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โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพและอสม.

ภารกิจพื้นฐาน  3.1) บริการ-สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการสรางเสริม

ศักยภาพ  อสม. ในการ

จัดบริการสุขภาพใน

ระดับปฐมภูมิ

1.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. ให

เปน อสม.หมอประจําบาน ตาม

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน

1. พัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับ อสม. เปน อสม. 

หมอประจาบาน ดูแล

สุขภาพคนในชุมชนใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

2. ผูปุวยกลุมเปูาหมายที่

ไดรับการดูแลจาก อสม. 

หมอประจาบาน มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

รอยละของผูปุวยกลุม

เปูาหมายไดรับการดูแล

จาก อสม.หมอประจา

บาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(รอยละ 70)

1. อสม. ที่จะ

พัฒนาศักยภาพเปน

 อสม. หมอประจา

บาน หมูบานละ 1 

คน

2. ผูปุวยติดบานติด

เตียง ผูพิการ/

ผูดอยโอกาสที่มี

ภาวะพึ่งพิง โรคไต

เรื้อรัง (CKD) โรค

ไมติดตอ (NCD) 

ครอบคลุมทุก

หมูบาน

ไมใชงบประมาณ ฝายสงเสริม

สุขภาพ กลุม

งานบริการ

ดานปฐมภูมิ

และองครวม
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งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  5.การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

ที่



โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพและอสม.

ภารกิจพื้นฐาน  3.1) บริการ-สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2 โครงการอบรม อสม.

ทดแทน

1.อบรมภาคทฤษกีตามหลักสูตร 

อบรมอสม.

2.อบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานบริการ

ดานสุขภาพ

1. เพื่อให อสม.ใหม/ทดแทน

 ที่ผานการอบรม มีความรู 

มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน

สุขภาพประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู เปนประสบการณใน

การดําเนินงานสุขภาพภาค

ประชาชน 

 3. เพื่อใหเกิด อสม.ใหม

ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

มีอสม.ทดแทนครอบคุม

พื้นที่รับผิดชอบทุก

หมูบาน ประมาณ 100 คน

อสม.ใหม/ทดแทน 

ที่ไดรับการคัดเลือก

ระดับหมูบาน/

ตําบล จํานวน 100

 คน

10000 เงินบํารุง รพ.ปาซาง ฝายสงเสริม

สุขภาพ กลุม

งานบริการ

ดานปฐมภูมิ

และองครวม 

คป.สอ ปาซาง

3  โครงการกิจกรรมวัน 

อสม.แหงชาติ ป 2564

1.รวมประชุมสัมมนาและรวม

กิจกรรมวัน อสม.แหงชาติ

 1.เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณ 

และรวมกิจกรรมวัน อสม.

แหงชาติ

อสม.ไดแลกแลก

ประสบการณการ

ดําเนินงานระหวางตําบล

อสม.ทั้งอําเภอปา

ซาง จํานวน 1742 

คน

ไมใชงบประมาณ ฝายสงเสริม

สุขภาพ กลุม

งานบริการ

ดานปฐมภูมิ

และองครวม
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ผูรับผิดชอบ

แผนงานที่  5.การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)



โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพและอสม.

ภารกิจพื้นฐาน  3.1) บริการ-สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4  โครงการตําบลวิถีชีวิต

ใหม ปลอดภัยจากโควิด

 19

1. ประเมินความพรอมการเปด

พื้นที่สถํานประกอบการ

2. ประเมินความพรอมของประชํา

ชนในกํารเปดเมืองใหปลอดโรคติด

เชื้อโควิด-19

3. ประเมินความพรอมหรือความ

เขมแข็งของทีมปฏิบัติการเฝาระวัง 

ปองกันโรคในชุมชน จากการประเมิน

4.ประเมินความพรอมของ อสม.

หมอประจําบาน

1. เพื่อใหคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับตําบล 

สามารถประเมินความพรอม

ของตนเอง (Self 

Assessment) ในการเปด

พื้นที่ สูกํารเปนตําบลวิถีชีวิต

ใหม ปลอดภัยจํากโควิด 19

2. เพื่อจัดระดับควํามพรอม

ตําบลวิถีชีวิตใหม ปลอดภัย

จํากโควิด 19

ในตําบลที่ไมมีผูติดเชื้อโค

วิด 19 ประชําชนสุขกําย 

สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี 

ดวยวิถีชีวิตใหม (new 

normal)

 10 ตําบล ใน

อําเภอปาซาง

ไมใชงบประมาณ ฝายสงเสริม

สุขภาพ กลุม

งานบริการ

ดานปฐมภูมิ

และองครวม
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วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  5.การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ที่ โครงการ กิจกรรม



โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5 โครงการประชุม

คณะกรรมการ NCD 

Board และ 

conference case 

เครือขายปาซาง ป 2564

จัดประชุม 2 ครั้ง                     

 1.ประชุม ชี้แจงนโยบายแก    

คณะกรรมการ NCD Board         

2.Conference Case  DM-HT

1.เพื่อชี้แจงทิศทาง นโยบาย

 การดูแลผูปวยของเครือขาย

2.เพื่อ Conference Case 

ที่ยากตอการจัดการ และ

เกิดแนวทางการดูแลผูปวย

เกิดแนวทางการดูแล

ผูปวย จนท.เครือขายเกิด

ความเขาใจทิศทาง 

นโยบาย เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

1.ผูรับผิดชอบงาน 

NCD รพสต. ละ 

1-2 คน              

          2.

ผูรับผิดชอบงาน 

NCD สสอ. รวม 20

 คน

ไมใชงบประมาณ คลินิกพิเศษ

6 โครงการคนหา

ภาวะแทรกซอนและการ

เขาถึงบริการที่จําเปน 

ผูปวย DM HT COPD 

ในคลินิกพิเศษ และ รพ

สต. 13 แหง

1.ตรวจสุขภาพประจําป 

-DM HT ตาม routine lab

( FBS Cr LDL UP)

-COPD ตรวจ HCT และ 

Spirometry ประจําป 2564

2.ตรวจตาในผูปวย DM ดวย 

fundus camera 

3.ตรวจเทาผูปวยเบาหวาน

4.ตรวจสุขภาพชองปาก

5.คัดกรอง CVD Risk ในผูปวย DM

 HT

1.เพื่อชะลอการเกิด

ภาวะแทรกซอนทั้งระยะสั้น

และระยะยาว

2.เพื่อคนหาโรคไตเรื้อรังราย

ใหมในผูปวย DM HT

3.เพื่อใหผูปวยไดเขาถึง

บริการที่จําเปนที่ควรจะไดรับ

ผูปวยโรคไตเรื้อรังราย

ใหมไดรับการวินิจฉัย 

รักษาตั้งแตระยะ

เริ่มแรก/ผูปวย NCD ที่

พบภาวะแทรกซอนได

เขาถึงการรักษาตั้งแต

ระยะเริ่มแรก

DM (60%) = 2600

 ราย HT (60%) = 

7000 ราย COPD

 = 311 ราย

1125630 สปสช. คลินิกพิเศษ
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เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

7 โครงการตัดรองเทา

ผูปวยเบาหวานที่มีความ

เสี่ยงตอการเกิดแผล 

เสี่ยงสูงตอการถูกตัดเทา

กิจกรรม                               

 1.ตรวจเทาผูปวยเบาหวาน

2.คัดเลือกผูปวยเบาหวานที่มีความ

เสี่ยงสูง

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง บริษัท

รองเทาเบาหวานตามระเบียบการ

จัดซื้อจัดจาง

4.นัดผูปวยเบาหวานมารับรองเทา

เบาหวาน และ สอนการดูแลเทา 

ปองกันการเกิดแผลเบาหวานที่เทา

5.ประเมินผลการใชรองเทาเบาหวาน

6.สรุปผลการดําเนินงาน

1.เพื่อปองกันการเกิดแผลที่

เทาในผูปวยเบาหวานที่มี

ความเสี่ยงสูงตอการเกิดแผล

อัตราการเปดแผล

เบาหวานที่เทาลดลง 

อัตราการถูกตัดนิ้ว ตัดขา

 = 0

ผูปวย DM 

ประมาณ 200 ราย

280000 สปสช. คลินิกพิเศษ

8 โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตาม

โปรแกรมการแพทยวิถี

ธรรมในการปองกัน

ภาวะแทรกซอนในผูปวย

 DM HT ที่มีภาวะ High

 CVD Risk

กิจกรรม                                

   1.ใหความรู คําแนะนําการปฏิบัติ

ตัวตามแนวทาง พวธ. ยาเม็ด 9 ขอ 

  2.ทํา  self  help group          

   3.ติดตามเยี่ยมบานตอเนื่อง

1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และ ลด CVD score  ของ

กลุมเสี่ยงสูง ระดับ 4-5 ใน

ผูปวย DM HT

CVD  score ของกลุม

เสี่ยงสูง ระดับ 4-5 ใน

ผูปวย DM HT ลดลง

ผูปวย DM 30  ราย ไมใชงบประมาณ คลินิกพิเศษ
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ผูรับผิดชอบ
โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ



โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

9 โครงการการจัดการราย

กรณีในผูปวยที่ไม

สามารถควบคุมโรคได

ในคลินิกพิเศษ DM HT

 COPD Asthma CKD

กิจกรรม                               

 1.DM ที่ไมสามารถควบคุมระดับ

น้ําตาลได ใช พวธ. และการจัดการ

รายกรณี(R to R)                     

2.HT ที่ไมสามารถควบคุมระดับ

ความดันโลหิตไดใช Home BP 

และติดตามเยี่ยมบาน   

3.COPD/Asthma ที่มีการ 

readmit ซ้ํา ๆ ใชการจัดการราย

กรณี  oxygen home therapy 

และติดตามเยี่ยมบาน                 

  4.CKD ที่มีปญหาซับซอน ใชการ

จัดการรายกรณีและติดตามเยี่ยม

บาน

1.เพื่อใหผูปวยสามารถ

ควบคุมโรคได                  

  2.เพื่อชะลอการเกิด

ภาวะแทรกซอน               

 3.เพื่อลดอัตราการนอน

โรงพยาบาลดวย

ภาวะแทรกซอน

อัตราการควบคุมระดับ

น้ําตาล ระดับความดัน

โลหิต เพิ่มมากขึ้น อัตรา

การเกิดภาวะแทรกซอน

ไมเพิ่มจากเดิม อัตราการ

นอน รพ ดวยโรคแทรก

ซอน ลดลง

ผูปวย DM 30  ราย ไมใชงบประมาณ คลินิกพิเศษ
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แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ



โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

10 โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและการ

จัดการตนเองในกลุม

เสี่ยงและกลุมปวยโรคไต

เรื้อรัง

กิจกรรม                              

1.คัดกรองหาผูปวยโรคไตเรื้อรังราย

ใหมในผูปวยDM HT                 

2.ใหความรูเรื่องโรคไตเรื้อรังตาม

มาตรฐานของสมาคมโรคไตแหง

ประเทศไทย                         

3.สอนและฝกทักษะการจัดการ

ตนเองตามแนวคิดของ3 อ 2 ส 

หรือตามหลักของแพทยวิถีธรรม     

 4.ติดตามตอเนื่อง ติดตามเยี่ยมบาน

1.เพื่อคนหาผูปวย CKD ราย

ใหม                             

 2.เพื่อปองกันการเกิด CKD 

รายใหมในกลุมเสี่ยง         

3.เพื่อชะลอการเสื่อมของไต

ในผูปวย CKD

อัตราการคนหา CKD ราย

ใหม รอยละ 50 อัตราการ

เกิด CKD รายใหมลดลง 

อัตราการลดลงของคา

eGFR < 

4/ml/min/1.73m2/yr 

< 40 %

กลุมเสี่ยง CKD 50 

คน กลุมปวย CKD 

50 คน

ไมใชงบประมาณ คลินิกพิเศษ

11 โครงการประชุม

วิชาการประจําป NCD

1.จัดประชุมวิชาการประจําป NCD 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการดูแลผูปวยโรค

เรื้อรัง2.เพื่อใหเกิดแนว

ทางการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

บุคลากรมีความรู 

ศักยภาพในการดูแลผุปวย

 NCD เพิ่มขึ้น มีแนวทาง

การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

1.พยาบาลผูปรับ

ผิดชอบงานรพสต 

13 แหง ๆละ 1-2 

คน                  

2.พยาบาลคลินิก

พิเศษ  5 คน       

3.ผูรับผิดชอบงาน

โรคเรื้อรัง สสอ. 2 

คน รวม 30 คน

5100 เงินบํารุง รพ.ปาซาง คลินิกพิเศษ
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งบประมาณ 

(บาท)
เปาหมาย แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)



โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

12 โครงการสงยาถึงบาน

ผูปวย NCD โดย อสม.

เครือขายปาซาง

จัดยาใหผูปวยที่มีอาการคงที่ 

สามารถควบคุมไดและไมมีอาการ

ผิดปกติ  สามารสงยาถึงบานผูปวย 

NCD โดย อสม.เครือขายปาซาง

1. เพื่อลดความแออัดใน 

NCD คลินิก ในชวงที่มีการ

ระบาด โรคโควิด             

2. เพื่อลดระยะเวลารอคอย 

NCD คลินิก                   

 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ

ผูรับบริการ

ลดความแออัด ลด

ระยะเวลารอคอย NCD

1.ผูปวย DM HT ที่

 สามารถวัด BP 

เจาะ DTX ดวย

ตนเองได             

  2. ผูปวย DM HT

 ที่สามารถใช line 

app. ได             

3. ผูปวย DM HT 

ที่ควบคุม โรคได  

รวมประมาณ 100 

คน

ไมใชงบประมาณ คลินิกพิเศษ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ
วัตถุประสงค

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ผูรับผิดชอบ
ที่ โครงการ กิจกรรม



โครงการที่ 13. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

13 โครงการบริหารยาและ

เวชภัณฑ

 1.1มีการจัดซื้อจัดหายาเปนไปตาม

 มาตรการ Good health at good

 cost  

- มีการจัดหาเวชภัณฑรวมกัน

- มีการดําเนินการจัดหา ที่ถูกตอง

ตามระเบียบฯ 

 - ลดตนทุนการจัดหาและการใชให

ไดตามเกณฑ

 - เพื่อใหมีการบริหารรยา

และเวชภัณฑ ใหมี

ประสิทธิภาพ ไมมากเกิน ไม

เสื่อมสภาพ ราคาจัดซื้อ

เหมาะสม

 - ยา/วัสดุ

การแพทย/วัสดุทัน

ตกรรม/วัสดุชันสูตร

    ไมนอยกวารอย

ละ 10

- การจัดซื้อรวมยา

และเวชภัณฑทุก

ประเภท รพช. ไม

ไมใชงบประมาณ

1.2 ดําเนินการตามเกณฑ การ

บริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยา ประชุมคณะกรรมการ 

PTC เพื่อ

- จัดทําบัญชีรายการยาและ

เวชภัณฑ โรงพยาบาลใหเปนปจจุบัน

- จัดทําแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ

ประจําป

- ปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ

 - เพื่อใหมียาและเวชภัณฑ

เพียงพอตอการใช 

อัตราของการจัดซื้อ

ไมเปนไปตามแผน

 + รอยละ 11

ไมใชงบประมาณ
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กลุมงาน

เภสัชกรรม 

และ

สาธารณสุข

อําเภอปาซาง

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม วัตถุประสงค แหลงงบ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน



โครงการที่ 13. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

14 โครงการเภสัชปฐมภูมิ งานบริการเภสัชกรรม               

 - การออกบริการงานเภสัชกรรม 

โรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.ทุกแหง         

 -  จายยาผูปวยโรคเรื้อรัง           

 - ใหคําปรึกษาดานยาใหกับผูปวย

โรคเรื้อรัง กรณีพบ DRP             

 - จัดทําระบบปองกันความ

คลาดเคลื่อนดานยา ติดตาม/

ประเมินผล                             

  - พัฒนาระบบปองกันความAPR

ติดตาม/ประเมินผล

เพื่อติดตามเยี่ยมบานดานยา

ผูปวยโรคเรื้อรัง ในเขตพื้นที่ 

รพ.สต.และ รพ.

 - รอยละของผูปวยโรค

เรื้อรังตามเปาหมายไดรับ

การติดตามเยี่ยมบาน

ดานยา รอยละ ๘๐

- รอยละของผูปวยที่พบ

ปญหาการใชยาไดรับการ

แกปญหา

อสม./จิตอาสา

ผูปวยโรคเรื้อรัง 

(COPD ASTHMA 

DM HT CKD CA 

CHF)

* กองทนหมูบาน กลุมงาน

เภสัชกรรม 

และ

สาธารณสุข

อําเภอปาซาง
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เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ที่ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



โครงการที่ 17.โครงการพัฒนาระบบริการทางการแพทยแผนไทย 

ภารกิจพื้นฐาน  3.3บริการ รักษาพยาบาล 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

15 เพื่อการพัฒนางานแพทย

แผนไทยไปในทิศทางเดียวกัน

รพสต. 13 แหง

ร.พ.ชุมชน 1 แหง

  15.1โครงการพัฒนางาน

แพทยแผนไทยในรพ.สต.

รพสต. 13 แหง

- นิเทศติดตามการดําเนินงานดาน

การแพทยแผนไทย

เพื่อพัฒนางานแพทยแผนไทย รพสต. 13 แหง

 - สงเสริมการเปดใหบริการแพทย

แผนไทยในรพ.สต. (นวด,ประคบ

สมุนไพร)

เพื่อใหผูรับบริการไดเขาถึง

การบริการแพทยแผนไทย

รพสต. 1 แหง

15.2โครงการออกหนวย

แพทยแผนไทยเคลื่อนที่

เพื่อใหประชาชนเขาถึงการ

รับบริการทางการแพทยแผน

ไทย

รพสต. 7 แหง/ชุมชน

15.3โครงการฟนฟู

มารดาหลังคลอด

เพื่อใหผูรับบริการไดฟนฟู

สภาพเร็วขึ้น ทําใหรางกาย

กลับมาสูสภาวะปกติ

รพสต. 12 แหง  

ร.พ.ชุมชน 1 แหง

15.4โครงการฟนฟูผูปวย 

อัมพฤกษ อัมพาต

 เพื่อใหผูปวยไดรับการฟนฟู 

ใหรางกายสามรถกลับมา

รพสต. 13 แหง  

ร.พ.ชุมชน 1 แหง
15.5โครงการการดูแล

ผูสูงอายุดวยการแพทย

เพื่อใหผูสูงอายุลด

ภาวะแทรกซอนนอยลง

รพสต. 13 แหง

ร.พ.ชุมชน 1 แหง

15.6โครงการการดูแล

ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม

ดวยการพอกยาเขา

เพื่อใหผูสูงอายุลดอาการ

ปวดขอเขา 15000

แลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงาน

แพทยแผนไทย

เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหมี

ความรู ทักษะ สามารถ
4320
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เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ผูรับผิดชอบ

กองทุนสุขภาพตําบล

งานแพทย

แผนไทย/

รพ.สต.ทุก

แหง

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ

โครงการประชุมเครือขายพัฒนางานแพทยแผนไทย

งบประมาณ 

(บาท)

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย แหลงงบ



โครงการที่ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

16 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาการฆาตัว

ตาย

กิจกรรม

1. อบรมใหความรูเรื่องการปองกัน

แกไขปญหา

การฆาตัวตาย

1.1 สถานการณและปจจัยเสี่ยงตอ

การฆาตัวตาย

1.2 สัญญาณเตือนของการฆาตัวตาย

2. การคัดกรองและประเมินการฆา

ตัวตาย ในกลุม

ผูปวยโรคเรื้อรังทางกายและทางจิต

3. การสงตอกลุม Severe 

Suicidality

(8Q ≥17) ไดพบจิตแพทย/แพทย 

GP/พยาบาลจิตเวชหรือ admit ทุก

คน 

4. ผูที่พยายามฆาตัวตายไดรับการ

ติดตาม ดูแล

ตอเนื่อง 1 ป 100 %  

5. กลุมพยายามฆาตัวตาย มี care 

Giver 

อยางนอย 1 คน ดูแลตอเนื่อง 1 ป 

 100 %

1. เพื่อใหบุคลากร

สาธารณสุข/อสม. 

มีความรูและแนวทางการ

ดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาการฆาตัวตายไปใน

แนวทางเดียวกัน

2. เพื่อใหบุคลากร

สาธารณสุข/อสม. สามารถ

แนะนํา และ/หรือสงตอผูที่มี

ปญหาสุขภาพจิต ที่มี

ความคิดที่จะฆาตัวตายไปยัง

สถานบริการสาธารณสุขได

อยางถูกตองและเหมาะสม

3. เพื่อใหกลุมเสี่ยง/กลุมที่

พยายามฆาตัวตาย

ไดรับการดูแลตอเนื่อง 1 ป

4. เพื่อใหกลุมที่พยายามฆา

ตัวตายมี 

มี care Qiver อยางนอย 1 

คน ดูแลตอเนื่อง 1 ป

5. กลุม Sesere Suicidality 

(8Q ≥17)

ไดพบจิตแพทย/แพทย GP/

พยาบาลจิตเวชหรือ admit 

ทกคน

1. เจาหนาที่ รพสต. 

ทุกแหงในอําเภอปา

ซาง

2. เจาหนาที่ รพ. 

ปาซาง

3. อสม. ในเขต

บริการ

อําเภอปาซาง

30400 สปสช. งานจิตเวช

และยาเสพ

ติด รพ. ปา

ซาง, สสอ. 

ปาซาง ,รพ

สต.ในเขต

อําเภอปาซาง

62         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบงบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ



โครงการที่ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

17 โครงการดูแลชวยเหลือ

ผูปวยโรคซึมเศรา

กิจกรรม

1.คนหา/คัดกรองภาวะซึมเศราและ

เสี่ยงตอการฆาตัวตายในสถานบริการ

และชุมชน โดยใชเครื่องมือ  2Q, 8Q 

และ9Q

2.ใหการปรึกษาเบื้องตน และ/หรือสง

ตอตามขั้นตอน

3.ติดตามผูที่มีภาวะซึมเศรา/เสี่ยงตอ

การฆาตัวตาย

4.ใหการเฝาระวังผูพยายามฆาตัวตาย

ในสถานบริการ/ชุมชน

5.ใหการปรึกษาผูที่พยายามฆาตัวตาย

และสงตอตามขั้นตอน

6.ดูแลชวยเหลือผูพยายามฆาตัวตาย 

โดยการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง(ผู

พยายามฆาตัวตายไดรับการติดตาม

เยี่ยมบาน หรือนัดF/U อยางนอย  1  

ครั้ง  ภายใน 15-30 วัน) และดูแล

ตอเนื่องจนครบ 1 ป

7.ประชุมปรึกษารายกรณีผูพยายามฆา

ตัวตาย/ฆาตัวตายสําเร็จ

1.ผูปวยโรคซึมเศราไดเขาถึง

บริการมากขึ้น 

รวดเร็วครอบคลุม และไดรับ

การดูแลที่เหมาะสม

2. เพื่อปองกันปญหาการฆาตัว

ตาย

1.กลุมเสี่ยง

2ผูสูงอายุ

3.ผูปวยโรคเรื้อรัง

4.ผูปวยจิตเวช

5.หญิงตั้งครรภ

6.หญิงหลังคลอด

7.ผูพิการ

8.ผูปวยที่ติดสารเสพ

ติด

9.ผูพยายามฆาตัวตาย

บูรณาการกับงาน

ประจํา

งานจิตเวช

และยาเสพติด

 รพ. ปาซาง, 

สสอ. ปาซาง

 ,รพสต.ใน

เขตอําเภอปา

ซาง

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

กิจกรรม

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมายที่ โครงการ
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โครงการที่ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

18 โครงการปองกันภาวะ

ซึมเศราในเด็กและวัยรุน

กิจกรรม

1. จัดอบรมใหความรูเรื่องโรคภาวะ

ซึมเศราในเด็กและวัยรุน

2. การคนหาคัดกรองภาวะซึมเศรา

ในเด็กและวัยรุน

3. การใหคําปรึกษาเบื้องตน/หรือ

การสงตอ

4. การชวยเหลือผูที่พยายามฆาตัว

ตาย

1. เพื่อใหเด็กและวัยรุนที่

ปวยโรค

ซึมเศราไดเขาถึงบริการมาก

ขึ้น รวดเร็วครอบคลุม และ

ไดรับการดูแลที่เหมาะสม

2. เพื่อปองกันปญหาการฆา

ตัวตาย

ในเด็กและวัยรุนที่ปวยโรค

ซึมเศรา

นักเรียนในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

ในอําเภอปาซาง

จํานวน 50 คน

ไมใชงบประมาณ งานจิตเวช

และยาเสพติด

 รพ. ปาซาง ,

 สสอ. ปาซาง

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ผูรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการที่ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบงบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ



19 โครงการดูแลชวยเหลือ

ผูรับบริการ

ที่ถูกกระทํารุนแรงดาน

รางกายและจิตใจ

( OSCC)

1. คัดกรองผูรับบริการที่ถูกกระทํา

รุนแรงดานรางกาย จิตใจ เพศ และ

สังคมในสถานบริการ โดยใชแบบ

ประเมินผูที่สงสัยถูกกระทํารุนแรง

ดานรางกาย จิตใจ เพศ และสังคม

ถูกกระทํารุนแรงดานรางกาย จิตใจ 

เพศ และสังคม

2. ผูรับบริการที่มีผลการประเมิน 

อยางนอย1 ขอ ใหการปรึกษา

เบื้องตน และ/หรือสงตอตามขั้นตอน

3. ใหการบําบัดรักษาดูแลชวยเหลือ

 และ/หรือสงตออยางเหมาะสม

4. ติดตามผูรับบริการที่ถูกกระทํา

รุนแรงดานรางกาย จิตใจ เพศ และ

สังคมอยางนอย 1 ครั้ง/ป

5. ประชุมปรึกษารายกรณีผูที่ถูก

กระทํารุนแรงดานรางกาย จิตใจ 

เพศ และสังคม 

6. รณรงคใหความรูเกี่ยวกับพรบ.

คุมครองสิทธิเด็กและสตรี

1. เพื่อใหผูถูกกระทํารุนแรง

ดานรางกาย จิตใจ เพศ และ

สังคม ไดรับการวินิจฉัย 

บําบัดรักษา ดูแลชวยเหลือ 

และ/หรือ สงตออยาง

เหมาะสม

2. เพื่อปองกันผูถูกกระทํา

ตามขอ 1 ถูกกระทํารุนแรงซ้ํา

3.เพื่อหาแนวทางการดูแล

ชวยเหลือ ผูถูกกระทํารุนแรง

 โดยทีมสหวิชาชีพ

1.ผูรับบริการ

2.กลุมเสี่ยง

3.ทีมสหวิชาชีพ

บูรณาการกับ

งานประจํา

งานจิตเวช

และยาเสพ

ติด รพ. ปา

ซาง , สสอ. 

ปาซาง

65

โครงการที่ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แหลงงบผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถประสงค



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

20 โครงการการดูแล

ชวยเหลือ 

ผูประสบภาวะวิกฤติ

สุขภาพจิต(MCATT)

กิจกรรม

1. ดําเนินการจัดเตรียมความพรอม

ทีม MCATT ในระดับอําเภอ

2.ทีม MCAT คัดกรองและใหความ

ชวยเหลือฟนฟูเยียวยาจิตใจผูไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติ บําบัดรักษา

และ/หรือสงตออยางเหมาะสม

3.ประชุมบุคลากรสาธารณสุขระดับ

อําเภอ/ตําบล ใหมีความพรอมใน

การรับภัยพิบัติ

1. เพื่อใหผูประสบภาวะ

วิกฤติสุขภาพจิต

ไดรับการบําบัดรักษาดูแล

ชวยเหลือ

และ/หรือสงตออยาง

เหมาะสม

1.โรงพยาบาลปาซาง

2.รพ.สต.

บูรณาการกับ

งานประจํา

งานจิตเวช

และยาเสพ

ติด รพ. ปา

ซาง , สสอ. 

ปาซาง

21 โครงการการสงเสริม

ปองกัน

ดานสุขภาพจิต

กิจกรรม

1.ใหความรูดานสุขภาพจิตในวัน

สําคัญและเทศกาลตางๆเชน วัน

ปองกันการฆาตัวตายโลก วัน

ตอตานความรุนแรงเปนตน

เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัย

มีสุขภาพจิตที่ดี

ประชาชน

ทุกกลุมวัย

บูรณาการกับ

งานประจํา

66

โครงการที่ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

แหลงงบผลทคาดวาจะไดรบ เปาหมาย
 

(บาท)

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ท โครงการ กจกรรม วตถุประสงค



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

22 โครงการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

และคุณภาพระบบ

บริการศูนยพึ่งได

กิจกรรม

1. จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรใน

โรงพยาบาล, รพ.สต.และภาคี

เครือขายในเรื่องการประเมินคัด

กรองผูถูกกระทํารุนแรง ตั้งครรภไม

พึงประสงค    

2.ประชุมคณะกรรมการศูนยพึ่งได 

และ Case conference

1. เพื่อใหผูถูกกระทํารุนแรง

ไดรับการวินจฉัย 

บําบัดรักษา ดูแลชวยเหลือ

และ/หรือสงตออยาง

เหมาะสม

2. เพื่อปองกันการถูกกระทํา

รุนแรงซ้ํา

1. ทีมสหวิชาชีพ

 รพ.ปาซาง

2. จนท.รพ.สต.

 จํานวน 30 คน

1. ทีมสหวิชาชีพ

 รพ.ปาซาง

2. จนท.รพ.สต.

 จํานวน 30 คน

11170 งบประมาณจาก

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

งานจิตเวช

และยาเสพ

ติด รพ. ปา

ซาง , สสอ. 

ปาซาง
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วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบที่ โครงการ กิจกรรม



ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

23 โครงการดูแลผูปวยจิต

เวชเรื้อรัง

23.1โครงการ ดูแลสงเสริมคุณคา

ผูปวยจิตเวชเรื้อรัง

ในชุมชน

1. เพื่อใหผูปวยจิตเวชเรื้อรัง

ไดรับบริการตอเนื่องในชุมชน

 ลดอาการกําเริบหรือกลับ

เปนซ้ําของผูปวย

2. เพื่อคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยดีขึ้น

และลดภาระของญาติ

ผูปวยจิตเวชเรื้อรัง

อสม. และผูดูแล

ผูปวย

จํานวน 80 คน

20000

23.2ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรัง ใน

เครื่อขายอําเภอปาซาง

ผูปวยจิตเวชเรื้อรัง

อสม. และผูดูแล

ผูปวย

จํานวน 80 คน

 20000
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งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณจาก 

สปสช.  ตาม

ระเบียบสามารถ

นํามาดําเนินการได

ภายใน 2 ปหลัง

ไดรับการการโอน

เงินมาเรียบรอยแลว )

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

งานจิตเวช

และยาเสพติด

 รพ. ปาซาง ,

 สสอ. ปาซาง

ระยะเวลาดําเนินการ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ



โครงการที่ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน  3.1บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ไปอบรม

หลักสูตรเฉพาะทางการ

พยาบาลงาสุขภาพจิต

และจิตเวชเด็กและวัยรุน

 (หลักสูตร 4 เดือน )

สงพยาบาลวิชาชีพไปอบรม

การพยาบาลสุขภาพจิตและ

จิตเวชเด็กและวัยรุน

พยาบาลวิชาชีพ 1  คน ไมใชงบประมาณ งานจิตเวช

และยาเสพติด

 รพ. ปาซาง ,

 สสอ. ปาซาง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค



โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

25 โครงการบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพผูเสพ/ผูติด

ยาเสพติด

ยุทธศาสตร ที่ 1 สงเสริมปองกัน    

 การคนหา ชักชวนและติดตามผู

เสพผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัด

กิจกรรมที่ 1.1 รวมตรวจปสสาวะ

กับทีมบูรณาการในพื้นที่ เชน การ

ตั้งดาน ,จัดระเบียบสังคม, ประชา

คม,ตรวจสุขภาพทหารกองเกิน

เพื่อใหผูตองสงสัยวาเสพยา

เสพติดไดเขารับการ

บําบัดรักษาในระบบสมัครใจ

เปนอันดับแรก

10 ตําบล/

ศป.ปส.อ.ปาซาง/

รพ.ปาซาง/สสอ./

รพ.สต

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

กิจกรรมที่ 1.2 จัดซื้อและสนับสนุน

ชุดตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ

เบื้องตน แกโรงงาน โรงเรียนชุมชน

ในการคัดกรอง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหนวยบําบัด หนวย

ติดตามและหนวยงานที่

เกี่ยวของ

สสจ.ลพ สนับสนุน

ให รพ./สสอ.

สสจ.ลพ สนับสนุน

ให รพ./สสอ.

กิจกรรมที่ 1.3 ตรวจปสสาวะ 

รับรองผลในขั้นที่ 2

เพื่อเปนไปตามประกาศ 

คสช.ที่ 108/2557 (ป 2560)

หองปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลปาซาง

สนับสนุนชุดตรวจ

ปสสาวะใหหอง 

ปฏิบัติการของ รพ.
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แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค

ผูรับผิดชอบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ

งานจิตเวช

และยาเสพติด



โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 1.4 การบําบัดรักษา

ฟนฟูทุกระบบ(สมัครใจ บังคับ

บําบัด)                              

1.4.1.นําผูเสพผูเติดเขารับการ

บําบัดรักษาฟนฟูทุกระบบ(สมัครใจ

 บังคับบําบัด)

1.4.2.เปนศูนยกลางจําแนกและคัด

กรองผูเขาบําบัดรักษายาเสพติด

1.4.3.จัดเจาหนาที่จากหนวยตางๆ

รวมคัดกรอง ทั้งภายในหนวยงาน

และภายนอกหนวยงาน ไดแก 

แพทยหรือพยาบาล นักเทคนิค

การแพทย นักวิชาการ รพ.สต. 

ตํารวจ ฝายปกครองอําเภอปกครอง

 ครูอาจารย เจาของกิจการ 

โรงเรียน โรงงาน วัด ชุมชน

ี

รอยละของผูปวยยาเสพติดที่

เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล 

อยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง

จนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

สมัครใจ 30 คน     

   บังคับบําบัด 200

 คน  ศูนยคัดกรอง 

       CBTx 10 คน

รพ./สสอ/รพ.สต. 

สนับสนุนวิทยากร

กิจกรรมที่ 1.5                         

       1.5.1เสริมสรางความ

ตระหนักและภูมิคุมกันยาเสพติดใน

ทุกกลุมวัย   1.5.2 รณรงค

ประชาสัมพันธ ใหความรูแก

ประชาชนในพื้นที่โดยปดปาย

ประชาสัมพันธในสถานบริการทุก

แหง

เพื่อใหประชากรทุกกลุมวัย

ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ  ยาเสพ

ติด

รพ./สสอ./รพ.สต. สสจ.ลพ สนับสนุน

ให รพ./สสอ.
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ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค
ระยะเวลาดําเนินการ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

งานจิตเวช

และยาเสพติด

ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ผูรับผิดชอบ



โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 1.6 รวมจัดกิจกรรม

รณรงควันตอตานยาเสพติดสากลใน

ระดับจังหวัด อําเภอ ชุมชนในเขต

รับผิดชอบ

เพื่อประชาสัมพันธในวงกวาง

ในระดับพื้นที่

10 ตําบล/

ศป.ปส.อ.ปาซาง/

รพ.ปาซาง/สสอ./

รพ.สต

สสจ.ลพ สนับสนุน

ให รพ./สสอ.

งานจิตเวช

และยาเสพติด

กิจกรรมที่ 1.7 โครงการรณรงค

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในสถานบริการ รพ.และเครือขาย

เพื่อปลุกจิตสํานึกและสราง

กระแสตอการปองกันปญหา

ยาเสพคิด

สสอ./รพ./รพ.สต. สสจ.สนับสนุน 

หมวดคาตอบแทน

ใชสอยวัสดุ 

(คาใชจายในการ

อบรม,ประชุมและ

พัฒนาศักยภาพ

เครือขาย)
กิจกรรมที่ 1.8 อบรมใหความรู

เกี่ยวกับโทษ พิษภัยจากสารเสพติด

นักเรียนมัธยมพัฒนาทักษะชีวิตใน

การจัดการกับปญหาในชีวิตและ

สรางความเขมแข็งทางใจ ใน/นอก

โรงเรียน,ชุมชน

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใจการ

จัดการกับปญหายาเสพติด

ในชีวิตและสรางความ

เขมแข็งทางใจ

นักเรียนโรงเรียน

มัธยมและแกนนํา

ชุมชนในอําเภอปา

ซาง

สสจ.สนับสนุน 

หมวดคาตอบแทน

ใชสอยวัสดุ 

(คาใชจายในการ

อบรม,ประชุมและ

พัฒนาศักยภาพ

เครือขาย)

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)

ผูรับผิดชอบ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตรฺที่ 2 บําบัดฟนฟู ลด

อันตรายจากยาเสพติด และ

กลับคืนสูสังคม

กิจกรรมที่ 2.1 การคัดกรองเพื่อ

ประเมินสภาพการเสพติด  ประเมิน

สภาพการเสพติดและนําเขาสูระ

บวนการบําบัดฟนฟูโดยศูนยเพื่อ

การคัดกรอง ใชแบบคัดกรอง และ

สงตอผูปวยที่ใชยาและสารเสพติด 

บคก.สธ. (V 2 ) แบงเปน ผูใช ผูเสพ

เพื่อใหผูเสพ ผูติด ยาเสพติด 

ไดรับการ คัดกรองและสงตอ

ศูนยเพื่อการคัด

กรอง รพ.ปาซาง

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด

แหลงงบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)



กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาเครือขายการคัด

กรอง สงตอและการบันทึก บสต 

ระดับ รพ.สต. (ทางกลุม LINE )

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให

มีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน

รพ./รพ.สต. /

สสอ./ศูนยขอมูล

อําเภอ/เครือขาย

บําบัดทุกระบบ

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร
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โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 2.3 การบําบัดฟนฟู  นํา

ผูเสพ/ติดยาเสพติดเขารับการ

บําบัดฟนฟู  จัดบริการบําบัดรักษา

และฟนฟูผูปวยในระบบสมัครใจ    

     ผูใช ใหคําปรึกษาระยะสั้น (BA)

 1-2 ครั้งผูเสพ ใหคําปรึกษา (BI MI

 MET CBT) 3-12 ครั้ง /4 ด.     - 

 ผูติด Matrix program 16 ครั้ง /4

 ด.     ผูติดรุนแรง/เรื้อรัง/มีอาการ

ทางจิต ดูแลชวยเหลือ พิจารณาสง

ตอ รพ.ธํญญารักษ-รพ.สวนปรง ชม.

ผูปวยยาเสพติด ไดรับ

บริการบําบัดฟนฟูที่ได

มาตรฐาน มีคุณภาพและ

ติดตามชวยเหลือเพื่อปองกัน

การเสพติดซ้ํา รวมถึง

มาตรการการลดอันตราย

จากยาเสพติด

ระบบสมัครใจ ใน

สถานพยาบาล 

จํานวน 30 คน

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

 

 

 

เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)



กิจกรรมที่ 2.4 การฟนฟูสมรรถภาพ

 ระบบบังคับบําบัด พรบ. ฟนฟู 

พ.ศ.2545  คณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ระบบบังคับบําบัด

แบบ ไมควบคุมตัว

ในสถานพยาบาล

จํานวน 120 คน

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

โครงการการลดอันตรายจากยาเสพ

ติด Harm reduction  กิจกรรมที่ 

2.5  กลุมเมทแอมเฟตามีน (16 ชุด

บริการ)  บันทึกผลการดําเนินงาน 

ใน ฐานขอมูลดานการแพทยและ

สุขภาพ (43 แฟม)

เพื่อลดปญหา/ผลกระทบอัน

ไมพึงประสงคจากการใชยา

เสพติดที่มีตอตนเองและสังคม

10 ตําบล/รพ.สต รพ./รพ.สต.เบิกจาย

งบประมาณตามที่

ไดรับจัดสรร
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โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 2.6 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการมาตรการการลดอันตราย

จากยาเสพติด ระดับอําเภอ

เพื่อถายทอดองคความรูและ

ทักษะการดําเนินงานการลด

อันตรายจาก ยาเสพติด

กรรมการยาเสพติด

 รพ. จํานวน 25 

คน/ผูรับผิดชอบ

งานยาเสพติด รพ.

สต. จํานวน 15 คน

งานจิตเวช

และยาเสพติด
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เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

 

 

 

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม

รพ./รพ.สต.เบิกจาย

งบประมาณตามที่

ไดรับจัดสรร



กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาบุคลากรให

การบําบัดและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรติดตามฟนฟูสมรรถภาพ   

 -ประชุมวิชาการงานยาเสพติด

แหงชาติ                                

  - อบรม/ประชุม/สัมนาตาม

นโยบาย - ศึกษาดูงาน

เพื่อใหสถานบําบัด สามารถ

จัดบริการที่มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานและเสริมสราง

ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  

                - บุคลากรที่

ปฏิบัติงานดานการ

บําบัดรักษา ผูปวยไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่งานยา

เสพติด จํานวน 4 

คน      

คณะกรรมการยา

เสพติดและ

เครือขาย จํานวน 

30 คน

กิจกรรมที่ 2.8 อบรมเครือขายทีม

บําบัด เกณฑมาตรฐานพัฒนา

ระบบงานยาเสพติดดานการบริการ

จัดการของหนวยงานสาธารณสุข

ระบบอําเภอ/รพ.สต ประเมิน

เพื่อใหสถานบริการมีการ

ดําเนินงานตามมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข

จนท.รพ./สสอ/รพ.

สต.จํานวน 20 คน

กิจกรรมที่ 2.9 อบรมพัฒนา

ศักยภาพ อาสาสมัครประจําหมูบาน

 และอาสาสมัครสํานักงานคุม

ประพฤติ

เพื่อติดตามชวยเหลือผู

บําบัดรักษา ผูอยูในระหวาง

บําบัด/ผูครบบําบัดรรักษา

อสม. อสค. เขต

รับผิดชอบ รพ.ปา

ซาง จํานวน 20 คน
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โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที 2.10 อบรมผูปวยและ

ครอบครัวในการดูแลชวยเหลือ

เตรียมความพรอมเมื่อครบบําบัด

เพื่อติดตามชวยเหลือผู

บําบัดรักษา ผูอยูในระหวาง

บําบัด/ผูครบบําบัดรรักษา

ผูปวยและ

ครอบครัวจํานวน 

16 คน

งานจิตเวช

และยาเสพติด

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

 

 

 

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

่  

 

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร



กิจกรรมที่ 2.11 แลกเปลี่ยนเรียนรู

กลุมผูปวยที่กําลังบําบัด/ครบบําบัด

เพื่อติดตามชวยเหลือผู

บําบัดรักษา ผูอยูในระหวาง

บําบัด/ผูครบบําบัดรรักษา

ผูปวยและ

ครอบครัวจํานวน 

20 คน

การติดตามผูปวยยาเสพติด  กิจกรรม

ที่ 2.12 ระบบสมัครใจโดย     จนท.สา

ธารณสุข   กลุมผูใช ติดตาม 1 ครั้ง   

กลุมผูเสพ/ผูติด ติดตาม 4-7 ครั้ง/ป

เพื่อติดตามใหความ

ชวยเหลือภายหลังการ

บําบัดรักษาในดานรางกาย

จิตใจและสงตอขอความ

ชวยเหลือดานการศึกษา

อาชีพฯ

ผูปวยระบบสมัครใจ

กิจกรรมที่ 2.13 งานเยี่ยมบาน

ติดตามผูขาดบําบัด และผูขาดการติ

ตดามหลังครบบําบัด

เพื่อติดตามใหความ

ชวยเหลือใหผูปวยกลับเขา

รับการบําบัดใหครบบตาม

เกณฑ

เขต อ.ปาซาง

กิจกรรมที่ 2.14 ซื้อยาเวชภัณฑยา

ใหกับผูปวยยาเสพติดที่มีอาการทาง

จิตเวช และผูปวยทางจิตเวชที่เกิด

จากการใชยาเสพติด

เพื่อประโยชนกับการรักษา

อาการแทรกซอน
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โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร ที่ 3 พัฒนาการมีสวน

รวมของชุมชนและภาคีเครือขาย
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โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

 

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่

 



สรางเสริมการบําบัดฟนฟูโดยใช

ชุมชนเปนศูนยกลาง                 

    กิจกรรมที่ 3.1 การบําบัดฟนฟู

ผูใชยาเสพติดโดยใชชุมชนเปน

ศูนยกลาง (Community Based 

Treatment and Care : CBTx) 

องคประกอบ 3 S  (Structure 

System Staff )  การใหบริการ 

(คนหา คัดกรอง ฟนฟู ติดตาม)

เพื่อเนนการนําผูเสพยาเสพ

ติดออกจากวงจร ยาเสพติด

กลุมผูใชและกลุมผู

เสพ เขต อ.ปาซาง

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด

กิจกรรมที่ 3.2.1 ใหคําปรึกษาและ

สงตอผูปวยยาเสพติดเพื่อเขารับ

การบําบัดที่เหมาสม

ผูผานการ

บําบัดรักษาในป 

2565

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

กิจกรรมที่ 3.2.2 ติดตามผูผานการ

บําบัด และมอบหมายให กํานันผู

ใมหญบาน รพ.สต. อสม. อสต. 

เปนกลไกลการติดตามระบบที่

กําหนด

ผูปวยในเขต

โรงพยาบาล ในป 

2563-2565

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร
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เพื่อปองกันการกลับไปเสพ

ซ้ําเพื่อเปนเครือขายในการ

เฝาระวังและติดตาม

ชวยเหลือผูผานการบําบัด 

ในหมูบาน/ชุมชน เพื่อให

ผูปวยกลับเขารับการบําบัด

ใหครบบตามเกณฑ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ



กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานการ บําบัดโดยใชชุมชนเปน

ศูนยกลาง

เพื่อใหเครือขายสุขภาพ

สามารถใหความชวยเหลือ

เบื้องตนและ    สงตอเขารับ

การบําบัดที่เหมาะสม และ

สามารถใหการดูแลชวยเหลือ

โดยชุมชน

จนท.จาก รพ.สต./

สสอ.กํานัน 

ผูใหญบาน  และ

เครือขาย  ทุกระบบ

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบ

ขอมูลและการสื่อสาร

กิจกรรมที่ 4.1 ระบบขอมูลการ

บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 

(บสต) -เพิ่มประสิทธิภาพและความ

เปนมาตรฐานขอมูลบําบัดยาเสพ

ติดทุกระบบ                            

  - ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการ

บําบัด                                   

   - รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพ

ติด                                      

   - รายงานการบําบัดรักษาและ

ฟนฟูสมรรถภาพ                      

  - รายงานการติดตามดูแลรักษา

ตอเนื่อง                                 

    - รายงานการใหความชวยเหลือ

ผูผานการบําบัด

เพื่อใหการบําบัดฟนฟู มี

ระบบฐานขอมูลที่สามารถ

บันทึกการปฏิบัติงาน ตาม

ขั้นตอนของระบบ บสต.ใหม 

ไดอยางครอบคลุมทุกระบบ

และมีคุณภาพ

สสอ./รพ.สต. สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร
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เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ิ ั ป  ี่  ไ  ั ป
งบประมาณ 


ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ี่ โ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 4.2 วิเคราะหขอมูลจาก

ระบบ บสต ทุกระบบ ทุกเดือน 

และตรวจสอบคุณภาพขอมูล บสต.

 ทุก 4 เดือน

เพื่อใหขอมูล บสต.มีความ

ครบถวน มีคุณภาพและ

ทันเวลา

สสอ./รพ/รพ.สต. สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด

กิจกรรมที่ 4.3 ใชระบบ Smart 

Card บันทึกขอมูลเพื่อเขาถึงฐาน

ทะเบียนราชฏ  - วิเคราะห

สถานการณดานการบําบัดรักษา

และนําเสนอที่ประชุม ศปส.อ..คืน

ขอมูลใหเครือขายอําเภอและชุมชน

เพื่อใหขอมูล บตส. มีความ

ครบถวน มีคุณภาพและ

คุมครองสิทธิผูปวยลดความ

ซ้ําซอนของขอมูลและ

สามารถเรียกใชประโยชนได

ในภาพรวมเพิ่อวางแผน

ปรับปรุงบริการและ

ดําเนินงาน

รพ. สสอ. สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

กิจกรรมที่ 4.4 พัฒนาศักยภาพผู

บันทึกขอมูล บสต. เขารวมประชุม

จนท.รพ 2 คน สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

กิจกรรมที่ 4.5 จัดจางเจาหนาที่

บันทึกขอมูลงานยาเสพติด บสต.

เพื่อใหการบันทึกขอมูลมี

ความสมบูรณ ถูกตอง 

รวดเร็ว ทันเวลา

2 คน

79

โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

กิจกรรม วตถุประสงค ผลทีคาดวาจะไดรบ เปาหมาย
 

(บาท)
แหลงงบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

ที โครงการ
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รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากฎหมาย

และการควบคุม

กิจกรรมที่ 5.1 พัฒนากฎหมายให

เอื้อตอการควบคุมการบําบัดรักษา

และฟนฟูยาเสพติด (สวนกลาง)     

   5.1.1พัฒนาศักยภาพบุคลากร    

      1.ประชุมวิชาการยาเสพติด

แหงชาติ ครั้งที่22 ป 2564           

     2.ประชุมพยาบาลยาเสพติด

แหงชาติ ป 2564                      

     3.การประชุม อบรม ตางๆที่

เกี่ยวของ

พัฒนาองคความรู 

แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อ

เตรียมความพรอมรองรับ

ภารกิจใหม

รพ. สสอ. 10 คน งานจิตเวช

และยาเสพติด

กิจกรรมที่ 5.2 HA ยาเสพติด 

สถานพยาบาลคงสภาพการรับรอง

คุณภาพ HA ยาเสพติด ( 

Re-Accreditation )- ครั้งที่ 3

เพื่อใหสถานพยาบาล

ประเมินตนเอง ปองกัน

แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น

จากการใหบริการ และ

ปรับปรุงบริการใหเปนไป

รพ.ปาซาง

กิจกรรมที่ 5.3 ประเมินตนเอง 

จัดทําเอกสาร ขอรับการประเมิน

ภายนอก จาก โรงพยาบาลธัญญา

รักษ เชียงใหม

สงเอกสารรูปเลมผานสสจ.ลพ รพ.ปาซาง
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วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ที่ โครงการ กิจกรรม

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร



ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 5.4 เตรียมพรอมเอกสาร

 การนําเสนอ ตอนรับทีมผูตรวจ

ประเมินภายนอก

รพ.ปาซาง รพ.เบิกจาย

งบประมาณตามที่

ไดรับจัดสรร จาก 

สสจ.ลพ

งานจิตเวช

และยาเสพติด

กิจกรรมที่ 5.5 บูรณาการภาคี

เครือขาย แผนประชารัฐรวมใจ 

ปลอดภัยยาเสพติด  - รวมเปนชุด

ปฎิบัติการตําบล               - 

ควบคุมกํากับผูใตบังคับบัญชามิให

เกี่ยวของกับยาเสพติดหรือปลอย

ปละละเลย

เพื่อใหชุมชน และเจาหนาที่

มีสวนรวมในการแกไขปญหา

ยาเสพติด

สสอ./รพ./รพ.สต./

กํานันผูใหญบาน

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

กิจกรรมที่ 5.6 โครงการพัฒนา

ศักยภาพชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในชุมชน อบรมแกนนํา

หมูบาน ชุมชนและประชาชน

พัฒชมรม TO BE ให

ดําเนินการตอยอด

ผูปวยบําบัดยาเสพ

ติดระบบสมัครใจ 

Walk in

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร
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ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมายกิจกรรม วัตถุประสงค

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ



โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบ

บริหาร

การบริหารจัดการระบบ            

   กิจกรรมที่ 6.1 สํารวจกําลังพล

ผูปฏิบัติงานประจําป 2564          

       - มีคําสั่งหนวยงานและบันทึก

ขอมูลรายบุคคลในโปรแกรม กําลัง

พล สนง.ปปส.

เพื่อประเมินทรัพยากรบุคคล

และความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน

ir./สสอ./รพ.สต. งานจิตเวช

และยาเสพติด

กิจกรรมที่ 6.2 รวมประชุม

คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.

ควบคุมกํากับและพัฒนา

สวนขาดเพื่อใหการ

ดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมาย

สสอ./รพ.สต. สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร
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เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
ที่ โครงการ กิจกรรม แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การบูรณาการงานปองกันแกไข

ปญหายาเสพติดระดับพื้นที่ 

กิจกรรมที่                             

6.3.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

ปงบประมาณ 2563                

6.3.2 รวมประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอํานวยการพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติด                     

6.3.3 การจัดระเบียบสังคมแบบ

บูรณาการ                              

 6.3.4 การประชาสัมพันธ งาน

ปองกันแกไขยาเสพติดในชุมชน 

รวมทีมอําเภอ รณรงค การปองกัน

แกไขปญหา ยาเสพติดในโรงเรียน

 สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด
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แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค



โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

26 โครงการบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพ ผูติดบุหรี/่ผู

ติดสุรา

กิจกรรมที่ 1 การปองกันแกไข

ปญหาบุหรี่ในสถานบริการ          

1.1.1 คัดกรองการสูบบุหรี่ใน

ผูรับบริการกลุมเสี่ยงในทุกจุดบริการ

 1.1.2 ประเมินการติดบุหรี่/

แรงจูงใจ                                

 1.1.3 ใหการปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่/

สงตอเขาคลินิกเลิกบุหรี่ที่ รพ.ปา

ซาง                                      

  1.1.4 ใหบริการคลินิกเลิกบุหรี่

บําบัดตามโปรแกรมบําบัด(คลินิกฟา

ใส)                                     

1.1.5 ติดตามหลังการบําบัด         

1.1.6 จัดกิจกรรมรณรงคในวันงด

สูบบุหรี่โลก

เพื่อดูแลชวยหลือผูที่มี

ปญหาจากการสูบบุหรี่  เพื่อ

ลดปญหาจากการสูบบุหรี่

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)

ผูปวยโรคเรื้อรัง/จิต

เวช/สารเสพติด/ผู

ที่ติดเชื้อ HIV

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด
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งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)



โครงการที่ 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 3.บริการ สงเสริมปองกัน 4.รักษาพยาบาล ฟนฟูฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 1.2 การปองกันแกไข

ปญหาการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในสถานบริการ          

1.2.1 คัดกรองการดื่มสุราใน

ผูรับบริการกลุมเสี่ยงในทุกจุดบริการ

 1.2.2 ใหการปรึกษาเบื้องตนไดแก 

BA BI BC และสงตอตามขั้นตอน    

 1.2.3 บําบัดรักษาตามโปรแกรม   

1.2.4 ติดตามหลังการบําบัด        

1.2.5 รณรงคงดเหลาเขาพรรษา

เพื่อดูแลชวยเหลือผูที่มี

ปญหาจากการดื่มสุรา เพื่อ

ลดปญหาจากการบริโภคสุรา

ผูปวยโรคเรื้อรัง/จิต

เวช/สารเสพติด/ผู

ที่ติดเชื้อ HIV

สสจ./รพ./สสอ. 

เบิกจายงบประมาณ

ตามที่ไดรับจัดสรร

งานจิตเวช

และยาเสพติด

กิจกรรมที่ 1.3กลุมสันทนาการ 

ประชุมกลุม SHG นอกสถานที่

เพื่อสรางแรงจูงใจและ

เสริมสรางขวัญกําลังใจ

จนท.รพ.และ

สมาชิกชมรม SHG 

จํานวน 15 คน *2 

ครั้ง/ป

ไมใชงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1.4 เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู กลุมดพื่อนชวยเพื่อน 

อําเภอปาซาง (ชมรมลดละเลิกสุรา)

เพื่อนเสริมสรางพลังความ

ตั้งใจในการเลิกสุราของ

ผูปวยที่มีภาวะติดสุรา

ผูปวยที่ตองการเลิก

สุรา        - ชมรม 

SHG ของ รพ.ปาซาง

3300 เงินบํารุงโรงพยาบาล

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดที่เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาไดรับการดูแล

 อยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention rate)
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โครงการที่ 28.โครงการกัญชาทางแพทย

ภารกิจพื้นฐาน  3.1.บริการจัดการ 2.วิชาการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

27 คลินิกกัญชาทาง

การแพทย

เพื่อจัดบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทยของโรงพยาบาลปาซาง

จํานวนผูรับบริการคลินิก

กัญชาทางการแพทย เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

27.1 ใหแพทย พยาบาล เภสัชกร 

เขารับการอบรมความรูเรื่อง

กัญชาทางการแพทย

เพื่อใหบุคลากรทางการ

แพทยมีความรู สามารถ

แนะนําการปฏิบัติตัวใหกับผู

ปวนที่มารับบริการไดรับ

บริการที่ถูกตอง ปลอดภัย

แพทย 2 คน

พยาบาล 2 คน

เภสัชกร 1 คน

ผานการอบรม/ใบ

ประกาศ

ไมใชงบประมาณ

27.2 อบรมความรูให จนท.รพ. 

และ จนท.รพสต. ใหมีความรูเรื่อง

 กฎหมาย การใชเกัญชาทาง

การแพทย

เพื่อให จนท.มีความรูเรื่อง

กฎหมาย และการใชกัญชา

ทางการแพทย และสามารถ

แนะนํา เฝาระวัง การใช

กัญชาในทางที่ผิดได

แพทย เภสัชร 

พยาบาล และ 

นวก.สธ. รพ. 

จํานวน 20 คน  

จนท.รพ.สต. 30 คน

ไมใชงบประมาณ

27.3 โครงการผลิตยาสมุนไพร

1. โรงพยาบาลปาซาง ผลิตยา

สมุนไพร สนับสนุนโรงพยาบาลใน

จังหวัดลําพูน และ รพ.สต. และ 

เขตบริการสุขภาพที่ 1

เพื่อให รพ.มีการผลิตยาที่มี

คุณภาพสนับสนุน รพ.ในเขต

 จ.ลําพูน และ เขตบริการ

สุขภาพที่ 1

จําหนายยาสมุนไพร 30 

ตํารับมูลคา 1.5 ลานบาท

จําหนายยาสมุนไพร

 30 ตํารับมูลคา 1.5

 ลานบาท

ไมใชงบประมาณ
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โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่



2. สนับสนุนการปลูกสมุนไพร 

สนับสนุนโรงงานผลิตยาสมุนไพร

ของโรงพยาบาลปาซาง  โดยกลุม

เกษตรกรอินทรีย

เพื่อใหเกษตรกรอินทรียมี

รายไดจากการจําหนาย

สมุนไพร และ โรงงานผลิต

ยามีสมุนไพรที่มีคุณภาพ

มีกลุมเกษตรกรปลูก

สมุนไพร

ใหโรงพยาบาล

มีกลุมเกษตรกร

ปลูกสมุนไพร

ใหโรงพยาบาล

ไมใชงบประมาณ

86

โครงการที่ 29.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

ภารกิจพื้นฐาน  3.3 บริการ สงเสริมปองกัน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

โครงการ การพัฒนา

ความรูโรงเรียนตนแบบ 

"หองเรียน BLS การ

เรียนรูสูความยั่งยืน"

เยาวชนมีความรูความ

เขาใจในการปฐม

พยาบาลผูที่เจ็บปวย

ฉุกเฉินและเรียกใชงาน 

1669

ตัวแทนนักเรียน

มัธยมและ

อาชีวศึกษาจํานวน6

 แหงในอําเภอปา

ซาง              1. 

โรงเรียนน้ําดิบ

วิทยาคม             

      2. โรงเรียนว

ชิรปาซาง            

              3. 

โรงเรียนธรรมสาธิต

ศึกษา                

 

   

       

                    

1. เพื่อใหนักเรียนที่เขารับ

การอบรมมีความรูและทักษะ

ในการปฐมพยาบาลเบื้องตน

สามารถชวยเหลือตนเอง

และบุคคลใกลตัวไดอยาง

ปลอดภัยกอนถึงรพ.โดยผาน

ระบบ 1670

2. เพื่อจัดตั้งกลุมหรือชมรม

การปฐมพยาบาลและการ

ชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในรร. 

1. ทําหนังสือขอความรวมมือ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปา

ซางจํานวน 6 แหงเพื่อจัดอบรม

ตัวแทนนักเรียนเพื่อเปนแกนนําใน

การจัดตั้งชมรมอาสากูชีพใน

โรงเรียน                               

2. จัดอบรมแกนนํานักเรียนเพื่อเปน

แกนนําในการจัดตั้งชมรมอาสากูชีพ

ในโรงเรียน ๆละ 20 คน หลักสูตร

การอบรม 2 วันประกอบดวย การ

ประเมินผูปวย    การปฐมพยาบาล

 และการชวยฟนคืนชีพ เปนตน     

   

28 ไมใชงบประมาณ งานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน 

กลุมงาน

การพยาบาล
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โครงการที่ 29.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

ภารกิจพื้นฐาน  3.3 บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
29
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4. วิทยาลัยการ

อาชีพ  5. โรงเรียน

ปาซางปาซาง       

                   6. 

โรงเรียนราชประชาฯ

 

 

ใหเกิดกระบวนการเรียนรู

อยางยั่งยืน

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

แผนงานที่  6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย

 

  

                               

 

    

   

    

       

  3. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมกูชีพ

ในโรงเรียน

 

1. เจาหนาที่ทุก

ระดับ ใน

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ระดับตําบล

2. เจาหนาที่ทุก

ระดับไมรวมแพทย

 

 

เจาหนาที่มีความรูความ

เขาใจในการปฐม

พยาบาลผูที่เจ็บปวย

ฉุกเฉิน

1.อบรมภาคทฤษฎี ในเรื่อง การ

ประเมินผูปวย การปฐมพยาบาล

และการฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานโดย

แพทยประจําโรงพยาบาลปาซาง

2.ทําการฝกปฏิบัติการชวยฟนคืน

ชีพขั้นพื้นฐานและการใช AED

งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

โครงการอบรมการชวย

ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

(BLS) สัญจร

1. เพื่อใหเจาหนาที่

สาธารณสุขทุกระดับที่

เกี่ยวของ มีความรูและทักษะ

ในการชวยฟนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน

2. เจาหนาที่สาธารณสุขทุก

ระดับที่ผานการอบรม

ไมใชงบประมาณ งานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน 

กลุมงาน

การพยาบาล
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โครงการที่ 29.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

ภารกิจพื้นฐาน  3.3 บริการ สงเสริมปองกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
30

         แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                      

 

และพยาบาล

วิชาชีพและเวชกิจ

ฉุกเฉินประจําตึก

ผูปวยใน หอง

ฉุกเฉินหองผาตัด 

หองคลอดและหอง

ไตเทียม

  

 

 

ระยะเวลาดําเนินการ

 

 

 

สามารถนําความรูไปช้ําไดใน

สถานการณจริง

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตรกระทรวง  Excellence ที่  2.Service Excellence (บริการเปนเลิศ)

กิจกรรม วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
แหลงงบ

ผูรับผิดชอบ

แผนงานที่  7.การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 

ที่ โครงการ

 

โครงการอบรมและฟนฟู

การชยฟนคืนชีพ

ระดับสูง (ACLS)

1.อบรมภาคทฤษฎี ในเรื่อง การ

ประเมินผูปวย การอานคลื่นไฟฟา

หัวใจ การชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

2. การฝกปฏิบัติโดยการจําลอง

สถานการณผูปวย

เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

มีความรูและทักษะในการ

ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมี

ความรูและทักษะในการ

ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

แพทยฝกหัด 

พยาบาลวิชาชีพ 

และเวชกิจฉุกเฉิน 

ประจําตึกผูปวยใน 

ER, ไตเทียม,หอง

คลอด หองผาตัด 1

 ั / 2     

 

6000 งานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน 

กลุมงาน

การพยาบาล

เงินบํารุง รพ.ปาซาง 



                 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส                 

   รักษาราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ........

ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง สาธารณสุขอําเภอปาซาง

วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....... วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. .......

.......................................... ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ

(นายวิทยา พลสีลา)

............................................. ผูเสนอแผนปฏิบัติการ ............................................. ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

(นายธวัชชัย ฉันทวุฒินันท) (นายศรีพรหม กาสกุล)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วน/ 2 รุน รุนละ 

30 คน
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