
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 สุข@ปากพนัง
ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 แผนงานดูแลผู้ควรได้รับการ 1. เพ่ือให้ผู้ท่ีสมควรได้รับการ 1. กองทุนท้องถ่ินเข้าร่วมโครงการ 1. ต้ังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของชุมชน ต.ค.64 - ก.ย.65  - กองทุนหลักประกัน  - อบต.
ช่วยเหลือเก้ือกูลระยะยาว (LTC) ช่วยเหลือเก้ือกูลได้รับการดูแล ร้อยละ 100 2. จัดเตรียมบุคคลดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพท้องถ่ินต าบล  - รพ.สต.
1) โครงการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน อย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพ 2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการ (CM,CG)  - สปสช.สนับสนุน
ติดเตียง ชีวิตท่ีดีข้ึน ดูแลมากกว่าร้อยละ 80 3. ประเมินสภาพผู้สูงอายุและ ตามข้อตกลงของ

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ 3. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีภาวะ แยกกลุ่ม พ้ืนท่ี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล แทรกซ้อน 4. จัดท าแผนการช่วยเหลือตาม
กันเองภายในชุมชนท้องถ่ิน ไม่เกิน ร้อยละ 5 (ข้อติด  สภาพของแต่ละบุคคล
3. เพ่ือสร้างความตระหนักเร่ือง แผลกดทับ) 5. เย่ียมติดตามผู้สูงอายุตามแผน
คุณภาพชีวิตของประชาชน 4. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีคุณภาพ และสอนญาติให้ดูแลช่วยเหลือ
เป็นของประชาชนท่ีต้องดูแล ชีวิตดีข้ึนมากกว่าร้อยละ 90 ตัวเอง
ตนเอง 6. ประเมินผลการช่วยเหลือ
4. เพ่ือให้คนปากพนังทุกคนมี 7. ให้ผู้สูงอายุท่ีสามารถพัฒนา
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตนเองได้เป็นแบบอย่างคนอ่ืน

และเป็นแกนน าต่อไป

2) โครงการดูแลเด็กท่ีมีพัฒนา 1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการตาม 1. เด็กท่ีมuพัฒนาการล่าช้าได้รับ 1. ปรับปรุงคลีนิกเด็กดีให้เป็นไป ต.ค.64 - ก.ย.65  -กองทุนหลักประกัน  - อบต.
การล่าช้า วัย การกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 100 ตามมาตรฐาน สุขภาพท้องถ่ิน  - รพ.สต.

 -เงินบ ารุง รพ.สต.

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2565

นโยบายของหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 
สุข@ปากพนัง  เด็กปากพนังสร้างชาติ ปากพนังสะอาดปลอดโรคปลอดภัย



2. เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องให้มี 2. ผู้ดูแลมีความรู้ในการส่งเสริม 2. ตรวจประเมินเด็กทุกคนใน
ความสมบูรณ์ตามวัย กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ร้อยละ 100 ความรับผิดชอบ ตามเกณฑ์
3. เพ่ือให้ครอบครัวส่งเสริม 3. คิดแยกเด็กท่ีประเมินแล้ว

พัฒนาการเด็ก พัฒนาการล่าช้า ประเมินซ้ า 

และส่งต่อ

4. ให้ความรู้ผู้ปกครองและความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพัฒนา
การล่าช้า
5. พชอ.ออกติดตามเย่ียมให้
ก าลังใจ
6.สนับสนุนให้มารดาท้อง ได้ใน
อายุท่ีเหมาะสม ฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์

3) โครงการดูแลผู้พิการ 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการมี 1. ผู้พิการได้รับการข้ึนทะเบียน 1. ส ารวจผู้พิการจัดกลุ่มข้ึน ต.ค.64 - ก.ย.65  -กองทุนหลักประกัน  - อบต.
สุขภาพท่ีดีใช้ชีวิตอย่างมี ร้อยละ 100 ทะเบียน สุขภาพท้องถ่ิน
ความสุข 2. ผู้พิการได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ 2. จัดการช่วยเหลือตามล าดับ  -เงินบ ารุง รพ.สต.  - รพ.สต.
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการเห็น ภายใน 3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ปัญหาของผู้พิการ
คุณค่าตนเอง 3. ผู้พิการได้รับการแก้ไขตามสภาพ 3. พัฒนาอาชีพตามความถนัด
3. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้พิการเป็น ความพิการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. ประเมินผลการช่วยเหลือ
แบบอย่างแก้คนท่ัวไป p6m

4) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะ 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต 1. มีศูนย์เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส าหรับ 1. ส ารวจและประเมินสุขภาพ ต.ค.64 - ก.ย.65  -กองทุนหลักประกัน  - อบต.
สุดท้าย ท่ีดี ผู้ป่วยระยะสุดท้ายระดับอ าเภอ ผู้ป่วย สุขภาพท้องถ่ิน

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความสุขใน 2. จัดท าแผนการดูแล  -เงินบ ารุง รพ.สต.  - รพ.สต.
ระยะสุดท้ายของชีวิต 3. สอนญาตในการดูแล



3. เพ่ือลดความเครียดของญาติ 2. ผู้ป่วยตายอย่างมีความสุขและ 4. เย่ียมให้ก าลังใจ
ญาติมีความสุขและมากกว่า ร้อยละ 5. ประเมินผลความพึงพอใจจาก
80 ญาติ

5) โครงการศูนย์สุขภาพประจ า 1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้น า 1. ศาสนสถานเป็นศูนย์สุขภาพ 1. พชต. ประชุม คณะกรรม ต.ค.64 - ก.ย.65  -กองทุนหลักประกัน  - อบต.
วัดและมัสยิด ศาสนา มากกว่าร้อยละ 80 การวัด  สุขภาพท้องถ่ิน  - รพ.สต.

2. เพ่ือพัฒนาให้มีอาสาสมัคร 2. ผู้น าศาสนาได้รับการดูแลด้าน 2. จัดหาเคร่ืองมือเบ้ืองต้นประจ า เงิน วัด
ประจ าศาสนสถาน สุขภาพมากกว่า ร้อยละ 90 วัด เช่น เคร่ืองวัดความดันโลหิต  
3.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชา แถบตรวจ
ชนท่ีไปปฏิบัติศาสนกิจ 3. ฝึกอบรม อสม.ประจ าวัด 

มัสยิด
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  เด็กปากพนังสร้างชาติ
ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 แผนงานเพ่ิม IQ ≥ 110 1.เพ่ือให้แม่และลูกเกิดรอด 1. ฝากครรภ์ก่อน 12 สป. มากกว่า 1.พัฒนาคลีนิกฝากครรภ์ใน ต.ค.64 - ก.ย.65 รพ.ปากพนัง ห้องคลอด
1) โครงการฝากเร็วลูกฉลาด ปลอดภัย ร้อยละ 80 รพ./รพ.สต. ให้ได้มาตรฐาน รพ.สต.ทุกแห่ง รพ.ปากพนัง
ชาติเจริญ 2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี IQ สูงต้ัง 2. ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ มากกว่า 2.ประชาสัมพันธ์ให้หญิงต้ังครรภ์ รพ.สต.ทุก

แต่อยู่ในครรภ์มารดา ร้อยละ 80 ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ แห่ง
3.เพ่ือให้เด็กท่ีเกิดมามีพัฒนา 3. หญิงต้ังครรภ์ได้รับธาตุเหล็กและ 3.จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กและ
การสมวัยในทุกด้าน ไอโอดีนร้อยละ 100 ไอโอดีนให้หญิงต้ังครรภ์ กินอย่าง
4. เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ 4. เด็กได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 ต่อเน่ืองต้ังแต่ต้ังครรภ์จนถึงหลัง

หญิงหลังคลอด มีความรู้ใน เดือน มากกว่าร้อยละ 80 คลอด ตลอดระยะเวลาให้นม

การดูแลตัวเองและบุตร 5. สถานบริการทุกแห่ง จัดต้ังโรง บุตร 6 เดือน

เรียนพ่อแม่ ร้อยละ 100



4.ส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์มาตาม
นัดและติดตามคนขาดนัดพร้อม
ให้ความรู้เพ่ิมเติม
5.สร้างการเรียนรู้ผ่านโรงเรียน

พ่อแม่

6.พชต.มอบชุดความรู้เร่ืองลูก
ฉลาดชาติเจริญในคู่แต่งงานทุกคู่
ของอ าเภอปากพนัง
7.ประเมินผลหลังคลอด

2) โครงการนิทานสานใยสมอง 1.เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมี IQ ท่ีสูง 1. ศูนย์เด็กเล็ก มีหนังสือนิทาน 1.พชอ.ประกาศนโยบายนิทาน ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน พชอ.ปาก
ข้ึน ร้อยละ 100 สร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ สุขภาพท้องถ่ิน พนัง
2.เพ่ือให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 2. ศาสานสถานมีหนังสือนิทาน 2.ประชาสัมพันธ์ และสร้างความ พชต.ทุกแห่ง
3.เพ่ือให้พ่อแม่และเด็กมีความ ร้อยละ 100 เข้าใจในกลุ่มพ่อแม่ ครู เด็กเล็ก 
ใกล้ชิดกันมากย่ิงข้ึน 3. พ่อ แม่ อ่านนิทานให้ลูกฟัง และผู้บริหารโรงเรียน อบต.
4.เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและสร้าง มากกว่า ร้อยละ 80 3.จัดท าศูนย์หนังสือนิทานใน
จริยธรรมของเด็กให้ย่ิงข้ึน อบต.ทุกแห่ง หรือรพ.สต. หรือ 

ศาสนสถาน ทุกแห่ง
4.อบรมผู้ปกครอง ครูอนุบาลใน
เร่ืองนิทานสอนจริยธรรมและ
ความส าคัญในการสร้าง IQ เด็ก
5.จัดกิจกรรมประกวดการเล่า
นิทานในกลุ่มผู้ปกครองและครู
6.พชอ.ติดตามเย่ียมโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก



2 แผนงานส่งเสริมสุขภาพและ 1.เพ่ือให้เด็ก อายุ 0-2 ปี ได้รับ 1.ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 0-2 ปีได้ 1.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ ต.ค.64 - ก.ย.65
ป้องกันโรคในช่องปากในเด็ก การตรวจสุขภาพช่องปาก รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 0-2 ปีท่ีมารับวัคซีนในคลินิก
กลุ่มวัยต่างๆ 2.ผู้ปกครองเด็กมีทักษะการ 2.ร้อยละ 20 ของผู้ปกครองเด็กได้ เด็กดี ในเขตรับผิดชอบ
1) กลุ่ม WBC (0 -2 ปี) แปรงฟันในเด็กเล็กได้ถูกต้อง รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 2.ให้ความรู้และฝึกทักษะการ

3.เพ่ือให้เด็กเล็กท่ีมีฟันน้ านม ในเด็ก แปรงฟันในเด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง
ข้ึนแล้วได้รับการทาฟลูออไรด์ 3.ร้อยละ 10 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้ 3.ให้บริการทาฟูลออไรด์วาร์นิช
เพ่ือป้องกันฟันผุ รับการทาฟูลออไรด์วาร์นิช ในเด็กเล็กท่ีฟันน้ านมข้ึนแล้ว

2) เด็กปฐมวัย (3-5) ปี ในศูนย์ 1.เพ่ือส ารวจสภาวะทันตสุข 1.ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้ 1.ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ ต.ค.64 - ก.ย.65
พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ภาพช่องปากเด็ก อายุ 3-5 ปี รับการตรวจสุขภาพช่องปาก วาร์นิชใน ศพถ และรร.อนุบาล

2.เพ่ือให้เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับ 2.ร้อยละ 80 ของ ศพถ และ 2.อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแล
การทาฟลูออไรด์วาร์นิช เพ่ือ รร.อนุบาลมีกิจกรรมแปรงฟันหลัง สุขภาพช่องปากเด็กและ
ป้องกันฟันผุ อาหารกลางวันทุกวัน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
3.เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ดูแล 3.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและผู้
เด็กมีทักษะการแปรงฟันในเด็ก ดูแลเด็กมีทักษะการแปรงฟันในเด็ก
ท่ีถูกต้อง ท่ีถูกต้อง
4.เพ่ือให้มีกิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันใน ศพถ 
และรร.อนุบาลทุกวัน

3) เด็กวัยเรียน 1.เพ่ือให้นักเรียนช้ัน ป.1-6 ได้ 1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการ 1.ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ต.ค.64 - ก.ย.65
รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพช่องปาก ช้ันประถมศึกษา
2.เพ่ือป้องกันและรักษาโรค 2.นักเรียนช้ัน ป.6 มีฟันแท้ไม่ผุ 2.ให้บริการทางทันตกรรมแก่
ฟันผุและโรคเหงือกอักเสบใน ร้อยละ 52 นักเรียนช้ันประถมศึกษา
เด็กช้ันประถมศึกษา



3.เพ่ือฝึกทักษะการดูแลความ 3.ให้ความรู้และฝึกทักษะการ
สะอาดช่องปากแก่เด็กอย่าง แปรงฟันแก่นักเรียนช้ันประถม
ต่อเน่ือง ศึกษา

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  ปากพนัง สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย
ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 แผนงานปากพนังสะอาด 1.เพ่ือให้ประชาชนจัดบ้านเรือน 1.ครัวเรือนจัดบ้านเรือนถูกสุข 1.พชอ.มอบนโยบายกับพชต. ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน พชอ.
1) โครงการบ้านสะอาด ให้ถูกสุขลักษณะ จัดท า 3 อย่าง ลักษณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2.พชต.ขอความร่วมมือกับ สุขภาพต าบล พชต.
3r สม่ าเสมอ 2.อัตราการเกิดโรค ผู้น าชุมชนองค์กรบริหารส่วน สสอ.ปาก
 - Reduce 2.เพ่ือลดการเกิดโรคระบาด  - DHF ไม่เกิน 79 : แสนประชากร ท้องถ่ิน จัดท าโครงการบ้าน พนัง
 - Reuse ต่างๆ  - อาหารเป็นพิษ ไม่เกิน สะอาด
 - Recycle 3.เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมสะอาด 3.มีครัวเรือนต้นแบบ ไม่น้อยกว่าหมู่ 3.ส่วนท้องถ่ินด าเนินการคัดแยก

ปลอดภัยส่งเสริมให้ประชาชน บ้านละ 5 ครัวเรือน ขยะจากต้นทางในทุกหลังคา
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4.ทุกต าบล คัดธนาคารขยะภายในปี เรือน โดยคัดแยกขยะเป็น 2 ส่วน 

2563 คือท่ัวไปแนะน ากลับมาใช้ใหม่
5.สถานบริการอย่างมาตรฐาน และต้ังธนาคารขยะ
ร้อยละ 80 4.ประสานงานผู้รับซ้ือขยะ รับซ้ือ
6.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะถูกวิธี ขยะในชุมชน
3R 5.จัดประกวดบ้านสะอาดต้นแบบ

6.รวบรวมข้อมูล รายงานผล
7.ประกาศ มอบรางวัลหมู่บ้าน
สะอาด
8.อปท.ร่วมด าเนินการจัดเก็บ 
ขยะให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ



2) โครงการสุขาปากพนังสะอาด 1.เพ่ือพัฒนาส้วมสาธารณะให้ 1.ส้วมในสถานท่ีราชการ ผ่านมาตร 1.พชอ.ประกาศนโยบาย ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน พชอ.
ด๊ีดี (HAS) ถูกสุขลักษณะน่าใช้ ฐาน HAS ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 2.พชต.จัดท าทะเบียนส้วม สุขภาพต าบล พชต.
   1) ส้วมส่วนราชการ 2.เพ่ือพัฒนาส้วมในครัวเรือน สาธารณะ สสอ.ปาก
   2) ส้วมวัด ให้สะอาด ปลอดภัย 3.พัฒนาส้วมสาธารณะในส่วน พนัง
   3) ส้วมโรงเรียน 3.เพ่ือควบคุมการระบาดของ ราชการทุกแห่ง เช่น วัด โรงเรียน

โรค 4.ส่งเสริมให้ประชาชนให้ความ
4.เพ่ือส่งเสริมการใช้ส้วมถูก ส าคัญกับส้วมสะอาด
สุขลักษณะ 5.ประกวดส้วมสาธารณะ

2 แผนงานปากพนังปลอดภัย 1.เพ่ือลดอัตราการสูญเสียจาก 1.อัตราการเกิดอุบัติเหตุในรอบ 365 1.พชอ.ประกาศนโยบายความ ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน งานอุบัติเหตุ
1)โครงการลดอุบัติเหตุจากการ อุบัติเหตุจราจร วัน ลดลง ปลอดภัย สุขภาพต าบล รพ.ปากพนัง
จราจร 365 วัน แห่งความ 2.เพ่ือสร้างความตระหนัก 2.อัตราตายจากการเกิดอุบัติเหตุ 2.พชต.จัดท าแผนท่ีถนนในเขต
ปลอดภัย ปลอดภัยแก่ประชาชน ไม่เกิน……. : แสนประชากร รับผิดชอบ

3.เพ่ือสร้างความมีวินัยแก่ 3.อัตราความพิการจากการเกิดอุบัติ 3.พชต.ก าหนดจุดเส่ียงตามแผนท่ี
ประชาชนในด้านความปลอด เหตุไม่เกิน……. : แสนประชากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแก้ไข
ภัยและชีวิตประชาชน 4.พชต.รณรงค์ให้ความรู้
4.เพ่ือสร้างความร่วมมือแก้ ประชาชนและก าหนดกติกา
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทุกภาค ชุมชนในต าบลความปลอดภัยเช่น
ส่วน สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังท่ีขับข่ี 

รถจักรยานยนต์ หากไม่ปฏิบัติให้
ปรับในชุมชน
5.พชอ.ก าหนดหน่วยงานราชการ
ทุกแห่งเป็นแบบอย่างความ
ปลอดภัย
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ก ากับ
ตามกฏหมาย



7.จัดระบบ EMS สนับสนุน
8.สรุปผลความปลอดภัยเสนอ
พชอ.ทุกเดือน

2) โครงการลดสารเคมีในเลือด 1.เพ่ือค้นหาและประเมินความ 1.เกษตรกรใช้สารเคมีลดลง 1.พชอ.ประกาศนโยบาย ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน
ประชาชนอ าเภอปากพนัง เส่ียงจากสารเคมีในเลือดของ ร้อยละ ………. 2.รพ./รพ.สต.จัดท าครงการเจาะ สุขภาพต าบล

ประชาชน 2.ผู้บริโภคมีปริมาณสารเคมีตกค้าง เลือดในกลุ่มผู้บริโภคและ
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความตระ ในเลือดลดลง เกษตรกร
หนักและลดการบริโภคอาหาร 3.ให้ความรู้ประชาชนและรณรงค์
ท่ีมีความเส่ียง ความปลอดภัย
3.เพ่ือให้เกษตรกรลดการใช้ 4.รพ./รพ.สต.ตรวจสารเคมีตก
สารเคมี ค้างในพืชผัก
4.เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและลด 5.ประกวดแปลงผักปลอดภัย
การเจ็บป่วยด้วยโรคจาก 6.รวบรวมรายงานผล
สารเคมี

3)โครงการร้านอาหารติดดาว 1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการเห็น 1.ร้านอาหารผ่านมาตรฐาน clean 1.พชอ.ประกาศนโยบายอาหาร ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน
ความส าคัญของการพัฒนา food good taste ร้อยละ 80 ปลอดภัย สุขภาพท้องถ่ิน
ร้านอาหาร 2.พชอ./พชต.ส ารวจร้านอาหาร
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร
3.เพ่ือให้ผู้บริโภคปลอดภัย 3.เชิญร้านอาหารเข้ารับการอบรม
4.เพ่ือประชาสัมพันธ์อ าเภอ และพัฒนาร้านให้ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน มาตรฐาน



4.ตรวจประเมินร้านอีกรอบและ
มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ
5.ตรวจเย่ียมเสริมพลังร้านอาหาร
ทุก 6 เดือน

4) โครงการพัฒนากลไกการ 1. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ 1.ตัวช้ีวัด อยู่ในโครงการแล้ว 1. พชอ.ปากพนังประกาศ ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุน  คคส.
จัดการสินค้าไม่ปลอดภัย สินค้าท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย นโยบาย การจัดการสินค้าไม่
ในชุมชน 2. สร้างฐานความรู้ ด้าน คบส. ปลอดภัย

แก่ ผู้น าและประชาชน 2. ให้ความรู้ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
3. เพ่ือลดการเจ็บป่วยจากการ อสม.
บริโภค 3. จัดต้ังกลุ่ม คบส. ในหมู่บ้าน 

ต าบล อ าเภอ 
4. อบรม อสม.นักวิทยาศาตร์การ
แพทย์
5. ตรวจร้านค้า ร้านช า ให้
ค าแนะน า เฝ้าระวัง อาหาร
เคร่ืองส าอาง ยา
6. จัดต้ังกติกา หมู่บ้าน ชุมชน
7. รายงานผล พชอ.

5) อาหารปลอดภัย 1.เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบ 1.การปนเป่ือนในอาหาร 5ชนิด 
คุณภาพและความปลอดภัย ลดลง
ของอาหาร



2.ลดความเจ็บป่วยจากการ
บริโภคอาหาร

6) โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 1.เพ่ือลดอันตรายจากการจมน้ า 1.อัตราการจมน้ า เท่ากับ 0 1.พชอ.ปากพนังประกาศนโยบาย ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน พชอ.
ของเด็ก 2.ลดการเกิดอุบัตเหตุทางน้ าของเด็ก ป้องกันเด็กจมน้ า
2.ป้องกันการสูญเสียจาก และเยาวชน 2.อบรมเด็ก 0-15 ปี หลักสูตร สุขภาพต าบล พชต.
อุบัติเหตุทางน้ าของเด็กและ การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า สสอ.ปาก
เยาวชน 3.อบรมความรู้ให้กับผู้ปกครอง พนัง

เด็กเล็ก
4.ก าหนดจุดและจัดการแหล่ง
น้ าเสียงในชุมชน
5.สร้างมาตรการป้องกันเด็กจมน้ า

3 แผนงานปากพนังปลอดโรค 1. เพ่ือลดอัตราป่วยโรคติดต่อท่ี 1.อัตราป่วยโรคลดลง 1.วิเคราะห์สถานการณ์โรคใน ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน พชอ.
1) โครงการปากพนังปลอด มียุงลาย เป็นพาหะ 3 โรค พ้ืนท่ี ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สุขภาพต าบล พชต.
ยุงลายห่างไกล 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก รับทราบ สสอ.ปาก

โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ซิก้า 2.พชอ.ประกาศนโยบายปากพนัง พนัง
2. เพ่ือสร้างความรู้ ความ ปลอดยุงลาย
เข้าใจความตะหนัก ภัยท่ีเกิด 3.กิจกรรมรณรงค์ก าจัดแหล่ง
จากโรคติดต่อท่ีมียุงลายเป็น เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย สัปดาห์
พาหะ ละ 1 คร้ัง
3.เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ 4.จัดต้ังกติกา หมู่บ้าน ชุมชน
ป้องกันโรค 5.เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย ค่า 

CI, HI โดยการสุ่มส ารวจไขว้
หมู่บ้าน มอบรางวัลหมู่บ้าน
ปลอดลูกน้ า



6.พัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรค
ในต าบล

2) โครงการเด็กปากพนังปลอด 1. เพ่ือลดอัตราป่วยโรค มือ 1.อัตราป่วยโรคลดลง 1.พชอ.ประกาศนโยบายเด็กปาก ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน พชอ.
โรคมือ เท้า ปาก เท้า ปาก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุ พนังปลอด โรคมือ เท้า ปาก สุขภาพต าบล พชต.

2. เพ่ือสร้างระบบป้องกันโรค บาลมีมาตรการป้องกันโรค 100 % 2.อบรมพัฒนาศักยภาพ สสอ.ปาก
มือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนา ผู้ปกครอง  ครู ศูนย์พัฒนา พนัง
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลในการ 
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ป้องกันโรคระหว่างภาครัฐและ 3.ชุมชน ท้องถ่ิน ครู ผู้ปกครอง 
ประชาชน ก าหนดมาตรการในการป้องกัน

โรค

3) โครงการคนปากพนังปลอด 1. เพ่ือลดอัตราป่วยโรคเลปโต 1.อัตราป่วยโรคลดลง 1.วิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียง ต.ค.64 - ก.ย.65 กองทุนหลักประกัน พชอ.
โรคฉ่ีหนู สไปโรซิส 2.มีระบบเตียม SRRT 2.อบรมให้ความรู้ในประชาชน สุขภาพต าบล พชต.

2.สร้างระบบควบคุมการระบาด กลุ่มเส่ียง เช่น สวนสวนปาล์ม สสอ.ปาก
ของโรคในชุมชน ชาวนา ผู้เล้ียงกุ้งบ่อผู้เล้ียง พนัง
3.เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ โคกระบือ
และความตะหนักโรคเลปโต 3.ชุมชนจัดท าระบบเตือนภัย 
สไปโรซิส และส่ือสารความเส่ียง 


