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สรุปแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปี 2563 

- จ านวน 76 โครงการ จ านวนเงินทั้งหมดเท่ากับ 1,062,995 บาท แยกเป็น 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ตามนโยบาย/แผนงานปกติ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปี 2563 

- จ านวนแผนงาน / โครงการ จ านวน 62  โครงการ      รวมเป็นเงิน  592,080 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง  
                     ผู้บริโภคเป็นเลิศ ( จ านวน  26 โครงการ ) 

รวมเป็นเงิน   360,630  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ 
                     ( จ านวน  12  โครงการ ) 

รวมเป็นเงิน   216,415  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ   
                     (จ านวน 24 โครงการ ) 

รวมเป็นเงิน   375,350  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล    
                    ( จ านวน 5  โครงการ ) 

รวมเป็นเงิน   110,600  บาท 

ลงนาม ...................................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ 

( นายเผ่าพงศ์   สุนทร ) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

ลงนาม ..................................................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ 

(นายวิทยา   พลสีลา) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 ( รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ) 
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ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 25 63  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้   
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบอ าเภอลี้  วิเคราะห์องค์กร  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ระยะ 20 ปี และตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุขแต่ละระดับ   
ทางคณะกรรมการประสานงานสุขภาพระดับอ าเภอ     ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติดังกล่าว โดยมีความ
เชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวง สาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน    แผนปฏิบัติงาน
สาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้   ปี  25 63 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการ ด้าน
สาธารณสุขตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 25 63 ประกอบไป
ด้วย ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
( Promotion, Prevention & Protection Excellence ) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ ( Service Excellence ) 
3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ ( People Excellence ) 4) บริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) 
ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขตามนโยบายและแผนปกติ   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบริการที่
มีมาตรฐาน  แก้ไขปัญหาสาธารณสุข  รองรับความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ กับประชาชน   เพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ต่อไป 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารโรงพยาบาลลี้ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนทุกท่าน ที่มีส่วนในการทบทวน  ปรับปรุงและจัดท าแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลลี้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลี้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
           

       คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ อ าเภอลี้ 
              ( คปสอ.ลี้ ) 

   ธันวาคม 2562 
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สารบัญ 

หัวเรื่อง หน้า 
- สรุปแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอลี้ 

จังหวัดล าพูน  ( อนุมัติแผน ) 
ก 

- ค าน า ข 
- สารบัญ ค 
- แผนผังแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 1 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560  2579 ( ด้านสาธารณสุข ) 2 
- แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 2560 - 2564 7 
- แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปี 2560 - 2564 9 
- สรุปสถานการณ์สุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2562 12 
- ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในพ้ืนที่อ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 24 

- ตารางวิเคราะห์ องค์กร   เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้  โดย SWOT Analysis  เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกลยุทธ์ ปี ’ 63 

55 

- แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปี 2561 - 2564 59 
- ตาราง ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2563 61 
- นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารการะทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 70 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 
2563 

 

- ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้            
( ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563 ) 

80 

  
  แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
                   (PP & P  Excellence) 

 

           เป้าประสงค์ 1 : ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย & คนไทย
ทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพท่ีดี  

 

     1. โครงการปูองกันการคลอดก่อนก าหนด 87 
     2. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย  ปี2563 88 
     3. โครงการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 89 
     4. โครงการประเมินพฤติกรรมสุขภาพประชากลุ่มPre aging(50-59ปี) 91 
     5. โครงการพัฒนาต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้อายุระยะยาว(Long Term Care)ในชุมชน 92 

            เป้าประสงค์ 2 : ระบบเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ 

 

6. โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออกต้นแบบ 94 
7. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน ปี 2563 95 
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สารบัญ ( ต่อ )  
หัวเรื่อง หน้า 

8. โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ต้นแบบ 96 
9. โครงการประชาคมปูองกันโรคไข้เลือดออกอ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 97 
10. โครงการประชุมติดตามการด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  อ าเภอลี้ 

ปีงบประมาณ 2563 
98 

11. โครงการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI ,CI ) อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2563 98 
12. โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 100 
13. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 101 
14. โครงการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนและการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นในโรงเรียน 101 
15. โครงการอบรมให้ความรู้การปูองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 102 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน

ชุมชน 
103 

17. โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 105 
18. โครงการการเฝูาระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันในอ าเภอลี้  106 
19. โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน อ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563 109 
20. โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน เขต รพ.สต.ห้วยต้ม 110 
21. โครงการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม โรคที่เกิดจากแบคทีเรียในอาหาร(ร้านอาหารและแผงลอย) 110 
22. โครงการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตร 111 
23. โครงการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ 112 
24. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการค้นหาและคัดกรองวัณโรครายใหม่ในชุมชน 113 
25. โครงการติดตามการด าเนินการและแก้ไขปัญหาการคัดกรองผู้ปุวยวัณโรคในชุมชน   อ าเภอลี้  

จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
114 

26. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาขยะอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 115 
         แผนยุทธศาสตร ์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ   ( Service Excellence )  

     เป้าประสงค์  : ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ที่มีคุณภาพ  
1. จัดท าแนวทางการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ 116 
2. พัฒนาระการให้เลือดและการขับเหล็ก 116 
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยCOPD/Asthma  116 
4. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  118 
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย Stroke 119 
6. โครงการหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบ 119 
7. โครงการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 

Hospital) ขั้นที่ 3 
120 

8. โครงการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ ใส่ใจ ผู้เคยพยายามฆ่าตัวตาย 120 
9. จิตอาสา รักษาใจ (ระยะท้ายของชีวิต) 121 
10. โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนอ าเภอลี้  122 
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     เป้าประสงค์  : หน่วยบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  PCC  
11. โครงการพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาวประจ าปี 2563 123 

     เป้าประสงค์  : พชอ.คุณภาพ  
12. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ( พชอ.) 125 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  พ.ศ.2560 – 2579  ( ด้านสาธารณสุข ) 
วิสัยทัศน์ 
            “ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ  ท่ีรวมพลังสังคม  เพื่อประชาชนสุขภาพดี ” 
 
พันธกิจ 
            พัฒนาและอภิบาลระบบสขุภาพ   อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและยั่งยืน  
 
เป้าหมาย 
  
 ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยุ่งยืน  

 
ค่านิยมองค์กร    M : Mastery เป็นนายตัวเอง 

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P : People center  ใส่ใจประชาชน 
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence ) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ( ด้านสุขภาพ ) 3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด 

1) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
- อัตราส่วนการตายของมารดา 
- ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
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2) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
- เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
- ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
- อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15 – 19 ปี 

3) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
- ร้อยละของต าบลที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ  

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

- ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ  

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5 โครงการ 
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

- ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( EOC)
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
- อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย

ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

แผนงานที่ 4  : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด 
1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   

- ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน  เกณฑ์  
GREEN & CIEAN Hospital 

2. บริการเป็นเลิศ  ( Service  Excellence ) 
แผนงานที่ 5  : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ( Primary  care cluster ) 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด 

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 
- ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ 

      2 )  โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
- ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

แผนงานที่ 6  : การพัฒนาระบบริการสุขภาพ ( Service plan )  17 โครงการ 22 ตัวชี้วัด 
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

- ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษา
ที่เหมาะสม 
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2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ 
- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
-  ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
- ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 

(AMR) 
4) โครงการพัฒนาศูนย์เป็นเลิศด้านการแพทย์ 

- ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 

- อัตราตามทารกแรกเกิด 
6) โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่ง

เฉียบพลัน 
- ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid 

Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 
7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
- อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก ( สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม 
กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์ 

- อัตราตายผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
- ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention 

10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
- ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STIME ได้รับตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
- ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
- ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
- ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด

ภายใน 30 วัน 
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
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- อัตราส่วนของผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

15) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
- ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและ ได้รับการติดตาม

ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
- ร้อยละของใช้และผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ

ต่อเนื่องจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน ( 3 Months remission rate) 
16) โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ( Intermediate Care : IMC ) 

- ร้อยละของโรงพยาบาล M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้เนสภาพระยะ
กลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) 

17) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

แผนงานที่ 7  : การพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1 โครงการ  2 ตัวชี้วัด 
1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ 

- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม.ใน
โรงพยาบาล A, S, M1  

- ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

แผนงานที่ 8  : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด 
1) โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 

แผนงานที่ 9  : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด 
1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

 
      3.   บุคลากรเป็นเลิศ  ( People  Excellence  ) 

แผนงานที่ 10  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  2  โครงการ 3 ตัวชี้วัด 
1) โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

- ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 

2) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
- ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบรหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
- จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 

      4.    บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance   Excellence ) 
แผนงานที่ 11  : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  2  โครงการ  4 ตัวชี้วัด 

1) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
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- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA  
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

- ระดับความส าเร็จของส่วนราชการใน สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ก าหนด 

- ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

- ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

แผนงานที่ 12  : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  2  โครงการ 3 ตัวชี้วัด 
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ ( NHIS) 

- ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
2) โครงการ Smart hospital  

- เจตสุขภาพมีการด าเนินการ Digital Transformation อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 
1 จังหวัด 

- มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

 
แผนงานที่ 13  : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  2  โครงการ  3 ตัวชี้วัด 

1) โครงการลดความเหลี่ยมล้ าของ 3 กองทุน 
- รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
- ก าหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ

ให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ 
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

- ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงินระดับ 7  

แผนงานที่ 14  : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ  1  โครงการ 1 ตัวชี้วัด 
1) โครงการพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

- จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอด 

แผนงานที่ 15  : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ  1  โครงการ 1ตัวชี้วัด 
1) โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

- ร้อยละของกฏหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้  
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 2560 – 2564 
 

วิสัยทัศน์  
เขตสุขภาพล้านนา เป็นองค์กรหลัก ในการประสาน สนับสนุน และจัดการ ระบบสุขภาพ สู่

ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชน มีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข อย่างยั่งยืน  
ภายในปี 2564 

พันธกิจ 
พัฒนาระบบสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ

ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่ายอย่างมีธรรมาภิบาล.พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ประเมินผลของเครือข่าย  

 
เป้าหมาย 

ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหนาที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ 

1. P & P Excellence 
2. Service Excellence 
3. People  Excellence 
4. Governance  Excellence 

กลยุทธ์  
1. สร้างระบบจัดการเชิงรุกโรคส าคัญ 
2. สร้างความเข้มแข็งการจัดบริการปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3. ส่งเสริมระบบจัดการภัยพิบัติเข้มแข็งแบบบูรณาการ 
4. สร้างความเข้มแข็งการจัดการสุขภาพภาคประชาชน (Self-Care) 
5. เพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพและศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Excellent 
Center) 
6. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบสุขภาพ (1 Region 1 Data) 
8. พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 

 
เป้าหมาย 
 

 

 
 
 
 
 
 

5 สร้าง   
• Aging society  

• Maternal dead  
• Child development  
• NCD  
• TB  

 

5 เสริม   
• Long term care  
• sepsis  
• Thai refer  
• ICS  
• RDU  
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Core  Value  :  MOPH 
 
Mastery   เป็นนายตัวเอง      -  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า / มีประสิทธิภาพ  
    - ยืดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน  
    - ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
    - เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน  
Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่   - เร่งสร้างสิ่งใหม่ใส่ใจเรียนรู้ 
People center approach  ใส่ใจประชาชน   

- เข้าถึง  พ่ึงได้ ใส่ใจบริการ 
- ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  รักษาสิ่งแวดล้อม 

 Humility    ถ่อมตนอ่อนน้อม  - รับฟังความเห็นต่าง  สร้างสัมพันธภาพพ่ีน้อง 
      
 
 

********************************************** 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจ  งหว ดลำพ  น ปี 2560 - 2564 
 
 
วิสัยท ัศน ์

 
เครอืข ่ายส ุขภาพเป็นเล ิศ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ ้าหน้าที่ม ีความสุข ภายในปี 2564 

 
 
พันธกิจ 

 
1.พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภ ิบาล 
2.พ ัฒนาระบบบร ิการสุขภาพให้มคี ุณภาพมาตรฐาน 
3.พ ัฒนาระบบต ิดตามกาก ับประเม ินผล 
4.ส่งเสริมการม ีส่วนร่วมของภาคประชาส ังคมในการสร้างสุขภาพให้สอดคล้องก ับว ิถีชุมชน 
5.ส่งเสริมสมรรถนะบ ุคลากรให้มีคณุภาพและมีความสุขในการทางาน 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

 
1.พ ัฒนาและสร ้างส ุขภาพทกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายส ุขภาพทุกภาคส่วน 
2.พ ัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการ เพ ื่อสน ับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข 
3.พ ัฒนาคุณภาพการบร ิการตามมาตรฐาน 
4.ส่งเสริมการสร้างนว ัตกรรม งานว ิจัย ระบบสุขภาพ 
5.สร ้างความเข ้มแข ็งการจัดการส ุขภาพภาคประชาชน (Self-Care) และภาคีเคร ือข่าย 

Goal  
 
ประชาชนส ุขภาพดี  เจ้าหน ้าที่ม ีความสุข  ระบบส ุขภาพย ั่งยืน

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พ ัฒนาและสร ้างส ุขภาพทกกลุ ่มวัย โดยเครือข่ายสุขภาพท ุกภาคส่วน 
 
 
เป้าประสงค ์ 

เครอืข ่ายส ุขภาพมีส่วนร่วมในก ิจกรรมสาธารณสุขและเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันโรคและ 
ภ ัยส ุขภาพ ด้านส ิ่งแวดล ้อม และด้านคุ้มครองผู้บร ิโภค 

 
กลยุทธ ์   

1.สร ้างกลไกการข ับเคลื่อนคณะกรรมการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตระดับอำเภอ (DHB) 
2.การพ ัฒนาระบบการแพทย ์ปฐมภูมิ (PCC) 
3.การพ ัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารการเฝ้าระว ังเต ือนภ ัยและตอบโต้ภาวะฉ ุกเฉ ินทางด้านสุขภาพ 
(green and clean) 
4.พ ัฒนาระบบส ่งเสร ิมส ุขภาพ โดยพัฒนาศ ักยภาพทกกลุ ่มวัย 
5.พ ัฒนาระบบควบคุมกาก ับผลิตภ ัณฑ์ บร ิการ และการโฆษณาด้านสุขภาพให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พ ัฒนาศ ักยภาพระบบบร ิหารจัดการ เพ ื่อสน ับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข 
 
เป้าประสงค ์ 

1.  หนว่ยงานสาธารณสุขทกุระด ับมกีารบริหารจัดการตามระบบธรรมาภ ิบาลและคุณภาพการ
บร ิหารจ ัดการ ภาครัฐ 

2.  ระบบขอมูลสารสนเทศด ้านส ุขภาพมีคุณภาพ 
3.  การเข ้าถึงระบบการแพทย์ฉ ุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถ ึง 
4.  การเงินการคลังสุขภาพมีประสิทธ ิภาพ 

 
กลยุทธ ์ 

1.  พ ัฒนาระบบธรรมาภ ิบาลและค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ (และการตรวจสอบภายใน (  
     ITA) และ จัดซื้อเวชภ ัณฑ ์ร่วม) 
2.  พ ัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการใช้เทคโนโลย ีดิจิตัลในการด ูแลส ุขภาพ 
3.  พัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการด ้านการเง ินการคล ังส ุขภาพ พ ัฒนาระบบเคร ือข ่ายการส ่งต ่อการแพทย ์ 
     ฉ ุกเฉ ินให้ครบวงจรทุกระดับอย่างมีประสิทธ ิภาพ (1669) 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พ ัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน 
 
 
เป้าประสงค ์ 

ประชาชนเข้าถ ึงบร ิการที ่มีค ุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
 
 
กลยุทธ ์ 

1. พ ัฒนาและส่งเสริม หนว่ยบริการ ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน (รพ.สต ติดดาว PCC ) 
2. พ ัฒนาและส ่งเสร ิมระบบบร ิการที ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน (Service plan, Intermediate care,   
One day 

surgery, RDU) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส่งเสริมการสร้างนว ัตกรรม งานว ิจัย ระบบสุขภาพ 
 
 
เป้าประสงค ์ 

งานว ิจัยและองค์ความรู้ด ้านส ุขภาพมีการใช้ประโยชน์ 
 
 
กลยุทธ ์ 

พ ัฒนาและส่งเสร ิมงานวิจ ัย นว ัตกรรม และองค ์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร ้างความเข ้มแข ็งการจัดการส ุขภาพภาคประชาชน (Self Care) และภาคีเคร ือข่าย 

 
 
เป้าประสงค์ 

ประชาชนทุกกลุ ่มวัยมีพฤติกรรม 6 องค์ประกอบ ทีเ่ออต่อสุขภาพดี (Health literacy) 
1.การเข ้าถ ึงข ้อมูลและบริการสุขภาพ 
2.ความรู้ ความเข ้าใจ 
3. ทักษะการส ื่อสารทั้งรับและส่ง 
4. การรู้เท่าท ันส ื่อ 
5. ทักษะการตัดสินใจ 
6. การจัดการตนเอง 

 
กลยุทธ ์ 

1.  สร้างและพ ัฒนาความร ่วมม ือภาคประชาชน ภาค ีเคร ือข ่าย เพ ื่อสน ับสน ุนการดาเน ินงาน เสร ิมสร ้าง 
      ความรอบรู้ ด้านส ุขภาพและพฤตกิรรมส ุขภาพ 
2.  พ ัฒนาระบบควบค ุมกำก ับค ุณภาพการดาเน ินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส ุขภาพและพฤต ิกรรม   
     ส ุขภาพ 
 

*************************************** 
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สรุปสถานการณ์สุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2562 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอลี้ 

 
อ าเภอลี้ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดล าพูน มีเนื้อท่ีเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนาน และยังมีโบราณสถานหลายแห่งน่าเที่ยวชมอีกด้วย 
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอลี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด  ห่างจากอ าเภอเมือง 10 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่) อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอทุ่งหัวช้าง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอทุ่งหัวช้าง และอ าเภอเถิน (จังหวัดล าปาง)  
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก (จังหวัดล าปาง) และอ าเภอสามเงา (จังหวัดตาก)  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสามเงา (จังหวัดตาก) และอ าเภอดอยเต่า (จังหวัดเชียงใหม่)  
 

เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยของสถานบริการ 
- โรงพยาบาลนครพิงค์     ระยะทางในการส่งต่อ 140  กิโลเมตร  
- โรงพยาบาลสวนปรุง   ระยะทางในการส่งต่อ 140  กิโลเมตร  
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ระยะทางในการส่งต่อ 140  กิโลเมตร  
- โรงพยาบาลล าพูน   ระยะทางในการส่งต่อ 110  กิโลเมตร  
- โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  ระยะทางในการส่งต่อ 140  กิโลเมตร  
- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ระยะทางในการส่งต่อ 140  กิโลเมตร  

 
ภูมิศาสตร์ 
 

อ าเภอลี้มีพื้นที่กว้างขวางเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดล าพูน มีเนื้อท่ีทั้งหมด 1,702.12 ตารางกิโลเมตร 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่สูง ส่วนมากเป็นภูเขาต้นน้ าล าธารหรือล าห้วย แม่น้ าหรือล าห้วยเกือบทุกสาย     
ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ าลี้ แล้วไหลลงสู่แม่น้ าปิงท่ีบ้านวังสะแกง เขตอ าเภอเวียงหนองล่อง แม่น้ าลี้เป็นแม่น้ า
สายส าคัญที่ไหลผ่านจากทางทิศใต้ข้ึนไปทางทิศเหนือโดยผ่าน 4 อ าเภอของจังหวัดล าพูน ได้แก่ อ าเภอลี้ 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอเวียงหนองล่อง แม่น้ าลี้จึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตสายใหญ่ที่     
หล่อเลี้ยงชีวิตทั้ง 4 อ าเภอ  

ส าหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ส่วนใหญ่อากาศเย็นสบาย 
ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น 
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แม่ป้อก 

รูปภาพที่ 1 แผนที่อ าเภอลี้ 
 

 
 
 
 
 
 

น 

อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 

อ. ทุ่งหัวช้าง 

อ.เถิน จ. ล าปาง 

อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 

อ.แม่พริก จ. ล าปาง 

อ.สามเงา จ.ตาก 

รพ.ลี้ 

ปวงค า 

นากลาง 

 
 

นาทราย 

แม่ลาน 

ก้อ 

แม่เทย 

ห้วยแหน 

ดงด า 

ห้วยศาลา 

แม่ป้อก 

ห้วยต้ม 

แม่ตีน 

PCU 
 

  โรงพยาบาลลี้ 
 PCU ใน รพ.ลี้ 
 รพ.สต. 

 โซนเหนือ 
       โซนกลาง 
       โซนใต้ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บ้านปาง 
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การปกครอง 
 
ตารางท่ี 1 การปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอลี้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  8  ต าบล  99  หมู่บ้าน ได้แก่ 

ต าบล หมู่บ้าน 

ลี้ (Li) 17 
แม่ตืน (Mae Tuen) 17 
นาทราย (Na Sai) 23 
ดงด า (Dong Dam) 6 
ก้อ (Ko) 4 
แม่ลาน (Mae Lan) 7 
ป่าไผ่ (Pa Phai) 12 
ศรีวิชัย (Si Wichai) 13 

 
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ท้องที่อ าเภอลี้ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ 

- เทศบาลต าบลแม่ตืน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่ตืน (เฉพาะหมู่ที่ 3, 11-12) 
- เทศบาลต าบลวังดิน ครอบคลุมพื้นที่ต าบลลี้ (เฉพาะหมู่ที่ 4, 6, 14-15) 
- เทศบาลต าบลดงด า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลดงด าทั้งต าบล 
- เทศบาลต าบลลี้ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลลี้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลวังดิน) 
- เทศบาลต าบลศรีวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลศรีวิชัยทั้งต าบล 
- เทศบาลต าบลต าบลป่าไผ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลป่าไผ่ทั้งต าบล 

ค าขวัญอ าเภอลี ้

องค์พระธาตุสูงค่า 
ตระการตาอุทยานแม่ปิง 
ยอยศยิ่งพระนางจามรี 
ประเพณีงามล้ าเลิศ 

ถิ่นก าเนิดนักบุญล้านนา 
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- เทศบาลต าบลต าบลก้อ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลก้อทั้งต าบล 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแม่ตืน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลแม่ตืน)  
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาทรายทั้งต าบล 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแม่ลานทั้งต าบล 

 
ศาสนสถาน 

 
วัดพุทธ (วัดราษฎร์) จ านวน 48 วัด  ส านักสงฆ์ จ านวน 35 แห่ง  โบสถ์คริสต์ (นิกายโปรเตสแตนต์) 

จ านวน 1 แห่ง (อยู่ที่หมู่ที่ 5 ต าบลป่าไผ่) 
 
อาชีพหลัก 

- เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง หอม  กระเทียม  กะหล่ า   
- ผลไม้ ได้แก่ ล าไย   

ข้อมูลประชากรอ าเภอลี้ 

ข้อมูลครัวเรือนและประชากร จ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น   20,859  ครัวเรือน  

จ านวนประชากรรวมทั้งหมด   60 ,478  คน แยกเป็น 
ประชากรชาย     30,524   คน 
ประชากรหญิง     29,954  คน 

 
รูปภาพที่ 2  แสดงปีรามิดประชากรปีงบประมาณ 2555 เปรียบเทียบกับปี 2562  
 

  
 

 

ประชากร 66,002 คน 
ชาย 33,892 คน หญิง 33,110 คน 
 

ประชากร 60,478 คน 
ชาย 30,524 คน หญิง 29,954 คน 

 

ปี 2555 ปี 2562 17.73% 

62.45% 

19.82% 
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จากรูปภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรของปี 25 61 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 จะเห็นได้ว่า ประชากรช่วงวัยเด็กในปี 25 62 ลดลงจากปี 2555 และ ประชากรวัย
แรงงานและวัยผู้สูงอายุมีมากข้ึน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
 
ตารางท่ี 2 แสดงประชากรอ าเภอลี้จ าแนกรายต าบลปีงบประมาณ 2562 
 

ต าบล 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ก้อ 848 868 1,716 
ดงด า 1,571 1,502 3,073 
นาทราย 9,289 9,018 18,307 
ป่าไผ่ 4,213 4,221 8,434 
แม่ตืน 5,054 4,712 9,766 
แม่ลาน 1,255 1,178 2,433 
ลี้ 5,325 5,459 10,784 

ศรีวิชัย 2,969 2,996 5,965 
รวม 0 0 0 

 
 

รูปภาพที่ 3  แผนภูมิแท่งแสดงสัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและผู้สูงอายุ  
              อ าเภอลี้  ปี 2558 – 2562 
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จากรูปภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนที่มากที่สุด โดยที่สัดส่วนวัยผู้สูงอายุก็มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากปีที่ผ่านมา 
 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลด้านบุคลากรด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
 
(1) ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้  
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
สาธารณสุขอ าเภอ                             1 
นักวิชาการสาธารณสุข 17 
พยาบาลวิชาชีพ 25 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 16 
เจ้าพนักงานทันตภิบาล 2 
ลูกจ้างประจ า 2 
ลูกจ้างทั่วไป 21 
แผนไทย 3 

รวมทั้งหมด 87 
 
(2)  ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลลี้ (ณ ก.ย.) 

บุคลากร ต าแหน่ง จ านวน 

 
 
 

ข้าราชการ 

แพทย์ 11 
ทันตแพทย์  6 
เภสัชกร 8 
พยาบาลวิชาชีพ 61 
นักเทคนิคการแพทย์ 3 
นักวิชาการสาธารณสุข  2 
อ่ืนๆ 24 

ลูกจ้างประจ า  17 
 

พนักงานราชการ 
นักวิชาการพัสดุ 1 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 
นักกายภาพบ าบัด 1 

 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 

พยาบาลวิชาชีพ  9 
นักกิจกรรมบ าบัด 1 
นักโภชนาการ 1 
นักวิชาการสาธารณสุข 4 
อ่ืนๆ 31 



 

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563 หน้า 18 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร 
 
  แพทย์             มีอัตราส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1 : 5,498 
  ทันตแพทย์      มีอัตราส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1 : 10,080 
  เภสัชกร         มีอัตราส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1 : 7,560 
  พยาบาลวิชาชีพ    มีอัตราส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1 : 785 
   
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ       

โรงพยาบาล     60    เตียง      1     แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      13   แห่ง 

           ศูนยส์ุขภาพชุมชนใน รพ.ลี้       1     แห่ง  

 
การด าเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลความครอบคลุมการมีสิทธิการรักษาพยาบาล ช่วงปีงบประมาณ  
             2559 ถึง 2562 (ณ ก.ย.) 
ล าดับ ประเภทสิทธิ์ ปีงบประมาณ 

2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 
1 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( UC ) 55,230 80.63 54,782 79.88 54,060 78.91 
2 ข้าราชการ 4,335 6.33 4,472 6.52 4,691 6.85 
3 ประกันสังคม 8,470 12.37 8,865 12.93 9,207 13.44 
4 ต่างด้าวและอ่ืนๆ 230 0.34 236 0.34 252 0.43 
5 สิทธิ์ว่าง 231 0.47 269 0.39 297 0.37 

 
ความครอบคลุมสิทธิ์การรักษาพยาบาล  99.57 %  ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562 
 
 
 

บุคลากร ต าแหน่ง จ านวน 

พกส. นักวิชาการสาธารณสุข  4 
 พยาบาลวิชาชีพ 7 
 เจ้าหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1 
 อ่ืนๆ 80 

รวมทั้งหมด 273 
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รูปภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงความครอบคลุมสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Cup ล้ี  
 

 
  แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลประชากรรายเดือน DB  POP (งานประกันสุขภาพส านักงาน         
                  สาธารณสุขล าพูน) 

 
 จากตารางที่ 4 รูปภาพที่ 4 พบว่า สิทธิ์ของการ รับบริการ ด้านสาธารณสุขของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
สิทธิ์บัตรทอง  (UC) คิดเป็นสัดส่วน 78.91 % ของสิทธิ์ทั้งหมด รองมาคือสิทธิ์ประกันสังคม  คิดเป็น 13.44 %  
ข้าราชการ คิดเป็น 6.85 % โดยในส่วนนี้ยังมีผู้มีสิทธิ์ว่างอยู่คิดเป็น 0.37 % 
 
 

ข้อมูลผู้รับบริการผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลจ านวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลี้ แยกตามสิทธิ์การรักษา  
             ช่วงปีงบประมาณ 2559 ถึง 2562 

ล าดับ ประเภทสิทธิ์ (ครั้ง) ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( UC ) 161,666 155,244 174,617 175,223 
2 ข้าราชการ 29,452 30,944 29,862 33,130 
3 ประกันสังคม 7,553 8,189 9,533 9,748 
4 แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 877 860 975 817 
5 อ่ืนๆ (ต่างด้าวไม่ข้ึนทะเบียน/สิทธิ์ไม่ชัดเจน/

ไม่ใช้สิทธิ์) 
8,235 8,803 20,766 19,870 

 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากโปรแกรม HosXP โรงพยาบาลลี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงสัดส่วนร้อยละ ของการรับบริการของผู้ป่วยนอก ใน หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.)  
             เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ปี 2562 
 

รพ.สต. จ านวน อัตรารับบริการที่ 
รพ.สต. (A) 

จ านวน อัตรารับบริการ
ที่ รพ. (B) 

ปวงค า 6,718 35.26 12,336 64.74 
แม่ตืน 29,830 81.62 6,717 18.38 
แม่เทย 19,735 64.88 10,681 35.12 
ห้วยศาลา 5,461 40.11 8,154 59.89 
นาทราย 14,453 51.14 13,808 48.86 
ห้วยต้ม 30,974 44.53 38,577 55.47 
ดงด า 7,508 45.54 8,979 54.46 
ก้อ 7,377 53.10 6,516 46.90 
แม่ลาน 7,679 42.34 10,458 57.66 
ห้วยแหน 17,225 46.98 19,439 53.02 
บ้านปาง 11,932 69.00 5,362 31.00 
แม่ป๊อก 12,604 61.76 7,804 38.24 
นากลาง 5,024 56.21 3,914 43.79 
PCU ลี้ 29,550 38.94 46,333 61.06 

รวม 206,070 50.86 199,078 49.14 
แหล่งที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ โรงพยาบาลลี้  
หมายเหตุ  : ดึงข้อมูลจากโปรแกรม HosXP และโปรแกรม HDC On Cloud สสจ.ล าพูน 

รูปภาพที่ 5  แสดง สัดส่วนร้อยละ ของการรับบริการของผู้ป่วยนอก ใน หน่วยบริการปฐมภูมิ  
               (รพ.สต.) เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย แยกราย รพ.สต ปี 2562 

 
 

          แหล่งที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ โรงพยาบาลลี้  
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จากตารางที่ 6 รูปภาพที่ 5 พบว่า สัดส่วนของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ของหน่วยบริการปฐมภูมิ  
(รพ.สต.) ในภาพรวมทั้งอ าเภอ คิดเป็น 51.19 % และ โรงพยาบาลแม่ข่าย คิดเป็น 48.81 % และ หน่วย
บริการที่มีผู้รับบริการผ่านเกณฑ์ ≥ 80 ได้แก่ รพ.สต.แม่ตืน คิดเป็น 81.62 : 18.38 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2558–2562 
 

จ านวนผู้ป่วย 2558 2559 2560 2561 2562 
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว (คน) 3965 5,909 4,750 5,382 5,845 
จ านวนวันนอนผู้ป่วย (วันนอน) 15,829 17,432 13,123 15,082 18,602 
อัตราครองเตียง ( %) 69.83 76.40 58.55 66.39 82.58 

   แหล่งข้อมูล  :  ข้อมูลจากโปรแกรม HosXP โรงพยาบาลลี้, ประมวลผลด้วยโปรแกรม DRG5 Index v5 
                      
 
การรับบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลี้ ปี 2562  
 ผู้ป่วยนอก ( คนใหม่ในปี )  .........42,527..........  คน 
 จ านวนครั้งบริการ  .........210,646......... ครั้ง 
 เฉลี่ย / วัน   .............737..............   ราย 
 
 
ตารางท่ี 8  สถิติชีพของประชาชนอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

สถิติชีพ 
              อัตรา    

2558 2559 2560 2561 2562 
เกิดมีชีพ (ต่อพันประชากร) 4.44 5.47 3.63 3.59 4.07 
ผู้ป่วยตาย (ต่อพันประชากร) 0.49 0.49 0.27 0.48 0.45 
เพ่ิมตามธรรมชาติ (ต่อพันประชากร) 3.95 4.98 3.42 3.11 3.62 
ทารกตาย (ต่อพันการเกิดมีชีพ) 0 2.73 4.12 0 0 
มารดาตาย (ต่อพันการเกิดมีชีพ) 0 0 0 0 0 

      แหล่งข้อมูล  :  ข้อมูลจากโปรแกรม HosXP โรงพยาบาลลี้ 
 

จากตารางที่ 8 แสดง อัตราการเกิดมีชีพ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ             
แต่ในปี 2560 – 2561 และ มีแนวโน้ม ที่เพ่ิมข้ึน ในปี 2562 ซึ่งพบว่าพบอัตราการเกิดมีชีพเพ่ิมข้ึนในทาง
เดียวกันอัตราเพิ่มธรรมชาติก็เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
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ตารางท่ี 9 จ านวนและอัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2558-2562               

แหล่งข้อมูล  :  ข้อมูลจากโปรแกรม HosXP โรงพยาบาลลี้, สถานบริการเครือข่ายปฐมภูม ิ
 
จากตารางที่ 9 แสดงอัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ  (21 กลุ่มโรค)  ปีงบประมาณ 255 8 ถึง 2562 

พบว่า โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ,กระดูก,เอ็น,ข้อต่อ  ในปี 2562 คิดเป็น 87,210 ต่อแสน
ประชากร  รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด  คิดเป็น 73,735 ต่อแสนประชากร และอันดับ 3 คือ โรค
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม คิดเป็น 50,069 ต่อแสนประชากร ซึ่งแต่ละระบบพบว่ามีอัตรา
ป่วยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 
ตารางที่ 10 จ านวนผู้ป่วยนอกจ าแนกตามสาเหตุโรค ตามล าดับ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ สาเหตุการป่วย 
             อัตราป่วย /แสนประชากร  
2558 2559 2560 2561 2562 

1 ความดันโลหิตสูง 7,2221 7,8621 7,8261 8,6441 9,8501 
2 เบาหวาน   3,006  3,7404 
3 ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 4,8393 5,8242 4,6122 3,9874 3,1895 
4 อาหารไม่ย่อย 5,4792 5,1043 4,5253 4,4672 4,5473 
5 ไข้หวัด 2,8055 3,2645 4,0024  5,0162 

แหล่งข้อมูล  :  ข้อมูลจากโปรแกรม HosXP โรงพยาบาลลี้ 
หมายเหตุ     :  ไม่น าสาเหตุการป่วย รหัสโรคที่ข้ึนต้นด้วย O และ Z  มาจัดล าดับแรก  

จากตารางที่ 10 พบว่า จ านวนผู้ป่วยนอกจ าแนกตามสาเหตุการป่วย  พบว่า อันดับแรกที่มารับ
บริการมากที่สุดในปี 2562 เป็นโรคไม่ติดต่อ คือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมา คือ  ไข้หวัด และอันดับ 3 คือ  
อาหารไม่ย่อย 

 
จากตารางที่ 11 พบว่าอัตราผู้ป่วยในจ าแนกตามสาเหตุ ปี 2561 โรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือ  

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการก าเริบเฉียบพลัน  รองลงมาคือ ไตวายเรื้อรัง  และ อันดับ 3 คือ                                 
ไข้เลือดออกเด็งกี ่

 
 

ล า
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
           อัตราป่วย/แสนประชากร  

2558 2559 2560 2561 2562 
1 โรคระบบกล้ามเนื้อ,กระดูก,เอ็น,ข้อต่อ 71,5631 74,0551 73,6071 81,3761 87,2101 

2 โรคระบบหายใจ 34,5944 36,5724 33,7165 33,5255 34,7325 
3 โรคระบบย่อยอาหารและช่องปาก 33,3935 32,2485 33,9614 35,3474 43,7954 

4 โรคระบบไหลเวียนเลือด 51,6222 48,9622 50,3182 54,3502 73,7352 
5 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม 39,1043 38,2723 36,9983 39,0083 50,0693 
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ตารางท่ี 11  อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากร จ าแนกตามสาเหตุการป่วย ตามล าดับของ 
                โรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2558 – 2562   

ล าดับ สาเหตุการป่วย 
              อัตราป่วย/ แสนประชากร  

2558 2559 2560 2561 2562 
1 ท้องร่วงและติดเชื้อ 357.581 467.931 474.053   
2 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการก าเริบเฉียบพลัน 145.13 212.295 672.941 517.661 241.425 
3 ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด 134.65 171.92 418.724   

4 ปอดบวม 290.252 285.542 506.952 312.105 4201 
5 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 139.14 158.47    
6 หัวใจล้มเหลว 148.125 128.57    
7 โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 228.913 231.724    
8 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 169.074 195.84   246.784 
9 การบาดเจ็บในกะโหลกศีรษะ 119.69 251.163 351.425  388.582 
10 โลหิตจางทาลัสซีเมีย    343.614  
11 ไตวายเรื้อรัง    411.132  
12 ไข้เลือดออกเด็งกี ่    400.623 258.993 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากโปรแกรม HosXP โรงพยาบาลลี้ ไม่น าสาเหตุการป่วย รหัสโรคที่ข้ึนต้นด้วย O และ Z    
         
ตารางท่ี 12 จ านวนและอัตราตายของผู้ป่วยจ าแนกตามสาเหตุการตาย ตามล าดับของโรงพยาบาลลี้   

     ปีงบประมาณ 2562  

ล าดับ สาเหตุการป่วย 
จ านวน 

คน 
อัตราตาย/ 

พันประชากร 
1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 6 0.10 
2 อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา 5 0.08 
3 โรคติดเชื้อและปรสิต 5 0.08 
4 โรคระบบหายใจ 4 0.07 
5 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นระยะปริก าเนิด 3 0.05 
6 ระบบสืบพันธุ์ร่วมระบบปัสสาวะ 2 0.03 
7 เนื้องอก (มะเร็ง) 1 0.02 
8 โรคระบบย่อยอาหาร 1 0.02 
 
จากตารางที่ 12 พบว่าอัตราการตายด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดมากที่สุด จ านวน 6 ราย คิดเป็น 

0.10 ต่อพันประชากร รองมา คือ อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา  และโรคติดเชื้อและปรสิต  จ านวน
โรคละ 5 ราย คิดเป็น 0.08 ต่อพันประชากร และ โรคระบบหายใจ  จ านวน 4 ราย คิดเป็น 0.07 ต่อพัน
ประชากร 
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ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นที่อ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นที่ อ.ล้ี 

ปีงบประมาณ 2562 

1. โรคไข้เลือดออก 

2. โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

3. อุบัติเหตุจราจรขนส่ง 

4. โรควัณโรค 

5. ปัญหาฆ่าตัวตาย 

 

     ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นที่ อ.ล้ี 

ปีงบประมาณ 2563 

1. โรคไข้เลือดออก 

2. โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

3. อุบัติเหตุจราจรขนส่ง 

4. ผู้สูงอายุ 

5. ยาเสพติด 

6. พัฒนาการเด็ก 
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ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นที่ อ.ล้ี ปีงบประมาณ 2562 

 

1.โรคไข้เลือดออก 

รูปภาพที่ 6 อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคไข้เลือดออกพื้นที่อ าเภอลี้ ปี 2553 -2562  
 

 
 

จากรูปภาพที่ 6 พบว่า ตั้งแต่ ปี 2553 – 2563 อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มที่ไม่คงที่   
โดยคิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 287.09, 86.45, 45.59, 260.52, 2.96, 160.09 , 327.41, 62.72, 100.53          
และ 107.48 ต่อแสนประชากร ซึ่งจะเห็นได้ว่าพบจ านวนผู้ป่วยมากที่สุดในปี 2559 สูงถึง 219 ราย                  
ซึ่งปี 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวน 67 ราย และในปี 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 65 ราย ถือว่าอัตรา
ป่วยมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
 
ตารางท่ี 13 ตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือนปี 2561 เปรียบเทียบปี 2562 
 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

2561 2 3 10 6 13 18 5 1 10 0 0 0 

2562 0 0 3 0 4 26 12 7 13    

 
 
 
 

(196 คน) 

(63 คน) 

(177 คน) 

(2 คน) 

(107 คน) 

(67 คน) 

(65 คน) 
 คน) 

(219 คน) 

(32 คน) (62 คน) 
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รูปภาพที่ 7 กราฟแสดงจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 จ าแนกรายเดือนเปรียบเทียบกับ 
                ปี 2561 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 13 รูปภาพ 7 พบว่าสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก  ของอ าเภอลี้ จากกราฟจะเห็นว่า      

ในปี 25 62 ตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม  เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 25 61 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง       
ในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม ซึ่งพบมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
ในเดือน มกราคม-มิถุนายน แสดงให้เห็นถึงการควบคุมและป้องกันยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ แต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่
ลดลดเมื่อเทียงกับค่ามัธยฐานตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ซึ่งทางระบาดวิทยาได้ลงพ้ืนที่ในการส ารวจเพื่อ
ควบคุม ป้องกัน ในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย    เพ่ือไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งได้ส ารวจพื้นที่ท่ีมีกลุ่ม
เสี่ยง ได้พ่นสารเคมี ซ่ึงทีม SRRT ได้ด าเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน        
เป็นอย่างด ี
ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบล จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
ลี้  6  55.64  

แม่ตืน  4  40.96  
นาทราย  12  65.55  
ดงด า  1  32.54  
ก้อ  2  116.55  

แม่ลาน  38  1561.86  
ป่าไผ่  0  0.00  

ศรีวิชัย  2  33.53  
ลี้  6  55.64  
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กราฟแสดงจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 จ าแนกตามรายเดือน  
เปรียบเทียบกับปี 2561 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

ค่า Median 2561 2562
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รูปภาพที่ 8 กราฟแสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากรแยกรายต าบลด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 
 

 
 

จากตารางที่ 14 รูปภาพที่ 8 พบว่า ต าบลที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดอออกมากท่ีสุด คือ ต าบลแม่ลาน 
รองลงมาคือต าบลก้อและ ต าบลนาทราย โดยคิดเป็น 1 ,561.86 , 116.55  , 65.55 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายกลุ่มอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอายุ จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
0 – 4 ปี 4 163.93 
5 – 9 ปี 6 178.62 

10 – 14 ปี 6 150.49 
15 – 24 ปี 8 79.99 
25 – 34 ปี 6 59.86 
35 – 44 ปี 10 95.72 
45 – 54 ปี 9 79.88 
55 – 64 ปี 8 95.56 
65 ปีขึ้นไป 8 113.83 
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กราฟแสดง อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก แยกตาม
กลุ่มอายุ 

รูปภาพที่ 9 กราฟแสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก แยกตามกลุ่มอายุ ปี 2562  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 15  รูปภาพที่ 9  แสดงช่วงอายุที่เกิดโรค ไข้เลือดออก  โดยพบช่วงอายุ                        
ที่เกิดโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 5 - 9 ปี รองลงมา ช่วงอายุ 0 – 4 ปี และ ช่วงอายุ 10 – 14 ปี  
คิดเป็น 178.62 , 163.93 , 150.49 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายสถานบริการ  
 

สถานบริการ จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
ก้อ 2 116.55 
ดงด า 1 32.54 
นากลาง 3 203.67 
นาทราย 1 25.70 
บ้านปาง 2 54.51 
แม่ป๊อก 0 0.00 
ปวงค า 0 0.00 
แม่ตืน 2 58.37 
แม่เทย 2 39.42 
แม่ลาน 38 1561.86 
ห้วยต้ม 11 78.53 
ห้วยศาลา 0 0.00 
ห้วยแหน 0 0.00 
PCU ลี้ 3 26.78 
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รูปภาพที่ 10 กราฟแสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายสถานบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากตารางที่ 16 รูปภาพที่ 10 พบว่า หน่วยบริการที่พบผู้ป่วย โรค ไข้เลือดออกมากท่ีสุด               

คือ รพ.สต.แม่ลาน รองลงมาคือ รพ.สต.นากลาง และ รพ.สต.ก้อ คิดเป็น 1 ,561.86 , 203.67 และ 116.55 
ต่อแสนประชากรตามล าดับ 
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กราฟแสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก
จ าแนกรายสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
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2.โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
 

รูปภาพที่ 11 กราฟแสดง อุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพื้นที่อ าเภอลี้ แยกรายปี  
                ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562  
 

 
   

จากรูปภาพที่ 11 กราฟแสดงอุบัติการณ์ของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในพื้นท่ีอ าเภอลี้ 
พบอุบัติการณ์ของโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 และเริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 – 2562  โดยคิดเป็น 907.60, 907.60, 1,688.37, 1,415.35 และ 1,163.98 
ตามล าดับ และโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 คิดเป็น 496.75 , 501.39 และ 
516.68 ตามล าดับ 
 
รูปภาพที่ 12 กราฟแสดง อัตราป่วยของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพื้นที่อ าเภอลี้ แยกรายปี 
                ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 
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จากรูปภาพที่ 12 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง พบผู้ป่วยสะสมมี แนวโน้ม
สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 255 8 – 2562  คิดเป็นอัตราป่วย ด้วยโรคเบาหวาน 3,297.53, 3,534.16, 
4,598.41, 10,565 และ 11 ,645 ตามล าดับ  และโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็น 9 ,744.46, 10,953.80, 
13,907.37, 4,855.97 และ 5,739.47 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 17  ตารางแสดงจ านวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จ าแนกรายต าบล ปี 2562 

ต าบล 
ประชากร
กลางปี 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 

ก้อ 1,716 385 22,435.90 113 6,585.08 
ดงด า 3,073 441 14,350.80 126 4,100.23 
นาทราย 18,307 2421 13,224.45 579 3,162.72 
ป่าไผ ่ 8,434 1126 13,350.72 195 2,312.07 
แม่ตืน 9,766 1866 19,107.11 698 7,147.25 
แม่ลาน 2,433 468 19,235.51 179 7,357.17 
ลี ้ 10,784 2561 23,748.15 937 8,688.80 
ศรีวิชัย 5,965 1336 22,397.32 482 8,080.47 
รวม 60,478 9954 16,458.88 3471 5,739.28 

 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนและอัตราป่วย ต่อแสนประชากร ด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปี 2562 

สถาน
บริการ 

จ านวน
ประชากร 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วย จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วย 

PCU ลี ้ 9,897 1,861 18,803.68 688 6,951.60 
ก้อ 1,716 385 22,435.90 113 6,585.08 
ดงด า 3,073 441 14,350.80 126 4,100.23 
นากลาง 1,346 106 7,875.19 53 3,937.59 
นาทราย 3,342 650 19,449.43 201 6,014.36 
บ้านปาง 3,295 624 18,937.78 268 8,133.54 
ปวงค า 2,244 594 26,470.59 196 8,734.40 
แม่ตืน 2,929 604 20,621.37 239 8,159.78 
แม่เทย 4,853 825 16,999.79 313 6,449.62 
แม่ป๊อก 2,670 712 26,666.67 214 8,014.98 
แม่ลาน 2,433 468 19,235.51 179 7,357.17 
ห้วยต้ม 14,965 1121 7,490.81 378 2,525.89 
ห้วยศาลา 1,984 437 22,026.21 146 7,358.87 
ห้วยแหน 5,721 1,126 19,681.87 357 6,240.17 
รวม 60,468 9,954 261,046 3,471 90,563 
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รูปภาพที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ HbA1C น้อยกว่า 7 
 

 

 

โรคเบาหวานเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีจ านวนผู้มารับบริการจ านวนมากเป็นอันดับ 2 ใน 10 อันดับโรค
แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลี้ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังและมีแนวโน้มผู้ป่วยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น                        
ปี 2558-2562 มีจ านวนผู้ป่วยเบาหวานดังนี้   2,459  ,2,463,  2,518,  2,783, และ 2,945ตามล าดับ                     
ทั้งยังพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกือบทุกระบบในร่างกาย หากไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด                 
รวมทั้งการดูแลตนเองได้ถูกต้องอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไต โรคตา และ                
โรคทางระบบประสาทจากเบาหวาน ทั้งยังมีภาวะเสี่ยงสูงจากภาวะแทรกซ้อนที่เฉียบพลัน เช่นภาวะระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงและต่ าได้ 

จากการทบทวนผู้ป่วยเบาหวาน โดยส่วยใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-69 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 60                    
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความรู้ในการดูแลตนเอง ในการควบคุมระดับน้ าตาลแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  มีพฤติกรรม
รับประทานอาหารไม่เหมาะสม  ร้อยละ 77.14  ประกอบกับที่ผ่านมา  ช่วงเทศกาลต่าง ๆเช่น วันขึ้นปีใหม่                        
วันสงกรานต์ งานบุญประจ าปี  ความสามารถใน การควบคุมระดับน้ าตาล ของผู้ป่วย จะลดลง งานคลินิก                  
โรคไม่ติดต่อจังได้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยมีการสื่อสารแนวทางให้ทีมได้รับทราบ 
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รูปภาพที่ 14 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี น้อยกว่า 140/90 mmHg 

 

 

 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีจ านวนผู้มารับบริการจ านวนมากเป็นอันดับ 1 ใน 10 อันดับ
โรคแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลี้ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังและมีแนวโน้มผู้ป่วยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น               
ปี 2558-2562 มีจ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงดังนี้   7,778,  7,844,  8,304,  8,453 และ8,749ตามล าดับ 
หากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตหรือภาวะของโรคได้จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ 
ทางไต และโรคทางหลอดเลือดสมองได้ จะพบว่ายอดรวมสะสมของภาวะแทรกซ้อนโดยรวมในปี2558-2560    
มีดังนี3้07 ,337 และ457 ตามล าดับ จากการทบทวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต                       
ได้ดีน้อยกว่า 140/90 mmHg พบว่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 มีพฤติกรรม                
ในการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การใช้ยา  มีการจัดการความเครียดไม่เหมาะสมและการขาด
ตระหนักในดารดูแลตนเอง ในการนี้ทางโรงพยาบาลลี้ ทีมสหสาขา จึงได้ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการให้
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยมีการสื่อสารแนวทางให้ทีมได้รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 59 ปี60 ปี61 ปี62

เป้าหมาย>50% 0 0 0 0

ร้อยละผู้ ป่วยความดนัโลหิตสงูท่ีควบคมุ

ความดนัโลหิตสงู < 140/90 mmHg 
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ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตสูง < 140/90 mmHg 
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3.อุบัติเหตุจราจรขนส่ง 
 

          อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  มีอุบัติการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตด้านอุบัติเหตุจราจรและการขนส่ง        
โดยข้อมูลสถิติจาก รพ.ลี้ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและการขนส่ง เป็นอับดับ 2               
จากการเจ็บป่วยทั้งหมด  จากสถิติมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  ปี 2558  จ านวนผู้บาดเจ็บ 794  ราย       
เสียชีวิต 17 ราย,   ปี 2559 จ านวน  775 ราย เสียชีวิต 18 รายและ ปี 2560 จ านวนผู้บาดเจ็บ 826  ราย
เสียชีวิต 19 ราย   ในปี 2561 จ านวนผู้บาดเจ็บ 830  รายเสียชีวิต 19 ราย และปี 2562 จ านวนผู้บาดเจ็บ 
811  รายเสียชีวิต 21 ราย   สาเหตุหลักของการเสียชีวิต อยู่ในช่วงอายุ 55-60 ปี และได้รับการบาดเจ็บมาก
ที่สุด อยู่ในช่วงอายุ 15-20 ปี มีอัตรา   การตายมากที่สุด , ช่วงเวลา 08.00 – 12.00 น. การบาดเจ็บมากที่สุด  
คือ ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น.     โดยยานพาหนะท่ีพบว่าบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดคือ รถ จักรยานยนต์ 
และพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดเหตุคือไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ และการขับขี่ไม่ปลอดภัย     

 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 

การเกิดอุบัติเหตุ 

จ านวน

ผู้บาดเจ็บ 

จ านวน

ผู้เสียชีวิต 

จ านวน 

Admit 

จ านวน  

Refer 

2558 727 794 17 124 78 
2559 701 775 18 129 77 
2560 731 826 19 108 84 
2561 713 830 16 141 72 
2562 669 811 21 131 100 

 
รูปภาพที่ 15 กราฟแสดงจ านวนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
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จากตารางที่ 19 รูปภาพที่ 15 แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรขนส่ง              
พบว่าตั้งแต่ปี 2558-2561 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรขนส่งมีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน และลดลงในปี 2562  
เท่ากับ 794 ,775, 826, 830 และ 810 ราย และจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ตั้งแต่ปี 2558-2562 
พบว่ามีจ านวนที่เพ่ิมข้ึนเช่นกัน เท่ากับ 17, 18, 19, 16 และ 21 ราย โดยทางเครือข่าย  ได้มีแนวทางในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และมีการวางมาตรการในจุดที่เป็นจุดเสี่ยง 

 
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนผู้รับบาดเจ็บ แยกตามเพศ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
 

พ.ศ. ชาย หญิง รวม 
2558 552 242 794 
2559 536 239 775 
2560 561 265 826 
2561 582 248 830 
2562 545 266 811 

 
รูปภาพที่ 16 แสดงจ านวนผู้รับบาดเจ็บ แยกตามเพศ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
 

 

จากตารางที่ 20 และรูปภาพที่ 16 ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่าเพศชายจะได้รับบาดเจ็บเนื่องจาก
อุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง   
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ตารางท่ี 21 ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิต แยกตามเพศ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

พ.ศ. ชาย หญิง รวม 
2558 15 2 17 
2559 17 1 18 
2560 15 4 19 
2561 14 2 16 
2562 19 2 21 

รูปภาพที่ 17 แสดงจ านวนผู้เสียชีวิต แยกตามเพศ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

 

จากตาราง 21 และรูปภาพที่ 17 แสดงจ านวนการเสียชีวิตแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่า
เพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง  
 
ตารางท่ี 22 ข้อมูลผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

อายุ (ปี) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
0-4  21 16 16 14 16 
5-9 22 27 27 22 17 

10-14 64 70 70 84 83 
15-19 133 132 132 140 146 
20-24 83 81 81 78 85 
25-29 61 69 69 79 48 
30-34 58 71 71 56 61 
35-39 56 61 61 54 46 
40-44 50 49 49 66 47 
45-49 50 54 54 48 46 
50-54 64 53 65 56 65 
55-59 50 44 45 43 62 

60 ขึ้นไป 79 80 86 90 89 
รวม 794 775 826 830 811 

0
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รูปภาพที่ 18 ข้อมูลผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
 

 
 

จากตาราง  22 และรูปภาพที่ 18 แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามช่วงอายุ                                  
พบว่าในปี 2562 พบผู้บาดเจ็บมากท่ีสุดในช่วงอายุ 15 – 19 ปี รองลงมาช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 
ช่วงอายุ 20 – 24 ปี เท่ากับ 146, 89 และ 85 ราย 

 
ตารางท่ี 23 ข้อมูลผู้เสียชีวิต จ าแนกตามกลุ่มอายุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  
 

อายุ (ปี) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
0-4  1 0 0 0 0 
5-9 0 0 0 0 0 

10-14 0 0 0 0 2 
15-19 3 3 0 1 1 
20-24 4 2 0 2 0 
25-29 1 2 3 1 2 
30-34 1 0 0 0 2 
35-39 0 0 1 5 0 
40-44 0 2 1 1 3 
45-49 1 3 3 0 1 
50-54 0 2 4 0 6 
55-59 3 1 5 2 0 

60 ขึ้นไป 3 3 2 4 4 
รวม 17 18 19 16 21 
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รูปภาพที่ 19 แสดงจ านวนผู้เสียชีวิต จ าแนกตามกลุ่มอายุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

 
จากตารางที่ 23 รูปภาพที่ 19  พบว่าในปี 2562 พบผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุด                 

คือ ช่วงอายุ 50 - 54 ปี จ านวน 6 ราย ช่วงอายุ 55 - 59 ปี จ านวน 4 ราย, ช่วงอายุ 40-44 ปี  จ านวน 3 ราย 
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บ ตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

ช่วงเวลา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
00.00- <04.00 น. 34 22 33 38 49 
04.00- <08.00 น. 72 59 51 56 59 
08.00- <12.00 น. 219 139 151 156 150 
12.00- <16.00 น. 148 123 168 154 163 
16.00- <20.00 น. 243 290 291 300 287 
20.00- <24.00 น. 130 142 132 126 105 

ไม่ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหต ุ 11 0 0 0 0 
รวม 794 775 826 830 811 

 
รูปภาพที่ 20 แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บ ตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  
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จากตาราง 24 และรูปภาพที่ 20 ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 พบว่าช่วงเวลาที่พบการบาดเจ็บมากท่ีสุดคือ
ช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. จ านวน 287, 163,  150 และ 105 ราย ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเป็นเวลาช่วงตอน
เย็นเป็นเวลาเลิกงาน เลิกเรียน รถท่ีวิ่งตามถนนจะมีมากในช่วงนี้ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรมาก 

 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวนผู้เสียชีวิต ตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

ช่วงเวลา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
00.00- <04.00 น. 0 0 1 0 0 
04.00- <08.00 น. 5 1 0 1 3 
08.00- <12.00 น. 2 2 6 2 3 
12.00- <16.00 น. 0 1 3 2 2 
16.00- <20.00 น. 7 4 4 0 6 
20.00- <24.00 น. 3 6 0 9 6 

ไม่ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 1 4 5 2 0 
รวม 17 18 19 16 20 

 
รูปภาพที่ 21 แสดงจ านวน ผู้เสียชีวิต ตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  
 

 
 

จากตารางที่ 25 และรูปภาพที่ 21  ในปี 2562 ช่วงเวลาที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ              
ช่วงเวลา 20.00 – 24.00 น. และช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. จ านวนช่วงละ 6 ราย รองลงมาคือช่วงอายุ 
04.00 – 08.00 น. และ ช่วงอายุ 08.00 – 12.00 น. ช่วงอายุละ 3 ราย และช่วงเวลา 12.00 – 16.00 จ านวน 
2 ราย  
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ตารางท่ี 26 จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกรายต าบล ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  
 

 
ตารางท่ี 27 แสดงข้อมูลยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
 

พ.ศ. รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์ รถบรรทุก 
2558 628 42 84 2 
2559 675 28 76 7 
2560 772 19 83 11 
2561 740 42 61 3 
2562 720 29 70 1 

 
รูปภาพที่ 22 กราฟแสดงข้อมูลยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2562   
 

 

ต าบล 2558 2559 2560 2561 2562 
บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ บาดเจ็บ เสียชีวิต เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต 

ลี้ 197 6 241 197 6 3 252 4 270 5 
นาทราย 210 2 190 210 2 2 194 4 177 3 

ก้อ 21 0 20 21 0 0 20 0 27 0 
ศรีวิชัย 50 4 42 50 4 1 56 4 48 2 
ป่าไผ่ 126 2 120 126 2 5 132 3 103 2 
แม่ตืน 112 1 126 112 1 5 128 1 118 6 
ดงด า 37 0 22 37 0 0 32 0 36 1 

แม่ลาน 24 1 32 24 1 2 33 0 32 1 
รวม 777 16 793 777 16 18 847 16 811 20 
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จากตารางที่ 27 และรูปภาพที่ 22 พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดตั้งแต่ปี 2558 – 2562
คือ รถจักยานยนต์ รองลงมา คือ รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก 
ตารางท่ี 28 แสดงสาเหตุ/พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  
 

พ.ศ. ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาสุรา 
2558 596 71 294 
2559 629 71 286 
2560 685 71 238 
2561 702 220 41 
2562 662 239 55 

 
 
รูปภาพที่ 23 แสดงสาเหตุ/พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอ าเภอลี้ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

 

 
 
จากตารางที่ 28 และรูปภาพที่ 23 แสดงสาเหตุ/พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอ าเภอลี้ ตั้งแต่       

ปี 2558 – 2562  จากกราฟ สาเหตุ/พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดมากที่สุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาคือ      
เมาสุรา และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งในปี 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 662 , 239 และ 55 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 29 แสดงถนนที่เกิดอุบัติเหตุจราจร ในพื้นที่อ าเภอลี้ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  
 

พ.ศ. ทางหลวงแผ่นดิน ถนนท้องถิ่น/หมู่บ้าน 
ถนนในเมือง 
(เขตเทศบาล) 

ทางหลวงชนบท 

2558 296 388 36 66 
2559 327 340 41 96 
2560 409 344 0 63 
2561 403 426 0 18 

2562 421 350 5 59 
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รูปภาพที่ 24 แผนภูมิแสดงถนนที่เกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อ าเภอลี้ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
 

 
จากตารางที่ 29 และรูปภาพที่ 24  แสดงถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดในปี 2562 คือ ถนนทางหลวง

แผ่นดิน รองลงมาคือ ถนนท้องถิ่น/หมู่บ้าน อันดับ 3 ถนนทางหลวงชนบท จ านวน 421 , 350 และ 59 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 30 แสดงจุดเสี่ยงท่ีเกิดอุบัติเหตุแยกรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเสี่ยง 

1 เทศบาลต าบลศรีวิชัย  - โค้งแม่อีไฮ  
- โค้งห้วยบง 
- โค้งปั๊มน้ ามันหมู่ 6 บ้านแม่ป๊อก  

2 เทศบาลต าบลแม่ตืน  
 

- ตลาดเทศบาลต าบลแม่ตืน 
- หน้า ทต.แม่ตืน 
- ปากทางดอยเต่า 
- หน้า รร.ชุมชนบ้านแม่ตืน 

3 เทศบาลต าบลป่าไผ่  
 

- โค้งห้วยน้ าเย็น 
- หน้าวัดผาหนาม 
- หน้า รร.ชุมชนบ้านป่าไผ่ 
- หน้าเทศบาลต าบลป่าไผ่ 
- หน้าโรงเรียนบ้านป่าจี้ 
- หน้าวัดบ้านป่าจี้ 
- ตลาดป่าจี้ 
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ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเสี่ยง 
4 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  

 
- โค้งบ้านห้วยศาลา 
-  หน้า รร.วังมน 
-  หน้า รร.สันป่าสัก 
-  หน้า รร.แม่เทย  
-  ปากทางเข้าทุ่งหัวช้าง (บ้านแม่เทย) 
-  ปากทางแม่แนต (บ้านหนองบัวค า) 
-  หน้าอู้บรรจง กลการ 
-  ทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยมะแหลบ 

5 เทศบาลต าบลวังดิน  
 

- สี่แยกปากทางเข้าแม่ลาน 
-  ตรงสี่แยกไฟแดง 
-  โค้งหน้าวัดหล่ายหิน 
-  สี่แยกทางเข้าวัดม่วงค า  
-  ทางขึ้นวัดพระธาตุดวงเดียว 
-  หน้าปั๊มน้ ามัน บ้านพระธาตุ 5 ดวง  

6 เทศบาลต าบลลี้  
 

- โค้งม่วงสามปี 
-  สี่แยกม่วงสามปี 
-  หน้าโรงพยาบาลลี้ 
- ทางเข้าวัดพวงค า 
- ทางเข้าบ้านแวนนาริน 
- ทางเข้าบ้านกลาง 

7 เทศบาลต าบลดงด า  
 

- โค้งห้วยหญ้าไซ ระหว่างกิโลเมตรที่ 27 เมตร 
ถึง 39 

- หน้า รร.บ้านบวก 
 

 
 

 
การพัฒนาต่อเนื่อง 

 การพัฒนาทีม DHS  ด้านอุบัติเหตุจราจรและการขนส่งในระดับอ าเภอให้มีความเข้มแข็ง 
 จัดท าแนวทางการดูแลงานควบคุมก ากับอุบัติเหตุจราจรระดับอ าเภอ 
 เพ่ิมเครือข่ายบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในอ าเภอลี้จ านวน 2 แห่ง  ให้ครอบคลุมการให้บริการ

เพ่ิมข้ึน ได้แก่เทศบาลแม่ตืน และเทศบาลต าบลดงด า  เพ่ือรองรับภาวะสุขภาพของคนในชุมชนด้าน
อุบัติจราจร 

 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ในแต่ละต าบล หมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหา   
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4.โรควัณโรค 
 

ตารางท่ี 31 ผลการด าเนินงานการคัดกรอง/ค้นหาวัณโรครายใหม่ทุกประเภท ของอ าเภอลี้ ปี 2558-2562 
 

พ.ศ.  
จ านวนประชากร

กลางปี  

เป้าหมายในการ
ค้นหา  

อัตราป่วย/แสน
ประชากร  

ผลงาน  
อัตราป่วย/แสน

ประชากร  

จ านวนผู้ป่วยวัณโรคทุก
ประเภท 

 

B+ B- EP 

2558 66,838 65.83  64.33 25 12 4 
2559 66,623 66.04  48.03 17 11 4 
2560 66,490 171.45 58.66  14 9 6 
2561 66,269 172 57.37  14  13  11  
2562 60,478 156 56.22 24  1 9 

   * B+ ผู้ป่วยที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค      
   * B- ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีสิ่งส่งตรวจผลไม่พบเชื้อ หรือไม่มีผลตรวจ แต่ผลการเอกซเรย์หรือผลการตรวจชิ้น
ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค 
   * EP ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด 

 
 

รูปภาพที่ 25 แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรค แยกตามเพศ ของอ าเภอลี้ ปี 2558-2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปภาพที่ 25 แสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรค ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่าเพศชายป่วย
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งในปี 2562 เพศชาย จ านวน 22 ราย เพศหญิง จ านวน 12 ราย 
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รูปภาพที่ 26 แผนภูมิแสดงผู้ป่วยวัณโรค แยกตามกลุ่มอายุของอ าเภอลี้ ปี 2557-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปภาพที่ 26 แสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรคแยกตามกลุ่มอายุ ตั้งแต่ปี 2557 – 2562  พบว่า
ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมาคือช่วงอายุ 50 – 59 ปี และ 40 49 ปี ซึ่งใน
ปี 2562 จ านวน 19 , 5 และ 6 ราย ตามล าดับ 

 
 

รูปภาพที่ 27 แผนภูมิแสดงผู้ป่วยวัณโรค แยกต าบลของอ าเภอลี้ ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปภาพที่ 27 แสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรคแยกตามต าบลในปี 2562 พบว่า ต าบลที่พบมาก
ที่สุด คือต าบลลี้ รองลงมา คือต าบลนาทราย และ ต าบลแม่ตืน จ านวน 43 ม 39 และ 37 ราย 
ตามล าดับ 
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รูปภาพที่ 28 ผลการด าเนินงานการคัดกรองค้นหาวัณโรครายใหม่ทุกประเภท ของอ าเภอลี้ ปี 2557-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปภาพที่ 28 แสดงผลการด าเนินงานการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรควัณโรค                         
ตั้งแต่ ปี 2557 – 2562 พบว่ามีแนวโน้มที่ไม่คงที่ แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2562 มีแนวโน้มที่
ลดลง คิดเป็น 60.14 , 64.33 , 48.03 , 58.66 , 57.37 และ 56.22 

 
 

ตารางท่ี 32 มาตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานวัณโรคเพิ่มความครอบคลุมการค้นพบและรักษา 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน  
ด าเนินการตาม
มาตรการและจัดท า
แผนการปฏิบัติการคัด
กรอง ค้นหา โดย CXR 
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายเสี่ยง
หลัก 

อัตราการคัดกรองใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
ได้  ร้อยละ 90  

อัตราการคัดกรองใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
ได้มากกว่าร้อยละ 
90  

ร้อยละความครอบคลุม
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ า  
(TB Treatment 
Coverage)                  
> ร้อยละ 82.5    
(ของอัตราป่วย เป้าหมาย 
156/แสนปชก.) 
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ผลการด าเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปีงบ 2562  
 
ปัญหา/และอุปสรรคด้านการด าเนินการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

 
1. ด าเนินการคัดกรองใกล้เสร็จแล้ว แต่เนื่องจากจ านวนกลุ่มเสี่ยงมีจ านวนมากและพ้ืนที่มีความห่างไกล 

ท าให้กลุ่มเสี่ยงมารับการคัดกรองได้ไม่ครบตามจ านวน 
2. อัตราก าลัง เจ้าหน้าที่สามารถรับผู้ป่วยได้สัปดาห์ละ 3 วัน โดยรับได้ไม่เกินวันละ 30 รายในการท า 
CXR  
3. ผู้ป่วยที่ได้รับการ CXR และผลผิดปกติ และผลAFB=Negative ไม่สามารถส่งตรวจ Gene Xpert ได้ 
ทั้งหมด มีเพียงผู้ป่วย 6 กลุ่มเสี่ยงเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน  
4. ผู้สูงอายุติดเตียงยังมีอุปสรรคในเรื่องการน าผู้ป่วยมาคัดกรอง เนื่องจากขนาดพื้นที่ ขณะนี้อยู่ในช่วง
ด าเนินการและขอความร่วมมือกับ อปท.เพ่ือรับส่งผู้ป่วย  

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

1.ประสานงาน ขอความร่วมมือกับ อปท.เพ่ือรับส่งผู้ป่วยติดบ้านและมีปัญหาในการเดินทาง 
2.มีระบบเตือน รพ.สต.เรื่องการแจ้งกลุ่มเป้าหมายก่อนถึงวันนัดหมาย 2 วัน  
3.ให้ รพ.สต.พูดคุยกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความส าคัญ  
4.การติดตั้งระบบ pop-up ในโปรแกรม Hosxp  
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5.ปัญหาการฆ่าตัวตายสูง 

 

ปัญหาการฆ่าตัวตาย 

ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสังคมและปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในอ าเภอลี้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลท าให้เกิดการคิดอยากท าร้ายตัวเองเพ่ือการแก้ปัญหาที่ง่ายและคิดว่าวิธีการฆ่าตัวตายจะช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นได้ จึงส่งผลท าให้การฆ่าตัวตายในพื้นที่อ าเภอลี้มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากสถิติจ านวนผู้
ฆ่าตัวตายส าเร็จในปี 25 58 ถึงปี 2562 จ านวน 22, 12 ,16 , 11 และ 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสน
ประชากรเท่ากับ 32.92, 17.94, 16.45 , 16.50 และ 21.50 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ และสถิติผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายในปี 2558 ถึงปี 2562 มีจ านวน 38, 15, 11 , 17 และ 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร
เท่ากับ 56.85, 22.42, 16.45, 25.51 และ 9.92 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ดังรูป 

 
รูปภาพที่ 29 แสดงจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายส าเร็จ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 

       

 
 
          หมายเหตุ : ตัวเลขใน (   ) คือ ค่า อัตรา ต่อแสนประชากร 
          แหล่งข้อมูล : งานสุขภาพจิตและจิตเวช (กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลี้) 

 
จากรูปภาพ ที่ 29 จากกราฟแสดงอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย พบว่า ในปี  2558 พบการพยายาม  

ฆ่าตัวตายมากท่ีสุด และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และในปี 2562 พบอัตราการพยายามฆ่าตัวตายลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา คิดเป็น  56.85, 22.42, 16.45, 25.51  และ 9.92 ต่อแสนประชากร ใน ขณะเดียวกัน ในปี 2558 – 
2562  พบว่าอัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ มีแนวโน้มมากที่สุดในปี 2558 และเริ่มลดลงในปี 2559 คิดเป็น 32.92 , 
17.94, 16.45, 16.50 และ 21.50 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 

 

(
) 
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ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 
ตารางท่ี 33 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อ แสนประชากรแยกรายสถานบริการ                             
              ในปี 2562 

สถานบริการ จ านวน (ราย) ต่อแสนประชากร 
ห้วยต้ม  4 6.61 
ห้วยแหน  2 3.31 
ห้วยศาลา  0 0.00 
แม่ป๊อก  1 1.65 
ปวงค า  0 0.00 
ก้อ  0 0.00 
แม่ตืน  0 0.00 
PCU ลี้ 2 3.31 
นากลาง  0 0.00 
แม่ลาน  0 0.00 
บ้านปาง  2 3.31 
แม่เทย  2 3.31 
ดงด า  0 0.00 
นาทราย  0 0.00 

รวม 13 21.50 
 
รูปภาพที่ 30 แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนการฆ่าตัวตายส าเร็จ ต่อแสนประชากร แยกรายสถานบริการ  
               ในปี 2562  

 
แหล่งที่มา:  งานจิตเวช โรงพยาบาลลี้  
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จาก ตารางที่ 33 รูปภาพที่  30  พบ จ านวน การฆ่าตัวตายส าเร็จ ทั้งหมด 13 ราย พบ อยู่ในเขต
รับผิดชอบหน่วยบริการสุขภาพ รพ.สต. ห้วยต้ม มากที่สุด จ านวน 4 ราย รองลงมา คือ  รพ.สต.ห้วยแหน ,             
รพ.สต.บ้านปาง , รพ.สต.แม่เทย และ PCU ลี้ แห่งละ 2 ราย  และ รพ.สต.แม่ป้อก 1 ราย นอกนั้นไม่พบการ
ฆ่าตัวตายในหน่วยบริการที่เหลือ 

การฆ่าตัวตายส าเร็จส่วนใหญ่ใช้วิธีการแขวนคอมากที่สุด จ านวน 8 ราย ยิงตัวตาย 2 ราย    กินยาฆ่า
แมลง 1 ราย กินยาฆ่าหญ้า 1 ราย และจุดไฟเตาถ่านดมควันในรถตัวเอง 1 ราย  โดยสาเหตุคิดฆ่าตัวตายที่พบ
มากที่สุดคือ เครียด ทะเลาะกับครอบครัว/แฟน 4 ราย  รองลงมาคือ ติดสารเสพติด 3 ราย  เครียดเรื่องการ
พนัน 2 ราย ปัญหาสุขภาพ/โรคประจ าตัว 2 ราย เครียดเรื่องคดี 1 ราย และติดสุรา น้อยใจตนเอง 1 ราย ซ่ึง
การฆ่าตัวตายส าเร็จส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 40 – 49 ปี มากท่ีสุด จ านวน 6 ราย รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 - 
29 ปี จ านวน 3 ราย ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 2 ราย และช่วงอายุ 30 – 39 ปี และ ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ช่วงอายุ
ละ 1 ราย  (แบ่งช่วงอายุตาม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)     
 
 
พยายามฆ่าตัวตาย 
 
ตารางท่ี 34 แสดงอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย ต่อแสนประชากร แยกรายสถานบริการ ในปี 2562 
               

สถานบริการ จ านวน (ราย) ต่อแสนประชากร 
ห้วยต้ม  1 1.65 
แม่ป๊อก  1 1.65 
แม่เทย  1 1.65 
ห้วยศาลา  0 0.00 
PCU ลี้ 0 0.00 
แม่ลาน  0 0.00 
ก้อ  1 1.65 
ห้วยแหน  1 1.65 
ปวงค า  0 0.00 
บ้านปาง  0 0.00 
นากลาง  1 1.65 
ดงด า  0 0.00 
แม่ตืน  0 0.00 
นาทราย  0 0.00 

รวม 6 9.92 
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รูปภาพที่ 31 แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนการพยายามฆ่าตัวตาย แยกรายสถานบริการ ในปี 2562 
 

                 
     แหล่งที่มา:  งานจิตเวช โรงพยาบาลลี้  
 
จากตารางที่ 34 รูปภาพที่ 31 พบว่า จ านวนการพยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด 6 ราย พบมากที่สุดอยู่ใน

เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ห้วยต้ม , รพ.สต.แม่ป้อก , รพ.สต.แม่เทย , รพ.สต.ก้อ , รพ.สต.ห้วยแหน  และ                        
รพ.สต.นากลาง แห่งละ 1 ราย นอกนั้นไม่พบผู้พยายามฆ่าตัวตาย 

การพยายามฆ่าตัวตาย ทั้งหมด 6 ราย ส่วนใหญ่ใช้วิธีแขวนคอ 2 ราย รองลงมาคือ   กินยาฆ่าหญ้า     
1 ราย กินยาฆ่าแมลง 1 ราย ทานยาจิตเวชเกินขนาด 1 ราย และกินน้ ามันขัดรถ  1 ราย โดยสาเหตุที่พยายาม
ฆ่าตัวตายมากท่ีสุดคือ เครียด น้อยใจลูก 2 ราย รองลงมาคือ เครียดเรื่องหนี้สิน 1 ราย มีอาการทางจิต 1 ราย  
โกรธมารดาที่ไม่ให้ไปสอบ กศน.1 ราย และ ทะเลาะกับแฟน 1 ราย โดยพบมากท่ีสุด ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี , 
ช่วงอายุ 50 - 59 ปี ช่วงอายุละ 2 ราย รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี และช่วงอายุ 40-49 ปี ช่วงอายุละ 1 
ราย (แบ่งช่วงอายุตามกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 

 
การด าเนินงานในการป้องกันการฆ่าตัวตาย 

1. มีระบบติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง เช่น ผู้ป่วย
ซึมเศร้า ผู้มีประวัติท าร้ายตนเอง ผู้ติดสุราและสารเสพติด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้
น้อย กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ประสบภาวะวิกฤติในชีวิตและครอบครัวผู้สูญเสียการฆ่าตัวตายโดย
ประเมินภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการท าร้ายตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพจิต แกนน า อสม. ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยฆ่าตัวตายและ
การประเมินส่งต่อ รพ.สต./รพช. 
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3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่อผู้ป่วยและญาติ เพ่ือป้องกันอาการทางจิตก าเริบและป้องกันการฆ่าตัว
ตายในผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อนและป้องกันภาวะเครียดในผู้ดูแล 

4. จัดกิจกรรมให้ความรู้สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในการสร้างสุขทุกช่วงวัย 
5. มีการพัฒนาระบบบริการที่ลดการช่องว่างการเข้าถึงบริการในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

สุขภาพจิตในชุมชน เป็นนวตกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายในพื้นที่ โดยการใช้สี
ในการจ าแนกกลุ่มผู้ป่วยสุขภาพจิตเพ่ือการดูแลแบบครบวงจร คือ “สีสันให้ชีวิต พิชิตช่องว่าง” 

6. มีระบบการส่งต่อข้อมูลให้เครือข่ายสุขภาพจิต เพื่อการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายใน
ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว โดยส่งต่อข้อมูลผ่านสื่ออิเลคโทรนิค คือ ทางกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊ค 

7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในเครือข่าย โดยการท า 
Case conference ทุก 2 เดือน 

 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในปี 2562 

ทางเครือข่ายสุขภาพจิตได้วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่มีส่วนท าให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือลดและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่อ าเภอลี้ ดังนี้ 

 

        
   โครงการออกก าลังใจต้านภัยซึมเศร้า              โครงการสุขภาพจิตดีชุมชนสดใสห่างไกล 
        บา้นหนองนา ต าบลนาทราย                  จากโรคซมึเศร้า บา้นหนองปู ต าบลนาทราย 

 

        
               โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจป้องกัน         โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตดีของผู้ดูแล 
                     แก้ไขปญัหาการฆ่าตวัตาย                                 และผูป้ว่ยจิตเวช 
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             รณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์และบหุรี่               เยี่ยมและตดิตามผูป้ว่ยอยา่งตอ่เนือ่ง 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. จ านวนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตมีจ านวนเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น 
2. ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสุขภาพจิต มีไม่เพียงพอต่อภาระงานและสภาพปัญหาที่มีความ

หลากหลาย 
3. ค่านิยมของประชาชนในการดื่มสุราและสารเสพติดเป็นปัจจัยส่งเสริมในการท าร้ายตนเอง  

 
 
แนวทางแก้ไข 

1. การสร้างเครือข่ายชุมชนที่หลากหลายกลุ่มในการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
2. การรณรงค์สร้างความตระหนักให้ชุมชนเข้าใจปัญหาการฆ่าตัวตายในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง  
3. สร้างกระแสลดค่านิยมการดื่มสุราและสารเสพติด และป้องกันการใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะใน

เยาวชน 
4. มีการส่งเสริมสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย 
5. ให้ความส าคัญกับปัญหาสุขภาพจิตในทุกมิติ โดยมีแผนพัฒนาทั้งบุคลากร ระบบ โครงสร้าง ทุกระบบ

ของการบริการสุขภาพ (ปฐมภูมิ/ทุติยภูม/ิตติยภูมิ) 
ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายต้องก าหนดให้เป็นปัญหาส าคัญระดับอ าเภออย่างแท้จริง ที่

จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เช่น กระทรวงมหาดไทย/ อปท. , 
กระทรวงศึกษาธิการ/ ครู , กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ , ต ารวจ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เป็นต้น 

2. การแก้ไขปัญหาสุราและสารเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน  
3. การแก้ไขปัญหาควรมีรูปแบบการด าเนินงานที่เป็นระบบสุขภาพอ าเภอเข้มแข็ง โดยให้บูรณาการเข้า

กับทุกงานและก าหนดให้เป็นวาระสุขภาพส าคัญของพ้ืนที่ 
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สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา รอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)ประจ าปี 2562 
 

 รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ศูนย์ระบาดวิทยา  อ าเภอลี้ มีผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้า
ระวัง ในรอบ 9 เดือน ปี 2562รวม 8 โรค ตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 35 จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังอ าเภอลี้รอบ 9 เดือน ประจ าปี 2562 
    
ล าดับ ชื่อโรค จ านวน อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

1 อุจจาระร่วง 790 1306.26 

2 อาหารเป็นพิษ 386 638.25 

3 ไข้หวัดใหญ่ 113 186.84 

4 ตาแดง 112 185.19 

5 สุกใส 76 125.67 

6 ไข้เลือดออก 65 107.48 

7 ปอดบวม 53 87.64 

8 มือ เท้าปาก 29 47.95 
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ตารางวิเคราะห์องค์กร   เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้  โดย SWOT Analysis  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ ปี ’ 61-64 
กลยุทธ์  SO ( ใช้จุดแขง็เกาะกมุโอกาส ) 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ ์

  

1 การท างานเป็นทีม / ทีมงานเขม้แขง็ 

2 เจา้หนา้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 

3 บุคลากรมีความหลากหลายวชิาชีพ (สหวชิาชีพ) 

4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าแผน 

5 มีโครงสร้างในการท างานท่ีชดัเจน 

6 บุคลากรมีความรู้เพียงพอ มีการพฒันาต่อเน่ือง 

7 บุคลากรมีความสมานฉนัท ์

8 มีระบบท่ีประชาชนเขา้ถึงบริการง่าย 

9 เครือข่ายมีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

10 CUP มีการสนบัสนุนการท างาน 

11 บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ 

 

1 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี 

2 ชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือดี 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวบุคลากร 

3 ได้รับงบประมาณอย่างพอเพียงจาก อปท. 

4 การคมนาคมระหว่างเครือข่าย ชุมชน มี
ความสะดวก เข้าถึงง่าย 

5 สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการท างาน 

 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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กลยุทธ์  ST ( ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค ) 

จุดแข็ง (S) อปุสรรค (T) กลยุทธ์ 
 

1 การท างานเป็นทีม / ทีมงานเขม้แขง็ 

2 เจา้หนา้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 

3 บุคลากรมีความหลากหลายวชิาชีพ (สหวชิาชีพ) 

4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าแผน 

5 มีโครงสร้างในการท างานท่ีชดัเจน 

6 บุคลากรมีความรู้เพียงพอ มีการพฒันาต่อเน่ือง 

7 บุคลากรมีความสมานฉนัท ์

8 มีระบบท่ีประชาชนเขา้ถึงบริการง่าย 

9 เครือข่ายมีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

10 CUP มีการสนบัสนุนการท างาน 

11 บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 

1 นโยบายเร่งด่วนทางการเมือง/เปล่ียนแปลงไปตามรัฐบาล 

2 ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขไม่สอดคลอ้งกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆของรัฐ (LTC ไม่สอดคลอ้งกบั สปสช.)ท าใหเ้กิดการ
ด าเนินงานล่าชา้หรือในทางปฏิบติัไม่สามารถด าเนินการได้ 

3 ระยะทางการ refer ไกล 

4 ความตระหนกัของคนในชุมชน 

5 มีการเปล่ียนแปลงของประชากร/ไม่คงท่ี เช่น ต่างดา้ว 

6 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยที  าใหว้ฒันธรรมเปล่ียนไป 
(ระบบทุนนิยม) 

7 บริบทของแต่ละพื้นท่ีเปล่ียนไป กลายเป็นสังคมเมือง 

8 วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างดา้นความเช่ือ 

9 ลกัษณะการประกอบอาชีพท่ีเปล่ียนไป (ปฎิทินชุมชนเปล่ียน) 

1. พัฒนาการจัดบริการ
สุขภาพให้สอดคล้องกับ
ปัญหาในพื้นที่ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพตนเองแบบ
องค์รวม 
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กลยุทธ์   WO ( เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส ) 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

 

 
 
 
 
 

1 ขาดแรงจูงในในการท างาน เช่น ค่าตอบแทน ฯลฯ 

2 บุคลากรขาดความรู้ในการลงข้อมูลถูกต้องตรง
ประเด็น 

3 โครงสร้างบุคลากรไม่สนับสนุนการท างานเชิงรุก 
(บุคลากรท างานหลายหน้าที่) 

4 ขาดการวิเคราะห์บุคลากร/วิจัย 

5 ขาดค่านิยมองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน/ขาด
ความเป็นทีม 

6 อุปกรณ์ในการให้บริการไม่เพียงพอ 

 
 

1 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเป็น
อย่างดี 

2 ชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือดี 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวบุคลากร 

3 ได้รับงบประมาณอย่างพอเพียงจาก 
อปท. 

4 การคมนาคมระหว่างเครือข่าย ชุมชน มี
ความสะดวก เข้าถึงง่าย 

5 สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการท างาน 

1.สง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคีทกุภาคสว่นใน
การจดับริการสขุภาพ 
2. พฒันาศกัภาพภาคีเครือขา่ยในการบริหารจดัการ
ข้อมลูสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ 

3.พฒันาระบบบริหารจดัการให้มีคณุภาพ ตาม

หลกัธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์  WT ( ลดจุดอ่อนและหลกีเลีย่งอปุสรรค ) 

จุดอ่อน (W) อปุสรรค (T) กลยุทธ์ 

 

 
 
 

1 ขาดแรงจูงในในการท างาน เช่น ค่าตอบแทน ฯลฯ 

2 บุคลากรขาดความรู้ในการลงข้อมูลถูกต้องตรง
ประเด็น 

3 โครงสร้างบุคลากรไม่สนับสนุนการท างานเชิงรุก 
(บุคลากรท างานหลายหน้าที่) 

4 ขาดการวิเคราะห์บุคลากร/วิจัย 

5 ขาดค่านิยมองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

6 อุปกรณ์ในการให้บริการไม่เพียงพอ 

 

1 นโยบายเร่งด่วนทางการเมือง/เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาล 

2 ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขไม่สอดคล้องกับ
หน่วยงานอื่นๆของรัฐ (LTC ไม่สอดคล้องกับ สปสช.)ท าให้
เกิดการด าเนินงานล่าช้าหรือในทางปฏิบัติไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

3 ระยะทางการ refer ไกล 

4 ความตระหนักของคนในชุมชน 

5 มีการเปลี่ยนแปลงของประชากร/ไม่คงที่ เช่น ต่างด้าว 

6 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้วัฒนธรรมเปลี่ยนไป 
(ระบบทุนนิยม) 

7 บริบทของแต่ละพ้ืนที่เปลี่ยนไป กลายเป็นสังคมเมือง 

8 วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างด้านความเชื่อ 

9 ลักษณะการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนไป (ปฎิทินชุมชน
เปลี่ยน) 

1. สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการ
ท างานแก่บุคลากรในเครือข่าย  
2. บริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดบริการ
สุขภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ 
4.พัฒนาระบบเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
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แผนยุทธศาสตร์  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ปี 2561 - 2564 

วิสัยทัศน์ 

            “ เป็นเครือข่ายสุขภาพ   ที่รวมพลังสังคม  เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  

              ภายในป ี2564” 

พันธกิจ 

            พัฒนาและอภิบาลระบบสขุภาพ   อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและยั่งยืน  

เป้าหมาย 

 ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยุ่งยืน  

ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence ) 
เป้าหมาย  
1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพท่ีดี 
1.2 ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 ระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. บริการเป็นเลิศ  ( Service  Excellence ) 
เป้าหมาย 
2.1 PCC มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2.2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ได้รับการรักษาท่ีมีคุณภาพ 
2.3 ระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) ที่มีคุณภาพ 

      3.   บุคลากรเป็นเลิศ  ( People  Excellence  ) 

 เป้าหมาย  

 3.1 เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  

 3.2 บุคลากรมีศักยภาพ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      4.    บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance   Excellence ) 

เป้าหมาย 
3.1 ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

3.2 ระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

3.3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

3.4 องกรแห่งการเรียนรู้  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปี 2561 -2564 
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ตาราง  ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2563   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และมาตรการ / กลยุทธ์   เพ่ือจัดท าแผนงาน / โครงการ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  
1.  PP&P  Excellence : 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

1.ตั้งครรภ์คุณภาพ  ลูกเกิดรอด  
แม่ปลอดภัย  เด็กพัฒนาการ
สมวัย 

1. อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 17  ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 
2. ระดับความส าเร็จของกการ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ร้อยละ 90 เด็ก 0.5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ 
- ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
- ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการติดตาม / ส่งต่อ 
- ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
3. ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์คุณภาพ 
 

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน อนามัยแม่และเด็กท่ีมี

ประสิทธิการ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภาระ

งาน 
4. การด าเนินงานร่วมกันแบบเครือข่ายบริการที่เข้มแข็ง 
5. มาตรการทางสังคม 
6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

 2. ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดที่มีคุณภาพ 

4. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
จากปีที่ผ่านมา 
 
 

7. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรคระบาดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการ 
บูรณาการท างานเป็นทีม 
- จัดตั้งทีมควบคุมโรคระดับอ าเภอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  
 
 
 
5. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 85 
 

- ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพ้ืนที่  
- หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ และภาระงาน 
8. พัฒนาระบบคัดกรองและวินิจฉัยที่รวดเร็ว 

 3. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ 

6. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพ พชอ.  

9. พัฒนาศักยภาพทีม พชอ.อย่างต่อเนื่อง   
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 

2 Service Excellence : บริการเป็น
เลิศ 

4.หน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

 

1. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผ่าน
เกณฑ์ 5 ดาวสะสม 100 % 

2. มีคลินิกหมอครอบครัว ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 3 S ทั้ง  2  ทีม 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ปฐมภูมิให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- การแต่งตั้งทีมรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกหมอครอบครัวที่มี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนารูปแบบพี่เลี้ยง / เพ่ือนช่วยเพื่อน 
- จัดท าแผนสนับสนุนบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

PCC  
- จัดมาตรฐานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 5. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ได้รับการรักษาท่ีมีคุณภาพ 

3. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85  
4. ร้อยละของความครอบคลุมการรักษา

3. ลดการเสียชีวิต 
4. ลดการขาดยา 
5. พัฒนาคุณภาพและระบบการก ากับติดตามดูแลรักษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ า 
≥ ร้อยละ 82.5 

ผู้ป่วยวัณโรค 

 6. ระบบบริการสุขภาพ Service 
Plan ที่มีคุณภาพ 

  

 6.1 NCD คณุภาพ  5.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเบาหวานและ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพสามารถปฏิบัติตนในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันที่ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
6.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ3 อ. 2 ส.ที่สอดคล้อง
กับวิถีชุมชน 
7.ร้อยละ80ของผู้ป่วยเบาหวานและ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติตัวได้ 

6.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 6.2 . ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบัดฟื้นฟู  ลด
อันตรายจากยาเสพติด และ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
มาตรฐาน 

8. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่
บ าบัดครบของแต่ละระบบ และได้รับ
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
9. ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัด 3 เดือน 

7. ส่งเสริม ป้องกันไม่เสพยาเสพติด 
8. บ าบัด ฟื้นฟู ลดอันตรายจากยาเสพติดและกลับคืนสังคม 
9. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
10. พัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสาร 
11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 6.3 ลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรค 10.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค 12. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน , 
หลอดเลือดสมองแตก , หลอด
เลือดสมอง 

หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < ร้อยละ 
5 
11.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก < ร้อยละ 25 
12. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 

13. พัฒนามาตรฐาน 
14.รับรองมาตรฐาน 
15.สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ 
16.พัฒนาบุคลากร 
17. พัฒนาระบบข้อมูล 

 6.4.ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquired  

13. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired น้อยกว่าร้อยละ 30  
14.อัตราการได้รับ IV 30 ml/kgใน 1 
ชม.แรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
15. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
16. อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ
ภาวะวิกฤต ภายใน 3 ชม. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30  
 

18. กิจกรรมที่จะให้บริการ Service delivery 
19. พัฒนาบุคลากร 
20.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
21.พัฒนาความรู้ sepsis สู่ภาคประชาชน 

 6.5 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเสียชีวิตไม่
เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

17. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ไม่เกินร้อยละ 
12  

22. ER คุณภาพ 
23. การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล 
24.พัฒนาบุคลากร 
25.พัฒนาระบบข้อมูล 
26. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดอุบิตเหตุ
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แบบบูรณาการทุกภาคส่วน  ขับเคลื่อนโดย DHS-RTI 

 6.6.ระบบสนับสนุนการจัดบริการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกให้มีประสิทธิภาพ 

 18.เครือข่ายหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานจากกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  

27.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ 

 6.7  ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย  ลด
ค่าใช้จ่ายด้านยา 

19. ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพ. ใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 
- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 95 
- RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20  
- AMR ระดับ intermediate ≥ ร้อยละ 
20 

28. มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน หน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับ 
     - ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
      - สนับสนุนการท างานวิจัย  R2R  
     - ระบบเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ลดการจ าหน่ายยา 
NSAID / STEROID / Anti  biotic  

3. People Excellence :บุคลากร
เป็นเลิศ   
 
 
 

7.เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน 

1. ข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 98 
2.ร้อยละของหน่วยบริการมีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  
3. หน่วยบริการมี Best practice ด้าน
องค์กรแห่งความสุข 

1. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
-  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับอ าเภอ 
- การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรระดับอ าเภอ 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
- จัดงบประมาณให้เหมาสมกับพ้ืนที่ 
- วิเคราะห์อัตราก าลัง พัฒนาบุคลากร Training Need 
- สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
- ส ารวจ Happinometer และวิเคราะห์ข้อมูล 
-พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 
3.บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธ ารง
รักษาก าลังคนคุณภาพ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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- สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
- จัดอบรมสร้างสุขในการท างาน 
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
- พัฒนาองค์กรสร้างสุข (OD) 
- การบริหารก าลังคนตามหลัก 3 E  
4.สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
- พัฒนาความร่วมมือเครือขายก าลังคนด้านสุขภาพ 
- พัฒนาด้านวิชาการ 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย 
พัฒนาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างองค์กร 

 8. บุคลากรมีศักยภาพ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

4.Governance Excellence : 
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล   

9.ระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1. เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้และ
คณะกรรมการ คปสอ.ลี้ มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
2. อัตราความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

1. เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลี้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.ระบบบริหารจัดการการเงิน
การคลังที่มีประสิทธิภาพ  

3.โรงพยาบาลลี้ ไม่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน ระดับ 7 
4.ระบบบัญชีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. ระบบจัดสรรเงินที่มีประสิทธิภาพ 
– แต่งตั้งทีม CFO ระดับอ าเภอ 
– จัดท าแผนการเงิน 
– รูปแบบการจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาระงาน 
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– การก ากับ ติดตาม  ประเมินผล 

3.พัฒนาการบริการระบบบัญชี 
– พัฒนาศักยภาพ ทีมการเงิน ของ โรงพยาบาล และ
เครือข่ายฯ 

• แผนพัฒนาทักษะ 
• น า IT เข้ามาช่วยมากขึ้น 
• ประชุมทีม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 
สรุป ประเมินผล 

4.พัฒนาศักยภาพการบริหารด้านการเงินการคลังแก่ ทีม
เครือข่าย 
–  เตรียมความพร้อม 
• จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  CFO ระดับอ าเภอ 
– อบรมให้ความรู้ 
– ศึกษาดูงาน 
– แต่งตั้งทีมตรวจสอบ  Unit cost   คุณภาพบัญชี  
Planfin  

– ติดตาม  ควบคุมก ากับ  สถานการณ์การเงินวิกฤต 7 
สัดส่วน I : E ( รายงานประชุม คปสอ.ทุกเดือน ) 

สรุป ประเมินผล 
 

 
 11.ระบบบริหารจัดการข้อมูล 5. อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ไม้ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ
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สารสนเทศมีประสิทธิภาพ น้อยกว่าร้อยละ 80 

6.อัตราความพร้อมใช้ของระบบIT ของ
หน่วยบริการสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
7. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สุขภาพ ต่อระบบบริการสุขภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
8. อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
สุขภาพ ต่อระบบบริการสุขภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
9. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
10. อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ต่อข้อมูลสุขภาพสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สุขภาพ 
– จัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
• แผนพัฒนาทักษะบุคลากร  ( ผู้ใช้ / ผู้ดูแลระบบ ) 
• แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์   
• แผนซ่อมบ ารุง  
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 
– สรุป ประเมินผล 

6.พัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพ 
–  เตรียมความพร้อม 
• แต่งตั้งทีมพัฒนาระบบบริการระดับอ าเภอ 
• จัดท าแผนพัฒนาทักษะบุคลากร   
– อบรมให้ความรู้ 
– ศึกษาดูงาน 
– น าร่องในหน่วยบริการ 
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 

สรุป ประเมินผล 
7. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ 

–  Health Data ระดับอ าเภอ 
• แต่งตั้งทีมพัฒนาระบบระดับอ าเภอ 
• จัดท าแผนพัฒนา 
– อบรมให้ความรู้ 



แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563 หน้า 69 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  
– ศึกษาดูงาน 
– Digital Health literacy 
• พัฒนาความรู้บุคลากร  อบรมเพ่ิมทักษะในการจัดท า

รูปแบบสื่อโดย Digital  
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 

สรุป ประเมินผล 
 12.องค์กรแห่งการเรียนรู้ 11. อัตราของหน่วยบริการที่มีการ

ด าเนินงานวิจัย / R2R / นวัตกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

8. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
–  แต่งตั้งทีม KM ระดับอ าเภอ 
– ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา 
– มอบนโยบาย 
– สนับสนุนการท างานวิจัย R2R  CQI ของหน่วยงาน  

งาน  บุคคล 
– เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
– การก ากับ ติดตาม  ประเมินผล 
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นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. PP&P Excellence 1.สุขภาพทุกกลุ่มวัย 
  1.1. แม่และเด็ก 
    1.1.1 อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย 
    1.1.2  ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 
    1.1.3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน 
 

 
 
1. บูรณาการองค์กรภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
2. ปฏิรูปการคุ้มครองแม่และ
เด็ก และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
3. เสริมสร้างความรู้ สื่อสาร
สุขภาพสู้แม่และครอบครัวเพ่ือ
พ่ึงตนทางสุขภาพอย่างยั่งยืน 
4. จัดบริการสุขภาพแก่แม่และ
เด็กท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การจัดบริการสุขภาพแม่และ
เด็ก 

 
 
1.อัตราส่วนการตามของ
มารดาไทยต่อแสนการเกิดมี
ชีพ  
2. เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 
2. เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 

 
 
-   ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 
 
-  ร้อยละ 85 
 
-  ร้อยละ 60 

     1.2. ผู้สูงอาย ุ
   

1.ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม 
pre-aging มีความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และ

1. ร้อยละของประชากรสูงอายุ
ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

 -  ร้อยละ 60 
 
 



แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563 หน้า 71 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ส่งเสริมให้กลุ่ม pre-aging 
และ aging  ให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
2.พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอาย
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบ 
หลักประกันสุขภาพ และการ
รักษาที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
3. ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้
มีคุณภาพภายใต้ความร่วมมือ
ภาคี เครือข่ายชุมชนและ
ครอบครัว 
4. คงคุณภาพชีวิตจากโรคท่ี
คุกคาม ป้องกัน / บรรเทา
ความทรมาน 

2. ร้อยละของต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ( Long 
Term Care ) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 

-  ร้อยละ 80 

    1.3. Health Literacy 1. การสร้างคลังความรู้เพื่อ
เพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. การขับเคลื่อนชุมชนรักการ
ออกก าลังกาย 
3. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนเพื่อสร้างทักษะ HL 
ด้านกิจกรรมทางกาย 

1. จ านวนครอบครัวไทยมี
ความรอบรู้สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย 

- ครอบครัวไทย 1 ล้าน
ครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ
เรื่องกิจกรรมทางกาย 
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    2. การควบคุมป้องกันโรค
วัณโรค 

1. ลดการเสียชีวิต 
2. ลดการขาดยา 
3. พัฒนาคุณภาพและระบบ
การก ากับติดตามดูแลรักษา 

1. อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

 - ≥ ร้อยละ 85 

 3. จัดการภัยคุกคามความ
มั่นคงทางสุขภาพ 
  3.1 การยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่อันตรายต่อ
สุขภาพ 

 
 
1. ยกระดับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากสารเคมีทาง
การเกษตร 
2. ขับเคลื่อนนโยบายยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูง 3 ชนิด 

 
 
1. ร้อยละของจังหวัดมีการ
ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง
และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เรื่อง 
2. ร้อยละของจังหวัดมีระบบ
รับแจ้งข่าว การใช้ / ป่วยจาก
การสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด ( พาราควอต 
คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเสต ) 
3. ร้อยละของจังหวัดมีการ
รายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร 

 
 
-  ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
-  ร้อยละ 100 
 
 
 
 
-  ร้อยละ 100  
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    3.2. ใช้ยาอย่างสมเหตุผล / 
จัดการเชื้อดื้อยา ( RDU & 
AMR ) 

1. การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) 
2. การจัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพ ( AMR )อย่างบูรณาการ 

1. ร้อยละของโรงพยาบาล ที่
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU  

 - ขั้นที่ 1 ร้อยละ 99.89 
 - ขั้นที่ 2 ร้อยละ 42.46  
 - ขั้นที่ 3 ร้อยละ 16.42 

2. Service Excellence 4. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
    4.1  อสม.เป็นหมอ
ครอบครัว 

1. พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น 
อสม.หมอประจ าบ้าน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน อสม. 
หมอประจ าบ้านในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
3. ส่งเสริมสนับสนุน อสม.หมอ
ประจ าบ้านในการจัดบริการ
สุขภาพในชุมชน 

1. จ านวน อสม. ที่ได้รับการ
พัฒนาเป็น อสม. หมอประจ า
บ้าน 
2. ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับดูแลจาก 
อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 - อสม.หมอประจ าบ้าน 
จ านวน 80,000 คน 
 
 - ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 

     4.2 ทีม PCC  1. พัฒนาศักยภาพระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 2. พัฒนาก าลังคนในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 4. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และการอภิบาลระบบ 

 1. ร้อยละของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิที่เปิด
ด าเนินการในพ้ืนที่ 

 -  ร้อยละ 25  

       4.3  พชอ. 1. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ

 1. ร้อยละของอ าเภอมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

  -  ร้อยละ 70 
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กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบคุณภาพชีวิต
อ าเภออย่างมีส่วนร่วม 
 3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

อ าเภอ ( พชอ. ) ที่มีคุณภาพ 
 

      4.4 รพ.สต. ติดดาว  1. พัฒนามาตรฐานเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ปี 2563 
 2. พัฒนาคณะท างานทุก
ระดับให้มีมาตรฐาน 
 3. สื่อสารประชาสัมพันธ์
นโยบาย แนวทาง และ 
แผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว 
 5. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 - ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว 

 -  ร้อยละ 75 ( สะสม ) 

   5. ลดแออัด ลดรอคอย ใน
โรงพยาบาล 
     5.1 จัดระบบบริการเพื่อ
ลดความแออัด 

 
 
1. จัดระบบบริการรับยาที่ร้าน
ยาแผนปัจจุบัน 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

 
 
 1. จ านวน OP Visit ของ 
PCC เขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
 2. รพ.มีระบบนัดหมายและ

 
 
-  OP Visit  ใน รพช.ขนาด

ใหญ่ 209,000 ครั้ง / ปี 
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การบริหารจัดการระบบบริการ 
3. จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
อย่างทั่วถึง 

คิวออนไลน์ 
 3. รพ.มีระบบรับยาที่ร้านยา 

        5.2 ห้องฉุกเฉินคุณภาพ  1. จัดระบบบริการที่มี
มาตรฐาน 

1. จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินใน
ห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
ลดลง 
 2. ร้อยละของผู้ป่วยที่บ่งชี้ใน
การ admit อยู่ในห้องฉุกเฉิน
ไม่เกิน 2 ชม. 

 - ลดลงร้อยละ 10 
 
 
- > ร้อยละ 50 

  6. Fast Track  
      6.1  Stroke  

 
1. บริการสุขภาพ 
2. พัฒนามาตรฐาน 
3. รับรองมาตรฐาน 
4.เครือข่าย 
5. พัฒนาบุคลากร 
6.ระบบข้อมูล 

 
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก 
3. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ / ตัน 
4.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลันได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายลิ้มเลือดทางหลอด
เลือดด าภายใน 60 นาที 
 

 
  -  ร้อยละ 7.97 
 
  -  ร้อยละ 22.78 
 
  -  ร้อยละ 3.78 
 
  -  ร้อยละ 44.81 
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        6.2 STEMI 1. การพัฒนาบุคลากร 
2. การพัฒนามาตรฐานการ
รักษา 
3. การพัฒนาระบบเครือข่าย
บริการ 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
5. นโยบาย / กลยุทธ ์

 1.อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI  
 2. ร้อยละของการให้การ
รักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 - ไม่เกินร้อยละ 9 
 
 
- > ร้อยละ 50 

  7. การเข้าถึงกัญชาทาง
การแพทย์ 

1. การสื่อสารความรู้เรื่องการ
มารับบริการกัญชาทาง
การแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม
แก่ประชาชนและบุคลากร
สาธารณสุข 
2. การเตรียมความพร้อมของ
หน่วยบริการ แบบผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์
แผนไทย 
3. การพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ 
4. การพัฒนาระบบกับ ติดตาม 
เพ่ือประเมินรูปแบบที่
เหมาะสม น าไปสู่การขยายผล
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การให้บริการแก่ประชาชน 
 8. นวัตกรรมทางการแพทย์

เพ่ือเศรษฐกิจ 
    - สมุนไพร การนวดไทย
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เสริมเศรษฐกิจ 

1. ขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจ 
2. ขับเคลื่อนการนวดไทยเพ่ือ
สร้างอาชีพและรายได้ 
3. ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง
สร้างเสริมสุขภาพ 
4. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ 
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม  และแพทย์แผนไทย 

 - เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

 9. องค์กรคุณภาพ 
    9.1  HA 

 
1.จัดให้มีกลไกการสนับสนุน
คุณภาพโรงพยาบาลในระดับ 
กรม เขตสุขภาพ จังหวัด 
2. ให้มีแผนด้านคุณภาพ
โรงพยาบาลในระดับเขต
สุขภาพ จังหวัด หน่วยบริการ 
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
คุณภาพ 
3. ให้ สสจ. หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบระดับจังหวัด 

 
1. ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

 
- รพ.ชุมชน ร้อยละ 90 

     9.2  PMQA  1. ส่งเสริม/สนับสนุนส่วน
ราชการให้ด าเนินการพัฒนา

1. รอ้ยละความส าเร็จของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงาน

 - สสจ. ร้อยละ 90  
 - สสอ.  ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

คุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การ 
2. ผลิตและพัฒนาทีมตรวจ
ประเมิน PMQA อย่างมี
คุณภาพ 
3. ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด   

      9.3 องค์กรแห่งความสุข 1. พัฒนาระบบ กลไกและ
กระบวนการสร้างสุขสู่ความ
ยั่งยืน 
2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

1. มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

 - รพช. , สสอ.  > ร้อยละ 10 
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ยุทธศาสตร์ HRD อ่ืนๆ
เป้าประสงค์ 1 : ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แมป่ลอดภัย 

พัฒนาการสมวัย คุณภาพชวีิตทีด่ทีุกกลุ่มวัย
1 โครงการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 140,000 กลุ่มงานบริการ

ด้านปฐมภูมิฯ

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน  าหนักน้อย ปี
2563

93,000 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

3 โครงการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 20,000 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

4 โครงการประเมินพฤติกรรมสุขภาพประชากลุ่มPre 
aging(50-59ป)ี

0 PCU /รพ.สต.

5 โครงการพัฒนาต าบลทีม่ีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้อายุระยะ
ยาว(Long Term Care)ในชุมชน

25,680 สสอ.ลี 

เป้าประสงค์ 2 : ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และ
ลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพ

6 โครงการชุมชนปลอดลูกน  ายุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก
ต้นแบบ

13,850 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอลี   จังหวัด
ล าพูน ปี 2563

24,400 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

8 โครงการชุมชนปลอดลูกน  ายุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก 
ต้นแบบ

22,400 อนุกรรมการ พชอ.
ไข้เลือดออก

9 โครงการประชาคมป้องกันโรคไข้เลือดออกอ าเภอลี  จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2563

0 อนุกรรมการ พชอ.
ไข้เลือดออก

10 โครงการประชุมติดตามการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อ าเภอลี  ปีงบประมาณ 2563

19,200 อนุกรรมการ พชอ.
ไข้เลือดออก

11 โครงการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน  ายุงลาย(HI ,CI ) อ าเภอลี  
จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2563

11,520 อนุกรรมการ พชอ.
ไข้เลือดออก

ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

ล าดบั
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี   ปงีบประมาณ 2563 หน้า 80



ยุทธศาสตร์ HRD อ่ืนๆ
ล าดบั

ที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 22,200 อนุกรรมการ พชอ.
อุบติัเหตุ

13 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 0 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

14 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการช่วยเหลือชีวิต
เบื องต้นในโรงเรียน

26,400 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

15 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 19,200 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

16  โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

36,580 กรรมการ NCD อ.ลี 

17  โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในชุมชน

0 จนท.ผู้รับผิดชอบ
งาน NCD ใน
หน่วยบริการ

18 โครงการการเฝ้าระวังผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะ
หมอกควันในอ าเภอลี 

0 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

19 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน อ าเภอลี  
ปีงบประมาณ 2563

19,000 ภก.พงศธร คันธา

20 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน เขต รพ.สต.ห้วยต้ม 1,000 กลุ่มงานเภสัช
กรรมฯ

21 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคทีเ่กิดจากแบคทีเรียใน
อาหาร(ร้านอาหารและแผงลอย)

16,000 สสอ.ลี  / รพ.ลี  งาน
เภสัชฯ

22 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
สารเคมีทางการเกษตร

8,400 สสอ.ลี  / รพ.ลี  
งานอาชีวอนามัย

23 โครงการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรทีอ่ันตรายต่อสุขภาพ 0 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ / 

สสอ.ลี 

24 โครงการประชุมชี แจงแนวทางการค้นหาและคัดกรองวัณโรค
รายใหม่ในชุมชน

26,800 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

แผนปฏบิติัการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี   ปงีบประมาณ 2563 หน้า 81



ยุทธศาสตร์ HRD อ่ืนๆ
ล าดบั

ที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

25 โครงการติดตามการด าเนินการและแก้ไขปัญหาการคัดกรอง
ผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน  อ าเภอลี   จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 
2563

3,600 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ / 

สสอ.ลี 

26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาขยะอ าเภอลี  จังหวัด
ล าพูน

44,400

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่1 360,630 0 233,000

แผนปฏบิติัการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี   ปงีบประมาณ 2563 หน้า 82



   

ยุทธศาสตร์ HRD อ่ืนๆ
เป้าประสงค์  : ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ทีม่ี
คุณภาพ

1 จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ 0 คกก.Service 
plan อ.ล้ี

2 พัฒนาระการให้เลือดและการขับเหล็ก 0 คกก.Service 
plan อ.ล้ี

3 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยCOPD/Asthma 28,000 คกก.Service 
plan อ.ล้ี

4 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

7,375 คกก.Service 
plan อ.ล้ี สาขา

อุบัติเหตุ

5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke 3,000 งานแพทย์แผนไทย
6 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบ 18,000 งานแพทย์แผนไทย
7 โครงการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) 

ทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ขั้นที ่3
15,000

กลุ่มงานเภสัชฯ

8 โครงการเพือ่นคู่คิดมิตรคู่ใจ ใส่ใจ ผู้เคยพยายามฆา่ตัวตาย 13,000        สสอ.ล้ี      
 ( ณัฐวรรณ)

9 จิตอาสา รักษาใจ (ระยะท้ายของชีวิต) 40,540 COC ( สายฝน  
ทรงหงษา )

10 โครงการประชาสัมพันธ์ เร่ืองโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน
อ าเภอล้ี

13,900 CUP  ล้ี (ราตรี  
 ตันอุตม)์

เปา้ประสงค์ : หน่วยบรกิารมีคุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว PCC

11 โครงการพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติด
ดาวประจ าปี 2563

7,600
สสอ.ล้ี

เป้าประสงค์  : พชอ.คุณภาพ
12 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ( พชอ.) 70,000 งานเอดส์ รพ.ล้ี( 

สันติ  มูลวงค์ษา)

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่2 216,415 0 0

ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที ่2  บริการเป็นเลิศ   ( Service Excellence )

ล าดั
บที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า  83



งานแพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที ่2  บริการเป็นเลิศ   ( Service Excellence )

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า  84



ยุทธศาสตร์ HRD อ่ืนๆ

เป้าประสงค์ 2 :บุคลากรมศัีกยภาพ ท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 โครงการอบรมฟืน้ฟูและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ละ
อาสาสมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
เครือข่ายอ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563

35,500 กลุ่มงานเภสัชฯ
รพ.ล้ี  (ภก.

พงศธร คันธา)

2 โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
7,200

กลุ่มงานเภสัชฯ
รพ.ล้ี

3 อบรมวิชาการเร่ือง “การใช้กัญชาทางการแพทย”์
6,000

กลุ่มงานเภสัชฯ
รพ.ล้ี  / สสอ.ล้ี

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแล
ผู้ป่วยบาดเจ็บPHTLS และ ATLS 18,800

กรรมการ
อุบัติเหตุอ.ล้ี / 

ER รพ.ล้ี

5 โครงการติดตามการด าเนินการและถอดบทเรียน การ
ป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร อ าเภอล้ีจังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563

16,800

สสอ.ล้ี

6 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือข่ายอ าเภอล้ี

36,000

คกก.CNOD ( 
พว.นวลจันทร์  

วงค์ศรีใส)

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริการด้าน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย อ าเภอล้ี ปี 2563 7,000

กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

8 โครงการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพเชิงรุกด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยอ าเภอล้ี 
 ปี 2563

14,100

กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ

9 โครงการอบรมแกนน าในการเฝ้าระวังโรควัณโรคใน
ชุมชนอ าเภอล้ี จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2563 50,400

สสอ.ล้ี

10 ขยายความรู้เวชศาสตร์ครอบครัวสู่เครือข่ายอ.ล้ี 16,200 COC 
11 โครงการฟืน้ฟูการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 5,600 คกก.Service 

plan อ.ล้ี

ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที ่3  บุคลากรเป็นเลิศ  ( People  Excellence )

ล าดบั ชื่อโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์ 2 :บุคลากรมศัีกยภาพ ท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

12 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 5,600 คกก.Service 
plan อ.ล้ี13 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอ 2,000 คกก.Service 
plan อ.ล้ี14 โครงการอบรมการดูแลเด็ก โรคระบบทางเดินหายใจ 2,000 คกก.Service 
plan อ.ล้ี15 โครงการอบรมการดูแลเด็ก ทีม่ีภาวะวิกฤต 7,600 คกก.Service 
plan อ.ล้ี16 โครงการอบรมความรู้ในการดูแลผู้ป่วยCOPD 5,000 คกก.Service 
plan อ.ล้ี17 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยทีม่ีภาวะการติด

เชื้อในกระแสเลือดในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี 4,000

คกก.Service 
plan อ.ล้ี (นิจญา

  อัมพรพิศ)

18 โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บริการแพทย์แผนไทยด้านการใช้ยาสมุนไพร 3,000

งานแพทย์แผน
ไทย

19 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บริการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์แผนไทย 18,600

งานแพทย์แผน
ไทย

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:  การพัฒนาเครือข่าย
คุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดล าพูนป'ี63 6,600

คกก'CNOD , 
กลุ่มการพยาบาล

21 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลล้ี 10,950

CUP อ.ล้ี (ราตรี
 ตันอุตม)์

22 โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนน าอสม.น าร่อง 3 ต าบล 
ในเขต  อ.ล้ี 7,800

งานเอดส์และวัณ
โรค

23 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในโรงพยาบาลล้ี 9,600

NCD ( ศิริพร )

เป้าประสงค์ 1 : เจ้าหน้าทีม่คีวามสุข  ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน

24  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
CUP ล้ี ป'ี63

79,000 คปสอ.ล้ี  / HRD

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่3 375,350 0 0
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ยุทธศาสตร์ HRD อ่ืนๆ
เป้าประสงค์ 2  : ระบบบริหารจัดการ การเงินการ
คลังทีม่ปีระสิทธิภาพ

1 โครงการอบรมระเบียบการเงิน การบัญชี และพัสดุ 10,000 งานการเงิน
และบัญชี รพ.ล้ี

2 โครงการศึกษาดูงานเพือ่การพัฒนาระบบบัญชี รพ.
สต.

15,000 งานการเงิน
และบัญชี รพ.ล้ี

เป้าประสงค์ 1 : ระบบบริหารจัดการทีม่คุีณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

3 โครงการตรวจสอบภายใน รพ.สต.เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขอ าเภอล้ี

17,000 กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน อ.ล้ี

เป้าประสงค์ 3 : ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้น
สุขภาพทีม่ปีระสิทธิภาพ

4 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูล 35,000 สสอ.ล้ี
เป้าประสงค์ : องค์กรแห่งการเรียนรู้

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ีเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

58,600
คปสอ.ล้ี

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่4 110,600 0 0

รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ทัง้หมด 1,054,595 บาท

ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4  บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล  ( Governance  Excellence )

ล าดบั ชื่อโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์    ต้ังครรภคุ์ณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั พัฒนาการสมวยั คุณภาพชีวติที่ดีทุกกลุ่มวยั
กลยุทธ์  1. บูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 2. เสริมสร้างความรู้ส่ือสุขภาพสู่แม่และครอบครัว 3. จัดบริการสุขภาพแม่และเด็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

กลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวัย
1 โครงการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 1.เพื่อค้นหาหญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภท์ี่มี 1.หญิงต้ังครรภท์ุกคนได้รับ ม.ิย. - ก.ค.63 140,000 กลุ่มงาน

1.การคัดกรองความเส่ียงต่อการคลอด ที่มีความเส่ียงต่อการคลอด ประวติัคลอดก่อน การคัดกรองความเส่ียงต่อ งบ PPA 63 บริการด้าน
ก่อนก าหนด ก่อนก าหนด ก าหนดโดยไม่ทราบ การคลอดก่อนก าหนด ระดับเขต ปฐมภมูิ
2.หญิงต้ังครรภก์ลุ่มเส่ียงตามCriteria ได้รับ 2.เพื่อสนับสนุนให้หญิง สาเหตุ 2.หญิงต้ังครรภก์ลุ่มเส่ียง และองค์รวม
การติดตามรายบุคคล ต้ังครรภท์ี่มีความเส่ียงต่อ 2.หญิงต้ังครรภท์ี่ ตาม Criteria ได้รับการ สุวจี
3.การให้ยา Progesterone ในหญิงมีครรภ์ การคลอดก่อนก าหนดด้วย อัลตราซาวน์ทางช่อง ติดตามรายบุคคล

กลุ่มเส่ียง ต้ังแต่อายุครรภ ์24 - 36+6 การท านายภาวะคลอดก่อน คลอดพบคอมดลูกส้ัน ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 95
เป็นเวลา 13 สัปดาห์ หรือ 90 วนั ก าหนด น้อยกวา่20มิลลิเมตร 3.อัตราการคลอดก่อน

3.เพื่อลดอัตราการคลอด รวม 70 คน ก าหนดในหญิงต้ังครรภก์ลุ่ม
ก่อนก าหนด เส่ียงไม่เกินร้อยละ 9

4.อัตราการคลอดทารกแรก
เกิดน้ าหนักน้อยกวา่ 2,500
กรัม ในหญิงต้ังครรภก์ลุ่ม
เส่ียงไม่เกินร้อยละ 7

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตรท์ี่    1. PP&P Excllence : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิด 1.เพื่อสนับสนุนให้หญิงต้ัง 1.หญิงต้ังครรภท์ี่มีความ 1.หญิงต้ังครรภเ์ครือข่าย ม.ิย. - ก.ค.63 93,000 กลุ่มงาน
น้ าหนักน้อย ปี2563 ครรภที่มีความเส่ียงต่อการ เส่ียงต่อการคลอดทารก รพ.ล้ีได้รับการคัดกรองหา  PPAปี63 บริการด้าน
1.การคัดกรองความเส่ียงต่อการคลอดทารก คลอดทารกแรกเกิดน้ าหนัก แรกเกิดน้ าหนักน้อยกวา่ ความเส่ียงต่อการคลอดน้ า ระดับจังหวดั ปฐมภมูิ
น้ าหนักน้อยกวา่ 2500 กรัม น้อยกวา่2,500กรัม ได้รับการ 2,500กรัมคือ หนักน้อยกวา่2500กรัม และองค์รวม
2.หญิงต้ังครรภก์ลุ่มเส่ียงตามCriteria ได้รับ วางแผนการดูแลต่อเนื่อง 1.1กลุ่มเส่ียงทารกมีภาวะ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 สุวจี
การติดตามรายบุคคล 2.เพื่อลดอัตราทารกแรกเกิด การเจริญเติบโตช้าในครรภ์2.หญิงต้ังครรภค์นไทยกลุ่ม
3. การอบรมให้ความรู้หญิงมีครรภแ์ละสามี น้ าหนักน้อยกวา่2,500กรัม  - หญิงต้ังครรภน์้ าหนัก เส่ียงตามCriteria ได้รับการ
4. การสนับสนุนอาหารเสริมในหญิงมีครรภ์ น้อยกวา่45ก.ก วางแผนการดูแลรายบุคคล
ท่ีน้ าหนักไม่เพิ่มตามเกณฑ์ - ดัชนีมวลกายน้อยกวา่ บริการทางการแพทย์ การ

18.5 ให้ความรู้และติดตามอย่าง
 - มีภาวะแกร็นส่วนสูง เนื่องไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60
น้อยกวา่145ซม. 3.อัตราการคลอดทารก
- สูบบุหร่ี น้ าหนักน้อยกวา่2500กรัม
- สัดส่วนการเพิ่มขึน้ของ ในกลุ่มเป้าหมายโครงการ
น้ าหนักไม่เหมาะสม ไม่เกินร้อยละ 10
 - Symphysis-Fundal 
Height ไม่โตขึน้ตามอายุ
ครรภ(์GA)
 - ภาวะซีดขณะต้ังครรภ์
 - อายุน้อยกวา่ 20 ปี
1.2 กลุ่มเส่ียงคลอดก่อน
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ก าหนด
 - มีประวติัคลอดก่อน
ก าหนด
- คอมดลูกมีความยาว
น้อยกวา่ 20 มม.

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
3 โครงการคัดกรองประเมนิสุขภาพผู้สูงอายุ 20,000

1. ชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนา - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ - รพ.สต. ทุกแห่ง พ.ย.62 - ค่าเอกสารแบบ กลุ่มงาน
ระบบการด าเนินงานกลุ่มวยัสูงอายุแก่เจ้าหน้าที่ คัดกรอง/ประเมินสุขภาพ - อปท. ทุกแห่ง คัดกรองสุขภาพ บริการด้าน
ทุกระดับ เพื่อวางแผนการดูแลที่ตรง - ชมรมผู้สูงอายุระดับ ผู้สูงอายุ 20,000บ. ปฐมภมูิ
2. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ชี้แจง อสม. ในการประเมิน ปัญหา ต าบล และองค์รวม
คัดกรองผู้สูงอายุ - ชมรม อสม. - ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุได้ จินดาพร
2.1 คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อย รวม 80 คน รับการคัดกรอง/ประเมิน
ในผู้สูงอายุ สุขภาพทั้งทางร่างกายและ
 เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ความเส่ียง จิตใจ 
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง - อัตราของ Healthy
—— สุขภาพช่องปาก Aging ลดลง หรือคงที่
—— สุขภาพทางตา จากปี 60
- การคัดกรองกลุ่ม Geriatric syndromes
 สมรรถภาพสมอง
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ล าดั
บที่
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 ภาวะซึมเศร้า
 ภาวะข้อเข่าเส่ือม
 ภาวะหกล้ม
 ภาวะโภชนาการ
 ภาวะกล้ันปัสสาวะ
 ปัญหาการนอน
2.2 ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
 ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวตัร
ประจ าวนั (ADL)
3. อสม. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล
 อสม. รวบรวมข้อมูลให้ รพ.สต.
4. รพ.สต. จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
 บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุในระบบคอมพิวเตอร์
 วเิคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
 ส่งต่อข้อมูลให้กับศูนย์ข้อมูลที่งานเวชฯรพ.ล้ี
● กลุ่ม 1 การส่งเสริมตามฐานความรู้/ฝึกปฏบิัติ
● กลุ่ม 2 การป้องกันโรคข้อเข่าเส่ือม
● กลุ่ม 3 การจัดการความเครียด
● กลุ่ม 4 โภชนาการที่เหมาะสมกับวยัสงอายุ
● กลุ่ม 5 การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
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วยัสูงอายุ
- หาแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
ในชุมชนตามนโยบาย 3อ
● กลุ่ม 3 การจัดการความเครียด
● กลุ่ม 4 โภชนาการที่เหมาะสมกับวยัสงอายุ
● กลุ่ม 5 การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
วยัสูงอายุ
- หาแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
● ส่งเสริมการออกก าลังกายในชมรมผู้สูงอายุ
● ส่งเสริมการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ
● ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ปลอดภยั

4 โครงการประเมนิพฤตกิรรมสุขภาพประชาชน
กลุ่มPre aging(50-59ป)ี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนอายุ ม.ค.-63 PCU /
1. ชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจในการประเมิน กลุ่มPre aging(50-59ปี) 50-59ปี - ร้อยละของผู้สูงอายุมี รพ.สต.
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มPre aging มีความพร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
(50-59ปี) แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่มีคุณภาพ ประสงค์ ร้อยละ 30 
2. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ชี้แจง อสม. ในการประเมิน ขึน้ไป
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในกลุ่มประชาชน
กลุ่มPre aging(50-59ปี)ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
 การออกก าลังกาย
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 การบริโภคผัก/ผลไม้ การด่ืมน้ า
 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี
 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกกอฮอล์
3. อสม. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล
 อสม. รวบรวมข้อมูลให้ รพ.สต.
4. รพ.สต. จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มPre aging
(50-59ปี)
 บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุในระบบคอมพิวเตอร์
 วเิคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการดูแล
สุขภาพกลุ่มPre aging(50-59ปี)ให้มีความพร้อม
เข้าสู่วยัสูงอายุที่มีคุณภาพ

5 โครงการพัฒนาต าบลที่มรีะบบส่งเสรมิสุขภาพ 25,680 สสอ.ล้ี
ดแูลผู้อายุระยะยาว(Long Term Care) รายละเอียดงบคือ
ในชมุชน  -เพื่อพัฒนากลไกการ รพ./สสอ/รพ.สต.ทุกแห่ง  -อาหารวา่งพร้อม
กิจกรรมที1่ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานต าบล ขับเคล่ือนงานและติดตาม อปท.ทุกแห่ง เคร่ืองด่ืมและ
ต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประเมินผลการพัฒนาต าบล อาหารกลางวนั 
-ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ให้มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล 30 คน× 120 บาท
ปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินงานและบริหารจัดการ ผู้อายุระยะยาวระดับอ าเภอ = 3,600 บาท
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื้นที ่-เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมี รพ./สสอ/รพ.สต.ทุกแห่ง   ร้อยละของต าบลที่มีระบบ  -อาหารวา่งพร้อม
กิจกรรมที2่การอบรมฟื้นฟู Care Giver ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ การส่งเสริมสุขภาพ ดูแล เคร่ืองด่ืมและ

ดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุระยะยาว อาหารกลางวนั 
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และปฏบิัติต่อผู้สูงอายุได้ (Long Term Care) 74 คน× 120 บาท
อย่างมีประสิทธภิาพ ในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ = 8,880 บาท

ผู้เข้าร่วมอบรมCare Giver ค่าวทิยากร ชม.
ในเขตอ าเภอล้ี ละ600บาท×6ชม.

= 3,600

กิจกรรมที3่นิเทศติดตามการด าเนินงานต าบลที่มี เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยูใ่นภาวะ 8 ต าบล ต าบลผ่านเกณฑ์การ
ระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พึ่งพิงได้รับการดูแลจากทีม ประเมินมากกวา่ ร้อยละ 80

สหวชิาชีพทีมหมอ ครอบครัว
จากหน่วยบริการปฐมภมูิ โดย
การมีส่วนร่วมของครอบครัว

กิจกรรมที4่การแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน ชุมชนและท้องถิน่ จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง, -ค่าอาหารวา่ง
ต าบลต้นแบบ ชมรมผู้สูงอาย,ุอสม.อปท. พร้อมเคร่ืองด่ืมและ

รพ.สต.ทุกแห่ง/ทุกต าบล อาหารกลางวนั 
อปท.ทุกแห่ง,ชมรม 80 คน× 120 บาท
ผู้สูงอาย,ุชมรม อสม. = 9,600 บาท
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เป้าประสงค์    ระบบเฝ้าระวงั PP และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์        พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
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6 โครงการชมุชนปลอดลูกน้ ายุงลาย 1. เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี 1.หมู่บ้านดีเด่นด้านการ 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ธค.62-เมย.63 13,850 คณะอนุกรรม
ปลอดโรคไขเ้ลือดออกตน้แบบ ผู้ป่วยตาย ด้วยโรค ป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ 1. อาหารวา่งและ การพชอ.ล้ี 

ไข้เลือดออก ระดับต าบลต าบล กับอัตราป่วยที่ค านวณมา เคร่ืองด่ืม คณะ ประเด็น 
2. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ละ 1 หมู่บ้าน จากค่ามัธยฐานผู้ป่วย กรรมการคัดเลือกฯ ชุมชน
ยุงลาย และก าจัดลูกน้ า 2.หมู่บ้านดีเด่นด้านการ ย้อนหลัง 5 ปี จ านวน5คนx110บ. ปลอดโรค
ยุงลายในชุมชน วดั โรงเรียน ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ค่าดัชนีความชุกลูกน้ า x7 วนัเป็นเงิน ไข้เลือดออก
และที่สาธารณะ ระดับอ าเภอ 1 หมู่บ้าน ยุงลายในบ้าน House 3,850.-บาท
3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 3. หมู่บ้านปลอดโรค Index น้อยกวา่ หรือ 2. ค่าใบประกาศ
ความเข้าใจ ในการควบคุม ไข้เลือดออก ปี 63 เท่ากับ 10 ร้อยละของ หมู่บ้านดีเด่นด้าน
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ ร้อยละ 70 โรงเรียน ความชุกลูกน้ า การป้องกันโรค
ถูกวธิ ีและเหมาะสม ยุงลาย Container Index ไข้เลือดออกระดับ

 เท่ากับ 0 ต าบลและระดับ
อ าเภอ พร้อมกรอบ
จ านวน 8 ชุดๆละ 
200 บาทเป็นเงิน
1600 บาท

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตรท์ี่    1 PP&P Excellent : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
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2. ค่าใบประกาศ
ปลอดโรค
ไข้เลือดออก  
พร้อมกรอบ 
จ านวน 70 ชุดๆละ
120 บาทเป็นเงิน 
8,400.- บาท
รวมเป็นเงนิ 
13,850.-บาท

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1.เพื่อให้มีการเตรียมความ ทีม SRRT อ าเภอล้ี -อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ธ.ค.62-ก.ย.63 24,400 กลุ่มงาน
อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน ปี 2563 พร้อมในการป้องกันและ จ านวน 20 คน ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ 1.ค่าอาหารกลาง บริการด้าน
-ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก อปท. จ านวน  10 คน กับอัตราป่วยที่ค านวณ วนัและอาหารวา่ง ปฐมภมูิ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 2.เพื่อทบทวนความรู้ รวม 30 คน มาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วย พร้อมเคร่ืองด่ืม และองค์รวม
-วางแผนการด าเนินงานควบคุมและป้องกัน เร่ืองการป้องกันและควบคุม ย้อนหลัง 5 ปี คนละ 120 บาท 
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก -อัตราป่วยตายไข้เลือดออก X 30 คนX 2 วนั
-อบรมวชิาการ การป้องกันและควบคุม 3.เพื่อสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 0.11  เป็นเงิน 7,200 บ.

โรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุม -ร้อยละ80หมู่บ้าน 2.ค่าวสัดุ สเปรย์
-อบรมวชิาการเลือกใช้งานและวธิกีารดูแล โรคไข้เลือดออก เกิดโรคไม่เกิดโรคซ้ า สมุนไพรไล่ยุง
รักษาเคร่ืองพ่น (2nd generation) เป็นเงิน 10,000บ.
-พัฒนาระบบการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ใน 3. ค่าวทิยากร
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การควบคุมโรค จ านวน 6ชั่วโมง
-อบรมการท าสมุนไพรไล่ยุง X 600 บ. X 2 วนั
-สรุปผลการด าเนินงานควบคุมป้องกัน เป็นเงิน 7,200 บ.
โรคไข้เลือดออก รวม 24,400 บาท

8 โครงการชมุชนปลอดลูกน้ ายุงลาย  1. เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี 1.หมู่บ้านดีเด่นด้านการ 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ธ.ค.62-ก.ย.63 22,400 คณะอนุกรรม
ปลอดโรคไขเ้ลือดออก ตน้แบบ ผู้ป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ 1. อาหารวา่งและ การพชอ.ล้ี 

 2. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ระดับต าบลต าบลละ กับอัตราป่วยที่ค านวณมา เคร่ืองด่ืมคณะกรรม ประเด็น 
ยุงลาย และก าจัดลูกน้ ายุงลาย1 หมู่บ้าน จากค่ามัธยฐานผู้ป่วย การคัดเลือกฯคนละ ชุมชนปลอด
ในชุมชน วดั โรงเรียนและ 2.หมู่บ้านดีเด่นด้านการ ย้อนหลัง 5 ปี 120บ.X5คนX7วนั โรค
และที่สาธารณะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ค่าดัชนีความชุกลูกน้ า  เป็นเงิน 4,200 บ. ไข้เลือดออก
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ระดับอ าเภอ 1 หมู่บ้าน ยุงลายในบ้าน 2.ค่าใบประกาศหมู่
ความเข้าใจ ในการควบคุม 3.หมู่บ้านปลอด House Index น้อยกวา่ บ้านดีเด่นด้านการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูก โรคไข้เลือดออก ปี 63 หรือเท่ากับ 10 ร้อยละ ป้องกันโรคไข้เลือด
วธิแีละเหมาะสม ร้อยละ 70 ของโรงเรียนความชุก ออกระดับต าบล

ลูกน้ ายุงลาย Container และระดับอ าเภอ 
Index เท่ากับ 0 พร้อมกรอบ 

จ านวน 8 ชุดๆละ
200 บาท เป็นเงิน 
1,600บาท
3. ค่าใบประกาศ
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ปลอดโรคไข้เลือด
ออก 70 ชุดๆละ 
พร้อมกรอบ
จ านวน120บ.
เป็นเงิน 8,400 บ.
รวม 22,400 บาท

9 โครงการประชาคมป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 1.เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี ทุกหมู่บ้านในเขต -อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ธ.ค.62-ก.ย.63 งบประมาณ คณะอนุกรรม
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล าพูน ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ อบต. นาทราย การพชอ.ล้ี 

2.เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ จ านวน 23 หมู่บ้าน กับอัตราป่วยที่ค านวณมา ประเด็น 
ยุงลายและก าจัดลูกน้ ายุงลาย จากค่ามัธยฐานผู้ป่วย ชุมชนปลอด
ในชุมชน วดั โรงเรียนและ ย้อนหลัง 5 ปี โรค
ที่สาธารณะ 2.ค่าดัชนีความชุกลูกน้ า ไข้เลือดออก
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ยุงลายในบ้าน 
ความเข้าใจ ในการควบคุม House Index น้อยกวา่หรือ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ เท่ากับ 10 ร้อยละของ
ถูกวธิ ี โรงเรียนความชุกลูกน้ า

ยุงลาย Container Index
เท่ากับ 0
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10 โครงการประชมุตดิตามการด าเนินการป้องกัน 1.เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี 1.จนท.รพสต.,สสอ.ล้ี , 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก คร้ังที่ 1 19,200 คณะอนุกรรม
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก อ าเภอลี้ ผู้ป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกPCU ล้ีและ รพ.ล้ี ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ ธค.2563 การพชอ.ล้ี 
ปีงบประมาณ 2563 2. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ แห่งละ 1 คน รวม 16คน กับอัตราป่วยที่ค านวณมา จ านวน 1 วนั 1.ค่าอาหารกลาง ประเด็น 

ยุงลาย และก าจัดลูกน้ า 2.จนท.อปท.แห่งละ1คน จากค่ามัธยฐานผู้ป่วย คร้ังที่ 2 วนัและอาหารวา่ง ชุมชนปลอด
ยุงลายในชุมชน วดั โรงเรียน รวม 10 คน ย้อนหลัง 5 ปี มีค.2563 พร้อมเคร่ืองด่ืม โรค
และที่สาธารณะ 3.ตัวแทนอสม.เขตรพสต. 2.ค่าดัชนีความชุกลูก จ านวน 1 วนั คนละ12 บ.X4 คน ไข้เลือดออก
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และPCU ล้ี แห่งละ1คน น้ ายุงลายในบ้าน คร้ังที่ 3 X4วนัเป็นเงิน 
ความเข้าใจ ในการควบคุม รวม 14 คน House Index น้อยกวา่ มิย.2563 19,200 บาท
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ รวม 40 คน หรือเท่ากับ 10 ร้อยละของ จ านวน 1 วนั รวม 19,200 บาท
ถูกวธิ ี โรงเรียนความชุกลูกน้ า คร้ังที่ 4

ยุงลาย Container Index กย.2563
เท่ากับ 0 จ านวน 1 วนั

11 โครงการสุ่มประเมนิค่าดชันีลูกน้ ายุงลาย(HI ,CI ) 1.เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี 1.จนท. สสอ.ล้ี , 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ธ.ค.62-ก.ย.63 11,520 คณะอนุกรรม
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2563 ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกรพสต.ในเขตอ าเภอล้ี ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ การพชอ.ล้ี 

2. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และ รพ.ล้ี จ านวน 8 คน กับอัตราป่วยที่ค านวณมา  -ค่าเบี้ยเล้ียงจนท. ประเด็น 
ยุงลายและก าจัดลูกน้ ายุงลาย จากค่ามัธยฐานผู้ป่วย ลงสุ่มประเมิน ชุมชนปลอด
ในชุมชน วดั โรงเรียนและ ย้อนหลัง 5 ปี 120 บ. x 8 คน x โรค
ที่สาธารณะ 2.ค่าดัชนีความชุกลูกน้ า 12 คร้ังเป็นเงิน ไข้เลือดออก
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ยุงลายในบ้าน 11,520 บาท
ความเข้าใจ ในการควบคุม House Index น้อยกวา่ (ลงสุ่มวนัเสาร์-
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ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ หรือเท่ากับ 10 ร้อยละของ อาทิตย)์
ถูกวธิ ี โรงเรียนความชุกลูกน้ า

ยุงลายContainer Index 
เท่ากับ 0
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เป้าประสงค์    ระบบเฝ้าระวงั PP และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์        พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนน 1.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก ประชาชน/นักเรียน/ 1.อัตราการตายจาก ธ.ค.62-เม.ย.63 22,200 เลขานุการ
เร่ืองความปลอดภยัในการ อสม./ส่วนราชการ อุบัติเหตุทางการจราจร 1. อาหารวา่งและ คณะกรรม-
ใช้รถใช้ถนน โดยประชาชน จ านวน  ไม่เกิน 12 ต่อ ประชากร เคร่ืองด่ืม ผู้เข้า การ พชอ.ล้ี
มีส่วนร่วมในการป้องกันและ 300 คน แสนคน ร่วมกิจกรรม  อุบัติเหตุ
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง จ านวน 300 คนx
ยัง่ยืน 30.-บาทเป็นเงิน 
2.ป้องกันและลดอัตราการ 9,000.-บาท

เสียชีวติและทรัพย์สินจาก 2.ค่าไวนิล ขนาด

อุบัติเหตุทางถนน 1.5*5 เมตร  
3.เพื่อสร้างความปลอดภยั เป็นเงิน 1,200.บ.
ทางถนนและปรับเปล่ียน 3.ค่าเหมาจัด
พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนใน สถานที่ เป็นเงิน
พื้นที่  5,000.-บาท

4.ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
2,000.- บาท
5. ค่าวสัดุรณรงค์ 
  5,000.- บาท

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตรท์ี่    1 PP&P Excellent : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
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13 โครงการรณรงค์ลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาลส าคัญ
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุ - เพื่อสร้างความตระหนัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - อัตราการเสียชีวติจาก ธ.ค62-ม.ค63 งบประมาณ กลุ่มงาน
ในชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ให้แก่ประชาชนใน อสม./ผู้น าชุมชน อุบัติเหตุทางถนน เม.ย 63 ทต.วงัดิน บริการด้าน
- ประชาสัมพันธต์าม พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 12 ต่อแสนประชากร ปฐมภมูิ
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และองค์รวม

14 โครงการป้องกันอุบัตเิหตทุางถนนและการชว่ย
เหลือชวีิตเบื้องตน้ในโรงเรยีน 26,400
- ชี้แจงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ -เพื่อป้องกันและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา - นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับ ม.ค.-ก.ย.63  -ค่าอาหารกลาง กลุ่มงาน
- บรรยายความรู้เร่ืองการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่ม ตอนปลาย วธิกีารลดอุบัติเหตุทางถนน วนัและอาหารวา่ง บริการด้าน
อย่างถูกต้อง เยาวชน จ านวน 80 คน ร้อยละ 80 พร้อมเคร่ืองด่ืม ปฐมภมูิ
- บรรยายความรู้เร่ืองทักษะการขับขี่ - เพื่อสร้างจิตส านึกใน โรงเรียนแม่ตืนวทิยา -นักเรียนมีความรู้ใน คนละ120บ.X160 และองค์รวม
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภยั ด้านความปลอดภยัและ นักเรียนชั้นประถมศึกษา การช่วยเหลือเบื้องต้น คนเป็นเงิน 
- บรรยายวชิาการ การช่วยเหลือชีวติเบื้องต้น สร้างวนิัยจราจรให้แก่ จ านวน 80 คน ร้อยละ 80 19,200 บาท
- สาธติวธิกีารช่วยเหลือเบื้องต้นจากอุบัติเหตุ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวงัดิน  -ค่าวทิยากร
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การขับขี่ -เพื่อสามารถให้ความช่วย จ านวน 6 ชั่วโมง 
ปลอดภยัในสถานศึกษา เหลือเบื้องต้นกรณีเกิด ชั่วโมงละ 600 บ. 
- สรุปผลการด าเนินการ อุบัติเหตุได้ x 2วนั
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แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

15 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัตเิหตุ 19,200
ทางถนนในชมุชน -เพื่อป้องกันและ ประชาชนกลุ่มเส่ียง - ประชาชนในชุมชนมี ม.ค.-ก.ย.62  -ค่าอาหารกลางวนั กลุ่มงาน
- ชี้แจงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุทางถนน หมู่บ้านละ 50 คน ความรู้เกีย่วกับในการ และอาหารวา่ง บริการด้าน
- บรรยายความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรน่ารู้ -เพื่อสามารถให้ความช่วย จ านวน 2 หมู่บ้าน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเคร่ืองด่ืม คน ปฐมภมูิ
กับต ารวจจราจร เหลือเบื้องต้นกรณีเกิด ร้อยละ 80 ละ 120 บ. X 100 และองค์รวม
- บรรยายความรู้ในการสอบใบขับขีแ่ละการต่อพรบ.อุบัติเหตุได้ -ประชาชนในชุมชนมีความรู้ คนเป็นเงิน
- บรรยายความรู้เร่ืองทักษะการขับขี่ -เพื่อให้ชุมชนจัดการ ในการช่วยเหลือเบื้องต้น 12,000บาท
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภยั เหลือเบื้องต้นกรณีเกิด ร้อยละ 80 - ค่าวทิยากร
- บรรยายวชิาการ การช่วยเหลือชีวติเบื้องต้น อุบัติเหตุได้ จ านวน 6 ชั่วโมง 
- สาธติวธิกีารช่วยเหลือเบื้องต้นจากอุบัติเหตุ ชม. ละ600บ.x2วนั
- สรุปผลการด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่    1 PP&P Excellent : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
เป้าประสงค์   คนไทยมีคุณภาพชีวติด้านสุขภาพที่ดี
กลยุทธ์  1. บูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 2. เสริมสร้างความรู้ส่ือสุขภาพสู่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

16  โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจคัดกรอง  1. เพื่อให้ประชาชนอายุ 1.ประชาชนอายุ 35-75 ปี ต.ค.62-ก.ย.63 36,580 กรรมการ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 35-75 ปี ได้รับตรวจการ กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรอง 1. ประชุมชี้แจง NCD อ.ล้ี
ในชมุชน คัดกรองโรคเบาหวาน โดยวธิี โรคเบาหวานและโรค โครงการให้ผู้รับ

การเจาะเลือดปลายนิ้ว ความดันโลหิตสูง ร้อยละ95 ผิดชอบงาน NCD  
กิจกรรมหลัก  2. เพื่อให้ประชาชนอายุ 2.กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน  - ค่าอาหารและ
1.ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้รับผิดชอบงาน 35 – 75 ปี  ได้รับการตรวจ 30 คน มีความตระหนักในการดูแล อาหารวา่งส าหรับ
ของแต่ละ  รพ.สต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง สุขภาพของตนเอง จนท.  30 คนๆละ

อ าเภอล้ี รับทราบโครงการดังกล่าว อย่างครอบคลุม และได้รับการตรวจซ้ าทุก 100 บาท รวม 

2. จัดอบรมเพื่อศักยภาพด้านความรู้ อาสาสมัคร 2.เพื่อให้กลุ่มเส่ียง 130 คน 6เดือน ร้อยละ 60 เป็นเงิน 3,000 บ.
สาธารณสุข (อสม.)ก่อนปฏบิัติงาน /และผู้รับ โรคเบาหวานและโรคความดัน 3. กลุ่มเส่ียงโรคความดัน  - เอกสาร อบรม 
ผิดชอบงาน ของแต่ละ  รพ.สต.ในเครือข่ายบริการ โลหิตสูงตระหนักในการดูแล โลหิตสูง มีความตระหนักใน 30  ชุดๆ 20 บาท 
สุขภาพอ าเภอล้ี สุขภาพตนเอง การดูแลสุขภาพของตนเอง รวมเป็นเงิน600 บ.
3.จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการคัดกรองโรคเบาหวาน  3. เพื่อค้นหาผู้ป่วย 30,000 แผ่น และได้รับการท าHOME BP 2. จัดอบรมเพื่อ
และความดันโลหิตสูง   จ านวน 99 หมู่บ้าน โรคเบาหวานและความดัน ร้อยละ 30 พัฒนาศักยภาพ  
 -  แบบคัดกรองรายบุคคล  คัดกรองความเส่ียง โลหิตสูงให้ได้รับการรักษา 4.ผู้ที่สงสัยป่วยโรคเบาหวาน อสม.  /จนท. 
7 ข้อ  ของกระทรวง อย่างถูกต้อง และโรคความดันโลหิตสูง  -ค่าอาหารและ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

 -ทะเบียนคัดกรองรายหมู่บ้านจ านวน 99หมู่บ้าน ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาหารวา่งส าหรับ 
 - แบบบันทึกค่าความดันโลหิตที่บ้าน ร้อยละ 100 อสม. /จนท.130 
 4. ประชุมผลสรุปผลการคัดกรอง คืนข้อมูล 30 คน คนๆละ 100 บาท 
ให้ชุมชน และแจ้งผู้เกีย่วข้องของแต่ละ  รพ.สต เป็นเงิน 13,000บ.
ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี  เพื่อวเิคราะห์  - เอกสาร อบรม

99  ชุดๆ 20 บาท
เป็นเงิน1,980บ.
3.แบบคัดกรองราย
บุคคล30,000แผ่น
ๆ ละ0.50 บาท  
รวมเป็นเงิน 
15,000 .-บาท
4. ประชุมผลสรุป
ผลการคัดกรอง ค่า
อาหารและอาหาร
วา่งส าหรับ จนท.  
30 คนๆละ 100 บ.
เป็นเงิน 3,000 บ.
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

17  โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  - เพื่อคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรค  - ประชาชนกลุ่มเส่ียง 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับ ต.ค.-62 งบกองทุนสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ
และความดนัโลหิตสูงในชมุชน เบาหวานในชุมชน โรคเบาหวานในพื้นที่ การคัดกรองโรคเบาหวาน ถึง ระดับต าบลใน งานNCD ใน
กิจกรรมหลัก  - เพื่อให้ความรู้กลุ่มเส่ียงใน  อ.ล้ี และโรคความดันโลหิตสูง พื้นที่ รพ.สต./PCU 
1.ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้รับผิดชอบงาน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อยละ 95 ก.ย.-๐๖
ของแต่ละ  รพ.สต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพ สุขภาพ 2. กลุ่มเส่ียงที่ได้รับการ
อ าเภอล้ี รับทราบ คัดกรองได้รับความรู้ใน
2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการ เร่ืองการรับเปล่ียน
ด าเนินกิจกรรม พฤติกรรมสุขภาพ
 - จัดอบรมเพื่อศักยภาพด้านความรู้ อาสาสมัคร ร้อยละ 10
 สาธารณสุข (อสม.)ก่อนปฏบิัติงาน 
 - แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
 - ก าหนดวนัออกตรวจคัดกรองเชิงรุกรายหมู่บ้าน 
 99  หมู่บ้าน

แผนปฏบิติัการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี  ปงีบประมาณ 2563 หน้า  105



เป้าประสงค์   ระบบเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์      พัฒนาระบบคัดกรองและวนิิจฉัยที่รวดเร็ว

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

18 โครงการการเฝ้าระวังผู้ที่ไดร้บัผลกระทบตอ่
สุขภาพจากภาวะหมอกควันในอ าเภอลี้
กิจกรรมก่อนเกิดเหตุ
1. จัดท าแนวทางการเฝ้าระวงัผู้ป่วยที่ได้รับผล - เพื่อลดสัดส่วนผู้ป่วยที่ได้ ประชาชนทุกคน - สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับผล ม.ค. - ก.ย.63  -บรูณาการร่วมกับ กลุ่มงาน
กระทบจากส่ิงแวดล้อม(หมอกควนั) รับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม กระทบด้านส่ิงแวดล้อม การอบรมอสม.ใหม่ บริการด้าน
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ในการ ไม่เกิน ร้อยละ 10  -พื้นที่ของบสนับ- ปฐมภมูิ
ประชาสัมพันธเ์พื่อเฝ้าระวงัผลกระทบต่อ สนุนจากกองทุน และองค์รวม

สุขภาพจากภาวะหมอกควนั สุขภาพต าบล สุรีย์รัตน์ 
  - อสม. ใส่ใจเคาะประตูบ้านลดควนั - เพื่อสร้างความตระหนัก  - อสม. ในพื้นที่ รพสต. - ประชาชนได้รับค าแนะน า ม.ค. - ก.ย.63  -บรูณาการร่วมกับ
  - ชุมชนลดการเผา ให้แก่ประชาชนในเร่ืองการ และPCU จากอสม. ครบทุกหลังคา การอบรมอสม.ใหม่

ผลกระทบต่อสุขภาพจาก เรือนไม่เกิน ร้อยละ 10  -พื้นที่ของบสนับ-
ภาวะหมอกควนั สนุนจากกองทุน

สุขภาพต าบล
3. ติดต้ังเคร่ืองพ่นละอองฝอย ตามอาคารส่วน - เพื่อลดหมอกควนัในพื้นที่  - รพสต. 13 แห่ง PCU - ทุกพื้นที่มีเคร่ืองพ่นละออง ม.ค. - ก.ย.63  - พื้นที่ของบสนับ-
ราชการ ให้บริการ  1 แห่ง และรพ. 1 แห่ง ฝอยร้อยละ 80 ของ สนุนจากกองทุน

สถานบริการ(15) สุขภาพต าบล
4. ติดต้ังเคร่ืองวดัฝุ่น เพื่อเฝ้าระวงัสุขภาพจาก  -ทุกพื้นที่มีเคร่ืองวดัฝุ่น 

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตรท์ี่   1. PP&P Excllence : ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ภาวะหมอกควนั ร้อยละ 50 ของสถาน
บริการ(15)

5. พื้นที่มีการจัด Safe zone ในหน่วยงาน - เพื่อจัดพื้นทีs่afe zoneแก่  - รพสต. 13 แห่ง PCU - ทุกพื้นที่มีการเตรียมพื้นที่ ม.ค. - ก.ย.63  - พื้นที่ของบ
อย่างน้อย 1 ห้อง ผู้รับบริการขณะเกิดเหตุ  1 แห่ง และรพ. 1 แห่ง safe zone ร้อยละ 80ของ สนับสนุนจาก
    - 1 โรงพยาบาล สถานบริการ(15) กองทุนสุขภาพ
    - 13 รพ.สต. และ 1 PCU ต าบล
    - 1 อปท.
    - 1 โรงเรียน
กิจกรรมชว่งเดอืนมค. - เมย. (ระยะเกิดเหต)ุ
1. ติดตามและรายงานสถานการณ์ผลกระทบด้าน  - เพื่อทราบสถานการณ์การ
ส่ิงแวดล้อม (หมอกควนั) และลงบันทึกใน เจ็บป่วยของประชาชน
โปรแกรมผู้สงสัยโรคจากการท างานและคัดกรอง
ตามแนวทางโดยติดตามรายวนั
2. สนับสนุนอุปกรณ์mask 
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ในการ
ประชาสัมพันธเ์พื่อเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ
จากภาวะหมอกควนั (ตามแนวทางการดูแล
สุขภาพ)
  - ส่ือวทิยุ/เสียงตามสาย - เพื่อสร้างความตระหนัก  - อสม. ในพื้นที่ รพสต. 
  - แผ่นพับ/ป้ายต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเร่ืองการ และPCU
4. กรณีเกิดเหตุ ค่าระดับฝุ่นPM2.5  > 91มคก./ ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ลบ.ม. ติดกัน 3 วนั ให้เปิดศูนย์ COC ภาวะหมอกควนั
กิจกรรมหลังเหตุ - เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน  - ทุกต าบล
สรุปกิจกรรม และถอดบทเรียนที่ได้ รียนรู้ ปัญหา ความส าเร็จ

และอุปสรรคจากการท างาน
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เป้าประสงค์    ระบบเฝ้าระวงั PP และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์        พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

19 โครงการส่งเสรมิการใชย้าอย่างปลอดภยั 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ 1.ประชาชน อายุต้ังแต่ ประชาชนได้รับค าแนะน า ม.ค.63 – ก.ย.63 19,000 ภก.พงศธร คันธา
ในชมุชน อ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563 ค าแนะน าในการเลือกบริโภค 18ปีขึน้ไปจ านวน100คน ในการเลือกบริโภคยาและ  -ค่าอาหาร

ยา ผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่าง (ครัวเรือนละ 1 คน) ผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่าง กลางวนัและ
ปลอดภยั ใน 1 รพ.สต.(รพ.สต. ปลอดภยั และได้รับการ อาหารวา่งรวม 
2.เพื่อประเมินการรับรู้เร่ือง น าร่อง)  เฝ้าระวงัด้านการคุ้มครอง 16,200 บาท
การบริโภคยาและผลิตภณัฑ์ 2.เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ผู้บริโภค ครบตามเป้าหมาย  -ค่าวสัดุในการ
สุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรรมและคุ้มครอง ร้อยละ 100 จัดอบรม 
3.เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ผู้บริโภค โรงพยาบาลล้ี 2,800 บาท
เฝ้าระวงัด้านการคุ้มครองผู้ เจ้าหน้าที่ส านักงาน รวม 19,000 บ.
บริโภค สาธารณสุขอ าเภอล้ี และ

รพ.สต. จ านวน 25 คน
3.อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน
 จ านวน 10 คน

ยุทธศาสตรท์ี่    1 PP&P Excellent : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
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เป้าประสงค์    ระบบเฝ้าระวงั PP และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์        พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่    1 PP&P Excellent : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563

20 โครงการส่งเสรมิการใชย้าปลอดภยัใน เขต 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการ  -เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวนร้านช าที่จ าหน่ายยา ม.ค.63 – ก.ย.63 1,000 กลุ่มงาน
รพ.สต.ห้วยตม้ ร้านช าในเขต รพ.สต.ห้วยต้ม ห้วยต้ม จ านวน 1 คน อันตรายปีงบ 63 ในเขต  -ค่าวสัดุในการ เภสัชกรรมฯ
กิจกรรมหลัก มีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง  -จพง.เภสัชกรรม รพ.สต.ห้วยต้ม ลดลง จัดท าส่ือรณรงค์ 
1.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้และ ค าแนะน า การจ าหน่ายยาในร้านช า จ านวน 2 คน 1000 บาท
ไม่จ าหน่ายยาอันตราย อย่างปลอดภยัและถูกต้อง  -อสม.ห้วยต้ม 

2.เพื่อให้ผู้บริโภคในเขต จ านวน 2 คน
รพ.สต.ห้วยต้ม มีความ  -ร้านช าในเขต 
ปลอดภยัในการใช้ยาจาก รพ.สต.ห้วยต้ม 
ร้านช า จ านวน   98  ร้าน
3.เพื่อลดจ านวนร้านช าในเขต
รพ.สต.ห้วยต้มที่มีการ
จ าหน่ายยาอันตราย 

21 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 1. เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจาก ร้านอาหารและแผงลอย  - อัตราป่วยด้วยโรคที่เกิด ตค.62 - กย.63 16,000 สสอ.ล้ี / 
โรคที่เกิดจากแบคทีเรยีในอาหาร แบคทีเรียในอาหาร ในเขตอ าเภอล้ี จากแบคทีเรียในอาหาร  -ค่าชุดตรวจหา สมศักด์ิ
(รา้นอาหารและแผงลอย) (ร้านอาหารและแผงลอย) ลดลง แบคทีเรียในอาหาร ฝ่ายเวช / 

ชุดละ 16 บาท  รพ. ล้ี
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เป้าประสงค์    ระบบเฝ้าระวงั PP และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์        พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่    1 PP&P Excellent : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563

จ านวน 1,000 ชุด

22 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ๑. เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวงั คณะกรรมการพัฒนา  - อ าเภอล้ีมีการขับเคล่ือน ตค.62 - กย.63 8,400 สสอ.ล้ี / 
และภยัสุขภาพจากสารเคมทีางการเกษตร ป้องกัน ควบคุมโรคและ ระบบเฝ้าระวงั ป้องกัน มาตรการยุติการใช้สารเคมี  - ค่าอาหารกลาง สมศักด์ิ

ภยัสุขภาพจากสารเคมี ควบคุมโรคและภยั ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง วนัจ านวน1มื้อ งานอาชีว
ทางการเกษตร สุขภาพจากสารเคมีทาง  - รพ.สต.ในเขตอ าเภอล้ี / (70 บ./คน)45คน อนามัย/ 

การเกษตร/ ตัวแทนผู้น า รพ.ล้ี/ ศูนย์สุขภาพชุมชนล้ี เป็นเงิน  3,150 บ. รพ ล้ี
ชุมชน/เครือข่ายเกษตรกรมีระบบเฝ้าระวงั ป้องกัน  - ค่าอาหารวา่ง
จ านวน 45 คน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ และเคร่ืองด่ืม

จากสารเคมีทางการเกษตร จ านวน 2 มื้อๆละ
25 บ.(50บาท/คน)
จ านวน 45 คน 
เป็นเงิน  2,250 บ.
 - ค่าวสัดุ/อุปกรณ์
 การประชุม 
เป็นเงิน 3,000 บ.
รวมทั้งส้ิน 8,400บ.

แผนปฏบิติัการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี  ปงีบประมาณ 2563 หน้า  111



เป้าประสงค์    ระบบเฝ้าระวงั PP และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์        พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่    1 PP&P Excellent : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563

23 โครงการยุตกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตรที่
อันตรายตอ่สุขภาพ
1. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับอ าเภอภายใต้ เพื่อให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี -รพสต. 13 แห่ง 1. ร้อยละ 100ของหน่วย ม.ค. - ก.ย.63  -บรูณาการร่วมกับ กลุ่มงาน
พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  - PCU. ล้ี 1 แห่ง บริการด้านสาธารณสุขใน การอบรมอสม.ใหม่ บริการด้าน
2. ประชุมคณะท างานเฝ้าระวงัการใช้สารเคมี 3ชนิด อ าเภอมีระบบรับแจ้งข่าว ปฐมภมูิ
ในการเกษตร (สนับสนุนการใช้ Application) สารการใช/้สัมผัสสารเคมี และสสอ.ล้ี
3. ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เร่ืองการใช้สาร ทางการเกษตร 3 ชนิด
เคมีในเกษตรกร(ส่ือ,แผ่นพับ) ผ่าน Application โดย
4. คัดกรองค้นหาและเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงจาก ประชาชนหรืออสม.  - พื้นที่ของบ
การใช้สารเคมีในเกษตรกร(แบบ นบ1ก-56) 2. ร้อยละ 100 ของหน่วย สนับสนุนจาก
5. จัดต้ังคลินิกสารเคมีทางการเกษตรอย่าง งานด้านสารณสุขอ าเภอ กองทุนสุขภาพ
  น้อย 1 แห่ง/อ าเภอ(รพสต.) มีการจัดท าฐานข้อมูล ต าบล
6. ส่งเสริมให้มีการบริโภคผักปลอดสารพิษ อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม
 ในสถานบริการสาธารณสุข (ด้านเกษตร)และมีรายงาน

การเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ
จากสารเคมีทางการเกษตร
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เป้าประสงค์    ระบบเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์        พัฒนาระบบคัดกรองและวนิิจฉัยที่รวดเร็ว

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

24 โครงการประชมุชี้แจงแนวทางการค้นหาและ เพื่อคัดกรองกลุ่มเส่ียง -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน อัตราการคัดกรองกลุ่มเส่ียง ธ.ค..62-ก.พ.63 26,800 กลุ่มงาน
คัดกรองวัณโรครายใหมใ่นชมุชน วณัโรคทุกประเภท โรงพยาบาล จ านวน 15 วณัโรคทุกประเภท  -ค่าอาหารวา่ง บริการด้าน
กิจกรรมการด าเนินงาน คน ครอบคลุมร้อยละ 90 พร้อมเคร่ืองด่ืมและ ปฐมภมูิ
1.ประชุมชี้แจ้งแนวทางการด าเนินงานตาม -เจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.สต อาหารกลางวนั55 และองค์รวม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้กับเจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน  คน x120บ. 
สาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ -ประธาน อสม. ในเขต  = 6,600 บาท
-วางแผนการด าเนินการควบคุม ป้องกันวณัโรค รพ.สต.อ าเภอล้ี จ านวน -ค่าตอบแทน
 ในระดับอ าเภอ 14 คน วทิยากร6 ชั่วโมงx
-รพช / รพชต / อสม / ค้นหาวณัโรคในชุมชน -ประธานผู้สูงอายุระดับ 600บาท

องค์กรปกครองท้องถิน่  -ค่าวสัดุ 1000บ.
จ านวน 11 คน รวม 11,200 บาท
รวมจ านวน 55 คน  -ค่าอาหารวา่ง

2.ประชุมชี้แจง แนวทางการคัดกรองค้นหาวณัโรค -อสม.อ าเภอล้ี จ านวน พร้อมเคร่ืองด่ืมและ
ให้กับ อสม.อ าเภอล้ี 105 คน อาหารกลางวนั 
-ชี้แจงนโยบายการด าเนินงานคัดกรอง/ค้นหา 105 คน x120 บ.
วณัโรคในชุมชน  =12,600บาท
 - สถานการณ์ความรู้ความเข้าใจวณัโรค  - ค่าวสัดุ 3,000บ.
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ยุทธศาสตรท์ี่    1. PP&P Excllence : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
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 - ชี้แจงการด าเนินงานการคัดกรอง/ค้นหาวณัโรค
ในชุมชน
 - อสม.ด าเนินการให้ความรู้วณัโรคในชุมชนและ
แจ้ง ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของ รพ.สต.เข้ารับ
การตรวจการถ่ายภาพรังสีทรวงอกโดยมีเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.ควบคุมก ากับการด าเนินงาน

25 โครงการติดตามการด าเนินการและแก้ไขปัญหา 1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยวณัโรค จนท.สสอ.ล้ี,รพ.ล้ี,รพสต 1.อัตราการค้นหาผู้ป่วย ธ.ค.62-ก.พ.63 3,600 สสอ.ล้ี
การคัดกรองผู้ป่วยวณัโรคในชุมชน  อ าเภอล้ี รายใหม่ในชุมชน PCU ใน ในเขตอ าเภอล้ี วณัโรครายใหม่ 156  -ค่าอาหารวา่ง
จังหวดัล าพูน ปีงบประมาณ 2563 2. เพื่อให้อัตราการตายด้วย อปท.ในเขตอ าเภอล้ี ต่อประชากรแสนคน พร้อมเคร่ืองด่ืม

โรควณัโรคไม่เกินเกณฑ์ แห่งละ 1 คน 2.อัตราครอบคลุมของการ และอาหารกลางวนั
ที่ก าหนด จ านวน 30 คน รักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่ 30 คนx120บาท 
3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มากกวา่ร้อยละ 85 รวม 3,600 บาท
ในการเฝ้าระวงัโรควณัโรค  3.อัตราตายด้วยโรควณัโรค
ในชุมชน น้อยกวา่ร้อยละ 5
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เป้าประสงค์    เพื่อ ลดปัญหาขยะ ในชมุชน และบรรเทา ปัญหาโรค ติดต่อ ที่มีสาเหตุจาก ขยะ
กลยทุธ ์       พัฒนาระบบบริหารจดัการเครือขา่ยแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วดั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

26 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติแก้ไขปัญหาขยะอ าเภอลี1้.เพื่อลดปัญหาขยะในชมุชน หมู่บ้านในเขตอ าเภอล้ี 1 ปริมาณขยะ ใน ครัวเรือน ก.พ.-ส.ค.63 44,400 นายพงศกร  

จังหวดัล าพูน และบรรเทาปัญหาโรคติดต่อ 99 หมู่บ้าน ศูนยเ์รียนรู้ ลดลง ร้อยละ 50 ของ ค่าจดัประชมุคณะกรรมการ ตันติวรางกรู
กจิกรรมหลัก ที่มีสาเหตุจาก ขยะ การก าจดั ขยะ/หมู่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด ค่าอาหาร อาหารว่างและ นวก.สธ.
1 แต่งต้ังคณะกรรมการ พัฒนาส่ิงแวดล้อม ในชมุชน 2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน พชอ.ด้านขยะ จ านวน 2 การเผาท าลายขยะในชมุชน เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการ ช านาญการ
และจดั ประชมุจดัท าแผนชมุชน จติอาสาในชมุชน การจดัการขยะ หรือแกไ้ป  13 แห่ง ลดลง ร้อยละ 50 ของครัวเรือน จ านวน 15 คนx 120.บ.x  นางจตุพร สุขจนี

เพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ปัญหาขยะ ดีกว่ามั้ย  ทั้งหมด 3 วัน เป็นเงิน 5,400.-บาท พยาบาลวิชาชพี

2 รณรงค์พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ชมุชน รณรงค์ก าจดัขยะในหมู่บ้าน  ฃ านาญการ
เป็นประจ า ค่าวัสดุที่ใชใ้นการรณรงค์
3. ประชมุเชงิปฏบิัติการในชมุชน โดยน้อมน าหลัก ท าลายขยะ และสาธิตการ คณะอนุกรรมการ 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง จดัการขยะในชมุชน พชอ. 
4 จดัต้ัง ศูนยเ์รียนรู้ แกไ้ขปัญหาขยะ ในพื้นที่ เชน่ จ านวน 13 แห่ง แห่งละ การจดัการขยะ
การท าปุ๋ยจากขยะเป็นต้น 3,000 บาท เป็นเงิน 
5. ติดตามประเมิน ตามเกณฑ์ Clean and Green 39,000 บาท
Hospital และ การคัดแยกขยะในชมุชน รวมเป็นเงิน 44,400 บาท
6. สรุปผลการด าเนินการถอดบทเรียน การท างาน 

และรายงานผล

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสขุตามแผนยทุธศาสตร์ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยทุธศาสตร์ที่    การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ
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แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 จัดท าแนวทางการดแูลผู้ป่วยเดก็โรค เพื่อให้การปฏบิัติการดูแล แนวทางการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยเด็กโรคระบบทาง มค-กย63 คณะกรรม
ระบบทางเดนิหายใจ ผู้ป่วยเด็กโรคระบบทาง เด็กโรคระบบทางเดิน เดินหายใจได้รับการดูแล การ service

เดินหายใจเป็นไปในแนว หายใจ อย่างถูกต้อง> ร้อยละ 80 plan รพ ล้ี
เดียวกัน

2 พัฒนาระการให้เลือดและการขบัเหล็ก พัฒนาฐานข้อมูลธสาลัสซีเมีย ระบบคลังเลือดส ารอง มีระบบคลังเลือดส ารอง มค-กย63 คณะกรรม
พัฒนาคลังเลือด ใน รพ.ล้ี ให้ผู้ป่วย ร้อยละ 100 การ service

plan รพ ล้ี

3 โครงการพัฒนาระบบดแูลผู้ป่วยCOPD/Asthma ค้นหาผู้ป่วย COPD/ ผู้ป่วยที่สูบบุหร่ีได้รับ 28,000
3.1. คัดกรองผู้ป่วย COPD / Asthma ในชมุชน ASTHMA 12 รพสต การเป่า spirometry มค-กย63 28000(14*20* คณะกรรม

2 pcc ร้อยละ 100 100)ค่าอาหาร การservice
ผู้ป่วย อายุ>60ปีได้คัดกรอง กลางวนั จนท. plan ระดับ
มากกวา่ร้อยละ 50 อ าเภอ

กลยุทธ ์ : สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ (Service Excellence)
เป้าประสงค์   : ระบบบริการ Service plan ที่มีคุณภาพ
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3.2.คัดแยกผู้ป่วย copd/asthma ค้นหาผู้ป่วย COPD/ ผู้ป่วย copd ผู้ป่วยทุกรายได้รับการ มค-กย63
 ASTHMA asthma ทุกราย แยกวนิิจฉัย

เป็นcopd  asthma

3.3.ทบทวนแนวทางการดแูลผู้ป่วยCOPD เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  รพ  มีแนวทาง มค-กย63
ASTHMA ได้ปฏบิัติตามแนวทางที่ ในการดูแลผู้ป่วย copd

ก าหนด
3.4.จัดระบบคลินิก COPD ครบวงจร เพื่อให้ผ็ป่วยได้รับการดูแล อัตราการ re admit < ร้อย มค-กย63

อย่างครบถ้วน ทั่วถึง ละ10
อัตราการ re visit < ร้อย
ละ10
อัตราการเข้ารับการรักษา

ด้วยAE < ร้อยละ 10 มค-กย63
อัตราการเลิกสูบบุหร่ี

ได้มากกวา่ 6 เดือน
> ร้อยละ 80
อัตราการได้รับวคัซีน มค-กย63
>ร้อยละ 80
ระยะวนันอนเฉล่ียน้อยกวา่
หรือเท่ากับ 3 วนั
อัตราการ refer< ร้อยละ5
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อัตารตายด้วย AE<ร้อยละ4
มค-กย63

4 โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ
เครอืขา่ยบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ 7,375
- ชี้แจงสถานการณ์การด าเนินงานการ - เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วย หน่วยบริการการแพทย์  -อัตราผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน ม.ค.-ก.ย.62  -ค่าอาหารวา่งและ คณะกรรม
แพทย์ฉุกเฉินเขตอ าเภอล้ี บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินเขตอ าเภอล้ี วกิฤตเข้าถึงระบบบริการ เคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วม การ
- นิเทศ ส ารวจความพร้อมความต้องการของ -เพื่อลดอัตราการเสียชีวติ จ านวน 9 แห่ง การแพทย์ฉุกเฉินมากกวา่ ประชุมแห่งละ Service plan
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเขตอ าเภอล้ี ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 80 15 คนๆละ 25 บ. สาขาอุบัติเหตุ
- บรรยายความรู้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ณ จุด  -อัตราผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน x  9 หน่วยบริการ
เกิดเหตุการประเมินผู้บาดเจ็บ การแจ้งข้อมูล Fast track Trauma ได้รับ เป็นเงิน 3,375 บ.
Fast Track trauma การดูแลปฏบิัติตามแนวทาง  -ค่าอาหารกลางวนั
 -สาธติการใช้อุปกรณ์กูช้ีพการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ มากกวา่ ร้อยละ 90 และอาหารวา่ง
 -ส ารวจพื้นที่จุดเส่ียงอุบัติเหตุจราจรของแต่ละ ผู้นิเทศจ านวน  
พื้นที่เขตต าบลของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 5 คนๆละ 120บาท
 -สรุปผลการด าเนินการ  จ านวน 5 วนั

เป็นเงิน 3,000 บ.
 -ค่าวสัดุ 1,000บ.
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5 โครงการพัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วย Stroke 1.เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป  4  กลุ่มร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมี 3,000          1 ตค. 62 - งานแพทย์
กิจกรรม   Stroke 1.กลุ่มติดสังคม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 30 กย.63 แผนไทย
1.ออกเยีย่มผู้พิการในชุมชน 2.กลุ่มติดบ้าน (ออกก าลังกาย,กินผักสด
2. ให้บริการ นวด ประคบ 3.กลุ่มติดเตียง ,ด่ืมน้ า8แก้ว,ไม่สูบบุหร่ี,ไม่
3.ให้ค าแนะน าเร่ืองอาหาร,การบริหารร่างกาย 4.กลุ่มป่วยระยะสุดท้าย ด่ืมเหล้ามีความสุข)
ที่เหมาะสม,และการดูแลให้แก่ญาติผู้ป่วย

6 โครงการหมู่บ้านสมนุไพรตน้แบบ 1.เพื่อสร้างเครือข่ายให้เข็ม รพสต.เขตอ าเภอล้ี จ านวนหมู่บ้านสมุนไพร 1 ตค. 62 - 18,000 งานแพทย์
กิจกรรม แข็งและต่อเนื่อง จ านวน 14 แห่ง รพสต.ละ 1 หมู่บ้าน 30 กย.63 แผนไทย
1.พัฒนาชุมชนต้นแบบในการ 2.เพื่ออนุรักษ์ภมูิปัญญาไทย  1.ขยายพันธพ์ืช
ดูแลสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย และสมุนไพร สมุนไพร ตัวอย่าง
และภมูิปัญญาไทย 4.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ จ านวน หมู่บ้านละ 

  ด้านสมุนไพร 5ชนิดๆละ4ต้นรวม
เป็น 20 ต้น*30 
บาท*14หมู่บ้าน)
2.จัดอบรมความรู้
ด้านแพทย์แผนไทย
ค่าอาหารกลางวนั
และอาหารวา่ง2มื้อ
40 คน*120*2วนั
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7 โครงการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาล เพื่อให้รพ.สต.มีการ  -จนท.รพ.สต.ในเขตอ.ล้ี  -รพ.สต.มีผลการด าเนินงานต.ค.62 - ก.ย.63 15,000 คณะกรรมการ
ส่งเสรมิสุขภาพ (รพ.สต.) ที่ใชย้า ด าเนินงานการใช้ยาอย่าง ทั้ง 14 แห่ง มีความรู้ ผ่านตามเกณฑ์RDU2ขัน้ที่3  -ค่าอาหาร เภสัชกรรมและ
อย่างสมเหตผุล (RDU Hospital) ขั้นที่ 3 สมเหตุผลตามนโยบายการ ความเข้าใจในการส่ัง คือ จ านวนรพ.สต./หน่วย กลางวนัและ การบ าบัดรพ.ล้ี

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล บริการปฐมทุกแห่งใน อาหารวา่ง (PTC) โดย
ของกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ RDU 2ขัน้ เครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มี 3,600 บาท กลุ่มงานเภสัชฯ

ที่3 (เป้าหมาย 30 คน) อัตราการใช้ยาปฏชิีวนะใน  -ค่าวสัดุในการ
กลุ่มติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดอบรม 
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง 1,400บาท
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์  -ค่าตรายาง
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 10,000บาท

รวม 15,000บาท

8 โครงการเพ่ือนคู่คิดมติรคู่ใจ ใส่ใจ ผู้เคย เพื่อแก้ไขปัญหาการ 1. ผู้เคยมีประวติัการฆา่ 1.ร้อยละของผู้พยายามฆา่ ต.ค.62-ก.ย63 13,000 ณัฐวรรณ
พยายามฆ่าตวัตาย ฆา่ตัวตายส าเร็จในพื้นที่ ตัวตายหรือท าร้ายตัวเอง ตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัว ค่าอาหารกลางวนั สสอ.ล้ี

2. ผู้ดูแลญาติ หรือ อสม. เองซ้ าร้อยละ85 80บาท * 100คน
3. กลุ่มเส่ียงฆา่ตัวตาย 2.อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ = 8,000 บาท

จ านวน 100 คน ลดลงร้อยละ 10 ค่าอาหารวา่งและ
3. อัตราการติดตามเยีย่มผู้ เคร่ืองด่ืม 25บาท
เคยพยายามฆา่ตัวตาย ,ท า ต่อมื้อจ านวน 2มื้อ
ร้ายตัวเอง อย่างน้อย 4 100 คน = 5000 บ.

คร้ังต่อปี ร้อยละ 100
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9 จิตอาสา รกัษาใจ (ระยะท้ายของชวีิต) 1.ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการ 1.ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวติที่ดีทั้ง ต.ค.62-ก.ย.63 40,540 COC.
1.ประชุมชี้แจงการอบรมเชิงปฏบิัติการในการดูแลดูแลรักษาแบบประคับ 1.เจ้าหน้าที.่เยีย่มบ้าน ด้านกาย จิต สังคมและ งบประมาณ สายฝน
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้อสค.(อาสาสมัครครอบครัว) ประคอง (Accessibility) รพ.สต.และทีมสหวชิาชีพ จิตวญิญาณ  ≥ร้อยละ 80 จากราชวทิยาลัย ทรงหงษา

จากทีมสุขภาพ ครอบครัว 25คน 2.ผู้ป่วยได้รับ Opioids เพื่อพัฒนาแพทย์
2. ประชุมปฏบิัติการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และชุมชน 2.อาสาสมัครครอบครัว ตามเกณฑ์≥ ร้อยละ 20 เวชศาสตร์
ที่บ้านส าหรับอสค.(อาสาสมัครครอบครัว) 2.ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง ระยะท้าย 99คน 3. มAีdvance Care Plan ครอบครัว
ขยายสู่อสม. ได้ในช่วงเวลาของภาวะโรค 3.วทิยากร 3 คน  ≥ร้อยละ 70 

3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน / น าเสนอ และอาการอย่างเหมาะสม 4.มี Home Visit
 (แบ่งเป็น3โซน)อสค.  3.ผู้ป่วยระยะท้ายและ  ≥ร้อยละ 80

ครอบครัวได้รับข้อมูล 5. Good dead
(Information) อย่างมี  ≥ร้อยละ 80
ประสิทธภิาพและมีส่วนร่วม
ในการวางแผนล่วงหน้า 
4. มีคุณภาพชีวติที่ดีตาม
สภาพจนถึงวาระสุดท้าย
ของชีวติ
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10 โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่องโรค 1 เพื่อให้ประชาชนใน 1.ประชาสัมพันธต์ามส่ือ อัตราผู้ป่วย strokeที่มา ธ.ค.62- ก.ย. 63 13,900 CUP ล้ี 
หลอดเลือดสมองแก่ประชาชนอ าเภอลี้ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอล้ี ในรูปแบบต่างๆ รพ.ภายใน 3 ชม.และได้ 1.ค่าจัดท าแผ่น ราตรี ตันอุตม์

และประชาชนทั่วไปมีความรู้  -วทิยุชุมชน 3 แห่ง รับการส่งต่อในระบบ พับประชาสัมพันธ์
เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง  -Facebook page fast tract มากกวา่ ประมาณ1000บ.
สามารถมาโรงพยาบาล คนเมืองล้ีจ านวน 1page ร้อยละ  50 2.ประชุมนิเทศ
ภายใน 3 ชั่วโมง นับจาก  -แผ่นพับประชาสัมพันธ์  -อาหารวา่งและ
มีอาการและถูกส่งต่อ  -เข้าไปร่วมประชา เคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วม
ในระบบ Fast track สัมพันธใ์นการประชุม ประชุม 30 คนๆ

ผู้น าชุมชน องค์กร ละ 25 บ. 4 วนั
ปกครองส่วนท้องถิน่ณ  -ค่าอาหารกลาง
ที่วา่การอ าเภอล้ี 1 คร้ัง วนัอาหารวา่งและ
 -ประชาสัมพันธเ์สียงตาม เคร่ืองด่ืมผู้นิเทศ
สายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 5คนคนละ120บ.
2.ให้ความรู้ผู้ป่วยกลุ่ม 4 วนั
เสียง ใน NCD clinic รวม 13,900 บ.
ครบทุกคลินิก 
3.ประชาสัมพันธร์ะบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
4.นิเทศหน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินในเขต
อ าเภอล้ี จ านวน 8 แห่ง 
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11 โครงการพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การพัฒนา 1. เพื่อพัฒนามาตรฐานเกณฑ์ 1.รพ.สต.แม่ตืน 1.รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การ มค.63-เมย.63 7,600 สสอ.ล้ี
คุณภาพรพ.สต.ตดิดาวประจ าปี 2563 การพัฒนาคุณภาพ 2.รพ.สต.พระบาทห้วยต้มพัฒนาคุณภาพ 1.ค่าอาหารกลาง
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาและ รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100 วนัอาหารวา่งและ
ติดตามประเมินผล คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ระดับ 2. เพื่อส่ือสารประชาสัมพันธ์ เคร่ืองด่ืมทีมเยีย่ม
อ าเภอ นโยบายแนวทางและแผน ติดตามประเมินเพื่อ
2.ประชุมเตรียมความพร้อม ทีมพี่เล้ียงและทีม พัฒนาองค์กรคุณภาพ กระตุ้นแลกเปล่ียน
ประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ รพ.สต.ติดดาว เรียนรู้ เสริมพลัง 
3.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงและทีมประเมินระดับ 3.เพื่อติดตามและประเมินผล และการCoaching

อ าเภอ การด าเนินงานพัฒนา จน.15 คนx110บ.
4. รพ.สต.ประเมินตนเอง /ถอดบทเรียนการ มาตรฐานเกณฑ์การพัฒนา จ านวน 4 วนั 
ด าเนินงาน คุณภาพรพ.สต.ติดดาว เป็นเงิน 6,600บ.
5.คปสอ./รพสต.ร่วมกันวเิคราะห์สถานการณ์หา 2.ค่าถ่ายเอกสาร
GAP และวางแผนการพัฒนาส่วนขาด 1,000.- บาท
6.รพ.สต.ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง ตาม รวมเป็นเงิน
แนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอ ตามหมวด/ 7,600 บาท
ประเด็น /ระบบสนับสนุนบริการต่างๆ

กลยุทธ ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การแพทย์ปฐมภมูิให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ 1  : หน่วยบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว PCC
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7.ทีมอ าเภอการลงเยีย่มติดตาม เพื่อกระตุ้น
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมพลัง และการ Coaching
ของทีมพี่เล้ียง การก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ทุก รพ.สต. อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี
8.สรุปผลการด าเนินงาน
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12 โครงการการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ 1.เพื่อประกาศวาระอ าเภอ  -คณะกรรมการ พชอ.ล้ี 1.คณะกรรมการพัฒนา ธค.62-กย.63 70,000 เลขานุการ
(พชอ.) และลงนามบันทึกข้อตกลง  - คณะอนุกรรมการ คุณภาพชีวติอ าเภอล้ี มีการ 1. ค่าอาหารวา่ง คณะกรรม
1. การประกาศวาระอ าเภอและลงนามบันทึก การขับเคล่ือนการพัฒนา พชอ.ล้ี ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไข และเคร่ืองด่ืม ผู้เข้า การ พชอ.ล้ี
ข้อตกลงการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวติ คุณภาพชีวติอ าเภอล้ี  -หัวหน้าส่วนราชการ ปัญหาอย่างน้อย 2ประเด็น ร่วมกิจกรรม  
อ าเภอล้ี  -ผู้บริหาร อปท. ปัญหา 200 คนx 25 บ.

 -ก านัน เป็นเงิน 5,000 บ.
 -ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ค่าไวนิลประกาศ
 -คณะสงฆอ์ าเภอล้ี วาระอ าเภอเพื่อ

 -ภาคประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวติ
ขนาด1.8.*2.5เมตร
พร้อมกรอบไม้ต้ัง

 -ภาคเอกชน วางได้ ประดับร้ิว
ผ้าสีเหลือง จน. 1
ชุดๆละ2,000.-บ
.เป็นเงิน2,000บ.
3.ค่าจัดท าแบบ

กลยุทธ ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ (Service Excellence)
เป้าประสงค์   : พชอ.คุณภาพ
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บันทึกข้อตกลง
พร้อมกรอบไม้
จ านวน 50ชุดๆละ
110.-บาทเป็นเงิน
 5,500.-บาท
4. ค่าจัดสถานที่ 
 1,000 บาท รวม
เป็นเงนิ13,500 บ.

2. การประชุมคณะอนุกรรมการ 1.เพื่อด าเนินการบริหาร  -คณะอนุกรรมการ 2. คณะอนุกรรมการ ธค.62-กย.63 1.ค่าอาหารอาหาร เลขานุการ
ขับเคล่ือนตามประเด็นการแก้ไขปัญหา พชอ.ล้ี จัดการ สร้างกลไกของ พัฒนาคุณภาพชีวติระดับ ขับเล่ือนประเด็นปัญหา วา่งและเคร่ืองด่ืม คณะกรรม

คณะกรรมการพัฒนา อ าเภอ (พชอ.) ตาม พชอ.ล้ี มีการประชุม อย่าง คณะอนุกรรมการ การ พชอ.ล้ี
คุณภาพชีวติอ าเภอล้ี ประเด็นปัญหา จ านวน น้อยปีละ 2 คร้ัง พชอ. จน. 25 คนx
2.เพื่อก าหนดประเด็นปัญหา 7 คณะๆละ 25 คน  110บ.x1วนัx2คร้ัง
ที่ส าคัญตามบริบทในพื้นที่ รวมทั้งหมด 175 คน x7 คณะอนุกรรม
เพื่อด าเนินการขับเคล่ือนการ  -ประชุมคณะอนุกรรม การ  เป็นเงิน 
แก้ไขปัญหา พชอ.ล้ี  โดย การตามประเด็น 38,500.-บาท
กระบวนการการมีส่วนร่วม  คณะฯละ 2 คร้ัง/ปี 2. ค่าวสัดุ 
3.เพื่อติดตามผลการ   5,600.-บาท
ด าเนินการทั้งกระบวนการ รวมเป็นเงิน
และผลลัพธท์ี่เกิดขึน้โดยกระ-  44,100.-บาท
บวนการชื่นชมและเสริมพลัง
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3.ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1. เพื่อถอดบทเรียนและแลก  -คณะกรรมการ 1.คณะกรรมการพัฒนา ธค.62-กย.63 1. ค่าอาหารกลาง เลขานุการ
การขัยเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอล้ี เปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน พชอ.ล้ี คุณภาพชีวติอ าเภอล้ี  วนั อาหารวา่งและ คณะกรรม

ตามประเด็น การขับเคล่ือน  - คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพชอ.ล้ี เคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วม การ พชอ.ล้ี
การพัฒนาคุณภาพชีวติ  พชอ.ล้ี และคณะท างาน พชต มี กิจกรรม 70 คนx
พชอ.ล้ี  - คณะท างาน พชต. การถอดบทเรียนและแลก 110 บ. เป็นเงิน 
2. เพื่อก าหนดแนวทางในการ เปล่ียนเรียนรู้อย่างน้อย 7,700.-บาท
ปฏบิัติงานการขับเคล่ือนการ ปีละ 1 คร้ัง 2.ค่าไวนิล1*3เมตร
พัฒนาคุณภาพชีวติ  พชอ.ล้ี 1 ผืนๆละ 300.-บ
ในปีต่อไป .เป็นเงิน  300 บ.

3. ค่าตอบแทน
วทิยากร 4 ชั่วโมงๆ
ละ600 บ. เป็นเงิน
 2,400.- บาท
4. ค่าวสัดุ   
2,000.- บาท
รวมเป็นเงนิ 
12,400.-บาท
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1 โครงการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ1.เพือ่ให้เจ้าหน้าที ่และอาสา 1.เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน จ านวนการเกิดความ พ.ค.-63 35,500 ภก.พงศธร คันธา
เจ้าหน้าทีแ่ละอาสาสมคัรดา้นการ สมัครด้านการคุ้มครองผู้ เภสัชกรรมและคุ้มครอง ไม่ปลอดภัยจากการใช้  -ค่าอาหาร
คุ้มครองผู้บริโภคดา้นสาธารณสุขเครือ- บริโภคด้านสาธารณสุข มี ผู้บริโภค โรงพยาบาลล้ี ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขต กลางวันและ
ขา่ยอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ปีงบ ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการ จ านวน 19 คน อ าเภอล้ี ปีงบประมาณ อาหารว่างรวม 
ประมาณ 2563 ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง 2.เจ้าหน้าทีอ่งค์กร 2563 18,480 บาท

ปลอดภัย ถูกต้อง และเท่าทันปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน  -ค่าวัสดุในการ

กับสถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สาธารณสุข อ าเภอล้ี จัดอบรม 

สุขภาพในปัจจุบัน จ านวน 10 คน 17,020 บาท 
2.เพือ่ให้ผู้บริโภคในเขต 3.เจ้าหน้าทีส่ านักงาน รวม 35,500 บ.

อ าเภอล้ีมีความปลอดภัยใน สาธารณสุขอ าเภอล้ีและ
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รพ.สต. จ านวน 16 คน
3.เพือ่สร้างเครือข่ายการ 4.อาสาสมัครด้าน
เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาธารณสุข 
อ าเภอล้ี จ านวน 109 คน  รวม

จ านวนทัง้หมด 154 คน

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่3 บุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence)
เป้าประสงค์  : บุคคลากรมีศักยภาพ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์  : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้มีคุณภาพ
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2 โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 1.เพิม่ศักยภาพความรู้ด้านยา เจ้าหน้าที ่รพ.สต. 28คน ร้อยละความเข้าใจความรู้ ต.ค.62 - ก.ย.63 7,200 กลุ่มงานเภสัชฯ
กิจกรรมที ่1 อบรมวิชาการเรื่องยา ให้กับเจ้าหน้าที ่รพ.สต. และ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลล้ี ด้านยา  -ค่าอาหาร

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลล้ี เพือ่ รวม 40 คน กลางวันและ
ให้ใช้ยาได้ถูกต้องปลอดภัย อาหารว่าง 

4,800 บาท

กิจกรรมที ่2 ประชุมคณะท างานเพือ่ 2.เพือ่ให้งานมีคุณภาพ เจ้าหน้าที ่รพ.สต.15 คน ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ต.ค.62 - ก.ย.63  -ค่าอาหาร
พัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ประสิทธิภาพ มีการพัฒนา เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลล้ี กลางวันและ

งานอย่างต่อเนื่อง รวม 20 คน อาหารว่าง 
2,400 บาท

3 อบรมวิชาการเรื่อง “การใชกั้ญชา เพิม่ความรู้ความเข้าใจด้าน เจ้าหน้าที ่รพ.สต.15 คน  -ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ต.ค.62 - 6,000 กลุ่มงานเภสัชฯ
ทางการแพทย”์ การใช้กัญชาทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ด้านการใช้กัญชาทาง  ก.ย.63 ค่าอาหาร

และประชาสัมพันธ์คลินิกการ โรงพยาบาลล้ี 35 คน การแพทย์ กลางวันและ
ให้บริการกัญชาทางการ รวม 50 คน -บุคคลากรในโรงพยาบาล อาหารว่าง 
แพทย์ในโรงพยาบาลล้ี ล้ีสามารถให้ข้อมูลเบือ้งต้น  6000 บาท

แก่เจ้าหน้าที ่รพ.สต. และ เกี่ยวกับคลินิกการให้
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลล้ี บริการกัญชาทางการ

แพทย์ในโรงพยาบาลล้ีแก่
ประชาชนทัว่ไปได้
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4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ 18,800 กรรมการ
งานดา้นการดแูลผู้ป่วยบาดเจ็บPHTLS รายละเอียดคือ อุบัติเหตุอ.ล้ี
และ ATLS -เพือ่พัฒนาศักยภาพ พยาบาลในโรงพยาบาล  -เจ้าหน้าทีบุ่คลากรทาง ม.ค.-ก.ย.62  -ค่าอาหารกลางวัน ER รพ.ล้ี
- บรรยายวิชาการการช่วยเหลือ ณ จุด บุคคลากรทางการแพทย์ใน และพยาบาลบุคลากร การแพทย์มีความรู้ในการ และอาหารว่าง
เกิดเหตุPre hospital Trauma  Life การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ รพ.สต. ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ พร้อมเคร่ืองด่ืม คน
Support อย่างถูกต้องและมี แพทย์  เจ้าหน้าทีเ่วชกิจ ร้อยละ  80 ละ120บ.X50คน
 - สาธิตวิธีการช่วยเหลือการใช้อุปกรณ์ ประสิทธิภาพ ฉุกเฉิน   จ านวน 50 คน เป็นเงิน 6,000 บ.
ช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บ PHTLS   -ค่าวัสดุ 2,000บ.
- บรรยายวิชาการการช่วยเหลือผู้ป่วย  -ค่าวิทยากร 3 คน
บาดเจ็บขั้นสูงAdvance Trauma  จ านวน 6 ชั่วโมง 
Life Support ชั่วโมงละ 600 บ.
 - สาธิตวิธีการช่วยเหลือการใช้อุปกรณ์  x 1 วัน
ช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บ ATLS เป็นเงิน 10,800บ.
- สรุปผลการอบรม

5 โครงการตดิตามการด าเนินการและ 1.เพือ่ลดอัตราการเกิด จนท.สสอ.ล้ี ,รพ.ล้ี. 1.อัตราการเกิดอุบัติเหตุ คร้ังที ่1 16,800 สสอ.ล้ี
ถอดบทเรียน การป้องกันอุบัตเิหตทุาง อุบัติเหตุทางการจราจร รพสต.ในเขตอ าเภอล้ี, จากการขับขับขี่รถลดลง มีค.2562  -ค่าอาหารกลางวัน
การจราจร อ าเภอลี้จังหวัดล าพูน 2. เพือ่ลดอัตราตายจาก อปท,แกนน าในชุมชน จากปีทีผ่่านมา คร้ังที ่2 และอาหารว่าง
ปีงบประมาณ 2563 อุบัติเหตุทางการจราจร เครือข่ายการป้องกัน 2.อัตราตายจากอุบัติเหตุ กย.2563 พร้อมเคร่ืองด่ืม 

3.เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ อุบัติเหตุจาการจราจร ทางการจราจรไม่เกิน 12 คนละ 120 บ. X 
ในการขับขี่รถทีถู่กต้อง ในเขตอ าเภอล้ี ต่อประชากรแสนคน 70 คนX 2 วัน 
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ตามกฎจราจร จ านวน 70 คน /คร้ัง เป็นเงิน 16,800บ.

6 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล1. เพือ่วางแผนติดตามนิเทศ คณะกรรมการพัฒนา 1. บุคลากรพยาบาลใน ธ.ค. 62-ก.ย.63 36,000 คกก.CNOD
เครือขา่ยอ าเภอลี้ แผนงาน/โครงการการด าเนิน คุณภาพบริการพยาบาล รพ.สต.ทุกแห่ง เครือข่าย ค่าอาหาร พว.นวลจันทร์

งานพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายอ าเภอล้ี และ อ าเภอล้ีได้รับการนิเทศเชิง กลางวัน+อาหาร ประธาน
พยาบาลตามมาตรฐาน บุคลากรสาธารณสุข บริหารอย่างน้อน 1คร้ัง/ปี ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม พว.สายฝน 
รพ.สต.และ service plan ทีเ่กี่ยวข้องกับระบบ 2. บุคลากรพยาบาลได้รับ  30คน*120บาท เลขาฯ
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ บริการพยาบาล การประเมินสมรรถนะเชิง *10คร้ัง
ประสบการณ์ของบุคลากร รวมจ านวน 30 คน วิชาชีพ 100%
ทางการพยาบาลและตุ้นให้ 3. มีการนิเทศทางคลินิก
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคกก.CNOD อย่างน้อย
และสร้างเครือข่ายการ รพ.สต.ละ 1 คร้ัง
ปฏิบัติงานในอ าเภอ 3.ตัวชี้วัดFunction base 

ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 1.>ร้อยละ80 ผู้รับผิดชอบ ม.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงาน
ระบบบริการดา้นพัฒนาการเดก็ เพือ่พัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงาน งานพัฒนาการเด็ก 7,000 บริการด้าน
ปฐมวัย อ าเภอลี้ ปี 2563 ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการ พัฒนาการเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจและ ค่าอาหารกลางวัน ปฐมภูมิ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน และ(Child Project จ านวน 20 คน ทักษะในงานพัฒนาการเด็ก และอาหารว่าง และองค์รวม
พัฒนาการเด็ก Manager) ระดับ ต าบล 1. เด็ก อายุ 0 - 5 ปี ได้ และเคร่ืองด่ืม จตุพร
 -  ความรู้และทักษะการใช้เคร่ืองมือ  อ าเภอในการควบคุมก ากับ รับการตรวจพัฒนาการ 120บ.x20คน
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 -  การเสริมศักยภาพชุมชน ในการ งานและพัฒนาคุณภาพการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 เป็นเงิน 2,400บ.
ค้นหาคัดกรอง และติดตามเด็ก ด าเนินงาน 2. เด็กอาย9ุ,18,30,42 ค่าวิทยากร 3,600

เดือนได้รับการประเมิน บาท ค่าวัสดุ
พัฒนการและพบเด็กสงสัย 1,000 บาท
ล่าช้าไม่น้อยกว่า 30
3. เด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการกระตุ้น
และติดตามใน 30 วัน 
ร้อยละ 100
4. ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5ปี
มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อย
กว่า 85

8 โครงการสร้างความเขม้แขง็ของ
ภาคีเครือขา่ยในการจัดการสุขภาพ 14,100 กลุ่มงาน
เชงิรุกดา้นพัฒนาการเดก็ปฐมวัย
อ าเภอลี้  ปี 2563 บริการด้าน

 - อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.(เสริม รายละเอียดคือ ปฐมภูมิ
ความรู้และทักษะในการประเมิน พัฒนาศักยภาพ อสมใน  อาสาสมัครสาธารณ มากกว่าร้อยละ80 ของ พ.ค 63 ค่าอาหารกลางวัน และองค์รวม
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การ การประเมินและส่งเสริม สุขประจ าหมู่บ้าน/  ผู้เข้ารับการอบรมมีความ และอาหารว่างและ
ค้นหาและติดตามเด็กพัฒนาการ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชน แห่งละ  รู้ความเข้าใจและทักษะใน เคร่ืองด่ืม120 บาท
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ล่าช้าและการตรวจตามช่วงวัย) คนจ านวน 105 คน การประเมินและส่งเสริม x105 คน เป็นเงิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 12,600 ค่าวัสดุ 

1500 บาท รวม
เป็นเงิน14,100บ.

9 โครงการอบรมแกนน าในการเฝ้าระวัง 1. เพือ่ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แกนน าในชุมชนใน 1.อัตราการค้นหาผู้ป่วย ธ.ค.62-ก.พ.63 50,400 สสอ.ล้ี
โรควัณโรคในชมุชนอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูนรายใหม่ในชุมชน อ าเภอล้ี จ านวน 30 คน วัณโรครายใหม่ 156 ต่อ -ค่าอาหารว่าง
ปีงบประมาณ 2563 2.เพือ่คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคที่ /แห่ง/14แห่ง ประชากรแสนคน พร้อมเคร่ืองด่ืม

ไม่ใช่กลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์ 2.อัตราครอบคลุมของการ และอาหารกลางวัน
กระทรวงสาธารณสุข รักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  30 คน
3. เพือ่ให้อัตราการตายด้วย มากกว่าร้อยละ85 x120บาทx14แห่ง 
โรควัณโรคไม่เกินเกณฑ์ 3.อัตราตายด้วยโรควัณโรค
ทีก่ าหนด น้อยกว่าร้อยละ 5 รวม 50,400 บาท
4.เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้
ในการเฝ้าระวังโรควัณโรค
ในชุมชน

10 ขยายความรู้เวชศาสตร์ครอบครัวสู่ ต.ค.62-ก.ย.63 16,200 COC
เครือขา่ยอ.ลี้
1.ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  1. สามารถประยุกต์เวช เจ้าหน้าที.่เยี่ยมบ้าน จนท.มีความรู้เพิม่ขึ้นหลัง งบประมาณ กลุ่มงาน
ให้เจ้าหน้าที.่เยี่ยมบ้านรพ.สต.และทีม ศาสตร์ครอบครัวในการ รพ.สต.และทีมสห อบรม ≥80% จากราชวิทยาลัย บริการปฐม
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สหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้ วิชาชีพ จ านวน 25 คน อัตราการเกิดภาวะแทรก เพือ่พัฒนาแพทย์ ภูมิและองค์
2.ประชุมพัฒนาความรู้ด้านเวชศาสตร์  2.. สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทัง้ ซ้อน≤5 เวชศาสตร์ รวม
ครอบครัวการดูแลผู้ป่วยทีบ่้านในกลุ่ม  Bio-psycho-social- ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ≥80% ครอบครัว
โรคทีม่ีความยุ่งยาก/ซับซ้อนส าหรับเจ้า spiritual ผู้ป่วยStroke มีระดับADL
หน้าทีเ่ครือข่ายรพ.สต. 3.สามารถแก้ปัญหาดูแล เพิม่ขึ้น ≥60%
3.น าเสนอThe best Interesting ครอบคลุม  องค์รวม
Family medicine ‘s case ต่อเนื่อง ผสมผสาน
conference  ของเจ้าหน้าที่ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
รพ.สต.เครือข่าย 4. ผู้ป่วยและครอบครัว

สามารถดูแลตนเองได้

11 โครงการฟ้ืนฟูการดแูลผู้ป่วยหลังผ่าตดัพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทัง้เจ้าหน้าทีร่พ. และรพ.สต. -บุคลากรมีความรู้ในการ มค-กย63 5,600 คณะกรรม
- ผ่าตัดกระเพาะอาหารทะลุ เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย 2 pcc ดูแลผู้ป่วย>ร้อยละ 80 2000(20*100) การ service
-ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง หลังผ่าตัด 20 คน ค่าอาหารกลาง plan
-ผ่าตัดกระดูก  และ การดูแลผู้ป่วย วันและอาหารว่าง เครือข่าย
ที ่on traction ค่าวิทยากร3600
-จัดท าแนวทางการดูแล รวม 5600

12 พัฒนาศักยภาพการดแูลผู้ป่วยเรื้อรัง พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทัง้ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล -บุคลากรมีความรู้ในการ มค-กย63 5,600 คณะกรรม
-เขียนโครงการอบรมให้ความรู้ เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย จ านวน 20 คน ดูแลผู้ป่วย>ร้อยละ 80 2000(20*100) การ service
-จัดท าแนวททางการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง เร้ือรัง ค่าอาหารกลาง plan รพ ล้ี
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วันและอาหารว่าง
ค่าวิทยากร3600

รวม 5600

13 พัฒนาศักยภาพการดแูลผู้ป่วย -เพือ่พัฒนาศักยภาพในการ บุคลากร รพล้ี -ผู้ป่วยPALLIATIVE CARE มค-กย63 2,000 คณะกรรม
แบบประคับประคอง ดูแลผู้ป่วยแบบ รพสต PCC ได้รับการดูแลอย่างมีประ 2000(20*100) การ service
-ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย ประคับประคอง จ านวน 20 คน สิทธิภาพ> ร้อยละ 80 ค่าอาหารกลางวัน plan 
-การจัดการระบบข้อมูล และอาหารว่าง เครือข่าย

 - การจัดการข้อมูลทัง้ -การจัดการข้อมูลครบถ้วน
เครือข่ายเป็นไปอย่างมี ร้อยละ 100
ประสิทธิภาพ

14 โครงการอบรมการดแูลเดก็ พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทัง้ เจ้าหน้าทีร่พ และ รพสต -บุคลากรมีความรู้ในการ มค-กย63 2,000 คณะกรรม
โรคระบบทางเดนิหายใจ เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเด็ก 2 pcc ดูแลผู้ป่วย>ร้อยละ 80 2000(20*100) การ service
- เขียนโครงการ/จัดอบรมจนท รพ และรพสตโรคระบบทางเดินหายใจ 20 คน -ค่าอาหารกลางวัน plan ระดับ
-ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็ก อาหารว่างผู้ อ าเภอ

เข้าอบรม
จ านวน 20 คน
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15 โครงการอบรมการดแูลเดก็ พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทัง้ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล -บุคลากรมีความรู้ในการ มค-กย63 7,600 คณะกรรม
ทีม่ภีาวะวิกฤต เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเด็ก จ านวน 20 คน ดูแลผู้ป่วย>ร้อยละ 80 2000(20*100) การ service

+3600+2000 plan รพ ล้ี
รวม7600

-ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างผู้
เข้าอบรม

จ านวน 20 คน
2000 บาท

ค่าวิทยากร
3600 บาท

ค่าวัสดุในการอบรม
2000

16 โครงการอบรมความรู้ในการดแูลผู้ป่วย เพือ่ให้เจ้าหน้าที ่รพสต 12 รพ.สต.   รพ สต มีแนวทาง มค-กย63 5,000 คกก.Service
COPD และ อสม เข้าใจและ 2 pcc ในการดูแลผู้ป่วย copd 5000(50*100) plan อ.ล้ี

ร้อยละ 100 ค่าอาหารกลาง
อสม มีความรู้ในการดูแล วันและอาหาร
ผู้ป่วย copd ร้อยละ 100 ว่างผู้เข้าอบรมรวม

วิทยากร
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17 โครงการพัฒนาศักยภาพการดแูล เพือ่ให้บุคลากรมี บุคลากรที่ 1. อัตราตายของผู้ป่วย มิย-กค 4,000 กลุ่มการ

ผู้ป่วยทีม่ภีาวะการตดิเชื้อในกระแส ความรู้ความสามารถในการ เกี่ยวข้องในการดูแล         ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ 2563 อบรมให้ความรู้ พยาบาล 
เลือดในเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลีป้ระเมินและดูแลผู้ป่วยทีม่ี ผู้ป่วยใน รพ.ล้ี รพ.สต. รุนแรงชนิด Community ค่าอาหารกลางวัน นิจญา  
  กิจกรรม ภาวะติดเชื้อในกระเลือด  COC  acquried <ร้อยละ 30   พร้อมอาหารว่าง อัมพรพิศ 
1. อบรมให้ความรู้บุคลากร           จ านวน 25 คน  2.อัตราการใช้แบบ และเคร่ืองด่ืม120 และคณะ
 2. นิเทศติดตามการใช้แนวทางการ ประเมินของผู้ป่วยSepsis ×25คน=3000 กรรมการ 
ประเมิน/ดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการ ใน รพ.สต.ร้อยละ 80 ประชุมติดตาม Sepsis

รพ.ล้ีและ รพ.สต.  3. ร้อยละการใช้แนวทาง นิเทศ/สรุปการด า
3.การประชาสัมพนัธข์้อมูลแก่ ประชาชน ปฏิบัติ 100% เนินงานการดูแลผู้

 4. บุคลากรมีความรู้หลัง ป่วยทีม่ีภาวะติด
การอบรม  >80% เชื้อในกระแสเลือด

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม20คน*2
คร้ัง*25 บาท=
1,000บาท รวมงบ
ประมาณ 4,000

18 โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนา 1.เพือ่เสริมสร้างและพัฒนา จนท.โรงพยาบาลล้ี รายการใช้ยาสมุนไพรใน 1 ตค. 62 - 3,000 งานแพทย์
ศักยภาพเครือขา่ยบริการแพทย์แผนไทยความรู้ด้านยาการแพทย์แผนไทยและจนท.รพสต. บัญชียาหลักแห่งชาติทีใ่ช้ 30 กย.63 รายละเอียดคือ แผนไทย
ดา้นการใชย้าสมนุไพร เน้นความรู้ด้านยาสมุนไพร ทุกแห่ง จ านวน 20 คน มีจ านวนเพิม่ขึ้น 1.ค่าอาหารกลาง
อบรมความรู้ จนท.โรงพยาบาลล้ีและเจ้า วันและอาหารว่าง
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 2มื้อจ านวน20คน
*120บาท*1
 =2,400 บาท
2.ค่าป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย
  = 600 บาท

19 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้และพัฒนา 1.เพือ่ฟืน้ฟูความรู้และพัฒนา กลุ่มเจ้าหน้าทีแ่ละกลุ่มผู้ กลุ่มเป้าหมายผ่านการ 1 ตค. 62 - 18,600 งานแพทย์
ศักยภาพเครือขา่ยบริการแพทย์แผนไทยศักยภาพเครือข่ายบริการ ช่วยแพทย์แผนไทยที่ ทดสอบความรู้ร้อยละ80 30 กย.63 รายละเอียดคือ แผนไทย
ดา้นการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์แผนไทย ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลล้ี 1.ค่าอาหารกลาง
กิจกรรม 2.เพือ่ให้เจ้าหน้าได้น าความ รพสต.เครือข่ายบริการ วันและอาหารว่าง
1.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโดยให้ความรู้ รู้ไปปฏิบัติและปฏิบัติและ หมอพืน้บ้านและผู้สนใจ  2 มื้อ จ านวน 
ด้านการแพทย์แผนไทย บริการผู้ป่วยไปทิศทาง รวมจ านวน 150 คน*1วนั 150 คน*120 บาท
2.กิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย เดียวกัน  = 18000บ.

3.เพือ่ให้ผู้รับบริการได้รับ 2.ค่าป้ายโครงการ 
บริการทีป่ลอดภัย 1ป้ายราคา 600 บ.
4.เพือ่ประเมินความรู้กลุ่ม
เป้าหมาย
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20 โครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิาร:  การ 1.เพือ่พัฒนาเครือข่ายบริการ พยาบาลวิชาชีพ 60 คน 1.ตัวชี้วัดFunction base ธ.ค. 2562- 6,600 คกก.บริหารกลุ่ม
พัฒนาเครือขา่ยคุณภาพการพยาบาล พยาบาลตามแนวทาง ประกอบด้วย ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย ก.พ.2563 ค่าอาหาร งานการพยาบาล
โรงพยาบาลชมุชนจังหวัดล าพูน มาตรฐานการพยาบาลระดับ 1. หัวหน้าพยาบาลใน กลางวันและ คกก'CNOD
 ปีงบ 2563 ประเทศ รพช. จ านวน 7 คน อาหารว่างพร้อม

2.เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมให้ 2.หัวหน้ากลุ่มงานบปอ. เคร่ืองด่ืม 60คน*
บุคลากรทางการพยาบาลเกิด ในรพช. จ านวน 7 คน 120บาท*1คร้ัง
การเรียนรู้และพัฒนา 3.หัวหน้างานบริการ
อย่างต่อเนื่อง พยาบาลของ รพช.
3.เพือ่ก าหนดประเด็นส าคัญ ทัง้ 7 แห่งตามรวม 
วางแผนพัฒนาให้เกิดคุณค่า 10 งาน จ านวน 30 คน
ทางการพยาบาลทัง้เครือข่าย 4.ตัวแทนพยาบาลจาก
บริการระดับจังหวัด สสอ.และรพ.สต. ทัง้ 
4.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคี 8 อ าเภอ รวม 40 คน
ในหมู่คณะ ร่วมมือ ร่วมใจ 5.ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล จากรพท.เป็นทีป่รึกษา
และสนับสนุนเครือข่ายให้ รวม 4 คน
เข้มแข็ง 6. ผู้ประสานงานคุณภาพ

การพยาบาลจาก สสจ.
จ านวน 2 คน
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21 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เพ่ือพัฒนา เพือ่พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ผู้ดูแล บุคลากรได้การอบรม 1 ม.ีค.  2563- 10,950 CUP ล้ี 
ศักยภาพบุคลากรผู้ดแูลผู้ป่วย บุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคหลอด เพือ่พัฒนาศักยภาพในการ 30-ก.ย.-63 1.อาหารกลางวัน ราตรี ตันอุตม์
โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลี้ โรคหลอดเลือดสมอง เลือดสมอง แพทย์ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด ผู้เข้าร่วมอบรม
 -จัดโครงการอบรบโดยเชิญทีมวิทยากร พยาบาล เภสัชกร สมอง มากกว่า ร้อยละ 80 จ านวน 30 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วย นักกายภาพบ าบัด คนละ 80 บาท 
โรคหลอดเลือดสมอง จาก รพ.ล าพูน นักโภชนาการจ านวน เป็นเงิน 2,400บ. 

 30 คน 2.ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าร่วมอบรม 
30คนคนละ25บ. 
เป็นเงิน 750 บ.
3.ค่าอาหาร 
กลางวัน อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม
วิทยากร 5คน 
คนละ 120 บาท
เป็นเงิน 600บาท
4.ค่าตอบแทน
วิทยากร
 -ค่าวิทยากร
บรรยาย4ชั่วโมงๆ
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ละ 600 บาท 
เป็นเงิน2,400บ.
 -ค่าวิทยากรกลุ่ม
จ านวน2ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท 
จ านวน4 คน 
เป็นเงิน4,800บ.
รวม 10,950 บ.

22 โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนน า 1.เพือ่ให้แกนน า อสม.มีความ 1.แกนน า อสม. ต.แม่ตืน 1.ผู้เข้าอมรมมีความรู้และ ธ.ค.62-ก.ย.63 7,800 งานเอดส์และ
 อสม.น าร่อง 3 ต าบล ในเขต  อ.ลี้ รู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ต.ศรีวิชัย ต.ป่าไผ่ ต.ล้ี ทักษะเร่ืองวัณโรคการดูแล วัณโรค 
ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐาน วัณโรคแบบเข้มข้นทีบ่้านและ จ านวน 65 คน ผู้ป่วยวัณโรคแบบเข้มข้น -ค่าอาหารว่าง (สันติ มูลวงศ์ษา)
กิจกรรมการด าเนินงาน ชุมชน ทีบ่้าน และชุมชน และเคร่ืองด่ืม
1.ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินงาน 2.เพือ่การดูแลผู้ป่วยวัณโรค เพิม่ขึ้น 90% อสม. 65คนx120
วัณโรคของกระทรวงสาธารณสุขให้กับ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ บาท รวม
แกนน าอสม.ในเขต อ.ล้ี ท าให้อัตราความส าเร็จของ =7,800 บาท
-ชี้แจงสถานการณ์วัณโรคทัง้ในระดับ การรักษา ≥ 85% และอัตรา
ประเทศจังหวัดล าพูน และอ าเภอล้ี การเสียชีวิตระหว่าง
-ชี้แจงเป้าหมายของการรักษาวัณโรค การรักษา=0
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ระดับประเทศจังหวัด และอ าเภอล้ี และ
แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย
วัณโรคแบบเข้มข้น
2.อบรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรคทีบ่้านและ
ในชุมชนแบบเข้มข้น การ DOT อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยวัณโรค เพือ่ให้ผู้ป่วยหายจากโรค 
ลดการเสียชีวิตระหว่างการรักษา

23 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร1.เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรทาง แพทย์ พยาบาล 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ม.ค.62-ก.ย.63 9,600 ศิริพร/ทีม
ดา้นการดแูลผู้ป่วยโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง การแพทย์มีความรู้ในการ เภสัชกรนักภชนาการ การอบรมมีความรู้ในการ 1.ค่าอาหาร NCD
ในโรงพยาบาลลี้ ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และผู้สนใจ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง กลางวัน

จ านวน 50 คน 2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ และอาหารว่าง
การอบรมมีความพึงพอใจ พร้อมเคร่ืองด่ืม 
อยู่ในระดับดี ผู้เข้าอบรม 50คน

*120 บ. * 1วัน
รวม 6,000 บาท
2.ค่าวิทยากร
ชั่วโมงละ 600 บ.
* 6 ชม.
รวม 3,600 บาท
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24  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  - เพือ่พัฒนาระบบและกลไก -เครือข่ายบริการสุขภาพ  - อัตราร้อยละของข้อมูล ม.ค.-ก.ย.63 79,000 คปสอ.ล้ี

ทรัพยากรบุคคล CUP ลี้ ป'ี63 การขับเคล่ือนงานก าลังคน  รพ.ล้ี. 1 แห่ง  บุคลากรเป็นปัจจุบันไม่ รายละเอียดงบ วิรุตต์ิ  วิเชยันต์
 - แต่งต้ังกรรมการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ  รพ.สต. 13 แห่ง  น้อยกว่า 98 % 1.กิจกรรมกลุ่ม
   ทรัพยากรบุคคลระดับอ าเภอ  PCU 1 แห่ง  - ร้อยละของหน่วยบริการ  สัมพันธ์ ( OD ) 
 - ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และร่วม มีบุคลากรสาธารณสุข  - ค่าอาหารและ
    วางแผนงาน เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 70 % อาหารว่าง60คน
 - จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรระดับอ าเภอ  - หน่วยบริการมี Best x120บาทx1คร้ัง
 - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ องค์กรสร้างสุข practice ด้านองค์กรแห่ง 14,400 บาท

   / กีฬาสัมพันธ์ ความสุข  - ค่าวทิยากร 600

 - เวทีประกวด นวัตกรรม องค์กรแห่ง บ.x 7 ชม.x 1 คร้ัง

 ความสุข  - ค่าที่พกั 450*60คน

 -ติดตาม ควบคุมก ากับ และประเมินผล  * 1 คืน
 - สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ค่ารถ 24,000 บาท

2.องค์กรแหง่ความสุข

 - ค่าอาหารและ
อาหารว่าง

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่3 บุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence)
เป้าประสงค์  : เจ้าหน้าทีม่ีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบและกลไกการขับเคล่ือนงานก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

40คนx120บาทx1ครั้ง 4,800 บาท  - ค่าโปสเตอร์   
700 บ.*10 

แผนปฏบิติัการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี  ปงีบประมาณ 2563 หน้า  143



ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการอบรมระเบียบการเงนิ การบัญช ี 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เจ้าหน้าที่ รพ.ล้ี และ เจ้าหน้าที่ รพ.ล้ี มีมีความรู้ ตค 62-กย 63 10,000 งานการเงิน
และพัสดุ ความเข้าใจ ในระเบียบ เจ้าหน้าที่  รพสต. ความเข้าใจเกีย่วกับระเบียบ  - ค่าอาหารกลาง และบัญชี

หลักเกณฑ์ และวธิปีฏบิัติ จ านวน 50 คน หลักเกณฑ์และวธิปีฏบิัติ วนั และอาหารวา่ง 
เกีย่วกับการเงิน การบัญชี เกีย่วกับการเงิน การบัญชี จ านวน 50 คน * 
และพัสดุ และพัสดุไม่น้อยกวา่ 100 บาท   
2. ให้หน่วยงานเห็นความ ร้อยละ  80  -ค่าตอบแทน
ส าคัญของการก ากับดูแลและ วทิยากร 6 ชม.ๆละ
ติดตามเกีย่วกับ การเงิน 600 บาท จ านวน
การบัญชี และงบประมาณ เงิน 3,600 บาท 
ของหน่วยงานอย่างเป็น ค่าเดินทางวทิยากร
ระบบและต่อเนื่อง  1,000 บาท 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับ  -ค่าวสัดุ  400 บ.
ไปใช้ในการปฏบิัติงาน รวมทั้ง
สามารถทราบถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

กลยุทธ ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงินการคลังที่มีประสิทธภิาพ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ (Governance Excellence)
เป้าประสงค์  : ระบบบริหารจัดการ การเงินการคลังที่มีประสิทธภิาพ
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2 โครงการศึกษาดงูานเพ่ือการพัฒนาระบบ 1.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการ ผู้รับผิดชอบบัญชี รพ.สต. รพ.สต.มีการพัฒนาการ ตค 62-กย 63 15,000 งานการเงิน
บัญช ีรพ.สต. บัญชี รพ.สต. ได้มีความรู้ 13 แห่ง 13 คน, สสอ.ล้ี จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง   - ค่าเบี้ยเล้ียง และบัญชี

ความเข้าใจ และทักษะใน 1คนงานบัญชี รพ.ล้ี 3คน ได้คุณภาพ ร้อยละ 100 18 คนๆละ 240บ. 
การจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง หัวหน้ากลุ่มงานการ จ านวนเงิน4,320บ.
2. เพื่อการพัฒนาระบบบัญชี จัดการทั่วไป 1 คน, ผู้รับ  -ค่าที่พัก 18 คนๆ
เกณฑ์คงค้าง รพ.สต. ผิดชอบงานพัสดุ รพ.ล้ี ละ 500บ. จ านวน

จ านวน 6 คน เงิน 9,000 บาท , 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
1,680 บาท
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 2.1 เพือ่ป้องกันความเส่ียง รพ.สต.เครือข่ายบริการ 1) รพ.สต.เครือข่ายบริการ ตค 62-กย 63 17,000
เครือขา่ยบริการสาธารณสุขอ าเภอลี้ อันอาจท าให้เกิดความ สาธารณสุขอ าเภอล้ี สาธารณสุขอ าเภอล้ี  ได้รับ กิจกรรมที1่ประชุม คกก.

เสียหายกับราชการ จ านวน 13 แห่ง การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบ
2.2 เพือ่ให้มีการติดตาม อย่างน้อย ๑  คร้ัง ตรวจสอบภายใน ภายใน 
ผลการด าเนินการปรับปรุง 2) ข้อทักท้วงจากการ เครือข่ายบริการ คปสอ.ล้ี
แก้ไขปัญหาของปีงบประมาณ ตรวจสอบภายในของปีก่อน สาธารณสุขอ าเภอล้ี
2559 ได้รับการแก้ไข  ไม่น้อย เพือ่หาแนวทางการ
2.3 เพือ่ให้มีการด าเนินการ กว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบภายใน รพ.สต. ปีงบประมาณ2560
ในเครือข่ายเป็นไปอย่าง จ านวน 1 วัน
ต่อเนื่อง2.4 เพือ่ให้รพ.สต.  -ค่าอาหารกลางวัน

เครือข่ายบริการสาธารณสุข อาหารว่างและ
อ าเภอล้ีได้รับการตรวจ เคร่ืองด่ืม  จ านวน 
สอบภายในแต่ละแห่ง 1วันจ านวน20คนๆ
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี ละ 100บ. จ านวน

เงิน 2,000 บาท

กิจกรรมที ่ 2

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการ (Governance Excellence)
เป้าประสงค์  : ระบบบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานออก
ตรวจสอบภายใน
รพ.สต.เครือข่าย
บริการสาธารณสุข
อ าเภอล้ี  
 -ค่าเบีย้เล้ียงเจ้า
หน้าทีอ่อกตรวจ
สอบภายในจ านวน

15คน*7วัน*120บ.
จ านวนเงิน12,600
 -ค่ายานพาหนะ
ส่วนตัว จ านวน 20
กม.*2เทีย่ว *7 วัน
 * 4 บาท จ านวน
เงิน 1,120 บาท
 -ค่าวัสดุส านักงาน
จ านวนเงิน 1,280
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ล าดั
บที่

แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

4 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
โปรแกรม

เพือ่พัฒนาบุคลากรและ จนท.รพ.สต. /  - ระบบโปรแกรมได้รับ ตค.62 - กย.63 35,000 สสอ.ล้ี/รพ.ล้ี

ขอ้มลู ระบบข้อมูลอ าเภอล้ี สสอ./รพ. 20 คน การพัฒนา เบีย้เล้ียง ทีพ่ัก คุณสมศักด์ิ
 - บุคลากรด้านข้อมูล ค่าพาหนะ
อ าเภอล้ีได้รับการพัฒนา

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการ (Governance Excellence)
เป้าประสงค์  : ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพทีม่ีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์  : 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ   2. พัฒนาศักภาพภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ  
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ล าดับ แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
5 โครงการพัฒนาเครือขา่ยบริการสุขภาพ - เพือ่พัฒนาระบบการจัด - เครือข่ายบริการสุข  - มีระบบสารสนเทศ ม.ค.-ก.ย.63 58,600 คปสอ.ล้ี

อ าเภอลี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การความรู้  ภาพรพ.สต. 13 แห่ง  ศูนย์การเรียนรู้ด้าน รายละเอียดงบ ทีม KM อ.ล้ี 
–   แต่งต้ังทีม KM ระดับอ าเภอ  - เพือ่สนับสนุนงานวิจัยและ  PCU 1 แห่ง สุขภาพระดับอ าเภอ  - ค่าอาหารและ
–    ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา  นวัตกรรม  รพ.ล้ี 1 แห่ง อาหารว่าง30คน
–     มอบนโยบาย  อปท. 10 แห่ง  - ร้อยละความพึงพอใจ x120บาทx1คร้ัง
–    สนับสนุนการท างานวิจัย R2R  โรงเรียน ใน อ.ล้ี ของผู้ใช้บริการ ศูนย์การ   - ค่าวสัดุ 1,000

   CQI นวัตกรรม ของหน่วยงาน   อสม. ทัง้ 8 ต าบล เรียนรู้ กิจกรรม อบรมความรู้

     งานบุคคล  เครือข่ายปราชญ์พืน้ R2R

–     เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  บ้านด้านสุขภาพ  - ค่าอาหารและ
–     จัดท า ศูนย์การเรียนรู้ อ.ล้ี อาหารว่าง40คน
–     การก ากับ ติดตาม  ประเมินผล x120บาทx3คร้ัง

- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 14,400 บาท

  - ค่าวิทยากร
1200 บ.*6 ชม.*2วัน
  - ค่าทีพ่ัก 450 x 
40 คน =18,000 บาท

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการ (Governance Excellence)
เป้าประสงค์  : องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์  : 1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ  , 2. สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัตงิานสาธารณสุข  

( ตามนโยบาย / ปกต)ิ  
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี ้    ปี 2563 

 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาระบบการดูแล และให้บริการ

หญิงต้ังครรภ์ทีม่ีความเส่ียงสูง
0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่นและ
มารดาทีม่ีอายุน้อยกว่า 20 ปี

งบเวชภัณฑ์ยาฯ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

3 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบเวชภัณฑ์ยาฯ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

4 การติดตามทารกทีม่ีผล TSH/PKU ผิดปกติ 0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

6 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

8 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 13,880 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
9 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพด้านสุขภาพ

และส่ิงแวดล้อม อ าเภอล้ี
15,000 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

10 โครงการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับ
อ าเภอ

7,200 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

11 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 14,900 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
12 โครงการประชุมคณะกรรมการ อสม. อ.ล้ี 7,200 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
13 โครงการอบรมให้ความรู้ อสม. ใหม่ 49,200 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (คัดเลือก อสม.

ดีเด่น)
61,600 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

15 โครงการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน อสม.พลัง
ชุมชน รู้ตน ลดเส่ียง ลดโรค ปรับ พฤติกรรม
ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

24,000 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

16 โครงการคัดกรองการได้ยินในผู้สูงอายุในชุมชน 10,120 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

17 โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกแก่
ผู้ประกอบการในสถานประกอบการ

0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัตกิารสาธารณสุข( แผนปกต ิ/ นโยบาย )
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการ(โรงงาน

โม่หิน ลานนา ดาต้า กรุป) ต.แม่ตืน
3,400 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

19 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบการเก็บขยะ
ใน ต.ล้ี

0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่ในการคัด
กรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

8,200 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

21 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี 
อายุ 30-60 ปี

0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

22 โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน

3,000 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

23 โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
24 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่ในการใช้

อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์
8,800 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

25 โครงการพัฒนาโปรแกรมยกระดับผู้ปกครองใน
การป้องกันการสัมผัสตะกั่วและระดับตะกั่วใน
ศพด.

5,200 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

26 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทีบ่้านอย่างต่อเนื่อง 0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

27 ประชุม Conference การดูแลผู้ป่วยทีบ่้านตาม
แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว

0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

28 โครงการให้ความรู้แกนน าผู้ก่อการดีป้องกันการ
จมน้ า

14,000 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

29 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน้ า

9,200 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

30 การควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาด 300,000 ( งบฉุกเฉิน
 CUP )

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

31 โครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการควบคุม
โรคระดับอ าเภอ (ทีม SRRT อ าเภอ2 คร้ัง/ปี

4,800 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

32 โครงการฝึกซ้อมแผนรองรับการระบาดของ
โรคติดต่อ

14,200 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
33 โครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง

เหตุการณ์(Event-based surveillance)ให้กับ 
อสม.

15,600 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

34  น าเสนอผลการด าเนินงานด้านระบาดวิทยา 2,400 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

35 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกัน
โรคติดต่อทีเ่กิดบ่อย

15,800 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

36 โรคระบบทางเดินหายใจ งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
37 โรคทีม่ีอาหารและน้ าเป็นส่ือ งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
38 โรคติดเชื้อทีน่ าโดยแมลง งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
39 กลุ่มโรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
40 โรคทีป่้องกันได้โดยวัคซีน งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
41 โครงการควบคุมโรคเร้ือน งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
42 งานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
43 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทีเ่ป็นปัญหาในระดับ
อ าเภอ

22,500 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

44 โครงการการควบคุมแหล่งแพร่โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

45 โครงการส ารวจพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่ม
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

12,000 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

46 โครงการค้นหาและเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักใน
การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

13,000 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

47 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบวัคซีนสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2563

3,400 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

48 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ าเภอ เครือข่ายสถานบริการ
สุขภาพอ าเภอล้ี  ปี  2563

36,000 คปสอ.ล้ี

49 โครงการจัดท าแผนพฒันาตามยุทธศาสตร์เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบ 2564

152,600 คปสอ.ล้ี

50 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เคร่ือข่ายสุขภาพอ าเภอล้ีป'ี63

16,400 เลขาฯ คปสอ.ล้ี
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
51 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีง่านลงทะเบียนใน 

รพ.สต.เครือข่าย อ.ล้ี ป'ี63
4,800  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

52 เสวนาความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพใน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนประจ าป'ี63

5,400  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

53 โครงการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 15,840  กรรมการเคร่ืองมือฯ
54 โครงการประเมินมาตรฐานวิศวกรรมความ

ปลอดภัย
15,840  กรรมการเคร่ืองมือฯ

55 แผนบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์เพียงพอและ
พร้อมใช้ต่อการบริการผู้ป่วย

งบแผนเคร่ืองมือแพทย์  MEM / คปสอ.ล้ี

56 โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันครุภัณฑ์การแพทย์ 400,000 บาท แผน
เงินบ ารุง ( ครุภัณฑ์

การแพทย)์

 MEM / คปสอ.ล้ี

57 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข
อ าเภอล้ี

12,600  สสอ.ล้ี

58 โครงการประชุมสรุปและน าเสนอ ผลงาน 
ตัวชี้วัดประจ าปี 2563

3,600  สสอ.ล้ี

59 โครงการสร้างพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ในต าบลจัดการ
สุขภาพคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการต้นแบบ

26,000

60 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.นักจัดการสุขภาพ)และ เครือข่าย
อาสาสมัครประจ าครอบครัว

0  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

61 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพอ
สม. หมอประจ าบ้าน

0

62 โครงการการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ

30,000  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
 , สสอ.ล้ี

592,080รวมงบประมาณตามแผนปกตทิัง้หมด
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
กลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวัย

1 โครงการพัฒนาระบบการดแูล และให้บรกิาร เพื่อดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่มี หญิงต้ังครรภเ์ส่ียงสูง อัตราส่วนการตายมารดา ต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
หญงิตั้งครรภท์ี่มคีวามเสี่ยงสูง ความเส่ียงสูงตามมาตรฐาน ทุกคน ไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิด ด้านปฐมภมูิ
1. กิจกรรมการป้องกันการเกิดการต้ังครรภใ์น มีชีพแสนคน และองค์รวม
หญิงเจริญพันธุ ์กลุ่มเส่ียงและกลุ่มวยัรุ่น สุวจี
2. กิจกรรมการพัฒนาระบบการฝากครรภคุ์ณภาพ อัตราทารกน้้าหนักไม่เกิน
3.กิจกรรมการดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 7
4. กิจกรรมการดูแลหญิงต้ังครรภเ์พื่อป้องกัน
ภาวะทุพโภชนาการ
5. กิจกรรมการคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน
ในหญิงต้ังครรภ์
6. กิจกรรมการดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่มีโรคประจ้าตัว
ทางอายุรกรรม เช่น DM HT โรคหัวใจ โรคไต 
ไทรอยด์เป็นพิษ จิตเวช และอื่นๆ
7. กิจกรรมการดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่มีความเส่ียง
อายุ 35 ปี ขึน้ไป
8. กิจกรรมการเฝ้าระวงัผู้ติดเชื้อเอชไอวใีนหญิง
ต้ังครรภ์
9.กิจกรรมการดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่มีหมู่เลือดพิเศษ
Rh = Negative
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
2 โครงการสรา้งเสรมิสุขภาพของสตรวีัยรุ่นและ

มารดาที่มอีายุน้อยกว่า 20 ปี
กิจกรรม รายละเอียดงบ คือ
1.จัดบริการให้ค้าปรึกษาแก่สตรีวยัรุ่นและมารดา - ลดอัตราการต้ังครรภซ้้์าใน -วยัรุ่นหญิงอายุ<20ปี - ร้อยละของการต้ังครรภ์ ต.ค.62-ก.ย.63  -งบเวชภณัฑ์ยา กลุ่มงานบริการ
ท่ีมีอายุน้อยกวา่ 20ปีเพื่อดูแลช่วยเหลือในเร่ือง วยัรุ่น อายุ < 20 ปี ในชุมชน ซ้้าในวยัรุ่นอายุน้อยกวา่ คุมก้าเนิดแบบ ด้านปฐมภมูิ
สังคมและจิตใจ - ลดอัตราการคลอดของ - วยัรุ่นหญิง อายุ 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 กึง่ถาวร และองค์รวม
2. จัดบริการปรึกษาแก่สตรีวยัรุ่นผู้สนใจทั้งใน มารดาอายุน้อยกวา่ 20 ปี < 20 ปี - ร้อยละของการต้ังครรภ์ สุวจี
ชุมชนและสตรีหลังคลอดที่มีอายุน้อยกวา่ 20 ปี หลังคลอดหรือหลัง ในวยัรุ่นอายุ < 15 ปี
ในเร่ืองการคุมก้าเนิดที่เหมาะสม การแท้งบุตร ไม่เกินร้อยละ 0.5
3. จัดบริการการคุมก้าเนิดหลังคลอด หลังแท้ง อัตรการคลอดมารดาอายุ
 แก่สตรีวยัรุ่น และหญิงหลังคลอดที่สมัครใจ < 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10
4. จัดซ้ือเวชภณัฑ์คุมก้าเนิดชนิดกึง่ถาวร - อัตราการคลอดมีชีพใน
(ยาฝังคุมก้าเนิด) เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่ หญิงอายุ 15-19 ปี
สมัครใจ  (ไม่เกิน 50 ต่อประชากร
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3 การเฝ้าระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ปฐมวัย

1. ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเส่ียง (ภาวะขาด เพื่อพัฒนาระบบการ เด็กที่คลอดใน รพ.ล้ี เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
ออกซิเจนแรกคลอด และ /หรือ เด็กที่มีน้้าหนัก เฝ้าระวงั คัดกรอง ส่งเสริม และรับส่งต่อจาก รพ. และ/หรือเด็กที่มีน้้าหนัก ด้านปฐมภมูิ
แรกคลอด น้อยกวา่ 2,500 กรัม) โดยใช้ พัฒนาการเด็กที่มีปัญหา ในสังกัดกระทรวง แรกคลอดน้อยกวา่  และองค์รวม
"คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเส่ียง"ด้านพัฒนาการแบบ สาธารณสุข 8 จังหวดั 2500 กรัม ได้รับการ จตุพร
Developmental Assessment For บูรณาการ ภาคเหนือที่มีภาวะ ติดตามอย่างต่อเนื่องไม่
Intervention Manual ; DAIM  ขาดออกซิเจนในเด็ก น้อยกวา่ร้อยละ 80
-ให้ค้าแนะน้าผู้ปกครองในการประเมิน เฝ้าระวงั แรกเกิดและ/หรือ
และส่งเสริมพัฒนาการตามวยั ตามคู่มือ DAIM เด็กที่มีน้้าหนักแรก
- กรณีเด็กมีพัฒนาการไม่สมวยัแนะน้าการกระตุ้น คลอดน้อยกวา่ 2500
ส่งเสริมพัฒนาการให้ผู้ปกครอง กลับไปกระตุ้น ฯ กรัม ทุกราย
เป็นเวลา 1 เดือน และนัดหมายเข้าคลินิกกระตุ้น/
แก้ไขพัฒนาการ เพื่อประเมินพัฒนาการซ้้าด้วย
เคร่ืองมือ TEDA 4I VI
- หากมีพัฒนาการไม่สมวยัหรือ มีปัญหาซับซ้อน
ส่งต่อรพ.ล้าพูน/สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์

- ส่งตรวจ CBC ในช่วงอายุ 6 ด. และ 12 ด.
- ส่งพบแพทย์กรณีพบความผิดปกติ
- บันทึกข้อมูลผลการติดตามพัฒนาการเด็กแต่ละ
คร้ังลงในโปรแกรม TCDIP 3
- ประสานงาน รพ.สต. / อสม. ในพื้นที่ ให้ติดตาม
กรณี เด็กไม่มาตามนัด
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
2. สนับสนุนยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก 6 เดือน - 5 ปี  -งบเวชภณัฑ์ยา
ทุกราย ยกเวน้เด็กที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย

4 การตดิตามทารกที่มผีล TSH/PKU ผิดปกติ
 - ติดตามทารกที่มีผลTSH/PHU ผิดปกติ 1. เพื่อให้ทารกที่มีภาวะ ทารกที่มีผล TSH ทารกที่มีภาวะพร่อง ต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
(>25mU/L) มารับใบส่งตัวไปโรงพยาบาลล้าพูน พร่องธยัรอยด์ฮอร์โมน PKU ผิดปกติทุกราย ธยัรอยด์ฮอร์โมน ได้รับ ด้านปฐมภมูิ
เพื่อตรวจเลือดซ้้าและรับการรักษาที่เหมาะสม ได้รับการักษาอย่าง การประเมินและส่งเสริม และองค์รวม
 - ติดตามทารกที่มีผลTSH/PHU ผิดปกติ เหมาะสม พัฒนาร้อยละ 100 อุทุมพร
(>25mU/L) มารับการตรวจประเมินพัฒนาการ 2. เพื่อให้ทารกที่มีภาวะ
ท่ี รพ.ล้ี เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน และให้การกระตุ้น พร่องธยัรอยด์ฮอร์โมน 
ส่งเสริมพัฒนาการตามวยั ได้รับการส่งเสริม
- เมื่ออายุ 6 เดือนหากพัฒนาการปกติ ส่งคืนพื้นที่ พัฒนาการตามวยั
รพ.สต.
- กรณีพัฒนาการไม่สมวยั ส่งต่อคลินิกกระตุ้น/
แก้ไขพัฒนาการ 
-  หากมีพัฒนาการไม่สมวยัมากกวา่1 ช่วงอายุ 
หรือมีปัญหาซ้้าซ้อน  ส่งต่อ รพ.ล้าพูน  หรือ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
- ประสานงาน ผู้เกีย่วข้องเพื่อรวบรวมรายงาน
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี กลุ่มงานบริการ
1. กลุ่มหญงิตั้งครรภ/์ทารก เพื่อป้องกันและควบคุมโรค - หญิงต้ังครรภ์ - ระดับ TSH ในทารกแรกเกดิ ม.ค.-ก.ย.63 ด้านปฐมภมูิ
- ให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมเน้น ขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ อ.ล้ี และทารกแรก เกดิมากกว่า 11.2 มิลลิยนูคิต่อลิตร และองค์รวม
อาหาร 5 หมู่/และอาหารที่มีสารไอโอดีนใน คลอดทุกคน ต่อลิตร น้อยกว่าร้อยละ 3
คลินิกฝากครรภ์
- ให้ยาเม็ดและอาหารเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็ก
- ติดตามผลการตรวจ TSH ทารกแรกคลอดทุกราย
กรณีผลการตรวจ TSH มากกวา่ 11.25 mu/l
ด้าเนินการดังนี้
- เน้นนมแม่ 6 เดือน (ให้ความรู้มารดาเสริม
อาหารที่มีไอโอดีนสูง)
- ประเมิน/กระตุ้นและติดตามพัฒนาการเด็ก
อย่างต่อเนื่องหากพบผิดปกติ ส่งต่อพบแพทย์ 
รพ.ล้ี

กรณีผลการตรวจ TSH มากกวา่หรือเท่ากับ
25 mu/l ด้าเนินการดังนี้
- ติดตามมารดาพาทารกส่งต่อรักษาที่ รพ.ล้าพูน
2. ชมุชน เกลือบริโภคที่จ้าหน่ายใน
2.1 ส้ารวจร้านค้าและครัวเรือนให้ค้าแนะน้า - ครัวเรือนทุก ท้องตลาดได้มาตรฐาน ธ.ค.62 และ 
- ประชุมชีแ้จงและสร้างแกนน้าเครือข่ายในชุมชน ครัวเรือน (ไอโอดีนไม่น้อยกวา่ ม.ิย.63
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
- ด้าเนินกิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน - ร้านค้าทุกแห่ง 30 PPM) มากกว่าร้อยละ 90

- ส้ารวจความครอบคลุมการใช้เกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน 2 คร้ัง / ปี
- ตรวจคุณภาพเกลือในร้านค้า, ครัวเรือน 2 คร้ัง/ปี
- ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมจากผลิตภณัฑ์เสริม
ไอโอดีนในชุมชน

6 ส่งเสรมิสุขภาพกลุ่มเดก็วัยเรยีนและวัยรุ่น
- คัดกรองภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน กลุ่มเด็กวยัเรียนและ 1.เด็กวยัเรียนมีภาวะอ้วน ต.ค.62-ก.ย.63
ทุกโรงเรียนโดยการชั่งน้้าหนัก/วดัส่วนสูงเด็ก วยัรุ่นในอ้าเภอล้ี ไม่เกินร้อยละ 10
นักเรียน 2เด็กวยัเรียน (6-14 ปี) PCU และ
- จัดกิจกรรมในการให้ความรู้และปรับเปล่ียน  มีส่วนสูงระดับดี รพ.สต.ทุกแห่ง
พฤติกรรมในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเร่ิมอ้วน และรูปร่างสมส่วน
และอ้วนในโรงเรียน ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70
- มีระบบส่งต่อเด็กอ้วนมาที่คลินิค DPAC รพ.ล้ี

7 การพัฒนาระบบการส่งเสรมิสุขภาพเดก็
วัยเรยีน
- การตรวจสุขภาพเด็กวยัเรียน ที่มีคุณภาพ - เด็กป.1 ทุกคนได้รับการ ต.ค.62-ก.ย.63 PCU และ
ปีละ 1 คร้ัง และชั้น ป.1มีการตรวจสายตา ตรวจสายตาและการได้ยิน รพ.สต.ทุกแห่ง
และการได้ยินทุกราย โดยร้อยละ 80 ของเด็กที่
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
- การมีระบบการช่วยเหลือ ติดตาม และส่ง มีปัญหาได้รับการช่วย-
ต่อท่ีมีคุณภาพ เหลือแก้ไข

8 งานโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ 13,880
- ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้องใน - ครูอนามัย 43 คน - จ้านวนโรงเรียนที่เข้า ก.ค.-ส.ค.63  รายละเอียด คือ กลุ่มงานบริการ
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - จนท.สธ. 20 คน ร่วมโรงเรียนส่งเสริม - ค่าอาหารวา่งพร้อม ด้านปฐมภมูิ
- ก้าหนดแผนการออกประเมินโรงเรียน สุขภาพร้อยละ 100 เคร่ืองด่ืมและอาหาร และองค์รวม
ส่งเสริมสุขภาพ กลางวนั 63คนx 120 จินดาพร
- ประชุมชี้แจงการด้าเนินงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมผ่าน  บาท = 7,560 บาท
ให้ครูอนามัยทุกโรงเรียน เกณฑ์การประเมินระดับ - ค่าวสัดุ 2,000 บาท
- แจ้งแผนการออกประเมินโรงเรียนทีม ทอง ร้อยละ 90 - ค่าเบี้ยเล้ียงทีมประ
ประเมินและหน่วยงานที่เกีย่วข้องทราบ เมินโรงเรียนส่งเสริม
- ประสานงานกับโรงเรียนที่จะรับ - ร.ร. จ้านวน สุขภาพในการออก
การประเมินทุกแห่ง 12 โรงเรียน ประเมิน6คน x120บ.
- เตรียมเอกสารประกอบการประเมินตาม x 6 วนั =4,320บ.
มาตรฐาน 10 องค์ประกอบ
- ออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม
แผนที่ก้าหนดไว้
- สรุปผลการประเมินให้โรงเรียนที่ได้รับ
การประเมินทุกแห่งทราบ
- ส่งรายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
/สรุปผลการประเมินให้ สสจ., สสอ., สพฐ., รพ.สต. ทราบ
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9 โครงการพัฒนาศูนย์เดก็เล็กคุณภาพดา้นสุขภาพ 15,000

และสิ่งแวดล้อม อ าเภอลี้ - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ครูผู้ดูแลเด็ก  1.เด็กที่อยูใ่นศูนย์เด็กเล็ก ม.ิย-ก.ค.63 -ค่าอาหารวา่งพร้อม กลุ่มงานบริการ
-ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม วชิาการในด้านการส่งเสริม จ้านวน 100 คน มีส่วนสูงตามเกณฑ์และ เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภมูิ
ปฐมวยั(0-5ปี)ในศูนย์เด็กเล็ก สุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อ รูปร่างสมส่วนมากกวา่ กลางวนั100คนx120บ. และองค์รวม
1.1ชี้แจงแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ต่อสุขภาพของเด็กปฐมวยั ร้อยละ70 = 12,000 บาท อุทุมพร
ในศูนย์เด็กเล็ก 0-5 ปี 2.เด็กที่อยูใ่นศูนย์เด็กเล็ก -ค่าวสัดุ 3,000 บาท
●การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการสมวยัมากกวา่
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ร้อยละ85
●การเฝ้าระวงัภาวะการเจริญเติบโต
●การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปาก 3.การจัดการส่ิงแวดล้อม
●การให้บริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคในเด็ก0-5ปี ภายในและภายนอกศูนย์
1.2ชี้แจงแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ เด็กเล็กผ่านเกณฑ์
สุขภาพเด็กในศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐาน
●สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม
●สุขาภบิาลอาหาร

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
10 โครงการประชมุคณะกรรมการผู้สูงอายุ

ระดบัอ าเภอ 7,200
- ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอ้าเภอล้ี - เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ คกก.ผู้สูงอายุ ก.พ.-ม.ีค.63 - ค่าอาหารวา่งพร้อม กลุ่มงาน
- วางแผนการด้าเนินงานของ จนท.สาธารณสุข อ.ล้ี 30 คน เคร่ืองด่ืมและอาหาร บริการด้านฯ
และผู้สูงอายุร่วมกัน กลางวนั30คน x 120บ. โรงพยาบาลล้ี
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- ด้าเนินการตามกิจกรรมที่ก้าหนดไวต้ามแผน x 2 คร้ัง =7,200บ.
- สรุปผลการด้าเนินงาน

11 โครงการวัดส่งเสรมิสุขภาพ 14,900
-ประชุมชี้แจงการด้าเนินงานส้ารวจข้อมูลพระ  -เพื่อให้พระสงฆ ์ประชาชน  54 วดั 1. วดัผ่านเกณฑ์วดัส่งเสริมธ.ค.62-ก.ย.63  รายละเอียด คือ กลุ่มงาน
 ภกิษุสงฆ ์/ สามเณร ทุกวดั ในอ้าเภอล้ี ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีอยูใ่น สุขภาพ ระดับพื้นฐานตาม ประชุมชี้แจง บริการด้านฯ
-ด้าเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภกิษุสงฆ์ ส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ องค์ประกอบ ร้อยละ 50 - ค่าอาหารวา่งพร้อม โรงพยาบาลล้ี
 / สามเณร ทุกวดั ในอ้าเภอล้ี การส่งเสริมสุขภาพ 2. วดัต้นแบบการส่งเสริม เคร่ืองด่ืมและอาหาร
-จัดท้าฐานข้อมูลพระภกิษุสงฆ/์ สามเณร ทุกวดั สุขภาพ 1 แห่ง กลางวนั60คน x95บ.
ในอ้าเภอล้ีเพื่อรวบรวมส่งรายงานให้สสจ.ต่อไป  = 5,700 บาท
- ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องให้เข้าร่วม - ค่าเอกสาร 2000 บ
โครงการวดัส่งเสริมสุขภาพ
-ประชุมชี้แจงการด้าเนินงานวดัส่งเสริม - ค่าเอกสารแบบ
สุขภาพให้กับคณะกรรมการวดั/พระสงฆ์ คัดกรองสุขภาพ
- สนับสนุนแนวทางการด้าเนินโครงการวดั  - เพื่อให้เป็นวดัต้นแบบใน พระภกิษุสงฆ/์สามเณร
ส่งเสริมสุขภาพและองค์ประกอบตามเกณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพ  3,000บาท
ตัวชี้วดัเกีย่วกับวดัส่งเสริมสุขภาพ
- วดัที่เข้าร่วมโครงการด้าเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์วดัส่งเสริมสุขภาพ
- สนับสนุนแนวทางแก้ไของค์ประกอบ
เกณฑ์ชี้วดัที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
- ร่วมประเมินคัดเลือกวดัส่งเสริมสุขภาพ
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ระดับอ้าเภอ -เบี้ยเล้ียงการประเมิน
- ส่งรายชื่อวดัส่งเสริมสุขภาพระดับอ้าเภอ 5 คน x 120 บาท 
ให้แก่ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดัล้าพูนต่อไป X 7 วนั = 4,200

งานสุขภาพภาคประชาชน
12 โครงการประชมุคณะกรรมการ อสม. อ.ลี้ 7,200

- ประชุมชี้แจงให้กับคณะกรรมการ อสม. - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. คณะกรรมการ ม.ค.-ก.พ.63 - ค่าอาหารวา่งพร้อม กลุ่มงานบริการ
- การวางแผนด้าเนินงานตามนโยบายของ อสม. 30 คน เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภมูิฯ
รัฐบาลในระดับพื้นที่ กลางวนั30คนx120บ.
- ประชุมสรุปผลการด้าเนินงานและปัญหา x 2คร้ัง = 7,200 บาท
อุปสรรคในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน/ต้าบล

13 โครงการอบรมให้ความรู้ อสม. ใหม่ 49,200
- ประสานงานกับ รพ.สต. แจ้งรายชื่อ อสม. - เพื่อให้ อสม. ใหม่มีคุณ อสม. ใหม่ อสม.ผ่านการอบรมตาม ม.ค.-ม.ีค.63 - ค่าอาหารวา่งพร้อม กลุ่มงานบริการ
เข้าร่วมประชุม สมบัติการเป็น อสม. ถูกต้อง จ้านวน 120 คน หลักสูตร เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภมูิฯ
- อบรมให้ความรู้กับ อสม. ตามหลักสูตรของ ตามมาตรฐานของกระทรวง กลางวัน120คนx120บ. 

กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข x 3 วนั= 43,200 บาท
- แจ้งรายชื่อ อสม. ให้ส้านักงานสาธารณสุข - เพื่อให้ อสม. มีความรู้  -ค่าวสัดุอบรม 6,000บ.

จ.ล้าพูน พื้นฐานงานสาธารณสุข
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14 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (คัดเลือก 61,600

 อสม.ดเีดน่)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก อสม. สร้างเสริมความรู้ประสบการณ์จนท.สาธารณสุข อสม. ดีเด่นระดับอ้าเภอ พ.ย.62- ม.ค.63 - ค่าอาหารวา่งพร้อม กลุ่มงานบริการ
ในระดับอ้าเภอ แก่ อสม. อย่างต่อเนื่อง และ อสม. เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภมูิและ
- รพ.สต.คัดเลือก อสม.ดีเด่น ในระดับต้าบล จ้านวน 40 คน กลางวัน40คนx120บ. องค์รวม
- น้าเสนอผลการด้าเนินงาน อสม.ดีเด่นระดับ = 4,800 บาท จินดาพร
อ้าเภอ - ค่าวสัดุ 2,000บ.

- คัดเลือกอสม. ดีเด่นระดับอ้าเภอ เพื่อเข้าร่วม - ค่าอาหารวา่งพร้อม
น้าเสนอในระดับจังหวดั เคร่ืองด่ืมและอาหาร

กลางวัน40คนx120บ. 

= 4,800 บาท
- อสม.ดีเด่น ระดับอ้าเภอเข้าร่วมการน้าเสนอ
ผลการด้าเนินงานของระดับเขต/ภาคเหนือ 50,000
จังหวดันครสวรรค์

15 โครงการประชมุชี้แจงการด าเนินงาน อสม. 
พลังชมุชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรบั
พฤตกิรรมตา้นภยัเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 24,000 กลุ่มงานบริการ
1. ประสานงานกับ รพ.สต. แจ้งรายชื่อ อสม. 1. เพื่อให้ อสม. มีความรู้ใน อสม. หมู่บ้าน/ 1. อสม. มีความรู้ในการ ม.ค.-พ.ค.63 - ค่าอาหารวา่งพร้อม ด้านปฐมภมูิและ
หมู่บ้านละ 2 คน เข้าร่วม การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ชุมชนละ 2 คน ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เคร่ืองด่ืมและอาหาร องค์รวม
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2. ประชุมชี้แจงการด้าเนินกิจกรรมโครงการ สุขภาพ จ้านวน 200 คน สุขภาพมากกวา่ กลางวนั 120 บาท x จินดาพร
อสม. สร้างสุขภาพรู้ตน ลดเส่ียง ลดโรค 2. เพื่อให้ อสม. กลุ่มเส่ียง ร้อยละ 80 200 คน=24,000บ.
ปรับพฤติกรรม โรคเบาหวานและโรคความ 2. อสม. กลุ่มเส่ียง - ค่าวสัดุ 2,000บ.
- อสม. ทุกคนประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ดันโลหิตสูงมีทักษะในการ (สีเขียว)ลดลง ร้อยละ 10
เบื้องต้น ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3. หมู่บ้านมีการพัฒนา
- ตรวจประเมินสุขภาพพร้อมจดบันทึก 3. เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ
- วเิคราะห์และแปรผลข้อมูลสุขภาพโดยใช้ ในหมู่บ้านมีการพัฒนา การมีสุขภาพดี มากกวา่
ปิงปองจราจรชีวติ 7 สี และจ้าแนกเป็น 4 กลุ่ม ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ ร้อยละ 50
- อสม. ทุกคนประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีสุขภาพดี
Health Literacy กลุ่มงานบริการ
- อสม. ทุกคนประเมินสุขภาพตนเอง ด้านปฐมภมูิและ
- อสม. กลุ่มปกติจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ องค์รวม
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในหม่บ้านร่วมกัน จินดาพร
- อสม. กลุ่มเส่ียงส่งเข้ารับบริการคลินิก DPAC
ใน ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง
- อสม. ดูแลสุขภาพตนเองตามแนวทางการให้
บริการคลินิก DPAC
- ติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน
- ประธาน อสม. แต่ละหมู่บ้านรวบรวมข้อมูล
สุขภาพของ อสม. ทุกคนส่งให้ประธานต้าบล  
เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งประธานอ้าเภอล้ี ปีละ 2 คร้ัง

แผนปฏบิติัการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอล้ี  ปงีบประมาณ 2563 หน้า166



ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
16 โครงการคัดกรองการไดย้ินในผู้สูงอายุในชมุชน กลุ่มงานบริการ

1. ประชุมชี้แจง จนท. ที่รับผิดชอบรพ.สต.  - เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา  - รพ.สต. ห้วยศาลา  - ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทาง ม.ค. - ก.ย.63 10,120 ด้านปฐมภมูิ
และ อปท. ทางการได้ยินได้รับการ ต.แม่ตืน การได้ยิน ได้รับการตรวจ  รายละเอียด คือ และองค์รวม
2. ประชุมชี้แจงอสม. ในการส ารวจข้อมูล ตรวจประเมินสมรรถภาพ จ านวน 5 หมู่บ้าน สมรรถภาพการได้ยิน - ค่าอาหารวา่งพร้อม สุรีย์รัตน์  ม่วงลี
3. ประสานงานจนท. รพ.สต.และ อสม.เพื่อ การได้ยิน ร้อยละ 80 เคร่ืองด่ืมและอาหาร
นัดหมายผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการได้ กลางวนั 76 คน x 
ยินเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 120บาท =9,120บ.
4. ด าเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  - ค่าวสัดุ 1,000 บ.
    - คัดกรอง ซักประวติั ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
    - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
    - แปลผลและแจ้งผลการตรวจให้กับผู้สูงอายุ
5. ให้สุขศึกษารายบุคคลเกีย่วกับสมรรถภาพ
การได้ยินและดูแลหู
6. นัดเพื่อติดตามเฝ้าระวงั
7. พบความผิดปกติส่งพบแพทย์เพื่อการวนิิจฉัย
และส่งต่อรพ.ล าพูน
8. ติดตามผลการรักษาในกรณีที่ส่งรักษาต่อ 
รพ .ล าพูน
9. สรุปผลการด าเนินงาน

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนนโยบาย/ปกต ิ เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า167



ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
งานอาชวีอนามยัความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

17 โครงการการจัดบรกิารอาชวีอนามยัเชงิรกุ
แก่ผู้ประกอบการในสถานประกอบการ
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่  - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  - ช่างทอผ้า/เย็บผ้า  - กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ม.ค. - ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
อปท. ,รพ.สต. การส่งเสริมสุขภาพให้กับ ต.ดงด า 80 คน ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ด้านปฐมภมูิฯ
2. ประสานงานผู้ประกอบการอาชีพภายนอก ผู้ประกอบการในสถาน  - ช่างทอผ้า/เย็บผ้า ร้อยละ 90 สุรีย์รัตน์  ม่วงลี
(สถานประกอบการ) เพื่อเข้าร่วมโครงการ ประกอบการ ต.ล้ี 30 คน
   2.1. ช่างเย็บผ้า/ทอผ้า ต าบลดงด า
   2.2. ช่างเย็บผ้า/ทอผ้า ต าบลล้ี
3. ด าเนินการส ารวจส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพผู้ประกอบการอาชีพ
   3.1. ตรวจวดัส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ตรวจวดั
แสงสวา่ง และตรวจวดัเสียงในสถานประกอบการ
   3.2. ตรวจสุขภาพตามความเส่ียง ได้แก่ ตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น 
สมรรถภาพปอด 
4. ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการอาชีพใน
สถานประกอบการ 
   4.1. ข้อมูลการปรับปรุงสภาพการท างานใน
ผู้ประกอบการอาชีพในสถานประกอบการ 
(รายสถานประกอบการ) 
   4.2. ข้อมูลสุขภาพและสภาพการท างาน 
(รายบุคคล)

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า168



ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
5. สรุปผลการตรวจด้านส่ิงแวดล้อมและด้าน
 สุขภาพและคืนข้อมูล

18 โครงการส่งเสรมิสุขภาพผู้ประกอบการ
(โรงงานโมห่ิน ลานนา ดาตา้ กรปุ) ต.แมต่นื
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่  - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ผู้ประกอบการ(โรงงาน  - กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ม.ค. - ก.ย.63 3,400 กลุ่มงานบริการ
อปท. ,รพ.สต. การส่งเสริมสุขภาพให้กับ โม่หิน ลานนา ดาต้า ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง  รายละเอียด คือ ด้านปฐมภมูิฯ
2. ประสานงานผู้ประกอบการ(โรงงานโม่หิน ผู้ประกอบการ(โรงงานโม่หิน กรุป) ต.แม่ตืน ร้อยละ 90 - ค่าอาหารวา่งพร้อม สุรีย์รัตน์  ม่วงลี
ลานนา ดาต้า กรุป) ต.แม่ตืน เพื่อเข้าร่วมโครงการลานนา ดาต้า กรุป) ต.แม่ตืน เคร่ืองด่ืมและอาหาร
3. ด าเนินการส ารวจส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบ กลางวนั 20 คน x 
ต่อสุขภาพผู้ประกอบการ(โรงงานโม่หิน ลานนา 120บาท =2,400บ.
ดาต้า กรุป) ต.แม่ตืน  - ค่าวสัดุ 1,000 บ.
   3.1. ตรวจวดัส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ตรวจวดั
แสงสวา่ง และตรวจวดัเสียงในที่ท างาน
   3.2. ตรวจสุขภาพตามความเส่ียง ได้แก่ ตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น 
สมรรถภาพปอด 
4. ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการเก็บขยะในต.ล้ี
   4.1. ข้อมูลการท างานใน(โรงงานโม่หิน ลานนา
 ดาต้า กรุป) ต.แม่ตืน (รายสถานประกอบการ) 
   4.2. ข้อมูลสุขภาพและสภาพการท างาน 
(รายบุคคล)
5. สรุปผลการตรวจด้านส่ิงแวดล้อมและด้าน

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า169



ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
 สุขภาพและคืนข้อมูล
6. อบรมให้ความรูกับพนักงาน(โรงงานโม่หิน
  ลานนา ดาต้า กรุป) ต.แม่ตืน
     - โรคจากการท างาน
     - การป้องกันโรคจากการท างาน
     - ร่วมหาแนวทางและระบบการส่งต่อข้อมูล 
7. สรุปผลการด าเนินโครงการ

19 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบการเก็บขยะ
 ในต.ลี้
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่  - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  - ผู้ประกอบการเก็บ  - กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ม.ค. - ก.ย.63 ของบกองทุนสุขภาพ กลุ่มงานบริการ
อปท. ,รพ.สต. การส่งเสริมสุขภาพให้กับ ขยะในต.ล้ี 80 คน ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ต าบลวงัดินและต าบลล้ี ด้านปฐมภมูิฯ
2. ประสานงานผู้ประกอบการเก็บขยะในต.ล้ี ผู้ประกอบการเก็บขยะในต.ล้ี ร้อยละ 90 สุรีย์รัตน์  ม่วงลี
เพื่อเข้าร่วมโครงการ
3. ด าเนินการส ารวจส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพผู้ประกอบการเก็บขยะในต.ล้ี
   3.1. ตรวจวดัส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ตรวจวดั
แสงสวา่ง และตรวจวดัเสียงในที่ท างาน
   3.2. ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพตาม
ความเส่ียง(ตรวจสมรรถภาพการได้ยินสมรรถภาพ
การมองเห็น สมรรถภาพปอด ) 
4. ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการเก็บขยะในต.ล้ี
   4.1. ข้อมูลการปรับปรุงสภาพการท างานใน

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า170



ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
ผู้ประกอบการเก็บขยะในต.ล้ี
 (รายสถานประกอบการ) 
   4.2. ข้อมูลสุขภาพและสภาพการท างาน 
(รายบุคคล)
5. สรุปผลการตรวจด้านส่ิงแวดล้อมและด้าน
 สุขภาพและคืนข้อมูลเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับภาคี
เครือข่าย

20 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการ
คัดกรองมะเรง็เตา้นมและมะเรง็ปากมดลูก
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่ รพ.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพจนท.  - จนท. รพ.สต. และ  - จนท. มีความรู้เพิ่มขึน้ ม.ค. - ก.ย.63 8,200 กลุ่มงานบริการ
สสอ. ,รพ.สต. ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง จนท. รพ.ล้ี 30 คน ร้อยละ 80  รายละเอียด คือ ด้านปฐมภมูิฯ
2. ประชุมชี้แจงจนท. รพ.สต.และ อสม.เพื่อ เต้านมและมะเร้งปากมดลูก - ค่าอาหารวา่งพร้อม สุรีย์รัตน์  ม่วงลี
นัดหมายวนัอบรม เคร่ืองด่ืมและอาหาร
3. ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ กลางวนั 30 คน x 
ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 120บาท =3,600บ.
    - โรคที่มะเร็งเต้านม และปากมดลูก - ค่าวทิยากร3,600บ.
    - การคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูก - ค่าวสัดุ 1,000 บ.
    - วธิกีารตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูก
    - แนวทางการด าเนินงานการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมและปากมดลูก
4. สรุปผลการด าเนินงาน

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า171



ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
21 โครงการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก ในสตรี

อายุ 30-60 ปี
1. รวบรวมข้อมูลการคัดกรองสตรีในกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการด าเนิน สตรีอายุ 30-60 ปี สตรีในกลุ่มเป้าหมายได้ ม.ค. - ก.ย.63 ค่าส่งตรวจ Lab กลุ่มงานบริการ
เป้าหมายเพื่อค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกจากรพ.สต.งานค้นหาโรคมะเร็ง รับการตรวจ Pap Smear งานเวชฯ ด้านปฐมภมูิ
ศสช.ล้ีและตึกผู้ป่วยนอก ส่งข้อมูลให้ฝ่ายแผนงาน ปากมดลูกใน รพ.สต. ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 60 (แผนงบประมาณ และองค์รวม
2.  รวบรวมข้อมูลรายชื่อสตรีที่มาคัดกรอง รายจ่าย รพ.ล้ี) สุรีย์รัตน์
มะเร็งปากมดลูกที่ OPD ส่งรายงาน 6 เดือน/
คร้ัง/2 คร้ัง/ปี
3. สนับสนุนอุปกรณ์ / เวชภณัฑ์ การตรวจ
Pap Smear ให้กับ รพ.สต.
4. รวบรวมข้อมูล/แผ่น Slide จาก รพ.สต. และ
ตรวจสอบจ านวน Slide ตรงกับรายชื่อที่ตรวจ
5. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Cervical Screening
ส่งให้กับหน่วยตรวจ
6. ติดตามผลการตรวจ และส่งข้อมูลการตรวจคืน
สถานีอนามัย
7. ผลผิดปกติ รพ.สต. ติดตามพบแพทย์
8. จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติ
 / ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
9. ส่งข้อมูลผู้ป่วยให้กับ รพ.สต.
10. สรุปผู้รับการตรวจคืน รพ.สต.
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งานการสุขาภบิาลอาหาร

22 โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร 3,000

ในโรงเรยีน
1. ประสานงานในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อยกระดับโรงเรียน โรงเรียน 11 แห่ง มีโรงเรียนและ ธ.ค.62-ก.ย.63 ค่าวสัดุอุปกรณ์ กลุ่มงาน
2. ชี้แจงครูอนามัยโรงเรียนเป้าหมาย สู่ต้นแบบอาหารปลอดภยั ต้นแบบด้านสุขาภบิาล  = 3,000 บาท บริการด้าน
3. วางแผนการออกประเมินมาตรฐาน ในโรงเรียน อาหารจ านวน 11 แห่ง ปฐมภมูิ
สุขาภบิาลในโรงเรียน และองค์รวม
4. ประเมินมาตรฐานสุขาภบิาลอาหารร่วมกับ (กัญจนพร 
ทีมออกประเมินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศรีนวลวงค์)
5. สรุปผลการประเมิน

  งานระบบการจัดการสิ่งปฏกูิล
23 โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย

1. รพช./ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต.ด าเนินการตาม- เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะ  - โรงพยาบาล1แห่ง ร้อยละ 80 ของส้วม ธ.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงาน
มาตรฐานส้วมสาธารณไทย ในสถานบริการสาธารณสุข  - รพ.สต. 13 แห่ง สาธารณะในสถานบริการ บริการด้าน
2.มีการรณรงค์ในการพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน ให้ได้มาตรฐาน HAS  - ศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ปฐมภมูิ
ส้วมสาธารณไทย ปีละ 2 คร้ัง 1 แห่ง มาตรฐาน HAS และองค์รวม
 - วนัส้วมโลก 19 พฤศจิกายน ของทุกปี ศูนย์สุขภาพ
 - วนัล้างส้วม 1-7 เมษายน ของทุกปี ชุมชนล้ี
3. สรุปผลการด าเนินงานให้ สสจ.ล าพูน รพ.สต.13

 แห่ง
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24 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการใช้

อุปกรณเ์ครื่องมอืทางการแพทย์
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่ รพ.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพจนท.  - จนท. รพ.สต. และ  - จนท. มีความรู้เพิ่มขึน้ ม.ค. - ก.ย.63 8,800 ทีมเคร่ืองมือ
สสอ. ,รพ.สต. ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง จนท. รพ.ล้ี 30 คน ร้อยละ 80  รายละเอียด คือ แพทย์
2. ประชุมชี้แจงจนท. รพ.สต.เพื่อนัดหมาย เต้านมและมะเร้งปากมดลูก - ค่าอาหารวา่งพร้อม
 วนัอบรม เคร่ืองด่ืมและอาหาร
3. ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ กลางวนั 35 คน x 
ในการใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือทางการแพทย์ 120บาท =4,200บ.
4. สรุปผลการด าเนินงาน  -ค่าวทิยากร3,600บ.

 - ค่าวสัดุ 1,000 บ.

25 โครงการพัฒนาโปรแกรมยกระดบัผู้ปกครองใน
การป้องกันการสัมผัสตะก่ัวและระดบัตะก่ัว
ในศพด.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้  - ผู้ปกครองเด็กศพด.  - ผู้ปกครอง มีความรู้เพิ่ม ม.ค. - ก.ย.63 5,200
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่ รพ. ปกครองในการป้องกันการ  128 คน ขึน้ ร้อยละ 80  รายละเอียด คือ
สสอ. ,รพ.สต. สัมผัสตะกัว่และระดับตะกัว่ - ค่าอาหารวา่งพร้อม
2. ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย ในศพด. เคร่ืองด่ืม 128 คน x 
3. ด าเนินการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการ 25 บาท =3,200บ.
ป้องกันการสัมผัสตะกัว่  - ค่าส่ือ 2,000 บาท
4. ติดตามผลการอบรม
5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
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26 พัฒนาการดแูลผู้ป่วยตอ่เน่ืองที่บ้านอย่าง

ตอ่เน่ือง
1.เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านทันเวลา

1. พยาบาลเยีย่มบ้าน
 4 คน

ผู้ป่วยที่ประสานการเยีย่ม
บ้านได้รับการเยีย่มบ้าน
ภายใน 14 วนั≥90%

ต.ค.62-ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ COC.(กลุ่ม
งานบริการ
ปฐมภมูิและ
องค์รวม)

1.ปรับปรุงทะเบียน ให้ง่ายต่อการจัดเก็บ บันทึก
 วเิคราะห์ ประเมินผล

2. เพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน

จ านวนชั่วโมงการเยีย่ม
บ้าน=100%

2.ปรับตารางเวลาการเยีย่มบ้าน 3.เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถดุแล
ตนเองได้ตามบริบท

การconference ทุกวนั
จันทร์≥80%

2.1 วนัอังคารเยีย่มบ้านผู้ป่วยกลุ่ม2 ในเขต/นอก
เขต+นักกายภาพ+นศ.ที่มาฝึกงาน

4.พัฒนาระบบการดุแลที่
ต่อเนื่อง ยัง่ยืน เกิด
นวตักรรมการดูแล

คุณภาพชีวติผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง≥80%

2.2วนัพุธเยีย่มบ้านพยาบาล+แพทย์แผนไทย
ผู้ป่วยนอกเขตกลุ่ม2+นักกายภาพ

5. ผู้ป่วยและครอบครัวดูแล
ตนเองได้(Self care)

จ านวนผู้ป่วยที่D/Cจาก
ศูนย์ ≥60%

2.3วนัพฤหัสบดี เยีย่มบ้านทีมสหวชิาชีพ
(แพทย+์เภสัช+นักกาย+โภชนการ+ฯ)

6.มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่
เหมาะสม

ผุ้ป่วยPalliative care 
Good death  ≥80%

3. สอน/ฝึก การรับส่งต่อ บันทึกใน 
ProgramThai coc

7.รับส่งต่อเครือข่าย

4.ประชุมการด าเนินงานทุก1 เดือน ผู้รับบริการมีความพึง
5.สร้าง/พัฒนานวตักรรมการดูแลที่บ้าน พอใจ≥80%

6.ประเมินสรุปผล 6เดือน/คร้ัง R to R 1 เร่ือง
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27 ประชมุ Conference การดแูลผู้ป่วยที่บ้าน

ตามแนวทางเวชศาสตรค์รอบครวั
1.ทบทวนองค์ความรู้และ
สร้างความยัง่ยืนของการ
ดูแลตามแนวทางเวชศาสตร์
ครอบครัว

1. จนท.เครือข่าย 
และทีมสหวชิาชีพ 25
 คน

ผู้ป่วยที่ประสานการเยีย่ม
บ้านได้รับการเยีย่มบ้าน
ภายใน 14 วนั≥90%

ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่ใช้งบประมาณ COC.(กลุ่ม
งานบริการ
ปฐมภมูิและ
องค์รวม)

1.Post - conferenceทีมสหวชิาชีพ เคสเยีย่ม
บ้าน ทุกวนัจันทร์

2.มีเครือข่ายการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน

จ านวนชั่วโมงการเยีย่ม
บ้าน=100%

2.Pre -  conferenceทีมสหวชิาชีพ เคสเยีย่ม
บ้าน ทุกวนัศุกร์

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลที่บ้านได้รวดเร็ว ทันเวลา

การconference ทุกวนั
จันทร์≥80%

3.conference ทีมสหวชิาชีพและเครือข่าย
พยาบาลเยีย่มบ้านทุกรพ.สต. เคสเยีย่มบ้าน ทุก
วนัศุกร์ที่3+Zoom conference

4.เครือข่ายมีศักยภาพการ
ดูแลตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว

คุณภาพชีวติผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง≥80%

5. ผู้ป่วยและครอบครัวดูแล
ตนเองได้(Self care)

จ านวนผู้ป่วยที่D/Cจาก
ศูนย์ ≥60%
ผุ้ป่วยPalliative 
careGood death  ≥80%

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ≥80%
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28 โครงการให้ความรู้แกนน าผู้ก่อการดี 14,000

ป้องกันการจมน้ า รายละเอียดงบ คือ
- ประสานกลุ่มเปูาหมาย 1. เพือ่ให้แกนน ารู้จักวิธี แกนน านักเรียน มีแกนน าผู้ก่อการดี ม.ีค.-ก.ย.63 - ค่าอาหารว่างพร้อม กลุ่มงานบริการ
- น าเสนอสถานการณ์ปูองกันการจมน้ า ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทาง ป.4 - ป.6 ใน ปูองกันการจมใน เคร่ืองด่ืมและ ด้านปฐมภูมิและ
- อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ า น้ าอย่างถูกต้องตามหลัก  ต.นาทราย/ต าบล โรงเรียน อาหารกลางวัน องค์รวม
- ให้ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ าและวิธีการ มาตรฐานสากล ศรีวิชัย/ต าบลก้อ 35 คน x 120 บ. ญาณิศชา
ช่วยเหลือคนตกน้ าจมน้ า "ตะโกน โยน ยื่น" 2. เพือ่ให้แกนน ามีทักษะ จ านวน 120 คน =4,200บ.
- แบ่งเข้าฐานฝึกปฏิบัติ ในการว่ายน้ าเพือ่เอาชีวิต - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์การเอาชีวิตรอด รอดจากการจมน้ าเสียชีวิต =  2,000 บาท
2. สาธิตการใช้อุปกรณ์หน่วยบรรเทา เมื่อประสบเหตุทางน้ า - ค่าวิทยากร ชม.ละ
สาธารณภัย 600 บาท x 6 ชม. 
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า x 1 วัน= 3,600 บ.
- การฝึกปฏิบัติ -ค่าเช่าสระว่ายน้ า
1. ทักษะการว่ายน้ าเบือ้งต้นและเอาชีวิตรอด 3 ชั่วโมง x 40 บาท 
ด้วยการลอยตัว และการลอยตัวลูกหมาตกน้ า x 35 คน =4,200 บ.
2. ทักษะการช่วยเหลือด้วยอุปกรณ์

29 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือขา่ยเฝ้า 9,200
ระวังป้องกันเดก็จมน้ า  1.เพือ่พัฒนาการด าเนินงาน  - ผู้น าชุมชน อัตราการเสียชีวติจาก ม.ีค.-ก.ย.63 รายละเอยีดงบ คือ กลุ่มงานบริการ
 - น าเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาการ งานปูองกันการจมน้ าให้มี  -องค์กรปกครอง การจมน้ าของเด็กอายุ - ค่าอาหารว่างพร้อม ด้านปฐมภูมิและ
ปูองกันการจมน้ าในปีทีผ่่านมา ประสิทธิภาพโดยมีภาคี ส่วนท้องถิ่น ไม่เกิน ต่ ากวา่ 15 ป ี เคร่ืองด่ืมและอาหาร องค์รวม
 - วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาในพืน้ที่ เครือข่ายร่วมด าเนินการ  4.5 /แสนประชากร กลางวัน 60 คน x ญาณิศชา
 - ทบทวนมาตรการการปูองกนัเด็กจมน้ าในพืน้ที่  - อสม. 120 บาท =7,200บ.

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขตามแผนนโยบาย / ปกติ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2562
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 - ทบทวนบทบาทหน้าทีข่องทีมเครือข่ายเฝูา  - ครูอนามัย - ค่าวัสดุอุปกรณ์
ระวังปูองกันเด็กจมน้ า โรงเรียน   = 2,000 บาท
 - ปรับปรุงมาตรการปูองกันเด็กจมน้ า  - ครูศูนย์เด็กเล็ก
 - ด าเนินการตามมาตรการ  - เจ้าหน้าที่
  - สรุปผลการด าเนินงาน สาธารณสุข

รวม  80  คน

งานควบคุมโรคตดิตอ่
30 การควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาด 300,000

- สอบสวนโรคในพืน้ที ่เพือ่หาสาเหตุแหล่งโรค เพือ่ควบคุมการระบาดของ พืน้ทีท่ีเ่กิดการ - ควบคุมการเกิดโรค ต.ค.62-ก.ย.63 งบกลางควบคุมโรค ทีม SRRT 
- วางแผนการควบคุมโรคในพืน้ทีร่่วมกับ โรคในพืน้ที่ ระบาด ระบาดทันเวลา ระบาดอ าเภอล้ี อ าเภอล้ี
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง อปท./ชุมชน - ไม่พบผู้ปุวยเสียชีวิต - ค่าบริการจัดการ
- ปฏิบัติงานตามภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
- รายงานสถานการณ์โรคให้หน่วยงานที่ - ค่าเวชภัณฑ์
เกี่ยวข้องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น - ค่าส่งตัวอย่างตรวจ
- สรุปข้อมูลการควบคุมโรค - ค่าเบีย้เล้ียง

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
- ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

300,000 บาท
( งบฉกุเฉนิ CUP )

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า178



ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือขา่ย
ตามมาตรฐาน SRRT ระดบัอ าเภอ 4,800
องค์ประกอบที ่1 ดา้นความเป็นทีม รายละเอียดงบ คือ กลุ่มงานบริการ

31 โครงการประชมุเตรียมความพร้อมในการ - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทีม ทีม SRRT 20 คน - ผ่านมาตรฐาน SRRT คร้ังที ่1 - ค่าอาหารว่างพร้อม ด้านปฐมภูมิ
ควบคุมโรคระดบัอ าเภอ (ทีม SRRT อ าเภอ) SRRT มีการท างานเป็นทีม ระดับดี ก.พ.-ม.ีค. 63 เคร่ืองด่ืมและอาหาร และองค์รวม
2 ครั้ง/ปี ได้จริง คร้ังที ่2 กลางวัน 20 คน x พลับพลึง 
• ประสานคณะกรรมการควบคุมโรคและภัย พ.ค.-ม.ิย. 63 120 บาท x 2 คร้ัง ปัญญาวงค์
สุขภาพระดับอ าเภอ = 4,800 บาท
• ประชุมการด าเนินงานควบคุมปูองกันโรค รวม 4,800 บาท
และภัยสุขภาพในระดับอ าเภอ
• สรุปผลการด าเนินงานปูองกันควบคุม
ปูองกันโรค

องค์ประกอบที ่2 ดา้นความพร้อม
32 โครงการฝึกซ้อมแผนรองรับการระบาด 14,200

ของโรคตดิตอ่ รายละเอียดงบ คือ
- จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน - เพือ่ให้ทีมมีความพร้อมใน - อปท. 10 คน มีการฝึกซ้อมแผน ต.ค.62-ก.ย.63 - ค่าอาหารว่างพร้อม กลุ่มงานบริการ
- ทีม SRRT ปฏิบัติงานได้ทันเวลา ทัง้ใน การปฏิบัติงานได้ทันทีสะดวก - อสม. 30 คน ปีละ 1 คร้ัง เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภูมิ
เวลาและนอกเวลาราชการ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - ผู้น าชุมชน20คน กลางวัน 80 คน x และองค์รวม

- เพือ่ให้ทีมมีความพร้อมใน - ทีม SRRT 20 คน 120 บาท =9,600 บ. พลับพลึง 
การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน รวม 80 คน - ค่าตอบแทนวิทยากร ปัญญาวงค์
หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินฯ ชั่วโมงละ 600 บาท
ได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ x 6ชม.= 3,600บาท
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท
รวม 14,200 บาท

องค์ประกอบที ่3 ดา้นความสามารถการปฏิบัตงิาน 15,600
33 โครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง - เพือ่พัฒนาขีดความสามารถ อสม. 120 คน ต.ค.62-ก.ย.63 - ค่าอาหารว่างพร้อม กลุ่มงานบริการ

เหตกุารณ์(Event-based surveillance) ของ อสม. ในการตรวจจับ เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภูมิ
ให้กับ อสม. การปุวย/ตายทีผิ่ดปกติได้ กลางวัน 120 คน x และองค์รวม

อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 120 บาท =14,400 บ. พลับพลึง 
- ค่าวัสดุ 1,200 บาท ปัญญาวงค์
รวม 15,600 บาท

องค์ประกอบที ่ 4 ดา้นผลงาน 2,400
34  น าเสนอผลการด าเนินงานดา้นระบาดวิทยา - เพือ่พัฒนาการท างานด้าน ทีม SRRT 20 คน ต.ค.62-ก.ย.63 - ค่าอาหารว่างพร้อม กลุ่มงานบริการ

ระบาดวิทยา เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภูมิ
กลางวัน 20 คน x และองค์รวม
120 บาท = 2,400 บ. พลับพลึง 

 รวม 2,400 บาท ปัญญาวงค์

35 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกัน 15,800
โรคตดิตอ่ทีเ่กิดบ่อย รายละเอียดงบ คือ
- ท าแบบทดสอบก่อน - หลัง - ให้มีความรู้เร่ืองโรคติดต่อ - ครูพีเ่ล้ียง 40 คน - ผู้เข้าร่วมอบรมมี ต.ค.62-ก.ย.63 - ค่าอาหารว่างพร้อม กลุ่มงานบริการ
- น าเสนอสถานการณ์โรคติดต่อระดับอ าเภอล้ี และวิธีการปูองกันโรค -ครูอนามัยโรงเรียน ความรู้เร่ืองโรคติด เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภูมิ
- บรรยายวิชาการเร่ืองโรคติดต่อและวิธี - เพือ่ปูองกันการเกิดการ 45 คน ต่อและวิธีการปูอง กลางวัน85คนx120บ. และองค์รวม
การปูองกัน ระบาดของโรคติดต่อ รวม 85 คน กันโรค ร้อยละ 80 = 10,200 บาท พลับพลึง 
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
- บรรยายวิชาการเร่ืองการปฏิบัติตัวส าหรับ -ค่าตอบแทนวิทยากร ปัญญาวงค์
ผู้ปุวยในขณะอยู่ใน ศพด. ชั่วโมงละ 600 บาท
- จัดระบบการเฝูาระวังโรคติดต่อและระบบ x 6 ชม=3,600 บ.
การแจ้งข่าว - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 2,000 บาท

รวม 15,800 บาท

36 โรคระบบทางเดนิหายใจ
1. โรคปอดบวมพบผู้ป่วย 2 ราย ในชมุชน  - เพือ่ลดและควบคุมอัตรา เด็กอายุ 0 - 5 ปี - อัตราปุวยด้วยโรค ต.ค.62-ก.ย.63 งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการ
ภายใน 1 สัปดาห์ ให้สอบสวนโรค  มรีะบบ การปุวยและตายด้วย ปอดบวมของเด็ก ด้านปฐมภูมิ
การเฝ้าระวัง โรคปอดบวมไม่ให้เกินเกณฑ์ 0 - 5 ปี ไม่เกิน และองค์รวม
 - ประสานงานกับOPD,WARDแจ้งศูนย์ระบาด ทีก่ระทรวงก าหนด ร้อยละ 1.8 พลับพลึง 
 - ประสานงานกับ รพ.สต.และสสอ.ล้ีร่วม - อัตราตายด้วยโรค ปัญญาวงค์
 ด าเนินการ สอบสวนควบคุม และปูองกันโรค ปอดบวม ไม่เกิน 4 
กรณีทีพ่บการเกิดโรคผิดปกติ ต่อแสนประชากร
 - รวบรวม ตรวจสอบ และส่งข้อมูลจ านวน
ผู้ปุวยเป็นรายเดือน

37 โรคทีม่อีาหารและน้ าเป็นสื่อ
1. การเฝ้าระวังโรคตดิตอ่อาหารและน้ า - เพือ่ลดและควบคุมอัตรา - ประชาชนทุกคน  -อัตราปุวยด้วยโรค 2 คร้ัง / ปี งบแผนรายจ่าย รพ.ล้ี กลุ่มงานบริการ
เป็นสื่อ การปุวย,ตายด้วยโรคติดต่อ -  ตลาดสด อุจจาระร่วงเฉียบ ม.ีค.63 ค่าจ้างตรวจทาง ด้านปฐมภูมิ

ทางอาหารและน้ าไม่ให้เกิน -  โรงฆา่สัตว์ พลันไม่เกิน 1,000 ส.ค.63 ห้องปฏิบัติการ และองค์รวม
เกณฑ์ทีก่ระทรวงก าหนด ต่อแสนประชากร พลับพลึง 
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.1 ประสานงาน รพ.สต. อปท. - อตัราปุวยด้วยโรค ปัญญาวงค์
ระวังควบคุมโรคอุจจาระร่วงโดยการ Swab อุจจาระร่วงเฉียบ
- โรงฆา่สัตว์ พลันในเด็กอายุต่ า
- Swab คนช าแหละเนื้อสัตว์ และอุปกรณ์ตลาด กว่า 5 ปี ไม่เกิน
- Swab คนขายนื้อสัตว์ และอุปกรณ์  6,000 ต่อแสน-
1.2 ประสานงาน อปท. และเจ้าของตลาด ประชากร
ด าเนินการล้าง สัปดาห์ละ 1 คร้ัง
2.1 อหิวาตกโรค สอบสวนโรคทุกราย - อตัราปุวยด้วยอหิ พบการระบาด งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการ

วาตกโรคไม่เกิน 3 ของโรค ด้านปฐมภูมิ
ต่อแสนประชากร และองค์รวม
และในเด็ก 0-5 ปี พลับพลึง 
ไม่เกิน1ต่อแสนปชก. ปัญญาวงค์

2.2 อาหารเป็นพิษ สอบสวนโรคเมื่อพบผู้ปุวย - อัตราปุวยด้วยโรค
เสียชีวิต หรือ 2 รายในชุมชนเดียวกัน อาหารเป็นพิษไม่เกิน 

225ต่อแสนปชก.
2.3 บิด ไข้แอนเทอริค สอบสวนโรคเมื่อพบ
ผู้ปุวยเสียชีวิต หรือ 2 รายในชุมชนเดียวกัน
2.4 โรคมือ เท้า ปาก  - เพือ่ลดอัตราการปุวยด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - อัตราการปุวยด้วย
- ประสานความร่วมมือหน่วยงาน ด าเนินงาน โรคมือเท้าปาก ไม่ให้เกิน โรคมือเท้า ปากลดลง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้ เกณฑ์ระดับจังหวัดและ
ปลอดโรคมือเท้าปากและโรคติดต่อในเด็ก ระดับประเทศ
- ให้ความรู้ปูองกันติดเชื้อและแพร่กระจาย
เชื้อโรค
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
- หากพบผู้ปุวย แจ้ง รพ.สต./ศูนย์ระบาด/อปท.
พบ 2 ราย ในศูนย์เด็กหรือชุมชนด าเนินการ
สอบสวนควบคุมโรค

38 โรคตดิเชื้อทีน่ าโดยแมลง
1. โรคมาลาเรีย เพือ่ลดและควบคุมอัตราปุวย ประชาชนทุกคน  - อัตราปุวยไม่เกิน 1 ต.ค.62-ก.ย.63 งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการ
- เจาะโลหิตผู้มีประวัติเส่ียง /ตายด้วยโรคมาลาเรีย ต่อพันประชากร ด้านปฐมภูมิ
- รักษาผู้ตรวจพบเชื้อทุกราย ไม่ให้เกินเกณฑ์ทีก่ระทรวง -อัตราตายไม่เกิน0.4 และองค์รวม
- ให้ความรู้การปูองกันการติดเชื้อ ก าหนด ต่อแสนประชากร พลับพลึง 
- ประสานงานกับหน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลง -อัตราการเจาะเลือด ปัญญาวงค์
ที ่10 อ าเภอล้ี เพือ่ควบคุมโรค โลหิตผู้มารับบริการ
 - เฝูาระวังโรคในพืน้ทีเ่ส่ียง ที ่รพ.สต. อย่างน้อย 
 - ติดตามนิเทศงานและประเมินผล ร้อยละ 3
2. โรคเท้าช้าง
 - เจาะโลหิตผู้ทีเ่ส่ียงต่อการติดเชื้อ  - เพือ่ลดการเกิดโรคไม่ให้ แรงงานต่างด้าว - ผู้ปุวยรายใหม่ไม่เกิน ต.ค.62-ก.ย.63 งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการ
- รักษาผู้ตรวจพบเชื้อทุกราย เกินเกณฑ์ทีก่ระทรวงก าหนด ทีข่ึ้นทะเบียน 2 ต่อหมื่นประชากร ด้านปฐมภูมิ
- ให้ความรู้การปูองกันการติดเชื้อ - อัตราการได้รับยา และองค์รวม
- สอบสวนควบคุมโรค ครอบคลุมร้อยละ100 พลับพลึง 
- ติดตามความครอบคลุมการกินยาของแรงงาน ปัญญาวงค์
ต่างด้าวชาวพม่าทุก 6 เดือน
3. โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า กลุ่มงานบริการ
- ประสานงานกับ OPD Ward แจ้งศูนย์ - เพือ่ลดและควบคุมอัตรา - ประชาชนกลุ่ม -ไม่พบเด็กทีค่ลอดจาก ต.ค.62-ก.ย.63 งบกลาง CUP ล้ี ด้านปฐมภูมิ
ระบาด กรณีพบผู้ปุวยสงสัย/เข้าข่าย การปุวยตายด้วยโรคติดเชื้อ เส่ียง (หญิงต้ังครรภ์ มารดาทีติ่ดเชื้อไวรัส และองค์รวม
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
- ประสานงานกับห้องชันสูตร (เก็บตัวอย่าง ไวรัสซิกก้า ผู้ทีอ่ยู่อาศัยร่วมกัน ซิก้ามีศีรษะเล็ก พลับพลึง 
เลือดและปัสสาวะส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์ - เพือ่จัดเตรียมความพร้อม และรอบๆ บ้านผู้ ปัญญาวงค์
การแพทย์เชียงใหม่ เพือ่ยืนยันการวินิจฉัยโรค รับการระบาดของโรคติด ปุวย)
- ประสานงานกับ รพ.สต./สสอ.ล้ี และ อปท. เชื้อไวรัสซิกก้า - พืน้ทีเ่ส่ียงทีเ่คย
ด าเนินการดฝูาระวัง ค้นห้า ควบคุม และ พบการระบาดของ
ปูองกันโรค โรคไวรัสซิก้า
- แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน
- ติดตามเฝูาระวังอาการของผู้ทีอ่ยู่อาศัยใน
บ้านเดียวกัน และรอบๆ บ้านผู้ปุวย

39 กลุ่มโรคตดิเชื้อระหว่างสัตว์และคน
1. โรคเลปโตสไปโรซิส  - เพือ่ลดและควบคุมอัตรา  ประชาชนทุกคน - อัตราปุวยด้วยโรค พบการระบาด งบกลาง CUP ล้ี กลุ่มงานบริการ
- ประสานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ปุวยและตายไม่ให้เกินเกณฑ์ เลปโตสไปโรซิสไม่เกิน ของโรค ด้านปฐมภูมิ
สัตว์น าโรคและปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ทีก่ระทรวงก าหนด 10 ต่อแสนประชากร พลับพลึง 
- ให้ความรู้ประชาขนในการปูองกันโรค - อัตราปุวยตายไม่เกิน ปัญญาวงค์
- สอบสวน ควบคุมและปูองกันโรคกรณีพบ ร้อยละ 2
ผู้ปุวยเสียชีวิต หรือปุวย 2 รายในชุมชน
เดียวกันภายใน 2 สัปดาห์
2. โรคพิษสุนัขบ้า
ในโรงพยาบาล กลุ่มงานบริการ
-  ซักประวัติผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าทีม่ารับ - เพือ่ให้ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัข ประชาชนทุกคน - ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัข ต.ค.62-ก.ย.63 งบกลาง CUP ล้ี ด้านปฐมภูมิ
บริการทุกราย บ้าทุกรายได้รับการฉีดวัคซีน บ้าทุกรายได้รับวัคซีน และองค์รวม
-  ให้วัคซีนผู้สัมผัสโรคทุกราย ปูองกันโรคครบตามเกณฑ์ ปูองกัน ประทน จันทร์ส่ง
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-  ให้อิมมูโนโกลบุลินในรายทีม่ีแผลฉกรรจ์ - ลดควบคุมและปูองกัน - ลดความเส่ียงจาก
-  ติดตามผู้สัมผัสโรคมารับการฉีดวัคซีนให้ครบ การปุวยและตายด้วยโรค การได้รับเชื้อโรคพิษ
ตามเกณฑ์ พิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า
- บันทึกประวัติผู้สัมผัสโรคในโปรแกรม ร.36 -  อัตราตายไม่เกิน
และส่งข้อมูลให้ สสจ.รายเดือน 0.05 ต่อ แสนปชก.
- สอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีทีสุ่นัขตาย -สร้างพืน้ทีป่ลอดโรค
ผิดปกติ หรือพบผู้ปุวย หรือผู้เสียชีวิตทีส่งสัย พิษสุนัขบ้าใน อปท.
ว่าเป็นพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน
-  จัดสัปดาห์รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
-  ให้ความรู้การดูแลสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง
พืน้ทีป่ลอดโรคพิษสุนัขบ้า

40 โรคทีป่้องกันไดโ้ดยวัคซีน กลุ่มงานบริการ
1. โรคโปลิโอ  - เพือ่ลดอัตราการปุวย/ตายด้วย เด็กอายุ 0.5 ปี ธ.ค.62,ม.ค.63 ด้านปฐมภูมิ
   ส ารวจข้อมูลแรงงานต่างชาติอายุต่ ากว่า โรคทีปู่องกันได้ด้วยวัคซีน และองค์รวม
15 ปี และหยอดโปลิโอตามนโยบายรัฐบาล ประทน จันทร์ส่ง
   เฝูาระวังผู้ปุวย AFP ในเด็กอายุต่ ากว่า
15 ปี
 - เฝูาระวังอาการหลังได้รับวัคซีนตามหลัก
ระบาดวิทยา
2. สุกใส
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
- สอบสวนโรคผู้ปุวยเสียชีวิตหรือพบผู้ปุวย ผู้ปุวยทุกราย พบการระบาด งบกลาง CUP ล้ี
2 ราย ในชุมชนเดียวกัน ภายใน 3 สัปดาห์ ของโรค
3. หัด
- สอบสวนโรคผู้ปุวย 2 ราย ในชุมชนเดียวกัน ผู้ปุวยทุกราย - อัตราปุวยด้วยโรคหัดมี พบการระบาด งบกลาง CUP ล้ี
ภายใน 3 สัปดาห์ ไม่เกิน 3.5 ราย/แสน ของโรค

ประชากร

41 งานควบคุมโรคเรื้อน
โครงการควบคุมโรคเรื้อน กลุ่มงานบริการ
 - คัดกรองผู้สัมผัสโรคเร้ือน  - เพือ่ลดการเกิดโรคไม่ให้  ผู้สัมผัสโรค  - อตัราความชุกไม่เกนิ ต.ค.62-ก.ย.63 เวชภัณฑ์ยาจากศูนย์ ด้านปฐมภูมิ
- พบผู้ปุวยสงสัยส่งเข้ารับการรักษา เกินเกณฑ์ทีก่ระทรวงก าหนด ทุกราย 1 ต่อหมื่นประชากร โรคเร้ือนล าปาง และองค์รวม
 - ผู้ปุวยรักษาด้วยยา MDT  - อตัราการตรวจพบ พลับพลึง 
    ผู้ปุวยรับยาได้รับยา MDT เชื้อน้อยรักษา ไม่เกนิ1 ต่อแสนปชก. ปัญญาวงค์
6 ใน 9 เดือนเชื้อมากรับยา 24 ใน 36 เดือน  - อตัราการได้รับยา 
 - ปูองกันความพิการและฟืน้ฟูสภาพ MDTครบ ร้อยละ 85
 - จัดกิจกรรมวันราชประชาสมาสัย
 - สนับสนุนการศึกษาบุตรผู้ปุวย
 - ติดตามนิเทศงานและประเมินผล

42 งานควบคุมโรคไขห้วัดใหญ่
มาตราการที ่1 เฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มงานบริการ
1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ - อตัราการปุวยโรคไข้ ต.ค.62-ก.ย.63 ด้านปฐมภูมิ
ย้อนหลัง 3 ปี ในพืน้ทีเ่ขตรับผิดชอบเป็น หวัดใหญ่ไม่เกนิค่ามัธย- และองค์รวม
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
รายเดือน/รายปีเสนอผู้บริหาร ฐาน 3 ปี ยอ้นหลัง พลับพลึง 
2. สถานบริการพยาบาลทีล่งทะเบียนรายงาน - กรณีมีสัดส่วนของผู้
จ านวนผู้ปุวยกล่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้ ปุวยอาการคล้ายไข้
ครบถ้วนและวิเคราะห์เพือ่บอกแนวโน้ม ใน หวัดใหญ่น้อยกว่า 5% 
การปูองกันควบคุมโรคปรับมาตรการต่างๆให้ "สถานการณ์ในพืน้ทีอ่ยู่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ในเกณฑ์ปกติ"

- กรณีมีสัดส่วนของผู้
ปุวยอาการคล้ายไข้
หวัดใหญ่เกนิกว่า 5% 
แต่ไม่เกนิ10%
"สถานการณ์ในพืน้ทีม่ี
แนวโน้มเพิม่ขึ้นบางพืน้ที่"
- กรณีมีสัดส่วนของผู้ปุวย
อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่
เกนิกว่า 10%  
"สถานการณ์ในพืน้ทีพ่บ
การระบาดอยู่ทัว่ไปในพื้นที"่

มาตรการที ่2 การปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่
โครงการให้วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ตาม - กลุ่มผู้ปุวย 7 โรค - ได้รับวัคซีนปูองกันไข้ ม.ิย-ก.ย.63 งบ สปสช. กลุ่มงานบริการ
ฤดูกาล ปี 2562 ในกลุ่มประชากรกลุ่มเส่ียง เร้ือรัง /บุคลากร หวัดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อย ด้านปฐมภูมิ

กลุ่มเส่ียง/หญิงมี ละ 90ของวัคซีนทัง้หมด และองค์รวม
ครรภ์/บุคคลโรค ประทน จันทร์ส่ง
อ้วน/บุคคลอายุ 
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
65 ป/ีผู้พิการทาง
สมอง/อาย6ุ เดือน
ถึง 2 ป/ีโรคธารัส
ซีเมีย/ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง

43 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรค
ตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ทีเ่ป็นปัญหาในระดบั 22,500
อ าเภอ รายละเอียดงบ คือ
- จัดท าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ในพืน้ที่ เพือ่เผยแพร่ความรู้ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่ง ธ.ค.62-ม.ค.63 - ปูายไวนิล ขนาด กลุ่มงานบริการ

ประชาชนในอ าเภอล้ี 80 x 180 ซม. จ านวน ด้านปฐมภูมิ
30 ชุด x 750 บาท และองค์รวม
รวม 22,500 บาท พลับพลึง

 ปัญญาวงค์

44 โครงการการควบคุมแหล่งแพร่โรคตดิตอ่
ทางเพศสัมพันธ์ เพือ่ส ารวจสถานบริการทีม่ี สถานบริการทีเ่ปิด ร้อยละ 100 ของสถาน ธ.ค.62-ม.ค.63 กลุ่มงานบริการ
- จัดท าข้อมูลสถานบริการทีเ่ปิดให้บริการใน ความเส่ียงต่อการแพร่โรค ตอนกลางคืน บริการทีไ่ด้รับการส ารวจ ด้านปฐมภูมิ
ตอนกลางคืน ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกแห่งในอ าเภอล้ี ข้อมูลเบือ้งต้น และองค์รวม
- น าข้อมูลสถานบริการทีไ่ด้มาวางแผนในการ ญาณิศชา 
ส ารวจ โปธายศ
- ประสานงานกับ จนท.ต ารวจและจนท.สาสุขฯ
ทีอ่ยู่ในเขตของสถานบริการทีจ่ะออกส ารวจ
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- ออกส ารวจสถานบริการทีเ่ปิดบริการตามแผน
ทีว่างไว้
- สัมภาษณ์ข้อมูลเบือ้งต้นจากผู้ประกอบการ
และพนักงานในสถานบริการ
- สรุปข้อมูลของสถานบริการแต่ละแห่งทีอ่อก
ส ารวจให้กับ สสจ.
- น าข้อมูลทีไ่ด้จากสถานบริการแต่ละแห่งมาใช้
ในการวางแผนเพือ่ด าเนินงานควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานบริการ

45 โครงการส ารวจพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศใน 12,000
กลุ่มนักเรียนชายระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดงบ คือ
1. ประสานงานกับโรงเรียนเพือ่ส ารวจข้อมูล - เพือ่ส ารวจพฤติกรรมเส่ียง นักเรียนชั้น ม.5 อัตราการใช้ถุงยางอนามัย ม.ค.-เม.ย.63 - ค่าแบบฟอร์ม กลุ่มงานบริการ
2. จัดท าแบบส ารวจพฤติกรรมทางเพศทีม่ีการ ทางเพศของนักเรียน ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ของนักเรียนชายระดับ 3,000 บาท ด้านปฐมภูมิ
ส ารวจการใช้ถุงยางในกลุ่มนักเรียนชั้น ม.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.แม่ตืนวิทยา มัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า - ค่าอาหารว่าง พร้อม และองค์รวม
3. ประชุมชี้แจงการส ารวจข้อมูล - เพือ่ส ารวจอัตราใช้ถุงยาง ร.ร.นาทรายวิทยา- ร้อยละ 70 เคร่ืองด่ืม ญาณิศชา 
  - น าเสนอสถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อ อนามัยของนักเรียน คมจ านวน300 คน 300 คน x 25 บาท โปธายศ
ทางเพศสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = 7,500 บาท
  - ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เพศสัมพันธ์  1,500 บาท
   - ลงส ารวจข้อมูลในโรงเรียนเปูาหมาย รวม 12,000 บาท
   - รวบรวบแบบสอบถาม
4. น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย / จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
5. สรุปผลการวิเคราะห์และรายงานผลให้ 
   สสจ.ล าพูน

46 โครงการค้นหาและเขา้ถึงกลุ่มประชากรหลัก
ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคตดิตอ่ทาง 13,000
เพศสัมพันธ์ รายละเอียดงบ คือ
อบรมให้ความรู้กับประชากรกลุ่มเปูาหมาย 1.เพือ่ค้นหากลุ่มประชากร  - แกนน า/ -กลุ่มประชากรหลักเข้า ธ.ค.62-ก.ย.63 - ค่าอาหารว่างพร้อม กลุ่มงานบริการ
 - อบรมให้ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับการตรวจ หลักทีเ่ข้าถึงยาก ในการรวบ จ านวน  100 คน สู่บริการปูองกันเอชไอวี เคร่ืองด่ืมและอาหาร ด้านปฐมภูมิ
เอชไอวี เพือ่เข้าสู่บริการให้ค าปรึกษาเพือ่ รวมเป็นฐานข้อมูล และโรคติดต่อทางเพศ- กลางวัน 50 คน x และองค์รวม
ตรวจเอชไอวีและการปูองกันโรคเอดส์และ สัมพันธ์เชิงรุกร้อยละ 87 120 บาท =6000บ. ญาณิศชา 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ โปธายศ
-น าเสนอสถานการณ์โรคเอดส์และโรค    =2,000 บาท
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  -ค่าพาหนะเดินทาง
-บรรยายความรู้เร่ืองโรคเอดส์ เข้าร่วมกิจกรรม 
-บรรยายความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 100บ.x50=5,000 บ.
-บริการให้ค าปรึกษาเพือ่ตรวจการติดเชื้อHIV รวม 13,000 บาท
-บริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
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47 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบวัคซีน - เพือ่พัฒนาการท างาน ผู้รับผิดชอบ มีค.63 3,400 กลุ่มงานบริการ

สร้างเสริมภูมคุ้ิมกันโรค ปี 2563 การให้บริการเสริมสร้าง งานคลินิกวัคซีน รายบะเอียดงบคือ ด้านปฐมภูมิ
ภูมิคุ้มกันฌโรค เครือข่ายบริการ - ค่าอาหารว่างพร้อม และองค์รวม

สุขภาพในอ าเภอล้ี เคร่ืองด่ืมและอาหาร ประทน
จ านวน 20 คน กลางวัน 20 คน x จันทร์ส่ง

120 บาท =2,400บ.
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
=1,000 บาท
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48 โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน 1. เพื่อเชื่อมโยงนโยบายเร่งรัดด้าน 30  คน  - ร้อยละ 100 ของ  อปท. ต.ค.62 - ก.ย.63 36,000 คกก.คปสอ.ล้ี

งานสาธารณสุขระดับอ าเภอ เครอืข่าย สาธารณสุข ป ี2563 สู่การปฏบิติั (อปท./อสม./จนท. และคณะกรรมการมีส่วนร่วม รายละเอียดงบประมาณ (เลขาฯ คปสอ.ล้ี)
สถานบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ป ี 2563 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน ภาครัฐ)  ในการไขปญัหาสาธารณสุข ค่าอาหารกลางวนัและ
  - ประชุมคณะกรรมการคป.สอ.ล้ี เดือนละ สุขภาพใหค้ณะกรรมการ จ านวน 11  คร้ัง  - มีการจัดการประชุม ครบ อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
    1คร้ัง/ป ี( พฤหสับดี ที่ 3 ของเดือน ) 3. เพื่อการประสานงานและแจ้ง เดือนละ 1 คร้ัง 100 % 11 คร้ัง x 30คน x 120 บ.
  - ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมายและผล ผลการด าเนินงาน
การด าเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 4. เพื่อเปน็เวทใีนการแจ้งผล
  - จัดท าแผนปฏบิติัการในการพฒันาสุขภาพ     สัมฤทธิข์องงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ 5. เพื่อประสานงานการแก้ไข
  - ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรทรัพยากร    ปญัหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่
 ด้านสาธารณสุขใหแ้ก่สถานบริการ
 สาธารณสุข ตามกรอบนโยบายที่ก าหนด
  - ก าหนดกระบวนการท างานของหน่วย
บริการระดับปฐมภมูิ / ทติุยภมูิและการ
ประสานระบบส่งต่อในระดับตติยภมูิใหม้ี
 รูปแบบชัดเจน
  - ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการ
 ด าเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่
  - ก าหนดข้อตกลงร่วมในเครือข่ายควบคุม 

ดูแล รวมถึงการใหอ้ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลในการปฏบิติังานทั้งระดับปฐมภมูิ
 ทติุยภมูิ ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ตกลงกัน
 - ก าหนดแนวทางร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

 แผนปฏบิตัิงานด้านสาธารณสุข  (โครงการปกติ / นโยบาย ) เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้  ปงีบประมาณ  2563
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ล าดับ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

49 โครงการจัดท าแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 1.  เพือ่ร่วมวิเคราะห์ผลการ เครือข่ายบริการ  - ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ ก.ค. -ธ.ค.63 152,600 กลุ่มงานประกันฯ

เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอลี้ ปงีบ 2564 ด าเนินงานสาธารณสุขในช่วงปี สุขภาพอ าเภอล้ี  ตัวชี้วดักระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด คือ

  - วเิคราะหส์ถานการณ์สุขภาพ แต่ละระดับ ทีผ่่านมา จ านวน 30 คน  มากกวา่ร้อยละ 80   - ค่าอาหารและ

  - เชื่อมโยงนโยบายทกุภาคส่วน 2.   เพือ่จัดท าแผนพัฒนาตาม อาหารวา่ง 120บ.x

  - วเิคราะหอ์งค์กร SWOT Analysis ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุข  - รูปเล่มแผนฯฉบบัสมบรูณ์ 40คนx2วนั = 9600 บ.

 -ร่วมจัดท าแผนภาพรวมของเครือข่ายบริการ ภาพอ าเภอล้ีป'ี64   - ค่าวสัดุ 3,000 บ.

  - น าเสนอแผนเพื่อการอนุมัติ 3.  เพือ่ส่ือสารเชื่อมโยงแผน   - ค่าประชุมนอก
  - ถ่ายทอดแผนสู่การปฏบิติั ศาสตร์สู่การปฏบิติังานสาธารณสุข สถานที่ 140,000 บ.
  - ติดตามประเมินผลการปฏบิติังานตามแผน ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
  - สรุปผลการด าเนินงาน อ าเภอล้ี

50 โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนิน1. เพือ่สรุปผลการด าเนิน- คณะกรรมการ 1.ร้อยละของแผนงาน ม.ีค. , ม.ิย. 16,400 กลุ่มงาน
งานเครื่อขา่ยสุขภาพอ าเภอลี้ป'ี63 งานด้านสาธารณสุขใน คปสอ.ล้ีและหัว โครงการทีด่ าเนินการ และ ต.ค.63 ประกัน
 โดยมี กิจกรรม  คือ ปีงบประมาณ 2562 หน้างานรพ.ล้ี รวม ส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ รายละเอียดงบ สุขภาพฯ
 1. ชี้แจงโครงการให้แก่หน่วยงานทีเ่กี่ยว  จ านวน 40 ท่าน ประจ าปี  - ค่าอาหารและ
ข้องทราบ 2.เพือ่ทราบปัญหาและ 2.ร้อยละของตัวชี้วัด ที่ อาหารว่าง120บ.
 2. แต่ละหน่วยงานสรุปผลการด าเนินงาน อุปสรรคในการด าเนินงาน ผ่านตามเกณฑ์การตรวจ x 40คน x 3 คร้ัง
ของตนเอง เพือ่น าเสนอ ปีละ 3 คร้ัง สาธารณสุขและร่วมกันหาแนว ราชการประจ าปี  - ค่าเอกสารและ

3. น าเสนอข้อมูล แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทางแก้ไข กระทรวงสาธารณสุข วสัดุประกอบการ

4.วิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ไม่น้อยกว่า 80 % ประชุม 2,000 บาท

5. จัดท ารูปเล่มสรุปข้อมูลการด าเนินงาน
6. สรุปและประเมินผล โครงการ
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
51 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจใน  20 คน 1. เจ้าหน้าทีม่ีความเข้า ม.ค.-ก.ย.63 4,800 วิรุตต์    วิเชยันต์

งานลงทะเบียนใน รพ.สต.เครือขา่ย    แนวทางการปฏิบัติงานร่วม เจ้าหน้าทีส่อ.14คน ใจในงานลงทะเบียนสิทธิ รายละเอียดงบ คือ บุญส่ง   บุญมา
 อ.ลี้ ป'ี63    กันในเครือข่าย เจ้าหน้าทีร่พ. 6 คน ร้อยละ 90 1. จัดประชุม

2. ให้เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความ 2. คุณภาพข้อมูลการลง -ค่าอาหารกลางวัน1มื้อ
 กิจกรรม    เข้าใจในสิทธิหลักประกัน ทะเบียนสิทธิประกันสุข-   x 70 บาทx 20 คน
  1. จัดประชุม    สุขภาพอย่างถูกต้อง ภาพ ร้อยละ 100 -ค่าอาหารว่างพร้อม
  2. ออกตรวจเยี่ยมประเมินหน่วย 3. เจ้าหน้าทีส่ามารถด าเนิน 3 ผู้ให้บริการมีความพึง-   เคร่ืองด่ืม 25บาท x 2
   บริการในเครือข่าย    การลงทะเบียนสิทธิของ พอใจในการปฏิบัติงาน  มื้อ x 20 คน

   ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 2. ติดตามประเมินงาน 
   ครบถ้วน  รพ.สต.
4. ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถน า - ค่าเบีย้เล้ียงทีมประเมิน
   ความรู้ทีไ่ด้รับไปเผยแพร่ 2 คน x120บาท
  แก่ผู้อื่นต่อไป  x 10คร้ัง

52 เสวนาความรู้สิทธิหลักประกัน 1. เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู้่เข้าร่วม ตัวแทนหน่วยงาน 1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ ม.ค. - ก.ย.63 5,400 วิรุตต์    วิเชยันต์
สุขภาพในหน่วยงานภาครัฐ และ ประชุมในแต่ละหน่วยงานมี ภาครัฐ15 คน รู้ความเข้าใจร้อยละ 90 รายละเอียดงบคือ บุญส่ง  บุญมา
เอกชนประจ าป'ี63 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตัวแทนภาคเอกชน 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ การจัดประชุม

ของตนเอง  10 คน พึงพอใจร้อยละ 65  - ค่าอาหารกลางวัน 1
กิจกรรม 2. เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู้่เข้าร่วม เจ้าหน้าที ่รพ.สต.  มื้อ x 70 บาทx 45 คน
 - จัดประชุมให้ความรู้ ประชุมในแต่ละหน่วยงานมี 14 คน  - ค่าอาหารว่างพร้อม

แนวทางการด าเนินงาน การ เจ้าหน้าที ่รพ.ล้ี เคร่ืองด่ืม 25บาท x2มื้อ

 แผนปฏิบัตงิานดา้นสาธารณสุข  (โครงการปกต ิ/ นโยบาย ) เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ  2563
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ล าดบั แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาทีเ่ป็นไปในทิศ  5 คน  x 45 คน
ทางเดียวกัน วิทยากรภายนอก
3.เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู้่เข้าอบรม  ๑ คน
สามารถให้ค า ปรึกษา และ รวม 45 คน
ประสานแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น
ร่วมกับศูนย์บริการหลัก
ประกันสุขภาพใน รพ. ได้
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ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

53 โครงการสอบเทียบเครื่องมอื เคร่ืองมือแพทย์ทีส่ าคัญ 1.เคร่ืองมือแพทย์ทีส่ าคัญ เคร่ืองมือแพทย์ทีส่ าคัญ ตค 62- กย 63 15,840 MEM
แพทย์ ได้รับการสอบเทียบ ของเครือข่ายบริการ ของเครือข่ายบริการ   -ค่าเบีย้เล้ียงศูนย์

สาธารณสุขอ าเภอล้ี สาธารณสุขอ าเภอล้ี วิศวกรรมการแพทย์
2.บุคลากรมีความรู้ ได้รับการสอบเทียบ 3คน*2วัน*240บ./
ความเข้าใจ ในการใช้ ร้อยละ 90 วัน จ านวนเงิน 
เคร่ืองมือแพทย์ และ 1,440 บ. น้ ามัน
การบ ารุงรักษา เชื้อเพลิงจ านวนเงิน

1,000 บ. 
 -ค่าทีพ่ักเหมาจ่าย
800บ.*3คน*2วัน 
จ านวนเงิน4,800บ
 -ค่าตอบแทนวิท
ยากร 6 ชม.*600*
1 วัน จ านวนเงิน 
3,600 บ. 
 -ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการ (Governance Excellence)
เป้าประสงค์  : ระบบบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
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ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

50คน*100บ. * 
1 วัน จ านวนเงิน 
5,000 บ

54 โครงการประเมนิมาตรฐาน เพือ่ให้มีการประเมิน 1.วิศวกรรมความ 1.อุบัติการความเส่ียง ตค 62-กย 63 15,840 MEM/ ENV

วิศวกรรมความปลอดภัย ความปลอดภัยตามมาตรฐานปลอดภัย 7 ด้าน ได้รับ ไม่พึงประสงค์ ทีม่ี   -ค่าเบีย้เล้ียงศูนย์
วิศวกรรม 7 ด้าน การตรวจสอบและ สาเหตุมาจากวิศว- วิศวกรรมการแพทย์

ประเมิน             กรรมความปลอดภัย 3คน*2วัน*240บ./
2. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ 0 คร้ัง วัน จ านวนเงิน 
ความเข้าใจในมาตรฐาน 1,440 บ. น้ ามัน
วิศวกรรมความปลอดภัย เชื้อเพลิงจ านวนเงิน

1,000 บ. 
 -ค่าทีพ่ักเหมาจ่าย
800บ.*3คน*2วัน 
จ านวนเงิน4,800บ
 -ค่าตอบแทนวิท
ยากร 6 ชม.*600*
1 วัน จ านวนเงิน 
3,600 บ. 
 -ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
50คน*100บ. * 
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ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 วัน จ านวนเงิน 
5,000 บ

55 แผนบริหารจัดการเครื่องมอื 1. มีเคร่ืองมือแพทย์ที่ ทุกหน่วยงาน 1. มีแผนรายการครุภัณฑ์ ธ.ค.62- ก.ย.63 1.งบลงทุน - คณะกรรมการ
แพทย์เพียงพอและพร้อมใชต้อ่ จ าเป็นประเภทช่วยชีวิต การแพทย์ทีข่าดแคลน/ 2. งบค่าเส่ือม คปสอ.
การบริการผู้ป่วย  กิจกรรม วินิจฉัย รักษาและสนับ ทดแทนช ารุด/เพิม่บริการ 70% คณะกรรมการ
1.หน่วยงานตรวจสอบจ านวน สนุนเพียงพอต่อการ โดยผ่านการกล่ันกรองจาก  =760,272.42 MEM
เคร่ืองมือแพทย์ทีข่าดแคลน/ทด บริการให้ผู้ป่วยตาม คณะกรรมการMEM แล้ว 20% 850,000  โรงพยาบาล
แทนทีช่ ารุด/เพิม่การบริการ service planระดับF1 2. ได้ด าเนินการจัดซ้ือ 10%= 0
ผู้ป่วยในหน่วยงาน
2. ประเมินความเพียงพอตาม ตามระยะเวลาทีก่ าหนดใน 3.งบบริจาค
เกณฑ์ขั้นต่ าของการบริการใน แผนอย่างน้อย 90% 4.เงินบ ารุง
หน่วยงาน service plan 
3.จัดท าแผนรายการครุภัณฑ์ทีต้่อง 3. มีการจัดซ้ือครุภัณฑ์
การตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ การแพทย์นอกแผน =0
4.หน่วยงานส่งแผนฯให้ผู้รับผิด 4. อุบัติการณ์ครุภัณฑ์
ชอบรวบรวมเพือ่น าเสนอทีป่ระชุม การแพทย์ไม่พอใช้
พิจารณางบประมาณ <10คร้ัง/ปี
5. ผู้รับผิดชอบสรุปผลการพิจาร-
ณาแผนแจ้งกลับให้หน่วยงานทราบ
6.จนท.พัสดุด าเนินการจัดหาเคร่ือง
มือตามแผน/แหล่งงบประมาณที่
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ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ก าหนด
7.ตรวจรับเคร่ืองมือแพทย์ให้
ถูกต้องตามสเปค
8. บริษัทได้จ าสอน/สาธิตการใช้ให้
จนท.ทีรั่บผิดชอบของหน่วยงาน
9. เจ้าหน้าทีพ่ัสดุลงทะเบียน
ครุภัณฑ์การแพทย์ตามโปรแกรม
RMC 2002/หรือตามแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนครุภัณฑ์
10. หน่วยงานน าครุภัณฑ์ฯไปใช้
ตามวัตถุประสงค์

56 โครงการบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน 1. ครุภัณฑ์การแพทย์ 1. ครุภัณฑ์การแพทย์ ธ.ค.62- ก.ย.63 400,000 MEM
ครุภัณฑ์การแพทย์ มีความพร้อมใช้บริการผู้ ได้รับการบ ารุงรักษาเชิง งบตามแผนเงินบ ารุง
4.1หน่วยงานจัดท าคู่มือการใช้และ ป่วยตามความจ าเป็น ป้องกันตามแผน 90%
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ทุก 2. ผู้ป่วยได้รับความ
รายการเน้น เคร่ืองมือทีซั่บซ้อน ปลอดภัยจากการใช้
และมีความเส่ียงสูง ครุภัณฑ์ฯ
4.2 หน่วยงานตรวจสอบรายการ
ครุภัณฑ์การแพทย์ทีจ่ าเป็นต้อง
บ ารุงรักษาทีต้่องใช้งบประมาณ
4.3 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเชิง
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ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ป้องกันครุภัณฑ์การแพทย์ก าหนด
ด าเนินการ
4.4 ด าเนินการตามแผน 
4.5สรุปผลการด าเนินการตามแผน
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ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/
จ านวน

ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

57 โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูดา้น 12,600
สาธารณสุขของอ าเภอลี้
กิจกรรม 1 ประชุมทีมพัฒนาระบบข้อมูล เพือ่วางระบบข้อมูลด้าน ทีมพัฒนาข้อมูลฯ  - ข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ ตค.62 - กย.63  -ค่าอาหารกลางวัน สสอ.ล้ี
ด้านสาธารณสุขของอ าเภอล้ี สาธารณสุขของอ าเภอล้ีให้มี ๒๕ คน ผ่านเกณฑ์  1 มื้อ (70บาท/คน) คุณสมศักด์ิ

ประสิทธิภาพและให้ตอบ  - ข้อมูล QOF ผ่านเกณฑ์ x 25 คน x  2 คร้ัง

สนองต่อตัวชี้วัดและนโยบาย  - ข้อมูล PP ผ่านเกณฑ์  -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 
2 มื้อๆละ 25 บาท
(50บาท/คน) x 
25 คน x  2 คร้ัง

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอลี้  ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการ (Governance Excellence)
เป้าประสงค์  : ระบบบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า201



ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/
จ านวน

ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม ๒ การนิเทศติดตามข้อมูลด้าน เพือ่นิเทศติดตามและพัฒนา ตัวแทนทีมพัฒนา  - ข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆผ่าน ตค.6๒ - กย.6๓  - ค่าเบีย้เล้ียงใน
สาธารณสุขของอ าเภอล้ี ระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลฯ 5 คน เกณฑ์ การนิเทศติดตาม

ของอ าเภอล้ีใหม้ีประสิทธภิาพ  - ข้อมูล QOF ผ่านเกณฑ์ การด าเนินงาน 2 

และให้ตอบสนองต่อตัวชี้วัด  - ระบบโปรแกรมได้รับ คร้ัง(คร้ังละ 3 วัน)
และนโยบายเพือ่แก้ไขปัญหา การดูแลและอัพเดท  x 5 คน x วันละ 
ระบบข้อมูลฯในพืน้ที่  - ข้อมูล PP ผ่านเกณฑ์ 120 บาท เป็นเงิน

 3,600 บาท
 - ค่าน้ ามันรถ
ราชการวันละ500บ
จ านวน 6 วัน 
เป็นเงิน 3,000 บ.
รวมเงินทัง้หมด 
15,600 บาท

58 โครงการประชมุสรุปและน าเสนอ เพือ่วิเคราะห์ปัญหาการ จนท.รพ.สต. / รพ ล้ี - ข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆผ่าน ตค.62 - กย.63 3,600 สสอ.ล้ี

ผลงาน ตวัชี้วัดประจ าปี 2563 ด าเนินงาน ด้านข้อมูล สสอ.ล้ี 30 คน เกณฑ์  -ค่าอาหารกลางวัน คุณสมศักด์ิ
สาธารณสุขและตัวชี้วัด  - ข้อมูล QOF ผ่านเกณฑ์  1 มื้อ (70 บ./คน)
ต่างๆ  - มีข้อมูลด้านสาธารณสุข  x 30 คน เป็นเงิน

ในการด าเนินงานและ   2,100 บาท
ท าแผนปีต่อไป  -ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมจ านวน 2 

แผนปฏบิติังานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอล้ี ปงีบประมาณ 2563 หน้า202



ล าดบัที่ แผนงานโครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/
จ านวน

ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

มื้อๆละ 25 บาท 
(50บ./คน) x 30คน
เป็นเงิน 1,500 บ.

59 โครงการสร้างพฤตกิรรมสุขภาพในกลุ่ม 1.เพือ่พัฒนากระบวนการ 26,000
เสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง จัดการความรู้โดยการส ารวจ 1.ทีมต าบลจัดการ 1. มีการพัฒนาเครือข่าย มกราคม 1.ค่าอาหารและ สสอ.ล้ี
ดว้ยกระบวนการจัดการความรู้ในต าบล พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม- คุณภาพชีวิตแบบ ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 2563 ถึง อาหารว่างพร้อม (ณัฐวรรณ)
จัดการสุขภาพคุณภาพชวีิตแบบบูรณา เส่ียงโรคเบาหวานและ บูรณาการ 8ต าบล แบบบูรณาการทุกต าบล สิงหาคม เคร่ืองด่ืมกลางวัน 
การตน้แบบ ความดันโลหิตสูง ๆ ละ 25 คน  และมีต าบลจัดการคุณภาพ 2563 ประชุมทีมพัฒนา
1. กิจกรรมการพัฒนาทีมต าบลจัดการ 2.เพือ่เป็นการส่งเสริมและ 2.กลุ่มเส่ียง ชีวิตต้นแบบ อย่างน้อย ต าบลจัดการคุณภาพ
คุณภาพชีวิตแบบูรณาการ สนับสนุนการพัฒนาความรู้ โรคเบาหวาน 1 ต าบล ชีวิต200 คน ๆละ 
 -จัดประชุมชี้แจงทีมต าบลจัดการคุณภาพ เร่ืองสุขภาพเพือ่ให้เกิดหมู่ โรคความดันโลหิต 2. มีต าบลจัดการคุณภาพ 130บาทจ านวน1มื้อ
ชีวิต 8 ต าบล ๆละ 25 คน บ้านต้นแบบการปรับเปล่ียน สูงต าบลละ60คน ชีวิตผ่านเกณฑ์มาตราฐาน
 - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พฤติกรรมลดโรค  รวม 400 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เครือข่ายคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการทุก 3.เพือ่ให้เกิดภาคีเครือข่าย 3.มีการส ารวจพฤติกรรม
ต าบลและมีการเยี่ยมเสริมพลังและถอด ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต สุขภาพในกลุ่มเส่ียงโรค
บทเรียน แบบบูรณาการเกิดเครือข่าย เบาหวานและโรคความดัน
2. กิจกรรมการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย โลหิตสูงในต าบลจัดการ
ในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดัน โดยเครือข่ายอาสาสมัคร สุขภาพชีวิตทุกต าบล
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โลหิตสูง ประจ าครอบครัว(อสค.)และ 2. มีการจัดกระบวนพัฒนา
- มีการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม เครือข่ายอสม.นักจัดการ ความรู้ให้กลุ่มเส่ียงโรค
เส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน สุขภาพ เบาหวานและโรคความดัน
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตกลุ่มเส่ียงเบา- โลหิตสูงเพือ่ประเมินประ
หวาน 30 คนกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง สิทธิภาพและสร้างความ
30คน รอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
- จัดการะบวนการพัฒนาความรู้ให้กลุ่ม-
เส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต-
สูงเพือ่ประเมินประสิทธิภาพและสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) 
โดยใช้เคร่ืองมือ 66 ประเด็นส่ือสารหลัก 
Key Massage ของศูนย์อนามัยที ่1
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

60 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัร- 1.เพือ่ให้เกิดอสม.นักจัดการ เป้าหมายพัฒนา กลุ่มงานบริการ
สาธารณสุข(อสม.นักจัดการสุขภาพ)และ สุขภาพมีบทบาทประสานงาน 1.อสค CKD3 1. ครอบครัวมีศักยภาพใน มีนาคม ด้านปฐมภูมิฯ
เครือขา่ยอาสาสมคัรประจ าครอบครัว พัฒนาสุขภาพครัวเรือนเป็น จ านวน 240 คน ดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ 2563 ถึง
1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร เครือข่ายร่วมกับอสค.และทีม 2. อสค LTC ทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า มิถุนายน
ประจ าครอบครัว (อสค.) หมอครอบครัว จ านวน 240 คน ร้อยละ 70 2563
 -จัดอบรมอสค.ตามหลักสูตรของกระทรวง 2. เพือ่ให้มีการพัฒนาแกนน า 3. อสค. NCDs 2. จ านวน อสม.เป้าหมาย
สาธารณสุขจ านวน 3 หลักสูตร อสค.เป็นแกนน าปฏิบัติตน จ านวน 240 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
( CKD,LTC,NCDs) ด้านสุขภาพมีพฤติกรรมเป็น เป้าหมายพัฒนา ร้อยละ 100
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 - พืน้ทีเ่ป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเอง แบบอย่างให้ครอบครัวและ อสม.นักจัดการ 3. ร้อยละ 80 ของ อสม.
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สนับสนุน อสค. เป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนใน อสม.นักจัดการ เป้าหมายมีคุณภาพตาม
โดยด าเนินการกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือ ครอบครัว สามารถถ่ายทอด  - อสม.ประจ าหมู่ เกณฑ์มาตราฐาน
ข่ายในพืน้ที ่โดยองค์กรปกครองส่วนท้อง ความรู้ให้คนในครอบครัวของ บ้าน8 ต าบล 
ถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณและอ าเภอตนเองและช่วยเหลือผู้ทีอ่ยู่ใน จ านวน 125คน
ติดตามสนับสนุนเพือ่ร่วมเรียนรู้และถอด ภาวะพึง่พิง
บทเรียน
- มี อสค. ต้นแบบ Good / Best pratice
2. กิจกรรมพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพ
 - จัดอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ 4.0 
ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข
- ติดตามและประเมินทักษะความสามารถ องค์รวม
ในการจัดการสุขภาพของอาสาสมัคร จินดาพร
สาธาณสุขประจ าหมู่บ้านร้อยละ 30

61 โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลังคนดา้น 1. พฒันาศักยภาพและยก กลุ่มงานบริการ
สุขภาพอสม. หมอประจ าบ้าน ระดับอสม.เป็นอสม.หมอประ- 1.อสม.ทีไ่ด้รับการ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยกลุ่ม มกราคม ด้านปฐมภูมิฯ
 - จัดอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน หมู่บ้าน จ าบ้านดูแลสุขภาพคนใน พฒันาศักยภาพเปน็ เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแล 2563 ถึง
ละ 1 คน (ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน ) ชุมชนให้มีคุรภาพชีวิตทีดี่ อสม.หมอประจ า จาก อสม.หมอประจ าบ้าน กันยายน
 จ านวน 99 หมู่บ้าน ตามหลักสูตร อสม. 2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับ บ้าน 99 คน มีคุณภาพชีวิตทีดี่ 2563
เป็นหมอประจ าบ้าน 6 รายวิชา การดูแลจากอสม.หมอประจ า- 2. ผู้ป่วยติดบ้าน

บ้านมีคุณภาพชีวิตทีดี่ ติดเตียงผู้ด้อย
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โอกาสทีม่ีภาวะพึง่
พงิ(เฉล่ียอสม.1คน
ต่อผู้ป่วย 3 คน) 
จ านวน  297 คน

62 โครงการการสร้างเสริมให้ประชาชนมี
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
กิจกรรม เพือ่สร้างเสริมประชาชนให้มี 1,700ครอบครัว ประชาชน1,700 ครอบ ต.ค.62-ก.ย.63 30,000 กลุ่มงานบริการ
-รณรงค์สร้างกระแสส่ือสารประชาสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ครัวมีความรอบรู้ด้าน ด้านปฐมภูมิ
ข้อมูลสุขภาพต่างๆเพือ่สร้างความรอบรู้ให้ สุขภาพ ร้อยละ 80 และองค์รวม
เข้าถึงประชาชนผ่านอสม.และผ่านหน่วย จตุพร  สุขจีน
บริการ สสอ.ล้ี
- ประชาสัมพันธ์โดยใชA้ppication 1 ล้าน (ณัฐวรรณ)
ครอบครัวออกก าลังกายเพือ่สุขภาพเฉลิม
พระเกียรติ
- หน่วยบริการจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้
และการออกก าลังกาย
- ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการสร้างความ
รอบรู้และการออกก าลังกาย
- ชุมชนจัดกิจกรรมการสร้างความรอบรู้
และการออกก าลังกาย
- การสร้างกระแสการออกก าลังกายโดยจัด
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ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

มหกรรมสุขภาพ "คีตะมวยไทย" อย่างน้อย
ปีละ2 คร้ัง
- สร้างบุคคลต้นแบบ(บุคลากร,อสม,
ประชาชน)
- มีกิจกรรมการออกก าลังกาย  "คีตะมวย
 ไทย"(5นาท)ีในการจัดประชุม/อบรม
- การประกวดคีตะมวยไทยในงานวันอสม.
แห่งชาติ
- มีการจัดกิจกรรมการสร้างความรอบรู้
และการออกก าลังกายให้แก่ครอบครัวที่
เข้าร่วมกิจกรรม
-พัฒนาอสม.ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-พัฒนาอสม.ให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญด้านการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
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