
UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 060101 โครงการพัฒนาคุณภาพ มารดาทารก อ.แจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2565 8450 8,450
2 060102 โครงการพัฒนาคุณภาพ เด็กปฐมวัย อ.แจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2565 0 0
3 060103 โครงการ สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ปี 2565 27,800 27,800
4 060104 โครงการส่งเสริมด้านการบริโภค สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ อําเภอแจ้หม่ จังหวัดลําปาง ปงีบประมาณ2565 115,410 115,410
5 060105 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ปีงบประมาณ 2565 12,000 12,000
6 060106 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 0
7 060107 โครงการปฏิรูประบบสุขภาพ 0

163,660 0 0 0 163,660
1 060201 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ service plan  อําเภอแจ้หม่ จังหวดัลําปาง ปงีบประมาณ 2565 63,000 63,000
2 060202 โครงการพัฒนา Service Plan สาขา สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565 11,120      11,120

74,120 0 0 0 0 74,120
1 060301 โครงการ Happy MOPH องค์กรแห่งความสุข คปสอ.แจ้ห่ม ประจําปีงบประมาณ 2565 255,200       255,200

255,200 0 0 0 0 255,200
1 060401 โครงการ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ รพ.แจ้ห่ม 11,600 11,600

CFO : Chief Financial  Officer ปีงบประมาณ 2565
2 060402 โครงการ การปอูงกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ รพ.แจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565 1,000 1,000

0
12,600 0 0 0 0 12,600

1 060501 โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลแจ้ห่ม 31,752 31,752
ปีงบประมาณ 2565

2 060502 โครงการแก้ไขปัญหาฆา่ตัวตาย อําเภอแจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2565 18,000    18,000

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวม ย.1 ทัง้หมด .......... โครงการ เป็นเงิน

รวม ย.2 ทัง้หมด ............................  โครงการ เป็นเงิน

รวม ย.3 ทัง้หมด .............................. โครงการ เป็นเงิน

รวม ย.4 ทัง้หมด .............................. โครงการ เป็นเงิน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3 060503

49,752 0 0 0 0 49,752
1 060601 โครงการ การดูแลต่อเนื่อง (COC) อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2565 7,950           7,950
2 060602 โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2565 24,100 24,100
3 060603 โครงการปูองกันเด็กจมน้ําอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2565 4,000 4,000
4 060604 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน อําเภอแจ้หม่ จังหวดัลําปาง ป ี2565 55,000 55,000
5 060605 โครงการ การดําเนินงานจัดระบบจัดการปจัจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม อ.แจ้หม่ จ.ลําปาง ปงีบประมาณ2565 63,200 63,200
6 060606 โครงการพฒันาวดัส่งเสริมสุขภาพสู่วดัรอบรู้ด้านสุขภาพ อ.แจ้หม่ จ.ลําปาง ปงีบประมาณ 2565 0 0
7 060607 โครงการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธผิลและลดแออัดของผู้ปวุยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  อ.แจ้หม่ จ.ลําปาง ป2ี565 11,400 11,400
8 060608 โครงการ พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์  อ.แจ้หม่ จ.ลําปาง ปงีบประมาณ 2565 8,500 8,500
9 060609 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลําปาง ปีงบประมาณ 2565 181,400 181,400
10 060610 โครงการ ER คุณภาพ รพ.แจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2565 0 0
11 060611 โครงการเช่าใช้คอมพิวเตอร์ คปสอ.แจ้ห่ม ประจําปีงบประมาณ 2565 1,664,063 1,664,063
12 060612 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ปี 2565 1,800 1,800
13 060613 โครงการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธผิลและลดแออัดของผู้ปวุยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  อ.แจ้หม่ จ.ลําปาง ป ี2565 11,400 11,400
14 060614 โครงการพัฒนาระบบควบคุมปูองกันวัณโรค คปสอ. แจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2565 62,900 62,900
15 060615 โครงการ ควบคุมและปอูงกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์คปสอ.แจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565 17,000 17,000
16 060616 โครงการ..พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ รพ.แจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2565 30,300 30,300
17 060617 0
18 060618 0

0
2,143,013 0 0 0 0 2,143,013

2,698,345  -    -    -   -    2,698,345    

รวม บริการ ทัง้หมด .............. โครงการ เป็นเงิน

รวมทั้งหมด .......................... โครงการ เปน็เงินทั้งหมด

รวม แก้ไขปัญหา ทัง้หมด ............. โครงการ เป็นเงิน



ประเด็น / งาน :   กลุ่มวัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ   มารดาตาย ไม่เกิน 17 ต่อแสนเกิดมีชีพ / เปา้หมายจังหวัดล าปาง :     ไม่มีมารดาตาย
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
ตัวชี้วัดย่อย 1.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการคัดกรองภาวะเส่ียงร้อยละ100

      2 .หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝากครรภค์ร้ังแรกก่อนหรือเทา่กับ 12 สัปดาหร้์อยละ60

      3.ร้อยละหญิงต้ังครรภม์ีภาวะโลหติจาง  ไม่เกินร้อยละ 20
                   4.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  ร้อยละ 100               

                     6.เด็กแรกคลอดน้ําหนักตํ่ากวา่ 2500 กรัม   น้อยกวา่ร้อยละ 7
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
1.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝากครรภค์ร้ังแรกก่อนหรือเทา่กับ 12 สัปดาห ์  ร้อยละ 75.42
2.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการดูแลก่อนคลอด ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ร้อยละ  74.77

3.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับยาเม็ดเสริม ไอโอดีน ร้อยละ 97.14
4.การเกิดตกเลือดหลังคลอด 1 ราย คิดเปน็ ร้อยละ  0.006
5.เด็กแรกคลอดน้ําหนักตํ่ากวา่ 2500 กรัม    10 รายจากการคลอด 175 ราย  คิดเปน็
ร้อยละ 5.74พบเกิดจาก  Preterm  ,  มารดาวยัรุ่น, มารดามีความเส่ียงด้านอายุรกรรม,

BBA/ หญิงคลอด BBA 1 ราย ปวุยสุขภาพจิต และ มีอาการรุนแรงหลังคลอด

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ 060101
โครงการพัฒนาคุณภาพ มารดาทารก อ.แจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565 หญิงต้ังครรภท์กุราย รพ.  แจ้หม่ ต.ค.64 - ก.ย.65 ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

               5 .การเกิดตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ5

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

                   

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.....................แจ้หม่................................................... จังหวัดล าปาง

             



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

1.รายละเอียดกิจกรรม รพ.  สต .ทกุแหง่ ANCทกุสถาน
1.พฒันาคลินิกฝากครรภ์ ใน อ.แจ้หม่ บริการ
1.1. สนับสนุนใหห้ญิงวยัเจริญพนัธุก์ลุ่มอายุ 15- 35 ป ีมีการวางแผนก่อนต้ังครรภ์
   -ซักประวติั  LMP และ FP ในทกุจุดบริการ ที่ใหบ้ริการหญิงวยัเจริญพนัธุ์
   -ใหบ้ริการใหคํ้าปรึกษาก่อนการต้ังครรภ์
   -ประชาสัมพนัธก์ารฝากครรภท์นัทเีมื่อทราบวา่ต้ังครรภ์
   -ใหบ้ริการ หญิงต้ังครรภท์กุราย ตามแนวทาง Lampang ANC 2018
   -หญิงต้ังครรภเ์ส่ียงสูง ใช้ Individual care plan  ทกุราย
   -Individual care approach ในหญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะเส่ียงทางโภชนาการ
    และ ออกแบบเมนูอาหารโดยนักโภชนาการ
   -หญิงวยัเจริญพนัธุก์ลุ่มมีโรคที่ไม่ควรต้ังครรภ ์ใหคํ้าแนะนํา  FP ทกุราย
   -หญิงวยัเจริญพนัธุโ์รคทางอายุรกรรม ต้องการมีบตุร  แนะนําควบคุมโรคใหส้งบ
    และ ปรึกษาแพทย์ก่อนวางแผนการต้ังครรภท์กุราย
   -ใหคํ้าปรึกษา และส่งต่อ หญิงวยัเจริญพนัธุก์ลุ่มเส่ียงที่พบปญัหาทางสังคม อย่าง
   เหมาะสม

1.2. ความครอบคลุมทั้งการดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่ฝากครรภ ์ในทกุสถานบริการ ของรัฐ
   และ เอกชน/คลินิก

2. พฒันาระบบและคุณภาพบริการในPCU ต่อเนื่อง NPCU  2 แหง่ NPCU แม่สุก ต.ค.64 - ก.ย.65 แพทย์ประจํา
  ใช้ New service in PCC ในบริการฝากครรภ์ /ปงดอน PCC
 * แพทย์ PCCและพยาบาล ผู้รับผิดชอบ ANC  รพ แจ้หม่ ออกบริการ ANC ร่วมกับ เจ้าหน้าที่
    เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน ANC ใน PCC ANC ประจํา
 * จัดทําขั้นตอนฝากครรภแ์ละการส่งต่อ มา รพ แจ้หม่ NPCUแม่สุก



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

 * ใหบ้ริการตามขั้นตอน /ปงดอน
  *ส่งต่อหญิง ต้ังครรภม์ารับบริการที่ คลินิกฝากครรภ ์รพ.แจ้หม่ เพื่อทํากิจกรรม
ที่จําเปน็ บางกรณี เช่น  ทํา OGTT   NST
*มีการประสานงานใหคํ้าปรึกษาในครือข่ายอําเภอในการดูแล
*ทมีMCH ร่วมกับคปสอ. แจ้หม่ประเมินผลและทบทวนระบบ

 3.ในชุมชน
 - อสม.ประชาสัมพนัธ ์ให้
   หญิงวยัเจริญพนัธุอ์ายุ 15-50ป ีทกุรายที่ทราบวต้ั่งครรภ ์ฝากครรภเ์ร็วที่สุด

   เพื่อการคัดกรองความเส่ียง และวางแผน การดูแลอย่างเหมาะสม  ทนัเวลา
  แนะนําหญิงต้ังครรภ ์ 12 สัปดาหข์ึ้นไป เข้ารับการฉีดวคัซีนปอูงกันโควดิทกุราย

* จัดทําปาูยประชาสัมพนัธุ ์การมาฝากครรภ ์ทนัทเีมื่อรู้ตัววา่ต้ังครรภ ์ รพ แจ้หม่  และ รพ แจ้หม่  และ 5500 UC มี.ค. 2565 จินดา
รพ สต  10 แหง่ รพ.  สต .ทกุแหง่

ใน อ.แจ้หม่
4.หอ้งคลอดคุณภาพ พยาบาลหอ้งคลอด รพ.แจ้หม่ จินดา
4.1 ประเมินตนเองและพฒันาตามส่วนขาด 
     ใหบ้ริการผู้รอคลอดและหลังคลอดโดยใช้หลัก Universal   precaution

4.2.พฒันาศักยภาพบคุลากร 
     * ทบทวนทกัษะการทําคลอด *พยาบาลหอ้งคลอด รพ.แจ้หม่ 300 UC ก.ค. 2565

*พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน

     *อบรมการช่วยคลอดฉุกเฉิน   - เจ้าหน้าที่รพ.สต. คปสอ.แจ้หม่ 1750 UC ก.ค. 2565 MCHB 
     *ซ้อมแผนการคลอดฉุกเฉิน ทุ่งฮ้าง แจ้คอน รพ.สต.ทุ่งฮ้าง



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

เปยีงใจและนางาม รพ.สต.แจ้คอน
 4 คน รพ.สต.นางาม
  - อพปร.เขตพื้นที่ รพ.สต.เปยีงใจ
รพ.สต.ทุ่งฮ้าง 
แจ้คอน เปยีงใจและ
นางามแหง่ละ 1คน
รวม 4 คน
  - อสม.เชี่ยงชาญ
ด้านแม่และเด็กเขต
พื้นที่ รพ.สต.ทุ่งฮ้าง
แจ้คอน นางามและ
เปยีงใจ แหง่ละ 2 
คน รวม 8 คน
*ทมีวทิยากร4คน
รวมทั้งหมด 20 คน

5.พฒันาคุณภาพระบบการดูแลต่อเนื่อง หญิงหลังคลอดทกุราย รพ แจ้หม่  และ ต.ค.64 - ก.ย.65 ชนากานต์
***ลงข้อมูล ANC รายใหม่ ผ่านระบบ google form และ ส่งข้อมูลต่อ รพ.สต. รพ.  สต .ทกุแหง่ จินดา
***ส่ือสาร ข้อมูลหลังคลอด เข้า ระบบ Thai refer + Line + Webside ผู้รับผิดชอบ
           มารดาหลังคลอดที่มีปญัหาต้องเฝูาระวงั ANCทกุสถาน
Teenage ---บริการยาฝังคุมกําเนิดหลังคลอดปอูงกันการต้ังครรภซํ้์า บริการ
 Amphetamine  use,มีปญีหาซับซ้อนเชิงสังคม--- ประสานข้อมูล + ติดตาม
Unwanted ,Unplan  pregnancy, มีโรคทางอายุรกรรม---ใหคํ้าแนะนําการคุมกําเนิด



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

มีปญัหาสุขภาพจิต---ส่งต่อ +  ติดตามการรักษาต่อเนื่อง
GDMA---ติดตามการ ตรวจ OGTT  หลังคลอด
มีปญัหาทางอายุรกรรมอื่นๆขณะต้ังครรภ ์--- ติดตามดูแลตาม Care plan

6. ระบบการนิเทศ ติดตาม
   และควบคุมกํากับ
*. MCH อําเภอ นําแผนมาทบทวน คณะกรรมการ รพ.แจ้หม่ 900 UC ต.ค.64 - ก.ย.65 จินดา
ในเวทปีระชุมMCHอําเภอ MCH อําเภอแจ้หม่

รวมทั้งหมด 18 คน2คร้ง
รวม 8450



ประเดน็ / งาน :  ...เดก็ปฐมวัย....
ตวัชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ทีต่อ้งการ เดก็0-5ปี  สูงดสีมส่วน (ไมอ้่วน ไมเ่ตี้ย ไมผ่อม)
1. ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ปี

 - ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน  ร้อยละ 64
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะเต้ีย ไม่เกินร้อยละ 10
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5
สถานการณ์ / ขอ้มลูพ้ืนฐาน : จากขอ้มลูภาวะโภชนาการ ปีงบประมาณ 2564 ( HDC )
1.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ผลงาน ร้อยละ 59.78
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 11.43
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะเต้ีย ไม่เกินร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ  8.92
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5 ผลงาน ร้อยละ  4.89

จํานวน แหล่งงบ
1 รหัสโครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพ เดก็ปฐมวัย อ.แจ้ห่ม 
ปีงบประมาณ 25651. การปูองกันภาวะซีด โลหิตจางในเด็ก

 - ส่งเสริมหญิงหลังคลอดเร่ืองการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เด็ก อายุ 6 เดือนทุก
ราย

11  แห่ง (1รพ ,
10 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ. แจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พืน้ทีดํ่าเนินการ
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พืน้ทีดํ่าเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ

 - จ่ายยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน -5 ปี ให้ได้
รับประทานสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

เด็ก อายุ 6 เดือน - 5
 ปี ทุกราย

11  แห่ง(1รพ ,10
 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

 -เจาะ Hct เด็กอายุ 9  ด.เพือ่ปูองกันภาวะซีดและนําผล
เลือดปรึกษา/พบแพทย์ในกรณีผล Hct < 33 %

เด็ก อายุ 9 เดือนทุก
ราย

11  แห่ง(1รพ ,10
 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

2. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กโดยพ่อแม/่ผู้ปกครอง /
ศดล.

 - ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินโภชนาการทุก 2 เดือน
  ผ่าน APPLICATION Khunlook/สมุดสีชมพู

รพ.แจ้ห่ม และ รพ.
สต. ทุกแห่ง

11  แห่ง( 1 รพ ,
10 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

 - ประสานและส่งเสริมให้ศูนย์เด็กเล็ก จัดกิจกรรมดูแลเด็ก
ตามโปรแกรม Smart Healthy ( อาหารทีเ่หมาะสม ออก
กําลังกายอย่างน้อยวันละ 2 ซม. นอนหลับ)

รพ.แจ้ห่ม และ รพ.
สต. ทุกแห่ง

11  แห่ง( 1 รพ ,
10 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

3. แก้ไขปัญหาเด็กทีม่ีภาวะทุพโภชนาการ ต.ค.65-ก.ย.66

 - ทําทะเบียน เด็กอ้วน เด็กเต้ีย  เด็กผอม ในสถานบริการ เด็กอ้วน เด็กเต้ีย  
เด็กผอม  ทุกราย

11  แห่ง(1 รพ,10
 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พืน้ทีดํ่าเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ

 - ทุก รพ.สต.แบ่งระดับภาวะโภชนาการเด็ก (เขียว เหลือง 
ส้ม แดง)และการวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการแก้ไข
ปัญหาเด็กอ้วน เด็กเต้ีย  เด็กผอม โดยการมีส่วนร่วมของ 
ผปค. อสม.  ผดด. และมอค.

เด็กอ้วน เด็กเต้ีย  
เด็กผอม ทุกราย

11  แห่ง(1 รพ,10
 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

 - มีแผนการดูแลเด็กรายบุคคล (เขียว เหลือง ส้ม แดง) 
และมีการเฝูาระวังติดตามการชั่งน้ําหนัก/ส่วนสูงเด็ก
กลุ่มเปูาหมาย ทุก 2 เดือนโดยการมีส่วนร่วมของ ผปค. อส
ม.  ผดด. และมอค.

เด็กอ้วน เด็กเต้ีย  
เด็กผอม ทุกราย

11  แห่ง(1 รพ,10
 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

 - มีแผนออกเยี่ยมบ้านในกลุ่มเด็กทีม่ีภาวะโภชนาการสี ส้ม 
โดย มอค. ทุก 2 เดือน และกลุ่มเด็กทีม่ีภาวะโภชนาการสี 
แดง โดยทีม FCT  ทุก 3 เดือน

กลุ่มเด็กทีม่ีภาวะ
โภชนาการสีส้ม , แดง 
 ทุกราย

11  แห่ง(1 รพ,10
 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.

4. ประสานภาคีเครือข่ายเพือ่ให้เด็กลําปางทุกคน ได้รับ นม 
2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง และจัดศูนย์สาธิตอาหาร
 - คืนข้อมูลให้แต่ละ พท.เพือ่เสนอโครงการขอสนับสนุนนม
และไข่สําหรับเด็กจาก อปท.

11  แห่ง( 1 รพ ,10 
รพ.สต)

7 ตําบล ตค.64 MCH borad

 - ประสานศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบเพิม่คุณภาพ
เมนูอาหารในศูนย์เด็กเล็กให้มีเมนูไข่ทุกวัน และจัดเมนูให้
เหมาะสมกับภาวะโภชนาการเด็ก และ พัฒนาศักยภาพศูนย์
เด็กเล็กเป็นศูนย์สาธิตอาหารสําหรับผู้ปกครอง  (พัฒนา
เมนูอาหารเพิม่ส่วนสูงตามวัย)

ศูนย์เด็กเล็ก 17 แห่ง 11  แห่ง ( 1 รพ ,
10 รพ.สต)

ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มเวชฯ
และรพ.สต.



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พืน้ทีดํ่าเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ

การบริหารจัดขอ้มลู ต.ค.65-ก.ย.66
1. ทบทวนระบบการบันทึกข้อมูลในระบบ  JHCIS ,HosXP 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ทุก 3 เดือน 1 รพ.,10 รพ.สต ต.ค.65-ก.ย.66ณัฐสุดา ,
กนกกาญจน์

2. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบงานรพ.สต. / PM อําเภอ ทุก 3 เดือน ต.ค.65-ก.ย.66ณัฐสุดา ,
กนกกาญจน์

3. ประชุมผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย เพือ่ติดตามปัญหา
และการดําเนินงาน ข้อมูลเด็กทีต้่องบันทึกและส่งต่อข้อมูล 
ระดับอําเภอ โดยบูรณาการร่วมกับการประชุมงานอนามัย
มารดา

ทุก 3 เดือน 1 รพ.,10 รพ.สต ธ.ค.64,ม.ีค.
65,ม.ิย.65,
ก.ย.65

MCH borad

รวม 0



ประเด็น / งาน : พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรยีนและวัยรุน่
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ   1. อัตราคลอดในวยัรุ่น อายุ 15-19 ป ีไม่เกิน 40 : 1000  ประชากรวยัรุ่น

 2. ร้อยละการคลอดซํ้าในวยัรุ่น อายุน้อยกวา่ 20 ป ีลดลงมากกวา่ร้อยละ 2  3. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกวา่ 20 ป ีได้รับการคุมกําเนิดวธิสีมัยใหม่
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา   

 อัตราการคลอดในมารดาอายุตํ่ากวา่ 20 ป ีอ.แจ้หม่ ป ี2562 -2564   มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 8.6 ,3.44 และ  5.16 ตามลําดับ ในป ี2564 มีมารดาอายุน้อยกวา่ 20 ป ีคลอดจํานวน6 ราย 

ไม่มีวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดซ้้า และร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมก้าเนิดวิธีสมัยใหม่ ร้อยละ 83.33

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ 060103

โครงการ สรา้งเสรมิสุขภาพกลุ่มวัยรุน่ ป ี2565
รายละเอียดกิจกรรม
1.พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวยัเรียน วยัรุ่น
1.1 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ เด็กวยัเรียน วยัรุ่น ที่มีปญัหาอารมณ์ พฤติกรรม โรงเรียนทกุแหง่ อ.แจ้หม่ นักเรียนกลุ่มเสียง ต.ค.-ก.ย. 65 รุ้งลาวลัย์
ปญัหาสุขภาพจิต และ จิตเวช บรูณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ได้รับการคัดกรอง รัชดา
สถานศึกษาทกุแหง่ในอําเภอแจ้หม่ ช่วยเหลือ ส่งต่อ อภณิก์
1.2  มีการช่วยเหลือ ส่งต่อ ใหเ้ด็กวยัเรียน วยัรุ่นได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ได้รับการรักษา

ที่เหมาะสม และ ติดตามต่อเนื่อง  ร่วมกับทมีสหวชิาชีพ
1.3 นักจิตวทิยาคลินิก ใหคํ้าปรึกษารายบคุคล และ รายกลุ่ม ใหก้ับ วยัรุ่นในสถานศึกษา

วยัรุ่น 10 คน/6คร้ัง โรงเรียนแจ้หม่วทิยาวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง 1800 บาท UC พ.ค. - ส.ค. 65 อภณิก์
1.4 ใหคํ้าปรึษา ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น สายด่วนสุขภาพจิต สายด่วนคลินิกวยัรุ่น เข้าถึงบริการ รัชดา
เวปเพจคลินิกวยัรุ่นโรงพยาบาลแจ้หม่  แกนนําวยัรุ่นในสถานศึกษา ได้รับการดูแล

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แจ้หม่  จังหวัดล าปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ

จํานวน แหล่งงบ
1.5 ใหคํ้าปรึกษา วยัรุ่นในคลินิกวยัรุ่น เชื่อมโยง บริการแผนกผู้ปวุยนอก
คลินิกฝากครรภ ์ การดูแลมารดาวยัรุ่นหลังคลอด เพื่อ ประเมินภาวะสุขภาพ ใหก้าร
ช่วยเหลือ และส่งต่ออย่างเหมาะสม

2.  ส่งเสริมการพฒันาทกัษะชีวติที่เหมาะสมในวยัรุ่นผ่านการประกวดคลิปวดีีโอ ระดับประถมศึกษา อ.แจ้หม่ มีผลงานส่ือคลิป 26,000 UC พ.ค. - มิ.ย. 65 รัชดา
ภายใต้แนวคิด เยาวรุ่นยุคใหม่หา่งไกลยาเสพติด และ  คิดได้  รักเปน็ ปอูงกันได้ มัธยมต้น วดีิโอที่ส่ือสาร
2.1 ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางหลักเกณฑ์การประกวด การใหค้ะแนน  การตัดสินรางวลั มัธยมปลาย/ปวช. ใหว้ยัรุ่นมีทกัษะ
2.2 ประชาสัมพนัธ ์การดําเนินกิจกรรม  รับส่งผลงาน ชีวติที่เหมาะสม
2.3 ประชุมคณะทํางาน เพื่อคัดเลือก และ ตัดสินรางวลั
(บรูณาการร่วมกับวนัต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 2565)

รวมเปน็เงนิ 27,800

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ

(สองหมื่นเจ็ดพันแปดรอ้ยบาทถ้วน)

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มกิจกรรม



ประเดน็ / งาน :  กลุ่มวัยท างาน
√  สนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร์                        งานประจ า
ตวัชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ทีต่อ้งการ 1.อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ≤ 1.95   2.กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้าน ≥40

3.ผู้ปุวยโรคเบาหวานควบคุมค่าระดับน้ําตาลได้ตามเกณฑ์ ≥40  4.ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมค่าระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ ≥50
ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
         ผลการดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง อําเภอแจ้หม่ป ี 2564 ในกลุ่มประชากร 35 ปขีึ้นไป คัดกรองเบาหวานร้อยละ 96.06 คัดกรองความดันโลหติสูงร้อยละ95.72 

ผู้ปวุยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ร้อยละ2.66 การติดตามกลุ่มสงสัยปวุยโรคเบาหวาน ร้อยละ82.49 โรคความดันโลหติสูง ร้อยละ81.35 ประชากรกลุ่มสงสัยปวุยความดันโลหติสูง

ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวดัความดันโลหติที่บา้นร้อยละ81.1 โรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได้ร้อยละ 16.7 ผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูงควบคุมระดับความดันโลหติได้ ร้อยละ65.95 

ผู้ปวุยเบาหวาน ความดันโลหติสูงที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ92.2 ผู้ปวุยโรคเบาหวานที่มีค่าFBS ≤ 130 mg% ติดต่อกัน 2 คร้ัง

ได้รับการเจาะ HbA1C ร้อยละ 30.47   ผู้ปวุยโรคเบาหวานสีแดงและสีดํา ได้รับการส่ง COCและเยี่ยมบา้นร้อยละ100 พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอําเภอแจ้หม่อาย3ุ5ปขึึ้นไป 

ร้อยละ62.85 3.รับประทานอาหารหวาน 1.ไม่ออกกําลังกาย ร้อยละ66.17 2.รับประทานอาหารเค็ม ร้อยละ62.85 3.รับประทานอาหารหวาน ร้อยละ54.9 4.ด่ืมสุรา ร้อยละ37.66 

5.รับประทานอาหารมัน ร้อยละ33.35 6.สูบบหุร่ี ร้อยละ14.76 ปญัหาที่พบคือ วถิีชีวติของคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํางานหนักทานอาหารมื้อเย็นเพิ่มขึ้น การลงแขก กําลังกาย 

กําลังกาย แต่เน้นการทํางานหนักเปน็หลัก หลังทํางานหนักใช้เคร่ืองด่ืมชูกําลัง ประชาชนส่วนใหญ่รู้ผลเสียของการกินเค็ม แต่ยังไม่ตระหนัก เช่นเจ้าภาพยังส่ังอาหารหวาน มัน เค็ม 

และน้ําหวานอาหาร ลูกค้าไม่ยอมขอเติมเคร่ืองปรุงรสไม่ออกกําลังกาย แต่เน้นการทํางานหนักเปน็หลัก หลังทํางานหนักใช้เคร่ืองด่ืมชูกําลัง ประชาชนส่วนใหญ่รู้ผลเสียของการกินเค็ม 

แต่ยังไม่ตระหนัก เช่นแม่บา้นรับรู้และทําอาหารลดเค็ม แต่คนในครอบครัวไม่ปฏบิติัตามยังเติมเคร่ืองปรุงรส ร้านก๋วยเต๋ียว/ร้านอาหาร ถ้าไม่มีน้ําปลาบนโต๊ะอาหาร ลูกค้าไม่ยอมขอเติมเคร่ืองปรุงรส

จํานวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ......แจ้ห่ม........ จังหวัดล าปาง

ลําดั
บ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน
พืน้ที่

ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเ
วลา
ดําเนิ
นการ
(ระบุ

ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ

ลําดั
บ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน
พืน้ที่

ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเ
วลา
ดําเนิ
นการ
(ระบุ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมดา้นการบริโภค สร้างความรอบรู้ ดา้นสุขภาพ อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ25651.สนับสนุนการด าเนินงานหมู่บ้านรอบรู้สุขภาพดา้นบริโภค
 1.1 ทุกสถานบริการสาธารณสุขคัดเลือกหมู่บ้านเพือ่ดําเนินงานหมู่บ้านรอบรู้
สุขภาพด้านบริโภค

1หมู่บ้าน/1สถานบริการ  จํานวน 11 แห่งอําเภอแจ้ห่ม 22,000 UC
ม.ค.
65 - รพ./รพ.สต.

 1.2 ขับเคล่ือนประเด็น"แปูงน้อย กิ๋นจ๋าง บ่กินหวาน" เข้าสู่ พชอ. และผลักดันให้
เกิดนโยบายสาธารณะ

รพ. 1 แห่ง รพ.สต. 10แห่ง อําเภอแจ้ห่ม
ม.ค.
65 - รพ./รพ.สต.

"แปูงน้อย กิ๋นจ๋าง บ่กินหวาน"  (บูรณาการร่วมกับงานพชอ.)
 1.3 สร้าง "สถานีสุขภาพ" ในหมู่บ้านเพือ่เป็นแหล่งข้อมูลส่ือสาร "แปูงน้อย กิ๋
นจ๋าง บ่กินหวาน"

หมู่บ้านต้นแบบ 11 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม
ม.ค.
65 - รพ./รพ.สต.

 1.4 ประเมินหมู่บ้านรอบรู้สุขภาพด้านบริโภคตามเกณฑ์ 1หมู่บ้าน/1สถานบริการ  จํานวน 11 แห่งอําเภอแจ้ห่ม
ม.ค.
65 - รพ./รพ.สต.

 1.5 มอบใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านรอบรู้สุขภาพด้านบริโภค ระดับอําเภอ หมู่บ้านต้นแบบ 11 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม 330 UC
ม.ิย.
65 สุภาณี

2.ส่งเสริมพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร "ลดเค็ม
 2.1ดําเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม"ลดเค็ม"แต่ละsetting ได้แก่ ครัวเรือน ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านอาหาร วัดครัวเรือน  10,338 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม

ม.ค.
65 - รพ./รพ.สต.

โรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนวัดปริติธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้านก๋วยเต๋ียว 85 ร้าน
 2.2ลงข้อมูลรายงานผลการสํารวจผ่านโปรแกรมทุกวันที ่25 ของเดือน ร้านอาหารตามส่ังทีข่ายก๋วยเต๋ียว 15 ร้าน
 2.3วิเคราะห์ข้อมูล กํากับติดตามผ่านการประชุม คปสอ. ร้านอาหาร 31 ร้าน  วัด  34 แห่ง
3.กิจกรรมลดเค็ม ครัวเรือน
3.1ให้อสม.สํารวจวัดความเค็มของอาหารทีค่รัวเรือนประกอบอาหารเองและให้ความรู้ทุกครัวเรือนครัวเรือน  10,338 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม

ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

3.2ครัวเรือนทีต่รวจวัดพบ"ไม่เค็ม"ติดต่อกัน 3 คร้ัง ถือว่าผ่านเป็น "ครัวเรือนลดเค็ม" และสุ่มตรวจอีก 2 คร้ังครัวเรือน  10,338 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม
ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

3.3ครัวเรือนทีต่รวจแล้วพบว่า"เค็ม"ให้ตรวจซํ้าทุกเดือนหากตรวจพบ"ไม่เค็ม" ติดต่อกัน 3 คร้ัง ถือว่า ผ่าน
เป็นครัวเรือนลดเค็ม



จํานวน แหล่งงบ

ลําดั
บ
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ผู้รับผิดชอบ

3.4กรณีไม่ผ่าน 2 คร้ังติดต่อกัน ให้อสม.ส่งต่อมอค. โดยอสม.จะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนํา ในการตรวจ
คร้ังแรกและครัวเรือนทีไ่ม่พบความเค็ม  มอค.จะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนํา ในครัวเรือนทีก่ารตรวจพบ
ความเค็มในคร้ังที ่2 เป็นต้นไป
3.5ครัวเรือนที ่ผ่านเค็ม จะมอบสติกเกอร์ บ้านนี้ดีต่อไต ป2ี565 ครัวเรือน  500 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม 10000 UC

เม.ย.
65 สุภาณี

4.กิจกรรมลดเค็ม ร้านก๋วยเตี๋ยว

4.1มอค.ตรวจวัดความเค็มร้านก๋วยเต๋ียว(ตรวจน้ําซุป) ในร้านทีข่ายก๋วยเต๋ียวเพียงอย่างเดียวหรือร้านอาหารร้านก๋วยเต๋ียว 85 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม
ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

ตามส่ังทีม่ีก๋วยเต๋ียว ร้านอาหารตามส่ังทีม่ีก๋วยเต๋ียว 15 ร้าน
4.2ตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง ถือว่า ผ่าน เป็นร้านก๋วยเต๋ียวลดเค็มร้านก๋วยเต๋ียว 85 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม

ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

4.3ตรวจแล้วพบว่า"เค็ม"ให้ตรวจซํ้าไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม"ต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง ร้านอาหารตามส่ังทีม่ีก๋วยเต๋ียว 15 ร้านอําเภอแจ้ห่ม
ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

(เดือนละ1คร้ัง) ถือว่า ผ่าน เป็นร้านก๋วยเต๋ียวลดเค็ม 
4.4มอค. ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารรสเค็มแก่เจ้าของร้าน/ผู้ประกอบการร้านก๋วยเต๋ียว 85 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม

ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

ทีป่รุงอาหารเค็มและหวานเกินมาตรฐาน แนะนําให้ไม่มีน้ําปลาบนโต๊ะอาหาร ร้านอาหารตามส่ังทีม่ีก๋วยเต๋ียว 15 ร้าน
4.5มอบปูาย ร้านนี้ดีต่อไตไม่มีน้ําปลาบนโต๊ะอาหาร ร้านก๋วยเต๋ียว 85 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม 7500

ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

ร้านอาหารตามส่ังทีม่ีก๋วยเต๋ียว 15 ร้าน
5.กิจกรรมลดเค็ม ร้านอาหาร

5.1มอค. ตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารด้วย Salt meter ตรวจอาหาร 3 ประเภท ต้ม แกง  ยําร้านอาหาร 31 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม
ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

5.2ตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง ถือว่า ผ่าน เป็นร้านอาหารลดเค็มร้านอาหาร 31 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม
ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

5.3ตรวจแล้วพบว่า"เค็ม"ให้ตรวจซํ้าไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม"ต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง ร้านอาหาร 31 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม
ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.
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(เดือนละ1คร้ัง) ถือว่า ผ่าน เป็นร้านอาหารลดเค็ม 
5.4มอค. ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารรสเค็มแก่เจ้าของร้าน/ผู้ประกอบการร้านอาหาร 31 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม

ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

ทีป่รุงอาหารเค็มและหวานเกินมาตรฐาน แนะนําให้ไม่มีน้ําปลาบนโต๊ะอาหาร
5.5มอบปูาย ร้านนี้ดีต่อไตไม่มีน้ําปลาบนโต๊ะอาหาร ร้านอาหาร 31 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม 2250

ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

6.กิจกรรมลดเค็ม วัด
6.1มอค.ประสานงาน แจ้งแนวทางการดําเนินงานในวัด วัดในอําเภอแจ้ห่มจํานวน 34 วัดอําเภอแจ้ห่ม

ต.ค.
64- รพ./รพ.สต.

6.2มอค. สุ่มตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหาร ด้วย Salt meter
6.3ตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง ถือว่า ผ่าน เป็น วัดลดเค็ม
6.4ตรวจแล้วพบว่า"เค็ม"ให้ตรวจซํ้าไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม"ต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง 
(เดือนละ1คร้ัง) ถือว่า ผ่าน เป็น วัดลดเค็ม 
6.5จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรม เช่น มุมให้ความรู้ลดเค็มบริเวณวัด
6.6มอค.บันทึกและส่งข้อมูล การตรวจวัดความเค็มในอาหาร ตามระยะเวลาทีต่รวจ
6.7ฟืน้ฟูถวายความรู้ในกลุ่มพระสงฆแ์ละพระอสว.อําเภอแจ้ห่ม พระ อสว. 8 รูป อําเภอแจ้ห่ม 3,600 UC

ม.ีค.
65 นันทริกา

ส่งเสริมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มพระสงฆเ์พือ่ปูองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงพระสงฆแ์ละสามเณร 20 รูป ประภาส
เจ้าหน้าที ่8 คน สุภาณี

7.กิจกรรมลดเค็ม โรงเรียนประถมศึกษา/วัดปริยัตธิรรม
7.1มอค.ประงานงาน แจ้งแนวทางการดําเนินงานในโรงเรียนและรอบร้ัวโรงเรียน
7.2มอค.สุ่มตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารและให้ความรู้กับครูและให้ปรับปรุง ทุก 4 คร้ัง/ปี โรงเรียน Thai school lunchอําเภอแจ้ห่ม

คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงาน
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7.3มอค.ตรวจสอบและให้คําแนะนําในการจัดเมนูอาหารทีเ่หมาะสม จํานวน 19 แห่ง
คร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.

7.4มอค.ร่วมกับครูจัดกิจกรรมเพือ่ให้เด็กมีความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมโรงเรียนวัดปริยัติธรรมแม่สุก
คร้ัง
ที3่ คร้ัง
ที4่ 

7.4.1อ่านฉลากโภชนาการเป็น บริโภคหวาน (น้ําตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาและเค็ม (วันละไม่เกิน 2000มก.)
คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงาน

อย่างเหมาะสม
คร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.

7.4.2ส่งเสริมการกินผักผลไม้ (ปลอดสารฯ)แทนขนมเลือกขนมทีม่ีประโยชน์ กรณีน้ําหวาน/ไอศกรีม 
คร้ัง
ที3่ 

ปริมาณน้ําตาลไม่เกิน 5%
คร้ัง
ที4่ 

7.4.3ขอความร่วมมือให้นักเรียนงดการนําน้ําหวาน ลูกอม ขนมกรุบกรอบมากินในโรงเรียน
7.4.4รณรงค์อาหารปลอดภัยรอบร้ัวโรงเรียน ได้แก่ งดการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมมีปริมาณน้ําตาลสูง 
อาหารทีใ่ช้น้ํามันทอดซํ้า และอาหารทีม่ีความเค็ม
7.5โรงเรียนใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารทีส่ะอาดและปลอดภัย เช่น ผักปลอดสารพิษ ผักพืน้บ้าน 
กรณีทีจ่ําเป็นต้องใช้ผักตามท้องตลาดให้มีการล้างทีถู่กต้องตามหลักโดยใช้น้ําส้มสายชู ผงฟู 
7.6มอค. ตรวจสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 23แห่ง อําเภอแจ้ห่ม

คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงาน

และโรงเรียนวัดปริยัติธรรมแม่สุก
คร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.

8.กิจกรรมลดเค็ม โรงเรียนมธัยมศึกษา
8.1มอค.ประสานงาน แจ้งแนวทางการดําเนินงานในโรงเรียน และรอบร้ัวโรงเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อําเภอแจ้ห่ม

คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงาน

8.2มอค. สุ่มตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหาร และให้ความรู้กับครู และให้ปรับปรุง ทุก 4 คร้ัง/ปีร้านอาหารจํานวน 7 ร้าน
คร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.
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8.3จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรม เช่น มุมให้ความรู้ลดเค็มบริเวณโรงอาหาร,
คร้ัง
ที3่ 

และวางส่ือมดน้อยหน่อยช่วยลดหวานบริเวณโต๊ะเคร่ืองปรุง 
คร้ัง
ที4่ 

8.3.1เพิม่เมนูทางเลือกร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงเรียน โดยเพิม่เมนูไม่ใส่ผงชูรส และเพิม่เมนูเคร่ืองด่ืม
หวานน้อย
8.3.2อ่านฉลากโภชนาการเป็น บริโภคหวาน (น้ําตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา และเค็ม วันละไม่เกิน 2000มก.)
อย่างเหมาะสม และสามารถเลือกบริโภคอาหารทีเ่หมาะสมได้
8.3.3รณรงค์อาหารปลอดภัยรอบร้ัวโรงเรียน ได้แก่ งดการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมมีปริมาณน้ําตาลสูง 
อาหารทีใ่ช้น้ํามันทอดซํ้า และอาหารทีม่ีความเค็ม
8.4โรงเรียนใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารทีส่ะอาดและปลอดภัย เช่น ผักปลอดสารพิษ ผักพืน้บ้าน 
กรณีทีจ่ําเป็นต้องใช้ผักตามท้องตลาดให้มีการล้างทีถู่กต้องตามหลักโดยใช้น้ําส้มสายชู ผงฟู 
8.4.1มอค. ตรวจสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
8.5คณะทํางานอาหารปลอดภัยระดับอําเภอตรวจสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อําเภอแจ้ห่ม

คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงาน

8.6มอค.บันทึกและส่งข้อมูล การตรวจวัดความเค็มในอาหาร ตามระยะเวลาทีต่รวจร้านอาหารจํานวน 7 ร้าน
คร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.

9. กิจกรรมลดเค็ม ศูนย์เดก็เล็ก
9.1มอค.ประงานงาน แจ้งแนวทางการดําเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก
9.2มอค.สุ่มตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารและให้ความรู้กับครูและให้ปรับปรุง ทุก 4 คร้ัง/ปีศูนย์เด็กเล็กจํานวน 17 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม

คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงานคร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.
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9.3มอค.ตรวจสอบและให้คําแนะนําในการจัดเมนูอาหารทีเ่หมาะสม ศูนย์เด็กเล็กจํานวน 17 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม
คร้ัง
ที3่ 

9.4มอค.ร่วมกับครูจัดกิจกรรมเพือ่ให้เด็กมีความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม
คร้ัง
ที4่ 

9.4.1อ่านฉลากโภชนาการเป็น บริโภคหวาน (น้ําตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาและเค็ม (วันละไม่เกิน 2000มก.)
คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงาน

อย่างเหมาะสม
คร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.

9.4.2ส่งเสริมการกินผักผลไม้ (ปลอดสารฯ)แทนขนมเลือกขนมทีม่ีประโยชน์ กรณีน้ําหวาน/ไอศกรีม 
คร้ัง
ที3่ 

ปริมาณน้ําตาลไม่เกิน 5%
คร้ัง
ที4่ 

9.4.3ขอความร่วมมือให้เด็กงดการนําน้ําหวาน ลูกอม ขนมกรุบกรอบมากินในศูนย์เด็กเล็ก
9.4.4รณรงค์อาหารปลอดภัยรอบร้ัวศูนย์เด็กเล็ก ได้แก่ งดการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมมีปริมาณน้ําตาลสูง
อาหารทีใ่ช้น้ํามันทอดซํ้าและอาหารทีม่ีความเค็ม
9.5.ศูนย์เด็กเล็กใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารทีส่ะอาดและปลอดภัย เช่น ผักปลอดสารพิษ ผักพืน้บ้าน
 กรณีทีจ่ําเป็นต้องใช้ผักตามท้องตลาดให้มีการล้างทีถู่กต้องตามหลักโดยใช้น้ําส้มสายชู ผงฟู 
9.6 มอค. ตรวจสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กจํานวน 17 แห่ง อําเภอแจ้ห่ม

คร้ัง
ที1่ ผู้รับผิดชอบงานคร้ัง
ที2่ NCD รพ./รพ.สต.

10.ส่งเสริมให้มกีารจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือตอ่การลดหวาน
10.1ขับเคล่ือนประเด็นงดน้ําอัดลมในงานบุญ เข้าสู่ พชอ. และผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะงดน้ําอัดลม    
 ในงานบุญ  
10.2อสม. ส่ือสารความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านเคร่ืองด่ืม เพือ่ให้ติดสัญลักษณ์เตือนให้ผู้บริโภคร้านเคร่ืองด่ืม 23 ร้าน อําเภอแจ้ห่ม

ม.ค.
65 - รพ./สสอ./
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ส่ังเคร่ืองด่ืมทีม่ีปริมาณน้ําตาลน้อย (ร้านเคร่ืองด่ืมอ่อนหวาน) รพ.สต.

11.การด าเนินงานในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง
(กลุ่มเสี่ยง = FBS120-125mg% BP135-139/85-89mmHg.)
(กลุ่มสงสัยป่วย = FBS ≥126mg% BP 140 -179/90-109mmHg.)
11.1ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลผ่านApplicationและมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค

กลุ่มเส่ียงและสงสัยปุวยเบาหวาน 2,728 คน
ม.ค.
65 - รพ./รพ.สต.

เน้น "แปูงน้อย กิ๋นจ๋าง บ่กิ๋นหวาน" กลุ่มเส่ียงและสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง2,768คน
11.2จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทํางาน บูรณาการหมู่บ้าน/ตําบลจัดการสุขภาพ  
อปท,ในการปรับเปล่ียนสุขภาพ ชุมชนลดเส่ียงลดโรค(บูรณาการร่วมกับงบ กสต.)
      1.นวัตกรรมการ์ดเหลือง แดง ในกลุ่มเส่ียงDM/HT  -กลุ่มเส่ียงDM,HT ทุกราย  5,496 คน

ม.ค.-
ส.ค. ผู้รับผิดชอบ

      2.จัดทําแผนการดูแลสุขภาพ Care Plan กลุ่มเส่ียงDM/HT งานNCD
          -จัดเมนูเร่ืองอาหาร Low-carb  Low-sugar Low-salt  -กลุ่มเส่ียงDM และมีภาวะอ้วน อําเภอแจ้ห่ม 15,800 UC ### รพ./รพ.สต.
          -จัดทํากระต๊ิบข้าวเหนียว (ชั่งน้ําหนักข้าวก่อนทํากระต๊ิบ) ให้ปริมาณ
เหมาะสมกับบุคคล

จํานวน 20คน/ตําบล (140คน)
          -อบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)รายบุคคล  กระต๊ิบข้าวเหนียว 140 อัน
          -ออกกําลังกาย
      3.ติดตามผลค่า FBS,BP ทุก1เดือน โดยมอค./อสม.
      4.ติดตามการตรวจเค็มทุกเดือนโดยมอค./อสม.  -กลุ่มเส่ียงDM,HT ทุกราย  5,496 คน
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11.3รางวัลบุคคลต้นแบบ "กินเป็นมื้อ กินเป็นเซ็ท"  -กลุ่มเส่ียงDM,HT ทุกราย  5,496 คนอําเภอแจ้ห่ม 5500 UC ### สุภาณี

12.การด าเนินงานในกลุ่มป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง
(กลุ่มป่วย = FBS ≥200mg% BP ≥180/110 ตดิตอ่กัน 2 ครั้ง)

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกลุ่มป่วย "แป้งน้อย ก๋ินจ๋าง บ่กินหวาน"
12.1การจัดการตนเอง (Self management)ในกลุ่มปุวยสีแดง
12.1.1สอนการใช้คู่มือการจัดการตนเองผู้ปุวยโรคเบาหวานรายบุคคล คู่กับ ผู้ปุวยเบาหวานFBS≥200mg% × 2 visit 

รพ.แจ้ห่ม 
และ 5,000 UC

พ.ย.
64 - นิตยา/เข็มทอง

  - คู่มือการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวาน ทุกราย จํานวน 50 คน รพ.สต./PCU /ผริตา
  - อบรมเร่ืองอาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์ สุขภาพจิต สุรา และเร่ืองการกินยา
  - การทํา Care Plan รายบุคคล พร้อมให้คําปรึกษา
12.1.2 ทํา SMBG ในผู้ปุวย   DM  กลุ่มสีแดง ทีม่FีBS≥200mg/dl x 2 visit ผู้ปุวยเบาหวานกลุ่มสีแดง 159 คน

รพ.แจ้ห่ม 
และ

ม.ค.-
 

ผู้รับผิดชอบงาน
เพือ่ให้ผู้ปุวยทราบระดับน้ําตาลในกระแสเลือดและปรับพฤติกรรมการรับประทาน รพ.สต./PCU NCD รพ./รพ.สต.
อาหารให้เหมาะสมประเมินผล 3 เดือน/คร้ัง
12.1.3 ทํา SMBP ในผู้ปุวย HT  กลุ่มสีแดง  ทีม่BีP≥180/110mm/Hg x 2 visit ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงกลุ่มสีแดง 137 คน

รพ.แจ้ห่ม 
และ  

ม.ค.-
ก.ย.

ผู้รับผิดชอบงาน
เพือ่ให้ผู้ปุวยทราบระดับความดันโลหิตและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมประเมินผล
 3 เดือน/คร้ัง

รพ.สต./PCU NCD รพ./รพ.สต.
12.1.4ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลผ่านApplicationและมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค

กลุ่มปุวยเบาหวาน 2,997 คน
ม.ค.
65 - ผู้รับผิดชอบงาน

เน้น "แปูงน้อย กิ๋นจ๋าง บ่กิ๋นหวาน" กลุ่มปุวยความดันโลหิตสูง 7,026 คน NCD รพ./รพ.สต.
12.1.5มีการติดตาม FBS,BP ทุกเดือน ผู้ปุวยเบาหวานกลุ่มสีแดง 159 คน

ม.ค.-
ก.ย. ผู้รับผิดชอบงาน
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ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงกลุ่มสีแดง 137 คน NCD รพ./รพ.สต.
13.สนับสนุนการด าเนินงานองค์กรรอบรู้สุขภาพดา้นบริโภค (HLO)
13.1ขับเคล่ือนประเด็น"องค์กรรอบรู้สุขภาพบริโภค" ในองค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ/เอกชนและผลักดัน

รพ. 1 แห่ง  สสอ.1แห่ง รพ.สต. 10 แห่งอําเภอแจ้ห่ม
ม.ค.
65 - รพ./สสอ./

ให้เกิดนโยบายสาธารณะ "องค์กรรอบรู้สุขภาพบริโภค" ทีว่่าการอําเภอ 1 แห่ง อปท. 8 แห่ง รพ.สต.
13.2สร้างส่ิงแวดล้อมในองค์กรทีเ่อื้อต่อสุขภาพบริโภค
13.3จัดอาหารว่างลดหวานให้พลังงานน้อย หรือเน้นการด่ืมน้ําเปล่าแทนการจัดอาหารว่าง
13.4การตรวจวัดความเค็มอาหารในโรงพยาบาล (โรงครัวและร้านอาหาร)
13.4.1จัดต้ังคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลดําเนินกิจกรรม“โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี” -รพ.แจ้ห่ม รพ.แจ้ห่ม

ธ.ค.
64 นันทริกา

   1.คณะกรรมการอาหารปลอดภัยตรวจความเค็มในอาหารในโรงครัวของ
โรงพยาบาลและร้านอาหารใน

 -โรงครัว1 แห่ง  รพ.แจ้ห่ม
ธ.ค.
64 นันทริกา

โรงพยาบาล ด้วย Salt meter  -ร้านอาหาร3ร้าน
   2.ตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ังถือว่าผ่านเป็นร้านอาหารลดเค็ม  -โรงครัว1 แห่ง  รพ.แจ้ห่ม

คร้ัง
ที1่ นันทริกา

   3.ตรวจแล้วพบว่า"เค็ม"ให้ตรวจซํ้าไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัดพบ"ไม่เค็ม"ต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง   -ร้านอาหาร3ร้าน
คร้ัง
ที2่ 

(เดือนละ1คร้ัง)ถือว่าผ่านเป็นร้านอาหารลดเค็ม 
คร้ัง
ที3่ คร้ัง
ที4่ 

   4.มอค. ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารรสเค็มแก่เจ้าของร้าน/ผู้ประกอบการ -โรงครัว1 แห่ง  รพ.แจ้ห่ม
ส.ค.
65 นันทริกา

ทีป่รุงอาหารเค็มและหวานเกินมาตรฐาน  -ร้านอาหาร3ร้าน
   5. มอบปูายร้านอาหาร CFGT ลดเค็ม (ติดสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์ลดเค็มในปูาย CFGT) -โรงครัว1 แห่ง  รพ.แจ้ห่ม

ส.ค.
65 นันทริกา

 -ร้านอาหาร3ร้าน
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   6.ประเมินรับรองเมนูลดเค็ม/มอบปูาย Clean Food  Good Taste Plus ซํ้าปีละคร้ัง  -โรงครัว1 แห่ง  รพ.แจ้ห่ม
ส.ค.
65 นันทริกา

(กําหนดปูายหมดอายุการรับรอง 1 ป)ี  -ร้านอาหาร3ร้าน
13.5 จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรรอบรู้สุขภาพบริโภค
13.5.1จัดทําปูายส่ือสารข้อมูลองค์กรรอบรู้สุขภาพบริโภค ปูายโฟมบอร์ด จํานวน 21 ปูายอําเภอแจ้ห่ม 10,500 UC

ก.พ.
65 สุภาณี

   13.5.2จัดทําเมนูสุขภาพในองค์กร แผ่นพับเมนูสุขภาพ จํานวน 200 แผ่นอําเภอแจ้ห่ม 4,000 UC
ก.พ.
65 สุภาณี

       -เมนู Low-carb  Low-sugar Low-salt
       -รณรงค์พฤติกรรมการบริโภค "กินเป็นมื้อ กินเป็นเช็ต"
   13.5.3ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน ประเด็น ลดอาหารหวาน ลดเค็ม 
ออกกําลังกาย

 -วิทยุชุมชน 2 สถานี อําเภอแจ้ห่ม 12,000 UC
ก.พ.-
ก.ค. สุภาณี

13.6สร้างบุคคลต้นแบบรอบรู้สุขภาพบริโภคในองค์กร
   13.6.1 รณรงค์พฤติกรรมการบริโภค "กินเป็นมื้อ กินเป็นเซ็ต"
   13.6.2 คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบรอบรู้สุขภาพบริโภคของ
องค์กร

บุคคลต้นแบบ 21 คน อําเภอแจ้ห่ม 630
ม.ิย.
65 สุภาณี

14.เพ่ิมการเขา้ถึงและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
14.1 จัดทําทะเบียนคัดแยกผู้ปุวยตามกลุ่มสี ( 5 สี) ผู้ปุวยเบาหวาน 2,997 คน รพ.แจ้ห่มและ

ม.ค 
65 - ผู้รับผิดชอบงาน

สีเขียว  DM : FBS < 126  mg% HT : BP < 140/90 mmHg ผู้ปุวยความดัน  7,026 คน รพ.สต./PCU NCD รพ./รพ.สต.
CKD : stage 1-2 ไม่มีอาการเปล่ียนแปลงของ DM,HT ผู้ปุวยไตวาย   498  คน
สีแหลือง DM : FBS = 126 – 154 mg% HT : BP = 140/90 – 159/99 
mmHg CKD : stage 2สีส้ม DM : FBS = 155 – 182 mg%  HT :  BP = 160/100 – 179/109 mmHg

สีแดง DM : FBS >182 mg%  HT : BP ≥ 180/110 mmHg
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สีดํา กลุ่มทีม่ีภาวะแทรกซ้อน ตา,ไต,หัวใจ,เท้า  CKD : stage 3-5
14.2 การให้บริการผู้ปุวยตามกลุ่มสี ผู้ปุวยกลุ่มสีเขียว DM 1,230 คน  รพ.แจ้ห่มและ

ม.ค.-
ก.ย.

ผู้รับผิดชอบงาน
  ผู้ป่วยสีเขยีวและ ผู้ป่วยสีเหลือง,ส้ม  (ไมม่คีวามเสี่ยงและอาการผิดปกต)ิ                    HT 3,769 คนรพ.สต./PCU NCD รพ./รพ.สต.
 อสม.ตรวจ นัดเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว (DTX) และวัดความดันโลหิตทีบ่้าน(ก่อนวัน
นัด7 วัน)

ผู้ปุวยกลุ่มสีเหลือง DM 595 คน  
 มอค.ประเมินพฤติกรรมเส่ียงและอาการผิดปกติให้การรักษา และแจกยาให้ที่
บ้านโดย

                     HT 1,262 คน
     • สีเขียวเข้มนัดทุก 3 เดือน ผู้ปุวยกลุ่มสีส้ม  DM 272 คน  
     • สีเหลืองนัดทุก 2 เดือน                   HT  270 คน
     • สีส้มนัดทุก 1 เดือน
     ทํา SMBG, SMBP ตามเกณฑ์
  ผู้ป่วยสีเขยีวและ ผู้ป่วยสีเหลือง,ส้ม  (มคีวามเสี่ยงและอาการผิดปกต)ิ
ประเมินพฤติกรรมเส่ียงและอาการผิดปกติ หากพบความผิดปกติ คร้ังแรก ให้การรักษาโดยพยาบาลเวช
ปฏิบัติฯ นัดทุก 2 เดือน
หากพบความผิดปกติคร้ังที ่2 Consult แพทย์ PCU ทํา SMBG, SMBP ตามเกณฑ์

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบุคคลโดยสหสาขาวิชาชีพ  ให้การรักษาโดยแพทย์
 กลุ่มผู้ป่วยสีแดง

  การจัดการตนเอง (Self management)
   1.สอนการใช้คู่มือการจัดการตนเองผู้ปุวยโรคเบาหวานรายบุคคล คู่กับ ผู้ปุวยเบาหวานกลุ่มสีแดง 159 คนรพ.แจ้ห่มและ

พ.ย.
64 - ผู้รับผิดชอบงาน

การทํา Care Plan พร้อมให้คําปรึกษา รพ.สต./PCU NCD รพ./รพ.สต.
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   2.ทํา SMBG ในผู้ปุวย   DM  กลุ่มสีแดง ทีม่FีBS≥200mg/dl x 2 visit

เพือ่ให้ผู้ปุวยทราบระดับน้ําตาลในกระแสเลือดและปรับพฤติกรรมการรับประทาน ผู้ปุวยเบาหวานกลุ่มสีแดง 159 คน
รพ.แจ้ห่ม 

และ
ม.ค.-

 
ผู้รับผิดชอบงาน

อาหารให้เหมาะสม รพ.สต./PCU NCD รพ./รพ.สต.
ประเมินผล 3 เดือน/คร้ัง
   3.ทํา SMBP ในผู้ปุวย HT  กลุ่มสีแดง  ทีม่BีP≥180/110mm/Hg x 2 visit
เพือ่ให้ผู้ปุวยทราบระดับความดันโลหิตและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม 
ประเมินผล 3 เดือน/คร้ัง

ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงกลุ่มสีแดง 137 คน
รพ.แจ้ห่ม 

และ  
ม.ค.-
ก.ย.

ผู้รับผิดชอบงาน
รพ.สต./PCU NCD รพ./รพ.สต.

15.เพ่ิมประสิทธิผลและลดแออัดของผู้ป่วยโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง 
15.1 การพัฒนาคุณภาพการดําเนินกงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
15.1.1กําหนดมอบหมายให้แพทย์เป็นผู้ดูแลทัง้งานระบบ (System  Manager ) แพทย์ประธานPCT รพ.แจ้ห่ม ### นพ.ชานนท์
15.1.2  ทบทวนคณะกรรมการ   NCD  Board  ระดับอําเภอ  -คณะกรรมการ20 คน คปสอ.แจ้ห่ม

  
พ.ย ชลธิชา

สุภาณี
15.1.3.ประชุมคณะกรรมการ NCD Board ทุก 3 เดือน  -คณะกรรมการ20 คน คปสอ.แจ้ห่ม 6,000 UC

ก.พ.
65 , ชลธิชา

          -แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการดูแลผู้ปุวย ### สุภาณี
          -ติดตามการดําเนินงาน/case conference
15.1.4 เวทีถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานNCD  จนท.รพ/รพสต ผู้รับผิดชอบงาน20 คน รพ.แจ้ห่ม 6,300 UC ### ชลธิชา
15.1.5 การดําเนินงานชมรมผู้ปุวยเบาหวาน
           - ประชุมคณะกรรมผู้ปุวยเบาหวาน ระดับอําเภอ 2คร้ัง/ปี คณะกรรมการ จํานวน 20 คน อําเภอแจ้ห่ม 4,000 UC

ม.ีค.
65/ นิตยา/สุภาณี
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           - ติดตามการดําเนินงานชมรมผู้ปุวยเบาหวานระดับตําบล

16. ลดแออัดของผู้ป่วย DM/HT
16.1 ทําแนวทางการจัดบริการในผู้ปุวยกลุ่มสีส้ม แดง ดํา ให้บริการทีร่พ.สต./PCU  และรพ.แจ้ห่ม กลุ่มส้ม  แดง  ดําDM,HT,DM+HT 959  คนNCD Clinic

ม.ค.
65-

NCD Clinic
ผู้ปุวยกลุ่มเบิกได้และOn  wafarin เบิกได้282  คน รพ.แจ้ห่ม รพ.แจ้ห่ม
 - ส่งต่อผู้ปุวย NCD ไปรับบริการ ณ รพ.สต.ตามระบบ PCU   3  โซน ผู้ปุวย CKD1,270คน
 -ผู้ปุวยDM HTกลุ่มส้ม แดง ดําCKD COPDได้รับการดูแลโดยทีม PCU             ผู้ปุวยCOPD 143 คน
 -รพ.แจ้ห่มและรพ.สต/PCU.ให้บริการ แบบ Individual  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  4วัน/สัปดาห์ ช่วงเช้า  รวม 2,654 คน
ในลักษณะโซนหรือตําบล
วันจันทร ์ จัดบริการ 4  ห้อง NCD  Clinic 

ต.ค.
64-

NCD Clinic
 -สัปดาห์ที ่  1,2  ของเดือน  Clinic  CKD  stage  4-5  รพ.แจ้ห่ม
 -สัปดาห์ที ่  3,4,5   ของเดือน Clinic   COPD
วันอังคาร  จัดบริการ 4 ห้อง NCD  Clinic 

ต.ค.
64-

NCD Clinic
  -คลินิกโรคเบาหวาน รพ.แจ้ห่ม รพ.แจ้ห่ม
 -PCU  ต.วิเชตนคร อังคารที ่1-4 พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วม
บริการ  2   คน และ

NCD  Clinic PCU วิเชตนคร
พยาบาลจากกลุ่มงานเวช  1  คน
วันพุธ  จัดบริการ 2 ห้อง
  -คลินิกโรคความดันโลหิตสูง รพ.แจ้ห่ม NCD Clinic

ต.ค.
64-

NCD Clinic
 -PCU  แม่สุก พุธที1่,2 พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วมบริการ   1   คน รพ.แม่สุก เข็มทอง
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 -PCU  แจ้คอน  พุธที ่ 3,4 พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วมบริการ   1  
 คน

รพ.สต.แจ้คอน เข็มทอง
 -PCU  บ้านม่วง  พุธที ่1-4 พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วมบริการ   1  
 คน

รพ.สต.บ้าน
ม่วง ชลธิชา

วันพฤหัสบด ี  จัดบริการ 4 ห้อง NCD Clinic
ต.ค.
64-

NCD Clinic
 -คลินิกโรคความดันโลหิตสูง รพ.แจ้ห่ม รพ.แจ้ห่ม
 -PCC  ตําบลวิเชตนคร  พฤหัสบดีที ่ 1-4  พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออก
ร่วมบริการ   2   คน

NCD Clinic
ต.ค.
64-

NCD Clinic
และพยาบาลจากกลุ่มงานเวชฯ 1 คน รพ.แจ้ห่ม
 -PCC  บ้านกิ่ว  พฤหัสบดีที ่ 1  พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วมบริการ 
  1   คน

 รพ.สต.บ้าน
กิ่ว เข็มทอง

 -PCC  บ้านไผ่งาม พฤหัสบดีที ่1,  2  พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วม
บริการ   1   คน

รพ.สต.ไผ่งาม ชลธิชา
 -PCC  ปงดอน พฤหัสบดีที ่ 3,4  พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วม
บริการ   1   คน

รพ.สต.ปงดอน ชลธิชา
 -PCC แม่สุก พฤหัสบดีที ่ 3  พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วมบริการ   1
   คน

รพ.สต.แม่สุก เข็มทอง
วันศุกร์     จัดบริการ 3 ห้อง 
 - คลินิกโรคเบาหวาน  รพ.แจ้ห่ม NCD Clinic

ต.ค.
64-

NCD Clinic
 -PCC  บ้านสา ศุกร์ที ่1-4   พยาบาลเวชปฏิบัติ NCD clinicออกร่วมบริการ   1 
  คน

รพ.สต.บ้านสา รุ้งลาวัลย์
16.2 ทําแนวทางการจัดบริการในผู้ปุวยกลุ่มสีเขียว และเหลือง 
 - จัดบริการผู้ปุวยDM HT กลุ่มเหลือง,เขียวโดย อสม.วัดความดันและ ผู้ปุวยกลุ่มเขียว เหลือง

ทุกหน่วย
บริการ

ต.ค.
64- NCD Clinic 

เจาะFBS(Strip) ทุก  3 เดือนส่งแบบรายงานผลให้  มอค.ๆลงข้อมูล DM ,DM+HT ,HT ทีมสหสาขา
ใน  HOSxP ,JHCISและจ่ายยาโดย  มอค. ทัง้หมด 5489  คน วิชาชีพ

รพ.สต.ทุกแห่ง
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16.3 มอค. เยี่ยมบ้านตามกลุ่มเปูาหมายที ่COC รายงาน FCT ระดับโซน ผู้ปุวย   NCD ทุกรายที่
ทุกหน่วย
บริการ

ต.ค.
64-

ทีมPCU/FCT
  เยี่ยมทุกกลุ่มโรค  ทีม่ีความซับซ้อน 1วัน/สัปดาห์ ใน ช่วงบ่าย ทีม่ีความซับซ้อนตาม

กลุ่มทีC่OCรายงานFCT
16.4 จัดระบบบริการยาตามกลุ่มผู้ปุวย โดยจัดทํากรอบบัญชียา  รพ.สต. /PCU

พ.ย.-
ธ.ค. เภสัช/ชลธิชา

เพิม่กรอบยา Emergency  กลุ่ม DM ,  HT
16.5 พัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการเจาะ  FCG และวัดความดันโดยบูรณาการ
ในแผนงานประจํา  อสม.

ต.ค.-
ธ.ค. PCU

16.6  ติดตามผู้ปุวยทีไ่ม่มาตามนัดวันต่อวันโดยการ กลุ่มปุวยใน Clinic NCD  ทุกรายรพ.และ
ต.ค.
64-

ผู้รับผิดชอบงาน
    -ทําทะเบียนโทรศัพท์ในกลุ่มปุวยทุกรายลงในระบบ  HOSxP ผู้ปุวยเบาหวาน 2,997 คน รพ.สต. NCD รพ./รพ.สต.
    -จัดระบบแจ้งการนัดและติดตามนัด ผู้ปุวยความดัน  7,026 คน
17.พัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับตดิตาม
17.1 พัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลในระบบ HOSxP/ระบบJHCIS/daรพ.แจ้ห่มและ

ต.ค.
64- ผู้รับผิดชอบงาน

    - การใช้ Applicationเพือ่ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง กลุ่มสงสัยปุวย และกลุ่มปุวยApplication Ones DID3 NUX Dashboard
รพ.สต. 10

แห่ง NCD รพ./รพ.สต.

Smart อสม.,PCC,mHealth  "NCD any where any time"
17.2 ส่งต่อผ่านระบบ Thai referในผู้ปุวยทีส่่งรับยาต่อรพ.สต. กลุ่มปุวยทัง้หมดแยกตามสีในแต่ละรพ.สต.และรพ.รพ.แจ้ห่มและ

ต.ค.
64- ผู้รับผิดชอบงาน

และรพ.สต.ส่งรับยาต่อทีร่พช.โดย มีการConsult ผ่านกลุ่มไลน์ /Line application  /ผู้ปุวยเบาหวาน 2,997 คน
รพ.สต. 10

แห่ง NCD รพ./รพ.สต.

โทรศัพท์ก่อนส่งต่อผู้ปุวยในกลุ่ม Case  Emergency ผู้ปุวยความดัน  7,026 คน
17.3 ส่งต่อ ในโปรแกรมLampang coc ในผู้ปุวย DM,HT Uncontrole  เพือ่รับการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยกลุ่มสีแดงDM,HT  Uncontrol ทุกรายรพ.แจ้ห่มและ

ต.ค.
64- ผู้รับผิดชอบงาน

ผู้ปุวย DM กลุ่มสีแดง ทีม่ี FBS ≥200mg/dl×2visit ผู้ปุวยเบาหวานกลุ่มสีแดง 159 คน
รพ.สต. 10

แห่ง NCD รพ./รพ.สต.
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ผู้ปุวย HT กลุ่มสีแดง ทีม่ี BP ≥ 180/110mm/Hg×2visit ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงกลุ่มสีแดง 137 คน
17.4  ลงและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน กลุ่มปุวยทัง้หมดแยกตามสีในแต่ละรพ.สต.และรพ.รพ.แจ้ห่มและ

ต.ค.
64- NCD Clinic 

ผู้ปุวยเบาหวาน 2,997 คน
รพ.สต. 10

แห่ง NCD รพ./รพ.สต.

ผู้ปุวยความดัน  7,026 คน
17.5  วิเคราะห์ข้อมูลจาก HDC/HOSxP  ทุก  1-3  เดือน กลุ่มปุวยใน Clinic NCD  ทุกรายรพ.แจ้ห่มและ

ต.ค.
64- ชลธิชา

ผู้ปุวยเบาหวาน 2,997 คน
รพ.สต. 10

แห่ง

ผู้ปุวยความดัน  7,026 คน
115,410   รวม



ประเด็น / งาน : พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90

2. ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะการถดถอยด้านสุขภาพ ที่ได้จัดทํา Care Plan และได้รับ Intervention อย่างน้อย 1 กิจกรรม เขตสุขภาพที่ 1 จังหวดัลําปาง ปงีบประมาณ2565
3. กลุ่มอายุ 55 ปขีึ้นไปได้รับการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ (50 คน/อ.)

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1. อําเภอแจ้ห่มเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด 9,514 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88  ( 2561  2562 2563 และ 2564 ร้อยละ 26.62 ,28.09 ,29.36 และ 30.86)

รองลงมา ได้แก่ มีภาวะข้อเข่าเส่ือม ร้อยละ 25 ,เส่ียงต่อภาวะหกล้ม ร้อยละ 12.65 และเร่ิมมีภาวะสมองเส่ือม ร้อยละ 1.15

8. วัดผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวน 7 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 63.63 คงค้างอีก 4 แห่ง โซน NPCU บ้านม่วง 2 วัด วัดม่อนเจริญธรรรม และ วัดนางาม โซน NPCU แม่สุก 2 วัด  วัดดอนมูล และวัดหัวฝาย มีพระ อสว. 8 รูป

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ 060105

3. มีชมรมผู้สูงอายุ  7 ตําบล 65 ชมรม ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 58 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 89.23

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แจ้หม่  จังหวัดล าปาง

พบ 7 ตําบลที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20  ส่วนตําบลที่มีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุระดับสุดยอดคือเกินร้อยละ 30 มี 3 ตําบล คือ ตําบลแจ้ห่ม ตําบลวิเชตนคร และตําบลบ้านสา ร้อยละ 38.96  35.96

และร้อยละ 30.87 แบ่งเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 98.29 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 1.28 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.43 

2. การคัดกรองกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียง /ผิดปกติ มากที่สุด ได้แก่ ภาวะโภชนาการ พบผู้สูงอายุที่มีดัชนีมวลกายเกิน (เร่ิมอ้วนและอ้วน) ร้อยละ 21.95 (ผอม ร้อยละ 16.71) 

ผู้รับผิดชอบ

4. การประเมินผลตําบล LTC ผ่านเกณฑ์ 6 ตําบล จากทั้งหมด 7 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 85.71 

5. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล จํานวน Care plan ที่ได้รับอนุมัติ โอนเงินเพื่อซ้ือบริการร้อยละ 82.07

6. จํานวน Care manager ทั้งหมด 14 คน  Care giver 90 คน นักอาสาบริบาล 14 คน

7. อปท.ที่เข้าร่วม LTC ปี 59- 65 จํานวน  8 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100  

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง ปงีบประมาณ 
2565

1.การส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ

1.1 กลุ่ม Pre-aging(อายุ 55-64ป)ี การเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาย5ุ5-64ป ี50 คน/อ. NPCU บา้นม่วง 5,000 UC ต.ค.64-ก.ย.65 นันทริกา/สุภาณี
1.1.1 จัดต้ัง Anti-aging center CM 10 รพ.สต.
1.1.2 จัดบริการ ประเมิน ใหค้วามรู้ จัดกิจกรรมตามโปรแกรม Style Smile Smart  CMรพ.แจ้หม่
1.1.3 สร้าง Line group  Anti-aging center อุษนา / ผริตา
1.1.4 ติดตามรายงานและประเมินผล
ปอ้งกันข้อเข่าเสื่อม

1. การส่งเสริมสุขภาพในการปอูงกัน และการดูแลข้อเข่าเส่ือมด้วยการพอกเข่า ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ 3 NPCU ต.ค.64-ก.ย.65 วันนา รุจิเรศ

ในกลุ่มอาย5ุ5ปขีึ้นไป ที่มีปญัหาปวดเข่า

หรือผู้ที่มีอายุ 55 ปขีึ้นไป (10รพ.สต.+รพ.
แจ้หม่) สุทธณีิย.์ 

1.1 รพ.สต.จัดทําโครงการร่วมกับอปท.ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังนี้ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี และ จนท.รพ.สต. 
*ใหค้วามรู้เร่ืองข้อเข่าเส่ือม
*สมุนไพรพื้นบา้นที่ใช้ในการพอกเข่า ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพื้นบา้น
*กิจกรรมพอกเข่าด้วยตัวเอง 
*การบริหารกล้ามเนื้อขาและเข่า
1.2 รพ.จัดซ้ือสมุนไพรพอกเข่าที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนทกุรพ.สต.อย่างน้อยร้อยละ 50 NPCU 3 โซน 12,814 คน 3 NPCU  -       UC ม.ค.65-ก.ย.65 รุจิเรศ
ของกลุ่มอายุ 55 ปขีึ้นไป ร้อยละ 50 = 6,407 คน (10รพ.สต.+รพ.

แจ้หม่) บรูณาการงาน

1.โซน NPCU บา้นม่วง NPCU บา้นม่วง 2,910 คน แพทย์แผนไทย



จํานวน แหล่งงบ
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ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

2.โซน NPCU แจ้หม่ NPCU แจ้หม่  1,169 คน
3 โซน NPCU แม่สุก NPCU แม่สุก 2,328 คน
พลัดตกหกล้ม
1. การส่งเสริมสุขภาพเพื่อปอูงกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มอายุ 55ปขีึ้นไปที่มีนน.เกิน NPCU 3 แหง่ 2,846 คน 3 NPCU กสต. ก.พ.65-ก.ย.65 นันทริกา/สุภาณี
อย่างน้อยร้อยละ 20 ร้อยละ 20 = 570 คน (10รพ.สต.+รพ.

แจ้หม่) CM 10 รพ.สต.
1.โซน NPCU บา้นม่วง NPCU บา้นม่วง 260 คน  CMรพ.แจ้หม่
2.โซน NPCU แจ้หม่ NPCU แจ้หม่  103 คน อุษนา / ผริตา
3 โซน NPCU แม่สุก NPCU แม่สุก 207 คน
1.1 รพ.สต.จัดทําโครงการร่วมกับอปท.ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังนี้
*การใหค้วามรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ

*ใหค้วามรู้เร่ืองข้อเข่าเส่ือม
*การบริหารกล้ามเนื้อขาและเข่า
*การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวยั
1.2 ตรวจติดตามคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอายุ 55ปขีึ้นไปที่มีนน.เกิน โดยใช้แบบ ผู้สูงอาย6ุ0 ปขีึ้นไป 9,514 คน 3 NPCU   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65 นันทริกา/สุภาณี
ประเมินการทรงตัวและความเส่ียงในการล้ม  (Timed up and Go Test : TUGT)

ผู้ที่มีอาย5ุ5ปขีึ้นไปที่มีน้ําหนักเกิน

(10รพ.สต.+รพ.
แจ้หม่) CM 10 รพ.สต.

และสอนการออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อขา-เข่า ร้อยละ 20    1 คร้ัง/ปี  CMรพ.แจ้หม่
ฟัน
1.ตรวจติดตามประเมินสุขภาพฟนัผู้สูงอายุที่ปวุยโรคเบาหวานใหเ้ข้าถึงบริการ ผู้สูงอายุที่ปวุยเปน็DM ร้อยละ 20 7 ตําบล บรูณาการงบ   -  ต.ค.64-ก.ย.65 ทนัตกรรม
การทาฟลูออไรด์เพื่อปอูงกันรากฟนัผุ รพ./รพ.สต. 11แหง่ งานทนัตกรรม
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมปอูงกันทนัตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ ตําบล LTC ผู้สูงอาย6ุ0 ปขีึ้นไป 9,514 คน



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้
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3.จัดทมีออกตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบา้นและติดเตียงโดยทมี FCT/CM/CG ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพงิจํานวน 133 คน
2.จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ (universal design) ใน สถานบรกิาร /บา้น/วัด
2.1 ติดตามสถานบริการทกุแหง่ปรับปรุงสถานบริการใหผ่้านเกณฑ์ universal design  - รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่ บรูณาการ   -  มี.ค.-65 นันทริกา/สุภาณี
2.2 ติดตามรพสต.ทกุแหง่ประเมินและใหข้้อมูลเพื่อปรับปรุงวดัเปาูหมายใหผ่้านเกณฑ์  - วดั 11 วดั วดั 11 วดั งบพฒันา มิ.ย.65,ก.ย.65 ผอ.รพ.สต.10แหง่
universal design  - รพ.สต.10 แหง่ รพ.สต. 10 แหง่ รพ./รพ.สต.
2.3 ติดตาม รพ.สต.ทกุแหง่/รพ. สํารวจและเลือกครัวเรือน ที่มีความเส่ียงดังนี้ PCUละ 30 ครัวเรือน 7 ตําบล   -   -  นันทริกา/สุภาณี
   -ผู้สูงอายุที่อ้วน /เส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุที่อ้วนจํานวน 260 คน 66 หมู่บา้น
   -มีสภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการหกล้ม ผู้ที่มีอาย5ุ5ปขีึ้นไปที่มีน้ําหนักเกิน

ร้อยละ 20 จํานวน 310 คน
2.4 จัดเวท ีConference เยี่ยมเสริมพลัง ทมีพี่เล้ียง รพ.สต./รพ.แจ้หม่ ในการติดตาม จนท.รพ.แจ้หม่4คน  NPCU แม่สุก 4,000 UC มี.ค.-65 นันทริกา/สุภาณี
จัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ (universal design) ใน สถานบริการ/ครัวเรือน/วดั  - รพ.สต.10 คน  NPCU รพ.แจ้หม่ มิ.ย.-65 ผอ.รพ.สต.10แหง่
   -คืนข้อมูลนําเสนอใหท้มี NPCU และ สสอ.รับรองประชุม พชอ.พจิารณาสนับสนุน ครัวเรือน 3 โซน  NPCU บา้นม่วง
รพสต.ส่งข้อมูลใหพ้ชอ.เพื่อนําเข้าที่ประชุมเสนอใหช้่างทอ้งถิ่นทํารายละเอียดปรับปรุง  NPCU แม่สุก
ดําเนินการปรับปรุงจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอาย/ุพกิาร ตามเปาูหมายที่กําหนด  NPCU รพ.แจ้หม่
รายงานความก้าวหน้า ให ้สสจ.ทกุ 4 เดือน  NPCU บา้นม่วง

จนทNPCU 5 คน
สสอ. 1 คน

3.การดูแลผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง

3.1 พฒันาศักยภาพ Care manager : CM  (หลักสูตร Online 10 วนั) จัดโดยศูนย์  - จํานวน 1 คน เรียน  Online จนท.รพ.สต.ทุ่งฮ้าง  - งบศูนยอ์นามัย 13-24 ธ.ค.64 สุภาภรณ์  เกิดผล
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จนท.รพ.สต.ทุ่งฮ้าง  ที1่ เชยีงใหม่

4 การควบคุมติดตาม
1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุระดับอําเภอ คณะกรรมการ ฯ อ.แจ้หม่ 3,000 UC มี.ค.-65 นันทริกา/สุภาณี



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานผู้สูงอายุในอําเภอแจ้หม่  จํานวน 30 คน ก.ค.-65 ผอ.รพ.สต.10แหง่
2. การรายงานผลการดําเนินงานผู้สูงอายุในเวทคีปสอ.แจ้หม่ และพชอ.ทกุ 6 เดือน

รวมเป็นเงิน                               12,000 (หนึ่งหมื่นสองพนับาทถ้วน)



ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

สาขา Trauma :ป2ี564 ผู้ปวุยกลุ่ม Fast tract และวกิฤตฉุกเฉินมีอัตราการเรียกใช้บริการ 1669 ร้อยละ 12.84(149/1,160 คร้ัง )กลุ่มผู้ปวุยที่ CPR และ On ETT มาด้วยระบบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ร้อยละ 21.27(40/188 คน)การทบทวนเวชระเบยีนผู้เสียชีวติทีE่R และหลังส่งต่อ24 ชม.พบวา่ร้อยละ 68.9 เปน็ผู้มีโรคประจําตัว เช่น HT,DM,Stroke,Old MI โรคหวัใจชนิดต่างๆ รวมถึง CKD 
ระบบส่งต่อ : จากการรายงานอุบติัการณ์ไม่พงึประสงค์ของศูนย์ส่งต่อ รพศ.ลําปางพบวา่มีการดูแลผู้ปวุยไม่เหมาะสม ที่พบสูงสดคือ ภาวะหายใจลําบาก SPO2<95%
ความดันโลหตํ่ิาถูกส่งต่อในขณะที่ความดันโลหติยังไม่คงที่ เปน็ต้น ทําใหพ้บวา่มีผู้ปวุยอาการทรุดลงขณะส่งต่อ และมีการเสียชีวติทั้งในขณะส่งต่อ ในหอ้งฉุกเฉิน รพศ.ลําปางรวมถึง
เสียชีวติภายใน 24 ชม.หลังส่งต่อ 

สาขาSepsis อัตราตายcommunity acquire sepsis ร้อยละ 18.13  ส่วนใหญ่เปน็ผู้ปวุยทางอายุรกรรม ร้อยละ13.19 โดยมีผู้ปวุยที่เข้ารับการรักษาที่  รพ.แจ้หม่ทั้งหมด  193  รายแบง่เปน็ผู้ปวุย

สาขา CKD : ผู้ปวุยขึ้นทะเบยีนโรคไตวายจํานวน 1,973 ราย stage  1  จํานวน 20   ราย , stage2  จํานวน 106 รายstage3  จํานวน121 ราย, stage 4  จํานวน  268   ราย
,stage5  จํานวน 125 ราย   มีผู้ปวุยฟอกไต จํานวน 27 ราย 

สาขาstroke : ป ี2564 ผู้ปวุย Stroke  96ราย Stroke Fast  tack จํานวน 16ราย (ร้อยละ 16.66) nonfast tack จํานวน 80 ราย(ร้อยละ 83.33)แยกเปน็ Ischemic จํานวน 86ราย
 hemorrhageจํานวน 10 ราย มีการเรียกใช้บริการ 1669 จํานวน 8ราย (ร้อยละ 8.3 )

Sepsis จํานวน 168  ราย  และ Septic  shock  จํานวน 25   รายผู้ปวุยได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาที่ รพ.ลําปาง  และ  รพ.เกาะคา) ผู้ปวุย  Sepsis  จํานวน  107  ราย  

ผู้ปวุย  Septic  shock   จํานวน   20   ราย    โดยพบวา่ผู้ปวุยโรคทาง  NCD เสียชีวติร้อยละ  55.88  โรคมะเร็ง  ร้อยละ   23.52  โรคพษิสุราเร้ือรัง ร้อยละ 8.8 

สาขา Trauma 1.อัตราผู้ปวุยกลุ่ม Fast track เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน> 80%  2.อัตราตายผู้ปวุยTriage level 1ภายใน24 ชั่วโมง <12%
สาขา CKD 1.ร้อยละของผู้ปวุย DM / HT ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเร้ือรัง> 80%  2.ร้อยละของผู้ปวุย DM, HT เปน็โรคไตเร้ือรังรายใหม่> 20% 3. ผู้ปวุยCKDที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr> 66%
ระบบส่งต่อ ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุยนอกเขตสุขภาพลดลงร้อยละ10

สาขา STEMI :ป2ี564 มี STEMI16 ราย มีข้อบง่ชี้ใหS้K 1 ราย ส่งต่อเพื่อ PCI 14 รายเสียชีวติทีE่R รพ.แจ้หม่1ราย มีประวติัโรคประจําตัวเปน็HT,DLP ญาติไม่เข้าใจเร่ืองการเรียกใช้บริการ1669

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ..........แจ้หม่.......... จังหวัดล าปาง

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

สาขาstroke 1.ลดอัตราตายผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง(I60-I69) < 7%  2.ลดอัตราตายผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองแตก(I60-I62) <25% 3.ลดอัตราตายผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ตัน(I63) <5%
สาขาSTEMI ลดอัตราตายจาก STEMI < 8%
สาขาSepsis อัตราตายcommunity acquire sepsis < 40%



จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ service plan  อ าเภอแจ้หม่ จังหวัดล าปาง 
ปงีบประมาณ 2565

1.พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
  - ทบทวนคําส่ังคณะกรรมการ service Plan ระดับอําเภอ 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ธ.ค.-64 ภทัริตา
 - ประชุมคณะกรรมการ service Plan ระดับอําเภอ บรูณาการร่วมกับการประชุม 2 คร้ัง/ปี อําเภอแจ้หม่ ก.พ.65,ก.ค.65 ภทัริตา
คปสอ.
 - สรุปรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดัservice plan แต่ละสาขา 1 คร้ัง/เดือน อําเภอแจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65 ภทัริตา
2.พัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร
2.1 เพิ่มการเข้าถึงบริการ
 - ร่วมกับระบบบริการปฐมภมูิในการใหค้วามรู้เร่ือง Stroke STEMI Sepsis NPCU 3  แหง่ อําเภอแจ้หม่ ม.ค.65-ก.ย.65 รพ./รพ.สต.
awareness sign
 - ร่วมกับระบบบริการปฐมภมูิจัดทํา Mappingผู้ปวุยNCD ทมีีความเส่ียงต่อการเกิด NPCU 1  แหง่ อําเภอแจ้หม่ ม.ค.65-ก.ย.65 รพ./รพ.สต.
ภาวะACS
  - ประชาสัมพนัธก์ารเรียกใช้บริการ 1669 และApplication 1669ผ่าน Facebook

NPCU 3  แหง่ อําเภอแจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65 IT
ของโรงพยาบาล
  - ใหค้วามรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสถานศึกษาและเครือข่ายประชาชน รร.มัธยม 2 แหง่ รร.แจ้หม่วทิยา ม.ค.65-ก.ย.65 ER
 - วเิคราะหแ์ละคืนข้อมูลการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่ม Fast tract 3 เดือน/คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ธ.ค.64,มี.ค.65 งานER
(Stroke,STEMI,Sepsis,Trauma) มิ.ย.65,ก.ย.65
 - ประสานงาน แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอปท.

 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-65 ER,พชอ
 - สนับสนุนใหอ้ปท.ขอขึ้นทะเบยีนชุดปฏบิติัการฉุกเฉิน  1 แหง่ อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-ก.ย.65 ER,พชอ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

2.2 พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ
2.2.1 สาขาSTEMI
 - ทบทวนความรู้การอ่านEKG เบื้องต้น 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-65 กรรมการ servive Plan

 - จัดระบบ STEMI fast track จากบา้นมาโรงพยาบาล 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-ก.ย.65 กรรมการ servive Plan

 - Conference case STEMI 2  คร้ัง รพ.แจ้หม่ ม.ค.65-ก.ย.65 กรรมการ servive Plan

2.2.2 สาขาStoke
 - ทบทวนแนวทางการดูแลเมื่อเกิดStroke ในโรงพยาบาล 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-65 กรรมการ servive Plan

 - ร่วม Case conference Stroke Net work 4  คร้ัง รพ.แจ้หม่ ม.ค.65-ก.ย.65 กรรมการ servive Plan

2.2.3 สาขาSepsis
 - ทบทวนการลงวนิิจฉัย sepsis ก่อนลงข้อมูล  Sepnet 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-65 กรรมการ servive Plan

 - จัดระบบ Rapid response เพื่อบริหารจัดการ sepsis fast track 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-65 กรรมการ servive Plan

 - Conference case Sepsis 2  คร้ัง รพ.แจ้หม่ ม.ค.65-ก.ย.65 กรรมการ servive Plan

2.2.4 สาขาCKD
 - ใหค้วามรู้ในโรงเรียนไตในผู้ปวุยโรคไตเร้ือรัง เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผู้ปวุยไตstage 3b-5 รพ.แจ้หม่ ม.ค.65-ก.ย.65 กรรมการ CKD
 - จัดทํารายงานแบบประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบยีนหน่วยบริการล้างไตทาง
ช่องทอ้ง 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ ธ.ค.-64 วมิล
 - จัดระบบบริการTelemedicine ในการรักษาผู้ปวุย CAPD รพ.แจ้หม่ ม.ค.-ก.ย.65 กรรมการ CKD
 - ร่วมกับทมีFCT ติดตามเยี่ยมบา้นผู้ปวุยไตวาย ผู้ปวุยฟอกไต27ราย อําเภอแจ้หม่ ม.ค.-ก.ย.66 กรรมการ CKD
2.2.5 สาขาTrauma
 - พฒันาหอ้งฉุกเฉินคุณภาพ ONE ER ONE PROVINCEร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย รพ.แจ้หม่ UC ม.ค.65-ก.ย.65 ER
 - วเิคราะหแ์ละคืนข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจรทางถนนแก่ศูนย์ความ
ปลอดภยัทางถนนอําเภอ
 - ซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่ 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ 8,000 UC ก.พ.-65 ER



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

3.พฒันาการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ
 - จัดหาเคร่ือง telemedicine เพิ่มเติม 1 เคร่ือง รพ.แจ้หม่ การแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ลําปาง ร.พ.แจ้หม่
 - ประชุมทบทวน/นําเสนอประเด็นปญัหา การดูแลผู้ปวุย ร่วมกับเครือข่าย 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65 ER
 - สร้างกลุ่ม Line consult Emergency and Fast tract อําเภอแจ้หม่ 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ธ.ค.-64 ER
4. พฒันาศักยภาพบคุลากร
 - ร่วมประชุมเร่ืองการลงวนิิจฉัยและสรุปเวชระเบยีน  sepsis กับ รพ. แม่ข่ายผ่าน 1 คร้ัง อําเภอแจ้หม่ ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 กรรมการ Sepsis
 ระบบ ZOOM
 - ส่งแพทย์ อบรมเชิงปฏบิติัการ ventiilator  1 คน รพ.แจ้หม่ 5,000 UC ม.ค.65-ก.ย.65 HR
 - ส่งพยาบาลวชิาชีพ  อบรมที่ ICU รพศ.ลําปาง  2 คน รพ.แจ้หม่ 10,000 UC ม.ค.65-ก.ย.65 HR
 - ส่งพยาบาลวชิาชีพ  อบรมที่ ศูนย์โรคไต รพศ.ลําปาง  1 คน รพ.แจ้หม่ 5,000 UC ม.ค.65-ก.ย.65 HR
 - ส่งพยาบาลวชิาชีพ ร่วมอบรมเชิงปฏบิติัการ Inculsive Trauma system และ 4 คน รพ.แจ้หม่ 20,000 UC ม.ค.65-ก.ย.65 HR
ACLS 
 - ส่งพยาบาลวชิาชีพ อบรมพยาบาลผู้ประสานงาน Nurse Coordinator  1 คน รพ.แจ้หม่ 5,000 UC ม.ค.65-ก.ย.65 HR
 - ส่งพยาบาลวชิาชีพ งานอุบติัเหตุฉุกเฉินอบรม/ศึกษา/ดูงาน ที่รพศ.ลําปาง  2 คน รพ.แจ้หม่ 10,000 UC มี.ค.65-ส.ค.65 HR

63,000 UC



   /  สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์                       งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ร้อยละ 55 ของผู้ปวุยยาเสพติดเข้ารับการบําบดัรักษาและติดตามดูแล ป ี65 (Retention Rate) 
ร้อยละ 65 ของผู้ปวุยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บําบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ป ี64 (SMIV)
อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อ ประชากรหนึ่งแสนคน 

สถิติผู้ปวุยที่มารับบริการที่กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในโรงพยาบาลและ รพสต.7 แหง่ ในปงีบประมาณ 2564 อันดับ1 กลุ่มโรควติกกังวล จํานวน 263 คน/867 คร้ัง
อันดับ 2 โรคจิต จํานวน 195 คน / 1023 คร้ัง ,อันดับ 3 โรคผิดปกติด้านอารมณ์  จํานวน 182 คน/ 752 คร้ัง ,อันดับ 4โรคติดสุรา จํานวน 158 คน / 772 คร้ังและอันดับ5 โรคสมาธส้ัิน (ADHD)
จํานวน 82 คน / 94 คร้ัง 
          สถานการณ์ปญัหายาเสพติด อําเภอแจ้หม่ ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในปงีบประมาณ 2564 พบวา่  สถิติผู้ปวุยเข้ารับการบําบดั  ระบบสมัครใจ จํานวน 10 ราย 
,ระบบบงัคับบําบดั จํานวน 72 ราย รวม 82 ราย และผู้ปวุยที่มีอาการทางจิตจากสุรา จํานวน 3 ราย ราย ,จากสารเสพติด จํานวน 6 ราย  และผู้ปวุยที่รับการบําบดัฝ่ินด้วยเมทาโดน 
อย่างต่อเนื่อง จํานวน 7 ราย ซ่ึงงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้พฒันาระบบงาน พฒันาศักยภาพทมีผู้ใหก้ารบําบดั  และมีระบบในการบําบดั ติดตาม ดูแลผู้รับการบําบดัอย่างต่อเนื่องจนครบ

ร้อยละของผู้ปวุยยาเสพติดเข้ารับการบําบดัรักษาและติดตามดูแล ป ี65 (Retention Rate) คิดเปน็ ร้อยละ 83.33 และผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จ 9 ราย คิดเปน็อัตรา 25.6 ต่อแสนประชากร ในป ี2564 

จ านวน แหล่งงบ
สาขาสุขภาพจิตยาเสพติด
ยาเสพติด
1.ร่วมกับ ศปปสอ.แจ้หม่ ในการค้นหา คัดกรองในสถานศึกษา /ชุมชน สถานศึกษา 5 แหง่ อ.แจ้หม่ ผู้เสพ ผู้ติดเข้า ต.ค.64-ก.ย.65 สุเทพ,นฤมล

ชุมชน 67 หมู่บา้น สู่กระบวน รัชดา
การบําบดั

ตัวชี้วัดคุณภาพ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ...............แจ้ห่ม................จังหวัดล าปาง

งาน....พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ service plan

สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด 

ขั้นตอนการบําบดั และ งานยาเสพติด ได้พฒันางานตามมาตรฐาน HA ยาเสพติด ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานยาเสพติดคร้ังที3่ วนัที่ 10 มีนาคม 2563  

ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

2. การบําบดัรักษาฟื้นฟสูมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติด
2.1 พฒันาศักยภาพบคุลากร ด้านการบําบดัและรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพ ผู้รับผิดชอบ รพ.แจ้หม่ งบร่วมกับงบ UC ก.พ.-65 นฤมล,รัชดา
ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มงานสุขภาพจิต แก้ไขปญัหาการฆ่าตัวตาย
2.2 กิจกรรมบําบดัจิตสังคมบําบดั มีการบําบดั นฤมล,รัชดา
  - ในโรงพยาบาลแจ้หม่ จํานวน 10 คร้ัง / คน (ระบบสมัครใจและบงัคับบําบดั) 100 ราย รพ.แจ้หม่ ตามมาตรฐาน อภณิกุ์
2.3 บําบดัผู้ติดฝ่ินด้วยเมทาโดน 7 ราย รพ แจ้หม่ ผู้ติดฝ่ินสามารถ งบร่วมกับกลุ่ม UC นฤมล,รัชดา
 - ผู้ปวุยได้รับการดูแลตามแนวทาง Harm reduction หยุดเสพและ งานเภสัช
 - ดูแลผู้ปวุยในการประเมิน ส่ังการรักษา จ่ายยาเมทาโดน โดยทมีสหวชิาชีพ ได้รับการรักษา

ด้วยเมทาโดน
2.4 ร่วมกับ ศปปส.อ.แจ้หม่ นําผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด เข้ารับการบําบดั 30ราย วดับรรพตสถิตย์ ผู้เสพเข้าสู่ ศป.ปสอ. มีค - กย65 นฤมล,รัชดา
ค่ายปรับเปล่ียนะพฤติกรรม กระบวนการ แจ้หม่ อภณิกุ์

บําบดัและครบ
ขั้นตอน

2.5 ติดตามผู้ผ่านการบําบดัจนครบ 1 ปี 11 ราย อ. แจ้หม่ ผุ้ปวุยระบบ งบ สสจ. ต.ค.64-ก.ย.65 นฤมล,รัชดา
สมัครใจได้รับ ลําปาง อภณิกุ์
ติดตามหลังการ
บําบดัครบขั้นตอน

2.6 ร่วมกับศปปส.อ.แจ้หม่การบําบดัโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 10 ราย หมู่ 1 ต.แม่สุก ผู้ปวุยได้รับการ งบ งานยาเสพติด ศป.ปสอ. ม.ค. - กย65 นฤมล,รัชดา
สําหรับผู้เสพยาเสพติดโดยใช้กระบวนการ CBTx บําบดัโดยการ สสจ.ลําปาง แจ้หม่

มีส่วนร่วมของ
ชุมชน

3. พฒันาระบบการบําบดับหุร่ี /สุรา รพ.แจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65 นฤมล,รัชดา
 -คัดกรองผู้ติดบหุร่ี /สุราใน คลินิกโรคเร้ือรัง /จิตเวช / ยาเสพติด 100 ราย อภณิกุ์



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

 - บําบดัสุราในคลินิกบําบดัสุรา ผู้ปวุยใน 
 -จัดซ้ือหมากฝร่ังอดบหุร่ี 15 กล่อง รพ.แจ้หม่ 3,900 UC มี.ค.-65 นฤมล
จิตเวช
1.พฒันาแนวทางการดูแลผู้ปวุยร่วมกันกับทมีสหสาขาวชิาชีพ 1 คร้ัง/ ปี รพ.ลําปาง มีแนวทางใน เมย-ก.ย.65 นฤมล,รัชดา
  - แนวทางการดูแลผู้ปวุยจิตเวชฉุกเฉิน สสจ.ลําปาง การดูแลผู้ปวุย รุ่งลาวลัย์
 - แนวทางการดูแลเด็กและวยัรุ่น / การประเมิน คัดกรอง รพ.แจ้หม่ จิตเวช อภณิกุ์
ประสานเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาเขต3 สพฐ เขต3
 - แนวทางการขอรับคําปรึกษา / การส่งต่อ
รพ.ลําปาง ,รพ.สวนปรุง ,รพ.ธญํญารักษ ์เชียงใหม่
2.พฒันาศักยภาพบคุลากร ตามแผนงานจิตเวช สสจ.ลําปางและ รพ.ลําปาง 2 คร้ัง/ปี รพ.ลําปาง บคุลากรได้รับ ต.ค.64-ก.ย.65 นฤมล,รัชดา
 - พยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่ ,พยาบาลจิตเวชเด็กและวนัรุ่น และนักจิตวทิยา สสจ.ลําปาง การพฒันา รุ่งลาวลัย์
 - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายจิตเวช รพ.ลําปางและ รพ.ชุมชน รพ.แจ้หม่ ศักยภาพ อภณิกุ์
3.พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช บรูณาการระบบบริการปฐมภมูิ ต.ค.64-ก.ย.65 นฤมล,รัชดา
 -มีระบบคัดกรองความเส่ียง 3Q,9Q,8Q ในกลุ่มเส่ียง NCD , จิตเวช , ทกุคร้ังที่มารับ รพสต.10 แหง่ กลุ่มเส่ียงได้รับ อภณิกุ์
กลุ่มเปราะบาง ใหก้ารช่วยเหลือ รักษา ติดตาม ดูแลต่อเนื่อง บริการ การคัดกรอง
 -พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตบรูณาการ ร่วมกับทมี PCC แต่ละตําบลเพื่อ เดือนละ1คร้ัง รพสต.7 แหง่ ผู้ปวุยได้รับยา
ใหผู้้ปวุยจิตเวชได้รับบริการในพื้นที่ลดความแออัดโดยประสานเครือข่าย รพสต. จิตเวชต่อเนื่อง
ในการจ่ายยาจิตเวชที่รพสต.เดือนละ 1 คร้ัง และติดตามเยี่ยมบา้นผู้ปวุยที่ ไม่มีอาการทาง
ขาดการรักษา หรือ ผู้มีปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ จิตกําเริบ
 -ร่วมกับเครือข่ายในการดูแล รักษา ผู้ปวุยจิตเวชที่มีอาการไม่คงที่ หรือ มีภาวะ ทกุคร้ังที่ได้ รพสต. ผู้ปวุยจิตเวชไม่
ฉุกเฉินทางจิตเวช  และ กลุ่มผู้ปวุยจิตเวชที่มีความก้าวร้าว รุนแรง รับแจ้งเหตุ สภ.แจ้หม่ สร้างความรุนแรง
 -จัดอบรมใหค้วามรู้ทกัษะการฟงัด้วยใจและการใหคํ้าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ 1 คร้ัง/ ปี รพสต,อสม บคุลากรได้รับ 1,500 UC ก.พ.-65 นฤมล,รัชดา
ผู้มีปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับอําเภอ ความรู้ ทกัษะ อภญิกุ์



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

พัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ย OSCC 
1.ประชุมทมีสุขภาพจิต ใน รพ.และรพสต ผู้รับผิดชอบ รพ.แจ้หม่ ผู้ปวุยOSCC บรูณากาการ UC ก.พ.-65 นฤมล,รัชดา

กลุ่มงานสุขภาพจิต ได้รับการดูแล อบรมทมีสุขภาพจิตอําเภอ
2.ทบทวนแนวทางการดูแล ผู้ปวุย OSCC ร่วมกับทมี สหสาขาวชิาชีพ กลุ่มงานสุขภาพจิต รพ.แจ้หม่ ติดตาม80% ก.พ.-65 นฤมล,รัชดา
3.อบรมเชิงปฏบิติัการ ผู้ดูแลผู้ปวุย ในงานฉุกเฉิน และผู้ปวุยใน กลุ่มงานสุขภาพจิต รพ.แจ้หม่ 5,720 สํานักงานปลัด พ.ค.-ก.ค.65 นฤมล,รัชดา
4. รายงานข้อมูล หยิงต้ังครรภไ์ม่พร้อม และผู้ถูกกระทํารุนแรงทกาย เพศ กลุ่มงานสุขภาพจิต กระทรวง ต.ค.64-ก.ย.65 นฤมล
ในระบบโปรแกรม OSCC กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข

บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รวมงบประมาณ 11120



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) 

ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ

1      การผลิตและพฒันากําลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เปน็มืออาชีพ 

2      Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 

3      การพฒันาเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1      มีบคุลากรตอบแบบประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) 100% 

2      หวัหน้างานของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ลําปาง ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 100% 

3      มีองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 20

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1 ผลการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่ Happinometer 

2 ผลงานวจิัย / R2R ของสถานบริการสาธารณสุข

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ ….............
โครงการ Happy MOPH องค์กรแหง่ความสุข คปสอ.แจ้หม่ ประจ าปงีบประมาณ 2565

1. บคุลากรตอบแบบประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) 100% คปสอ รพ.แจ้หม่ พ.ย. 64 - ม.ค. 65 สุเทพ/วรพงษ์
2. หวัหน้างานประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 100% คปสอ รพ.แจ้หม่ ม.ค.-65 คกก.HR
3. กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหวัใจ" คปสอ รพ.แจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65

 - เข้าร่วมกิจกรรมงานพธิต่ีาง ๆ ที่วา่การอําเภอ
4. กิจกรรม HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแหง่ความสุข คกก.HR

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แจ้หม่ จังหวัดล าปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบใุห้
ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบใุห้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

4.1 นําแบบประเมินความสุขของบคุลากรสาธารณสุข (Happinometer) คปสอ คปสอ.แจ้หม่ ม.ค.-65
       - วเิคราะหข์้อมูล/ปญัหา
       - วางแผนแก้ไขปญัหา
       - จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร
4.2 ทกุหน่วยงานมีการนําเอาดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index) ไปใช้ และมี
การจัดทําแผนงานสร้างสุขในหน่วยงาน

คปสอ รพ.แจ้หม่ ก.พ.-65 คกก.HR

4.3 สาธารณสุขสร้างสุข 9 HAPPY Life Index) ไปใช้ และมีการจัดทําแผนงานสร้างสุขใน
หน่วยงาน คปสอ รพ.แจ้หม่ ก.พ. - ก.ย. 65 คกก.HR

6.กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสร้างสุขภาพ คปสอ. แจ้หม่ ประจําปงีบประมาณ 2565
  6.1 แต่งต้ังคณะทํางานกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสร้างสุขภาพ คปสอ.แจ้หม่
  6.2 ประชาสัมพนัธ์
  6.3 กิจกรรมอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ การฝึกทกัษะออกกําลังกาย และ จนท รพสต./สสอ/ คปสอ.แจ้หม่ 60,200           UC มีค.65 สุเทพ/วรพงษ์
สร้างสุขขององค์กร สําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อําเภอแจ้หม่ รพแจ้หม่

จํานวน 200 คน
7.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประกอบด้วย

 7.1 ปฐมนิเทศ พรบ.ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบยีบลูกจ้าง พกส.,พนักงานราชการจนท รพสต./สสอ/ คปสอ.แจ้หม่  ม.ค.-พ.ค.65 สุเทพ/วรพงษ์
   ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 รพแจ้หม่

   7.2 เชิดชู บคุลากรที่มีผลงานดี มีคุณธรรม
        ร่วมโครงการลดเหล้าเข้าพรรษา ใน ส่วนราชการและงผู้นําชุมชนและ จนท สาธารณสุข ที่วา่การอําเภอแจ้หม่ คปสอ.แจ้หม่ 5,000             วนัเข้าพรรษา สุเทพ
        ของผู้นําชุมชน ประชุมผู้นํา

ประจําเดือน
         - การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สสอ. รพสต. คปสอ.แจ้หม่ ส.ค.-65 คกก.HR



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบใุห้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

         - การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ทกุแหง่ และรพ. คปสอ.แจ้หม่ ส.ค.-65 คกก.HR
8 พฒันาศักยภาพบคุลากร และทมีงาน
  8.1 ส่งอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น  4 คน รพ.สต/รพ. 150,000 UC คกก.HR
  8.2 ส่งอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง  1 คน สสอ 1 40,000 UC คกก.HR
  8.3 ด้าน วจิัย KM และ R2R โดยทบทวนทมีนําโดยติดตามแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกุไตรมาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พค.65 ,กค.65 คกก.HR
  8.4 พฒันาทมี คปสอ ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย npcu
  8.5 ประชุม ชี้แจงทมีปฐมภมูิ npcu

9 ส่งเสิมเสริมการพฒันาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) จนท ทกุคน 1 สสอ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 คกก.HR
  ด้าน  สารสนเทศ ระบบ IT 1 รพ

10 รพ.สต.
รวม 255,200          



ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลังของหน่วยบรกิาร
ประเด็น / งาน : มาตรการ

1 การจัดสรรเงินอย่างเพยีงพอ (Sufficient Allocation)
2 พฒันาระบบบญัชี (Accountting Management)
3 พฒันาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบคุลากร (Network & Capacity Building)
4 สร้างประสิทธภิาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
5 ติดตาม กํากับ เคร่ืองมือประสิทธภิาพทางการเงิน (Monitoring Management)

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
1 ไม่มีภาวะวกิฤติทางการเงินในระดับ 5-7 
2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.00

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1 วกิฤติทางการเงินของโรงพยาบาลแจ้หม่ อยู่ในระดับ 1
2 7 Plus ระดับ C

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ .........................

โครงการ การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลังของหน่วยบรกิาร รพ .แจ้หม่ CFO : 
Chief Financial  Officer

1. การจัดสรรเงนิอย่างเพียงพอ
1.1 บริหารและจัดการเงินรูปแบบ One Province One Hospital

 - จัดทําแผน Planfin ต้นปงีบประมาณ 1 รพ.แจ้หม่ ต.ค.64 ,มี.ค.65 สุเทพ/วรพงษ์
 - จัดทําแผนและบริหารงบค่าเส่ือม 100% จาก 70,20,10% 11 รพ.แจ้หม่/รพ.สต. พ.ย.-64 สุเทพ/วรพงษ์

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แจ้หม่ จังหวัดล าปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบใุหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

 - จัดบริการ 5 กองทนุได้เพยีงพอ ได้แก่ 1.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC 2.
กองทนุประกันสังคม 3.กองทนุข้าราชการ 4.กองทนุแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว 
5.กองทนุบคุคลที่มีปญัหาสถานะและสิทธิ

1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65 คณะทํางาน CFO

 - บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ ใหเ้ปน็ไปตามแผนและผล 11 รพ.แจ้หม่/รพ.สต.  ต.ค.64-ก.ย.65 คณะทํางาน CFO
 - จัดทําแผนรับ-จ่ายเงินบํารุง รพ. 1 รพ.แจ้หม่ ต.ค.64 ,มี.ค.65 วรพงษ์
 - จัดทําแผน Fix cost และจัดทําแผนรับ-จ่ายเงินบํารุง รพ.สต. 10 รพ.สต. ต.ค.64 ,มี.ค.65 สุเทพ

2. พัฒนาคุณภาพบญัชี
2.1 โรงพยาบาลเปน็ center การจัดทําบญัชีของอําเภอ 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65 คณะทํางาน CFO
2.2 ตรวจสอบคุณภาพบญัชีก่อนส่งงบทดลอง(รพ.ทกุเดือน รพ.สต.ทกุไตรมาส) 11 รพ.แจ้หม่/รพ.สต.  ต.ค.64-ก.ย.65 คณะทํางาน CFO
2.3 ส่งงบทดลองทนัเวลาทกุเดือน (รพ.วนัที่ 10 ,รพ.สต.วนัที่ 25) 11 รพ.แจ้หม่/รพ.สต.  ต.ค.64-ก.ย.65 ภทัรินทร์

2.4 สอบทานระบบบญัชีและการเงิน ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในทกุหน่วย
บริการ 1คร้ัง/ปี

11 รพ.แจ้หม่/รพ.สต.  ต.ค.64-ก.ย.65 คณะทํางาน CFO

3. พัฒนาศักยภาพทมีบรหิารด้านการเงนิการคัง

3.1 ร่วมประชุมวชิาการ พฒันาศักยภาพทมีบริหารด้านการเงินการคลังจังหวดัลําปาง 
"ทกัษะการจัดการยุค 4.0"

10 รพ.แจ้หม่/รพ.สต. 6,600        UC  ต.ค.64-ก.ย.65 คณะทํางาน CFO

     - เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้แผนทางการเงินและการจัดเก็บรายได้ที่มีคุณภาพ 11 รพ.แจ้หม่/รพ.สต.  ต.ค.64-ก.ย.65
     - เร่งรัดการใช้โปรแกรมติดตามลูกหนี้ RCM หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65

4. ติดตาม ก ากับ และประเมินผล

4.1 เปรียบเทยีบแผนทางการเงินกับผลการดําเนินงานทกุเดือน กรณีเกินแผนใหข้อ
อนุมัติ นพ.สสจ.ปรับแผนดําเนินการ

2 รพ.แจ้หม่ ต.ค.64 ,มี.ค.65 คณะทํางาน CFO

4.2 วเิคราะหผ์ลการดําเนินงานจากเคร่ืองมือทางการเงิน รพ.แจ้หม่ คณะทํางาน CFO
 - ประสิทธภิาพทางการเงิน (7 Plus efficiency) ทกุเดือน 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65
 - ต้นทนุผู้ปวูยนอก & ผู้ปวุยใน (Unit cost) เทยีบกับกลุ่ม รพ.เดียวกัน 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

 - ความเส่ียงทางการเงิน (Risk Score) กลุ่ม 4-7 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65
 - ศักยภาพการใหบ้ริการผู้ปวุยใน (CMI อัตราครองเตียง) 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65

 - HGR เปรียบเทยีบกลุ่ม รพ.เดียวกัน ได้แก่ ผลผลิต LC & MC (ค่ายา Lab เวชภณัฑ์) 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65

 - ผลประเมิน New TPS กระบวนการและผลดําเนินงาน <13 คะแนน 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65
 - ตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้น 1 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65

4.3 การบริหารคลังพสัดุ คณะทํางาน CFO
(1) จัดทําแผนจัดหาพสัดุประจําปี 1 รพ.แจ้หม่ ต.ค.-64
(2) ร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการการดําเนินงานด้านพสัดุโดยวธิทีางอิเล็คทรอนิกส์ 5 รพ.แจ้หม่/รพ.สต. 5,000        UC  ต.ค.64-ก.ย.65

4.4 ติดตามรายงานการประชุม คกก.CFO ทกุเดือน 12 รพ.แจ้หม่  ต.ค.64-ก.ย.65 คณะทํางาน CFO
รวม 11,600      



ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การบรหิารจัดการด้าน ITA
ประเด็น / งาน : มาตรการ

1 การปอูงกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1 องค์กรบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1 ผลการประเมิน ITA ของ รพ.แจ้หม่ ป ี2564

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ ..........................

โครงการ การปอ้งกันปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ รพ .แจ้หม่ ปงีบประมาณ 
2565

1. ทบทวนแต่งต้ังคณะทํางาน รพ./สสอ. 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.  ต.ค.2564 คณะกรรมการ ITA
2. ประชุมคณะทํางานกําหนดรูปแบบแนวทาง

 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน (ต.ค. 2564) 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.  ต.ค.2564 คณะกรรมการ ITA

4. กํากับติดตาม ความก้าวหน้าการดําเนินงานรายเดือนการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสITA

   1) การประกาศเจตนารมย์ของผู้บริหารด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส สร้างค่านิยม MOPH
1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.

ต.ค.64-ธ.ค.64
คณะกรรมการ ITA

   2) การวางมาตรการส่งเสริมการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ต.ค.64-ธ.ค.64 คณะกรรมการ ITA
การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสITA
1 ด้านความโปรง่ใส
   1) การพฒันาความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดหา 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ต.ค.64-ธ.ค.64 คณะกรรมการ ITA

   2) การใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเส่ียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็/ทําแผน/ดําเนินงาน 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ม.ค.-ม.ีค. 65 คณะกรรมการ ITA

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แจ้หม่ จังหวัดล าปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบใุหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

       แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
   3) การเปดิเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงาน 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ม.ค.-ม.ีค. 65 งานสารสนเทศ

2. ด้านความพรอ้มรบัผิดชอบ
   1) การประกาศเจตจํานงสุจริต 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ต.ค.64-ธ.ค.64 คณะกรรมการ ITA
   2) การจัดทําแผนปฏบิติัราชการประจําปี 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ต.ค.64-ธ.ค.64 คณะกรรมการ ITA

   3) การรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการ(ปทีี่ผ่านมา) 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ม.ค.-ม.ีค. 65 คณะกรรมการ ITA

   4) รายงานผลการติดตามแผนปฏบิติังานประจําปแีละการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏบิติังาน 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65คณะกรรมการ ITA

   5) ประชุม/ทําความเข้าด้านการปฏบิติังานตามหน้าที่ของบคุคลากร ม.ค.-ม.ีค. 65

       5.1) จัดทําแนวทางการบริหารผลการปฏบิติังานการดําเนินการกับจนท.ผู้มีผลสัมฤทธิฯ์ตํ่า 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.
ม.ค.-ม.ีค. 65

คณะกรรมการ ITA

       5.2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิติัราชการประจําปี 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ส.ค.-ก.ย. 65 คณะกรรมการ ITA
              ของบคุลากรฯอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก

      5.3) แนวทางการตรวจสอบการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏบิติังาน

4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.
ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65

คณะกรรมการ ITA

   6) บริหารจัดการเร่ืองการร้องเรียนฯ 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65คณะกรรมการ ITA

3. ด้านความปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตัิงาน
     การรบัสินบน
     1) ประกาศมาตรการปอูงกันการรับสินบนการใหก้ารรับของขวญั/การเบกิจ่ายยา ขรก การ
บริจาค/ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.

ม.ค.-ม.ีค. 65
คณะกรรมการ ITA

          ทรัพย์สินบริจาค/การรับส่วนแถมพเิศษ การจัดสวสัดิการ
     2) รายงานสรุปผลตามมาตรการการปอูงกันการรับสินบนฯลฯ 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65คณะกรรมการ ITA

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
 (4.1.) การสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ



จํานวน แหล่งงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

       1) ดําเนินงานตามโครงการเพื่อสร้างวฒันธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ โดย ชมรม
จริยธรรม 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.

ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65
คณะกรรมการ ITA

       2) การดําเนินงานเพื่อ.การบริหารที่โปร่งใสการขับเคล่ือนแผน"ชมรม STRONG" 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65คณะกรรมการ ITA

 (4.2.) การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

        ดําเนินการประชุม/การวเิคราะห์/รายงานผลการวเิคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประ
โยขน์ทบัซ้อน

4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ.
ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65

คณะกรรมการ ITA

(4.3.)การจัดท าแผน/การรายงานผล 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65คณะกรรมการ ITA

5. ด้านคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน
(5.1) การก าหนดมาตรการ กลไก การวางระบบตรวจสอบการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่
      1) จัดทําคู่มือหรือ Flowมาตรฐานการปฏบิติังาน 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ต.ค.64-ธ.ค.64 คณะกรรมการ ITA
      2) จัดทําแนวทางการตรวจสอบการปฏบิติังาน 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ต.ค.64-ธ.ค.64 คณะกรรมการ ITA
      3) บนัทกึอุบติัการความเส่ียง รายงานผู้บริหาร 4 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. ธ.ค.64,ม.ีค.65,ม.ิย.65,ส.ค.65คณะกรรมการ ITA
(5.2.)การอ านวยความสะดวกประชาชน(งานบรกิาร)
      - จัดทําคู่มือ  มาตรฐานการปฏบิติังาน เผยแพร่ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่/สสอ. 1000 UC ส.ค.-ก.ย. 65 คณะกรรมการ ITA

รวม 1,000        



ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1. สภาพคล่องและความมั่นคงของ รพ.แจ้หม่ ณ พ.ย. 64 Risk Score 0
2. สัดส่วนลูกหนี้ >20% ของเงินสด
3. ประสิทธภิาพบริหารการเงินการคลัง 7 Plus Efficiency Score รพ.แจ้หม่ Grading B-

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ

โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารกัษาพยาบาล โรงพยาบาลแจ้หม่
ปงีบประมาณ 2565
1. วเิคราะหร์ะบบโรงพยาบาลแจ้หม่ ปริญญา
2. จัดทําแผน/โครงการเช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ ปริญญา
3. จ้างเหมาบริการผู้พฒันาระบบโปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้โรงพยาบาล 
(RCM)

ปริญญา
4. ติดต้ังปรับปรุงโปรแกรมใหร้องรับฐานข้อมูลเวชระเบยีนโรงพยาบาล งานสารสนเทศ, 

กลุ่มงานประกัน กลุ่มงานประกัน 22-23 ม.ค. 2565 ปริญญา

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

งานประกันสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

5. อบรมการใช้งานโปรแกรม RCM

กลุ่มงานประกันฯ
 การเงิน ศ.จัดเก็บ
รายได้ หน.ฝุาย 

หน.งาน รพ.แจ้หม่
 เมืองปาน วงั
เหนือ 40 คน

หอ้งประชุมปาง
ชมพ ูรพ.แจ้หม่           31,752 UC 22-23 ม.ค. 2565 ปริญญา

6. ประเมินผลโครงการ ปริญญา

รวม           31,752



ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ น้อยกว่า 8  ต่อแสนประชากร
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ อ.แจ้ห่ม ปี 2564  มีผู้ฆ่าตัวตายส้าเร็จ 8  ราย คิดเป็นอัตรา 20.61  ต่อแสนประชากร พยายามท้าร้ายตัวเอง 6 ราย คิดเป็นอัตรา 15.46 ต่อแสนประชากร 
ลดลงจากปี 2563  ที่มีผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จ 9 ราย คิดเป็นอัตรา 25.6 ต่อแสนประชากร ในปี 2564  ผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายสําเร็จสูงสุดอยู่ที่ 40-49 ปี 

จํานวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ
โครงการแก้ไขปญัหาฆ่าตัวตาย อ าเภอแจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565

1.การคัดกรองความเส่ียง ในกลุ่มโรค NCD  สุขภาพจิต และจิตเวช  
 -มีระบบคัดกรองความเส่ียง 3Q,9Q,8Q ในกลุ่มเส่ียง NCD , จิตเวช , ทกุคร้ังที่มารับ รพสต.10 แหง่ กลุ่มเส่ียงได้รับ ต.ค.63-ก.ย.64 นฤมล
กลุ่มเปราะบาง ใหก้ารช่วยเหลือ รักษา ติดตาม ดูแลต่อเนื่อง บริการ รพ.แจ้หม่ การคัดกรอง รัชดา
2.พฒันาระบบบริการ อภณิกุ์
 -พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตบรูณาการ ร่วมกับทมี PCC แต่ละตําบลเพื่อ เดือนละ1คร้ัง รพสต.7 แหง่ ผู้ปวุยได้รับยา ต.ค.63-ก.ย.64 รัชดา
ใหผู้้ปวุยจิตเวชได้รับบริการในพื้นที่ลดความแออัดโดยประสานเครือข่าย รพสต. จิตเวชต่อเนื่อง นฤมล
ในการจ่ายยาจิตเวชที่รพสต.เดือนละ 1 คร้ัง และติดตามเยี่ยมบา้นผู้ปวุยที่ ไม่มีอาการทาง
ขาดการรักษา หรือ ผู้มีปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ จิตกําเริบ
 -ร่วมกับเครือข่ายในการดูแล รักษา ผู้ปวุยจิตเวชที่มีอาการไม่คงที่ หรือ มีภาวะ ทกุคร้ังที่ได้ สภ.แจ้หม่ ผู้ปวุยจิตเวชไม่
ฉุกเฉินทางจิตเวช  และ กลุ่มผู้ปวุยจิตเวชที่มีความก้าวร้าว รุนแรง รับแจ้งเหตุ สร้างความรุนแรง
 -จัดอบรมใหค้วามรู้ทกัษะการฟงัด้วยใจและการใหคํ้าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ 1 คร้ัง/ ปี รพสต,อสม บคุลากรได้รับ บรูณาการservice plan ก.พ.-65 รัชดา
ผู้มีปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับอําเภอ ความรู้ ทกัษะ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

แผนงานแก้ไขปญัหา : โครงการแก้ไขปญัหาฆ่าตัวตาย อ าเภอแจ้หม่ ป ี2565

มีสาเหตุและปัจจัยเส่ียง เกี่ยวข้องกับปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเจ็บปุวยด้วยโรคเร้ือรัง การติดสุรายาเสพติด และ ปัญหาหนี้สิน

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

  -มีการรับและส่งต่อผู้ปวุยโดยมีการส่ือสารปญัหาความต้องการของผู้ปวุย เข้าถึงบริการ
ผ่านระบบconsult จากชุมชน รพสต. รพช. รพศ.ได้ทั้งในเวลาราชการ ได้รับการดูแล
และนอกเวลาราชการ ต่อเนื่อง

จํานวน แหล่งงบ

 -ติดตามดูแลผู้ที่พยายามทําร้ายตัวเองในพื้นที่ รวมทั้งบนัทกึข้อมูลใน ผู้พยายามทําร้าย อ.แจ้หม่ มีการบนัทกึ ต.ค.63-ก.ย.64 รัชดา
 รง.506 DS มีการสอบสวน หาสาเหตุการฆ่าตัวตายทกุราย ตนเองทกุราย DS506ทกุราย
3.ดําเนินกิจกรรมในชุมชนเส่ียงฆ่าตัวตาย
 - Mapping พื้นที่ที่มีปญัหาการฆ่าตัวตายสูงสุด ศึกษาบริบทพื้นที่คัดเลือกพื้นที่ 1 หมู่บา้น ต.เมืองมาย ชุมชนเส่ียงมี 18,000 UC ก.พ. -เม.ย. 65 รัชดา
ดําเนินการ ประเมินความพร้อมของผู้รับผิดชอบหมู่บา้นและชุมชน การดําเนินกิจกรรม นฤมล
 - วางแผนในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา เพื่อแก้ไขปญัหา อภณิกุ์
  -ดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจและแก้ไขปญัหาในพื้นที่ การฆ่าตัวตาย
 - ประเมินผลการดําเนินงาน 

18,000.00  รวมงบประมาณ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ



ประเด็น / งาน : การดูแลต่อเน่ือง (COC)
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : 1. ผู้ปวุย FCT ได้รับการดูแลต่อเนื่องครอบคลุมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80

                                   2. อัตราการตอบกลับข้อมูลผลการเยี่ยมบา้นผ่านโปรแกรม COC Link 2020 ไม่ร้อยกวา่ ร้อยละ 80
                                   3. ผู้รับบริการมีความพงึพอใจธนาคารอุปกรณ์ รพช. ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา : 1. มีการวางแผนร่วมกันและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบระหวา่งศูนย์ข้อมูล (รพช.)และศูนย์การบริหารจัดการการดูแลต่อเนื่อง(สสอ.)ส่งผลใหก้ารทํางานเปน็ระบบ

                                                  และมีความต่อเนื่อง

                                                  ในแต่ละพื้นที่

                                               4. ความทนัเวลาในการติดตามเยี่ยมผู้ปวุยกลุ่มเปาูหมายในกลุ่มสีต่างๆ/การตอบกลับยังมีความล่าช้าและบางพื้นที่มีอัตราการตอบกลับ

                                                   ผู้ปวุยในโปรแกรม COC Link 2020ไม่ได้ตามเปาูที่กําหนดไว้

                                               6. มีการจัดต้ังธนาคารอุปกรณ์ในโรงพยาบาลแจ้หม่ที่มีการวางระบบการยืม-คืน ที่เปน็รูปแบบที่ชัดเจน ติดตามได้ ทําใหอุ้ปกรณ์ไม่สูญหาย

                                                  และมีใช้หมุนเวยีนเพยีงพอทั้งอําเภอ

                                              7. การดูแลผู้ปวุยต่อเนื่องที่ได้รับการส่งต่อผ่าน โปรแกรม COC Link 2020 ของอําเภอแจ้หม่ ป ี2564 คิดเปน็ร้อยละ 91.12

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ
โครงการ การดูแลต่อเน่ือง (COC) อ าเภอแจ้หม่ จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2565
1.พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

                                              8. ผู้ปวุยได้รับการเยี่ยมและตอบกลับผ่านโปรแกรม COC Link 2020 ของอําเภอแจ้หม่ ป ี2564 คิดเปน็ร้อยละ 91.12

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ...................แจ้หม่.................... จังหวัดล าปาง

                                               2. CM 12 กลุ่มโรค ยังไม่มีความต่อเนื่องในการบริหารข้อมูล  และการติดตาม Individual care plan  

                                               3. บางรายงานยังไม่สามารถดึงข้อมูลได้จาก โปรแกรม COC Link 2020 และการเยี่ยมบา้นโดยใช้ระบบ Check In ยังดําเนินการได้น้อย

  5. มีการปรับระบบบริการเยี่ยมบา้นในทกุกลุ่มเปาูหมายตามหลัก 2Psaftyใหเ้ปน็ไปตามแนวทางของ New normal   



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

1.1 ทบทวนคําส่ังและแต่งต้ังคณะกรรมการทมีสนับสุนการบริการดูแลสุขภาพ คณะกรรมการและ คปสอ. แจ้หม่ 0 ต.ค.65-ก.ย.65 อุษนา
ประชาชนเชิงรุกและกําหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ข้อมูล(รพ.แจ้หม่)และศูนย์การ คณะทํางานระดับ สุภาณี
บริหารจัดการการดูแลต่อเนื่อง อําเภอ
1.2 ประชุมคณะกรรมการ COC ระดับอําเภอ และคณะทํางานทมี FCT ระดับ คณะกรรมการและ คปสอ. แจ้หม่ 1,750 UC มี.ค.-65 อุษนา
อําเภอ คณะทํางานระดับ ก.ค.-65 สุภาณี

อําเภอ 35 คน
2 คร้ัง/ปี

1.3 จัดระบบศูนย์ข้อมูลระดับอําเภอ ที่ดําเนินงานครอบคลุมทกุมิติ คณะกรรมการและ คปสอ. แจ้หม่ 0 ต.ค.65-ก.ย.65 อุษนา
เชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บริการ  รับ-ส่งต่อ  อุปกรณ์ ข้อมูล)  คณะทํางานระดับ นิตยา

อําเภอ
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ย
2.1 พฒันาระบบประสานการดูแลต่อเนื่องระหวา่งศูนย์ COC กับ ทมี FCT ในการ ผู้รับผิดชอบงาน/ รพ.แจ้หม่และ 0 อุษนา
ดูแลผู้ปวุยต้ังแต่ Acute care, Intermediate care, Long term care คณะกรรมการ COC รพ.สต.ทกุตําบล สุภาณี
และครอบคลุมผู้ปวุยทั้ง 12 กลุ่มโรคและติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กําหนด และ FCT ระดับ

อําเภอ
2.2 มีการติดตามเยี่ยมกลุ่มเปาูหมาย(ผู้ปวุยในกลุ่มสีแดง) โดยทมี มอค.หรือ ทมี FCT 3 ทมีได้แก่ รพ. แจ้หม่และ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 ทมีFCT 
ทมีสหวชิาชีพ ภายในสัปดาหท์ี่ ๑ หลังได้รับการส่งต่อ และมีการสรุปข้อมูลการเยี่ยม ทมี1 ตําบลแม่สุก รพ.สต. ทกุ อําเภอ
ของผู้ปวุยกลุ่มเปาูหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและคืนข้อมูลในทมีระดับ FCT และตําบลทุ่งผ้ึง ตําบล
ระดับอําเภอทกุเดือน ออกเยี่ยมบา้นเดือน

ละ 2 คร้ัง พธที่ 1,2
ของเดือน
ทมี 2 ได้แก่ ตําบล



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

แจ้หม่ ปงดอนและ
เมืองมาย ออกเยี่ยม
บา้นเดือนละ 1 คร้ัง
ทกุวนัศุกร์ที่ 4 ของ
เดือน
ทมี 3 ได้แก่ ตําบล
วเิชตนครและ
บา้นสา ออกเยี่ยม
บา้นเดือนละ 1 คร้ัง
ทกุวนัศุกร์ที่ 2 ของ
เดือน

2.3 จัดทํา Individaul care plan ในกลุ่มเปาูหมายกลุ่มสีแดงทกุราย ผู้ปวุยกลุ่มเปาูหมาย CM 12 กลุ่ม 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา

FCT 12 กลุ่ม ใน โรคเปูาหมาย
กลุ่มสีแดง

2.4 มีศูนย์อุปกรณ์ใน รพช. ที่มีระบบการยืมที่ชัดเจน ตรวจสอบได้และมีอุปกรณ์ รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา
เคร่ืองช่วยที่เพยีงพอต่อการใช้งานทั้งอําเภอ และ รพ.สต.ทกุ และ รพ.สต.ทกุ

ตําบล ตําบล
2.5 กิจกรรมเยี่ยมบา้นผู้ปวุยด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือจากในมูลนิธคิณะสงฆ์ ผู้ปวุยด้อยโอกาส คปสอ.แจ้หม่ 2,000 UC ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา
และหลวงพอ่เกษมเขมโก ลําปาง ป ี2565 ที่ได้รับการคัดเลือก สุภาณี

ตามเกณฑ์
3. พัฒนาระบบข้อมูลและการใช้งานโปรแกรม  COC2020
3.1 บนัทกึผลการดําเนินงานในโปรแกรม COC 2020 ผู้รับผิดชอบงาน รพ. แจ้หม่และ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

COC ,เลขา FCT รพ.สต. ทกุ สุภาณี
ผู้รับผิดชอบงาน ตําบล นิตยา
FCT ทกุ รพ.สต.
มอค. ทกุหมู่บา้น

3.2 กําหนดให ้CM ทั้ง 12 กลุ่มเปาูหมาย ทําหน้าที่ในการประสานงานกับ FCT ใน ทกุเดือน รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 CM 12 กลุ่ม
แต่ละพื้นที่ ปรับปรุงฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั และส่งต่อข้อมูลในโปรแกรม เปาูหมาย
COC 2020 สุภาณี
3.3 ศูนย์ข้อมูลกํากับติดตาม CM ทั้ง 12 กลุ่มเปาูหมาย ในการลงข้อมูลใน ทกุเดือน รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา
โปรแกรม COC 2020 สุภาณี
3.4 ศูนย์ COC สรุปข้อมูล 12 กลุ่มเปาูหมายส่งใหเ้ลขา FCT 3 ทมีทาง Line group ทกุเดือน สสอ. แจ้ห่ม 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา
เพื่อจัดทําแผนการเยี่ยมบา้นตามความเร่งด่วนของกลุ่มเปาูหมายและผลการเยี่ยม สุภาณี
ในแต่ละเดือนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3.5 ทมี FCT ลงข้อมูลหลังจากเยี่ยมบา้นใน โปรแกรม  COC 2020 และ ทกุคร้ังที่เยี่ยมบา้น รพสต. 10 แหง่ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 ทมี FCT
ในเวบ็ไซต์ กลุ่มงานเวชฯ ทกุ รพ.สต.

รพ.แจ้หม่ เลขาทมีFCT
3.6 ศูนย์ COC วเิคราะหแ์ละคืนข้อมูล 12 กลุ่มโรคใหก้ับ FCT มอค. พชอ. อปท. ใน คณะทํางาน COC อําเภอแจ้หม่ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา
เวทปีระชุม ฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปญัหาร่วมกัน เลขาทมี FCT สุภาณี

คณะกรรมการ พชอ.

ทกุ 3 เดือน
3.7 อบรมการใช้โปรแกรม COC Link 2020 ผู้รับผิดชอบงาน อําเภอแจ้หม่ 4,200 ก.พ.-65 อุษนา

COC ,เลขา FCT สุภาณี



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบงาน
FCT ทกุ รพ.สต.
30 คน

4.พัฒนาการควบคุมก ากับ
4.1 นิเทศติดตาม(บรูณาการร่วมกับนิเทศงานของ คปสอ.ในการติดตามการ คณะกรรมการCOC รพ. แจ้หม่และ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา
ดําเนินงาน ของ COC 2 คร้ัง/ปี รพ.สต. ทกุตําบล สุภาณี
4.2 ติดตามการจัดทํา Individual care plan ในเวทปีระชุมคณะกรรมการ COC ทกุ 3 เดือน สสอ. แจ้หม่ ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา
 ระดับอําเภอ และคณะทํางานทมี FCT ระดับอําเภอ สุภาณี
4.3 บนัทกึ/ส่งต่อ/สรุปรายงานผลการติดตามผู้ปวุยทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทกุเดือน รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค. 64-ก.ย.65 อุษนา

สสอ แจ้หม่ สุภาณี

(เจ็ดพันเก้ารอ้ยหา้สิบบาทถ้วน) 7,950       UC

0



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์                √ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ   1.รอ้ยละของเด็กอายุ 6-14 ป ีสูงดีสมส่วนรอ้ยละ 67  2.รอ้ยละเด็กอายุ 6 - 12 ป ีได้รบัยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กรอ้ยละ70  3.สามเณรในโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม
เริม่อ้วน/อ้วนลดลง อย่างน้อย รอ้ยละ 10  ผอม ลดลง อย่างน้อย รอ้ยละ 10 เตี้ย  ลดลง อย่างน้อย รอ้ยละ 5
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา   1. อําเภอแจ้หม่ ป ี2564 ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ59.76 ซ่ึงยังตํ่ากวา่เปาูหมายที่กําหนด เด็กเต้ีย ร้อยละ10.7 เด็กผอม ร้อยละ11
เด็กอ้วน ร้อยละ14.35 ปญัหาที่พบ เด็กเต้ีย/เด็กผอม 1.ไม่ด่ืมนม/ด่ืมน้อยกวา่ 2 กล่อง/วนั  2.ไม่ชอบกินไข่ 3.ทานอาหารไม่ครบ 5 หมู/่ชอบทานอาหารซํ้าๆ/กินขนมกรุบกรอบแทน  4.นอนดึก
เข้านอนหลัง 4 ทุ่ม  5.พนัธกุรรมพอ่แม่เต้ีย  6.ไม่ออกกําลังกาย ชอบเล่นโทรศัพท ์ไม่มีกิจกรรมกระแทกข้อต่อ  2.เด็กอายุ 6 - 12 ป ีได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กร้อยละ70.9 3.ส่งเสริมโภชนาการ
อนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ป ี2564 สูงดีสมส่วน ร้อยละ 41.18 เต้ีย ร้อยละ 1.96  ผอม ร้อยละ11  อ้วน ร้อยละ 39.22  ปญัหาที่พบ เด็กอ้วน 1.ชอบทานขนมกรุบกรอบ 
2.ชอบด่ืมชากาแฟ  ปญัหาที่พบในป2ี564 ข้อมูลจํานวนนักเรียนในเขตรับผิดชอบของรพ.ในHDC เกินไป 5 เทา่ เนื่องจาก visit การรับบริการของเด็ก6-14ปใีนรพ. และจํานวนเด็ก อ้วน ผอม เต้ีย เขต
รพ.มากผิดปกติ ปญัหาที่พบคือ จนท.รพ.ไม่ได้ลงส่วนสูงเด็กที่เปน็ปจัจุบนัข้อมูลไม่ตรงกับรพ.สต. ทําใหพ้บเด็กเต้ียในรพ.สูงมาก 

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ

โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรยีน
 อ าเภอแจ้หม่ จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2565
1.ขับเคล่ือนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ
อาหารปลอดภยัในโรงเรียน
1.1ประสานเครือข่ายการศึกษาในการดําเนินงาน เครือข่ายการศึกษาทกุฝุายที่เกี่ยวข้อง อ.แจ้หม่ ต.ค.64 สุภาณี
จัดการอาหารและโภชนาการและนําข้อมูล/สถานการณ์

กับการจัดการอาหาร โภชนาการและ
ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนเข้าที่ประชุม พชอ.(บรูณา
การกับงานพชอ.ประเด็นเร่ืองอาหารปลอดภยั) สุขภาพ เช่นสพฐ/ศึกษาธกิาร 

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ......แจ้ห่ม.........จังหวัดล าปาง

งาน.....กลุ่มวัยเรยีน..............

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุให้ชัดเจน)



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุให้ชัดเจน)

การกับงานพชอ.ประเด็นเร่ืองอาหารปลอดภยั) ผู้บริหาร ครู นักเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
แม่ครัว ผู้ประกอบการชุมชนทอ้งถิ่น

1.2ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวยัเรียน  -รพ/สสอ/รพ.สต./สพป.เขต3 อ.แจ้หม่ 4,000 UC คร้ัง1 ก.พ.65 สุภาณี
จํานวน 20 คน คร้ัง2 มิ.ย.65

1.3ผลักดันขับเคล่ือนระบบการจัดการอาหาร
และโภชนาการอาหารปลอดภยัปลอดโรค 
เปล่ียนวถิีสุขภาวะชุมชน (พชต./THB)
1.3.1 ประชุมคณะกรรมการระดับตําบล/ คณะกรรมการการจัดการอาหาร  7 ตําบล 7,000 UC มิ.ย.65 รพ.สต./รพ.
  -คืนข้อมูลด้านสุขภาพ/ปญัหาภาวะโภชนาการ โภชนาการและสุขภาพระดับตําบล 
ของนักเรียน/ส่ิงแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการ จํานวน7ตําบลละ 50 คน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รวม 350 คน
 -สถานการณ์ แนวทางการบริหารจัดการปอูงกัน
และแก้ไขภาวะโลหติจาง
 -แนวทางแก้ไขภาวะเด็กอ้วน/เต้ีย/ผอม
1.4ติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มวยัเรียน ปลีะ 2 คร้ัง อ.แจ้หม่ ม.ค.65,มิ.ย.65 สุภาณี
1.5สรุปและประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มวยัเรียน  -รพ/สสอ/รพ.สต.จํานวน 20 คน คปสอ.แจ้หม่ 6,300 UC ก.ค.65 สุภาณี

ปลีะ 1 คร้ัง

2. พฒันารูปแบบการแก้ไขปญัหาเด็กอ้วน/เต้ีย/ผอม
และการติดตามเด็กที่พบปญัหา



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุให้ชัดเจน)

2.1 การเฝูาระวงัข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน
ของโรงเรียน
 -การชั่งน้ําหนัก/วดัส่วนสูง/การแปรผล โรงเรียน 24 แหง่ เทอมละ 1 คร้ัง อ.แจ้หม่ เทอม1พ.ค.-ก.ค.65 ผู้รับผิดชอบ
 -การส่งต่อข้อมูลภาวะโภชนาการใหก้ับมอค.ที่รับผิดชอบ เทอม2 ต.ค.64-ม.ค.65 งานอนามัย
โรงเรียน โรงเรียนรพ.

/รพ.สต.
2.2จัดทํา-แนวทางการแก้ไขปญัหาทพุโภชนาการ เด็กนักเรียนที่มีภาวะทพุโภชนาการ อ.แจ้หม่ พ.ย-ธ.ค.64 ผู้รับผิดชอบ
(เด็กอ้วน/ผอม/เต้ีย) อ้วนและเร่ิมอ้วน จํานวน 420 คน งานอนามัย
2.2.1คืนข้อมูลภาวะโภชนาการกับโรงเรียน ผู้ปกครอง ผอมและเร่ิมผอม จํานวน 357  คน โรงเรียนรพ.
2.2.2รายงานการคัดกรอง/บนัทกึObesity Sings เต้ียและค่อนข้างเต้ียจํานวน 494  คน /รพ.สต.
โดยครูอนามัย 

พบ 1 ข้อใหแ้จ้งจนท.สาธารณสุขเพื่อใหคํ้าปรึกษา 
2 อ(อาหาร/ออกกําลังกาย)2 น (ด่ืมนม/นอน)
 -มีการส่งต่อเด็กที่พบภาวะอ้วนไปยังPCU(พบแพทย)์
เพื่อใหม้ีการวนิิจฉัยรักษาต่อไป 
2.2.3แบบบนัทกึประจําตัวเด็ก(พฤติกรรมการกิน
/ออกกําลัง/การด่ืมนม/ นอน)และแจ้งผลการ
ประเมินใหก้ับนร/ผู้ปกครองเพื่อหาสาเหตุและ
แก้ไขปญัหาร่วมกัน
2.2.4มอค.ใหค้วามรู้/จัดกิจกรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
2.2.5ติดตามเยี่ยมบา้นโดยครูและมอค.
เพื่อติดตามประเมินภาวะทพุโภชนาการ



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุให้ชัดเจน)

3. การส่งเสริมและปอูงกันภาวะโลหติจาง โรงเรียนประถมศึกษา 23 แหง่ อ.แจ้หม่ มิ.ย.65-ก.ค.65 ผู้รับผิดชอบ
ในเด็กวยัเรียน นักเรียนชั้น ป.1 งานอนามัย
 -จัดทําทะเบยีนเด็กชั้น ป.1 จํานวน 247 คน โรงเรียนรพ.
 -การเจาะ CBC เด็กป.1ทกุคน /รพ.สต.
 -การบนัทกึข้อมูลการตรวจภาวะโลหติจาง/
โรคพยาธเิด็กป.1รายโรงเรียน
 -กรณีเด็กที่พบภาวะโลหติจาง (HCT)
 ตํ่ากวา่ 36 %และพบหนอนพยาธิ
ส่งพบแพทย์เพื่อยืนยันผลและส่งต่อรักษาต่อเนื่อง
(โลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก /Thailassmia/
หนอนพยาธิ
 -จัดทําทะเบยีนเด็ก6-14ปทีี่อาศัยอยู่ใน นักเรียนอายุ 6-14ป ี 3,812คน อ.แจ้หม่ ธ.ค.64-ส.ค.65 ผู้รับผิดชอบ
เขตรับผิดชอบ งานอนามัย
 -การสนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็ก6-14 ป ี โรงเรียนรพ.
สัปดาหล์ะ 1 เม็ด(ยกเวน้เด็ก Thalassemia) /รพ.สต.
 -ติดตามการทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็ก6-14ปี
 โดยครูประจําชั้นเรียน
 -ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กในเมนู
อาหารกลางวนั
 บนัทกึการตรวจ HCT เด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ
(ข้อมูล43แฟมู)
4ประสานงาน/ส่งเสริมการใช้/พฒันา เมนTูSL โรงเรียนประถมศึกษา23 แหง่ อ.แจ้หม่ ผู้รับผิดชอบ
ของโรงเรียนใหส้อดคล้องกับอาหารในทอ้งถิ่น/ งานอนามัย



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุให้ชัดเจน)

ความชอบของเด็ก โรงเรียนรพ.
 -มอค.ติดตามการจัดอาหารกลางวนัใหก้ับเด็กนักเรียน /รพ.สต.
ตามโปรแกรม Thai school lunch (อาหารที่มีคุณค่า
ถูกหลักโภชนาการและความปลอดภยั
4.1 พฒันาศักยภาพเครือข่ายด้านการจัดการ ครูอนามัย/ครูดูแลโภชนาการ อ.แจ้หม่ 5,000 UC ก.ค.65 กนกกาญจน์
อาหาร โภชนาการและสุขภาพ จํานวน 50 คน /ณัฐสุดา

5.ส่งเสริมโภชนาการอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 
5.1.การประเมินคัดกรองสุขภาพสามเณร และตรวจ สามเณร วดัแม่สุกศึกษา กพ 65 สุภาณี/วสัินต์
สุขภาพด้วยตนเอง/สมรรถนะทางกาย คืนข้อมูลปญัหา วดัแม่สุกศึกษา อําเภอแจ้หม่
สุขภาพ 51 รูป
5.2การเฝูาระวงัข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน
ของโรงเรียน
5.3 จัดทํา-แนวทางการแก้ไขปญัหาทพุโภชนาการ เด็กนักเรียนที่มีภาวะทพุโภชนาการ อ.แจ้หม่ กพ 65 ครู รร. ประภาส
(เด็กอ้วน/ผอม/เต้ีย) อ้วนและเร่ิมอ้วน จํานวน 23 รูป สุภาณี/วสัินต์
5.3.1.คืนข้อมูลภาวะโภชนาการกับโรงเรียน ผอมและเร่ิมผอม จํานวน  1 รูป
 -มีการส่งต่อเด็กที่พบภาวะอ้วนไปยังPCU(พบแพทย)์
เพื่อใหม้ีการวนิิจฉัยรักษาต่อไป 
5.3.2.แบบบนัทกึประจําตัวสามเณร (พฤติกรรมการกิน
ออกกําลังกาย/การด่ืมนม)และแจ้งผลการประเมินให้
กับสามเณรและครู
5.3.3.สร้างผู้พทิกัษอ์นามัยสามเณร หอ้งเรียนละ 2 รูป จํานวน 6 หอ้ง อ.แจ้หม่ 1,800 UC กพ 65-มีค 65 สุภาณี/วสัินต์



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุให้ชัดเจน)

จํานวน 12 รูป ประภาส
เจ้าหน้าที่ 6 คน รวมกลุ่มเปาูหมาย
18 คน

5.3.4.มอค.ติดตามคําแนะนําการจัดการอาหาร วสัินต์
อย่างต่อเนื่อง
5.3.4.ติดตามประเมินภาวะทพุโภชนาการ เมย 65,กย 65 ครู รร. ประภาส
โดยครูและมอค. สุภาณี/วสัินต์
5.5.การพฒันาสภาพแวดล้อมโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวดัแม่สุกศึกษา วดัแม่สุกศึกษา กพ 65-มีค 65 ครู รร. ประภาส
ใหเ้อื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ อําเภอแจ้หม่ สุภาณี/วสัินต์
6.การกํากับติดตามงาน รพ./รพ.สต. อ.แจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65 สุภาณี/ณัฐสุดา 
โดย ระดับอําเเภอ 11แหง่
6.1 ควบคุมกํากับ การบนัทกึข้อมูล HDC โรงเรียน24แหง่
สถานบริการตามปฏทินิของ ร.ร (เทอม1 
พค-ก.ค64 เทอม2 ต.ค.63-ม.ค.64)
6.2การกํากับติดตามข้อมูล
 -ข้อมูลการเฝูาระวงัภาวะโภชนาการรายโรงเรียน
 -การบนัทกึข้อมูลHDC สถานบริการ
 -การวเิคราะหแ์ละคืนข้อมูลใหก้ับ ร.ร เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปญัหา
6.3 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 - อําเภอ ประเมินซํ้าทกุ 3 ปี
 -จังหวดั สุ่ม ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

สองหมื่นสี่พันหน่ึงรอ้ยบาทถ้วน24100



 สนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร์             √ งานประจ า
ตัวช้ีวดั (KPI) /ผลลัพธ์ทีต้่องการ อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4.5 ต่อแสนประชากร
ข้อมูลพื้นฐาน/ วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา ปี2562 อ าเภอแจห่้ม มีอตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี จ  านวน 1 ราย คิดเป็น 25.1 ต่อแสนประชากร
ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งผ้ึง อ  าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง ในปี 2564 ยงัไม่มีการสร้างทีมผูก่้อการดีในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งผ้ึง

จ  านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ
โครงการป้องกันเดก็จมน้ าอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
ปีงบประมาณ 25651.การสร้างทีมผู้ก่อการดี ในการปูองกัน เด็กจมน้ําในพืน้ทีแ่ละเผยแพร่ ทีมผู้ก่อการดี ต.ทุง่ผ้ึง 4,000 UC ม.ีค.65 สุภาณี/พิมพา

ประชาสัมพันธ์ การส่ือสารสาธารณะในวงกว้าง และต่อเนื่องตลอดปี จํานวน 1 ทีม

2.การเฝูาระวัง เด็กอายุตํ่ากว่า14ปีเสียชีวิตจมน้ําทุกราย
มาตรการเร่งรัด(มนีาคม-พฤษภาคม)
 -เร่งส่ือสารประชาสัมพันธ์ การเฝูาระวังแจ้งเตือนเด็กจมน้ําเสียชีวิต
(บูรณาการร่วมกับงานกลุ่มวัยทํางาน)
 -ร่วมกับชุมชนสํารวจแหล่งน้ําในพืน้ทีรั่บผิดชอบและร่วมกับชุมชน
จัดการแหล่งน้ํา เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน
 -แนะนําให้แหล่งน้ําทีจ่ัดให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วหรือเปิดให้บริการ

ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ........แจ้ห่ม.....จังหวดัล าปาง

งาน............ป้องกันเดก็จมน า้.........

ล าดั
บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
(ระบุให้



จ านวน แหล่งงบ
ผูรั้บผิดชอบ

ล าดั
บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
(ระบุให้

(เช่น สระว่ายน้ํา น้ําตก อ่างเก็บน้ํา สวนน้ํา หนองน้ํา) ต้องดําเนินการ
ให้มีความปลอดภัย
1.แหล่งน้ําทีเ่ล่นได้ ควรติดปูายคําเตือน ปูายบอกระดับความลึกของน้ํา
และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือคนตกน้ําไว้
2.แหล่งน้ําทีเ่ล่นไม้ได้ ชุมชนต้องสร้างร้ัวกั้น สร้างขวากหนามและติด
ปูายคําเตือน
3.ให้ชุมชนจัดเวรยาม เฝูาระวัง ตรวจสอบ สอดส่องดูแล ตักเตือนใน
ช่วงเด็กเล่นน้ํา แนะนําทุกครอบครัวทีม่ีเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีให้ใช้คอก
กั้นเด็ก
มาตรการตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 
1. ดําเนินงานตามนโยบายระดับจังหวัด
2. จัดทําแผนงาน/โครงการ รองรับการดําเนินงาน
3. สนับสนุนและส่งเสริม พืน้ทีใ่นการสร้างทีมผู้ก่อการดี ทีมใหม่
ทุกตําบล 
4. ทีมผู้ก่อการดีประเมินตนเองตามแนวทางการดําเนินงาน 10 
องค์ประกอบ และนําส่วนขาดมาพัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพืน้ที ่
และมีการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี โดยทีมจังหวัดและอําเภอ
5. สํารวจครัวเรือนทีม่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี และสนับสนุนให้ใช้คอก
กั้นเด็ก (Playpen) 



จ านวน แหล่งงบ
ผูรั้บผิดชอบ

ล าดั
บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
(ระบุให้

6. สนับสนุนให้ชุมชนสํารวจและจัดการแหล่งน้ําเส่ียง
7. การคืนข้อมูลในเวที พชอ. เพือ่ใช้กลไก พชอ. ในการขับเคล่ือนงาน
และแก้ไขปัญหา
8. สอบสวนการจมน้ําของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ทุกราย
9. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานการปูองกันเด็กจมน้ําและ
การดําเนินงานทีมผู้ก่อการดี
3.การสอบสวนกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า14ปีเสียชีวิตจมน้ําทุกราย
4.การติดตามประเมินผลการดําเนินงานจากการเฝูาระวัง และรายงาน
การสอบสวนการจมน้ํา

4,000 (ส่ีพนับาทถว้น)รวม



ประเด็น / งาน :  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. ร้อยละการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยทั้งด้านหตัถการและยาสมุนไพร (ร้อยละ 20.5)

                                          2. เพิ่มการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน คิดเปน็ ร้อยละ 14.73 (โรงพยาบาล ร้อยละ 9.99 )

       2. โรงพยาบาลมีรายการยาสมุนไพร 30 รายการ รพ.สต. 10 รายการ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 309,233 คิดเปน็ร้อยละ 1.14

3. บริการคลินิกข้อเข่าเส่ือมด้วยสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุ 

4. บริการการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยวธิกีารแพทย์แผนไทย UC/CSCD ร้อยละ 50 ของหญิงหลังคลอดในเขตโรงพยาบาลแจ้หม่ ป ี2564

5. เปดิบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

ลําดับ

จํานวน แหล่งงบ
1 รหัสโครงการ 060205

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2565
1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการงานแพทย์แผนไทย
1.1  จัดบริการคลินิกเฉพาะโรค กลุ่มโรค/อาการ 4 โรคหลัก ได้แก่ ไมเกรน,ภูมิแพ,้ผู้ปุวย 4 โรคหลัก NPCU 3 มีบริการคลินิก   -   -  ต.ค.64-ก.ย.64วันนา
อัมพฤกษ-์อัมพาต,ข้อเข่าเส่ือม แผนกผู้ปุวยนอกต้องได้พบและรับการรักษาโดยแพทย์ทีม่ารับบริการ OPD (รพ.แจ้ห่ม) เฉพาะโรค 
แผนไทย ร้อยละ 20 
1.2 จัดให้มีบริการหัตถการ พอกเข่าสมุนไพร (lampang model)ร้อยละ 50 ของผู้สูง NPCU ทัง้ 3 โซน ผู้สูงอายุและกลุ่ม   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65รุจิเรศ

อายุหรือ ผู้ทีม่ีอายุ ผู้ทีม่ีอายุ 55 ปี
55 ปีขึ้นไปทีม่ารับ ขึ้นไปได้รับการ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แจ้หม่ จังหวัดล าปาง

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พืน้ทีดํ่าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



ลําดับ

จํานวน แหล่งงบ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พืน้ทีดํ่าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

บริการ อย่างน้อย พอกเข่า
1 คร้ัง/ปี

1.3 จัดซ้ือสมุนไพรพอกเข่าทีไ่ด้มาตรฐาน สนับสนุน รพ.สต.ร้อยละ 50 ของผู้สูง NPCU ทัง้ 3 โซน มีแหล่งจัดซ้ือผลิต 50000 UC ต.ค.64-พ.ย.65วันนา
อายุ หรือ ผู้ทีม่ีอายุ ยาสมุนไพรพอกเข่า
55 ปีขึ้นไป

1.4 จัดบริการตามกลุ่มวัย 
        แม่และเด็ก - ให้บริการดูแลหญิงหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ)หญิงหลังคลอดทุกราย NPCU ทัง้ 3 โซน เพิม่การเข้าถึง 5,000   -  ต.ค.64-ก.ย.65รุจิเรศ
       วัยทํางาน - ลดการใช้ NSAIDs ในกลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทํางานร้อยละ 50 ของ (รพ.แจ้ห่ม) งานแพทย์แผน   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65รุจิเรศ
(Office Syndrome) ผู้ปุวยนอก ไทยได้รับบริการ
       ผู้สูงอายุ - ให้บริการพอกเข่าสมุนไพรและให้ความรู้การบริหารกล้ามเนื้อขา-เข่าร้อยละ 50 ของผู้สูง NPCU ทัง้ 3 โซน ตามมาตรฐาน   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65รุจิเรศ

อายุหรือ ผู้ทีม่ีอายุ
55 ปีขึ้นไปทีม่ารับ
บริการ

2. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
2.1 ใช้ยาสมุนไพรเลือกเป็นอันดับแรก (First Line Drug) ได้แก่ ยาฟูาทะลายโจร,มูลค่าการใช้ยาสมุน NPCU ทัง้ 3 โซน สถานบริการมีการ   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65วันนา
ยาขมิ้นชัน ไพร เพิม่ขึ้นอย่าง ใช้ยาสมุนไพร

น้อย ร้อยละ 10 เพิม่มากขึ้น
2.2 ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรทดแทน NPCU ทัง้ 3 โซน   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65วันนา
        1) ยาผสมเพชรสังฆาต ทดแทน Daflon ยาแผนปัจจุบันมี 



ลําดับ

จํานวน แหล่งงบ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พืน้ทีดํ่าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้
ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

        2) ยาขี้ผ้ึงไพล หรือครีมไพล ทดแทน ครีมน้ํามันระกํา5 รายการ
        3) มะขามแขก ทดแทน Bisacodyl,Milk of Magnesia (MOM)
        4) ครีมพญายอ ทดแทน Acyclovir Cream
        5) กลีเซอรีนพญายอ ทดแทน TA Oral Paste
2.3 ใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ แทนยากลุ่ม NSAIDs ได้แก่ให้มียาสมุนไพร NPCU ทัง้ 3 โซน ช่วยลดความเส่ียง   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65วันนา
ยาผสมเถาวัลย์เปรียง,ยาสหัศธารา ทดแทน NSAIDs ในการเกิดภาวะ

2 รายการ แทรกซ้อนทีไ่ต
3. เพิม่การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
3.1 เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิดบริการคลินิก NPCU 3 เพิม่การเข้าถึง   -   -  ต.ค.64-ก.ย.65วันนา
3.2 จัดทําแนวทางการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยกัญชาทางการแพทย์ (รพ.แจ้ห่ม) บริการกัญชาทาง
3.3 แพทย์แผนไทย เป็นผู้ตรวจ วินิจฉัยและส่ังการรักษา (ยกเว้นตํารับยาน้ํามันเมตตาแผนไทย อย่างน้อย การแพทย์แผน
โอรส/การุณย์โอสถ) 2 วัน/สัปดาห์ ไทยมากขึ้น
3.4 จัดให้มีตํารับยาสมุนไพรทีม่ีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตํารับศุขไสยาศน/์ตํารับทําลายมีและจ่ายยาตํารับ
พระสุเมรุ/ตํารับแก้ลมแก้เส้น/ตํารับแก้ลบเบือ้งสูง) กัญชา อย่างน้อย 

2 ตํารับ

รวมงบประมาณ 55,000 UC



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ การด าเนินงานจัดระบบจัดการปจัจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอย่างบรูณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   ในการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

 ป ี 2565 เปน็องค์กรปลอดโฟม 100 %  และมีเทศบาลตําบลบา้นสา สมัครรับการประเมิน (EHA) ด้านการจัดการขยะ ได้รับระดับดีเยี่ยม

จํานวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ
โครงการ การด าเนินงานจัดระบบจัดการปจัจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม อ.แจ้หม่ จ.
ล าปาง ปงีบประมาณ2565

อย่างบรูณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   ในการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมน าพ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone)

1 1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณแ์ละการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (NHIS)
1.1.ทําหนังสือแจ้ง อปท.สํารวจและบนัทกึข้อมูลออนไลน์  ด้าน สวล.ใน อปท. อปท. อําเภอแจ้หม่ อําเภอแจ้หม่  - อปท.ทกุแหง่  -  - พ.ย.64- ม.ค.65 เกษ ยังไว
ตามหนังสือที่ทาง สสจ.ลําปางแจ้งมา ทั้ง 8 อปท รับทราบแนว เรือง ไชยบาง

ทางการบนัทกึ
ข้อมูล

1.1.1. ติดตามการบนัทกึข้อมูลการลงข้อมูลด้าน สวล.ใน อปท. อปท.ที่บนัทกึข้อมูล อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูลของ  -  - ธ.ค.64-ม.ค65 เกษ ยังไว
ในเวบ็ อปท.ที่บนัทกึข้อมูล เรือง ไชยบาง

1.1.2. สรุปผลการดําเนินงานด้าน สวล.ใน อปท. ส่ง สสจ.ลําปาง อปท.ที่บนัทกึข้อมูล อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูลส่ง  -  -  ก.ย. 65 เกษ ยังไว

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ..แจ้หม่ จังหวัดล าปาง

งาน อนามัยสิ่งแวดล้อม

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน
พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ในเวบ็ ให ้สสจ.ลําปาง เรือง ไชยบาง
2 2.สนับสนุนงานพัฒนาระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA)

2.1.ทําหนังสือแจ้งแนวทางการดําเนินงาน และประชาสัมพนัธเ์ทศบาล สมัคร อปท. อําเภอแจ้หม่ อําเภอแจ้หม่  - อปท.ทกุแหง่  -  - ก.พ.65-มี.ค.65 เกษ ยังไว
เข้ารับการประเมิน  EHA ทั้ง 8 อปท รับทราบแนว เรือง ไชยบาง

ทางการดําเนิน ผอ.รพ.สต
งาน

2.1.2.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยส่ิงแวดล้อม รพ.สต./รพ/ อปท.ที่สมัครรับ อําเภอแจ้หม่  - มี อปท. รับ  -  - มี.ค.-เม.ย.65 เกษ ยังไว
สสอ. เปน็พี่เล้ียงในการพฒันาตามกระบวนการ EHA  ตาม อปท. ที่สมัคร การประเมิน การประเมิน เรือง ไชยบาง
รับการประเมิน EHA ผอ.รพ.สต

2.1.3.ทมีอําเภอประเมินรับรองมาตรฐานระบบอนามัยส่ิงแวดล้อม EHA อปท.ที่สมัครรับ อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูลการ  -  - พ.ค.-มิ.ย.64 เกษ ยังไว
อปท.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับพื้นฐาน การประเมิน ประเมินระดับ เรือง ไชยบาง

พื้นฐาน ผอ.รพ.สต

2.1.4. ร่วมกับทมีประเมินรับรองศูนย์อนามัยที่ 1 ประเมินรับรองมาตรฐาน อปท.ที่ผ่านการ อําเภอแจ้หม่  - มี อปท. รับ  -  - พ.ค.-มิ.ย.64 เกษ ยังไว
  ระบบอนามัยส่ิงแวดล้อม EHA เทศบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ประเมินระดับ การประเมิน เรือง ไชยบาง
เกียรติบตัร พื้นฐาน ระดับ ผอ.รพ.สต

เกียรติบตัร
2.1.5. สรุปผลการประเมินรับรองแจ้งรายชื่อเทศบาลที่ผ่านการประเมินรับรอง อปท.ที่ผ่านการ อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูล  -  -   ก.ค. 65 เกษ ยังไว
  ส่ง สสจ.ลําปาง ประเมิน อปท. ที่ผ่าน เรือง ไชยบาง

การประเมิน ผอ.รพ.สต
รับรอง ส่ง สสจ.

2.1.6.สรุปวเิคราะหแ์ละประเมินผลการดําเนินงานจากการรับการประเมิน อปท.ที่ผ่านการ อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูล  -  - มี.ค.65,ก.ย.65 เกษ ยังไว



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

EHA ประเมิน สรุปการดําเนิน เรือง ไชยบาง
งานการประเมิน ผอ.รพ.สต

3 3.สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Community)
3.1.ทําหนังสือแจ้งแนวทางการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัย 66 หมู่บา้น อําเภอแจ้หม่  - รพ.สต.และ  -  - พ.ย. - ม.ค.65 เกษ ยังไว
ส่ิงแวดล้อมที่เปน็ปญัหาชุมชน การจัดการส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในชุมชน หมู่บา้นทราบ เรือง ไชยบาง
(คัดเลือก ตําบลละ 1 หมู่บา้นนําร่องหมู่บา้นการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม) แนวทางการ ผอ.รพ.สต

ดําเนินงาน
3.1.1.สนับสนุนส่ือดําเนินงานจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เปน็ปญัหาชุมชน หมู่บา้นที่ผ่าน อําเภอแจ้หม่  - ผู้นําหมู่บา้น  -  - พ.ย. - ม.ค.65 เกษ ยังไว
การจัดการส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในชุมชน การคัดเลือก ทราบแนวทาง เรือง ไชยบาง

ระดับตําบล การดําเนินงาน ผอ.รพ.สต
วสันต์

3.1.2.มอค.ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นจัดการ หมู่บา้นที่ผ่าน อําเภอแจ้หม่  - มีหมู่บา้น  -  - ม.ค. - มิ.ย.65 เกษ ยังไว
อนามัยส่ิงแวดล้อมในชุมชน การคัดเลือก นําร่องการจัด เรือง ไชยบาง

ระดับ ตําบล การอนามัย ผอ.รพ.สต
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน

3.1.3.ทมีอําเภอติดตามเยี่ยม และประเมินรับรอง หมู่บา้นที่ผ่าน อําเภอแจ้หม่  - มีหมู่บา้น  -  - ก.พ. - มิ.ย.65 เกษ ยังไว
การคัดเลือกระดับ นําร่องการจัด เรือง ไชยบาง
ตําบล การอนามัย ผอ.รพ.สต

ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน

3.1.4.ทมีอําเภอคัดเลือกและมอบประกาศต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการจัดการ หมู่บา้นที่ผ่าน อําเภอแจ้หม่  - มีหมู่บา้น  -  -  ก.ค.65 เกษ ยังไว



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

อนามัยส่ิงแวดล้อม การคัดเลือก ต้นแบบชุมชน เรือง ไชยบาง
ระดับอําเภอ เข้มแข็งในการ ผอ.รพ.สต

จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

3.1.5.แจ้งรายชื่อชุมชนที่ผ่านการประเมินเข็มแข็งในการจัดการอนามัย หมู่บา้นที่ผ่าน อําเภอแจ้หม่  - มีหมู่บา้น  -  -  ส.ค. 65 เกษ ยังไว
ส่ิงแวดล้อม ให ้สสจ.ลําปาง การคัดเลือก ต้นแบบชุมชน เรือง ไชยบาง

ระดับอําเภอ เข้มแข็งในการ วสันต์
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

3.1.6.สรุปวเิคราะหแ์ละประเมินผลการดําเนินงาน หมู่บา้นที่ผ่าน อําเภอแจ้หม่  - มีผลสรุป  -  - มี.ค.65,ก.ย.65 เกษ ยังไว
การคัดเลือก ข้อมูลหมู่บา้น เรือง ไชยบาง
ระดับอําเภอ ต้นแบบชุมชน ผอ.รพ.สต

เข้มแข็งในการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

4 4.การจัดบรกิารอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
4.1.ในสถานประกอบการ  
4.1.1.แจ้งแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยในโรงผลิตน้ําแข็ง อําเภอแจ้หม่ โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานผลิตน้ําแข็ง - ผู้ประกอบ  -  - พ.ย.- ม.ค.65 เพชรน้ําเอก
ใหก้ับผู้ประกอบการ 1 แหง่ การทราบแนว เรือง ไชยบาง

ทางการดําเนิน งานคบส.
งาน

4.1.2.มอค.ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนและการพฒันาการจัดการ โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานผลิตน้ําแข็ง - ผู้ประกอบ  -  - ม.ค. - มิ.ย.65 มอค.ในเขต



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

อาชีวอนามัยในโรงผลิตน้ําแข็ง 1 แหง่ การทราบและ รับผิดชอบ
ปฏบิติัตามที่ งานคบส.
มอค.ชี้แนะใน
การจัดการ
อาชีวอนามัยใน
โรงงาน

4.1.3.ทมีอําเภอร่วมกับมอค.ในเขตพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของโรงงาน โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานผลิตน้ําแข็ง - ผู้ประกอบ  -  - ก.พ.-มิ.ย.65 เกษ ยังไว
1 แหง่ การปฏบิติัตาม เรือง ไชยบาง

ข้อชี้แนะ งานคบส.

4.1.4.สรุปวเิคราะหแ์ละประเมินผลการดําเนินงาน โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานผลิตน้ําแข็ง - มีผลสรุป  -  - มี.ค.65,ก.ย.65 งานคบส.
1 แหง่ อาชีวอนามัยใน เรือง ไชยบาง

โรงงาน เพชรน้ําเอก
ผลิตน้ําแข็ง

4.2.ในโรงพยาบาลชุมชน
4.2.1.แจ้งแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุน โรงพยาบาลแจ้หม่ โรงพยาบาล  - ผู้ปฎบิติั  -  - พ.ย. - ม.ค.65 ทมีENV.

แจ้หม่ งานของโรง เรือง ไชยบาง
พยาบาลทราบ
แนวทางการ
ดําเนินงาน

4.2.2.ทมีอําเภอติดตามการดําเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแจ้หม่ โรงพยาบาล  - มีข้อมูล  -  - พ.ย. - ม.ค.65 ทมีENV.
แจ้หม่ การดําเนินงาน เรือง ไชยบาง

การจัดการ



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

อาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาล

4.1.3.สรุปวเิคราะหแ์ละประเมินผลการดําเนินงาน โรงพยาบาลแจ้หม่ โรงพยาบาล  - มีผลสรุป  -  - มี.ค.65,ก.ย.65 ทมีENV.
แจ้หม่ อาชีวอนามัยใน เรือง ไชยบาง

โรงพยาบาล
4.3.โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
4.3.1.แจ้งแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.บา้นไผ่งาม รพ.สต.บา้นไผ่งาม - ผอ.รพ.สต.  -  - พ.ย.- ม.ค.65 ทมีENV.

ต.เมืองมาย ทราบแนวทาง เรือง ไชยบาง
การดําเนินงาน

4.2.2.ทมีอําเภอติดตามการดําเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยในรพ.สต.บา้น รพ.สต.บา้นไผ่งาม รพ.สต.บา้นไผ่งาม - มีข้อมูล  -  - พ.ย.- ม.ค.65 ทมีENV.
ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ลําปาง ต.เมืองมาย การดําเนินงาน เรือง ไชยบาง

การจัดการ
อาชีวอนามัยใน
รพ.สต.

4.1.3.สรุปวเิคราะหแ์ละประเมินผลการดําเนินงาน รพ.สต.บา้นไผ่งาม รพ.สต.บา้นไผ่งาม - มีผลสรุป  -  - มี.ค.65,ก.ย.65 ทมีENV.
ต.เมืองมาย อาชีวอนามัยใน เรือง ไชยบาง

รพ.สต.
5 5.สนับสนุนการพัฒนางานสุขาภบิาลอาหารและน้ า

5.1.1.แจ้งแนวทางการดําเนินงานสุขาภบิาลอาหารและน้ําให ้ทั้ง 10 รพ.สต. รพ.สต.ทั้ง 10 แหง่ รพ.สต.ทั้ง 10 แหง่ - ผอ.รพ.สต.  -  -  ม.ค.65 เพชรน้ําเอก
ทราบแนวทาง เรือง ไชยบาง
การดําเนินงาน

5.1.2.สุ่มประเมินร้านอาหาร แผงลอย  ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร อําเภอแจ้หม่  - ได้รับการ  -  - พ.ย.64-ม.ค.65 เพชรน้ําเอก
ที่ได้รับมาตรฐาน CFGT และ ฯลฯ (บรูณาการร่วมกับงานกลุ่มวยัทํางาน ร้านแผงลอย ตรวจวดัความเค็ม เรือง ไชยบาง



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

และ งานคบส.) ตลาดสด ตลาดนัด ด้วยSalt meter มอค.ในเขต
และได้รับการ รับผิดชอบ
ตรวจหาสาร
ปนเปื้อนในอาหาร

5.1.3. สุ่มการเฝูาระวงัการปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในตู้น้ําด่ืม ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  - ได้รับการ  -  - มี.ค.-มิ.ย.65 เกษ ยังไว
(บรูณาการงาน  G&C) ตรวจหาเชื้อ เรือง ไชยบาง

แบคทเีรียใน มอค.ในเขต
ตู้น้ําด่ืม รับผิดชอบ

 5.1.4. มอบปาูยร้านอาหาร CFGT ลดเค็ม (ติดสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์ ร้านอาหาร อําเภอแจ้หม่  -มีร้านอาหาร  -  -  ส.ค.65 เพชรน้ําเอก

ลดเค็มในปาูย CFGT) ที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับมอบปาูย เรือง ไชยบาง

CFGT CFGTลดเค็ม

5.1.5.ประเมินรับรองเมนูลดเค็ม/มอบปาูย Clean Food  Good ร้านอาหาร อําเภอแจ้หม่  -ร้านอาหาร  -  -  ส.ค.65 เพชรน้ําเอก

Taste Plus ซํ้าปลีะคร้ัง (กําหนดปาูยหมดอายุการรับรอง 1 ป)ี ที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการ เรือง ไชยบาง

CFGT  ประเมินรับรอง

เมนูลดเค็ม/

มอบปาูย

CFGT Plus

 ปลีะ1คร้ัง
5.1.6.ติดตามการดําเนินงานอาหารปลอดภยัในศูนย์เด็กและโรงเรียน  โรงเรียนประถม อําเภอแจ้หม่  -มีการตรวจ  -  - พ.ย.64-ม.ค.65 เพชรน้ําเอก
 (บรูณาการวยัเรียน) ศึกษา 24 แหง่ วดัความเค็มใน เรือง ไชยบาง

 โรงเรียนมัธยม เมนูอาหารด้วย
ศึกษา 1 แหง่ salt meter 

 ในโรงเรียน



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

5.1.7.สรุปประเมินผลงานทกุ 3 เดือน (จากระบบรายงาน) ร้านอาหาร อําเภอแจ้หม่  - มีรายงาน  -  - มค./มีค./มิย./กย. เพชรน้ําเอก
ที่ผ่านเกณฑ์ ผลการดําเนิน 65 เรือง ไชยบาง
CFGT งานส่ง สสจ.
 โรงเรียนประถม ลําปาง
ศึกษา 24 แหง่
 โรงเรียนมัธยม
ศึกษา 1 แหง่

6 6.การด าเนินงานโครงการจังหวัดล าปางสะอาด ปราศจากภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร ป ี2564
6.1.1ทําหนังสือแจ้งแนวทางการดําเนินงาน ใหก้ับทาง ผอ.รพ.สต. ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  - พื้นที่ ทั้ง 7  -  - ม.ค.-65 เรือง ไชยบาง

ตําบลทราบ เพชรน้ําเอก
แนวทางการ สุภาณี
ดําเนินงาน

6.1.2.รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ผ่าน วทิยุ ข่าวประชาสัมพนัธห์มู่บา้น ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  - ประชาชน  -  - ต.ค.64 -ก.ย.65 สสอ./รพช.
และในงานวนัสําคัญต่างๆ ในเร่ืองความเส่ียงด้านสุขภาพจากการใช้ภาชนะ รับทราบ /รพ.สต.
จากโฟม ข้อมูลข่าวสาร
6.1.3.รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน องค์กร ที่สมัครรับการประเมินเปน็องค์กร/ องค์กร/ชุมชน อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูลหน่วย  -  - ทกุวนัที่ 15 มอค.
ชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร งาน องค์กร ของเดือน อําเภอแจ้หม่

และหมู่บา้น
ปลอดโฟม

6.1.4.สรุปผลการดําเนินงานหน่วยงาน องค์กร ที่สมัครรับการประเมินเปน็ องค์กร/ชุมชน อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูลหน่วย  -  - มี.ค.65,ก.ย65 เพชรน้ําเอก
องค์กร/ชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร งาน องค์กร เรือง ไชยบาง

และหมู่บา้น
ปลอดโฟม



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

7 7.การเฝ้าระวังผลกระทบจากภาวะหมอกควัน
7.1.1.ทําหนังสือแจ้งแนวทางการดําเนินงานการเฝูาระวงัผลกระทบจาก รพ.สต.ทั้ง 10 แหง่ อําเภอแจ้หม่  - ผอ.รพ.สต.  -  - ม.ค.-65 เกษ ยังไว
หมอกควนั ทราบแนวทาง เรือง ไชยบาง

การดําเนินงาน
7.1.2.รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ผ่าน วทิยุ ข่าวประชาสัมพนัธห์มู่บา้น ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  - ประชาชน  -  - ต.ค.64 - ก.ย.65 เกษ ยังไว
และในงานวนัสําคัญต่างๆ เร่ืองการปอูงกันและผลกระทบจากหมอกควนั รับทราบ เรือง ไชยบาง

ข้อมูลข่าวสาร
7.1.3.มอค.เฝูาระวงักลุ่มเส่ียง  7 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเด็ก 2.หญิงต้ังครรภ ์ ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  -  - ต.ค.64 - ก.ย.65 มอค.
3.ผู้สูงอายุ 4.ผู้ปวุยโรคหอบหดื 5.ผู้ปวุยโรคถุงลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง อําเภอแจ้หม่
6.ผู้ปวุยโรคภมูิแพ ้และ 7.ผู้ปวุยโรคหวัใจ
7.1.4. มอค. อสม. เยี่ยมบา้น ใหคํ้าแนะนําการดูลุสขภาพกลุ่มเส่ียง ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  - กลุ่มเส่ียง  -  - ต.ค.64 - ก.ย.65 มอค./อสม

รับทราบการ อําเภอแจ้หม่
ดูแลสุขภาพ

7.1.5.มีทะเบยีนกลุ่มเส่ียง ทะเบยีนวสัดุอุปกรณ์ เวชภาณฑ์  หน้ากาก ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  - มีข้อมูล  -  - ต.ค.64 - ก.ย.65 มอค.
กลุ่มเส่ียง อําเภอแจ้หม่
และวสัดุอุปกรณ์

7.1.6..สรุปประเมินผลงานทกุ 3 เดือน ทั้ง 7 ตําบล อําเภอแจ้หม่  - มีรายงาน มค./มีค./มิย./กย. เกษ ยังไว
ผลการดําเนิน 65 วสันต์

เรือง ไชยบาง
อําเภอแจ้หม่

8  - การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้งบฯใน ใช้งบฯใน
1. ปฏบิติังานตามมาตรฐานระบบประปา ระบบบําบดั 1 แหง่ รพ.แจ้หม่ แผนบํารุง แผนบํารุง  ก.พ.65 ทีมENV/IC.รพ.

น้ําเสียและเฝูาระวงัคุณภาพน้ําเสีย น้ําประปาทั้งภาคสนาม รักษา รักษา  , ก.ค.65 อุเทน , เกษ



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

และหอ้งปฏบิติัการ (ส่งตย.ตรวจหอ้งปฏบิติัการ กรมอนามัย) รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่
 - การพัฒนาระบบ GREEN ในรพช.
1. ระบบประปา /การบริการน้ําด่ืมที่สะอาด  -มีการควบคุม ทีมENV/IC.รพ.

 -  เปล่ียนกรวดกรอง/ทรายกรองระบบประปา 1 แหง่ รพ.แจ้หม่ ปรับปรุงคุณภาพ 15,000 ใช้งบฯใน  ม.ค.65 อุเทน , เกษ
 -เก็บตัวอย่างน้ําประปาส่งตรวจ  2 คร้ัง 8,000 แผนบํารุง ก.พ. , ก.ย.65
2. ระบบบําบดัน้ําเสีย รักษา ทีมENV/IC.รพ.

 - เปล่ียนทรายกรองตะกอนบอ่บําบดั  2 บอ่ รพ.แจ้หม่ 4,000 รพ.แจ้หม่  มี.ค.65 อุเทน , เกษ
 - เก็บตัวอย่างน้ําทิ้งส่งตรวจ  2 คร้ัง 6,200 ก.พ. , ก.ย.65
 - การสุขาภบิาลอาหารและน้ า  -มีการเฝูาระวงั
1. เฝูาระวงัคุณภาพน้ําด่ืม ด้วย อ.11 รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต. คุณภาพน้ําด่ืม สสจ.  ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมENV/IC.รพ.

11 แหง่ อ.แจ้หม่ ตามมาตรฐาน
2. พฒันาโรงครัว ร้านอาหารใน/รอบ รพ. และ รพ.สต. รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต.  -โรงครัว/ร้านอาหาร  ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมENV/IC.รพ.

ตามเกณฑ์ GFCT 11 แหง่ อ.แจ้หม่ ได้มาตรฐาน
3.ส่งเสริมการใช้เมนูอาหาร/อาหารวา่งเพื่อสุขภาพ ใช้ผัก รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต.  -มีเมนูเพื่อ ไม่ใช้งบ  ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมENV/IC.รพ.

ปลอดภยั/วตัถุดิบปลอดภยั ทราบแหล่งที่มาและได้รับการรับรอง 11 แหง่ อ.แจ้หม่ สุขภาพใน รพ. ค.อาหารฯ
ในสถานบริการสาธารณสุข ทกุแหง่ /รพ.สต.
 -ตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้างในวตัถุดิบที่นํามาปรุงอาหาร เดือนละ 1 คร้ัง   รพ.แจ้หม่
 -มีการตรวจสอบวตัถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารประจําป ีและจัดทําแผนเฝูาระวงัร่วมกับ สสจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดสถานที่จําหน่ายผักปลอดภยั/ปลอดสารพษิ 1 แหง่ รพ.แจ้หม่  -มีสถานที่จําหน่าย ไม่ใช้งบ  ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมENV/IC.รพ.

ในรพ.แจ้หม่ ผักปลอดสารพษิ
5.ส่งเสริมบคุคล ครอบครัว ใช้ผักปลอดสารพษิ รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต. ไม่ใช้งบ  ต.ค.64-ก.ย.65 ทีมENV/IC.รพ.

11 แหง่ อ.แจ้หม่
6.เปล่ียนสารกรองเคร่ืองกรองน้ําด่ืม ประจําป ี(เรซิน,คาร์บอน,ไส้กรองเซรามิค) 12 จุด รพ.แจ้หม่  -เคร่ืองกรองน้ํา 20,000 ใช้งบฯใน   มี.ค.65 เกษ /อุเทน
หรือทําความสะอาดเคร่ืองทําน้ําเย็น ได้รับการดูแล แผนบํารุง



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ(ระบใุหช้ัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ตามมาตรฐาน รักษา
7.สร้างบอ่ดักไขมัน ร้านอาหารในรพ.แจ้หม่ ทดแทนบอ่ดักไขมันเดิมที่ชํารุด 1 แหง่ รพ.แจ้หม่ 10,000 รพ.แจ้หม่  พ.ค. 65 ทมีENV

63,200 แผนบํารุง



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1.อําเภอแจ้หม่ มีพระ อสว จํานวน 9 รูปประจําวดับา้นแปนู 1 รูป วดัดอนไชย 1 รูป วดันางาม 1 รูป วดัม่อนเจริญธรรม 1 รูป วดัแม่สุก 1 รูป วดัเชียงหมั้น 1 รูป วดัศรีดอนมูล 1 รูป 
วดับา้นไฮ 1รูป วดัไผ่แพะ 1 รูป ส่งเสริมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มพระสงฆ์ โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปอูงกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง 

2.ถวายความรู้ส่งเสริมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มพระสงฆ์ โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปอูงกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง 
3.กิจกรรมลดเค็มในวดั (บรูณาการร่วมกลุ่มวยัทํางาน) วดัเปาูหมายของปงีบประมาณ 2563 คือ วดัเชียงหมั้น ตําบลแจ้หม่ อําเภอแจ้หม่ จังหวดัลําปาง ผ่านความเค็มติดต่อกัน 3 คร้ัง
4.สรุปผลการดําเนินงานปรับปรุงและพฒันาอารยสถาปตัย์ 1 วดั 1 รพ.สต. 1 รพช.มีวดัที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานอารยสถาปตัย์ 4 แหง่ ได้แก่ วดัดงนั่ง วดัผ้าขาว วดัผาแดง วดัเชียงหมั้น คิด

เปน็ร้อยละ 36.34 มีวดัที่จะพฒันาใหผ่้านเกณฑ์ในปงีบประมาณ 2563 ในเดือน ตุลาคม 2563 จํานวน 5 แหง่ ได้แก่ วดับา้นแปนู วดัไผ่แพะ วดับา้นไฮ วดัศรีดอนมูล และวดัทุ่งคา คิดเปน็ร้อยละ 

จํานวน 9 แหง่ คิดเปน็ร้อยละ 81.82 เปาูหมายพฒันาในปงีบประมาณ 2565 จํานวน 4 แหง่ ได้แก่ วดันางาม วดัหวัฝาย วดัดอนมูล วดัม่อนเจริญธรรม
ปญัหาและอุปสรรค

วดับางแหง่ มีจํานวนพระสงฆ์ประจําอยู่ในวดัน้อย จึงไม่สามารถพฒันาวดัใหผ่้านเกณฑ์อารยสถาปตัย์ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ

โครงการพัฒนาวัดส่งเสรมิสุขภาพสู่วัดรอบรูด้้านสุขภาพ อ.แจ้หม่ จ.
ล าปาง ปงีบประมาณ 2565

1.รายละเอียดกิจกรรม
1.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรและพระ
 อําเภอแจ้หม่ ประภาส

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ

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

งานพัฒนาวัดส่งเสรมิสุขภาพสู่วัดรอบรูด้้านสุขภาพ

45.45 วดัที่ผ่านเกณฑ์ในปงีบประมาณ 2564 ในเดือน ตุลาคม 2564 จํานวน 5 แหง่  ได้แก่ วดับา้นแปนู วดัไผ่แพะ วดับา้นไฮ  วดัทุ่งคา วดัศรีดอนมูล  รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์อารยสถาปตัย์ 

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ

 - ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้แนวทางการดําเนินการตามแต่ละกลุ่มวยั ทกุรูปในพื้นที่ ไม่ใช้งบประมาณ กพ.65 นันทริกา
 - มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์กลุ่มเส่ียง ส่งเสริมจัดการ รับผิดชอบทกุวดั สุภาณี
ความรู้ด้านสุขภาพ (3อ2ส1ฟ) ใหม้ีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health กลุ่มเส่ียงและ
Literacy) ดูแลตนเองได้ตามหลักพระธรรมวนิัย กลุ่มปวุย

2.ส่งเสรมิลดเค็มวัดในอ าเภอแจ้หม่ (บรูณาการรว่มกับกลุ่มวัยท างาน) วดัในอําเภอแจ้หม่จํานวน 34 วดั อ.แจ้ห่ม ไม่ใช้งบประมาณ กพ.65 รพ.สต.

1 มอค.ประสานงาน แจ้งแนวทางการดําเนินงานในโรงเรียน และ

รอบร้ัวโรงเรียน
2 มอค. สุ่มตรวจวดัความเค็มในเมนูอาหาร และใหค้วามรู้กับครู 
และใหป้รับปรุง ทกุ 4 คร้ัง/ปี
3 จัดส่ิงแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรม เช่น มุมใหค้วามรู้
ลดเค็มบริเวณโรงอาหาร ,และวางส่ือมดน้อยหน่อยช่วยลดหวานบริเวณ
โต๊ะเคร่ืองปรุง 
4 มอค.บนัทกึและส่งข้อมูล การตรวจวดัความเค็มในอาหาร ตามระยะ
เวลาที่ตรวจ
2.จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ (universal design) ใน สถานบรกิาร
บา้น/วัด
2.1 ติดตามสถานบริการทกุแหง่ปรับปรุงสถานบริการใหผ่้านเกณฑ์ รพ.สต. 10 แหง่ รพช. 1 แหง่ อ.แจ้หม่ บรูณาการ มค.65-กย 65 นันทริกา
universal design ร่วมกับกลุ่ม ประภาส
2.2 ติดตามรพสต.ทกุแหง่ประเมินและใหข้้อมูลเพื่อปรับปรุงวดัเปาูหมาย จํานวน 4 วดัที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ อ.แจ้หม่ วยัผู้สูงอายุ มค.65-กย 65 สุภาณี
ใหผ่้านเกณฑ์  universal design วดันางาม วดัหวัฝาย วดัดอนมูล

วดัม่อนเจริญธรรม

3.ฟ้ืนฟูถวายความรูใ้นกลุ่มพระสงฆ์และพระอสว.อ าเภอแจ้หม่ พระ อสว. 8 รูป อ.แจ้ห่ม บรูณาการ มีค 65 นันทริกา



จํานวน แหล่งงบ
ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ

ส่งเสริมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มพระสงฆ์ พระสงฆ์และสามเณร 20 รูป ร่วมกับกลุ่ม ประภาส

เพื่อปอูงกันโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง เจ้าหน้าที่ 8 คน วยัทํางาน สุภาณี

รวม 36 คน



งาน   โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั  (  NCD    Clinic    )
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
                  1 : ผู้ปวุยโรคเบาหวานควบคุมค่าระดับน้ําตาลได้ตามเกณฑ์ ≥40
                  2 : ผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูงควบคุมค่าระดับความดันโลหติได้ตามเกณฑ์ ≥50
                  3: ร้อยละของผู้ปวุยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหติสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รพ. ลดลงร้อยละ 80 ของผู้ปวุยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหติสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                  4: ร้อยละของผู้ปวุยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหติสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รพสต. เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของผู้ปวุยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหติสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

จากสถานการณ์ ปี 2564ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวานร้อยละ2.66 ประชากรกลุ่มสงสัยปุวยความดัน
โลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ร้อยละ 81.1 ผู้ปุวยโรคเบาหวาน รายใหม่ ลดลงร้อยละ 23.03
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง รายใหม่ ลดลง ร้อยละ10.91ผู้ปุวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได้ร้อยละ 16.7
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 65.95 ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ92.2 ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มีค่าFBS ≤ 130 mg%
ติดต่อกัน 2 คร้ังได้รับการเจาะ HbA1C ร้อยละ  30.47   ผู้ปุวยโรคเบาหวานสีแดงและสีดํา ได้รับการส่ง COCและเยี่ยมบ้าน
ร้อยละ 29.86  ปัญหาที่พบคือ1.ผู้ปุวยไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเร่ืองอาหาร ทานข้าวเหนียว เนื้อหมู เนื้อวัว  เนื้อควายเป็นหลักเพื่อให้อิ่มท้อง ไม่ออกกําลังกาย
แต่เน้นการทํางานหนักเป็นหลัก หลังทํางานหนักใช้เคร่ืองด่ืมชูกําลัง มารพ.คนในบ้านไม่สนใจเร่ืองอาหารผู้ปุวยในบ้าน 2.ผู้ปุวยรับประทานยาไม่ถูกต้องเช่นหมอปรับยา
แล้วยังทานยาเดิม และเข้าใจเร่ืองการใช้ยาผิด   คิดว่าใช้ยามากมีผลต่อไต  ทําให้ไตเส่ือมจึงไม่ยอมทานยาตามแพทย์ส่ัง 

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ

โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและลดแออัดของผู้ปว่ยโรคไม่ติดต่อ
เรือ้รงั  อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง ปงีบประมาณ 2565

1  การพฒันาคุณภาพการดําเนินกงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ........ แจ้หม่.......................จังหวัดล าปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)

1.1  กําหนดมอบหมายใหแ้พทย์เปน็ผู้ดูแลทั้งงานระบบ (System  
Manager ) แพทย์ประธาน รพ.แจ้หม่ มีแพทย์เปน็ผู้จัด 0 ต.ค.-64 นพ.ชานนท์

PCT การระบบSystem
Manager

1.2  ทบทวนคณะกรรมการ   NCD  Board  ระดับอําเภอ  -คณะกรรมการ คปสอ.แจ้หม่  มีคณะกรรมการ 0   พ.ย 64 ชลธชิา
20 คน ควบคุมโรคไม่ติด กนกกาญจน์

ต่อเร้ือรัง
1.3.ประชุมคณะกรรมการ NCD Board ทกุ 3 เดือน  -คณะกรรมการ คปสอ.แจ้หม่  มีคณะกรรมการ 8,000 UC   ธ.ค 64 ชลธชิา

20 คน ควบคุมโรคไม่ติด ก.พ.65 ,มี.ค.65 กนกกาญจน์
ต่อเร้ือรังและมี มิ.ย.,ก.ย.65
การประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง 4 คร้ัง/ปี

1.4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ  แนวทางการปฏบิติังานและ  -จนท.รพ/รพสต รพ.แจ้หม่ และ  -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด 400 UC 31-ต.ค.-64 นพ.ชานนท์
แนวทางการดูแลผู้ปวุยโรคเร้ือรัง ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. ชอบงานมีความ ชลธชิา

20 คน เข้าใจและสามารถ กนกกาญจน์
ปฎบิติังานได้

1.5 แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน  NCD  ร่วมกับ  NCD  Board จังหวดั  จนท.รพ/รพสต รพ.แจ้หม่ ทราบถึงสถานการณ์ 3,000 UC มี.ค65-ก.ค65 ชลธชิา
ผู้รับผิดชอบงาน และปญัหาการ
30 คน ปฎบิติังานพร้อม

ข้อเสนอแนะเพื่อ
ผลสําเร็จของงาน

2. การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มปว่ย "แปง้น้อย ก๋ินจ๋าง บกิ่นหวาน"
 การจัดการตนเอง (Self management)ในกลุ่มปวุยสีแดง



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)

2.1สอนการใช้คู่มือการจัดการตนเองผู้ปวุยโรคเบาหวานรายบคุคล คู่กับ ผู้ปวุยเบาหวานกลุ่ม รพ.แจ้หม่ และ กลุ่มผู้ปวุยสีแดง 0 พ.ย.64 -ก.ย.65  รพ.สต/  PCU
การทํา Care Plan พร้อมใหคํ้าปรึกษา สีแดงทกุหน่วย รพ.สต./PCU และ  รพ

บริการ

2.2 ทํา SMBG ในผู้ปวุย   DM  กลุ่มสีแดง ที่มFีBS≥200mg/dl x 2 visit ผู้ปวุยเบาหวานกลุ่ม รพ.แจ้หม่ และ ผู้ปวุย DM กลุ่มสี 0 ม.ค.- ก.ย.65 ทกุ  PCU/
เพื่อใหผู้้ปวุยทราบระดับน้ําตาลในกระแสเลือดและปรับพฤติกรรม สีแดงทกุหน่วย รพ.สต./PCU แดง ได้รับการทํา รพ.สต.
การรับประทานอาหารใหเ้หมาะสม บริการ SMBGร้อยละ 50,  
ประเมินผล 3 เดือน/คร้ัง
2.3 ทํา SMBP ในผู้ปวุย HT  กลุ่มสีแดง  ที่มBีP≥180/110mm/Hg x 2 visit ผู้ปวุยความดันโลหติ รพ.แจ้หม่ และ  ผู้ปวุย HTสีแดง 0  ม.ค.-ก.ย.65 ทกุ  PCU/
เพื่อใหผู้้ปวุยทราบระดับความดันโลหติและปรับพฤติกรรมใหเ้หมาะสม

สูงกลุ่มสีแดง รพ.สต./PCU ได้รับการทําSMBP รพ.สต.
ประเมินผล 3 เดือน/คร้ัง ทกุหน่วยบริการ ร้อยละ 50
3. ลดแออัดของผู้ปว่ย DM/HT
3.1 ทําแนวทางการจัดบริการในผู้ปวุยกลุ่มสีส้ม แดง ดํา ใหบ้ริการที่ กลุ่มส้ม  แดง  ดํา NCD Clinic ผู้ปวุย  DM ,DM+HT ,HT   ที่อยู่ใน0 ม.ค.65-ก.ย.65 NCD Clinic
รพ.สต./PCU  และรพ.แจ้หม่ ผู้ปวุยกลุ่มเบกิได้และOn  wafarin DM,HT,DM+HT รพ.แจ้หม่ ความรับผิดชอบ รพ.ลดลงร้อยละ80 รพ.แจ้หม่
 - ส่งต่อผู้ปวุย NCD ไปรับบริการ ณ รพ.สต.ตามระบบ PCU   3  โซน  959  คน ผู้ปวุยDM,DM+HT,HTที่อยู่ในความ
 -ผู้ปวุยDM HTกลุ่มส้ม แดง ดําCKD COPDได้รับการดูแลโดยทมี PCU             เบกิได้282  คน รับผิดชอบรพ.สต.เพิ่มขึ้นร้อยละ80
 -รพ.แจ้หม่และรพ.สต/PCU.ใหบ้ริการ แบบ Individual  โดยทมี ผู้ปวุย CKD1,270คน
สหสาขาวชิาชีพ  4วนั/สัปดาห ์ช่วงเช้า  ในลักษณะโซนหรือตําบล ผู้ปวุยCOPD 143 คน
วันจันทร ์ จัดบริการ 4  หอ้ง รวม 2,654 คน NCD  Clinic ต.ค.64-ก.ย.65 NCD Clinic
 -สัปดาหท์ี่   1,2  ของเดือน  Clinic  CKD  stage  4-5  รพ.แจ้หม่
 -สัปดาหท์ี่   3,4,5   ของเดือน Clinic   COPD
วันอังคาร  จัดบริการ 4 หอ้ง NCD  Clinic ต.ค.64-ก.ย.65 NCD Clinic
  -คลินิกโรคเบาหวาน รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)

 -PCU  ต.วเิชตนคร อังคารที่ 1-4 พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออก
ร่วมบริการ   2   คน และพยาบาลจากกลุ่มงานเวช  1  คน NCD  Clinic PCU วเิชตนคร
วันพุธ  จัดบริการ 2 หอ้ง
  -คลินิกโรคความดันโลหติสูง รพ.แจ้หม่ NCD Clinic ต.ค.64-ก.ย.65 NCD Clinic
 -PCU  แม่สุก พธุที1่,2 พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออกร่วมบริการ   1
   คน รพ.แม่สุก เข็มทอง
 -PCU  แจ้คอน  พธุที่  3,4 พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออกร่วมบริการ
   1   คน รพ.สต.แจ้คอน เข็มทอง
 -PCU  บา้นม่วง  พธุที่ 1-4 พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออกร่วม
บริการ   1   คน รพ.สต.บา้นม่วง ชลธชิา
วันพฤหสับดี   จัดบริการ 4 หอ้ง NCD Clinic ต.ค.64-ก.ย.65 NCD Clinic
 -คลินิกโรคความดันโลหติสูง รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่  
 -PCU  ต.วเิชตนคร พฤหสับดี ที่ 1-4 พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออก
ร่วมบริการ   2   คน และพยาบาลจากกลุ่มงานเวช  1  คน NCD Clinic
 -PCC  บา้นกิ่ว  พฤหสับดีที่  1  พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออกร่วม
บริการ   1   คน  รพ.สต.บา้นกิ่ว เข็มทอง
 -PCC  บา้นไผ่งาม พฤหสับดีที่ 1,  2  พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออก
ร่วมบริการ   1   คน รพ.สต.ไผ่งาม ชลธชิา
 -PCC  ปงดอน พฤหสับดีที่  3,4  พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออก
ร่วมบริการ   1   คน รพ.สต.ปงดอน ชลธชิา
 -PCC แม่สุก พฤหสับดีที่  3  พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออกร่วม
บริการ   1   คน รพ.สต.แม่สุก เข็มทอง
วันศุกร ์    จัดบรกิาร 3 หอ้ง 



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)

 - คลินิกโรคเบาหวาน  รพ.แจ้หม่ NCD Clinic ต.ค.64-ก.ย.65 NCD Clinic
 -PCC  บา้นสา ศุกร์ที่ 1-4   พยาบาลเวชปฏบิติั NCD clinicออกร่วม
บริการ   1   คน รพ.สต.บา้นสา รุ้งลาวลัย์
3.2 ทําแนวทางการจัดบริการในผู้ปวุยกลุ่มสีเขียว และเหลือง 0
 - จัดบริการผู้ปวุยDM HT กลุ่มเหลือง,เขียวโดย อสม.วดัความดันและ ผู้ปวุยกลุ่มเขียว เหลืองทกุหน่วยบริการ  - ผู้ปวุยกลุ่มสีเขียวไม่มีการจัดบริการ  ต.ค.64-ก.ย.65 NCD Clinic 
เจาะFBS(Strip) ทกุ  3 เดือนส่งแบบรายงานผลให ้ มอค.ๆลงข้อมูล DM ,DM+HT ,HT ในรพ.หรือ รพ.สต.ร้อยละ100 ทมีสหสาขา
ใน  HOSxP ,JHCISและจ่ายยาโดย  มอค. ทั้งหมด 5489  คน  - ผู้ปวุย DM ,HTได้รับการเจาะเลือด วชิาชีพ

และวดัBPตามนัดโดยอสม.ในเขต รพ.สต.ทกุแหง่
รับผิดชอบร้อยละ 100

 3.3 มอค. เยี่ยมบา้นตามกลุ่มเปาูหมายที่ COC รายงาน FCT ระดับโซน ผู้ปวุย   NCD ทกุรายที่ ทกุหน่วยบริการ   ผู้ปวุย DM ,HT  COPD ,CKD 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีPCU/FCT
  เยี่ยมทกุกลุ่มโรค  ที่มีความซับซ้อน 1วนั/สัปดาห ์ใน ช่วงบา่ย ที่มีความซับซ้อนตาม ที่มีความซับซ้อนได้รับการเยี่ยมบา้น

กลุ่มที่COCรายงานFCT โดย มอค.ร้อยละ   100
3.4 จัดระบบบริการยาตามกลุ่มผู้ปวุย โดยจัดทํากรอบบญัชียา  รพ.สต. /
PCU 0 พ.ย.-ธ.ค.64 เภสัช/ชลธชิา
เพิ่มกรอบยา Emergency  กลุ่ม DM ,  HT
3.5 พฒันาศักยภาพของ อสม.ในการเจาะ  FCG และวดัความดันโดย
บรูณาการในแผนงานประจํา  อสม. ต.ค.-ธ.ค.64 PCU
3.6  ติดตามผู้ปวุยที่ไม่มาตามนัดวนัต่อวนัโดยการ กลุ่มปวุยใน Clinic รพ.และ ติดตามผู้ปวุย 0 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ผู้รับผิดชอบงาน
    -ทําทะเบยีนโทรศัพทใ์นกลุ่มปวุยทกุรายลงในระบบ  HOSxP NCD  ทกุราย รพ.สต. ขาดนัดได้ร้อยละ NCD รพ./รพ.สต.

    -จัดระบบแจ้งการนัดและติดตามนัด 100

4.พัฒนาระบบบรหิารจัดการและการก ากับติดตาม
4.1 พฒันาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการวเิคราะหป์ญัหา ข้อมูลในระบบ รพ.แจ้หม่และ มีการพฒันาระบบ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ผู้รับผิดชอบงาน



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)

HOSxP/ระบบJHCIS รพ.สต. 10แหง่ ข้อมูลและการใช้ NCD รพ./รพ.สต.

ข้อมูลในการ
วเิคราะหป์ญัหา

 4.2 ส่งต่อผ่านระบบ Thai referในผู้ปวุยที่ส่งรับยาต่อรพ.สต. กลุ่มปวุยทั้งหมด รพ.แจ้หม่และ มีทะเบยีนกลุ่มผู้ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ผู้รับผิดชอบงาน

และรพ.สต.ส่งรับยาต่อที่รพช.โดย มีการConsult ผ่าน แยกตามสีในแต่ละ รพ.สต. 10แหง่ ปวุย  DM ,HT NCD รพ./รพ.สต.

กลุ่มไลน์ /Line application  /โทรศัพทก์่อนส่งต่อผู้ปวุยในกลุ่ม  รพ.สต.และ   รพ. แยกราย  รพ.สต.
 Case  Emergency ร้อยละ   100
4.3 ส่งต่อ ในโปรแกรมLampang coc ในผู้ปวุย DM,HT Uncontrole  ผู้ปวุยกลุ่มสีแดง รพ.แจ้หม่และ กลุ่มสีแดงได้รับการ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ผู้รับผิดชอบงาน

เพื่อรับการเยี่ยมบา้น DM,HT รพ.สต. 10แหง่ เยี่ยมบา้นโดยสห NCD รพ./รพ.สต.

     ผู้ปวุย   DM  กลุ่มสีแดง ที่มFีBS≥200mg/dl x 2 visit Uncontrol สาขาวชิาชีพ
     ผู้ปวุย HT  กลุ่มสีแดง  ที่มBีP≥180/110mm/Hg x 2 visit ทกุราย ร้อยละ  100
4.4  ลงและตรวจสอบข้อมูลใหม้ีความถูกต้อง ครบถ้วน กลุ่มปวุยทั้งหมด รพ.แจ้หม่และ ลงข้อมูลถูกต้อง 0 ต.ค.64-ก.ย.65 NCD Clinic 

แยกตามสีในแต่ละ รพ.สต. 10แหง่ ครบถ้วน NCD รพ./รพ.สต.

 รพ.สต.และ   รพ.
4.5  วเิคราะหข์้อมูลจาก HDC/HOSxP  ทกุ  1-3  เดือน กลุ่มปวุยใน Clinic รพ.แจ้หม่และ ติดตามการรายงาน 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ชลธชิา

NCD  ทกุราย รพ.สต. 10แหง่ และวเิคราะหข์้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
รวม 11,400           



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  โรงพยาบาลรักษามาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospitalระดับดีมาก
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
       โรงพยาบาลแจ้หม่ และรพ.สต.ทกุแหง่ได้พฒันา ตามมาตรฐาน GREEN & Clean Hospital  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนในบคุลากรในทกุหน่วยงานมีส่วนหน่วยในการพฒันา
จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รพ.แจ้หม่ได้ใหก้ารสนับสนุนในร่ืองทรัพยากร และพฒันาศักยภาพบคุลาการอย่างต่อเนื่อง
ในปงีบประมาณ 2562 โรงพยาบาลแจ้หม่ ผ่านเกณฑ์การพฒันาตามมาตรฐาน Green and Clean Hospital ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN and Clean Hospital ระดับ ดีมาก และ

จํานวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ 060609
โครงการ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ รพ.แจ้
หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง ปงีบประมาณ 2565

มาตรฐาน GREEN & CLEAN
การด าเนินงานตามกิจกรรม  GREEN
 - การจัดการขยะมูลฝอย 
1. การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs เช่นการใช้กระดาษ 2 11 แหง่ รพ,รพ.สต.  -มีการคัดแยก ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV/IC.รพ.
ด้าน การแยกขยะรีไซเคิล  ยกเลิกการใช้แก้วพลาสติก รพ.,รพ.สต. อ.แจ้หม่ จัดเก็บขยะ สุภาณี
2. กําหนดเปน็ รพ./รพ.สต.เลิกการใช้โฟม ทกุแหง่ 11 แหง่ รพ,รพ.สต. ที่ถูกต้อง ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV/IC.รพ.
รวมทั้งโรงอาหารและร้านอาหารรพ. อ.แจ้หม่ สุภาณี
3.การเก็บรวบรวม มูลฝอยติดเชื้อใช้ถุงแดง และกล่องตาม รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต. ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV/IC.รพ.
กฎหมาย และรพ.เก็บขนขยะติดชื้อจากรพ.สต.เพื่อ 11 แหง่ อ.แจ้หม่ สุภาณี
ส่งบริษทัทเอกชนนําไปกําจัดทกุสัปดาห ์ (ทกุวนัอังคารและพฤหสับดี)

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.......แจ้หม่.................จังหวัดล าปาง

งาน. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital

และในปงีบประมาณ 2564 โรงพยาบาลแจ้หม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  GREEN and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus ในการประเมินงานด้านอาชีวอนามัยใหผ่้านระดับดีมาก 

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

 - ส้วม
1. จัดทําบนัทกึตรวจตราหอ้งส้วมสาธารณะ ทกุวนั รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต.  -ส้วมสาธารณะ ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV/IC.รพ.
รพ. /รพ.สต. ทกุแหง่ 11 แหง่ อ.แจ้หม่ ผ่านเกณฑ์ สุภาณี
2. ใช้วสัดุธรรมชาติ/สมุนไพร ในหอ้งน้ําหอ้งส้วม รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต. ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV/IC.รพ.
หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีในหอ้งน้ําหอ้งส้วม) ทกุแหง่ 11 แหง่ อ.แจ้หม่  -หอ้งน้ํามคีวาม สุภาณี
3.ดูแลหอ้งน้ําใหม้ีกร่ิงหอ้งน้ําใหพ้ร้อมใช้และเพยีงพอ 5 จุด รพ.แจ้หม่ ปลอดภยัต่อ 3,000 ก.พ.-65 นฤมล

ผู้มารับบริการ
 - การจัดการด้านพลังงาน
1. จัดทําฐานข้อมูลการใช้ไฟฟาู น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต.  -มีการกําหนด ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV
ทกุสถานบริการ 11 แหง่ อ.แจ้หม่ มาตรการประหยดั

2. กําหนดการบํารุงรักษา/เปล่ียนอุปกรณ์ที่เส่ือมคุณภาพ รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต. พลังงาน ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV
หรือชํารุด เช่น หลอดไฟฟาู ตู้เย็น แอร์ , รถยนต์ฯลฯ 11 แหง่ อ.แจ้หม่
3. กําหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน เช่น ใช้หลอดไฟ รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต.  -ทุกสถานบริการ ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV
LED. ,การใช้รถยนต์ร่วมกัน , การเปดิ-ปดิแอร์, การใช้น้ํา 11 แหง่ อ.แจ้หม่ มกีารลดไฟฟาูและ

ประปาอย่างประหยัด ทกุแหง่ทั้งในสนง.และบา้นพกัจนท. น้ําประปา

 - การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ปฏบิติังานตามมาตรฐานระบบประปา ระบบบําบดั 1 แหง่ รพ.แจ้หม่ บรูณาการ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV
น้ําเสียและเฝูาระวงัคุณภาพน้ําเสีย น้ําประปาทั้งภาคสนาม 2 คร้ัง / ปี งานประจํา วรพงษ์,เกษ
และหอ้งปฏบิติัการ (ส่งตย.ตรวจหอ้งปฏบิติัการ กรมอนามัย)

 - การพัฒนาระบบ GREEN ในรพช.
 1. จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการเก็บขน รวบรวมมูลฝอย 2 รุ่น รพ.แจ้หม่ 4,000 UC. ก.พ. -มี.ค.65 ทมีENV/IC.รพ.



จํานวน แหล่งงบ
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กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

 และมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ปฏบิติังาน 
 (ใน รพ.,รพ.สต. และอปท.ในเขตพื้นที)่ บรูณาการ 
2.กิจกรรม GREEN and CLEAN
 - รณรงค์ กิจกรรม GREEN and CLEAN 1 แหง่ รพ.แจ้หม่ 4,500 UC. ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV
ในโรงพยาบาล ทกุ เดือน ๆละ 2 คร้ัง 9 คร้ัง
(ปลูกต้นไม้ , Big Cleaning Days , 5 ส. ,ENV Round)
3.ส่งเสริมการใช้เมนูอาหาร/อาหารวา่งเพื่อสุขภาพ ใช้ผัก รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต.  -มีเมนูเพื่อ ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV
ปลอดภยั/วตัถุดิบปลอดภยั  จาก สวนผักกลุ่ม GREEN market 11 แหง่ อ.แจ้หม่ สุขภาพใน รพ. คณะกกม.คบส
ในสถานบริการสาธารณสุข ทกุแหง่ /รพ.สต.
 -ตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้างในวตัถุดิบที่นํามาปรุงอาหาร เดือนละ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่
3.พฒันาโรงครัว
 -มีการตรวจสอบวตัถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารประจําปี
 และจัดทําแผนเฝูาระวงัร่วมกับ สสจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 -จัดทําเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
4. จัดสถานที่จําหน่ายผักปลอดภยั/ปลอดสารพษิ 1 แหง่ รพ.แจ้หม่  -มสีถานที่จาํหน่าย ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV
ในรพ.แจ้หม่ ผักปลอดสารพิษ คณะกกม.คบส
5.ส่งเสริมใช้ผักปลอดสารพษิ ใน รพ / รพสต. รพ.,รพ.สต. รพ,รพ.สต. ไม่ใช้งบ ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV

11 แหง่ อ.แจ้หม่ คณะกกม.คบส
6.ประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการงานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม รพ.แจ้หม่ รักษามาตรฐาน
สําหรับโรงพยาบาลชุมชน ระดับดีมาก
7.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน GREEN&Clean Hospital รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่ รพ.รักษา ต.ค.64-ก.ย.65 ทมีENV

มาตรฐาน คณะกกม.คบส
G&C Hospital



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

ระดับดีมาก Plus

รวม 8,500 แปดพันหา้รอ้ยบาทถ้วน



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ:  โรงพยาบาล ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  ผ่านการรับรองReaccreditคร้ังที่ 3 อายุการรับรองมาตรฐาน HA 15 ม.ค. 62-14 ม.ค.65   ต้องยื่นหนังสือเพื่อยืนยันการเข้าสู่กระบวนการ

จํานวน แหล่งงบ
1 รหัสโครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ล าปาง ปีงบประมาณ 2565

1.ทบทวนคําส่ัง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทีมนําเฉพาะด้านแต่ละทีม 1 คร้ัง/12ทีม รพ.แจ้ห่ม ธ.ค.-64 ภัทริตา
ตามมาตรฐาน HA
2.ประชุมคณะกรรมการทีมนําติดตามการความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ 4 คร้ัง/ปี รพ.แจ้ห่ม ต.ค.64,ม.ค.65 ภัทริตา
ของทุกทีมในวาระการประชุม เม.ย.65,ก.ค.65
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการทํางานด้าน
คุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA
 - Leadership Walk round เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน LED Team 5คน 15 หน่วยงาน พ.ย.64,มี.ค.65, ภัทริตา
ของหน่วยงาน และ กระตุ้นหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพงาน ทุก 4 เดิอน ก.ค.-65
 - Quality Walk round เพื่อตามรอยระบบงานที่ได้วางไว้ ทําความเข้าใจ ทีมENV,IC,RM, 15 หน่วยงาน ต.ค.64,ม.ค.65 ภัทริตา
และทวนสอบกับผู้ปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน PTC,MRA,PCT เม.ย.65,ก.ค.65

ทุก 3 เดิอน
 - จัดเวทีประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานทบทวนและพัฒนา 20 คน รพ.แจ้ห่ม 2,000               UC ต.ค.64,ม.ค.65 ภัทริตา
คุณภาพระหว่างหน่วยงานใน รพ.ทุก 3 เดือน เม.ย.65,ก.ค.65 หัวหน้างาน
 -  ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการHA Forum 6 คน 15,000 UC มี.ค.-65 ภัทริตา

งานด้านการพัฒนาคุณภาพ, การติดตามงานไม่ต่อเนื่อง จากภาระงานที่ต้องด้าเนินการมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับผู้ติดเชื้อ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

ทักษะการน้าเคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพไปใช้ของทีมประสานงานพัฒนาคุณภาพ, ประธาน/เลขา/กรรมการทีม,หัวหน้างาน ไม่ช้านาญ ไม่มั่นใจ,ไม่มีแรงจูงใจพิเศษส้าหรับผู้ที่รับผิดชอบ

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

งาน.....พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ประเมินรับรอง พร้อมเอกสาร ในเดือน กรกฎาคม 2564
Gap:การน้าองค์กร/การส่ือสาร การเชื่อมโยงระบบคุณภาพ ส่งต่อสู่ระดับผู้ปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม ทีมน้าและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาระบบคุณภาพไม่เท่ากัน,



 - เยี่ยมสํารวจภายในโดยทีม FAและทีมนําเฉพาะด้านของรพ. 6 เดือน /คร้ัง 23หน่วยงาน
2.เตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 - ทบทวนและจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปุวยตาม 1 คร้ัง รพ.แจ้ห่ม ต.ค.- ธ.ค.64 ภัทริตา
มาตรฐานสําคัญจําเป็นต่อความปลอดภัย
 - จัดทําเอกสารแบบประเมินตนเอง ทีมนําเฉพาะด้าน รพ.แจ้ห่ม ต.ค.- ธ.ค.64 ทีมนําเฉพาะด้าน

12ทีม
 - แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับทีมQLN จังหวัด ทีมนํา รพ. 30 คน รพ.แจ้ห่ม 3,000 UC มิ.ย.-65 ภัทริตา
 - ส่งเอกสารแบบประเมินตนเอง รายงานความก้าวหน้าและแผนการพัฒนาตาม 1 คร้ัง รพ.แจ้ห่ม ก.ค.-65 ภัทริตา
ข้อเสนอแนะของสรพ. ส่งสรพ.
3. ควบคุม กํากับ ติดตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 - รายงานผลความก้าวหน้าในการเขียนแบบประเมินตนเองในเวทีประชุม ทีมHR,IM,RM,NSO, รพ.แจ้ห่ม ต.ค. 64 - ก.ย.65 ภัทริตา
ทีมนํารพ. ENV,IC,PCT,MRA,

PCT 1 คร้ัง/เดือน
 - รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดของรพ. และ ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ทีมHR,IM,RM,NSO, รพ.แจ้ห่ม ต.ค.64,ม.ค.65 ภัทริตา
สําคัญจําเป็นต่อความปลอดภัยในเวทีประชุมทีมนํารพ. ENV,IC,PCT,MRA, เม.ย.65,ก.ค.65

PCT ทุก 3 เดิอน
 - จัดทํารายงานผลการพัฒนางานคุณภาพมาตรฐานHA  ส่ง สสจ.ลําปาง ทุก 6 เดือน รพ.แจ้ห่ม มี.ค.65,ก.ย.65 ภัทริตา

4.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
 - ต่ออายุสมาชิกโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ  1 คร้ัง UC ต.ค.-64 ทีม RM
บริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม (2P Safety Hospital)
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับบุคลากรด้านการบริหารความเส่ียง การรายงาน 30 คน รพ.แจ้ห่ม 1,500               UC ก.พ.65,มี.ค.65 ทีม RM
อุบัติการณ์ในระบบ NRLS

 4.2 พัฒนางานด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
 - ประชุมคณะกรรมการ ENV ทุก 3 เดือน 8คน รพ.แจ้ห่ม ต.ค.64,ม.ค.65 ทีม ENV

พ.ค.65 ,ส.ค.65
 - รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน รพ. โดย ทุก4 เดือน รพ.แจ้ห่ม UC ม.ค65 ,เมย65 ทีม ENV
คณะกรรมการ ENV 23หน่วยงาน ก.ค.-65



 - ซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 1คร้ัง / 100 คน รพ.แจ้ห่ม 14,100 UC มี.ค.-65 ทีม ENV

 - ค่าเติมสารเคมีดับเพลิง 1คร้ัง/ปี รพ.แจ้ห่ม 6,000 UC มี.ค.-65 ทีม ENV
 - รับการตรวจสอบการสอบเทียบและบํารุงเคร่ืองมือแพทย์และตรวจสอบ 1 คร้ัง รพ.แจ้ห่ม 21,800 UC มี.ค.-65 ทีม ENV
วิศวกรรมความปอดภัย ใน รพ. โดยสํานักบริการสุขภาพเขต1 เชียงใหม่
 - ประเมินตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจาก สบส เขต 1 เชียงใหม่ 1คร้ัง รพ.แจ้ห่ม 0 UC เม.ย.- ก.ค.65 ทีม ENV

4.3 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวย
 - พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยครอบคลุมกลุ่มโรคสําคัญ บูรณาการกับแผน PCT
service Plan
 - ทบทวน   Dead case IPD,ER   และ  Case refer  เสียชีวิต ภายใน 48 ชม. ทุกราย รพ.แจ้ห่ม ต.ค. 64 - ก.ย.65 PCT
 - ซ้อมการช่วยชิวิตฉุกเฉิน 1 คร้ัง/ ปี งานทันตกรรม มิ.ย.-65 PCT

งาน NCD  
งานกายภาพบําบัด

 - ทบทวนข้อมูลปัญหาการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ร่วมกับทีม COC PCT
5.รับการตรวจเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินรับรอง จากสรพ.  1 คร้ัง รพ.แจ้ห่ม 118,000 UC มี.ค.-65 ทีม LED

181,400 UC



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1.โรงพยาบาลผ่านการประเมิน ECS คุณภาพ ร้อนละ 60

2.ลดแออัด
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา : การประเมินตนเองตามแบบประเมิน ECS คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 66.3 ซ่ึงมีข้อจํากัดบางอย่างที่ไม่สามารถพฒันาได้ ขาดแพทย์เวชศาตร์ฉุกเฉินและ

EPN โครงสร้างของอาคาร   จากสถิติผู้รับบริการปงีบประมาณ 2564 มีผู้ปวุยวกิฤต ฉุกเฉิน(Triage Resuscitate ,Emergency and Urgency จํานวน 4211 คร้ัง จากจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด
28010 คร้ังคิดเปน็ร้อยละ 15.03 อย่างไรก็ตามโดยบริบทของโรงพยาบาลจึงต้องใหบ้ริการผู้ปวุยไม่เร่งด่วนเช่นฉีดยา ทําแผล และ EKG เปน็ต้นดังนั้นจึงต้องจัดระบบบริการที่ดีเพื่อลดความแออัด

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ
โครงการ ER คุณภาพ รพ.แจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565

1.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน ECS คุณภาพ 2 คร้ัง ร.พ.แจ้หม่ 0 มี.ค.,ก.ค.65 ER
2.ลดความแออัดโดยใช้ MOPE ED Triage และจําหน่ายผู้ปวุยออกจากหอ้ง
ฉุกเฉินภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้ง Admit,Refer และ D/C

ทกุวนั ร.พ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
3.รายงาน วเิคราะหข์้อมูล OHCA,ROSC และ Survival to refer และส่ง
รายงานทนัเวลาที่กําหนด

ทกุเดือน ร.พ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
4.จัดทําสถิติบริการหอ้งฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก ทกุเดือน ร.พ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
5.จัดทําข้อมูลการเสียชีวติใน 24 ชั่วโมงของ  ผู้เจ็บปวุยวกิฤตฉุกเฉินTriage 
level 1 ทั้ง ER และ Admit

ทกุเดือน ร.พ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
6.บนัทกึข้อมูลแฟมู Accident ใหถู้กต้อง ครบถ้วน ส่งรายงานทนัเวลา และ
วเิคราะหข์้อมูลการเฝูาระวงัการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ

ทกุเดือน ร.พ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
7.สอบสวนและรายงานการตายจากอุบติเหตุจราจรทางถนน ทกุราย อําเภอแจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
8.เฝูาระวงัและรายงานการบาดเจ็บทกุช่วงเทศกาล ทกุเทศกาล อําเภอแจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
9.รายงานการจมน้ําทกุราย ทกุราย ร.พ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
10.รายงานเหตุการณ์กรณีเข้าเกณฑ์ DCIR ใหท้นัเวลา ทกุราย รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65 ER
11.ฟื้นฟคูวามรู้ BLS,ALS แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแจ้หม่ เจ้าหน้าที่  รพ.ทกุคนร.พ.แจ้หม่ 0 พ.ค.-65 ER

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

งาน อุบตัิเหตุฉุกเฉินและนิติเวชโรงพยาบาลแจ้หม่

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ / งานประจํา

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1.คุณภาพความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 99.06 และความสอดคล้องของข้อมูลร้อยละ 96.72

ปญัหาอุปสรรค
1. ข้อมูล 43 แฟมู เปน็กลุ่มข้อมูลสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยงสัมพนัธก์ัน หากเจ้าหน้าที่บนัทกึผิดพลาดแล้วไม่แก้ไขจะทําใหชุ้ดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมีปญัหา ออกไม่ตรงกับข้อมูลความเปน็
2. ผู้บริหารหน่วยงานไม่ทราบถึงผลการดําเนินงาน และปญัหาที่พบจากการตรวจสอบอย่างเปน็รูปธรรม
3. ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ไม่ได้รับการพฒันาศักยภาพด้าน Digital Competency
4. มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเบกิจ่ายและตรวจสอบสิทธิก์ารรักษาโดยใช้ระบบ API ของสปสช.ทําใหต้้องเร่งปรับรูปแบบการดําเนินงานอย่างเร่งด่วน

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ
โครงการเช่าใช้คอมพิวเตอร ์ส าหรบัรพ.แจ้หม่ ประจ าปงีบประมาณ 2565
1. สํารวจความต้องการการใช้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ทกุกลุ่มงาน ทกุกลุ่มงาน ปริญญา
2. จัดทําแผน/โครงการเช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ ต.ค. 64 ปริญญา
3. จัดหาตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ทําสัญญาข้อตกลงการเช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตามรายละเอียดของโครงการ PC 12 เคร่ือง 

Notebook 4 เคร่ือง รพ.แจ้หม่ 488,448 UC พ.ย. 64 ปริญญา
4. บริหารสัญญา ต.ค. 64 - ก.ย. 67 ปริญญา
5. ประเมินผลโครงการ ปริญญา

2 รหสัโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

งานสารสนเทศทางการแพทย์

2.ความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูลร้อยละ 99.16 และความทนัเวลาของข้อมูล ร้อยละ 98.74

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

โครงการเช่าใช้คอมพิวเตอร ์ส าหรบัคปสอ.แจ้หม่ ประจ าปงีบประมาณ 2565
1. สํารวจความต้องการการใช้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รพ.สต.ทกุแหง่,สสอ.
รพ.สต.ทกุแหง่,

สสอ. ฐิติณัฐ
2. จัดทําแผน/โครงการเช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

รพ.สต.ทกุแหง่,สสอ.
รพ.สต.ทกุแหง่,

สสอ. ต.ค. 64
ฐิติณัฐ/ทกุสถาน

บริการ
3. จัดหาตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ทําสัญญาข้อตกลงการเช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตามรายละเอียดของโครงการ

Notebook 3 เคร่ือง สสอ. 81,864 UC พ.ย. 64 ฐิติณัฐ

PC 18 เคร่ือง 
Notebook 12 
เคร่ือง Server 5 รพ.สต.ทกุแหง่ 1,052,496 ทกุสถานบริการ

4. บริหารสัญญา ต.ค. 64 - ก.ย. 67 ฐิติณัฐ
5. ประเมินผลโครงการ ฐิติณัฐ

3 รหสัโครงการ
โครงการพัฒนาระบบข้Œอมูลข่‹าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ อ าเภอแจ้หม่
1.รายละเอียดกิจกรรม
1.การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน
อําเภอ
1.1 ตรวจสอบรายงานข้อมูลเทยีบทะเบยีนราษฎร์ คืนข้อมูลใหห้น่วยบริการ Datacenter Datacenter ม.ค., ก.ค. 65 ฐิติณัฐ
1.2 สุ่มตรวจข้อมูลประชากรในหน่วยบริการ เทยีบกับ ในหมู่บา้น ปลีะ 2 คร้ัง 
(นิเทศงาน) Datacenter Datacenter ก.พ., ส.ค. 65 ฐิติณัฐ



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

1.3 รายงานผลตรวจสอบข้อมูลการซํ้าซ้อนของประชากร ในที่ประชุม คปสอ. 
ทกุเดือน Datacenter Datacenter ทกุเดือน ฐิติณัฐ
1.4 กํากับติดตามการบนัทกึข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล Datacenter Datacenter ทกุเดือน ฐิติณัฐ
การสํารองข้อมูล HIS รายสัปดาห/์เดือน นําเสนอผลปฏบิติังานที่ประชุม คปสอ.

1.5 ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟมู หน่วยบริการทกุวนัอังคาร Datacenter Datacenter ทกุวนัอังคาร ฐิติณัฐ
รายงานผลการตรวจสอบให ้CIO อําเภอ และส่งข้อมูล 43 แฟมู สัปดาหล์ะ 1 
คร้ัง

1.6 ติดตามข้อมูล Data Exchange, ข้อมูลการตาย จากสํานักทะเบยีนราษฎร์ 
จากจังหวดัและส่งคืนใหพ้ื้นที่ตามเขตรับผิดชอบ Datacenter Datacenter ทกุเดือน ฐิติณัฐ
หน่วยบริการ
1.1 สํารวจข้อมูลประชากรตามทะเบยีนราษฎร์และที่อาศัยอยู่จริงในเขต
รับผิดชอบแยกตาม Type area 1, 2, 3 และนอกเขต Type area 4, 5

รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ

1.2 ปรับข้อมูลประชากรเมื่อมีความเคล่ือนไหวของประชากรในเขตรับผิดชอบ 
ทกุเดือน

รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ

1.3 ตรวจสอบความซํ้าซ้อนประชากร Type area 1, 3 Data Exchange โดย  
ติดตามตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่กับ อสม. และทําการปรับปรุงข้อมูลประชากรทกุ
เดือน

รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ

1.4 กําหนดมาตรการและผังจัดการข้อมูลประชากรตาม Type area, การ
ตรวจสอบข้อมูล Personal Data ณ จุดขึ้นทะเบยีนผู้ปวุย OPD /จุดที่มีการรับ
ขึ้นทะเบยีนประชากรใน/นอกเขตรับผิดชอบ ทกุเดือน

รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

1.5 ทําการสุ่มตรวจ/ตรวจข้อมูลการลงทะเบยีนประชากร ณ จุดลงทะเบยีน รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ

1.6 สํารวจและรายงานข้อมูลการเสียชีวติของบคุคลในเขตรับผิดชอบใหอ้ําเภอ
ทกุเดือน

รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ

1.7 ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟมู ด้วยโปรแกรม OPPP-2010 แล้วแก้ไขก่อนส่ง
HDCและDatacenter ทกุอังคาร

รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ

2.การตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลเวชระเบยีน และข้อมูลสาเหตุการตาย
2.1 Audit ข้อมูลผู้ปวุยนอก/ใน และส่งผลการ Audit ใหอ้ําเภอ ไตรมาสละ 1 
คร้ัง

รพ.สต.ทกุแหง่, รพ.
แจ้หม่ ทกุสถานบริการ

ธ.ค.64 มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.
 65 ทกุสถานบริการ

2.2 สํารวจและรายงานข้อมูลการเสียชีวติของบคุคลในเขตรับผิดชอบใหอ้ําเภอ
ทกุเดือน ผู้รับผิดชอบทะเบยีน

ตายรพ.สต.,รพ. ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทกุสถานบริการ
    - กรณีเสียชีวติในหน่วยบริการ จุดทําทะเบยีนใบรับรองการตาย ทร. 4/1
      สอบทวนการวนิิจฉัยสาเหตุการตายของแพทย์ ก่อนใหญ้าตินําไป ออกใบ
มรณบตัร

    - กรณีเสียชีวติตามธรรมชาติ นอกสถานพยาบาล ใหญ้าติ มาพบจนท.สา
ธารณสุข/แพทย์

      ในเขตรับผิดชอบ เพื่อใหค้วามเหน็การเสียชีวติในเอกสารรับรองการตาย
3.การจัดการข้อมูล
อําเภอ
3.1 ตรวจสอบรายงานข้อมูลแฟมู Diag_OPD, Diag_IPD, ANC, Prenatal, 
Labor, Newborn, Chronic, PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุสัปดาห์ PM, CM รายโรค



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

แฟมูกลุ่ม NCD เปรียบเทยีบกับที่รับคืนข้อมูลจากจังหวดั ปรับปรุง แก้ไข ส่ง
ข้อมูลใหจ้ังหวดั ทกุสัปดาห์

3.2 ควบคุมกับกํากับการส่งข้อมูล และคืนข้อมูลใหห้น่วยบริการเครือข่าย คก.IM อ. คก.IM อ. ทกุเดือน ฐิติณัฐ/ปริญญา
3.3 ติดตามข้อมูล Data Exchange, ข้อมูลจากจังหวดั และส่งคืนใหพ้ื้นที่ตาม
เขตรับผิดชอบ PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
3.4 ประชุมเชิงปฏบิติัการผู้ดูแลระบบข้อมูลสุขภาพ ระดับตําบล ผู้รับผิดชอบงาน อําเภอแจ้หม่           14,400 UC พ.ย.64,มค65, ฐิติณัฐ
 - ติดตามผลงาน ตามตัวชี้วดั ใน HDC บนัทกึข้อมูล 24 คน มีค 65,พค65,
 - Audit ไขว ้รพ.สต. กค65,กย65,
หน่วยบริการ
3.1 ผู้รับผิดชอบงาน (หน้างานแต่ละจุด) บนัทกึข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน ตาม
ระบบการบนัทกึข้อมูล PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุวนั PM, CM รายโรค
   - PM ประสาน IT ตรวจสอบการบนัทกึข้อมูล
3.2 ตรวจสอบการบนัทกึข้อมูล OPD ที่วนิิจฉัยการฝากครรภ ์Z34 – Z35 เทยีบ
จํานวนการฝากครรภ ์แล้วแจ้งผลให ้PM เพื่อใหผู้้รับผิดชอบแก้ไขใหถู้กต้อง

PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
3.3 ตรวจสอบการบนัทกึข้อมูล IPD วนิิจฉัย O80 – O84 เปรียบเทยีมกับการ
บนัทกึข้อมูลการคลอด ตรวจสอบความเชื่อมโยง ความสัมพนัธ ์ (แฟมูแม่, แฟมู
ลูก) ก่อนส่งข้อมูล PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
3.4 ตรวจสอบการลง Ultrasound ใหสั้มพนัธก์ารฝากครรภ ์คร้ังที่ 1 ก่อน 24 
สัปดาห ์คร้ังที่ 2 อายุครรภ ์34 - 36 สัปดาห ์การลงรหสั หตัถการ ICD 9 = 
8878 PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

3.5 ตรวจสอบการบนัทกึข้อมูลผู้ปวุยนอกที่วนิิจฉัย NCD ที่ยังไม่ขึ้นทะเบยีน
ผู้ปวุยโรคเร้ือรัง ทกุสัปดาห์ PM, CM รายโรค, IT ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
3.6 ติดตามข้อมูล Data Exchange จาก HDC ปรับปรุงข้อมูลตามส่วนขาด หรือ
 Error แล้วแก้ไขในระบบ JHCIS/HOSxP และส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
3.7 ติดตามตรวจสอบข้อมูลหญิงต้ังครรภท์ี่ใกล้คลอด (36 wks+) เพื่อการวาง
แผนการคลอดและหญิงต้ังครรภท์ี่มีอายุครรภเ์กิน 42 wks PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
3.8 ส่งข้อมูลการคลอดในโรงพยาบาล ใหสํ้านักงานสาธารณสุขจังหวดัลําปาง 
และคืนข้อมูลใหห้น่วยบริการเครือข่าย PM, CM รายโรค ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
3.9 ปรับปรุงข้อมูลกลุ่มแฟมู NCD ใหเ้ปน็ปจัจุบนั PM, CM รายโรค, IT ทกุสถานบริการ ทกุเดือน PM, CM รายโรค
4.การพฒันาเวบ็ไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแจ้หม่ เวปไชต์ ของสสอ.

จํานวน 1 เวบ็ไซต์             7,000 UC พ.ย.64-ก.ย.65 ฐิติณัฐ
5. Activated Licence (ต่อสัญญาการใช้งานระบบ HOSxP รายป)ี (ดําเนินการ
และเบกิจ่ายแล้ว) รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่           19,855 UC ต.ค. 64 ปริญญา

4 รหสัโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวบคุคล Authen รพ.แจ้หม่
1. ปรับปรุงระบบ API เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับสปสช. ในการทํา Authen งานสารสนเทศ, กลุ่ม

งานประกัน
งานสารสนเทศ, 
กลุ่มงานประกัน ปริญญา

2. จัดทําแผน/โครงการ เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ งานสารสนเทศ, กลุ่ม
งานประกัน

งานสารสนเทศ, 
กลุ่มงานประกัน ต.ค. 64 ปริญญา

3. จัดหาตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ้ือ
เคร่ือง KIOSK ตามโครงการ

งานสารสนเทศ, กลุ่ม
งานประกัน

งานสารสนเทศ, 
กลุ่มงานประกัน         180,000 UC พ.ย. 64 ปริญญา

4. ติดต้ังเคร่ือง KIOSK และเชื่อมต่อ Server ต.ค. 64 - ก.ย. 67 ปริญญา



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

5. ประเมินผลโครงการ ปริญญา

1,844,063.00  



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90

2. ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะการถดถอยด้านสุขภาพ ที่ได้จัดทํา Care Plan และได้รับ Intervention อย่างน้อย 1 กิจกรรม เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ2565
3. กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไปได้รับการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ (50 คน/อ.)

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1. อําเภอแจ้ห่มเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด 9,514 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88  ( 2561  2562 2563 และ 2564 ร้อยละ 26.62 ,28.09 ,29.36 และ 30.86)

รองลงมา ได้แก่ มีภาวะข้อเข่าเส่ือม ร้อยละ 25 ,เส่ียงต่อภาวะหกล้ม ร้อยละ 12.65 และเร่ิมมีภาวะสมองเส่ือม ร้อยละ 1.15

3. ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงพลัดตกหกล้มหลังการคัดกรอง TUGT ได้รับการคัดกรอง Thai Frat & House risk ปี 2564 ร้อยละ 90.14   พบ เส่ียงตํ่า (0-4) 248 ราย ร้อยละ 39.87  เส่ียงปานกลาง (5-14) 337 ราย      





ร้อยละ 54.18 เส่ียงสูง  (15-20) 37 ราย ร้อยละ 5.95   Thai FRAT กลุ่มเส่ียงทั้งหมดมีความเส่ียงด้านสภาวะร่างกาย/อุปกรณ์  มากที่สุด  268 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.09 House risk กลุ่มเส่ียงทั้งหมดไม่มีราวจับห้องน้ํา/ห้องส้วม 




มากที่สุด 559 ราย ร้อยละ 89.87% 

9. วัดผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวน 7 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 63.63 คงค้างอีก 4 แห่ง โซน NPCU บ้านม่วง 2 วัด วัดม่อนเจริญธรรรม และ วัดนางาม โซน NPCU แม่สุก 2 วัด  วัดดอนมูล และวัดหัวฝาย มีพระ

 อสว. 8 รูป

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

4. มีชมรมผู้สูงอายุ  7 ตําบล 65 ชมรม ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 58 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 89.23

5. การประเมินผลตําบล LTC ผ่านเกณฑ์ 6 ตําบล จากทั้งหมด 7 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 85.71 

6. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล จํานวน Care plan ที่ได้รับอนุมัติ โอนเงินเพื่อซ้ือบริการร้อยละ 82.07

7. จํานวน Care manager ทั้งหมด 14 คน  Care giver 90 คน นักอาสาบริบาล 14 คน

8. อปท.ที่เข้าร่วม LTC ปี 59- 65 จํานวน  8 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100  

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ

2. การคัดกรองกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียง /ผิดปกติ มากที่สุด ได้แก่ ภาวะโภชนาการ พบผู้สูงอายุที่มีดัชนีมวลกายเกิน (เร่ิมอ้วนและอ้วน) ร้อยละ 21.95 (ผอม ร้อยละ 16.71) 

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ......................................................จังหวัดล าปาง

งาน................................................................

พบ 7 ตําบลที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20  ส่วนตําบลที่มีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุระดับสุดยอดคือเกินร้อยละ 30 มี 3 ตําบล คือ ตําบลแจ้ห่ม ตําบลวิเชตนคร และตําบลบ้านสา ร้อยละ 38.96  35.96

และร้อยละ 30.87 แบ่งเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 98.29 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 1.28 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.43 



จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ 060105
โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง ป ี
2565

1.การส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ
1.1 กลุ่ม Pre-aging(อายุ 55-64ป)ี การเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาย5ุ5-64ป ี50 คน/อ.

NPCU บา้นม่วง
UC ต.ค.64-ก.ย.65 นันทริกา/สุภาณี

1.1.1 จัดต้ัง Anti-aging center CM 10 รพ.สต.
1.1.2 จัดบริการ ประเมิน ใหค้วามรู้ จัดกิจกรรมตามโปรแกรม Style 
Smile Smart  CMรพ.แจ้หม่
1.1.3 สร้าง Line group  Anti-aging center อุษนา / ผริตา
1.1.4 ติดตามรายงานและประเมินผล
ปอ้งกันข้อเข่าเสื่อม
1. การส่งเสริมสุขภาพในการปอูงกนั และการดูแลข้อเข่าเส่ือมด้วยการพอกเข่า ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ 3 NPCU ต.ค.64-ก.ย.65 วนันา รุจิเรศ

ในกลุ่มอาย5ุ5ปขีึ้นไป ที่มีปญัหาปวดเข่า

หรือผู้ที่มีอายุ 55 ปขีึ้นไป (10รพ.สต.+
รพ.แจ้หม่) สุทธณีิย.์ 

1.1 รพ.สต.จัดทําโครงการร่วมกับอปท.ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังนี้ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี และ จนท.รพ.สต. 
*ใหค้วามรู้เร่ืองข้อเข่าเส่ือม
*สมุนไพรพื้นบา้นที่ใช้ในการพอกเข่า ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพื้นบา้น
*กิจกรรมพอกเข่าด้วยตัวเอง 
*การบริหารกล้ามเนื้อขาและเข่า
1.2 รพ.จัดซ้ือสมุนไพรพอกเข่าที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนทกุรพ.สต.อย่างน้อยร้อยละ 50 NPCU 3 โซน 12,814 คน 3 NPCU  -       UC ม.ค.65-ก.ย.65 รุจิเรศ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

ของกลุ่มอายุ 55 ปขีึ้นไป ร้อยละ 50 = 6,407 คน (10รพ.สต.+
รพ.แจ้หม่) บรูณาการงาน

1.โซน NPCU บา้นม่วง NPCU บา้นม่วง 2,910 คน แพทย์แผนไทย
2.โซน NPCU แจ้หม่ NPCU แจ้หม่  1,169 คน
3 โซน NPCU แม่สุก NPCU แม่สุก 2,328 คน
พลัดตกหกล้ม
1. การส่งเสริมสุขภาพเพื่อปอูงกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มอายุ 55ปขีึ้นไป
ที่มีนน.เกิน

NPCU 3 แหง่ 2,846 คน 3 NPCU

กสต. ก.พ.65-ก.ย.65 นันทริกา/สุภาณี
อย่างน้อยร้อยละ 20 ร้อยละ 20 = 570 คน (10รพ.สต.+

รพ.แจ้หม่) CM 10 รพ.สต.
1.โซน NPCU บา้นม่วง NPCU บา้นม่วง 260 คน  CMรพ.แจ้หม่
2.โซน NPCU แจ้หม่ NPCU แจ้หม่  103 คน อุษนา / ผริตา
3 โซน NPCU แม่สุก NPCU แม่สุก 207 คน
1.1 รพ.สต.จัดทําโครงการร่วมกับอปท.ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังนี้
*การใหค้วามรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ

*ใหค้วามรู้เร่ืองข้อเข่าเส่ือม
*การบริหารกล้ามเนื้อขาและเข่า
*การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวยั
1.2 ตรวจติดตามคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอายุ 55ปขีึ้นไปที่มีนน.เกิน 
โดยใช้แบบ ผู้สูงอาย6ุ0 ปขีึ้นไป 9,514 คน

3 NPCU

  -   -  ต.ค.64-ก.ย.65 นันทริกา/สุภาณี
ประเมินการทรงตัวและความเส่ียงในการล้ม  (Timed up and Go Test : 
TUGT) ผู้ที่มีอาย5ุ5ปขีึ้นไปที่มีน้ําหนักเกิน

(10รพ.สต.+
รพ.แจ้หม่) CM 10 รพ.สต.



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

และสอนการออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อขา-เข่า ร้อยละ 20    1 คร้ัง/ปี  CMรพ.แจ้หม่
ฟัน
1.ตรวจติดตามประเมินสุขภาพฟนัผู้สูงอายุที่ปวุยโรคเบาหวานใหเ้ข้าถึง
บริการ ผู้สูงอายุที่ปวุยเปน็DM ร้อยละ 20  7 ตําบล บรูณาการงบ   -  ต.ค.64-ก.ย.65 ทนัตกรรม
การทาฟลูออไรด์เพื่อปอูงกันรากฟนัผุ รพ./รพ.สต. 11แหง่งานทนัตกรรม
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมปอูงกันทนัตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ ตําบล LTC ผู้สูงอาย6ุ0 ปขีึ้นไป 9,514 คน
3.จัดทมีออกตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบา้นและติดเตียงโดยทมี 
FCT/CM/CG ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพงิจํานวน 133 คน
ส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
1.ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย6ุ0 ปขีึ้นไป โรงเรียนผู้สูงอายุ 1,800 UC ก.พ.65-ก.ย.65 นันทริกา/สุภาณี
2.สอนการใช้ Application: Blue Book ในการประเมินตนเอง ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ตําบลแจ้หม่ รพ.สต.บา้นม่วง
3.คืนข้อมูลใหก้ับกลุ่มเปาูหมาย ตําบลแจ้หม่ จํานวน 10 คน 

ที่ใช้สมาร์ทโฟนได้
เจ้าหน้าที่ 8 คน

2.จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ (universal design) ใน สถานบรกิาร
 /บา้น/วัด

2.1 ติดตามสถานบริการทกุแหง่ปรับปรุงสถานบริการใหผ่้านเกณฑ์ 
universal design  - รพ.แจ้หม่ รพ.แจ้หม่ บรูณาการ   -  มี.ค.-65 นันทริกา/สุภาณี
2.2 ติดตามรพสต.ทกุแหง่ประเมินและใหข้้อมูลเพื่อปรับปรุงวดัเปาูหมายให้
ผ่านเกณฑ์  - วดั 11 วดั วดั 11 วดั งบพฒันา มิ.ย.65,ก.ย.65 ผอ.รพ.สต.10แหง่
universal design  - รพ.สต.10 แหง่ รพ.สต. 10 แหง่ รพ./รพ.สต.



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

2.3 ติดตาม รพ.สต.ทกุแหง่/รพ. สํารวจและเลือกครัวเรือน ที่มีความเส่ียง
ดังนี้ PCUละ 30 ครัวเรือน 7 ตําบล   -   -  นันทริกา/สุภาณี
   -ผู้สูงอายุที่อ้วน /เส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุที่อ้วนจํานวน 260 คน 66 หมู่บา้น
   -มีสภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการหกล้ม ผู้ที่มีอาย5ุ5ปขีึ้นไปที่มีน้ําหนักเกิน

ร้อยละ 20 จํานวน 310 คน
2.4 จัดเวท ีConference เยี่ยมเสริมพลัง ทมีพี่เล้ียง รพ.สต./รพ.แจ้หม่ ใน
การติดตาม จนท.รพ.แจ้หม่4คน  NPCU แม่สุก UC มี.ค.-65 นันทริกา/สุภาณี
จัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ (universal design) ใน สถานบริการ/
ครัวเรือน/วดั  - รพ.สต.10 คน  NPCU รพ.แจ้หม่ มิ.ย.-65 ผอ.รพ.สต.10แหง่
   -คืนข้อมูลนําเสนอใหท้มี NPCU และ สสอ.รับรองประชุม พชอ.พจิารณา
สนับสนุน ครัวเรือน 3 โซน  NPCU บา้นม่วง
รพสต.ส่งข้อมูลใหพ้ชอ.เพื่อนําเข้าที่ประชุมเสนอใหช้่างทอ้งถิ่นทํา
รายละเอียดปรับปรุง  NPCU แม่สุก
ดําเนินการปรับปรุงจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอาย/ุพกิาร ตามเปาูหมายที่
กําหนด  NPCU รพ.แจ้หม่
รายงานความก้าวหน้า ให ้สสจ.ทกุ 4 เดือน  NPCU บา้นม่วง

จนทNPCU 5 คน
สสอ. 1 คน

3.การดูแลผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง

3.1 พฒันาศักยภาพ Care manager : CM  (หลักสูตร Online 10 วนั) จัดโดยศูนย์ - จํานวน 1 คน เรียน  Online จนท.รพ.สต.ทุ่งฮ้าง  - งบศูนย์อนามัย 13-24 ธ.ค.64 สุภาภรณ์  เกิดผล
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จนท.รพ.สต.ทุ่งฮ้าง  ที่1 เชียงใหม่
4 การควบคุมติดตาม



จํานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุระดับอําเภอ คณะกรรมการ ฯ อ.แจ้หม่ UC มี.ค.-65 นันทริกา/สุภาณี
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานผู้สูงอายุในอําเภอแจ้หม่  จํานวน 30 คน ก.ค.-65 ผอ.รพ.สต.10แหง่
2. การรายงานผลการดําเนินงานผู้สูงอายุในเวทคีปสอ.แจ้หม่ และพชอ.ทกุ 6 เดือน

รวมเปน็เงนิ                               1,800 (หนึ่งพนัแปดร้อยบาทถ้วน)



งาน.....วัณโรค.................

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์               / งานประจํา
ตัวชี้วดั (KPI) /ผลลัพธท์ี่ต้องการ1. อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ปวุยวณัโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
                                   2. ความครอบคลุมการรักษาผู้ปวุยวณัโรครายใหม่และกลับเปน็ซํ้า ร้อยละ 82.5

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
                     สถานการณ์วณัโรคอําเภอแจ้หม่ ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัที่ 30กันยายน 2564 คัดกรอง ร้อยละ98.02 ผ่านเกณฑ์ ACTIVE 
ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบา้นป6ี2-63ได้ร้อยละ 100,กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ได้ร้อยละ 98.90,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร้อยละ 99.54, กลุ่มต่างด้าว/แรงงานข้ามชาติ ได้ร้อยละ 96.54
และกลุ่มผู้ติดสุรา ได้ร้อยละ 98.24 รวมกลุ่ม ACTIVE ได้ร้อยละ97.11,   ในกลุ่ม PASSIVE ได้แก่ สูงอายุที่มีโรคร่วม DMได้ร้อยละ 97.81 ,COPD ได้ร้อยละ 97.97,CKD4-5 ได้ร้อยละ97.41 
และกลุ่มBMI<18.5 อาย>ุ60ป ีได้ร้อยละ96.24 รวมกลุ่ม PASSIVE ได้ร้อยละ 97.53   โดยพบผู้ปวุยวณัโรครายใหม่และกลับเปน็ซํ้าทั้งหมดจํานวน 48 ราย 
พบจากการคัดกรอง 23รายคิดเปน็ร้อยละ 47.91  และกลุ่มwalk in 25 ราย คิดเปน็ร้อยละ 50.08 ในการค้นพบผู้ปวุยรายใหม่ไม่ตรงตามเปาูหมายจากการกําหนดเปาูหมาย 153  ต่อแสนประชากร
 (เปาูหมายผู้ปวุยรายใหม่และกลับเปน็ซํ้าที่ค้นพบป6ี3 จํานวน50ราย) พบ48ราย  คิดเปน็ร้อยละ 96  แต่การค้นพบรายใหม่และกลับเปน็ซํ้าม>ีร้อยละ90   ผู้ปวุยวณัโรคที่พบในผู้สูงอายุที่มBีMI<18.5 
จํานวน 11 ราย  ,ผู้สูงอายุที่มีโรคเร้ือรังCOPD จํานวน 3 ราย,ผู้สูงอายุที่มีโรคเร้ือรังCKD4-5 จํานวน 1ราย,ผู้ปวุยภมูิคุ้มกันบกพร่อง 3ราย(กลับเปน็ซํ้า1ราย), 
ผู้สัมผัสร่วมบา้นปี62-63 =1 ราย กลุ่มติดสุรา 1ราย ,ESRD<60ป1ีราย  ,DM Poorcontrol = 1ราย  กลุ่มผู้สงสัยอื่นๆ  26ราย , ในปงีบ2564พบผู้ปวุย RR-MDR-TB จํานวน2ราย
(พบก่อนรักษาเดือนที2่) เนื่องจากได้มีการส่งตรวจ Lab Molecular (LPA) ส่งที่สครเขต1เชียงใหม่ ทําใหผู้้ปวุยได้เข้าสู่กระบวนการรักษาทไีด้มาตรฐานได้รวดเร็วยิ่งชึ้น 
ในรอบปงีบ2564ผลการรักษาผู้ปวุยวณัโรครายใหม่ PA (ต.ค.63-ธ.ค.63)ผลอัตราการรักษาสําเร็จ(Success rate ป2ี564 ได้ร้อยละ 91.67 (จํานวน12ราย) 
เสียชีวติ  1 ราย  ครบการรักษาจํานวน 11 ราย   ผู้ปวุยวณัโรคที่เสียชีวติ เนื่องจากเปน็ปวุยCase Pul TB B+( GenXpert=MTB Detact ,Rif resistance indeterminate --->ส่ง TB C/S= No growth ) 
GA, ESRD//ฟอกไตวนัละ4 Cycelปรับสูตรยา 3HRZE/4HR/ เร่ิมยา TB 25/11/63   มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ Refer 1-4/3/64 On ET-Tube ที่รพ.ศ กลับมา Admit รพ.แจ้หม่ 4-7/3/64 หลังD/C 
กลับบา้น เวลา ประมาณ11.00น. เสียชีวติ ขณะจะพาลงรถที่บา้น (7/3/64) ผู้ปวุยได้มีอาการชักเกร็ง และเสียชีวติลง
ปงีบ 2564 ร้อยละ 95.83 ,ทั้งนี้มีการการกํากับการกินยา DOTsโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและมอค.ติดตามผู้ปวุยมากขึ้นและมีทมีสหสาขาวชิาชีพปรึกษาได้ทนัทว่งท ี
อีกทั้งมีการเฝูาระวงัในกลุ่มเส่ียงเสียชีวติ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ทําใหก้ารเสียชีวติลดลง  
         เพื่อมุ่งใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวณัโรคตามองค์การอนามัยโลก โดยลดอัตราอุบติัการณ์ของวณัโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อป ีจาก 172 ต่อประชากร 100,000 คน 
ในป ี2557  ใหเ้หลือ 156 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อส้ินป ีพ.ศ. 2564 อําเภอแจ้หม่ควรเร่งรัดการค้นหา-คัดกรองวณัโรคใหค้รอบคลุม  โดยใหก้ลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรอง 
และได้รับการวนิิจฉัยด้วยด้วยวธิกีารตรวจที่รวดเร็ว โดยการคัดกรองด้วยภาพรังสีทรวงอก และการวนิิจฉัยใช้เทคโนโลยี AI ในการอ่านผลเอกซเรย์ทําใหค้้นพบคนไข้และรับการรักษาได้เร็วขึ้น

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ...........แจ้หม่....... จังหวัดล าปาง



ร่วมกับเทคโนโลยีอณูชีววทิยารวมทั้งการเข้าถึงการดูแลรักษาที่เปน็มาตรฐานมีการปอูงกันเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ และเสียชีวติในพื้นที่ใหล้ดลงตามเกณฑ์

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ

โครงการพัฒนาระบบควบคุมปอ้งกันวัณโรค คปสอ. แจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565

   รายละเอียดกิจกรรม

1.เรง่รดัค้นหาผู้ปว่ยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา

   1.1) ระบบข้อมูลคัดกรอง

    -- ทบทวนกลุ่มเส่ียง (ความถูกต้อง รหสั ICD-10, type person) ต.ค..64-ก.ย. 65จินตะนา /IT
     - กําหนดกลุ่มเส่ียง รหสักลุ่มเส่ียง และนิยามกลุ่มเส่ียง ระบจุํานวนเปาูหมาย

  ได้แก่ โดยการคัดกรองX-ray ในสถานพยาบาลโรงพยาบาลแจ้หม่

กลุ่มผู้สัมผัสรายใหม่

 - ผูส้มัผสัร่วมบา้นรายใหม่  (คาดการณ์พบผูป่้วยวณัโรคในปอด 40ราย) 40 รพสต 10 แหง่/PCUกลุ่มเส่ียงคัดกรอง ต.ค..64-ก.ย. 65ผช.สุเทพ
 - ผูส้มัผสัใกลชิ้ดรายใหม่     (คาดการณ์พบผูป่้วยวณัโรคในปอด 40ราย) 10 ทําการXrayรพ.แจ้หม่ จินตะนา /
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 40 ในไตรมาส 1/ร้อยละ 90 ไตรมาส 2

 - ผูส้มัผสัร่วมบา้นยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 63/64/) 112 OPD ต.ค..64-ม.ค. 65คลินิก ARV /ฟาูใส
 - ผูส้มัผสัใกลชิ้ดยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 63/64/) 19 OPD TB case
 - ผูติ้ดเช้ือ HIV 197 ARV Clinic management
 - กลุ่มติดสุรา(ในคลินิกบ าบดัฯ) 61 รพสต 10 แหง่/PCU Team
 - COPD อายมุากกวา่ 60 ปี และมี BMI< 18.5 108 รพสต 10 แหง่/PCU ต.ค  64- ม.ค.65 OPD
 - COPD อายมุากกวา่ 60 ปี และมี BMI 18.5-20 37 รพสต 10 แหง่/PCU คลินิก NCD

ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



จํานวน แหล่งงบ
ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

 - DM อายมุากกวา่ 60 ปี และมี BMI< 18.5 103 รพสต 10 แหง่/PCU
 - DM อายมุากกวา่ 60 ปี และมี BMI 18.5 - 20 153 รพสต 10 แหง่/PCU
 - ผูป่้วย CKD stage 4-5 อายมุากกวา่ 60 ปี และมี BMI< 18.5 9 รพสต 10 แหง่/PCU
 - ผูป่้วย CKD stage 4-5 อายมุากกวา่ 60 ปี และมี BMI 18.5-20 6 รพสต 10 แหง่/PCU

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ไตรมาส 2

 - บุคลากรสาธารณสุข 236 ทําการXrayรพ.แจ้หม่>90% ต.ค..64-พ.ย. 64ผช.สุเทพ
 - กลุ่มด่ืมสุราเร้ือรังในชุมชน (ไม่เขา้คลินิกบ าบดัสุรา) 13 รพสต 10 แหง่/PCU จินตะนา /

 - กลุ่มสูงอายแุละมี BMI < 18.5 613 รพสต 10 แหง่/PCU

 - กลุ่มสูงอายแุละมี BMI 18.5 - 20 706 รพสต 10 แหง่/PCU

 - ผูต้อ้งขงัในเรือนจ า NA
 - กลุ่มผลฟิลม์ผิดปกติปีงบ 2564 251 รพสต 10 แหง่/PCU

 - เคยป่วยวณัโรคปอดปี 2562-2563 46 รพสต 10 แหง่/PCU

                                     รวมเปาูหมาย 2720

  1.1.1) กําหนดวนัการทําX-ray ในรพ.แจ้หม่โดยทําทกุ 7ตําบล ตําบลละ5วนั 1700 รพสต 10 แหง่/PCUกลุ่มเส่ียงมา ต.ค..64-ก.พ. 65ผช.สุเทพ
 - แจ้งรายชื่อ และกลุ่มเปาูหมายใหพ้ื้นที่ มารับบริการตาม จินตะนา /
 - เตรียมดําเนินการในการทํา X-ray นัดกลุ่มเปาูหมายมาตามวนัเวลาที่กําหนด ตาราง 100%

ต.วเิชตนคร                                                 วนัที่ 4-7มค.65 200

ต.แจ้หม่                                                  วนัที่ 11-14มค.65 400

ต.ปงดอน(รพ.สต.ปงดอน และเปยีงใจ)                  วนัที่ 18-21มค.65 250

ต.แม่สุก(รพ.สต.บา้นกิ่ว และแม่สุก)                     วนัที่ 25-28มค.65 300



จํานวน แหล่งงบ
ลํา
ดับ
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ผู้รับผิดชอบ

ต.ทุ่งผ้ึง (รพ.สต.แจ้คอน และทุ่งฮ้าง)                   วนัที่  1-4 ก.พ.65 250

ต.เมืองมาย (รพ.สต.ไผ่งาม และนางาม)              วนัที่  8-11 ก.พ.65 200

ต.บา้นสา                                              วนัที่  15-18 ก.พ.65 100

      - จัดจ้าง OT เจ้าหน้าที่ในการบนัทกึข้อมูลในระบบHosXp และระบบ NTIP บนัทกึข้อมูลกลุ่ม 8,400 เงินบํารุงรพ. ต.ค..64-ม.ค. 65จินตะนา
        กลุ่มที่การทําX-rayในรพ. เส่ียงที่ทํา
      - จัดจ้าง OT นักเทคนิคการแพทย์ในการตรวจเสมหะผู้ที่มีผล CXR ผิดปกติ  CXR ในระบบ 9,000 เงินบํารุงรพ. ต.ค..64-ม.ค. 65จินตะนา

HosXPและ โปรแกรม

NTIP 100%
1.2) แผนการคัดกรอง (ระบวุิธีการสือสาร)

    1.2.1) ส่ือสารและประชาสัมพนัธใ์หก้ลุ่มเส่ียง+ชุมชนเหน็ความสําคัญการคัด
กรอง

TB Clinic  -พื้นที่รับทราบเร่ือง ต.ค.-64 ผช.สุเทพ
       โดยใหผุ้้นําชุมชนประกาศการคัดกรอง และแจ้งกําหนดการ ใหแ้ก่ชุมชน รพสต 10 แหง่/PCU จินตะนา /
       ส่งจดหมายเชิญ ใหแ้ก่กลุ่มเส่ียงมาคัดกรอง ตามวนัเวลาที่กําหนด และ
เตรียม       ความพร้อมก่อนมาทําการX-ray นําบตัรประชาชน และใส่เส้ือผ้าเหมาะสม การคัดกรองวนัโรค
     1.2.2) คัดกรองตามแผนและบนัทกึข้อมูลในฐานข้อมูล HosXPและ NTIP TB Clinic มีการบนัทกึข้อมูล ต.ค..64-ม.ค. 65จินตะนา
เร่ิม 1 ตค.64 รพสต 10 แหง่/PCUในระบบทนัเวลา

90% ใน มค 65
   1.2.3)คัดกรองกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธาณสุข เจ้าหน้าที่มาคัดกรอง 
      โดยจัดตาราง เวลา 13.00-16.00 น ในเวลาราชการ  วนัละ20-30ราย 171 อ.แจ้หม่ทั้งหมด CXR ที่รพ.แจ้หม่ ทกุราย ต.ค..64-พ.ย. 64ผช.สุเทพ
      -จนท.ที่ปฎบิติัในโรงพยาบาลแจ้หม่ 65 100% จินตะนา /
      -จนท.ที่ปฎบิติัในรพ.สต.และสสอ.แจ้หม่ 236 ราย จนทX-ray 
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   1.2.4)การดําเนินการคัดกรองสําหรับผู้ปวุยที่ตกค้าง ยังไม่ได้ไปคัดกรอง TB Clinic  - กลุ่มเส่ียงที่ค้าง ก.พ. 65 - มี.ค.65PCT
x-ray รพสต 10 แหง่/PCUคัดกรองX-Rayตามตาราง ผช.สุเทพ
    - จัดทําผังและแนวทางการคัดกรองใน รพ. กรณีกลุ่มเส่ียง จินตะนา /
มารับบริการที่ OPD ER และคลินิกต่างๆ ผช.สุเทพ
   - ชี้แจงแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ใน รพ หน่วยที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทาง ก.พ. 65 - มี.ค.65จินตะนา /

   - จัดตารางคัดกรองเก้บตก กลุ่มเส่ียงที่ไม่ได้คัดกรองโดยการทํา Xrayใน มีตารางดําเนินการ ก.พ. 65 - มี.ค.65กลุ่มการพยาบาล
ชุมชนใหม้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยมีช่องทางด่วน ( Fast Track)

ในเวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่ซักประวติั URI Zone

   -จัดทํา pop-up ในเปาูหมายที่ต้องได้รับการคัดกรองที่มา ก.พ. 65 - มี.ค.65มอค.
รับการรักษาที่รพ. แต่ไม่ได้มา  คัดกรอง x-ray ผช.สุเทพ

จินตะนา /

IT
    - รวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์คัดกรองจาก HDC ทกุวนัจันทร์ ส่งคืนข้อมูลใหท้มีTB พ.ย.-ธ.ค63 จินตะนา
     ทราบ
   1.2.5) ทบทวนแผนการคัดกรองและปรับแผนทกุสัปดาห์ TB case  -มีการกํากับปรับแผน ต.ค..64-กย.65 TB case
    - ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการผู้ปวุยวณัโรครายบคุคล TB Management 12คร้ัง management คัดกรองในทมี 6000 เงินบํารุงรพ. management
       Team Team Team
   - ทําทะเบยีนผู้ที่ CXR ผิดปกติแต่ผลเสมหะลบในป ี65 และส่งรายชื่อพร้อม TB Clinic  - กํากับติดตาม  ต.ค.64 -ก.ย..65TB Clinic
     ID No.ใหจ้ังหวดั กลุ่มผลผิดปกติ
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ทกุเดือนจากIID No.

  1.2.6)ทําแผนติดตามกลุ่มผิดปกติป ี64  (Verbal ทกุ 3 เดือน CXR ทกุ 6 เดือน) รพสต 10 แหง่/PCU - กํากับติดตาม  ต.ค.64 -ก.ย..65จินตะนา
    ระบวุธิกีารนัด OPD/NCD Clinic กลุ่มผลผิดปกติ IT รพ.แจ้หม่
     -จัดทําทะเบยีนกลุ่มเส่ียงที่ผิดปกติมาติดตาม CXR ทกุ 6 เดือน ทกุเดือนจากID No.
     - ใหI้T ลงPOP UP ที่ระบบ HosXP  - รพ.แจ้หม่  -ระบบHosXPมีการ
     -ส่งรายชื่อใหร้พ.สต.ติดตามทกุ 6 เดือน แจ้งเตือน
    - ประสานใหแ้พทย์ประจําคลินิกวณัโรคติดตามกลุ่มเส่ียงที่มี Xrayผิดปกติ  - รพ.แจ้หม่  - กลุ่มเส่ียงทีC่XRผิดปกติ นพ.สิปปภาส
  แล้วผลเสมหะไม่พบเชื้อ ใหส่้งรายชื่อและแนบฟมิล์ และทําการส่งใหร้พศ ทํา AI ได้รับการปรึกษา /พญ.ชนม์ปภา
 ปรึกษาอายุรแพทย์ทกุราย

 1.2.7)ทําทะเบยีนบนัทกึคุณภาพเสมหะราย รพ.สต. รพสต 10 แหง่/PCU - ส่งรายชื่อให้  ต.ค.64 -ก.ย..65นักเทคนิคการแพทย์ 
   -ติดตามกลุ่มเส่ียงที่ส่งเสมหะไม่มีคุณภาพใหส่้งใหม่ พื้นที่รับทราบ ทพิวรรณ
   -ติดตามกลุ่มเส่ียงที่ส่งเสมหะลบใหส่้ง GenXpertทกุราย(ภายใน7วนั) ข้อมูล
  - ทําการติดตามเก็บเสมหะใหม้ีคุณภาพในรายที่ไม่มีเสมหะเช่น เคาะปอด หรือ  - รพ.แจ้หม่ นักกายภาพ
พน่ NSS ก่อนเก็บเสมหะ และรพ.สต มอค.
  

1.3) การก ากับติดตาม

   - TB case management Team ประสานทมี PCC ในการดูแลผู้ปวุยในชุมชน TB Clinic,  - ทมี PCC รับ  ต.ค.64 -ก.ย..65ผช.สุเทพ 

รพสต 10 แหง่/ ทราบรายชื่อผู้ปวุย จินตะนา

PCU
   - รายงานและติดตามผล ในที่ประชุม คปสอ ทกุเดือน เลชาทมีTB.  -มีรายงานในที่  ต.ค.64 -ก.ย..65จินตะนา

ประชุม คปสอ
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ทกุเดือน
   - สรุปรายงานส่งจังหวดัก่อนวนัที่ 5 ของทกุเดือน เลชาทมีTB.  -ส่งรายงานให้  ต.ค.64 -ก.ย..65จินตะนา

จังหวดัทกุเดือน

2. การดูแลรกัษาผู้ปว่ยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา

 2.1) ระบบข้อมูลการรกัษา

    - ขึ้นทะเบยีนรักษา/ส่งต่อผู้ปวุยวณัโรค และบนัทกึข้อมูลใน NTIP ใหเ้ปน็ TB Clinic,  -ข้อมูลใน NTIP  ต.ค.64 -ก.ย..65จินตะนา
ปจัจุบนั เปน็ปจัจุบนั
    -  ทะเบยีนผู้ปวุยจําแนกความเส่ียง และแนวทางการติดตาม TB Clinic,  - มีทะเบยีน  ต.ค.64 -ก.ย..65จินตะนา

จําแนกความเส่ียง

    - บนัทกึข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบา้น และใกล้ชิด ลงใน NTIP ทกุราย TB Clinic,  -ข้อมูลในNTIP  ต.ค.64 -ก.ย..65จินตะนา

เปน็ปจัจุบนั
    - จัดทําสมุดบนัทกึประจําตัวผู้ปวุยวณัโรคประจําปี2564 TB Clinic,  -ผู้ปวุยวณัโรคทกุรายมี 3,000 เงินบํารุงรพ. ต.ค.-64 จินตะนา

สมุดประจําตัว

2.2) ระบบการรกัษา

     - ใช้แบบประเมิน Dead Risk Score ทกุราย เพื่อประเมินกลุ่มเส่ียงเสียชีวติ TB Clinic,ER  -พฒันาแบบ  ต.ค.64 -ก.ย..65แพทย์ประจํา

OPD,IPD  Dead Risk Score คลินิก TB

 ผป.กลุ่ม Highrisk  ประเมินกลุ่มเส่ียง จินตะนา,PCT

ทกุราย เสียชีวติ

Dead rate < 5%
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   - การรักษาทกุรายต้องลงลายมือชื่อกํากับโดยทมี ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร TB Clinic  - กําหนดมาตรการ  ต.ค.64 -ก.ย..65แพทย์ประจํา
      ผู้รับผิดชอบงาน และผอ.รพ รพสต 10 แหง่/PCUด้านการรักษาในกลุ่ม คลินิก TB

High & Intermediate TB Cilic,มอค

Intermediate Risk เภสัช

ทกุราย (ปรับ standing

ในเร่ืองทมีรักษา)

2.3)  ผู้ปวุยวณัโรคมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น ผู้ปวุยวณัโรค TB Clinic/มอค  -  ผู้ปวุยวณัโรคมีน้ําหนัก 30,000 เงินบํารุงรพ.  ต.ค.64 -ก.ย..65จินตะนา

 0.5 ก.ก / หลังจบการรักษา ที่ขึ้นทะเบยีน  ผู้ปวุยที่เข้าเกณฑ์  เพิ่มขึ้น 0.5 ก.ก / หลัง

  - ประเมิน BMI และโภชนาการ ผู้ปวุยวณัโรคทกุราย ในNTIP ทกุราย จบการรักษาร้อยละ  90

 -  ผู้ปวุยวณัโรคที่ admit ได้รับเพิ่มโปรตีน โดย ป2ี564  - Albumin >3.5

    เพิ่ม ไข่ 3 ฟอง และ นมจืด 1  กล่อง / วนั

 - เพิ่มภาวะโภชนาการโดยการแจกไข่ใหผู้้ปวุย ผู้ปวุยวณัโรค

   วณัโรคทกุคนที่กําลังรักษาใน ป ี2565 ที่เข้าเกณฑ์

   ( 1 คน / 1 แผง ( 1 แผง = 30 ฟอง ) / 1 เดือน X 6 เดือน 50ราย

2..4) ดําเนินการมาตรการด้านการรักษาในกลุ่ม High & Intermediate Risk ทกุ
ราย ดังนี้

  1) ปรึกษาอายุรแพทย์ แพทยT์B Clinic  -M&M conference มค,เมย.,สค65 แพทย์ประจํา
  2) Standard Lab (LFT ทกุสัปดาห ์ใน 1 เดือนแรก และเดือนที2่ ,TB Clinic  ระดับจังหวดั 3 คร้ัง คลินิก TB
      ทกุ2 สัปดาหสั์ปดาห,์ Cr./ GFR) TB Cilic



จํานวน แหล่งงบ
ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

     - Close Monitor กลุ่มเส่ียงเสียชีวติโดย จนท.สาธารณสุข(พยาบาล) ในระยะ มอคในเขตรับผิด  - ทมีประเมินมาตรการ  ต.ค.64 -ก.ย..65  มอค.
เข้มข้นทกุวนั หรือจนกวา่จะคงที่ ชอบ เยี่ยมติดตาม 2 คร้ัง ในเขตที่

รับผิดชอบ
   -  ทบทวนวเิคราะหส์าเหตุการตายของผู้ปวุยทกุราย สรุปส่งจังหวดัภายใน 2 แพทยT์B Clinic  -มีการส่งรายงานทบทวน ต.ค.64-ก.ย.65 แพทย์ประจํา
 สัปดาหห์ลังเสียชีวติ  ,TB Clinic ,PCT ทบทวนวเิคราะหส์าเหตุ คลินิก TB
     -ประชุมสําหรับConference Dead Case ทกุรายโดยทมีสหวชิาชีพ 3คร้ัง การตายของผู้ปวุยวณัโรค 1500 TB Cilic ,PCT

ทกุราย

   - ส่ือสารความเส่ียง/นัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ใหม้า verbal ทกุ 3 เดือนและ CXR รพสต10แหง่/PCU -กลุ่มเส่ียงมีการติดตาม ต.ค.64-ก.ย.65 ผช.สุเทพ
 ทกุ 6 เดือน รับการCXR จินตะนา /

3.พัฒนาระบบก ากับ ติดตามประเมินผล

3.1 รับการประเมินงานคลินิกวณัโรคคุณภาพจากาทมีไขวZ้one งานคร. สสจ.ลําปาง จนท.20ราย รพสต10แหง่ 2,500 เงินบํารุงรพ. ต.ค.64-ก.ย.65 ผช.สุเทพ/จินตะนา

เพื่อเตรียมพร้อมก่อนรับการ นิเทศ QTB ป ีงบ2565 PCU/TB manager TB case

team management

Team

3.2 รับการประเมินงานคลินิกวณัโรคคุณภาพจากสคร. QTB ป ีงบ2565 จนท.20ราย รพสต10แหง่ 2,500 เงินบํารุงรพ. ต.ค.64-ก.ย.65 ผช.สุเทพ/จินตะนา

PCU/TB manager TB case

team management



จํานวน แหล่งงบ
ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

Team
3.2 สรุปรายงานตัวชี้วดั และโครงการ 3 เดือน/ คร้ัง เลชาทมีTB. ธ.ค.64,มี.ค.65 ผช.สุเทพ/จินตะนา

มิย65,กย65

 รวมเปน็เงนิ 62,900 UC หกหมื่นสองพนัเก้าร้อยบาทถ้วน
0 PPA (………...บาทถ้วน)



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์               / งานประจํา

                                            และกลุ่มประชากรหลัก
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

จํานวน4ราย ร้อยละของผู้ปวุยรายเก่าที่มีการติดเชื้อฉวยโอกาส   1.3,1.04 ,4.6,3.6,15.22  พบเปน็วณัโรค และเชื้อราที่สมอง มากที่สุด   จากการทบทวนเสียชีวติผู้ปวุยปี2564 จํานวน2ราย  
เสียชีวติอุบติัเหตุ1ราย  ยังไม่เร่ิมยาต้าน1ราย เสียชีวติระหวา่งการรักษาโรคฉวยโอกาส  ปจัจุบนัผู้ปวุยเอชไอวมีีภาวะการรับยานานขึ้น อายุเพิ่มขึ้น เร่ิมมีพฤติกรรมพร่องต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง 
เช่นการทานยาไม่ค่อยสม่ําเสมอ การทานอาหาร หวาน มัน เค็ม ไม่ออกกําลังกาย และที่สําคัญยังพบผู้ปวุยบางกลุ่ม ด่ืมสุรา และบหุร่ีมากชึ้น จึงทําใหเ้กิดภาวะโรคเร้ือรังไม่ติดต่อ เบาหวานและความดัน ไตวาย 
ไตวาย ทกุๆป ีจึงควรใหค้วามรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้ปวุยเปน็ประจํา 

จํานวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ
โครงการ ควบคุมและปอ้งกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คป
สอ.แจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565

1. ส่ือสารความเส่ียง ประชาชนรับรู้ 
 - รณรงค์ปอูงกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ นักเรียน 100 คน รร.แจ้หม่วทิยา และเข้าถึง บรูณาการ 14-ก.พ.-65 จินตะนา
 ในวนัวาเลนไทน์  (Valentine’s Day)/วนัรณรงค์ตรวจเอชไอว ี(VCT Day)/วนั วทิยาลัยการอาชีพ การรับบริการ งานคลินิก 1-ก.ค.-65 คลินิกวยัรุ่น/
เอดส์โลก/ งานกีฬาสีรร.แจ้หม่วทิยา แจ้หม่ ตรวจเลือดตาม วยัรุ่น แกนนํา

กศน.แจ้หม่ ชุดสิทธิ พลังใหม2่001

ต้านไวรัสเอดส์  ในป ี2560 -2564  จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบยีน 8,10,1,7 และ7 คนมากกวา่ร้อยละ 50 อยู่ในระยะ symptomatic HIV และ AIDSผู้ปวุย/ผู้ติดเชื้อ HIVที่ได้รับยาต้านไวรัส

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ......................................................จังหวัดล าปาง

งาน...... ควบคุมโรคติดต่อ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ :เพิ่มการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัส 100%, ลดอัตราตาย  <5%,สร้างความเข้าใจ เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏบิติัในสถานบริการสุขภาพต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี

                            การดําเนินงานคลินิกโรค HIV ของรพ.แจ้หม่ ดําเนินงานในรูปแบบ  one stop service ทั้งแบบเปดิเผยและแบบปดิเปน็ความลับ มีชมรมผู้ติดเชื้อร่วมในการดูแลในคลินิกยา

ผู้รับผิดชอบ

จํานวน 238 ,191,199,218,197 คน  ,อัตรา Drug adherence ของผู้ปวุย >90% จํานวนร้อยละ ,81.3,96.85,86.11,96.97  ยังคงพบผู้ปวุยรายเดิมที่ทานยาไม่สม่ําเสมอ มีภาวะด้ือยา VL>=1000 Copies 

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ประโยชน์ 

 - จัดนิทรรศการในงานบวงสรวงเจ้าพอ่พญาคําลือ ประชาชนทั่วไป บรูณาการ มี.ค.-65 จินตะนา
งานคลินิก คลินิกวยัรุ่น/

วยัรุ่น แกนนํา
พลังใหม2่001

2.พฒันาระบบการดูแลผู้ปวุย
 1.1.1จัดกิจกรรมอบรมความรู้เสริมศักยภาพแก่ผู้ปวุยรับยาต้านไวรัสเอดส์ 100ราย โรงพยาบาลแจ้หม่ ผู้ปวุยมีความรู้ 7,000 UC ม.ค.-65 จินตะนา/
 1.1.2.ใหค้วามรู้ในการปอูงกันการติดเชื้อฉวยโอกาส ความเข้าใจใน คลินิกฟาูใส
 1.1.3.เสริมความรู้และแนะนําหลีกเล่ียงในการเกิดโรคเร้ือรัง ดูแลสุขภาพ แกนนํากลุ่ม
 1.1.4เสริมทกัษะการลดสุราและบหุร่ี พลังใหม2่001
 1.1.5 กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บแีละซี เนื่องในสัปดาหร์ณรงค์
    "ตับอักเสบโลก"

2.2.ติดตามผู้ที่ทราบผลติดเชื้อลงทะเบยีนรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้ติดเชื้อHIV โรงพยาบาลแจ้หม่ ผู้ติดเชื้อ HIV ต.ค.64 - จินตะนา
  2.1.1เฝูาระวงัการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ปวุยHIVรายใหม่ รายใหม่ปงีบ2565 เข้าถึงกระบวน ก.ย.-65 แกนนํากลุ่ม
  2.1.2กิจกรรมใหคํ้าปรึกษาในผู้ปวุยเอชไอวรีายใหม่ การรักษา พลังใหม2่001
  2.1.3ผู้ติดเชื้อสามารถควบคุมระดับ VL ใหอ้ยู่ระดับที่ตํ่าที่สุด  

3.คัดกรองค้นหาผู้ปวุยวณัโรค และวณัโรคด้ือยาในผู้ติดเชื้อHIV ผู้ติดเชื้อHIVทกุราย คลินิกARV/TB ผู้ปวุยHIV      ต.ค.-ก.ย.65 จินตะนา/ฟาูใส
   3.1 ทําการคัดกรองค้นใหว้ณัโรคในผู้ปวุยรับยาต้านโดยการ CXR จํานวน 197ราย ที่มCีD4<200
   3.2 กิจกรรมใหคํ้าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อHIV และตรวจหาวณัโรคแฝง ได้รับการTST จินตะนา/ฟาูใส



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
(TST)  / IGAR
         -  ผู้ปวุยCD4<200,     12ราย คลินิกARV/TB      ต.ค.-ก.ย.65 จินตะนา/ฟาูใส
         - รายใหม่ป2ี563 -2564      7ราย/7ราย
   3.3 ร่วมดําเนินการทําตามGuild line ทํา TST /IGAR คลินิกARV/TB มีแนวทางที่      ต.ค.-ก.ย.65 จินตะนา/

ชัดเจน พญ.ชนม์ปภา
   3.4 ขึ้นทะเบยีนการคัดกรอง TPT ในโปรแกรม NTIP คลินิกARV/TB      ต.ค.-ก.ย.65 /ทพิวรรณ

4.กิจกรรมสร้างความเข้าใจลดการตรีตราและเลือกปฏบิติัในสถานบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่รพ.60% โรงพยาบาลแจ้หม่ จนท. มีความรู้ 10,000 UC ก.ค.-65 จินตะนา
และนอกหน่วยงาน ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวแีละกลุ่มประชากรหลัก จํานวน100ราย ความเข้าใจ แกนนํากลุ่ม

พลังใหม2่001
   -จัดนิทรรศการงานวชิาการกศน.และร่วมกิจกรรมการสอนความรู้เร่ืองเอชไอวนีักเรียน กศน.   กศน.แจ้หม่ ร่วมกิจกรรม      ต.ค.64- จินตะนา

ของกศน. ก.ย.-65 แกนนํากลุ่ม
.แจ้หม่ พลังใหม2่001

รวม 17,000 UC



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผ่านการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพหรอืรกัษาสภาพการได้รบัการบัรองมาตรฐานหอ้งปฏบิตัิการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเน่ือง
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

 1.สถานะการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) หมดอายุ กันยายน 2560
 2.สถานะการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์  (MOPH) หมดอายุ สิงหาคม 2563
มีการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพโดยเครือภายในจังหวดัลําปางแต่ยังไม่ได้ขอการรับรองจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เนื่องจากสถานการณ์โควดิ

จํานวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ .................................
โครงการ..พฒันาคุณภาพหอ้งปฏบิติัการ รพ.แจ้หม่ ปงีบประมาณ 2565
1.รายละเอียดกิจกรรม

1.ทบทวนคณะท างานพัฒนาคุณภาพ 
 -ทบทวนคณะกรรมการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏบิติัการระดับอําเภอ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-64
 - ประชุมติดตามการดําเนินงาน 6 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65
2.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
2.1 ด้านองค์กรและการบริหาร
-ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-65
-ทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 พ.ย.-65
2.2 ด้านบคุลากร
-ประเมินสมรรถนะเชิงวชิาชีพใหค้รบทกุระดับ 2 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 มีค.65/สค.65
-จัดทําแผนพฒันาบคุลากร 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-64
2.3 ด้านเคร่ืองมือ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแจ้หม่

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

-แผนการสอบเทยีบเคร่ืองมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-64
-แผนการบํารุงรักษาเชิงปอูงกันตรวจสอบความพร้อมใช้ 12 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65
2.4 การจัดซ้ือและใช้บริการภายนอก
-จัดทําแผนการจัดซ้ือวสัดุประจําปี 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-64
-ประเมินคุณภาพผู้ขายน้ํายาวเิคราะห ์วสัดุ 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-64
-จัดทําบญัชีรายชื่อหอ้งปฏบิติัการส่งต่อบริการภายนอก 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-64
-ประเมินคุณภาพหอ้งปฏบิติัการส่งต่อภายนอก 1 คร้ัง รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.-64
2.5 ด้านสถานที่และสภาวะแวดล้อมเคร่ืองมือ
-จัดซ้ือตู้ลดการกระจายเชื้อ Biosafety Cabinet class II 1 ตู้ รพ.แจ้หม่ งบค่าเส่ือม มี.ค.-65 งบค่าเส่ือม
2.6 ด้านการประกันคุณภาพ
 - ดําเนินการ IQC รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65
 - ดําเนินการ EQA รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65
2.7 ด้านระบบเอกสาร รพ.แจ้หม่ 0 ต.ค.64-ก.ย.65
-ทบทวนระบบเอกสารใหเ้ปน็ปจัจุบนั
2.8 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
-จัดทําแผนการตรวจติดตามภายในและภายนอกตามาตรฐาน MOPH รพ.แจ้หม่ 2,000.00      UC ต.ค.64-ก.ย.65
 - ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพหอ้งปฏบิติัการ (IS) รพ.แจ้หม่ มี.ค.-65
 - นิเทศงานในรพ.สต. 11  รพ.สต มี.ค.-65
2.9 ด้านการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
-ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ รพ.แจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65
-มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่างน้อย 1 เร่ือง รพ.แจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65
-มีกิจกรรมพฒันาคุณภาพระหวา่งสหวชิาชีพ 1 เร่ือง รพ.แจ้หม่ ต.ค.64-ก.ย.65
2.10 ด้านการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ



จํานวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

 - ประเมินความต้องการผู้ใช้บริการ/รตอบสนองความต้องการ รพ.แจ้หม่ ธ.ค.64/พ.ค.65
2.11 จัดทําระบบประกันคุณภาพเคร่ืองมือ POCT ทั้งระบบ
 -จัดประชุมเชิงปฏบิติัการทางหอ้งปฏบิติัการและการควบคุม รพ.แจ้หม่ 1,500.00      UC
คุณภาพทางหอ้งปฏบิติัการ 10  รพ.สต มี.ค.-65
 -มีการวางระบบควบคุมและติดตาม มีค.65/มิย65
2.12 ยื่นขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 26,800.00    UC มี.ค.-65

30,300.00    


