
ยุทธศาสตร์ท่ี 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น / งาน : อนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ : " เด็กวังเหนือ สุขภาพดี สูงดีสมส่วน

1. มารดาตาย ไม่มีมารดาตาย

2.ทารกแรกเกิดน ้าหนัก ≥ 2,750 gms. ร้อยละ 80 

3. เด็กปฐมวยัสูงดีสมส่วน (ร้อยละ) ร้อยละ 66 

4.  ร้อยละของเด็ก 3 ป ีปราศจากฟนัผุ (Caries free) ร้อยละ 76

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ผลลัพทก์ารด้าเนินงานเด็กปฐมวยั เด็กอายุ 0-5 ป ีอ้าเภอวงัเหนือ ในป ี2565 ดังนี 

1. ฝากครรภร์ายใหม่ จ้านวน 133 ราย หญิงตั งครรภท์กุรายได้รับการคัดกรองภาวะเส่ียงและพบครรภเ์ส่ียง ร้อยละ 52.63

                                                  - สูติกรรม ร้อยละ 50, อาย≥ุ35 ป ีร้อยละ 48.57, อายุรกรรม ร้อยละ 20, อายุ < 20 ป ีร้อยละ 14.29

                                                       2. ANC.ก่อน 12 Wks. ร้อยละ 86.17 (ร้อยละ 75)
3. ดูแลการคลอดทั งหมด 12 ราย  ไม่พบมารดาเสียชีวติจากการคลอด  

 4. ทารกแรกเกิดน ้าหนัก ≥ 2,750 gms. ร้อยละ75.96 (ร้อยละ 80)

5. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน  ร้อยละ 65.11

6. เด็ก 3 ป ีปราศจากฟนัผุ (Caries free) ร้อยละ 63.19 ในป ี2565

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 070101

โครงการ. แม่สุขภาพดี เด็ก 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน  อ้าเภอวงัเหนือ

ปงีบประมาณ 2566

1. การส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คปสอ..................วังเหนือ........................................ จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



 - ทกุสถานบริการให้.อสม.เยี่ยมส้ารวจเก็บข้อมูลการวางแผน
ครอบครัวในหญิงวยัเจริญพนัธุ์/

หญิงวยัเจริญพนัธุ์ อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มงานด้าน

เจ้าหน้าที่ใหค้วามรู้การวางแผนคุมก้าเนิดที่เหมาะสม เพื่อลดหญิง
ตั งครรภเ์ส่ียงจากการคุมก้าเนิด

อายุ 15-50 ปี ปฐมภูมิฯและ

ผิดพลาดและเตรียมความพร้อมก่อนมีบตุร จ้านวน 10,011ราย รพ.สต. 10

แห่ง

 - จัดใหค้วามรู้/ค้าปรึกษาการวางแผนครอบครัวแก่หญิงวยัเจริญ หญิงวยัเจริญพนัธุ์ อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 พยาบาลที่รับผิด

พนัธุใ์นคลินิก HIV, สุขภาพจิต รพ.วงัเหนือและคลินิก NCD รพ.วงั อาย1ุ5-50 ปกีลุ่ม ชอบคลินิกพิเศษ

เหนือ/รพ.สต. 10 แหง่ เส่ียง จ้านวน 745 กลุ่มงานด้าน

ราย ปฐมภูมิฯและ

รพ.สต. 10 แห่ง

 - ประชาสัมพนัธใ์หเ้หน็ความส้าคัญละเข้าถึงยาเสริมธาตุเหล็ก ผ่าน หญิงอายุ 15-35 อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มงานด้าน

ทาง  อสม,Facebook แม่และเด็ก อ.วงัเหนือ ในกลุ่มหญิงอายุ ปทีี่แต่งงานแล้ว ปฐมภูมิฯและ

15-35 ป ีที่แต่งงานแล้วและต้องการบตุร และต้องการบตุร รพ.สต. 10 แห่ง

 - มอค.ค้นหาหญิงตั งครรภ/์ตั งครรภป์กปดิในพื นที่ เพื่อเข้ารับการ หญิงตั งครรภ์Early อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 กลุ่มงานด้าน

ฝากครรภก์่อน12สัปดาห์  ANC อ้าเภอวงัเหนือ ปฐมภูมิฯและ

รพ.สต. 10 แห่ง

 - การขับเคล่ือนนโยบายมหศัจรรย์ 2,500 วนัแรกของชีวติ  สู่รพ.
สต.ทกุแหง่ อ. วงัเหนือ

 กลุ่มงานด้านปฐม อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 หัวหน้ากลุ่มงาน

 สู่รพ.สต.ทกุแหง่ อ. วงัเหนือ ภมูิฯ,รพ.สต. 10 ด้านปฐมภูมิฯ

 : ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก อ.วงัเหนือ คืนข้อมูลงาน
อนามัยแม่และ

แหง่,ภาคีเครือข่าย , ผอ. รพ.สต. 10 แห่ง

เด็กใหร้พ.สต.ทกุแหง่และกลุ่มงานด้านปฐมภมูิฯ

 : ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่และหวัหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภมูิฯ ขับเคล่ือน
โครงการโดยด้าเนินงานตามคู่มือแนวทางการขับเคล่ือนมหศัจรรย์ 2,500 วนัแรก
ของชีวติ - สร้าง health literacy (HL) สอนใหพ้อ่แม่เลี ยงดูเด็ก ตามหลัก 4D plus : Diet, Developเด็กอายุ 0-5 ปี อ้าเภอวังเหนอื  -  - ต.ค.65 - ก.ย.66 ปณิชา
&Play,  Dental,  Disease  และ Triple-P : Preschool Parenting
 Program จ้านวน 1,404 คน 10 รพ.สต

 - กิจกรรม 4D plus



 Diet - ส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน, นม 2 
กล่อง+ไข่ 1 ฟอง/วนั Develop & Play - ส่งเสริมผู้ปกครองใช้ DSPM ต่อเนื่อง /จัด
กิจกรรมกระโดดโลดเต้น
 Dental - การดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟนัก่อนนอน

 Disease - การเฝ้าระวงั และการปอ้งกันโรคติดต่อ เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย 

การคัดกรองภาวะโลหติจาง โดยเจาะ HCT ที่อายุ 6-12 เดือน
 - กิจกรรม Triple-P ส่งเสริมพฒันาการและสร้างวนิัยเชิงบวกโดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม
กอด เล่น เล่า วาด สร้างสมาธ ิและสร้างวนิัย
 - ประสานและติดตาม ศูนย์เด็กเล็ก ในการจัด กิจกรรม Smart 
Healthy Program เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์เด็กเล็ก  -  - ต.ค.65 - ก.ย.66 ปณิชา

( อาหาร นอนหลับ ออกก้าลังกาย ) จ้านวน 776 คน อ้าเภอวังเหนอื 10 รพ.สต
 - เด็กทกุคนได้กินไข่ 1ฟองนม 2 กล่องโดยที่บา้นได้รับนม 1-2 กล่อง
และที่ โรงเรียน1กล่อง /ไข่ 1 ฟอง - บรูณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมพฒันาการ โภชนาการ กับศูนย์
เด็กเล็กในแต่ละพื นที่
 - ฟื้นฟคูวามรู้อาสาสมัครนมแม่ อาสาสมัครพฒันาการเด็ก health literacy (HL) ตามแนวทางกิจกรรม 

 4D plus / กิจกรรม Triple-P ผ่านที่ประชุม อสม. ประจ้าเดือน

 - กระตุ้นการใช้ Line group เด็กวงัเหนือสุขภาพดี
2. การจัดระบบบริการ

 2.1. ด้าเนินงานโดยใช้แนวทาง ANC Version 2018

 - คัดกรองความเส่ียงหญิงตั งครรภ์ งานฝากครรภ ์รพ. อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 งานฝากครรภ์

วงัเหนือและ รพ.วังเหนือ

ผู้รับผิดชอบงาน และรพ.สต. 10

ฝากครรภร์พ.สต. แห่ง

10 แหง่

 - การดูแลหญิงตั งครรภเ์ส่ียง หญิงตั งครรภเ์ส่ียง อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 งานฝากครรภ์ รพ.

  ปงีบ 2565(11ด) ฝากครรภร์ายใหม่ จ้านวน 133 ราย หญิง
ตั งครรภท์กุรายได้รับการคัดกรอง

จ้านวน  70 ราย สูติ วังเหนือและ

ภาวะเส่ียงและพบภาวะเส่ียง 70 ราย (เส่ียงอายุรกรรมทกุรายต้องมี 
Individual Care  Plan

กรรม 35 ราย อายุ ผู้รับผิดชอบงาน



 high risk)  การดูแลหญิงตั งครรภเ์ส่ียงแบง่ตามเกณฑ์การดูแล
จังหวดัล้าปาง เขียว เหลือง แดง

≥35ป ี34 ราย ฝากครรภ์รพ.สต.

และก้าหนด 5 โรคเปา้หมายเส่ียงสูง : DM, HT, SLE, Heart 
disease, DVT ทบทวน/ปรับปรุง

อายุรกรรม 20ราย  10 แห่ง

 Individual care plan ใหส้อดคล้องกับ CPG อายุ < 20ป1ี0 ราย

     การดูแลและติดตาม

 1. ส่งข้อมูลหญิงตั งครรภเ์ส่ียงในโปรแกรม Lampang COC เพื่อ
ติดตามเยี่ยม 2. นิเทศงานร่วมกับทมีนิเทศรพ.สต.

 3. นัดติดตามการดูแลตาม Individual care plan จากการฝาก
ครรภใ์นแต่ละครั งที่รพ. 4. คืนข้อมูลหญิงตั งครรภเ์ส่ียงในการประชุม MCH Board อ.วงั
เหนือ เดือน ม.ค. , มิ.ย. 5. ติดตามผลลัพธต์ามเปา้หมาย Individual care plan รายบคุคล

 - ด้าเนินงานตามโครงการ ANC Premium  เปา้หมาย ทารกแรก
เกิดน ้าหนัก ≥2,750 gms - ประเมินพฤติกรรมสุขภาพสตรีตั งครรภแ์ละพบโภชนากรหญิง
ตั งครรภท์กุรายเพื่อ

หญิงตั งครรภร์าย คลินิกฝากครรภ์  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 งานฝากครรภ์

ใหค้้าแนะน้าเร่ืองอาหาร ใหม่ทกุราย จ้านวน รพ.วงัเหนือ, รพ.วังเหนือ

 - จัดท้า Individual Approach ในหญิงตั งครรภท์ี่มีภาวะเส่ียงทาง
โภชนการ

 133 ราย รพ.สต. 10 แหง่ วราลักษณ์

 - เน้นพฤติกรรมสุขภาพที่จะส่งผลถึงการเพิ่มน ้าหนักของทารกตลอด
การตั งครรภโ์ดยเน้น

ผู้รับผิดชอบ

พฤติกรรมการกิน ท้างาน การพกัผ่อน และการนอนหลับ ตามหลัก 3
 ก 3 ท 2 น

งานฝากครรภ์ รพ.

วังเหนือและ

รพ.สต.10 แห่ง

 - ติดตามผลการด้าเนินงาน ANC Premium 2019 และวเิคราะห์
ประเมินผล

หญิงหลังคลอดที่ คลินิกฝากครรภ์  -  - ต.ค.65-ก.ย.66 งานฝากครรภ์รพ.วัง
เหนือ

ตลอดการตั งครรภ์ ฝากครรภ ์อ.วงัเหนือ รพ.วงัเหนือ รพ.วังเหนือ
2.2.จัดท้าทะเบยีน เด็กตามภาวะโภชนาการ โดย แบง่สีตามเกณฑ์ 
ดังนี เด็กอายุ 0-5 ปี อ้าเภอวังเหนอื  -  - ต.ค.- พ.ย. 65 ปณิชา

 - สีเขียว คือกลุ่มเด็กที่ สูงดีสมส่วน จ้านวน 1,404 คน 10 รพ.สต

 - สีเหลือง คือ กลุ่มเด็กที่มีความเส่ียงต้่า

 - สีส้ม คือเด็ก กลุ่มเส่ียงสูง

 - สีแดง คือกลุ่มที่ ต้องเข้ารับการรักษาแบบเร่งด่วน



2.3.จัดกิจกรรม ดูแลตามความเส่ียง  ดังนี เด็กอายุ 0-5 ปี อ้าเภอวังเหนอื  -  - ต.ค.65 - ก.ย.66 ปณิชา
 - สีเขียว ดูแลโดยผู้ปกครอง เสริมกิจกรรม 4D plus / กิจกรรม 
Triple-P จ้านวน 1,404 คน 10 รพ.สต
 - สีเหลือง คือ ดูแลโดย อสม. ติดตาม น ้าหนัก/ส่วนสูง ส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย
เสริมกิจกรรม 4D plus / กิจกรรม Triple-P
 - สีส้ม คือ ดูแลโดย มอค เสริมกิจกรรม 4D plus / กิจกรรม 
Triple-P
 - สีแดง คือ ดูแลโดยทมี FCT /ส่งต่อ เพื่อดูแลในระบบ  COC

3.การพัฒนาบุคลากร
3.1.ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับ อ้าเภอ บรูณา
การร่วมกับงานฝากครรภ ์ฯลฯ จนท.สาธารณสุข อ้าเภอวังเหนอื  -  - มค เมย. สค66 ปณิชา

รพ1+ รพ.สต10แหง่ ยุพร

สสอ.

3.2.พฒันาศักยภาพครูพี่เลี ยง/ครูอนุบาล/อปท
 - เสริมสร้าง health literacy (HL) ตามแนวทางกิจกรรม 4D plus /
 กิจกรรม Triple-P ผดด/อปท อ้าเภอวังเหนอื 7,200 UC เมย-พค 66 ปณิชา
 - ส่งเสริมการจัดส่ิงแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ/ศูนย์เด็กเล็กแ ครูอนบุาล จนท.รพ.สต. สสอ.

แหง่ชาติ 10แหง่ ทั งหมด 

จ้านวน 60 คน
3.3.ติดตามเด็กภาวะโภชนาการเด็ก กลุ่มสีเหลือง/แดง

เสริมสร้าง health literacy (HL) ตามแนวทางกิจกรรม 4D plus / 
กิจกรรม Triple-P ผู้ปกครองเด็ก อ้าเภอวังเหนอื

19,200 UC
มค-กพ 66 ปณิชา

(ส่งเสริมพฒันาการและสร้างวนิัยเชิงบวกโดยครอบครัว มีส่วนร่วม 
ผ่านกิจกรรม กอด เล่า เล่น วาด

กลุ่มสีแดง/เหลือง สสอ.

สร้างสมาธ ิและสร้างวนิัย) ทันตกรรม

4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล& ระบบการบันทึกข้อมูล ปณิชา

 - ส้ารวจเด็ก/หญิงตั งครรภ ์ที่อาศัยอยู่ใน พื นที่ ทกุ 1 เดือน รพ1+ รพ.สต10แหง่ 10 รพ.สต. 1 รพช  -  - ต.ค.65 - ก.ย.66 อสม

 - คืน ข้อมูลใหก้ับผู้น้าชุมชน อปท.ในที่ประชุม หวัหน้าส่วนราชการ
ประจ้าเดือน มอค

 - ติดตามเยี่ยมบา้นหญิงตั งครรภเ์ส่ียง และเด็กกลุ่มเส่ียงในพื นที่



 - ชั่งน ้าหนักเด็ก 0-5 ป ีทกุ  3 เดือน

รวม งบประมาน 26,400

ประเด็น / งาน : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP& P Excellence)

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ

1 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี(เปา้หมายไม่เกิน 23 ต่อพนัประชากร ) 

2 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร

3 จ านวนเนื้อหาส่ือ ที่โพสบนช่องทางส่ือ ของวยัเรียน วยัรุ่นล าปาง ร้อยละ 100

4 การแชร์ ส่ือสุขภาพ ที่ลงในช่องทางส่ือ ของวยัเรียน วยัรุ่นล าปาง ร้อยละ 50

5 มีการเข้าถึงกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามเปา้หมายของแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 50 

6 มีความพงึพอใจ ช่องทางส่ือ วยัเรียน วยัรุ่น ล าปาง ร้อยละ 80

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1.หญิงต้ังครรภอ์ายุ 15-19ป ี  คิดเปน็อัตรา 4.18 ต่อพนัประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปี
2. อัตราการต้ังครรภซ้์ าในกลุ่มอายุน้อยกวา่ 20 ป ีในป ี2564-2565 คิดเปน็ 0 

3.อัตราการพยายามฆ่าตัวตายในวยัรุ่นอ้าเภอวงัเหนือ (10-24ป ี) ป ี2565 เทา่กับ6.94 ต่อแสนประชากร 

4.อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จในวยัรุ่นอ้าเภอวงัเหนือ (10-24ป ี) ป ี2565 เทา่กับ 0 ต่อแสนประชากร 

5.พฤติกรรมเส่ียงของวยัรุ่นอ าเภอวงัเหนือ ป ี2564-2565 สูบบหุร่ีร้อยละ 8.55   ด่ืมสุราร้อยละ 47.85
6.ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 80.75 ตามล าดับ จะเหน็วา่พฤติกรรมเส่ียงของวยัรุ่นเร่ืองยาเสพติดและเร่ืองเพศ สูงขึ้น

7. การเข้าถึงข้อมูลและการใหค้ าปรึกษาในวยัรุ่นยังมีข้อจ ากัด

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คปสอ  วังเหนือ  จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบใุหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ  070102
โครงการ วัยรุ่นล าปาง รู้ทัน เข้าใจ แก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด

1. พัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา

ดาราวรรณ
   สร้างเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Teenage -Socail-Network) พลอยไพลิน
1.1 ประสานผู้บริหารโรงเรียน เพื่อชี แจงความส้าคัญ หลักการและ
เหตุผล

โรงเรียนมัธยม โรงเรียนวงัเหนือ - - ต.ค.-พ.ย. 65

      และแนวทางการด้าเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ศึกษา 1 แหง่ วทิยา

1.2 โรงเรียนคัดเลือกแกนน้านักเรียนเพื่อพฒันาเปน็แกนน้าอาสาสมัคร นักเรียนแกนน า โรงเรียนวงัเหนือ - - ต.ค.-พ.ย. 65

     ประจ้า ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน  45 คน วทิยา
1.3 อบรมเชิงปฏบิติัการครูและแกนน้านักเรียนในการใหค้้าปรึกษา 
เพื่อพฒันา

50 คน โรงเรียนวงัเหนือ 6000 UC ธ.ค.-65
     เปน็แกนน้าอาสาสมัคร ประจ้า ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE

(ครู 5 คน วทิยา
     ในโรงเรียน โดยด้าเนินกิจกรรมตามกระบวนการของหลักสูตร นักเรียนแกนน า
     * สร้างภมูิคุ้มกันทางใจ RQ (Resilience Quotient)   45 คน)
     * เทคนิคการใหค้้าปรึกษา ฝึกทกัษะการช่วยเหลือเพื่อนวยัรุ่น เช่น

       การถูกBully

     * ทกัษะชีวติ

     * การปอ้งกันพฤติกรรมเส่ียงวยัรุ่น

     * รอบรู้เทา่ทนั Social Media

     * รอบรู้เร่ืองเพศ

1.4 โรงเรียนจัดตั งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน โรงเรียนวงัเหนือ โรงเรียนวงัเหนือ - - พ.ย.-ธ.ค. 65
1.5 โรงเรียนมีคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียน

วทิยา วทิยา พ.ย.65 - ก.ย.66
     และด้าเนินกิจกรรม TO BE NUMER ONE  3 ก. 3 ย. ในโรงเรียน

     อย่างต่อเนื่อง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบใุหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



1.6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เดือนละ 1 คร้ัง โรงเรียนวงัเหนือ - - ต.ค.65 - ก.ย.66

     ในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วทิยา

1.7 จัดอบรมแกนน า YC แก่นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 30 คน โรงเรียนมัธยม 3600 UC มิ.ย.-66

     เพื่อขยายเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนใหค้รอบคลุมมากขึ้น (ครู 5 คน ขยายโอกาส

     * การใหค้ าปรึกษาวยัรุ่น และประเด็นการส่ือสารหลัก นักเรียนแกนน า 5 แหง่

     * ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Litercy)  25 คน)

     * ทกัษะชีวติ ทอ้งไม่พร้อม เอดส์ เพศ ยาเสพติด
2. เปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ผ่าน Platform ออนไลน์ ให้เด็กและเยาวชน คกก.วยัรุ่น
   เข้ามาส่ือสารและเผยแพร่ผลงาน คปสอ.วงัเหนือ2.1 จัดอบรม ใหค้วามรู้แก่วทิยากรกระบวนการ การสร้างเสริมคน
ต้นแบบ จนท.สธ. 15 คน 1800 UC ม.ค.-66 ดาราวรรณ

     วยัรุ่น Lampang City ระดับอ าเภอ

2.2 จัดต้ังแพลตฟอร์มออนไลน์ของอ าเภอวงัเหนือ คือ กลุ่ม Line OA แกนน านักเรียน อ าเภอวงัเหนือ - - ต.ค.-65

     วยัรุ่นวงัเหนือ, เพจ Facebook วยัรุ่นวงัเหนือ และ Tiktok วยัรุ่นวงัเหนือ 5 คน

     โดยมีแกนน านักเรียนที่ผ่านการอบรมเปน็ Admin และมีเจ้าหน้าที่

     สาธารณสุขเปน็ที่ปรึกษา

2.3 ประชาสัมพนัธใ์หว้ยัรุ่นเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของอ าเภอวงัเหนือ วยัรุ่นอายุ 10-24 อ าเภอวงัเหนือ - - ต.ค.65 - ก.ย.66

     ทั้งกลุ่ม Line OA และติดตามเพจ Facebook และ Tiktok ป ีอ าเภอวงัเหนือ

     เพื่อรับข่าวสารและขอค าปรึกษาจาก Admin
2.4 ประชาสัมพนัธใ์หก้ลุ่มเปา้หมายเข้าถึงช่องทางการส่ือสาร  3 
แพลตฟอร์ม วยัรุ่นอายุ 10-24 อ าเภอวงัเหนือ - - ต.ค.65 - ก.ย.66

     ของจังหวดัล าปาง ได้แก่ ป ีอ าเภอวงัเหนือ
      - แพลตฟอร์มของ Facebook ช่ือเพจ วัยรุ่น..อยากเล่า 
Lampang City
      - แพลตฟอร์มของ TIKTOK ช่ือ วัยรุ่น..อยากโชว์  Lampang City

      - แพลตฟอร์มของ LINE โดย ประชาสัมพนัธใ์หเ้ปา้หมายเข้าร่วมเปน็

        สมาชิกกลุ่มไลน์ " วยัรุ่นล าปาง" ทั้ง 13 อ าเภอ ทั้งกลุ่มไลน์ OA 



        (วยัเรียน วยัรุ่น ล าปาง) และ Open chat(วยัเรา วยัเรียน วยัรุ่นล าปาง) 

         เพื่อด าเนินกิจกรรมเปดิพื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้ับ

        วยัรุ่นล าปาง

2.5 จัดกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของอ าเภอวงัเหนือ เช่น เดือนละ 1 คร้ัง อ าเภอวงัเหนือ - - ต.ค.65 - ก.ย.66

     Live Facebook เพื่อดึงดูดใหว้ยัรุ่นเข้าร่วมแพลตฟอร์มใหม้ากขึ้น 

     และใหม้ีกิจกรรมผ่าน Live เพื่อสร้าง Content แนวสร้างสรรค์เชิงบวก 

     และสร้างแรงบนัดาลใจ ลงในเพจ “วยัรุ่น..อยากเล่า Lampang City" 

     และ Tiktok "วยัรุ่น..อยากโชว ์ Lampang City” 

     (บรูณาการร่วมกับศูนย์เพื่อนใจและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง)

2.6 รวบรวมส่ือและจัดท าตารางปฏทินิหวัข้อ Content แนวสร้างสรรค์เชิงบวก2 เร่ืองต่อเดือน อ าเภอวงัเหนือ - - ต.ค.65 - ก.ย.66

 และสร้างแรงบนัดาลใจ  เพื่อด าเนินการโปรโมทลงเพจ

 “วยัรุ่นอยากเล่า Lampang City และ TIKTOK วยัรุ่นอยากโชว ์Lampang City”

และด าเนินการลงพื้นที่สร้าง Content เพื่อมาลงช่องทางส่ือเพิ่มเติม

2.7 ประชาสัมพนัธ ์ส่ือ, spot media ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวดั สัปดาหล์ะ - - ต.ค.65 - ก.ย.66

     ในทกุแพลตฟอร์ม อย่างน้อย 3 คร้ัง

2.8 ติดตามผลการด าเนินงานจากยอดผู้ติดตามและการเข้าถึงแพลต์ฟอร์ม เดือนละ 1 คร้ัง อ าเภอวงัเหนือ - - ต.ค.65 - ก.ย.66
3. "วัยรุ่น วัยใจ ห่างไกลยาเสพติด" เพ่ือค้นหา TO BE NUMBER
 ONE

คกก.วยัรุ่น
    IDOL/TEEN DANCERCISE ระดับอ าเภอ คปสอ.วงัเหนือ
3.1 การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE นักเรียน 200 คน อ าเภอวงัเหนือ 29100 UC มิ.ย.-66
3.2 การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL

3.3 จัดบธูนิทรรศกาล ยาเสพติด เอดส์ เพศ ทกัษะชีวติ

3.4 บรูณาการร่วมกับศูนย์เพื่อนใจ จัดบธูใหค้ าปรึกษาวยัรุ่น

3.5 ประชาสัมพนัธข์ยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE



รวม 40,500

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ประเด็น / งาน :  สนับสนุนงานในประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คปสอ  วังเหนือ  จังหวัดล าปาง

3. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวนิิจฉัยกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน ,ความดันโลหติสูง ร้อยละ 80

ป ี2565 อ้าเภอวงัเหนือ ได้คัดกรองDM ,HT ร้อยละ95.42 และ 94.56  พบความดันโลหติสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงความดันโลหติสูง ร้อยละ 4.48 เบาหวานจากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ร้อยละ  

1. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

     -  หมู่บา้น/ชุมชน HLO 1 หมู่บา้น/สถานบริการ

     -  องค์กรสาธารณสุข HLO ร้อยละ 100

     -  หน่วยงานอื่น HLO  1 หน่วยงาน/อ้าเภอ

11.ร้อยละ รพ./PCU ผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD clinic Plus ระดับดีขึ นไป ≥ ร้อยละ 80

2. กลุ่มเส่ียงทกุรายได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อยละ 100

4. กลุ่มเส่ียง (BMI≥25mm²) หลังปรับเปล่ียนมีค่า BMI ลดลง ร้อยละ 10

5. ผู้ปว่ยรายใหม่โรค DM ลดลง ร้อยละ 5

6. ผู้ปว่ยรายใหม่โรค HT ลดลง ร้อยละ 10

7.เพิ่มจ้านวนผู้ปว่ยสีเขียว DM/HT ร้อยละ 60

8. ร้อยละผู้ปว่ยโรคเบาหวานควบคุมระดับน ้าตาลได้ตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40

9. ร้อยละผู้ปว่ยความดันโลหติสูงควบคุมระดับความดันโลหติได้ตามเกณฑ์  ≥ ร้อยละ 60

10.อัตราการเกิด Stroke STEMI ในผู้ปว่ย DM/HT ลดลงจากปทีี่ผ่านมา (ป ี2564 ร้อยละ 80)



ท้า ได้ไม่ครอบคลุม  การจัดบริการNCD สัญจร โดยรวมผู้ปว่ยพงึพอใจใหม้ีการด้าเนินต่อเนื่อง แต่ยังพบปญัหาระบบสารสนเทศไม่เสถียร การนัดเจาะเลือดผู้ปว่ยล่วงหน้าไม่มาตามนัด 
ระบบนัดไม่ตรงคลินิกท้าใหไ้ม่มีข้อมูลผู้ปว่ย นอกจากนี พบปญัหาการดูแลและปอ้งกันอย่างต่อเนื่องในชุมชนท้าใหร้ายใหม่ยังเพิ่มขึ น

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ  070103
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
วัยท างาน DM HT
1.1 ทบทวน คกก. NCD Boardโดยประธานเป็นผอ.รพ.และ
รองประธานเป็นสสอ.

1 คณะ/ 28 คน รพ.วังเหนือ - - ม.ค.-66 NCD Board
1.2 มอบหมายให้แพทย์หัวหน้าทีม PCU ท้าหน้าที ่System
 manager แพทย์ 4 - - MSO
 ในพื นทีรั่บผิดชอบ

1.3 มอบหมายให้ CM ท้าหน้าที ่System manager ระดับ CM - - สุพรรณ 

ประสาน
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมอ้าเภอ

1.4.ประชุม วางแผนการจัดบริการ (DM,HT) ปี 2566 และ
ประชุมทุก  3 เดือน 

 30  คน/ 3 ครั ง รพ.วังเหนือ 10,800 UC ม.ค., พ.ค.,ส.ค.66 NCD Board
1.5 ประเมินสมรรถนะ มอค.ในพื นที ่ทั งในเร่ือง  
Knowledge และ Practice

- - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board
1.ลดผู้ป่วยรายใหม่

1.1 ส ารวจฐานข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ี กลุ่มเส่ียง DM 1,479 คน
อ.วังเหนือ - - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board

  -รพ./รพสต. ท้าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะคัดกรองและด้าเนินการให้เสร็จภายกลุ่มเส่ียง HT2,027 คน
- - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board

2.11 มีจ้านวนผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 3,026ราย  โรคความดันโลหติสูง 7,248  ราย ซ่ึงมีจ้านวนเพิ่มขึ นทกุป ีควบคุมระดับน ้าตาลได้ดีร้อยละ29.61  เนิ่องจากเจาะ HbA1C 2,332 ราย ควบคุม
ระดับความดันโลหติได้ดีร้อยละ 66.93 DM  uncontrolled จ้านวน 52 ราย   HT uncontrolled 0 รายได้รับการท้า  SMBG ร้อยละ 50.64 จากการด้าเนินมาพบปญัหาเจาะ  HbA1C ยัง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)



ในธค.65 พร้อมขึ นทะเบียนกลุ่มเส่ียงรายหมู่บ้าน 
pre DM =279 คน

  - PCU วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเส่ียงและร่วมออกแบบกิจกรรมเพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
pre HT =1354  คน

- - ต.ค.- ธ.ค.65 พัสดุ สสจ.

ปชก. คัดกรอง DM18,954 อ.วังเหนือ

ปชก. คัดกรอง HT14,938 - - มีค.-ก.ย.66 NCD Board

2.ก าหนดและแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

-ระดับ A : กลุ่มเส่ียงทั งหมด กลุ่มเส่ียง DM HT
อ.วังเหนือ - - มีค.-ก.ย.66 NCD Board

.ระดับ B : กลุ่มเส่ียง DM,HT ทีม่ี BMI ≥ 25 และกลุ่มสงสัย
ป่วย

ทุกราย
- - มีค.-ก.ย.66 NCD Board

.จัดตั งกลุ่มไลน์ทุกหมู่บ้านตามระดับ A และ B หรือ AB - - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board
- กลุ่มทีไ่ม่มี Smart phone /ผู้สูงอายุ จะมีทะเบียนติดตาม - - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board

3. ด้าเนินการปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงจากเกณฑ์ดังนี 

   -  A กลุ่มเส่ียงทั งหมด  DM ค่า DTX  100-125mg% กลุ่มเส่ียงเดิมจาก
อ.วังเหนือ - - ม.ค.,เม.ย. ก.ค. 66 NCD Board

   กลุ่มเส่ียง HT ค่า bp 130-139/80-89 mmhg การคัดกรองปี65
  เน้น 2 ประเด็นคือ อาหารและออกก้าลังกาย + การผ่าน
เกณฑ์ลดเค็มใน

กลุ่มเส่ียงใหม่จาก

ครัวเรือนของกลุ่มเส่ียง การคัดกรองปี66

 -  B  กลุ่มเส่ียง DM/HT ทีม่ีBMI ≥ 25 และกลุ่มสงสัยป่วย - - ม.ค.-ก.ค.66 NCD Board
4.ด าเนินการติดตาม เจาะ FPG  และ BP (ภายใน 90 วัน) กลุ่มเส่ียง DM HT

  - การติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทุกราย

กลุ่ม  A ทุก 1,3,6 เดือน - - ม.ค.,เม.ย. ก.ค. 66 NCD Board



กลุ่มฺ  B  ทุก 1 เดือน - - ม.ค.-ก.ค.66 NCD Board

5.ความครอบคลุมของเคร่ืองมือ : 

เคร่ืองวัดน้ าตาล /ความดันโลหิต/เคร่ืองช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ดิจิทัลอสม.1392 คน 4 NPCU - - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD clinic

เคร่ืองตรวจความเค็ม/ เคร่ืองตรวจความหวาน(ในอาหาร) รพ.สต.บ้านฮ่าง 100 คน

 -  จนท.ทุกแห่งส้ารวจอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และจัดหาอุปกรณ์
ให้เพียงพอ

รพ.สต.ทุ่งอั ว 179  คน

กับจ้านวนอสม. (อสม.7 คน: 1เคร่ือง )ส้าหรับเคร่ืองวัดความ
ดัน  ส่วน

รพ.สต.ป่าแขม 146  คน

เคร่ืองเจาะน ้าตาลเบิก strip ทีร่พ/รพ.สต.ของแต่ละพื นที ่199 เคร่ือง รพ.สต.ปงถ ้า  84 คน

 - ส้าหรับในคลินิกบริการทีร่พ. NCM  ส้ารวจ เคร่ืองเจาะ 
DTX  , strip ,

รพ.สต.ตึงใต้ 86  คน

เข็มเจาะ ,เคร่ืองวัดความดันโลหิตส้าหรับท้า HBPM รพ.สต.ปงวัง 136  คน

 - ประสานท้าความเข้าใจกับทีมทีเ่กี่ยวข้อง รพ.สต.ไผ่แม่พริก 140   คน
 - จัดท้าคู่มือแปลผลค่าความดันโลหิต และค่าความดันโลหิต
สูง เร่ืองโรค รพ.สต.ดอนแก้ว 98  คน 10,000 UC ต.ค.- ธ.ค.65 งานพัสดุ

เรื อรังทีส้่าคัญ และการปฏิบัติตัวให้แก่อสม.ไว้ประจ้าเคร่ืองจ้านวน 200 เล่มรพ.สต.ร่องเคาะ 162  คน

 - การเข้าถึงบริการ Digital Health ในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพอสม.รพ.สต.วังใหม่ 74คน ต.ค.65-ก.ย.66 สสอ./รพ.สต

 ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อรัง เจาะเลือดปลายนิ วและวัดความดันทีบ่้านให้เขตรพ. 187  คน กลุ่มเวช

เพือ่ให้เจาะเลือดปลายนิ ว  และวัดความดันทีบ่้านก่อนมารับยาทีร่พ.สต.

6. จัดต้ังโรงเรียนเบาหวานความดันวิทยาในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเส่ียง DM HT
NPCU ทุ่งฮั ว และ - - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board

ใช้โมเดลล้าพูน กิจกรรม : นันทนาการ ความรู้ ประเมินผล ทุกราย NPCU ร่องเคาะ - - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board

บรูณาการกับงา
นอสม.



ด้าเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเร่ืองอาหารและออกก้าลัง
กาย(3อ.2ส.1น.) ตามปัญหารายบุคคล

7.การประเมินผล
-ระดับ A : กลุ่มเส่ียงทั งหมด กลุ่มเส่ียงระดับ A อ.วังเหนือ - - ม.ค.,เม.ย. ก.ค. 66 NCD Board
-ระดับ B : กลุ่มเส่ียง DM,HT ทีม่ี BMI ≥ 25 และกลุ่มสงสัย
ป่วย

และBทั งหมด

- - ม.ค.-ก.ค.66 NCD Board
ติดตามการด้าเนินงาน และข้อมูลตามเกณฑ์ทีก่้าหนด กลุ่มเส่ียงระดับ B

เพ่ิมคุณภาพบริการเพ่ิมผลลัพธ์การรักษาท่ีดี
1.พัฒนาระบบบริการ
1.1 วิเคราะห์บริบทของแต่ละพื นทีดู่จ้านวนผู้ป่วย
อัตราก้าลัง ระบบการจัดบริการ แหล่งสนับสนุน
เป็นต้น
1.2จัดแบ่งกลุ่มผป.ตามปิงปองจราจร 7 สี แบ่ง 4 กลุ่มตาม
แนวทางทีต้่อง DM 3,026 ราย อ.วังเหนือ - - ต.ค.- ธ.ค.65 NCD Board
ปรับระบบบริการและตามเป้าหมายทีจ่ว.ก้าหนด HT 7,248  ราย

1.3 ออกแบบระบบบริการใหม่ตามบริบทของพื นที่
2.การเข้าถึงการดูแลและคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
2.1  ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม (CPG) - - พ.ย.65-ธ.ค.65 สสจ.
2.2จัดช่องทางในการส่ือสาร consult ทาง line - - ต.ค.65-ก.ย.66 ธันยพัต
    -  consult แพทย์ผู้รับผิดชอบโซน ( 4 โซน)
2.3 จัดบริการผู้ป่วยตามกลุ่มสีแต่ละสี  ดังนี - - พ.ย.65-ธ.ค.65 NCD Board
ทุกสีอยู่ในรพ.สต. /NPCU ได้ โดย



   2.3.1 กลุ่มสีเขียว ได้รับการดูแลทีบ่้าน โดยอสม.หรือ มอค.
รพ.สต.บ้านฮ่าง 484 คน

FBS 70-124 mg/dl   /BP ≥ 139/89 mmHg  ทุก 3
เดือน รพ.สต.ทุ่งอั ว  959  คน
  โดยผป.ควรได้รับการเจาะ dtx และวัด BP ทีบ่้าน ก่อนวัน
นัด 1 สัปดาห์
  - นัด HbA1C ทุก 6-12 เดือน รพ.สต.ป่าแขม 782 คน

 - ส่งต่อไปรับยาทีร่พ.สต.ใกล้บ้านโดย อสม /มอค.ในพื นทีใ่ห้
การดูแล รพ.สต.ปงถ ้า  327คน

โดยมีปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบวงกว้าง รพ.สต.ตึงใต้ 335 คน

 - จัดยาให้ทีบ่้านโดยอสม.เป็น pre pack รพ.สต.ปงวัง 824  คน - - ก.พ.-ก.ย66 NCD clinic
 - มีการนัดติดตามรับยาทุก  3 เดือน รพ.สต.ไผ่แม่พริก 534   คน

 -หลังให้บริการมีการคืนข้อมูลให้จนท. ลงระบบข้อมูลใน 
HOSxP /JHCIS รพ.สต.ดอนแก้ว 509  คน

ผ่านทางไลน์ รพ.สต.ร่องเคาะ 703 คน

 - ติดตาม สุ่มออกให้บริการร่วมกับอสม. ทุก 4 เดือน รพ.สต.วังใหม่ 285 คน

 - ประเมินความพึงพอ /ปัญหาอุปสรรค เขตรพ 1224  คน

  2.3.2 กลุ่มสีเหลือง  ได้รับการดูแลโดยรพสต.
 FBS 125-154 mg/dl   /BP 140/90-159/100 ทุก3 
เดือน รพ.สต.บ้านฮ่าง  170 คน - - มี.ค.-ก.ย.66 NCD Board
  - นัด HbA1C ทุก 3 เดือน รพ.สต.ทุ่งอั ว  159  คน FCT
 - ส่งต่อไปรับยาทีร่พ.สต.ใกล้บ้านให้การดูแลโดยรพ.สต. ใน
พื นที่ รพ.สต.ป่าแขม 228  คน

 - ถ้าค่า FBS , BP สูงครั งแรก ประเมินพฤติกรรมเส่ียงและ
อาการผิดปกติ รพ.สต.ปงถ ้า 93 คน



  รักษาตามอาการโดยทีมรพ.สตในพื นที่ รพ.สต.ตึงใต้  126 คน

 - ถ้าสูงครั งที ่2  หรือมีความผิดปกติให้ประเมินพฤติกรรม
เส่ียงและอาการผิดปกติ รพ.สต.ปงวัง 207 คน

รักษาตามอาการโดยทีมมอค. ในพื นที่ รพ.สต.ไผ่แม่พริก 134 คน

 - จัดยาให้ทีบ่้านเป็น pre pack  นัดทุก  3 เดือน รพ.สต.ดอนแก้ว  108 คน

 - ส่งต่อทีม รพ.ทีอ่อก NPCU สัญจรถ้ามีอาการผิดปกติ รพ.สต.ร่องเคาะ 208  คน

รพ.สต.วังใหม่ 79  คน

เขตรพ 294  คน
   2.3.3 กลุ่มสีส้ม ,สีแดง DM/HT ทีเ่จาะเลือดประจ้าปี 
ได้รับการดูแลโดย - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD Board
 NPCU มีทีมออกให้บริการในรพ.สต. ตามวันทีก่้าหนดเป็นทีมสหวิชาชีพรพ.สต.บ้านฮ่าง  72 คน

โดยออกบริการทุก  PCC zone ๆละ 1วัน โดยวันจันทร์ PCC
 ร่องเคาะ

รพ.สต.ทุ่งอั ว  83  คน

ได้แก่ รพ.สต. ร่องเคาะ  รพ.สตดอนแก้ว และ รพ.สต. วังใหม่
รพ.สต.ป่าแขม 81  คน

PCC ทุง่ฮั ว ได้แก่ รพ.สต.ทุง่ฮั ว รพ.สต.บ้านฮ่าง รพ.สต.ปงถ ้า 83 คน

PCC ป่าแขม ได้แก่ รพ.สต.ปงถ ้า, รพ.สต.เมืองตึง, รพ.สต. ป่าแขม รพ.สต.ตึงใต้  39 คน

PCC รพ. ได้แก่ รพ.สต.ไผ่แม่พริก, รพ.สตปงวัง และกลุ่มเวชรพ.รพ.สต.ปงวัง 67 คน

รพ.สต.ไผ่แม่พริก 45 คน

รพ.สต.ดอนแก้ว  43 คน

รพ.สต.ร่องเคาะ 101  คน

รพ.สต.วังใหม่ 34  คน

เขตรพ  201  คน
  - ประชุมหารือ วางแผนปรับระบบบริการ ( แพทย์ ,จนท.
รพ.สต.ละ 2 คน จนท.ที่ร่วมบริการ 11,520               UC  ม.ค. 66 NCD Board
เภสัช 2 พยาบาล 3 )  และ Conference  case complex 
แยกตาม NPCC   4 แห่ง อ.วังเหนือ ส.ค.-66



PCC ทุก 6 เดือน 
การติดตาม
 - นัดรับยาทุก 1 เดือน
 -มีการติดตามผลค่า FBS , BP  ทุก 1 เดือน  (อย่างน้อย 4 ครั ง) - - พ.ย65.-ก.ย66 สุพรรณ
 - เจาะ HbA1 C ติดตามทุก 3 เดือน หลังเข้ากิจกรรมรร.เบาหวานความดัน - - ก.ค.-ส.ค.66 สุพรรณ
ปรับพฤติกรรมกลุ่มป่วยสีแดง
1. ทุกรพ.สต.มีรายชื่อกลุ่มป่วยเป้าหมายคือกลุ่มสีแดงที่

DM 58 ราย อ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD clinic
 - FBS ≥183 mg% ติดต่อกัน 2 ครั ง
 - BP >  180/110 mmHg ติดต่อกัน 2 ครั ง
2. จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ครอบคลุมปัญหา
ของผป. โดยใช้

อ.วังเหนือ 
- - มี.ค.-ก.ย.66 NCD Board

 Shared Care Plan
3. สร้าง awareness โดย SMBG SMBP DM 58 ราย รพ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD clinic
โดย - ประเมินความพร้อมผู้ป่วย/ญาติทุกรายมีระดับน ้าตาล 
 - FBS >182 mg% ติดต่อกัน 2 ครั ง
 - BP >  180/110 mmHg ติดต่อกัน 2 ครั ง
 - มีอายุ <60 ปีหรือ> 60  ปี ต้องมี care Giver
 - ยินยอมเข้าร่วมเข้าร่วมท้า SMBG / SMBP
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินท้า SMBG / SMBP
 - ผู้ป่วยทีม่ีปัญหาภาวะ  Hypoglycemia บ่อยๆหรือรุนแรง
hypoglycemia unawareness 
 - สอนการเจาะเลือดปลายนิ วด้วยตนเลงแก่ผู้ป่วยและญาติ

  ให้สาธิตย้อนกลับให้ดู

 - สอนการบันทึกลงสมุดในแบบบันทึก



 - มีการติดตามผล   4 ครั ง

3.การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ าปี 

3.1  รพสต./PCU เจาะเลือดทีห่น่วยบริการและรพ.จัดรถรับเลือดไปตรวจทีร่พ. DM 3,026 ราย อ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD clinic
รพ.เปิด VN  ลงข้อมูลผลเลือด  ฟังผลเลือด รับยาทีร่พ.สต. HT 7,248  ราย

3.2 รพ.ส่งจนท.lab ไปบริการที ่PCU และน้าเลือดไปตรวจทีร่พ. รพ.เปิด VN  - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD clinic
3.3 การคัดกรอง ตาเท้าฟัน ทีร่พ.สต.
 -ส้ารวจความเพียงพอของเคร่ืองตรวจ monofilament 
 -ด้าเนินการจัดซื อ monofilament ให้เพียงพออย่างน้อย รพ.สต.ละ 1อัน 3,000 UC ต.ค.65-ก.ย.66 NCD clinic
 - คัดกรอง ตา เท้าเคล่ือนที ่ทีร่พ.สต.ทุกแห่ง
ผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติเส่ียงสูงได้รับรองเท้าเบาหวาน DM เส่ียงสูง 150 คน อ.วังเหนือ 180,000 UC ต.ค.65-สค.66 NCD clinic

1. กิจกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพและปอ้งกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้ปว่ย
เบาหวาน ผู้ปว่ย DM ทกุราย 

รพ. และรพ.สต.
- - ต.ค.65 - ก.ย.66 พรียา

 - ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปว่ยโรคเบาหวาน (รายใหม/่รายเก่า) ที่มาที่
 NCD clinic (ที่มารับบริการที่

ที่มีจพ.ทนัตฯ

และวางแผนการรักษา NCD clinic) 

 - ฝึกทกัษะใหส้ามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเองได้

 - ใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจ้าเปน็

 - จัดระบบคัดกรองมะเร็งช่องปาก ในกลุ่มอายุ 35 ปชีึ นไป โดยเน้น
การฝึกส้ารวจ

ผู้รับบริการอายุ 35 
ปขีึ นไป

สภาวะช่องปากตนเอง



3.4 ตรวจ EKG ในกลุ่มป่วย DM/HT ทีม่ีอายุ 60 ปี ขึ นไป รพ.สต.บ้านฮ่าง 391 คน อ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD Board
  - ส้ารวจกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต.ทุ่งอั ว  673  คน

  -  EKG ทีร่พ.สต. ยืมเคร่ืองเวียนสลับไป รพ.สต.ป่าแขม 601  คน

  - มอบหมายให้ แพทย์ประจ้า PCC อ่านผลให้ รพ.สต.ปงถ ้า  234 คน

 3.5 Telemedicine ในการรักษาผู้ป่วย กรณีวันทีไ่ม่มีแพทย์ออกตรวจรพ.สต.ตึงใต้ 277  คน

พยาบาล NCD คอยประสาน ด้าเนินการให้ รพ.สต.ปงวัง 572  คน

 - สนับสนุนการจัดระบบบริการtelemedและจัดหาอุปกรณ์ให้มีครบทุก รพ.สต.ไผ่แม่พริก 381   คน

NPCU 4 zone รพ.สต.ดอนแก้ว 343  คน

 - ท้าทะเบียนผู้ทีใ่ช้ระบบบริการ telemed รพ.สต.ร่องเคาะ 549  คน

 -  มีการติดตามประเมินผลหลังใช้ รพ.สต.วังใหม่ 190 คน

3.6ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มป่วย เขตรพ. 987  คน

ด้าเนินการสร้างช่องทางส่ือสาร - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD Board
 -จัดตั งกลุ่มไลน์ กลุ่ม DM กลุ่ม HT ตามบริบทของพิ นที/่หมู่บ้าน/ชุมชน/รพ.สต. - - ต.ค.65-ธค.65 NCD Board
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็น  KEY massage เป็นพยาบาล - - ต.ค.65-ธค.65 NCD Board
 - ประสัมพันธ์ ให้ความรู้ในกลุ่มไลน์องค์ความรู้จากกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD Board
 - นัด F/U 1 เดือน และ Shared Care Plan
กลุ่มป่วยสีแดง uncontrolled (DM FBS ≥183 mg%) (HT BP≥180/110mmHg) NPCU 4 แห่ง อ.วังเหนือ 

 ติดต่อกัน 2 ครั ง
 - การจัดตั งโรงเรียนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้โมเดลล้าพูน
กิจกรรม : นันทนาการ ความรู้ ประเมินผล
 - ลงทะเบียนผู้ป่วยและเปิดวันให้บริการในวันทีท่ีม PCU รพ.ออกให้บริการ - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD Board
 - ติดตามค่า HbA1C ค่า BP ทุก 3เดือนหลังเข้าร่วมกิจกรรม - - ม.ค.,เม.ย,ก.ค.66 NCD Board

4. พัฒนาศักยภาพทีมดูแลผู้ป่วย
 - อบรม mini case Manager พยาบาล NPCU 4 แห่ง อ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 NPCU



 - อบรมหลักสูตร   Nurse case Manager 4 เดือน พยาบาลNCD1 คน 50,000 กรุณา
 -  อบรม System Manager นว.สสอ. - - ต.ค.65-ก.ย.66 สสอ.

5. ระบบข้อมูล 
5.1 ทุกแห่งส้ารวจผู้ป่วย DM /HT ทีไ่ม่ได้ป่วยจริง - - ต.ค.65-ก.ย.66 NCD Board
5.2 เครียข้อมูลผู้ป่วยทีไ่ม่ได้ป่วยจริง - - ต.ค.65-ก.ย.66 IM

6.การควบคุมก ากับติดตามและประเมินผล
6.1 การบันทึกเข้าถึงภาวะแทรกซ้อน ตา ไต หัวใจ ฟัน เท้า HDC รพ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 สุพรรณ
6.2ผลลัพธ์การควบคุมโรค ของผู้ป่วย DM HT HDC รพ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 สุพรรณ

7.สรุปผลการด าเนินงาน
 7.1 CM ติดตามผลลัพธ์ทุกเดือน HDC รพ.วังเหนือ - - ต.ค.65-ก.ย.66 สุพรรณ

รวมเป็นเงิน 215,320              บาท

ประเด็น / งาน : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ
1. ขยายกิจกรรมดูแลสุขภาพ กลุ่มอายุ 55-59 ป ีระดับต้าบล จ้านวน 8 ต้าบล ร้อยละ 40 ของต้าบลทั งหมด
2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิได้รับการดูแล ร้อยละ 85
3. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (Fall  สมองเส่ือม  ตา ห ูฟนั  ซึมเศร้า) ร้อยละ 60
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

บรูณาการกับ HRD

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คปสอ. วังเหนือ จังหวัดล าปาง

1. อ้าเภอวงัเหนือ โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปขีึ นไป  ตาม  HDC ณ  วนัที่  15 กย. 65  ทั งหมด 10,167 คน คิดเปน็ร้อยละ 32.6 ของประชากรรวม



3. ปงีบประมาณ 2565  ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL  ร้อยละ 91.5  พบวา่ติดสังคม  ร้อยละ 98.74 (8,920คน)  ติดบา้น  ร้อยละ 1.01 (92คน) ติดเตียง  ร้อยละ 0.24 (22คน)

4. การจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื อต่อผู้สูงอายุและคนพกิาร ในป ี2563 สถานบริการผ่านการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตราฐานส่ิงแวดล้อม 5 ด้าน ผ่านเกณฑ์ 9 แหง่ 

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 070104

โครงการผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติที่ดี

1.65 ปีเรียกพ่ีได้ไหมPre Aging Program : อายุ 55-59 ปี ร้อยละ 40 ของ รพสต./รพ.วงัเหนือ ม.ค. ,เม.ย. 66 คป.สอ.วงัเหนือ

ต้าบลทั งหมด ที่ไหนบา้ง

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย(ุ55-59ป)ี (4 ต้าบลๆละ50คน) ต.วังเหนือ ต.ทุง่ฮั ว

ต.ร่องเคาะ ต.ป่าแขม

1. ต้าบลเปา้หมาย ด้าเนินการจัดกิจกรรม pre Aging Program คป.สอ.วงัเหนือ รพสต./รพ.วงัเหนือ

  เตรียมความพร้อมทมีสหวชิาชีพ

  จัดอบรมทมีวทิยากร ครู ข สหวชิาชีพ (แผนไทย พยาบาล จ้านวน 8 ต้าบล รพสต./รพ.วงัเหนือ 5,200

   นักวชิาการ จนท.ทนัตฯ) ใหจ้นท.ทกุต้าบล และวทิยากร 35 คน

   คัดเลือกต้าบลเปา้หมายในการจัดตั งศูนย์ชะลอวยั อาย5ุ5-59 ปจี้านวน รพสต./รพ.วงัเหนือ

 (Anti-Aging Center) 200 คน (4 ต้าบล)

  คัดเลือกกลุ่มเปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

2. ปงีบประมาณ 2565 การคัดกรองภาวะเส่ือม หรือกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียง /ผิดปกติ มากที่สุด ได้แก่ ภาวะโภชนาการ พบผู้สูงอายุที่มีดัชนีมวลกายต้่า
กวา่เกณฑ์ (ผอม ร้อยละ 20.70) ดัชนีมวลกายเกิน (เร่ิมอ้วนและอ้วน) ร้อยละ 16.25  รองลงมา ได้แก่ มีภาวะข้อเข่าเส่ือม ร้อยละ 8.75 ,เส่ียงต่อภาวะหกล้ม ร้อยละ 5.02 สุขภาพช่องปาก
และฟนั ร้อยละ 0.82 และเร่ิมมีภาวะสมองเส่ือม ร้อยละ 0.98

5. อปท.ทีเ่ข้าร่วม LTC ปี 59 - 66 จ้านวน 3 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ ...37.5... คือ อบต.ร่องเคาะ,อบต.ทุง่ฮั ว,ทต.วังเหนือ จัดท้า Care plan แล้ว 53 ฉบับ

ล าดับ



  เปดิศูนย์ Anti-Aging Center รพ.วงัเหนือ

   จัดกิจกรรม intervention ตามหลักสูตร (8 weeks) โดย อาย5ุ5-59 ปจี้านวน รพสต./รพ.วงัเหนือ 132,000 พ.ค-ส.ค 66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

 วทิยาการครู ข  ที่ผ่านการอบรม จาก สสจ. 200 คน (4 ต้าบล)

  สร้าง Line group Anti-aging center รายต้าบล รพสต./รพ.วงัเหนือ พ.ค 66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

  ติดตามและประเมินผลรายบคุคล/ภาพรวม 4 ครั ง สมาชิก  มี.ค.-สค.66 ณฐมณ/ณัฐรดา/

Anti-aging center แพทย์แผนไทย

2. ประสานน้าหลักสูตรบรูณาการ รร.สูงอาย/ุชมรมผู้สูงอายุ ,ทอ้งถิ่น 1 ครั ง สสอ.วงัเหนือ สค.66 ณฐมณ/ณัฐรดา/

แพทย์แผนไทย

     - คืนข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในเวทปีระชุมก้านันผู้ใหญ่บา้น ก้านันและผู้ใหญ่บา้น อ้าเภอวงัเหนือ  -  - ตค - ธค.65 คป.สอ.วงัเหนือ

 ระดับอ้าเภอและการประชาสัมพนัธส์ร้างกระแส ผ่านส่ือ เช่น จ้านวน 80 คน

 facebook , Line 

2. อยู่ล าปาง ไม่ล าพัง ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแล

   2.1อัพเดตทะเบยีนผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ / อยู่คนเดียว ทุกรพสต./รพ.วังเหนือ เขตรับผิดชอบ ต.ค.65 ,ม.ค.,เม.ย., รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

   2.2ส้ารวจบคุลากรในการอบรม CM ที่ขาด/ย้าย/เกษยีณ ทุกรพสต./รพ.วังเหนือ เขตรับผิดชอบ ก.ค.-66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

2.3จัดอบรมฟื้นฟคูวามรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ทุกรพสต./รพ.วังเหนือ เขตรับผิดชอบ บรูณาการ ม.ค.-ก.ย. 66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

ร่วมกับ HRD ต.ค. - ธ.ค. 65 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

   2.2ประสาน ภาคีเครือข่ายเพื่อออกแบบแนวทางการดูแลและ ทุกรพสต./รพ.วังเหนือ เขตรับผิดชอบ

ส่งต่อผู้สูงอายุ

          - คืนข้อมูลใหก้ับ  อปท.ภาคีเครือข่าย  กพ.66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

          - ประสานภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมบา้นและประเมินการให้ กพ.66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

ความช่วยเหลือ

          - ด้าเนินการใหค้วามช่วยเหลือโดยภาคีเครือข่าย กพ.-พค.66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.



          - ภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมประเมินคุณภาพชีวติ 2 ครั ง ทกุต้าบล พค.66,สค.66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

1 ครั ง เขตรับผิดชอบ ม.ค.-66 รพ.วงัเหนือ/รพ.สต.

3. Lampang Smart Aged Society 

3.1.แต่งตั งคณะกรรมการบรูณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระดับอ้าเภอ ทุกรพสต./รพ.วังเหนือ ต.ค. - พ.ย. 65 คปสอ.วงัเหนือ

3.2.ทกุ PCU ออกแบบและจัดบริการประเมิน/คัดกรอง รักษา ส่งต่อ PCUร่องเคาะ,ปา่แขม ต.ค. - พ.ย. 65
PCUร่องเคาะ,ปา่

แขม
(fall,สมองเส่ือม,ตา,ห,ูฟนั,ซึมเศร้า) ทุ่งฮั ว วงัเหนือ ทุ่งฮั ว วงัเหนือ

3.3.จัดตั งคลินิกผู้สูงอายุ โดยจัดช่องทางบรูณาการใน NCD รพ.วงัเหนือ ม.ค. - เม.ย. 66
PCUร่องเคาะ,ปา่

แขม
หรือคลินิกทั่วไป (ผู้ปว่ยนอก) ทุ่งฮั ว วงัเหนือ

3.4.รายงาน ประเมินผล ทกุไตรมาส ม.ค. - ก.ย. 66
PCUร่องเคาะ,ปา่

แขม
ทุ่งฮั ว วงัเหนือ

137,200          -

ประเด็น / งาน : อาหารปลอดภัยรอบร้ัวโรงเรียน

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารปลอดภยัรอบรั วโรงเรียน”

2.ร้อยละ 100 ของร้านค้ารอบรั วโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยัรอบรั วโรงเรียน

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ปี 2565 1. เด็ก 6-14 ป ีมีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละ 52.5 ซ่ึงยังต้่ากวา่เปา้หมายที่ก้าหนด    (>ร้อยละ 66)

2. ภาระเร่ิมอ้วนและอ้วน ปงีบประมาณ 2565 ภาพรวมจังหวดั พบร้อยละ 16.49 เกินเปา้หมายที่ก้าหนด (ร้อยละ10)

จ านวน แหล่งงบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คปสอ....วังเหนือ...... จังหวัดล าปาง

ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

งบประมาณ



1 รหัสโครงการ 070105

โครงการรณรงค์การจ าหน่ายและบริโภคอาหารปลอดภัย

รอบร้ัวโรงเรียน อ.วังเหนือ ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดกิจกรรม

1. ทบทวน/แต่งตั ง คณะท้างานอาหารปลอดภยัระดับอ้าเภอ คณะท้างาน อ.วงัเหนือ - - ต.ค 65 ภก.กิตติพงศ์
(ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอาหารจากส่วนโรงพยาบาล-สสอ., อาหารปลอดภยั (8 ต้าบล) คุณภมูินทร์ สูญปั้ง
อปท., ผู้บริหารสถานศึกษา, สมาคมผู้ปกครอง, ผู้ประกอบการ/ ระดับอ้าเภอ
แผงค้า, ผู้น้าชุมชน, ตัวแทนนักเรียน/เครือข่ายเยาวชน ฯลฯ) 25 คน
*** ขับเคล่ือนคณะท้างานอาหารปลอดภยัระดับอ้าเภอ โดยบรูณา

การการท้างานร่วมกับคณะกรรมการ พชอ.วงัเหนือ ***

2. ประชุมคณะท้างาน 4 ครั งต่อป ี(ทกุ 3 เดือน) คณะท้างาน อ.วงัเหนือ 6,000 UC ภก.กิตติพงศ์
ครั งที่ 1 - น้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ ปญัหาและผลกระทบจากการ อาหารปลอดภยั (8 ต้าบล) ธ.ค 65 คุณภมูินทร์ สูญปั้ง
จ้าหน่ายและบริโภคอาหารในเขตพื นที่รอบรั วโรงเรียน ระดับอ้าเภอ
          - ก้าหนดนโยบายและผลักดันใหเ้กิดการขับเคล่ือนมาตรการ 25 คน
ความปลอดภยัด้านอาหารรอบรั วโรงเรียน อ.วงัเหนือ ป ี2566

          - ตรวจแนะน้าครั งที่ 1 ครบทกุ setting

ครั งที่ 2 - ติดตามก้ากับตาม Small  Success ม.ค. 66
          - ตรวจแนะน้าครั งที่ 2 ครอบคลุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ50 

ของเปา้หมาย

ครั งที่ 3 - ติดตามก้ากับตาม Small  Success ก.พ. 66
          - ตรวจแนะน้าครั งที่ 3 ครอบคลุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ75 

ของเปา้หมาย

.         - ตรวจรับรองตามเกณฑ์ที่ก้าหนด พร้อมมอบปา้ยรับรอง



ครั งที่ 4 - ตรวจติดตามหลังจากได้รับมอบปา้ยรับรอง มิ.ย. 66
3. ส้ารวจและจัดท้าทะเบยีนโรงเรียนเปา้หมาย สถานศึกษาทกุระดับ อ.วงัเหนือ - - ต.ค.-พ.ย. 65 คณะท้างาน
3.1 ศูนย์เด็กเล็ก 48 แหง่ (8 ต้าบล) อาหารปลอดภยั
3.2 โรงเรียนประถมศึกษา/ประถมขยายโอกาส ระดับอ้าเภอ
3.3 โรงเรียนม้ธยมศึกษา

3.4 โรงเรียนเปา้หมายในพื นที่ถ่ายโอน

4. ส้ารวจและจัดท้าทะเบยีนร้านค้า/แผงค้าจ้าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านค้า/แผงค้า อ.วงัเหนือ - - ต.ค.-พ.ย. 65 คณะท้างาน
รอบโรงเรียน (รอบรั วโรงเรียน ร้ศมี 100 เมตร) จ้าหน่ายอาหาร (8 ต้าบล) อาหารปลอดภยั
4.1 ร้านค้า  เคร่ืองด่ืมรอบรั ว ระดับอ้าเภอ
4.2 ร้านจ้าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม โรงเรียน 
4.3 แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม  ร้ศมี 100 เมตร

ทกุแหง่
5. เตรียมความพร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนการด้าเนินงาน คณะท้างาน อ.วงัเหนือ 15,000 UC ต.ค 65 คณะท้างาน
5.1 ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแร็กซ์, ฟอร์มาลิน อาหารปลอดภยั (8 ต้าบล) อาหารปลอดภยั
สารฟอกขาว, สารกันรา, สารโพลาร์) ระดับอ้าเภอ
5.2 ชุดทดสอบ SI2

5.3 ชุดทดสอบ อ.11

5.4 salt meter

5.5 เคร่ืองวดัความหวาน

5.6 ส่ือประชาสัมพนัธ ์รณรงค์การบริโภคและจ้าหน่าย

อาหารปลอดภยัส้าหรับโรงเรียน ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

 - ส่ือ social media ( face book , Line ฯลฯ)

 - ส่ือส่ิงพมิพ ์แผ่นพบั โปสเตอร์รณรงค์

5.7 ปา้ยรับรองการผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์อาหารปลอดภยัรอบรั ว 20,000 UC



โรงเรียน

 - ปา้ยรับรองโรงเรียน โรงเรียนผ่านเกณฑ์ อ.วงัเหนือ
 - ปา้ยรับรองสถานประกอบการ สถานประกอบการ (8 ต้าบล)

ผ่านเกณฑ์
6. ประชาสัมพนัธ ์สร้างแรงจูงใจและชี แจงท้าความเข้าใจโรงเรียน สถานศึกษาทกุระดับ อ.วงัเหนือ - - พ.ย. 65 คณะท้างาน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภยัรอบรั วโรงเรียน 48 แหง่ (8 ต้าบล) อาหารปลอดภยั

ระดับอ้าเภอ
7. จัดอบรมชี แจงและท้าความเข้าใจการขับเคลือนกิจกรรมโครงการ สถานศึกษาทกุระดับ อ.วงัเหนือ - - พ.ย. 65 คณะท้างาน
อาหารปลอดภยัรอบรั วโรงเรียนส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับ- 48 แหง่ (8 ต้าบล) อาหารปลอดภยั
ผิดชอบ ระดับอ้าเภอ
*** บรูณาการการท้างานร่วมกับ "แผนงานการประชุมปฎบิติัการ

ครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการขับเคล่ือน

ประเด็นการด้าเนินงานแนวทางการพฒันาโรงเรียนรอบรู้

ด้านสุขภาพ (Health Literate School)"

8. ตรวจประเมินกลุ่มเปา้หมายตามเกณฑ์อาหารปลอดภยัรอบรั ว สถานศึกษาทกุระดับ อ.วงัเหนือ - - คณะท้างาน
โรงเรียน (ตรวจประเมิน 3 รอบและตรวจติดตาม) 48 แหง่ (8 ต้าบล) อาหารปลอดภยั

สถานประกอบการ ระดับอ้าเภอ

ทกุแหง่
ครั งที่ 1 - ตรวจแนะน้าสุขาภบิาล เน้นประเด็นการปกปดิอาหาร ธ.ค. 65
การแต่งกาย ไม่ใช่มือหยิบจับอาหาร   ไม่ใช้โฟม

          - ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแร็กซ์, ฟอร์มาลิน

สารฟอกขาว, สารกันรา, สารโพลาร์)

      - ตรวจวดัระดับความเค็มในอาหาร/เคร่ืองด่ืม (<ร้อยละ 15)

      - ตรวจวดัระดับความหวานในอาหาร/เคร่ืองด่ืม(น ้าตาลน้อยกวา่



5% กรณีที่ใส่น ้าแข็ง/น ้าตาลน้อยกวา่ 10% กรณีก่อนใส่น ้าแข็ง)

      - ตรวจสอบความถูกต้องฉลากผลิตภณัฑ์ (เลขสารรบบอาหาร)

ครั งที่ 2 - ตรวจแนะน้าสุขาภบิาล เน้นประเด็นการปกปดิอาหาร ม.ค. 66
การแต่งกาย ไม่ใช่มือหยิบจับอาหาร   ไม่ใช้โฟม

          - ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแร็กซ์, ฟอร์มาลิน

สารฟอกขาว, สารกันรา, สารโพลาร์)

      - ตรวจวดัระดับความเค็มในอาหาร/เคร่ืองด่ืม (<ร้อยละ 15)

      - ตรวจวดัระดับความหวานในอาหาร/เคร่ืองด่ืม(น ้าตาลน้อยกวา่

5% กรณีที่ใส่น ้าแข็ง/น ้าตาลน้อยกวา่ 10% กรณีก่อนใส่น ้าแข็ง)

      - ตรวจสอบความถูกต้องฉลากผลิตภณัฑ์ (เลขสารรบบอาหาร)

ครั งที่ 3 - ตรวจแนะน้าสุขาภบิาล เน้นประเด็นการปกปดิอาหาร ก.พ.66-ส.ค.66
การแต่งกาย ไม่ใช่มือหยิบจับอาหาร   ไม่ใช้โฟม

          - ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแร็กซ์, ฟอร์มาลิน

สารฟอกขาว, สารกันรา, สารโพลาร์)

      - ตรวจวดัระดับความเค็มในอาหาร/เคร่ืองด่ืม (<ร้อยละ 15)

      - ตรวจวดัระดับความหวานในอาหาร/เคร่ืองด่ืม(น ้าตาลน้อยกวา่

5% กรณีที่ใส่น ้าแข็ง/น ้าตาลน้อยกวา่ 10% กรณีก่อนใส่น ้าแข็ง)

      - ตรวจสอบความถูกต้องฉลากผลิตภณัฑ์ (เลขสารรบบอาหาร)

      - ตรวจรับรองตามเกณฑ์ที่ก้าหนด พร้อมมอบปา้ยรับรอง

ครั งที่ 4 - ตรวจเยี่ยมและติดตามการด้าเนินงานหลังใหก้ารรับรอง มิ.ย.66-ส.ค.66
อาหารปลอดภยัรอบรั วโรงเรียน (ภาคเรียนละ 1 ครั งต่อราย)

9. ใหก้ารรับรองกลุ่มเปา้หมายที่ผ่านเกณฑ์และมอบปา้ยรับรอง โรงเรียนผ่านเกณฑ์ อ.วงัเหนือ - - ก.พ.66-ส.ค.66 คณะท้างาน
อาหารปลอดภยัรอบรั วโรงเรียน สถานประกอบการ (8 ต้าบล) อาหารปลอดภยั

ผ่านเกณฑ์ ระดับอ้าเภอ



10. จัดท้าและส่งรายงานสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าเดือนต่อ คณะท้างาน คปสอ.วงัเหนือ - - ธ.ค.65-ส.ค.66 คณะท้างาน
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดัล้าปาง ภายในทกุวนัที่ 25 ของเดือน อาหารปลอดภยั อาหารปลอดภยั

ระดับอ้าเภอ ระดับอ้าเภอ

 41000

ประเด็น / งาน : 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 1. ร้อยละของอ าเภอท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ100)

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 070106

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คปสอ.วังเหนือ จังหวัดล าปาง

                     ปงีบประมาณ 2565 อ้าเภอวงัเหนือได้ด้าเนินงาน คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ้าเภอ (พชอ.) โดยเน้นใหเ้ครือข่ายระดับอ้าเภอ ใช้พื นที่เปน็ฐานประชาชนเปน็ศูนย์กลางตามแนวทาง
ประชารัฐร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ และส้านักงานกองทนุสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนและบรูณาการร่วมกันในการพฒันา
คุณภาพชีวติและสุขภาพของประชาชน  จัดตั งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติและระบบสุขภาพ อ้าเภอ (District Health Board : DHB) พฒันารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ้าเภอที่เหมาะสมกับพื นที่ 
และใหม้ีการจัดการทรัพยากรด้านบคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้และงบประมาณร่วมกัน มีการเน้นการแก้ไขปญัหา ODOP และด้าเนินการไปพร้อมกับปญัหาตามนโยบาย คือ  ประเด็นส่วนกลาง ได้แก่ 
1.การดูแล เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบาง ,2.การสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ,3.การปอ้งกันอุบติัภยัทางถนน ,4.โครงการพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพยีง ,5.
โครงการพระราชด้าริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรรัชการที่ 10 เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด้าริ “เราท้าความ ดี เพื่อชาติ สาสน์ กษตัรย์” ,6.โครงการในพระ
บรมศานุวงศ์ เช่น โครงการตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื นที่สูง ,โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห ์,โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ โครงการ TO
 BE NUMBER ONE และ 7.การพฒันาและแก้ไขปญัหาตามบริบทพื นที่ ได้แก่ 1.โรคไม่ติดต่อเร่ือรัง (NCD) 2......................................(รอการประชุม พชอ)

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

1. ทบทวนการแต่งตั งที่ปรึกษา/ อนุกรรมการเพื่อร่วมขับเคล่ือน
1.1 ทบทวนค้าส่ังและแต่งตั งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับ
อ้าเภอวงัเหนือ (21 คน)

1 ทมี อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ต.ค.65-ธ.ค.65 เลขา.พชอ

1.2 ทบทวนค้าส่ังและแต่งตั งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับ
ต้าบล (พชต.) ตามสถานบริการ เชื่อมโยงสู่ระดับหมู่บา้น พชม.

8 ทมี อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ต.ค.65-ธ.ค.65 คปสอ.วงัเหนือ

1.3 แต่งตั งคณะท้างานพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ้าเภอวงัเหนือ ส่วน
สาธารณสุข (ผอ.รพ.สต./รพช./สสอ.) บรูณาการกับค้าส่ัง คปสอ.วงั
เหนือ

1 คณะ/21 คน อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ต.ค.65-ธ.ค.65 คปสอ.วงัเหนือ

2.การจัดประชุม

2.1 ประชุมคณะท้างานพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ้าเภอวงัเหนือ ส่วน
สาธารณสุข เตรียมวเิคราะหป์ญัหาสาธารณสุข เพื่อเตรียมไปในเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ พชอ.วงัเหนือ ในประเด็น การพฒันาและ
แก้ไขปญัหาตามบริบทพื นที่ ได้แก่ 1. ประเด็นโรคไม่ติดต่อเร่ือรัง 
(NCD เบาหวานและความดันโลหติสูง) 2..............(รอประชุม พชอ.) 
21 คน ๆ ละ 120 บาท

คณะท้างาน พชอ. 
ส่วนสาธารณสุข 
จ้านวน 21 คน

อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ต.ค.65-ธ.ค.65 คปสอ.วงัเหนือ

2.2 ประชุมคณะกรรมการ พชอ.วงัเหนือและคณะอนุกรรมการฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเปา้หมายร่วมกัน ก้าหนด
บทบาท/ประสานการท้างานระหวา่งหน่วยงานเชื่อมภาคีประเด็นที่
เกี่ยวข้องในพื นที่เปา้หมาย เปน็การประชุมแบบมีส่วนร่วมในการน้า
ข้อมูลด้านต่าง ๆ มาวเิคราะหป์ญัหา/ประเด็นพฒันา วเิคราะห์
กลุ่มเปา้หมาย น้ามาคัดเลือกประเด็นส้าคัญ ค้นหาแนวทางปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาร่วมกันเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพชีวติตามบริบทใน
พื นที่ 30 คน ๆ ละ 90 บาท

1 ครั ง /
คณะกรรมการ 

พชอ.วงัเหนือและ
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่

เกี่ยวข้อง จ้านวน 30
 คน

อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ต.ค.65-ธ.ค.65 คณะกรรมการ 
พชอ.วงัเหนือ



2.3 ประชุมคณะท้างาน พชอ.ส่วนสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก้าหนดบทบาทแนวทางการด้าเนินงาน พชอ. มอบหมายภารกิจสู่การ
ด้าเนินงาน ระดับ พชต. จ้านวน 20 คน

1 ครั ง /
คณะกรรมการ 

พชอ.ส่วน
สาธารณสุขและ

ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ้านวน 20

อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 UC ม.ค.66-มี.ค.66 คปสอ.วงัเหนือ

2.4 ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับต้าบล ผู้น้า อสม. 
ในพื นที่และผู้เกี่ยวข้อง จ้านวน 8 ทมี ๆ ละ 20 คน ได้แก่ 1) ทมีวงั
เหนือ 2) ทมีทุ่งฮั ว 3) ทมีวงัแก้ว 4) ทมีวงัซ้าย 5) ทมีวงัทอง 6 ) ทมี
วงัทรายค้า 7) ทมีวงัใต้ 8)ทมีร่องเคาะ  สนับสนุนคณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวติระดับอ้าเภอพฒันาทกัษะ area management 
บริหารแผนพฒันาคุณภาพชีวติและแก้ไขปญัหาสุขภาพใหด้้าเนินการ
เชิงพื นที่ area operation แบบบรูณาการระหวา่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในอ้าเภอ โดยการใหค้ณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับต้าบลน้าแนวทางปอ้งกันและแก้ไขปญัหาร่วมกันเกี่ยวกับการ
พฒันาคุณภาพชีวติตามบริบทในพื นที่ ในประเด็นโรคไม่ติดต่อเร่ือรัง 
(NCD เบาหวานและความดันโลหติสูง) 2.แก้ใขปญัหาในพื นที่ระดับ
ต้าบลของตนเอง

คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับต้าบล ผู้น้า 
อสม. ในพื นที่และ

ผู้เกี่ยวข้อง จ้านวน 8
 ทมี

อ้าเภอวงัเหนือและ
สถานบริการ

สาธารณสุข 10 แหง่

0.00 ม.ค.66-ก.ย.66

3. รายงานผลการด้าเนินงาน เพื่อรายงานไปยังอ้าเภอ (ตาม
แบบฟอร์มรายงานจังหวดั) ผ่าน Google Drive รายเดือน

12 เดือน อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ต.ค.65-ก.ย.66 คณะกรรมการ 
พชอ.วงัเหนือ

4.ทบทวนบทบาท หน้าที่ เลขานุการ พชอ.และพฒันาความเข้มแข็ง
ทมีเลขานุการพชอ. ในการขับเคล่ือนงาน การติดตามการด้าเนินงาน
ตามเปา้หมายที่วางไว้

4 ครั ง อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ธ.ค.65 มี.ค.65 มิ.ย.
65 ก.ย.65

คณะกรรมการ 
พชอ.วงัเหนือ



5. ประเมินสมรรถนะตนเองตามแนวทาง UCCARE และรายงานผล
การประเมินเพื่อวางแผนยกระดับการขับเคล่ือนงานร่วมกับจังหวดั
และเขตสุขภาพ 2 ครั ง

2 ครั ง อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 มี.ค.66 ก.ย.66 คณะกรรมการ 
พชอ.วงัเหนือ

6. ประชุมติดตามผลการด้าเนินการ ทั งกระบวนการและผลลัพธท์ี่
เกิดขึ น /ผลงานเด่นและนวตักรรม คณะกรรมการ พชอ.และ
ผู้เกี่ยวข้อง

4 ครั ง /30 ราย อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 ม.ค.66-ก.ย.66 คณะกรรมการ 
พชอ.วงัเหนือ

7. ประชุมสรุปผลการด้าเนินการ ทั งกระบวนการและผลลัพธท์ี่เกิดขึ น
 /ผลงานเด่นและนวตักรรม โดยคณะท้างาน พชอ.ส่วนสาธารณสุข
และผู้เกี่ยวข้อง จ้านวน 20 คน

1 ครั ง/21 คน อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 UC ก.ค.66-ก.ย.66 คปสอ.วงัเหนือ

8.ติดตามหนุนเสริมใหก้้าลังใจระหวา่งอ้าเภอ ถอดบทเรียนจากการ
ขับเคล่ือนคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ้าเภอ น้าเสนอ
ผลงานเด่น ข้อค้นพบแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ทรงใหข้้อเสนอแนะ

คณะกรรมการ 
พชอ.วงัเหนือและ

คณะอนุกรรมการฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ้าเภอวงัเหนือ 0.00 มิ.ย.66-ก.ย.66 คณะกรรมการ 
พชอ.วงัเหนือ

รวมงบประมาณท้ังหมด 0.00











































เพิม่เติมจัดอบรมทีมวิทยากร ครู ข สหวิชาชีพ(แผนไทย พยาบาล นักวิชาการ) ให้ต้าบลอื่นๆ 

-ปรับงบประมาณราคาสมุนไพรพอกเข่า พอกหน้า เพิม่งบสมุดประจ้าตัว

2.พอก
เข่า ชุด

ราคาวัสดุประกอบการอบรม1.สมุนไพรพอกหน้า 
ชุดละ 70 บาท

3.ฝึกสมอง ชุดละ 2504.สมุดประจ้าตัวผู้สูงอายุเล่มละ 
50 บาท





ตั ง รพ. ผู้รับผิดชอบอยู่ NPCU






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































