
(แผนยุทธ2 ปรับแก้หลังวิพากษ์) 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลต่อเนื่อง (COC)และการดูแลสขุภาพพระสงฆ์ 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

1 โครงการจัดระบบบริการดูแลต่อเนื่อง
และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
ปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.การวางแผนการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
1.1ปรับปรุงฐำนข้อมูลผู้สูงอำยตุำม
ระบบ HDC ทุกหน่วยบริกำรให้เปน็
ปัจจุบัน 
1.2คัดกรองควำมเสีย่งทำงสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ 10 เรื่อง และบันทึกข้อมลูผ่ำน
ระบบ 43 แฟ้มและโปรแกรม 
Vision2020 
1.3พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรจดับริกำรดูแลผูสู้งอำยุกลุ่มตดิ
บ้ำนติดเตียงระยะยำว   
1.3.1ทบทวนกำรท ำงำนร่วมกับ อปท.ที่
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯเพื่อวำงแผนกำร
ขับเคลื่อนในปี 2563 
 

-เพื่อให้ผู้สูงอำยุ
เข้ำถึงระบบกำร
คัดกรองและ
บริกำรดูแลระยะ
ยำวตำมชุดสิทธิ
ประโยชน ์
-เพื่อพัฒนำ
รูปแบบกำรดูแล
สุขภำพผูสู้งอำยุ
ตำมบริบทของ
พื้นที ่

 
 
 
 
 
-รพ.ปำย 
-รพ.สต.11แห่ง 
 
 
 
 
 
-รพ.ปำย 
-รพ.สต.10แห่ง
ยกเว้นโป่งสำ 
-อปท.ท่ีสมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
6 แห่ง 

 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 
 
 
ต.ค.-ธ.ค.62 
 
 
 
ต.ค.-ธ.ค.62 
 
 
 

งบ UC รพ.ปาย 
55,000 
เป็นค่ำ 

1.กิจกรรม
วำงแผนดูแล
ผู้สูงอำยุระยะ

ยำว 
25,000 บ. 

2.กิจกรรมต ำบล
ต้นแบบ 

30,000บ. 
งบสปสช.จัดสรร
ให้ รพ.ปำยปี62 

65,000 
เป็นค่ำ 
กิจกรรม 

COC/Palliative 
รวมงบประมำณ

ทั้งโครงกำร 
120,000 บ. 

 
 

10,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

5,000 

-พญ.อนุสรำ 
-ณัฐพร 
-จันทร์ทิพย ์
-วิชชุตำ 



 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลต่อเนื่อง (COC)และการดูแลสขุภาพพระสงฆ์ 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณ
รวม (บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 1.3.2พัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
    1)พัฒนำทักษะ CM ในกำรลงข้อมูลตำม
โปรแกรม 3C กรมอนำมัย กำรขึ้นทะเบียน CG/กำร
ขึ้นทะเบียนผูสู้งอำยุกลุม่ติดบำ้นตดิเตียง 
    2)ประชุมเชิงปฏิบัติกำร CM ในกำรท ำCare  
Plan ผ่ำนระบบโปรแกรม 3C 
1.4จัดกิจกรรมบริกำรผูสู้งอำยุท่ีพบปัญหำจำกกำร
คัดกรองสุขภำพ  
1.4.1โรคข้อเข่ำเสื่อม 
1.4.2ผู้สูงอำยุท่ีค่ำ V/Aสงสัยเป็นโรคตำต้อกระจก
และประสำนจักษุแพทย์บริกำรตรวจคัดกรองซ้ ำ  
ณ รพ.ปำย และเตรียมวำงแผนกำรผ่ำตดัตำต้อ
กระจก 
1.4.3กำรจัดบริกำรทันตสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุท่ีมี
ปัญหำโรคในช่องปำกโดยทีมทันตแพทย์/ 
ทันตำภิบำล ตำมโซน PCC 
1.5.ประเมินต ำบลผู้สูงอำยรุะยะยำวตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกรมอนำมัย 
1.5.1ทบทวนผลกำรประเมินทีผ่่ำนมำทุกต ำบล 

 -CM 15 คน 
 
 
 
 
ไตรมำสละ1
ครั้ง 
มี.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ต ำบล 
ต ำบลเมือง
แปง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-พ.ค.63 
มิ.ย.63 

 

      



1.5.2เตรียมรับกำรประเมินรับรองต ำบลที่ไม่ผ่ำน
กำรประเมินโดยกรมอนำมัย และรับกำรประเมินซ้ ำ
ในต ำบลเดิม 

 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลต่อเนื่อง (COC)และการดูแลสขุภาพพระสงฆ์ 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 1.6.บูรณำกำรกับภำคเีครือข่ำยสนับสนุนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในชุมชน ได้แก่ หน่วยงำ อปท./ศูนย์
ผู้สูงอำยุระดับต ำบล/ชมรมผูสู้งอำยุระดับหมู่บ้ำน
และต ำบล/พม./กิ่งกำชำดอ ำเภอปำย 
-ร่วมปฏิบัติงำน 
-เป็นพี่เลี้ยงในกำรจดัท ำโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคในกำรใช้งบ อปท.หรือจัดท ำโครงกำร
ของหน่วยบริกำรระดับต ำบล 
1.7จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภำพผูสู้งอำยุยุค 4.0 
ในพื้นที่ต้นแบบ  
1.7.1ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของผู้สูงอำยุ
กลุ่มตดิสังคม 
1.7.2จัดท ำแผนกิจกรรมร่วมกับผูสู้งอำย ุ
1.7.3จัดกิจกรรมมหกรรมผู้สูงอำยยุุค 4.0 ในพื้นที่
ต้นแบบ 
1.7.4สรุป  ประเมินผลและถอดบทเรียน 

 ทุกเครือข่ำย
ในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
ต ำบลเวยีงใต้ 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย.63 
 

      

 



 

 
 

(แผนยุทธ2ปรับแก้หลังวิพากษ์) 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลต่อเนื่อง (COC)และการดูแลสขุภาพพระสงฆ์ 

 
ล ำ 
ดับ 

     
       โครงกำร/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย/จ ำนวน 

ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณ
รวม (บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 2.การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องโดยทีม 
COC แบบไร้รอยต่อ  
2.1ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนและบทบำทหน้ำท่ี 
2.2ทบทวน CPG กำรดูแลผู้ป่วย LTC/COC ให้
เป็นปัจจุบันและเพิ่มแนวทำงมำตรฐำน IC ใน
กำรดูแลผู้ป่วย LTC 
2.3จัดกำรระบบข้อมูล โดยปรับฐำนผู้ป่วย LTC 
ในโปรแกรมThai COC ให้เป็นปัจจุบัน 
2.4พัฒนำระบบกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงทีม
เยี่ยมบ้ำนกับแผนกต่ำงๆใน รพ.ปำย ผ่ำนระบบ 
GREEN  Channel 
2.5เยี่ยมCase ผู้ป่วยในชุมชนโดยทีมสหวิชำชีพ
และพัฒนำกำรบันทึกแบบฟอรม์ INHOMESSS 
ผ่ำนโปรแกรม EFF 

-เพื่อเพ่ิมกำร
เข้ำถึงระบบ
บริกำรของผู้ป่วย 
COCตำม
มำตรฐำนกำรดูแล 

 
 
 
 
 
-คณะกรรมกำร 
COC/LTC 
-คณะกรรมกำร 
COCและคลินิกท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
12 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ต.ค.2562 
 
 
พ.ย.2562 
 
 
 
ต.ค.-ก.ย.63 
 
 
 
 

     -พญ.อนุสรำ 
-ณัฐพร 
-จันทร์ทิพย ์
-วิชชุตำ 



2.6เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิดชูผู้
บริจำควัสดุอุปกรณ์/ทุนทรัพย์ช่วยเหลือกำร
ด ำเนินงำน 
7.ประชุมคณะกรรมกำร COCไตรมำสละ 1ครั้ง 

 
4ครั้ง/ป ี
 

 
ต.ค.62,ม.ค.,เม.ย. 
ก.ค.63 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลต่อเนื่อง (COC)และการดูแลสขุภาพพระสงฆ์ 

 
ล ำ 
ดับ 

     
       โครงกำร/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย/จ ำนวน 

ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณ
รวม (บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 8.จัดเวทีคืนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน COCร่วมกับภำคี
เครือข่ำยในระดับอ ำเภอ 
9.พัฒนำระบบกำรให้ค ำปรึกษำของศูนย์COC 
10.พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้ำย 
10.1พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในงำนPalliative  Care 
     -อบรมBasic  Palliative  Careส ำหรับพยำบำล 
      และบุคลำกรแผนกต่ำงๆของ รพ.ปำย 
     -อบรมฝึกทักษะกำรใช้ Syringe  driver ให ้
      คณะกรรมกำร COC 
10.2ปรับปรุงแบบฟอรม์ Palliative  Care ให้
ครอบคลมุกำรปฏิบัติงำน 
10.3จัดท ำระบบ Stock ยำ PC  
ในรพ.สต.พื้นท่ีห่ำงไกล 
10.4อบรมกำรใช้น้ ำมันกัญชำและกำรดูแลผู้ป่วย 
ร่วมกับทีม RDU 
10.5วิเครำะห์และเก็บข้อมลูกำรด ำเนินงำน 
Palliative  ผ่ำนกำรท ำ R2R 

 
 
 
 
-เพือ่ให้ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ำย
ได้รับกำรดูแล
ตำมมำตรฐำน
บริกำร 

1 ครั้ง 
 
 
 
-พ.วิชำชีพ/
บุคลำกรอื่นใน
แผนก 80 คน 
-คณะกรรมกำร 
COC 20 คน 
 
 
รพ.สต.เมืองน้อย 
ห้วยหมี/เมือง
แปง/โป่งสำ 
 
 
 

ก.ค.63 
 
 
 
ม.ค.63 
 
 
ม.ค.63 
 
 
 
พ.ย.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.2562 
 
ม.ค.-ก.ย.63 
 

      



10.6จัดท ำแผ่นพับเรื่อง กำรดูแลผู้ป่วย 
Palliative  Care และหลักกำรพืน้ฐำนทำง 
Palliative  Care ที่ญำติควรทรำบ 
11.สรุปและถอดบทเรยีนโครงกำรฯ 

100 ชุด 
 
 
 
 

 
พ.ย.2562 
 
ก.ย.63 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลต่อเนื่อง (COC)และการดูแลสขุภาพพระสงฆ์ 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
พระสงฆ์  สามเณร ประจ าปี 2563 
กิจกรรมหลกั 
1.ประชุมทีมสุขภำพร่วมกับพระ อสว.และ
พระสงฆ์แกนน ำในพ้ืนท่ีเพื่อวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
2.จัดท ำทะเบียนประวัตสิุขภำพพระสงฆ ์ 
สำมเณร 
3.คัดกรองสุขภำพพระสงฆ ์ สำมเณร 
4.ถวำยควำมรู้พระสงฆ ์ สำมเณร 
5.จัดระบบส่งต่อพระสงฆ์ที่มีปญัหำ
สุขภำพเข้ำรับบริกำร 
6.ประเมินมำตรฐำนวัดส่งเสริมสุขภำพ
ร่วมกับพระสงฆ ์
-วำงแผนพัฒนำตำมสภำพที่จะด ำเนินกำร
ได ้

เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
พระสงฆ์  
สำมเณรและ 
แม่ชีภำยในวัด 

-วัดที่ข้ึนทะเบียน 
กับกรมกำรศำสนำ 
-ที่พักสงฆ์ที่มีพระอยู่
ประจ ำ 

 
 
 

พ.ย.62 
 
 
ก.พ.-มี.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.-ก.ย.63 

-บูรณำกำรกับ
งำนNCD 
-งบ อปท.โดย
สนับสนุนให้
คณะกรรมกำร
พระสงฆ์ จดัท ำ
โครงกำร 

    -ณัฐพร 
-วิชชุตำ 
-ผู้รับผดิชอบ
งำน ของ รพ.
สต.ทุกแห่ง 



 

 

 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย/จ านวน 
ระยะเวลา

(ต้ังแต่วนัที่-
วันที่) 

งบ 
ประมาณ
รวม(บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับ 
ผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย 
3 โครงการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออกอ าเภอปาย 
ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมหลกั 
1.เตรียมพร้อมรบ 
1.1ส ำรวจควำมพร้อมของวัสดุ 
อุปกรณ์ ในกำรป้องกัน 
ควบคุมโรค  
1.2จัดเตรยีมคนพ่นเคม ี
ควบคุมโรคให้พร้อมใช้เป็นทีมกลำง 
กรณีทีม อปท.ไม่พร้อม 
1.3จัดท ำหมู่บ้ำนพ้ืนท่ีเสีย่ง เพื่อกำร
เฝ้ำระวัง 
1.4จัดตั้งทีมสุ่มของอ ำเภอ สุ่มพื้นที่
เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

-เพื่อลดอัตรำป่วย
โรคไขเ้ลือดออก 
และไม่ให้มผีู้ป่วย
ตำยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
อ ำเภอปำย 

 
 
 
 
 
-อปท.8แห่ง 
-สถำนบริกำร
สำธำรณสุขทุกแห่ง 
-2 คน 
 
 
-หมู่บ้ำนเกิดโรค  
ปี 2563/ค่ำHI>10 
 
 

 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 
เงิน UC 
CUPปำย 

  240,500 

 
 
 

145,860 

 
 
 

54,200 

 
 
 

14,500 

 
 
 

21,700 

-เจริญศักดิ ์
-อุไรพร 
-พุธรักษ ์



2.อบรมอาสาสมัคร 
2.1ทีมพ่นเคมีของ อปท. 
2.2ทีมส ำรวจ(อสม.) 
2.3ทีม จนท.(ทันระบำด)  

  
-8 อปท. 
-528 คน 
-20 คน 
 

พ.ค.63       

 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่2 บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

ล ำดับ 
 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ(ตั้งแต่

วันท่ี-วันท่ี) 
งบ 

ประมำณ
รวม(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับ 
ผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย 
 3.เพ่ิมความตระหนักด้วยสื่อ 

3.1รถประชำสัมพันธเ์คลื่อนที ่
3.2ไลน์กลุม่เตือนภัย 
3.3มิสเตอรเ์ตือนภยัใน อปท./
สถำนศึกษำ/ชุมชน 

  
-รถประชำสมัพันธ์ของ 
รพ.ปำย 1 คัน 
-รถประชำสมัพันธ์ของ 
อปท.  8 แห่ง 

       

4.ยึดถือการประสานงาน 
-เวทีประชุมภำคเีครือข่ำย 
-เวที พชต./พชอ./หมู่บ้ำน 
-หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
-ก ำนัน/ผู้ใหญ่บำ้น 
-กองทุนต ำบล 

 ตำมวำระกำรประชุม
ของแต่ 
ละภำค ี

ต.ค.62-ก.ย.63       

5.พลังชุมชน บ้าน วัด  สถาน
ประกอบการ สถานที่ราชการ 
โรงเรียน 

   
 
 

มี.ค.63/มิ.ย.63 

   
 
 
 

   



5.1กำรรณรงค์ก่อนระบำด  ระยะ
ระบำด 
5.2มือปรำบน้อยในโรงเรียน 
5.3สถำนประกอบกำรปลอดลูกน้ ำ
ยุงลำย 

 
มิ.ย.-ก.ย.63 
มี.ค.-ก.ย.63 

 
 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่2 บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

ล ำดับ 
 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ(ตั้งแต่

วันท่ี-วันท่ี) 
งบ 

ประมำณ
รวม(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับ 
ผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย 
 5.4สถำนท่ีรำชกำรปลอดลูกน้ ำยุงลำย 

5.5จิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อมชุมชน 
5.6ขับเคลื่อนด้วย พชอ.ต่อเนื่อง 

  มี.ค.-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 ต.ค.62-ก.ย.63 

      

6.เขียนกติกา 
-สนับสนุนกำรใช้มำตรกำรทำงสังคมใน
กำรควบคุมโรค 

 หมู่บ้ำนที่มีควำม
พร้อม 

ต.ค.62-ก.ย.63       

7.พัฒนามาตรฐาน 
7.1กำรท ำ sop ของอ ำเภอ 
7.2มำตรฐำนกำรรักษำ 
7.3มำตรฐำนกำรควบคุมโรค 
- กำรสอบสวนโรค 
- กำรลงพื้นที่ปฏิบัติงำน 
7.4มำตรฐำนเคมีภณัฑ ์

  ต.ค.-ธ.ค.2562 
 
 
 
 
 

      



7.5มำตรฐำนวิชำกำร 
-พัฒนำศักยภำพทีม SRRT ในกำรเฝ้ำ
ระวัง สอบสวนโรคและควบคมุโรค 
8.เปิดการประชุม war  room 
-กรณีระบำดหนัก/ควบคุมโรคไม่อยู่ 

  ต.ค.62-ก.ย.63       

 
 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่2 การบริการเป็นเลิศ(Service  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การควบคุมวัณโรค   
ล า 
ดับ 

     
 โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย/จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค 
ปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.ทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินงำนทีมด ำเนินงำน
ในระดับอ ำเภอและต ำบล 
1.1แนวทำงกำรคัดกรองประชำกรกลุ่มเสี่ยงหลัก
และกลุม่เสี่ยงรอง 
1.2แนวทำงกำรคัดกรอง Verbal  screening 
และกำรน ำเข้ำสู่กระบวนกำรวินิจฉัยและรักษำ 
1.3แนวทำงกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง 
1.4กำรบันทึกข้อมูลในโปรแกรมTBCM Online 

-เพื่อให้ผู้ป่วย
วัณโรคเข้ำสู่
ระบบกำรรักษำ
ตำมมำตรฐำน
จนหำยขำดและ
ลดอัตรำป่วย
ตำยด้วยโรค 
วัณโรค 

 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบงำนใน 
รพ.ปำย/สสอ.ปำย
และ รพ.สต. 
รวม 18 คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ต.ค.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบUC 
รพ.ปำย 

     5,000.- 

 
 

3,000 

 
 

2,000 
 
 

  -พีรัญชน ์
-วิชชุตำ 



1.5ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับวัณโรคและ
ควำมส ำคญัของกำรก ำกับกำรกินยำโดย
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข 
1.6เตรียมกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรคัดกรองCXR 
2.คัดกรอง ค้นหำผู้ป่วยรำยใหม่ในประชำกร
กลุ่มเสี่ยงท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
2.1คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงหลัก ด้วย CXR 
6 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1)ผู้สัมผัสผู้ป่วย 2)ผู้ตดิเช้ือ HIV 3)ผู้ต้องขัง 
4)แรงงำนข้ำมชำติ   5)ผู้ติดสุรำ 

-ผู้สัมผัส 60 คน 
-ผู้ติดเชื้อ HIV178 คน 
-แรงงำนข้ำมชำติ  
492 คน 
-ผู้ติดสุรำ 104 คน 
-จนท.รพ.ปำย/รพ.สต. 
251 คน 
รวม1085 

 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่2 การบริการเป็นเลิศ(Service  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การควบคุมวัณโรค   

ล า 
ดับ 

     
 โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประ 

สงค ์

 
เป้าหมาย/จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 2.2คัดกรองโดย CXR ในประชำกรกลุ่ม
เสี่ยงรอง คือผูสู้งอำยุท่ีมีโรคร่วม ได้แก่ 
1) CKD  Stage 4-5 
2) COPD   
3) DM  
 
 
2.3คัดกรองเชิงรับ โดย Verbal  
screening ในผู้ป่วยท่ีมำรับบริกำรในรพ.
ปำย/ รพ.สต.ทุกรำย 

 -ผู้สูงอำยุท่ีมีโรคร่วม 
1)CKD Stage 4-5 
82 คน 
2)COPD  140 คน 
3)DM 484 คน 
รวมท้ังสิ้น 706 คน 
 
-ผู้รับบริกำรทุกรำย 
 
 

ต.ค.-มี.ค.63 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.-ก.ย.63 
 
 
ต.ค.-ก.ย.63 

     -พีรัญชน ์
-วิชชุตำ 



3.สอบสวนผู้ป่วยวัณโรคทุกรำยที่ข้ึน
ทะเบียนรักษำในปีงบประมำณ 2563 
และวำงแผนกำรเยีย่มบ้ำนโดย จนท.รพ.
ปำย หลังข้ึนทะเบียน ภำยใน 2 สปัดำห ์
 

-ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น
ทะเบียนรักษำในปี 2563 
ทุกรำย 
 

 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่2 การบริการเป็นเลิศ(Service  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.ควบคุมวัณโรค   

ล า 
ดับ 

     
 โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย/จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 4.จัดท ำแผนกำรรักษำผูป้่วยท่ีเสีย่งต่อ
กำรเสยีชีวิตหรือขำดกำรรักษำ 
4.1จัดท ำCare Plan และมอบหมำยให้ 
จนท.รพ.สต.ดูแลรำยบุคคล 
4.2DOT โดย จนท.สำธำรณสุข 
4.3จัดช่องทำงกำรส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ย
และกำร DOT ผ่ำน Aplication line  
group 
4.4มีแพทย์อำยุรกรรมเป็นท่ีปรึกษำ 

 -ผู้ป่วยวัณโรคที่มี
ควำมเสีย่งทุกรำย 

   ต.ค.-ก.ย.63      -พีรัญชน ์
-วิชชุตำ 



4.5ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต
ทุกรำย 
4.6พิจำรณำ Admit กลุ่ม High  Risk  
เสียชีวิต  กรณีไม่ได้ Admit ติดตำม
เยี่ยมบ้ำนโดย จนท.สำธำรณสุขทุกวัน
ติดต่อกัน 2 สัปดำห ์
4.7ท ำ TB  Dead  Case  Conference 
ทุกรำย 
5.ควบคุม ก ำกับติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนในท่ีประชุม คปสอ.ทุกเดือน 
และตดิตำมผ่ำน TBCM   Online 

 
ยุทธศาสตร์ที่2 การบริการเป็นเลิศ(Service  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ 

ล า 
ดับ 

     
 โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย/จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

5 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ 
ปีงบประมาณ 2563 เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.จัดบริกำรเชิงรุกเพื่อป้องกันกำรแพร่
เชื้อโรคตดิต่อทำงเพศสมัพันธ์ุและ
เอดส์ในสถำนบริกำร 
2.ค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำสูร่ะบบกำร
รักษำอย่ำงต่อเนื่อง 

-ลดอัตรำกำรตดิ
เชื้อเอดส์รำย
ใหม่และเพิ่มกำร
เข้ำถึงระบบกำร
รักษำของผู้ติด
เชื้อHIVและโรค 
STD 
-สร้ำงกระแส
กำรต่อต้ำนโรค
เอดส์อย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
พนักงำนใน
ร้ำนอำหำร/คำรำโอ
เกะ/สถำนบริกำร 
 
 

 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย.63 
 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค.62 

งบ UC รพ.ปำย 
    60,000 บ. 
      เป็นค่ำ 
1.ออกปฏิบัติงำน
เชิงรุกของทีม 
   10,000 บ. 
2.จัดกิจกรรม
รณรงค์วันเอดส์
โลก 50,000 บ. 

 
50,000 

 
5,000 

 
5,000 

 -พีรัญชน ์
-วิชชุตำ 



3.ออกเยี่ยมส ำรวจร้ำนอำหำร/คำรำโอ
เกะ  สถำนบริกำร 
4.รำยงำนในระบบ Online โปรแกรม  
STIVCT (POP  MAP)และ  RTCM 
5.ติดตำมกลุ่ม MSM รำยเก่ำเพื่อให้คง
สภำพผลเลือดปกต ิ
6.บูรณำกำร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนในกำร
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ เผยแพร่ประชำ
สัมพันธ์ุในรูปแบบตำ่งๆ 
7.จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก
บูรณำกำรกับโครงกำรเดิน-วิ่งปั่นฯ 
ของ สสอ.ปำย 

-ร้ำนอำหำร/คำรำโอ
เกะ/สถำนบริกำร 35
แห่ง 
 
กลุ่ม MSM รำยเก่ำ 
20 คน 
สถำนศึกษำ/สภำเด็ก
และเยำวชน/พม./
อปท. 
-ประชำชนท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรม 
1,000 คน 

 
 
 

    พ.ย.2562 
 

ต.ค.-ก.ย.63 
 
 

1 ธ.ค.62 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่2 บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์. EMS/ระบบส่งต่อ 

ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์   เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

6 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ประจ าปี 
2563  อ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรสำธำรณสุข 
1.1จัดอบรมฟื้นฟทูักษะกำรช่วยฟืน้คืนชีพ
ขั้นพื้นฐำน(BLS+AED)แก่บุคลำกร
สำธำรณสุขอ่ืนๆ  

 
 
 
 
1.เพื่อฝึกทักษะ
บุคลำกรในหน่วย
บริกำรตำมสมรรถนะ 
2.เพื่อฝึกทักษะภำคี
เครือข่ำยภำยนอกที่

 
 
 
 
-จนท.สำธำรณสุข
ใน รพ.ปำยและ
รพ.สต.เครือข่ำย 

150 คน 

 
 
 
 
 

ม.ค.-เม.ย.63 
 
 

ม.ค.-ก.ย.63 

งบ UC 
รพ.ปาย 

96,000 บ. 
เป็นค่า 

1.จัดอบรม BLS
และAED ใน จนท. 
30,000.- 
2.จัดอบรมALS 
และAED 

    -สุทำทิพย ์
-บรรจงจิต 
-จันทร์ทิพย ์



1.2จัดอบรมฟื้นฟทูักษะกำรช่วยฟืน้คืนชีพ
ขั้นสูง(ALS+AED) ส ำหรับพยำบำล/จนท.
เวชกิจ/ผู้ช่วยพยำบำล ER 
2.เตรียมควำมพร้อมภำคเีครือข่ำยที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ี 
2.1จัดอบรมฟื้นฟทูักษะกำรช่วยฟืน้คืนชีพ
ขั้นพื้นฐำน(BLS+AED)แก่อำสำกู้ชีพและ
อำสำสมัครอื่นๆในพ้ืนท่ี 
2.2ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและซ้อมแผน
รองรับอุบัติเหตุหมู่ทำงจรำจร 

สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน 
3.เพื่อเตรียมควำม
พร้อมรองรับกำรเกิด
สถำนกำรร์จริง 

-พยำบำล/จนท.
เวชกิจ/ผู้ช่วย
พยำบำล ER 

70 คน 
 
-อำสำสมัคร 

200 คน 
 

-บุคลำกร
สำธำรณสุขและ

เครือข่ำย 
100 คน 

 
 
 
 

ม.ค.-มิ.ย.63 
 
 

ธ.ค.62-มิ.ย.
63 

15,000 
3.จัดอบรม BLS
และAED ในกลุ่ม
อำสำสมัคร 
35,000.- 
4.ซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู ่
16,000.- 

 
 

 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่2 บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข(ICS) 

ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์   เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

7 โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภัย
พิบัติและภัยสขุภาพอ าเภอปาย ปี2563 
กิจกรรมหลกั 
1.ประชุมคณะกรรมกำรตำมผังโครงสร้ำง
และซ้อมแผนบนโต๊ะ  1 ครั้ง 

-เพื่อรองรับกำรปฏิบตัิ
เมื่อเกิดสถำนกำรณ์
จริง 

-คณะกกรมกำร
ตำมผังโครงสร้ำง 
ICS 
อ.ปำย 50 คน 
-เครือข่ำย
ภำยนอก 
 60 คน 

ม.ค.-ก.ค.63 
(หลังซ้อมแผน ICS

จังหวัด) 

งบ UC  
รพ.ปำย 
80,000.- 

 
 
 

 
 

40,000 

 
 

40,000 

 -สุทำทิพย ์
-บรรจงจิต 
-จันทร์ทิพย ์



2.บูรณำกำรร่วมกับอปท.ในพื้นทีซ่้อมแผน
เสมือนจริง ตำมลักษณะภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้น
บ่อยในพ้ืนท่ี 1  ครั้ง 

8 โครงการผ่าตัดสัญจรเทพรัตน์เวชชานกุูล 
กิจกรรมหลกั 
-จัดบริกำรผ่ำตดัทำงศัลยกรรมระบบ
ทำงเดินปัสสำวะและระบบอื่นๆ ส ำหรับ
ผู้ป่วยในพ้ืนท่ี  โดยทีมแพทย์จำก
โรงพยำบำลเฉพำะทำง  ออกให้บริกำร ณ 
โรงพยำบำลปำย Ffp 
1.ให้บริกำรผำ่ตัดรักษำ 
2.ตรวจคัดกรองเพื่อวำงแผนกำรผำ่ตัด
แบบผู้ป่วยนอก 

-เพื่อเพ่ิมกำรเข้ำถึง
บริกำรของผู้ป่วยใน
พื้นที่ห่ำงไกล และลด
ค่ำใช้จ่ำยของ
ผู้รับบริกำร 

-ผู้ป่วยท่ีขึ้น
ทะเบียนกับงำน
ผ่ำตัด รพ.ปำย 
10 คน 
-ตรวจแบบผู้ป่วย
นอก 15 คน 

ต.ค.62-ก.ย.63 งบ UC  
รพ.ปำย 
45,000.- 

15,000 15,000 15,000  -สุทำทิพย ์
-หัวหน้ำกลุ่ม
งำนใน  
รพ.ปำย 

 
 
 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์..แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.... 

ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ
การแพทย์แผนไทยและคลินิกเวชกรรมไทย ปี 
2563 อ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.พัฒนำมำตรฐำนบริกำรในโรงพยำบำลปำย 

-เพิ่มกำรเข้ำถึง
ระบบบริกำร
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์

-รพ.ปำย ต.ค.-ก.ย.63 งบ UC 
รพ.ปำย 
5,000 

 
 

1,000 

 
 

2,000 
 
 

 
 

2,000 

 
 
 

-จันทร์ด ี
-พลอธิป 
 



1.1จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรจดับริกำร 
1.2.ปรับปรุงสวนสมุนไพร 
1.3.พัฒนำระบบบริกำรคลินิกเวชกรรมไทย ตำม
มำตรฐำน 4 ด้ำน ประกอบด้วย กำรนวด  ประคบ 
กำรอบสมุนไพร/กำรทับหม้อเกลอื/กำรให้ค ำปรึกษำ 
1.4.จัดบริกำรคลินิกเฉพำะโรค 
-โรคไมเกรน  ข้อเข่ำเสื่อม โรคทำงเดินหำยใจและ
ภูมิแพ้  โรคอัมพฤกษ์อัมพำต 
1.5.จัดบริกำรหญิงหลังคลอดใน รพ.ปำย 
-เปิดท่อน้ ำนมและกระตุ้นน้ ำนม ดว้ยกำรทับหม้อ
เกลือ  นวด อบ ประคบสมุนไพร และให้ค ำแนะน ำ 
2.กำรออกให้บริกำรเชิงรุก 
2.1ออกบริกำรแพทย์แผนไทยใน  
รพ.สต.ทีไ่ม่มีบคุลำกรแพทย์แผนไทย 
2.2บริกำรแพทย์แผนไทยในชุมชนร่วมกับชมรม
ผู้สูงอำยุในพ้ืนท่ี 

ทำงเลือก ของ
ประชำชน ที่ได้
มำตรฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รพ.สต.แม่ฮี ้
 
-ชมรมผูสู้งอำยุใน
อ ำเภอปำย 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ(Service  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์……แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก……. 
ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 3.สนับสนุนกำรด ำเนินงำนแพทยแ์ผนไทยใน
หน่วยบริกำรปฐมภูมิทีม่ีบุคลำกรแพทย์แผน
ไทย 
3.1อบรมนวดไทยเพื่อสุขภำพหลกัสูตร  
150 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
-เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
บุคลำกรในชุมชน 
 

 
 
 
-ผู้สนใจในพื้นที่
ต ำบลโป่งสำ 
จ ำนวน 20 คน 

 
 

 
ม.ค.-มิ.ย.63 

 
 

 
 

 
งบจำกพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

 จ.แม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
20,000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-จันทร์ด ี
-พลอธิป 



3.2สืบสำนต ำนำนหมอพ้ืนบ้ำน 
3.2.1ส ำรวจหมอพ้ืนบ้ำนและต ำหรับยำ
สมุนไพรและภูมิปญัญำท้องถิ่น 
3.2.2ส ำรวจป่ำแหล่งพืชสมุนไพรและพื้นท่ี
อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร 
3.2.3จัดท ำทะเบียนหมอพ้ืนบ้ำนและภมูิ
ปัญญำเฉพำะบุคคล ต ำบลโป่งสำ 
3.2.4จัดท ำทะเบียนต ำหรับยำพื้นบ้ำนต ำบล
โป่งสำ 
3.นิเทศติดตำมงำนกำรใช้ยำสมุนไพรและ
กำรบันทึกข้อมูลบริกำรใน รพ.สต. 
4.เพิ่มรำยกำรยำสมุนไพรใน รพ.สต.ตำม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว เป็น 10 รำยกำร 
5.ออกตรวจเฝ้ำระวังร้ำนนวด  สปำ ในพ้ืนท่ี
อ ำเภอปำย ตำมมำตรฐำน พ.ร.บ.ที่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

-เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำร
พัฒนำต่อยอดภูมิ
ปัญญำแพทย์แผน
ไทยในท้องถิ่น 
 
 
 

-พื้นที่หมู่บ้ำนใน
ต ำบลโป่งสำ 
 
 
 
 
 
 
 
-รพ.สต.10แห่งที่
ไม่มีแพทย์แผน
ไทย 
-รพ.สต.11 แห่ง 
-ร้ำนนวด สปำใน
อ ำเภอปำย 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มิ.ย.63 
 

ต.ค.-ก.ย.63 
 

ต.ค.-ก.ย.63 

20,000 
งบUC รพ.

ปำย 
17,500 

 
5,500 

 
6,000 

 

 
6,000 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ(Service  Excellenc) 
ประเด็น/กลยุทธ…์……พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
หน่วยบริการ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย  ประจ าปี 2563 
กิจกรรมหลกั 

-เพื่อให้
ผู้รับบริกำรได้รับ
กำรบริกำรที่มี
คุณภำพมำตรฐำน 

 
 
 
1 แห่ง รพ.ปำย 
 

 
 
 
 
 

งบUC รพ.ปำย 
335,000 บ. 
เป็นค่ำ 
1.พัฒนา
มาตรฐานรพ.ปาย 

98,000 130,000 10,000   
 
 
 
-เพียรศร ี



1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลแม่ข่ายตามมาตรฐาน 
HA อย่างต่อเนื่อง 
1.1อบรมบุคลำกรเตรียมพร้อมรับกำร
ตรวจประเมินรับรองคณุภำพระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ(HAIT)บูรณำ
กำรกับงำนITยุทธฯ4 
1.2อบรมเตรยีมควำมพร้อมรับกำร
ประเมิน Hospital  Reac   credit 
1.3กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
2P  Safety  Hospital(สมัครเข้ำร่วม
โครงกำรฯปี2563) 
1.4เตรียมควำมพร้อมรับกำรเยี่ยม
ส ำรวจเพื่อเฝ้ำระวัง(Servilance) 

-เพื่อให้
ผู้รับบริกำรมคีวำม
ปลอดภัยจำกกำร
รับบริกำร 

 
 
จนท.รพ.ปำย 
186 คน 
 
คณะกรรมกำร  
กบร.30คน 
 
-จนท.รพ.ปำย  
183คน 
 
-จนท.รพ.ปำย 183 
คน 
-ผู้เยี่ยม 1 คน 
 

 
 

ม.ค.-ก.ค.63 
 
 

ธ.ค.62 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 

ก.พ.2563 

128,000 บ. 
(1.อบรม กบร. 
50,000 บ. 
2.อบรมตำม
นโยบำย2P  
Safety Hospital 
48,000 บ. 
3.เตรียมพร้อมรบั
กำรเยี่ยมส ำรวจ 
30,000 บ.) 

 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 

ประเด็น/กลยทุธ์...พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ... 
ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 2.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วย
บริการปฐมภูมิต่อเนื่องจากปี2562 
2.1มำตรฐำน รพ.สต.ติดดำว 
2.1.1ทบทวนมำตรฐำน CPGที่จ ำเป็น 
2.1.2จัดหำวัสดุอุปกรณส์นับสนุน  

 -พัฒนำให้ผ่ำน
มำตรฐำน รพ.สต.
ติดดำวระดับ 5 ดำว 
11 แห่ง 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 
 

2.พัฒนา
มาตรฐาน รพ.
สต.ติดดาว 
97,000(1.เยี่ยม
เสรมิพลัง/รับ

    จันทร์ทิพย ์
สุภำพร 
ภก.ณัฐทิน ี



รพ.สต.ที่ขำดแคลนตำมเกณฑ ์
2.1.3อบรมฟื้นฟูควำมรู้เรื่องมำตรฐำน
IC/ระบบยำและควำมปลอดภัยด้ำนยำ/
Lab 
2.1.4เยี่ยมเสริมพลังและประเมิน
มำตรฐำน รพ.สต.ติดดำวประจ ำป2ี563 
2.1.5เตรียม รพ.สต.ระดับ 5 ดำว รับ
กำรประเมินจำกทีมจังหวัด 
3.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) 
3.1อบรมฟื้นฟูควำมรู้ พนักงำนผู้ชว่ย
กำรพยำบำลและผู้ช่วยเหลือคนไข ้
3.2นิเทศติดตำมกำรปฏิบัติงำนหลงั
อบรม 
4.พัฒนำ รพ.สต.ต้นแบบเพื่อเข้ำรบักำร
ประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวดั ปี 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
-สสช. 4 แห่ง 
(แม่เหมืองหลวง/ขุน
สำใน/ปำยสองแง่/
ห้วยหมี) 
 
 
-รพ.สต.เมืองน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ค.63 

กำรเยี่ยมจำก
จังหวัด 30,000 
2.อบรมIC/Lab 
32,000บ. 
3.อบรมเรื่องยำ 
35,000บ.) 
3.พัฒนำ
มำตรฐำนสสช. 
40,000 บ. 
4.พัฒนำรพ.สต.
ต้นแบบเตรียม
ประกวดฯ 
50,000 บ. 
 
 
 

                              แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 

ประเด็น/กลยุทธ ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ 
ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 5.พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนหน่วยงำน
สนับสนุนระดับอ ำเภอตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ  
พ.ศ.2558(PMQA) 

-เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพทีมน ำ
ระดับอ ำเภอด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ 

-สสอ.ปำย  1 แห่ง ต.ค.62-ก.ย.63 20,000 บ.     จันทร์ทิพย ์



 5.1พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบงำนและทีมน ำ 
5.1.1เข้ำประชุม/อบรมจำกหน่วยงำน
อื่นที่จัดในส่วนกลำง 
5.1.2แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนท่ีที่
ด ำเนินกำรไดด้ ี
5.2ด ำเนินกำรจดัท ำตำม
กระบวนกำรพัฒนำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 

ประเด็น/กลยุทธ…์พัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพ 
ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

11 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชนด้วยภำคเีครือข่ำยระดับ
อ ำเภอและต ำบล  ประจ ำปี 2563 
อ ำเภอปำย 
กิจกรรมหลกั 
1.ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต
ระดับอ ำเภอ(พชอ.)  ต่อเนื่องจำก 
ปี 2562 
1.1น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 
1.2คืนข้อมูลสุขภำพ ปี 2562 
1.3ก ำหนดประเด็นขับเคลื่อน ปี 2563 
1.4สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตระดับต ำบล 
2.พัฒนำศักยภำพ อสม.สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในระดับอ ำเภอและต ำบล 
2.1ประชุมคณะกรรมกำรชมรม อสม.
อ ำเภอปำย เพื่อวำงแผนกำรท ำงำนให้
สอดรับกับสภำพปญัหำสำธำรณสขุ
ของพื้นที่และนโยบำยภำครัฐ 

-เพื่อเสริมสรำ้ง
กำรจัดกำร
ผลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนใน
อ ำเภอด้วยกำรมี
ส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยทุกระดับ 

-คณะกรรมกำร 
พชอ.ปำย 
21 คน 
-คณะกรรมกำร 
พชต.ในอ ำเภอปำย 
7 คณะๆละ 21 คน 
-คณะท ำงำนรองรับ
กำรขับเคลื่อน
ประเด็นปัญหำของ
พื้นที่ 2 คณะ 
(ไข้เลือดออก/
อุบัติเหตุจรำจร) 
-อสม.ในอ ำเภอปำย 
528 คน 
เป้ำหมำยอบรม 
เป็นหมอประจ ำบ้ำน 
70 คน 

ต.ค.62-ก.ย.63 งบ UC รพ.ปาย 
180,000 บ. 
เป็นค่ำ 
1.ขับเคลื่อน 
พชอ.60,000บ. 
2.ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนงำน 
อสม.  
120,000บ. 

40,000 100,000 20,000 20,000 -จันทร์ทิพย ์
-เจริญศักดิ ์



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service  Excellence 

ประเด็น/กลยุทธ…์พัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพ 
ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 2.2อบรม อสม.ให้เป็นหมอประจ ำบ้ำน
ตำมหลักสูตรของกรมสนับสนุนบรกิำร 
2.3อบรมฟื้นฟูควำมรู้ อสม.ในระดับ
ต ำบลโดย รพ.สต.พี่เลี้ยง 
2.4จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ อสม.เนื่อง
ในวัน อสม.แห่งชำติ ปี 2563 
2.5จัดประกวดผลงำน อสม.ดเีด่นและ
สนับสนุน อสม.เข้ำประกวดผลงำน
ทำงวิชำกำรทุกระดับ 
2.6พัฒนำฐำนข้อมูล อสม.ให้เป็น
ปัจจุบันในระบบฐำนข้อมลูส่วนกลำง 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 


