
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทย

1.1.แผนงานพัฒนา
ระบบกลไกลการบริหาร
จัดการงานอนามัยแม
และเด็กระดับอําเภอ

1.การบริหารจัดการงานอนามัยแมและเด็ก  
1.1การประชุมผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและ
เด็ก 2 ครั้ง/ป                                     
1.2.การประชุมวิเคราะหรายกรณี Case 
Conferenceเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการทํางานรวมกัน

เพื่อพัฒนาระบบงานอนามัยแมและ
เด็กในสถานบริการใหมีประสิทธิภาพ

คณะทํางาน จํานวน 
20 คน (2ครั้ง)

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง งานสงเสริม
สุขภาพ

1.2.โครงการการ
ปองกันความพิการแต
กําเนิด

2.1สงเสริมใหหญิงวัยเจริญพันธุวางแผนการมี
บุตรและทานโฟเลตกอนการตั้งครรภ 12 
สัปดาหเพื่อปองกันความพิการแตกําเนิด
2.2.รณรงคใหความรูในสถานศึกษาประถม 
มัธยม
2.3 จัดกิจกรรมใหความรูแกคูสมรสใหมในวัน
วาเลนไทน

เพื่อปองกันความพิการแตกําเนิด 14 สถานบริการ
(13รพ.สต.1 รพช.)

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ งานสงเสริม
สุขภาพ

เปาหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ 4,400

รวม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่     /   1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบลําดับ

4,400



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.3.การใหบริการฝาก
ครรภคุณภาพ

สถานบริการทุกแหงมีการจัดบริการ
ฝากครรภคุณภาพ
1.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน
 15 ตอการมีชีพแสนคน
2. รอยละของหญิงตั้งครรภ ไดรับการ
ฝากครรภครั้งแรก เมื่ออายุครรภนอย
กวา12สัปดาห ไมนอยกวารอยละ 60
3.อัตราการคลอดกอนกําหนดลดลง
จากป 2561 อยางนอย10%

ไมใชงบ งานสงเสริม
สุขภาพ

14 สถานบริการ
(13รพ.สต.1 รพช.)

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบวัตถุประสงค

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

เปาหมาย รวม ผูรับผิดชอบ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ โครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

กิจกรรม

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

1.ฝากครรภกอน 12 สัปดาห
2.ฝากครรภคุณภาพ  5 ครั้ง
2.1 คัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ โดยใช
 Classify form ทุกราย (Normal และ High 
Risk ANC) จัดบริการตรวจคัดกรองตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.2คัดกรองดาวนซินโดรม  ในคนไทยอายุ
ครรภ 14- 18 สัปดาห 2.3 ตรวจ 
Ultarsound (เมื่อ GA 20 wks) เพื่อหาความ
ผิดปกติของทารกในครรภ  2.4 ตรวจภายใน 
เพื่อตรวจหาความผิดปกติและการติดเชื้อใน
ชองคลอด (ผูรับบริการสมัครใจและรับทราบ
ประโยชน)  2.5ใหบริการฉีดวัคซีนบาดทะยัก 
dT ตามมาตรฐาน  2.6 จัดกิจกรรมโรงเรียน
พอแม 2 ครั้งตามหลักสูตรในคลินิฝากครรภ
2.7 ดูแลหญิงตั้งครรภ GA 39 wks ไดรับการ
ตรวจภายในตามแนวทางของแพทย
2.8 ตรวจ Ultarsound (เมื่อ GA 36 wks)
2.9 คัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภทุกราย
ตามอายุและความเสี่ยง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.4.โครงการปองกัน
ทารกแรเกิดน้ําหนักต่ํา
กวา 2500กรัม

1. เฝาระวังและติดตามน้ําหนักหญิงตั้งครรภ
     1.1จัดบริการเฝาระวังดานโภชนาการและ
ประเมินการเจริญเติบโตของทารก ในครรภโดย
การควบคุมการเพิ่มน้ําหนักแมระหวางตั้งครรภ 
(Control Weight Gain)                    1.2
สอนสาธิตจุดกราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ
และแปลผล
     1.3สอนสาธิตอาหารหญิงตั้งครรภ
     1.4เฝาระวังและปองกันภาวะโลหิตจาง
ตลอดการตั้งครรภ
2.ใหคําแนะนําะกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
ตามอายุครรภ
3.เฝาระวังภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
และการยับยั้งการคลอดกอนกําหนด และการ
พัฒนาระบบการสงตอ                      
4.ใหคําแนะนําการปองกันการคลอดกอน
กําหนดและอาการที่ตองมาพบแพทย แกหญิง
ตั้งครรภทุกราย

เพื่อปองกันทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํา
กวาเกณฑ

14 สถานบริการ
(13รพ.สต.1 รพช.)

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ งานสงเสริม
สุขภาพ

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมกิจกรรม แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่     /   1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ โครงการ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.5. การดูแลหญิง
ตั้งครรภในชุมชน

1. ประกาศใช CODE นมแมในทุกสถานบริการ
2. อบรมอสม. แมและเด็กเชิงรุก
3.มีระบบการติดตามในชุมชนเพื่อกระตุนใน
การดําเนินงานตอเนื่องในการคนหาหญิง
ตั้งครรภรายใหมและประเมินภาวะเสี่ยงโดยอ
สม. หรือ อสม.เชียวชาญ
4. เชิดชูยกยองแมตัวอยางดานแมและเด็ก
5. สงเสริมการฝากครรภกอน 12 สัปดาห โดย
รณรงคประชาสัมพันธผานหนวยงานบริการ
วิทยุชุมชน เสียงตามสาย ผูนําชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

มีการใช CODE นมแมในสถานบริการ
และเชิงรุกในชุมชน

14 สถานบริการ
(13รพ.สต.1 รพช.)

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ งานสงเสริม
สุขภาพ

1.6.บริการคลินิกเด็กดี
คุณภาพ

1.มีสถานที่ให บริการเหมาะสม และวัสดุ
อุปกรณ
2.ประเมินการเจริญเติบโต ประเมินพัฒนาการ
เด็ก วัดรอบศรีษะและวัดสวนสูง และแปลผล
พรอมบันทึกในสมุดสุขภาพแมและเด็ก
3.ใหคําแนะนําทางโภชนาการตามภาวการณ
เจริญเติบโต
4.การดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
5.มีการใหวัคซีนปองกันโรคตามวัยและเฝา
ระวังภาวะแทรกซอน จากการไดรับวัคซีน

สถานบริการทุกแหงมีการจัด WCC 
คุณภาพ
ตัวชี้วัด  1.รอยละเด็กอายุ 0- 5ป 
ไดรับวัคซีน ตามเกณฑ ไมนอยกวา
รอยละ 90 ยกเวน MMR รอยละ 94

14 สถานบริการ
เด็ก0-5 ปทั้งหมด

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ งานสงเสริม
สุขภาพ

เปาหมาย รวม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่    /    1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.7.บริการคลินิคนมแม 1.การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน
บริการ1.1สถานบริการทุกแหงมีมุม/คลินิกนม
แม
1.2ใหบริการปรึกษาชวยเหลือแนะนํามารดา
ในการเลี้ยงดูนมแมอยางเดียว 6 เดือน
2.การสงเสริมการเลี้ยงดูลูกดวยนมแมในชุมชน
2.1สรางเครือขายการสงสริมเลี้ยงลูกดวยนมแม
 มีระบบ สงตอ
2.2 พัฒนารูปแบบ/ชองทางติดตอสื่อสาร
ระหวางผูรับบริการกับเจาหนาที่ ได 24 ชั่วโมง

1.เพื่อใหบริการทุกแหงบริการหญิง
หลังคลอดไดอยางเหมาะสม
2.เครือขายแกนนํา อสม.นมแม
สามารถดูแลและใหคําแนะนําไดทั่วถึง

14 สถานบริการ
(13รพ.สต.1 รพช.)

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ งานสงเสริม
สุขภาพ

1.8.กิจกรรมหัศจรรย 
1000 วันแรกแหงชีวิต

1) สนับสนุน และ รณรงคประชาสัมพันธผาน
หนวยบริการและอาสาสมัครสาธารณสุขใน
ชุมชนสงเสริมหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรก
ในสถานบริการสาธารณสุข กอน 12 สัปดาห

1.เพื่อพัฒนาระบบการเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มี
มาตรฐานโดยการมีสวนรวมของพอแม
 ผูปกครอง ผูเลี้ยงดูเด็ก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
การดูแลสุขภาพกลุมสตรีตั้งครรภและ
เด็กปฐมวัย
3.เพื่อติดตามการดําเนินงานตําบล
ตนแบบเพื่อสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถายทอด Best Practice นําไปสูการ
ขยายผลเชิงนโยบาย

14 สถานบริการ
(13รพ.สต.1 รพช.)

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ งานสงเสริม
สุขภาพ

เปาหมาย รวม ผูรับผิดชอบแหลงงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ โครงการ กิจกรรม



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม/อสม.เชียว
ชาญเด็กปฐมวัย  หมูบานละ 1คน

90 คน ต.ค.62-ก.ย.63

3 ประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียน
การพัฒนาระบบบริการอนามัยแมและเด็ก

9 ตําบล
14 สถานบริการ

ต.ค.62-ก.ย.63

4) ประกาศเกียรติคุณตําบลตนแบบการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

2 โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กปฐมวัย 
อําเภอปาซาง ป 2562

เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกเด็กดีใน
สถานบริการ

ต.ค.62-ก.ย.63

2.1.การพัฒนาระบบ
บริการคลินิกเด็กดีตาม
มาตรฐาน

1.1พัฒนาสถานที่จัดบริการ WC ใหเหมาะสม 
มีความปลอดภัยสําหรับเด็ฏและเปดบริการ 
เดือนละ 2 วัน
1.2 มีและใชเครื่องมือ เครื่องมือประเมิน
พัฒนาการเด็กรพ.สต : DSPM รพช/รพท. : 
DSPM ,DAIM และ TEDA4I  9,18,30,42 
เดือน
1.3 ประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็ก เด็ก
กลุมอายุสําคัญ คือ 9,18,30,42 เดือน โดยใช
เครื่องมือ ทุกราย (เรงรัดการคนหากลุมสงสัย
พัฒนาการลาชาใหไดมากที่สุด หากตรวจพบวา
เด็กทไมไดแมเพียงขอเดียวใหถือวาไมผาน 
พรอมสอนวิธีการกระตุนพัฒนาการใหผูเลี้ยงดู
และนัดประเมินว้ําอีก 1 เดือน)

 1.พัฒนาการเด็กสมวัย 85% 
2.เด็ก0-5ปรูปรางดี สูงสมสวน
3.ความครอบคลุมเด็กอายุกลุมสําคัญ
ไดรับการตรวจคัดกรอง 
(Screening)ไมนอยกวารอยละ 80

ไมใชงบ สงเสริม
สุขภาพ

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence         2. Service Excellence           3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบ

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

เปาหมาย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ

14 สถานบริการ
สุขภาพ (13รพ.สต.+

1รพช.)

รวม

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.5 ในรายที่พบวาพัฒนาการลาชา ใหกระตุน
ดวยเครื่องมือ TEDA4I และประเมินซ้ําเมื่อครบ
 3 เดือน หากพบวาลาชาใหสงตอพบกุมร
แพทย/จิตแพทยเด็กเพื่อทําการวินิจฉัยรักษา
1.6. มีการสนับสนุนคูมือ DSPM แกเด็กแรก
เกิดทุกคน
1.7.การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
สถานการณรายเดือร/ไตรมาส

4.เด็ก 9,18,30,42 เดือน ไดรับการ
ประเมินพัฒนาการและพบเด็กสงสัย
พัฒนาการลาชา ไมนอยกวารอยละ 20
5.เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ
กระตุนและติดตาม พัฒนาการ รอยละ
 99

เด็กเกิด รพ.ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ สงเสริม
สุขภาพ

2.2. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร

2.1 สงเสริมการใชเครื่องมือ DSPM แก
บุคลากรดานสุขภาพ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และการบูร
ณาการงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
2.2 คืนขอมูลเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาให
ชุมชน เพื่อผลักดันเปนนโยบายทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.3 นิเทศติดตามสถานบริการและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็กใหมีประสิทธิภาพ 13 รพ.สต.
8 ศูนยเด็กเล็ก
รวม 21 แหง

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง สงเสริม
สุขภาพ

เปาหมาย รวม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

คาอาหาร 10 วันๆละ6คนๆละ50บาท

รวมงบประมาณตามโครงการ

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

3,000

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence          2. Service Excellence          3. People Excellence            4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2.3.การเฝาระวังภาวะ
โภชนาการ เด็กปฐมวัย

3.1 ประเมินภาวะโภชนาการและการ
เจริญเติบโต วัดสวนสูงวัดรอบศรีษะทุก3เดือน
ทําการบันทึกผลการเจริญเติบโตในฐานขอมูล
HDC
3.2 ตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการ
ตามชวงอายุ
-การตรวจหาภาวะซีด อายุ 9-12 เดือน
-ใหยาน้ําวิตมินเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน
3.3ใหความรูตามแนวทางโรงเรียนพอแมและ
การใชสมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและ
บุตรพรอมบันทึก

เพื่อใหเด็ก 0-5 ป ไดรับการตรวจดาน
โภชนาการใหมีการเจริญเติบโตสมวัย

14 สถานบริการ ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ สงเสริม
สุขภาพ

3 งานอนามัยวัยเรียน

3.1.โครงการเด็กไทย
สายตาดี

1.ครูประจําชั้นเด็กประถมศึกษาชั้นปที1่ตรวจ
คัดกรองสายตาสรุปผลและสงตอนักเรียน
สายตาผิดปกติไปยังรพ/รพสต.
2.เจาหนาที่ รพ./รพ.สต. รับการสงตอและ
ตรวจคัดกรอง
3.สงตอนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติไปยัง
โรงพยาบลทั่วไปยืนยันแกไข/รักษาและรับแวน
สายตา 
4.เจาหนาที่รพ./รพ.สต. ติดตามผลการวัด
สายตานักเรียนที่สวมแวนทุกป

1.เพื่อใหเด็กนักเรียนชั้นป.1 ไดรับ
การคัดกรองสายตา
2.เพื่อใหเด็กที่มีสายตาผิดปกติไดรับ
การวินิจฉัยสงตออยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด                                   
1.รอยละ 100 ของนักเรียน ป.1 
ไดรับการตรวจคัดกรองสายตา
2.รอยละ 100 ของนักเรียนที่สายตา
ผิดปกติไดรับการสงตอยืนยืนการ
แกไข/รักษา โรงเรียน

นักเรียน ป.1 ทุก
โรงเรียน (398 คน)

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ สงเสริม
สุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence      2. Service Excellence        3. People Excellence        4. Good Governance

เปาหมาย รวม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ลําดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

ผูรับผิดชอบ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

3.2.โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ

1.ตรวจประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนระดับทองแดงเงินและทอง ที่ครบรอบ
การประเมิน 2 ป
2.พัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพกางสูระดับ
เพชร

1.เพื่อสงสริมใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
2.โรงเรียนทุกแหงผานเกณฑการประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัด
 -รอยละ 100 ของโรงเรียนประเมิน
ตนเองและพัฒนาตามมาตรฐาน
-รอยละ85 ของโรงเรียนผานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับทอง
-มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 1 
แหง

15 โรงเรียน

1 โรงเรียน

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง สงเสริม
สุขภาพ

3.3.การเฝาระวังการ
เจริญเติบโตในเด็กวัย
เรียน (อ.1-ป.6)

-การตรวจสุขภาพ
-การชั่งน้ําหนักวัดสวนสูง (ตัวชี้วัด)
-การติดตามเด็กที่มีปญหาสุขภาพเพื่อสงตอเขา
รับการรักษาและแกไข
-การใหความรูอาหารในเด็กกลุมเสี่ยง คือ เริ่ม
อวนและอวน/ผอม/เตี้ย

เด็กวัยเรียนไดรับการคัดกรองสุขภาพ
เบื้องตนโดยบุคลากรสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
1.โรงเรียนทุกแหงไดรับการดูแลสุขภาพ
โดย จนท. สาธารณสุขและครูอนามัยโร
เรียน

47 โรงเรียน ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ สงเสริม
สุขภาพ

3.4.การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กอวน

4.1จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
-อาหาร ในเด็กเริ่มอวนและอวน /ผอม/เตี้ย
-สงเสริมกิจกรรมทางกาย
4.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน
5.3 สรุปผลการดําเนินงาน

เพื่อใหเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินไดรับ
ความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด
1.เด็กนักเรียนเริ่มอวนและอวนไมเกิน 
รอยละ 10
2.จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรง
เรีนสงเสริมสุขภาพรอยละ 94

15 โรงเรียน ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ สงเสริม
สุขภาพ

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

เปาหมาย รวม

2,400

คาอาหาร 6 คนๆละ 50 บาท 8วัน

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

รวมงบประมาณโครงการ

แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4 งานอนามัยวัยรุน

1.ประชุมคณะทํางานปองกันและแกไขปญหา
ตั้งครรภในวัยรุน

ต.ค.62-ก.ย.63

2. การรณรงค สื่อสารใหวัยรุนตระหนักเรื่อง
เพศ การตั้งครรภ และการคุมกําเนิด ในโรงเรียน
-กิจกรรมสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธใน
ระดับอําเภอ ตําบลใหความรูเสริมศักยภาพนัก
รียนและเยาวชน

3. จัดใหมีบริการสุขภาพที่เปนมิตรกับวัยรุน
 -ประชุมแนวทางการจัดบริการที่เปนมิตรกับ
เยาวชนที่ครอบคลุมและรอบดาน

37,500

รวมงบประมาณโครงการ 37,500

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

เปาหมาย รวมโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

สงเสริม
สุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ แหลงงบ

กองทุน/
สปสช

เพื่อพัฒนาระบบการปองกันแกไขปญหา

การตั้งครรภในวัยรุน   ตัวชี้วัด

1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 

2.รอยละของการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนหญิง

 15- 19 ป ไมเกินรอยละ 9

1.ประชุมคณะทํางานปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภวัยรุน

2) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการเฝา

ระวังและแกไขปญหาการตั้งครรภวัยรุน

โดยการมีสวนรวมของหนวยงาน องคกร 

และภาคประชาสังคม

3) เพื่อสรางกลไกสนับสนุนใหโรงเรียนมี

การเรียนการสอนเพศศึกษา/พฤติกรรม

เสี่ยงในวัยรุน

4) เพื่อวิเคราะหสถานการณและ

ออกแบบการทํางานใหสอดคลองกับ

บริบทพื้นที่

5) เพื่อสรางกระแสและสรางความ

ตระหนักเรื่องเพศ การตั้งครรภและการ

คุมกําเนิด

6) เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกวัยรุนที่

มีคุณภาพและมาตรฐานและมีความ

เชื่อมโยงกับบริการทางสังคม ดานอื่นๆที่

เกี่ยวของ

4.1.โครงการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน

14 สถานบริการ
รร.มัธยมทุกแหง 

คณะทํางาน 50 คน



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4. ประสานงานความเชื่อมโยงของระบบ
บริการดานสุขภาพการศึกษา และดานสังคม  
เพื่อใหการดูแลและชวยเหลืออยางเหมาะสม
- ประชุมเพื่อจัดระบบบริการเพื่อการดูแล
และฃวยเหลือสําหรับวัยรุนที่ตั้งครรภอําเภอปา
ซาง
 -จัดทํา "กระบวนการชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู 
ทองไมพรอมในวัยรุน
-ประชุมวิเคราะหชวยเหลือรายกรณี ระดับ
ตําบล/อําเภอ

8 ทองถิ่น/รพสต./
รพ./ชุมชน/รร./

องคกรเอกชน/พม./
บานพักเด็ก

สงเสริม
สุขภาพ

5. สนับสนุนให อปท.มีการจัดพื้นที่สรางสรรค
สําหรับวัยรุนและเยาวน

8 ทองถิ่น

6.จัดมหกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน เยาวชนในโรงเรียน/
ชุมชน จํานวน 3,200

ต.ค.62-ก.ย.63

รวมงบประมาณโครงการ 240,000

กองทุน/
สปสช

แหลงงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบเปาหมาย รวม

240,000

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1) ชี้แจงแนวทางพัฒนาระบบบริการ และ
ประเมินรับรองคลินิควัยรุน/การจัดบริการที่
เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน และการ
ประเมินรับรองอําเภออนามัยการเจริญพันธุ(งบ
จังหวัดบูรณาการ)

รพท./รพช./ ต.ค.62-ก.ย.63

2)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให
คําปรึกษาและการดูแลวัยรุนที่ตั้งครรภสําหรับผู
ใหบริการ(งบจังหวัดบูรณาการ)

รพท./รพช./ ต.ค.62-ก.ย.63

3)ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการ
จัดบริการที่เปนมิตรฯ และการวางแผน
ครอบครัว(บูรณาการกิจกรรมในงบพัฒนา
จังหวัด)

รพท./รพช./รพ.สต. ต.ค.62-ก.ย.63

 4) จัดประชุมวิเคราะหรายกรณCีase 
Conferenceเพื่อหาแนวทาง การพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการทํางานรวมกัน(บูรณาการ
กิจกรรมในงบพัฒนาจังหวัด

รพท./รพช./รพ.สต. ต.ค.62-ก.ย.63

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สงเสริม
สุขภาพ

ผูรับผิดชอบแหลงงบเปาหมาย รวมกิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ

(บูรณาการ
กิจกรรมใน
งบพัฒนา
จังหวัด)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

 4.2โครงการพัฒนา
และสรางเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุมวัยเรียนและ
วัยรุน
กิจกรรมหลัก: การ
พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการที่เปนมิตรสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน

1) เพื่อพัฒนากลไกการปองกันและ
แกไขปญหาตั้งครรภวัยรุนระดับ
จังหวัด/อําเภอ  2) เพื่อพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเฝาระวังและแกไข
ปญหาการตั้งครรภวัยรุนโดยการมี
สวนรวมของหนวยงาน องคกร และ
ภาคประชาสังคม3) เพื่อสรางกลไก
สนับสนุนใหโรงเรียนมีการเรียนการ
สอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุน  
4) เพื่อวิเคราะหสถานการณและ
ออกแบบการทํางานใหสอดคลองกับ
บริบทพื้นที่
5) เพื่อสรางกระแสและสรางความ
ตระหนักเรื่องเพศ การตั้งครรภและ
การคุมกําเนิด
6) เพื่อพัฒนาระบบบริการ
คลินิกวัยรุนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานและมีความเชื่อมโยง

 
 



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

5) สนับสนุนการจัดบริการวางแผนครอบครัว 
และการคุมกําเนิดชนิดกึ่งถาวร)ใหแกวัยรุน
(15-19 ปที่ตั้งครรภ  ใน รพท. และ รพช.ทุก
แหง

รพท./รพช./รพ.สต. ต.ค.62-ก.ย.63

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

5 โครงการปองกันควบคุม
โรคไมติดตอเรื้อรังใน
ชุมชนมาตรการ 4 ดาน

1.การคัดกรอง DM/HT ในประชากรอายุ35ป
ขึ้นไป
2.การบริการลดเสี่ยง ปรับพฤติกรรมและ
ติดตามระดับน้ําตาลในเลือด/คาความดันโลหิต
ในกลุม pre DM pre HTโดย 3 อ.2ส. /หมอ
เขียว เบาหวานรอยละ 30 ไดรับการตรวจเลือด
3.กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สง
พบแพทยเพื่อวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนเปนโรค
รายใหม
4.ผูที่มีปจจัยเสี่ยงจากการประเมินตามขอบงชี้ 
(DTXมากกวาหรือเทากับ100mg% BP
มากกวาหรือเทากับ120-139/80-89 
mmhg ไดรับคําแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.ติดตามวัดความดันผูปวยที่บาน (Home  BP)
  และสงตอ

1.ประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป การคัด
กรองความเสี่ยงโรคDM/HT
2.ผูที่มีความเสี่ยงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางที่
เหมาะสม
ตัวชี้วัด
1.ประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป การคัด
กรองความเสี่ยงโรคDM/HTรอยละ90
2.อัตราปวยดวยโรคเบาหวาน/ ความ
ดันรายใหม
3.อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความ
ดันโลหิตสูง ไดรับการวัดความดัน
โลหิตที่บาน≥รอยละ 20

ประชากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป(32,224คน) -
เปาหมาย  คัดกรอง
เบาหวาน  จํานวน 
28,782  คน         -
เปาหมายคักกรอง
ความดันโลหิตสูง  
จํานวน  22,431 คน)

ต.ค.62-ก.ย.63 กองทุน
สุขภาพ
ชุมชน

(ชุมชนผู
ของบ)      
              
              
              
              

     
กองทุน
สุขภาพ
ชุมชน

(ร.พ.ปา
ซางผูของบ)

สงเสริม
สุขภาพ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

เปาหมาย รวม

แบบคัดกรองวัสดุสารพิษอาหาร       
วัสดุอุปกรณ                                 
                                                
            29423     คัดกรอง          
                                                
                                                
                                                
                                                

                                           
25600      กลุมเสี่ยง

ลําดับ โครงการ กิจกรรม

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบวัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 

 

 

   

  
 

  
 

 
 

 

กับบริการทางสังคม ดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

6 โครงการตรวจมะเร็ง
เตานมในสตรี อายุ 30
 -70 ป

1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง รวมกับ อส
ม. จัดกิจกรรมสงเสริมการตรวจเตานมดวย
ตนเอง
2.จัดกิจกรรมรณรงคการตรวจเตานมดวย
ตนเองแกประชาชนกลุมเปาหมาย
3.บันทึกขอมูลความครอบคลุมในการตรวจ
มะเร็งเตานมในโปรแกรมHos xp / JHCIS ใน
โรแกรม PP special
4.บันทึกขอมูลการตรวจเตานมในโปรแกรม 
Hos xp / JHCIS ในโปรแกรม โครงการสืบสาน
ราชปณิธานตานมะเร็งเตานม ทุก 3 เดือน

1.เพื่อใหสตรีอายุ 30-70 ป สามารถ
ตรวจเตานมดวยตนเอง
2.สตรีกลุมเปาหมายที่มีความผิดปกติ
ไดรับการสงตอวินิจฉัยอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด  สตรีอายุ 30-70 ป
มีการตวรจเตานมดวยตนเองของกรม
อนามัยไมนอยกวารอยละ 79

ประชากรหญิงอายุ
30-70 ป 17,488 
คน ใน 14 สถาน
บริการ

ต.ค.62-ก.ย.63

เปาหมาย รวม

สงเสริม
สุขภาพ

กองทุน18,000

18,000

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ

รวมงบประมาณโครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการที่ 2 โครงการควบคุมโรตและภัยสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

ผูรับผิดชอบ

55,023

รวมงบประมาณโครงการ

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

7 โครงการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกสตรีอายุ 
58-62 ป

1.จัดกิจกรรมรณรงคการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 แกประชากรเปาหมาย (ป58-62 รายใหม 
รอยละ 20/ป)
2.บันทึกขอมูลความครอบคลุมในการตรวจ
มะเร็งเปากมดลูกในโปรแกรม Hos xp / JHCIS
 ในโรแกรม PP special

1. เพื่อสตรีอายุ 30-60 ป เขารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2.สตรีกลุมเปาหมายที่มีความผิดปกติ
ไดรับการสงตอพบแพทย
ตัวชี้วัด สตรีอายุ 30-60 ปไดรับการ
ตรวจ Pap Smear รอยละ 80(ป
58-62 รายใหม สะสม รอยละ 20 ป

ประชากรหญิงอายุ 
30-60 ป 13,353 
คน 14 สถานบริการ 
(13รพ.สต.1รพช.

ต.ค.62-ก.ย.63

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

การพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน

1.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลผูสูงอายุ
1.1นําเสนอผลการดูแลสูงอายุในชุมชน
1.2.มอบเกียรติบัตรผูดูแลผูสูงอายุ
1.3.นิทรรศการการดูแลผูสูงอายุ
1.4 มอบใบประกาศ ตามหลักสูตร CMและCG
 ดีเดนป 2562

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชน
2.ผูใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม

1.แกนนําผูส,ูอายุ 14
 แหง 30 คน
2.ตัวแทน CG 30 คน
3.เครือขายพระ อสว.
 15 ตน
4.บุคลากรสาธารรสุข
 25 คน
5.อปท.10 คน
รวมทั้งสิ้น 110 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 สปสช1.คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง  
110*110 เปนเงิน 12100 บาท
2.คาปายไวนิล X Stand  14 ชุด เปน
เงิน 14000 บาท
3.ใบประกาศ 2400บาท 

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม

ใชงบรวมกับโครงการที่ 6

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

แหลงงบเปาหมาย

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ผูรับผิดชอบ

รวมงบประมาณโครงการ 28,500

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ โครงการ กิจกรรม

8 สงเสริม
สุขภาพ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

2.ประชุมconference caseการดูแลผูสูงอายุ 
2 ครั้ง/ป

1.บุคลากรสาธารณสุข
 20 คน
2.ผูดูแลผูสูงอายุ 15 
คน

ต.ค.62-ก.ย.63

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดูแล
ผูสูงอายุรายบุคคล (Care plan)

1.ผูจัดการการดูแลผล
(CM)/พยาบาล
วิชาชีพ/ผูรับผิดชอบ
งาน จากรพช./รพ.สต.
 รวม 20 คน

ต.ค.62-ก.ย.63

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4.การประชุมภาคีเครือขายในการดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชน

1.แผนการดูแลผูสูงอายุและการเยี่ยม
บาน                                        
 2.การหารือรูปแบบการดูแลผูสูงอายุ

1.CM และ 
ผูรับผิดชอบงานจาก 
รพช./รพ.สต/สสอ. 
20 คน                  
  2.เครือขาย CG 15
 คน                     
 3.เครือขายพระ อสว.
 15 คน                
4.เครือขายชมรม
ผูสูงอายุ 15 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 สปสช

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.คาอาหาร+อาหารวาง 20คน คนละ
 110 บาท รวม 220บาท/ครัง จัดทํา
 2 ครั้ง รวม 4400 บาท        2.คา
วิทยากร 6 ชั่วโมง  ชั่งโมงละ 300 
บาท รวม 1800 บาท

รวมงบประมาณโครงการ 6,200

สงเสริม
สุขภาพ

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

1.คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 35 
คนๆละ 110 คน รวม 3850 บาท* 2
 ครั้ง 

7,150รวมงบประมาณโครงการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ

1.คาอาหาร+อาหารวาง 65 คน คนละ
 110 บาท รวม 7150บาท

กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

เปาหมาย รวม

7,700

สปสช

รวมงบประมาณโครงการ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

5.การเยี่ยมบานผูสูงอายุติดเตียง "บิณฑบาต
..........."โดนทีมภาคีเครือขาย

1.เยี่ยมบานผูสูงอายุติดเตียงทุกคนใน
อําเภอปาซาง                             
2.จัดตั้งกองทุนดูแลผูสูงอายุ

ผูสูงอายุติดเตียงทุกคน
 ในอําเภอปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ

8.1 การคัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชน

1.คัดกรองสุขภาพผูสูงอายุตามแบบคัดกรอง
ความเสี่ยงตอโรค 10 เรื่อง 1.เบาหวาน  2.
ความดันโลหิตสูง 3.คัดกรอง CVD  4.คัดกรอง
สุขภาพชองปาก 5.สมองเสื่อม  6.ซึมเศรา
 7.ขอเขา  8.ภาวะหกลม  9.คัดกรอง ADL  
10.ดัชนีมวลกาย

เพื่อใหผูสูงอายุทุกคนไดรับการคัด
กรองสุขภาพ

สูงอายุทุกคนในอ.ปา
ซาง
(..................)คน 14
สถานบริการ

ต.ค.62-ก.ย.63

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

8.2 การคัดกรองตาตอ
กระจกในผูสูงอายุ

1.การคัดกรองโดย อสม.
1.1.ให อสม. คัดกรองตอกระจกแบบงาย
1.2. อสม. สง ผูสูงอายุ ที่สงสัยที่สงสัยตอ
กระจก ไปรพ.สต/รพช.เพื่อวัดสายตาอยาง
ละเอียด 
2.การวัดสายตาแบบละเอียด (วัด VA) โดย 
จนท รพ.สต/รพช.
2.1เจาหนาที่ รพ.สต./รพช. วัดสายตาแบบ
ละเอียด(วัดVA with pin hole)
2.2.บันทึกใน คา VA ใน Vision ๒๐๒๐ 
2.3สงตอ รพช/รพท.

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการคัดกรองตา
ตอกระจก

ผูสูงอายุไดรับการคัด
กรองอยางนอย รอย
ละ 80

กองทุน
สุขภาพ
ตําบล

สงเสริม
สุขภาพ

รวมงบประมาณโครงการ

19,886

18,886

ใชงบรวมกับโครงการที่ 8.1

รวมวัตถุประสงค

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ ผูรับผิดชอบผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ กิจกรรม



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

9 โครงการออกกําลังกาย
เพิอสุขภาพโดย "คีตะ
มวยไทย"

1.1อบรมแกนนําออกกําลังกาย คีตะมวยไทย 
10 ทา

อสม.แกนนํา จาก รพ.
สต./รพ.ปาซาง 14 
แหง ๆละ 8 คน รวม 
112 คน

ต.ค.62-ก.ย.64

1.2จัดมหกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ "คี
ตะมวยไทย"

อสม./ประชาชน/
บุคลากรสาธารณสุข/
หัวหนาสวยราชการ  

รวม 200 ตน

ต.ค.62-ก.ย.64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

10 พัฒนาชมรมผูสูงอายุ
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนาชมรม
1.จัดทําขอมูลทั่วไปของกลุมสมาชิกมีการระดม
สมาชิก  รอยละ 50   ของประชากรผูสูงอายุ
และมีสถานที่ตั้งของชมรมชัดเจน
2.มีคณะกรรมการและมีการประชุมอยาง
ตอเนื่อง
3.มีการกําหนด กฎ กติกาของชมรม
4.มีการระดมทุน
5.มีการจัดกิจกรรมของชมรมอยางสม่ําเสมอ
6.ประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพ

1. เพื่อเปนศูนยรวม สงเสริมสนับสนุน
ผูสูงอายุ ใหมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชมรม
2.เพื่อใหผูสูงอายุ ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน
3.เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนสมาชิก
ใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงได

1.ชมรมระดับ อําเภอ
 1 ชมรม 
2.ชมรมระดับตําบล 9
 ชมรม/9ตําบล
3.ชมรมระดับหมูบาน
 90 หมู

ต.ค.62-ก.ย.63 กองทุน/
สปสช

สงเสริม
สุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สงเสริม
สุขภาพ

งบ CUP

รวมงบประมาณโครงการ

1.คาอาหารวาง 200 คน *25 บาท 
รวม5000 บาท                           
2.คาปายงาน 500 บาท                 
 3. คาวิทยากรนําออกกลังกาย 300 
บาท

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

เปาหมาย รวม

1.1.คาอาหาร+อาหารวาง 112 คน 
คนละ 110 บาท รวม 12,320 บาท  
  2.คาตอบแทนวิทยากร 4ชั่งโมง *
500 รวม 2,000 บาท

14,320

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence          4. Good Governance

รวมงบประมาณโครงการ 5,800

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

1.คาอาหาร 9 ชมรมๆละ10 คนๆละ
110 บาท 
2.คาอาหารเจาหนาที่ 20 คนๆละ
110บาท
รวมเปนเงิน 12,100 บาท
3.คาใบประกาศ พรอมกรอบ  9
ตําบลๆละ 200 บาท
เปนเงิน 1,800 บาท

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

11 การพัฒนาวัดสงเสริม
สุขภาพ

1.ออกประเมินตามเกณฑวัดสงเสริมสุขภาพ
2.1คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ
2.2 ตรวจ X - ray ปอด
2.3.ตรวรเบาหวาน/วัดความดันโลหิตสูง
2.4.ชั่ง นน วัดสวนสูง ประเมินดัชนีมวลกาย
2.5.ประเมินภาวะขอเขาเสื่อม
2.6.ตรวจสุขภาพชองปาก
3.จัดกิจกรรม 1 วัด/1 รพ.สต.

1.เพื่อใหพระสงฆมีสุขภาพดี
2.เพื่อใหพระสงฆไดรับการคัดกรอง
สุขภาพ

1. วัด 14 วัด
2.พระสงฆ 251 รูป

ต.ค.62-ก.ย.63 CUP สงเสริม
สุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

รวมกับ สงเสริม

13,900รวมงบประมาณโครงการ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

12 โครงการพัฒนาระบบ 1.แตงตั้งคณะกรรมการ
  

  

   
  

 

 
   

รวม

ต.ค.62-ก.ย.63จํานวน 20 คน

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

เปาหมาย รวม ผูรับผิดชอบ

NCD/LTC สุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 4)ฟนฟู

1
การดูแลผูปวยตอเนื่อง
ที่บาน

1
2.จัดตั้งศูนย COC กําหนดผูรับผิดชอบ
3.รับ Case ผูปวยดูแลตอเนื่องจากองคกร
ภายในและภายนอก
4.จัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
5.เยี่ยม และสงตอ รพ.สต. เครือขาย
6.ใหบริการดูแลผูปวยตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ 
และ อสม.
7.เยี่ยมบานโดยทีมสุขภาพในรายที่มีปญหา
ซับซอน
8.สรางเครือขายภายในและนอกองคกร
9.พัฒนาศักยาภาพบุคลากรตามแนวทางเวช
ศาสตรครอบครัว
-ประชุมทีมดูแลผูปวยที่บานของเครือขาย
-ทบทวนการดูแล case
-มีการ conference case กรณีที่มีความ
ซับซอนหรือนาสนใจในเครือขาย

  

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

แหลงงบ

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ลําดับ โครงการ กิจกรรม



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

13  การดูแลผูปวย
Palliative care ใน
ชุมชน

1.จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติ Palliative Care 
ระดับโรงพยาบาล และ รพสต
2.กําหนดประเภท/คัดกรองผูปวยเขาสูการดูแล
แบบประคับประคองขึ้นทะเบียนผูปวยระยะทาย
3.มีการสรางเครือขายและแนวทางการรับสง
ตอฯในระหวางรพ รพ.สต.  ชุมชน และมี
ชองทางสื่อสารผานศูนยการดูแลตอเนื่อง 
4.สงเสริม/สนับสนุนบุคลากรผูเกี่ยวของเขารับ
การอบรม การดูแลผูปวยระยะทาย ทั้งในและ
นอกหนวยงาน

1.เพื่อใหผูปวยระยะสุดทายและ
ครอบครัวไดรับการดูแลตอเนื่องอยาง
เปนองครวมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
 สังคม และจิตวิญญาณ ในชุมชนและ
ที่บานอยางเหมาะสม
2. เพื่อพัฒนารุปแบบเครือขายบริการ
การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
อยางตอเนื่องจากหนวยบริการถึงบาน
และชุมชน

40 คน
(จนท.สส.รพช/รพ.สต.)

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ สงเสริม
สุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

รวมเปาหมาย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน

ลําดับ

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอ (พชอ.)

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

แหลงงบ ผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

14 โครงการพัฒนาคลินิก
หมอครอบครัว (PCC) 
อําเภอปาซาง

1.1 จัดแบงทีม Cluster  ทีมหมอครอบครัว 
(Primary Care Cluster) แมขาย ไดแก สอน.
ปาซาง โดยมีทีมลูกขาย ทั้งหมด 3 ทีม ไดแก
ทีม 1 ทีมสอน.ปาซาง ประกอบดวย สอน.ปา
ซาง รพ.สต.ปากบอง  และรพ.สต.แมแรง
ทีม 2 ทีมรพ.สต.ดอนหลวง ประกอบดวย รพ.
สต.ดอนหลวง รพ.สต.ทาตุมและรพ.สต.
บานเรือน
ทีม 3 ทีมรพ.สต.มะกอก ประกอบดวย รพ.สต.
มะกอก  และรพ.สต.มวงนอย

1.เพื่อจัดแบงทีมใหไดตามเกณฑ ของ
ประชากรและพื้นที่

 1 ทีม ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ  รพ.สต/รพ.
ปาซาง

1.2 รพ.ปาซางจัดทีมสหวิชาชีพมาปฏิบัติงานใน
   PCC ตามโครงสรางที่กระทรวงกําหนด

1.เพื่อใหการดําเนินงานคลินิก  หมอ
ครอบครัวไดอยางมี  ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

1 ทีม ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟนฟู

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

รวมเปาหมายโครงการ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

ผูรับผิดชอบกิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

15 งานการพัฒนาระบบ
บริการดูแล หองคลอด
คุณภาพ

1.พัฒนากระบวนการปองกันและควบคุมความ
เสี่ยงในสตรีตั้งครรภและทารกแรกเกิดตาม
มาตรฐาน
2. มีการใชกราฟดูแลการคลอด (Partograph) 
ในระยะรอคลอดและใหพิจรณาสงตอ เมื่อถึง
เสน Alert line ใหถึงมือสูติแพทยกอนถึงเสน 
Action Line (ภายใน 4 ชั่วโมง)
3. มีการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดย
การนําลูกมาใหแมโอบกอดเนื้อแนบเนื้อ และ
ชวยเหลือใหลูกไดดูดนมแม ภายใน 30 นาที
หลัหลอด และนาน 1 ชม.
4. รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
ดําเนินงานจัดบริการหองคลอดคุณภาพ
5.การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคาะห 
สถานการณ รายเดือน/ไตรมาส

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลหอง
คลอดที่มีคุณภาพ
2. อัตราการตายมารดาจากการตก
เลือดหลังคลอดรอยละ 0
3. จัดระบบการสงตอหญิงตั้งครรภ
ภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ

1แหง (รพฃ.ปาซาง) ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ

16 การใหบริการหลังคลอด
คุณภาพ

ดานมารดาหลังคลอด
1.ใหบริการพยาบาลมารดาหลังคลอดตาม
แนวทางปฏิบัติ
2.ประเมิน/เฝาระวังภาวะตกเลือดหลังคลอด  
 3. รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
แมขาย

1.เพื่อใหมารดาหลังคลอดไดรับการ
ดูแลตามมาตรฐาน
2.มารดาหลังคลอดปลอดภัยไมเกิด
ภาวะตกเลือดหลังคลอด

รพ.ปาซาง ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

เปาหมาย รวมกิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ

 หองคลอด

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ โครงการ แหลงงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอ (พชอ.)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟนฟู

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอ (พชอ.)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ดานทารกแรกเกิด
1.ใหการพยาบาลทารกแรกเกิดตามแนวทาง
ปฏิบัติ   
2.ใหวัตซีน BCG,HBV
3.เจาะเลือดหา TSH,PKU
4.ประเมิน/เฝาระวังความเสี่ยง ทารกแรกเกิด  
   ไดแก โรคหัวใจพิการ                            
5.ตรวจ Billirubin ทุกรายเมื่อ 48 ชม.และ
ตามแผนการรักษาของแพทย(กรณีเด็ก LBW)

1.มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต
กําเนิดมากกวารอยละ60
2.อัตราตายทารกแรกเกิดต่ํากวา 5 
ตอ1000 การเกิดมีชีพ

ไมใชงบ

17 โครงการพัฒนาสถาน
บริการที่มีการคลอดได
มาตราฐาน

1.พัฒนาสักยภาพของเจาหนาที่โดยมีโครงการ
ดังงนี้

1.มารดาที่ตั้งครรภทุกรายไดรับการ
ดูแลตลอดการคลอดอยางมีคุณภาพได
มาตราฐาน                                
2.เฝาระวังหญิงตั้งครรภคลอดและ
หลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดา
จากการตั้งครรภและการคลอด

มารดาที่ตั้งครรภทุก
รายไดรับการดูแลตลอด
การคลอดอยางมีคุณภาพ
ไดมาตราฐาน

หญิงตั้งครรภทุกราย
ที่มาคลอดในหอง
คลอดรพ.ปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง

1.1.จัดอบรมการชวยฟนคืนชีพมารดา และ
การปองกันและแกไข ภาวะวิกฤตในหองคลอด
 1.2การซอมแผนการชวยฟนคืนชีพมารดา

3.เพื่อเพิ่มความรูและพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่                                   
 4.เพื่อเปนการฝกซอมแผนการชวย
ฟนคืนชีพมารดา

1.เจาหนาที่มีความรู
และพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่                  
2.เจาหนาที่ทุกคนไดรับ
การฝกซอมแผนการชวย
ฟนคืนชีพมารดา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หองคลอด

รวมงบประมาณโครงการ

เปาหมาย

      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
จํานวน…30.. คนๆ ละ 50 บาท รวม.
1500...... บาท                            
 คาอาหารอาหารกลางวัน จํานวน…
30.. คนๆ ละ 60 บาท รวม..1800.....
 บาท

3,300

รวม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ ผูรับผิดชอบ

แผนงาน ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอ (พชอ.)

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอ (พชอ.)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟนฟู

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)
แหลงงบโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

1.2โครงการพัฒนาระบบการสงตอในหญิง
ตั้งครรภที่มีภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

4.เพื่อจัดระบบการสงตอหญิง
ตั้งครรภภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธฺ
ภาพ

1.เจาหนาที่มีความรูและ
มีทักษะในการดูแลผป. 
ขณะสงตอได

13.การสงเจาหนาที่มาประจําใหมไปฝกงาน
รพ.ลําพูน

1.เพื่อเพื่อพูนความรูและพัฒนา
ศักยภาพของเจาหนาที่

1.เจาหนาที่มีความรูและ
มีทักษะในการดูแลผป.

1.อบรมการชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด NCPR) 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา
ทารกแรกเกิด                            
2.จนท.มีทักษะและความรูในการดูแล
การชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

1.เพื่อลดอัตราตายของ
ทารกแรกเกิด             
2.อัตราการขาด
ออกซิเจนในทารกแรก
เกิดไมเกินรอยะ25ตอ
พันการเกิดมีชีพ

จนท.ที่ดูแลผูปวยใน
งานหองคลอด

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง หองคลอด

2.การซอมแผนการชวยฟนคืนชีพมารดาและ
ทารก

3.โครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดใน
ทารกแรกเกิดทุกรายหลังคลอด24ชม.

2.มีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด
มากกวารอยละ60

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึงเปาหมาย รวม

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน…
20.. คนๆ ละ 50 บาท รวม..1000.....
 บาท คาอาหารอาหารกลางวัน 
จํานวน…20.. คนๆ ละ 80 บาท รวม..
1600..... บาท คาวิทยากร 600บาท*
7ชม รวม 4200 บาท

6,800รวมงบประมาณโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กิจกรรม วัตถประสงคโครงการ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

ผรับผิดชอบลําดับ แหลงงบ

18 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสาขาทารกแรก
เกิด



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

19 โครงการเฝาระวัง 
ปองกันโรคติดตอที่เกิด
จากอาหารและน้ําเปน
สื่อของเครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอปาซาง

1.ประสานกับสํานักงานอําเภอปาซางเพื่อาง
แผนโครงการ
2.เขียนโครงการ เพื่อขอรับการอนุมัติการ
ดําเนินโครงการจากนายแพทยสาธรณสุขจังหวัด
3.ดําเนินตามโครงการ เพื่อเก็บสิ่งสงตรวจ 2 
ครั้ง/ป
   1) ประสานหองปฏิบัติการ รพ.ปาซาง เพื่อ
ขอเบิก Carry Blair ,ประสานหองปฏิบัติการ 
รพ.ลําพูนเพื่อทราบกําหนดวันในการสงสิ่งสง
ตรวจ
   2) ประสาน รพ.สต.ทุกแหง ในการเก็บสิ่งสง
ตรวจ เพื่อเก็บตัวอยาง โดยการ Swab แผงขาย
เนื้อ เขียง อุปกรณ มือ และหรือ ทํา RSC 
ผูประกอบการ
   3)รวบรวมสิ่งสงตรวจทั้งหมดพรอมหนังสือ
ขอสงสิ่งสงตรวจถึง รพ.ลําพูน
   4) ติดตามผลการตรวจเปนระยะๆ
4. สรุปผลโครงการ เสนอผูบริหารตอไป

1.เพื่อเฝาระวังปองกันโรคติดตอที่เกิด
จากน้ําและอาหารเปนสื่อ
2.เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวาง
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง 
ในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันการ
ระบาดของโรคติดตอที่เกิดจากอาหาร
และน้ําเปนสื่อในอําเภอปาซาง
3.เพื่อใหเกิดกระแสรณรงคปองปราม
และสรางสุขนิสัยที่ดี แกผูประกอบการ
 แผงจําหนายเนื้อสัตวในชุมชน

1.มีเครือขายและมีการ
เฝาระวังโรคติดตอที่เกิด
จากน้ําและอาหารเปนสื่อ
ในอําเภอปาซาง
2.ผูประกอบการเกิด
ความตระหนักในการ
สรางสุขนิสัยที่ดีในการ
ประกอบการ

สุมตัวอยางจาก
ผูประกอบการ

จําหนายอาหารหรือผู
จําหนายเนื้อสัตว 50 
ตย. 2ครั้ง รวมเปน 

100 ตย.

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง เครือขาย
บริการ
สุขภาพ

อําเภอปา
ซาง,งาน

ระบาดและ
งาน

สุขาภิบาล
อาหาร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

10,000

ล ว จ ไ รบ
 

( แ วน ถ
วันที่)

เป ม ย

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

รวม

คาCarry Blair และคาสงตรวจ ตย.

จ รรม ว ถุปร สโ ร ร ูรบ ชอบล บ แ ล บ

ระยะเวลา 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมงบประมาณโครงการ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

20 โครงการคัดกรองพยาธิ
ใบไมในตับ ใน
ประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ
 15 ปขึ้นไป

1.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
และเวชภัณฑ
2.คัดกรองประชาชนกลุมเสี่ยง อายุ 15 ปขึ้น
ไป โดยการซักประวัติ พรอมใหสุขศึกษาและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.ตรวจอุจจาระกลุมเปาหมาย
4.สงกลุมเปาหมายที่ตรวจพบพยาธิและไข
พยาธิในอุจจาระ เขารับการรักษา และติดตาม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนระยะๆ
5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

1.เพื่อตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไมใน
ตับ ในประชากรกลุมเปาหมาย
2.เพื่อใหกลุมเปาหมายที่ตรวจพบ
พยาธิและไขพยาธิในอุจจาระ เขารับ
การรักษาอยางถูกตอง และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

ประชาชนที่เปนโรคพยาธิ
ใบไมในตับไดรับการ
รักษาอยางถูกตอง  
รวดเร็ว  และลด
ภาวะเแทรกซอนที่อาจ
เกิดจากโรคพฺยาธิใบไม
ในตับได

ประชาชนกลุมเสี่ยง 
อายุ 15 ปขึ้นไปใน
แถบลุมแมน้ําปง เขต 
รพ.สต.4แหง คือ
1) รพ.สต.บานเรือน
2) รพ.สต.ทาตุม
3) รพ.สต วังสวนกลวย
4) รพ.สต.ปากบอง

ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใชงบ เครือขาย
บริการ
สุขภาพ
อําเภอปาซาง
1) รพ.สต.
บานเรือน
2) รพ.สต.
ทาตุม
3) รพ.สต 
วังสวนกลวย
4) รพ.สต.
ปากบอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบเปาหมาย รวม

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินแลพภัยสุขภาพ

ระยะเวลา 

ตามบริบทของแตละ รพ.สต.

แหลงงบลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

21 โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

1.ประสานและทําหนังสือถึง อปท. รพ.สต. 
เพื่อขอความรวมมือในการตรวจเยี่ยมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
2.ตรวจเยี่ยม สิ่งแวดลอม เพื่อประเมินความ
เสี่ยง และใหความรูเรื่องการเกิดโรคระบาดใน 
ศพด.ตามหลักระบาดวิทยา ใหแกครูพี่เลี้ยงเด็ก
3.ติดตามเฝาระวัง การเกิดโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรค มือ เทา ปาก ในศพด.ของ อ.ปา
ซาง
4.สรุปสถิติและสถานการณการเกิดโรคระบาด
ใน ศพด. อ.ปาซาง เพื่อใชประโยชนในการเฝา
ระวังโรคตอไป
5. กิจกรรมเสริม เพื่อปลูกฝงวินัยตั้งแตวัยฟน
น้ํานม
- สอนและสาธิตการปฏิบัติตามกฎและวินัย
จราจร การคัดแยกขยะ การชวยเหลือตนเอง 
การเขาคิว

1.เพื่อติดตามตอเนื่องการดําเนินงาน
ใน ศพด. อ.ปาซาง ดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคระบาด 
ใน ศพด.
2.กิจกรรมเสริมเพื่อปลูกจิตสํานึก 
เรื่องดังกลาว ตั้งแตในวัยเด็ก

ศพด.ใน อ.ปาซาง 
สามารถ เฝาระวังและ
ปองกันโรคระบาดได
อยางทันเวลา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
 อ.ปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง คปสอ.ปา
ซาง,งาน
ระบาด รพ.
ปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

เปาหมาย รวมโครงการ กิจกรรม

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คาวัสดุอุปกรณ คูมือ แผนพับความรู 
1,000 บาท

รวมงบประมาณโครงการ 1,000

ระยะเวลา 



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

22 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร SRRT
 เครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอปาซาง

1.จัดประชุมหรืออบรม โดยรายละเอียด เพื่อ
ทบทวนความรู งานระบาดวิทยา , ศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operations Center : EOC) , ฝกซอมแผน
แบบ Table Top ตอบโตสถานการณฉุกเฉิน
ทางสาธารณภัยและ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ 
Out brake ระบาด หรือโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา 
2.การถอดบทเรียนรวมกันหลังการซอมแผน
3.ทําบันทึกเสนอเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ 
SRRT คปสอ.ปาซาง (ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม)
4.วางแผนและตรวจเยี่ยม ประเมินการ
ดําเนินงานของทีม SRRT ของ รพ.สต.เครือขาย
 อยางนอย ปละ 2 ครั้ง
5.ประชุมทีมกรรมการ SRRT คปสอ.ปาซางเพื่อ
เตรียมรับการประเมิน มาตรฐานตาง ๆ

1.เพื่อใหทีม SRRT เครือขายบริการ
สุขภาพ อ.ปาซาง ไดรับการฟนฟู
ความรูดานระบาดวิทยาและถอด
บทเรียนในการดําเนินงานระบาด
วิทยารวมกัน
2.เพื่อใหทีมมีความพรอมในการรับมือ
กับภาวะฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
ทันถวงที
3.เพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ทีม SRRT เครือขายบริการสุขภาพ อ.
ปาซาง

เครือขายบริการสุขภาพ 
อ.ปาซางมีทีม SRRT ที่
เขมแข็ง มีความสามารถ
ดําเนินงานระบาดวิทยา
และจัดการกับภาวะ
ฉุกเฉินในพื้นที่ได

ทีมคณะกรรมการ 
SRRT เครือขาย
บริการสุขภาพ อ.ปา
ซาง จํานวน 30 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง คปสอ.ปา
ซาง,งาน
ระบาด รพ.
ปาซาง

เปาหมาย รวมกิจกรรม แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

8,100รวมงบประมาณโครงการ

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

1.คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 30 คน คนละ 110 บาท 
จํานวน 2วัน จํานวน 6,600 บาท
2.คาปายไวนิลโครงการ 500 บาท
3. คาวัสดุ อุปกรณ 1,000 บาท



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

23 ขออนุมัติจัดตั้ง
งบประมาณฉุกเฉิน ใน
การเบิกจายเพื่อใชใน
งานควบคุมปองกันโรค 
กรณีเกิดการระบาด 
หรือเหตุการณผิดปกติ 
ที่ตองเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา

เพื่อสามารถเบิกจายงบประมาณ 
บริหารจัดการ ตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินในการควบคุมโรคติดตอที่ตอง
เฝาระวังทางระบาดวิทยาไดทันเวลา

 สามารถตอบโต
สถานการณฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นใน พื้นที่ 
เครือขายบริการสุขภาพ 
อ.ปาซางไดทันเวลา

เครือขายบริการ
สุขภาพ อ.ปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.ปา
ซาง,งาน
ควบคุมโรค
รพ.ปาซาง

24 กิจกรรมรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุบนทองถนน
ชวง 7 วันอันตรายใน
เทศกาลขึ้นปใหมและ
สงกรานต

1.วิเคราะหจุดเสี่ยงของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
2.ออกแบบ/ผลิตสื่อเพื่อรณรงคใหประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบไดรับขาวสารที่เปน
ประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน
3.ปกธงแดง สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป ในบริเวณ
จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตือนให
ประชาชนที่สัญจรไปมา ใชความระมัดระวังใน
การขับขี่มากขึ้น
4.ใหการสนับสนุน และ/หรือ รวมกับ อปท.ใน
การตั้งดานชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรบน
ทองถนนในชวงเทศกาล
5.คืนขอมูลการวิเคราะหจุดเสี่ยงใหกับพื้นที่
รับผิดชอบ

เพื่อชวยปองกันและ/หรือ ลดอุบัติเหตุ
จราจรบนทองถนนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ในชวงเทศกาลขึ้นปใหม
และสงกรานต

เขตพื้นที่รับผิดชอบมี
อุบัติเหตุจราจรบนทอง
ถนน ในชวงเทศกาลขึ้นป
ใหมและสงกรานต ลดลง

เครือขายบริการ
สุขภาพ อ.ปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.ปา
ซาง,งาน
ระบาด รพ.
ปาซาง

เปาหมาย แหลงงบผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

 

โครงการ กิจกรรม

10,000

10,000

4,200

คาไวนิล รณรงค 14 ผืน ๆ ละ 300 
บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมงบประมาณโครงการ

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมงบประมาณโครงการ

ลําดับ รวม

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

25 โครงการสํารวจไขวติด
ธงเตือนภัยไขเลือดออก
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลปาซาง ป 
พ.ศ 2563

1.จัดทําโครงการเพื่อเสนอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลนครเจดีย
2.จัดหา  จัดเตรียม  วัสดุอุปกรณใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงาน   
3.ประสานงาน ประชาคม กับชุมชนและ
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ      
4.แจงผูนําชุมชนในการเขาพื้นที่และนัดวัน
เวลาออกทําลายแหลงเพาะพันธุยุงและแจก
ทรายทีมีฟอสทุกวันศุกรโดยใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขทําการสํารวจลูกน้ํายุงลายประเมิน
ไขวระหวางหมูบานทําการสุมสํารวจลูกน้ําใน
หมูบานอื่นใหเนนทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
บานไหนพบลูกน้ําใหปกธงแดง
7.ออกติดตามตรวจลูกน้ํายุงลายในหมูบานซ้ํา
โดย อสม.ประจําแตละพื้นที่ หากพบลูกน้ําให
ปกธงแดงหากไมพบลูกน้ําใหถอนธงออก ทุกวัน
ศุกร ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563
8.ประเมินผลโครงการและถอดบทเรียน

1.เพื่อใหประชาชนมีความรวมมือใน
การกําจัดลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน
อยางตอเนื่อง และเปนการกระตุน
 เตือน ใหตื่นตัวในการสํารวจและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย โดย
บูรณาการในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของหมูบาน 
2.เพื่อลดความชุกของลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชน
 3.เพื่อลดอัตราการปวยดวยโรค
ไขเลือดออกใหไมเกิน 15 ตอแสน
ประชากร

หมูบานในเขตรับผิดชอบ
มีความตื่นตัวรวมกัน
กําจัดลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชนใหลดลงโดยเฉพาะ
ในชวงระบาดของโรค
ไขเลือดออกและสามารถ
ชวยลดอัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกในชุมชนลงได

อสม./ผูนําชุมชน/
ชุมชนในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลปาซาง 9
 หมูบาน

ต.ค.62-ก.ย.63 สปสช. งานควบคุม
โรคติดตอฯ 
รพ.ปาซาง

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)
กิจกรรม

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

ผูรับผิดชอบวัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ

รวมงบประมาณโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาหมาย รวม แหลงงบ

 

27,500

ลําดับ

1.คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม อสม.และเจาหนาที(่ออกสุม 9
 สป. ๆละหมูบาน) 200 คน คนละ 
110 บาท  จํานวน 22,000 บาท
2.คาปายไวนิลโครงการ 500 บาท
3. คาวัสดุ อุปกรณ ธงแดง5,000 บาท

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

26 โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธงาน
ควบคุมโรคติดตอและ
ภัยสุขภาพอําเภอปา
ซางปพ.ศ.2563

จัดทําปายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธตางๆ
เกี่ยวกับโรคติดตอและภัยสุขภาพที่สําคัญ

เพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธ สื่อความรู
 ใหกับผูรับบริการในโรงพยาบาลปา
ซาง,เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปา
ซาง,และประชาชนทั่วไป

มีสื่อประชาสัมพันธ สื่อ
ความรูเกี่ยวกับ
โรคติดตอที่ทันสมัย 
สอดคลองกับ
สถานการณการระบาด
ในปจจุบัน ใหกับผูมารับ
บริการในโรงพยาบาล,
เครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอปาซาง และ
ประชาชนทั่วไป

เครือขายบริการ
สุขภาพ อ.ปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง คปสอ.ปา
ซาง,งาน
ควบคุมโรค
รพ.ปาซาง

27 โครงการพัฒนา

ศักยภาพงานควบคุม

โรคที่มียุงเปนพาหะนํา

โรคอําเภอปาซาง ป 

พ.ศ.2563

1.จัดทําโครงการและเสนอโครงการ
2.จัดอบรมตามโครงการโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องโรคติดตอที่มียุงเปนพาหะนําโรค,
บทบาทหนาที่ของทุกภาคสวนตาม พรบ.
โรคติดตอ 2558,หนวยปฏิบัติการโรคติดตอ 
CDCU,พรบ.การสาธารณสุข2535,ความรู
เรื่องการเลือกใชสารเคมี เทคนิคการใชและการ
ซอมบํารุงเครื่องพนสารเคมีเพื่อควบคุม
โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะนําโรค
3.สรุปผลการดําเนินโครงการ

เพื่อพัฒนาองคความรูและบทบาท
หนาที่ของทีมควบคุมโรคที่มียุงเปน
พาหะนําโรคใน อ.ปาซาง

ทีมควบคุมโรคที่มียุงเปน
พาหะนําโรคใน อ.ปาซาง
 ไดรับการพัฒนาองค
ความรู เทคนิคตางๆใน
การใชเครื่องพน เพื่อการ
ควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพ ใช
งบประมาณอยางคุมคา

เจาหนาทีS่RRTใน
เครือขายบริการ
สุขภาพ อ.ปาซาง,
ผูรับผิดชอบงาน
ควบคุมโรคที่มียุงเปน
พาหะนําโรคทุก อปท.
ใน อ.ปาซาง ,ประธาน
 อสม.ทุกหมูบานใน 
อ.ปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง คปสอ.ปา
ซาง,งาน
ควบคุมโรค
รพ.ปาซาง

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ลําดับ โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)
รวม

คาไวนิลเรื่องโรคติดตอ เชนโรค
ไขเลือดออก,โรคชิคุนกุนยา,โรคไขซิกา,
โรคไขหวัดใหญ,โรคมือเทาปาก,โรคหัด,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ,โรคระบบ
ทางเดินอาหาร เปนตนจํานวน 10 
ผืน ๆ ละ 300 บาท

แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

3,000รวมงบประมาณโครงการ

กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

19,400

1.คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม  130 คน คนละ 110 บาท 
 จํานวน 14,300 บาท
2.คาปายไวนิลโครงการ 500 บาท
3. คาวัสดุ อุปกรณ 1,000 บาท
4.คาวิทยากรชั่วโมงละ600 จํานวน 6
 ชั่วโมง จํานวน3,600บาท

รวมงบประมาณโครงการ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

28 โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริการผูติด
เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส

1.การประชุมทีมเครือขายผูใหการดูแลผูติดเชื้อ
 / ผูปวยเอดส

เพื่อใหเจาหนาที่เครือขายผูใหการดูแล
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส มีความรูความ
เขาใจเรื่องโรคเอดสและสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการดูแลไดดียิ่งขึ้น

เจาหนาที่เครือขายผูให
การดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส มีความรูความ
เขาใจเรื่องโรคเอดสและ
สามารถพัฒนาศักยภาพ
ในการดูแลไดดียิ่งขึ้น

เจาหนาที่ รพ.สต.ทั้ง 
13 แหงๆ ละ 2 คน  
 เจาหนาที่ รพ.ปาซาง
 8 คน และเจาหนาที่
ผูจัดการอบรมและทีม
วิทยากร 6 คน  รวม
ทั้งหมด40 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 สปสช.

  2.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแล
ตนเองของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

 เพื่อใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส    ได
แลกเปลี่ยน เรียนรูวิธีการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและสามารถนํา
ประสบการณจากผูอื่นไปใชประโยชนได

ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  ที่  
ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู
วิธีการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและสามารถนํา
ประสบการณจากผูอื่นไป
ใชประโยชนได

ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  
จํานวน 34 คนและ
เจาหนาที่ผูจัดการ

ประชุมจํานวน 4 คน
รวม จํานวน 38 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 สปสช.

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

เปาหมาย

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

รวม

งานควบคุม
โรคติดตอฯ 
รพ.ปาซาง

แหลงงบ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 38 
 คนๆ ละ 20บาท ตอมื้อจํานวน 2 มื้อ 
รวมเปนเงิน 1,520   บาท
คาอาหารกลางวัน  จํานวน  38  คนๆ 
ละ 70 บาทตอมื้อจํานวน 1  มื้อ รวม
เปนเงิน 2,660.บาท
คาพาหนะเดินทาง  34  คน เฉลี่ยตาม
ระยะทาง  รวมเปนเงิน 3,383 บาท 

ลําดับ กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

รวมงบประมาณโครงการ

ผูรับผิดชอบ

7,580

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลา 

โครงการ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40
 คนๆ ละ 20 บาท ตอมื้อจํานวน 2 
มื้อตอวัน จํานวน 2 วันรวมเปนเงิน 
3,200บาท
คาอาหารกลางวัน  จํานวน 40 คนๆ 
ละ 70 บาทตอมื้อจํานวน 1  มื้อตอวัน
จํานวน 2 วัน รวม  5,600  บาท
คาวัสดุ 1,000 บาท
คาวิทยากรเดี่ยว ชั่วโมงละ 600 บาท 
จํานวน 6 ชั่วโมง รวม 3,600  บาท
และคาวิทยากรกลุมชั่วโมงละ1,200 
บาท จํานวน 6 ชั่วโมง เปนเงิน 7,200
 บาท
คาปายไวนิล  357 บาท

รวมงบประมาณโครงการ 5,600

วัตถุประสงค



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.  คัดกรอง Verbal ทุกราย /CXR เมื่อผล 
Verbal มากกวาหรือเทากับ 3 คะแนน และสง
 AFB เมื่อผล CXR ผิดปกติ

เพื่อคัดกรองคนหาประชากรกลุมเสี่ยง
ของ Verbal

ประชากรกลุมเสี่ยง 
Verbal ไดรับการคัด
กรองมากกวา 90 
เปอรเซ็นต

ประชากรกลุมเสี่ยงวัณ
โรคอําเภอปาซาง 
จํานวน 18,673 คน

ต.ค.62-ก.ย.63

2. คัดกรองโดย Verbal  /CXR ทุกราย และ 
AFB เมื่อผล CXR ผิดปกติ

เพื่อคัดกรองคนหาประชากรกลุมเสี่ยง
ของ Verbal และ CXR

ประชากรกลุมเสี่ยง 
Verbal และ CXRไดรับ
การคัดกรอง 100 
เปอรเซ็นต

ประชากรกลุมเสี่ยงวัณ
โรคอําเภอปาซาง 
จํานวน 6,743 คน

ต.ค.62-ก.ย.63

3.ประชุม Dot เจาหนาที่ รพ.สต. เจาหนาที่ สสอ. รพ.
สต  เจาหนาที่ รพ.ปา
ซาง 15 คน แพทย 1
 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง

โครงการที่ 2 โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

รวมงบประมาณโครงการ

แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

รวมงบประมาณโครงการ

เปาหมาย รวม

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1200

กิจกรรม วัตถุประสงค

 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20
 คนๆ ละ 25 บาท รวม 500  บาท
คาอาหารอาหารกลางวัน จํานวน 20  
คนๆ ละ 80 บาท รวม 1,600 บาท
คาวัสดุแบบคัดกรอง  3,400  บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิงวันละ 500 บาท 7 
วัน เปนเงิน  3,500 บาท

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 15
 คนๆ ละ 25 บาท รวม 375  บาท
คาอาหารอาหารกลางวัน จํานวน 15 
คนๆ ละ 80 บาท รว 1,200  บาทคา
วัสดุแบบคัดกรอง  9,400  บาท

รวมงบประมาณโครงการ

โครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

อาหารวาง + อาหาร 16*75 รวม 
1200 บาท

โครงการคัดกรองผู
สงสัยวัณโรค

29



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

30 โครงการคัดกรองโรค
DM/HT ในประชากร
อายุ 35 ป ขึ้นไป

คัดกรองความเสี่ยงโรคDM/HTประชากรอายุ 
35 ปขึ้นไป ดวยวิธี
-verbal screening และ/หรือ
-เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว

1.เพื่อคนหาโรค DM/ HT รายใหม 
ในประชาชนกลุมเสี่ยง
2.เพื่อใหประชาชนที่ตรวจพบโรค 
DM/ HT ไดเขาถึงบริการและรับการ
วินิจฉัย รักษาตั้งแตระยะเริ่มแรก

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้น
ไปไดรับการคัดกรอง
ความเสี่ยงโรค DM/HT 
รอยละ 90

ประชากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป(……คน)

ต.ค.62-ก.ย.63 กองทุน สงเสริม
รพสต.

31 โครงการสงเสริมปองกัน
โรค NCD ตามหลัก 3 อ
 2 ส หรือตามแนวทาง
แพทยวิถีธรรมใน รพ
สต.13 แหง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุม pre- DM และ 
pre- HT ตามหลัก 3 อ 2 ส หรือตามแนวทาง
แพทยวิถีธรรมใน รพสต. 13 แหง (พื้นที่
ดําเนินการเอง)

1.เพื่อใหผูที่มีภาวะเสี่ยงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางที่
เหมาะสม
2.เพื่อลดการเกิดโรค NCD รายใหม

1.อัตราปวยรายใหมดวย
โรค NCD ลดลงกวาปที่
ผานมา
2.อัตราปวยรายใหมดวย
โรค NCD จากกลุมเสี่ยง
ไมเกินรอยละ 5

ผูที่มีภาวะเสี่ยง Pre- 
DM, Pre- HT

ต.ค.62-ก.ย.63 กองทุน สงเสริม
รพสต.

32 โครงการประชุม
คณะกรรมการ NCD 
Board และ 
conference case 
เครือขายปาซาง ป 
2562

จัดประชุม 2 ครั้ง                              1.
ประชุม ชี้แจงนโยบายแก    คณะกรรมการ 
NCD Board                           
2.Conference Case  DM-HT

1.เพื่อชี้แจงทิศทาง นโยบาย การดูแล
ผูปวยของเครือขาย2.เพื่อ 
Conference Case ที่ยากตอการ
จัดการ และเกิดแนวทางการดูแลผูปวย

1.เกิดความเขาใจทิศทาง
และนโยบายการดูแล
ผูปวยเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน                    
 2.เกิดแนวทางการดูแล
ผูปวย

ตัวแทนทีม PCT สสอ.
 และ รพสต.ละ 1-2 
คนรวม 20 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง คลินิกพิเศษ
โรคเบาหวาน
และความดัน

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

โครงการที่ 2 โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหลงงบ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

รวม

คา strip เจาะเลือดจํานวน ……. อัน

คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 2 
มื้อ………………

เปาหมาย

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

ผูรับผิดชอบ

 -คาอาหารวาง 2 มื้อ และอาหาร
กลางวัน คนละ 110 บาท จํานวน 20
 คน รวม 2,200 บาท X 2 วัน

4,400รวมงบประมาณโครงการ

โครงการ กิจกรรม



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

33 โครงการคนหา
ภาวะแทรกซอนและการ
เขาถึงบริการที่จําเปน 
ผูปวย DM HT COPD 
ในคลินิกพิเศษ และ รพ
สต. 13 แหง

1.ตรวจสุขภาพประจําป 
-DM HT ตาม routine lab
( FBS Cr LDL UP)
-COPD ตรวจ HCT และ Spirometry ประจําป
2.ตรวจตาในผูปวย DM ดวย fundus camera 
3.ตรวจเทาผูปวยเบาหวาน
4.ตรวจสุขภาพชองปาก
5.คัดกรอง CVD Risk ในผูปวย DM HT 

1.เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2.เพื่อคนหาโรคไตเรื้อรังรายใหมใน
ผูปวย DM HT
3.เพื่อใหผูปวยไดเขาถึงบริการที่
จําเปนที่ควรจะไดรับ

1.ผูปวยโรคไตเรื่อรังราย
ใหมไดเขาถึงการวินิจฉัย
และการรักษาตั้งแตระยะ
เริ่มแรก
2.ผูปวย DM HT ที่พบ
ภาวะแทรกซอนไดรับ
การวินิจฉัยและเขาถึง
การรักษาตั้งแตระยะ
เริ่มแรก 
(DM/DR/DN/neuropat
hy)

DM 3905ราย
HT 8107ราย
COPD 305ราย

ต.ค.62-ก.ย.63 กองทุนโรค
เรื้อรัง(PPA)

โครงการที่ 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาหมาย ผูรับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

1.routine lab 116.35 บาท/คน 
2.Hct 0.6 บาทตอคน

**จํานวนผูปวย DM HT 12012 ราย
 =1397596.20บาท

**จํานวนผูปวย COPD 305ราย =
183บาท

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบรวมลําดับ

รวมงบประมาณโครงการ 1,397,779.20

กิจกรรม

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 5) คุมครองผูบริโภค



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

34 การคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
และบริการสุขภาพ

1.1.1 กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ
ทุกประเภท อยางนอย 1 ครั้ง/แหง/ป ไดแก 
อาหาร ยา เครื่องสําอาง สถานพยาบาล ราน
ขายของชํา สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ น้ํา
ดื่มชุมชน

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง

1.1.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ยา 
เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย จากสถานที่ผลิตทุก
แหง สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ

1.1.3 สํารวจสถานประกอบการที่อยูในขาย
ตองขออนุญาต  สํารวจสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่

1.1.๔ ตรวจสอบรานขายของชําในเขต
รับผิดชอบ ของ รพ.สต. ทุกแหง

 2. รอยละ 80 ของราน
ชําในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการตรวจสอบเฝา
ระวัง

รานชํา รวม ประมาณ
 400 แหง

1.1.๕ รับเรื่องและดําเนินการเรื่องรองเรียน 
ดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

3. เรื่องที่รองเรียนไดรับ
การจัดการตามเกณฑ  
(รอยละ 100)

ผลิตภัณฑสุขภาพ /
สถานบริการ ที่เปน
อันตรายตอประชาชน
ในหมูบาน

โครงการที่ 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

 34.1โครงการ
ตรวจสอบเฝาระวัง
ผลิตภัณฑและสถาน
ประกอบการดาน
สุขภาพและการจัดการ
เรื่องรองเรียน

เปาหมาย รวม แหลงงบ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุมงาน
เภสัชกรรม

และ
คุมครอง
ผูบริโภค 

และ
สาธารณสุข

อําเภอปาซาง

 - คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ ๓ คน ออก
ตรวจนอกเวลาราชการ 3 วัน  วันละ 
๒0๐ บาท เปนเงิน  1,800 บาท 
เงินงบรวม 1,800 บาท (CUP)

1. ผูบริโภคตองไดรับการคุมครองจาก
การบริโภคผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

1. จํานวนสถาน
ประกอบการ ผลิตภัณฑ
และบริการสุขภาพ 
ไดรับการเฝาระวังให
ดําเนินการตามกฎหมาย 
(รอยละ 100)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 5) คุมครองผูบริโภค

 - สถานประกอบการ
อาหาร GMP ๒8  แหง
- สถานประกอบการ
อาหาร Primary GMP
 ๑5  แหง
- สถานประกอบการ
อาหารอื่น   ๒  แหง
- รานขายยา  ๑6 แหง
- สถานพยาบาล   12
   แหง
- น้ําดื่มชุมชน  29 
แหง
- โรงงานผลิตยา  2 
แหง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

34.2 โครงการความ
ปลอดภัยดานอาหาร 
(Food Safety)

1.2.1 เก็บตัวอยางอาหารเพื่อตรวจสอบสาร
ปนเปอน 6 ชนิด และตรวจสอบน้ํามันทอดซ้ํา 
 พรอมทั้งรณรงค เผยแพรความรู

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง

1.2.2 ออกตรวจแนะนํารานจําหนายอาหาร 
โดย จนท.รพ.สต. รวมกับ จนท.รพช และ สสอ.

34.3 โครงการความ
ปลอดภัยดาน
เครื่องสําอาง

 -ตรวจแนะนํา ณ สถานที่จําหนายเครื่องสําอาง
-ตรวจสอบรานเสริมสวย
-เก็บตัวอยางเครื่องสําอางกลุมเสี่ยง
-ตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวังซ้ํา กรณีฝาฝน
-รณรงคประชาสัมพันธ

เพื่อใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย
จากการใชเครื่องสําอาง

7.รานคาสงหรือคาปลีก
เครื่องสําอาง จําหนาย
เครื่องสําอางที่มีฉลาก
ภาษาไทย และไดรับจด
แจงถูกตอง รวมทั้งไม
ขายเครื่องสําอางยี่หอที่ 
อย. ประกาศหาม ผลิต 
นําเขา หรือขาย 34 
รายการ รอยละ 100

รานคาสงหรือคาปลีก
เครื่องสําอาง และราน
เสริมสวย

ต.ค.62-ก.ย.63

ไมใชงบ

34.4 โครงการสงเสริม
พัฒนาสถานที่ผลิต 
Primary GMP และการ
ยกระดับสถานที่ผลิต
และผลิตภัณฑสุขภาพ
ชุมชน (OTOP)

1.4.1 ตรวจเยี่ยม แนะนํา สนับสนุน สถานที่
ผลิตและผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน กลุม OTOP

เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิต
อาหารที่ตองประเมินเกณฑ primary 
GMP

8.จํานวนสถาน
ประกอบการอาหาร ที่
ตองประเมิน  primary 
GMP ผานทุกแหง (รอย
ละ 100)

สถานประกอบการ
อาหาร Primary GMP

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

เปาหมาย รวม

กลุมงาน
เภสัชกรรม

5. ผลิตภัณฑอาหารมี
คุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด  (รอยละ
 85)
6. น้ํามันที่ใชทอด
อาหารมีความปลอดภัย 
และมีระบบจัดการ
น้ํามันที่เสื่อมสภาพ

ลําดับ

โครงการที่ 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

แหลงงบ

10,000

 - คาตัวอยางอาหาร 10000 บาท
เงินงบรวม 10,000 บาท 

รวมงบประมาณโครงการ

 - ตรวจสอบสารสาร
ปนเปอน 6ชนิด ใน
ตลาด ๑๑ แหง 
 - แหลงผลิตอาหารที่
มีการใชน้ํามันทอด
อาหารปริมาณมาก
 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

เพื่อตรวจสอบ อาหารสด ปองกันสาร
ปนเปอน และน้ํามันทอดซ้ํา

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค

 - งบการออกตรวจ (จากขอ ๑.๑)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.4.2 ดําเนินงานในฐานะ Primary GMP 
Team เพื่อสงเสริมพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารที่
เขาขาย Primary GMP ใหไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ทุกแหง

34.5 โครงการ อย.นอย
 (ตรวจเยี่ยม แนะนํา 
สนับสนุน การ
ดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคและอาหาร
ปลอดภัย ในโรงเรียน 
(อย.นอย))

  - รพ.สต.ทุกแหงตรวจเยี่ยม แนะนํา สนับสนุน
 การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคและอาหาร
ปลอดภัย ในโรงเรียนทุกแหงในเขตรับผิดชอบ 
(เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร เพื่อลดโรค NCD และเฝาระวังการใชยา
ในทางที่ไมเหมาะสม)
 - อบรมแกนนํานักเรียน อย.นอย ในเขต รพ.
สต.ที่รับผิดชอล
 - แกนนํานักเรียน อย นอย มีการดําเนิน
กิจกรรม อย นอยในโรงเรียน

 - เพื่อใหนักเรียน อย.นอยมีความรู
เกี่ยวกับการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง 
- เพื่อสงเสริม/สนับสนุน ใหโรงเรียน 
มีกิกรรมในการดําเนินงาน อย.นอยใน
โรงเรียน

9. โรงเรียนที่ดําเนิน
กิจกรรม อย.นอย
 - มัธยม รอยละ 70 (4 
จาก 5แหง)
 - ขยายโอกาส รอยละ 
50 (๒ จาก 4 แหง)
 - ประถม รอยละ 20 (8
 จาก 40 แหง)
10. โรงเรียน อย.นอย 
ผานมาตรฐาน ระดับดี 
ขึ้นไป รอยละ 41

โรงเรียนทุกแหงใน
อําเภอปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 กองทุน
สุขภาพ
ตําบล

กลุมงาน
เภสัชกรรม

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 5) คุมครองผูบริโภค

โครงการที่ 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

กองทุนสุขภาพตําบล

เปาหมาย รวม ผูรับผิดชอบ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 5) คุมครองผูบริโภค

ลําดับ โครงการ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคกิจกรรม



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

34.6 โครงการสงเสริม
การใชยาปลอดภัยใน
ชุมชน

ระยะตอยอด
ต.ปาซาง, ต.มวงนอย, ต.แมแรง, ต.น้ําดิบ, ต.
นครเจดีย, ต.ปากบอง, ต.บานเรือน, ต.มะกอก,
 ต.ทาตุม

ต.ค.62-ก.ย.63

กิจกรรมการแกไขปญหาในชุมชน โดย ชุมชน
 - รานชําในเขตรับผิดชอบปลอดยาปฏิชีวนะ 
และสเตียรอยด

34.7 โครงการจัดการ
ปญหาโฆษณา

เฝาระวังสถานีวิทยุทุกแหงในพื้นที่ ไตรมาสละ 
3 สถานี โดยชวงเวลาการเฝาระวัง คือ
-ชวงเชา
-ชวงบาย
-ชวงกลางคืน(18.00-24.00)
-เฝาระวังอยางนอย สถานีละ 4 ชั่วโมงตอวัน
-เฝาระวังสถานีละ อยางนอย 3 วันตางชวงเวลา

เพื่อเฝาระวังการโฆษณาทางสถานี
วิทยุที่เขาขายฝาฝนกฎหมาย

14.รอยละของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่
โฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพผิดกฎหมาย 
ลดลงไมนอยกวารอยละ
 49

สถานีวิทยุทุกแหงใน
พื้นที่

ต.ค.62-ก.ย.63

กองทุนสุขภาพตําบล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาหมาย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรม รวมผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่  4 การจัดการสิ่งแวดลอม

โครงการที่ 7 โครงการ การจัดการสิ่งแวดลอม

ภารกิจพื้นฐาน3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

11. ประชาชนมีความรู
เรื่องยาปฏิชีวนะ และส
เตียรอยด มากกวารอย
ละ 70
12. รานชําปลอดยา 
antibiotics steroids , 
NSAIDs
13. หมูบานปลอดภัย
ดานยา มีศูนยเฝาระวัง
อันตรายจากยา

ต.ปาซาง, ต.มวงนอย,
 ต.แมแรง, ต.น้ําดิบ, 
ต.นครเจดีย, ต.ปาก
บอง, ต.บานเรือน, ต.
มะกอก, ต.ทาตุม

กลุมงาน
เภสัชกรรม

และ
คุมครอง
ผูบริโภค 

และ
สาธารณสุข

อําเภอปาซาง

กองทุน
สุขภาพ
ตําบล

  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา
ในชุมชนที่ไมปลอดภัย เชน การใช 
antibiotics steroids , NSAIDs,

วัตถุประสงค



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

35 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่
สาธารณสุข ดานการ
จัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอม

1. ชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ดําเนินงานอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม ในชุมชน
2. แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อหาแนว
ทางการจัดการงานอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม
3.ระดมแนวคิดการบริหารจัดการงานอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ 
เพื่อปรับใชในชุมชนตามบริบทของแตละพื้นที่

1.เพื่อใหการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในแตละ
พื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2..เพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถ
จัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นได

1.สถานบริการสุขภาพ
ทุกแหงในเขตอําเภอปา
ซาง มีการบริหารจัดการ
งานอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดลอม ที่
เหมาะสมกับปญหา
สุขภาพและปญหา
สิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่
2.เกิดนวัตกรรมจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
เครือขาย เพื่อนําไป
ประยุกตปรับใชในชุมชน
ในเขตรับผิดชอบแตละ
พื้นที่

หองประชุม
โรงพยาบาลปาซาง 
โดยกลุมเปาหมาย คือ
 ตัวแทนเจาหนาที่จาก
 รพ.สต.ทั้ง 13 แหง 
และ
สสอ.  1 คน วิทยากร
และเจาหนาที่ รพ.ปา
ซาง 6 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง เครือขาย
บริการ
สุขภาพ อ.
ปาซาง

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) สงเสริมปองกัน 2) ควบคุมปองกันโรค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดายสุขภาพของประชากร

เปาหมาย

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20
 คนๆ ละ 20 บาท x 2 มื้อ รวม 800 
บาท
คาอาหารอาหารกลางวัน จํานวน 20 
คนๆ ละ 70 บาท รวม 1,400 บาท
คาวัสดุ 500 บาท 
คาปายไวนิลโครงการ 400 บาท
คาวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท 
จํานวน 5 ชั่วโมง รวม 2,500 บาท

ระยะเวลา 
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ รวม

5,600รวมงบประมาณโครงการ



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

36 โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

 - ประชุมเครือขายแกนนําเกษตรกรที่เขารวม 
ปอนผักสงโรงครัว อําเภอปาซาง 
- ลงนิเทศน เยี่ยม ตืดตาม การดําเนินงานของ
กลุมเกษตรกร 
การควบคุมมาตรฐาน
- จัดทํารายการอาหารหมุนเวียน สําหรับ 1 ป   
- ตรวจสารปนเปอน 4 ชนิด ไดแก สารฟอกขาว
 สารกันรา ฟอรมาลิน และบอแรกซ เดือนละ 1
 ครั้ง   
- ตรวจหาสารปนเปอนประเภท ยาฆาแมลง ใน
ผัก ผลไม ของกลุมเกษตรที่ผลิตสงโรงครัว 2 
ครั้ง/ป 
-สุมตรวจ ยาฆาแมลงในผัก ของกลุมแมคาที่
ขายในตลาดนัดสีเขียว ในโรงพยาบาล

1.เพื่อเตรียมความพรอมใหปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. เพื่อใหเกิดทักษะและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและใหอาหารที่ปลอดภัย
ตอผูปวย

1.ผูประกอบการ
สามารถปฏิบติงานได
อยางถูกตองตาม
มาตรฐานอาหารใน
โรงพยาบาลและมีองค
ความรูในการประกอบ
อาหารอยางถูกตอง

เกษตร 
อําเภอปาซาง

โรงครัวโรงพยาบาล
ปาซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบํารุง นส.วรินทรล

ดา ซาวฟู

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุงโรงพยาบาลปาซาง   จํานวน 
6,400 บาท รายละเอียดดังนี้
 1. อาหารวางสําหรับกลุมเปาหมาย   
จํานวน 30  คนๆ ละ 50  บาท เปน
เงินจํานวน  1500 บาท     
2. ชุดตรวจสารปนเปอน 4 ชนิด 
จํานวน 1 ชุดๆละ 
3. ชุด อุปกรณ GT test kit จํานวน 1 
ชุด ๆ ละ  ราคา 1900 บาท 
4. น้ํายาของชุด GT test kit สําหรับ 
30ตัวอยาง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
1,000 บาท
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได

รวมงบประมาณโครงการ 6,400

ลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

รวม

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

นส.วริน
ทรลดา ซาว
ฟู             
     รวมงาน
กับทีมเภสัช
กรรมและ

หองปฏิบัติกา
รทางเทคนิค

34 3.1 การควบคุมคุณภาพการผลิต  โดยควบคุม
ตั้งแตขั้นตอนกระบวนการเตรียม - 
กระบวนการจายอาหารผูปวย
3.2 ควบคุมกระบวนการทําความสะอาดและ
ความปลอดภัยในหนวยงาน            
- การแยกและลางภาชนะอุปกรณรวมถึง
อุปกรณที่ติดเชื้อ 
- การทําความสะอาดหนวยงานทุกครั้งหลัง
ปฏิบัติงานเสร็จ        
- การเฝาระวังความสะอาดของภาชนะ  
- การควบคุมสารเคมีและไวไฟภายในหนวยงาน
  3.3 การควบคุมดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล  
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรกอนเขา
ปฏิบัติงานและการตรวจสุขภาพประจําป         
- การควบคุมลักษณะสวนบุคคล โดยการสุม
ตรวจมือ เล็บ และการแตงกาย                   
3.4 การบริการอาหารแกบุคลากร และการ
บริการอาหารนอกเหนือจากอาหารผูปวย        
- การควบคุมการผลิตและบริการอาหารแก
บุคลากรภายในโรงพยาบาล                       
- การควบคุมการผลิตและบริการอาหารแก
บุคลากรภายในโรงพยาบาล
3.5สํารวจความพึงพอใจดานการบริการอาหาร
ผูปวย

การควบคุมคุณภาพ
การผลิตและบริการ
อาหารผูปวย

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและ
บริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
สําหรับผูปวยตามหลักGMP ซึ่ง ไมมี
สารปนเปอนทาง กายภาพ ชีวภาพ 
และเคมีถูกหลักโภชนาการและโภชน
บําบัด
2.เพื่อใหเปนไปตามแบบแผนการ
รักษาของแพทย ตรงตามเวลาที่
กําหนด และผูปวย/ผูรับบริการพึ่งพอใจ
3.เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู
รับเหมาใหเปนไปอยางถูกตอง

กระบวนการผลิตและ
บริการเปนไปตามหลัก
GMP และมีแหลงผลิต
อาหารที่ปลอดภัยตั้งแต
กระบวนการผลิตจนถึง
กระบวนการบริการ
ใหแกผูปวยรวมถึง
เจาหนาที่และ
ผูรับบริการอาหารภายใน
โรงพยาบาล

ผูประกอบการและโรง
ครัวของโรงพยาบาล
ปาซาง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ไมใชงบ

แหลงงบ

ต.ค.62-ก.ย.63

ลําดับ โครงการ กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

รวม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบวัตถุประสงค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
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แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ต.ค.62-ก.ย.63 - ไมใชงบ ทีมสุขศึกษา

ไมใชงบ นส.สรินทร
ลดา ซาวฟู

39 จัดประชุม
คณะกรรมการสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของ
โรงพยาบาลปาซาง

1.1 อบรมพื้นฟูเรื่องการดําเนินงานดานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตาม
มาตรฐานฉบับใหม     
1.2 พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานใหเห็นภาพรวม
ของงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลปาซาง1.3 
คืนขอมูล ผลการดดําเนินงานในภาพรวมของ
โรงพยาบาลปาซางใหคณะกรรมการรับทราบ  
1.4 คืนขอมูล และผลการประเมินระบบ
บริการสุขภาพดานงานสุขศึกษาฯในแตละครั้ง
ใหคณะกรรมการทราบ
1.5 รวมกันวางแผนการดําเนินงานและ
ปรับปรุงนโยบายการดําเนินงาน                  
1.6 รวมกันวางแผนการจัดเตรียมรับการ
ประเมินระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา       
                                                       

1.เพื่อทบทวนความรูดานสุขศึกษาฯ
ใหแกคณะกรรมการ
2.เพื่อใหเกิดความสามัคคีและการ
ทํางานที่ดีรวมกันระหวางคณะทํางาน 
     
3.เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ครอมสายงาน   
4.เพื่อการพัฒนาการทํางานรวมกัน 
ครอมสายงานไดอยางสอดประสาน 
ดวยความเขาใจในลักษณะงานของ
เพื่อรวมงานในแตละหนวยงาน 
 5. เพื่อรวบรวมภาพการทํางานของ
หนวยงานมาเปนภาพรวมโรงพยาบาล
ปาซาง
6. เพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินมาตรฐานระบบสุขภาพ

1.คณะกรรมการมีองค
ความรูในเรื่องมาตรฐาน
และสามารถปรับใชใน
การทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและการ
ดําเนินงานเปนไปอยาง
ราบรื่น

คณะกรรมการสุจ
ศึกษาโรงพยาบาลปา
ซาง

ต.ค.62-ก.ย.63 -38 การดําเนินงาน
โภชนาการดานคลินิก
เฉพาะโรค และการ
เผยแพรความรู

5.1 การรวมมือกับสหวิชาชีพในการดูแลผูปวย 
5.2 การใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการและ
โภชนบําบัดสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม        
- การใชเครื่องมือคัดกรองและประเมินทางดาน
โภชนาการ
                           

1. ผูปวยและผูรับบริการ
ภายในโรงพยาบาลมีองค
ความรูและทักษะ ในการ
เลือกบริโภคอาหารที่
เหมาะสมกับโรค  และ
สามารถนําสิ่งเหลานั้น
มาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดจริง

ผูปวย ญาติ และ
เจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลปาซาง

เปาหมาย
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

รวม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย

ภารกิจพื้นฐาน . บริการ  1) สงเสริมปองกัน  3) รักษาพยาบาล 4) ฟนฟู

40 นิเทศติดตามการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานปละ 2 ครั้ง

ไมใชงบ ทีมสุขศึกษาต.ค.62-ก.ย.632.1คัดเลือกตัวแทนจากคณะกรรมการสุข
ศึกษาของโรงพยาบาลประมาณ 3 - 4 คน เพื่อ
ตั้งเปนทีมเยี่ยมติดตาม การดําเนินงานของแต
ละหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง ( ควร
ติดตามกอนการประชุมประจําป เพื่อจะไดนํา
ขอมูลมาสรุปคืนใหรับทราบในที่ประชุม        
2.2 ทีมเยี่ยมวางแผนการเยี่ยมหนวยงาน โดย
กําหนดหัวขอและประเด็นที่ตองการติดตาม
เปนพิเศษ      
2.3ทําตารางแผนผังกําหนดการตรวจเยี่ยม
หนวยงาน 2.4แจงใหหนวยงานทราบ
กําหนดการเขาเยี่ยม
2.5 ดําเนินการเยี่ยมหนวยงาน
2.6 ทีมเยี่ยมสรุปผลการเยี่ยมและคืนขอมูลให
หนวยงานในเวทีการประชุมประจําปแตละครั้ง
เพื่อรวมกันหารือวางแผนพัฒนารวมกันตอไป

1.ติดตามสนับสนุน และใหกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน
2.เพื่อกระตุน แนะนําสนับสนุนการ
สรางนวัตกรรมและการพัฒนา
กระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้น

เกิดนวตกรรมที่สามารถ
นํามาใชไดจริงและเกิด
ประโยชนตอผูรับบริการ

1.คณะกรรมการสุข
ศึกษา รพ.ปาซาง  
2.หนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของกับการ
ใหบริการสุขภาพของ
รพ.ปาซาง

เปาหมาย
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ แหลงงบ ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรม รวม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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เปาหมาย

รายละะเอียดงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระบุ รายละเอียดคาใชจาย

ใหครบถวน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

41 โครงการประชุม
เครือขายพัฒนางาน
แพทยแผนไทย

เพื่อการพัฒนางานแพทยแผนไทยไป
ในทิศทางเดียวกัน

รพสต. 13 แหง
ร.พ.ชุมชน 1 แหง
สสอ. 1 แหง

1 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

โครงการพัฒนางาน

แพทยแผนไทยในรพ.สต.

รพสต. 13 แหง 2 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

- นิเทศติดตามการดําเนินงานดานการแพทย

แผนไทย

เพื่อพัฒนางานแพทยแผนไทย รพสต. 13 แหง 3 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

 - สงเสริมการเปดใหบริการแพทยแผนไทยใน
รพ.สต. (นวด,ประคบสมุนไพร)

เพื่อใหผูรับบริการไดเขาถึงการบริการ

แพทยแผนไทย

รพสต. 1 แหง 4 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

โครงการออกหนวย

แพทยแผนไทยเคลื่อนที่

เพื่อใหประชาชนเขาถึงการรับบริการ
ทางการแพทยแผนไทย

รพสต. 7 แหง/ชุมชน 5 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

โครงการฟนฟูมารดา
หลังคลอด

เพื่อใหผูรับบริการไดฟนฟูสภาพเร็วขึ้น
 ทําใหรางกายกลับมาสูสภาวะปกติ

รพสต. 12 แหง  ร.พ.

ชุมชน 1 แหง

6 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

โครงการฟนฟูผูปวย 
อัมพฤกษ อัมพาต

 เพื่อใหผูปวยไดรับการฟนฟู ให

รางกายสามรถกลับมาชวยเหลือตนเอง

ได

รพสต. 13 แหง  ร.พ.

ชุมชน 1 แหง

7 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

โครงการการดูแล
ผูสูงอายุดวยการแพทย
แผนไทย

เพื่อใหผูสูงอายุลดภาวะแทรกซอน
นอยลง

รพสต. 13 แหง

ร.พ.ชุมชน 1 แหง

8 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63

โครงการการดูแล
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
ดวยการพอกยาเขา

เพื่อใหผูสูงอายุลดอาการปวดขอเขา 9 ต.ค62.– 30
 ก.ย.63 15,000

แลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงานแพทยแผน
ไทย

เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ทักษะ
 สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได

10 ต.ค62.– 
30 ก.ย.63 4,320

19,320

ไมใชงบ งานแพทย

แผนไทย/

รพ.สต.ทุก

แหง

กองทุน
สุขภาพ
ตําบล

รวมงบประมาณโครงการ

งบประมาณรวม(บาท) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหลงงบ ผูรับผิดชอบ                           
  (ระบุพื้นที่

ดําเนินการและ

งบประมา
ณรวม

(ยอดรวม

ลําดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

หนวยงาน งานแพทยแผนไทย

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่        1. Prevention  Promotion & Protection Excellence           2. Service Excellence          3. People Excellence           4. Good Governance

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทีมสุขศึกษา

แหลงงบ

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไมใชงบ

ผูรับผิดชอบ

42 การดําเนินกิจกรรมที่
ชวยกระตุนใหเกิด
บรรยากาศแหงการ
เรียนรู และการจัด
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ ทั้งในและนอก
องคกรสุขภาพ ทั้งใน
และนอกองคกร

4.1กิจกรรมการใหขอมูลดานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดังนี้  
- จัดบอรดใหความรูดานสุขภาพตามฤดูกาล
และตามเทศกาลตางๆในบริเวณที่จัดบอรดจุด
ตางๆในโรงพยาบาลปาซาง เพื่อใหผูรับบริการ
และเจาหนาที่ไดรับขอมูลขาวสารที่มีประโยชน
ตอสุขภาพ 
- การเพิ่มชองทางการใหขอมูลทางสุขภาพโดย
การจัดบอรด online ในชองทางตางๆโดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพและการดูแล
สุขภาพ 
- จัดทํา จัดหา สื่อสุขศึกษาตางๆเพื่อใหบริการ
แกผูรับบริการและบุลคากร เชน *แผนพับ 
โปสเตอร

1.เพื่อใหประชาชนและบุคลากร มี
ชองทางหลากหลายในการเขาถึง
ขอมูลทางสุขภาพ2.เพื่อใหประชาชน
ผูรับบริการและบุคคากรที่ไดรับ
ขาวสารที่มีประโยชนนี้ อาจกอใหเกิด
การตระหนักรูและเกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองและครอบครัวใหดี
ขึ้นได

1.จัดบอรดตามฤดูกาล
ใน โรงพยาบาล 3- 4
 ครั้ง/ป
2.จัดบอรดออนไลน
online อยางนอย
เดือนละ 3-4 ครั้ง
3.สอนสุขศึกษาใน
คลินิกและหนวยงาน
ตางๆอยางนอยปละ 
20 ครั้ง
4.เปนวิทยากรอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง

ลําดับ โครงการ เปาหมาย
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที่-ถึง
วันที่)

รวม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

 หนังสือที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
อื่นๆ*หนังสือหรือเอกสารที่ไดรับบริจาคโดยให
หนวยงานทําบัญชีคุมจํานวนสื่อสิ่งพิมพตางๆ
ของหนวยงานไวดวยวา รับมาจายไปเทาไร ให
เปนปจจุบัน - การสอนสุขศึกษา ทั้งรายกรณี 
และรายกลุมในหนวยงานตางๆ และในคลินิก
ตางๆ   - ใหความรูในฐานะเปนครูพี่เลี้ยงใหแก
นักศึกษาที่มาฝกงานหรือดูงาน และเปน
วิทยากรในการประชุม/อบรมตางๆ

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. .......

ลําดับ โครงการ

............................................. ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

แหลงงบ

(นายธวัชชัย ฉันทวุฒินันท)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง

............................................. ผูสนับเสนอแผนปฏิบัติการ

(นายศรีพรหม กาสกุล)

สาธารณสุขอําเภอปาซาง

เปาหมาย รวม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กิจกรรม วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

.......................................... ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ

วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. .......

(.................................................)

.......................................................

วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ........



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง


	EXCELLENCE 1 

