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2 เอกสารประกอบการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 

ข้อมูลทั่วไปของอ ำเภองำว 

อ ำเภองำว ตั้งอยู่ในจังหวัดล ำปำง  เป็นอ ำเภอเล็กบรรยำกำศสงบเมืองงำว เป็นเมืองเก่ำแก่ที่มีมำแต่
โบรำณมีอำยุกว่ำ 700 ปี  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม มีธรรมชำติอันบริสุทธิ์และวิถี
ชีวิตชนเป่ำที่งดงำม อ ำเภองำว เดิมมีชื่อว่ำเมืองเงินเป็นหัวเมืองหลักเมืองหนึ่งของอำณำจักรล้ำนนำมี
ประวัติศำสตร์อันยำวนำนและเป็นเมืองหน้ำด่ำนที่ส ำคัญของเมือง เขลำงค์นคร (ล ำปำง) เมืองเงินในอดีตมีเจ้ำผู้
ครองนครที่เข้มแข็งช ำนำญกำรสงครำม มีควำมเชี่ยวชำญในกำรรบโดยใช้ของ้ำว เป็นอำวุธส ำคัญเมื่อข้ำศึกจำกหัว
เมืองลื้อหัวเมืองเขินเข้ำมำรุกรำนก็ไม่อำจรุกล้ ำเข้ำไปถึงเมืองเขลำงค์นครได้เพรำะเมื่อมำถึง เมืองเงินก็ถูกตีแตก
พ่ำยไปทุกครั้งเจ้ำเมืองเงินได้อำสำปรำบปรำมข้ำศึก พวกฮ่อ เงี้ยว ที่มำรุกรำนถึงหัวเมืองเงี้ยวหัวเมืองลื้อ หัวเมือง
เขิน จนถึงแคว้นสิบสองปันนำได้รับชัยชนะจนเป็นที่ร่ ำลือเจ้ำเมืองเขลำงค์นครได้ประทำนง้ำวด้ำมเงิน เป็นบ ำเหน็จ
คุณงำมด ีและควำมกล้ำหำญเป็นที่ยินดีแก่ชำวเมืองจึงเรียกเจ้ำเมืองว่ำพระยำง้ำวเงินและเรียกชื่อเมืองว่ำเมืองง้ำว
เงิน กำลเวลำผ่ำนมำได้เรียกเพ้ียนเป็น เมืองงำว 

ลักษณะภูมิประเทศและสภำพภูมิอำกำศ 

อ ำเภองำว มีลักษณะภูมิอำกำศในแบบร้อนชื้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

พ้ืนที่ประกอบไปด้วยที่รำบ  ที่รำบลุ่ม ที่ดอนและมีภูเขำสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ 

สภำพทำงสังคม  

เป็นสังคมครอบครัวแบบขยำย ส่วนใหญ่ 1 หลังคำเรือนจะประกอบด้วยครอบครัวใหญ่ มี ปู ย่ำ ตำ ยำย พ่อ แม่ 
เป็นเสำหลักของครอบครัว มีกำรสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม โดยมีผู้อำวุโส ผู้สูงอำยุเป็นผู้น ำพำท ำสืบทอดต่อๆ 
กันมำ 

 ปัจจุบัน  สภำพสังคมครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงจำกครอบครัวขยำย กลำยเป็นครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้นโดย 
ลูกหลำนไปท ำงำนต่ำงจังหวัด เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจที่หำกินฝืดเคืองยิ่งขึ้น ที่ท ำกินถูกขำยประกอบกับกำรรับ
เอำวัฒนธรรมตะวันตกมำใช้กันแพร่หลำย สังคมเริ่มมีกำรดูแล เอำใจใส่กันน้อยลง คนวัยแรงงำนไปท ำงำน
ต่ำงจังหวัดกันมำกข้ึน ผู้สูงอำยุและเด็ก(กลุ่มวัยพึ่งพิง)ขำดคนดูแลมีผู้สูงอำยุอยู่เพียงล ำพังเพ่ิมมำกข้ึน 

ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ 
ป่ำไม้ธรรมชำติ  940,000 ไร่ 
แร่ดินขำว  อยู่ที่ต ำบลบ้ำนหวด 
แร่ลิกไนต์  อยู่ที่ต ำบลแม่ตีบ 

ประชำกรและอำชีพ 
อ ำเภองำว  เป็นหนึ่งใน 13 อ ำเภอของจังหวัดล ำปำง  มีพ้ืนที่จ ำนวน  1,815  ตำรำงกิโลเมตรเป็น

อ ำเภอที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีประชำกรรวมทั้งสิ้น  50,464 คน  ชำย 25,245 คนหญิง 25,219 คนชน
เผ่ำพ้ืนที่สูงประมำณ 10 % (รำยงำนสรุปบัญชี งวดกลำงปี) ควำมหนำแน่นของประชำกรประมำณ 27 คน ต่อ
ตำรำงกิโลเมตรอำชีพหลักของประชำกรส่วนใหญ่ ได้แก่  กำรท ำเกษตรกรรม ปลูกนำข้ำว ข้ำวไร่ ปลูกไม้ยืนต้น
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3 เอกสารประกอบการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 

และพืชฤดูแล้งอำชีพเสริมของประชำกรได้แก่ กำรปลูกข้ำวโพด และ กำรปลูกกระเทียมปลูกถั่วเหลือง ยำสูบ
ผลิตผลทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่  ข้ำว กระเทียม และ ข้ำวโพดและมีกำรเลี้ยงสัตว์ ส่วนอำชีพที่รองลงมำ
คือ อำชีพรับจ้ำง ค้ำขำย และรับรับรำชกำรโรงงำนอุตสำหกรรมส ำคัญของอ ำเภองำว ได้แก่โรงงำนผลิตเครื่อง
หนัง  ทีห่มู่ 1 บ้ำนสบแหง ต ำบลหลวงเหนือ 
ที่ตั้งและอำณำเขต 
 อ ำเภองำวตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นอ ำเภอชำยแดนติดกับจังหวัดพะเยำและ
จังหวัดแพร่ ที่ว่ำกำรอ ำเภอปัจจุบันตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน สำยล ำปำง-พะเยำ บริเวณบ้ำนหนองเหียง ห่ำงจำกตัว
เมืองล ำปำงประมำณ 83 กิโลเมตร จำกตัวเมืองพะเยำประมำณ 50 กิโลเมตร และจำกตัวเมืองแพร่ประมำณ 89 
กิโลเมตร   และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ  680 กิโลเมตร   มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ 
 

 
    
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอวังเหนือและอ ำเภอเมืองพะเยำ (จังหวัดพะเยำ) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ ำเภอดอกค ำใต้ (จังหวัดพะเยำ) และอ ำเภอสอง 
(จังหวัดแพร่) 
ทิศใต้ติดต่อกับ   อ ำเภอสอง (จังหวัดแพร่)  และอ ำเภอแม่เมำะ 
ทิศตะวันตกติดต่อกับ   อ ำเภอแจ้ห่ม (จังหวัดล ำปำง) 
 
 

เขตกำรปกครองอ ำเภองำวแบ่งเขตกำรปกครองส่วนภูมิภำค 10 ต ำบล 85  
หมู่บ้ำน 15,475หลังคำเรือน   

ส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบล 2 แห่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  8  แห่ง 
สถำบันทำงศำสนำ ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธมี วัด 46  แห่ง ส ำนักสงฆ์ 17 แห่ง 
สถำบันกำรศึกษำรวมทั้งหมด    31   แห่ง 

1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 1 จ ำนวน 27 แห่ง 
-โรงเรียนมัธยมศึกษำขยำยโอกำส 9 แห่ง 
-โรงเรียนประถมศึกษำ 18  แห่ง 

          2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง  เขต 1 จ ำนวน 2 แห่ง 
          3. โรงเรียนในสังกัดเอกชน โรงเรียนมัธยมศึกษำ  2 แห่ง ศูนย์พัฒนำกำรเด็กเล็ก 26 แห่ง 
 สถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง มหำวิทยำลัยพะเยำ ตั้งอยู่ต ำบลแม่กำ  

ถนนพหลโยธิน อ ำเภอเมืองพะเยำจงัหวัดพะเยำ  ห่ำงจำกอ ำเภองำว 32 กิโลเมตร 
 
 

รูปที่  1   แผนที่อ ำเภองำว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ตำรำงท่ี 1  ข้อมูล จ ำนวนสถำนบริกำร  เทศบำล  อบต.  หมู่บ้ำน  วัด  ส ำนักสงฆ์  ในแต่ละต ำบล 

ต ำบล สถำนบริกำร รหัส เทศบำล อบต หมู่บ้ำน วัด ส ำนักสงฆ์ 

หลวงเหนือ รพ.งำว 11149 1   6 5 2 

ปงเตำ บ้ำนพร้ำว 6168   1 10 5 3 

บ้ำนอ้อน บ้ำนอ้อนเหนือ 6170   1 7 3 0 

บ้ำนร้อง บ้ำนสบป๋อน 6166   1 8 3 2 

บ้ำนนำแก บ้ำนแม่แป้น 6169   1 9 4 0 

บ้ำนร้อง บ้ำนใหม่พัฒนำ 6167     5 2 3 

บ้ำนอ้อน บ้ำนห้วยหก 10357     1 0 1 

บ้ำนหลวงใต้ บ้ำนน้ ำจ ำ 6164 1   8 7 0 

บ้ำนแหง บ้ำนแหงใต้ 6171   1 5 3 1 

บ้ำนแหง บ้ำนบ่อห้อ 6172     3 1 1 

บ้ำนโป่ง บ้ำนสบพลึง 6164   1 12 5 0 

บ้ำนหวด บ้ำนหวด 6173   1 6 6 1 

บ้ำนแม่ตีบ บ้ำนดอกค ำใต้ 6174   1 5 2 3 

ปงเตำ สสช.ขุนแหง 14321           

ปงเตำ สสช.กิ่วต่ ำ 10356           

  รวม   2 8 85 46 17 
 
สถำนที่ท่องเที่ยว 
 สะพำนโยง 

สะพำนโยงหรือสะพำนลอยเป็นสะพำนข้ำมแม่น้ ำงำว เป็นสะพำนแขวนแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบัน
ได้เลิกใช้แล้วเนื่องจำกมี กำรตัดถนนเข้ำสู่เมือง ไม่ให้รถวิ่งแล้วตัวสะพำนโยงเป็นไม้กับเหล็กสะพำนโยง
ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง เป็นสัญลักษณ์ที่ส ำคัญ ของเมืองงำวที่ชำวเมืองงำวภำคภูมิใจ 

 วัดจองค ำ งำว 
ต ำบลบ้ำนหวด บนถนนสำยล ำปำง-งำว ห่ำงจำกตัวอ ำเภองำว 10 กิโลเมตรวัดจองค ำเป็นวัดเก่ำแก่แห่ง
หนึ่งในจังหวัดล ำปำงสถำปัตยกรรมก่อสร้ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ ไม่ปรำกฏหลักฐำน
กำรสร้ำงที่แน่ชัดตัววิหำรชัยภูมิศิลปะแบบไทย ใหญ่หลังเดิมถูกรื้อย้ำยมำไปไว้ ณ เมืองโบรำณจังหวัด
สมุทรปรำกำรหลังที่เห็นปัจจุบันเป็น ศิลปะที่สร้ำงขึ้นมำใหม่ใน เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2549 สืบเนื่องจำก
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปีได้มีกำรยกวัดรำษฎร์ขึ้น เป็นพระอำรำม
หลวงชั้นตรีชนิดสำมัญ วัดจองค ำได้รับคัดเลือกให้เป็นพระอำรำมหลวงแห่งใหม่ในจังหวัดล ำปำงและเป็น
โรงเรียน สอนพระปริยัติธรรมแผนกบำลีประจ ำจังหวัดล ำปำงแต่ละปีนักเรียนปริยัติธรรมสำมำรถสอบ
เปรียญธรรมบำลีได้หลำยประโยคจนถึง ป.ธ.9 ได้รับพระรำชทำนอุปสมบทเป็นนำคหลวงจ ำนวนมำกเจ้ำ
อำวำสและเจ้ำส ำนักได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะ ชั้นรำชในรำชทินนำมว่ำพระรำช
ปริยัติโยดม 

 น้ ำตกแม่แก้ 
น้ ำตกแม่แก้ ตั้งอยู่ในเขต บ้ำนแม่แก้ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำงเป็นน้ ำตกขนำดเล็กตั้งอยู่บริเวณ เป็นน้ ำตก
หินปูนที่มีควำมสวยงำม อีกแห่งหนึ่งของอ ำเภองำวสูงประมำณ 10 เมตรและยังมีชั้นเล็ก ๆ อีก 6 – 7 
ชั้นมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงระบบนิเวศน์อยู่มำก 

 น้ ำตกเกำฟุ 
น้ ำตกเกำฟุ อยู่ที่อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง อยู่ไม่ไกลจำกน้ ำตกแม่แก้เป็นน้ ำตกที่สวยงำมที่สร้ำงด้วยฝีมือ
มนุษย์ โดยใช้เวลำ สร้ำงนำนนับสิบปี ที่นี่เป็นที่ตั้งของส ำนักสงฆ์ชื่อของน้ ำตกตั้งตำมชื่อชำวไทยภูเขำ ชื่อ 
เกำฟุ ซึ่งเป็นคนพบน้ ำตกนี้เป็นคนแรก 

 หล่มภูเขียว 
ตั้งอยู่ในเขต อุทยำนแห่งชำติถ้ ำผำไท เป็นแอ่งน้ ำขนำดใหญ่อยู่บนภูเขำมีเนื้อที่ประมำณ 1-2 ไร่ มี
ลักษณะคล้ำยปล่องภูเขำไฟ น้ ำในแอ่งลึกมำกจนมองเห็นเป็นสีเขียวมีปลำอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก สภำพ
ป่ำเป็นป่ำดิบแล้งมีสัตว์ป่ำอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกกำรเดินทำงหล่มภูเขียวอยู่ห่ำงจำกทำงหลวงแผ่นดินดิน
หมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จำกเส้นทำงสำยล ำปำง-พะเยำ เข้ำไป ประมำณ 14 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทำง
แยกไปสู่หมู่บ้ำนอ้อน อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำงเส้นทำงเป็นทำงลูกรัง จำกบ้ำนอ้อน มีทำงเดินเท้ำไปหล่มภู
เขียวระยะทำงประมำณ 3.5 กิโลเมตร 

 หมู่บ้ำนชำวเขำ งำว 
ชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชำวเขำ รวมทั้งกำรแสดงชนเผ่ำของชนเผ่ำอำข่ำ  บ้ำน ป่ำกล้วย   

 อุทยำนแห่งชำติถ้ ำผำไท 
ตั้งอยู่ระหว่ำงอ ำเภอเมืองล ำปำงกับอ ำเภองำว ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 66 กิโลเมตรตรงกิโลเมตรที่ 
768-769 แยกเข้ำทำงลูกรัง ประมำณครึ่งกิโลเมตรรถยนต์เข้ำถึงเชิงถ้ ำภำยในถ้ ำมีหินงอกหินย้อย
สวยงำมมำกสลับซับซ้อนและมีถ้ ำเล็กถ้ ำน้อยมำกมำยที่มี ควำมสวยงำมแตกต่ำงกันไปพระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้เคยเสด็จประพำสถ้ ำผำไทในครั้งนั้นได้จำรึกพระปรมำภิไธยย่อ ปปร. ไว้ภำยในถ้ ำ
เพ่ือเป็นที่ระลึกในกำรเสด็จประพำสนักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวชมทำงอุทยำนฯไม่มีบ้ำนพักบริกำรรำยละเอียด
ให้ติดต่อฝ่ำยจัดกำรอุทยำนแห่งชำติกำรเดินทำงถ้ ำผำไทตั้งอยู่บนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 เป็น
เส้นทำงจำกตัวล ำปำง-เชียงรำย อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 665 ห่ำงจำกตัวจังหวัดล ำปำงมำทำงจังหวัด
พะเยำประมำณ 65 กิโลเมตร หรือจะเดินทำงโดยใช้เส้นทำงสำย แพร่-งำว-เชียงรำยก่อนถึงอ ำเภองำว 
แยกซ้ำยเข้ำสู่จังหวัดล ำปำงประมำณ 15 กิโลเมตรถึงที่ท ำกำรอุทยำนฯ 
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 พิพิธภัณฑ์หนังกลำงแปลง 
พิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ย้อนยุคซึ่งสร้ำงคุณโดย คุณมำนิตย์ วรฉัตร ด้วยเงินทุนของตนเองในอดีตคุณมำนิตย์
เคย ท ำงำนเป็น นักพำกย์หนังกลำงแปลงมำแล้วมำกมำย รวมทั้งเป็นทีมงำนพำกย์พันธมิตรที่ให้เสียง
พำกย์ภำพยนตร์มำกมำย ภำยในพิพิธภัณฑ์ เป็นที่เก็บรวบรวมภำพยนตร์ไทยเรื่องดีและดัง โปสเตอร์หนัง 
รวมทั้งอุปกรณ์ในกำรฉำยหนังกลำงแปลงประเภทต่ำงๆ 
รำยละเอียด ที่ตั้ง 24/2 หมู่ 9 ซอยบ้ำนท่ำเจริญ ต.บ้ำนร้อง อ.งำว จ.ล ำปำง  เปิดบริกำรให้เข้ำชมฟรีทุก
วันตั้งแต่เวลำ 8.00-18.00 น. ทุกวัน หยุดวันนักขัตฤกษ์ 054-365561,081-0304017 ติดต่อคุณ
มำนิตย์ วรฉัตร 

 ศำลเจ้ำพ่อประตูผำ 
อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดล ำปำงตำมเส้นทำงสำยล ำปำง-งำว ประมำณ 50 กิโลเมตรระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 
649-650 ศำลตั้งอยู่ริมถนน ใหญ่ด้ำนขวำมือ เป็นศำลเล็กๆก่ออิฐถือปูน ภำยในมี รูปปั้นเจ้ำพ่อประตูผำ 
และเครื่องบูชำมำกมำยบริเวณใกล้เคียงมี ศำลพระภูมิ เล็กๆ มำกมำยเรียงรำยอยู่ ศำลเจ้ำพ่อประตูผำนี้
เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สัญจรไปมำบนเส้นทำงนี้มักแวะนมัสกำรและ จุดประทัดถวำยเจ้ำพ่อประตูผำ 
เดิมชื่อ พญำข้อมือเหล็ก เป็นผู้อยู่ยงคงกระพัน เป็นทหำรเอกของเจ้ำผู้ครองนครล ำปำง ครั้งหนึ่ง ได้ท ำ
กำรต่อสู้กับพม่ำที่ช่องประตูจนกระท่ังถูกรุมแทงตำยในลักษณะถือดำบคู่ยืนพิงเชิงเขำทหำรพม่ำ กลัวจึงไม่
กล้ำบุกเข้ำไปตี นครล ำปำง ด้วยเหตุนี้เองชำวบ้ำนจึงเกิดศรัทธำ และเคำรพ สักกำระโดยตั้งศำลขึ้นบูชำ
เป็นที่นับถือของชำวล ำปำง 

 ภำพเขียนสีโบรำณประตูผำ 

ระยะทำง 48 กิโลเมตร จำกล ำปำง บนถนนไฮเวย์ล ำปำง-เชียงรำยเป็นที่ตั้งอยู่ระหว่ำงเทือกเขำและ หน้ำ
ผำสูงชัน ซึ่งเป็นที่มำของ ชื่อ "ประตูผำ" เส้นทำงสัญจร แต่โบรำณไปมำสู่ล้ำนนำตะวันออกและยังเป็น จุด
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญทั้งใน สงครำมยุคโบรำณ กับพม่ำและในสงครำมโลก บนหน้ำผำและบริเวณใกล้เคียงมี
กำรค้นพบภำพเขียนสีและแหล่ง ฝังศพของคนในยุคก่อน ประวัติศำสตร์ อำยุประมำณกว่ำ 3,000 ปี
มำแล้วขณะนี้ทำงภำครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน ในจังหวัด ก ำลังร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมและศึกษำด้ำนประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี 
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สถำนบริกำรสำธำรณสุข  อ ำเภองำว  จังหวัดปำง 
 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว     เป็นหน่วยงานบริหารและสนับสนุนหน่วยบริการ    
 2. โรงพยาบาลชุมชนงาว                 เป็นหน่วยงานบริการสาธารณสุข  ระดับทุติยภูมิ 
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เป็นหน่วยงานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 12 แห่ง 
โครงสร้างเครือข่ายบริการสาธารณสุข 
โครงสร้างบริการสุขภาพอ าเภองาว โรงพยาบาลชุมชนงาว ท าหน้าที่เป็นแม่ข่าย (CUP) มีลูกข่าย ได้แก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 12 แห่ง ที่ตั้งในแต่ละต าบล เขตรับผิดชอบการให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง
อ าเภอ รายละเอียดดังแสดงในแผนที่ภาพเขตที่ตั้ง โดยการบริหารในภาพรวมใช้โครงสร้างของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) และโครงสร้างการบริหารตามสายบังคับบัญชาจาก ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภองาว (สสอ.) โดยแบ่งการดูแลเครือข่าย ออกเป็น 4 PCC   
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วิสัยทัศน์ 
คนอ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง มีสุขภำพดี ภำยใต้ระบบบริกำรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ โดยกำร 

มีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภำคส่วน  ภำยในปี  2564 
พันธกิจ 

1.จัดบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม ให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
  2. พัฒนำระบบระบบสุขภำพ  โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
  3.บริหำร จัดกำรด้ำนสุขภำพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ค่ำนิยมร่วม 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์   จิตบริการ   ท างานเป็นทีม 
 

ข้อมูลบุคลำกรสำธำรณสุข 
• เจ้าหน้าที่ รพช.งาว จ านวน 143 คน, แพทย์ 7 คน, ทันตแพทย์  6 คน, เภสัช 5 คน , พยาบาล 43 

คน, ลูกจ้างประจ า 14 คน, พกส. 51 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 18 คน 
• เจ้าหน้าที่ สสอ. จ านวน 6 คน ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
• เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  จ านวน 66 คน ข้าราชการ 32 พกส. 22 คน  
• ลูกจ้าง 12  คน ( อัตราส่วน จนท. ต่อประชากร 1 ;1,230 ) 
• หมออนามัยครอบครัว (มอค.) จ านวน 43 คน (รับผิดชอบ 1 : 365  หลังคาเรือน) 
• อสม. 1,329 คน (รับผิดชอบ 1 : 12  หลังคาเรือน 

 
โครงสร้ำงควำมรับผิดชอบและกำรประสำนงำนในระบบคุณภำพ/สร้ำงเสริมสุขภำพ 
  โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำงำนที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภำพในทุก
ระบบครอบคลุมทุกมิติ ในทุกหน่วยบริกำร และดูแลประชำกรทั้งอ ำเภอ โดยประกอบด้วยตัวแทนที่อยู่ในส่วนของ
ทั้งโรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเครือข่ำย ในทุกทีมคร่อมสำย
งำน โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพระดับองค์กร และทีมบริหำรควำมเสี่ยง (QMT/RM) เป็นทีมประสำนงำน
ในระบบคุณภำพ โดยมีทีมน ำคร่อมสำยงำนที่เป็นทีมประสำนกำรพัฒนำในแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ทีม 
ดังนี้ องค์กรแพทย์ (MSO) องค์กรพยำบำล (NSO) ทีมน ำคุณภำพด้ำนคลินิกบริกำร (Patient Care Team; PCT) 
คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด ( Pharmacy  and  Therapeutic  Committee : PTC ) ทีมเฝ้ำระวัง 
สอบสวน ควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) คณะกรรมกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในสถำนบริกำรสุขภำพ 
(IC) คณะกรรมกำรบริหำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย(ENV) คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD) 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงิน (CFO) และคณะกรรมกำรสำรสนเทศทำงกำรแพทย์และตรวจสอบเวชระเบียน 
(IM/MRA) 
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โครงสร้ำงระบบก ำกับดูแลกิจกำร/ธรรมำภิบำล 
ด ำเนินกำรตำมพันธกิจของโรงพยำบำลชุมชนระดับทุติยภูมิ ตำมสำยบังคับบัญชำ และสำยประสำนงำนโดยมี
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเป็นผู้น ำองค์กรสูงสุด และเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล ท ำหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลกำรบริหำรงำนของโรงพยำบำล ตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
และแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล หัวหน้ำกลุ่มงำน และหัวหน้ำงำนในแต่
ละระดับ โดยมีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและพัฒนำโรงพยำบำลเป็นที่ปรึกษำ ให้ควำมเห็นต่อกำรด ำเนินกำรของ
โรงพยำบำลตำมหลักกำรระบบธรรมำภิบำล ได้แก่ ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม 
ควำมรับผิดชอบ และควำมคุ้มค่ำ 
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สถำนะสุขภำพ 
 

สถิติชีพ 
อัตรำกำรเกิด ตั้งแต่ ปี 2558 -2562  มีอัตรำกำรเกิดค่อนข้ำงคงที่เฉลี่ยปีละประมำณ 2.27 ต่อพัน

ประชำกร 
กำรตำย อ ำเภองำว มีอัตรำกำรตำยที่สูงมำก เฉลี่ยปีละประมำณ 5.64 ต่อพันประชำกร และแต่ละปี

อัตรำตำยมำกกว่ำอัตรำเกิด   
 อัตรำเพิ่มของประชำกร   อ ำเภองำว ลดลง  ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้ำงประชำกรในอนำคต   
แผนภูมิที่  1    อัตรำเกิด  อัตรำตำย ต่อพันประชำกร  อ ำเภองำว  จังหวัดล ำปำง  ปี 2556-2562 
 

 
 
แหล่งที่มำ: รำยงำนกำรตำยเขตรับผิดชอบและมรณะบัตร 
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 กำรตำยของประชำกร 
 

สำเหตุกำรตำยที่ส ำคัญ กำรตำยของประชำชนในทุกกลุ่มอำยุ  ในปีงบประมำณ 2562  เมื่อ
พิจำรณำสำเหตุกำรตำยของอ ำเภองำว  พบว่ำสำเหตุกำรตำย 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่ลดลง   

 
แผนภูมิที่ 3  อัตรำตำยของประชำกรอ ำเภองำว  จ ำแนกตำมสำเหตุกำรตำย    
 

 
 
แหล่งที่มำ: รำยงำนกำรตำยเขตรับผิดชอบและมรณะบัตร 
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แผนภูมิที่ 4   จ ำนวนและอัตรำกำรป่วยของผู้ป่วยนอก จ ำแนกตำมกลุ่มอำกำรป่วย 5 อันดับ    
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แหล่งที่มำ : รำยงำนข้อมูลกำรวินิจฉัยโรค 
กำรป่วยด้วยโรคติดต่อ 
 การระบาดของโรคคิดต่อจากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก อ าเภองาว ปี 2561   
อันดับแรกอุจจาระร่วง อัตราป่วย 3777 ต่อแสนประชากรอัตราป่วยเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา อันดับสองปอดบวม  
อัตราป่วย 861 ต่อแสนประชากร อันดับสามไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วย 504 ต่อแสนประชากร อันดับสี่ ตาแดง   
อัตราป่วย 223 ต่อแสนประชากร อันดับห้า มือเท้าปาก อัตราป่วย 218 ต่อแสนประชากร มีอัตราป่วยลดลงจากปี
ที่แล้ว 

 
 
 
แผนภูมิที่ 5 อัตรำป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ  5 อันดับ อ ำเภองำว  
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ปัญหำสุขภำพ  

โรคที่เปน็ปญัหาส าคัญในพื้นทีโ่ดยใช้เกณฑ ์การวิเคราะห์ปัญหาขนาดของปัญหาที่ดูในเรื่องของ 
จากสถิติในภาพรวมอ าเภอ ความรุนแรงของปัญหา การยอมรับผลกระยะยาวทบในการมีส่วนร่วม ของ
ชุมชน ความเป็นไปได ้ยากงา่ยของการแกไ้ขปญัหา ได้ดังนี้ 

• โรคไมติ่ดต่อเรื้อรัง 
•    โรคติดตอ่ ปัญหาพ้ืนที่  โรคไข้เลือดออก     
• พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ การดื่มสุราและบุหรี่ การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบ ๆอาหารหวานมัน

เค็ม ขาด การออกก าลังกาย  
• อุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุจากการท างาน  

 

โรคที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้  
1. โรคเบาหวาน 
2. โรคความดันโลหิตสูง 
3. โรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง  
4. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
5. อุบัติเหตุจราจร 
6. มะเร็งตับ มะเร็งปอด  
7. สุขภาพจิต 
8. โรคไข้เลือดออก 
9. การฆ่าตัวตาย 

 

ปัญหาสุขภาพท่ีเป็นโอกาสพัฒนา 
1. ปัญหาพฤติกรรมการเสี่ยงต่อสุขภาพ ดื่มสุรา,บุหรี่,การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง,ไม่ออกก าลังกาย  
2. การค้นหาและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะ ทางตา ไต เท้า

ของผู้ป่วยเบาหวาน 
3. อุบัติเหตุจราจรมีการพัฒนาระบบ  EMS เชื่อมโยงเครือข่ายเชิงรุกสู่ชุมชน 
4. ปัญหาด้านสุขภาพจิต มีการพัฒนาเครือข่ายจิตเวชชุมชน 
5. โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร  
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 งำนบริหำร 
 

ระบบกำรบริหำรงำนทั่วไป 
ข้อมูลบุคลำกรสำธำรณสุข 

• เจ้าหน้าที่ รพช.งาว จ านวน 143 คน, แพทย์ 7 คน, ทันตแพทย์  6 คน,เภสัช 5 คน, พยาบาล 43 คน, 
ลูกจ้างประจ า 14 คน, พกส. 51 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 18 คน 

• เจ้าหน้าที่ สสอ. จ านวน 6 คน ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
• เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน  66  คน ข้าราชการ  32 พกส. 22  คน  
• ลูกจ้าง  12  คน ( อัตราส่วน จนท. ต่อประชากร  1 ;1,230 ) 
• หมออนามัยครอบครัว (มอค.) จ านวน 43 คน (รับผิดชอบ 1 : 365 หลังคาเรือน) 
• อสม. 1,329 คน (รับผิดชอบ 1 : 12  หลังคาเรือน) 

 
ลักษณะส ำคัญขององค์กร (Organization Profile) 
โรงพยำบำลงำว สภำพแวดล้อมขององค์กร 

ขนาดและการเติบโตขององค์กร: 

 โรงพยาบาลงาวก่อตั้งในปี พ.ศ.2519 ขนาด 10 เตียง บนเนื้อที่ 17 ไร่ ณ บ้านดอนไชย ม. 4 ในเขต
เทศบาลต าบลหลวงเหนือ ปี 2535 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 40 เตียงจนถึงปัจจุบัน  

บริการหลัก (main service):  เป็นโรงพยาบาลชุมชมขนาด 40 เตียง ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทั้งการ
รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสภาพในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ และอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป 

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency): การท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
 2.1สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่ส าคัญ 
  อาคารสถานที่ที่ส าคัญประกอบด้วยอาคารหน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ 1) อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 40 เตียง 2) 
ผู้ป่วยนอกและส านักงาน 2 ชั้น  3) ส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรม 4) คลินิกพิเศษ 5) กายภาพบ าบัด อาคารหน่วย
สนับสนุน ได้แก่ 1) โรงอาหารและซักฟอก 2) ซ่อมบ ารุง 3) หน่วยจ่ายกลาง 4) พัสดุ 5) โรงไฟฟ้า 6) โรงเก็บรักษา
ศพ 7) ประปา (หอถังสูง) 8) เตาเผาขยะติดเชื้อ 9) โรงบ าบัดน้ าเสียชนิดตะกอนเร่ง 10) หอพักพยาบาล 24 ห้อง 
และ 11) บ้านพักเจ้าหน้าที่ 23 หลัง  
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ เครือข่ายระบบ LAN ใช้โปรแกรม Hos-xp มีระบบ Internet ในเครือข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (server) 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 65 เครื่อง ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา 7 สายนอก 
81 สายใน ระบบโทรสาร (Fax) 2 หมายเลข EMS 1669 จ านวน 1 หมายเลขระบบการสื่อสารภายใน ผ่านช่องทาง
ระบบ Intranet และระบบเสียงตามสาย อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าประจ าห้องฉุกเฉินและหอ
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ผู้ป่วย 2 เครื่องเครื่องกระตุกหัวใจชนิดพกพาและติดรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1 เครื่องรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
5 คัน เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า 3 เครื่องเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 3 เครื่องเครื่องติดตามสัญญาณชีพและ
เฝ้าระวังการเต้นของหัวใจ 2 เครื่องและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง 1 เครื่อง 
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ ภายใต้ ระเบียบของแพทย์สภา พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการบ าบัดน้ าเสียตามเกณฑ์ของกรมอาชีวอนามัย มาตรฐานการ
ก าจัดขยะทั่วไปและขยะเป็นพิษ กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
พระราชบัญญัติอาหาร มาตรฐานอากาศในโรงพยาบาล ระเบียบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แรงงาน สวัสดิการบุคลากร ภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และกฎ ก.พ.  และระเบียบกระทรวงการคลังกฎหมาย
สาธารณสุข ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบั ญญัติยา 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อกฎหมายทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
ระบบก ากับดูแลองค์กร (Governance System): 

ได้ด าเนินการตามระบบโครงสร้าง 3 ระบบ คือ 1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 2) ความรับผิดชอบ
และการประสานงานในระบบคุณภาพ/การสร้างเสริมสุขภาพและ 3) ระบบก ากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ส าคัญกลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่ส าคัญและความต้องการ: กลุ่มผู้รับผลงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
และความต้องการ: 

เครือข่ายบริการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีบทบาทส าคัญในการ
ประสานงาน สนับสนุน และจัดบริการ ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคเรื้อรัง
อ่ืนๆ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวได้ ด้านการพัฒนาสุขภาพในชุมชน การประสานงาน การสนับสนุนเชิงวิชาการ ให้กับ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับพ้ืนที่แต่ละต าบล หมู่บ้านหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ระดับอ าเภอ ได้แก่ หัวหน้า
ส่วนราชการอ่ืนๆ ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกระดับ ผู้บริหารสถานบันการเงิน  หน่วยงานทางวิชาการในพ้ืนที่ เช่น 
ศูนย์ควบคุมโรคน าโดยแมลง ศูนย์บริบาลช้าง มหาวิทยาลัยพะเยา มีส่วนก าหนดนโยบาย ออกค าสั่ง ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณ และเป็นแหล่งวิชาการ ระดับพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน ผู้น าองค์กร
ชุมชน มีบทบาทประสานงาน และต้องการสนับสนุนการด าเนินงาน พัฒนากระบวนการจัดการสุขภาพในระดับ
พ้ืนที ่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสนับสนุน และต้องการพัฒนา ด้านการวางระบบการเงินเพ่ือสนับสนุนงาน
สร้างสุขภาพของชุมชน การวางระบบข้อมูล การสื่อสาร การเรียนรู้ในท้องถิ่น ระบบประกันสุขภาพ สร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมถึง 
ร่วมจัดตั้งโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ องค์กรในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กรทางศาสนา 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ เครือข่าย
วิทยุสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท พ่อค้า คหบดี กลุ่มเหมืองแร่เหลือง เขียว ซึ่งเป็นบริษัท ส าปะทานท า
เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ในอ าเภองาว ประชาชนชาวอ าเภองาว ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้รับบริการที่ส าคัญ และเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ต าบล หมู่บ้านนั้นๆ เป็นผู้ร่วมการพัฒนา สร้างเวทีการเรียนรู้ ขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชน การมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการทางสังคม มีโครงการของชุมชนโดยชุมชน และน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรมสุขภาพได้ด้วยตนเองต่อไป 
 
โครงสร้างเครือข่ายบริการ:  

มีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 12 แห่ง ที่กระจายตั้งในเขตรับผิดชอบการให้บริการ
ครอบคลุมทั้งอ าเภอ โดยใช้โครงสร้างการประสานงานผ่านคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ(คป
สอ.) และการบริหารตามสายบังคับบัญชาจาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว (สสอ.) 
 
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือที่ส าคัญและบทบาท:  

ได้แก่ ประชาชนอ าเภองาว และพ้ืนที่ใกล้เคียง ภาคีเครือข่ายสุขภาพ หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม บริษัท ห้างยา วัสดุการแพทย์และห้างร้าน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดล าปาง ส านักงานควบคุมและ
ป้องกันโรคท่ี 10 เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ ศูนย์วิศวกรรมความปลอดภัย ศูนย์ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทในการให้ความร่วมมือ 
สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ ทั้งทางด้านการบริหาร การบริการและวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผล 
 
บริการที่มีการจ้างเหมาจากภายนอก: 
 ได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจบางอย่างให้องค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามารับผิดชอบ เช่น 
การจ้างเหมาบริการอาหารให้กับผู้ป่วย การดูแลความสะอาดทั้งภายในตัวอาคาร สิ่งแวดล้อม และภูมิสถาปัตย์อ่ืนๆ 
ระบบรักษาความปลอดภัย งานซักฟอก  การดูแลระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบการตรวจสอบการ
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ท างานของเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆจากศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ที่ 6 (เชียงใหม่) กอง วิศวกรรม
การแพทย์  ทั้ง 6 ระบบได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบไอน้ า ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ  ระบบสุขาภิบาล การผลิตน้ าประปา บ าบัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะทั้งขยะทั่วไป และ
ขยะติดเชื้อ มาตรฐานการตรวจคุณภาพน้ า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดล าปาง รวมถึงการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ   
 
การมีพันธสัญญาในการให้บริการ: 
 มีการท าสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและโรงพยาบาล โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักข้อตกลงในสัญญาการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรฐานที่ก าหนด ภายใต้การติดตามและประเมินผล จากคณะกรรมการทีมคร่อมสายงาน และ
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) 
กลุ่มงานการจัดการ งานพัสดุและซ่อมบ ารุง และงานโภชนาการโดยกลุ่มการพยาบาล 
 
การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม: 
 โรงพยาบาลเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมของสถาบันต่างๆ เช่น แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลศูนย์
ล าปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลวิชาชีพ/เวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ล าปาง หลักสูตร
ทางด้านสาธารณสุข รวมถึงสายวิชาชีพอ่ืนๆ  สถาบันการศึกษาในอ าเภองาว และมหาวิทยาลัยพะเยา  
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2.  Unity District Health Team   

 

 
 

จากทุนเดิมที่มีอยู่ อ าเภองาว ได้ก าหนดประเด็นในการเคลื่อนงานดังนี้ การงดเหล้าและการพนันในงานศพ 
และการควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยการด าเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยว
ลดโรค 

ผลจากการด าเนินงานอ าเภองาว ได้มีการจัดท า MOU ในการขับเคลื่อนงาน ระหว่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ก านัน, ผอ.รพ.สต. ประธาน อสม. ระดับต าบล กับท่าน สาธารณสุขอ าเภองาว กับท่านผู้
อ านวยโรงพยาบาลงาว และมีท่านนายอ าเภองาวเป็นพยาน ในประเมิน การงดเหล้าและการพนันในงานศพ และ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค 

ปี 2561 ส านักเลขารัฐมาตรีได้น าระเบียบส านักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่
อ าเภอ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม 135 ตอนพิเศษ 54 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2561  

เพ่ือเป็นไปตามตามข้อก าหนดตามระเบียบ ฯ อ าเภองาว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภองาว (พชอ.) ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจ านวน 22คน โดยนายอ าเภอ
เป็นประธาน ท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลงาวเป็นรองประธาน ท่านสาธารณสุขอ าเภองาวเป็นกรรมการและ
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เลขานุการ มีผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอที่รับผิดชอบงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ พชต. จ าวน 80 คน เพ่ือขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ตามประเด็นที่ 
พชต.คัดเลือกต าบลละ 3 ประเด็น 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว ได้จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณขับเคลื่อนงานจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ พชอ. 4 ครั้ง / 
ปี และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ 2 ครั้ง/ปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคจาก
การขับเคลื่อนงาน และหนุนเสริมการด าเนินงาน ส าหรับประเด็นการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่  ใช้งบประมาณ
จาก กสต.ในการขับเคลื่อนงาน 
ประเด็นการขับเคลื่อนงานในระดับอ าเภอ 

1. การบริหารจัดการขยะ   2. การดูแลผู้สูงอายุ 
ประเด็นการขับเคลื่อนงานในระดับต าบล  

- ต าบลหลวงเหนือ การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ยาเสพติด 
- ต าบลหลวงใต ้ การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ผู้สูงอายุ  
- ต าบลบ้านโป่ง การบริหารจัดการขยะ ยาเสพติด  ผู้สูงอายุ 
- ต าบลบ้านหวด การบริหารจัดการขยะ สุรา   ผู้สูงอายุ 
- ต าบลแม่ตีบ  การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ยาเสพติด 
- ต าบลนาแก  การบริหารจัดการขยะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคติดต่อในชุมชน 
- ต าบลบ้านร้อง การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ผู้สูงอายุ 
- ต าบลปงเตา  การบริหารจัดการขยะ สุขภาพพระสงฆ ์ ผู้สูงอายุ 
- ต าบลบ้านอ้อน การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ผู้สูงอายุ 
- ต าบลบ้านแหง การบริหารจัดการขยะ สุรา   ผู้สูงอายุ 

ผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการขยะ พชอ.งาว ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ประกาศให้อ าเภองาวเป็นอ าเภอปลอดโฟมตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง “ล าปาง

สะอาด ปราศจากโฟม” 
2. ท าข้อตกลงร่วม(MOU) กับท้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรื่องการก าจัดขยะ 
3. จัดกิจกรรม Big Cleanings Day เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรณรงค์ท าความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่

ราชการ (วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 
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4. จัดตั้งกองทุนผ้าป่ากองทุนขยะทุกหมู่บ้าน 
การดูแลผู้สูงอายุ 

การดูแลผู้สูงอาย ุพชอ.งาว ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
อ าเภองาว มีทุนเดิมท่ีท างานร่วมกับ สพช. ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ได้มีการก าหนดเป้าหมายที่ผู้สูงอายุ
อยากเห็นอยากเป็น รวมถึงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 6 แห่ง รวมถึงการจัดตั้งต าบล LTC 
จ านวน  
1. แบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม ( ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) แต่ละกลุ่มได้แยกเป็น served},Under 

served ,unserved เพ่ือง่ายในการบริหารจัดการ เช่น การเยี่ยมบ้าน โดย อสม. มอค. ที่ม FTC 
และภาคีเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 

2. ประสานกับ สะพานบุญเพ่ือขอรับการสนับสนุนของเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 
3. ก าลังด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน 
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           ส่วนที่ 3 Customer Focus  
 เครือข่ายสุขภาพอ าเภองาว  ได้จัดระบบบริการที่ เข้าใจรับรู้ความต้องการ ความคาดหวัง ของ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้จัดการตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆดังนี้ 
๑.ตามกลุ่มวัย 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ความต้องการ/ความ 

คาดหวัง 
การบริการที่ให้ แนวทางและการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
กลุ่มปฐมวัย 0- 5 ปีและ
สตรี 

1. ได้รับการตรวจสุขภาพ
และพัฒนาการ 
2. ได้รับการตรวจคัด
กรองโรค 
 3. ได้รับค าแนะน าการ
ปฏิบัติตัวขณะมีสุขภาพ
ปกติ รวมถึงขณะป่วย 
4. ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
5.ได้รับการรักษาพยาบาล
ที่ได้มาตรฐาน 
6. ได้รับการออกเยี่ยม
บ้าน /สนับสนุนด้าน
สุขภาพ 
7. มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 8. มีสุขภาพฟันที่
ดี ไม่มีฟันผุ 
9. ได้รับการฝากครรภ์
ตามมาตรฐาน 

-หญิงตั้งครรภ์บริการรับ
ดูแลการตั้งครรภ์การ
คลอด และดูแลหลัง
คลอดอย่างมีคุณภาพ -
เด็กได้รับการสงเสริม
พัฒนาการและโภชนาการ
สมวัย -เด็กและสตรีได้รับ
วัคซีนตามเกณฑ์
มาตรฐาน -เด็กไม่ป่วย
ด้วยโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน -การรับ
บริการทันตกรรม 

-การประชุม อสม. 
ประจ าเดือน อสม. 
เชี่ยวชาญแม่และเด็ก  
-หมอครอบครัวดูแลตาม 
กลุ่มวัย  
-ประชุม/อบรมตาม 
โครงการต่างๆ  
-การให้บริการในคลินิก 
บริการโรงพยาบาลและ
รพ. สต.  
-ประชุมครูศูนย์เด็ก 
เครือข่ายline ครูศูนย์เด็ก  
-รับฟังปัญหาและความ 
ต้องการในชุมชน 

กลุ่มวัยเรียน สุขภาพปกติ รวมถึง ขณะ
ป่วย   
4. ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
5. ได้รับการ 
รักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน   
6. มีสุขภาพร่างกาย 

-เด็กวัยเรียนมีโภชนาการ 
และพัฒนาการสมวัย  
-มีความฉลาดทาง 
สติปัญญาและอารมณ์
ได้รับการบริการเมื่อมี 
ปัญหาสุขภาพ 

- ประชุมครูอนามัยและ 
ผู้บริหาร  
-หมอครอบครัวดูแลตาม 
กลุ่มวัยประชุม/อบรม
ตาม โครงการต่างๆ  
-การให้บริการในคลินิก 
บริการโรงพยาบาลและ



 

 

เอกสารประกอบการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 23 

 
 

23 เอกสารประกอบการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 

แข็งแรง  7. มีสุขภาพฟัน
ที่ดี ไม่มี ฟันผุ  
8. ได้รับการเฝ้าระวังทาง 
โภชนาการ  
9. ได้รับการส่งเสริม 
ความฉลาดทางอารมณ์ 

รพ. สต.       
-รับฟังปัญหาและความ 
ต้องการในโรงเรียน 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย ความต้องการ/ความ 
คาดหวัง 

การบริการที่ให้ แนวทางและการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

กลุ่มวัยรุ่น/ นักศึกษา 1. ได้รับการตรวจสุขภาพ   
2. ได้รับการคัดกรองโรค   
3. ไดร้ับค าแนะน าการ 
ปฏิบัติตัวและความรู้ 
เรื่องเพศศึกษา   
4. ได้รับการ 
รักษาพยาบาลที่ได้ 
มาตรฐาน   
5. มีสุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง   
6. ได้ร่วมกิจกรรม 
ส่วนรวมของชุมชน  
7. ได้รับความรู้เรื่องยา 
เสพติด 

-การเข้าถึงบริการใน
คลินิก บริการที่เหมาะสม
กับวัย 

-การประชุมหมู่บ้าน  
-แจ้งผ่านอสม.  
ประชุมอบรม 
กลุ่มเป้าหมาย  
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ต่างๆ  
-โทรศัพท์ line กลุ่ม 
เยาวชนงาว 

กลุ่มวัยท างาน 1. ได้รับการตรวจสุขภาพ   
2. ได้รับการคัดกรองโรค 
ไม่ติดต่อ   
3. ได้รับค าแนะน าการ 
ปฏิบัติตัวขณะมี 

- คัดกรองสุขภาพโรค
ความ ดันโลหิตสูง 
เบาหวาน กลุ่ม สตรี
มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก 
มดลูก 

-การประชุมหมู่บ้าน  
-แจ้งผ่านอสม.  
ประชุมอบรม 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย ความต้องการ/ความ 
คาดหวัง 

การบริการที่ให้ แนวทางและการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 สุขภาพปกติ และขณะ 
ป่วย   
4. ได้รับค าแนะน า 
เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ และ
แนวทางการรักษา   

-ได้รับบริการที่มาตรฐาน 
ใกล้บ้าน  
-ได้รับความรู้ในการดูแล 
สุขภาพของตนเอง 

กลุ่มเป้าหมาย  
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ต่างๆ  
-โทรศัพท์ line 
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5. ได้รับการ 
รักษาพยาบาลที่ได้ 
มาตรฐาน   
6. ได้รับการออกเยี่ยม 
บ้าน การสนับสนุน ด้าน
สุขภาพ   
7. มีสุขภาพร่างกายและ 
สุขภาพจิตสมบูรณ์ 
แข็งแรง   
8. มีสุขภาพฟันที่ดี ไม่มี 
ฟันผุ   
9. มีสุขภาพจิตที่ดี 

กลุ่มต่างๆเช่นวัย สูงอายุ
และผู้ พิการ 

-1. ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  2. ได้รับการคัด
กรองโรค   
3. ได้รับค าแนะน าการ 
ปฏิบัติตัวขณะมี สุขภาพ
ปกติ ขณะป่วย   
4. ได้รับการ 
รักษาพยาบาลที่ได้ 
มาตรฐาน   
5. ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
การสนับสนุนด้าน 
สุขภาพ   
6. มีสุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง   
7. ได้รับการดูแลด้าน 
สุขภาพช่องปาก  
8. มีสุขภาพจิตดี 

-คัดกรองสุขภาพ ภาวะ 
ซึมเศร้า  
-การบริการตรวจสุขภาพ 
ตามปัญหา  
-การเยี่ยมบ้านกลุ่มติด
บ้าน ติดเตียง 

-การประชุมหมู่บ้าน  
-แจ้งผ่าน อสม.  
-ประชุมอบรม 
กลุ่มเป้าหมาย  
-ประชุมวันรับเบี้ยยังชีพ  
-โรงเรียนผู้สูงอายุ  
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ต่างๆ  
-โทรศัพท์line 

- มีส่วนไดส้่วนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทองถิ่น 
ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ความต้องการ/ความ

คาดหวัง ของผู้รับบริการ 
การบริการที่ให้ แนวทางและการสื่อสาร 

ระหว่างกัน 
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1. โรงเรียน 1.มีการสงเสริมสุขภาพใน 
โรงเรียน/ให้สุขศึกษา  
2. มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียน  
3. เมื่อมีปัญหาดาน
สุขภาพ จนท.สาธารณสุข
ต้องเข้าช่วยเหลือ ดูแล
และให้ความรู้  
4. มีระบบสื่อสารที่สะดวก
และ รวดเร็ว และมีการ
ประสานงาน เมื่อมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ เข้าถึง 
บริการได้ง่าย 

-ข้อมูลการให้บริการ  
-ข้อมูลด้านสุขภาพ  
-การให้บริการอนามัย 
โรงเรียน  
-ให้ความรู้ให้กับ สมาชิก 
to be number one 

-หนังสือราชการ  
-โทรศัพท์ 
-การประชุมอบรม 

2.ผู้น าชุมชน 1. ต้องการมีส่วนร่วมใน 
การค้นหาปัญหา การ
วางแผน การก าหนดแผน
และแก้ปัญหา ของชุมชน  
2. มีระบบการเฝ้าระวัง
การเกิด โรคในชุมชน 

-การให้ความรู้แก่ 
ประชาชน  
-คืนข้อมูลสุขภาพและ 
ร่วมจัดกระบวนการท า 
แผนที่ทางเดิน 
ยุทธศาสตร์ 

-หนังสือราชการ  
-ประชุม/อบรม  
-ประชาคม  
-ไลน์  
-Facebook 

ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ความต้องการ/ความ
คาดหวัง ของผู้รับบริการ 

การบริการที่ให้ แนวทางและการสื่อสาร 
ระหว่างกัน 
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3.อปท. 1.แนวทางการด าเนินงานที่ 
ชัดเจน เช่น การบริการ
ทาง การแพทย์ฉุกเฉิน  
2.การสนับสนุนด้าน
วิชาการ จากเจาหน้าที่ของ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
3.การสนับสนุนด้าน 
งบประมาณ 4.ข้อมูล
สุขภาพ 

-ข้อมูลการให้บริการ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
-ข้อมูลสุขภาพ  
-ร่วมเป็น คณะกรรมการ
กองทุน สุขภาพต าบล 

-หนังสือราชการ  
-ประชุม/อบรม  
-ประชาคม  
-ไลน์  
-Facebook 

4.อาสาสมัคร สาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน 

1. เป็นที่ปรึกษาด้าน
วิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ 
เฝ้าระวัง ป้องกันโรคใน
ชุมชน  
2. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงตอ
การเกิด โรคในชุมชน 

1.ข้อมูลการให้บริการ  
2.ข้อมูลวิชาการและ 
สุขภาพ 

-หนังสือราชการ  
-ประชุม/อบรม  
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ  
-ไลน์ชมรม อสม.อ าเภอ
งาว  
-Facebook 

5.ที่ว่าการ อ าเภอและ 
หน่วยงานอื่น 

1.สนับสนุนข้อมูลด้าน
สุขภาพ  
2.การให้บริการกับ
เจ้าหน้าที่ใน สังกัด  
3.ดูแลสุขภาพกลุ่ม
ประชาชนที่ รวมกิจกรรม 

1.ข้อมูลการให้บริการ  
2.ข้อมูลวิชาการและ 
สุขภาพ 

-หนังสือราชการ  
-ประชุม/อบรม 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ  
-ไลน์  
-Facebook 

ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ความต้องการ/ความ
คาดหวัง ของผู้รับบริการ 

การบริการที่ให้ แนวทางและการสื่อสาร 
ระหว่างกัน 
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6.ต ารวจ 1.ข้อมูลที่ถกูต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

1.ให้บริการตรวจ สุขภาพ 
2.การให้บริการตรวจ 
สุขภาพกลุ่มผู้ต้องหา หรือ
ถูกกระท า 

-หนังสือราชการ  
-ประชุม/อบรม  
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

 
 
 บทบาทของคูส่่งมอบและคู่ความร่วมมือ ผู้จัดการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานและผลกระทบต่อ
การ จัดบริการขององค์กร 
ส่วนราชการองคก์รที
เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการ ปฏิบัติ
รวมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการ 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

สสจ.ล าปาง 1. ก าหนดนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ในการดูแลสุขภาพท้ัง 
ด้านส่งเสริม,ป้องกัน,รักษา,ฟ้ืนฟู 
2. สนับสนุนการด าเนินงานและ 
งบประมาณ  
3. สนับสนุน ส่งเสริม การ 
ศึกษาวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด 
นวัตกรรมใหม่ในการป้องกัน 
ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ  
4.ควบคุม/ก ากับ/ติดตาม 
ประเมินผล 

1.รับนโยบายของ 
กระทรวงสาธารณสุข  
2.การท างานยุทธศาสตร์ 
ของจังหวัด  
3.ร่วมเปน็เครือข่ายใน 
การด าเนินงาน  
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

1. ประชุมชี้แจง  
2.ทางหนังสือราชการ  
3.สื่อทางอิเลคทรอนิคส์  
4.นิเทศแนะน า  
5.ร่วมด าเนินงาน 
ภาคสนาม 

รพ.ล าปาง 1.พัฒนาวิชาการ บุคลากร  
2.ให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์ 
และการพยาบาล 
 

1.ระบบการส่งต่อที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1.หนังสือราชการ  
2.โทรศัพท์  
3.หนังสือส่งตัว  
4.โทรสาร  
5.ผ่านเครือข่าย 
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รพ.สต. -จัดให้บริการประชาชนในเขต 
รับผิดชอบ  
-เสริมสร้างความเข็มแข็งของ 
ชุมชน  
-ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
สุขภาพ  
-พัฒนานโยบายสาธารณะด้าน 
สุขภาพ 

-ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
สาธารณสุขประจ าปี  
-ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ 
การ  
-ประเมินผลงาน 
สาธารณสุข  
-สนับสนุนงบประมาณ 

1.หนังสือราชการ  
2.โทรศัพท์  
3.หนังสือส่งตัว  
4.โทรสาร  
5.ผ่านเครือข่าย  
6.ประชุม/อบรม 

ส านักงาน 
หลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

1.ควบคุมการใช้จ่ายตามระบบ 
ประกันสุขภาพ  
2.การลงทะเบียนสิทธิ 
หลักประกันสุขภาพ  
3.การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 

1.ความถูกต้องของการ 
เบิกจ่ายตามระบบประกัน 
สุขภาพ  
2.ความถูกต้องทันเวลา 
ของข้อมูล 

1.ผ่านระบบการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาล 
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 4. Community Participation 
 

การมีสว่นร่วมของชุมชน โรงพยาบาลงาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีการรวบรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพ ของประชาชนในพ้ืนที่บริการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือคืนข้อมูลแก่ชุมชน ให้ชุมชนทราบสถานะ
สุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น และให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของตนเองผ่านกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และน าข้อมูลที่ได้มาเขียนโครงการน าเสนอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ โดย อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เช่น การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
การเขียนโครงการด้านสุขภาพประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย สะท้อนข้อมูล
ภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ โดยชุมชนและท้องถิ่นด าเนินการ
โครงการสุขภาพดว้ยตนเองเสริมพลังและสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก( อสม. 11 สาขา เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่าย

โรงเรียน 1.มีส่วนในการด าเนินงาน ป้องกัน
ส่งเสริมสุขภาพ  
2. เป็นแหล่งฝึกอบรม 
3.เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจยั  
4.การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลสุขภาพ  
5.สนับสนุนสื่อ สุขภาพ เช่น 
หนังสือ 

1.ร่วมเป็นเครือข่ายใน 
การด าเนินงาน 
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
3.ประสานงานร่วมกัน 

1.ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
สื่อมวลชน  
2.หนังสือราชการ 
3.ข้อตกลงตามนโยบาย 
ระหว่างกระทรวง  
4.ระบบโทรศัพท์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์เด็ก ให้ข้อมูลสุขภาพ และ 
บริการ 

ประชุมอบรม 

อปท.  
ที่ว่าการอ าเภองาว 
สถานีต ารวจภูธร
งาว 

1.เป็นเครือข่ายร่วมด าเนินงาน ใน
การส่งเสริมสุขภาพ  
2.เป็นเครือข่ายร่วมในการจัดท า 
แผนงานโครงการ 

1.เป็นองค์กรเครือข่ายใน 
การปฏิบัติงาน  
2. ประสานงาน 

1.ประชุมร่วมกัน  
2.หนังสือราชการ  
3.โทรศัพท์ 
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ผู้พิการเครือข่ายแม่และเด็ก เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายแกนน านักเรียนด้านสุขภาพ เพ่ือร่วมจัดบริการสุขภาพใน
ชุมชนคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบลร่วมจัดท าแผนเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในพ้ืนที่ร่วมกัน
ช่วยให้แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและความต้องการที่แท้จริงของคนในพ้ืนที่
นอกจากนี้ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ อบต. อสม. แกนน าชุมชนโดยร่วมกัน
ประเมินสภาพปัญหาของผู้ป่วยและร่วมกันหาทางให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยมีการก าหนด
มาตรการทางสังคม เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีการน าไปสู่การปฏิบัติ ในกฎของหมู่บ้านและก าหนดเป็นข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

จากปัญหาอ าเภองาว ได้จัดท าแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง แผนแก้ไข
ปัญหาอ าเภองาว และการด าเนินการแก"ไขปญัหาสุขภาพด้วยกองทุนสุขภาพต าบล 10 ต าบล พบว่าด าเนินการกับ
กลุม่เปา้หมายต่างๆยังไมต่่อเนื่อง ไมแ่ก้ปัญหาที่ตน้เหตุ จาการทบทวนกิจกรรมต่างๆพบว่ายังขาดความร่วมมือ การ
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ การร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งระบบบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ได ้จึงไดป้รึกษาหารือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภองาว โดยมีท่านนายอ าเภอประธานคณะกรรมการ 
และรับมติในที่ประชุมก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน อ าเภองาว  และตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
เชิงประเด็นท าหน้าที่หน่วยเลขานุการและงานธุรการให้คณะกรรมการจัดท า สนับสนุนข้อมูลการขับเคลื่อนงาน
ให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ เพ่ือก าหนดประเด็นการเคลื่อนงานของอ าเภองาว  2 ประเด็น 

1. เรื่องการบริหารจัดการขยะ 
2. เรื่องผู้สูงอายุ 

ประเด็นการขับเคลื่อนงานในระดับต าบล  
- ต าบลหลวงเหนือ การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ยาเสพติด 
- ต าบลหลวงใต ้ การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ผู้สูงอายุ  
- ต าบลบ้านโป่ง การบริหารจัดการขยะ ยาเสพติด  ผู้สูงอายุ 
- ต าบลบ้านหวด การบริหารจัดการขยะ สุรา   ผู้สูงอายุ 
- ต าบลแม่ตีบ  การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ยาเสพติด 
- ต าบลนาแก  การบริหารจัดการขยะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคติดต่อในชุมชน 
- ต าบลบ้านร้อง การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ผู้สูงอายุ 
- ต าบลปงเตา  การบริหารจัดการขยะ สุขภาพพระสงฆ ์ ผู้สูงอายุ 
- ต าบลบ้านอ้อน การบริหารจัดการขยะ สารเคมีทางการเกษตร ผู้สูงอายุ 
- ต าบลบ้านแหง การบริหารจัดการขยะ สุรา   ผู้สูงอายุ 
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การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว ได้จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณขับเคลื่อนงานจากส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ พชอ. 4 ครั้ง / 
ปี และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ 2 ครั้ง/ปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคจาก
การขับเคลื่อนงาน และหนุนเสริมการด าเนินงาน ส าหรับประเด็นการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ ใช้งบประมาณ
จาก กสต.ในการขับเคลื่อนงาน เรื่องผู้สูงอาย ุจ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน 664,208 บาท เรื่องการบริหารจัดการ
ขยะ จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 260,020 บาท 
ผลการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการขยะ พชอ.งาว ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
5. ประกาศให้อ าเภองาว เป็นอ าเภอปลอดโฟมตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง “ล าปาง

สะอาด ปราศจากโฟม” 
6. ท าข้อตกลงร่วม (MOU) กับท้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรื่องการก าจัดขยะ 
7. จัดกิจกรรม Big Cleanings Day เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรณรงค์ท าความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่

ราชการ (วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 
8. จัดตั้งกองทุนผ้าผ่ากองทุนขยะทุกหมู่บ้าน 

 
การดูแลผู้สูงอายุ 

การดูแลผู้สูงอายุ พชอ.งาว ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
อ าเภองาว มีทุนเดิมท่ีท างานร่วมกับ สพช. ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ได้มีการก าหนดเป้าหมายที่ผู้สูงอายุ
อยากเห็นอยากเป็น รวมถึงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 6 แห่ง รวมถึงการจัดตั้งต าบล LTC 
จ านวน  
4. แบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม ( ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) แต่ละกลุ่มได้แยกเป็น served},Under 

served ,unserved เพ่ือง่ายในการบริหารจัดการ เช่น การเยี่ยมบ้าน โดย อสม. มอค. ทีม FTC 
และภาคีเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 

5. ประสานกับ สะพานบุญเพ่ือขอรับการสนับสนุนของเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 
6. ก าลังด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน 
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         5. Appreciation and engagement   
 
 อ าเภองาว ได้ก าหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ตรวจประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ของบุคลากร และ
การสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้มุ่งไปในแนวเดียวกับ 
เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งตรวจประเมิน ความใส่ใจ การสร้างและ 
รักษาสภาพแวดล้อม ในการท างาน สร้างบรรยากาศ ที่เ อ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการ 
ด าเนินงานที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามองค์ประกอบ ดังนี้  
  5.1 ระบบบริหารงานบุคคลที่ก่อให้เกิดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ  
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการจัดระบบบริหารบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  ตามภาระหน้าที่โดยก าหนดความรับผิดชอบ     อ านาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละ คน  
ครอบคลุมกระบวนการในการก ากับดูแลผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้ครบตามที่ก าหนดไว้ การจัดระบบ
ประเมินและพัฒนาผลงานของบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกื้อหนุนให้ 
บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิมีผลงานที่ดี มีขวัญก าลังใจ มีการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การ
มอบหมายงานในหน้าที่ให้ตรงตามลักษณะสายงานของเจ้าหน้าที่นั้นๆ เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติจะ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานรักษาพยาบาล งานคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง งานบริหารยาและเวชภัณฑ์  ส่วนในการ แบ่งงานอ่ืนๆที่ไม่
ตรงกับสายงานหรือวุฒิการศึกษาที่บรรจุจะมีการใช้กระบวนการให้เลือกงานตามที่มี ประสบการณ์เคยท าหรือมี
ความรู้ เช่น งานด้านพัสดุ การเงินการบัญชี เป็นต้น มอบหมายงานโดยให้เจ้าหน้าที่มี ความสมัครใจที่จะรับผิดชอบ
งานนั้นๆ จากนั้นจะมีการน าตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดจาก คปสอ.งาว จาก สสอ.งาว และจากแผนยุทธศาสตร์
ของ รพ.สต.น ามามอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและจัดท า เป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลเพ่ือน ามา
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของตนเองต่อไป ตามรอบการประเมิน การส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจใน
การท างานของเจ้าหน้าที่จะน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้หลัก ประชาธิปไตยในการตัดสินใจด าเนินการเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และทุกคน เห็นชอบจึงจะน าไปด าเนินการ  เช่น การพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ การปรับปรุงกระบวนการจ่ายยา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานั้นๆ 
เป็นผู้เสนอปัญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุงงานและให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเสนอแสดงความคิดเห็นในมุมมองของ
ตนเอง เพ่ือให้ขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต้องการมีความส าเร็จและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานใหม่ได้     
 5.2 การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายบริการปฐมภูมิ จัดให้มี
ระบบการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในเครือข่ายบริการ ปฐมภูมิ ให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าประสงค์โดยรวม สอดคล้องพันธกิจและแผนกลยุทธ์ มีความผาสุกในการ ปฏิบัติงาน และส่งผลให้มีผลการ
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ปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย
การค้นหาความจ าเป็นและความต้องการอบรม การจัดท าแผนพัฒนา บุคลากร และด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับพันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการ ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการตา ม
แผนปฏิบัติการ การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน ส่ง เสริมและให้โอกาสให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองให้ได้ประสบการณ์และความก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงาน ในการ เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ใน
หลักสูตรที่ตรงกับสายงานและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง โดยก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายงานที่ยากและ
ท้าทาย   
 5.3 การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ส่งเสริม 
สุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการ
ท างาน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลเป็นผู้วางระบบในการท างาน มีการ 
ถ่ายทอดน าลงสู่การปฏิบัติ เช่น การบริหารทรัพยากร การประหยัดพลังงาน การป้องกันความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน โดยการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง การให้การ
สนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร โดยมีกิจกรรมดังนี้   
1. ส่งเสริมให้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการท างาน  
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดหาอุปกรณ์การท างานให้เพียงพอและเหมาะสม  
3. ประเมินความพึงพอใจและส ารวจความผาสุก ของบุคลากร มีเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ิมเติม และได้รับการ
แก้ไขส่วนขาดหรือท าความเข้าใจถึงข้อจ ากัดต่างๆ  
4. การจัดสวัสดิการให้บุคลากร เช่น บ้านพัก อินเตอร์เน็ต ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความเหมาะสม กรณี
เจ็บป่วยให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นต้น  
5. ร่วมงานส าคัญของบุคลากร เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น  
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      6. Resource sharing 

 
    การจัดระบบสนับสนุนใหก้ับระบบบริการปฐมภูมิ ให้สามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมี
ระบบการสนับสนุนดังนี้ 
  - ระบบยาและเภสัชกรรมชุมชน จัดให้มีการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับมอบยา ที่ถูกตอ้งมีคุณภาพปลอดภัยดังนี้ ระบบบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแต่งตั้งตัวแทนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็น
คณะกรรมการยาและเวชภัณฑ์และมีการก าหนดบัญชียาเข้า-ยาออกประจ าปีโดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละรพสต.มีส่วน
รว่มในการก าหนดยาและเวชภัณฑ์เขา้-ออกเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของรพสต. และผู้รับบริการมากที่สุด จัดให้
มีเภสัชกร ที่ปรึกษาในรพ.สต.และติดตามนิเทศงานบริหารเวชภัณฑ์และการบริการ 
    - ระบบบริหารความเสี่ยงความคลาดเคลื่อนทางยา เพ่ือรับประกันคุณภาพและความถูกต้องของการส่ง
มอบยาและเวชภัณฑ์ 
    - มีระบบการป้องกันการแพ้ยา การรายงานกรณีแพ้ยา การรายงานผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา และส่งต่อข้อมูลการ
แพ้ยาของผู้ป่วยให้แก่รพ.สต.เพ่ือบันทึกประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลผ่าน โปรแกรม Hos-xp รพ.สต.
ผ่านโปรแกรม JHCIS มีการแสดงข้อมูลการแพ้ยา (pop up) เมื่อพบผู้ป่วยที่มีการแพ้ยา 
   - มีระบบควบคุมการเบิกจ่าย เช่น รายงาน 301 Stock Card ระบบ First in – First out 
   - รพ.สต.ท าระบบคลังยาในโปรแกรม JHCIS 
    - การปอ้งกันยาหมดอายุ แสดงปีที่ยาหมดอายุ และก าหนดการส่งคืนยา กอ่นหมดอายุ ๓เดือน 
    - การปอ้งกันยาเสื่อมสภาพจากแสง โดยใช้ซองสีชา จัดท าบัญชียาที่ต้องใช้ซองสีชา 
   - มีระบบการควบคุมอุณหภูมิห้องยา และเวชภัณฑ์ โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้อง สต๊อกยา และ
เวชภัณฑ์ และมีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิทุกวัน 
  - มีการใช้คูม่ือวัคซีน การเก็บ/การเฝ้าระวัง AEFI 
  - มีระบบนิเทศตรวจสอบยาโดยเภสัชกรอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
  - ดูแลระบบและประสานการท างาน งานคุ้มครองผู้บริโภคใน รพ.สต. 
  - เป็นหนึ่ งในทีมสหวิชาชีพในงานเยี่ยมบ้ านและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในเขตรับผิดชอบ รพ.สต. 
  - การจัดการสถานที่สิ่งแวดล้อม ที่มีความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
สถำนที ่
    - ทุกรพ.สต.ได้รับการปรับปรุงอาคารที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แบบให้บริการทุก รพ.สต.ได้มีการ 
ปรับปรุงอาคารให้เป็นสัดส่วนแยกเป็นงานให้ชัดเจน เช่น รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ มุมพัฒนาการ 
เด็ก มุมพักผ่อน ห้องน้ าส าหรับผู้รับบริการ รวมห้องน้ าผู้พิการ ผ้าสูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และปรับปรุงห้อง 
ส าหรับให้บริการห้องแพทยแ์ผนไทย ทันตกรรม รพ.สต.12 แห่ง 
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สิ่งแวดล้อม 
  - มีสวนหย่อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ มีลานเอนกประสงค์หรือลานจอดรจักรยานยนต์ รถยนต์ 
  - มีสวนสมุนไพร เพ่ือเป็นตัวอย่าง และขยายพันธุ์ให้ผู้รับบริการน าไปปลูก และน าไปใช้ 
 
ระบบป้องกันกำรติดเชื อ (IC) 
   - มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลถึงชุมชน โดยใช้แบบฟอร์มส่งต่อ กรณีพบว่าผู้ป่วยหลัง 
จ าหน่ายจาก รพ.มีการติดเชื้อก็จะมีช่องทางการรายงานโดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อ 
   - ระบบการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากร รพ.สต.ได้แก่การจัดอบรม 
วิชาการประจ าปี หัวข้อ Isolation Precaution ให้แก่พยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต.จัดท า ปรับปรุงแก้ไขและชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติ (Work instruction) ในเรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ การปฏิบัติกรณีถูกเข็มทิ่ม หรือ 
สัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย การแยกผู้ป่วย วิธีการล้างมือ เป็นต้น 
   - เป็นศูนย์กลางเก็บรักษาและเบิกจ่ายอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อของอ าเภอ มีการตรวจสอบจ านวน 
และสภาพความพร้อมใช้ทุกเดือน 
  - มีการระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินการป้องกันการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น 
ก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบ  ,ICN ของ รพ . สต . ,การสร้ า ง เ ครื อข่ า ยที่ เ ฝ้ า ร ะวั ง ร ะบบป้ อ งกั นการติ ด เ ชื้ อ 
  - มีระบบการควบคุมก ากับ การท า spore test ทุกเดือน 
   การตรวจทางห้องปฏิบัติการหนว่ยบริการปฐมภูมิ มีบริการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางพยาธิวิทยาที่จ าเป็น
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมผู้ป่วย การเก็บสิ่ง
ส่งตรวจ การเก็บรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การรายงานผล การติดตามผลการส่งตรวจ การควบคุม
คุณภาพการรักษาความปลอดภัยและการรักษาสิทธิผู้ป่วยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพ่ือช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการ
ไดร้ับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา โดยมีแนวทางดังนี้ 
   - ให้บริการตรวจชันสูตรพ้ืนฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามเกณฑ์ ได้แก่ Hct, DTX ,Urine 
Pregnancy test, และUrine Sugar –Protein 

- แนวทางปฏิบัติส าหรับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบัติการ 

- ระบบจัดการเครื่องมือแพทย์ งานพัสดุ 
การจัดการเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของ รพ.สต.เครือข่ายได้มีการจัดสรรงบประมาณผ่านงบ 

ค่าเสื่อมของ สปสช.และงบจัดสรรจาก CUP เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยการพิจารณาความเหมาะสมจาก 
คณะกรรมการ คปสอ. ส าหรับวัสดุการแพทย์ วัสดุส านักงาน ได"รับการสนับสนุนจาก CUP โดยเบิกจ่ายตามการ 
ใช้งาน มีการระบบการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยทีมนิเทศงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มี 
เป้าหมายให้รพ.สต. จัดหา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ และสอดคล้องกับผู้รับบริการโดยมี โรงพยาบาล 
งาวให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับเครือข่ายเช่น เครื่องนึ่งAutoclave 
และเครื่องซีล มีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ส าคัญในการให้บริการ ปีละ1ครั้ง โดยศูนย์ 
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วิศวกรรมทางการแพทย์ เชียงใหม่ โดยทุกรพสต. จะส่งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ส าคัญ เช่น ปรอท เครื่องชั่ง 
น้ าหนัก และเครื่องวัดความดันแบบปรอท เครื่องsuction เครื่องปั่น Hematocrit โดยสอบเทียบเครื่องมือทั้ง 
ของ รพสต.และของเครือข่าย อสม.แต่ละหมู่บ้านเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ในการตรวจคัดกรองสุขภาพ เครื่องวัดชั่ง 
น้ าหนัก 

   การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงสู(รพ.สต.หน่วยบริการปฐมภูมิ เลือก รวบรวม เชื่อมโยง 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและตัวชี้วัดส าคัญเพ่ือใช้ ประโยชน์ ในการติดตาม ก ากับการด าเนินงาน ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม
อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบวัดผลงานให้ ทันกับความต้องการขององค์กรและทิศทางของระบบสุขภาพ 
ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) โรงพยาบาลงาวใช้โปรแกรม HOSXP  ในทุกหน่วยบริการ ส่วน รพ.สต.จัดเก็บข้อมูล
ผู้รับบริการด้วยโปรแกรม JHCIS ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม Family Folder, Community Folder ทะเบียนกลุ่มประชากร
เป้าหมายต่างๆ ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพรวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฯลฯ) ที่ง่ายต่อการจัดเก็บสืบค้น และ
ใช้ ประโยชน์ สามารถน ามาใช้ ประเมินผลและเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ การหรือผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ การเจ็บป่วยของผู้มารับบริการ 

   (2) ทุกรพ.สต.มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ทุกแห่ง ส่งข้อมูล 43 แฟ้มเข้าสู่ระบบ Health data center 
ทุกสัปดาห์ 

   (3) การจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้มี ความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือ 
ทันสถานการณ์และง่ายต่อการสืบค้น ด้านความถูกต้องของข้อมูลมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งโดยใช้โปรแกรม 
OPPP2010 
   (4) จัดท าโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลบริการที่เชื่อมกับ JHCIS ใช้ทุกรพ.สต. โปรแกรมโรคไม่
ติดต่อ โปรแกรมส ารวจข้อมูลประชากร 

   (5) ทุกรพ.สต.มีแทปเล็ต เพ่ือพัฒนาการจัดท าข้อมูล Family folder และ Community folder 
   (6) ระดับอ าเภอจัดท าระบบ District Health Data Center (DHDC) เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล 
ควบคุมก ากับและติดตามตัวชี้วัดต่างๆ   

(7) จัดท าระบบรายงาน online โดยใช้ googledosc เป็นทะเบียนรายงานกลุ่มเป้าหมาย โรคไม่ติดต่อ 
อนามัยแม่และเด็ก การเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา รายงานโรคไข้ เลือดออก การพัฒนาบุคลากรและ 
แหล่งขอ้มูลวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการท างาน 
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                                                7. Essential care 
 
การจัดบริการและการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับชุมชน 
   การด าเนินการควบคุมโรค/ภัยตามนโยบาย จ านวน  2 โรค คือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง โรค/ภัยที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่คือโรคมือ เท้า ปาก โรคเอดส์ โรคเลปโตสไปโรซีส มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - โรคที่สามารถปอ้งกันด้วยวัคซีนสถานการณ ์ประชากรเคลื่อนย้ายบ่อย ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ตามกลุ่มเปา้หมายสูง ยังขาดการตรวจสอบ ข้อมูลประวัติวัคซีน เช่นเคยมีผู้สงสัยเป็นคอตีบ ได้มีแนวทาง 
  1.ทีมท างานประกอบด้วยทีมควบคุมโรคระดับอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน ได้มีการจัดระบบการท างานที่
เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลงาว ถึงรพ.สต.และระดับหมู่บ้าน หน่วยเบิกวัคซีน เข้าระบบ VMI 
   -ระบบลูกโซ่ความเย็นใช้โรงพยาบาลงาวเป็นผู้ดูแล  มีคณะกรรมการดูแลประกอบด้วย เภสัชกร กลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
  - ด าเนินการตามคูม่ือการบริหารวัคซีนปี 2558 แนวทางได้ชี้แจงให้กับรพ.สต.ทุกแห่ง และเฝ้าระวังอาการ
ไมพึ่งประสงคจ์ากวัคซีนอย่างต่อเนื่อง 
   -การออกนิเทศติดตามทุก 6 เดือน 
  ภาคีท่ีมามีส่วนร่วม(Community Participation) โดยการคน้หากลุ่มเปา้หมาย การนัดหมายลุ่มเปา้หมาย 
การติดตามให้ไดร้ับวัคซีนประกอบด้วย 
  1.รพ.สต.รว่มส ารวจกลุ่มเปา้หมายและให้บริการ 
  2.อสม.ค้นหากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะพ้ืนที่สูง ค้นหาประวัติวัคซีน 
  3.อสม.ประชาสัมพันธ์และติดตามกลุ่มเปา้หมาย 
  4.ผู้ใหญบ่้าน ก านัน ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ 
  การใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมาย มีทะเบียนลงถึงกลุ่มเปา้หมาย มีแผนการให้วัคซีน ประชาสัมพันธ์ การ 
ออกให้บริการในพ้ืนที่สูงให้กับพื้นท่ีเดินทางล าบาก 
1.โรคมือเทา้ปาก 
   สถานการณ ์มีอุบัติการณ์เกิดโรคทุกปี ได ้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. แตง่ตั้งคณะท างานควบคุมโรคระดับอ าเภอ/ต าบล มีการเฝ้าระวังโรคในศูนย์เด็ก การคัดกรองเด็ก 
   2. มีคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก 
   3. มีระบบการเฝ้าระวังโรคในศูนย์เด็ก รถรับส่งเด็กในศูนย์เด็ก 
   4. การด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จ านวน 28 ศูนย์ ผา่นเกณฑศ์ูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ จ านวน 20 แห่ง
รอ้ยละ 71 
  5. จัดระบบเฝ้าระวังโรคโดยการจัดประชุมให้ความรู้แก่พ่ีเลี้ยงศูนย์เด็กทุกปี มีระบบการสื่อสารกับ
เครือข่ายพี่เลี้ยงศูนย์เด็กผา่นทาง line 
   6. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กทุกศูนย์เด็ก และการให้ความรู้แก่นักเรียน 
   7. พัฒนาระบบสุขาภิบาลและสิงแวดล้อมในศูนย์เด็ก 
   8. ระบบการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายและงานต่างๆ 
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   9.มีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าศูนย์ทุกวัน มีการส่งต่อเพ่ือวินิจฉัย กรณีมีผู้ป่วยด าเนินการควบคุมโรค ตาม
แนวทางการควบคุมโรค 
   10.กองทุนสุขภาพต าบลสนับสนุนงบประมาณในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงและสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ตามเกณฑ์ศูนย์เด็กน่าอยู่ กราฟที่ 2 อัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ปี 2560 
กับค่าmedian 2555-2559 
 
2.โรคไขเ้ลือดออก 
   สถานการณ์ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกอ าเภองาว ในช่วง 10 ปี พบว่าอัตราป่วยสูงสุดในปี 2556 
รองลงมาคือปี 2548 และ 2553 อัตราป่วย 257.65 , 79.00 และ 43.85 ต่อแสนประชากรตามล าดับ พบ 
มากทีต่ าบลบ้านหวด กลุม่อายุ 15 - 24 ป ีมีอัตราป่วยสูงสุด 616.02 ต่อแสนประชากร ช่วงเวลาเดือน มิถุนายน - 
กรกฎาคม ของปีจะมีอัตราป่วยสูงเกือบทุกปี ส าหรับปี 2558 มีหมู่บ้านเสี่ยงปานกลางในอ าเภองาว  3 หมู่ร้อยละ 
5.35 
 มีการด าเนินการดังนี้ 
 1. มีคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน 
 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงมาตรการ 5 ป 1 ข ทุกวันศุกร์ และ เมื่อ 
เกิดโรคไขเ้ลือดออกข้ึนในพ้ืนที่ ได้มีการประสานงานท ากิจกรรมควบคุมโรคมาตรการ 3-3-1 มีการสุ่มส ารวจลูกน้ า
ยุงลายในพ้ืนที่ร่วมกับเครือข่าย ดังนี้ 
  - เครือขา่ย อสม. ร่วมด าเนินการในหมู่บ้าน 84 หมู ่
  -  เครือขา่ยนักเรียน ครู ด าเนินงาน ในโรงเรียน 32 แห่ง 
  - เครือขา่ยพี่เลี้ยงศูนย์เด็ก ด าเนินงานในศูนย์ เด็ก 28 แห่ง 
  - เครือขา่ยองคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่น  10  ต าบล 
3. ทีมควบคุมโรคอ าเภองาว  SRRT / ต าบล มีการจัดการ ป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่ต่อเนื่อง   
4. ต าบลบ้านหวด มีการทบทวนกฎประชาคมของหมู่บ้าน ถ้าตรวจพบลูกน้ าในหลังคาเรือน 
ให้อสม.ที่รับผิดชอบและตักเตือนพบครั้งที่ 2 แจ้งผู้น าชุมชน เตือนและประกาศออกเสียงตามสาย 
 5. อปท. จัดงบประมาณสนับสนุนการควบคุมโรคทุกต าบล จัดซื้อเครื่องพ่นเคมี น้ ายาเคมี ทรายเคมี ก าจัดลูกน้ า 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มีการประกวดชุมชนด้านจัดการสิ่งแวดล้อม 
 6. ฟ้ืนฟูความรู้เจ้าหน้าที่พยาบาล แพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องมีการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
การวินิจฉัย ปรึกษาแพทย์ และส่งตอ่ผู้ป่วยมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลงาวทุกราย 
 
การจัดบริการทีมหมอครอบครัวอ าเภองาว 
 การจัดบริการทีมหมอครอบครัวอ าเภองาว  เป้าหมายร่วมกันเรื่อง Essential Care ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
โรคเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีการขับเคลื่อนการท างานโดยหมออนามัยครอบครัว(มค.) ,Family care team 
(FCT) , จิตอาสา, ชุมชน และท้องถิ่น แบ่งเป็นกลุ่มตามความยากง่ายในการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้สัญลักษณ์
ดาวเป็นสื่อแบ่งเป็น  4 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 หมายถึง การดูแลที่ไมยุ่่งยาก (Simple) 
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ดูแลโดย มอค. ระดับ 2 หมายถึง ยากเชิงเชิงสังคม (Socially complicated) ดูแลโดย FCT และชุมชน ระดับ 
3 หมายถึง ยากเชิงเทคนิควิชาการ (Technical complicated) ดูแลโดย FCTและ มอค. ระดับ 4 หมายถึง 
ยุ่งยากซับซ้อน (Complex) ดูแลโดย FCT มอค. และชุมชน โดยมีระบบประสานส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลและ 
ชุมชน มีศูนย์ส่งต่ออยู่ที่โรงพยาบาลงาว ท าหน้าที่ประสานการส่งต่อในระดับ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล
อ าเภอ อ าเภองาว มี ทีมหมอครอบครัว ระดับอ าเภอ 4 ทีม ที่มีแพทย์เป็นหัวหน้าทีม วางแผนการเยี่ยม 
บ้านและการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน แต่ละทีมมีต าบลที่รับผิดชอบ ทั้ง 10 ต าบล มีทีมหมอครอบครัวระดับต าบล 
จ านวน 4 ทีม มี ผอ.รพ.สต.เป็นหัวหน้าทีม และมีทีม มอค.ระดับหมู่บ้าน 54 หมู่บ้าน ทีมเป็นสหวิชาชีพ เช่น 
ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร กายภาพ แพทย์แผนไทย มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของทุกวิชาชีพในแต่ละทีม 
และพัฒนา Capacity building ในเรื่อง DHS การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การฝีกภาคปฏิบัติโดยลงชุมชน และมีส่วน 
รว่มในการวิเคราะห์ชุมชน ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนใน รพ.สต.ที่รับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาระบบคุณภาพ 
เช่น ระบบ IC มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อใน รพ.สต. โดยโรงพยาบาลงาวจัดระบบการรับขยะใน รพ.สต.ทุกแห่ง 
เพ่ือส่งบริษัทรับขยะติดเชื้อ การพัฒนาระบบยา Med Reconcile ระบบส่งต่อโดยใช้ Thai Refer ระหว่าง 
โรงพยาบาลแมข่่ายกับ รพ.สต.ทุกแห่ง และการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข มีการจัดการความรู้ผ่าน Link 
รายงาน google DOC เช่น การรับส่งข้อมูล ผป.กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสื่อสารและวางแผนการดูแลระหว่าง รพสต. 
กับ ทีม FCT อ าเภอให้เป็น Realtime 
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพงดเหล้าในงานศพอ าเภองาว ได้มีการด าเนินการ งดเหล้าในงานศพ
ต่อเนื่องจากยาเสพติดท่ีให้ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดส้นับสนุนงบประมาณให้คณะท างาน
ประชารัฐอ าเภองาว ประกอบด้วยภาครัฐท้องถิ่น องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม ด าเนินการน าร่องจ านวน 4 
หมู่บา้นในต าบลบ้านแหงใตใ้นปี 2547 ไดข้ยายตอ่ขึ้นเป็นระดับอ าเภอต่อเนื่องและร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัดล าปาง จนจังหวัดล าปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ประกาศให้ต าบลบ้านแหง เป็นต าบลปลอดเหล้า
และการพนันในงานศพ โดยแต่ละต าบลไดม้ีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ต าบลบ้านแหงจัดเวทีเสวนา ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านก านัน ส.อบต. มัคทายก ,เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 
,พระสงฆ ์เกิดจากการประสานงานกับเจ้าคณะอ าเภอนผู้ออกหนังสือเชิญเข้าประชุม ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องพิธีรรม 
งานศพ ที่สร้างความฟุ่มเฟือย เช่นการเลี้ยงเหล้า จัดเลี้ยงอาหารเนื้อสัตว์ที่ล้มวัวควาย การโปรยทาน สร้างปราสาท 
ค่าพลุ คา่บ้องไฟ ตลอดจนการจัดวางผ้าบังสุกุล การพิจารณาค่าใช้จ่ายในงานศพการประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดท า
ป้ายประชาสมัพันธ์ติดไว้ที่งานศพ มีข้อความWเพ่ือไว"อาลัยผู้วายชนม์และรักษาสุขภาพของทุกท่าน เจ้าภาพไม่
เลี้ยงเหล้า เบียร์และบุหรี่ ในงานศพ”ติดไว้ที่งานศพทุกหมู่บ้านจากการด าเนินงานในการขับเคลื่อนในระดับชุมชน 
ที่ยังไม่ดีเทา่ที่ควร คณะท างานไดแ้นวคิดว่าหาผู้ที่สนใจและเห็นด้วยกับการงดเหล้าในงานศพ ของต าบลโดยให้กลุ่ม
เยาวชนในต าบลบ้านแหง อกรับสมัครผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการก าหนดพ้ืนที่ต้นแบบคือบ้านร่องเห็นพัฒนา
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านแหง  ประธานผู้สูงอายุ ได้ร่วมก าหนดกติกาชุมชนสร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือกับเจ้าภาพ
งานศพ ขยายไปงานบุญประเพณีงานสลากภัตร 
  2.ต าบลบ้านแหง ขับเคลื่อนโดยผู้ใหญ่ (บ้านก านัน ส.อบต. อสม.กรรมการหมู (บ้าน ได้ มีการประชุมได้มี
การให้ความคิดเห็น ผลการด าเนินงาน การเสนอคณะท างานในการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลการ
ท างานได้มีการประชาคมในระดับต าบล ประชาคมบ้านร่องเห็ด พัฒนาเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ ท าให้มีการ
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ด าเนินการงดเหล้าในงานศพทุกหมู่บ้าน บ้านร่องเห็ดพัฒนาเป็นประธานคณะท างาน เป็นต าบลที่มีการด าเนินงาน
งดเหล้าในงานศพ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
1. การท างาน ประสานความร่วมมือแบบภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชนในทุกระดับ 
2. การหนุนเสริมของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
3. มีบุคลากรร่วมเป็นทีมการท างานกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อจ ากัดในการพัฒนา 
1. ทีมบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในภาพรวมของอ าเภอที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
2. ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่อาจพัฒนาทุกเรื่องได้พร้อมกัน 
 
ประเด็นทา้ทาย 
1. สง่เสริมใหม้ีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพต าบลและการจัด ท าธรรมนูญสุขภาพปฏิบัติการโดยจัดท าในกรอบของ
ธรรมนูญสุขภาพระดับอ าเภอ 
2. พัฒนาแบบองคร์วม เน้นคุณภาพชีวิต ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
3. สง่เสริมการดูแลสุขภาพพ่ึงตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอโดยชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง 
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ผลงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
กลุม่วัย  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
   2559 2560 2561 2562 

แม่และเด็ก 
อัตราส่วน
การตาย
มารดา  

ไมเ่กิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

รอ้ยละของเด็ก 0 - 
5 ป ีมีพัฒนาการ
สมวัย ตามเกณฑ์ 

ไมน่้อยกว่า
รอ้ยละ85 

>ร้อยละ85  95.27 
 

96.19 
 

98.02 
 

95.99 

วัยเรียน  

เดก็
นักเรียน
เริ่มอ้วน
และอ้วน  

ไมเ่กินร้อยละ
10  

8.73 

 
10.87 

 
13.39 

 
14.91 

จ านวนการเสียชีวิต
จากการจมน้ าของ
เด็ก(อายุต่ ากว่า 15 
ปี) 

ลดลงตาม
เกณฑ์ 

0  2 

 
0 

 
0 

 
0 

วัยรุ่น  

อัตราการ
คลอดมีชีพ
ในหญิง
อายุ 
15 - 19 ปี 

ไมเ่กิน 50 ต่อ 
ประชากรหญิง
อายุ15-19 ปี 
พันคน 

17.67 

 
22.20 

 
12.92 

 
4.34 

ความชุกของ
ผู้บริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ใน
ประชากร อายุ15 - 
19 ปี 

ไมเ่พ่ิมข้ึน
จากปี
2558 

ปี 2558 
=23.9  

20.50 

 
21.76 

 
22.36 

 
0.13 

วัยท างาน 

อัตราตาย
ด้วย
อุบัติเหตุ 
ทางถนน  

ไมเ่กิน 18 ต่อ
แสนปชก. 

46.84 

 
26.26 

 
32.67 

 
46.6 

อัตราตายด้วยโรค
หลอดเลือดสมองIPD  

น้อยกว่า
รอ้ยละ 5 

< 5%  0 
 

1.27 
 

1.30 
 
0 
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สูงอายุ  

รอ้ยละ
ของ
ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม 
สุขภาพที่
พึง
ประสงค์ 

รอ้ยละ 30 96.06 

 
96.66 

 
96.06 

 
95.1 

ผู้พิการ  

คนพิการ 
(ขาขาด) 
ไดร้ับ
บริการ
ครบถว้น 

รอ้ยละ 90 100 

 
100 

 
100 

 
100 
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