปี ทีมกลาง พย.64 , เมย.

65 ทีมพฒันาคุณภาพ

9.กระตุ้นติดตามการพฒันาคุณภาพจากการเขียน 12 คร้ัง/ปี ทุกหน่วยงาน ตค.64-กย65 ณัฐรุจา

one month one  page  หน่วยงานและทีมกลางทุกทีม ในการประชุมร่วมทีมน า ทุกทีมกลาง

งบประมาณ
ระยะเวลา

ด้าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข จงัหวัดล้าปาง ประจ้าปีงบประมาณ 2565

งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเกาะคา

โรงพยาบาลเกาะคา อ้าเภอ เกาะคา จงัหวัดล้าปาง

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ้า)  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คปสอ  เกาะคา จงัหวัดล้าปาง

ล้าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ้านวน พ้ืนที่ด้าเนินการ



10.สรุปรายงานการประชุมของทีมกลาง+หน่วยงาน  โดยสรุปแจ้งใน one  12 คร้ัง/ปี ทีมกลาง ตค.64-กย65 ณัฐรุจา

month one page 

2.กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อน Reaccrditation ทีมน า ทีมกลาง ทีมน า ทีมกลาง

2.1.ประสานการเตรียมความพร้อม หน่วยงาน หน่วยงาน ก.พ.-65 ทีมพฒันาคุณภาพ

2.2.เตรียมความพร้อมหน่วยงานและทีมกลางเพือ่พร้อม ตามข้อ มี.ค.-ก.ย.65 ทีมพฒันาคุณภาพ

รับการเย่ียม จาก อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอแนะ

2.3.ประชุม เตรียมความพร้อมของทีม และเอกสาร ๑ คร้ัง/เดือน ธ.ค.64- ก.ย.65 ทีมพฒันาคุณภาพ

2.4.อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าช่วยเตรียมความพร้อม และ เสนอแนะ 1 คร้ัง 36,600 UC พ.ค.-มิ.ย.65 ทีมพฒันาคุณภาพ

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา  600 บาท/ชั่วโมง*7 ชั่วโมง*2 วัน = 8,400 บาท

ค่าที่พกั 2,200 บาท ต่อคืน

ค่าอาหารกลางวัน  100 คน *80 บาท *1 มื้อ *2วัน = 16,000 บาท

ค่าอาหารว่าง   100 คน *25 บาท *2 มื้อ *2 วัน = 10,000 บาท

รวม  36,600 บาท

3.กิจกรรม เตรียมรับการเยีย่ม Reaccreditation จากสรพ. ทีมน า ทีมกลาง ทีมน า ทีมกลาง

3.1.ประสานการเข้าเย่ียมประเมินรับรอง หน่วยงาน หน่วยงาน ก.พ-มี.ค.65 ทีมพฒันาคุณภาพ

3.2.เตรียมความพร้อมหน่วยงานและทีมกลางเพือ่พร้อม ตามข้อ ตค.64-กย65 ทีมพฒันาคุณภาพ

รับการเย่ียม Reaccreditation จากสรพ. เสนอแนะ

3.3.ประชุม เตรียมความพร้อมของทีม และเอกสาร ๑ คร้ัง/เดือน ธ.ค.64 -ก.ย.65

3.4.รับการเย่ียม Reaccreditation จากสรพ. 1 คร้ัง 170,000 UC ทีมพฒันาคุณภาพ

ค่าตอบแทนผู้เย่ียมส ารวจ 4 คน * 18000 บาท/วัน * 2 วัน = 144,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  100 คน * 80 บาท *1 มื้อ * 2 วัน  =  16,000บาท

ค่าอาหารว่าง 100 คน *25 บาท *2 มื้อ *2 วัน = 10,000 บาท

รวม  170,000 บาท

3.5.ประชุม  สรุป ข้อเสนอแนะหลังรับเย่ียม AAR (After Action review ) ๑ คร้ัง รพ.เกาะคา ส.ค-ก.ย.65 ทีมพฒันาคุณภาพ

เพือ่ท าแผนพฒันาตามข้อเสนอแนะ

4.กิจกรรมกระตุ้นจดัมหกรรมคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ

4.1.น าเสนอผลงาน CQI  /Tracer/นวัตกรรม / R2R 1 คร้ัง/ปี รพ/รพสต. 15,000 UC 21-22 ก.ค 65 ทีมพฒันาคุณภาพ

ค่าอาหารว่าง   60 คน * 25 บาท * 2 มื้อ * 2วัน = 6,000 บาท



ค่าจ้างเหมาจัดท ากรอบใบประกาศ รางวัลน าเสนอผลงาน 

500 บาท * 4 รางวัล * 4 ประเภท = 9,000 บาท

4.2.ปฐมนิเทศพืน้ฐานงานคุณภาพ เจ้าหน้าที่ใหม่ ทีมพฒันาคุณภาพ

บรูณาการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ HRD

5.หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนต่ออายรุับรอง 6 เดือน

รอง.ผอก.นงคราญ                

และ ทีมพฒันาคุณภาพ

หลักสูตร HA 705: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการต่ออายุ

การรับรอง (Act to Re-accreditation) อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 8 

ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท/ท่าน จ้านวน 8 ท่าน
ผู้อ้านวยการ ,(CFO), 

ประธาน PCT, เลขาทีม 

(เช๋น PCT, RM, IC, 

ระบบยา), QMR 

(หัวหน้าศูนยคุ์ณภาพ)

 *24000 Ucบรูณาการ ย3

7-8 ก.พ.65 ทีมพฒันาคุณภาพ

6.เพ่ิมการเรียนรู้ในงานพัฒนาคุณภาพให้กับทีมน้า ทีมกลางโดยอบรมหลักสูตร 

e-learning ปี 2565 ของ สรพ (หลักสูตรละ 1,399 บาท/account) 18 หลักสูตร

ทีมกลางทุกทีม รพ.เกาะคา  *25182 Ucบรูณาการ ย3 ม.ค.- ก.ค.65 รอง.ผอก.นงคราญ                

และ ทีมพฒันาคุณภาพ

 7.กิจกรรม การประเมินรับรองมาตรฐานสภาวิชาชีพ ทุกหน่วยงาน

7.1 จัดประชุมรับการขอประเมินรับรองมาตรฐาน ดังนี้

  - มาตรฐานสภาพยาบาล ประเมินพร้อมสรพ. รพ.เกาะคา กลุ่มการพยาบาล

  - มาตรฐานสภาเภสัชกรรม ประเมินป ี2565 รพ.เกาะคา 18,400.00                     UC มี.ค.-65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

การเย่ียมส ารวจขององค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล(สมาคมเภสัชกรรมรพ.) กอ่น Reaccreditation

ค่าเยียมส ารวจ 6000 บาท/คน/วัน

ค่าเดินทาง ไปกลับ 5,000 บาท

ค่าที่พกั 2,200 บาท ต่อคืน

ค่าอาหารว่าง   40 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 2,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  40 คน *80 บาท*1วัน 3,200 บาท

 -  มาตรฐาน LAB&X-RAY 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา 3,900.00                       UC มี.ค.-65 งานชันสูตร

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท งาน X-RAY

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท



 -  มาตรฐานยาเสพติดคุณภาพ 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา 3,900.00                       UC ก.ค.-65 งานใหค้ าปรึกษา

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท

 -  มาตรฐานทันตกรรม 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา 3,900.00                       UC มี.ค.-65 งานทันตกรรม

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท

 -  ER คุณภาพ 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา 3,900.00                       UC เม.ย.-65 งาน ER

ค่าตรวจเย่ียมประเมิน               บาท/วัน

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท

 -  NCD คุณภาพ 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา 3,900.00                       UC ก.ค.-65 งาน NCD

ค่าตรวจเย่ียมประเมิน               บาท/วัน

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท

 -  green & clean + งานสุขศึกษา 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา 3,900.00                       UC เม.ย.-65 งานสุขาภิบาลฯ

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท งานสุขศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท

ตามแผน green & clean + งานสุขศึกษา

 - มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา                        3,900.00 UC  กพ. - กค.65 ทีมพฒันาคุณภาพ

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท งานสุขาภิบาล+งานสุขศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท

 -  มาตรฐานงานTB 1 คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา 3,900.00                       UC มิ.ย.-65 งาน TB clinic

ค่าอาหารว่าง   30 คน *25 บาท *2 มื้อ*1 วัน 1,500 บาท ผ.ช เชาวลิต(สสอ.)

ค่าอาหารกลางวัน  30 คน *80 บาท*1วัน 2,400 บาท พ.ญ.อรัญญา

กิจกรรม พัฒนาวิชาการด้านการวิจยั(RtoR)เพ่ือพัฒนา ณัฐรุจา

1. ส่งอบรม R to R ร.พ. ... เร่ือง ร.พ ตค.64-กย65

2. พฒันาทีมและติดตามแนะน าการด าเนินงาน R to R รพสต….เร่ือง รพสต.

3. สนับสนุนน าเสนอผลงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

จิษนัย 

RM register(ทีมจงัหวัดจดัอบรม)

กิจกรรม ระบบบริหารความเสี่ยง (RM) หวัหน้างาน



1.จัดประชุมฟืน้ฟคูวามเข้าใจเร่ืองระบบบริหารความเส่ียง 2รุ่นๆละ30คน ร.พ.เกาะคา ต.ค.-64 ทุกหน่วย

และการวิเคราะห ์RCA รพสต.

2.กจิกรรมหวัหน้าพาท า 12 ทบทวน 43 หน่วยงาน ร.พ.เกาะคา  -  - ตค.64-กย65 กกบ.และหวัหน้างาน

จิษนัย ,อบุลวรรณ

3.กจิกรรม WWS ร่วมกบัทีมน าโรงพยาบาล ร.พ.เกาะคา ทุกหน่วยงานและทีมกลาง

 -  - ตค.64-กย65 RM+HA

4.จัดท า risk register ในระดับองค์กรทีมกลางและทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ร.พ.เกาะคา  -  - พ.ย.-64

และทีมกลาง

5.ส ารวจวัฒธรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในรพ.ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ร.พ.เกาะคา พ.ย.-64

และทีมกลาง

HA+IM

กิจกรรม ทีมสารสนเทศและเวชระเบียน(IM)

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้งานสารสนเทศและเวชระเบียน รพ.เกาะคา                            1,250 เงินบ ารุง ต.ค 63

1.1.อบรม ทบทวน การเรียนรู้มาตรฐาน HA ที่เกีย่วข้องกบัทีม มาตรฐาน คณะกรรมการIM IM+IT+เวชระเบยีน

 I-4,II-5 และ ระบบจัดการความเส่ียง IM  ทบทวนตนเอง (SA) 20 คน

IM+IT+เวชระเบยีน

1.2. อบรม ทบทวน กระบวนการบนัทึกข้อมูลใน Hosxp อย่างถูกต้อง จนท.ผู้ใช้งาน HOSXP                            2,500 เงินบ ารุง ต.ค.-ธ.ค.65

**ค่าอาหารว่าง 25 บาท จ านวน 100 คน รวมเปน็ = 2,500 บาท**  จ านวน  5  รุ่นรุ่นละ  20

 คน

ม.ค.-ก.พ.65

1.3.อบรม ทบทวน การตรวจสอบความครบถ้วนของการสแกนเวชระเบยีนผู้ปวุยนอก จนท.ผู้ใช้งาน HOSXP รพ.เกาะคา
                              750

เงินบ ารุง
มี.ค.-65

**ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 30 คน คิดเปน็ 750 บาท

เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ปวุย

นอกจ านวน 30 คน IM+IT+HRD

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ

    2.1.อบรมการใช้งาน Appication ใน Google drive บคุลากรใน รพ. รพ.เกาะคา 2,000.00                       เงินบ ารุง ก.พ.-65

          - Google Sheet และ รพ.สต.

          - Google From หวัหน้าฝุาย/หวัหน้างาน

          - Google slide ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน (25x20 = 500) x 4 = 2,000 บาท รุ่นละ 20 คน IM+IT+HRD



อาหารว่าง รุ่นละ 20 คน 4 รุ่น รวมเปน็ 80 คน จ านวน 4 รุ่น

    2.2.อบรมการใช้ส่ือ CANVA เพือ่การน าเสนอข้อมูล บคุลากรใน รพ.และ ก.พ.-65

ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน (25x20 = 500) x 2 = 1,000 บาท รพ.สต. ที่สนใจ 1,000.00                       

อาหารว่าง รุ่นละ 20 คน 2 รุ่น รวมเปน็ 40 คน รุ่นละ 20 คน

จ านวน 2 รุ่น IM+IT+HRD

    2.3.อบรมการตรวจสอบ บ ารุงรักษา คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น บคุลากรใน รพ.เกาะคา 2,000.00                       ก.พ.-65

ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน (25x20 = 500) x 4 = 2,000 บาท และ รพ.สต.

อาหารว่าง รุ่นละ 20 คน 4 รุ่น รวมเปน็ 80 คน รุ่นละ 20 คน

จ านวน 4 รุ่น IM+IT

เวชระเชียน

4.ซ้อมแผนรองรับอุบัติการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชระเบียน บุคลากรใน รพ. รพ.เกาะคา                            2,500 เงินบ ารุง เม.ย.-64

**ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 100 คน คิดเปน็ 2,500 บาท จ านวน 50 คน

หน.ฝุาย/หน.งาน

PM,ห้องบัตร,IT

เวชสถิติ,MRA

Outsouce 2 คน

จ านวน 10 คน

รพศ.1คน/สสจ.1คน

แม่เมาะ1คน/แม่ทะ1คน

สบปราบ1คน/ถิน1คน

เสริมงาม1คน/ห้างฉัตร1คน

5. ประเมิน ทบทวน การน้าเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชระเบียนเข้ามาใช้งาน ผู้ใหบ้ริการ รพ.เกาะคา มี.ค.-65

> ประเมินการใช้ Smart Q ผู้ปวุยนอกอายุรกรรม และคลินิก NCD ผู้รับบริการ

> ประเมินการใช้งานเคร่ืองมือ Smart Hospital เช่น เคร่ืองวัดความดันโลหติ ผู้ปวุยนอก/ผู้ปวุยใน

แบบดิจิตอล เปน็ต้น จ านวน 100 ตัวอย่าง

> ประเมินจอแสดงรายชื่อผู้ปวุยใน / ER เปน็อย่างน้อย

> ประเมินการใช้งานระบบ Paperless ปลีะ 2 คร้ัง



> ประเมินโปรแกรม Online ภายใน รพ.

IM

กิจกรรมอ่ืนๆ

1.ประชุมประจ าเดือน

**ทุกวันพฤหสัแรกของเดือน หากตรงกบัการประชุม กกบ. หรือ วันหยุดนักขัตกฤษ คณะกรรมการ IM  30 คน รพ.เกาะคา ต.ค.64-

จะแจ้งทราบใน Line กลุ่ม staff IT50 ก.ย.-65 IM

2.ส ารวจความต้องการใช้งานสารสนเทศ แบง่ตามกลุ่ม การใช้ข้อมูลสารสนเทศดังนี้ จนท.รพ.เกาะคา รพ.เกาะคา ต.ค.พ.ย.64

1.ส านักบริหาร

2.ทีมน า/ทีมกลาง IM

3.หน่วยงาน

3.ทบทวนความเส่ียงส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบยีน เพีอ่ คณะกรรมการ IM&MRA รพ.เกาะคา ธ.ค.-64 IM

ขึ้นทะเบยีน Risk profile ใช้ในการติดตาม ประเมินผลการท างาน

4.ประชุมประเมินตนเอง(SA) ใหม้ี Score เพิม่ขึ้นจากเดิม 0.5 คณะกรรมการ IM&MRA รพ.เกาะคา ธ.ค.-64 IM

5.จัดท าแผนแม่บท IT (IT Master Plan63) คณะกรรมการ IM&MRA รพ.เกาะคา ม.ค.-มี.ค.65

กิจกรรม ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ (IC)

1.ประชุมประจ าเดือน คณะกรรมการ ICC รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม ICC

2.อบรมฟืน้ฟกูารปอูงกนัและควบคุมการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาล

    1.1.กลุ่มบคุลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล พยาบาล รพสต. แพทย์และพยาบาลใน

 รพ.เกาะคา เวชชารักษ์ 

และรพ.ชุมชนเครือช่าย รพ.เกาะคา ต.ค.64-พ.ย.65 ทีม ICC+งานICU



    1.1.กลุ่มลูกจ้าง NA,เปล,พขร, แม่บา้นท าความสะอาด,พนักงานขนส่งขยะ NA,เปล,พขร, แม่บา้นท า

ความสะอาด

,พนักงานขนส่งขยะ ทุกคน

ใน

 รพ.เกาะคา เวชชารักษ์ 

และรพ.ชุมชนเครือช่าย

ร.พ.เกาะคา ต.ค.64-พ.ย.65 ทีม ICC

1.2. อบรมฟืน้ฟบูรูณาการการจัดการเชื้อด้ือยาแบบสหสาขาวิชาชีพ จ านวน 2 รุ่น ร.พ.เกาะคา ก.พ.-65 ทีม ICC

ทบทวนระบบการจัดการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาล รุ่นละ 50 คน

1.3.อบรมหลักสูตรการปอูงกนัและควบคุมการติดเชื้อ 2 สัปดาห ์ จ านวน 2 คน *14000 Ucบรูณาการ ย3 มี.ค.-65 ทีม ICC

1.4.ประชุม ICN Forum 2565 จ านวน 2 คน *10000 Ucบรูณาการ ย3 ก.พ.-65 ทีม ICC

2.ประเมินมาตรการปอูงกนัและควบคุมการติดเชื้อหน่วยงานครอบคลุมทุกพืน้ที่บริการ

โดยใช้แบบฟอร์มการนิเทศด้านการปอูงกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

หอผู้ปวุย/หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานใหบ้ริการผู้ปวุย รพ.เกาะคา ต.ค.64 -ก.ย.65 ทีม ICC

3.ร่วมกบั ENV ปรับปรุง ระบบระบายอากาศเพือ่ควบคุมการปนเปือ้นในอากาศ เช่น

 Flow OPD ที่คลินิกวัณโรค  ในหอผู้ปวุยในและผู้ปวุยนอก

หน่วยงานใหบ้ริการผู้ปวุย

รพ.เกาะคา ต.ค.-64 ทีม ICC

4.ทบทวนกระบวนการจัดการส่ิงปนเปือ้นหน่วยงานซักฟอก 

จ่ายกลางต้ังแต่หน่วยงานต้นทาง และระบบการขนย้าย

งานซักฟอก+จ่ายกลาง+ 

Logistic รพ.เกาะคา พ.ย.-64 ทีม ICC

5.ทบทวนการจัดการส่ิงปนเปือ้น และขยะต้ังแต่ต้นทางหน่วยงาน การขนย้ายจาก

จุดทิ้งไปจุดพกั

ทุกหน่วยงานในรพ.

งานสุขาภิบาล และ

ส่ิงแวดล้อม รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม ICC



6.ทีม IC เชื่อมโยงระบบทีมพฒันาคุณภาพและความปลอดภัยโดยระบบการ

รายงานความเส่ียง WWSUP/ WWSHA โดยใช้หลักการพฒันาคุณภาพ 2P Safty 

รายงานผลการพฒันาและการปฏิบติัใหก้บัทีมความเส่ียงทุกเดือน -ทีม ICC+ทีมน า รพ.เกาะคา

7.ติดตามการปฏิบติั การท าความสะอาดและการท าใหป้ราศจากเชื้อ Isolation 

 precaution , standard precaution -ทุกหน่วยงาน รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม ICC

โดยใช้แบบฟอร์มการนิเทศด้านการปอูงกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 หอผู้ปวุย/หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

-การปอูงกนัอบุติัเหตุ

การสวมใส่อปุกรณ์ปอูงกนัส่วนบคุคล ใน แพทย์พยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

  คนงาน บคุลากรในหน่วยงานกลุ่มเส่ียง

-ประเมินการล้างมือคุณภาพ

-การแยกขยะ

-การจัดการผ้าเปือ้น

-การท าลายเชื้อและท าปราศจากเชื้อในวัสดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง

7.เฝูาระวัง การติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 จนท. ผู้ปวุย รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65

7.1.เฝูาระวังคัดกรอง จนท. ผู้ปวุย ที่มีอาการเข้ากบันิยาม PUI โดยการตรวจ 

คัดกรอง ATK+PCR หน่วยงานOutsource

7.2.เฝูาระวังคัดกรอง หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาด าเนินใน รพ. Outsource และผู้รับบริการใน รพ.

7.3.เฝูาระวังคัดกรอง หน่วยงานที่เข้ามาปฏิบติังานใน รพ. เช่น นศ.ฝึกงาน ช่างหรือ

ผู้รับเหมากอ่สร้าง

7.4.บคุลากร และ ผู้รับบริการ ได้รับการฉดีวัคซีนปอูงกนัโรคโควิด19 อย่างครอบคลุม

8.ประเมินติดตามการปฏิบติัตามแนวทางมาตรการปอูงกนัการติดเชื้อโรคโควิด19 ทุกหน่วยงาน รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม ICC

9.หน่วยงานมีแผนรองรับกรณีเกดิการติดเชื้อโรคโควิด19 ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน รพ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม ICC

ทีม PCT พญ.พันณิตา,เพ็ญศรี,เยาวเรศ

โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยทางคลินิก ประธาน 5ทีมสาขา

เตรียมความพร้อมในการ  Survilance for re-accreditation IV รพ.เกาะคา ไม่มี ไม่มี 2 เมย.64 ประธาน+เลขาฯ 5ทีมสาขา



1.ทบทวนคณะกรรมการทีมหลักและทีมสาขาเพือ่ก าหนดบทบาทและมอบหมาย PCTหลัก ไม่มี ไม่มี ตค.63 พญ.พันณิตา,เพ็ญศรี

หน้าที่ PCT สาขา เพ็ญศรี

2.ทบทวน/ก าหนดแผนพัฒนาทีม PCT สาขา รพ.เกาะคา ไม่มี ไม่มี พ.ย.-64

3.จดัท า.Road Map to re-accreditation IV ปี 2565 รพ.เกาะคา พ.ย.-64 เพ็ญศรี

4.รวบรวมข้อมูลภาพรวมทีมผ่านทีมหลัก ทุกเดือน รพ.เกาะคา ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65

   4.1  One month one page PCT กลาง ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65 เพ็ญศรี ,เยาวเรศ

   4.2 One month one page แยก 5 สาขา ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65 เพ็ญศรี ,เยาวเรศ

   4.3 รายงานการประชุมประจ าเดือน ทุกเดือน ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65 เพ็ญศรี ,เยาวเรศ

   4.4 การทบทวน Case conference/RCA one page ตามอบุัติการณ์ ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65 เลขาฯ 5 ทีมสาขา

5.ทบทวน Safety Goal ร่วมกบัทีมความเส่ียง 1คร้ัง รพ.เกาะคา ไม่มี ไม่มี พ.ย.-64 เพ็ญศรี ,เยาวเรศ,พวงทอง

6.รวบรวม Specific clinical risk  ที่ทบทวน/ปรับปรุงจาก PCT 5 สาขา 1คร้ัง รพ.เกาะคา ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65 เพ็ญศรี,เยาวเรศ

7.ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน /WI 1คร้ัง ไม่มี ไม่มี ตค.-ธค. 64 เพ็ญศรี,เยาวเรศ

 7.1.เพิม่ทักษะสมรรถนะเจา้หน้าที่ดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อโควิด19 ทุกเดือน รพ.เกาะคา ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65 ทีม PCT+ICC

8.บรรจกุจิกรรมทบทวนความเส่ียงส าคัญทางคลินิคเข้ากบังานประจ า ทุกเดือน ไม่มี ไม่มี ตค.64-กย.65

  8.1 การทบทวน Case conference อบุัติการณ์ความเส่ียง ระดับ G-I อบุัติการณ์ระดับ G-I รพ.เกาะคา ตค.64-กย.65 FM

  8.2 การท า RCA One page อบุัติการณ์ความเส่ียงระดับ E -F อบุัติการณ์ระดับ E-F รพ.เกาะคา ตค.64-กย.65 คุณสมเพ็ชร /คุณอรุณี

9.จดัอบรมวิชาการบูณาการในเวทีพุธประสาน ตค.64-กย.65 FM

   9.1 ความรู้เร่ือง Stroke / MI UC พญ.พันณิตา คุณณัฐรุจา,คุณเยาวเรศ

   9.2 การปรับพฤติกรรมกลุ่มแบบ Self health Group ไม่มี ไม่มี เพ็ญศรี ,เลขาฯ 5ทีมสาขา

   9.3 การดูแลผุ้ปุวยโรคเร้ือรังโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ไม่มี ไม่มี

10.ร่วมออกแบบกจิกรรมซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับ COVID-19

11. ประชุมทีม PCT กลาง เดือนละ 1 คร้ัง รพ.เกาะคา ไม่มี ไม่มี เพ็ญศรี

11.รวบรวมผลการปฏิบัติงานรอบ 6เดือน/12 เดือนPCT แต่ละสาขา 2คร้ัง ไม่มี ไม่มี มีค.65,สค.65

   11.1  SAI,II,III

   10.2  Service Prefile

   11.3  Clinacal tracer เพ็ญศรี ,เลขาฯ 5ทีมสาขา



   11.4  CQI ประธาน +เลขาฯ ทีมสาขา

   11.5. นวัตกรรม/เร่ืองเล่า

11.จดักจิกรรมกระตุ้นการเรียนรู้  PCT ในมหกรรม HA 2565 1คร้ัง ไม่มี ไม่มี กค.65

12.สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 1คร้ัง ไม่มี ไม่มี พ.ย.-64

กิจกรรม การพัฒนาทีม PTC 

1. ประชุมชี้แจง นโยบายด้านยา มาตรการประหยัดยา ลงสู่การปฏิบติั ในหน่วยงาน

2. ประชุมทีม PTC พฒันาระบบยา

3.สรุปผลการด าเนินงาน One month one page

4.เย่ียมหน่วยงาน ติดตามการปฏิบติัตามมาตรฐานระบบยาII-6 นโยบายความปลอดภัย

ด้านยา และมาตรการประหยัดยา WALK WITH SHA

5.ประเมินผลการด าเนินงาน

6.  ประเมินตนเอง SA PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

7.  ประเมิน Overall scoring PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

พัฒนาระบบการบริหารจดัการยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปอยา่งเพียงพอพร้อมใช้ 

เหมาะสม ปลอดภัย ไม่หมดอายุ

ทุกหน่วยงานที่ส ารองยา

1. ทบทวนบญัชียารพ. จัดท าบญัชียารพ.ใหเ้ปน็ปจัจุบนั 1 คร้ัง / ปี พ.ย.-64 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

2. ทบทวนบญัชียา NPCU & รพสต. จัดท าบญัชียารพสต.ใหเ้ปน็ปจัจุบนั 1 คร้ัง/ปี ธ.ค.-64 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

3. ทบทวนรายการยาที่ส ารองในหน่วยงาน ทุก 6 เดือนเพือ่ใหบ้ริหารยาผู้ปวุยปลอดภัย 2 คร้ัง/ปี พ.ย.64 , 

พ.ค.65

PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

4. ควบคุมก ากบั การเกบ็/การส่ังใช้ยา/การเบกิยา/การจ่ายยา/การบริหารยาเสพติด 

วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท

ทุกวัน ต.ค.64-ก.ย.65 ทุกหน่วยงานที่ส ารองยา 

Emergency  box set

5. ควบคุมก ากบั การส่ังใช้ยา/การรับค าส่ังวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท/ยาเฉพาะทาง/ยา

refer

ทุกวัน ต.ค.64-ก.ย.65 ทุกหน่วยงานที่ส ารองยา

6. ทบวนระบบ Emergency box set ER WARD OR ต.ค.64-ก.ย.65 ทุกหน่วยงานที่ส ารองยา



7. จัดซ้ือ Cable tie  ส าหรับ Emergency  box set   ( 2 เส้น ต่อ 1 box ราคา 2 บาท

 ต่อ 1 เส้น ประมาณการเปล่ียน 5 box ต่อวัน = 5X2X30X12 = 3,600 เส้น/ป)ี

3,600 เส้น/ปี ทุกหน่วยงานที่มีกล่อง

ยาEmergency box 

set

งบฯหมวดใช้

สอย

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

8 เบกิยาทดแทนทุกวันตามแนวทางที่ก าหนด ทุกวัน ทุกหน่วยงานที่ส ารอง

ยา

ต.ค.64-ก.ย.65 ทุกหน่วยงานที่ส ารองยา

9. ก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบ First in first out (FIFO)&EXPIRE ทุกวัน ทุกวัน ทุกหน่วยงานที่ส ารอง

ยา

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

10. ก าหนดใหก้ลุมงานเภสัชกรรม ตรวจสอบ First in first out (FIFO)&EXPIRE ใน

หน่วยงานส ารองยา ทุก 3 เดือน

ทุก 3 เดือน ทุกหน่วยงานที่ส ารอง

ยา

พ.ย.64 , 

ก.พ.65 ,พ.ค.

65, ส.ค.65

ทุกหน่วยงานที่ส ารองยา

11 บนัทึกอณุหภูมิตู้เย็นที่เกบ็ยาทุกวัน กรณีตรวจพบปญัหา ปรับอณุหภูมิตามแนวทาง ทุกวัน ทุกหน่วยงานที่ส ารอง

ยา

ต.ค.64-ก.ย.65 ทุก WARD ที่เตรียมยา

12. ทบทวนข้อมูลวิชาการการเตรียมยา เกบ็ยาหลังผสม/เปดิใช้ 1 คร้ัง / ปี ธ.ค.-64 กลุ่มงานเภสัชกรรม

13. ระบวัุนหมดอายุของยาหลังเปดิใช้ยาที่เปดิใช้หลายคร้ัง ( multiple dose) ทุกคร้ัง ทุกวัน ทุก WARD ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

14. จัดซ้ือโกร่งบดยา ส าหรับเตรียมยาให ้กลุ่มผู้ปวุยเด็ก และ กลุ่มผู้ปวุย NG feed 10 ชุด ทุก WARD ที่เตรียมยา งบฯหมวดใช้สอย ต.ค.64-ก.ย.65

15. ระบบติดตามยาหมดอายุ โดยระบบ Barcode ติดตามยาหมดอายุ ทุกเดือน รายการยาใกล้หมดอายุ

 ในปนีั้น

งบฯหมวดใช้

สอย

ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

16. ระบบการบริหารจัดการวัคซีนและวัคซีนและระบบลูกโช่ความเย็นใหไ้ด้คุณภาพ

มาตรฐาน

ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

พฒันาระบบปอูงกนั เฝูาระวัง ความความคลาดเคล่ือนทางยา medication error PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

1. กระตุ้นการรายงานความคลาดเคลื่อนยาโดยสหวิชาชีพ ทุกวัน ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

2. กจิกรรม ลดความคลาดเคล่ือนทางยาผู้ปวุยใน ทุกวัน งานเภสัชกรรมผู้ปวุย

ใน WARD

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

3. เฝูาระวัง LASA drugs แจ้งทาง LINE PTC GROUP ทุกคร้ังที่มียาที่เฝูาระวัง 

LASA drugs

ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

4. ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางการจัดการ LASA drugs ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม



5. ประชาสัมพนัธ์ "ใส่ใจยาเดิม น ามาเติมยาใหม่" ทุกวัน ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

6.ระบบ Medication Reconciliation ในคลินิกพเิศษ ส่งต่อ NPCU รพสต. ทุกวัน ผู้ปวุย NCD CLINIC ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

7.ระบบ  Admission Medication Reconciliation (AMR) ในผู้ปวุยใน ทุกวัน ผู้ปวุยใน WARD ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเภสัชกรรม

8. ติดตามการปฏิบติัตามแนวทาง Admission Medication  Reconciliation (AMR) ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65

9 สรุปประวัติการใช้ยาล่าสุดในสมุดประจ าตัวผู้ปวุย โรคเร้ือรัง DM HT on WARFARIN

 ที่ไปรักษาที่รพ.อืน่ รพสต.ทุกคร้ังที่มีการปรับเปล่ียนการรักษา

ทุกรายที่ส่งต่อ ผู้ปวุย NCD CLINIC 

WARFARIN CLINC

ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

10. สรุปรายการยาผู้ปวยในโรคเร้ือรังกลับบา้น ทุกราย ผู้ปวุยในกลับบา้น ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

พฒันาระบบติดตามเฝูาระวังอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา ปอูงกนัเหตุการณ์ไม่พงึ

ประสงค์จากการใช้ยา อ าเภอเกาะคา

PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

1. พัฒนาศักยภาพระบบติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  และ 

เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  อ้าเภอเกาะคา

ทุกหน่วยงาน ทุกรพสต. ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

2. พฒันาศักยภาพระบบติดตามเฝูาระวังอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา Warfarin 

อ าเภอเกาะคา

ทุกหน่วยงาน ทุกรพสต. ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

3.  ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางเฝูาระวังการใช้ยาร่วมกบั warfarin ทุกเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

4. จัดใหม้ีระบบ กระตุ้นเตือน เฝูาระวัง การใช้ยา Warfarin รพ.เกาะคา/ รพสต.ทุกแหง่ ต.ค.64-ก.ย.65

5. ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางคัดกรองแพย้าและการออกบตัรเฝูาระวังการแพย้าที่

รุนแรง

ทุกเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

6.  ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางการใช้ยาที่ควรหลีกเล่ียง/เฝูาระวังในกลุ่มผู้ปวุย G-6 

PD

ทุกเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

พฒันาระบบยาใหม้ีความปลอดภัยจากใช้ยากลุ่มเส่ียง กลุ่มเฝูาระวังพเิศษ SAFETY 

FROM HAD HDD

PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม



1. ทบทวนแนวทาง แบบฟอร์มการติดตามเฝ้าระวังการใช้ยากลุ่มเสี่ยง ครอบคลุม

การสั่งใช้ของแพทย ์การจดัเก็บ การจดัเตรียม จา่ยยา การบริหารยา และ เกณฑ์

การรายงานแพทย์

1 คร้ัง/ปี พ.ย. - ธ.ค.64 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

2. ทบทวน รายการที่ต้องเฝูาระวังการใช้พเิศษ HDDก าหนดใหม้ี DRUG TIP ข้อบง่ใช้ 

ขนาดยาวิธีการบริหารยา การติดตามเฝูาระวังการเกบ็รักษา การแกไ้ขพษิ

1 คร้ัง/ปี พ.ย. - ธ.ค.64

3.จัดท าคู่มือการใช้ยากลุ่มเส่ียง HAD ยาเฝูาระวังพเิศษ HDD 1 คร้ัง/ปี พ.ย. - ธ.ค.64 ER WARD 

4. ติดตามการปฏิบติัตามแนวสร้างความปลอดภัยจากการใช้ยากลุ่มเส่ียง HAD ยาเฝูา

ระวังพเิศษ HDD

ทุกเดือน ร่วมกบั ER 

WARD

ต.ค.64-ก.ย.65 PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

ควบคุมก ากบัการใช้ยาอย่างเหมาะสม Drug Use Evaluation (DUE) PTC&กลุ่มงานเภสัชกรรม

1. กิจกรรมติดตามประเมินการใช้ยาอยา่งเหมาะสม DUE ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65

2.ทบทวนระบบประเมิน DUE  การเกบ็ข้อมูล DUE 1 คร้ัง/ปี ธ.ค.-64

3. ก ากบัการใช้ยาตามเง่ือนไข การประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม ยา 5 รายการ 

Cefixime cap. , Cefixime syr. ,  Colistin inj.,  Piperacillin 4 g + tazobactam 

500 mg inj. Meropenam inj. , Vancomycin inj.  tab.

ทุกวัน ต.ค.64-ก.ย.65

 ทีม ENV

 

 ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : ENV

 - การประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการ

 12 คร้ัง รพ.เกาะคา -

ตค.64 - กย.

65  ทีม ENV

 - ทบทวนนโยบายส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยและประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบทั่วกนั 

ตามการพฒันาตามมาตรฐานระบบส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ทุกหน่วย รพ.เกาะคา  

ระบบที่ 1 ระบบโครงสร้าง  ทีม ENV

*ENV Round WWSHA  12 คร้ัง รพ.เกาะคา  -  

บ ารุงรักษาระบบลิฟท์ ทุกเดือน 3 ตัว ตึกหลวงล าปาง

และเขลางค์ยินดี

 *100000 หมวดจา้งเหมา งานพสัดุ

ท าถนนรองรับการสร้างตึก IPD 7 ชั้น 1 งาน รพ.เกาะคา  *600000 งบค่าเสื่อม งานพสัดุ

ระบบที่ 2 วัสดุของเสียอนัตราย  ทีม ENV

 -  การตรวจคุณภาพน้ าทิ้งและน้ าประปาและซ้ือน้ ายา PH ,CL 2 คร้ัง/ปี ระบบบอ่บ าบดัน้ าเสีย  *7000 หมวดจา้งเหมา งานสุขาภิบาล

 - จัดซ้ืออปุกรณ์ตรวจคุณภาพน้ าทิ้งและน้ าประปา[pH ,TDS ,DO] ตรวจทุกสัปดาห์ ระบบบอ่บ าบดัน้ าเสีย  *40000 หมวดจา้งเหมา งานสุขาภิบาล

 - ตรวจสอบการทะลวงแนวท่อบ าบดัน้ าเสีย 1คร้ัง/ปี ระบบบอ่บ าบดัน้ าเสีย  *20000 หมวดจา้งเหมา งานสุขาภิบาล

*  เปล่ียนทรายกรองน้ าประปา 1คร้ัง/ปี ระบบประปา รพ                          5,000 หมวดวัสดุ งานสุขาภิบาล



* เปล่ียนสารกรองน้ าบริโภค RO  อปุโภค เคร่ืองกรองน้ าทุกจุดในอาคาร 2 คร้ัง/ปี จ่ายกลาง และตึกผู้ปวุย                      120,000 หมวดวัสดุ งานสุขาภิบาล

*จัดซ้ือสารเคมีก าจัดเชื้อโรค (คลอรีน) 12 ถัง ระบบประปา รพ                        36,000 หมวดวัสดุ งานสุขาภิบาล

*การจัดการขยะถูกต้อง จ านวนถังขยะ ในการจัดเกบ็ 12 ถัง ทุกพืน้ที่ รพ                        25,000 หมวดวัสดุ งานสุขาภิบาล

ระบบที่ 3 อคัคีภัย ทีม ENV

 -  อบรมอคัคีภัย 1คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา                        15,550 เงินUC พ.ค.-65

ทีม ENV

 -  มีแผนบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอคัคีภัย ปาูยหนีไฟ และอปุกรณ์ระงับอคัคีภัย 1คร้ัง/เดือน รพ.เกาะคา  *100000 หมวดจา้งเหมา

 - วางแผนอทุกภัยและแผ่นดินไหว 1คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา                              -   

ระบบที่4 เคร่ืองมือ ทีม ENV

* สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ สบส 1คร้ัง/ปี  *100000 หมวดใช้สอย ตค.64 - กย.

65

ทีมซ่อมบ ารุง

สอบเทียบเคร่ืองมือ LAB เอกชน 1คร้ัง/ปี  *50000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

 - การตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟาู(ตู้เย็น,ทีวี,เคร่ืองท าน้ าเย็น,เคร่ืองท าความร้อน) 1คร้ัง/เดือน  - ทีมซ่อมบ ารุง

 -  การตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ รวมระบบกรองอากาศ OR หอ้งแยก

โรค ICU

ทุกเดือน  *500000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

 -  การตรวจสอบ Nurse call และติดต้ังเพิม่เติมในหน่วยงานที่จ าเปน็ [HD Lab CT] ทุกเดือน  *30000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

 -  บ ารุงรักษาอปุกรณ์งานจ่ายกลาง(เคร่ืองแกส๊,เคร่ืองนึ่งไอน้ า,เคร่ืองล้างอปุกรณ์)และ

เคร่ืองมือแพทย์ส าคัญ

ทุกวัน  *350000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

ระบบที่ 5 ระบบไฟฟาู ทีม ENV

*บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟาู ( 2 เคร่ือง) 1คร้ัง/ปี 500 kVA และ 250 

kVA

 *110000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

*บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟาู ( 6ลูก) 1คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา  *15000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อหม้อแปลง ICU ศรีเกาะคา 1 ต าแหน่ง รพ.เกาะคา  *25000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

* การตรวจสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟาูส ารอง ทุกสัปดาห์ 4 เคร่ือง                              -   ทีมซ่อมบ ารุง

* การตรวจสอบเคร่ืองไฟส่องสว่างฉกุเฉนิ ทุกเดือน รพ.เกาะคา  *30000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

* การตรวจสอบการจ่ายไฟฟาูจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟาู 4 คร้ัง/ปี 4 เคร่ือง                              -    ทีมซ่อมบ ารุง

* ร้ือถอนสายไฟฟาูแรงสูงและแรงต่ า เพือ่รองรับการสร้างตึกIPD 7 ชั้น 1 งาน รพ.เกาะคา  *100000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

ระบบที่ 6 กา๊ซ ทีม ENV



*บ ารุงรักษาระบบกา๊ซทางการแพทย์ VAC AIR 1คร้ัง/ปี รพ.เกาะคา  *300000 หมวดจา้งเหมา

* การตรวจสอบระบบกา๊ซออกซิเจน ไปปไ์ลน์ outlet ทุกวัน ออกซิเจนเหลว และถัง  *200000 หมวดจา้งเหมา ทีมซ่อมบ ารุง

ระบบที่ 7 ส่ิงแวดล้อมเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ ทีม ENV

*  การพฒันากจิกรรม 5 ส.Big Cleaning day 1คร้ัง/ปี                              -   

* การตัดกิง่ต้นไม้ที่ใกล้สายไฟและใกล้อาคารบา้นพกั 3คร้ัง/ปี  - 

 * จัดอบรมใหค้วามรู้แกนน าด้านอาชีวอนามัยแต่ละหน่วยงาน 1 คร้ัง/ปี                          5,000 เงินUC

*ตรวจส่ิงแวดล้อมการท างาน (แสง เสียง ฝุุน ความร้อน) ทีมจาก สคร10 1คร้ัง/ปี  *5000 หมวดจา้งเหมา

* จัดอบรมพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยแกแ่ม่บา้น และงานสวน ช่างบ ารุง และพขร 1 คร้ัง/ปี  - 

489,750.00                 



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ทีต้่องการ 1. สื่อทีแ่สดงตัวช้ีวัดทีส่ าคัญและสถิติทีส่ าคัญของโรงพยาบาล 2.ระดับความส าเรจ็ของหน่วยงาน

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหา

1. ไม่มีส่ือทีแ่สดงตัวชี้วัดทีส่ าคัญและสถิติทีส่ าคัญของโรงพยาบาล

         2.ในรอบป ี2564 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการค่อนข้างล่าช้าไม่ครบถ้วนตามเปา้หมาย เนื่องจาก มีการปรับแผนงานโครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติแล้ว ประกอบกับ

       มีการเปล่ียนแปลงขั้นตอนการด าเนินงานด้านเอกสาร ในขณะทีร่ะบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดความเชื่อมโยง ส่งผลต่อการสรุปและประเมินผลการปฏิบติังาน 

จ านวน แหล่งงบ

1 การก ากับติดตามแสดงตัวช้ีวัดทีส่ าคัญและสถิติทีส่ าคัญของโรงพยาบาล

1.รายละเอียดกิจกรรม

1.1 สร้างหน้าเว็ปแสดงตัวชี้วัดทีส่ าคัญของโรงพยาบาล หวัหน้าหน่วยงานทกุงาน รพ.เกาะคา 0 0

1.1.1 สร้างหน้าเว็ปเพือ่ใหห้น่วยงานกรอกข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน ม.ค.-65 IT

1.1.2 หน่วยงานกรอกข้อมูลตัวชี้วัดทีส่ าคัญของหน่วยงานผ่านหน้าเว็ปทีส่ร้างขึ้น ม.ค.-65 หวัหน้าหน่วยงาน

1.1.3 หน่วยงานกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานทีไ่ด้ ผ่านหน้าเว็ป ทกุส้ินเดือน หวัหน้าหน่วยงาน

1.2 สร้างหน้าเว็ปแสดงสถิติทีส่ าคัญของโรงพยาบาล รพ.เกาะคา 0 0 เม.ย.-65 IT+เวชระเบยีนและสถิติ

2 รหสัโครงการ  030604 โครงการการวางแผนและประเมนิผลควบคุมก ากับติดตามนิเทศ อ าเภอเกาะคา

1.การประชุมประจ าเดือน

1.1 ระดับอ าเภอ คปสอ.

  -จัดประชุมประจ าเดือน สสอ./รพ.สต.30 คน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท 12คร้ัง/ป ี30 คน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคา

      9,000.00 UC  ต.ค.64-ก.ย.65 เชาวลิต

  - จัดประชุมประจ าเดือน คปสอ 60 คน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท 12คร้ัง/ป ีพธุที ่3 ของเดือน 

60 คน

รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคา

    18,000.00 UC  ต.ค.64-ก.ย.65 เชาวลิต

  - จัดประชุม พธุประสาน,PM,ITผู้ปฏิบติั 30 คน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท 12คร้ัง/ป ีพธุที ่2 ของเดือน 

30 คน

รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคา

      9,000.00 UC  ต.ค.64-ก.ย.65 เชาวลิต/กิติพงษ์

1.2 ระดับ รพ.เกาะคา

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า) ประจ าปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอเกาะคา   จังหวัดล าปาง

งาน :  ระบบข้อมลู แผนงาน และการประเมนิผล

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



  - จัดประชุม HA/ทมี รพ.เกาะคา 40 คน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท 1 คร้ัง/เดือนม,12 คร้ัง /ป ี  

พธุที่1 40 คน

รพ     12,000.00 UC  ต.ค.64-ก.ย.65 กิติพงษ์

  - จัดประชุม กกบ/ทมี รพ.เกาะคา 40 คน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท 1 คร้ัง/เดือน,12 คร้ัง /ป ี    

พฤหสัที ่4  40 คน

รพ     12,000.00 UC  ต.ค.64-ก.ย.65 กิติพงษ์

2. ติดตามการเยี่ยมและนิเทศติดตามงาน

1.1 ระดับอ าเภอ คปสอ.

   - ออกเย่ียมติดตามงานใน รพ.สต.ติดดาว 2 คร้ัง/ปี ทกุสถานบริการ  ต.ค.64-ก.ย.65 เชาวลิต/กิติพงษ์

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

   - นิเทศงานคร้ังที ่1 รอบ 6 เดือนแรก 8 คร้ัง ทกุ รพ.สต. ทกุสถานบริการ       8,000.00  Uc ก.พ.-65 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - นิเทศงานคร้ังที ่2  รอบ 6 เดือนหลัง 5 คร้ัง ทกุ รพ.สต. ทกุสถานบริการ       5,000.00  Uc ม.ิย.-65 เชาวลิต/กิติพงษ์

  - รับนิเทศจาก สสจ / เขตสุขภาพบริการ 4 คร้ัง/ปี รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคา

    46,800.00 UC  ต.ค.64-ก.ย.65 กิติพงษ์

3.การควบคุมก ากับติดตามงานภายในคปสอ.

3.1 ติดตามจากระเบียนรายงาน HDC 0

   -ประชุมติดตามรายงาน คปสอ.ทกุ 3 เดือน  ทัง้ระดับต าบลและอ าเภอ 4 คร้ัง/ปคีร้ังละ 25 คน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคา

 -  - ธ.ค,ม.ีค,ม.ิย.,ก.ย. เชาวลิต/กิติพงษ์

   -ประชุมติดตามรายงาน ร่วมกับ NPCU ทกุดือน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคา

 -  ต.ค.64-ก.ย.65 เชาวลิต/กิติพงษ์

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

เกาะคา

 -  - ธ.ค,ม.ีค,ม.ิย.,ก.ย.

   -รายงานอื่นๆ ทกุเดือน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคา

 -  -  ต.ค.64-ก.ย.65

3.2 การก ากับติดตามแสดงตัวช้ีวัดทีส่ าคัญและสถิติทีส่ าคัญของโรงพยาบาล

1.รายละเอียดกิจกรรม

1.1 สร้างหน้าเว็ปแสดงตัวชี้วัดทีส่ าคัญของโรงพยาบาล หวัหน้าหน่วยงานทกุงาน รพ.เกาะคา 0 0

1.1.1 สร้างหน้าเว็ปเพือ่ใหห้น่วยงานกรอกข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน ม.ค.-65 IT

1.1.2 หน่วยงานกรอกข้อมูลตัวชี้วัดทีส่ าคัญของหน่วยงานผ่านหน้าเว็ปทีส่ร้างขึ้น ม.ค.-65 หวัหน้าหน่วยงาน

1.1.3 หน่วยงานกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานทีไ่ด้ ผ่านหน้าเว็ป ทกุส้ินเดือน หวัหน้าหน่วยงาน

1.2 สร้างหน้าเว็ปแสดงสถิติทีส่ าคัญของโรงพยาบาล รพ.เกาะคา 0 0 เม.ย.-65 IT+เวชระเบยีนและสถิติ

4.การประเมนิผลการด าเนินงาน

4.1 ระดับอ าเภอ คปสอ.



   - ประชุมประเมินรอบ 1/2565ระดับคปสอ  2 วัน จ านวน 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 

บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท

 คณะกรรมการ คปสอ/ผอ.

รพ.สต/หน.กง.รพ /PM

จ านวน 60 คน

รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคาทกุ

สถานบริการ

    15,600.00 UC ก.พ.-65 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - ประชุมประเมินรอบ 2/2565 ระดับคปสอ  2 วัน  จ านวน 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 

บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท

 คณะกรรมการ คปสอ/ผอ.

รพ.สต/หน.กง.รพ/PM 

จ านวน 60 คน

รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคาทกุ

สถานบริการ

    15,600.00 UC ส.ค.-65 เชาวลิต/กิติพงษ์

4.2 ระดับ รพ.เกาะคา

   - ประชุมประเมินรอบรอบ 1/2565รพ.เกาะคา  จ านวน 60 คน  2 วัน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ

80 บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

 กกบ.รพ/ทมีกลางพฒันา

คุณภาพ/หน.ก/ง.รพ จ านวน

 60 คน

ทกุกลุ่มงาน/

หน่วยงาน

ภายใน รพ.

เกาะคา

    15,600.00 UC ก.พ.-65 กิติพงษ์

   - ประชุมประเมินรอบรอบ 2/2565รพ.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

60 คน

ทกุกลุ่มงาน/

หน่วยงาน

ภายใน รพ.

เกาะคา

    15,600.00 UC ส.ค.-65 กิติพงษ์

5.ประชุมพัฒนาศักยภาพทมี

   - ทมียุทธศาสตร์อ าเภอและทมีนิเทศติดตามงาน    ระดับอ าเภอ 10 คน  2 วัน ค่าอาหารกลางวัน 

1 มื้อๆ50 บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

4 คร้ัง/ป ี10 คน รพ./สสอ       4,000.00 UC  ต.ค.64-ก.ย.65 เชาวลิต/กิติพงษ์

6.ประชุมท าแผนปฏิบัติการปี 2566

  - ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนงบประมาณป ี2566 ทมียุทธศาสตร์

อ าเภอ 60 คน 2 วัน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 

บาท

1 คร้ัง/ป ี 60 คน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคาทกุ

สถานบริการ

    15,600.00 UC ส.ค.-65 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - การประชุมการจัดท าแผนคุณภาพ รพ ป ี2566 จ านวน 60 คน 3 วัน  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ

80 บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/ป ี 60 คน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคาทกุ

สถานบริการ

    23,400.00 UC ส.ค.-65 กิติพงษ์

   - การประชุมการจัดท าแผนฯรพสตป ี2566 จ านวน 30 คน 2 วัน  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 

บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/ป ี 30 คน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคาทกุ

สถานบริการ

      7,800.00 UC ก.ย.-65 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - การประชุมการจัดท าแผนฯ คปสอ ปี 2566 จ านวน 60 คน 3 วัน  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ80 

บาท อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ คนๆละ 25 บาท

1 คร้ัง/ป ี60 คน รพ/สสอ/รพสต.

เกาะคาทกุ

สถานบริการ

    23,400.00 UC ก.ย.-65 เชาวลิต/กิติพงษ์

256400



     การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน :   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรง่ใส  และบรหิารความเสี่ยง

ตัวช้ีวัด (KPI) :  ระดับความส าเรจ็ของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมรีะบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยง

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 รหสัโครงการ 030401 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง

1. กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน

  1.ทบทวนคณะกรรมการควบคุม ภายใน ก าหนด         1 คณะ รพ.เกาะคา พย2564 เสาวนีย์/

โครงสร้าง  บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการควบคุม สสอ.เกาะคา เชาวลิต

ภายใน&บริหารความ    เส่ียง และคณะ รพ.สต.12 แหง่

กรรมการตรวจสอบภายใน

  2.จัดท าแผนพฒันาระบบควบคุมภายใน&

บริหารความเส่ียง

     2.1. ประเมินระบบและจัดท าแผนควบคุม 2 คร้ัง รพ.เกาะคา ตค2564 / สค2565 คณะกรรมการฯ

 บริหารความ    เส่ียง ครบทกุส่วนงานย่อย สสอ.เกาะคา

และครอบคลุม ทกุด้านโดยเฉพาะการด าเนินงาน รพ.สต.12 แหง่

ตามตัวชี้วัด

     2.2.ก ากับติดตาม รายงานผล คตง.ทกุ 6 เดือน 2 คร้ัง รพ.เกาะคา กพ / สค2565 คณะกรรมการฯ

สสอ.เกาะคา

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอเกาะคา   จังหวัดล าปาง



รพ.สต.12 แหง่

2. การประเมนิเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง

ระบบควบคุมภายใน 5 มติิ

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร                   1 คร้ัง รพ.เกาะคา พย2564 เสาวนีย์

ความเส่ียง 5 มิติ

 2.จัดท าแผนบริหารความเสียง 5 ด้าน รพ.เกาะคา พย2564 เสาวนีย์

 3. ควบคุมก ากับใหม้ีผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการ รพ.เกาะคา พย2564 คณะกรรมการฯ

ตามแผนควบคุมความเส่ียง รพ.สต.13แหง่

4. ประชุมอบรมใหค้วามรู้เพิม่ประสิทธิภาพด้านพสัดุแก่เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 

ค่าอาหาร 30คนๆละ*50บาท ค่าอาหารว่าง30*25บาท*2 มื้อ* 1 วัน

1 คร้ัง / 30 คน รพ.เกาะคา/

สสอ./รพ.สต 

12 แหง่

6,600.00       UC ก.พ 65 เสาวนีย์/เชาวลิต

5. อบรมเชิงปฎิบติัการใหค้วามรู้เร่ืองควบคุมภายในและการจัดท ารายงานควบคุมภายใน (แบบ ปค.) ค่าอาหาร 64

คนๆละ*50บาท ค่าอาหารว่าง64*25บาท*2 มื้อ* 1 วัน ค่าวิทยากร 3600

1 คร้ัง / 64 คน รพ.เกาะคา/

สสอ./รพ.สต 

12 แหง่

10,000.00     UC  ม.ีค 65 เสาวนีย์/เชาวลิต

6.จัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการ  ประเมิน 5 มิติทางอิเสคทรอนิกส์ส่งเวปไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน4 คร้ัง                                                   รพ.เกาะคา ธค2564/มีค/มิย/กย

2565

เสาวนีย์ / ลาวัลย์ /

 ชนัดดา / มนภัทร

7.ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเส่ียง  5 มิติทกุไตรมาสและประเมินในรูปคณะกรรมการฯ 4 คร้ัง รพ.เกาะคา ธค2564/มีค/มิย/กย

2565

คณะกรรมการฯ

3. การตรวจสอบภายใน

 1.ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง พย2565 เสาวนีย์/เชาวลิต

 2.จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 5ด้าน 1 คร้ัง รพ.เกาะคา/

สสอ./รพ.สต 

12 แหง่

พย2565 เสาวนีย์/เชาวลิต

 3.ด าเนินการตรวจสอบภายในรพ.สต ปลีะ 2 คร้ัง โดยทมี สสอ,  ร่วมกับรพช. 2 คร้ัง รพ.สต.12แหง่ พย64-มค65/ มิย65-

กค65

เสาวนีย์/เชาวลิต

4. ประชุมใหค้วามรู้เร่ืองการตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง / 40 คน สสอ.เกาะคา 

รพ.สต.12แหง่

4,000.00       UC พค 65 เชาวลิต



5. ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ 1 คร้ัง รพ.เกาะคา ตค2564-กย2565 เสาวนีย์/ลาวัลย์

6. ด าเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สตร่วมกับทมีตรวจสอบภายในจังหวัด 1 คร้ัง พค-กค 2565

7.ประเมินและรายงานผลการตรวจสอบภายในส่งจังหวัด 1 คร้ัง รพ.เกาะคา/

สสอ./รพ.สต 

12 แหง่

ตค - พ.ย.65 เสาวนีย์/เชาวลิต

รวมUC 20,600.00  

รวมPPA

อื่นๆ

รวมทัง้หมด



งาน :    การพฒันาระบบบริหารจดัการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ตัวชี้วัด (KPI) :  

1.ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 92)

2.ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

1. ปีงบประมาณ 2564  สสอ.เกาะคา และ รพ.เกาะคา ในปี 2564 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA(100คะแนน)


2. ในปี 2564 อ าเภอเกาะคา มีการจดัท าระบบควบคุมภายใน / ตรวจสอบภายใน บริหารความเส่ียง 

จ านวน แหล่งงบ
1

แนวทาง: ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจติส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

กิจกรรมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส  อ าเภอเกาะคา

1. ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะ 1 คณะ รพ.เกาะคา พย2564 เสาวนีย์

กรรมการประเมินคุณธรรมและ สสอ.เกาะคา เชาวลิต

ความโปร่งใส ITA (รพ ผู้บริหาร

และหน.ฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง)(สสอ

ผู้บริหารและจนท.ทุกคนของ

สสอ และผอ.รพ.สต )

 ก าหนดบทบาทหน้าที่

2. จดัท าแผนพฒันาระบบการ

ประเมิน ITA

  2.1. คัดเลือกแผนงานโครงการ 1 โครงการ รพ.เกาะคา ธค2564 คณะกรรมการฯ

ทีบุ่คคลภายนอกมีส่วนร่วม สสอ.เกาะคา

รหัสโครงการ 030402 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส  อ าเภอเกาะคา

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอเกาะคา   จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ผู้รับผิดชอบ



    (1).จดัท าคู่มือ แนวทาง sop 1 คร้ัง รพ.เกาะคา ธค2564 คณะกรรมการฯ

Flow chart โครงการ สสอ.เกาะคา

    (2).การจดัท ารายงานสรุปผล รพ.เกาะคา มค-กย2565 คณะกรรมการฯ

การประชุมทุกโครงการตามมาตรฐาน สสอ.เกาะคา

    (3)ให้ระบุความเส่ียงเพือ่ป้องกนั รพ.เกาะคา มค-กย2565 เสาวนีย์

การละเว้นแนบท้ายโครงการ สสอ.เกาะคา เชาวลิต

  2.2.พฒันาระบบจดัซ้ือจดัจา้ง โปร่งใส   โดย รพ.เกาะคา ตค2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

สสอ.เกาะคา

(1) การพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจา้ง(EB1-EB4) รพ.เกาะคา ตค - ธค 2564 คณะกรรมการฯ

      (1) วิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งของปีที่ สสอ.เกาะคา

ผ่านมา

      (2) จดัท า/เผยแพร่แผนซ้ือจดัจา้งประจ าปี

      (3) แต่งต้ังเจา้หน้าทีป่ิด-ปลดประกาศ

      (4) เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธ์ิใจ

      (5) จดัท าเอกสารซ้ือ/จา้งตามระเบียบ

      (6) สรุปรายงานผลซ้ือ/จา้ง สขร.รายเดือน

web.

(2) การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกด าเนินการ รพ.เกาะคา พย - ธค 2564 คณะกรรมการฯ

ตามภารกจิหลักแผนงาน/โครงการ……(EB5-EB7) สสอ.เกาะคา

      (1)จดัท าโครงการตามภารกจิหลักด้าน……

(ทีม่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด าเนินการ)

      (2) การจดัประชุมร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          (ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น/ร่วมจดั

ท าแผนงาน/โครงการ/ร่วมด าเนินการ)

      (3) การจดัท าคู่มือการด าเนินการ มี flow

การท างาน

      (4) สรุปผลการประชุม/เผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน



(3) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูล รพ.เกาะคา พย - ธค 2564 คณะกรรมการฯ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8-12) สสอ.เกาะคา

    (1) จดัท าค าส่ัง ข้อส่ังการของผู้บังคับบัญชา

    (2)  บันทึกข้อมูลทีก่ าหนดในเว็บไซต์

(4)การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ า รพ.เกาะคา พย - ธค 2564 คณะกรรมการฯ

ปี 2562 สสอ.เกาะคา

    (1)  จดัท าแผน/อนุมัติแผนปฎิบัติราชการ

(แผนยุทธศาสตร์)

    (2) การก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนิน

การตามแผน

    (3) สรุปผลการด าเนินการตามปฎิบัติราชการ

ประจ าปี

    (4)  เผยแพร่ผลการด าเนินงานแผนปฎิบัติงาน

ตามยุทธศาสตร์

(5) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกบัการ รพ.เกาะคา  ธค 2564/กค2565 คณะกรรมการฯ

ปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคคลากร(EB13-EB14) สสอ.เกาะคา

    (1) ประกาศรายผู้มีผลการประเมินดีเด่น

และดีมาก

    (2) จดัท ากรอบแนวทางและการด าเนินการ

เกี่ยวกบัเจา้หน้าทีม่ีผลสัมฤทธ์ิการปฎิบัติงานต่ า

    (3) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทัง้

องค์กร

(6) การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

สาธารณชน(EB14) สสอ.เกาะคา

   (1) ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตโดย

ผู้บริหาร และมีการท าพนัธสัญญา/การเผยแพร่บนเว็บไซต์

   (2) เผยแพร่เจตจ านงฯและภาพกจิกรรม

(7) จดัท ามาตรการ กลไกเกี่ยวกบัการร้องเรียนฯ รพ.เกาะคา พย - ธค 2564 คณะกรรมการฯ



(EB16) สสอ.เกาะคา

   (1) ค าส่ังผู้รับผิดชอบ

   (2)ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ทางโทรศัพท์

อนิเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ แอพลิเคชั่นหรืออื่น ๆ

ตามความเหมาะสม

   (3) คู่มือปฎิบัติงานการรับเร่ืองร้องเรียน

   (4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

   (5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกบั

เร่ืองร้องเรียน 2 รอบต่อปี

   (6) มีการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

(8) การก าหนดมาตรการก าหนดมาตรการ กลไก รพ.เกาะคา พย - ธค 2564 คณะกรรมการฯ

 เกี่ยวกบัการรับสินบน(EB17) สสอ.เกาะคา

   (1) ประกาศมาตรการป้องกนัการรับสินบน

ทุกรูปแบบ

   (2)  ก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน

   (3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการ

ป้องกนัการรับสินบน

(9 ) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและ รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

ต่อต้านการทุจริต สสอ.เกาะคา สลิล/ชมรมจริยธรรม

   (1) ด าเนินโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์สร้าง

วัฒนธรรมในองค์การ(คุณธรรมน าไทย ( พอเพยีง

 วินัย สุจริต จติอาสา) ผ่านชมรมจริยธรรม

(จดัท าแผนปฏิบัติการ/รายงานผล/ติดตามประเมินผล)

   (2) สร้างค่านิยม MOPH

   (3)จรรยาข้าราชการ

   (4)ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

   (5)การตรวจสอบการใช้ดุลยพนิิจ

(10) การด าเนินการกลุ่มบริหารทีโ่ปรงใส รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ



   (1) แผนการด าเนินงานของกลุ่มทีค่วาม สสอ.เกาะคา

พยายามทีจ่ะปรับปรุงการบริหารงานของ

หน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

   (2)  ก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

   (3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม

(11) วิเคราะห/์ความรู้ความเส่ียงเกี่ยวกบั รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

ผลประโยขน์ทับซ้อน(EB20-EB22) สสอ.เกาะคา

    (1) จดัประชุมเพือ่วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกบั

ผลประโยชน์ทับซ้อน

    (2) จดัท ารายบงานการประชุมประโยขน์

ทับซ้อน

(12) จดัท าแผนการปฏิบัติการป้องกนัปราบปราม รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

ทุจริตมิชอบ(EB23-24) สสอ.เกาะคา

    (1) จดัท าแผนการปฏิบัติการป้องกนั

ปราบปรามทุจริตมิชอบ

        1.1.แผนป้องกนัปราบปรามการทุจริต

        1.2.แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย

        1.3.แผนบริหารความเส่ียง/ควบคุมภายใน

        1.4.แผนการตรวจสอบภายใน

    (2) จดัท ารายงานก ากบัติดตามการด าเนินการ

ตามแผนป้องกนัปราบปรามทุจริตมิชอบ(1.1-1.4)

    (3) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน

    (4) มีหลักฐานการชี้แจงเจา้หน้าที ่มีค าส่ัง

ข้อส่ังการ ประกาศ

(13) การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบ รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

การปฎิบัติงาน สสอ.เกาะคา

   (1) จดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน

   (2) จดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน



   (3) จดัท าแนวทางการตราวจสอบการปฏิบัติ

งานของเจา้หน้าทีต่ามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน

(14)การอ านวยความสะดวกประชาชน รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

งานบริการ……………. สสอ.เกาะคา

   (1) จดัท าคู่มือ  การอ านวยความสะดวก

ประชาชน

   (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอ านวย

ความสะดวกประชาชน

   (3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

  2.3.จดัระบบป้องกนัปราบปราม รพ.เกาะคา  ตค 2564-กย2565 คณะกรรมการฯ

การทุจริตประพฤติมิชอบ สสอ.เกาะคา

3. ประชุมวิชาการ การประเมิน 1 คร้ัง 2 คน เบิกตามค่าใช้สอยฯ UC พย.64 เสาวนีย์

    คุณธรรมและความโปร่งใสในการ รพ.1/สสอ.1 เชาวลิต

    ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

4 ถ่ายทอดความรู้ระบบการประเมินคุณธรรม 1 คร้ัง รพ.เกาะคา พ.ย-ธ.ค.64 เสาวนีย์

และความโปร่งใส/ก าหนดแนวทางการประเมินฯ คณะกรรมการฯ

5. พฒันาความรู้บุคลากรสาธารณสุข 1 คร้ัง รพ.เกาะคา 6,800           UC กพ2565 เสาวนีย์

    ของ รพ.เกาะคา ในการป้องกนั 50 คน เชาวลิต

    และปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส

ค่าอาหาร 50คนๆละ*50บาท ค่าอาหารว่าง50*25บาท*2 มื้อ* 1 วัน ค่าวิทยากร 

1800 บาท6. พฒันาความรู้บุคลากรสาธารณสุข 1 คร้ัง สสอ.เกาะคา 4,000           สสจ กพ2565 เชาวลิต

    ของ สสอ/ รพ.สต. ในการป้องกนั 22 คน

    และปราบปรามการทุจริต

ค่าอาหาร 22คนๆละ*50บาท ค่าอาหารว่าง22*25บาท*2 มื้อ* 1 วัน ค่าวิทยากร 

1800 บาท7. ประเมินตนเองตามแบบหลักฐาน 4 คร้ัง รพ.เกาะคา ธค2564/มีค คณะกรรมการฯ

   เชิงประจกัษ์เพือ่ปรับปรุงและพฒันา สสอ.เกาะคา มิย/กย2565



   กระบวนการให้เกดิความโปร่งใส

    ตรวจสอบได้รายไตรมาส

รวมUC 6,800           

รวมPPA

สสจ 4,000           

อื่นๆ

รวมทัง้หมด 10,800       



งาน :  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

งานประจ า

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการสถานบริการสาธาณสุขผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital อ าเภอเกาะคา

การพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital  Plus

G-Garbage การจัดการขยะมลูฝอย (บูรณาการกับงาน HA)

  - การจัดการมูลฝอยทกุประเภท ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายทีก่ าหนด รพ./รพสต. ทกุแหง่ อ าเภอเกาะคา ต.ค.64 - ม.ค.65 ทมี ENV

1.อบรมฟืน้ฟกูารปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทมีงาน IC

1.1.กลุ่มลูกจ้าง NA,เปล,พขร, แม่บา้นท าความสะอาด,แม่บา้นประจ า รพสต จนท.รพ.40คน อ าเภอเกาะคา   11 ก.พ. 2565 ณัฐรุจา

พนกังานขนส่งขยะ รพ.สต.13 คน รพ./รพสต. สนอง

      -.ทบทวนการแต่งชุดอุปกรณ์ปอ้งกันในการเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อทีถู่กต้อง นติยา

1.2 มีการตรวจสอบการคัดแยกขยะในแต่ละจุดโดยแม่บา้นทกุวัน และร่วมประเมินโดย เดือนละคร้ัง ต.ค.64 - ม.ค.65 ทมีงาน IC

ทมี IC  5 ส. ENV (WWSA) เพือ่ค้นหาความเส่ียงและแก้ไขปญัหาร่วมกัน สนอง

R ; Rest Room ส้วม ทมี 5 ส

ส้วมสาธารณะ (Healthy Acessibility Safety : HAS) ผ่านเกณฑ์ รพ.เกาะคา รพ.เกาะคา

 - ส้วมในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ส้วมHAS รพสต. รพสต.

  -  จนท.ร่วมรณรงค์วันล้างส้วม 12 เมษายน ปลีะ 1 คร้ัง เม.ย.-65 สนอง/นติยา

E : Energy ประหยัดและใช้พลังงาน

ระยะเวลา

ด าเนนิการ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คปสอ......เกาะคา.....................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนนิการ
งบประมาณ



 -   มีนโยบายประหยัดพลังงานและประชาสัมพนัธ์แจ้งทกุหนว่ยงานทราบ รพ.เกาะคา หนว่ยงานรับทราบ ต.ค.64 - ม.ค.65 ทมี ENV

  -  มีการติดตามแต่ละโซนในการตรวจสอบการเปดิ - ปดิแอร์ ไฟฟา้ รพ.เกาะคา

 ระบบโซลาร์ พลังงานแสงอาทติย์  เปล่ียนหลอด LED AIR Inverter

E:Environment  การจัดการอนามยัสิ่งแวดล้อม ทมี ENV

  - การดูแลด้านส่ิงแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอาคารใหส้ะอาด เปน็ระเบยีบ รพ.เกาะคา งานสุขาภิบาล

  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 5ส. สถานทีท่ างานนา่อยู่ จัดแบง่โซนคนสวนในการดูแล ทมี 5ส.

 จัดการส่ิงแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอาคารด าเนนิการตามแนวทาง

สถานทีท่ างานนา่อยู่นา่ท างานโดยบรูณาการกับงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล   

ขับเคล่ือนโดยคณะท างานพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย(ทมี Env.)

 -  ออกแบบการปรับปรุงภูมิทศันท์ัง้ภายในและภายนอกอาคาร บริเวณโดยรอบ สนง.

 -  ท าแผนบ ารุงรักษา สภาพแวดล้อม สนง. ภูมิทศัน ์/ สวนสมุนไพร

 - จัดกิจกรรม 5 ส.และประกวดหนว่ยงาน 5 ส.

 - ส ารวจสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน / ประเมินความเส่ียงจากการท างาน

 - แผนปรับปรุงส่ิงแวดล้อม /ควบคุมความเส่ียงฯ

 - ปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพ ปลีะ2คร้ัง รพ.เกาะคา 5,000.00            Ucค่าใช้สอย ต.ค.64 , มิ.ย.65 นติยา

ทัง้ภาคสนามและส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการ

 - ปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบบ าบดัน้ าเสีย และการเฝ้าระวังคุณภาพ ปลีะ4คร้ัง รพ.เกาะคา 11,000.00           Ucค่าใช้สอย ต.ค.64,ม.ค.65 นติยา

ทัง้ภาคสนามและส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการ เม.ย.,กค.65

 - รพ.เกาะคาและ รพสต.ทกุแหง่เปน็ “องค์กรปลอดโฟม” รพ./รพสต. ทกุแหง่ อ าเภอเกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65

N - Nutrition การสุขาภิบาลอาหารและน้ า รพ./รพสต.ทกุแหง่ อ าเภอเกาะคา ต.ค.64 - ม.ค.65 นติยา

 ด าเนนิการบรูณาการอาหารปลอดภัย/โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สนอง

 - เฝ้าระวังคุณภาพน้ าด่ืมด้วยการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทเีรีย  ( อ.11)    รพ./รพสต.ทกุแหง่ อ าเภอเกาะคา สลิล

 - พฒันาโรงครัว  ร้านอาหารใน/รอบ รพ. รพ.สต.ตามเกณฑ์  CFGT, ปลอดโฟม รพ./รพสต.ทกุแหง่ อ าเภอเกาะคา

ตรวจ SI 2 ทกุไตรมาส ร่วมกับงาน คบส. ทมีงานอาหารปลอดภัย

 - ประชุมทมีงานอาหารปลอดภัย ทกุไตรมาส 3 เดือน/คร้ัง สลิล

รพ./รพสต.ทกุแหง่ อ าเภอเกาะคา ต.ค.64 - ก.ย.65 นติยา



โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนมามยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รพ.เกาะคา อ าเภอเกาะคา

ระดับเริม่ต้นพัฒนาข้ึนไป (บูรณาการกับงาน HA)

การประเมนิGREEN & CLEAN Hospital  Plus ประจ าปี 2565

 - ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานGREEN & CLEAN Hospital  Plus ผู้ประเมิน รพ.เกาะคา นติยา

ระดับจังหวัดและ สบส.ระดับเขต ทมีสสจ.,สบส. สุภาณุพงศ์

 - จัดอบรมใหค้วามรู้แกนน าด้านอาชีวอนามัยแต่ละหนว่ยงาน(บรูณาการกับHA) 5,000.00            UC   18  ก.พ. 2565 ทมีENV

 - ตรวจส่ิงแวดล้อมการท างาน (แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน) ทมีจาก สคร10(บรูณาการกับHA) 5,000.00            หมวดจา้งเหมา   18  ก.พ. 2565 ทมีENV

งบ UC 5,000.00            

Ucค่าใช้สอย 21,000.00           

รวม 26,000.00           



วิสัยทศัน ์(Vision) คปสอ.เกาะคา    " คปสอ.เกาะคา เปน็องค์กรหลักด้านสุขภาพทีร่วมพลังสังคม เพือ่ประชาชนคนเกาะคามีสุขภาพดี ภายในป ี2566"

      เปา้ประสงค์ / ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ยุทธศาสคร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)

ประเด็น กลุ่มวัยแม่และเด็ก  แผนงาน การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ตัวช้ีวัดกระทรวง : 1.ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดท าความสะอาดช่องปาก  ร้อยละ 30

ตัวช้ีวัดจังหวัด : 1.ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทกัษะการแปรงฟนัในหญิงต้ังครรภ์โดยการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 50

2.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการขูดหนิน้ าลายและขัดฟนั ร้อยละ 50

วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของจังหวัดล าปาง

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์จังหวัดล าปาง

1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 41.56

2. หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ 82.49

3. ต้ังครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบติั หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบติั และplaque control ร้อยละ 39.53

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์อ าเภอเกาะคา

1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 50.84

2. หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ 75.24

3. ต้ังครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบติั หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบติั และ plaque control ร้อยละ 8.70

วิเคราหไ์ด้ว่า หญิงต้ังครรภ์ไม่ได่รับการสอนการแปรงฟนัแบบ hand on

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ ........... 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพในกลุ่มสตรีหญิงต้ังครรภ์ อ าเภอเกาะคา 

1ส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอ  เกาะคา จังหวัดล าปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ ( PP& P Excellence)

      แผนงานที ่1  การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน
พืน้ที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิการ

(ระบใุหช้ัดเจน)



1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทกัษะการแปรงฟนั

ในหญิงต้ังครรภ์โดยการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ 

(ลดภาวะเหงือกอักเสบปอ้งกัน preterm labor และ 

Low birth  weight) ทกุราย

 212 ราย อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 กานต์ชนติา

1.2. เย่ียมหลังคลอด โดยจนท.หรือ อสม.เชี่ยวชาญให้

ค าแนะน าการดูแลอนามัยช่องปากทารก

อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 กานต์ชนติา

2. การจัดบริการทันตกรรมคุณภาพ ในหญิงต้ังครรภ์

2.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหนิปนู หญิงต้ังครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับ

การตรวจฟนัและขูดหนิปนูร้อยละ 50 

(110 ราย)

อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 กานต์ชนติา

 2.2 ใหค้ าแนะน า/วางแผนการดูแลรายบคุคล

(Individual care plan)และนดัหมายการรักษาตาม

ความเหมาะสม

212 ราย อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 กานต์ชนติา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ยุทธศาสคร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

ประเด็น กลุ่มวัยแมแ่ละเด็ก  แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

ตัวช้ีวัดกระทรวง :1.ร้อยละเด็ก 0-2 ปไีด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 50

2.ร้อยละเด็ก 0-2 ปผู้ีปกครองได้รับการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบติั หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบติั และplaque control ร้อยละ 50

3.ร้อยละเด็ก 3-5 ป ีเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที ่ร้อยละ 50

ตัวชี้วัดจังหวัด :1.เด็ก 3 ป ีมีปราศจากฟนัผุ ร้อยละ 75

สถานการณ์

กลุม่เด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดล าปาง

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอ  เกาะคา จังหวัดล าปาง



1. เด็กอายุขวบคร่ึง caries free = ร้อยละ 96.79  เด็ก 3 ปี  caries free = ร้อยละ 74.63 ลดลงถึงร้อยละ 22.16 แสดงว่า หลังจากขวบคร่ึงแล้วอตัราการเกดิภาวะฟันน้ านมผุเร็วขึ้น

2.เด็ก  0-2 ปไีด้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 61.18  ได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิร้อยละ   39.37

3.เด็ก  3-5 ปไีด้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 70.63  ได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิร้อยละ  56.49  

กลุม่เด็กก่อนวัยเรียนอ าเภอเกาะคา

1. เด็กอายุขวบคร่ึงไม่มีฟันน้ านมผุ  caries free  ร้อยละ 96.55

2. ในเด็ก 3 ป ีไม่มีฟันน้ านมผุ caries free  ร้อยละ 77.84

2.เด็ก  0-2 ปไีด้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 65.99  ได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิร้อยละ   53.62

3.เด็ก  3-5 ปไีด้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 82.14  ได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิร้อยละ  79.49  
ปีที่งบประมาน 2564 ได้ท ากจิกรรมรณรงค์การแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันแกผู้่ปกครองในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กน าร่อง 2 ศูนย์ ได้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังพร้าว 

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ........................... โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย อ าเภอเกาะคา 

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

คลินิก WCC

1.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก/สอนแปรงฟนั/สอนเช็ด

ช่องปาก/ทาฟลูออไรด์วานชิ ทกุคร้ังทีม่ารับบริการ

เด็ก 3 ป ีมีcaries free ร้อยละ 55  

(ทัง้หมด 331 คน / 183 คน)

อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

 1.2 ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทนัตบคุลากร -บนัทกึ

จ านวนซ่ีฟนัทีข่ึน้ คราบจุลินทรีย์ รอยผุเร่ิมแรก และ

พฤติกรรมเส่ียงเพือ่เพิม่ %caries free

เด็กในคลินกิWCCได้รับการตรวจฟนั/

ผู้ปกครองได้ฝึกทกัษะท าความสะอาด

ช่องปากใหเ้ด็กทกุราย(1,060 คน)

อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน
พืน้ที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



 1.3 เด็กอายุ 0-2 ป ี ได้รับการติดตามสุขภาพช่องปาก

 ประเมินความเส่ียง จัดการตามguildlineและทา

ฟลูออไรด์วานชิ

เด็กอายุ 0-2 ป ีและเด็กในคลินกิ WCC 

ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก /ฝึกใช้

ผ้าเช็ดเหงือก/ฝึกแปรงฟนัโดย

ผู้ปกครองและทาฟลูออไรด์วานชิทกุ

ราย ( 1,060 คน )

อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

 1.4 ฝึกทกัษะใหก้ับผู้ปกครองการดูแลความสะอาด

ช่องปากเด็กเพือ่ลดคราบจุลินทรีย์ โดยการลงมือฝึก

ปฏิบติัจริง

เด็กอายุ 0-2 ป ี ได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปาก /ฝึกใช้ผ้าเช็ดเหงือก/ฝึกแปรง

ฟนัโดยผู้ปกครองและทาฟลูออไรด์วา

นชิ ทกุราย ( 1,060 คน )

อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

1.5  เด็กทีไ่ด้รับการประเมินสภาวะช่องปากและ

พฤติกรรม และจัดระดับว่ามีความเส่ียงต่อฟนัผุได้รับ

การเย่ียมบา้นเพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

300 คน อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

1.6 ใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจ าเปน็ เนน้การ 

early detection

อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

1.7 อบรมอสม.เชี่ยวชาญด้านทนัตฯเนน้การดูแลกลุ่ม

เด็กเล็ก (มีไฟล์คู่มืออสม.จากwebส านกัทนัตฯ)

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กในศูนย์เด็ก 958 คน อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

2.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและส ารวจพฤติกรรมทนัต

สุขภาพเด็กทกุคนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กน าขัอมูลบนัทกึ

ในโปรแกรมสถานบริการ (ส่งออก HDC)
 

2.2 สนบัสนนุการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์เด็ก 10 แหง่

อ.เกาะคา ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

 - แปรงฟนัหลังอาหารกลางวัน



 - จัดอาหารว่างด้วยผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห/์เนน้การ

ด่ืมนมจืด

 - พฒันานโยบายสาธารณะ/มาตรการศูนย์เด็ก

อ่อนหวานปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

2.3 ใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจ าเปน็ เนน้การ 

earlydetection ทาฟลูออไรด์วานชิ ศูนย์เด็ก 485 คน

อ.เกาะคา ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

 ในเด็กทีม่ีความเส่ียง และอุดฟนัแบบ SMART 

technic (เพิม่ cavity free)

2.4 ศูนย์เด็กคุณภาพ สอนการใช้ไหมขัดฟนั  ศูนย์เด็ก 3 แหง่ /196 คน ท.ไหล่หนิ, 

ท.วังพร้าว

,ท.ทา่ผา

 - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

จัดฐานเรียนรู้แก่ผู้ปกครองเด็กใหใ้ช้ไหมขัดฟนัและ

แปรงแหง้ได้อย่างถูกต้อง  

3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ในโรงเรียนระดับอนุบาล

3.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและส ารวจพฤติกรรมทนัต

สุขภาพเด็กทกุคนในระดับอนบุาลน าขัอมูลบนัทกึใน

โปรแกรมสถานบริการ (ส่งออก HDC)

นกัเรียน อนบุาล 780 คน อ.เกาะคา  - ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

3.2 สนบัสนนุการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ในระดับอนบุาล

รร. 20 แหง่ อ.เกาะคา

 - 

ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

 - แปรงฟนัหลังอาหารกลางวัน

3.3 ใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจ าเปน็ เนน้การ นกัเรียน อ.เกาะคา

 - 

ตค.64-กย.65 ทพ.ราชันย์ /

 สุนสิา

ทาฟลูออไรด์วานชิ ในเด็กทีม่ีความเส่ียง และอุดฟนั

แบบ อนบุาล 780 คน

อ.เกาะคา

 - 



earlydetection  SMART technic (เพิม่ cavity free)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ยุทธศาสคร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

ประเด็น กลุ่มวัยเรียน

ตัวช้ีวัดกระทรวง 1.ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ป ีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟนั ร้อยละ 30

ตัวช้ีวัดจังหวัด1.ร้อยละเด็ก 12 ป ีปราศจากโรคฟนัผุ (caries  free) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 71

2.เด็กกลุ่มอายุ 12 ป ีฟนัดีไม่มีผุ (cavity  free) ร้อยละ 82

กลุม่เด็กวัยเรียนจังหวัดล าปาง

1.เด็ก 12 ป ีcaries free = ร้อยละ 74.45    cavity free (เด็กที่ไม่มีฟันผุ+เด็กที่ได้รับการอุดแล้ว)= ร้อยละ 84.34  

2. เด็กมีฟันผุถอนอุดเฉล่ียคนละ 1 ซ่ี เมือ่พิจารณารายซ่ีพบว่า ส่วนใหญ่เปน็ฟันกรามถาวรซ่ีที่ 1 และซ่ีที่ 2  

3. เด็ก 6-12 ปไีด้รับการตรวจฟันร้อยละ  54.65    ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ 73.38  

4. เด็กอายุ 6 ปไีด้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแทซ่ี้ที่ 1 ร้อยละ 12.16 

กลุม่เด็กวัยเรียนอ าเภอเกาะคา

1.เด็ก 12 ป ีcaries free = ร้อยละ 70.95  cavity free (เด็กที่ไม่มีฟันผุ+เด็กที่ได้รับการอุดแล้ว)= ร้อยละ 81.56  

2. เด็กมีฟันผุถอนอุดเฉล่ียคนละ 1 ซ่ี เมือ่พิจารณารายซ่ีพบว่า ส่วนใหญ่เปน็ฟันกรามถาวรซ่ีที่ 1 และซ่ีที่ 2  ซ่ึงบางรายยังไม่เคยได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

3. เด็ก 6-12 ปไีด้รับการตรวจฟันร้อยละ  62.49   ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ  76.27

4. เด็กอายุ 6 ปไีด้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแทซ่ี้ที่ 1 ร้อยละ 11.80 

ในปงีบประมาณ 2564 ได้มีกิจกรรมการแปรงฟันคุณภาพและการใช้ไหมขัดฟัน ได้แก่ โรงเรียนศาลาวิทยา,โรงเรียนบา้นทา่ผา,โรงเรียนวังพร้าววิทยา,โรงเรียนบา้นไหล่หนิ

,โรงเรียนบา้นดอนธรรม,โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวงระดับชัน้ ป.4 – ป.6 จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 274 คน และน าโรงเรียนบา้นทา่ผาเข้าร่วมประกวดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพระดับจังหวัด

จ านวน แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอ  เกาะคา จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน
พืน้ที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



1 รหัสโครงการ                  โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยในกลุ่มวัยเรียน อ าเภอเกาะคา

1. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน

1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและใหบ้ริการทนัตกรรม

ตามความจ าเปน็

20 รร. (2,728 คน) อ.เกาะคา

 - 

ต.ค.64 -ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 นาริน

,ชัญญานชุ

1.2 เนน้คุณภาพเคลือบหลุมร่องฟนักรามแทซ่ี้ที ่1 ใน

เด็ก ป.1 - ป.6 ตาม  teatment need ตรวจสอบการ

ยึดติดทกุภาคเรียน

850 คน อ.เกาะคา  - ต.ค.64 -ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 นาริน

,ชัญญานชุ

1.3 ผลักดันใหเ้กิดกิจกรรมทนัตสุขภาพในโรงเรียน 20 รร. อ.เกาะคา  - ต.ค.64 -ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 นาริน

,ชัญญานชุ

  - พฒันานโยบายสาธารณะ/มาตรการโรงเรียน

อ่อนหวานปลอดน้ าอัดลมลูกอม ขนมกรุบกรอบ

 - กิจกรรมแปรงฟนัหลังอาหารกลางวัน

 - เนน้กิจกรรมแปรงฟนัก่อนนอน ใหผู้้ปกครองเข้ามา

มีส่วนร่วม

  - ฝึกเด็กนกัเรียนใช้วิธีการแปรงฟนัแบบแปรงแหง้

 - สนบัสนนุใหน้กัเรียนใช้ไหมขัดฟนัในการท าความ

สะอาดฟนั

1.4 งานข้อมูล: ตรวจสุขภาพช่องปากและส ารวจ

พฤติกรรมเด็กป.6 และบนัทกึข้อมูล

279 คน อ.เกาะคา

 - ต.ค.64 -ก.ย.65

ทพ.ราชันย์ /

 นาริน

,ชัญญานชุ

ผ่านระบบข้อมูลของสถานบริการ

1.5 ด าเนนิกิจกรรมแปรงฟนัคุณภาพทกุโรงเรียนใน

เขตรับผิดชอบ และคัดเลือกโรงเรียน 2 โรงเรียนเข้า

ร่วมประกวด

3 รร. ,ทา่ผา,ศาลาสามัคคี,ชุมชนวัด

พระธาตุล าปางหลวง จ านวน 150  คน

อ.เกาะคา  - ต.ค.64 -ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 นาริน

,ชัญญานชุ



 - เข้าร่วมประกวดกิจกรรมแปรงฟนัคุณภาพระดับ

จังหวัด

 - ร่วมกับโรงเรียนจัดกระบวนการใหน้กัเรียนแปรงฟนั

เปน็(แปรงฟนัสะอาด ทัว่ถึงอย่างสม่ าเสมอ ด้วยตัวเอง)

 และสอนใหน้กัเรียนสามารถใช้ไหมขัดฟนัได้อย่าง

ถูกต้อง

 - จัดหาอุปกรณ์การแปรงฟนั ไหมขัดฟนัเพือ่ใหเ้กิด

ความต่อเนือ่งในการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัย

ช่องปาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1วัยท างาน

ประเด็น / งาน : ........โรคไมติ่ดต่อเรือ้รัง.............................

ตัวช้ีวัดกระทรวง :1.ร้อยละประชากร 15-59 ป ีได้รับบริการทนัตกรรม ร้อยละ 25

ตัวช้ีวัดจังหวัด :1.ผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และฝึกทกัษะการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 100

2.ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับบริการทนัตกรรม ร้อยละ 30

สถาณการณ/์ข้อมลูพ้ินฐาน

อ.เกาะคามีอัตราปว่ยใหม่ของผู้ปว่ย เบาหวานและความดันโลหติสูงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง อัตราปว่ยผู้ปว่ยเบาหวานต่อแสนประชากร ปี2560-2564  416.39  684.58   570.85  618.05  563.42

 อัตราปว่ยผู้ปว่ยความดันโลหติสูงต่อแสนประชากร  1,513.55  1,430.64  1,640.58  1,588.80  1,666.50

        1. ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการตรวจฟนั ร้อยละ 57.17

        2. ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับบริการทนัตกรรม ร้อยละ 63.55

        3. ประชากรอายุ 15-59 ป ีในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเกาะคามารับบริการทนัตกรรม ร้อยละ 36.93

จ านวน แหล่งงบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

คปสอ…เกาะคา.........จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน
พืน้ที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ



1 รหัสโครงการ                โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน อ าเภอเกาะคา

1. การส่งเสริมทันตสุขภาพในวัยท างาน

1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปว่ยโรคเบาหวานปลีะ 1 

คร้ังไม่นอ้ยกว่าร้อยละ60/ตรวจ

ผู้ปว่ยเบาหวาน 4,641 คน อ.เกาะคา  - ตค.64-กค.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล

สุขภาพช่องปากผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่ร้อยละ 100 400 ราย อ.เกาะคา  - 

ใหบ้ริการผู้ปว่ยเบาหวานร้อยละ 30 และรับการรักษาทนัตกรรม/ใส่ฟนั

เทยีมตามความเหมาะสม 

(4,641/1,393คน)

อ.เกาะคา  - ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล

1.2 ประสานกับNCD คลินกิในการรักษาโรคปริทนัต์

ใหก้ับผู้ปว่ยเบาหวาน  สีส้ม และ สีแดง

1.3 ท าฟนัเทยีม "เบาหวานฟนัดีไม่มีคิว" อ.เกาะคา  - UC ส่งเบกิ 

e-clame

ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล

1.4 จัดระบบคัดกรองและส่งต่อมะเร็งช่องปากอายุ 35

 ปขีึน้ไป

ร้อยละ 100 (29,148 คน) อ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล

 - ประสานกับโรงพยาบาลล าปาง/ในเร่ืองแผนการ

รักษา การเตรียมช่องปากก่อนการรักษา และติดตาม

อาการหลังการรักษา

 - โรงพยาบาลล าปางด าเนนิการรักษา/ส่งต่อรวมทัง้

บรูณะสภาพช่องปากใหส้ามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ

1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพในกลุ่มวัยท างาน

เนือ่งในวันแรงงานแหง่ชาติ

 - 1-พ.ค.-65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล

แผนปฎิบติัการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

คปสอ.เกาะคา     จังหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์ที ่.1…การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็น / งาน : การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง

ตัวชี้วัดกระทรวง :1.ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากเฉพาะเขตรับผิดชอบ ร้อยละ 40

2.ร้อยละผู้สูงอายุ ทีติ่ดบา้น ติดเตียงได้รับการตรวจช่องปาก ร้อยละ 40

ตัวชี้วัดจังหวัด :1.ผู้สูงอายุได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิในรากฟนัในผู้สูงอายุ ร้อยละ 20

2.ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปว่ยติดเตียง ร้อยละ 100

3.ผู้ปว่ยติดบา้น ติดเตียงได้รับบริการทนัตกรรม ร้อยละ 20 ของผู้สูงอายุติดเตียง

สถาณการณ์ :

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ/ผู้ปว่ยติดเตียงจังหวัดล าปาง

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟนัร้อยละ 37.70   ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ 42.12

2. ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟนัเทยีมฟรี ร้อยละ 1.32

3.ผู้สูงอายุติดเดตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 34.18

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ/ผู้ปว่ยติดเตียงอ าเภอเกาะคา

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟนัร้อยละ 30.64   ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ 35.60

2. ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟนัเทยีมฟรี ร้อยละ  3.02

3.ผู้สูงอายุติดเดตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 34.55

แผนยุทธศาสตร์

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ                โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อ าเภอเกาะคา

รายละเอียดกิจกรรม

 ภายใต้นโยบายจังหวัดล าปาง การดูแลสุขภาพตนเอง

ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม -พฤติกรรมพงึ

ประสงค์ Fall ฟนั fun

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ  ในชมรม

ผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิการ

(ระบใุหช้ัดเจน)



 1.1 กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม                                

               -  ตรวจสุขภาพช่องปาก และคัดกรอง

ภาวะน้ าลายแหง้  และใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพช่อง

ปาก

 ผู้สูงอายุกลุ่มปกติได้รับการส่งเสริม

ทนัต สุขภาพ เพือ่ใหม้ีคุณภาพชิวิตตาม

มาตราฐานสุขภาพทกุราย (14,912 คน)

อ าเภอเกาะคา  - ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล / 

นาริน

 - บริการฟนัเทยีมพระราชทานใหผู้้สูงอายุ (50 ปขีึน้ไป) อ าเภอเกาะคา  - ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล /  

นาริน

 - ใหบ้ริการทนัตกรรมปอ้งกันตามชุดสิทธิประโยชน ์

(ฝึกทกัษะการแปรงฟนั การควบคุมคราบจุลินทรีย์ 

ขูดหนิปนู ขัดฟนั)

อ าเภอเกาะคา  - ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล / 

นาริน

 - ทาฟลูออไรด์วานชิในรากฟนัในผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของผู้สูงอายุ    (2,983 คน)  - ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล / 

นาริน

 - ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรม

ใหค้วามรู้/นวัตกรรม การส่ือสารพฒันาศักยภาพให้

สามารถดูแลตนเองโดยชมรม ต่อเนือ่ง ในประเด็นลด

การสูญเสียฟนั การดูแล ลดปจัจัย/พฤติกรรมเส่ียงต่อ

มะเร็งช่องปากหรือภาวะน้ าลายแหง้

ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล / 

นาริน

1.2  กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ท ากิจกรรมโดยเนน้ Home

 Ward Care

ผู้สูงอายุติดบา้น  254 คน อ าเภอเกาะคา  - ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล / 

นาริน



 -  เย่ียมบา้น ติดตามเย่ียมบา้นตามแผนการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉพาะราย  Care Plan  โดย

ทมี FCT ติดตามดูแลทกุ 6 เดือน และคืนข้อมูลใหก้ับ

ศูนย์การดูแลผู้ปว่ยต่อเนือ่ง (COC)

ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล /    

  นาริน/     

สหวิชาชีพ

 1.3 กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ท ากิจกรรมโดยเนน้ 

Home Ward Care

ผุ้สูงอายุติดเตียง  86  คน อ.เกาะคา  - ต.ค.64-ก.ย.65 ทพ.ราชันย์ /

 พรพมิล /นา

ริน

 - ตรวจสุขภาพช่องปากและใหค้ าแนะน าในการดูแล

สุขภาพช่องปาก โดยใหค้รอบครัว (Care giver) และ

ชุมชน ร่วมมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ

ร้อยละ 100  (86 คน)

 -  จัดท าแผนการดูแลเฉพาะราย (เขียน Care Plan) 

เพือ่ร่วมกันดูแลกับ Care giver   ติดตามเย่ียมโดยทมี 

FCT ระดับต าบล ร่วมกับทมี พชอ.

2. กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ที่ม ีต าบล LTC

3.1 . ประชาสัมพนัธ์ใหต้ าบล LTC ทียั่งไม่ได้เข้าร่วม 

เข้าร่วมต าบล LTC

ผู้สูงอายุในอ าเภอเกาะคา อ.เกาะคา      -  ต.ค.64-ก.ย.65 รพสต/กลุ่ม

เวช บรูณาการ

 ใหค้รอบคลุมทกุต าบล ผู้สูงอายุในอ าเภอเกาะคา

3.2  ชี้แจง กิจกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

 ตามใหค้รบ 7 องค์ประกอบเพือ่ใหผ่้านเกณฑ์  ใน 

อปท.ทีเ่ข้าร่วมต าบล LTC  ดังนี้

ผู้สูงอายุในอ าเภอเกาะคา อ.เกาะคา  - ต.ค.64-ก.ย.65 รพสต/กลุ่ม

เวช บรูณาการ



 - ระบบการประเมินคัดกรองปญัหาสุขภาพ และมี

ข้อมูลผู้สูงอายุทีจ่ าเปน็ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ระยะยาว

ผู้สูงอายุในอ าเภอเกาะคา อ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65

 - ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ผู้สูงอายุในอ าเภอเกาะคา อ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65

 - ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

อ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65

 - บริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทีบ่า้นทีม่ีคุณภาพ 

(Home Health Care) จากสถานนริการสู่ชุมชนโดย

บคุลากรสาธารณสุข และทมีสหวิชาชีพ บริการ

ส่งเสริมปอ้งกันทนัตสุขภาพในระดับต าบล

อ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65

 - ระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบา้น กลุ่มติดเตียง 

โดยทอ้งถิน่ ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแล

ผู้สูงอายุรายบคุคล (Care Plan)

อ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65

 -  มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุทีม่ี

ภาวะพึง่พงิใน ชุมชน หรือคณะกรรมการกองทนุต าบล

อ.เกาะคา ต.ค.64-ก.ย.65


