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การพัฒนาการแพทยป์ฐมภูมิ
PCC

1 โครงการพฒันารูปแบบ Primary  Care  Cluster (PCC) 

อ าเภอปาย  จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
1.1ประชมุคณะกรรมการระดับอ าเภอ เพือ่ทบทวนการถอด

บทเรียนการด าเนินงาน ทีมหมอครอบครัวและCOC ปี 

2560-2561

1.2ก าหนด PCC ตามเกณฑ์ประชากร เป็น 1 PCC จดัรูปแบบ

บริการและการดูแลตามระบบโซน และพืน้ที่ห่างไกลตัวอ าเภอ 

เป็น 4 ทีม ประกอบด้วย

1.2.1ทีมสายเหนือ ประกอบด้วย 6 รพ.สต.

12.2 ทีมสายกลาง หมู่บ้านเขตรับผิดชอบรพ.ปาย

1.2.3 ทีมสายใต้ ประกอบด้วย 4 รพ.สต.
1.2.4 Private  Mini Cluster(PMC)

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกยีรติฯโป่งสา

(พืน้ที่ห่างไกลจาก ตัวอ าเภอ)

1.3จดัท าโครงสร้างของทีม  โดยพฒันาจากทีมหมอครอบครัว
เดิมและเพิม่เติมที่ปรึกษา เพือ่ให้สอดคล้องกบับทบาทภารกจิ

ของทีมงานและสภาพสังคมของอ าเภอปายในปัจจบุัน

 -เพือ่หารูปแบบการท างาน Primary  Care  

Cluster ที่สอดคล้องกบับริบทของพืน้ที่ในระยะยาว

 -ประชากรทั้งอ าเภอ 27,439

คน(ขอ้มูลจาก HDC เดือน 
ก.ย.61)แบ่งเป็น

ทีมที่1 จ านวน 9,886 คน

ทีมที่2 8,028 คน

ทีมที่3 6,879 คน

ทีม PMC 2,646 คน

-คณะกรรมการระดับอ าเภอ

20 คน

ทีมในระบบ

-อายรุแพทย์
-แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว

-แพทยห์ัวหน้าทีม




ธ.ค.2561

ธ.ค.2561

ธ.ค.2561

สปสช.จดัสรรให้ 

CUPปาย
งบ LTC

ปี2560

183,400

            183,400.00       10,000.00     100,000.00       50,000.00       23,400.00  -พญ.อนุสรา

-ณัฐพร
-จนัทร์ทิพย์

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

ยทุธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ (Service  Excellence)

ประเดน็/กลยทุธ์  ...จดับริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิตามบริบทของพ้ืนที่ให้ประชาชนไดร้ับบริการมาตรฐานเดยีวกัน ........

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 

(บาท)
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1.4จดัท ารูปแบบ Private  Mini Cluster

ของ สอน.โป่งสา  เพือ่เป็นต้นแบบในการพฒันาและขยายผลไป
ยงัพืน้ที่อื่นๆ

1.5ประชมุคณะกรรมการระดับอ าเภอ เพือ่ควบคุม  ก ากบั  

ติดตาม  ถอดบทเรียนระหว่างด าเนินการ เพือ่พฒันาต่อเนื่อง

1.6บูรณาการ การท างาน NCD/COC/LTC/สุขภาพจติ และ

หน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทภารกจิสนับสนุนการท างาน

ระหว่างกนั ได้แก ่อปท./พม./กศน./กิ่งกาชาดอ าเภอปาย/
ชมรมก านัน ผู้ใหญบ่้าน/ชมรม อสม./ชมรมผู้สูงอาย/ุอาสากู้ภัย

ปายสามัคคีการกศุล/ศูนยพ์ฒันาชาติพนัธ์และชนเผ่าฯ และ

องค์กรอื่นๆ

1.7 ศึกษาผลกระทบต่อการท างานในรูปแบบ R2R เพือ่พฒันา

ระบบการท างานของพืน้ที่

1.8สรุปและถอดบทเรียนการท างาน

 -เภสัชกร

-ทันตแพทย์
-พยาบาลวิชาชพี

-นักกายภาพบ าบัด

-นักจติวิทยา

-แพทยแ์ผนไทย

-นักวิชาการ/จพ.

                                    
          ทีมเครือขา่ยอื่นๆ

-อสม.

-ผู้น าชมุชน

-Care  giver

-อปท.

-อสพม.

-อาสากู้ภัยปายสามัคคี

-ผู้บริหารโรงเรียน

ธ.ค.2561

ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.

2562

2 โครงการพฒันาเครือขา่ยก าลงคนด้านสุขภาพ เพือ่จดับริการ

สุขภาพในชมุชน อ าเภอปาย ปี 2562
กจิกรรมหลัก

2.1พฒันาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.4.0 ในด้าน

-Digital  Skill(App.Smart อสม.)

-Health  Literacy(RDU/TB/สามล้านสามปีชวนคนเลิกบุหร่ี/

LTC(อสม.1คนชวนคนเลิกบุหร่ี3คน)

-Change  Agent

 1.เพือ่ให้ประชาชนระดับบุคคล  ครอบครัว  และ

ชมุชน เขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพอยา่งทั่วถงึ
ผ่านเครือขา่ยสุขภาพในชมุชน

2.เพือ่สร้างต้นแบบด้านสุขภาพทั้งระดับบุคคลและทีม

3.เพือ่สร้างความเขม้แขง็ของชมรม อสม.อยา่งต่อเนื่อง

อสม. 528 คน ม.ค.-มี.ค.62 งบ UC CUP ปาย

150,000

            150,000.00              -         50,000.00       50,000.00       50,000.00  -เจริญศักด์ิ

-จนัทร์ทิพย์
-พธุรักษ์

2.2 เพิ่ม อสม.เป็น อสม.นักจัดการสุขภาพ 2 คน/หมู่บ้าน
รวม 124 คน

เม.ย.-พ.ค.62

2.3พฒันาอาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.)
-อสค.ที่ดูแลผู้ป่วย LTC
-อสค.Buddy อสม. สัดส่วน 1:1

 -อสค. LTC 50 คน

-อสค. Buddy อสม. 528 คน

ม.ค.-มี.ค.62

2.4จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานนวัตกรรมระดับ
อ าเภอ

 1 คร้ัง อสม. 
7 ต าบล 62 หมู่บ้าน

เม.ย.-พ.ค.62
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2.5ส่ง อสม./ทีมนักจดัการสุขภาพ ร่วมน าเสนอผลงานระดับ

จงัหวัดและเขตสุขภาพ
2.6ประชมุสามัญสมาชกิชมรม อสม.อ าเภอปาย

 -อสม.ตัวแทน 11 สาขา

1 คร้ัง

 มิ.ย.62

ก.พ.62

2.7อบรมหลักสูตร Care  giver ตามหลักสูตร 70 ชั่วโมง ของ

กรมอนามัยร่วมกบั กศน.อ.ปาย

อสม./ญาติ

20 คน ในพืน้ที่ต าบลแม่ฮ้ี

ก.พ.-เม.ย.62 ใชง้บของ กศน.  -จนัทร์ทิพย์

-พชัรา

-ณัฐนันท์

3 โครงการพฒันาระบบสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  อ าเภอ

ปาย ปี 2562

กจิกรรม

3.1จดัระบบรักษาและดูแลต่อเนื่องภายใต้หลักการ Chronic  
care  model

3.1.1พฒันา NCD  clinic

  -การก าหนดทิศทางและนโยบาย(Healthcare  

Organization) 

  1)ทบทวนทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ผลลัพธ์  จากการ

ให้บริการมาปรับให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ผ่าน NCD  Board

3.1.2พฒันา CKD  Clinic

-ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย CKD ที่ท า CAPD

-จดัต้ังทีมสหวิชาชพีในคลินิก
-พฒันาศักยภาพทีม

3.1.3 ระบบสารสนเทศ

(Clinic  Information  System)

-ทบทวน  ปรับปรุง ทะเบียนขอ้มูล ให้ครบถว้นและเป็นปัจจบุัน
-ออกแบบระบบขอ้มูลให้สามารถ

1.เพือ่ลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของ

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

2.เพือ่ลดอตัราตายจากโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต

สูง/โรคหัวใจและหลอดเลือด/โรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยDM=1,110คน

ผู้ป่วยHT=2,971คน

    4คร้ัง/ปี

NCD  Board

20 คน

รพ.ปาย

  

-รพ.ปาย

-รพ.สต. 11 แห่ง

ม.ค.-ก.ย.62

ธ.ค./มี.ค./มิ.ย./ก.ย.62

 ม.ค.-มี.ค.62

ม.ค.62

ม.ค.-มี.ค.62

งบNCD ที่ สปสช.

จดัสรรให้ รพ.ปาย ปี

61-62

350,000

            350,000.00                 -       150,000.00     150,000.00       50,000.00  -นพ.สุรเชษฐ์ 

-ปาวีณา

-เพยีรศรี

-อโณทัย
-จนัทร์ทิพย์

-คณะกรรมการ

NCD อ.ปาย
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1)ชว่ยเตือนความจ าของผู้ป่วย

2)แยกแยะผู้ป่วยในฐานขอ้มูลเป็นกลุ่มยอ่ยความเส่ียง เพือ่
วางแผนป้องกนั และวางแผนการรักษารายบุคคล

3)ขอ้มูลสามารถใชร่้วมกนัได้ระหว่างทีมผู้ให้บริการและผู้ป่วยใน

ส่วนที่จ าเป็น

4)ประเมินประสิทธิภาพการท างานของทีมและระบบงานได้

3.1.4ปรับระบบบริการตามมาตรฐาน 

NCD  Clinic  plus  Delivery  System  Design
1)พฒันาคุณภาพทีมงาน

  -ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชดัเจน

 -จดัท า flow  chart, TOP-DOWN  process

2)การจดัท าแผนการรักษา(care  plan) กอ่นผู้ป่วยมาตามนัด 

เพือ่วางแผนการเขา้รับบริการในรูปแบบ One  Stop  Service

3)การจดัระบบบริการดูแลต่อเนื่อง

 -การนัดหมายให้ผู้ป่วยเขา้รับการรักษา

-แผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายกลุ่ม/รายบุคคล

-การติดตามผู้ป่วยขาดนัด




-รพ.ปาย

-รพ.สต. 11 แห่ง

-รพ.ปาย

-รพ.สต. 11 แห่ง




ต.ค.-ก.ย.62

4)กจิกรรม “โภชนมิตร”ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน

จากการงดอาหารและน้ า  ในระหว่างรอพบแพทย ์ในวันคลินิก

เบาหวาน

3.1.5สนับสนุนการจดัการตนเองของผู้ป่วย
(Self-Management  Support)

1)จดับริการเพือ่ส่งเสริมความรู้  ทักษะที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ

และการจดัการตนเองรวมถงึการวางแผนการดุแลตนเองได้อยา่ง

ต่อเนื่องร่วมกบัทีม

สหวิชาชพี โดยจดั 

1)DH  HL  camp 2)HL  model 2019
2)มีกระบวนการส่ือสารเพือ่คืนและแลกเปล่ียนขอ้มูลการดูแล

รักษาและจดัการตนเองของผู้ป่วยร่วมกบัทีมสหวิชาชพีทั้งที่บ้าน

และในโรงพยาบาล

3)สนับสนุนการจดัการตนเอง ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ และ

สัมพนัธภาพทางสังคม

 -คลินิกเบาหวาน รพ.ปาย

 เดือนละ 2 คร้ัง

 ม.ค.-ก.ย.62
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3.1.6การสนับสนุนการตัดสินใจในการดูแลป้องกนัและจดัการ

โรค (Decision  Support)
1)ทบทวนและปรับแนวเวชปฏิบัติ(CPG)โดย

อายรุแพทย ์ เป็นระยะๆเพือ่ให้สอดคล้องกบัปัญหาของ

ผู้รับบริการตามบริบทของพืน้ที่

2)ประเมินการปฏิบัติตามแนวเวชปฏิบัติCPG และ clinical   

tracer

3)มีระบบการให้ค าปรึกษาโดยอายรุแพทย์
4)Chronic  Case  Conference/KM ประชมุวิชาการโดยอายรุ

แพทย ์3 เดือน/คร้ัง  

4)การ conference case กรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง ใน 24 

ชั่วโมง หลังเกดิเหตุและมีการกระจายความรู้ให้แกผู้่ให้บริการ  

สามารถเขา้ถงึได้สะดวกและหลายชอ่งทาง

3.1.7การจดับริการเชื่อมโยงกบัชมุชน

(Community  Resources  and Policies)

-บูรณาการ การท างานร่วมกบัภาคีเครือขา่ยต่างๆในชมุชน 

ภายใต้การท างานแบบมีส่วนร่วม

3 เดือน/คร้ัง

-รพ.สต. 11 แห่ง

-อปท. 8 แห่ง

-พชอ./พชต.

-ชมรม อสม.ระดับอ าเภอ/

ต าบล/หมู่บ้าน

-ทีมอาสากู้ภัย

ธ.ค./มี.ค./มิ.ย./ก.ย.62

3.1.8การจดับริการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ในผู้ป่วย

เบาหวาน

-คัดกรองตาต้อกระจกโดยการคัดกรองในชมุชน

และถา่ยภาพจอประสาทตาด้วย Fundus  camera
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

3.1.9การตรวจ Lab  ประจ าปีส าหรับผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
3.1.10การใชค้วามรู้เชงิวิชาการในการพฒันาระบบบริการ ได้แก่

 R2R/ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในพืน้ที่และนอกพืน้ที่

3.1.11การติดตามการด าเนินงาน

1)ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานใน HDC

2)ติดตามใน คปสอ./กวป.
3)การติดตามและ coaching หน้างาน

4)Audit/Update  CPG โดยอายรุแพทย์

5)การประชมุ NCD Board/ประชมุวิชาการKM

Conference เพือ่ขบัเคล่ือนระดับอ าเภอ

3.1.12ถอดบทเรียนการท างาน

ผู้ป่วยDM=1,110คน

ผู้ป่วยHT=2,971คน
R2R 1 เร่ือง

-ทุกเดือน

-ทุกเดือน

-1คร้ัง/ปี
-2คร้ัง/ปี

-4 คร้ัง/ปี

1 คร้ัง

ก.พ.-มี.ค.62

ม.ค.-พ.ค.62

ม.ค.-ก.ย.62

  ม.ค.-ก.ย.62

  มี.ค.-พ.ค.62
  ม.ค./ก.ค.62

ธ.ค./มี.ค./มิ.ย./ก.ย.62

ก.ค.62

4 โครงการควบคุมป้องกนัวัณโรค อ าเภอปาย ปี 2562

กจิกรรมหลัก

4.1การพฒันาบุคลากร

4.1.1ประชมุชี้แจงแนวทางการด าเนินงานคัดกรองประชากรกลุ่ม

เส่ียงให้ผู้รับผิดชอบงานระดับต าบล   การบันทึกขอ้มูลในระบบ

โปรแกรม TBCM Online และวิธีปฏิบัติในการให้ยาผู้ป่วยวัณโรค

4.1.2พฒันาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรค

4.2ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชงิรุกในประชากรกลุ่มเส่ียงตามนิยาม
-กลุ่มเส่ียงหลัก ส่ง CXR

-กลุ่มเส่ียงรอง Verbal  screening คะแนน>3 ส่ง CXR ใน

ระบบ Fast  Tact

4.3พฒันาระบบส่ง Gene  Expert ให้ครอบคลุมมากขึ้น

4.4บันทึกขอ้มูลในโปรแกรม TBCM  Thailand

4.5ก ากบัติดตามให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษา

1.เพือ่ให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคเขา้ถงึ

ระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจวินิจฉยั  ป้องกนั

  ดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ

2.เพือ่พฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการ

ตรวจวินิจฉยั  ป้องกนั  ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรค

และผู้ป่วยวัณโรคของสถานบริการ

สาธารณสุข




ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.ปาย/

สสอ.ปาย/รพ.สต./สสช.

รวม 21 คน

-จนท.รพ.ปาย 4 คน

-ปชก.กลุ่มเส่ียงใน 7 ต าบล/62

 หมู่บ้าน




ธ.ค.61

ม.ค.62
ธ.ค.61-ก.ย.62

ธ.ค.61

ธ.ค.61-ก.ย.

งบ UC CUP ปาย               18,000.00    10,000.00              -        4,000.00      4,000.00  -พรัีญชน์

-ประภาส
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

4.5.1มอบหมายภารกจิการดูแลผู้ป่วยให้ จนท. รพ.สต.เป็น

รายบุคคล
4.5.2จดัท า Care  planผู้ป่วยวัณโรคเฉพาะรายและติดตามดูแล

ในระบบ  Thai  COC

4.5.3DOT โดย จนท.สาธารณสุข โดยใช ้Application  Line  

group ในการส่งต่อขอ้มูลผู้ป่วย และมีทางเลือกรับบริการรักษา

ส าหรับผู้ป่วยโดยใชแ้บบสอบถามความต้องการ

4.6ลดการเสียชวีิตของผู้ป่วยระหว่างการรักษา
4.6.1มีอายรุแพทยเ์ป็นพีเ่ล้ียงในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

4.6.2ประเมินความเส่ียงต่อการเสียชวีิตทุกราย  Admit กลุ่ม

เส่ียงต่อการเสียชวีิตสูง หรือติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจา้หน้าที่

ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

4.6.3ท า TB  Dead  case conference  ทุกราย

4.7การควบคุม ก ากบั ติดตาม และการส่งต่อ

4.7.1ติดตามผ่านระบบ TBCM  Online /คปสอ.

4.7.2ประชมุ NOC-TB และน าเสนอผลงานแกผู้่บริหาร

4.7.3ก ากบัติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโอนออก

  -ผู้ป่วย T.B.รายใหม่ทุกราย

ผู้ป่วย T.B.ทุกราย

ต.ค.61-ก.ย.62

5 โครงการป้องกนัควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

กจิกรรม

5.1จดับริการเชงิรุกในสถานบริการ โดยออกเยี่ยมส ารวจ

ร้านอาหาร คาราโอเกะ และสถานบริการ

5.2ลงขอ้มูล Online  ในโปรแกรม STI  VCT(POP  MAP)และ 
RTCM

5.3ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และ

วัณโรคในศูนยบ์ าบัดยาเสพติดของหน่วยงานเอกชนในพืน้ที่

5.4ติดตามกลุ่ม MSM รายเกา่ และจดัชดุบริการ RRTTR เพือ่

ค้นหากลุ่ม MSM รายใหม่

5.5 เสริมสร้างความรู้เร่ืองการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี /
ผู้ป่วยเอดส์

 -เพือ่ลดอตัราการระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพนัธ์




-ร้านอาหาร/คาราโอเกะ/

สถานบริการ 35 แห่ง

-ผู้เขา้รับการบ าบัดสารเสพติด
ในศูนยแ์สงอรุณ

จ านวน 15 คน

-กลุ่ม MSM รายเกา่ 

20 ราย

-ผู้ติดเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ 30 ราย




พ.ย.-ธ.ค.61

ธ.ค.61

พ.ค.62

ต.ค.61-ก.ย.62

มี.ค.62

งบ UC CUP ปาย               22,140.00      9,840.00      4,800.00      7,500.00              -   พรัีญชน์

ประภาส
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

6 โครงการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาต้านจลุชพีและการใชย้า

อยา่งสมเหตุสมผล
กจิกรรม

6.1โรงพยาบาลแม่ขา่ย และ รพ.สต.ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ 

RDU 1และ2

6.2โรงพยาบาลแม่ขา่ยและ รพ.สต.

วางแผนพฒันาตนเองให้ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2

6.3แต่งต้ังคณะกรรมการ RDU ระดับอ าเภอ  เพือ่ขบัเคล่ือน
การด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง  

6.4เพิม่ชอ่งทางการรับรู้เร่ืองเชื้อด้ือยา  และการป้องกนั แก่

ประชาชน

6.5พฒันาระบบ DUE ในโรงพยาบาล

6.6การควบคุม ก ากบั ติดตาม

-ติดตามผ่านระบบ HDC ทุกเดือนใน คปสอ.

-นิเทศติดตามงาน ใน รพ.สต.

1.เพือ่ให้เกดิความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใชย้า

2.เพือ่ลดการเกดิเชื้อด้ือยาและลดการป่วยจากเชื้อ
ด้ือยา

3.เพือ่สร้างมาตรฐานและขอบเขตการใชย้าปฏิชวีนะ

ในโรงพยาบาล




รพ.ปาย

-รพ.สต. 11 แห่ง

-แพทย/์เภสัชกร /จพ.เภสัช 

รพ.ปาย  3 คน
-จนท.สสอ.ปาย 1 คน

-จนท.รพ.สต. 11 คน

-ผู้รับบริการใน รพ.ปาย/รพ.

สต./สสช.

-ประชาชนทั่วไป

-รพ.ปาย

1 คร้ัง/ปี




ธ.ค.61

ธ.ค.61

ธ.ค.61

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.-มี.ค.62

ธ.ค.-ก.ย.62

ก.ค.62

งบ UC CUP ปาย               40,000.00      5,000.00       10,000.00    15,000.00    10,000.00  -ภก.ณัฐทินี

-จนัทร์ทิพย์

7 โครงการพฒันาระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้พกิาร ผู้ป่วยที่ขึ้น

ทะเบียน COCผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  และการ

ดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉยีบพลัน อ าเภอปาย ปี 2562

กจิกรรม

7.1จดัท าทะเบียนผู้ป่วย COC ให้เป็นปัจจบุัน ในระบบโปรแกรม

 Thai  COC  และทะเบียนผู้พกิาร เพือ่วางแผนการดูแลต่อเนื่อง

7.2ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและประชมุ

คณะกรรมการ เพือ่วางแผน  ควบคุม  ก ากบั  ติดตาม การ

ด าเนินงาน

1.เพือ่ให้ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนCOC มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

2.เพือ่ให้ผู้ป่วยชว่ยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

3.เพือ่ให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการจดัการอาการปวด

และอาการรบกวนในระยะท้ายของชวีิต อยา่งมี

คุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วน

ร่วมในการวางแผนการรักษาตนเองล่วงหน้า  มีโอกาส

ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพือ่การมีคุณภาพชวีิตที่
ดีตามความประสงค์จนถงึวาระสุดท้ายของชวีิต




ผู้พกิารในอ าเภอปาย 436 คน

-ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน COC 60 

ราย

-ทีมสหสาขาใน รพ.ปาย

-จนท.ใน สสอ.ปาย

-จนท.รพ.สต.

รวม 20 คน




พ.ย.-ธ.ค.61

งบ สปสช.สนับสนุน 

รพ.ปายในการดูแล

ผู้ป่วยระยะยาว

ปี 61-62

154,040 บาท

            154,040.00                 -         50,000.00       50,000.00       54,040.00  -พญ.อนุสรา

-อคัรพนัธ์

-ณัฐพร

-จนัทร์ทิพย์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

7.3จดัหาอปุกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับผู้พกิารทางการเคล่ือนไหว  

อปุกรณ์ส าหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ไว้ในศูนยย์มื-คืน อปุกรณ์
 ระดับอ าเภอ

7.4จดับริการเชงิรุกในชมุชน

7.4.1ทีมสหวิชาชพีติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชมุชนตาม Care  plan

 ของ COC

7.4.2สอนผู้ดูแลในครอบครัว  และในชมุชน ดูแลต่อเนื่อง  

ส่ือสารขอ้มูลผ่านทางไลน์กลุ่ม  โทรศัพท์  วิทยส่ืุอสาร
7.5ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

7.5.1องค์กรแพทยแ์ละทีมสหวิชาชพีใน รพ.ปาย ทบทวนการ

บรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่างๆด้วย Strong  

Opioid  Medication ในผู้ป่วยประคับประคอง

7.5.2คณะกรรมการ LTC ทบทวนการดูแลต่อเนื่องในชมุชน

และการส่ือสารกบัทีม รพ.แม่ขา่ย

7.6 การเยี่ยมเสริมพลังทีมท างานระดับต าบล โดยทีมรพ.แม่ขา่ย

7.6.1เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต./สสช.ในพืน้ที่ ไตรมาสละ 1 คร้ัง

 -ผู้พกิารทางกายกลุ่มติดบ้าน 

ติดเตียง ที่มีความจ าเป็นทุกราย

-รพ.สต. 11 แห่ง

-สสช. 1 แห่ง

รวม 33 คร้ัง

-ทีมเยี่ยม 4 คน




พ.ย.-ก.ย.62

ธ.ค.61

พ.ย.-ก.ย.62

7.6.2 ถอดบทเรียนการท างาน เพือ่พฒันาต่อเนื่อง

7.7ศึกษาผลกระทบในการท างานเพือ่วางแผนการดูแลระยะยาว

-R2R
***ร่วมกบัยทุธ์ 4

2 คร้ัง/ปี

1 เร่ือง

มี.ค.62

ก.ค.62

ม.ค.-ก.ค.62
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

8 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก อ าเภอปาย ปี 2562
กจิกรรม

8.1การจดับริการใน รพ.แม่ขา่ย

8.1.1คลินิกบริการแพทยแ์ผนไทยคู่ขนาน ใน 6 กลุ่มอาการ 

ประกอบด้วย

 -ไมเกรน/เขา่เส่ือม/ภูมิแพ ้ หวัด  ไอ/อมัพฤกษ์ อมัพาต/โรค

กระเพาะอาหาร  ริดสีดวงทวาร/โรคผิวหนัง
8.1.2การบริการดูแลหญงิหลังคลอด ด้วยวิธี เปิดท่อน้ านมเพือ่

กระตุ้นน้ านม   ทับหม้อเกลือ และอบสมุนไพร

8.2การจดับริการใน รพ.สต.

8.2.1สนับสนุนบุคลากรแพทยแ์ผนไทยจาก รพ.แม่ขา่ย

ปฏิบัติงานบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยใน รพ.สต.ต้นแบบ

8.2.2บุคลากรแพทยแ์ผนไทย จาก 

รพ.แม่ขา่ย ปฏิบัติงานบริการใน รพ.สต.อื่นๆ 

8.2.3ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชมุชน ร่วมกบัทีมสห

วิชาชพีในทีม COC

 -เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถงึบริการด้าน

การแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกที่มีคุณภาพ

 -ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการใน 

รพ.ปาย และ รพ.สต.เขต
อ าเภอปาย

 - รพ.สต.แม่ฮ้ี ทุกวันพธุ ของ

สัปดาห์

-รพ.สต. 9 แห่ง ยกเว้นแม่ฮ้ี/

โป่งสาเดือนละ 1คร้ัง/แห่ง

33 คร้ัง

 ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

งบ UC CUP ปาย

12,240 .-
งบของศูนยพ์ฒันา

ฝีมือแรงงานจ.

แม่ฮ่องสอน

21,000.-

              33,240.00         2,880.00       24,120.00         3,120.00         3,120.00   -จนัทร์ดี

-เดชาวัต
-ศรีสะอาด

8.3การบูรณาการ การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

กบัชมุชนตามบริบทของพืน้ที่

8.3.1สนับสนุนการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่พฒันาต่อยอด

การใชส้มุนไพร
8.3.2อบรมการนวดฝ่าเท้าเพือ่สุขภาพหลักสูตร 60 ชั่วโมง แกผู้่

ให้บริการในสถานประกอบการนวดในพืน้ที่อ าเภอปาย

8.3.3อบรมนวดไทยเพือ่สุขภาพหลักสูตร 150 ชั่วโมงชั่วโมง แก่

ผู้ให้บริการในสถานประกอบการนวดในพืน้ที่อ าเภอปาย

8.4การควบคุม ก ากบั ติดตาม

8.4.1ตรวจเฝ้าระวังร้านนวด  สปา ในอ าเภอปาย
8.4.2นิเทศติดตามการด าเนินงานใน รพ.สต.

ร่วมกบัประเมิน รพ.สต.ติดดาว




1 เร่ือง

20 คน

20 คน

1 คร้ัง/ปี

11 รพ.สต.




ม.ค.-ก.ค.62

ม.ค.62

ม.ค.62

ม.ค.-ก.ย.62

พ.ค.-มิ.ย.62



25

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

9 โครงการพฒันารูปแบบการด าเนินงานสุขภาพจติแบบองค์รวม ปี

 2562
5.1 การป้องกนัปัญหาการฆา่ตัวตายโดยใชก้ระบวนการ TOP 

MODEL /FOCUS GROUP

5.2 อบรมผู้ดูแล ผู้ป่วยจติเวชเร้ือรัง ที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน

5.3 การเยี่ยมบ้าน "อบอุ่นใจใกล้บ้าน"

5.4 คัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชากรกลุ่มเส่ียง

5.5 จดับริการจติแพทยห์มุนเวียน โดยโรงพยาบาลแม่ขา่ย 
(4คร้ัง/ปี)

5.6 Conference case ฆา่ตัวตายส าเร็จ

5.7 พฒันาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย

5.8 สนับสนุนชมุชน จดัท าโครงการแกป้ัญหาสุขภาพจติชมุชน 

ผ่านกองทุนสุขภาพต าบล

5.9 ถอดบทเรียนการท างาน

1.เพือ่ลดอตัราการฆา่ตัวตายส าเร็จ

2. เพือ่ให้ผู้ป่วย
จติเวชและผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจติใจเขา้ถงึ

บริการสุขภาพ

3.เพือ่สร้างเครือขา่ยในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจติ

ในชมุชนและเฝ้าระวังการฆา่ตัวตาย

 - 3 ต าบลๆ ละ 30 คน

 - 50 คน /3 รพ.สต.
 - ผู้ป่วยจติเวชขาดยา ทุกราย

- อาย ุ15 ปีขึ้นไป 

- ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง/หญงิต้ังครรภ์

- บุคลากรสาธารณสุข 15คน/

เครือขา่ย 20 คน

 - จติแพทยห์มุนเวียน4คร้ัง/ปี




ม.ค.2562

ม.ค.2562

พ.ย.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ม.ค.62

ธ.ค.61/มี.ค./มิ.ย./

ก.ย.62

งบ UC CUP ปาย /

สปสช.

82,920 20,730.00   20,730.00   20,730.00   20,730.00    -จ าปูน

-ปิยากร

10 โครงการพฒันาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด  

อ าเภอปาย ปี 2562

กจิกรรม

10.1จดัต้ังคลินิก MMT
10.1.1จดัประชมุขี้แจงทีมใน รพ.ปาย

(แพทย/์พยาบาล/นักจติวิทยา/เภสัชกร/จนท.ห้องแลป/จนท.

การเงิน)

เพือ่วางแผนการท างาน

10.1.2พฒันาศักยภาพบุคลากรในการบริหารและการบริการใน

คลินิก MMT โดยทีม รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

10.2พฒันาระบบการให้บริการเชงิรับ

ในคลินิกที่ส่งผลต่อการลดปัญหา

ยาเสพติดของพืน้ที่

10.2.1คลินิกยาเสพติด

-ระบบสมัครใจ/ระบบสมัครใจ บ.108 และระบบ พรบ.

10.2.2คลินิกเลิกสุรา

10.2.3คลินิกเลิกบุหร่ี
10.2.4จดัท ากลุ่มตามโปรแกรม Matrix  Programในกลุ่มผู้เลิก

1.เพือ่เพิม่การเขา้ถงึระบบการบ าบัดรักษาของผู้ป่วย

ยาเสพติด

2.เพือ่ให้ผู้ใช/้ผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์

ได้รับการติดตาม(พบตัว)และหยดุเสพต่อเนื่อง อยา่ง
น้อย 3 เดือน

 -ผู้ป่วยยาเสพติดในพืน้ที่ 

อ าเภอปาย

-ผู้ใชผู้้เสพยาเสพติดที่เขา้รับ

การบ าบัดรักษายาเสพติดทุก
ระบบ ในสถานบ าบัดฟืน้ฟผูู้

ติดยาเสพติด

20 ราย

20 ราย

 20 ราย 2คร้ัง/เดือน

ม.ค-สค2562 งบ UC CUP ปาย               30,000.00              -      10,000.00    10,000.00    10,000.00   -พรัีญชน์

-ปิยากร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

10.3พฒันาระบบการติดตามผู้เขา้รับการบ าบัด  ผู้เขา้รับบริการ

คลินิกเลิกบุหร่ี สุรา ผ่านทาง
-โทรศัพท์

-การF/U

-การเยี่ยมบ้านเชงิรุกร่วมกบัทีม COC

10.4พฒันาระบบขอ้มูลบริการให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ใน

การติดตามและวางแผนการท างานได้

-ทะเบียนบริการผ่านเว็ป
-บสต.

 -ผู้ผ่านการบ าบัดในคลินิก ต.ค.61-ก.ย.62

11 โครงการบูรณาการแกป้ัญหายาเสพติดผ่านภาคีเครือขา่ยนอก

ระบบสาธารณสุข
กจิกรรม

11.1จดักจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

11.2ขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ To  Be  Number One

 -เพือ่สร้างเครือขา่ยการมีส่วนร่วมในการลดปัญหายา

เสพติดของพืน้ที่อ าเภอปาย

 -โรงเรียนในพืน้ที่

-จดักจิกรรม 1 คร้ัง/ปี

มิ.ย.-62 งบ UC CUP ปาย               50,000.00              -                -      20,000.00    30,000.00   -พรัีญชน์

-ปิยากร
-ประภาส

12 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิและระบบส่งต่อ 

อ าเภอปาย ปี 2562

กจิกรรมหลัก

12.1พฒันา ER คุณภาพ

12.2พฒันาคุณภาพมาตรฐานระบบส่งต่อ

12.2.1ให้ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอเขา้ร่วมประชมุทีมพฒันา

ระบบส่งต่อของจงัหวัด และถา่ยทอดแนวทางการท างานแกท่ีม

ระดับอ าเภอ
12.2.2ท าFlow การส่งต่อของอ าเภอ ระบุชื่อ ชอ่งทางการ

ส่ือสาร  ยานพาหนะและแนวทางการปฏิบัติ

12.3พฒันาศักยภาพเครือขา่ยภายในอ าเภอ

1.เพือ่ลดความเหล่ือมล้ าด้านคุณภาพบริการทาง

การแพทยฉ์กุเฉนิแกป่ระชาชน

2.เพือ่ให้ประชาชนที่เจบ็ป่วยฉกุเฉนิวิกฤตสามารถ

เขา้ถงึบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครอบคลุมทุกพืน้ที่




-ER รพ.ปาย

-รพ.ปาย

-สสอ.ปาย




ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.-ก.พ.62

งบ UC CUP ปาย               50,000.00   -บรรจงจติ

-ประภาส

-จนัทร์ทิพย์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

12.3.1จนท. รพ.สต./สสช. พฒันาเร่ือง

-การใชโ้ปรแกรม Thai refer การเขยีนใบ Refer การบันทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ

-การดูแลชว่ยเหลือผู้ป่วยระหว่าง Refer

-พฒันาระบบ IT เพือ่รองรับระบบThai  refer ของ รพ.สต.

-ติดตามการใชโ้ปรแกรม

Thai  COC เพือ่รองรับการส่งต่อผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องในชมุชน

-จดัท าแนวทางระบบส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉกุเฉนิในพืน้ที่ห่างไกล
12.3.2เครือขา่ย อปท./ชมุชน/จติอาสาอื่นๆ เร่ือง

-ฟืน้ฟคูวามรู้และทักษะการชว่ยเหลือเบื้องต้น  การรายงาน

อาการผู้ป่วย

-การน าส่งผู้ป่วย  การประเมินความเส่ียงภาวะวิกฤตฉกุเฉนิ

-จดัท าแนวทางส่งต่อในพืน้ที่ห่างไกล(ระบุชื่อผู้ป่วย/ชื่อผู้

ประสาน/ผู้รับผิดชอบ/ยานพาหนะ/ชอ่งทางติด่อส่ือสาร)

12.4พฒันาระบบชอ่งทางการส่ือสาร

-มอบหมาย จนท.ให้เชค็สัญญาณวิทยส่ืุอสารทุกวัน และรายงาน

ผลในที่ประชมุ คปสอ./กวป.ทุกเดือน




-รพ.สต. 11 แห่ง
-สสช. 5แห่ง

-อสม. 528 คน

-อาสากู้ภัย 20 คน

-จนท.บรรเทาสาธารณภัยของ

 อปท. 14 คน




มี.ค.62

12.5พฒันาการใช ้Application ชว่ยเฝ้าระวังและส่งต่อภาวะ

วิกฤตฉกุเฉนิ

12.6Conference  caseที่พบปัญหาเพือ่วางแผนพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่อง  ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาซ้ า
12.7ซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉกุเฉนิ ในพืน้ที่

12.8ถอดบทเรียนการท างาน

ม.ค.-มี.ค.62

ต.ค.61-ก.ย.62

1 คร้ัง

1 คร้ัง



28

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

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

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-ถึงวนัที่)

 งบประมาณรวม 
(บาท)

13 โครงการ 7 เสาประสาน ลดอบุัติเหตุจราจร อ าเภอปาย

 ปี 2562
กจิกรรมหลัก

13.1คืนขอ้มูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตายจากอบุัติเหตุ

จราจรในที่ประชมุ พชอ.ปาย

13.2ร่วมก าหนดบทบาทภารกจิ 7 เสาหลัก ประกอบด้วย 

มหาดไทย/ศึกษา/ขนส่ง/อปท./กรมทางหลวง/สาธารณสุข/

สมาคมท่องเที่ยว
13.3บูรณาการ การท างานร่วมกบัโครงการอื่นที่สนับสนุนและ

ส่งผลต่อการลดปัญหา เชน่ โครงการลดโรค NCD

13.4ส่งเสริมพฒันาศักยภาพทีมกู้ชพีกู้ภัยระดับพืน้ที่ โดยการ

เขา้ร่วมแขง่ขนั EMS   Rally ระดับจงัหวัดและเขตสุขภาพ

13.5จดัท าแผนปฏิบัติการรองรับระบบการท างานของภาคี

เครือขา่ย เพือ่ประสานความร่วมมือในการท างาน

13.6ถอดบทเรียนการท างานเพือ่พฒันาต่อยอดโครงการในปี

ต่อไป

1.เพือ่สร้างเครือขา่ยการป้องกนัและลดอตัราการ

เสียชวีิตจากอบุัติเหตุจราจร
2.เพือ่รองรับการจดับริการด้านความปลอดภัยจาก

อบุัติเหตุในเมืองท่องเที่ยว




2 ทีม




พ.ค.62

งบ UC CUP ปาย 5,000 -            -            5,000.00     -             บรรจงจติ

-ประภาส
-จนัทร์ทิพย์

14 โครงการผ่าตัดเทพรัตน์เวชชานุกลุ  ประจ าปีงบประมาณ 2562

กจิกรรมหลัก

-ทีมผ่าตัดโครงการผ่าตัดเทพรัตน์เวชชานุกลุ  ในพระอปุถมัป์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ออก

ให้บริการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 

ออกให้บริการผ่าตัด ร่วมกบัทีมแพทย ์ พยาบาลของ

โรงพยาบาลปาย

เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบริการของผู้ป่วย

ในถิ่นทุรกนัดาร

3 คร้ังต่อปี

ผู้รับบริการในเขต-อ าเภอปาย  

-อ าเภอปางมะผ้า

จ.แม่ฮ่องสอน

-อ าเภอกลัยาณิวัฒนา –

อ าเภอแม่แจม่

จ.เชยีงใหม่

ม.ค./เม.ย./ก.ค.2562 งบ UC CUP ปาย 51,300 -            17,100.00   17,100.00   17,100.00   

              1,220,040        58,450       436,750       402,450       272,390


