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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงิน  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

กลุ่มวัย

กลุ่มแม่และเด็ก

1 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็ก ป ี2562 อ าเภอปาย

กจิกรรม

1.1ทบทวนโครงสร้างและบทบาทภารกจิ MCH  Board ระดับอ าเภอ

1.2ทบทวน CPG และมาตรฐานการบริการของ รพ.แม่ข่ายและรพ.สต. เร่ือง

-คลินิก ANC คุณภาพ

-หอ้งคลอดคุณภาพ

-คลินิกเด็กดีคุณภาพ(โภชนาการ พัฒนาการ EPI)

-ระบบเฝ้าระวังความเส่ียงในระยะต้ังครรภ ์คลอด และหลังคลอด

-ระบบ Refer  คุณภาพ

-ระบบติดตาม case ฝากครรภค์ร้ังที่ 2และ3 ระบบติดตาม case หลังคลอดคร้ังที่ 3

-ระบบติดตามหญิงต้ังครรภก์ลุ่มเส่ียงใหเ้ข้าถึงบริการ

-ระบบการเฝ้าระวังการเข้าถึงบริการของเด็กปฐมวัย โดยใช้บญัชีรายชื่อและวัน เดือน ปี

 ที่จะต้องรับบริการ เปน็ตัวควบคุม ก ากบั ติดตามกลุ่มเปา้หมาย

1.3ฟืน้ฟูความรู้และทักษะบคุลากรทุกระดับ ด้านบริการและการบนัทึกข้อมูลในระบบ 

43 แฟ้ม

1.4ท าแผนควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล

1.5ถอดบทเรียนการท างานและปรับปรุงวิธีการท างาน

 -เพือ่ลดอตัราการตายในแม่และเด็ก

-เพือ่สร้างเด็กไทยคุณภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

-คณะกรรมการพัฒนางาน

อนามัยแม่และเด็ก 20 คน

-ผดบ.25 คน

-อสม.ต่างด้าว10 คน

-หญิงต้ังครรภ ์400 คน

-เด็ก 0-72 เดือน2,397 คน

-รพ.สต. 11 แหง่

-สสช.6 แหง่

-รพช.1แหง่

-สสอ.1แหง่

-จนท.ระดับปฏบิติั 20 คน

3 คร้ัง/ปี




พ.ย.-ธ.ค.2561

พ.ย.-ธ.ค.2561

ม.ค.2562

ธ.ค.2561

ม.ค./พ.ค./ก.ค.2562

งบ UC 

CUP ปาย/

อปท.

          91,500.00            4,000.00         10,000.00           5,000.00           5,000.00  -สุพาณี

-จนัทร์ทิพย์

-ศรีสะอาด

-อรณิช

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก ป ี2562 อ าเภอปาย

2.1สนับการการด าเนินงานมหศัจรรย์ 1,000 วันแรกแหง่ชีวิต

-จดัเล้ียงอาหารเสริมโปรตีนในหญิงต้ังครรภต่์อเนื่อง 90 วัน

-จดัระบบส่งต่อหญิงต้ังครรภใ์นพืน้ที่ทุรกนัดารใหค้ลอดอย่างปลอดภยั

2.2สนับสนุนการด าเนินงานต่อเนื่องโครงการเด็กปฐมวัยสูงดี สมส่วน พัฒนาการดี ฟัน

ไม่ผุ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อเนื่องจากป ี2561

2.3บรูณาการกบัองค์กรเอกชน  ศาสนา และภาครัฐอื่นๆ นอกเครือข่ายสาธารณสุขใน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสและมีความเส่ียง

2.4พัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

 -เพือ่สร้างการมีส่วนเชิงสังคมในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแม่และเด็ก

(1.งบ อปท.

*จดัเล้ียงอาหาร

เสริมโปรตีนในหญิงต้ังครรภ์

90 วัน 200,000.-

*สนับสนุนโครงการสูงดีสมส่วนฯ 150,000.-

2.งบUC รพ.ปาย 5,000 .-)

 -หญิงต้ังครรภ ์400 คน

-เด็ก 0-72 เดือน2,397 คน

-ศูนย์เด็กเล็ก23 แหง่

-เทศบาลต าบล 1 แหง่

-อบต.7แหง่

-มูลนิธิรักษ์เด็ก

-พมจ.

-องค์กรศาสนา

คริสต์

ม.ค.-ก.ย.2562

ม.ค.-ม.ีค.2562

ม.ค.-ม.ีค.2562

เม.ย.2562

งบ UC 

CUP ปาย/

อปท.

        355,000.00                     -          250,000.00        100,000.00                    -    -จนัทร์ทิพย์

-สุพาณี

-อรณิช

-ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.

สต.

กลุ่มวัยเรยีนและวัยรุน่

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยทุธศาสตร ์ที ่1การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (Promotion α Prevention  Excellence)

ประเด็น/กลยทุธ ์ ..... ประชาชนเป้าหมายเขา้ถึงบรกิารทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน .......

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที-่ถึงวันที)่

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) งบประมาณรวม 

(บาท)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงิน  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที-่ถึงวันที)่

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) งบประมาณรวม 

(บาท)

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะชีวิตเยาวชนวัยเรียนแบบบรูณาการ

3.1 การเฝ้าระวังทางโภชนาการ และการแกป้ญัหาภาวะบกพร่องโภชนาการ

3.2 การคัดกรองภาวะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ได้แก ่สายตา การได้ยิน การตรวจสุขภาพ

ช่องปาก ตรวจสุขภาพทางกาย การคัดกรองภาวะซึมเศร้า และความเครียด 

3.3 การสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค

3.4 การเสริมสร้างทักษะชีวิต เร่ืองเพศศึกษา ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม

3.5 การใหส้ร้างระบบการเข้าถึง การใหค้ าปรึกษาของเยาวชนที่มีปญัหา

3.6 การจดัการส่ิงแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ (การพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม

3.7 การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนวัยเรียน

3.8 การตรวจสุขภาพจติในสถานศึกษา (โครงการน าร่องโรงเรียนมัธยม 2 แหง่)

3.9 จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชน นอกระบบโรงเรียนร่วมกบั กศน ./พม./อปท./

มูลนิธิรักษ์เด็ก/ชมรมเส้ือม่วง

3.10 ควบคุมก ากบั ติดตาม และประเมินผล ร่วมกบัภาคีเครือข่าย

1.เพือ่ใหเ้ยาวชนวัยเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย

และจติใจ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีและอยู่ใน

ส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภยั

 2.เพือ่ใหเ้ยาวชนในวัยเรียน มีทักษะในการจดัการ

ตนเอง เมื่อประสบภาวะวิกฤตในชีวิต

(งบCU CUP 23,000

งบกองทุนต าบลตามที่ร.ร.ขอสนับสนุนผ่านโครงการ0

 - ร.ร.มัธยม 2 แหง่

- ร.ร.ขยายโอกาส 7 แหง่

- ร.ร.ประถม 28 แหง่ 

- จ านวนนักเรียน 4,733 คน

- เทศบาลต าบล1 แหง่

- อบต. 7 แหง่




ม.ิย.-ก.ย.2562

พ.ย.2561/ก.ค.2562

งบ UC 

CUP ปาย

          23,000.00        5,000.00         13,000.00           5,000.00                    -   


-จนัทร์ทิพย์

-มนิดา

-อรณิช

-ปยิากร

กลุ่มวัยท างาน

4 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี 

ป ี2562

4.1 จดัท าทะเบยีนรายชื่อกลุ่มเปา้หมาย ที่ไม่ได้รับการคัดกรองตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

เพือ่วางแผนการรณรงค์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

4.2 จดัท าแผนรณรงค์ โดยใช้ระบบโซน รพ.สต.

4.3 พัฒนาทักษะการบนัทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม

4.4 ควบคุม ก ากบั ติดตามผลในคปสอ.ปาย

 - เพือ่ใหก้ลุ่มเปา้หมาย เข้าถึงบริการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80

 -สตรี อายุ 30-60ป ีจ านวน 

2,567 คน

- สตรี อายุ 30-70ป ี

จ านวน 2,047คน

 ม.ค.-ม.ีค.2562 งบ UC 

CUP ปาย

10,000 -               10,000.00        -                  -               -ศรีสะอาด

-ณัฐพร

กลุ่มวัยสูงอายุ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงิน  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที-่ถึงวันที)่

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) งบประมาณรวม 

(บาท)

5 โครงการบรูณาการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยภาคีเครือข่าย  ป ี2562

กจิกรรม

6.1คัดกรอง ADL เพือ่จดักลุ่มเปา้หมายในการดูแล

6.2ประชุมคณะท างาน LTC เพือ่ก าหนดแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ตามกลุ่ม ADL

6.3น าเสนอข้อมูลผู้สูงอายุจากการคัดกรอง ADL และแนวทางการดูแล ผ่านเวที

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล  และเวทีประชุมอื่นๆ  เพือ่บรูณาการกบั

ภาคีเครือข่าย นอกองค์กร

6.4จดัท าแผนร่วมกบัภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามบทบาทภารกจิ

6.5บรูณาการกจิกรรมกบัโครงการอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกนั   เพือ่ลดความซ้ าซ้อน และ

ประหยัดงบประมาณ

6.6ขับเคล่ือนและขยายพืน้ที่การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

6.7ส่งเสริมการด าเนินงานต าบลความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  ผ่านเครือข่าย 

ได้แก ่กศน./พม./อปท./อสม.

6.8พัฒนาระบบการด าเนินงานต าบล

ดูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิงในระยะยาว  ร่วมกบั อปท.

6.9สนับสนุน รพ.สต.และเครือข่ายในชุมชนจดัท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนั

โรคในผู้สูงอายุผ่านกองทุนสุขภาพต าบล

 -เพือ่เสริมสร้างการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้

กลไกตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กร

ภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนในการสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามความจ าเปน็

-เพือ่วางระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย  จติใจ

  อารมณ์  สังคม และจติวิญญาณในระยะยาว

1.กลุ่มเปา้หมายผู้สูงอายุที่มี

อายุ60 ป ีขึ้นไป 

ต.เวียงใต้ 888 คน/ต.เวียง

เหนือ 497 คน/ต.แม่นาเติง 

775 คน/ต.แม่ฮ้ี 522 คน/ต.

ทุ่งยาว 668 คน/ต.เมืองแปง 

468 คน/ต.โปง่สา 319 คน

รวมจ านวน 4,137 คน

2.ภาคีเครือข่าย ได้แก ่-อส

ม./-อปท./-กศน./-พม./-

สาธารณสุข/-อื่นๆ

7 ต าบล ต าบลแม่ฮ้ี/อบต.เวียง

เหนือ/

อบต.แม่นาเติง/อบต.แม่ฮ้ี

อบต.เมืองแปง




ม.ค.2562

ธ.ค.2561

ม.ค.2562

ม.ค.2562

ก.พ.-ก.ค.62

ก.พ.-ก.ค.62

ม.ค.-ก.ย.62

ก.ค.2562

งบ LTC ป ี

2560และ

2561

        183,400.00          20,000.00         50,000.00        100,000.00         13,400.00 


-จนัทร์ทิพย์

-ณัฐพร

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ

 กจิกรรม

7.1ส ารวจและท าทะเบยีนพระสงฆ์/สามเณร/แม่ชี

7.2คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์/สามเณร/แม่ชี บรูณาการกบังาน NCD/LTC/TB/

สุขภาพจติ

7.3แยกกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียงเพือ่วางแผนการดูแล

7.4ประเมินวัด/ส านักสงฆ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ เพือ่จดักลุ่มในการ

พัฒนาตามบริบทของพืน้ที่  เน้น

-การส่งเสริมการดูแลตนเองเพือ่ลดภาระการเจบ็ปว่ยด้วยโรคเร้ือรังในระยะยาว

-การจดัการส่ิงแวดล้อมภายในวัดที่เอื้อต่อสุขภาพ

7.5พัฒนาต้นแบบวัดส่งเสริมสุขภาพ และHL TEMPLE

7.6สรุปและถอดบทเรียนการท างาน Primary  care

1.เพือ่เฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพระสงฆ์

และบคุลากรในวัด

2.เพือ่ลดการเจบ็ปว่ยเร้ือรังจากโรคที่ปอ้งกนัได้

3.เพือ่ใหพ้ระสงฆ์เปน็แกนน าสุขภาพ

 -วัดและส านักสงฆ์ในพืน้ที่

อ าเภอปายทุกแหง่จ านวน 40 

แหง่

-ด าเนินการพัฒนาวัดต้นแบบ 

12 แหง่ ต.เวียงใต้ 2 แหง่

ต าบลอื่นๆ รพ.สต.ละ1 แหง่ 

(ยกเว้นหว้ยหมีไม่มีวัด)

รวม 12 แหง่




ม.ค.2562

ม.ค.2562

ม.ค.2562

ก.พ.-ก.ค.62

ก.ค.2562

งบ UC 

CUP ปาย

          20,000.00                     -           10,000.00          10,000.00                    -    -ประภาส

-จนัทร์ทิพย์

-ณัฐพร

Primary  care
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงิน  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที-่ถึงวันที)่

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) งบประมาณรวม 

(บาท)

7 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอปาย ป ี2562

กจิกรรมหลัก

8.1ทบทวนบทบาทภารกจิของ พชอ.และทบทวนรายชื่อ/ต าแหน่งคณะกรรมการ พชอ.

ใหเ้ปน็ปจัจบุนั  -แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล(พชต.)เพือ่

รองรับบทบาทภารกจิของ พชอ.

8.2น าเสนอข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอปาย ในที่ประชุม

คณะกรรมการ พชอ.ปาย เพือ่ร่วมก าหนดประเด็นขับเคล่ือน ของ พชอ.ปายในป6ี2

8.3ร่วมก าหนดบทบาทภารกจิของหน่วยงานที่ส่งผลต่อการลดปญัหาตามประเด็นที่

ก าหนด

8.4แต่งต้ังคณะท างานรองรับตามประเด็นปญัหาที่ก าหนด

8.5จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอตามประเด็นปญัหาที่ก าหนด

-บรูณาการกบัภารกจิที่เกี่ยวข้องระหว่างกนัของคณะกรรมการ พชอ. และส่วนราชการ

อื่นๆ

8.6ประชุมคณะกรรมการ เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

8.7สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน -เปดิเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานของ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล(พชต.) -ถอดบทเรียนการท างานใน

ภาพรวมระดับอ าเภอ -ก าหนดประเด็นขับเคล่ือน ป ี2563

 -เพือ่ส่งเสริมการสร้างทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับอ าเภอและต าบล




-คณะกรรมการ

*ระดับอ าเภอ 21 คน

*ระดับต าบลๆละ21 คน

รวม 147 คน




-ธ.ค.2561

งบ UC 

CUP ปาย

          35,000.00        3,000.00      10,000.00        7,000.00         15,000.00  -เฉลิมชัย

-จนัทร์ทิพย์

ICS

8 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือกบัภยัพิบติัและภยัสุขภาพอ าเภอปาย ป ี2562

กจิกรรม

9.1ทบทวนสถานการณ์การเกดิภยัพิบติัของอ าเภอปาย ย้อนหลัง 5-10 ปี

9.2ทบทวนคณะกรรมการ ICS ตามผังโครงสร้าง ใหเ้ปน็ปจัจบุนั

9.3ซ้อมแผนภยัพิบติัและภยัสุขภาพบนโต๊ะ 1 คร้ัง

9.4ซ้อมแผนโดยจ าลองสถานการณ์ในพืน้ที่ 1 คร้ัง ร่วมกบัหน่วยงานอื่นในพืน้ที่

9.5สรุปและถอดบทเรียนการท างาน

 1.เพือ่ทบทวนแผนใหเ้ปน็ไปตามสถานการณ์ปจัจบุนั

ของพืน้ที่

2.เพือ่ใหท้ีมสามารถน าสู่การปฏบิติัได้เมื่อเกดิ

สถานการณ์ขึ้นจริง

 -คณะกรรมการ

1.ในเครือข่าย(จนท. รพ.ปาย/สสอ.ปาย 

รพ.สต./สสช.)50 คน 

2.องค์กรภายนอก 60 คน (ทหาร/

ต ารวจ/หน่วยกูช้ีพ กูภ้ัยฯลฯ)

-ซ้อมแผนบนโต๊ะ

1 คร้ัง

-ซ้อมแผนจ าลองเหตุการณ์ 1 คร้ัง

พ.ค.-ม.ิย.2562

(หลังจงัหวัดจดัซ้อมแผน)

งบ UC CUP ปาย 37,000 -                       -                      37,000.00             -                       -สุทาทิพย์

-จนัทร์ทิพย์

9 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการและซ้อมแผนอคัคีภยัในโรงพยาบาล ป ี2562

10.1จดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่สร้างความเข้าใจกอ่นการปฏบิติั

10.2ฝึกทักษะปฏบิติัขณะเกดิเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล

10.3สรุปและประเมินผลโครงการ

 -เพือ่เตรียมความพร้อมบคุลากร ในการรองรับการ

เกดิอคัคีภยัในโรงพยาบาลปาย

บคุลากรใน รพ.ปาย 180 คน เม.ย.-พ.ค.62 งบ UC CUP ปาย           43,300.00                     -           43,300.00                    -                      -    -อไุรพร

-เจริญศักด์ิ

NCD
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงิน  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที-่ถึงวันที)่

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) งบประมาณรวม 

(บาท)

10 โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหติสูงในชุมชน โดยเครือข่าย อสม. ป ี

2562

กจิกรรม

11.1ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการคัดกรอง

11.2ก าหนด Time  Line ในการคัดกรองและท าการคัดกรองHT/DM

11.3น าข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมของกลุ่มเปา้หมายในชุมชน มาวิเคราะหเ์พือ่ใช้

ประโยชน์ในการวางแผนการท างาน

11.4บนัทึกข้อมูลจากการคัดกรองใหส้มบรูณ์เพือ่ประโยชน์ในการน าไปใช้วางแผนการ

ท างาน

11.5จดักจิกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

11.5.1ในสถานบริการ

-โรงเรียน NCD รายกลุ่ม

-คลินิก DPAC

-Case  management

-Home  B.P.

-ใช้ Tigger  BP ใน OPD/IPD

1.เพือ่ค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่และผู้มีความเส่ียงต่อโรค

ระยะเร่ิมแรก

2.เพือ่จดักจิกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่สอดคล้อง

กบัวิถีชีวิตและบริบทของของพืน้ที่

3.เพือ่ลดอตัราปว่ยเบาหวานความดันรายใหม่จาก

กลุ่มเส่ียงเบาหวานความดัน

 -ปชก.อายุ35ปขีึ้นไปที่ไม่ปว่ย

DM จ านวน 11,276คน

-ปชก.อายุ35ปขีึ้นไปที่ไม่ปว่ย 

HT จ านวน 9585 คน

-ผู้มารับบริการOPD/IPDทุกราย

-1 รพช./11 รพ.สต.

-รพ.ปาย

-11 รพ.สต.

-11 รพ.สต./1 รพช.

-รพ.ปาย




ต.ค.2561

ต.ค.-ธ.ค.2561

ธ.ค.2561

ม.ค.2562

ม.ค.-ก.ย.62

อปท/

งบ NCD

สสจ(ลด

เค็ม)/

งบNCDปี

61-62 

ที่สปสช.

        436,400.00         100,000.00        236,400.00          50,000.00         50,000.00  -จนัทร์ทิพย์

-รังสิมันต์

-ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.

สต.

11.5.2ในชุมชน

กจิกรรม

-จดัท าโครงการลดเค็มในชุมชน

1.ส ารวจโซเดียมในอาหารของครัวเรือน

ร้านอาหารในชุมชน

2.จดักจิกรรมรณรงค์ลดเค็ม

3.ประกวดหมู่บา้นลดเค็ม

4.ถอดบทเรียนการท างาน

-สนับสนุน รพ.สต./สสช./ชุมชน ในการจดัท าโครงการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกนั

โรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูงผ่านกองทุนสุขภาพต าบล

-บรูณาการกบังานอื่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกนั ได้แก ่GREEN&CLEAN  

Hospital  เกษตร   โครงการหลวงฯ

หมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพียง /ชุมชนปลอดเหล้า-บหุร่ี /ร้านอาหารปลอดภยั ฯลฯ

11.6สรุปและถอดบทเรียนการท างาน

ร่วมกบัภาคีเครือข่าย




 รพ.สต.ละ 1 หมู่บา้น รวม

11 หมู่บา้น

-รพ.ปาย

-11 รพ.สต.

-5 สสช.

1 คร้ัง50 คน




พ.ย.2561-

ม.ิย.2562

ม.ค.-ก.ค.2562

ธ.ค.2561-ก.ค.2562

ก.ค.2562

คุ้มครองผู้บรโิภค
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงิน  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที-่ถึงวันที)่

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) งบประมาณรวม 

(บาท)

11 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงและการใช้ยาปฏชิีวนะ

ในชุมชน

กจิกรรม

12.1พัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทย์ชุมชน

12.2ส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ โรงเรียน 

อ.ย.น้อย

10.3พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และช่องทางการรับรู้แกป่ระชาชน รวมทั้ง

ช่องทางการแจง้ข่าวสารเมื่อพบเหน็ส่ิงผิดปกติในชุมชน

12.4เฝ้าระวังผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชนโดยการส ารวจร้านช า  การสุ่มส ารวจ

เคร่ืองส าอาง   สุ่มส ารวจยาแผนโบราณในตลาดนัดชุมชน   สุ่มส ารวจการใช้ยา

ปฏชิีวนะของประชาชน

12.5บรูณาการกบัการด าเนินงาน GREEN & CLEAN  Hospital

12.6 สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียนการท างาน

 1.เพือ่ใหป้ระชาชนได้บริโภคผลิตภณัฑ์ที่ปลอดภยั

และได้มาตรฐาน

2.เพือ่ใหป้ระชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.เพือ่ลดอตัราผู้ปว่ยเชื้อด้ือยา




-ต.แม่ฮ้ี

-ต.แม่นาเติง

-ต.โปง่สา

-15 ร.ร.

-ในสถานบริการ

-ในชุมชน

-ในสถานศึกษา

-ร้านช าใน 62 หมู่บา้น

-ตลาดนัด 2 แหง่




ม.ค.2562

ม.ิย.-ก.ค.62

ธ.ค.61-ก.ย.62

คร้ังที่ 1

 ม.ค.-ก.พ.62

คร้ังที่2

ม.ิย.-ก.ค.62

ส.ค.2562

งบ UC 

CUP ปาย

35,000  -ภก.นัททินี

-ณัฐณิชา

-ชลิดา

-ศรีสะอาด

GREEN & CLEAN  Hospital

12 โครงการพัฒนา GREEN & CLEAN  Hospital แบบบรูณาการ  อ าเภอปาย 

ป ี2562

กจิกรรม

13.1สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม GREEN โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN 

ลงสู่ชุมชนใหเ้กดิ GREEN Community 

13.2ก าหนดกจิกรรมที่ท าร่วมกนัได้ระหว่างหน่วยบริการสุขภาพกบัภาคีเครือข่ายใน

การจดัการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและอาหารปลอดภยั

13.3ใชG้REEN & CLEAN  Hospital เปน็กลไกลขับเคล่ือนการด าเนินอาหารปลอดภยั

ในพืน้ที่ โดยสร้างต้นแบบ  

ขึ้นปา้ยร้านอาหาร สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ใช้ผักปลอดสาร ประกอบอาหาร

13.4หาแนวร่วมการท างานจากเครือข่ายในพืน้ที่ที่ประสบผลส าเร็จในการจดัการขยะ 

เพือ่ขยายผลไปพืน้ที่อื่น

13.5สรุปผลโครงการและถอดบทเรียน

1.เพือ่ยกระดับโรงพยาบาล GREEN & CLEAN  จาก

ระดับพืน้ฐานเปน็ระดับดีมาก

2.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบคุลากรและภาคี

เครือข่ายในการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ

3.เพือ่ลดปญัหาสุขภาพที่เกดิจากการบริโภคอาหาร

ไม่ปลอดภยั

(งบ UC รพ.ปาย 104,700.-

งบ อปท.ตามที่แต่ละหน่วยงานขอสนับสนุน และ

ท้องถิ่นต้ังไว้ในข้อบญัญัติท้องถิ่น)

 -รพ.ปาย

-รพ.สต.ในเครือข่าย 11 แหง่

-อปท.8 แหง่

-ตลาดนัด 2 แหง่

-ตลาดสด 3 แหง่

-โรงเรียน 38 แหง่

-ค่ายทหาร 1 แหง่

-ศูนย์เด็กเล็ก23 แหง่

-รีสอร์ท/โรงแรม/เกสเฮ้าส์ ที่

สมัครใจ

พ.ย.61-ก.ย.62 งบ UC 

CUP ปาย

        104,700.00       10,000.00      30,000.00      30,000.00      34,700.00  -อไุรพร

-เจริญศักด์ิ

-ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.

สต.ทุกแหง่

ทันตกรรม
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงิน  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที-่ถึงวันที)่

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) งบประมาณรวม 

(บาท)

13 โครงการยิ้มสดใสคนปายฟันดี

กจิกรรม

14.1ตรวจสุขภาพช่องปากกลุ่มแม่และเด็กในคลินิค ANC/WCC ในโรงพยาบาลและ 

รพ.สต.

14.2ตรวจสุขภาพช่องปากและส่งเสริมปอ้งกนัทางทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

14.3ตรวจสุขภาพช่องปากและส่งเสริมปอ้งกนัทางทันตสุขภาพในโรงเรียน

14.4ตรวจสุขภาพช่องปากและส่งเสริมปอ้งกนัทางทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ

14.5จดัท าแผนบริการกลุ่มเปา้หมายที่มีปญัหาสุขภาพช่องปาก ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  

โดยบรูณาการกบัทีมสุขภาพอื่นๆ

 -เพือ่ลดอตัราปว่ยด้วยโรคในช่องปากทุกกลุ่มวัยใน

พืน้ที่อ าเภอปาย

 -หญิงต้ังครรภ์

400 คน

-เด็ก0-2 ปี

300 คน

-เด็กวัยเรียน

(6-14 ป)ี

4,733 คน

-ผู้สูงอายุ

4,137 คน

-ผู้ปว่ยเบาหวาน

800 คน




ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ม.ิย.-ก.ค.62

ม.ิย.-ก.ค.62

ก.ค.62

งบ UC 

CUP ปาย

          83,000.00       20,000.00      20,000.00      20,000.00      23,000.00 ทพ.อนุพงศ์

     1,457,300.00     162,000.00    682,700.00    364,000.00    141,100.00


