
กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มงำน

1 การประชุม Admin ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ

 ระดับ รพ.สต.

รพ.สต. 20 คน / / / /

2 นิเทศงานด้านสารสนเทศ รพ.สต. 16 แห่ง / / / /

           นักจัดกำรงำนท่ัวไป                 นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........   วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........     วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........

          (นำยชินกฤต พุ่มพวง)               (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์   1.  เพ่ือพัฒนำงำนข้อมูลสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัด         1.  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนข้อมูลสำรสนเทศ

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำน IT

รวม

   .................................................. ผู้เสนอแผน          .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

ผู้รับผิดชอบ  นำยชินกฤต พุ่มพวง  โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1033  มือถือ 087 - 5438506  E-mail : Favakoou@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 31 พัฒนาด้านงานข้อมูลสารสนเทศ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 4 Governance  Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 12 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มงำน

1 อสม.เข้ำรับกำรประชุมเร่ืองกำรคัดกรองสุขภำพ 16 หมู่บ้ำน 3,469 คน /

2
อสม.ร่วมกันรณรงค์ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยและ

ด ำเนินกำรคัดกรองสุขภำพ

3
เจ้ำหน้ำท่ีรวบรวมและบันทึกข้อมูลภำวะสุขภำพ

ของประชำชนโดยแยกเป็นกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวมยุเรศ   ค ำเหลือง   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1041  มือถือ 081 - 6025002  E-mail : mayurate_kum@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 32 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุกเพ่ือควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ อสม. ในกำรคัดกรองสุขภำพของประชำชน เพ่ือคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดในสมอง โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง

ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละ 80 ของ อสม. ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยในกำรคัดกรองสุขภำพเพ่ือคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงได้ถูกต้อง

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                2. ร้อยละ 90 ของประชำชนอำยุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง

งำนบริกำร

ด้ำนปฐมภูมิ

และองค์รวม

   .................................................. ผู้เสนอแผน

         (นำงสำวมยุเรศ   ค ำเหลือง)
        พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........

                นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
  วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........     วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........

รวม

         .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

              (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มงำน

1 จัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ

ติดตำมประเมินผลกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตำมหลัก 3อ 2ส ทุก 1 เดือน จ ำนวน 3 คร้ัง

16 หมู่บ้ำน 80 คน / / งำนบริกำร

ด้ำนปฐมภูมิ

และองค์รวม

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวมยุเรศ  ค ำเหลือง   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1041 มือถือ 081 - 6025002  E-mail : mayurate_kum@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 33 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้ำงเสริมควำมรู้ในกำรป้องกันโรคเร้ือรังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพท่ีเหมำะสมของกลุ่มเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง

ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเส่ียงสูงได้รับกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพด้วยหลัก 3อ 2ส

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

     .................................................. ผู้เสนอแผน               .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

                (นำงสำวมยุเรศ   ค ำเหลือง)                    (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)
                พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                       นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

 วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ..........        วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........     วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 คัดกรอง/ประเมินสุขภำพผู้สูงอำยุครอบคลุมทุกประเด็น 16 หมู่บ้ำน 2,689 คน / / /

2 ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพในโรงเรียนผู้สูงอำยุในต ำบล LTC 16 หมู่บ้ำน 3 ต ำบล / / / / /

3 พัฒนำศักยภำพ care giver และบันทึกสุขภำพผู้สูงอำยุ 16 หมู่บ้ำน 32 คน / / /

4 ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในต ำบลได้รับกำรดูแลสุขภำพ 16 หมู่บ้ำน 110 คน / / / / /

5 จัดกำรข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขของผู้สูงอำยุ 16 หมู่บ้ำน 2,689 คน /

ผู้รับผิดชอบ นำงพีรดำ ไทยเก่ง  โทรศัพท์ 054 - 591815 ต่อ 1041  โทรสำร 054 - 591575  มือถือ 089 - 2631928  E-mail : peerada_tai@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 34 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โครงกำร ข้อท่ี 3 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมสุขภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ

งำนบริกำร

ด้ำนปฐม

ภูมิและ

องค์รวม

วัตถุประสงค์  1. ผู้สูงอำยุในระบบบริกำรได้รับบริกำรจัดกำรสุขภำพท่ีมีประสิทธิภำพเหมำะสม

ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอำยุได้รับกำรคัดกรองภำวสุขภำพครบทุกประเด็น

                2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในในโรงเรียนผู้สูงอำยุในต ำบล Long Term Care

                3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุในสถำนบริกำรทุกระดับและเหมำะสมตำมบริบท

                4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรแผนแบบบูรณำกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำย (MOU)

                5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขของผู้สูงอำยุ

                6. ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอำยุได้รับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

     ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน

            (นำงพีรดำ ไทยเก่ง) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

       พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มงำน

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรอำสำสมัครดูแลผู้พิกำร 85 หมู่บ้ำน 85 คน / /

2
ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้พิกำร โดย

อำสำสมัครดูแลผู้พิกำร

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวมยุเรศ   ค ำเหลือง   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1041 มือถือ 081 - 6025002  E-mail : mayurate_kum@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 35 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพ่ือดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  ปี2562

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)

         (นำงสำวมยุเรศ   ค ำเหลือง)               (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพให้กลุ่มอำสำสมัครให้มีควำมรู้สำมำรถดูแลผู้พิกำรและให้ควำมช่วยเหลือผู้พิกำรอย่ำงมีคุณภำพ

ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละ 100 ของผู้พิกำรได้รับกำรดูแลครบ 3 ใน 4 ด้ำน

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำนบริกำร

ด้ำนปฐมภูมิ

และองค์รวม

รวม

   .................................................. ผู้เสนอแผน          .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

        พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                 นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........   วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........     วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำงๆ

 ด้วย strong opioid medication ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ

คปสอ.สอง 80 คน / / / / งำนบริกำร

ด้ำนปฐมภูมิ

และองค์รวม

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 36 โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) โครงกำร ข้อท่ี 5 โครงกำรกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยแบบประคับประคองและกำรดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน

ผู้รับผิดชอบ   นำงนงลักษณ์  ผำทอง   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1027  มือถือ 0958755346  E-mail : meanbook@hotmail.com

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยแบบประคับประคองและกำรดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของผู้ป่วยระยะสุดท้ำยแบบประคับประคองและกำรดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน ได้รับกำรดูแลแบบมีประสิทธิภำพ

                 2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย ระดับ 4

                 3. กำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำงๆ ด้วย strong opioid medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ ร้อยละ 80

                 4. จ ำนวนกำรให้บริกำรดูแลภำวะเศร้ำโศกของครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต (Bereavement care) ร้อยละ 60

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
             (นำงนงลักษณ์  ผำทอง) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ....... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร





กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนดูแล

ผู้ป่วยต่อเน่ืองท่ีบ้ำน

คปสอ.สอง 20 คน / 1,000 1,000 2000 งำนบริกำร

ด้ำนปฐมภูมิ

และองค์รวม

1,000   1,000   2000

ผู้รับผิดชอบ   นำงนงลักษณ์  ผำทอง   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1027  มือถือ 095 - 8755346  E-mail : meanbook@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 37  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชน

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 5 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ  โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้ประชำชนพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตภำยในครอบครัวและชุมชน

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของประชำชนพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตภำยในครอบครัวและชุมชน

                 2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน Home  Health  Care ระดับ 5

                 3. อัตรำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรเย่ียมบ้ำน ร้อยละ 90

                 4. จ ำนวนกำรให้บริกำรดูแลภำวะเศร้ำโศกของครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต (Bereavement care) ร้อยละ 60

                 5. อัตรำกำรเข้ำรับกำรรักษำซ้ ำจำกกำรปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องภำยใน 28 วันของผู้ป่วยท่ีเข้ำระบบ HHC ร้อยละ 30

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

             (นำงนงลักษณ์  ผำทอง) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 จัดต้ังค ำส่ังทีม CDCU , JIT , SAT ระดับอ ำเภอ อย่ำงละ 1 ทีม ⁄

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนควำมรู้

แลกเปล่ียน ประสบกำรณ์และจัดท ำแผนเผชิญ

เหตุกำรณ์ Incident Action Plan (IAP) ของ

เหตุกำรณ์ท่ีส ำคัญท่ีอำจเกิดข้ึนในอ ำเภอ เพ่ือ

รองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 

(EOC)

1 คร้ัง ⁄

3 เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณ

ภัยและภัยสุขภำพ

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

4 ประชุม War Room แก้ไขปัญหำโรคระบำด

และภัยสุขภำพ

1 คร้ัง /เดือน

5 ออกประเมินมำตรฐำนระบำดวิทยำ ระดับต ำบล รพ.สต. ทุกแห่ง 16 แห่ง ⁄

6 ออกประเมินมำตรฐำน SRRT ระดับต ำบล รพ.สต. ทุกแห่ง 16 แห่ง ⁄

ผู้รับผิดชอบ  นำยพิตตินันท์  ทะนันชัย  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1040  มือถือ 099 - 3741341  E-mail : tananchai.3@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.สอง

โครงการท่ี 38 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ  โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและด ำเนินกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติอย่ำงรวดเร็วตำมควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี

                 2. เพ่ือลดอัตรำป่วย ภำวะแทรกซ้อนและผลกระทบจำกภำวะฉุกเฉินทำงสุขภำพ

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละ 80 ของอ ำเภอมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำน

บริกำร

ด้ำนปฐม

ภูมิและ

องค์รวม



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

7 กำรซ้อมแผนด้ำนสำธำรณภัยและภัยสุขภำพ 1 คร้ัง ⁄

        (นำยพิตตินันท์  ทะนันชัย) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

รวม

     ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน

    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 บริกำรติดตำมเย่ียมหลังคลอด 3 คร้ังตำมเกณฑ์ 16 หมู่บ้ำน / / / /

2 จัดท ำทะเบียน เด็กแรกเกิด - 5 ปี 16 หมู่บ้ำน / / / /

                3. ร้อยละ 85 เด็กอำยุ 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 39 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ นำงจรีรัตน์ อ่องค ำ  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1027  มือถือ 061-5494593  E-mail : watcharakajon4965@gmail.com

วัตถุประสงค์  1. เด็กอำยุ 0 - 5 ปีมีพัฒนำกำรสมวัย

                2. เด็กอำยุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน

                3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผ่ำนเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำน

ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละ ของเด็กอำยุ 0 - 5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย สูงดีสมส่วน

                2. ร้อยละ 90  เด็กอำยุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร

                4. ร้อยละ 90 เด็กอำยุ 9,18,30,42 เดือน ท่ีตรวจพัฒนำกำรคร้ังแรกแล้วพบ สงสัยล่ำช้ำ และได้รับกำรติดตำมภำยใน 30 วัน

                5. ร้อยละ 50 เด็กอำยุแรกเกิดจนถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่ำงเดียว

                6. ร้อยละ 54 ของเด็กอำยุ 0 - 5 ปี สูงดี สมส่วน

                7. ร้อยละ 70 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กคุณภำพ

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

3 ติดตำมกำรรับบริกำรในคลินิกสุขภำพเด็กดี  

ติดตำมกำรล้ียงลูกด้วยนมแม่ จนถึง 6 เดือนและ

ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำร  และภำวะ

โภชนำกำร รวมถึง กำรส่งเสริมพัฒนำกำร, และ

กำรได้รับภูมิคุ้มกันตำมวัย

16 หมู่บ้ำน / / / /

4 ติดตำมเด็กท่ีสงสัยล่ำช้ำจำกกำรประเมิน

พัฒนำกำรรอบท่ี 1 ประเมินพัฒนำกำรซ้ ำรอบ 2

 ภำยใน 30 วัน

16 หมู่บ้ำน / / / /

5 ถ้ำพบควำมผิดปกติได้รับกำรส่งต่ออย่ำงเป็นระบบ 16 หมู่บ้ำน / / / /

6 มีกำรลงบันทึกข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน

ทันเวลำ

16 หมู่บ้ำน / / / /

7 ส่งเสริมและสนับสนุน กำรด ำเนินงำนของศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ศพด. 

คุณภำพ

อ.สอง 19 แห่ง / / / /

             (นำงจรีรัตน์  อ่องค ำ)                     (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                     (นำยขจร  วินัยพำณิช)

งำน

บริกำร

ด้ำนปฐม

ภูมิและ

องค์รวม

รวม

       ........................................................... ผู้เสนอแผน            ......................................................... ผู้เห็นชอบแผน                .......................................................... ผู้อนุมัติแผน

                      นำยแพทย์เช่ียวชำญ               นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

 วันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. ............         วันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. .............          วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .............

         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 อบรมให้ควำมรู้แก่ผู้น ำนักเรียนฝ่ำยส่งเสริม

สุขภำพเร่ืองกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น กำร

ดูแลสุขภำพตนเองกำรตรวจสุขภำพเบ้ืองต้น

 กำรควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

โรงเรียน ใน

เขตรับผิดชอบ

 จ ำนวน 6 แห่ง

120 คน / /

2 จัดต้ังชมรมนักส่งเสริมสุขภำพน้อยในโรงเรียน โรงเรียน 6 แห่ง /

3 พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของนักเรียน

ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพตำมเกณฑ์โรงเรียน

โรงเรียน 6 แห่ง /

4 ติดตำมและประเมินผล /

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธิชำภรณ์ ก ำนันตน  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1040 มือถือ 091 - 073-8957  E-mail : tichaporn1994@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 40 โครงการอบรมผู้น านักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

     (นำงสำวธิชำภรณ์  ก ำนันตน) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้ำงแกนน ำส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียน

                2. เพ่ือพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพด้ำนสุขภำพให้ผ่ำนเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  

ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำนบริกำร

ด้ำนปฐมภูมิ

และองค์รวม

รวม

      .................................................. ผู้เสนอแผน                   .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........       วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............

        นักวิชำกำรสำธำรณสุข





กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจแนะน ำสุขำภิบำล

โรงอำหำรและน้ ำด่ืมในโรงเรียน

โรงเรียนในเขต

รับผิดชอบ

6 แห่ง /

2 กำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจแนะน ำสุขำภิบำล

โรงอำหำรและน้ ำด่ืมของโรงพยำบำลและ

ร้ำนอำหำรภำยในโรงพยำบำล

โรงพยำบำลสอง 1 ร้ำน / / / /

3 ติดตำมให้ค ำแนะน ำหลักสุขำภิบำลอำหำร

และหลักสุขวิทยำส่วนบุคคลของผู้สัมผัส

อำหำร

รพ./โรงเรียนใน

เขตรับผิดชอบ

7 แห่ง /

ผู้รับผิดชอบ  นำงพิมลวรรณ  อำรีชล   โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1040 มือถือ 089 - 835882  E-mail : tew_tus@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 41 การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาและสถานพยาบาล

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 3 โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ

         (นำงพิมลวรรณ  อำรีชล)             (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                   (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์    1. เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนทำงด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำด่ืมในโรงพยำบำลและสถำนศึกษำ

                  2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและนักเรียนได้บริโภคอำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีมีควำมปลอดภัย

                  3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอำหำรมีควำมรู้และเข้ำใจเร่ืองสุขำภิบำลอำหำรและปฏิบัติตำมหลักของสุขำภิบำลอำหำรและสุขวิทยำส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอำหำร

ตัวช้ีวัด          1. ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบมำตรฐำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำนบริกำร

ด้ำนปฐม

ภูมิและองค์

รวม

รวม

       ............................................. ผู้เสนอแผน          .......................................... ผู้เห็นชอบแผน              .......................................... ผู้อนุมัติแผน

          นักวิชำกำรสำธำรณสุข               นำยแพทย์เช่ียวชำญ             นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........     วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับกำร

เจ็บป่วยฉุกเฉินและกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐำน

ของ อสม.

อสม. เขต

รพ.สอง

302 คน /

2 พัฒนำองค์ควำมรู้เก่ียวกับเร่ืองโทษและภัย

ของบุหร่ี อสม. 

302 คน / /

3 พัฒนำองค์ควำมรู้เก่ียวกับเร่ืองยำ RDU อสม. 302 คน / /

                 2. ร้อยละ 70 ของ อสม. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เร่ืองกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 42 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ อสม. 4.0

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

ผู้รับผิดชอบ  นำงพิมลวรรณ  อำรีชล   โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1040 มือถือ 089 - 835882  E-mail : tew_tus@hotmail.com

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพควำมรู้ อสม. 4.0

                 2. เพ่ือให้ อสม. สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ (Digital Literacy)

                 3. เพ่ือให้ อสม. มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) ในเร่ืองกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นหรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีก ำหนด

                 4. เพ่ือให้ อสม. มีจิตอำสำและเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงด้ำนสุขภำพ มีทักษะปฏิบัติกำรให้กำรช่วยเหลือสังคมด้ำนปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นและช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐำน

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละ 70 ของ อสม. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม. 4.0 ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

                 3. ร้อยละ 35 ของ อสม. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีควำมรู้เร่ืองกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นมีทักษะกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐำน

                 4. ร้อยละ 60 ของ อสม. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เร่ืองโทษและภัยของบุหร่ี

                 5. ร้อยละ 60 ของ อสม. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เร่ืองยำ RDU

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำนบริกำร

ด้ำนปฐมภูมิ

และองค์รวม



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

4 พัฒนำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ อสม. 

และ Smart อสม.

อสม. 302 คน /

            (นำงพิมลวรรณ  อำรีชล)                  (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน               .......................................... ผู้เห็นชอบแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน

            นักวิชำกำรสำธำรณสุข                    นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........        วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 มีกำรประเมินและวำงแผนกำรรักษำร่วมกัน / / / /

2 มีกำรส่งต่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพำต ใน

กำรรักษำแบบผสมผสำนร่วมกัน

/ / / /

ผู้รับผิดชอบ  น.ส.นวพร ศิริวัฒนำนุรักษ์   โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1064   โทรสำร 054 - 591575 ต่อ 1048   มือถือ 085 - 6260594   E-mail : sky_light_sun@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 43  บูรณาการการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาต (แผนไทย - ปัจจุบัน - ฝังเข็ม)

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  โครงกำร ข้อท่ี 6 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทยฯ

วัตถุประสงค์    1. เพ่ือผสมผสำนกำรดูแลผู้ป่วยอัมพฤษ์ - อัมพำต ด้วยกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

ตัวช้ีวัด           1. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพำต ได้รับกำรรักษำแบบผสมผสำน และมีผลกำรประเมินหลังส้ินสุดกำรรักษำในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แพทย์แผนไทย

รวม

              .......................................... ผู้เห็นชอบแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน        ............................................. ผู้เสนอแผน

      (นำงสำวนวพร ศิริวัฒนำนุรักษ์)

                 แพทย์แผนไทย

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........

รพ.สอง 5 คน

       วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........

                 (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

                   นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ให้ควำมรู้สุขศึกษำผู้ป่วย COPD ทุกวันจันทร์ 

เร่ือง กำรสุมยำสมุนไพร และกำรออกก ำลังกำย

คลินิก 

NCD

10 คน แพทย์แผน

ไทย

2 วำงแผนกำรบ ำบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภำพปอด ผู้ป่วย

 COPD ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย กำรสุม

ยำสมุนไพรเป็นระยะเวลำ สัปดำห์ละ 2 คร้ัง 

ท้ังหมด 8 สัปดำห์ รวม 15 คร้ัง

คลินิก

แพทย์

แผนไทย

25 คน แพทย์แผน

ไทย

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสุพัตรำ  ม้ำอุตส่ำห์   โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1064   มือถือ  082 - 4802018   E-mail : phimsupattra@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 44 การศึกษาประสิทธิผลการสุมยาสมุนไพรในผู้ป่วยปอดอุดก้ันเร้ือรังโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ  โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้ผู้ป่วย COPD สำมำรถเลือกรับบริกำรกำรรักษำด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยมำกข้ึน

ตัวช้ีวัด          1. ผู้ป่วยป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังท่ีได้รับกำรสุมยำสมุนไพร มีควำมพึงพอใจหลังได้รับบริกำร ร้อยละ 80 ข้ึนไป

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                  2. กำรศึกษำวิจัยแล้วเสร็จ

รวม

              .......................................... ผู้เห็นชอบแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน

                 (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

        ............................................. ผู้เสนอแผน

        (นำงสำวสุพัตรำ  ม้ำอุตส่ำห์)

                 แพทย์แผนไทย                    นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........        วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 สืบค้นข้อมูลและวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำร

พัฒนำรูปแบบต ำรับยำสมุนไพรแช่เท้ำในผู้ป่วย

เบำหวำนท่ีมีอำกำรชำเท้ำ

แพทย์แผน

ไทย

2 จัดท ำต ำรับยำสมุนไพรแช่เท้ำในรูปแบบซองชำชง

3 น ำไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนท่ีมี

อำกำรชำเท้ำและเก็บผล

              .......................................... ผู้เห็นชอบแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน

คลินิก NCD

 รพ.สอง

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวญำนที    อินถำ  โทรศัพท์ : 054-591575 ต่อ 1064  โทรสำร : 054591575 ต่อ 1048  มือถือ : 087-5757707  E-mail : kimtmm.xz@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 45 การพัฒนารูปแบบต ารับยาสมุนไพรแช่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีอาการชาเท้า

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ  โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำรูปแบบต ำรับยำสมุนไพรให้มีกำรใช้งำนสะดวกมำกย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัด          1. ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบต ำรับยำสมุนไพรแช่เท้ำต้ังแต่ดีข้ึนไป มำกกว่ำร้อยละ 70

                  2. ทรำบถึงผลลัพธ์อำกำรของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีได้รับกำรแช่เท้ำในต ำรับยำสมุนไพรท่ีกำรพัฒนำข้ึน

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                   นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

       วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........

                 (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

30 คน

        ............................................. ผู้เสนอแผน

          (นำงสำวญำนที    อินถำ)

                 แพทย์แผนไทย

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........

รวม



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1  พัฒนำหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุด้วยศำสตร์  

กำรแพทย์แผนไทยในโรงเรียนผู้สูงอำยุ

โรงเรียน

ผู้สูงอำยุ

40 แพทย์แผนไทย

1) ให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุในโรงเรียนผู้สูงอำยุ

2) กำรสร้ำงสุขภำวะสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ

โดยชุมชนท้องถ่ินพัฒนำโปรแกรมกำรดูแลและ

สร้ำงเสริมสุขภำพท่ีดีส ำหรับผู้สูงอำยุ

2 พัฒนำโปรแกรมกำรดูแลและสร้ำงเสริมสุขภำพ

ท่ีดีส ำหรับผู้สูงอำยุ

แพทย์แผนไทย

1) กำรให้บริกำรส่งเสริมและดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ  -

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสุพัตรำ  ม้ำอุตส่ำห์   โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1064   มือถือ  082 - 4802018   E-mail : phimsupattra@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 46 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โครงกำร ข้อท่ี 3 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมสุขภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ

วัตถุประสงค์   1. ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพดี สำมำรถป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟูสุขภำพตนเองเบ้ืองต้นด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยได้  

                  2. เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย ให้ผู้สูงอำยุสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสำมำรถน ำไปเผยแพร่แด่คนใกล้เคียง คนรอบข้ำง และชุมชนได้ 

ตัวช้ีวัด          1. ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำใจ และดูแลตนเองเบ้ืองต้นด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยได้

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                  2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภำพท่ีดีระหว่ำงผู้สูงอำยุ ครอบครัวและชุมชน



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

2) พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพแบบผสมผสำนฯ  

 ยำปรุงเฉพำะรำยในผู้สูงอำยุ
10

3) พัฒนำเมนูอำหำรสมุนไพรเพ่ือผู้สูงอำยุ 10

รวม

              .......................................... ผู้เห็นชอบแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน

                 (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

        ............................................. ผู้เสนอแผน

        (นำงสำวสุพัตรำ  ม้ำอุตส่ำห์)

                   นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

       วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........

                 แพทย์แผนไทย

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอำยุต ำบลห้วยหม้ำยท่ีสูบบุหร่ี

2 รวบรวมข้อมูลกำรใช้สมุนไพรหญ้ำดอกขำวในกำรเลิกบุหร่ี

3 วำงแผนกำรบ ำบัด รักษำ เยียวยำผู้สูงอำยึท่ีสมัครใจเข้ำ

ร่วมโครงกำร

4 คิดค้นสูตรเยลล่ีหญ้ำดอกขำวในกำรเลิกบุหร่ี

50

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสุพัตรำ  ม้ำอุตส่ำห์   โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1064   มือถือ  082 - 4802018  E-mail : phimsupattra@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 47 การศึกษาประสิทธิผลการเลิกบุหร่ีด้วยเยลล่ีหญ้าดอกขาวในผู้สูงอายุ ต าบลห้วยหม้าย

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  4 Governance  Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 14 กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์

วัตถุประสงค์     1. เพ่ือศึกษำประสิทธิผลของเยลล่ีหญ้ำดอกขำวในกำรเลิกบุหร่ี

ตัวช้ีวัด            1. สำมำรถศึกษำประสิทธิผลของเยลล่ีหญ้ำดอกขำวในกำรเลิกบุหร่ีได้

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                    2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ในกำรเลิกสูบบุหร่ี

                    3. เพ่ือลดปัญหำค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวของผู้สูงอำยุท่ีสูบบุหร่ี

                    2. ผู้สูงอำยุท่ีลดกำรสูบบุหร่ี และเลิกบุหร่ี มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

        ............................................. ผู้เสนอแผน                 .......................................... ผู้อนุมัติแผน

แพทย์แผนไทยเทศบำล

ต ำบล

ห้วยหม้ำย

        (นำงสำวสุพัตรำ  ม้ำอุตส่ำห์)

                 แพทย์แผนไทย

 วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........

รวม

              .......................................... ผู้เห็นชอบแผน

       วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .........

                 (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

                   นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ประเมินคุณลักษณะองค์กรเพ่ือการเป็นองค์กรรอบรู้

ด้านสุขภาพ 80 /

2 อบรมให้ความรู้บุคลากร ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 80 /

3

ปรับปรุงป้ายบอกทาง จุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ความรู้ เน้นการให้ข้อมูลท่ีง่ายต่อความเข้าใจ สามารถ /

4 จัดท าส่ือ สนับสนุนกลุ่มภารกิจ เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี
/ /

5 สรุปผลการขับเคล่ือนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ก่อน-

หลัง
/

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธิชำภรณ์ ก ำนันตน  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1040 มือถือ 091 - 073-8957  E-mail : tichaporn1994@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 48 โครงการขับเคล่ือนบุคลากรโรงพยาบาลสอง สู่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาระบบการส่ือสาร

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 4 People Excellence

สอดคล้องกับโครงการกระทรวง  แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับบุคลำกรโรงพยำบำลสอง

                2. เพ่ือยกระดับโรงพยำบำลสอง ให้เป็นองค์กรแห่งควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

ตัวช้ีวัด        1. ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเป้ำหมำย

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                  .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

     (นำงสำวธิชำภรณ์  ก ำนันตน) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

                3. เพ่ือสนับสนุนส่ือ ท่ีส่งเสริมให้มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับภำคีเครือข่ำยและประชำชน

                2. บุคคลำกรโรงพยำบำลสองมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

งานบริการ

ด้านปฐม

ภูมิและองค์

รวม

รพ.สอง

        นักวิชำกำรสำธำรณสุข นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........       วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............

รวม

      .................................................. ผู้เสนอแผน




