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แนวทางการดําเนินงานตามประเด็นงานยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ป 2562
คปสอ. หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น :
กลุมวัย แมและเด็ก
ตัวชี้วัด (KPI) /คาเปาหมายกระทรวง : มารดาตาย ไมเกิน 17 ตอแสนเกิดมีชีพ / เปาหมายจังหวัดลําปาง : ไมมีมารดาตาย
ตัวชี้วัดยอย
1.รอยละหญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง ไมนอยกวารอยละ 25
7.เด็ก 0-5ป รับการคัดกรองพัฒนาการ รอยละ 100 (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
2.เด็กแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม นอยกวารอยละ 7
8.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา รอยละ 30
3.อัตราเด็กเกิดมีชีพ มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด ไมเกิน 25: พันเกิดมีชีพ
9.เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม/สงตอ รอยละ 100
4.รอยละหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง ไมเกินรอยละ 20
5.แมตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก รอยละ 100
10.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I รอยละ 60
6.เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว รอยละ 50
11.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน รอยละ63 และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ป (ชาย113ซม.หญิง112ซม.)รอยละ 54
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1.รอยละหญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง รอยละ 42.85
2.เด็กแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม รอยละ 8.40 (หวยเรียน 26.32 ,สันหลวง 11.11 ,วอแกว 10.76 ,บานเหลา 10.71 ,ยางออย 10.18)
8.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา รอยละ 36.88
3.อัตราเด็กเกิดมีชีพ มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด 0 : พันเกิดมีชีพ
9.เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม/สงตอ รอยละ 87.11
4.รอยละหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง รอยละ 9.24
5.แมตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก รอยละ 94.71
(หวยเรียน 55.00วอแกว 67.00ยางออย 67.00 บานเหลา 68.07 ปาเหียง 80.86)
6.เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว รอยละ 91.67
10.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I รอยละ 50
7.เด็ก 0-5ป รับการคัดกรองพัฒนาการ รอยละ 93.25
ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

1 รหัสโครงการ 1.ตั้งครรภคุณภาพ
120101
1.1คนหาหญิงตั้งครรภเสี่ยงเชิงรุก
แมเกิดรอด -เยี่ยมบานหญิงวัยเจริญพันธุ คนหาหญิงตั้งครรภ โดยอสม.

เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ

ผลผลิต/ผลลัพธ

หญิงวัยเจริญพันธุ ทุกรพสต./รพ. ANC< 12wks
ทุกราย
ในชุมชน

จํานวน
-

ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
งบ

-

ตค.61-กย.62

มอค.
ผูรับผิดชอบงาน

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

2

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ลูกปลอดภัย -การใหคาํ ปรึกษาเมื่อตองการบุตร/การคุมกําเนิด
เด็กพัฒนาการ -การประเมินความเสี่ยง ดูแลและสงตอ
สมวัย
-หญิงวัยเจริญพันธุ กินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กกอนตั้งครรภ 3เดือน

เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

-สนับสนุนนมและไข 3 เดือนกอนตั้งครรภ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
งบ
รพสต.

หญิงวัยเจริญพันธุ สถานบริการ
200คน

1.2เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ/หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง
หญิงตั้งครรภ
-จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภ
-จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง /สงตอ
-แผนการดูแลรายบุคคล(Individual Care Plan)
-เยี่ยมหญิงตั้งครรภเสี่ยงสูงโดยFCT
1.3การดูแลการคลอดดวยการแพทยแผนไทย
หญิงหลังคลอด
-ประชาสัมพันธ/นัดหมายมารับริการที่รพ.
ทุกราย
2.การขับเคลื่อนการ ดําเนินงาน มหัศจรรย 1,000วันแรกของชีวิต 10รพสต./รพ.
2.1คืนขอมูลให พชอ.และประสานความรวมมือ
2.2เขียนโครงการของบ กสต.
2.2.1โครงการสาวไทยโภชนาการดี มีไทยแกมแดง
หญิงวัยเจริญพันธุ
-กิจกรรมกลุมประเมินภาวะโภชนาการ/การจัดอาหาร
นน.นอย/คู
เพื่อเพิ่มน้ําหนัก 3เดือนกอนตั้งครรภ
วางแผนตั้งครรภ
(เนนพื้นที่ที่เปนปญหา)
20คน
(พื้นที่ดําเนินการตอเนื่อง)

ผลผลิต/ผลลัพธ

ferrous200*18
folic200*20
7600 uc

ทุกรพสต./รพ. ฝากครรภครบ5 ครั้ง
หญิงตั้งครรภ/เสี่ยง
ไดรับการดูแล

ตค.61-กย.62

มอค.
ผูรับผิดชอบงาน
รพสต./รพ.

ทุกรพสต./รพ.

มอค.

ทุกรพสต./รพ. LBW<รอยละ7
เด็ก0-5ปสูงดีสมสวน
เด็กพัฒนาการสมวัย
รพสต.หวยเรียน เด็กลาชาไดรับการติดตาม อาหาร20*100 กสต.
รพสต.บานเหลา เด็กฟนไมผุ
2000
รพสต.วอแกว
เอกสาร20*30
รพสต.สันหลวง
600
รพสต.ยางออย
2600
โรงพยาบาล

มค.-มีค.62

MCHBoard

ผูรับผิดชอบงาน
รพสต.หวยเรียน
รพสต.บานเหลา
รพสต.วอแกว
รพสต.สันหลวง
รพสต.ยางออย
โรงพยาบาล

นม20*90*10บ.

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
งบ

18000
ไข20*90*3บ.
5400
26000
2.2.2 โครงการหญิงตั้งครรภน้ําหนักดี มีลูกแข็งแรง
-ประเมินภาวะโภชนาการ/การจัดอาหารเพื่อเพิ่มน้ําหนัก
ในไตรมาสที2่
-Couple counseling ครั้งที2่ ,3 /สงเสริมโภชนาการ ที่บาน
-สนับสนุนนมและไขใหหญิงตั้งครรภ

2.2.3 โครงการเด็กไทยโภชนาการและฟนดี มีพัฒนาการสมวัย
-จัดกลุมเสวนาโรงเรียนพอแม/ปาอา/ปูยา/ตายาย
Smart Parent to Smart Kids (กิน กอด เลน เลา)

หญิงตั้งครรภ
นน.นอย
20คน

200คน

รพสต.หวยเรียน
รพสต.บานเหลา
รพสต.วอแกว
รพสต.สันหลวง
รพสต.ยางออย
โรงพยาบาล

กสต.

รพสต.หวยเรียน
รพสต.บานเหลา

ทุกรพสต./รพ.

-สนับสนุนนมและไขใหเด็ก0-2ป

2.3ประสานเครือขายศุนยเด็ก/โรงเรียนเด็กเล็ก จัดทําโครงการ

เด็ก0-5ป

ศูนยเด็ก

ผูรับผิดชอบงาน

เด็กพัฒนาการสมวัย

นม20*90*10บ.
18000
ไข20*90*3บ.
5400
26000
อาหาร200*100 กสต.
20000
เอกสาร200*30
6000
26000
นม200*90*10บ.
180000
ไข200*90*3บ.
54000
กสต.

รพสต.วอแกว
รพสต.สันหลวง
รพสต.ยางออย
โรงพยาบาล

ผูรับผิดชอบงาน
รพสต./รพ.

พรศิริ

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

4

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

มหัศจรรย1000นแรกของชีวิต/กิน กอด เลน เลา
โรงเรียน
3.เด็กไทยฟนดี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัย
3.1การคัดกรองพัฒนาการ (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) เด็กกลุมเปาหมาย ทุกรพสต./รพ.
-จัดทําทะเบียนเด็กทุกเดือน (ดึงขอมูลจากHDC)
ทุกราย
-คัดกรองเด็กทุกรายดวยDSPM ที่ WCC. /ที่ศูนยเด็ก /ในชุมชน
-ประเมินการใชDSPMของผูปกครอง(การกระตุนพัฒนาการ)
3.2การติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการลาชา ภายใน 30 วัน
-จัดทําทะเบียนเด็กสงสัยลาชา (ดึงขอมูลจากHDC)
เด็กสงสัยลาชา
โดยปริ้นรายชื่อ ติดตาม 2 สัปดาห / บันทึกขอมูลภายใน 1 เดือน
-นัดติดตามที่ WCC./ที่ศูนยเด็ก /ในชุมชน

งบประมาณ

ผลผลิต/ผลลัพธ

จํานวน

กลุมเปาหมายไดรับ
การคัดกรองรอยละ100

ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
งบ

-

ตค.61-กย.62 ผูรับผิดชอบงาน
ทุกรพสต.
มอค.

เด็กสงสัยพัฒนา
การลาชาทุกราย
ไดรับการติดตาม

ทุกราย

-

-

ตค.61-กย.62 ผูรับผิดชอบงาน
มอค.

ตค.61-กย.62 ผูรับผิดชอบงาน
มอค.

-ติดตามการสงขอมูลทุกวันอังคาร
3.3ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก0-5ป
-จัดทําทะเบียนเด็ก0-5ปทุกคน (ดึงขอมูลจากHDC)
-ตรวจสอบคุณภาพเครื่องชั่ง/วัดความยาว/การแปรผล
-ประเมินภาวะโภชนาการ/การจัดอาหาร/ยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก
3.4.การดูแลสุขภาพฟน
-เด็ก9เดือน-3ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากที่บานโดย
ทันตบุคลากรหรือ อสม.เชี่ยวชาญ
-High Caries risk screening ทํา Individual care plan
เยี่ยมบานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทันตบุคลากร

จนท.รพ.สต.

ทุกรพสต./รพ. ขอมูลถุกตอง สงทันเวลา
การดําเนินงานผานKPI
เด็ก0-5ปทุกคน ทุกรพสต./รพ. เดกไทยโภชนาการดี

ตค.61-กย.62

พรศิริ

ตค.61-กย.62

พรศิริ
ภรณี

1089 คน
เด็ก9เดือน-3ป
กลุมเสี่ยงสูง

เด็กไทยฟนดี
รอยละ100

รพีพรรณ

รอยละ100

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

5

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
และอสม.เชี่ยวชาญ
4.พัฒนาคุณภาพMCH Board
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board
-ทบทวนคณะกรรมการ/แนวทางการดําเนินงาน
-ใหความรูทางวิชาการ
-การทบทวนCase
-กํากับติดตามขอมูHDC
-ประสานขอมูล/ สงตอ
5. พัฒนาทักษะผูรับผิดชอบและเครือขาย
5.1 อสม.แมและเด็ก
-การดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยง/โภชนาการ/Couple counseling
-โภชนาการและพัฒนาการเด็ก
-การตรวจสุขภาพชองปากเด็ก9เดือน-3ป

5.2 อสม.
-การคนหา/ดูแลหญิงตั้งครรภ
5.3 มอค.
-การดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยง/โภชนาการ/Couple counseling
-โภชนาการและพัฒนาการเด็ก
-การตรวจสุขภาพชองปากเด็ก9เดือน-3ป
5.4อบรมอสม.เชี่ยวชาญดานทันตสุขภาพเด็ก 0-5 ป

เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ทุก2เดือน

100 คน

1353 คน
40 คน

งบประมาณ

ผลผลิต/ผลลัพธ

จํานวน

ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
งบ

ทุกรพสต./รพ. MCH Boardที่มีคุณภาพ อาหารวาง20*25*6 UC
3000

พรศิริ
ภรณี

ทุกรพสต./รพ. ผูรับผิดชอบมีทักษะ อาหาร100*100 กสต.
ในการดูแลหญิงตั้งครรภ
10000
และเด็ก
เอกสาร100*30
3000
13000

มค.-มีค.62

ประชุมอสม.
ประจําเดือน
ทุกรพสต./รพ.

ตค.61-กย.62

มอค.

มค.-มีค.62

พรศิริ

-

-

อาหาร40*100 UC
4000
เอกสาร40*30
1500
5500
อสม.ทันตสุขภาพ ทุกรพสต./รพ. อสม.เชี่ยวชาญเรื่องฟน อาหาร40*100 UC

งานแมเด็ก
รพ./รพสต.

ภรณี

มค.-กพ..62

รพีพรรณ

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

6

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
40 คน

5.5ผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก เรื่องการฝากครรภ การคลอด
และพัฒนาการเด็ก โดยการศึกษาดูงานที่รพ.หางฉัตร

3คน/3วัน

6.เยี่ยมเสริมพลังทีมงานและเครือขาย
6.1 เยี่ยมเสริมพลังเจาหนาที่งานอนามัยแมและเด็ก

รพสต.11แหง

6.2 เยี่ยมเสริมพลังศูนยเด็กเล็ก

14แหง

7.พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
7.1 กําหนดผูรับผิดชอบPM อําเภอ
7.2 ติดตามขอมูลรายงานก.2/HDC
7.3 ประสาน IT ชวยพัฒนา ปรับปรุง แกไข

ทุกวันอังคาร

รพสต.เวียงใต
รพสต.บานขวง
รพสต.หวยเรียน
ทุกรพสต.

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
งบ

4000
เอกสาร40*20
800
-

การดําเนินงานผานKPI อาหาร5*100*5 UC
2500
ศูนยเด็ก
ผานมาตรฐานศูนย
อาหาร5*100*7 UC
เด็กเล็กคุณภาพ
3500
ทุกรพสต./รพ. ขอมูลทันเวลา
การดําเนินงานผานKPI

มค.-มีค.62

รมิดาพัทธ
ณษมา
ภรณี

มค.-มีค.62

MCHBoard

มค.-มีค.62

MCHBoard

ตค.61-กย.62

พรศิริ

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

7

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

8

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

9

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

10

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

11

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

12

กลุม
่ วัยแม่และเด็ก

13

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ.หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น / งาน :
ตัวชี้วัด (KPI) :

กลุมวัยเรียน
1 เด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดีสมสวน รอยละ 68
2.สวนสูงเฉลี่ยภายในป 2564 เด็กชายอายุ 12 ป 154 ซม เด็กหญิง อายุ 12 ป 155 ซม
1.1 เด็กวัยเรียนมีภาวะเตี้ย ไมเกิน รอยละ 10
3 เด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ(Cavity free)รอยละ 54
1.2 เด็กวัยเรียนมีภาวะผอม ไมเกินรอยละ 5
1.3 เด็กวัยเรียนมีภาวะอวนไมเกิน รอยละ 10
การปองกันเด็กอายุต่ํากวา15 ป เสียชีวิตจากการจมน้ํา
1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป นอยกวาหรือเทากับ 4.3 ตอแสนประชากร
2. อําเภอมีทีมผูกอการดี(Merit Maker) ผานเกณฑระดับทองแดง
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : 1เด็กวัยเรียน สูงดี สมสวน รอยละ 72.34
8.ความครอบคลุมการบันทึกขอมูลโภชนาการใน HDC รอยละ 42.71
9.สํารวจIQ ลดลงจาก ป 54 (106.62) ป 59(100.83) IQ ลดลง สมาธิการเรียนไมดี
2.เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน รอยละ 10.49
3.เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเตี้ย รอยละ 2.16
ภาวะการเจริญเติบโตชา
4. เด็กวัยเรียนที่มีภาวะผอม รอยละ 3.60
10.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป=33.32 ตอแสนประชากร
5. สวนสูงเฉลี่ยชายอายุ 12 ป 150.67 ซม หญิงอายุ 12 ป 151.73 ซม 11. ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ยังไมผานเกณฑระดับทองแดง
6. เด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ (Caries free ) รอยละ83.80
(ขาดการผลักดันประชาชน/เด็ก ไดเรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด > 100 คน/ป)
7.เด็กชั้นป.1 มีผล Hct ซีดเกินเกณฑรอยละ 11.1 (เกณฑไมเกิน 10 %)
ลํา
งบประมาณ
เปาหมาย/
พื้นที่
ระยะเวลา
โครงการ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
แหลง
จํานวน
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดับ
จํานวน
งบ
รหัสโครงการ 120102
1.ผลักดันขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหาร
โครงการสงเสริมสุขภาพและ และโภชนาการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค
ปองกันปญหาสุขภาพ
เปลี่ยนวิถีสุขภาวะชุมชน (PHB/พชอ./THB)
ในเด็กวัยเรียน
1.1 ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการอาหาร
อําเภอหางฉัตร ภาคีเครือขายรับทราบ
กพ 62
ชัยยะภัทร,กุลธิดา
อําเภอหางฉัตร ป 2562
ปลอดภัย ปลอดโรค เปลี่ยนวิถีสุขภาวะชุมชน(พชอ.)
และตระหนักถึงปญหา
** นําขอมูลปญหาภาวะโภชนาการและการ
วัยเรียนในพื้นที่
วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

เจริญเติบโตเด็ก(เด็กอวน/เตี้ย/ผอม)
คืนในเวทีประชุมตางๆ เพื่อหารือ หาแนวทาง
การจัดการวางแผนพัฒนาการแกไขปญหา
- คณะกรรมการสถานศึกษาอําเภอ
- สมาคมผูปกครอง ภาคปชช.
- เวทีการจัดการสุขภาพตําบล
2 การแกไขปญหาเด็กอวน/เตี้ย/ผอม ในสถานศึกษา
และการติดตามเด็กที่พบปญหารายบุคคล/รายกลุม
การพัฒนาการจัดการน้ําหนักเด็กในรร.
โดยบูรณาการรวมกับโรงเรียน
2.1 ระบบการเฝาระวัง การคัดกรองเด็กวัยเรียน
2.1.1 การเฝาระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน
รร.24 แหง
(นน/สส/อวน/เตี้ย/ผอม/สวนสูงเฉลี่ย/Obesity Sign) รพสต.10แหง
- กํากับคุณภาพการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
-มาตรฐานเครืองชั่ง/ที่วัดสวนสูง
-พฤติกรรมการบริโภค/การออกกําลังกาย
- การเฝาระวังภาวะโภชนาการรายโรงเรียน
ที่มีปญหาภาวะอวน/เตี้ย /ผอม
2.1.2 การคัดกรองความเสี่ยงเด็กที่มีภาวะอวน
รร.24 แหง
ประเมินความเสี่ยง Obesity Sign 4 ขอ
รพสต.10แหง
1.สังเกต:รอยปนดําที่คอและรอบรักแร
2.สังเกต/สอบถาม:นั่งหลับในเวลาเรียนเปนประจํา
3.สอบถามผูปกครอง:การนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
4. ความเจ็บปวยบุคคลในครอบครัว

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

รร.24 แหง มีระบบฐานขอมูล
รพสต.10แหง ทีม่ คุณภาพ

ธค61,กค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

รร.24 แหง มีระบบการคัดกรอง
รพสต.10แหง สุขภาพ Obesity Sign

ธค61,กค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

และสงตอสถาน
บริการเครือขาย

วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ)
** พบความเสี่ยง 3 ขอขึ้นไปสงตอ รพสต. และรพช. คลินิก DPAC**
ดําเนินการสงตอตามระบบสงตอ service planคลินิก DPAC
2.1.3 จัดทําทะเบียนเด็กที่มีปญหาอวน/เตี้ย/ผอม
2.1.4 วิเคราะหและคืนขอมูลใหกับโรงเรียน เพื่อรวมกัน
แกไขปญหา
2.1.5 คนหาเด็กที่ทุพโภชนาการในชุมชน
รพสต 10 แหง รพสต 10 แหง
ทําทะเบียน สงตอ เด็กในชุมชน
รพ.1
รพ.1
2.1.6 ออกติดตามเยี่ยมบานรวมกับภาคีเครือขายในชุมชน
2.2 การจัดการแกไขปญหาทุพโภชนาการนักเรียน
2.2.1 เด็กเริ่มอวนและอวน
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (พฤติกรรมการ
เวียงใต 13
บริโภคและการออกกําลังกายของเด็ก)
บานเหลา 42
- วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงรายบุคคล
สันหลวง 9
- แจงพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กเริ่มอวนและ
ยางออย 19
อวนทุกคนใหผูปกครองรับทราบ เพื่อขอความ
หวยเรียน 9
รวมมือในการดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
วอแกว 13
- จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
รพ 99
ในสถานศึกษา
รวม 204 คน

- จัดกิจกรรมใหความรูผูปกครองเด็กที่มีภาวะอวน

รร.อนุบาลหางฉัตร
ผูปกครองเด็ก

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

ตค-กย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

อาหารวางและ กสต มค 62
เครื่องดื่ม
25*2*204คน
10,200
อาหารกลางวัน
50*204คน
10,200
คาเอกสาร
50*204 คน
6,400
26,800
ผูปกครองมีความรู อาหารวางและ UC มค 62
และสามารถจัดเมนู เครื่องดื่ม
เด็กวัยเรียน สูงดี
สมสวน
รอยละ 68
เด็กอวน
ไมเกินรอยละ 10

ชัยยะภัทร,กุลธิดา

ชัยยะภัทร
กุลธิดา
วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน
ป4-6=75 คน

- ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
รายบุคคลรวมกับครูอนามัย ทุกโรงเรียน
- การเฝาระวังน้ําหนักทุก 3 เดือน
- การติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกกําลังกายทุก 1 เดือน
- คัดเลือกนักเรียนตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.2.2 เด็กเตี้ย ผอม
- เนนอาหารที่เพิ่มพลังงานโปรตีนที่มีคุณภาพ
- เด็กเตี้ย ใหเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูง เชน

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ
อาหารที่เหมาะสม 25*2*75คน
ภรณี
สําหรับเด็กที่บานได
3,750
ภญ.วิชชุดา
อาหารกลางวัน
ศิริญญา
50*75 คน
3,750
คาเอกสาร
50*75 คน
3,750
คาปายไวนิล
ขนาด1*3เมตร
ตร.ละ 150
900
คาวัสดุ
2,000
14,150
กค-สค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

กย 62

ชัยยะภัทร,กุลธิดา

วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

อาหารหลากหลายครบ 5หมู/ นมจืด วันละ 2กลอง(200ml)
- สงเสริมการออกกําลังกายทุกวันๆละ60 นาที
(กระตุน(สะสม)เนนการกระแทกขอตอ)
- สงเสริมการเขานอนกอน 4 ทุม(กระตุน Growth
Hormone) นอนครบ 8 ชั่วโมง
2.3 การจัดการดานอาหารและโภชนาการเด็กวัยเรียนรร.24 แหง
- การจัดการดานอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch)
- โภชนาการปลอดภัยใชรูปแบบ Healthy Kids/
Healthy Food(เด็กไทยแกมใส)
- ประสานความรวมมือชุมชน(ภายนอก รอบรั้วโรงเรียน)
เพื่อควบคุมมาตรฐานการจัด/จําหนายอาหารวาง
นม/ขนม/เครื่องดื่ม ใหมีคุณคาทางโภชนาการ
รวมไปถึงรสชาติตองไมหวาน ไมมัน และไมเค็ม
ดานการออกกําลังกาย:กิจกรรมทางกาย
(โชปา:อวน & ชายปา:สมสวน+ผอม)
2.4 แกนนํานักจัดการน้ําหนัก(Smart Kids Coacher)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจาหนาที่สาธารณสุข
จนท รพสต 10 จนท รพสต 10 มีทีมนักจัดการ
- การจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) สสอ 6 คน
สสอ 6 คน
น้าํ หนักเด็ก
- ความรอบรูดานสุขภาพ (โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ) รพ 4 คน
รพ 4 คน
วัยเรียน
- การจัดการเมนูอาหารกลางวันโดยใช (Thai School Lunch)

- การแกไขปญหาโภชนาการเพื่อเด็กสูงดีสมสวน
- การคัดกรองเด็ก Obesity Signและการสงตอ
- การตรวจคัดกรองสายตา ป.1
- การคัดกรองภาวะโลหิตจาง

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

ธค61,กค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

อาหารวาง UC
และเครื่องดื่ม
25*20 คน*2
1000
อาหารกลางวัน
50*20 คน
1000
คาเอกสาร

มีค 62

ชัยยะภัทร,กุลธิดา

วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํารอบรูสุขภาพใน รร.
- การจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher)
- ความรอบรูดานสุขภาพ (โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ)
โดยใช NuPETHS
Nu-Nutrition , P-Physical Activity
E- Environment, T-Teeth,H-Hygiene,S-Sleep

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

หนองขาม=5 รร.ประถม
เวียงใต=5
9 แหง
บานเหลา=10
สันหลวง=5
ยางออย=5
หวยเรียน=5
วอแกว=10
ปาเหียง=10
รพ=45
รวม 100 คน

3.สงเสริมภาวะปองกันโลหิตจางในเด็กวัยเรียน
การสงเสริมและปองกันภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน รร.ประถม 18โรง
- การเจาะ Hct. เด็กนักเรียน ป1 ทุกคน
- กรณีเด็กที่พบภาวะโลหิตจาง (HCT) ต่ํากว 36 %
สงพบแพทยเพื่อยืนยันผลและสงตอรักษาตอเนื่อง
(โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก /Thailassmia/หนอนพยาธิ)
- การสนับสนุนเสริมยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็ก 6-14 รร.ประถม 18โรง
สัปดาหละ 1 เม็ด(ยกเวนเด็ก Thailassmia)
**กํากับติดตามการทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กโดยครู**
- สงเสริมและสนับสนุนการใชProgram Thai School Lunch
รร.ประถม 18โรง

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ
50*20 คน
1000
3,000
มีทีมแกนนํา
อาหารวาง UC มิย 62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
รอบรูดานสุขภาพ และเครื่องดื่ม
ในโรงเรียน
25*100 คน*2
5000
อาหารกลางวัน
50*100 คน
5000
คาเอกสาร
50*100 คน
5000
15,000
เด็กวัยเรียนไดรับการ
สงเสริมและปองกัน
ภาวะโลหิตจาง

ธค61,กค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

กค 62

ชัยยะภัทร,กุลธิดา

ธค61,กค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

(เมนูอาหารที่แสดงคุณคาอาหาร)และมีการเมนู ที่มี
อาหารธาตุเหล็กอาทิตยละครั้ง
4.การสงเสริมสุขภาพชองปากเด็กวัยเรียนในเด็กวัยเรียน
4.1ตรวจสุขภาพชองปากและใหบริการทันตกรรม
ตามความจําเปน
- ตรวจสุขภาพชองปากเด็กนักเรียน อ1-3 , ป1-6
รร.ประถม 18โรง รร.ประถม 18โรง
โดยทันตบุคลากร
- ใหความรูทันตสุขภาพแกเด็กนักเรียน อ.1-2 ป.1-6 รร.ประถม 18โรง รร.ประถม 18โรง
โดยทันตบุคลากร
- ใหความรูและฝกปฎิบัติ การแปรงฟนแบบแหง
รร.ประถม 18โรง รร.ประถม 18โรง
ในเด็ก อ1-2 ป.1 - 6 โดยทันตบุลคลากร
- ตรวจสภาวะชองปากเด็ก อ.2 , ป1,2,6 และลง
อ.3 ป.1,2,6 รร.ประถม18แหง
บันทึกตามแบบฟอรมของจังหวัด
- เคลือบหลุมรองฟนกรามแทซี่ที่ 1 ตาม
อ.3 ป.1,2,6 รร.ประถม 18โรง
Teatment Need ตรวจสอบการยึดติด
- ตรวจสุขภาพชองปากและสํารวจพฤติกรรม
ป6
รร.ประถม 18โรง
เด็กป.6 และบันทึกขอมูลผานระบบขอมูลสถานบริการ
4.2 พัฒนาคุณภาพกิจกรรมแปรงฟนคุณภาพ
รร.ประถม 18โรงรร.ประถม 18โรงปายรณรงค
อําเภอละ 1 โรงเรียน
แปรงฟนคุณภาพ
(รร.ปนงาว,รร.บานโปงขวาก,รร.วอแกววิทยา,
17 แหง
รร.ทุงหก,รร.บานยางออย,รร.บานสัน)
4.3 สงเสริมกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน
รร.ประถม 18โรงรร.ประถม 18โรง
- พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการโรงเรียน
ออนหวาน ปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

ตค-กย62 เคลือวัน
ตค-กย62 เคลือวัน

ตค-กย62 เคลือวัน

ตค-กย62 เคลือวัน
คาปายไวนิล
ขนาด 1*3เมตร
300 * 18
5,400
คาไหมขัดฟน
2,000

ตค-กย62 เคลือวัน

ตค-กย62 เคลือวัน

วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

- กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
- กิจกรรมแปรงฟนกอนนอน ใหผูปกครองเขามามีสวนรวม
- กิจกรรมแปรงฟนแบบแหงในโรงเรียน
- ฝกเด็กใชไหมขัดฟน
4.4 ตรวจวิเคราะหปริมาณฟูลออไรดในน้ํา
ต.แมสัน,เมืองยาว ต.แมสัน,เมืองยาว
5. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
ติดตามและสนับสนุนใหความรวมมือ
รร.24 แหง
รร.24 แหง
กับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
- โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ เนนเด็กวัยเรียน สูงดี สมสวน
ฉลาด กิน นอน เลน แปรง สะอาด(Smart Child 4.0)
- โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
- โรงเรียนออนหวาน ปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ
- การใหความรูผานสื่อตางๆในโรงเรียน โดย
บูรณาการความรูดานอาหารและโภชนาการสู 8 กลุมสาระ
- การจัดสิ่งแวดลอมในรร. ดานโภชนาการ และการออกกําลังกาย
6. การกํากับติดตาม
6.การกํากับติดตามงาน โดย PM อําเภอ
6.1 ควบคุมกํากับ การบันทึกขอมูล HDC สถานบริการ
มีระบบขอมูล
ตามปฏิทินของ ร.ร (เทอม 1 พค-ก.ย 62 บันทึก HDC
ดานโภชนาการ
ก.ค 62 (เทอม 2 พ.ย62-กพ. 63 บันทึก HDC ธ.ค 62)
ที่ครอบคลุม
6.2 การกํากับติดตามขอมูล
และมีคุณภาพ
- ขอมูลการเฝาระวังภาวะโภชนาการรายโรงเรียน
-การบันทึกขอมูลHDCสถานบริการ
-การวิเคราะหและคืนขอมูลใหกับ ร.ร เพื่อรวมกัน

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

ตค-กย62 เคลือวัน
ตค-กย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

ตค-กย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
ธค61,กค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

ตค-กย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

แกไขปญหา
6.3 การเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โดยการประเมินซ้ําทุก 3 ป
- ทุงหนองขามวิทยา,วอแกววิทยา,บานเหลา
- หัวทุง,เวียงตาลพิทยาคม,แมสันวิทยา
- บานสัน,ปงยางคก,สมฤทัยวิทยา,วิสิฐวิทยา,วัดบานหมอ
- จังหวัด สุม ประเมิน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง
การปองกันเด็กอายุต่ํากวา15 ป เสียชีวิตจากการจมน้ํา
1.มาตรการดานการปองกันระดับชุมชน
1.1 สรางทีมผูกอการดี(Merit Maker)
2 ทีม

1.2 จัดทําฐานขอมูลสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
เพื่อเฝาระวังปองกันปญหาเด็กจมน้ํา

รร. 24 แหง
73 หมูบาน

1.3 การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ําเสี่ยง
-ประสานชุมชน ทองถิ่นใหมีอุปกรณพรอมใช
ในการชวยเหลือเบื้องตนที่อยูใกลเคียงแหลงน้ํา
ประจําหมูบาน เชน ถังแกลลอนพลาสติกเปลา
ผูกเชือก ขวดน้ําดื่มพลาสติกเปลา ไม เปนตน
- การสรางรั้วลอมรอบแหลงน้ําเสี่ยง

แหลงน้ําเสี่ยง
อยางนอย 3แหง

ผูรับผิดชอบ

มค62,สค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

ตค-กย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

รพสต.ยางออย มีทีมผูกอการดี
รพสต.หนองขาม (Merit Maker)
ผานเกณฑระดับ
ทองแดง

รพสต.10 แหง
รพ
รร. 24 แหง

คาเอกสาร UC
10บาท*97
970

มค 62

ชัยยะภัทร,กุลธิดา

วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
- การติดปายคําเตือนบริเวณแหลงน้ําเสี่ยง

-เนนการใชคอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่อายุต่ํากวา 5 ป
1.4สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนิน
การปองกันเด็กจมน้ํา(บูรณาการกับ
กลุมเด็กปฐมวัย -การฟนฟูความรูแก ผดด.)
- ใหความรู/คําแนะนําแกครูพี่เลี้ยงเด็ก
- จัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนย
ที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
1.5 การใหความรูการปองกันการจมน้ํา
-ประสานทางโรงเรียนใหความรูแกผูปกครอง
เรื่องการปองกันเด็กจมน้ํา,การชวยเหลือเด็กจมน้ํา
ในเวทีประชุมผูปกครองนักเรียนประจําป
1.6 การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อ
เอาชีวิตรอด
- ผลักดัน/สนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอน
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็กในโรงเรียน
- ฟนฟูความรูหนวยกูชีพทองถิ่น ในเรื่อง
การวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และการชวยฟน
คืนชีพขั้นพื้นฐานกอนสงตอสถานบริการ
สาธารณสุข(บูรณาการกับงาน ER/EMS คุณภาพ)
2. มาตรการดานขอมูลและการสื่อสารความเสี่ยง
2.1.เฝาระวังและวิเคราะหขอมูล

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ
รพสต 10แหง รพสต.10 แหง
คาปายไวนิล
กพ 62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
รพ.
รพ
400*15
แหลงน้ําเสี่ยง4
6000
เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ศพด.13 แหง

มีค-เมย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

24 แหง

ธค61,พค62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

ตค-กย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
24 แหง
8 อปท

ตค-กย62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
วัยเรียน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
2.2.คืนขอมูลในเวที พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนิงานระดับอําเภอ
2.3. การสื่อสารประชาสัมพันธ
- ประชาสัมพันธ ผานชองทางสื่อตางๆในชุมชน
เชน เสียงตามสาย วิทยุชุมชน แผนพับ

- รณรงคปองกันการจมน้ํา ในวันสําคัญตางๆ
เชน ชวงกอนปดเทอม(กพ-เมย และ กย-ตค)
วันลอยกระทง วันวาเลนไทน วันยาเสพติด วันอสม.
2.4 การสอนสวนกรณีเสียชีวิต

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ
มค 62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา

คาเอกสาร UC มค 62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
เคลือบแผนพลาสติก
500*10=5000
5000
คาปายไวนิล
ตค-กย 62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
400*11
4400
ตค-กย 62 ชัยยะภัทร,กุลธิดา
55,920

วัยเรียน
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ............หางฉัตร.........................................จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น / งาน : กลุมวัยรุน
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15 - 19 ป ไมเกิน 40:1,000
2.รอยละการคลอดซ้ําในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป ลดลง>รอยละ2
3.รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ไดรับการคุมกําเนิดวิธีสมัยใหม ไมนอยกวา80%
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1. อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15- 19 ป เทากับ 10.83 ตอ 1000
2.รอยละของการคลอดซ้ําในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป ...
0
3.รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ไดรับการคุมกําเนิดวิธีสมัยใหม ไมนอยกวา80%
4. จากขอมุลการใหบริการคลินิกวัยรุนป 2561 พบรอยละของปญหาที่มารับบริการเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก
ปญหายาเสพติดรอยละ 67.7 ปญหาการมีเพศสัมพันธไมไดปองกัน 9.42 ปญหาความเครียด รอยละ 5.63 ปญหาการเรียน รอยละ 6.28
ลําดับ
1

โครงการ
รหัสโครงการ..120103
โครงการการปองกันและแกไข
ปญหากลุมวัยรุนอําเภอหางฉัตร
ระดับอําเภอ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน
1.คืนขอมุลสําคัญกลุมวัยรุน
อําเภอหางฉัตรในที่ประชุม
โตะขาว และเวทีประชุม
กํานันผูใหญบาน โดย
ประธาน คป.สอ หางฉัตร
2.ทบทวนแตงตั้งคณะกรรม
การรุนระดับอําเภอโดย
เนนการมีสวนรวมของกลุม
วัยรุนจากสภาเด็กอําภอ
หางฉัตรและแมขายกลุม

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

1 แหง

อําเภอหางฉัตร

1.ภาคีเครือขายรับทราบ
และตระหนักถึงปญหา
วัยรุนในพื้นที่

1 ครั้ง

คณะกรรมการดําเนิน
งานเพื่อกลุมวัยรุน
และเยาวชนอําเภอ
หางฉัตร

2.มีคณะกรรมการที่
ดําเนินการไดทุกภาคี
ระดับอําเภอจํานวน
40 คน

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ
0
0

คาอาหารและ
อาหารวาง
4000 บาท
คาวัสดุ
2000 บาท

UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พย.61

กุหลาบทิพย
พรศิริ
ปณิธาน

พย.61

กุหลาบทิพย
พรศิริ
ปณิธาน

วัยรุน
่
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน
เปราะบางอําเภอหางฉัตร
3.สนับสนุนใหมีการปองกันและ 11โครงการ
แกไขปญหาวัยรุนใน กสต.
1 โครงการตอ1 สถานบริการ

โครงการปองกันและแกไขปญหา
วัยรุนแบบบูรณาการ

1.บุรณาการแกไขปญหา
รวมกับเครือขายในชุมชน
1.1กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
ในชุมชน
ในโรงเรียน
1.1.1 สนับสนุนใหมีเวที
TO BE NUMBERONE
1.2 กิจกรรมเพื่อนใจวัยรุน
ในโรงเรียน
-สํารวจนักเรียนแกนนํา
- ใหความรุกับนักเรียน
โดยบูรณากับกลุมวัยเรียน
- ทําแนวทางการชวยเหลือ
สงตอ
1.3 กิจกรรมบานปลอยของ
6. เปดเวทีบานปลอยของ
Kick off

พื้นที่ดําเนินการ
อําเภอหางฉัตร
ในโรงเรียน
ในชุมชน

ผลผลิต/ผลลัพธ

3.กลุมวัยรุนไดรับการ
ยังไมสามารถ
สงเสริมสุขภาพและปอง
ระบุได
กันปญหา ดูแลชวยเหลือ

โรงเรียนประถม
ทุกเรียนมัธยม

ทุกแหง

1 ครั้ง

บูรณาการวันตอตาน
ยาเสพติดโลก
ทุกแหง
- วัยรุนในโรงเรียน
ไดรับการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันและ
แกไขปญหายางถูกตอง
เหมาะสม

โรงเรียนประถม
ทุกเรียนมัธยม

เทศบาลตําบล
ปงยางคก

ตําบลปงยางคก

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

- มีกิจกรรมสงเสริม
บูรณาการกับกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE
ทุกแหง

ชุมชนเห็นความสําคัญ
และรวมกันปองกัน
และแกไขปญหาวัยรุน
ในชุมชน

กสต

0

0

0

0

30000

งบเทศบาล
ตําบล
ปงยางคก

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พย .61

ผูรับผิดชอบ
พรศิริ
ปณิธาน

กุหลาบทิพย
พรศิริ
ปณิธาน
กุลธิดา

กุหลาบทิพย
พรศิริ
ปณิธาน
กุลธิดา

ธค .61

กุหลาบทิพย
พรศิริ
ปณิธาน

วัยรุน
่
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน
1.3.1 คัดเลือกเปาหมายจาก
พื้นที่ที่มีกลุมเสี่ยงปญหา
ยาเสพติด เพศสัมพันธ และ
ปญหาอื่นๆ ในวัยรุน(จาก
สรุปผลการดําเนินงานป 61)
1.3.2.นําเสนอนายอําเภอ
และนายกเทศบาล

1 แหง

ตําบลปงยางคก

1 ครั้ง

เทศบาลตําบล
ปงยางคก

.1.3.3แตงตั้งคณะทํางาน
บูรณาการภาคี
1.3.4.จัดกิจกรรมบุณาการกับ ลานบานปลอยของ
แผนงานโครงการของเทศบาล เทศบาลตําบล
ไดแก
ปงยางคก
- .โครงการคายตอตาน
ยาเสพติดในรียน
- .โครงการเฝาระวัง-แกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียน
-.โครงการสงเสริมเยาวชน
พันธใหมหางไกลยาเสพติด
-.โครงการแกปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตําบลปงยางคก
- .โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลปงยางคก

พื้นที่ดําเนินการ

อําเภอหางฉัตร

โรงเรียนบานสัน

ผลผลิต/ผลลัพธ
- .พืนที่เปาหมายไดรับ
การปองกันและแกไข
ปญหาวัยรุน ทั้ง
ยาเสพติด เอดส
เพศสัมพันธ และอารมณ
-ในชมุชนมีลานบาน
ปลอยของเพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดแสดง
พลัง และการเสดงออก
การจัดการความเครียด
ที่เหมาะสม

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ
0
กสต

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พย..61 กุหลาบทิพย
พรศิริ
ปณิธาน

- พย. 61

0

มีการบูรณาการ
เพื่อสงเสริม ปองกัน
โรงเรียนบาน
และแกไขปญหาวัยรุน
ปงยางคก(ทิพยชาง ในโรงเรียน
อนุสรณ)
กศน.

20000

เทศบาลปงยางคก

30000

เทศบาลปงยางคก

30000

20000

15000

0

ธค .61

งบฝายการ
ศึกษา
เทศบาล
ปงยางคก

บูรณาการ

เทศบาล
ปงยางคก
งบจากแผน
งานสราง
ความเขมแข็ง
ในชุมชน

บูรณาการ

กุหลาบทิพย
พรศิริ
ปณิธาน

บูรณาการ

บูรณาการ
บูรณาการ

วัยรุน
่
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ลําดับ

โครงการ

2 รหัสโครงการ....................
การพัฒนาศูนยบริการที่เปนมิตร
สําหรับเยาวชนและวัยรุน
- อําเภอหางฉัตรไดรับการประเมิน
ซ้ํามาตรฐานบริการที่เปนมิตรสําหรับ
เยาวชนและวัยรุน ในป 2561
อยูระหวางรอหนังสือแจงการ
ประเมิน

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน
1. จัดใหมีบริการตามมาตร
ฐานศูนยบริการที่เปนมิตรฯ
อยางตอเนื่อง
2.ประชุมอบรม /การให
คําปรึกษาวัยรุนแก เจาหนาที่
รพ.สต ใหมและเจาหนาที่หอง
ใหคําปรึกษาใหม
3.พัฒนาระบบการใหคําปรึก
ษาออนไลนตอเนื่อง และ
รวมกับการลงบันทึก
ภาระงานไดอยางถูกตอง
ครอบคลุม

1 แหง

1500 คน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

โรงพยาบาลหางฉัตร -มีศนู ยบริการฯที่ผาน
ปรับปรุง
การประเมินมาตรฐาน
สถานที่
อยางตอเนื่อง
5000 บาท
รพ และ รพ.สต
-เจาหนาที่ศนู ยบริการฯ คาอาหาร
สามารถใหคําปรึกษา
และอาหาร
วัยรุนไดและลงบันทึก
วาง
รหัสไดถูกตอง
1500 บาท
-จัดระบบการสงตอจากบาน
บานปลอยของสู
ศูนยบริการที่เปนมิตรฯ
ได

UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธค 61

ผูรับผิดชอบ
กุหลาบทิพย
ฉัตรธิดา

วัยรุน
่
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2562
คปสอ..หางฉัตร.... อําเภอ.......หางฉัตร......จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน กลุมวัยทํางาน
โครงการหลัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดหลักและคาเปาหมาย
1. ผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน รอยละ 2.4
2. ประชากรกลุมเสี่ยง และสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน ≥ รอยละ 50
3. รอยละความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น 10 จากป 2561
4. รอยละหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีมากรอยละ 30 ของหมูบานที่เขารวมกระบวนการ
5. รอยละโรงเรียนผานเกณฑโรงเรียนสุขบัญญัติ 20
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : อําเภอหางฉัตร ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561
1. รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง รอยละ 4.91
2. ประชากรกลุมเสี่ยง และสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน รอยละ 10.49
3. ผูปวยโรคเบาหวาน รายใหม ลดลง รอยละ 7.43
4. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง รายใหม ลดลง รอยละ 4.53
5. ผูปวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได รอยละ 10.96
ประเด็นงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัดหลักและคาเปาหมาย
1 รอยละกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นรอยละ 10
2 รอยละกลุมปวยที่ควบคุมโรคไมไดสามารถควบคุมโรคไดเพิ่มขึ้น 10
3. รอยละความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น 10 จากป 2561
3. รอยละหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีมากรอยละ 30 ของหมูบานที่เขารวมกระบวนการ
4. รอยละโรงเรียนผานเกณฑโรงเรียนสุขบัญญัติ 20

ลํา
ชุดโครงการจังหวัด
ดับ

กิจกรรมหลัก

รหัสโครงการ..120104 1. จัดทําทะเบียนฐานขอมูลการคัดกรองของประชากร
โครงการปรับเปลี่ยน
อายุ35ปขึ้นไป
พฤติกรรมสุขภาพลด 2. ทบทวนคุณภาพการวัดความดันโลหิตและ

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
จํานวน
11 แหง

1,353 คน

ทุกสถานบริการ มีทะเบียนการคัดกรอง
ที่เปนปจจุบัน
73 หมูบาน

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา
จํานวน
แหลงงบดําเนินการ

ผูรับ
ผิดชอบ
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง
ผูรับผิดงาน

วัยทํางาน

29

ลํา
ชุดโครงการจังหวัด
ดับ
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงและ
ภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลัก
การเจาะระดับน้ําตาลในเลือดในเวทีประชุม
ประจําเดือนอสม.
3. การคัดกรองโรคเบาหวานในกลุมประชากร
อายุ 35 ปขึ้นไป โดยการเจาะ DTX ทุกราย
บุหรี/่ สุรา/2Q

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
จํานวน

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา
จํานวน
แหลงงบดําเนินการ

ผูรับ
ผิดชอบ
รพ.สต.ทุกแหง

27,266 คน

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ประชากรไดรับการคัดกรอง 27266 บาท
DM /HT รอยละ 90

UC
ตค. -ธค.61 คมขํา
แตละแหง
อารีย
ธัญญลักษณ
รัตนา
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง

4. การคัดกรองโรคเบาหวานในกลุมพระสงฆ
และสามเณร โดยการเจาะ DTX ทุกรูป

257 รูป

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

พระสงฆและสามเณร
ไดรับการคัดกรอง
รอยละ 90

UC
ตค. -ธค.61 รัตนา
แตละแหง
สมพิศ
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง

5. การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในกลุม
ประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป โดยการวัด
วัดความดันโลหิต ทุกราย
บุหรี/่ สุรา/2Q

22715 คน

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ประชากรไดรับการคัดกรอง
รวมกับกับคัดกรอง
DM /HT รอยละ 90 DM

ตค. -ธค.61 คมขํา
อารีย
ธัญญลักษณ
รัตนา
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง

257 รูป

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

พระสงฆและสามเณร รวมกับกับคัดกรอง
ไดรับการคัดกรอง DM
รอยละ 90

ตค. -ธค.61 รัตนา
สมพิศ
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง

6. การคัดกรองโรคความดันโลหิตในกลุมพระสงฆ
และสามเณร โดยการวัด BP ทุกรูป

7. คัดกรอง CVD risk ในประชาชน อายุ
35 - 59 ป โดยใชโปรแกรม Thai CV risk

8. การคัดกรอง CVD risk ในกลุมพระสงฆ

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

257 รูป

รพช 1 แหง

รอยละ 85

พระสงฆและสามเณร

257 บาท

คัดกรองผาน
โปรแกรม
Thai CV risk

ต.ค.-61 คมขํา
-ก.ย.62 อารีย
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง
ตค. -ธค.61 รัตนา
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กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
จํานวน

และสามเณร โดยใชโปรแกรม Thai CV risk
กลุมเสี่ยง
9. จัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงเบาหวาน
10. ติดตามกลุมเสี่ยง โดยการเจาะ DTX
ครั้งที1่ เดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2561 (ปูพรม)
ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

รพ.สต. 10 แหง

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา
จํานวน
แหลงงบดําเนินการ

ไดรับการคัดกรอง
รอยละ 90

ผูรับ
ผิดชอบ
สมพิศ
ผูรับผิดงาน

ทุกราย
ทุกราย
ทุกราย
ทุกราย
ทุกราย
ทุกราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

คมขํา
อารีย
ตค - ธค 2561ธัญญลักษณ
มค.- มีค.2562รัตนา
เม.ย.-มิย.2562ผูรับผิดงาน
กค - สค.2562รพ.สต.ทุกแหง

11. จัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง
12. ติดตามกลุมเสี่ยง โดยการวัดความดันที่บาน
ครั้งที1่ เดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

ทุกราย
รอยละ 50

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

คมขํา
อารีย
ธัญญลักษณ
รัตนา
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง

13 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงโรค
เบาหวาน โดยการสรางความรอบรูทางสุขภาพ
ในเรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม 661 โดยสมัครใจ

กลุมเสี่ยง รพช 1 แหง
รอยละ 50 รพ.สต. 10 แหง
สถานบริการ
ละ 1 หมุ

14. ใหความรูประชาชนในการเฝาระวังและ
การตรวจดวยตนเองในรื่อง มะเรงเตานม,
มะเร็งปากมดลูก,โรคหัวใจขาดเลือด,
โรคหลอดเลือดสมอง

15. ประชาสัมพันธการปลับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ผาน
ที่ประชุมกํานัน,ผูใหญบานเดือนละ 1 ครั้ง

17,595
หลังคาเรือน

ทุกหลังคาเรือน

กสต.

UC
มีการเผยแพร คาจัดทําแผนพับ
จํ
า
นวน17,595แผ
น
ๆ
ประชาสัมพันธใน
ชุมชน
2 บาทเปนเงิน
35,190 บาท

กํานัน/
ผูใหญบาน
73 หมูบาน
219 คน

ที่วาการอําเภอ
มีการเผยแพร คาจัดทําบทความ
หางฉัตร
ประชาสัมพันธใน ประชาสัมพันธ
ชุมชน
219 x 2บาท

uc

มค.61 - กค.62รัตนา
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดงาน
รพ.สต.ทุกแหง
มค-มีค. 2562ธัญญลักษณ
รัตนา
คมขํา
ผูรับผิดงาน

มี.ค.- สสอ./ผอก.
ก.ย.-62 ธัญญลักษณ
รัตนา
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กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
จํานวน

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา
จํานวน
แหลงงบดําเนินการ
x10 เดือน
4380

ผูรับ
ผิดชอบ

16. ประชาสัมพันธการปลับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ผานเสียงตามสาย

73 หมูบาน

17 . พัฒนาศักยภาพอสม.ใหมีความรอบรู
ดานสุขภาพ

73 หมูบานๆละ
2 คน
146 คน

18. ทบทวนคณะกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมระดับอําเภอ/ตําบล/หมูบาน

1 ครั้ง

19. ประชุมคณะกรรมการปรับเปลี่ยน
ระดับอําเภอ

2 ครั้ง
(32คน)

มีแผนงาน/ปรับแผน คาอาหาร/อาหารวาง uc
การดําเนินงาน
32x100บ.x2ครั้ง
6,400

มี.ค.- คณะกรรมการ
ก.ย.-62 ปรับเปลี่ยน
ระดับอําเภอ

20.ควบคุมกํากับใหมอค./สถานบริการจัด
ทําทะเบียนกลุมเสี่ยง/กลุมปวยที่
ควบคุมโรคไมได

1 ครั้ง

มีทะเบียนใน
สถานบริการ

มี.ค.-62

ธัญญลักษณ
รัตนา
คณะกรรมการ
มอค.

21. พัฒนาศักยภาพ จนท.,มอค.ในเรื่อง/
กระบวนการสราวงความรอบรูดานสุขภาพ
HLO ในองคกร

25 คน
15 คน
46 คน

มีผลการประเมิน
ความรอบรูดาน
สุขภาพ

มี.ค.ก.ย.-62

ธัญญลักษณ
รัตนา
คณะกรรมการ

22. เรงรัดการดําเนิน
งานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
หมูบาน/ตําบล/สถานประกอบการ/อปท.

7 หมูบาน

มีการประเมินความ
รอบรูดานสุขภาพ
เพิ่มขึ้น รอยละ 10

มี.ค.- สสอ./ผอก.
ก.ย.-62 ธัญญลักษณ
รัตนา

ทุกหมูบาน

มีบันทึกประกาศ
เสียงตามสาย

มี.ค.ก.ย.-62

ธัญญลักษณ
รัตนา
มอค.

มีการประเมินความ คาอาหาร/
uc มี.ค.-ส.ค.62 ธัญญลักษณ
รอบรูดานสุขภาพ อาหารวาง 146
รัตนา
เพิ่มขึ้น รอยละ 10 คนๆละ 100 บาท
จากป 2561
14,600
มีคําสั่งแตงตั้งคณะ

ม.ค.-62

กรรมการแตลพระดับ

รพช.
คณะกรรมการ
มอค.
7 ตําบล

ธัญญลักษณ
รัตนา
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ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
บูรณาการกับพชอ.ใหเกิดนโยบายสาธารณะ
อําเภอ ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
23. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุม สงสัยปวย
โดยการสราง ความรอบรูทางสุขภาพ
และในกลุมเสี่ยงเนน
รายบุคคลโดยใหมี Buddy และคนใน
ครอบครัวชวยเหลือ ติดตามในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

24. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการ
เขากระบวนการปรับเปลี่ยนในกลุมเสี่งสูง
และสงสัยรายใหมหลังทราบผลการคัดกรอง
self menagement
25. ปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมใน
กลุมเสี่ยงโดยใชกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ใชการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 ขั้นตอนรวม
กับการจัดกิจกรรมการสื่อสาร ปชส. การ
รณรงค และจัดกิจกรรมกลุม การจัดสิ่ง
แวดลอมที่เอื้อดวยกลไกการมีสวนรวมใน
ชุมชน และการสรางบุคคลตนแบบ ฯลฯ

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
จํานวน
จากป 2561

73 หมูบาน

2 ครั้ง
1717 คน

2 ครั้ง

7 ตําบล

73 หมูบาน
1030 คน

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา
จํานวน
แหลงงบดําเนินการ

คาแบบฟอรม
ของงบกสต.
ประเมินความ
ทุกอปท.
รอบรูดานสุขภาพ
มีการประเมินความ
หมูบานละ
รอบรูดานสุขภาพ
20 ชุดๆ5บาท
เพิ่มขึ้น รอยละ 10
7,300
จากป 2561
คาแบบฟอรม
ตนเตือนตน
ในกลุมเสี่ยง
6,000 ฉบับๆละ
1 บาท
6,000
กลุมเสี่ยงสูงและ คาอาหารวาง
สงสัยรายใหมเขา 1030 คน 2 ครั้งๆ
กระบวนการ
ละ25บาท
ปรับเปลี่ยนรอยละ80
51,500
มีแผนการดําเนินงาน

มีผลการติดตาม
พฤติกรรมสุขภาพ
กอน-หลังดําเนินงาน

งบกสต.

uc

มี.ค.ก.ย.-62

ผูรับ
ผิดชอบ
คณะกรรมการ
มอค.
ธัญญลักษณ
รัตนา
คณะกรรมการ
มอค.

ก.พ.-มิ.ย.62 ธัญญลักษณ
รัตนา
คณะกรรมการ
มอค.
ก.พ..,พ.ค.
ส.ค.-62

ธัญญลักษณ
รัตนา
คณะกรรมการ
มอค.
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26. ติดตามประเมินผลความกาวหนาการ
ดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
27. ผลักดันใหหมูบานใหดําเนินงานหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเปาหมาย/
งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา
ผูรับ
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
จํานวน
จํานวน
แหลงงบดําเนินการ ผิดชอบ
เกิดกระบวนการ คาอาหาร/อาหารวาง uc มี.ค.,มิ.ย.62 ธัญญลักษณ
2ครั้ง
รัตนา
หมูบานปรับเปลี่ยน ทีมงานติดาม4คนๆละ
พฤติกรรมสุขภาพ 100 บาท 2 ครั้ง
800 บาท
มี.ค.ธัญญลักษณ
ก.ย.-62
รัตนา

28. ประชาสัมพันธการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเค็ม เพิ่มผัก

73 หมูบาน

29. ดําเนินงานสุขบัญญัติในในโรงเรียนใน
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

23 โรงเรียน

30.พัฒนากระบวนการดําเนินงานโรงเรียน
สุขบัญญัติแกบุคลากรสาธารณสุข

11 สถานบริการ

31 ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
โรงเรียนสุขบัญญัติแกบุคลากรทางการศึกษา

23 โรงเรียน

32 สํารวจพฤติกรรมสุขบัญญัตินักเรียน
ในโรงเรียนที่อยูในพื้นที่หมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

23 โรงเรียนๆละ
20ชุด 2 ครั้ง

33 ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน

2 ครั้ง

คณะกรรมการ
มอค.
เกิดกระบวนการ
ดําเนินงานโรงเรียน
สุขบัญญัอยางเปน
รูปธรรม

พ.ค. 62 มี.ค.-63

ธัญญลักษณ
รัตนา

เกิดกระบวนการ คาอาหาร/
ดําเนินงานโรงเรียน อาหารวาง 11
สุขบัญญัอยางเปน คนๆละ 100 บาท
รูปธรรม
1,100

uc

พ.ค.-62 คณะกรรมการ
ปรับเปลี่ยน
ระดับอําเภอ

คาอาหาร/
อาหารวาง 23
คนๆละ 100 บาท
2,300

uc

ม.ค.-62

ธัญญลักษณ
รัตนา
จนท.อนามัยร.ร.
2,300

พ.ค. 62 มี.ค.-63

ธัญญลักษณ
รัตนา
จนท.อนามัยร.ร.

พ.ค. 62 -

ธัญญลักษณ

ดําเนินงานโรงเรียน
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โรงเรียนสุขบัญญัติ

34. เวทีนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในระดับอําเภอ

35. คัดเลือกตําบล/หมูบานตนแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับอําเภอ
7 ขั้นตอน
ที่เปนปจจุบัน

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
จํานวน
สุขบัญญัอยางเปน
รูปธรรม

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา
จํานวน
แหลงงบดําเนินการ
มี.ค.-63

1 ครั้ง

22หมูบานๆละ 5
คนละ 100 บาท
11,000

สถานบริการ
7 หมูบาน
5 คน

คาใบประกาศ
พรอมกรอบ 12
ฉบับๆละ300บาท
3,600

uc

ส.ค.62

ผูรับ
ผิดชอบ
รัตนา
จนท.อนามัยร.ร.
ธัญญลักษณ
รัตนา
คณะกรรมการ

ส.ค.62 ปรับเปลี่ยน
ระดับอําเภอ

วัยทํางาน

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ.หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( PP& P Excellence )
ประเด็น / งาน : กลุมวัยผูสูงอายุ
ตัวชี้วัด (KPI) :

1) รอยละของตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
2) รอยละของ Healthy Ageing
3) ผูสูงอายุที่มีฟนแทใชงานไมนอยกวา 20 ซี่ และมีฟนหลัง 4 คูสบ (แทกับแท) ไมต่ํากวารอยละ 60
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1. อําเภอหางฉัตร กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society)
ป 61 รอยละ 22.41
ป 60 รอยละ 21.08 ป 59 รอยละ 19.34
พบ รพ.สต.9 แหง และรพ.หางฉัตร มีสัดสวนปชก.ผูสูงอายุมากกวารอยละ 20 ยกเวน รพ.สต.หวยเรียน
มีรอยละ 16.78 3 อันดับแรกไดแก รอยละ 23.72, 23.19 และ 22.04
รพ.สต.สันหลวง ,รพ.สต.วอแกว และ รพ.สต.บานขวง รอยละ 25.86,25.52 และ 24.82 ตามลําดับ
2. การคัดกรองภาวะเสื่อม หรือกลุมอาการ Geriatric Syndromes พบที่มีความเสี่ยง/ผิดปกติ มาก 5 อันดับ ไดแก
1. คัดกรอง HT พบ เสี่ยง รอยละ 31.16 เสี่ยงสูง
รอยละ 10.7
2. คัดกรอง CVD
พบ สูงมาก รอยละ 10.64สูงอันตราย รอยละ 15.00
3. คัดกรอง DM
พบ เสี่ยง รอยละ 7.25เสี่ยงสูง
รอยละ 0.85
4. คัดกรอง ขอเขาเสื่อม พบ ผิดปกติ รอยละ 7.1
5. คัดกรอง สมองเสื่อม พบ ผิดปกติ รอยละ 3.74
3. ตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผานเกณฑจํานวน 4 ตําบล
ยังไมผานเกณฑ3ตําบล
4. Healthy Ageing รอยละ 98.53

GAP
1. ระบบบริการ
- PP&P กิจกรรมลดพฤติกรรมเสี่ยงยัง ทําไดไมตอเนื่อง
- การจัดระบบดูแลในคลินิก สว. และระบบสงตอ/COC. ยังไมครอบคลุม
- สิ่งแวดลอม 5 ดาน ยังไมครอบคลุมถึง ระดับ รพสต.
- LTC. : ปญหา/ระเบียบการใชเงิน
- ตําบล LTC.ที่พบไมผานเกณฑคือ ประเด็นชมรมผูสูงอายุไมผานเกณฑ
2. การมีสวนรวมในภาคีเครือขายในการทํางาน
- ชมรมผูสูงอายุดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง
- ความรวมมือการทํางานระหวางกระทรวงยังเกิดนอย
- เวทีคืนขอมูล /ชองทางการสื่อสารระหวางสวนราชการยังมีนอย
3. การกํากับติดตามระดับอําเภอ และจังหวัด ยังไมเปนไปตามแผน (ระบบรายงาน)

วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

รหัสโครงการ...120105
โครงการพัฒนาและสรางเสริม 1.การจัดระบบบริการ(Medical service)การดูแล
สุขภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ/ ระบบสงตอ/LTC

1.1จัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีคุณภาพ/ระบบสงตอ
1.1.1 คัดกรองสุขภาพ/ประเมินสมรรถนะในผูสูงอายุ
1.1.2 ประชุมรวมกับสหวิชาชีพเพื่อทบทวน/ปรับปรุง
ระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนและในโรงพยาบาล
การประเมิน การสงตอ การ consult การดูแลรักษา
สรางเสริมสุขภาพและกลวิธีการประเมินผลแตละระบบ

1.1.3 ทํา Ageing Screening HangChat Model
1.1.3.1.ทบทวนแนวปฏิบัติการคัดกรองผูสูงอายุ อ หางฉัตร
1.1.3.2.การติดตามและสรุปผลรายบุคคล
1.1.3.3.การสงรายงาน และแบบฟอรมรายงาน
1.1.4 กิจกรรมการคัดกรองในชุมชน
1.1.4.1.Verbal screening โดย อสม.
1.1.4.2.มอค./ทันตบุคลากร เยี่ยมติดตามประเมินซ้ํา ใน
รายที่ผิดปกติใชแบบฟอรมของ สสจ./กรมการแพทย
กลุม 1 ประเมินซ้ําในชมรม/ รร. ผูสูงอายุ/
เยี่ยมบาน
กลุม 2-3 เยี่ยมติดตามประเมินซ้ําที่บาน
(บูรณาการรวมกับงาน TB/ทันตกรรม)

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ผูสูงอายุเขาถึง
บริการสุขภาพ

ผูรับผิดชอบงาน
รพ.หางฉัตร
30 คน
FCT/COC/LTC
รพสต/งาน IT/ชมรมรร ผูสูงอายุ/ทันตกรรม
แพทย/แพทยแผนไทย
กายภาพบําบัด/TB
กลุมการพยาบาล
สสอ./คลินิกสูงอายุ

CPG เชิงระบบ
/GSทุกงาน
ที่เกี่ยวของ
รวมบูรณาการ

UC

3,000 บาท
(4*30*25)

กพ.,มีค. 62 สมพิศ
มิย. 62 รัตนา
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สูงอายุอหางฉัตร

พย. 61 คุณสดศรี
มีค 62 คุณรัตนา
ผูรับผิดชอบ
รพสต.
อ.หางฉัตร ผูสูงอายุ
แบบคัดกรอง งบกองทุน พย.61 - คุณสดศรี
กพ.62 คุณรัตนา
ไดรับคัดกรองและ สูงอายุ
LTC
การเยี่ยมบานตาม 9616*5บาท
ผูรับผิดชอบ
เกณฑ CPG
=48,080
รพสต.
การสรางเสริมสุข
ภาพตามประเด็น
ปญหา

ผูรับผิดชอบ
รพ.สต.10 คน ได Model
การคัดกรองผูสูงอายุ รพ./สสอ.10 คน
20 คน * 2 ครั้ง
9616 คน

คาอาหารวาง

คาอาหารวาง
1000 บาท
(2*20*25 )

UC

วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

1.2 .จัดกิจกรรมลดภาวะเสี่ยงจากผลการประเมิน
สุขภาพ โดยการสรางเสริมสุขภาพในกลุม GS ในชุมชน
และดูแลผูสูงอายุที่มีปญหารายบุคคลรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยมีIndividual careplan
-กลุมที่ตองดูแลเปนพิเศษ ติดบานติดเตียงสงเขา COC
ติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียงโดยทีม FCT/มอค.

ผูสูงอายุไดรับ
การคัดกรอง/
กลุมเสี่ยง geriatric synd
./ติดบาน ติดเตียง
ไดรับการูแลราย
บุคคลตาม
Individual careplan

1.2.1 งานทันตกรรม
ตรวจสุขภาพชองปาก ฝกแปรงฟน/แปรงฟนรวมกัน
แปรงฟนรวมกัน
-จัดทํารายชื่อผูสูงอายุ และสุขภาพชองปาก
-สงตอผูสูงอายุที่ปญหาชองปากไปรักษาที่ รพ.
หางฉัตร
1.2.2 คลินิกสูงอายุ
-กลุม Geriatric Syndromes สงเขาคลินิกสูงอายุ
-ประเมิน GS ซ้ํา การใหความรูแก Care giver
ในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ตามการประสานจาก
รพสต. /ชมรม/รร. ผูสูงอายุ/มอค.
- รพ.หางฉัตร จัดบริการคลินิกสูงอายุตามเกณฑ
คลินิกสูงอายุคุณภาพ
(ประเมินตนเองหาสวนขาด - วางแผน - พัฒนา)
- ทบทวนสวนขาดในระบบบริการคลินิกผูสูงอายุ
เทียบกับมาตรฐานและการดําเนินงานคลินิก
สูงอายุคุณภาพ (สถาบันเวชศาสตรฯ กรมการ
แพทย) และปรับปรุงตามบริบท

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มค.-มีค.62 สดศรี/รัตนา
CMรายรพสต.
ผูรับผิดชอบ
รพสต.
ขนิษฐา/รัตนา
ทีมFCT/.มอค

พย.61 -กพ.62 คุณฤทธิ์ฉวี

จิราพร
นัทธมน
รพีพรรณ
เคลือวัน
จุรีรัตน
ตค.61-กย 62 คุณสดศรี

รพ.หางฉัตร

อ.หางฉัตร

ตค.61-กย 62 คุณสดศรี

วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

จากการประเมินตนเองคลินิกสูงอายุคุณภาพ
พัฒนาตามสวนขาดดังนี้
-จัดทําช่องทางด่วน สําหรับผู้สงู อายุ

เปาหมายและจํานวน

คลินิกสูงอายุ

- บุคลากรที่ใหการดูแลรักษาผูสูงอายุไดรับ
ผูรับผิดชอบ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
คลินิกผสูงอายุ
ดานเวชศาสตรผูสูงอายุอยาง
รพ.หางฉัตร
ตอเนื่อง(อยางนอย ปละ 1 ครั้ง) โดย
ศึกษาดูงานคลินิกสูงอายุรพ.ลําปาง
ในเรื่อง
- Dementia
20
- Osteoarthritis of knee
- Incontinence
- Fall
- Depression
-จัดทําขอมูลการดูแลแกไขปญหาของผูสูงอายุรายคน
เชื่อมโยงกับคลินิกพิเศษ/แผนกผูปวยใน/COC
ทันต/แพทยแพทยแผนไทยและคืนขอมูลให รพสต.
- สรุปผลการติดตามคุณภาพการเยี่ยมติดตาม/
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุรายคน และคืนขอมูลให รพสต.
- หลังพัฒนาสวนขาดประเมินซ้ําและขอรับการประเมินจาก
จังหวัดและกรมการแพทย
1.2.3 งานกายภาพบําบัด
-สอนการ Strengthen exercise ตาม
การประสานจากรพสต. /ชมรม/รร. ผูสูงอายุ/มอค.
ในการเยี่ยมผูสูงอายุกลุม 1

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตค.-ธค.61 สดศรี

รพ.หางฉัตร
ผูสูงอายุไดรับการ

บริการอยางรวดเร็วคาลงทะเบียน UC
ธ.ค.-61 สดศรี,รัตนา
ผูสูงอายุไดรับการ 20,000 บาท
บริการอยางมี อบรมโดยวิทยากรรพ.ลําปาง
ประสิทธิภาพ 6 ชั่วโมง*600 บาท=3600 บาท
คาอาหารและอาหารวาง=100*20คน=2000บาท
เรียนรูจาก และผูรับผิดชอบ - คาของที่ระลึก
ธ.ค.-61 สดศรี,รัตนา
คลินิกสูงอายุ ไดรับการพัฒนา รพ.ลําปาง 500บาท
รพศ.ลําปาง เพิ่มสมรรถนะ - คาอาหารวาง 20*25 บาท= 500 บาท
เพื่อการดูแลผูปวย
คลินิกพิเศษ/ มีผลลัพธการดูแล
แผนกผูปวยใน/ รบรวมอยางนอย
COC
ปละ2ครั้ง

มีค,กย.62 สดศรี
อารีย
มยุรี
ณัฐธยาน
คาอาหารและอาหารวาง
=100*20คน=2000บาท

สมพิศ
สดศรี
คณะกรรมการฯ
ตค.61-กย 62 คุณสดศรี
คุณปทุมทิพย

วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

1.2.4 งานแพทยแผนไทย
- จัดทํานวัตกรรมการดูแลตนเองโดยใชแพทยแผนไทย
-สอนการใชสมุนไพรในการดูแลรักษาตนเอง
-ทําคลินิกโรคขอเขาเสื่อมเชื่อมโยงการดูแล
ระหวาง แพทย คลินิกสูงอายุและแพทยแผนไทย
1.2.5 งานคลินิกพิเศษ
- ทํากิจกรรม Individual self management
ในผูสูงอายุUncontrolled DM (จันทร-อังคาร),
CKD stage 4-5 (ศุกร)
1.2.6 ผูสูงอายุที่ admit
-งาน IPD ทบทวนประเมิน GS ในผูสูงอายุ
1.3 บันทึกขอมูล การตรวจสอบขอมูล ใน
โปรแกรมhos xp,jhcis
1.4 รพ.ลําปางออกหนวยของจักษุแพทย
Cataract

1.5 การจัดระบบบริการการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
ใหผานเกณฑ LTC. 7 องคประกอบโดย
ขับเคลื่อนผานกลไก พชอ.( DHB)
- คืนขอมูลปญหาผูสูงอายุใน พชอ.( DHB)
- ผลักดันจัดสรรงบประมาณจากทองถิ่น
เกิดโครงการการแกไขปญหา GS ในตําบล
- สนับสนุนตําบลพัฒนาตามเกณฑตําบล LTC
โดยใหรพ./รพ.สต. ทบทวนสวนขาดตาม
เกณฑตําบล LTCและพัฒนาสวนที่ขาด

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

มีนวัตกรรมการใชแพทยกสต
แผนไทย
-ผูสูงอายุที่มีปญหา
โรคเรื้อรังสําคัญ
สามารถดูแล
ตนเองไดรวมกับ
care giver
-มีขอมูลการดูแล
แกไขปญหา
ของผูสูงอายุรายคน
บูรณาการ DHDC
20 คน
จนท.จากรพสต.,
สสอ,รพศ

อ.หางฉัตร ผูปวยโรคตาตอ คาอาหารกลางวันและUC
กระจก ไดรับการ คาอาหารวาง
รักษาอยางถูกตอง 20*100 บาท
2000 บาท

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

คุณนพคุณ
ตค.61-กย 62
ธณาภรณ
คุณสดศรี

ตค.61-กย 62 คุณอารีย
คุณสดศรี

คณมยุรี
สดศรี
รัตนา
27 มีค. 62 คุณรัตนา
รอคําตอบที่แนคุนณ
อนค
สดศรี
ะ
จนท.รพสต.
สมพิศ
รัตนา

1 ครั้ง

ตค.61-กย 62 คุณสดศรี

อ.หางฉัตร
ไดรับการสนับสนุน
การดํานินงานจาก
ทองถิ่น

รัตนา
สมพิศ
รัตนา
ผอรพสต.

วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

- เรงรัดการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

5 แหง

- เรงรัดการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

3 แหง

-สนับสนุน Case Manager จัดทํา Care Plan
ผูสูงอายุที่อยูในเกณฑตองดูแลที่บาน ทุกราย
และ ติดตามผลการดูแลผูสูงอายุ ของ
Care giver และ อสค.
-ประสาน COCและออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ
ติดบาน-ติดเตียงพรอมทั้งสอน care giver
และทํา care plan รวมกัน

อ.หางฉัตร

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ต.ปงยางคก มีศูนยพัฒนาคุณภาพ
ต.เวียงตาล ชีวิตผูสงอายLTC
ต.เมืองยาว ครบ8แหง
ต.หางฉัตร(2)
ต.แมสัน
ต.วอแกว
ต.หนองหลม
อ.หางฉัตร ผูสูงอายุที่อยูในเกณฑ
ตองดูแลที่บาน ไดรับการ
สงตอและมีCG

ผูสูงอายุ
ที่บาน
ติดบาน-ติดเตียง
ผูสงอายุ
184
ติดบาน
(ติดบาน 127 คน ติดเตียง 57 ติดเตียง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

กสต. ตค.61-กย 62 คุณสมพิศ
คุณรัตนา

กสต. ตค.61-กย 62 คุณสมพิศ
คุณรัตนา

ตค.61-กย 62 คุณสมพิศ
คุณรัตนา

และ CPทุกราย
UC ตค.61-กย
ผูสูงอายุ
- กิจกรรมสาธิตการแปรงฟ
นในการเยี62่ยมบาน
ติดบาน-ติดเตียง ผูปวยติดบานติดเตียง
ไดรับการเยี่ยมบานแปรงสีฟนผูใหญ10x184คน = 1,840 บาท
โดยมีcare plan ผาขนหนู 10 x 184คน = 1,840 บาท
และไดรับการสอน ยาสีฟน 7 หลอดx 50 บาท= 350 บาท
สาธิตการแปรงฟน รวม 4,030 บาท

ฤทธิ์ฉวี
จิราพร
นัทธมน
รพีพรรณ
เคลือวัน
เคลือวัน

2.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน
(Public health)
ภายใต theme : Aging Health
Promotion Campaign
"ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กิน
ขาวอรอย ตาดีตายดี สิ่งแวดลอมดี"
-จัดกิจกรรมลดภาวะเสี่ยงจากผลการ ประเมินสุขภาพ
โดยใหครอบคลุม ประเด็นดังนี้
วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

2.1 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุตลอดจน
จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ/
โรงเรียนผูสูงอายุ ในประเด็น ที่เปนปญหาสุขภาพ
- สมองเสื่อม
-ขอเขาเสื่อม
-ซึมเศรา
-โภชนาการ
-ตา
-ฟน (สงเสริมการแปรงฟน)
2.2 จัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 5 ดาน
- ออกกําลังกาย/การดื่มน้ํา/การรับประทานผัก/ผลไม
- ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา
2.3พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะ และความรอบรู

โรงเรียนผูสูงอายุ
8 แหง

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

อ.หางฉัตร

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

Healthy
ธค.61
- คาอาหารวาง UC
Aging
40คน*25 บาท กสต. ตค.61-กย 62
ผานเกณฑชมรม = 1,000 บาท
สูงอายคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ

สมพิศ
รัตนา
ภรณี
ทันตาภิบาล
ผูรับผิดชอบ
ชมรม/รพสต.
กศน/ทองถิ่น/
วัฒนรรมอําเภอ

ดานสุขภาพดานอนามัยผูสูงอายุแกประชาชน ผานชองทางตาง ๆ

รวมทั้งสิทธิและพรบ.สูงอายุ
2.4 ประสานความรวมมือในการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอสุขภาพดี ภายใตแนวคิด : งานที่เปนมิตร/บาน
อัจฉริยะ/สิ่งแวดลอมในสถานบริการ(อารยะสถาปตย )
2.4.1 จัดทําฐานขอมูลชุมชนเขมแข็งใน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน
-พัฒนาสถานบริการทุกระดับใหผานเกณฑ สวล. 5 ดาน
2.4.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
- คัดเลือกพื้นที่เปาหมายดําเนินการ

ธัชชัย
ปณิธาน
สมพิศ
7 ตําบล
อปท. 8 แหง

7 ตําบล

อ.หางฉัตร ตําบลเปาหมายมี
การจัดสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอสุขภาพ
ผูสูงอายุ

บูรณาการกัมบค.62
งานอนามัยสิ่งแวดลอม

มค.62

รัตนา

ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา
วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

- ดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง ใหครบตาม
เกณฑ ตามบริบทปญหาพื้นที่ ดังนี้
1) ชี้แจงทําความเขาใจ สงเสริมองคความรูและ
พัฒนาศักยภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับ
คณะกรรมการตําบลจัดการสุขภาพ อปท./
แกนนําชุมชน (ผูใหญบาน,กํานัน) และ อสม.
2) ภาคีเครือขาย รวมกันชี้แจงรณรงค กระตุน
สรางความตระหนักใหชุมชนมีบทบาทในการ
มีสวนรวม และรวมวิเคราะหสถานการณสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่
3) สนับสนุนใหชุมชนรวมกันประเมินความเสี่ยงดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในประเด็นผูสูงอายุและจัดลําดับ
ความสําคัญของการจัดการปญหา
4)สนับสนุนใหชุมชนรวมกันจัดทําแผนงานกิจกรรม
สําหรับจัดการความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานอาคารสถานที่และบริเวณภายนอก
1.รพ.สต., ทต./อบต.,วัด ควรมี
-หองน้ํา มีปายสัญลักษณรูปผูสูงอายุ และ
มีราวจับ
-ทางลาด สําหรับรถเข็น
-บันไดควรมีราวจับมีลักษณะกลม
-ที่จอดรถตองมีผิวเรียบเสมอกัน มีสัญลักษณ
รูปผูพิการที่พื้นและรูปผูสูงอายุที่พื้น
-อางลางมือ
-บันไดควรมีราวจับทั้ง 2 ขาง และควรมีพื้นผิวตาง
สัมผัสเตือน อยูบริเวณกอนและสิ นสุดทางบันได

เปาหมายและจํานวน

1 ครั้ง

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

7 ตําบล

ภาคีเครือขาย
รวมจัดการสวล.
เพื่อความสะดวก
แกผูสูงอายุ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กพ.62

7 ตําบล

กพ.62

7 ตําบล

กพ.62

กพ.62

11 แหง
8 แหง
11วัด

รพ./รพ.สต.
ทต./อบต.
วัด

ผูรับผิดชอบ

ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา
ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา
ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา

ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา

วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-ทางเดิน ทางเชื่อมบริเวณทางแยกตองมีพื้นผิว
ตางสัมผัส โดยพื้นผิวตางสัมผัสเตือน
-พื้นภายในอาคาร ตองไมมีพื้นตางระดับ และ
สามารถสวมใสรองเทาเขาภายในอาคารไดเพื่อ
ความสะดวกสําหรับผูสูงอาย
5) ประเมินตนเองถึงระดับความสําเร็จ โดยใชแบบ
ประเมินการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน
2.5 การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
1.บริการทันตกรรม
-ตรวจชองปากผูสูงอายุ และคัดกรองภาวะ
น้ําลายแหงจากโรคทางระบบ
-ใหบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน
- ขูด อุด ถอน
- ทาฟลูออไรดเฉพาะที่รากฟน

-บริการฟนเทียม ใหผูสูงอายุ(50ปขึ้นไป)
ตําบล LTC

1 แหง
10 แหง
8 แหง
11แหง

รพช.
รพ.สต.
ทต./อบต.
วัด

ชุมชนผานเกณฑ
การจัดการอนามัย
สวล.อยางนอยระดับ
พื้นฐาน-ดีเยี่ยม

ธค.61
มีค.62
มิย.62
กย.62

5,770
อ.หางฉัตร ผูสูงอายุไดรับการดูกระดาษการ
แล
ด UC. ตค.61-กย 62
ทุกตําบลรอยละ 60
ชองปากและไดรับ A4 2 หอ =200 บาท
การสงตอ
สมุด NO 2
14 เลมx30=420 บาท
280
ผูสูงอายุมีความรู ทาฟูลออไรดรากฟนเฉพาะที่ปองกันรากฟนผุ
การดูแลตนเองใน ฟูลออไรด
เรื่องสุขภาพ
1,600บาทx 7 แพ็ค = 11,200 บาท
ชองปากและ
แปรงทาฟูลออไรด
และการแปรงฟน 10 แพ็ค x 200 บาท =2,000 บาท
ที่ถูกวิธี
รวม 13820 บาท
40 คน
ตค.-กย.62

ธัชชัย
ปณิธาน
สมพิศ
รัตนา

ฤทธิ์ฉวี
จิราพร
นัทธมน
รพีพรรณ
เคลือวัน
จุรีรัตน

ทันตฯรพ,

วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

2.สงเสริมสุขภาพชองปากในชมรมผูสูงอายุ
-ใหความรูสงเสริมการแปรงฟนในชมรม

เปาหมายและจํานวน

280 คน
8 แหง

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กิจกรรมสงเสริม UC ตค.61-กย 62
การแปรงฟนในชมรม
แปรงสีฟนผูใหญ
10x280 คน = 2,800 บาท
แกวน้ํา10x280=2,800 บาท
ตค.61-กย 62
สียอมฟน 2กลอง

ทุกตําบล
อ,หางฉัตร

ผูรับผิดชอบ

ฤทธิ์ฉวี
จิราพร
วรรณนิภา
รพีพรรณ
เคลือวัน
จุรีรัตน

กลองละ 1,284 บาท=2,568บาท
ยาสีฟน 7 หลอดx 50 บาท= 350 บาท
รวม 8,518 บาท

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของ
- สื่อสาร ประสานความรวมมือกับเครือขายที่เกี่ยวของ
- CM/CG/อสค.
- ทักษะวิชาการเฉพาะดาน
1.CM เขารับการอบรม การดูแลผูปวย ของ สปสช.
บูรณาการกับSERVICE PLAN
และระบบสุขภาพภาคประชาชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีสวนรวม
(Social health)
4.1 นําปญหา GS/LTC ในผูสูงอายุ เขาที่ประชุม
กรรมการระดับอําเภอ DHB
4.2 ติดตามกํากับผานระบบรายงาน/
การประเมินตนเอง
4.3 สรุปผลการติดตามคุณภาพการเยี่ยม ติดตาม/
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุรายคนและคืนขอมูลให
รพสต.และกรรมการ ระดับอําเภอ DHB

4 คน

วอแกว
ปาไคร
หนองขาม
เวียงใต

CM/CG
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
อยางตอเนื่อง
มีการพัฒนา

1 ครั้ง

อ.หางฉัตร

คุณภาพชีวิตอยาง
ตอเนื่องและอยาง

12 ครั้ง

อ.หางฉัตร ยั่งยืนสูงอายุ
สุขภาพดี
โดยทีมพชอ.
อ.หางฉัตร

บูรณาการ
พชอ.
ผูรับผิดชอบ LTC

สปสช.

สมพิศ
รัตนา

มค.62
ตค.-กย.62
กค.62

สมพิศ
รัตนา,สดศรี
รัตนา,สดศรี
สมพิศ
รัตนา
,ขนิษฐา
วัยสูงอายุ

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

4.4 ประชุมวางแผนชมรมผูสูงอายุระดับอําเภอ
/ ประเมินผล

2ครั้ง/ป

4.5 ประชุมCM วางแผนการดําเนินงาน/วิเคราะห
งาน/แกปญหางาน

4 ครั้ง/ป

4.6 ประชุมวางแผนCMรวมกับCG/จัดทําCare plan

4 ครั้ง/ป

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เปนชมรมสูงอาย คาอาหารวาง25คน*25บาท ธค.61
คุณภาพ
= 625 บาท*2ครั้ง
เมย62
= 1,250 บาท
ผูปวยติดบานติดเตียงคาอาหาร กองทุนLTC ธค51/มีค52/
15คน
ไดรับการดูแล และอาหารวาง สปสช. มิย62/สค52
15คน*100บาท
= 1,500 บาท*4ครั้ง = 6,000 บาท
CG128 คน
ตามแผน คาอาหารและ กองทุนLTC ธค51/มีค52/
CM15คน
อาหารวาง143คน*
มิย62/สค52
100บาท*4ครั้ง = 57200บาท
25คน

ผูรับผิดชอบ

สมพิศ
รัตนา
สมพิศ
รัตนา
,ขนิษฐา
,ขนิษฐา
CM

วัยสูงอายุ
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2562
คปสอ.หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1
ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( PP& P Excellence )
แผนงาน. : การพัฒนาคุณภาพชมรมคนพิการ
ตัวชี้วัดหลักและคาเปาหมาย ชมรมคนพิการผานเกณฑชมรมคุณภาพ
ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

รหัสโครงการ...120106 การพัฒนาคุณภาพชมรมคนพิการ
1.ประชุมชี้แจงจนท.ผูรับผิดชอบงานชมรมคนพิการ และชมรม
โครงการพัฒนา
คนพิการ เครือขายที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
คุณภาพชมรม
- ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการชมรมคนพิการระดับอําเภอ
คนพิการ
- วางแผนพัฒนาระบบ
- การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการระดับอําเภอ

เปาหมาย/จํานวน

33 คน
จนท.รพ.สต. 12 คน
ชมรมคนพิการ 13 คน
จนท.ทองถิ่น 8 คน
25 คน / 2 ครั้ง

พื้นที่ดําเนินการ

1ครั้ง
3 ครั้ง
1ครั้ง
1ครั้ง
ทุกชมรม

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

UC

อําเภอหางฉัตร

UC

อําเภอหางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
อําเภอหางฉัตร

คาอาหารวาง
1250
(25*25*2)

ระยะเวลา

ผูรับ

แหลงงบ ดําเนินการ ผิดชอบ

อําเภอหางฉัตร มีชมรมคน
คาอาหารวาง
พิการคุณภาพ
825
(33*25)

จนท.รพ.สต. 12 คน
ชมรมคนพิการ 13 คน
การดําเนินงานกิจกรรมชมรมคนพิการ
1.การดําเนินงานตามมาตรฐานชมรมคนพิการ
1.1 ทบทวนคณะกรรมการชมรมคนพิการระดับตําบล
1.2 ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ
1.3 จัดทําขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับชมรมฯ
1.4 จัดทําระเบียบขอบังคับ กฎ กติกา ของชมรม
1.5 การระดมทุนสําหรับใชในกิจกรรมชมรม

ผลผลิต/
ผลลัพธ

พย.61 สมพิศ
ภรณี
รัตนา

มค.62 สมพิศ
มิย.62 ภรณี
รัตนา

กสต.

มค.62 สมพิศ
พค.62 ภรณี
กย.62 รัตนา
จนท.รพ.สต.
คณะกรรมการ

พิการ
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก
1.6 กิจกรรมอื่น ๆ เชน
-การออกกําลังกาย
- การตรวจสุขภาพ
- การเยี่ยมเยียนสมาชิก
- การดําเนินกิจกรรมตามประเพณี
- การดําเนินการกิจกรรมชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชนดานการเงิน สิ่งของ
3.จัดกิจกรรมงานวันคนพิการ มีกิจกรรม ดังนี้
-ลงทะเบียน ผูมารวมงาน
-ทําบุญตักบาตร
-กิจกรรม สันทนาการ เชน ประกวดรองเพลง
การแสดง ของชมรมคนพิการ

เปาหมาย/จํานวน
ทุกชมรม

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

ระยะเวลา

ผูรับ

แหลงงบ ดําเนินการ ผิดชอบ

อําเภอหางฉัตร

ชมรม
ทุกตําบล

3 ครั้ง

ตําบลแมสัน
ตําบลวอแกว
ตําบลหางฉัตร

กสต.

สมพิศ
ภรณี
รัตนา
จนท.รพ.สต.
คณะกรรมการ

ชมรมฯ

4.เยี่ยมนิเทศ ติดตามสนับสนุนการทํางานของชมรมคนพิการ
รวมกับชมรมคนพิการพี่เลี้ยง (ชมรมคนพิการตําบลหางฉัตร)
(1 ครั้ง / ชมรม)

5 คน / 8 ครั้ง

อําเภอหางฉัตร

คาอาหารวาง
คาอาหารกลางวัน
4000
(5*100*8)

UC

แมสัน
มีค.-พค.62 สมพิศ
ภรณี
รัตนา
คณะกรรมการ

ชมรม
ตําบล
หางฉัตร
(ชมรม
ตนแบบ)

พิการ
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก
5.การควบคุมกํากับ
-รายงานผลการประเมินชมรมคนพิการคุณภาพ

เปาหมาย/จํานวน

1 ครั้ง

พื้นที่ดําเนินการ

อําเภอหางฉัตร

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

ระยะเวลา

ผูรับ

แหลงงบ ดําเนินการ ผิดชอบ
กย.62 สมพิศ
ภรณี
รัตนา

พิการ
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดา นสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น / งาน :
งานสงเสริมสุขภาพพระสงฆ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.จับคู 1 วัด 1 โรงพยาบาล และ 1 วัด 1 รพ.สต.
2.พระภิกษุสงฆไดรับการตรวจสุขภาพ รอยละ 80
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน จํานวนวัด 72 แหง
จํานวนพระภิกษุ

126 รูป จํานวนสามเณร

131 รูป รวมทั้งหมด 257 รูป

จํานวนพระ อสว. 1 รูป
จํานวนพระอายุ>=60ป 14 รูป
จํานวนพระอายุ>=60ป ที่อาพาธ จํานวน 7 รูป
ลําดับ

โครงการ

1 รหัสโครงการ..120107
โครงการสงเสริมสุขภาพ
พระสงฆ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพพระสงฆ
1.แตงตั้งคณะกรรการดําเนินการสงเสริมสุขภาพพระสงฆระดับอําเภอ
ระดับตําบล
2.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ
-จัดทําทะเบียนพระสงฆในเขตรับผิดชอบ
พระ 126 รูป
อําเภอหางฉัตร
-ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ
สามเณร 131 รูป
-จัดอบรมเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ
กลุมเสี่ยงที่สมัครใจ อําเภอหางฉัตร
กลุมเสี่ยง สงเสริมจัดการความรู
อยางนอย วัดละ 1 รูป
ดานสุขภาพ (3อ2ส1ฟ) ใหมีความ
รอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
ดูแลตนเองไดตามหลักพระธรรมวินัย
-สงเสริมใหประชาชนตระหนักในการ
73 หมูบาน
อําเภอหางฉัตร

งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิด
แหลง ดําเนินการ ชอบ
จํานวน
งบ

พระสงฆมีความรอบ
รูดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
สามารถดูแลสุขภาพ คาอาหารวาง
ของตนเองไดอยาง อาหารเพล
ถูกตอง
7200
(72*100)

ตค.-พย.61 สมพิศ
รัตนา
ธค.61-พค.62 สมพิศ
รัตนา

ตค.61-กย.62 สมพิศ
พระสงฆ์
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ถวายอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนโทษ
ตอรางกายพระสงฆ
3.อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.พระ)
-จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.พระ)
(หลักสูตร 70 ชม.)ใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําวัด (อสว.)
-ขอความรวมมือให อสว.เทศนสอดแทรกเรื่อง
สุขภาพใหญาติโยมตระหนักการเลือกอาหาร/
สังฆทานสุขภาพ
4.การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อน
-ประชาคม/คืนขอมูล/สื่อสารแนวทางการ
ดําเนินงานในที่ประชุมคณะสงฆ ผูนําชุมชน
สวนราชการที่เกี่ยวของ
-ทบทวนคณะกรรมการในการขับเคลื่อน
วางแผน สงเสริม สนับสนุน ติดตามงาน
ในระดับอําเภอ
5.ประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ
-จัดสิ่งแวดลอมในวัดใหเหมาะสมตาม
ประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ
-มีการประเมินวัดทุกวัดในเขตรับผิกชอบตาม
แบบประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ
6.นิเทศติดตามงาน
-นิเทศติดตามงานผสมผสาน

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

11รูป
อําเภอหางฉัตร
1วัด/1รพ.,1วัด/1รพ.สต
จํานวน 72 วัด

อําเภอหางฉัตร

1ครั้ง

อําเภอหางฉัตร

1ครั้ง

รพ./รพ.สต.

11 รูป
อําเภอหางฉัตร
1วัด/1รพ.,1วัด/1รพ.สต
จํานวน 72 วัด

2 ครั้ง

อําเภอหางฉัตร

งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิด
แหลง ดําเนินการ ชอบ
จํานวน
งบ
รัตนา

อบรมรวมกับ
จังหวัด

ตค.61-มีค.62 สมพิศ
รัตนา
ตค.61-กย.62 สมพิศ
รัตนา

บูรณาการ
ที่ประชุม พชอ.

พย.62

สมพิศ
รัตนา

พย.62

สมพิศ
รัตนา

กพ.,สค.62 สมพิศ
รัตนา

บูรณาการ
มีค.,มิย.62 สมพิศ
รวมกับการ
รัตนา
นิเทศงานผสมผสาน
พระสงฆ์
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

7.การควบคุมกํากับ
-รายงานผลตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ
-รายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พระสงฆ
-รายงานผลการจัดอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.พระ)
-รายงานประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ

12 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง

พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

อําเภอหางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
อําเภอหางฉัตร

งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิด
แหลง ดําเนินการ ชอบ
จํานวน
งบ
พ.ย.-61 สมพิศ
มิ.ย.-62 รัตนา
ธ.ค.-61
กพ.และสค.64

พระสงฆ์
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ.หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevertion + Profection Excellence)
ประเด็น / งาน : แผนงานที3่ . การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : 14. รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)และทีมตระหนักรูสถานการณ(SAT)ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
จากการวิเคราหพบวา อําเภอหางฉัตรเปนพื้นที่ที่ประสบกับสถานการณภาวะฉุกเฉิน ทางดานสาธารณภัยและภัยพิบัติที่เปนปญหาทางสาธารณสุขหลายดานเชนอุบัติเหตุ
ทางถนนเนื่องจากเปนทางหลวงสายหลักซุปเปอรไฮเวย-ลําปาง ไปจังหวัดเชียงใหม มีภูเขาสูงถนนคดเคี้ยว ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเตหุและยังเสี่ยงตอการเกิดดินโคลนถลม
น้ําปาไหลหลาดในพื้นที่บานปางปง-ปางทราย ตําบลเวียงตาล จากสถิติอุบัติเหตุจราจรป61 ทั้งหมด 927 รายเสียชีวิต 13 ราย คิดเปน 21.78 ตอแสนประชากร สูงกวาคา
เปาหมาย ความรวมมือของภาคีเครือขายมีนอยจึงมีความสําคัญ และยังพบปญหา เจาหนาที่สาธารณสุข คปสอ.ยังไมรูบทบาทหนาที่และระบบการบัญชาการณเหตุการณ ICS ครบทุกคน

ลําดับ
1

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

รหัสโครงการ120108 พัฒนาระบบ EOC อ.หางฉัตร
กอนเกิดเหตุการณ
โครงการพัฒนา
ระบบการตอบโต
1.ทบทวนผังโครงสรางระบบบัญชาการณเหตุการณ(ICS)และคําสั่ง
ภาวะฉุกเฉิน
แตงตั้งบทบาทหนาที่คณะกรรมการเตรียมความพรอมและตอบโต
และภัยสุขภาพ
ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณภัยและภัยพิบัติระดับอําเภอ (PHEM)
(Emergency
Operations Center) 2.คืนขอมูลการบาดเจ็บและเจ็บปวยเสียชีวิต
อ.หางฉัตร
จากภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขและภัยพิบัติ
ระดับอําเภอป 2561ในที่ประชุมอําเภอหางฉัตร
3.มีการประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพของ

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ

1,500
UC พ.ย61,เม.ย62 พ.โอฬาร
หัวหนาสวนราชการ คปสอ.หางฉัตร 1.รอยละของ
อําเภอหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดมีศูนย อาหารวาง25บาทX30คนX2ครั้ง
รําพึง
และคปสอ.หางฉัตร
ปฏิบัติการภาวะ
คณะกรรมการ
2ครั้ง/30คน
ฉุกเฉิน (EOC)
EOC
พย61
เดือนละ 1 ครั้ง
และทีมตระหนัก
ทุกวันที4่ ของเดือน
รูสถานการณ
(SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง

อําเภอและกําหนดประเด็นในการวางแผน
4.จัดทําแผนพื้นที่เสียงภัยเฉพาะ(Specific Hazard
Plan)จากการวิเคราะหความเสี่ยง

2.มีการเตรียม
ความพรอมและ

พย.61

EOC
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โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

4.1 มีการจัดประชุมประเมินผลความเสี่ยง Hospital Safiry index

ดานสาธารณภัยอําเภอหางฉัตรและสถานพยาบาล
4.2 จัดทําปฏิทินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของ
ของอําเภอหางฉัตร
5. จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP)

คปสอหางฉัตร
หัวหนาสวนราชการ
และอปท.ทุกแหง

พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ
เฝาระวังโรคและ
พย.-ธค61
ผลผลิต/
ผลลัพธ

ภัยสุขภาพ

พย.-ธค61
พย.61

สําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินของโรคและภัยวุขภาพ

6.สรางเครือขายในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7. ผลักดันโรค/ภัยสุขภาพที่เปนปญหาของพื้นที่ ขับเคลื่อน
การดําเนินงานโย พชอ.
8. ประชุมชี้แจงชักชอมความเขาใจบทบาทหนาที่
และแนวทางการดําเนินงานกับทีมในสวนปฏิบัติการ
เพื่อเตรีมความพรอมกับทีมSAT,MERT,MiniMERT.
MCATT ,EMS,SRRT
9.ประสานงานหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของในการบูรณาการการทําขอมูล 3 ฐาน

พ.ย.61-กย62
พ.ย.61-กย62

คปสอหางฉัตร
หัวหนาสวนราชการ
และอปท.ทุกแหง
จํานวน30คน

อาหาร60บาทx

ธค61

30คน=1800บาท

อาหารวาง
30คนX25คนX

2มื้อ=1500
คูมือ20x30คน

พย61

คณะกรรมการ

PHEM

=600บาท
รวม3900บาท

10.บูรณาการภาคีเครือขายในการดําเนินงานปองกันและ
คปสอหางฉัตร
ลดการบาดเจ็บทางถนนโดยบูรณาการรวมกับอําเภอ
หัวหนาสวนราชการ หนาสภอ.หางฉัตร
ในการตั้งดานชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต
และอปท.ทุกแหง หนาปอมตํารวจ
ถนนสายหลัก3แหงคือดานหนาสภอ.หางฉัตร ดานหนาตลาดทุงเกวียน
หนองหลม
ดานหนาปอมตํารวจหนองหลม ถนนสาย

มค.62 คณะกรรมการ
เม.ย62
PHEM
และ
คณะกรรมการ
คปถ.อําเภอ

EOC
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ

รองตั้งดานชุมชนทุกตําบล.ปดเสนทาง U-Tern ที่เกิดเหตุบนถนน
บอยชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต
- บริเวณถนน U-Tern ซุปเปอรไฮเวย
ลําปาง-เชียงใหม หนารานเรือนไผ
- บริเวณถนน U-Tern หนาตลาดตนเงิน
11.คืนขอมูลจุดเสี่ยง/พฤติกรรม,สถิติการเกิดจํานวนผูเสียชีวิต
จากขอมูลการเฝาระวังป2561 แกคณะกรรมการ PHEM อําเภอ

12.จัดทําคูมือสาธารณภัยและภัยพิบัติอําเภอหางฉัตร
13.สรุปประเมินผลการซอมแผนและปญหาขอเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาปตอไป

สวนราชการที่เกี่ยวของ อําเภอหางฉัตร
หัวหนาสวนราชการ รพ.หางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
และคปสอ.หางฉัตร
จํานวน30คน

uc
25บาทx30คน
750

คูมือ

ธค61-มค62 รําพึง
มีค-เมย62

รําพึงและ
คณะกรรมการ
PHEM

14.จัดทําแนวทางการรายงานและขอมูลการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ
15.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสนับสนุนการดําเนินงานและ
สวนปฏิบัติ

ระยะเผชิญเหตุ
- จัดเตรียมกําลังพลที่มีอยูและกําลังพลสํารอง ในการ

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

ใหบริการในกรณีเผชิญเหตุ
- ประชุม war room จัดตั้งศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน

มีการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินและสามารถ
จัดการกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กรณีเกิดเหตุ คณะกรรมการ
กรณีเกิดเหตุ

EOC

ทางดานสาธารณสุขและเตรียมความพรอมในการให

EOC
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

กรณีเกิดเหตุ พ.โอฬาร

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

กรณีเกิดเหตุ

ใหบริการในพื้นที่

-จัดเตรียมกําลังพลที่มีอยูและกําลังพลสํารองรวมทั้ง
จัดทีมปฏิบัติการเพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉิน
- ดําเนินการตอบโตที่เกิดขึ้นตามแผน เตรียมความพรอมรับมือภาวะ
ฉุกเฉิน
- จัดทําการซอมแผนเสมอนจริงเตรียมความพรอมดาน
ดานสาธารณสุขและภัยพิบัติระดับ(PHEM)ระดับ
อําเภอในระบบบัญชาการICS (อุบัติเหตุหมู)
- ซอมแผนบนโตะ(Table TOP)และซอมแผนเสมือนจริง
-รวมชอมแผนอุทกภัยดินโคลนถลมรวมกับอบต.เวียงตาล

- สรุปรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานปองกันโรคและภัย
ที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินเสนอผูบริหาร
- วิเคราะหสถานการณ/สํารวจประเมินความเสียหาย

ระยะหลังเผชิญเหตุ
- จัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะฉุกเฉินเสริม
กรณีบริการสาธารณสุขไมเพียงพอ
- วิเคราะหสถานการณ/สํารวจประเมินความเสียหาย

หัวหนาสวนราชการ รพ.หางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
และคปสอ.หางฉัตร
1ครั้ง / 200 คน
อบต.เวียงตาล บานปางปงปางทราย
ต.เวียงตาล
คปสอ.หางฉัตร
ทุกเหตุการณ

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

วิเคราะหความเสี่ยงการเกิดเหตุการณซ้ํา
- ถอดบทเรียนการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทย

ทุกเหตุการณ

คปสอ.หางฉัตร

20,000 uc
อาหารและอาหารวาง

รําพึง
มี.ค62- คณะกรรมการ
เมย62
PHEM

คาถายเอกสารและ
อุปกรณแตงหุนซอมแผนปายไวนิล

งบอบต.เวียงตาล

ตค.61- รําพึงและ
กย.62 คณะกรรมการ
PHEM
หลังเกิดเหตุ

หลังเกิดเหตุ

มีการฟนฟูและลด
ผลกระทบจาก
สถานการณ/ภาวะ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
รวมถึงการถอด
บทเรียนเพื่อการวาง
แผนการดําเนินงาน
ตอไป

ทุกเหตุการณ

พ.โอฬาร
รําพึง
ประจักษ

ทุกเหตุการณ

คณะกรรมการ

EOC
ทุกเหตุการณ

EOC

56

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

2 คน

คปสอ.หางฉัตร

พย61-กย62

2 คน

SAT

พย61-กย62

1 ครั้ง / 50 คน

EMS

และสาธารณสุข

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน
- พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ อบรมทางระบาดวิทยา
- พัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรูสถานการณ SAT
เพื่อติดตามประเมินและวิเคราะหสถานการณและ
และวิเคราะหความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
- พัฒนาศักยภาพของทีม EMS โดยจัดอบรมและ
ฟนฟูทักษะความรู

งบ SP EMS

3. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาง ๆ รวมถึงระบบการทํางานและแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉินดานโรคติดตอในภาวะฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ
1.ตั้งศูนยปฏิบัติการ(EOC) ไวที่หองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.หางฉัตร
2.จัดตั้งศูนยวิทยุสื่อสาร
Minimert
1.ถุงนอน สําหรับทีม mini mert
2.เต็นท สําหรับทีม mini mert
3.สปอรตไลท สําหรับทีม mini mert
4.โทรโขง สําหรับ ทีม mini mert
5.เสื้อสะทอนแสง EMS สําหรับทีม mini mert
6.หมวกนิรภัย สําหรับทีม mini mert
SAT/JIT
1.ไฟฉาย 5 อัน

พ.โอฬาร
รําพึง
ประจักษ
คณะกรรมการ
EOC

คณะกรรมการ
EOC
รําพึง

1 ศูนย

หองอุบัติเหตุ

ต.ค.-61

ฉุกเฉิน

ต.ค.-61

1,500.0
2,250.0
2,000.0
2,000.0
3,500.0
2,500.0

UC
UC
UC
UC
UC
UC
รําพึง

1,000.00

UC

EOC
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โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

2.รองเทาบูท 5 คู
3.น้ํายาเคมีพนหมอกควัน 1 กลอง 1000 cc
4.ทรายอะเบท 500 ซอง
5.โลชั่นทากันยุง 200 ซอง
6.คลอรีนผงฆาเชื้อ 50 กิโลกรัม

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ
1,000.00
500.00
2,200.00
1,000.00
5,000.00

UC
UC
UC
UC
UC

4. จัดเตรียมงบประมาณ กรณีเกิดสถานการณ/ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

พัฒนาระบบขอมูล IS,แฟมAccident
ใหครบถวนถูกตอง
- ลงขอมูลโปรแกรม IS Quick win, Accident Wetsete นครพิงค
- แนวทางการบันทึกขอมูล IS และแฟม Accident

คณะกรรมการ

EOC
และอบต.ทุกแหง
รพ.และรพสต

พย61-กย62

พ.โอฬาร
ประจักษ
รําพึง

EOC
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ..................หางฉัตร.............................จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผุบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น / งาน : การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : ผานเกณฑมาตรฐาน SRRT ระดับอําเภอ
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : ผานเกณฑมาตรฐาน SRRT ป 2561 ระดับพื้นฐาน
ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
พื้นที่
และจํานวน ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

รหัสโครงการ120109 1.กิจกรรมการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบการ เฝาระวังการตรวจจับการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินและ ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
ภัยสุขภาพ
1.1 พัฒนารบบการเฝาระวังขอมูล 5 ระบบ
โรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคเอดส โรคจาก
การบาดเจ็บและโรคจากการประกอบอาชีพ
- จัดตั้งศูนยขอมูลโรคทั้ง 5 ระบบ
- สราง web page ในการรวบรวมขอมูล
- แตงตั้งคณะทํางานและประสานงาน
- ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
- ดําเนินงานขอมูลใหเปนปจจุบัน
- ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
1.2 สรางภาคีเครือขายเพื่อรับ/แจงขาวเตือน
ภัย ประสานงาน สื่อสาร เพื่อใหเขาถึงกลุม
เปาหมาย อําเภอ/หมูบาน สถานประกอบการ

รพ.1 แหง
รพ.1 แหง
รพ.1 แหง
สสอ.2/รพ.3 11 แหง
รพ.สต.10
11 แหง
11 แหง
1 แหง

มีศูนยขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการรวม
ขอมูล ประสานงาน
และสืบคนขอมูล
คณะทํางานเขาใจ
บทบาทหนาที่ของ
ตนเอง

-

-

ต.ค.61-พ.ย.61

ชัยยภัทร
ศิริญญา

SRRT
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
พื้นที่
และจํานวน ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

โรงงานและหนวยงานตางๆ
- ประชุมชี้แจงอาสาสมัครแจงขาวและเหตุการณผิดปกติ

1 ครั้ง
25 คน

11 แหง อจร.เขาใจบทบาท

2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีม
SRRT
2.1ทบทวนคําสั่งแตงตั้งทีม SRRT อําเภอ

1 ครั้ง

11 แหง

- ทีมSRRT ผานการ
ประเมินมาตรฐาน

1 ครั้ง
1ครั้ง/30คน

11 แหง

- ทีมSRRT ผานการ
ประเมินมาตรฐาน

2.2พัฒนาทีมศักยภาพทางวิชาการ
- จัดอบรมฟนฟูพัฒนาศักยภาพทีม SRRT

หนาที่ของตนเอง
ในการแจงขาวและ
เหตุการณผิดปกติ

อําเภอ
- จัดอบรมฟนฟูพัฒนาศักยภาพทีม SRRT
ตําบล
* ตําบลหางฉัตร จํานวน 30 คน
* ตําบลหนองหลม จํานวน 30 คน
* ตําบลเมืองยาว จํานวน 30 คน
* ตําบลเวียงตาล จํานวน 30 คน
* ตําบลปงยางคก จํานวน 30 คน
* ตําบลแมสัน จํานวน 20 คน

1 ครั้ง
190 คน

11 แหง

- ทีมSRRT ผานการ
ประเมินมาตรฐาน

งบประมาณ
จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

บูรณาการรวมกับ
งานอาชีวอนามัย

ธ.ค.-61

ชัยยภัทร ธัชชัย
ศิริญญา

ต.ค.-61

ชัยยภัทร ธัชชัย

ม.ค.-62

ชัยยภัทร ธัชชัย
ศิริญญา

UC

บูรณาการรวมกับการประชุมทีม SRRT

บูรณาการรวมกับ
งานอสม.

ผูรับผิดชอบ

ก.พ.61-เม.ย.61 ชัยยภัทร ธัชชัย
ศิริญญา

SRRT
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
พื้นที่
และจํานวน ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

* ตําบลวอแกว จํานวน 20 คน
3.พัฒนาศักยภาพดานการ
บริหารทีมงาน
3.1กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของทีม
SRRT ใหชัดเจน
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ SRRT อําเภอ
- ทบทวนและติดตามการดําเนินงาน
- ชี้แจงนโยบายของผูบริหารในการบริหาร
จัดการงบประมาณ
3.3 ติดตามนิเทศทีม SRRT ระดับตําบลโดย
ทีม SRRT อําเภอ
4.จัดทีมใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน
4.1จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานของทีม
และการมีสวนรวมของชุมชนใหชัดเจนและ
แจงทุกฝายที่เกี่ยวของทราบเพื่อถือปฏิบัติ
4.2 จัดตารางเวรในการออกปฏิบัติงาน
4.3 จัดทําทะเบียนรายชื่อทีมและเครือขาย
ใหเปนปจจุบันติดตอไดทันที
4.4ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑ และ

1 ครั้ง

11 แหง

-

4 ครั้ง
3เดือน/1ครั้ง

11 แหง

3,000

UC

***คาอาหารวาง
จํานวน 30 คน คนละ
25 บาท จํานวน 4 ครั้ง

2 ครั้ง/ป

11 แหง

ออกรวมกับทีมนิเทศ
ระดับอําเภอ

1 ครั้ง

11 แหง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

11 แหง
11 แหง

-

1 ครั้ง

11 แหง

-

ต.ค.-61

ธัชชัย ชัยยภัทร

1.พ.ย.61 ธัชชัย ชัยยภัทร
2.ก.พ.62
ศิริญญา
3.พ.ค.62
4.ส.ค.62
กพ.62 ส.ค.62 ธัชชัย ชัยยภัทร
ศิริญญา

ต.ค.-61

ธัชชัย ชัยยภัทร

-

ต.ค.-61
ต.ค.-61

ธัชชัย ชัยยภัทร

-

ต.ค.-61

ธัชชัย ชัยยภัทร
SRRT
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ประสานทองถิ่นใหเพียงพอพรอมใชตลอด
4.5จัดหางบประมาณเปนคาคอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาของสมาชิกทีม
5.จัดใหมีแผนปฏิบัติการกรณี
เรงดวนและการฝกซอมแผน
5.1จัดฝกซอมแผนประจําป ทีม SRRT
(ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก/โรคติดตออุบัติใหม)
รวมกับ อปท./อสม. (ซอมจริง)

เปาหมาย
พื้นที่
และจํานวน ดําเนินการ
ทุกครั้ง

11 แหง

1ครั้ง/30คน

1แหง

ทีมSRRT 30 พื้นที่เปาหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน แหลงงบ

มีงบประมาณเพียงพอ
ใหเบิกจายตามขอตกลง

UC

UC

6.จัดใหมีการเฝาระวังและ
เตือนภัย
6.1กําหนดรายชื่อโรคที่เปนปญหาสําคัญใน
พื้นที่รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62 ธัชชัย ชัยยภัทร

มี.ค.-61

คาอาหาร/อาหารวาง คนละ100 จํานวน 80 คน

อปท 20

8,000

อสม.30
รวม 80 คน

คาเอกสาร คนละ20 *80 เปนเงิน1,600

ธัชชัย ชัยยภัทร
ศิริญญา

1,600
รวม

5.2รวมซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขรวมกับหนวยงานอื่น
5.3จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีเรงดวน
5.4จัดฝกซอมแผนปฏิบัติการกรณีเรงดวน
5.5จัดประชุม War room กรณีเหตุการณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

9,600

1 ครั้ง

11 แหง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
ทุกครั้ง

11 แหง
11 แหง
11 แหง

-

-

1 ครั้ง

11 แหง

-

-

รวมซอมแผนกับงานPHER

มี.ค.-61

ธัชชัย ชัยยภัทร
ศิริญญา
พ.ย.-61 ธัชชัย ชัยยภัทร
ม.ค.-61 ธัชชัย ชัยยภัทร
ต.ค.61-ก.ย.62 ธัชชัย ชัยยภัทร

พ.ย.-61

ชัยยภัทร ศิริญญา

SRRT
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
6.2จัดทําทะเบียนแจงขาว โรคภัยที่เปนปญหา
สําคัญ
6.3จัดทํารายงานสถานการณโรคที่สําคัญและ
แจงใหผูเกี่ยวของทราบ
6.4จัดทําฐานขอมูลแรงงานตางดาว
7.การประเมินสถานการณ
และรายงาน
7.1ตรวจสอบการเขียนรายงานสอบสวนโรค
กรณีมีโรคที่ตองเขียนรายงานสอบสวนโรค
7.2จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรายงานสอบสวน
โรคระดับอําเภอ
8.ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานSRRTตําบล อําเภอ
8.1 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน SRRT
- ประเมินตนเองตามมาตรฐานSRRTตําบล
- ประเมินตนเองตามมาตรฐานSRRTอําเภอ

เปาหมาย
พื้นที่
และจํานวน ดําเนินการ
1 ครั้ง
11 แหง

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน แหลงงบ
-

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พ.ย.-61

ชัยยภัทร ศิริญญา

ทุกเดือน

11 แหง

-

-

1 ครั้ง

11 แหง

-

-

ทุกเดือน

11 แหง

-

-

1 ครั้ง

11 แหง

-ผานเกณฑมาตรฐาน
SRRT

UC
ส.ค.-62
บูรณาการกับการประชุมทีม SRRT

1 ครั้ง
2 ครั้ง/ป

11 แหง
11 แหง
รพ./สสอ.

-ผานเกณฑมาตรฐาน
SRRT

-

-

ต.ค.61-ก.ย.62 ชัยยภัทร ศิริญญา
ธ.ค.-61

ชัยยภัทร ศิริญญา

ต.ค.61-ก.ย.62 ชัยยภัทร ศิริญญา

มี.ค.61,ส.ค.62

ชัยยภัทร ศิริญญา

ศิริญญา

SRRT
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร อําเภอหางฉัตรจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น / งาน : แผนงานที3่ การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : 18อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไมเกิน14ตอแสนประชากร
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1. ทบทวนบทบาทหนาที่ทีมสอบสวนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
2. มีผูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางทองถนน อ.หางฉัตร จํานวน 11 ราย คิดเปน 21.78 ตอแสนประชากร
3. อัตราสวนผูเสียชีวิตเพศชายตอ เพศหญิง คิดเปน 4.5 : 1
4. ชวงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ 20-29 ป และ 15-19 ป ตามลําดับ
5. พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต
6. ผูเสียชีวิตสวนใหญเปนผูขับขี่และเปนบุคคลนอกพื้นที่อําเภอหางฉัตร
7.เจาหนาที่สาธารณสุขและประชาชน ยังขาดความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
8. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ ยังขาดความตอเสี่ยงและยั่งยืนเนนเฉพาะชวงเทศกาล
งบประมาณ
ลําดั
เปาหมาย/ พื้นที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
โครงการ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
(ระบุ PCC)
บ
จํานวน
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ
รหัสโครงการ
ระยะกอนเกิด
มี.ค.-62
120108
การพัฒนาระบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน หัวหนาสวนราชการ รพ.หางฉัตร อัตราการเสียชีวิต
0 บูรณาการ
คณะกรรมการ
และการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย อ.หางฉัตร
อําเภอหางฉัตร
จากการบาดเจ็บ
รวมกับEOC
DHS-RTI ระดับ
1.มีการขับเคลื่อนภายใตการมีสวนรวมของภาคี
อําเภอ
เครือขายในการดําเนินงานปองกันและลดการ
บาดเจ็บทางถนน รวมกันดําเนินการโดยทีม DHF-RTI
ระดับอําเภอโดย RTI team แบบสหวิชาชีพ
2.มีการประชุมดําเนินงานDHS-RTI ระดับ
และคปสอ.หางฉัตร รพสต.ทุกแหง ทางถนนไมเกิน14
อําเภอโดยRTI Teamแบบสหวิชาชีพ
และสหวิชาชีพ
ตอแสนประชากร
อุบัตเิ หตุ
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
3.บูรณาการภาคีเครือขายในการดําเนิน
งานปองกันและลดการบาดเจ็บทางถนน
รวมกับอําเภอในการตั้งดาน
ชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต
ถนนสายหลัก3แหงคือดานหนาสภอ.
หางฉัตร ดานหนาตลาดทุงเกวียน
ดานหนาปอมตํารวจหนองหลม ถนนสาย
รองตั้งดานชุมชนทุกตําบล
-ปดเสนทาง U-Tern ที่เกิดเหตุบนถนน
บอยชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต
- บริเวณถนน U-Tern ซุปเปอรไฮเวย
ลําปาง-เชียงใหม หนารานเรือนไผ
- บริเวณถนน U-Tern หนาตลาดตนเงิน
4. สงจนท.พยาบาลอบรมการสอบสวน
การบาดเจ็บและตาย

งบประมาณ
เปาหมาย/ พื้นที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
(ระบุ PCC)
จํานวน
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ
อบต.4 แหง
ม.ค.62-เม.ย.62 นพ.โอฬาร
อปท.4 แหง
คุณรําพึง
คุณรําพึง
รวมกับอําเภอ
+อบต.,อปท

สภ.หางฉัตร
สภ.หนองหลม

สภ.เมืองยาว

2 คน

งบสสจ

ตค.61กย.62

รําพึงรวม
HRD

รณรงคการสรางวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย
1.ขอความรวมมือบูรณาการรวมกับสถานศึกษา

นักเรียนมัธยม หางฉัตรวิทยา

ตค.61-

วราภรณ
อุบัตเิ หตุ
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
รร.หางฉัตรวิทยาและเวียงตาลวิทยาคม
ใหมีการสวมหมวก+คาดเข็มขัดนิรภัย
กอนเขาและออกจากโรงเรียนและ
ไมไหเขาโรงเรียนถาไมสวมหมวก
และมีการสุมสํารวจการสวมหมวก/คาดเข็มขัด

2. ขอความรวมมือทุกหมูบานสราง
มาตรการในหมูบานในการรณรงค
ดื่มสุราไมขับรถ ในงานทุกงาน
ในหมูบาน
3. ออกใหความรูแกนักเรียนในรร.
ระดับมัธยมและอุดมศึกษาใน
อําเภอหางฉัตรเรื่องการขับขี่
ปลอดภัยบนถนนและประโยชน
การสวมหมวกกันนอค ลอดเข็มขัดนิรภัย
4.ประชาชนมีความรูสุจภาพดานการ
การเจ็ปปวยฉุกเฉินและเรียกใช1669
5. ขอความรวมมือใหมีเสียงตามสายหมูบาน
เรือง การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดทุกเชา

6. ออกใหความรูแกวัยแรงงานตาม
โรงงานในเขต อ.หางฉัตร เรื่องการขับขี่
ปลอดภัยบนถนนและประโยชนการสวมหมวก

งบประมาณ
เปาหมาย/ พื้นที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
(ระบุ PCC)
จํานวน
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ
กย.62
เวียงตาลวิทยาคม

ผูรับผิดชอบ

หมูบานทุก อําเภอหางฉัตร
หมูบานใน
เขตอ.หางฉัตร

ตค.61กย.62

รําพึง

นักเรียนมัธยม หางฉัตรวิทยา
จํานวน3รร. เวียงตาลวิทยาคม
แมสันวิทยาคม

ตค.61กย.62

รําพึง
วราภรณ

หมูบานทุกหมูบาน
ในเขตอําเภอหางฉัตร

หัวหนาer
รวมกับกลุมเวช

โรงงานใน
เขตอ.หางฉัตร

อุบัตเิ หตุ
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
เปาหมาย/ พื้นที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
(ระบุ PCC)
จํานวน
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ

กันนอค ลอดเข็มขัดนิรภัย
7.จัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวังอุบัติเหตุ
บนทองถนนชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานตป2 561
เจาหนาที่ในรพ.เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยจราจร
1. จนท.สาธารณสุขเปนแบบอยางที่ดีใน
การวินัยจราจรโดยสวมหมวนนิรภัย/
2. มีมาตรการรพ.ในการสวมหมวกนิรภัย/
คาดเข็มขัดในจนท.รพ.จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารรพ.เดือนกค.59ผอ.รพ.มีนโยบายใหจนท.ทุกคน
สวมหมวนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัยครบ100%
3.จัดทําปายไวนิลเขตสวมหมวกนิรภัย
คาดเข็มขัดถาฝาฝนปรับ500บาท
4. ขอความรวมมือมีการประชาสัมพันธเสียบงตามสาย
เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดทุกเชา

5.สุมสํารวจการการสวมหมวกนิรภัย/
คาดเข็มขัดจนท.ที่เขาออกรพ.
ระยะเผชิญเหตุ
- พัฒนาทีมกูชีพ ระดับ EMR , BLS, ACLS
เขาถึงจุดเกิดเหตุตามาตรฐานวิธีปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติเหตุครบทุกตําบล

ผูรับผิดชอบ
วราภรณ

จนท.ทุกคน รพ.หางฉัตร
ของรพ.
169 คน รพ.หางฉัตร

เจาหนาที่ในรพ.
เปนแบบอยาง
ที่ดีในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ
วินัยจราจร
รัอยละ100

ต.ค.61-ก.ย.62

ผอ.รพ.
คุณอรพิน
คุณรําพึง
วราภรณ

รพ.หางฉัตร
ในโรงพยาบาล

รพ.หางฉัตร

หัวหนาerประชาสัมพันธ

วราภรณ

เดือนละ1ครั้ง รพ.หางฉัตร

โสพิศฏา

อุบัตเิ หตุ
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ระยะหลังเกิดเหตุการณ
1.คืนขอมูลRTIในเวทีพชอ.เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อนงานRTIระดับอําเภอ

งบประมาณ
เปาหมาย/ พื้นที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
(ระบุ PCC)
จํานวน
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

จํานวน25คน
2ครั้ง/ป

2.จัดทําขอมูลอุบัติเหตุทางถนน วิเคราะหและ
คืนขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในเวที
คณะกรรมการ PHEM ในการประชุม
ประจําเดือนที่อําเภอในวันที4่ ของเดือน
ทุกเดือน
3.รวมประชุมทบทวนเกณทการดําเนินงาน

อําเภอหางฉัตร
เมินผล
2ครั้ง/ป

รวมสสจ งบสสจ

DHS-RTI
4.รวมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
ขอมูลIS onlineกับHos XP

จนทER

รวมสสจ งบสสจ

รําพึง
นพ.โอฬาร

คุณวราภรณ

คุณวราภรณ
คุณจิรนารถ

5.ประสานงานหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของในการบูรณาการการทําขอมูล

3ฐานตํารวจ สาธารณสุขและประกันภัย
6. คืนขอมูลจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงจํานวนผูเสียชีวิต
จากขอมูลการเฝาระวังป2560 แกคณะกรรมการ PHER อําเภอ

7.จัดทําแบบประเมินDHS RTI

2ครั้ง/ป

8.ทบทวนคณะกรรมาการสอบสวนการบาดเจ็บ
และตายระดับอําเภอพรอมโครงสราง/
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

หน.สวนราชการที่ อําเภอหางฉัตร
เกี่ยวของอ.หางฉัตร

เชนนายอําเภอ

ตค61-31ธค62 วราภรณ
ตค61-31พค62
พย.62
รําพึงและ
คุณประจักษ
สสอ.
อุบัตเิ หตุ
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ลําดั
บ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
เปาหมาย/ พื้นที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ
(ระบุ PCC)
จํานวน
จํานวน แหลงงบ ดําเนินการ
ปลัดอําเภอ
แขวงอําเภอ,อบต.

ผูรับผิดชอบ
ผอ.รพ

สภอ.หางฉัตร, สสอ.
รพ., SRRT ,กลุมเวช รพสต.

9. มีการจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บและตายทุกรายโดยทีมสอบ
สวนการบาดเจ็บและตาย
10. กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
การสอบสวนการบาดเจ็บและตาย

รพ.หางฉัตร
วราภรณ

อุบัตเิ หตุ
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร....จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1. ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevertion + Profection Excellence)
ประเด็น: การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วดั และเปาหมายของกสธ. 1. รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ระดับดีมาก ป 61= 20 % ป62= 40 % ป63= 60 % ..ป64= 80 %
2. จังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ป 61 ระดับพื้นฐาน= 100 %
ป 62 ระดับดี = 80 % , ป 63 ระดับดี = 100 % ..,ป 64 ระดับดีมาก = 70 %
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเกณฑประเมินรับรองมาตรฐานระบบอนามัยสิ่งแวดลอม(EHA)ระดับพื้นฐาน

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
- โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีและผานเกณฑอาชีวอนามัยระดับ5
ลําดับ

โครงการ
รหัสโครงการ...120110
โครงการพัฒนาอนามัย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

สรางกระบวนการพัฒนา
การจัดการขยะ

สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 1. การจัดการขยะทุกประเภท ถูกตองตาม
ตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital

ผลผลิต/
ผลลัพธ

หลักวิชาการและกฎหมายที่กําหนด
- การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs อยางตอเนื่อง
เชน การลดปริมาณขยะ ใชกระดาษ 2 ดาน
ยกเลิกการใชแกวพลาสติก ใชวัสดุธรรมชาติ/กระดาษ/แกว
ลดการใชถุงในการจัดอาหารวาง ฯลฯ

- จุดสาธิตการคัดแยกขยะ

ปริมาณมูลฝอย
ทั่วไปลดลง
11 แหง

ธัชชัย/ปณิธาน

รพ./รพสต.

ตค.- กย.62 ธัชชัย/ปณิธาน
5%ตอป

11 แหง

รพ./รพสต.

ธัชชัย/ปณิธาน
ธัชชัย/ปณิธาน

50000 UC

มค.62

ธัชชัย/ปณิธาน

green-clean
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
- รณรงคเลิกการใชโฟม “องคกรปลอดโฟม”
- การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ใชถุงแดง และ
กลอง ถูกตองตามกฎหมาย
- จัดซื้อถังขยะทั่วไป/รีไซเคิล/อันตราย/
และติดเชื้อไวบริการแกผูปวญและญาติ

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

11 แหง
11 แหง

รพ./รพสต.
รพ./รพสต.

12 จุด

รพ.หางฉัตร

11 แหง
1 แหง
11 แหง
11 แหง
11 แหง

รพ./รพสต.
ผานเกณฑ
รพ.หางฉัตร. มาตรฐาน HAS
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.

11 แหง
11 แหง
11 แหง

รพ./รพสต.
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.

ทุกแผนก

รพ./รพสต.

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

ตค. - กย.62 ธัชชัย/ปณิธาน
ตค. - กย.62 ธัชชัย/ปณิธาน
ผานเกณฑ
มาตรฐาน ENV

60,000 UC

กพ. - เมย.62 ธัชชัย/ไพฑูรย
ธัชชัย/ปณิธาน

การจัดการสวมสาธารณะ
-

จัดทําบันทึกตรวจตราหองสวมทุกวัน
จัดทําแนวทางเงื่อนไขในบันทึกขอตกลงจางเหมา
บํารุงรักษาและรักษามาตรฐาน HAS
ปรับปรุงสวมผูปวยนอกและผูปวยในผานเกณฑ HAS อยางตอเนื่อง
ใชวัสดุธรรมชาติ/สมุนไพร (หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในหองสวม)

ตค.- กย.62
ตค.62
ตค.62
งบคาเสื่อมมค. - เมย.62
ตค.- กย.62

ธัชชัย/ปณิธาน
อรพิน/นิพภา
ธัชชัย/รินทรรญา
ธัชชัย/รินทรรญา
ธัชชัย/รินทรรญา

ตค.- กย.62
ตค.- กย.62
ตค.- กย.62
ตค.- กย.62
ตค.- กย.62

ธัชชัย/อรพิน
อรพิน/กรกต
ไพฑูรย/อรพิน
ไพฑูรย/อรพิน
ไพฑูรย/อรพิน

การจัดการดานพลังงาน
- จัดทําฐานขอมูลการใชไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง
- บํารุงรักษา/เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ/ไมมีประสิทธิภาพ
- เตรียมขอมูลและวางแผนงบประมาณเพื่อเขารวมโครงการ
ประหยัดพลังงาน
- ลดปริมาณการใชพลังงานใชหลอด
ประหยัดไฟ

ปริมาณการใช
ไฟฟาและน้ํา
ประปาลดลง
5 % ตอป

การจัดการสิ่งแวดลอม
จัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารดําเนินการตามแนวทาง
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
และจํานวน

สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางานโดยบูรณาการกับงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
ขับเคลื่อนโดยคณะทํางานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย(ทีม Env.)
- ปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริเวณโดยรอบ สนง. 11 แหง
- บํารุงรักษา สภาพแวดลอม สนง. ภูมิทัศน / สวนสมุนไพร
11 แหง
- จัดกิจกรรม 5 ส.และประกวดหนวยงาน 5 ส.
11 แหง
- ปรับปรุงสิ่งแวดลอม /ควบคุมความเสี่ยงฯ
11 แหง
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบประปา/ บําบัดน้ําเสีย และการเฝาระวังคุณ1ภาพ
แหง
น้ําประปา น้ําเสีย ทั้งภาคสนามและสงตรวจหองปฏิบัติการ
- การซอมแผนอัคคีภัยในหนวยงาน
11 แหง
- สํารวจสภาพแวดลอมในที่ทํางาน /ประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน 11 แหง
- การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง การตรวจสมรรถภาพกาย
11 แหง
- อบรมดานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 11 แหง
- จัดโปรแกรมสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานอาชีวอนามัย 11 แหง
- กิจกรรมการสรางสุขภาพกาย/ใจ เชน ออกกําลังกาย ยืดเหยียด กลามเนื
11้อแหง
นันทนาการ การสวดมนต ทําสมาธิ ฯลฯ
11 แหง

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

รพ./รพสต. ผานเกณฑมาตรฐาน
รพ./รพสต. Green and clean
รพ./รพสต.
hospital
รพ./รพสต.
รพ.หางฉัตร
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.
รพ./รพสต.

ผูรับผิดชอบ

ตค.- กย.62 ไพฑูรย/อรพิน
ตค.- กย.62 ธัชชัย/อรพิน
ตค.- กย.62 ไพฑูรย/อรพิน
ตค.- กย.62 ไพฑูรย/อรพิน
มค.62.- กย.62
ธัชชัย
7,750

UC

ก.ค 62

บูรณาการรวมกับ - อาหารวาง 2รุน
กพ.- เม.ย.62
การซอมแผนอัคคีภ150
ัย คนX25คน=3750บ พค- มิย 62
- คาวิทยากร1,800 X 2 ครั้ง= 3,600 มิย-กค 62
- คาปายไวนิล1 ผืน= 400 บ
มิย.- สค.62
มค.- กย.62

เรียงสอน/อรพิน
เรียงสอน/อรพิน
เรียงสอน/อรพิน
เรียงสอน/อรพิน
เรียงสอน/อรพิน
เรียงสอน/อรพิน

การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ดําเนินการบูรณาการอาหารปลอดภัย/โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ผปานเกณฑมาตรฐาน
- เฝาระวัง.คุณภาพน้ําดื่มดวย อ.11
11 แหง
รพ./รพสต. Green and clean

มค.62, กค.62รินทรรญา/ปณิธาน
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
และจํานวน

- พัฒนาโรงครัว รานอาหารใน/รอบ รพ.

11 แหง
รพ.สต.ตามเกณฑ CFGT
11 แหง
- สงเสริมการใชเมนูอาหาร/อาหารวางเพื่อสุขภาพ ใชผักปลอดภัย ในสถานบริการ
สาธารณสุข ทุกแหง
- จัดใหมีสถานที่จําหนายผักปลอดภัย/
1 แหง
ปลอดสารพิษ ในโรงพยาบาล ( Q-Shop)
- รพ. / รพ.สต.ปลอดโฟม
- สงเสริมบุคคล ครอบครัว ใชผัก
ปลอดสารพิษ
Governance

11 แหง
11 แหง

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

รพ./รพสต.
รพ./รพสต.

hospital

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

กพ.62 รินทรรญา
ตค.- กย.62 รินทรรญา
จางเหมาทํากันสาดบังแดด/แผนหลังคารั่ว/ชายคาหนา/ขางรานอาหาร/10000

รพ.หางฉัตร มีราน Q-shop

จัดซื้อเกาอี้นั่งและโตะรับประทานอาหาร
ธค.61

อรพินท

วิชชุดา
จัดซื้อพัดลมใบพัดติดเพดาน จํานวน 3ตัว 4500 บาท/รินทรรญา
รพ./รพสต.
มีนโยบาย
กพ.62
รินทรรญา
รพ./รพสต. มีแปลงผักปลอดสารพิษ
กพ.62 เรียงสอน/
ปณิธาน
ทานอาหาร=5000

การบริหารจัดการและการบูรณาการความรวมมือ
แตงตั้ง จนท.รพ / สสอ. และ ผูแทน รพสต
1) คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ภูมิทัศน พื้นที่สีเขียว
สาธารณูปโภค และอนามัยสิ่งแวดลอม
2) คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดานพลังงาน
3) คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จัดการขยะ3Rs
(ตั้งแตคัดเลือกวัสดุ ใช ประเมิน)
4) คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพ

1 ชุด

คปสอ.หางฉัตรมีคาํ สั่งแตงตั้ง กม.

มค.62

ธัชชัย/ปณิธาน

1 ชุด

คปสอ.หางฉัตรมีคาํ สั่งแตงตั้ง กม.

มค.62

ธัชชัย/ปณิธาน

1 ชุด

คปสอ.หางฉัตรมีคาํ สั่งแตงตั้ง กม.

มค.62

ธัชชัย/ปณิธาน

1 ชุด

คปสอ.หางฉัตรมีคาํ สั่งแตงตั้ง กม.

มค.62

ธัชชัย/ปณิธาน
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
และประสิทธิผล ดานเทคนิคควบคุมระบบ
ประปา/กรอง, น้ําเสีย, การจัดการขยะ
5) คณะทํางานโคชชิ่ง (Coaching)
และรับรองรพสต. GREEN &CLEAN
(คณะทํางานโคชชิ่ง ออกไปแนะนําตามปญหาและความจําเปน)
2. ประเมินกิจกรรมGREEN ฯรพ./รพสต. (กอน, ระหวาง,
หลังดําเนินการ)

เปาหมาย
และจํานวน

1 ชุด

11 แหง

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

คปสอ.หางฉัตรมีคาํ สั่งแตงตั้ง กม.

รพ./รพสต.

มีแบบประเมิน

3. ทุก รพ.ขึ้นปาย GREEN & CLEAN Hospital
4. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน Env. / รายงานประชุม
5. จัดหาอุปกรณในการออกกําลังกาย
6. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสวมสิ่งแวดลอม
ในรพ. /รพ.สต. การจัดการขยะมูลฝอย
ปรับปรุงที่พักขยะ บํารุงรักษาเฝาระวังระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบประปา การปรับปรุงภูมิทัศน สวนสมุนไพร

11 แหง
1 ชุด
11 แหง
11 แหง

7. มีมาตรการประหยัดพลังงาน สงเสริมการใชพลังงาน
แบบประหยัดเปนมิตรกับ สวล เขารวม
โครงการเปลี่ยนอุปกรณประหยัดพลังงาน
- กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เชน การใชลิฟ
กําหนดเวลาปด-เปด เครื่องใชไฟฟา ตั้งอุณหภูมิแอร

11 แหง

รพ./รพสต.

ทุกแผนก

รพ./รพสต. มีปายติดทุกจุด

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

มค.62

ผูรับผิดชอบ

ธัชชัย/ปณิธาน

ตค.62- กย.62 ธัชชัย/ปณิธาน

รพ./รพสต. มีปายทุก รพสต. 5,500
UC
มค.62
ธัชชัย/ปณิธาน
คปสอ.หางฉัตร มีคําสั่งแตงตั้ง/รง. (ปายผาไวนิล 11 ผืน
มค.62
ไพฑูรย
รพ./รพสต. มีเครื่องออกกําลังกาย
ผืนละ 500 = 5500
มีค.62 อรพิน/ไพฑูรย
รพ./รพสต.มีงบประมาณเพียงพอ
ตค.61- กย.62
อรพิน

มีมาตรการ

มค.62

อรพิน

มค.62

อรพิน

green-clean
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ไมเกิน 25 องศา ลดน้ํามันเชื้อเพลิง(ใชรถรวมกัน)
8. กํากับแผนจัดซื้อ ลดผลิตภัณฑกอมูลพิษ
(ใชผลิตภัณฑที่ปลอดภัย)
9. กําหนดผูรับผิดชอบแตละกลุมงาน/แผนก
10. ควบคุมกํากับมูลฝอยติดเชื้อโดยทีม IC
11. ขยายผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN สูเครือขาย
ในพื้นที่ อปท. ชุมชน
12. การประเมินตนเอง และรายงาน สสจ. ทุก 3 เดือน
13. ขอรับการประเมินรับรอง

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ
มค.62

ผูรับผิดชอบ

11 แหง

รพ./รพสต. มีการดําเนินการตามแผน

อรพิน

11 แหง
11 แหง
11 แหง

รพ./รพสต. มีผูรับผิดชอบ
รพ./รพสต. มีการควบคุมกํากับ
รพ./รพสต. มีพื้นที่นํารอง

มค.62
ไพฑูรย
ตค.61 - กย.62
นิลรัตน
กค.62
ธัชชัย/ปณิธาน

11 แหง
11 แหง

รพ./รพสต.
มีรายงาน
รพ./รพสต. มีการขอรับรอง

ตค.61 - กย.62 ธัชชัย/ปณิธาน
มิย.62
ธัชชัย/ปณิธาน

การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อ
ตอสุขภาพในกลุมวัยตางๆ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมในศูนยเด็กเล็กตามเกณฑศูนย
เด็กเล็กคุณภาพ (บูรณาการงานสงเสริมสุขภาพ)
- รวม อปท. ตรวจแนะนําสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และ สุขาภิบาลอาหารใหไดตามมาตรฐาน
- ใหความรูผูดูแลเด็ก /ผูปรุงประกอบอาหารในศูนยเด็ก
- ประเมินศูนยเด็กคุณภาพ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามเกณฑโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ (บูรณาการงานอนามัยวัยเรียน)

วัยเด็ก 0-5 ป ผานเกณฑประเมิน
รพ./รพสต. ศดล.คุณภาพ
2 ครั้ง/ป ศูนยเด็ก 13 แหง
13 แหง

13 แหง
23 โรง วัยเรียน (6 – 12 ผานเกณฑประเมิน
รพ./รพสต. รร.สงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง
รวมกับโรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ใหความรูสุขาภิบาลอาหารใหกับผูสัมผัส/ผูประกอบอาหาร

มค.62

ธัชชัย/ปณิธาน

มค.,มิย.62

ธัชชัย/ปณิธาน
ธัชชัย/ปณิธาน
มีค.62 ธัชชัย/รินทรรญา
มค.,มิย.62 ธัชชัย/รินทรรญา
มค.62
ธัชชัย/ปณิธาน

green-clean
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

การประเมินรับรองโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย เทอมละ 1 ครั้ง
กิจกรรมปรับเปลี่ยนและติดตาม
วัยทํางาน

พฤติกรรมในสถานประกอบการ
ดําเนินโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุข สถานประกอบการที่มี รพ./รพสต.
1. ประชาสัมพันธโครงการฯ
คนงาน 50 คนขึ้นไป
2. จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ และติดตามการดําเนินงานโครงการฯ รับรูโครงการฯ รอยละ 100
รับรูโครงการฯ 18 แหง
และเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน พัฒนาตามเกณฑ/สวนขาด
ดําเนินโครงการฯ รอยละ 40
ดําเนินโครงการ 7 แหง
3. สนับสนุนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.
ผานการประเมิน รอยละ 20
ผานการประเมิน 4 แหง
4. สงเสริมการจัดอาหารวางเพื่อสุขภาพ
5. สงเสริมการออกกําลังกาย/ยืดเหยียดกลามเนื้อ สัปดาห 1 วัน
6. สงเสริมการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลตนแบบ
7. สรางแกนนําดานสุขภาพ/อาสาสมัครในโรงงาน
8. สนับสนุนสื่อความรูโรคและอุบัติเหตุจากการทํางานและสื่อความรูที่เกี่ยวของกับโครงการฯ
9. สถานประกอบการประเมินตนเอง
10. รับการประเมินโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข
11. จัดทํานวัตกรรมหรืองานวิจัยดานอาชีวอนามัย
ปละ 1 เรื่อง รพ.
มีนวัตกรรมหรื องาน

เรียงสอน
สหวิชาชีพ
มค-กพ 62
มค-กพ 62
กพ - เมย. 62

เมย 62
พค - มิย 62
กพ-กย 62

เรียงสอน

วิจยั ปี ละ 1 เรื อง

การจัดบริการคลินิกเกษตรกร
- ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตรในกลุม อยางนอย
เกษตรกร โดยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 ขั้นตอน เปาหมาย1แหง
รพ./ รพ.สต.ทุกแหง หนวยบริการละ 1 กลุม (หมูบาน/ชุมชน/กลุมเกษตรกร)
และดําเนินการตอเนื่อง เพิ่มเปาหมายปละ 1 กลุม ทุกป

รพ, รพสต

มีการจัดบริการ
คลินิกเกษตรกร
อยางนอย 1 แหง

พค 62กค 62

เรียงสอน/ปณิธาน
ภาคีเครือขาย
แผนไทย,คบส.
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

( กลุมหมายถึง กลุมเกษตรกร หรือ หมูบาน หรือ ชุมชน)
- จัดกิจกรรม สื่อสารความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร และอยางนอย ต.หางฉัตร
การลางผัก/ผลไม เพื่อลดสารเคมีฯ
ปละ 1 ครั้ง
- ขยายผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจากโรงพยาบาลสูภาคีเครือขาย1 เครือขาย ต.หางฉัตร
- รพ. / รพ.สต. จัดบริการคลินิสุขภาพเกษตรกรในหนวยงานไดตามมาตรฐาน
อยางนอย 1 รพ.หางฉัตร
โดยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร ในกลุมแห
เกษตรกรที
ง ๆ ละ 1่มกลุ
า ม
รับบริการ ในหนวยบริการ รพ.และ รพ.สต. โดยการใชแบบคัดกรองความเสี่ยง
หากมีความเสี่ยงสูง ใหตรวจเลือดดูระดับอันตรายฯ ใหการรักษาตามอาการ หรือ สงตอ
คลินิกอาชีวเวชกรรมใน รพ.
- รายงานผลการดําเนินงาน ในระบบ HDC
- สงสรุปผลการดําเนินงานปละ 1 ครั้ง ในเดือน สิงหาคม ทุกป
ปละ 1 ครั้ง
- จัดทําทะเบียนเกษตรกร
รพ, รพสต 6 แหง รพ, รพสต 6 แหง รพ.และรพสต 6 แห
สนังบสนุน
- มีการคัดกรองเกษตรกรที่ใชสารเคมีดวยแบบ นบก.1-56
รพ, รพสต 6 แหง รพ, รพสต 6 แหง มีการดําเนินการ อุปกรณ
ปรับเปลี่ยนพฤติกจากสคร.
รรมฯ
-คัดกรองสารเคมีในกระแสเลือดกรณีอยูในระดับสูง
และคอนขางสูง
- ใหความรูรายบุคคลและรายกลุมเพื่อลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร
-ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตร โดยใชกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 ขั้นตอน
-จัดกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตรและ
การลางผัก/ผลไม เพื่อลดสารเคมี
- ขยายผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจากรพ.

รพ, รพสต 6 แหง รพ, รพสต 6 แหง
รพ, รพสต 6 แหง รพ, รพสต 6 แหง

หรือ กสต.

ผูรับผิดชอบ

มิย- สค 62 เรียงสอน/ปณิธาน
คบส.
กพ-มิย 62
คบส.
มค-สค 62 เรียงสอน/ปณิธาน

มค-สค62 เรียงสอน/ปณิธาน
สค62
ธค 61-มค 62 เรียงสอน/ปณิธาน
พค-มิย 62

มิย 62

เรียงสอน/ปณิธาน

มิย 62

เรียงสอน/ปณิธาน

อยางนอย 1 แหต.ห
ง างฉัตร

มิย - สค 62 เรียงสอน/ปณิธาน

อยางนอย 1 ต.หางฉัตร
แหง

มิย - สค 62 เรียงสอน/ปณิธาน

รพ/รพสต 6 แหง

มค - สค 62 เรียงสอน/ปณิธาน

green-clean
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

สูภาคีเครือขาย ( บูรณาการกับงาน คบส.)
แหง ๆ ละ 1 กลุม
- การใชสมุนไพรรางจืดเพื่อขับสารพิษ (บูรณาการรวมกับงานแพทยแผนไทย
(หมูบาน/ชุมชน/
เกษตรกร)
- คืนขอมูลสุขภาพและผลการดําเนินงานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปละ 1 ครั้ง
อ.หางฉัตร
ประชุมสรางความเขาใจและติดตามการ
ปละ 3 ครั้ง
อ.หางฉัตร มีการติดตามการ
ดําเนินงาน ระดับอําเภอ
ดําเนินงาน อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง
ประสานภาคีเครือขายในการทํางานระดับอําเภอ ในการทํางาน
อยางนอย 1 เครืออ.ห
ขายางฉัตร มีการประสานเครือ
แบบบูรณาการ
ขายอยางนอย
1 เครือขาย

การพัฒนาระบบใหยั่งยืน
การจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
ตามแนวทางโครงการชุมชนเขมแข็งในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

มิย - สค 62 เรียงสอน/ปณิธาน
สค 62 เรียงสอน/ปณิธาน
ธค , กพ, พค เรียงสอน/ปณิธาน
62
พค 62

เรียงสอน/ปณิธาน

วัยผูสูงอายุ
ผูพิการ/โรคเรื้อรัง
และผูดอยโอกาส
อปท. 8 แหง อปท.ทุกแหง มีฐานขอมูล

มค.62

ธํชชัย/ปณิธาน

มีพท.นํารอง

มค.62

ธํชชัย/ปณิธาน

1. จัดทําฐานขอมูลชุมชนเขมแข็งในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมชุมชน
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
- คัดเลือกพื้นที่เปาหมายดําเนินการ
รพสต.ละ1 หมู รพ./รพสต.
- ดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง ใหครบตามเกณฑ ตามบริบทปญหาพื้นที่

green-clean
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ลําดับ

โครงการ

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

2.3.1 จัดทําฐานขอมูลชุมชนเขมแข็งใน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน

7 ตําบล

ทุกตําบล
อปท.ทุกแหง

2.3.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
- คัดเลือกพื้นที่เปาหมายดําเนินการ

7 ตําบล

ทุกตําบล
อปท.ทุกแหง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

- ดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง ใหครบตาม
เกณฑ ตามบริบทปญหาพื้นที่ ดังนี้
1) ชี้แจงทําความเขาใจ สงเสริมองคความรูและ
พัฒนาศักยภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับ
คณะกรรมการตําบลจัดการสุขภาพ อปท./
แกนนําชุมชน (ผูใหญบาน,กํานัน) และ อสม.
2) ภาคีเครือขาย รวมกันชี้แจงรณรงค กระตุน
สรางความตระหนักใหชุมชนมีบทบาทในการ
มีสวนรวม และรวมวิเคราะหสถานการณสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่
3) สนับสนุนใหชุมชนรวมกันประเมินความเสี่ยงดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในประเด็นผูสูงอายุและจัดลําดับ
ความสําคัญของการจัดการปญหา
4)สนับสนุนใหชุมชนรวมกันจัดทําแผนงานกิจกรรม
สําหรับจัดการความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานอาคารสถานที่และบริเวณภายนอก
1.รพ.สต., ทต./อบต.,วัด ควรมี

7 ตําบล
7 ตําบล
อปท.ทุกแหง อปท.ทุกแหง

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ
ตําบลเปาหมายมี
มค.62
การจัดสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอสุขภาพ
ผูสูงอายุ
8วัด
มค.62
12วัด
11วัด
8วัด
ผลผลิต/
ผลลัพธ

3000
มีค.62
- คาอาหาร + อาหารวาง
การประชุม 30x100 =3,000 บาท

7 ตําบล
7 ตําบล
อปท.ทุกแหง อปท.ทุกแหง

มีค.62

7 ตําบล
7 ตําบล
อปท.ทุกแหง อปท.ทุกแหง

มีค.62

มีค.62

10 แหง

รพ.สต.

ผูรับผิดชอบ
ธํชชัย/ปณิธาน
ธํชชัย/ปณิธาน
ธํชชัย/ปณิธาน
ธํชชัย/ปณิธาน
ธํชชัย/ปณิธาน
ธํชชัย/ปณิธาน
สมพิศ
รัตนา

ธัชชัย/ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา
ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา
ปณิธาน
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา

ปณิธาน

green-clean
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
-หองน้ํา มีปายสัญลักษณรูปผูสูงอายุ และ
มีราวจับ
-ทางลาด สําหรับรถเข็น
-บันไดควรมีราวจับมีลักษณะกลม
-ที่จอดรถตองมีผิวเรียบเสมอกัน มีสัญลักษณ
รูปผูพิการที่พื้นและรูปผูสูงอายุที่พื้น
-อางลางมือควรมีราวจับ
-บันไดควรมีราวจับทั้ง 2 ขาง และควรมีพื้นผิวตาง
สัมผัสเตือน อยูบริเวณกอนและสิ นสุดทางบันได
-ทางเดิน ทางเชื่อมบริเวณทางแยกตองมีพื้นผิว
ตางสัมผัส โดยพื้นผิวตางสัมผัสเตือน

-พื้นภายในอาคาร ตองไมมีพื้นตางระดับ และ
สามารถสวมใสรองเทาเขาภายในอาคารไดเพื่อ
ความสะดวกสําหรับผูสูงอาย
5) ประเมินตนเองถึงระดับความสําเร็จ โดยใชแบบ
ประเมินการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

5 แหง
39 แหง

ทต./อบต.
วัด

1 แหง
10 แหง
8 แหง

รพช.
รพ.สต.
ทต./อบต.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ
ธัชชัย
สมพิศ
รัตนา

กย.62

ปณิธาน
ธัชชัย

การควบคุมกํากับ

1. สรุปผลการดําเนินงาน /สงรายงานจังหวัดทุก 3 เดือน
2. สรุปประเมินผล
การคุมครองสุขภาพประชาชน
จากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง(Hot Zone)

ตค.62-กย62 ธัชชัย/ปณิธาน
กย.62 ธัชชัย/ปณิธาน
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จํานวน
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- สํารวจขอมูลดาน สวล.ใน อปท.ปละ 1 ครั้ง
อปท. 8 แหง อปท.ทุกแหง มีฐานขอมูล
ธค.60 ธัชชัย/ปณิธาน
เปนพี่เลี้ยง สนับสนุนการออกขอกําหนดทองถิ่นและการบังคับใชกฎหมายใน อปท.
มีขอกําหนดทองถิ่น
มค.62 ธัชชัย/ปณิธาน
(ปรับปรุงขอบัญญัติใหสอดคลองกับ พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2560
ธัชชัย/ปณิธาน
และ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560)
ธัชชัย/ปณิธาน
- เชิญทองถิ่นขอรับการประเมิน EHA
เทศบาล 4 แหงหฉ,หฉมต,มย,ปยค
อปท.ทุกแหงสงขอ
มค.62 ธัชชัย/ปณิธาน
- เปนพี่เลี้ยงและรวมประเมินรับรองมาตรฐานระบบอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาล 4 แหงหฉ,หฉมต,มย,ปยค
รับการประเมินEHA
กพ. - มีค.62 ธัชชัย/ปณิธาน
- ประชุมชี้แจงเกณฑการประเมิน EHA แกอปท.
กพ.62 ธัชชัย/ปณิธาน
.อปท.+สาสุข ทุกอปท. จนท.มีความเขาใจ 2,000 UC
-ประสาน อปท.ในการกํากับให คลินิกคน/สัตว เอกชนไดรับการกําจัด ถูกอปท.
ตอง 8 แหง ทุกอปท. เกณฑ EHAถูกตอง คาอาหาร + อาหารวาง
ธค.62 ธัชชัย/ปณิธาน
มีเอกสารแสดงการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อประกอบการอนุญาต
อปท. 8 แหง ทุกอปท. ทุกแหงทําถูกตอง20x100 =2,000 บาท
ธัชชัย/ปณิธาน
- เฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน
11 แหง
รพ/รพสต. มีรายงานสง จว.
ตค.61- กย.62 เรียงสอน/ปณิธาน
- ดําเนินการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ตามเกณฑมาตรฐาน อยางตอเนื่อง โดยทีม Env
การเฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน
1) รายงานผูปวยไดรับผลกระทบจาก
ภาวะหมอกควัน

1 แหง

รพ.หางฉัตร

รายงาน ทุกวัน รพ.หางฉัตร

ผานระดับ 5

ตค.61- กย.62 ธัชชัย/เรียงสอน

มีการรายงานทุกวัน

มค 62-เมย.62 เรียงสอน

ประชาชน 7 ตําบล
ไดรับความรูกา
ปองกันสุขภาพฯ
กลุมเสี่ยงไดรับสนับ
สนุนหนากากอนามัย

มค 62-เมย.62 เรียงสอน
/ปณิธาน

ผูปวย 12 กลุมโรค

จาก Hos - XP

2) สนับสนุนความรูการปองกันสุขภาพจากภาวะ
หมอกควัน การลดการเผา การสวมใสหนากาก
แกมอค.อสม. เพื่อประชาสัมพันธแกประชาชน
3) สนับสนุนหนากากอนามัยใหกับกลุมเสี่ยง
4) สรุปสถานการณผูปวยและผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ

7 ตําบล
x 1 ครั้ง
รพ.และรพสต.

1 ครั้ง

เรียงสอน/
ปณิธาน
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พื้นที่
ดําเนินการ

5) คืนขอมูลแกมอค . อสม. ผูนําชุมชนพรอมขอเสนอแนะ

ปละ 1 ครั้ง

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลการดําเนินงาน

ปละ 1 ครั้ง

ชุมชนไดรับขอมูล
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
อ.หางฉัตร มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู อยางนอย
ป ละ 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

และแนวทางดําเนินงานปตอไป
- ประสานภาคีเครือขายในพื้นที่ อําเภอ
- สนับสนุน/ผลักดัน นโยบายใหเกิดการจัดตั้งศูนยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ /
ในอําเภอ โดยผานคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอําเภอ

1 แหง

อ.หางฉัตร

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

เปาหมาย
และจํานวน

มีสถานที่กําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ

เมย 62

กพ.62

ผูรับผิดชอบ
เรียงสอน
/ปณิธาน
เรียงสอน/ปณิธาน

เรียงสอน/ปณิธาน
ธัชชัย/ปณิธาณ

การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
1. ประสานภาคีเครือขายการทํางานระดับอําเภอ(อปท./รพช./รพ.สต./เครื1อขเครื
ายอาหารฯ
อขาย รพ./รพสต. มีภาคีเครือขาย
ธค.61 รินทรรญา
2. จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศ(ปรับปรุงทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
ทุกรานโรงอาหาร รพ./รพสต. มีฐานขอมูล
/ปณิธาณ
ในโรงงาน รานที่รับจัดทําขาวกลอง โตะจีน,ตลาดสด,ตลาดนัด สรุปวิเคราะหประเมินผลการดํ
รพ./รพสต.
าเนินงาน
การเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร (ตัวอยางอาหาร น้ํา น้ําแข็ง มือผูสัมผัสอาหาร
รพ./รพสต.
และภาชนะอุปกรณ ดวย SI-2) และคืนขอมูลใหผูเกี่ยวของ (ผูประกอบการ โรงงาน อปท รพ./รพสต.
3. ดําเนินการ ตามแนวทางการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร
รพ./รพสต. รานผานเกณฑCFGT
ธค.61- กย 62รินทรรญา/
4. พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม อปท.(EHA) ประเด็นสุขาภิบาลอาหาร รพ./รพสต. ผานเกณฑ EHA
ปณิธาณ
( EHA:1001/EHA:1002/EHA:1003)
รพ./รพสต.
5. ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายอาหารปลอดภัยและภาคีที่เกี่ยวของในอําเภอรพ./รพสต. มีรายงานการประชุม3000
กพ.62
รินทรรญา/ปณิธาณ
- คาอาหาร + อาหารวาง การประชุม 30x100 =3,000 บาท
6. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานอาหาร รานอาหาร โรงอาหารโรงงาน รพ./รพสต. มีรายงานการประชุม5000
มีค..62
รินทรรญา/ปณิธาณ
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

ผูรับจัดทําขาวกลอง งานเลี้ยง โตะจีน ตลาดสด และ ตลาดนัด
รพ./รพสต.
- คาอาหาร + อาหารวาง การประชุม 50x100 =5,000 บาท
7. สํารวจแนะนําและการรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการรานอาหารแผงลอย โรงอาหาร
รพ./รพสต. รานผานเกณฑCFGT
ธค.61-มค62 ริทรรญา/ธัชชัย
โรงงาน ผูรับจัดทําขาวกลอง งานเลี้ยง โตะจีน ตลาดสด และ ตลาดนัด
รพ./รพสต.
8. ตรวจแนะนําและเฝาระวังสุขาภิบาล
รพ./รพสต. ไมมีรายงานผูปวยFP
ตค.61 - กย.62รินทรรญา/ปณิธาณ
อาหาร ในงานเทศกาล งานบุญ กีฬาสี ฯลฯ
9. สื่อสารความเสี่ยงและเตือนภัยความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา ใหประชาชนและหนวยงาน
รพ./รพสต. อาหารเปนพิษ
- จัดทําสื่อสุขศึกษา
รพ./รพสต. มีการประชาสัมพันธ
อาหาร
- ประชาสัมพันธผานสื่อชองทางตางๆ (บอรดประชาสัมพันธ/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
รพ./รพสต.
/เอกสาร แผนพับ การประชุมประจําเดือน อสม./กํานัน ผญบ.ฯลฯ )
รพ./รพสต.
10. ยกยองและเผยแพรประชาสัมพันธสถานประกอบการที่ไดมาตรฐาน การมอบปาย CFGT
รพ./รพสต. มีการมอบปาย
11. สุมประเมินคุณภาพสถานประกอบการอาหาร
รพ./รพสต.
12. รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
รพ./รพสต.
มีรายงาน
13. สรุปวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงาน
รพ./รพสต. มีรายงานสรุป
การพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค(น้ําตูหยอดเหรียญ/ประปาหมูบาน)
ผานเกณฑ EHA
1. ประชุมภาคีเครือขายพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคในพื้นที่
ภาคี 20 คน รพ./รพสต. มีรายงานการประชุม
มีค.62 ธัชชัย/ปณิธาณ
2. จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศ(สํารวจน้ําตูหยอดเหรียญในเขตพื้นที)่
ธค.61 ธัชชัย/ปณิธาณ
3. รวมกับ อปท.ในพื้นที่ สํารวจดานกายภาพ ไดแก สภาพสุขาภิบาลสถานที
อปท.่ตั้ง8 แหง ทุกอปท.
มีฐานขอมูล
มค.62 ธัชชัย/ปณิธาณ
ลักษณะตูน้ํา แหลงน้ํา และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
4. รวมกับ อปท. ในการเฝาระวังมาตรฐานคุณภาพน้ํา โดยการใชชุดทดสอบอย
อปท.างง
8 าแห
ย ง ทุกอปท. มีการตรวจตามแผน
มค.62 , กค.62 ธัชชัย/ปณิธาณ
ตรวจสอบการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (อ 11) ทุก 6 เดือน
5. สรุปผลการสํารวจดานกายภาพและการเฝาระวังมาตรฐานคุณภาพน้ํา และคื
อปท.น8ขอแหมูลง ให ทุกอปท. มีการคืนขอมูล
มีค.62 ธัชชัย/ปณิธาณ
ทองถิ่นและผูประกอบกิจการ เพื่อดําเนินการควบคุมตูน้ําดื่มหยอดเหรียญใหเปนไปตาม
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เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

กฎหมาย (เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)
6. เปนพี่เลี้ยงเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลออปท.
ม อปท8 แหง

ทุกอปท.

ผานประเมินEHA

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

กพ-พค.62 ธัชชัย/ปณิธาณ

ประเด็น EHA : 2003 การพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค(น้ําตูหยอดเหรียญ)
7. รวมกับ อปท.เฝาระวังมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาหมูบาน โดยการใชชอปท.
ุดทดสอบ
8 แหง ทุกอปท.
คลอรีนอิสระตกคาง ว.720
8. ประชาสัมพันธ ผลการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค และเตือนภัยน้ําบริโภคไม
อปท.ได8มแห
าตรฐาน
ง ทุกอปท.
ใหประชาชน และ อปท.ในพื้นที่
9. รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ทุก 3 เดือน ทุกอปท.
10. สรุปวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงาน
1 ครั้ง
ทุกอปท.

มีผลการตรวจสอบ

กพ.62

ธัชชัย/ปณิธาณ

มีการประชาสัมพันธ

มิย.62

ธัชชัย/ปณิธาณ

มีรายงาน
มีรายงานการสรุป

ตค.61-กย.62 ธัชชัย/ปณิธาณ
สค.62 ธัชชัย
/ปณิธาณ

การขับเคลื่อนองคกร/ชุมชนตนแบบปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%
1. กําหนดนโยบายองคกรปลอดโฟมในหนวยงาน
บูรณาการงาน G & C
2. ประชุมภาคีเครือขายอาหารปลอดภัยและภาคีที่เกี่ยวของ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ในระดับอําเภอ
3. ประชาสัมพันธเชิญชวนหนวยงาน/องคกรเขารวมโครงการ
4. เผยแพรประชาสัมพันธ(เอกสาร แผนพับ ฯลฯ)
5. ประเมินคัดเลือกองคกร/ชุมชนตนแบบปลอดภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร 100%
6. สงรายชื่อองคกร/ชุมชนตนแบบปลอดภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร 100% ใหจังหวัด เพื่อขอรับประกาศเกียรติคุณ

อปท. 8 แหง

ทุกอปท.

มีนโยบาย

ธค.62

1 ครั้ง

ทุกอปท.

มีรายงานประชุม

ธค.62

รินทรรญา/
ปณิธาณ
รินทรรญา/ปณิธาณ

อปท. 8 แหง

ทุกอปท.

มีองคกรเขารวม

มค.62

รินทรรญา/ปณิธาณ

1000 แผน รพ/รพสต. มีการแจกแผนพับ
2000 uc
รพสต.ละ 1 หมู รพ/รพสต. มีชุชนตนแบบ จัดทําแผนพับ 2000 บาท

มค.62
มีค.62

รพสต.ละ 1 หมู รพ/รพสต. มีรายชื่อองคกร

มีค.62

รินทรรญา/ปณิธาณ
รินทรรญา/
ปณิธาณ
รินทรรญา
/ปณิธาณ

green-clean
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
7. ประชาสัมพันธนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
และขยายผลพื้นที่ปลอดโฟม
8. สื่อสารความสูผูบริโภคใหมีพฤติกรรมลด ละ เลิก
การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ผานสื่อชองทางตางๆ
(บูรณาการคณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ ในพื้นที)่
9. จัดประชุมปลอดโฟมผูประกอบการการ
โรงอาหารโรงงาน โรงเรียนศผด.กลุมแมบาน
10.จัดทําปายรานอาหารปลอดโฟมตลาดสด/หนวยงาน
รพ.สต.11แหง/วัด
ผูรับจัดทําขาวกลอง งานเลี้ยง โตะจีน ตลาดสด และ ตลาดนัด
11. สรุปวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
และจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

อปท. 8 แหง

รพ/รพสต.

มีนวตกรรม

ทุกหมูบาน

รพ/รพสต. มีการประชาสัมพันธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
แหลง ดําเนินการ
จํานวน
งบ

ผูรับผิดชอบ

มค.62-มีค.62 รินทรรญา/
ปณิธาณ
มค.62-มีค.62 รินทรรญา/
ปณิธาณ

รพ./รพสต. มีรายงานการประชุม

1 ครั้ง

รพ./รพสต. มีรายงานการประชุม7,500
รินทรรญา/
วัด
ปณิธาณ
ปายไวนิลปลอดโฟม จํานวน 15 ผืนx500 = 7500
รพ/รพสต. มีรายงานการสรุป
สค.62 รินทรรญา/ปณิธาณ

green-clean
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ....หางฉัตร......จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น / งาน : ยุทธศาสตร PP&P
ตัวชี้วัดและเปาหมายกสธ.
1. รอยละผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
2. รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานที่กฏหมายกําหนด
3. รอยละผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
เปาหมายจังหวัดลําปาง
1. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไมนอยกวา 96
2. รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดรอยละ100
3. ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ป62=80, ป63=85, ป64=90, ป65=95
4. รอยละของผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่รองเรียนไดรับการแกไขรอยละ 100
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : 1. ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยรอยละ 99.53
2. ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 94.58
3. สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดรอยละ100
4. ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่รองเรียนไดรับการแกไขรอยละ 100

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

1 รหัสโครงการ...120111
โครงการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิต
ภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ

โครงการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ
สุขภาพ อ.หางฉัตร ป 2562
1) ควบคุมกํากับดูแลและสงเสริม
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพกอน
ออกสูตลาด ( Pre-marketing
control )

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

วิชชุดา คมขํา

คบส

86

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

1. ประชาสัมพันธชองทางการขอ
อนุญาตสถานประกอบการผลิตภัณฑ
สุขภาพและโฆษณาแกผูประกอบการ
1.1. ประชาสัมพันธการอนุญาตสถาน
สถานประกอบการ ผลิตภัณฑสุขภาพ
และโฆษณาแกผูประกอบการ
ผานทางเสียงตามสายหนังสือราชการ
เอกสารแผนพับ Social Network
เชน line group ,Face Book ฯลฯ
2. พัฒนาผูประกอบการใหสามารถ
เขาสูระบบการขออนุญาต
e-submission (รวม สสจ.)
2.1 ใหคําแนะนําผูประกอบการดาน
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
เพื่อใหสามารถเขาสูระบบการขอ
อนุญาต e-submission
3. ผลักดันผูประกอบการใหไดรับ
อนุญาตสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ
สุขภาพ และโฆษณาตามกฎหมาย
3.1ใหคําแนะนําและความรูแกผูประ
กอบการในดานการพัฒนาสถาน
ประกอบการ ผลิตภัณฑสุขภาพ
และโฆษณาใหถูกตองตามที่กฎ
หมายกําหนด

ผูประกอบการ
100 ราย

อ.หางฉัตร

ทุก 6 เดือน
100 ราย

อ.หางฉัตร

ผูประกอบการรับรู
แนวทางการขออนุ
ญาตสถานประกอบ
การและผลิตภัณฑฯ
ผานชองทางตางๆเพิ่ม
ขึ้น

30 ราย
1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

ผูประกอบการสามารถ

30 ราย
ทุก 6 เดือน

อ.หางฉัตร

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ธ.ค /มิ.ย

รพ./รพ.สต.

ธ.ค /มิ.ย วิชชุดา คมขํา

มี.ค62

วิชชุดา คมขํา

เขาสูระบบการขออนุ
ญาต e-submission
ได

ผูประกอบการสามารถ

ก.พ/ส.ค วิชชุดา คมขํา

พัฒนาสถานประกอบ
การและผลิตภัณฑฯ
ใหถูกตองตามกฎหมาย

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

4. พัฒนาระบบการอนุญาตใหเปน
ไปตามมาตรฐาน
4.1จัดทําขอมูลและปรับปรุงทะเบียน
ฐานขอมูลสถานประกอบการผูประ
กอบการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและ
บริการสุขภาพ

4.2จัดตั้งจุดบริการดานการขออนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพและรับเรื่องรองเรียน

1 ครั้ง/ป
สถานที่ผลิตGMP 15 แหง
สถานพยาบาล 11 แหง
รานยา 10 แหง
รานชํา 280 แหง
สถานที่ผลิตอาหาร20 แหง
สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง /
ยาสมุนไพร 5 แหง
สสอ. 1 แหง

***คาจัดทําปายชื่อศูนยและปายประชาสัมพันธ 500x3 ปาย
5.ใหคําปรึกษาการขออนุญาตแกผู
ประกอบการ
5.1 ใหคําแนะนําและความรูแกผูประ
1 ครั้ง/ป
กอบการในการขออนุญาตผลิต ผลิต
ทุกรายใหม
ภัณฑหรือบริการสุขภาพและโฆษณา
50 ราย
ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด

อ.หางฉัตร
73 หมูบาน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ธ.ค61

ฐานขอมูลทะเบียน

ผูรับผิดชอบ
รพ./รพ.สต.

สถานประกอบการเปน

ปจจุบัน

อ.หางฉัตร

มีจุดบริการดานการ
ขออนุญาตและรับ
เรื่องรองเรียน
1,500

อ.หางฉัตร

ผูประกอบการมีความ
รูในการขออนุญาต
ผลิต ผลิตภัณฑหรือ

UC

ก.พ62

คมขํา วิชชุดา

ก.พ62

คมขํา วิชชุดา

ต.ค-ก.ย

วิชชุดา คมขํา

บริการสุขภาพ โฆษณา

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

2) ควบคุมกํากับดูแลและสงเสริม
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพหลัง
ออกสูตลาด ( Post -marketing
control )
1. พัฒนาระบบกํากับ ดูแลตรวจสอบ
เฝาระวังผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
ใหมีความปลอดภัยในการบริโภค
1.1 การตรวจสอบเฝาระวังสถานประ
กอบการ
-สถานที่ผลิตและขายยา
-สถานที่ผลิตและจําหนายอาหาร
-สถานที่ผลิต/จําหนายเครื่องสําอาง
-สถานพยาบาล/สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
** คาตอบแทนตรวจนอกเวลา

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตามที่กฎหมายกําหนด

1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

13 แหง
20 แหง
5 แหง
11 แหง

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฎ
หมายกําหนด
1,000

UC

มี.ค62

วิชชุดา คมขํา

มี.ค62
มี.ค62
มี.ค62
มี.ค62

วิชชุดา คมขํา
วิชชุดา คมขํา
วิชชุดา คมขํา
วิชชุดา คมขํา

พนักงานเจาหนาที่ 2 คน
พนักงานขับรถ 1 คน

-ตรวจสอบเฝาระวังรานชํา
( เนนการสํารวจฉลากอาหารแปรรูป
การจําหนายยาปฏิชีวนะ สเตียรอยด
ยาลูกกลอน ยาชุด NSAIDs เครื่องสําอาง
ที่มีสารหามใช ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีความ
เสี่ยง )

1.2 เฝาระวังการโฆษณาทางสื่อ

1 ครั้ง/ป
280 แหง
73 หมูบาน

อ.หางฉัตร

สถานที่จําหนายผลิต
ภัณฑผานเกณฑตามที่
กฎหมายกําหนด

เม.ย62

รพ./รพ.สต.

ทุกเดือน

อ.หางฉัตร

โฆษณาผลิตภัณฑสุข

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

คบส

89

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

( วิทยุชุมชน แผนพับ เสียงตามสาย
อินเตอรเน็ต ฯ )

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ภาพที่ผิดกฎหมายได
รับการจัดการ

-คลื่นวิทยุชุมชนบานแมฮาว105.25 MHz
-คลื่นวิทยุกระแสหลัก 1 ปณ.ลําปาง
-คลื่นวิทยุกระแสหลักตํารวจภูธรภาค5

1.3 การเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห
-ยาแผนโบราณ (ตรวจสเตียรอยด)
-อาหาร ( รวมสสจ. )
: น้ําบริโภค
: น้ําแข็ง
: เกลือบริโภค
: หนอไมปบ
: ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
: นมโรงเรียน
: ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
: ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
-เครื่องสําอาง
2. จัดระบบแจงเตือนภัยที่รวดเร็ว
และเชื่อมโยงเครือขาย
2.1 แจงเตือนภัยผานเครือขายที่เกี่ยว
ของโดยผานทาง LINE Application

15 ตย.

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

15 ตย.
รวมสสจ.
รวมสสจ.
รวมสสจ.
2 ตย.
รวมสสจ.
รวมสสจ.
รวมสสจ.
10 ตย.

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

20 เครือขาย
เครือขายอย.นอย/อปท.
เครือขายเจาหนาที่ รพ.สต.
เครือขายคบส.ในชุมชน

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ได
รับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด

- เครือขาย/ผูนําชุมชน
รับรูขาวสารเตือนภัย
ทาง line และsocial
network และสงตอ
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งบประมาณ
จํานวน

2.2 แจงเตือนภัยไปยังประชาชนโดย
ทุกกรณี
ผาน Social Network เชน
เว็ปไซด LINE Application
2.3 แจงเตือนภัยไปยังชุมชนโดยผาน
เครือขายในชุมชน 10 แหง
ผูนําชุมชนทาง LINE
ผานทาง รพ.สต.
3. จัดการผลิตภัณฑสุขภาพ โฆษณา
และสถานประกอบการที่ผิดกฎหมาย
มาตรการทางปกครองอยางเขมงวด
3.1 ประสานการดําเนินการทางกฎ
ทุกกรณี
หมายไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ตํารวจ ทหาร กสทช. หนวยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวของ อปท.
4. บริการตรวจสอบฉลากและ
คุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ
4.1จัดใหมีจุดบริการตรวจสอบฉลากและ
สสอ. 1 แหง
สารปนเปอนในผลิตภัณฑสุขภาพดวย
รพ.สต. 10 แหง
ชุดทดสอบเบื้องตนในหนวยบริการ
รพช. 1 แหง
สาธารณสุขทุกระดับ
***คาจัดทําปายจุดบริการ 300x12 ปาย
***คาจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องตนรวมคาจัดสง
- ชุดทดสอบสเตียรอยด 20 ตย. 1,100 บาท
- ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 20 ตย. 750 บาท
- ชุดทดสอบกรดวิตะมินเอ 20 ตย. 300 บาท
- ชุดทดสอบบอแรกซ 50 ตย. 90 บาท

อ.หางฉัตร

แหลงงบ

ชุมชนได

อ.หางฉัตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค-ก.ย

วิชชุดา คมขํา

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

-ผลิตภัณฑสุขภาพ
โฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ไดรับการจัดการ

ต.ค-ก.ย

วิชชุดา คมขํา

อ.หางฉัตร

-สถานบริการมีจุด
บริการตรวจสอบ
ฉลากและสารปนเปอน
ในผลิตภัณฑสุขภาพ

ก.พ62

รพ./รพ.สต.

ก.พ62
ก.พ62

วิชชุดา คมขํา
วิชชุดา คมขํา

3,600

UC

3,600

UC
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โครงการ
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พื้นที่ดําเนินการ
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งบประมาณ
จํานวน

- ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิก 50 ตย. 120 บาท
- ชุดทดสอบฟอรมาลิน 20 ตย.360 บาท
- ชุดทดสอบสารโพลาร 25 ตย. 530 บาท
4.2 ขอสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องตนจากหนวย
งานอื่นเชน เทศบาล/อบต.
5.พัฒนาระบบการรับเรื่องรองเรียน
ดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
5.1ประชาสัมพันธชองทางรองเรียนให
ประชาชนทราบผานสื่อตางๆ

5.2 จัดทํา SOP เรื่องรองเรียนของ
อําเภอและดําเนินการตาม SOP
** ทบทวน SOP เดิมและจัดทําแนว
ทางปฏิบัติใหม
6.พัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่
ใหสามารถจัดการปญหาในพื้นที่ได
6.1จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ระดับตําบล
**บูรณาการการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย

รพ.สต. 10 แหง
รพช. 1 แหง

1 ครั้ง/ป
เสียงตามสาย
เอกสารแผนพับ
line group
Facebook
1 ครั้ง/ป
รพ.สต. 10แหง
รพช. 1 แหง

อ.หางฉัตร

1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

- เรื่องรองเรียนไดรับ
การจัดการตามมาตร

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ธ.ค61

รพ./รพ.สต.

มี.ค62

วิชชุดา คมขํา

ม.ค62

รพ./รพ.สต.

ก.พ62

วิชชุดา คมขํา

ฐานแนวทางที่กําหนด

อ.หางฉัตร

-พนักงานเจาหนาที่
สามารถจัดการปญหา
ในพื้นที่ได

7.สรางความเขมแข็งของคณะกรรม
การอาหารปลอดภัย
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7.1 สรางความเขมแข็งของคณะกรรม
การอาหารปลอดภัยระดับอําเภอ

1.2จัดอบรมเจาหนาที/่ เครือขายคุม
ครองผูบริโภคใหสามารถเผยแพรขอ
มูลความรูใหกับประชาชนกลุมเปา
หมาย

ผูรับผิดชอบ

ทุก 6 เดือน

อ.หางฉัตร

- ผลิตภัณฑอาหารสด
และอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย

ม.ค/ส.ค รพ./รพ.สต.
วิชชุดา คมขํา

ทุกกรณีที่พบ

อ.หางฉัตร

-สถานประกอบการ

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.
วิชชุดา คมขํา

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

ก.พ62

วิชชุดา คมขํา

(บูรณาการรวมกับงานอาหารปลอดภัย)

8. ควบคุมกํากับติดตามและประ
เมินผลการตรวจสอบเฝาระวัง
8.1เฝาระวังสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ
และบริการสุขภาพที่ไมผานเกณฑที่กํา
หนดหรือมีขอปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑหรือ
บริการสุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน
หรือตามที่กฎหมายกําหนด
3)งานพัฒนาศักยภาพใหผูบริโภค
ความรูความเขาใจในการบริโภค
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่ถูก
ตอง
1. พัฒนาสื่อองคความรูที่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย
1.1 เผยแพรขอมูลขาวสารผาน line
Application ใหกลุมเครือขาย

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เพื่อสุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามที่กฎ
หมายกําหนด

เครือขายอย.นอย
เครือขายอสม.
เครือขายคบส.ในชุมชน
1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

อ.หางฉัตร

-เครือขายไดรับขอมูล
ขาวสารผาน line
application
-เครือขายมีความรู
และสามารถเผยแพร
ขอมูลใหประชาชนได
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โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

**บูรณาการการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย

2.พัฒนาประสิทธิภาพชองทางการ
สื่อสารที่มีอยูใหเขาถึงประชาชน
กลุมเปาหมาย
2.1เผยแพรขอมูลขาวสารผาน Line
Application ใหกลุมเครือขาย
2.2สื่อสารขอมูลผานการประชุม
ประจําเดือนในหนวยงานภาครัฐ และ
เครือขาย
3.พัฒนาฐานขอมูลองคความรูเกี่ยว
กับผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหมีขอมูล
ที่ถูกตองทันสมัยสามารถเขาถึงได
สะดวก รวดเร็ว
3.1สื่อสารขอมูลโดยผานหนังสือ
ราชการใหหนวยงานของรัฐและเครือ
ขายที่เกี่ยวของ

เครือขายอย.นอย
เครือขายอสม.
เครือขายคบส.ในชุมชน
ทุกเดือน
ประชุมอสม.ประจําเดือน
ประชุมคปสอ.

รพ.สต. 10แหง
อปท.
โรงเรียน
เครือขายคบส.ในชุมชน

อ.หางฉัตร

73 หมูบาน
อ.หางฉัตร

อ.หางฉัตร

-เครือขายไดรับขอมูล
ขาวสารผาน line
application
-เครือขายไดรับขอมูล
ผานการประชุมประ
จําเดือนของหนวยงาน

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

-เครือขายไดรับขอมูล
ผานทางหนังสือราชการ
ของรัฐ

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

4.พัฒนาเครือขายภาคประชาชนดาน
การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
และบริการสุขภาพใหมีความเขมแข็ง
(เชน อย.นอย อสม ฯ) และมี
ศักยภาพในการดําเนินงาน
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
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งบประมาณ
จํานวน

4.1 การดําเนินงาน อย.นอย
1) เชิญชวนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ใหสมัครเขารวมโครงการ อย.นอย
2) ปรับปรุงฐานขอมูลโรงเรียน อย.
นอยใหถูกตองและเปนปจจุบัน
3) สนับสนุนชุดทดสอบเบื้องตนให
เครือขาย
4) สนับสนุนสื่อความรูเรื่องการอาน
ฉลากผลิตภัณฑสุขภาพผานชองทาง
ไลน/เอกสาร (บูรณาการกลุมวัยเรียน)
- สื่อความรูเรื่องวิธีการใชยาปองกัน
การตั้งครรภไมพรอมผานชองทาง
ไลน/เอกสาร(บูรณาการกลุมวัยรุน)
5) ตรวจเฝาระวังยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
6) ตรวจเยี่ยมและประเมินรับรอง
โรงเรียน อย.นอย
4.2 การพัฒนาเครือขาย รพ.สต.ดาน
คบส. ตามมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว

4.3 ติดตามเยี่ยมเครือขายคุมครองผู
บริโภค ฯ

14 แหง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รพ.หางฉัตร
รพ.สต.วอแกว

อ.หางฉัตร

รพ.สต.หนองขาม

รพ.สต.บานเหลา
รพ.สต.ปาเหียง
รพ.สต.ยางออย
นร. ครู
แกนนําอย.นอย

เครือขายอย.นอยมี
ความเขมแข็งและ
สามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ก.พ/ส.ค รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

ก.พ/ส.ค วิชชุดา คมขํา

นร. ครู
แกนนําอย.นอยระดับ
มัธยมตนขึ้นไป

อ.หางฉัตร

ก.พ/ส.ค วิชชุดา คมขํา

อยางนอย 5 รพ.สต.
(บูรณาการงานรพ.สต.ติดดาว)

อ.หางฉัตร

ปละ 1 ครั้ง

อ.หางฉัตร

เครือขายรพ.สต.มี
การพัฒนางานคบส.
ตามมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว
-เครือขายคบส.มีการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่อง

วิชชุดา คมขํา

พ.ค 62

รพ./รพ.สต.
วิชชุดา คมขํา
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โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

4.4 เยี่ยมบานผูสูงอายุที่ปวยดวยโรค
เรื้อรัง ตรวจสอบยาเหลือใช
เและสนับสนุนสื่อใหความรูเรื่อง
สเตียรอยด (บูรณาการกลุมวัยสูงอายุ)
4.5 ประเมินการใชยาของผูสูงอายุ
ตามแบบสอบถาม
4.6อบรมการใชชุดทดสอบความปลอด
ภัยของอาหาร และยา เบื้องตนใหกับ
เครือขายคุมครองผูบริโภคฯในการ
ตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
ในชุมชนไดดวยตนเอง
4.7 ตรวจเฝาระวังยาแผนโบราณ /
ผลิตภัณฑสุขภาพ
5.ขยายเครือขายภาคสวนที่เกี่ยวของ
ดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิต
ภัณฑและบริการสุขภาพ
5.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ขยายเครือขายคบส.

ปละ 1 ครั้ง

ต.หนองหลม

-ผูสูงอายุตระหนักถึง
พิษภัยสเตียรอยด

มี.ค 62

รพ./รพ.สต.

ปละ 1 ครั้ง

ต.หนองหลม

- ทราบสถานการณ

เม.ย62

รพ./รพ.สต.

เม.ย62

วิชชุดา คมขํา

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

เม.ย62

วิชชุดา คมขํา

6. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธและ
ขอมูลดานผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพใหกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน
กลุมเครือขายคุมครองผูบริโภคตลอด
ประชาชนผูสนใจ (บูรณาการกลุมวัยทํางาน)

1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

ทุกเดือน

อ.หางฉัตร

1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

ทุก 6 เดือน

อ.หางฉัตร

การใชยาในผูสูงอายุ
-เครือขายมีความรู
และสามารถใชชุดทด
สอบเบื้องตนได

-เครือขายไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
การดําเนินงานคบส.
-เครือขายมีความรู
เรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ

ม.ค/ก.ค วิชชุดา คมขํา

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

7. รณรงคใหประชาชนสมัครเขาสู
ระบบOryor Smart Application
group line smart consumer
ผานทาง เสียงตามสาย
เอกสารแผนพับ เปนตน
4)การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
เพื่อสรางโอกาสดานการแขงขัน
1.พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ใหสามารถยกระดับมาตรฐาน และ
มีความสามารถในการแขงขันโดย
เฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดกลาง
และเล็ก
1.1ใหคําแนะนําและพัฒนาผูประกอบ
การโอท็อป /วิสาหกิจ ณ สถานที่ผลิต
1.2 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
ชวยเหลือสวนขาดของผูประกอบการ
โอท็อป เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ
1.3 ประสานหาชองทางการตลาดให
กับผูประกอบการ
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการใหมี
ความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรงใส
และเปนธรรม

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ทุก 6 เดือน
เสียงตามสาย
หนังสือราชการ
เอกสารแผนพับ

อ.หางฉัตร

ประชาชนสนใจและ
สมัคร Oryor Smart
application มากขึ้น

ม.ค/ก.ค วิชชุดา คมขํา

1 ครั้ง/ป
10 แหง
1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

-ผูประกอบการได
รับการพัฒนาสวนขาด
และสามารถยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ตนเอง

ส.ค 62

วิชชุดา คมขํา

เม.ย62

วิชชุดา คมขํา

1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

เม.ย62

วิชชุดา คมขํา

อ.หางฉัตร

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

2.1 ใหคําแนะนําและความรูแกผูประ
กอบการในการขออนุญาตผลิต
ผลิตภัณฑหรือบริการสุขภาพและโฆษ
ณาใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
3.สงเสริม สนับสนุนใหเกิดเครือขาย
ของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับ
สนุนขีดความสามารถของผูประกอบ
การ
3.1รวมประชุมกับเครือขายที่เกี่ยวของ
ในการประชุมประจําเดือนของอําเภอ

ผูรับผิดชอบ

10 ราย

อ.หางฉัตร

-ผูประกอบการไดรับ
คําแนะนําในการขอ
อนุญาต ฯใหถูกตอง
ตามกกฎหมาย

ต.ค-ก.ย

วิชชุดา คมขํา

ทุกเดือน
ประชุมอสม.ประจําเดือน
เครือขายอปท.

อ.หางฉัตร

-มีเครือขายหนวย
งานอื่นที่สนับสนุน
ความสามารถของ
ผูประกอบการ

ม.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

เครือขายคุมครองผูบริโภคฯ

3.2สนับสนุนเอกสาร แผนพับ สื่อให
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพให
กับหนวยงานภาครัฐหนวยงานเอกชน
กลุมเครือขายคุมครองผูบริโภค ตลอด
จนประชาชนผูสนใจ

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ทุก 6 เดือน

อ.หางฉัตร

ม.ค/ก.ค วิชชุดา คมขํา

(บูรณาการรวมกับงานอาหารปลอดภัย)

5) งานความปลอดภัยดานอาหาร
1. พัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลขาว
สารใหกับผูประกอบการผลิต/
จําหนายอาหารสด/แปรรูปและ
ประชาชนทั่วไป

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

1.1 วิเคราะหสถานการณที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัย
1.2จัดทําทําเนียบผูจําหนายที่เปน
เปาหมายในการตรวจสอบเฝาระวัง/
รับมอบปายใหเปนปจจุบัน
1.3 สํารวจขอมูลสถานที่ตัดแตงผักสด
ผลไมเพื่อเขาสูการขออนุญาตและสง
ขายใหโรงพยาบาล
1.4ประชาสัมพันธสัญลักษณอาหาร
ปลอดภัยไดแก เครื่องหมายอย. ปาย
รับรองอาหารปลอดภัย(FoodSafety)
ใหกับผูประกอบการผลิต/จําหนายอา
หารสด/แปรรูป และประชาชนทั่วไป
1.5 เผยแพรขอมูลขาวสารผาน Line
Application ใหกลุมเครือขาย

1.6 สื่อสารขอมูลผานการประชุมประ
จําเดือนในหนวยงานภาครัฐ และเครือ
ขาย
1.7 เผยแพรความรูแกประชาชนผาน
สื่อ/ชองทางตางๆ
1.8 ประสานการพัฒนาเครือขายรวม
งานอาหารปลอดภัย

ผลิตภัณฑอาหารสด
และอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย
มากกวารอยละ75

อ.หางฉัตร

ทุกเดือน
เครือขายอย.นอย
เครือขายอสม.
เครือขายคบส.ในชุมชน
ทุกเดือน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ธ.ค 61

วิชชุดา คมขํา

ม.ค 62

รพ./รพ.สต.

ม.ค 62

รพ./รพ.สต.

ม.ค/ก.ค

รพ./รพ.สต.

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

อ.หางฉัตร

ประชุมอสม.ประจําเดือน
ประชุมคปสอ.

ทุกเดือน
ทุกเดือน
เครือขายอย.นอย

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

1.9. ประกาศนโยบาย การดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยในระดับอําเภอ ใหกับ
เครือขายที่เกี่ยวของในระดับอําเภอ
เกษตรอําเภอ อปท. โรงเรียน ปศุสัตว
อําเภอ ฯลฯ
*** นโยบายอาหารปลอดภัย

2. พัฒนาระบบกํากับดูแล ตรวจสอบ
เฝาระวังผลิตภัณฑอาหารสดและ
แปรรูปใหมีความปลอดภัยในการ
บริโภค
2.1สุมตรวจสอบเฝาระวังความปลอด
ภัยของอาหารโดยใชชุดทดสอบเบื้อง
ตน จาก เครือขายคุมครองผูบริโภคฯ
เชน อสม. อย.นอย นักวิทยชุมชนฯ
และเจาหนาที่จากโรงพยาบาลชุมชน

เครือขายอสม.
เครือขายคบส.ในชุมชน
1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

- สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา
- สารปนเปอนในอาหาร (บอ
แรกซ สารกันรา ฟอรมาลิน )
- สารหามใชในเครื่องสําอาง

อ.หางฉัตร

เครือขาย รร.
อปท. /เกษตร
ปศุสัตว

30 ตย.
100 ตย.

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

ม.ค 62

วิชชุดา คมขํา

ความปลอดภัย
มากกวารอยละ75

15 ตย.

(ปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตะมินเอ)

- สเตียรอยดในยาแผนโบราณ

2.2 ตรวจสถานที่จําหนาย/ปรุงประ

ทุก 6 เดือน

10 ตย.
อ.หางฉัตร

มี.ค/ก.ค รพ./รพ.สต.

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

กอบอาหาร

3.บูรณาการงานอาหารปลอดภัยใน
แผนปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
3.1จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํา
งานอาหารปลอดภัย และเครือขายที่
ที่เกี่ยวของในระดับอําเภอเพื่อบูรณา
แผนอาหารปลอดภัยกับหนวยงาน
ภาครัฐตางๆในอําเภอ
- การประชุมคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัย ( บูรณาการงานคบส.)
3.2บูรณาการรวมกับโรงเรียนศูนยเด็ก
ในระดับอําเภอ ในโครงการเครือขาย
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน โครงการ
เด็กไทยแกมใสโครงการเด็กไทยฟนดีฯ
( บูรณาการกลุมวัยเรียน )

- ตลาดประเภท1
- ตลาดประเภท2
- รานอาหาร/แผงลอย
- โรงครัวในรพ.
- ศูนยเด็ก
- รานกวยเตี๋ยว
- สถานที่ผลิตอาหารแปรรูป

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

4 แหง
6 แหง
30 แหง
1 แหง
20 แหง
10 แหง
5 แหง

1 ครั้ง /ป

อ.หางฉัตร

1 ครั้ง /ป

อ.หางฉัตร

1,500

UC

ก.พ 62

วิชชุดา คมขํา

ก.พ 62

วิชชุดา คมขํา

ก.พ 62

วิชชุดา คมขํา

คาอาหาร/อาหารวาง15คน*100

1 ครั้ง /ป

อ.หางฉัตร

4.พัฒนาศักยภาพผูประกอบการผู

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ผลิต/จําหนายอาหารสด/แปรรูป ให
ผลิต/จําหนายอาหารสด/แปรรูปใหมี
ความปลอดภัย
4.1 ใหคําแนะนําผูประกอบการจํา
หนายอาหารสด/อาหารแปรรูปในการ
ผลิตจําหนายอาหารที่มีความปลอดภัย
ในระดับอําเภอ
*** โรงพยาบาล/รพ.สต.ปลอดโฟม
( รวมงานสุขาภิบาลอาหาร )
5.ประชุมคณะกรรมการ เจาหนาที่
และเครือขายในการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย
5.1 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะ
ทํางานอาหารปลอดภัย และเครือขาย
ที่เกี่ยวของในระดับอําเภอเพื่อดําเนิน
การดําเนินงานตามแผนอาหาร
ปลอดภัย

ทุก 6 เดือน

อ.หางฉัตร

รพ.
รพ.สต. 10 แหง

อ.หางฉัตร

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มี.ค/ก.ค รพ./รพ.สต.

รพ./รพ.สต.ไมใช
ภาชนะโฟมบรรจุ

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

ก.พ 62

วิชชุดา คมขํา

อาหาร
1 ครั้ง /ป

อ.หางฉัตร

**บูรณาการการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย

6.การดําเนินงานอาหารปลอดภัยใน

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

โรงพยาบาล
1) การสื่อสารและการมีสวนรวม
- การประชุมคณะกรรมการ รพ.
อาหารปลอดภัย
-ประกาศและสื่อสารนโยบาย Food
Safety Hospital
** นโยบายอาหารวางเพื่อสุขภาพ
( Healthy Break )
- สงเสริมการจัดอาหารวางเพื่อสุข
ภาพในการประชุมทุกครั้ง
- จัดทําบันทึกขอตกลงซื้อขาย
สินคาเกษตรปลอดภัยระหวางโรง
พยาบาลและเกษตรกร
- สื่อสาร ทําความเขาใจกับประชา
ชนและสรางการมีสวนรวม เชน สื่อ
สิ่งพิมพ เสียงตามสาย การจัดเสวนา
-สื่อสาร ทําความเขาใจกับเจาหนาที่
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

รพ.หางฉัตรผาน
ทุก 4 เดือน

ม.ค/พ.ค/ก.ย

วิชชุดา คมขํา

ม.ค 62

วิชชุดา คมขํา

ม.ค-ก.ย

วิชชุดา คมขํา

รพ.หางฉัตร

มิ.ย62

วิชชุดา คมขํา

1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

1 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร

ต.ค-ก.ย

รพ./รพ.สต.

1 ครั้ง/ป

รพ.หางฉัตร เกณฑประเมิน
สสอ.หางฉัตร รพ.อาหารปลอดภัย

รพ./สสอ.
รพ.สต. 10 แหง

ทุกเดือน

รพ./สสอ.
รพ.สต. 10 แหง

1 ครั้ง /ป
เกษตรกรหมู 6 ต.ปงยางคก

2) สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดซื้อ

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

จัดจาง
-โรงพยาบาลจัดทําเมนูอาหารและ
วัตถุดิบลวงหนาทุก 20 วัน
-พัฒนาราน Q-shop สาขา รพ.

ทุกเดือน

แหลงงบ

โรงครัวรพ.

** คาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน 3 ปาย

1,500

UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค-ก.ย

นิลรัตน วิชชุดา

พ.ค62

วิชชุดา

500*3ปาย

3) การควบคุมมาตรฐาน
3.1 การดําเนินการดานบริหารจัด
การตามแบบประเมินมาตรฐานอา
หารปลอดภัยในโรงพยาบาล
- มีนโยบาย/มาตรการสูการปฏิบัติ
-การรณรงค สงเสริมสุขภาพดาน
อาหารและโภชนาการใหผูปวยและ
ประชาชนผูมารับบริการ

1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป

รพ./สสอ.
รพ./รพ.สต.

ม.ค 62
ก.ค-ส.ค

วิชชุดา คมขํา
วิชชุดา นิลรัตน

-จัดทํามาตรฐานอาหารทั่วไป /
อาหารเฉพาะโรค / อาหารทางสาย
ใหอาหาร

1 ครั้ง/ป

โรงครัวรพ.

ม.ค 62

นิลรัตน วิชชุดา

-จัดหาวัตถุดิบอาหารปลอดภัยตาม

ทุกเดือน

โรงครัวรพ.

ต.ค-ก.ย

นิลรัตน วิชชุดา

**บูรณาการสัปดาหเภสัชกรรม /RDU

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

นโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวง
สาธารณสุข
- สงเสริมใหมีแหลงผลิตอาหารปลอด
ภัยในพื้นที่อยางยั่งยืน
- ตรวจสารปนเปอน 6 ชนิด ไฮโดร
ซัลไฟต ฟอรมาลิน สารกันรา บอแรกซ
น้ํามันทอดซ้ํา
- ตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืช
3.2 การดําเนินการดานมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบ
อาหารผูปวยในโรงพยาบาล ตาม
เกณฑสุขาภิบาลอาหาร
3.3 การดําเนินการดานมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของรานอาหารใน
โรงพยาบาล
** คาปายประชาสัมพันธ 3 ปาย

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ทุก 6 เดือน

รพ./รพ.สต.

มี.ค/ก.ย

ทุก 3 เดือน

รพ./รพ.สต.

ธ.ค มี.ค
มิ.ย ก.ย

ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน

รพ./รพ.สต.
โรงครัวรพ.

มี.ค/ก.ย
มี.ค/ก.ย

วิชชุดา คมขํา
รินทรรญา
วิชชุดา

ทุก 6 เดือน

รานอาหารรพ.

มี.ค/ก.ย

รินทรรญา
วิชชุดา

พ.ค62

วิชชุดา
รินทรรญา

มี.ค/ก.ย

วิชชุดา คมขํา

1,500

UC

500x3ปาย

4. การดําเนินการดานเผยแพรประชา

ผูรับผิดชอบ

ทุก 6 เดือน

รพ./รพ.สต.

วิชชุดา คมขํา
รินทรรญา
นิลรัตน
วิชชุดา คมขํา

คบส
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

สัมพันธ
-กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธผาน
สื่อตางๆ
5. การดําเนินการดานการขยายผล
การดําเนินงาน
- ขยายเครือขายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน
( รวมงานอาชีวอนามัยในสถานประ
กอบการ )
: รองรับการตรวจประเมินรับรอง
ตามเกณฑโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยจากทีม สสจ.ลําปาง

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เสียงตามสาย
แผนพับ ฯ

ผูรับผิดชอบ
รินทรรญา
นิลรัตน

เครือขายในชุมชน 1 แหง

ม.4 ต.หางฉัตร

ศูนยเด็กฯ 1 แหง

ศูนยเด็กอบต.

พ.ค62

รพ./รพ.สต.

วอแกว
อปท. 1 แหง

20 คน
1 ครั้ง/ป

อบต.หนองหลม
2,000

UC

คาอาหาร/อาหารวาง 20คน*100

ส.ค62

วิชชุดา
รินทรรญา

คบส

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ..หางฉัตร... ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ลําดับ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

120101
120102
120103
120104
120105
120106
120107
120108
120109
120110
120111

งบประมาณ
UC สปสช. สสจ.
PPA
โครงการแมเกิดรอดลูกปลอดภัยพัฒนาการสมวัย
26,900 98,000
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพในเด็กวัยเรียนอําเภอหางฉัตร ป 2562
55,920 26,800
โครงการการปองกันและแกไขปญหากลุมวัยรุนอําเภอหางฉัตร
12,500
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภัยสุขภาพ
171,693
โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ
61,968 112,530
โครงการพัฒนาคุณภาพชมรมคนพิการ
6,075
โครงการสงเสริมสุขภาพพระสงฆ
7,200
โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ(EOC)และลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอหางฉัตร 50,600
โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
19,200
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
165,250
โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
16,200
ชื่อโครงการ

รวม ย.1 ทั้งหมด …11.. โครงการ เปนเงิน

593,506 237,330

0

งบ อื่นๆ

รวมงบประมาณ

124,900
82,720
145,000 157,500
171,693
174,498
6,075
7,200
50,600
19,200
165,250
16,200
0
0 145,000 975,836

1. P&PP Excellence

