แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
สภาพปญหา หรือ GAP: 1) การถายทอดประเด็น พชอ.สูการปฏิบัติบางประเด็นยังไมลงถึงพื้นที่ตําบล/หมูบาน (พชต.) 2) การมีสวนรวมของผูนําทองที่และทองถิ่นมีนอย 3) การติดตามประเมินผลลัพธประเด็น พชอ. ยังดําเนินการไมครบถวน
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O) ของแตละหนวยงาน: อําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results: KRs ของแตละหนวยงาน ตามบทบาทภารกิจ)
Kr1: พชอ.ภูเพียง มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอําเภออยางนอย 3 ประเด็น
Kr2: ทุกตําบลมี พชต. บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตําบล หมูบาน ที่สอดคลองกับแผนของ พชอ.ภูเพียง
Kr3: มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการพัฒนาอยางนอย 1 ครั้งตอ 2 เดือน
Kr4: ผลประเมินการพัฒนาตาม UCCARE แบบมีสวนรวม ผานระดับ 5 อยางนอย 4 ใน 6 องคประกอบ
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
สุขภาวะประชาชน
ดวยกลไก
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ(พชอ.)
อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน ป 2564

วัตถุประสงค

กิจกรรม

1. เพื่อใหคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.)/
คณะอนุกรรมการ พชอ./
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับตําบล (พชต.) มี
เปาหมายและมีการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเด็น
คุณภาพชีวิตที่สอดคลอง
กับบริบทพื้นที่

1. จัดประชุมแบบมีสวน
รวม วิเคราะห ขอมูล
ปญหากลุมเปาหมาย
คัดเลือกประเด็นขับเคลื่อน
ของ พชอ. และทบทวน
แกไขคณะกรรมการ พชอ.
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พชอ. และ พชต.

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

คณะกรรมการ พชอ.
21 คน และ
คณะอนุกรรมการ
พชอ. 15 คน รวม 36
คน

- คาอาหาร
กลางวัน 70 บาท
x 36 คน
- คาอาหารวาง
และ 25 บาท x 2
มื้อ x 36 คน
- คาเอกสาร 900
บาท

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผูรับผิดชอบ
เงิน
งบประมาณ
ดําเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,220
5,220 สสส. (ผาน
-นายวิชัย
สสจ.นาน)
ศิรวิ รวัจนชัย
สสอ.ภูเพียง
- น.ส.หทัย
รัตน
ดําเนินการ
เวชมนัส
แลว
รพ.ภูเพียง

ลําดับ

ชื่อโครงการ

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

2. เพื่อใหคณะกรรมการ
พชอ. คณะอนุกรรมการ
พชอ. คณะทํางาน พชต. มี
แผนพัฒนา/แกไขปญหา มี
การดําเนินงานตามแผน
ติดตามผลการดําเนินงาน
รับทราบปญหาอุปสรรค
และมีแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามประเด็นที่กําหนด
รวมกัน

2. ประชุมชี้แจงเปาหมาย
บทบาทของคณะกรรมการ
พชอ./คณะอนุกรรมการ
พชอ.และ พชต.
- จัดทําแผนพัฒนา/แกไข
ปญหาในประเด็นขับเคลื่อน
เรื่องโรคโควิด 19 และ
ประเด็นอื่นๆ ที่สอดคลอง
กับบริบทอยางนอย 2
ประเด็น
- รวมกันประเมินตนเอง
ตามแนวทาง UCCARE
ครั้งที่ 1

- คณะกรรมการ
- คาอาหาร
พชอ./
กลางวัน 70 บาท
คณะอนุกรรมการ
x 85 คน
พชอ.และ พชต. รวม - คาอาหารวาง
85 คน
25 บาท x 2 มื้อ
x 85 คน
- คาเอกสาร 850
บาท

3. ประชุมคณะกรรมการ
พชอ./คณะอนุกรรมการ
พชอ. สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามตามแผนใน
ประเด็นขับเคลื่อนที่
รวมกันกําหนด

- คณะกรรมการ
- คาอาหาร
พชอ./คณะอนุ
กลางวัน 70 บาท
กรรมการ พชอ. รวม x 36 คน
36 คน
- คาอาหารวาง
25 บาท x 2 มื้อ
x 36 คน
- คาเอกสาร 720
บาท

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผูรับผิดชอบ
เงิน
งบประมาณ
ดําเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,050
11,050 สสส. (ผาน
-นายวิชัย
สสจ.นาน)
ศิรวิ รวัจนชัย
สสอ.ภูเพียง
- น.ส.หทัย
รัตน
เวชมนัส
รพ.ภูเพียง
ดําเนินการ
แลว

5,040 สสส. (ผาน
สสจ.นาน)

5,040

-นายวิชัย
ศิรวิ รวัจนชัย
สสอ.ภูเพียง
- น.ส.หทัย
รัตน
ดําเนินการ
เวชมนัส
แลว
รพ.ภูเพียง

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

4. ประชุมติดตาม
- คณะกรรมการ
- คาอาหาร
ความกาวหนาการ
พชอ./คณะอนุ
กลางวัน 70 บาท
ดําเนินงานตามแผนการ
กรรมการ พชอ. รวม x 36 คน
ขับเคลื่อนในประเด็นตางๆ 36 คน
- คาอาหารวาง
รับทราบปญหาอุปสรรค
25 บาท x 2 มื้อ
การดําเนินงานและ เสนอ
x 36 คน
แนวทางแกไขปรับปรุง
- คาเอกสาร 720
บาท
5. ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ขับเคลื่อน และรวมกัน
ประเมินตนเองตามแนวทาง
UCCARE ครั้งที่ 2

- คณะกรรมการ
- คาอาหาร
พชอ./
กลางวัน 70 บาท
คณะอนุกรรมการ
x 85 คน
พชอ.และ พชต. รวม - คาอาหารวาง
85 คน
25 บาท x 2 มื้อ
x 85 คน
- คาเอกสาร 850
บาท

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผูรับผิดชอบ
เงิน
งบประมาณ
ดําเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,040
5,040 สสส. (ผาน
-นายวิชัย
สสจ.นาน)
ศิรวิ รวัจนชัย
สสอ.ภูเพียง
- น.ส.หทัย
ดําเนินการ
รัตน
แลว
เวชมนัส
รพ.ภูเพียง

11,050 สสส. (ผาน
สสจ.นาน)

11,050

-นายวิชัย
ศิรวิ รวัจนชัย
สสอ.ภูเพียง ยังไมได
- น.ส.หทัย ดําเนินการ
ขยาย
รัตน
เวลาถึง
เวชมนัส
ก.พ. 65
รพ.ภูเพียง

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค
3. เพื่อหนุนเสริมให
คณะกรรมการ พชอ.คณะ
อนุกรมมการ พชอ.
คณะทํางาน พชต. เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอด
บทเรียน การดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนรวมกัน

กิจกรรม
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูนําเสนอผลงาน
ถอดบทเรียน จากการ
ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
และจัดทําสรุปผลการ
ขับเคลื่อน พชอ.

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผูรับผิดชอบ
เงิน
งบประมาณ
ดําเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22,600
- คณะกรรมการ
- คาอาหาร
22,600 สสส. (ผาน
-นายวิชัย
พชอ./
กลางวัน 70 บาท
สสจ.นาน)
ศิรวิ รวัจนชัย
คณะอนุกรรมการ
x 100 คน
สสอ.ภูเพียง
พชอ.และ พชต./
- คาอาหารวาง
- น.ส.หทัย
ตัวแทนแตละประเด็น 25 บาท x 2 มื้อ
รัตน
รวม 100 คน
x 100 คน
เวชมนัส
- คาปายไวนิลจัด
รพ.ภูเพียง
ยังไมได
เวที 8 ตร.ม. x
ดําเนินการ
200 บาท
ขยาย
- ปายไวนิลจัด
เวลาถึง
นิทรรศการ 10ชุด
ก.พ. 65
x4 ตร.ม.x200
บาท
- คาเอกสาร
สรุปผล 20 เลมๆ
ละ 50 บาท
กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

รวมงบประมาณ 60,000

5,220 11,050

5,040

5,040

11,050

22,600

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก (ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย)
สภาพปญหา หรือ GAP
1. สถานบริการไมไดประเมินความเสี่ยงเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ และจัดระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภตามแนวทางของจังหวัด
2. ไมมีมีระบบติดตามและสงตอ Case กอนคลอด/หลังคลอด ระหวาง รพ/ รพ.สต. เพื่อการดูแลตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมที่มีความเสี่ยง
3. หญิงตั้งครรภ /หญิงวัยเจริญพันธุและคูสมรสขาดการเสริมพลังและสรางใหมีความรอบรูดา นสุขภาพแมและเด็ก
4. ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมยังเกินคาเปาหมาย รอยละ 7.57 (เปาหมาย ไมเกินรอยละ 7) (รพ.ภูเพียง รอยละ50 , รพ.สต.ฝายแกว รอยละ12.90 ,รพ.สต.บานเมืองจัง รอยละ12.50 รพ.สต.เมืองจัง รอยละ 10 ,รพ.สต.บานบุ
ปผาราม รอยละ 8.7) สาเหตุมาจากปญหาคลอดกอนกําหนด ,ครรภแฝด มารดามีอายุมาก มารดามีโรคประจําตัว (หัวใจ ทัยรอยด)
5. เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว รอยละ 45.93 ยังต่ํากวาคาเปาหมาย (รอยละ 50) สถานบริการที่มีผลงานต่ําไดแก รพ.ภูเพียง รอยละ 0 ,รพ.สตฝายแกว รอยละ 17.86 ,รพ.สต.น้ําแกน รอยละ 25 รพ.สต.น้ําเกี๋ยน รอยละ
33.33 และ รพ.สต. บานเมืองจังรอยละ 46.67 เนื่องจากแมหลังคลอดสวนใหญทํางานนอกพื้นที่ ปูยา ตายาย เปนผูเลี้ยงดูเด็กแทน
6. สถานบริการมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมรายบุคคล/ครอบครัว หรือกลุมยอย ในกลุม หญิงตี้งครรภ -หลังคลอด 6 เดือน พรอมพครอบครัวตไมครอบคลุมกลุมเปาหมายเนื่องจากสถานการณโควิด
7. ผลการดําเนินงานไมไดตามเปาหมาย เนื่องจากการบันทึกขอมูลซ้ําซอนของสถานบริการ /การลงขอมูลใหบริการไมตรงตามชวงเวลาที่กําหนด
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O) : คนภูเพียงลูกเกิดรอดแมปลอดภัย เด็กมีรูปรางสูงดีสมสวน พัฒนาการสมวัย ไมเตี้ย
O1: เพื่อใหหญิงตั้งครรภไดรับการเฝาระวังความเสี่ยง กรณีพบความเสี่ยงสูงไดรับการติดตามดูแล /สงตอ รายบุคคล
O2: เพื่อใหหญิงตั้งครรภ/หญิงวัยเจริญพันธุและคูสมรสไดรับการเสริมพลังใหมีความรอบรูดา นสุขภาพแมและเด็ก
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
KR1.1. รอยละ 100 ของหญิงตั้งครรภไดรับการประเมินความเสี่ยง กรณีเสี่ยงสูงไดรับการวางแผนดูแลและสงตอ
KR1.2. รอยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ/พรอมครอบครัว ไดรับการเสริมพลังใหมีความรอบรูดา นสุขภาพแมและเด็ก
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 คนภูเพียงลูกเกิด
รอดแมปลอดภัย
เด็กรูปรางสูงดีสม
สวน พัฒนาการ
สมวัย ไมเตี้ย

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหหญิงตั้งครรภกลุม
เสี่ยงไดรับการติดตามดูแล
และเฝาระวังความเสี่ยงขณะ
ตั้งครรภทุกราย

กิจกรรม

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/พัฒนา
ทักษะบุคลากรในการประเมินความเสี่ยง /การ
ติดตามดูแลกลุมเสี่ยงสูง/เยี่ยมเสริมพลังการ
ปฏิบัติงานผูรบั ผิดชอบงาน 2 ครั้ง/ป

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

- หญิงตั้งครรภ
ทุกราย

รายละเอียด
งบประมาณ

-ไมใชงบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
/
นางธนัชชา
เรือนสอน ดําเนินการ
แลว ไมใช
งบประมาณ
/ตาม
รายละเอียด
กิจกรรม3

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

กิจกรรม

2. เพื่อใหหญิงวัยเจริญพันธ/
หญิงตั้งครรภ/ครอบครัวมี
ความรอบรูดานสุขภาพแม
และเด็ก

2. คนหาหญิงวัยเจริญพันธุคูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง
เพื่อใหคําปรึกษากอนตั้งครรภ/ คนหาหญิงตั้งครรภ
รายใหมในชุมชน ใหฝากครรภ กอน 12 สัปดาห
และคนหาหญิงฝากครรภในคลินิกเอกชน เขาสู
ระบบบริการ

สถานบริการทุก
แหง

3. เพื่อใหพอแม/ผูปกครองใช
คูมือ DSPM ในการสงเสริม
พัฒนาการของลูกตามชวงวัย
ได

3.ประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภทุกรายครั้งแรก
-ผูรับผิดชอบ
และ อีก 4 ครั้งตามชวงเวลาคุณภาพ / จัด ระดับ
งานแมและเด็ก
ความเสี่ยงและสงตอตามแนวทาง จ.นาน กรณีเสี่ยง 15 คน
สูงทุก รายไดรับการวางแผนดูแลและสงตอรายบุคคล

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

-ไมใชงบประมาณ

-คาอาหารวาง 15
คน *25 บาท*2
มื้อ*2 ครั้ง
-คาอาหารกลางวัน
15 คน*70 บาท*
2 ครั้ง

-กลุมหญิง
ตั้งครรภ/
ครอบครัว 300
ราย

5. ใหบริการยาเสริมธาตุเหล็กหญิงตั้งครรภ/เด็ก
กลุมเปาหมายตามแนวทาง

-

ใชงบประมาณจาก
แผนงานระดับ
จังหวัด

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

3,600

ไตรมาส 3

ผูรับ
ผิดชอบ

ไตรมาส 4

สถานะการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
/
/
นางธนัชชา
เรือนสอน ดําเนินการ
แลว

3,600 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

4. มีระบบการสงตอขอมูลระหวาง /รพ./รพ.สต./
ชุมชน หลังคลอดใหติดตามเยี่ยมทุกรายตามแนวทาง
กรณีแมที่มีภาวะเสี่ยงสูง ติดตามเยี่ยม (เยี่ยมบาน/
โทรศัพท/ไลน) ภายใน 3 วันหลังออก รพ. (Close
follow-up)
4. จัดกกิจกรรม รร.พอแมในคลินิก ANC/PP/WCC /
ในชุมชน ตามบริบทของพื้นที่
กลุมหญิงตั้งครรภ/ กลุมเด็กแรกคลอด- 6 ด
-ใหคําแนะนําความรอบรูดานสุขภาพแมและเด็กเนน
เรื่องอาการผิดปกติที่ควรพบแพทย /การเลี้ยงลูกดวย
นมแม /การใชคูมือ DSPM สงเสริมพัฒนาการเด็ก
-แนะนําสื่อสาธารณะ 9 ยางเพื่อสรางลูก เพื่อการ
เขาถึงชุดขอมูลความรู การดูแลครรภและการดูแลบุตร

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ

1,800

นางธนัชชา
เรือนสอน ดําเนินการ
แลว /รายล
เอียด
งบประมาณ
เปนของ
กิจกรรม 1
/ นางธนัชชา
เรือนสอน ดําเนินการ
แลว

1,800

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นางธนัชชา
เรือนสอน ดําเนินการ
แลว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นางธนัชชา
เรือนสอน

0

0

0 1,800

0

0

0

0 1,800

0

0

0

ดําเนินการ
แลว

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การสงเสริมพัฒนาการเด็ก สมวัย ไมเตี้ย
สภาพปญหา หรือ GAP
ดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
1. เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว รอยละ 45.93 ยังตากวาคาเปาหมาย (รอยละ 50) สถานบริการที่มีผลงานต่ําไดแก รพ.ภูเพียง รอยละ 0 ,รพ.สตฝายแกว รอยละ 17.86 ,รพ.สต.น้ําแกน รอยละ 25 รพ.สต.น้ําเกี๋ยน รอย
ละ 33.33 และ รพ.สต. บานเมืองจังรอยละ 46.67 เนื่องจากแมหลังคลอดสวนใหญทํางานนอกพื้นที่ ปูยา ตายาย เปนผูเลี้ยงดูเด็กแทน
2. การดําเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ชวงวัย ในภาพรวมมีความครอบคลุมมากขึ้นทําได รอยละ 92.94 (เปาหมาย รอยละ 90) มีบางสถานบริการที่กลุมเปาหมายมีการยายที่อยูไปมาระหวางพื้นที่ /การบันทึกขอมูลไมรงชวงเวลา
จึงทําไหผลการดําเนินงานไมถึงเปาหมาย ( น้ําแกน รอยละ 84.32 , รพ.ภูเพียง รอยละ 65.79 )
3. การดําเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชาครั้งแรกทําไดรอยละ 29.77 (เปาหมายรอยละ 20) (รพ.ภูเพียง , รพ.สต.บานดงปาสักยังดําเนินงานไดตํา่ กวาคาเปาหมาย)
4. การติดตามสงเสริมกระตุนพัฒนาการเด็กที่พบมีพัฒนาการสงสัยลาชาภายใน 30 วันยังทําไดรอ ยละ 88.40 (บุปผาราม, บานเมืองจัง ทําได รอยละ 100)
5. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กและสรางวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีสวนรวม (Tripple P) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 12 แหง ไดดําเนินงานครบ 4 ครั้งจํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละรอยละ 25 เนื่องจากติดสถานการณโควิด
6. สถานบริการมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมรายบุคคล/ครอบครัว หรือกลุมยอย ในกลุม หญิงตี้งครรภ -หลังคลอด 6 เดือน พรอมพครอบครัว ,กลุมผูปกครองเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปและกลุมผูปกครองเด็กอายุ 3-5 ป
7. การบันทึกขอมูลซ้ําซอนของสถานบริการ /การลงขอมูลใหบริการไมตรงตามชวงเวลาที่กําหนดทําใหผลการดําเนินงานไมไดตามเปาหมาย
ดานการสงเสริมโภชนาการเด็ก
1. ความครอบคลุมการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ป รายไตรมาศในภาพรวมทําได ไตรมาส 1 รอยละ 91.68, ไตรมาส 2 รอยละ 93.20 ไตรมาส 3 รอยละ 87.00 และไตรมาส 4 รอยละ 79.14 บางสถานบริการที่มีผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสต่ํา ( รพ.ภูเพียงทุกไตรมาศ , รพ.สต.ฝายแกว ไตรมาศ3และไตรมาศ 4 ,รพ.สต.บานบุปผาราม ไตรมาศ 3 , รพ.สต.น้ําเกี๋ยน ไตรมาศ 4)
2. พบเด็กที่มีภาวะเตี้ย รอยละ 9.92 (เปาหมาย ไมเกินรอยละ 10) ,เด็กที่มีภาวะคอนขางเตี้ย รอยละ 7.60 , เด็กที่มีภาวะผอม รอยละ 5.29 (เปาหมาย ไมเกินรอยละ 5), เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน รอยละ 10.20 (เปาหมาย ไมเกิน รอยละ
10) เด็กที่มีปญหาภาวะโภชนาการ ไมไดรับการวางแผนติดตามรายบุคคล
3. เด็กปฐมวัยไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก รอยละ 1.44 เนื่องจากสถานบริการกําลังเริ่มดําเนินการเบิกยาสําหรับกลุมเปาหมายจากโรงพยาบาลภูเพียง และกลังมีการดําเนินการจายยาแกกลุมเปาหมาย
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O) : คนภูเพียงลูกเกิดรอดแมปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย ไมเตี้ย
O1: เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
O2: เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีรูปรางสูงดีสมสวน มีภาวะตี้ยลดลงจากปที่ผานมา
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
KR1. รอยละ 80 ของหญิงหลังคลอด -6 เดือน/พรอมครอบครัว ไดรับการเสริมพลังใหมีความรอบรูดานสุขภาพแมและเด็ก/การเลี้ยงลูกดวยนมแม
KR2.1. เด็กแรกเกิด-6 เดือน กินนมแมอยางเดียว มากกวารอยละ 70
KR2.2 พอแม/ผูปกครองใชคมู ือ DSPM ในการสงเสริมพัฒนาการลูกมากวารอยละ 70
KR3.1 รอยละ 80 ของเด็กเตี้ยและคอนขางเตี้ยไดรับการวางแผนดูแลติดตามรายบุคคล
KR3.2 รอยละ 80 ของศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและสรางวินัยเชิงบวก และจัดใหเด็กมีกิจกรรมทางกาย (กระโดดโลดเตน) 3 ชั่วโมงตอวัน
ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 คนภูเพียงลูกเกิด
รอด แมปลอดภัย
เด็กรูปรางสูงดีสม
สวน พัฒนาการ
สมวัย ไมเตี้ย

วัตถุประสงค

กิจกรรม

1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี 1.จัดประชุมทบทวนแนวทางการ
พัฒนาการสมวัย พอแม/ ดําเนินงาน/พัฒนาทักษะบุคลากร/ติดตาม
ผูปกครองสามรถใชคูมือ เยี่ยมเสริมพลังผูรับผิดชอบงาน 4 ครั้ง/ป
DSPM ในการสงเสริม
พัฒนาการของลูกตาม
ชวงวัยได

2.เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับ
อาหารที่เหมาะสมตามวัย
เด็กที่มีปญหาภาวะ
โภชนาการ (ภาวะผอม
เตี้ยและคอนขางเตี้ย)
ไดรับอาหารเสริม และ
การวางแผนติดตามดูแล
รายบุคคล

2. จัดกกิจกรรม รร.พอแมในคลินิก
PP/WCC /ในชุมชน ตามบริบทของพื้นที่
กลุมหญิงหลังคลอด - 6 ด
-ใหคําแนะนําความรอบรูดานสุขภาพแม
และเด็กเนนเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม /
การใชคูมือ DSPM สงเสริมพัฒนาการเด็ก
-แนะนําสื่อสาธารณะ 9 ยางเพื่อสรางลูก
กลุม ผปค.เด็ก 6 เดือน - 2 ป
-ใหคําแนะนํา/ฝกการใชคูมือ DSPM
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
-โภชนาการตามชวงวัย/การประเมินภาวะ
โภชนาการลูก
-แนะนําสื่อสาธารณะ 9 ยางเพื่อสรางลูก
กลุมเด็ก 3 - 5 ป
-จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กและ
สรางวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีสวนรวม
(Triple - P) รวมกับ ศพด.
-แนะนํา/ฝกการใชคูมือ DSPM สงเสริม
พัฒนาการเด็ก
-การใหความรูเรื่องโภชนาการตามชวงวัย
-การประเมินภาวะโภชนาการลูก
3. ติดตาม/ ประเมินการใช DSPM ของ
ผูปกครอง โดยใหสาธิตการตรวจ ตามกลุม
อายุ 9-18-30-42-60 เดือน

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

-ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็ก/สงเสริม
พัฒนาการ/งานโภชาการ
เด็กปฐมวัย 15 คน 4
ครั้ง

-คาอาหารวาง
15 คน *25
บาท*2 มื้อ*4
ครั้ง
-คาอาหาร
กลางวัน 15
คน*70 บาท* 4
ครั้ง

2. -กลุมเด็ก 6 เดือน - 2
ป 400 ราย

3. -กลุมเด็ก 3 - 5 ป
600ราย

ไมใชงบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7,200 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ใช
งบประมาณ
ตามแผน
เงินบํารุง
ของทุก
สถาน
บริการ
หรืองบ
จาก
กองทุนสข
ภาพระดับ
ตําบล

1.-กลุมหญิงหลังคลอด 6 เดือน 200 ราย

ผปค.เด็ก อายุ 9,18
30,42,60 เดือน

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ

นางธนัขขา
เรือนสอน

7,200

/

/

ผูรับ
ผิดชอบ

/

/

/

/

/

/

/

/

สถานะการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวรวม
รวมกับงาน
แมและเด็ก
/ไมใช
งบประมาณ

นางธนัขขา
เรือนสอน

ดําเนินการ
แลว/ราย
กลุมยอย
หรือราย
ครอบครัว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นางธนัขขา
เรือนสอน ดําเนินการ
แลว

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

4. ใหบริการยาเสริมธาตุเหล็กหญิงตั้งครรภ/
เด็กกลุมเปาหมาย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นางธนัขขา
เรือนสอน ดําเนินการ
แลว

5. สถานบริการ/ชุมชนติดตามประเมิน
โภชนาการทุก 3 เดือน วิเคราะหขอมูล/วาง
แผนการดูแลรายบุคคลกลุมเด็กเตี้ยและ
คอนขางเตี้ย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นางธนัขขา
เรือนสอน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นางธนัขขา
เรือนสอน

กองทุน
สปสช.
ตําบล

6. ประสาน อปท.ในการจัดโครงการ
สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมใหความรู/
สนับสนุนอาหารเสริม นม 2 กลอง ไข 1
ฟอง เปนเวลา 3 เดือนแกเด็กที่มีภาวะผอม ,
เตี้ย ,คอนขางเตี้ย และติดตามประเมินผลทุก
3 เดือน
รวมงบประมาณ

7,200

7,200

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
สภาพปญหา หรือ GAP
1) ปงบประมาณ 2564 กระทรวงไดกําหนดตัวชี้วัดการปองกัน รักษา ฟนฟูผูสูงอายุที่มีภาวะพลัดตกหกลม/สมองเสื่อมใหดาํ เนินการ
2) อําเภอภูเพียงมีอุบัติการณการเกิดกระดูกสะโพกหักในป 2560-2563 เทากับ 34, 26, 29 และ 19 ราย คิดเปน 529.59, 381.12, 406.39 และ 252.89 ตอแสนประชากร ตามลําดับ
3) การดําเนินงานของผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager)/ผูดูแลผูสูงอายุ(Caregiver) ผานกองทุน LTC ยังขาดอีก 2 ตําบล (ต. น้ําเกี๋ยน และ ต.น้ําแกน)
4) ผูสูงอายุไมเขาใจหลักเกณฑและรายละเอียดของพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคสําหรับผูสูงอายุ และบางคนไมสามารถทําแบบสํารวจไดดวยตนเองผาน Application H4U
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O) ของแตละหนวยงาน : ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
KR 1.1 : รอยละการหกลมของผูสูงอายุในครัวเรือนลดลงจากปที่ ผานมา (รอยละ 2)
KR 2.1 : รอยละ 85 ของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการจัดทํา Care Plan
KR 3 : รอยละ 65 ของผูสูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปองกัน 1. เพื่อปองกันการ
และดูแลผูสูงอายุที่ พลัดตกหกลมใน
มีความเสี่ยงตอการ ผูสูงอายุ
หกลม อําเภอภู
เพียง จังหวัดนาน ป
2563

กิจกรรม

KR 1.2 : อุบัตกิ ารณการเกิดกระดูกสะโพกหักของผูสงู อายุรายใหม/ หักซ้ําลดลง
KR 2.2 : ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไดรับการดูแลตาม Care Plan มี ADLดีขึ้น รอยละ 20

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
รายละเอียดงบประมาณ
เปาหมาย

1. วิเคราะหขอมูล
ผูสูงอายุ 8,100 คน
ประเมินและคัดกรอง
ใน 11 หนวยบริการ
จัดกลุมตาม ADL และ
ความเสี่ยงตอการหกลม

ไมใชงบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เงิน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นายวิชัย
ศิรวิ รวัจนชัย
สสอ.ภูเพียง
ดําเนินการ
/
แลว

ลําดับ

วัตถุประสงค

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

2. เพื่อลดอัตราการ 2. อบรมบุคลากร
เกิดกระดูกสะโพก สาธารณสุข, CM, CG,
หักในผูสูงอายุ
อสม. เรื่องการปองกัน
และดูแลผูสูงอายุที่มี
ความเสี่ยงตอการหกลม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
รายละเอียดงบประมาณ
เปาหมาย
ใน 11 หนวยบริการ - คาอาหารกลางวัน
รวม 144 คน
144 คนx 70 บาท
(ผูรับผิดชอบงาน
- คาอาหารกลางวัน
ผูสูงอายุ 11 คน CM 144 คนx 2 มื้อx 25 บาท
11 คน CG 61 คน
- คาวิทยากร 6 ชม.x
อสม. 61 คน)
300 บาท
- คาปายไวนิล 3ม.x 1
ม. 450 บาท

3. อบรมผูสูงอายุที่มี
734 คน ใน 11 หนวยบริ-กคาราอาหารกลางวัน
ความเสี่ยงตอการหกลม
734 คนx 70 บาท
เรื
งโรคกระดูติกดพรุ
น
4.่ออสม./CG
ตาม
734 คน ใน 11 หนวยบริไม-กใคารชางอาหารกลางวั
บประมาณ น
เยี่ยมและประเมิน
ผูสูงอายุกลุมเสี่ยงตอ
การหกลม ทุก 3 เดือน
5. จนท.รพ.สต ติดตาม
เยี่ยมผูสูงอายุที่ลม และ
กระดูกหักทุกราย

ผูสูงอายุที่กระดูกหัก ไมใชงบประมาณ
ทุกราย

รวมงบประมาณโครงการปองกันและดูแลผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอการหกลม

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ อําเภอภู
เพียง จังหวัดนาน ป
2564

1. เพื่อสงเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

1. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในโรงเรียน
ผูสูงอายุหรือชมรม
ผูสูงอายุ

จนท. อปท./กองทุน
สุขภาพตําบล 7 คน,
ประธาน ศพ.อส./
ชมรมผูสูงอายุตําบล
7 คน และบุคลากร
สาธารณสุข 16 คน
รวม 30 คน

- คาอาหารกลางวัน 30
คนx 70 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30
คนx 2 มื้อx 25 บาท

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เงิน
งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26,730
26,730 งบกองทุน
สุขภาพ
ตําบล

ผูรับผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

น.ส.หทัย
รัตน
เวชมนัส
รพ.ภูเพียง
ดําเนินการ
แลว

88,080 งบกองทุน
สุขภาพ
0 ตําบล

88,080

ดําเนินการ
แลว

/

/

/
ดําเนินการ
แลว

0

/

114,810

3,600 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

-

3,600

114,810

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

ดําเนินการ
แลว

-

1. น.ส.
หทัยรัตน
เวชมนัส
2. นายวิชัย ดําเนินการ
แลว
ศิริวรวัจน
ชัย

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค
2. เพื่อสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ
เรื่องพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงคสาํ หรับ
ผูสูงอายุ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
รายละเอียดงบประมาณ
เปาหมาย

2. สนับสนุนให อปท./ 7 ตําบล 61 หมูบาน
กองทุนสุขภาพตําบล/
ศพ.อส./ชมรมผูสูงอายุ
สงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพเรื่องพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
สําหรับผูสูงอายุใน
โรงเรียนผูสูงอายุหรือ
ชมรมผูสูงอายุ โดยเนน
การมีกิจกรรมทางกาย
ออกกําลังกาย การ
ปองกันการหกลม และ
การปองกันสมองเสื่อม

ไมใชงบประมาณ CUP
(ใชงบประมาณโครงการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล)

3. ประเมินผล
สมาชิกในโรงเรียน
พฤติกรรมที่พึงประสงค ผูสูงอายุหรือชมรม
ผานAPP H4U หรือผาน ผูสูงอายุทกุ คน
google form

ไมใชงบประมาณ CUP
(ใชงบประมาณโครงการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล)

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
3 โครงการดูแลระยะ 1. เพื่อใหผูปวยติด 1. คัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุ 8,100 คน
ยาวสําหรับ
บานติดเตียงที่มี ผูสูงอายุ 10 เรื่อง และ ใน 11 หนวยบริการ
ผูสูงอายุที่มีภาวะ ภาวะพึ่งพิง ไดรับ ประเมิน Thai Frat &
พึ่งพิง อําเภอภูเพียง การดูแลสุขภาพที่ House risk
จังหวัดนาน ป
เหมาะสม
2564

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เงิน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/ / / / / / / /
/
/

ดําเนินการ
แลว

คาถายเอกสารแบบ
ประเมินและคัดกรอง
8,100 คน x 1.5 บาท

/

3,600
12,150

3,600

สปสช.
(ผาน รพ.ภู
เพียง)

12,150

1. น.ส.
หทัยรัตน
เวชมนัส
ดําเนินการ
2. นายวิชัย
แลว
ศิริวรวัจน
ชัย

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม
2. จัดทํา Care plan
สําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
รายละเอียดงบประมาณ
เปาหมาย
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงทุกคน

คาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการสําหรับ CM ใน
การทํา Care plan และ
ทีมสหวิชาชีพในการ
ติดตามเยี่ยม ผูสูงอายุ
ติดบานติดเตียง
- จํานวน 5 รพ.สตๆละ
600 บาท x 15 ครั้ง
- จํานวน 4 รพ.สต.ๆละ
480 บาท x 18 ครั้ง

3. ประชุมติดตามการทํา Care Manager และ - คาอาหารกลางวัน 15
Care plan 4 ครั้ง
ทีมสหสาขาวิชาชีพ คนx 70 บาทx 4 ครั้ง
15 คน
- คาอาหารกลางวัน 15
คนx 2 มื้อx 25 บาทx
4 ครั้ง
- คาถายเอกสาร
ประกอบการประชุม
1,090 บาท
รวมงบประมาณโครงการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ป 2564

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เงิน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9,840 6,840 9,840 4,920 9,840 6,840 9,840 6,840
9,840 4,920
79,560 สปสช.
(ผาน รพ.ภู
เพียง)
ดําเนินการ
แลว

8,290

สปสช.
(ผาน รพ.ภู
เพียง)

2,890

1,800

1,800

1,800

ดําเนินการ
แลว 2 ครั้ง

100,000

รวมงบประมาณ 218,410

-

-

21,990 9,730 9,840 6,720 9,840 8,640 9,840 6,840

11,640

4,920

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข องคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การแกไขปญหาและบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําป 2564
สภาพปญหา หรือ GAP
การบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดของไทย ใน 3 ระบบ (ระบบสมัครใจ, บังคับบําบัด, ตองโทษ) ใชหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เนนการดูแลสุขภาพและสังคม ปรับมุมมอง ผูผูติดยาเสพติด คือ "ผูปวย" ซึ่งตองไดรับการ
บําบัดรักษาตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และมีระบบฐานขอมูลการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (บสต.) เพียงระบบเดียว รองรับนโยบายและภารกิจดานการบําบัดฟนฟูยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ สถานการณดานยาเสพ
ติดในพื้นที่อําเภอภูเพียง มีการแพรระบาดระดับรุนแรง กรอปกับโรงพยาบาลภูเพียง ไดรับจัดตั้งเปนสถานบําบัดรักษาฯ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด รวมทั้งเปนศูนยเพื่อการคัดกรอง ผูเสพ/ผูตดิ สารเสพติด ตามคําสั่ง คสช.ที1่ 08/57 ทําให
ผูรับบริการสมัครใจเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาฯ โปรแกรมกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix program) แบบผูปวยนอก โรงพยาบาลภูเพียง มากขึ้น จากสถิติ การเขารับบริการ ยอนหลัง ตั้งแตป 2561 – 2563 พบวาประชากรอําเภอภูเพียงซึ่ง
เปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจํานวนหนึ่ง เขารับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 64 คน, 82 คน และ65 คน ตามลําดับ อัตราการหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ ปงบประมาณ 2563 รอยละ 100 อีก
ทั้งยังมีการคัดกรองผูเสพ /ผูติดยาเสพติด อยางตอเนื่องและมีแนวโนมผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีผูเขารับการบําบัดรักษามีโรคทางกายและจิตเวชรวม ระหวางการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ตองไดรับยาตอเนื่อง เพื่อใหอาการคงที่
ใหสามารถบําบัดฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเจาหนาที่ผูใหบริการ ในโรงพยาบาล มีไมเพียงพอ จึงตองจัดหาทีมเจาหนาที่ สนับสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เครือขายอําเภอภูเพียง เขามาใหบริการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดสารเสพติดอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
เพื่อนําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาในระบบที่เหมาะสมตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามผูผานการบําบัดรักษา และใหความชวยเหลือตามแนวทางที่กําหนดและเหมาะสม
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
ผูติดยาเสพติด และผูปวยยาเสพติดมีจํานวนลดลง
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

กลุม/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ (ระบุ จํานวนเงิน : บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ไตรมาส 4

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หนวย
รับผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

แผนงานการบําบัดรักษายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ดานการสงเสริมปองกันไมเสพยาและสารเสพติด
โครงการ คายทักษะ
ชีวิต ปองกันยาเสพ
ติดในชุมชน
อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน

สื่อสารทําความเขาใจ
ตอนโยบายยาเสพติด
และรณรงคสรางการ
รับรูของประชาชนตอ
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

ดานการบําบัดรักษา ฟนฟูยาเสพติด

* รณรงคสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใจกลุมเยาวชน
(6-25 ป) ในการปองกัน
ปญหายาเสพติด

โรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ประชาชนทั่วไป ใน
พื้นที่อําเภอภูเพียง
จํานวน 500 คน

1) วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
2) วัสดุสํานักงาน
3) คาอาหาร/วาง
(สนับสนุน 10 รพ.สต.
x 1,000 บาท)

10,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

10,000

คป.สอ.ภูเพียง ไมไดดําเนินการ

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

กลุม/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

โครงการบําบัดรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวย
ยาและสารเสพติด
อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน
ปงบประมาณ2564

1.ผูใหบริการ
บําบัดรักษาฯ
ทราบ นโยบาย
แผนการทํางานและ
แผนการพัฒนา
บุคลากรประจําป
งบประมาณ 2564

1. ประชุมฯ ชี้แจงแผนแนวทางเบิกจาย
งบประมาณแก
ผูรับผิดชอบ
งาน ยาเสพติด งานพัสดุ
งานการเงิน สสอ./รพ.
สต./ รพ.ภูเพียง จํานวน
1 วัน

2.พัฒนากระบวนการ
บําบัดรักษาและฟนฟูฯ
ผูปวยยาเสพติดตาม
มาตรฐาน
สถานพยาบาลยาเสพติด
(HA ยาเสพติด)

* ศูนยคัดกรองใน
โรงพยาบาลชุมชน มี
การประเมินทางคลีนิก
ผูมีปญหาจากการใชสาร
เสพติด

รพ.ภูเพียง

* การตรวจพิสูจนหาสาร
เสพติดในปสสาวะกลุมผู
เขาบําบัดฟนฟูฯ

รพ.ภูเพียง

* มีบริการบําบัดรักษา
ฟนฟูฯ
ยาเสพติดระบบสมัครใจ
(45 ราย)
และบังคับบําบัดแบบไม
ควบคุมตัว ใน
สถานพยาบาล

รพ.ภูเพียง
สสอ.ภูเพียง
รพ.สต. 10 แหง

3.กํากับ สถาน
บําบัดรักษาและ
ฟนฟูฯผูปวยยาเสพติด
ใหเปนไปตามมาตรฐาน

รพ.ภูเพียง สสอ.ภู 1) คาอาหาร/
เพียง
เครือ่ งดื่มพรอม
รพ.สต. 10 แหง อาหารวางในการ
ประชุม 20 คน x120
บาท

1) วัสดุสํานักงาน
2) วัสดุคอมพิวเตอร

หนวย
รับผิดชอบ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ (ระบุ จํานวนเงิน : บาท)

2,400 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

พ.ย.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ไตรมาส 4

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

2,400

สถานะการ
ดําเนินการ
คป.สอ.ภูเพียง ไมไดดําเนินการ

10,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

####

รพ.ภูเพียง

10,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

####

รพ.ภูเพียง

3)อาหารกลางวัน/
อาหารวางพรอม
เครื่องดื่มอาจารยผู
ประเมินและผูเขารวม
กิจกรรมการประเมิน
HA

1) เวชภัณฑมิใชยา
ชุดตรวจยาบา / กัญชา
1) วัสดุสํานักงาน
2) วัสดุคอมพิวเตอร
3) วัสดุงานบานงาน
ครัว
4) วัสดุยาและ
เวชภัณฑ
5) เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา

180,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

รพ.ภูเพียง

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

กลุม/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ (ระบุ จํานวนเงิน : บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

รอยละ95

* เขารวมประชุม
วิชาการงานยาเสพติด
แหงชาติและการประชุม
เกี่ยวกับการบําบัดรักษา
ฯตามที่มีหนังสือ
ราชการจัดสงถึง
หนวยงาน (จํานวน 10
* สถานบําบัดฟนฟูใน
สังกัด ใหบริการตาม
คุณภาพมาตรฐาน HA/
พบยส.

รพ.ภูเพียง
สสอ.ภูเพียง
รพ.สต. 10 แหง

1) คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม

60,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ไตรมาส 3

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
####

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.
30,000

ก.ย.

สถานะการ
ดําเนินการ
คป.สอ.ภูดําเพีเนิยนง การแลว (รพ.ภูเพียงเบิกจา

2) คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาที่พักและคา
พาหนะ
1 รพ./ 10 รพ.สต. 1) วัสดุสํานักงาน

20,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

20,000

คป.สอ.ภู
ไมไดดําเนินการ
เพียง (บูรณา
การรวมกับ
กิจกรรมการ
บําบัดรักษาฯ)

20,000

คป.สอ.ภูเพียง ไมไดดําเนินการ

2) วัสดุคอมพิวเตอร
(10 รพ.สต. x 2,000
บ.)

2) การลดอันตรายจากสารเสพติ
* ประชุด มฯ เชิงปฏิบัติการ อสม.จํานวน 122 คน
แนวปฎิบัติการลด
(จัดประชุม 2รุนๆละ
อันตราย
61 คน)
จากสารเสพติด ,อสม.
เชี่ยวชาญดานยาเสพติด
(61 หมูบาน x 2 คน)

1)คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม
(122 คน)
2)คาตอบแทนวิทยากร
3)คาบํารุงสถานที่จัด
อบรม

20,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

สนับสนุนกลไกการ
ดําเนินงานลดอันตราย
จากสารเสพติด ตาม
มาตรการแนวทางที่
กําหนด

1) วัสดุสํานักงาน

20,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

* รพ.ภูเพียง มีการ
จัดบริการ
ลดอันตราย ดานสุขภาพ
กรณี
ใชยาเสพติดแบบฉีด
(10 ชุดบริการ)/ วิธีอื่นๆ
(6 ชุดบริการ) ไดแก
การบําบัดรักษาโดยใช
สารทดแทนระยะยาว

พ.ย.

ไตรมาส 2

หนวย
รับผิดชอบ

รพ.ภูเพียง

2) วัสดุคอมพิวเตอร
3) วัสดุงานบานงาน
ครัว
4) วัสดุเวชภัณฑ/มิใช
ยา
5) เงินตอบแทนการ

20,000

รพ.ภูเดํพีายเนิง นการแลว (รพ.ภูเพียงเบิกจา

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

กลุม/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ (ระบุ จํานวนเงิน : บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

* รพ.สต.จัดบริการการ
ใหความรูเกี่ยวกับโทษ
พิษภัยยาเสพติด การ
ปองกันการติดเชื้อHIV
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ วัณโรค
และไวรัสตับอักเสบ บี
และซี ฯลฯ

10 รพ.สต.

พ.ย.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1) วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
2) วัสดุสํานักงาน

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หนวย
รับผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ
สสอ.ภูเพียง รพ.สต.ดําเนินการ

3) วัสดุคอมพิวเตอร

ดานการติดตามและชวยเหลือหลังการบําบัดรักษาฯ ยาเสพติด
3) พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน (Social Integration)
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน (Social Integration) ในการติดตามและชวยเหลือ ผูผา นการบําบัดรักษายาเสพติด
* สถานพยาบาลมีการ
ติดตาม ดูแลผูผานการ
บําบัดรักษาฯ ตามเกณฑ

รพ.ภูเพียง
1) วัสดุสํานักงาน
รพ.สต. 10 แหง 2) วัสดุคอมพิวเตอร
3) เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

* อําเภอมีการเชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและทองถิ่นอยาง
มีคุณภาพโดยใชกลไกล
พัฒนาคุณภาพระดับ
อําเภอ(พชอ.)

คป.สอ.

* ประสาน "ศูนยเพื่อ
ประสานการดูแล
ชวยเหลือฯ ระดับ
อําเภอ" เพื่อสงตอผูผาน
การบําบัดที่ตองการรับ
ความชวยเหลือ

คป.สอ.

1) วัสดุสํานักงาน
2) วัสดุคอมพิวเตอร
3) เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
4) คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม

12,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

12,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

คป.สอ.ภูดําเพีเนิยนง การแลว (รพ.ภูเพียงเบิกจา

12,000

12,000

คป.สอ.ภูเพียง ไมไดดําเนินการ

คป.สอ.ภูเพียดง ําเนินการโดยรพ.ภูเพียง

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

กลุม/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

* ประชุมฯ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ชุมชนตนแบบ
(พชอ.)ดานยาเสพติดแก
ผูรับผิดชอบงานและทีม
พชอ.

รพ.ภูเพียง
สสอ.ภูเพียง
รพ.สต. 10 แหง
ผูดูแลผูปวย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

1) คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม

หนวย
รับผิดชอบ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ (ระบุ จํานวนเงิน : บาท)

พ.ย.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ไตรมาส 4

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

20,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ก.ย.

20,000

สถานะการ
ดําเนินการ
คป.สอ.ภูเพียง ไมไดดําเนินการ

2) คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาที่พักและคา
พาหนะ
3) คาตอบแทน
วิทยากร
4)คาบํารุงสถานที่จัด
ประชุม

4) พัฒนาขอมูลและการสื่อสาร
การจัดการรายงานสถานการณ ตรวจสอบคุณภาพ ขอมูลดานการบําบัดรักษาและฟนฟูผตู ิดยาเสพติด(บสต.) ผานระบบ https:// antidrugnew.moph.go.th
* อบรมฟนฟูฯ ผูใช
ระบบฐานขอมูล

* มีการบันทึกขอมูลการ
บําบัดรักษา และฟนฟูผู
ติดยาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.)
ครบถวน ถูกตองและ
เปนปจจุบัน

รพ.ภูเพียง
สสอ.ภูเพียง
รพ.สต. 10 แหง

รพ.ภูเพียง

1) คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม
2) คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาที่พักและคาพาหนะ
3) คาตอบแทน
วิทยากร

10,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

1) วัสดุสํานักงาน
2) วัสดุคอมพิวเตอร
3) เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

24,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

คป.สอ.ภู
เพียง(บูรณา
การรวมกับ
ประชุม
วางแผน
การ
ดําเนินงาน)

10,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ไมไดดําเนินการ

รพ.ภูเพียง รพ.ภูเพียงดําเนินการ

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

กลุม/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

* มีการบันทึกขอมูลผู
เขามารับบริการชุด
บริการลดอันตรายจาก
การใชยาเสพติดดาน
สุขภาพ (43 แฟม)

รพ.ภูเพียง
รพ.สต. 10 แหง

* ประชุมฯ ติดตามผล
การดําเนินงาน-การ
เบิกจายงบประมาณแก
ผูรับผิดชอบงาน

รพ.ภูเพียง
สสอ.ภูเพียง
รพ.สต. 10 แหง

1) คาอาหาร/
เครื่องดื่มพรอม
อาหารวางในการ
ประชุม

หนวย
รับผิดชอบ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ (ระบุ จํานวนเงิน : บาท)

พ.ย.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ไตรมาส 4

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

3,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ก.ย.

สถานะการ
ดําเนินการ
คป.สอ.ภูเพียง รพ.ภูเพียงดําเนินการ

คป.สอ.ภูเพียง รพ.ภูเพียงดําเนินการ

3,000

5) การพัฒนากฎหมายและการควบคุม
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายชื่อขอมูลกําลังพลผูปฎิบัติ งานดานยาเสพติด เปนปจุบัน มีความถูกตองทั้งผูปฎิบัติงานโดยตรงและเกื้อกูล
* แตงตั้งคณะทํางาน ผู
ปฎิบัติงานดานยาเสพติด
ระดับอําเภอ

คป.สอ.

คป.สอ.

รวมงบประมาณ

413,400

17,000

19,400

79,000

17,000

17,000 67,000

49,000

17,000

27,000

47,000

40,000

17,000

ดําเนินการแลว

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกร สาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น พัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคอําเภอภูเพียง ปงบประมาณ 2564
สภาพปญหา หรือ GAP
1. ผูนํา ภาคีเครือขาย และประชาชนยังขาดความรู/ความเขาใจ/และความตระหนักในเรื่องสิทธิผุบริโภคและผลิตภัณฑ
2. ผูประกอบการยังขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนัก และยังฝาฝน ในเรื่องการคุมครองผูบริโภค สิทธิ และกฎหมายคุมครองผูบริโภค
วัตถุประสงคของประเด็น (Objective:O)
1. เพิ่มการรับรู ความเขาใจ และความตระหนัก ดานการคุมครองผูบริโภค ในกลุมผูนํา ภาคีเรือขาย และประชาชน
2. เพิ่มการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค ในกลุมผูประกอบการ
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
Kr1: ผูนําชุมชน/ประชาชนไดรับแจงขาวสื่อสารผานชองทางตางๆ เพื่อเผยแพร/ประชาสัมพันธทุกเดือน รอยละ 80
KR2: ผูประกอบการ/รานชํา ไดรับการตรวจ ติดตาม เฝาระวัง ใหความรู รอยละ 80
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 พัฒนาระบบ
คุมครองผูบริโภค
อําเภอภูเพียง
ปงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค

กิจกรรม

1.เพื่อควบคุม
1.การสื่อสารแจงขาวเฝา
กํากับ ตรวจสอบ ระวังในชุมชน/รานชํา
ติดตาม เฝาระวัง จําหนายยา
คุมครองผูบริโภค

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย
หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน/
ชองทาง Social
media

รายละเอียดงบประมาณ
-

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

2.ปายสื่อสารยาหามจําหนายในรานขํา
จํานวน 100 ปาย ปายละ 50 บาท

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P

2.การเฝาระวัง
พื้นที่หนวยบริการ/อ.
ตรวจสอบการกระทํา
ภูเพียง
ความผิดตามกฎหมาย
คบส.
3.การออกตรวจเฝาระวัง รานชําในพื้นที่
1.คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน ออกตจรวจเฝา
รานชํา
ระวังรานชํา 120 บาท 15 คน จํานวน 3 วัน

4.การเก็บตัวอยางอาหาร ตลาดสด/แผงลอย/
สงตรวจสารปนเปอน
โรงครัว รร.และศพด.

จํานวนเงิน แหลง
(บาท) งบประมาณ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
5,400

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

5,000

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

-

-

รวมงบประมาณ

10,400

P

P

P

P

P

P

P

P

5,400

5,000

P
5,000

5,400

P

P

P

สถานะการ
ดําเนินการ

1.นายวุฒิการณ
ดําเนินการ
อุปจักร
2.ภก.สําราญ ดีอาษา แลว/อยู

1.นายวุฒิการณ
อุปจักร
2.ภก.สําราญ ดีอาษา

ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลว/อยู
ระหวาง
ดําเนินการ
ไมได
ดําเนินการ

1.นายวุฒิการณ
อุปจักร
2.ภก.สําราญ ดีอาษา

ไมได
ดําเนินการ

1.นายวุฒิการณ
อุปจักร
2.ภก.สําราญ ดีอาษา

ดําเนินการ
แลว

1.นายวุฒิการณ
อุปจักร
2.ภก.สําราญ ดีอาษา

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น ลดการใชสารเคมีภาคเกษตรกรรมนําสูโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
สภาพปญหา หรือ GAP
อําเภอภูเพียงเปนแหลงเกษตรกรรมที่ผลิตผักและผลไมที่สําคัญของจังหวัดนาน แตจาการตรวจสอบเบื้องตนพบวา เกษตรกรยังมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตผักและผลไมอยู และมีการใชสารเคมีในการเกษตรอยางไมปลอดภัย
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. ประกาศเจตนารมณ/ขึ้นปายยุติการใชสารเคมีอันตรายทางการเกษตร
2. จัดคลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน การจัดบริการอาชีอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม รพ.สต.
3. เพื่อใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ และทราบแนวทางการผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีสูผูบริโภค และเกิดเครือขายผูผลิตอาหารปลอดภัย
4. ดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
5. เพื่อตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร/แผงลอย
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงมีประกาศเจตนารมณ/ขึ้นปายยุติการใชสารเคมีอันตรายทางการเกษตร
2. รพ.สต.ทุกแหง มีการจัดคลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน การจัดบริการอาชีอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม รอยละ 100
3. เพื่อใหเกษตรกรมีความรู ดานการผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีสูผูบริโภค และเกิดเครือขายผูผลิตอาหารปลอดภัย
4. มีดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 2 แหง
5. ตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร/แผงลอย ที่ผานการอบรมในป 2562 จํานวนอยางนอย 30 ราน

ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการ
ดําเนินงานดาน
หารหาร
ปลอดภัยอําเภอภู
เพียง

วัตถุประสงค
สถานบริการ
สาธารณสุขทุก
แหงมีความรูความ
เขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยอําเภอภู
เพียง ป 2564

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน
ดานหารหารปลอดภัย
อําเภอภูเพียง

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

รพ.ภูเพียง 2 คน - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมประชุม
รพ.สต. 10 คน
15 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
สสอ.ภูเพียง 3 คน เปนเงิน 1,050 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
ประชุม 15 คน คน x 2 มื้อ มื้อละ 25
บาท x 1 วัน เปนเงิน 750 บาท

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
ผูรับ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,800
นาย
1,800 เงินบํารุง
สงกรานต
รพ.ภูเพียง

สถานะการ
ดําเนินการ

เสนนันตา

ดําเนินการแลว
ไมไดเบิกจาย
งบประมาณ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

2 ประกาศ
เจตนารมณ/ขึ้น
ปายยุติการใช
สารเคมีอันตราย
ทางการเกษตร
3 จัดคลินิกสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรค
จากการทํางาน
รพ.สต. การ
จัดบริการอาชี
อนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

รพ.ภูเพียง 1 แหง - คาปายยุติการใชสารเคมีอันตราย
รพ.สต. 10 แหง ทางการเกษตร ขนาด 2*4 เมตร
สสอ.ภูเพียง 1 แหง จํานวน 12 ผืน ผืนละ 1,200 บาท
เปนเงิน 14,400 บาท

ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดคลินิก
สารเคมีเกษตร/คลินิก
โรคจากการทํางาน
รพ.สต. และการ
ดําเนินงาน
Green&Clean
Hospital และการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีอนามัย
และเวชกรรม
สิ่งแวดลอม

รพ.ภูเพียง 2 คน - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมประชุม
รพ.สต. 10 คน
15 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
สสอ.ภูเพียง 3 คน เปนเงิน 1,050 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
ประชุม 15 คน คน x 2 มื้อ มื้อละ 25
บาท x 1 วัน เปนเงิน 750 บาท

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
ผูรับ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14,400
นาย
14,400 เงินบํารุง
สงกรานต
รพ.ภูเพียง

เสนนันตา

1,800 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

สถานะการ
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

1,800

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

รพ. / รพ.สต. / สสอ.
ประเมินตนและ
ดําเนินงาน ตามเกณฑ
การดําเนินงาน
Green&Clean
Hospital และการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีอนามัย
และเวชกรรม
สิ่งแวดลอม

รพ.ภูเพียง 1 แหง ไมใชงบประมาณ
รพ.สต. 10 แหง
สสอ.ภูเพียง 1 แหง

รพ. / รพ.สต. จัดทํา
ฐานขอมูลดานอาชีวอ
นามัย กลุมเกษตรกร

รพ.ภูเพียง 1 แหง ไมใชงบประมาณ
รพ.สต. 10 แหง
สสอ.ภูเพียง 1 แหง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
ผูรับ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานะการ
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา

อยูระหวาง
ดําเนินการ

การนิเทศติดตามและ รพ.ภูเพียง 1 แหง - คาเบี้ยเลี้ยง จนท. ทีมประเมิน 3 คน
ประเมินตามเกณฑการ รพ.สต. 10 แหง
X คนละ 120 บาท X จํานวน 10 วัน
จัดตั้งคลินิกสารเคมี/
เปนเงิน 3,600 บาท
คลินิกโรคจากการ
ทํางาน

3,600 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

3,600

ยังไมได
ดําเนินการ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

4 การประชุม
เกษตรกร เพื่อ
ผลิตอาหาร
ปลอดภัยจาก
สารเคมีสผู ูบริโภค

การดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย
ในโรงเรียน นํา
รอง 2 โรงเรียน
(ร.ร.บานมวงใหม
/ ร.ร.บานน้ํา
เกี๋ยน)

วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

เพื่อใหเกษตรกรมี ประชุมเกษตรกรผูผลิต เกษตรกอําเภอภู - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมประชุม
ความรู ความเขาใจ อาหารปลอดสารเคมี เพียง จํานวน 30 คน 30 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
และทราบแนว
เปนเงิน 2,100 บาท
ทางการผลิต
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
อาหารปลอดภัย
ประชุม 30 คน คน x 2 มื้อ มื้อละ 25
จากสารเคมีสู
บาท x 1 วัน เปนเงิน 1,500 บาท
ผูบริโภค และเกิด
เครือขายผูผลิต
อาหารปลอดภัย
เพื่อใหโรงเรียนมี
การดําเนินงาน
ดานอาหาร
ปลอดภัย

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร - ครู 5 คน
- คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมประชุม
การดําเนินงานอาหาร - ผูปกครอง
50 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
ปลอดภัยในโรงเรียน นักเรียน 10 คน
เปนเงิน 3,500 บาท
- ปลูกผักในโรงเรียน
- นักเรียน 20 คน - อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
- เลือกซื้ออาหาร
- จนท.สาธารณสุข ประชุม 50 คน จํานวน 2 มื้อ มื้อละ
- สุขาภิบาลอาหาร (ผู 15 คน
25 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
ปรุง/สถานที่/ภาชนะ) - มวงใหม / น้ําเกี๋ยน

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
ผูรับ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3,600
นาย
3,600 เงินบํารุง
สงกรานต
รพ.ภูเพียง

สถานะการ
ดําเนินการ

เสนนันตา

อยูระหวาง
ดําเนินการ

6,000 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

6,000

ยังไมได
ดําเนินการ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค
ตรวจสุขาภิบาล
รานอาหาร/แผง
ลอย

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
- คาเบี้ยเลี้ยง ทีมตรวจประเมินแนะนํา
รานอาหาร/แผงลอย 7 คน X คนละ 120
บาท X 10 วัน เปนเงิน 8,400 บาท
- คาชุดตรวจสารเคมีปนเปอนในอาหาร
9,400 บาท จําแนกเปน
1. ชุดทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอด
ซ้ํา 25 Test/กลอง จํานวน 2 กลอง กลอง
ละ 1,350 เปนเงิน 2,700 บาท
2. ฟอรมาลินในอาหาร (ยาดองศพ) 50
Test/กลอง จํานวน 1 กลอง กลองละ
1,200 เปนเงิน 1,200 บาท
3. ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต
(สารฟอกขาว) ในอาหาร 100 Test/กลอง
จํานวน 1 กลอง กลองละ 300 เปนเงิน 300
บาท
4. ชุดทดสอบบอแรกซในอาหารและ
สารเคมีที่ใชผสม 50 Test/กลอง จํานวน 2
กลอง กลองละ 350 บาท เปนเงิน 700
บาท
5. ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา)
50 Test/กลอง จํานวน 2 กลอง กลองละ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลง
ผูรับ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17800
นาย
17,800 เงินบํารุง
สงกรานต
รพ.ภูเพียง

รวมงบประมาณ 49,000

สถานะการ
ดําเนินการ

เสนนันตา

ยังไมได
ดําเนินการ

0

0

18,000

0

0

0

3,600 6,000

0

3,600 17,800

0

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมปองกันโรคความดัน เบาหวาน
สภาพปญหา หรือ GAP
1. ผูปวย DM/HT รายใหมลดลงจากปกอน รอยละ 19.22 (เปามากกวาหรือเทากับ รอยละ 5) โดยยังพบมีจํานวนเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมาในพื้นที่ รพ.สต.บานดงปาสัก รอยละ 300, รพ.ภูเพียง รอยละ 83.33 ,รพ.สต.น้ําแกน รอยละ 6.90 และ
รพ.สต.บานเมืองจัง รอยละ 4) ในพบที่เพิ่ม จากกลุม Unknown จํานวนมาก เนื่องจาก การบันทึกขอมูลซ้ํา DX (รพ.นาน/ภูเพียง/รพ.สต.)
2. ผูปวย DM สามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดดี รอยละ 40.78 (เปาหมาย มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 )โดยยังตองเพิ่มผลการดําเนินงานในพื้นที่ รพ.สต.บานบุปผาราม (รอยละ 29.4) ,รพ.สต.บานดงปาสัก (รอยละ 36.84) ,รพ.ภูเพียง
รอยละ (36.95) และ รพ.สต.บานเมืองจัง (รอยละ 37.91)
3. ผูปวย HT สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี รอยละ 32.96 (เปาหมาย มากกวาหรือเทากับรอยละ 50 )โดยมีเพียง รพ.สต.เมืองจัง เพียงแหงเดียวที่มีผลการดําเนินไดตามเปาหมาย (รอยละ 52.54)
4. ขอมูลในระบบHos-XP มีผลตางจากระบบ HDC มากกวารอยละ 30
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. ลดอัตราการเกิดโรค DM/HT รายใหม
2. ผูปวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดตามเกณฑ
3. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงคุมระดับความดันได
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1. กลุมเสี่ยงสูงและกลุมปวยDM/HT รอยละ 80 รับการเสริมสรางHL และรอยละ 40 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. ผูปวย DM un control สามารถกลับมาคุมระดับน้ําตาลและไมเกิดภาวะแทรกซอน ไมนอยกวา รอยละ 50
3. ผูปวย HT un control สามารถกลับมาคุมระดับความดันโลหติ และไมเกิดภาวะแทรกซอน ไมนอยกวา รอยละ50
4. ขอมูลกลุมปวยในระบบ Hos-XP มีผลตางจากระบบ HDCไมเกินรอยละ 10
กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

1 โครงการเสริมสราง 1.เพื่อลดอัตราการ 1.คนหากลุมเสี่ยง กลุมปวยรายใหม
ประชากรอายุ 35
ความรอบรูและ
เกิดผูป วยโรค
นําเขาสูระบบการติดตาม ดูแล รักษา ใน ป ขึ้นไป
ปรับเปลี่ยน
HT/DM ลง
กลุมประชากรเปาหมาย
พฤติกรรม (3 อ 2 ส)
กลุมเสี่ยง / กลุม
ปวยโรค HT/DM

ไมใชงบประมาณ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ
ผูรับ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผิ
ด
ชอบ สถานะการ
ประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
นางธนัชชา ดําเนินการ
เรือนสอน
แลว

ลําดับ

ชื่อโครงการ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ
ผูรับ
วัตถุประสงค
กิจกรรม
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผิดชอบ
ประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9,600
นางธนัชชา
2. ลดการเกิดโรค 2. จัดประชุม Update วิชาการโรค
ผูรับผิดชอบงาน
-คาอาหารวาง 20 คน 9,600 เงินบํารุง
เรือนสอน
แทรกซอนในกลุม DM/HT/ ทบทวนแนวทางการ
NCD /HHC/LTC *25 บาท*2 มื้อ*4
รพ.ภู
ผูปวย โรค HT/DM ดําเนินงาน/ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการ 20 คน
ครั้ง
เพียง
ดําเนินงานแกผูรบั ผิดชอบงาน 4 ครั้ง / ป
-คาอาหารกลางวัน
20 คน*70 บาท* 4
นางธนัชชา
3. เพื่อใหผูปวยโรค 3. พัฒนาระบบบริการ NCD Clinic Plus สถานบริการทุกแหง ครั
ไมใ้งชงบประมาณ
เรือนสอน
HT /DM
ในสถานบริการและติดตามกํากับทุกไตร
สามารถควบคุม มาส (6 องคประกอบ 12 ตัวชี้วัด
ระดับความดัน
เนนที่ -1.1 องคประกอบที2่ ระบบ
โลหิต / ระดับ
สารสนเทศ (จัดการขอมูลกลุมปวย
น้ําตาลได
DM/HT)
-1.2 ประเมิน NCD clinic plus 2 ครั้ง/ป

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

4. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูและ กลุมเสี่ยง HT 460 ราย -คาอาหารวาง 25 *
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3 อ 2) ส กลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยง DM 140 บาท* 600 คน
ราย
-คาอาหารกลางวัน
70 บาท* 600 คน

57,000 งบ PPA
ป 64

5. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูและ -กลุม HT Un
-คาอาหารวาง 25 *
control ราย 250 ราย บาท* 500 คน
ปรับเปลี่ยนพฤกรรม (3 อ 2 ส.) กลุม
ผูปวย HT/DM Un control รายบุคคล -กลุมDM Uncontrol -คาอาหารกลางวัน
ราย 250 ราย
70 บาท* 500 คน

47,500 งบ PPB

6. ติดตามผูปวย HT Un Con/DM Un
Con อยางตอเนื่องโดยใชเทคนิค Ask Me
3 and Teach back ,BA ,BI ,Sealth management

ดําเนินการ
แลว

นางธนัชชา ดําเนินการ
เรือนสอน แลว 117
ราย =
16,380
บาท(งบ
งวดแรก)

57,000

นางธนัชชา ยังไมได
เรือนสอน ดําเนินการ

47,500

-ผูปวย HT Un Con. ไมใชงบประมาณ
250 คน
-ผูปวย DM Un Con.
250 คน

รวมงบประมาณ 114,100

สถานะการ
ดําเนินการ
ยังไมได
ดําเนินการ

นางธนัชชา ดําเนินการ
เรือนสอน
แลว

-

-

-

-

-

9,600

-

-

57,000

-

47,500

-

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การปองกันควบคุมวัณโรค
สภาพปญหา หรือ GAP
1. การคัดกรองกลุมเสี่ยง ไมแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2
2. การคนพบรายใหมไดนอย เพราะคัดกรองไม ครอบคลุม กลุมเปาหมายมาก เขาถึงยาก
3. การรักษาสําเร็จไมไดตามเปาหมาย (คัดกรองชา/ระบบ consult ,refer/สุขภาพ โรครวมของผูปวยแตละรายและภาวะโภชนาการของผูปวย)
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. คัดกรองวัณโรคในกลุมเสี่ยงโดย CXR รอยละ 100
2. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรคปอด ≥ รอยละ 85
3. อัตราการเสียชีวิต ≤ รอยละ5
4. อัตราการขาดยา = 0
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1. จัดการประชุมชี้แจงการดําเนินงานวัณโรคอําเภอภูเพียง ใหแลวเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2563
2. ผลการคัดกรองของกลุมเสี่ยง Active รอยละ 100 ภายในเดือน พ.ย. 2563
3. ลงทะเบียนและติดตามผูปวยวัณโรคปอด ≥ รอยละ 100
4. ผูปวยวัณโรคมีระบบกํากับการรับประทานยา รอยละ 100
ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

1 การประชุมชี้แจง เพื่อใหผูรับผิดชอบงาน
การดําเนินงานวัณ วัณโรคเขาใจแนว
โรคอําเภอภูเพียง ทางการดําเนินงาน
และมีความรูความ
เขาใจแนวทางการเฝา
ระวัง สอบสวน และ
ควบคุมวัณโรค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมาย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ -จนท.สาธารณสุข 30 คน
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน -จนท.อปท. 7 คน
สอบสวน และควบคุมวัณโรค
และการบันทึกประวัติใน
HOSxP PCU การวิเคราะห
ขอมูล

รายละเอียดงบประมาณ

- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70
บาท เปนเงิน 2,590 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25
บาท เปนเงิน 1,850 บาท

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

4,440 เงินบํารุง
รพงภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.
4,440

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา ดําเนินการแลว
ไมไดเบิกจาย
งบประมาณ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

2 การคัดกรองโรค
วัณโรคใน
กลุมเปาหมาย

3 การขึ้นทะเบียน
และเยี่ยมบาน
กํากับการ DOT

วัตถุประสงค

กิจกรรม

เพื่อคัดกรองผูปวยวัณ การคัดกรอง CXR
โรคในประชากรกลุม กลุมเปาหมาย เปน 2
เสี่ยง
ลักษณะ คือ active และ
passive
1. กลุมเสี่ยง Active (กลุม
ผูสัมผัสฯ/HIV/CKD s3-s5/
ตางดาว/ติดสุรา/HCW) คัด
กรองใหแลวเสร็จในไตรมาสที่
1 รอยละ 100
2. กลุมเสี่ยง Passive
2.1 ผสอ.+COPD หรือ+DM
2.2 ผสอ.+HT+BMI ต่ํา
18.5
2.3 ผสอ. (BMI ต่ํากวา
18.5)
2.4 ผูตองขัง คัดกรองให
แลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 รอย
ละ 100

เพื่อใหผูปวยวัณโรคทุก
รายไดรับการขึ้น
ทะเบียนและเยี่ยมบาน
กํากับการ DOT

กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

1. กลุมเสี่ยง Active
ไมใชงบประมาณ
1.1 กลุมผูสัมผัสฯ
1.2 HIV
1.3 CKD s3-s5
1.4 ตางดาว
1.5 ติดสุรา
1.6 HCW (บุคลากร
สาธารณสุข)
2. กลุมเสี่ยง Passive
2.1 ผสอ.+COPD
หรือ+DM
2.2 ผสอ.+HT+BMI ต่ํา
18.5
2.3 ผสอ. (BMI ต่ํากวา
18.5)
2.4 ผูตองขัง

1. ผูปวยวัณโรครายใหมที่
ผูปวยวัณโรคทุกราย
ขึ้นทะเบียนรักษาไดรับการ
ประเมิน Risk Score ทุกราย
2. การเยี่ยมบานและติดตาม
ในระบบ DOT ทุกราย
3. การทบทวนสาเหตุการ
เสียชีวิต Dead Case
Conference ทุกราย

ไมใชงบประมาณ

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา

ดําเนินการแลว

นาย
สงกรานต
เสนนันตา
ดําเนินการแลว

ลําดับ

ชื่อโครงการ

4 การประชุมชี้แจง
การควบคุมกํากับ
การรับประทาน
ยาตอหนาสําหรับ
อสม.

วัตถุประสงค

เพื่อให อสม. มีความรู
ความเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานการควบคุม
กํากับการรับประทาน
ยาตอหนาและสามารถ
ควบคุมกํากับการ
รับประทานยาได

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมาย

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ - อสม. จํานวน 62 คน
ดําเนินงานการควบคุมกํากับ - เจาหนาที่สาธารณสุข 10
การรับประทานยาตอหนา
คน
สําหรับ อสม.

5 การประชุม
เพื่อใหผูรับผิดชอบงาน จัดประชุมติดตามการ
-จนท.สาธารณสุข 30 คน
ติดตามการ
วัณโรคเขาใจแนว
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน -จนท.อปท. 7 คน
ดําเนินงานวัณโรค ทางการดําเนินงาน
สอบสวน และควบคุมวัณโรค
และมีความรูความ
เขาใจแนวทางการเฝา
ระวัง สอบสวน และ
ควบคุมวัณโรค

รายละเอียดงบประมาณ

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 72 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70
บาท เปนเงิน 5,040 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม 72 คน
จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25
บาท เปนเงิน 3,600 บาท

8,640 เงินบํารุง
รพงภูเพียง

- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70
บาท เปนเงิน 2,590 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25
บาท เปนเงิน 1,850 บาท

4,440 เงินบํารุง
รพงภูเพียง

รวมงบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต

8,640

เสนนันตา
ยังไมไดดําเนินการ

นาย
สงกรานต

4,440

เสนนันตา
ยังไมไดดําเนินการ

17,520

0 4,440

8,640

0

0

0

0

0

0

0 4,440

0

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
สภาพปญหา หรือ GAP
1. ในระดับหมูบานยังขาดแผนการดําเนินงานเพื่อปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
2. บุคลากรผูปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไขเลือดออก ขาดทักษะในเรื่องการใชเครื่องพนสารเคมีกําจัดยุงในการควบคุมโรคไขเลือดออก
3. บุคลากรสาธารณสุขผูปฏิบัติงานดานระบาดวิทยาและควบคุมโรค ควรมีการทบทวนแนวทางการดําเนินการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพื่อลดอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกในพื้นที่อําเภอภูเพียง
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1. ทุกหมูบานมีแผนดําเนินงาน การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
2. ผูรับผิดชอบงานควบคุมปองกัน ควบคุมโรค องคการบริหารสวนตําบลและผูรับผิดชอบการพนสารเคมีกําจัดยุง มีความรูและทักษะในการควบคุมโรคไขเลือดออก
3. จนท.สาธารณสุข มีความรู สามารถควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 การประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานระบาด
วิทยาและควบคุมโรค
ไขเลือดออกอําเภอภู
เพียง ป 2564

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูรับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยาและควบคุม
โรค เขาใจแนวทางการ
ดําเนินงาน และมีความรู
และทักษะในการเฝาระวัง
สอบสวน และควบคุม
โรค และการซักซอมแผน
บนโตะดานการควบคุม
โรคไขเลือดออก

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
-จนท.สาธารณสุข 30 คน
การดําเนินงานเฝาระวัง
-จนท.อปท. 7 คน
ปองกัน สอบสวน และ
ควบคุมโรค และการซอม
แผนบนโตะดานการควบคุม
โรคไขเลือดออก

รายละเอียดงบประมาณ

- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
เปนเงิน 2,590 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เปนเงิน 1,850 บาท

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

4,440 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
4,440

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา

ดําเนินการแลว
ไมไดเบิกจาย
งบประมาณ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

2 การประชุมจัดทํา
แผนปองกัน ควบคุม
ไขเลือดออก ระดับ
หมูบาน/ตําบล
วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงใน
ระดับตําบล

เพื่อใหทุกหมูบานมี
แผนปฏิบัติการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก
แบบผสมผสาน และระบุ
พื้นที่เสี่ยงได

รพ.สต.จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผน
ปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก ระดับ
หมูบาน/ตําบล พรอมทั้ง
วิเคราะหพื้นที่เสี่ยง กําหนด
แนวทางดําเนินงานของพื้นที่
เสี่ยงสูง

3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ความรูและเทคนิค
การพนสารเคมีกําจัด
ยุง

เพื่อใหผูรับผิดชอบงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ควบคุมโรค ผูทําการพน พัฒนาความรูและเทคนิค
สารเคมีกําจัดยุงมีความรู การพนสารเคมีกําจัดยุง
และทักษะในการพน
สารเคมีกําจัดยุง

4 การติดตามการ
ดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคไขเอ
ดออกระดับตําบล/
หมูบาน

เพื่อติดตาม สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก
ในระดับตําบล

5 การรายงานกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอมเพื่อกําจัด
ลูกน้ํายุงลายทุกเดือน

เพื่อใหทุกสถานบริการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ดําเนินกิจกรรมและ
สิ่งแวดลอมเพื่อกําจัดลูกน้ํา
รายงานกิจกรรมจิตอาสา ยุงลาย พรอมเพรียงกันทั้ง
พัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อ
อําเภอ
กําจัดลูกน้ํายุงลายทุกเดือน

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จํานวนเงิน
(บาท)

1. ผูนําชุมชน/อสม/
ปราชญชุมชน หมูบานละ
5 คน
2. ผูรับผิดชอบงาน
ควบคุมโรค อบต. ทุก
แหง ๆ ละ 1 คน
2. จนท.สาธารณสุข รพ.
สต.

แหลง
งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 25 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
เปนเงิน 3,150 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม 45 คน
จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เปนเงิน 2,250 บาท

5,400 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

จัดประชุมติดตามการ
-จนท.สาธารณสุข 30 คน
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน -จนท.อปท. 7 คน
สอบสวน และควบคุมโรค
ไขเลือดออก

- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
เปนเงิน 2,590 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เปนเงิน 1,850 บาท

4,440 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

สถานะการดําเนินการ

นาย
สงกรานต

ใชงปม.จาก
แผนงาน
กองทุน
สุขภาพ
ระดับ
ทองถิ่นใน
แตละพื้นที่

1. ผูรับผิดชอบงาน
ควบคุมโรค อบต. ทุกแหง
10 คน
2. จนท.สาธารณสุข 15
คน

ผูรับ
ผิดชอบ

เสนนันตา

ดําเนินการแลว

นาย
สงกรานต

5,400

เสนนันตา

4,440

ยังไมไดดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา

ยังไมไดดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา

รวมงบประมาณ

14,280

0

0

0 4,440

0

0 5,400

0

0

0

0 4,440

ดําเนินการแลว

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การรณรงคขับขี่ปลอดภัยลดอัตราปวยตายบนทองถนน
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. มีตําบลนํารองดําเนินมาตรการแกไขปญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจาเพาะกลุมสี่ยง สอดคลองกับการวิเคราะหประเด็นปญหาบริบทของอําเภอ
2. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบมีสว นรวมของสหสาขาโดยกลไก ศปถ.อําเภอ โดยใชกรอบกิจกรรม D-RTI
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1. มีตําบลนํารอง 1 ตําบล ดําเนินมาตรการแกไขปญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจาเพาะกลุมสี่ยง สอดคลองกับการวิเคราะหประเด็นปญหาบริบทของอําเภอ
2. มีการขับเคลื่อนกลไกการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบมีสวนรวมของสหสาขาโดยกลไก ศปถ.อาเภอ โดยใชกรอบกิจกรรม D-RTI
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 ประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหา
บาดเจ็บจาก
อุบัตเิ หตุทางถนน
โดยการใชเครื่องมือ
5 ชิ้นขับเคลื่อน
กลไก ศปถ.อําเภอ/
ตําบล

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูรับผิดชอบงาน
ปองกันและแกไขปญหา
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน เขาใจแนวทางการ
ดําเนินงาน และมีความรู
ความเขาใจการใช
เครื่องมือ 5 ชิ้นขับเคลื่อน
กลไก ศปถ.ตําบล

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ -จนท.สาธารณสุข
ผูรับผิดชอบปองกันและ 30 คน
แกไขปญหาบาดเจ็บจาก -จนท.อปท. 14 คน
อุบัตเิ หตุทางถนน

2 การขับเคลื่อนกลไก เพื่อใหตําบลนํารองดําเนิน 1. แตงตั้งคณะทํางาน
ศปถ.ตําบล นํารอง มาตรการปองกันและ
ศปถ.ตําบล
แกไขปญหาบาดเจ็บจาก
อุบัตเิ หตุทางถนน จําเพาะ
กลุมเสี่ยง สอดคลองกับ
การวิเคราะหประเด็น
ปญหาบริบทของอําเภอ

จํานวน
แหลง
รายละเอียดงบประมาณ
เงิน (บาท) งบประมาณ
- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 37 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ
70 บาท เปนเงิน 2,590
บาท
- อาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม ผูเขารวม
ประชุม 37 คน จํานวน
2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เปนเงิน 1,850 บาท
ไมใชงบประมาณ

4,440

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4,440

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา
ยังไมได
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม
2. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน และ
เสริมความรูความเขาใจ
การใชเครื่องมือ 5 ชิ้น
และการสอบสวนการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตโดย
ใชตาราง Haddon'matrix
ศปถ.ตําบล

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
1. คณะทํางาน
ศปถ.ตําบล ตําบล
ละ 7 คน รวม 49
คน
2. จนท.สาธารณสุข
10 คน

3. ศปถ.ตําบล ดําเนินการ
ตามแผนงาน
3 การประชุมสรุป
ติดตามผลการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหา
บาดเจ็บจาก
อุบัตเิ หตุทางถนน

เพื่อติดตามและสรุปผล
การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน

4. ศปถ.ตําบล ประชุม
สรุปผลการดําเนินงาน

จํานวน
แหลง
รายละเอียดงบประมาณ
เงิน (บาท) งบประมาณ
- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 59 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ
70 บาท เปนเงิน 4,130
บาท
- อาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม ผูเขารวม
ประชุม 59 คน จํานวน
2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เปนเงิน 2,950 บาท

7,080

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

- คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 50 คน
จํานวน 1 มื้อ มื้อละ
70 บาท เปนเงิน 3,500
บาท
- อาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม ผูเขารวม
ประชุม 50 คน จํานวน
2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท

สถานะการ
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต

7,080

เสนนันตา
ยังไมได
ดําเนินการ

ใชงบประมาณตาม
แผนงานของพื้นที่
1. จนท.สาธารณสุข
15 คน
2. คณะทํางาน
ศปถ.ตําบล ตําบล
ละ 5 คน รวม 35
คน

ผูรับ
ผิดชอบ

นาย
สงกรานต
6,000

รวมงบประมาณ 17,520

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ยังไมได
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต

6,000

เสนนันตา
ยังไมได
ดําเนินการ

0

4,440 7,080

0

0

0

0

0

0

0

6,000

0

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น ควบคุมการบริโภคและการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สภาพปญหา หรือ GAP
1. บางสถานบริการมีผลการคัดกรองพบผูมีอายุ15ปขึ้นไปที่บริโภคแอลกอฮอลเกินเกณฑและครอบคลุมกลุมเปาหมายต่ํากวาที่คาดหมาย
2. สุมสํารวจพบการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3. การรับรูกฎหมายไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพิ่มอัตราการคัดกรองการดื่มแอลกอออลกลุมอายุ15ปขึ้นไป
2. เพิ่มอัตราการรับรูกฎหมายการควบคุมการบริโภคและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3. ลดอัตราผูจําหนายแอลกอฮอลที่ละเมิดหรือฝาฝน พรบ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
Kr1 : มีการคัดกรองผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกลุมอายุ15ปขึ้นไปและใหผูติดสุราไดรบั การบําบัดอยางนอยรอยละ80
Kr2: ตัวแทนครัวเรือนและรานชําที่จําหนายแอลกอออลรับรูและเขาใจกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551ไมต่ํากวารอยละ60
Kr3: อัตราการละเมิดกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของรานชําที่จําหนายไมเกินรอยละ10ของรานคาที่ไดรับการประเมินหรือสุมสํารวจ
Kr4: มีผลงานวิชาการรองรับการดําเนินงานดายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมสถานบริการหรือภาพรวมอําเภออยางนอย 1 เรื่อง
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 โครงการควบคุม
การบริโภคและการ
จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล อ.ภู
เพียง ป 2564

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มอัตรา
การคัดกรองการ
ดื่มแอลกอออล
กลุมอายุ15ปขึ้นไป

กิจกรรม
จัดประชุมเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเพื่อ
ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานของ
ปงบประมาณ คืนขอมูล
ผลการดําเนินงานที่
ผานมาและกําหนด
เปาหมายรวมกัน

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
บุคลากร
ผูรับผิดชอบงาน
จํานวน 12 คน
(สสอ./รพช./รพ.
สต.)

จํานวนเงิน
แหลง
รายละเอียดงบประมาณ
(บาท) งบประมาณ
1.คาอาหารกลางวันจํานวน 1
มื้อๆละ70 บาทจํานวน 12 คน
เปนเงิน 840 บาท 2.คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่มจํานวน2
มื้อๆละ25บาทจํานวน 12 คน
เปนเงิน 600 บาท 3.คา
เอกสารอัดสําเนาแนวทางการ
ดําเนินการป 2564 จํานวน 12
ชุดๆละ 10 บาท เปนเงิน 120
บาท

1,560

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,560

สถานะการ
ดําเนินการ

วิทธวัส ธงเงิน

ดําเนินการ
/เบิกจาย
แลว

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

2. เพื่อเพิ่มอัตรา จัดอบรมสาระสําคัญ
การรับรูกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
การควบคุมการ แอลกอฮอล พ.ศ.2551
บริโภคและ
จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
บุคลากร
ผูรับผิดชอบงาน/
ตัวแทนครัวเรือน/
ตัวแทนนักเรียน
มัธยม/ตัวแทนอ
สม.61หมูบาน

จํานวนเงิน
แหลง
รายละเอียดงบประมาณ
(บาท) งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ใชงบประมาณจากเงิน
บํารุงหรือกองทุนสุขภาพ
ทองถิ่นหรืออื่นๆของแตละ
แหง

ผูรับผิดชอบ
งานรพ.สต./
รพ.ภูเพียง

3. เพื่อลดอัตราผู
จําหนาย
แอลกอฮอลที่
ละเมิดหรือฝาฝน
พรบ.ควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
2551

จัดอบรมสาระสําคัญ ตัวแทนรานชํา
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม ของทุกหมูบาน
แอลกอฮอล พ.ศ.2551
พรอมดําเนินการสุม
สํารวจพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหลังผานการอบรม

ใชงบประมาณจากเงิน
บํารุงหรือกองทุนสุขภาพ
ทองถิ่นหรืออื่นๆของแตละ
แหง

ผูรับผิดชอบ
งานรพ.สต./
รพ.ภูเพียง

4. เพื่อใหมีผลงาน
วิชาการรองรับ
การดําเนินงาน
ดานการควบคุม
การบริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

4.จัดทําผลงานวิจัยจาก
งานประจําพรอม
นําเสนอเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณสําคัญใน
เวทีระดับอําเภอขึ้นไป

เสนอขอจากแหลงทุนวิจัย
ตางๆและกําหนดวงเงิน
งบประมาณผานโครงราง
วิจัย

ผูรับผิดชอบ
งานรพ.สต./
รพ.ภูเพียง
หรือผูวิจัย
หลัก

บุคลากร
ผูรับผิดชอบงาน
แตละสถาน
บริการหรือผุสนใจ
ศึกษาวิจัย

รวม
หมายเหตุ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ

สถานะการ
ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

1,560

0

1,560

0

0

0

0

0

0

0

รายการลําดับ 2-4 ไมสามารถระบุวงเงินไดชัดเจนขึ้นกับการแสวงหางบประมาณจากแหลงทุนตางๆตามศักยภาพของบุคลากรของแตละสถานบริการและแหลงทุนวิจัยที่ตอบรับงานวิจัย

0

0

0

ไมได
ดําเนินการ

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาการฆาตัวตาย
สภาพปญหา หรือ GAP
1. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของอําเภอภูเพียงยังไมมีแนวโนมที่จะลดลง โดยในระหวางป 2561-2563 เทากับ 19.27, 25.69 และ 25.69 ตามลําดับ
2. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของอําเภอภูเพียงในปพ.ศ.2561-2563 ในวัยผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเรื้อรัง มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 33.33, 25 และ 37.5 ตามลําดับ
3. สาเหตุการฆาตัวตายในอําเภอภูเพียง 5ป ยอนหลังที่พบวา เกิดจากสาเหตุดังนี้ 1) ปญหาความสัมพันธกับคนใกลชิด เชน ทะเลาะกัน ผิดหวังความรัก ถูกขู พอแมทะเลาะกัน 2) โรคทางกายเรื้อรัง โรคไมติดตอเรื้อรัง โรคซึมเศรา
4. ติดสุรา ติดสารเสพติด ประวัติใชสารเสพติดหรือคนในครอบครัวติดยาและ 4) โรคจิตเภท โรคเครียด โรควิตกกังวล หนี้สิน ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเกิดจาก 2 สาเหตุขึ้นไป
5. .อําเภอภูเพียงยังขาดรูปแบบการปองกันปญหาการฆาตัวตายที่ชัดเจน ทําไดงา ย ครอบคลุมกลุมเสี่ยง และวัดผลไดเปนรูปธรรม
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพื่อปองกันปญหาการฆาตัวตายในผูปวยกลุมเสี่ยง ไดแก ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง โรคทางกายเรื้อรัง โรคจิตเภท โรคซึมเศรา ผูติดสุราและสารเสพติด
2. เพื่อปองกันการฆาตัวตายซ้ําในผูที่มีประวัติพยายามฆาตัวตายในระยะเวลา 1 ป
3. เพื่อใหเกิดแนวทางปองกันปญหาการฆาตัวตายที่ชัดเจน ทําไดงาย ครอบคลุมกลุมเสี่ยง และวัดผลไดเปนรูปธรรม ในเขตรพ.สต.เปาหมาย 25% (2 แหงใน 8 แหง)
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
KR1 : อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของอําเภอภูเพียงไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร
KR2 : การฆาตัวตายในผูปวยโรคเรื้อรังลดลง 50%
KR3 : เกิดแนวทางปองกันปญหาการฆาตัวตายที่ชัดเจน ทําไดงา ย ครอบคลุมกลุมเสี่ยง และวัดผลไดเปนรูปธรรมในเขตรพ.สต.เปาหมาย 25% (2 แหงใน 8 แหง)
KR4 : ผูพยายามฆาตัวตาย ไมฆาตัวตายซ้ํา ในระยะเวลา 1 ป 85% ขึ้นไป
KR5 : ผูปวยจิตเภทกลุมเสี่ยงสูงตอการกอความรุนแรงจํานวน 5 ราย ไดรับการติดตามดูแลตอเนื่องในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง/ราย/ป รวม 12 ครั้ง/ราย/ป และลงขอมูลการติดตามเยี่ยมในเวปศูนยติดตามขอมูลผูปวยโรคจิตครบตามเกณฑ
ไมมีอาการกําเริบ และไมเกิดความเสี่ยงตอทํารายตนเองหรือทํารายผูอื่นภายใน 1 ป รอยละ 80
จํานวน
การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
กลุมเปาหมาย รายละเอียด
ผูรับ
ลําดับ
วัตถุประสงค
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
เงิน
ผิดชอบ สถานะการ
พื้นที่เปาหมาย งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
วนา
1 การดูแลผูปวยจิตเวช Kr1 อัตราฆาตัวตาย 1.ประชุมและอบรมอสม.เชี่ยวชาญดานสุขภาพจิต หมูบานะละ1 คน อสม.61 ราย
งบสปสช. 7,000
7,000
ดําเนินการ
ลักษณ
1.คาอาหาร
เรื้อรังในชุมชน และ สําเร็จของอ.ภูเพียง เพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาการฆาตัวตาย อ.ภูเพียง จ.นาน เจาหนาที่
สุรศักดิ์
แลว
/ / /
และการพัฒนารูปแบบ ไมเกิน 6.3 ตอแสน 2.กิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย โดยใช
สาธารณสุข จํานวน 70
อสม.ของ ดําเนินการ
ราย x50 บ.
การปองกันปญหา ประชากร
แบบคัดกรอง 3Q ในผูปวยกลุมเสี่ยง ดังตอไปนี้
9 ราย
แตละ
แลว
การฆาตัวตายแบบ

Kr2 การฆาตัวตาย

2.1 โรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก HT CKD COPD DM Gout

2.คาอาหาร

ครบวงจรในผูปวย

ในผูปวยโรคเรื้อรัง

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคตอมลูกหมากโต

วาง 70 ราย

กลุมเสี่ยง อ.ภูเพียง

ลดลง 50%
Kr3 เกิดแนวทาง

2.2 โรคเรื้อรังทางกาย ไดแก spinal stenosis arthritis BPH

x25 บ.x2มื้อ

ปองกันปญหาการ

2.3 โรคจิตเภท โรคซึมเศรา โรคติดสุราและสารเสพติด

OA Herniated Disc Limestone soine

หมูบาน

ดําเนินการ
แลว

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค
ฆาตัวตายที่ชัดเจน
ทําไดงา ย ครอบคลุม

กิจกรรม
3.การบําบัดรักษา/การใหคําปรึกษา ผูปวย 3Q positive ที่มี
ความเสี่ยงตอภาวะซึมเศราและ/หรือการฆาตัวตาย

จํานวน
การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
กลุมเปาหมาย รายละเอียด
ผูรับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เงิน
ผิดชอบ สถานะการ
พื้นที่เปาหมาย งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
/ / / / / / / / / / / /
ดําเนินการ
แลว
8,000

กลุมเสี่ยงและวัดผล 4.การจัดประชุมแกนนําชุมชนเพื่อคืนขอมูล และพัฒนารูปแบบ
แกนนําชุมชน งบสปสช. 16,000
ไดเปนรูปธรรม
การปองกันปญหาการฆาตัวตายในพื้นที่ที่มีปญหาการฆาตัวตายสูง และเจาหนาที่ 1.คาอาหาร

วนาลักษณ
อนินดา

ในเขตรพ.สต.

ไดแก เขตรพ.สต.ทานาว และเขตรพ.สต.ฝายแกว จํานวน

สาธารสุข

กลางวัน

สุภาวดี

เปาหมาย 25%

แหงละ2 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่ตองดําเนินการตอเนื่องดังนี้

รวม 40 ราย

จํานวน 40

อสม./CG

ภายใน 1 ป 85%

จํานวน 4 ครั้ง ราย x50 บ.
x 4 มื้อ
4.2 ประชุมติดตามการใชแบบฟอรมสําหรับติดตามกลุมเสี่ยงสูงตอ ดังนี้
2.คาอาหาร
ปญหาการฆาตัวตายการประสานงาน และสงตอตามแนวปฏิบัติฯ เขตรพ.สต.
4.3 กิจกรรมกลุมจิตบําบัด การบําบัดรายบุคคล ครอบครัวบําบัด ทานาว 2 ครั้ง วาง 40 ราย

ขึ้นไป

4.1 การจําแนกความรุนแรง/ระดับความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย

การติดตามเยี่ยมบานผูที่พยายามทํารายตนเองครั้งแรก

เขตรพ.สต.

แกนนํา
ชุมชน

8000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

x25 บ.x8มื้อ
วนาลักษณ

งบสปสช.

กลุมเสี่ยงสูง SM-V

ตอการกอความวุนวายในชุมชน การทํารายผูอื่น หรือทํารายตนเอง

1.คาอาหาร

ไดรบั การติดตาม

โดยมีกิจกรมที่ดําเนินการตอเนื่องดังนี้

กลางวัน

ตอเนื่อง ไมเกิด

1.1 ติดตามเยี่ยมบานผูปวยจิตเภทกลุมเสี่ยงสูงโดยพยาบาลจิตเวช

จํานวน 20

อาการกําเริบและ

เจาหนาที่รพ.สต. อสม.หรือผูดูแล โดยใชแบบติดตามโรคจิต 9 ดาน

ราย x50 บ.

ไมเสี่ยงตอการทําราย โดยเจาหนาที่ อสมหรือ CG จิตเวช(ผูดูแล) ติดตามเยี่ยมและ

2.คาอาหาร

ตนเองหรือผูอื่น

สงแบบติดตามทางกลุมไลน CG

วาง 20 ราย

ภายใน 1 ป 85%

1.2 การลงขอมูลการติดตามเยี่ยมในเวปศูนยติดตามขอมูลผูปวย

x25 บ.x2มื้อ

2,000

วนาลักษณ

2000

อสม./CG

ดําเนินการ
แลว
ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

โรคจิตและทํา Careplan ครบตามเกณฑ
1.3 การประสานงานผูใหญบาน/เจาหนาที่ตํารวจ/อบต.ในการ

ดําเนินการ
แลว

จับกุมผูปวยจิตเวชฉุกเฉินสงไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาลนาน
รวมงบประมาณ (แหลงงบประมาณ เงินบํารุง รพ.ภูเพียง)

ดําเนินการ
แลว
ดําเนินการ
แลว

ภายใน 2 สัปดาหหลังเกิดเหตุ ติดตามทุก 1-2 เดือน จนครบ 1 ป ฝายแกว 2 ครั้ง
Kr4 ผูปวยโรคจิตเภท 1.การประชุมและอบรม CG จิตเวชที่ดูแลผูปวยจิตเภทกลุมเสี่ยงสูง

ดําเนินการ
แลว

25,000

0

0

0

15,000 10,000

0

0

0

0

0

0

0

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น ภาวะทันตสุขภาพ
สภาพปญหา หรือ GAP
1. เด็กทุกกลุมวัยมีปญหาโรคฟนผุในระดับสูง
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากอยางเปนระบบ
3. ประชากรวัยทํางานยังไมไดรับการสงเสริมสุขภาพชองปากอยางครอบคลุม
4. การจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ ยังไมครอบคลุม
วัตถุประสงคของประเด็น
1. เด็กทุกกลุมวัยรับการสงเสริม ปองกันและรักษาทางทันตกรรมอยางเหมาะสม
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพอยางเปนระบบ
3. ประชากร ๖ กลุมเปาหมายและกลุมวัยทํางานไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก อยางครอบคลุมตามเปาหมาย
4. เกิดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
1. เครือขายบริการสุขภาพสังกัดสป.ทุกแหง ใหบริการสุขภาพชองปาก อยางมีคุณภาพ (ประชากร 6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรม) อยางนอย รอยละ 60
2. มีตําบลฟนดี 1 แหงในอําเภอ (กลุมเด็กอายุ 0-3ป)
3. ศูนยพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานทันตสุขภาพ อยางนอย 1 แหง
4. โรงเรียนประถมศึกษาผานมาตรฐาน โรงเรียนฟนดี อยางนอย 1 แหง

ลําดับ ชื่อโครงการ
1 โครงการพัฒนา
ผูนํานักเรียน
ดานทันตสุขภาพ
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
ตําบลน้ําเกี๋ยน
อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน

วัตถุประสงค

กิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาผูนํา
นักเรียนดานทันต
สุขภาพในโรงเรียน
บานน้ําเกี๋ยน
2.เพื่อศึกษาผล
การแปรงฟนหลัง
อาหารกลางวัน
ภายใตการใชผูนํา
นักเรียนดานทันต
สุขภาพ

1.อบรมผูนํานักเรียน
ดานทันตสุขภาพจํานวน
20 คน
2.จัดกิจกรรมการแปรง
ฟนหลังอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
3.ตรวจสภาวะชองปาก
เปรียบเทียบกอนและ
หลังการดําเนินโครงการ
4.จัดกิจกรรมโรงเรียน
ชองปากสะอาดฟน
แข็งแรงทุกวันหลัง
เคารพธงชาติและ
ประกวดทุกภาค
การศึกษา

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
1.ผูนกั เรียนระดับ
ประถมศึกษาชั้นป
ที่ 1-6 รร.บานน้ํา
เกี๋ยน จํานวน 100
คน
2.ครูประจําชั้น ป.
1-6 จํานวน 6 คน

รายละเอียดงบประมาณ
1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
ละ 50 บาท และอาหารวาง
2 มื้อ*มื้อละ 25 บาท 26 คน
2.วัสดุฝกแปรงฟน(แปรงสี
ฟน+ยาสีฟน 50 กรัม)
จํานวน 26 ชุด ชุดละ 40
บาท
3.คาเอกสารแบบบันทึกการ
แปรงฟน จํานวน 6 เลม เลม
ละ 30 บาท
4.วัสดุจัดทําธงสุขภาพฟนดี
หนาชั้นเรียน 6 ชั้น ๆละ 3
ธงสี ชิ้นละ 100 บาท

จํานวนเงิน แหลงงบ
(บาท) ประมาณ
5,620

PPB

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ผูรับผิด
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,620
นาง
มุกดา
ศรีลา

ดําเนินการ
แลว

ลําดับ ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

2 โครงการ
สงเสริมปองกัน
ทันตสุขภาพ
ผูสูงอายุตําบล
น้ําเกี๋ยน

1.เพื่อสงเสริม
ปองกันทางทันต
สุขภาพผุสูงอายุ
ตําบลน้ําเกี๋ยน

กิจกรรม
1. ตรวจคัดกรอง
สุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุตําบลน้ําเกี๋ยน
ในหมูบาน
2.คืนขอมูลปญหา
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ
3.สงเสริมสุขภาพชอง
ปากดวยการทาสาร
ฟลูออไรดปองกันราก
ฟนผุและการแปรงฟน
ในผูสูงอายุ

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
ผูสูงอายุตําบลน้ํา
เกี๋ยน จํานวน 480
คน (รอยละ 80
ของจํานวน
ผูสูงอายุทั้งหมด)

รายละเอียดงบประมาณ

จํานวนเงิน แหลงงบ
(บาท) ประมาณ
9,010

1.คาเอกสารสมุดบันทึกการ
รับบริการตรวจสุขภาพชอง
ปากจํานวน 480 เลม ราคา
เลมละ 5 บาท
2.วัสดุแปรงฟนผูใหญ จํานวน
480 ดาม ราคาดามละ 12
บาท ยาสีฟนหลอดละ 160
กรัมราคาหลอดละ 70 บาท
จํานวน 5 หลอด
3.คาสารฟลูออไรดวานิช
จํานวน 100 ชิ้น (single
dose) รับการสนับสนุนจาก
รพ.ภูเพียง
4.วัสดุใบประกาศพรอมกรอบ
5 ชุดๆละ 100 บาท

PPB

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ผูรับผิด
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8,510
500
นาง
มุกดา
ศรีลา

ดําเนินการ
แลว

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

เด็กกลุมอายุ 0-2
ป ในเขตตําบลทา
นาวและตําบลนา
ปง จํานวน 120 คน

ชุดอุปกรณสาธิตการดูแล
สุขภาพชองปาก ชุดละ 45
บาท จํานวน 120 ชุดเทากับ
5,400บาท

ลําดับ ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

3 เด็กนอยฟนดี
เริ่มที่บาน

1.เพื่อปองกันการ
เกิดโรคฟนผุในกลุม
เด็กอายุ 0-2ป
2.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคฟนผุในเด็ก
กอนวัยเรียน
3.เพื่อใหผูปกครอง
มีความรูและ
สามารถปฏิบัต
ดูแลสุขภาพชอง
ปากของบุตรหลาน
ได

1.ตรวจฟนเด็กที่มารับ
วัคซีนในคลินิกเด็กดี
รพ.สต. ทานาว
2.เคลือบฟลูออไรดวาร
นิช
3.ใหความรูแก
ผูปกครอง ฝกทักษะ
การแปรงฟน
4.ออกติดตามเยี่ยมบาน
ในเขตตําบลนาปง

1.เพื่อเปนการ
สรางแรงกระตุน
และความตระหนัก
ใหนักเรียนสนใจ
ในการดูแลสุขภาพ
ชองปาก
2.เพื่อใหผูนํา
นักเรียนมีความรู
ดานทันตสุขภาพ
และสามารถนํา
ความรูมาเผยแพร
ใหกับนักเรียนกลุม
อื่นได

1.อบรมผูนํานักเรียน
ผูนํานักเรียน
2.ตรวจสุขภาพชอง
จํานวน 30 คน
ปาก 3.ยอมแผนคราบ
จุลินทรีย เดือนละ 1 ครั้ง

4 โครงการเด็ก
มวงใหมใสใจ
ชองปาก

จํานวนเงิน แหลงงบ
(บาท) ประมาณ
5,400

PPB

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ผูรับผิด
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,400

นางสาว
พัชรา
ภรณ
พรมพิชัย

ดําเนินการ
แลว

1.คาอาหารกลางวัน คนละ
70 บาท จํานวน 30 คน
เทากับ 2,100 บาท
2.คาอาหารวาง คนละ 25
บาท 30 คน จํานวน 2 มื้อ
เทากับ 1,500 บาท
3.ชุดอุปกรณสาธิตการดูแล
สุขภาพชองปาก ชุดละ 55
บาทจํานวน 30 ชุด เทากับ
1,650 บาท
4.คาวัสดุอุปกรณ สํานักงาน
จํานวน 1,500 บาท

6,750 PPB

6,750

นางสาว
พัชรา
ภรณ
พรมพิชัย

ไมได
ดําเนินการ

ลําดับ ชื่อโครงการ
5 อบรมพัฒนา
ศักยภาพแกน
นําอาสาสมัคร
ประจําหมูบาน
ในงาน
สาธารณสุข
ตําบลน้ําแกน

วัตถุประสงค

กิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครประจํา
หมูบานในการ
ดําเนินงานทันต
สาธารณสุข
2.เพื่อใหอาสามัคร
ประจําหมูบาน มีความรู
ในการดูแลสุขภาพชอง
ปากอยางถูกวิธีดวย
ตัวเองและถายทอด
ความรูใหกับคนในชุมชน
3.เพื่อประสานความ
รวมมือในการคนหา
และแกไขปญหา
สุขภาพชองปากใน
ชุมชนระหวางสถาน
บริการและเครือขาย
อาสาสมัครประจํา
หมูบานได

1.ทําแบบประเมินกอนหลัง การอบรม
2.ตรวจสุขภาพชองปาก
อาสาสมัครประจํา
หมูบาน ในแบบบันทึก
สภาวะชองปาก
3.อบรมใหความรูและ
ฝกทักษะเรื่องการดูแล
สุขภาพชองปาก
รวมทั้งการใชอุปกรณ
เพื่อการดูแลชองปาก
4.อาสาสมัครประจํา
หมูบาน ตรวจฟนดวย
ตัวเอง ยอมสีฟน ฝก
ปฏิบัติแปรงฟน

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
1.แกนนําอาสนา
สมัครประจํา
หมูบาน หมูบานละ
5 คน 10 หมูบาน
ทั้งหมด 50 คน
2. ตําบลน้ําแกน
อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน

รายละเอียดงบประมาณ
1.กิจกรรมอบรมอาสาสมัคร
ประจําหมูบาน
1.1 คาอาหารกลางวัน จํานวน
60 คน คนละ70 บาท เปนเงิน
4,200 บาท
1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 60 คน คนละ 2 มื้อ
มื้อละ 25 บาท เปนเงิน 3,000
บาท
1.3 คาปายไวนิลโครงการ 1,000
บาท
1.4 คาวิทยากรในการอบรม 1
ทาน/วัน วันละ 1,800 บาท รวม
1 วัน เปนเงิน 1,800 บาท
2.กิจกรรมตรวจฟนดวยตัวเอง
ยอมสี ฝกแปรงฟน
2.1 ชุดสาธิตการฝกการแปรงฟน
จํานวน 50 ชุด ชุดละ 55 บาท
เปนเงิน 2,750 บาท
2.2 คาชุดการยอมสีฟนไดแก
กานสําลี,สีผสมอาหาร 1 ชุด ชุด

จํานวนเงิน แหลงงบ
(บาท) ประมาณ
12,850

PPB

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ผูรับผิด
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12,850
นางสาว
พรรณ
ภัทร
อินตะ
วิชัย

ไมได
ดําเนินการ

ลําดับ ชื่อโครงการ
6 โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
ชองปากเด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษา
รร.บานมวงตึ๊ด
อ.ภูเพียง จ.นาน

7 โครงการ
สงเสริมทันต
สุขภาพในเด็ก
กลุม 0-3 ป

วัตถุประสงค

กิจกรรม

เพื่อใหเด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษา รร.
บานมวงตึ๊ด อ.ภู
เพียง จ.นาน ไดรับ
การสงเสริม
สุขภาพชองปาก
2.เพื่อใหเกิดแกน
นํานักเรียนดาน
ทันตสุขภาพ
3.เพื่อใหเกิด
กิจกรรมแปรงฟน
หลังอาหารกลางวัน

1.อบรมใหความรูและผึก
ทักษะการดูแลสุขภาพชอง
ปากนักเรียนและแกนนํา
โรงเรียนบานมวงตึ๊ด อ.ภู
เพียง จ.นาน
2.นักเรียนโรงเรียนบานมวง
ตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.นาน ตรวจ
ฟนดวยตัวเอง ยอมสีฟน
และฝกปฎิบัติแปรงฟน
3. ตรวจสภาวะชองปาก
เปรียบเทียบกอนและหลัง
การดําเนินโครงการ
4.จัดกิจกรรมแปรงฟนหลัง
อาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถม

1.เด็ก 0-3 ปไดรับ 1.ตรวจสุขภาพชองปาก
การตรวจชองปาก 2.ทาฟลูออไรดวานิช
ตามความเสี่ยง
2.เด็กที่มีความเสี่ย 3.ทาซิลเวอรฟลูออไรด
ตอการเกิดโรคฟน 4.ใหความรูทันตสุข
ผุสูงไดรับการทา ศึกษา
ฟลูออไรดเพื่ออง 5.ฝกทักษะ
กันฟนผุ
6.การเยี่ยมบาน
3. ผูปกครองไดรับ
ความรูทางทันต
สุขภาพและ
สามารถปฏิบัติให
ลูกได

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนบาน
มวงตึ๊ด ต.มวงตึ๊ด อ.ภู
เพียง จ.นาน จํานวน
68 คน

รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมอบรมใหความรู
-คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ70
บาท จํานวน 75 คน เปนเงิน5250
บาท
-คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 25 บาท
จํานวน 75 คน เปนเงิน 1875 บาท
-คาวิทยากรในการอบรม 1 ทาน/วัน
วันละ 1800 บาท เปนเงิน 1800
บาท
-คาไวนิลโครงการ 1000 บาท
กิจกรรมตรวจฟน ยอมสีฟน ฝก
ปฏิบัติแปรงฟน
-คาอุปกรณฝกทักษะการทําความ
สะอาดชองปากเด็ก 68 ชุด ชุดละ
55 บาทเปนเงิน 3740 บาท
-คาชุดสียอมฟน ไดแก กานสําลี สี
ผสมอาหาร 1 ชุด ชุดละ 100 เปน
เงิน 100 บาท

เด็กกลุมอายุ 0 - 3 1. คาฟลูออไรดวารนิช
ป ในเขต อําเภอ 2. คาชุดสาธิตการแปรงฟน
ภูพียง จํานวน
150 คน

จํานวนเงิน แหลงงบ
(บาท) ประมาณ
13,765

PPB

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ผูรับผิด
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13,765

นางสาว
ระ
วีวรรณ
ใหม
กันทะ

ไมได
ดําเนินการ

6,000

PPA

6,000

นางสุนทรี
ดีปนตา

ดําเนินการ
แลว

ลําดับ ชื่อโครงการ
8 โครงการ
สงเสริมทันต
สุขภาพในเด็ก
กลุม 13 - 24 ป

9 โครงการ
สงเสริมทันต
สุขภาพในกลุม
ผูสูงอายุ

วัตถุประสงค
1.ประชาชนอายุ
13 - 24 ปไดรับ
การตรวจชองปาก
2.ประชาชนที่มี
ความเสี่ยตอการ
เกิดโรคฟนผุสูง
ไดรบั การทา
ฟลูออไรดเพื่อ
ปองกันฟนผุ
3. ไดรบั ความรู
ทางทันตสุขภาพ
และสามารถปฏิบัติ
ได

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

1.ตรวจสุขภาพชองปาก ประชาชนกลุมอายุ 1. คาฟลูออไรดวารนิช
2.ทาฟลูออไรดตาม
13-24 ป ในเขต 2. คาชุดสาธิตการแปรงฟน
ความเสี่ยง
อําเภอภูเพียง
3.ใหความรูทันตสุขศึกษา จํานวน 150 คน
4. ไดรบั การรักษาทาง
ทันตกรรมตามความ
จําเปน

1.ตรวจสุขภาพชองปาก ผูสูงอายุ ในเขต
อําเภอภูพียง
1.ประชาชนอายุ 2.ทาฟลูออไรดตาม
จํานวน 200 คน
13 - 24 ปไดรับ ความเสี่ยง
การตรวจชองปาก 3.ใหความรูทันตสุขศึกษา
4.ไดรับการรักษาทาง
2.ประชาชนที่มี
ความเสี่ยตอการ ทันตกรรมตามความ
จําเปน
เกิดโรคฟนผุสูง
ไดรบั การทา
ฟลูออไรดเพื่อ
ปองกันฟนผุ
3. ไดรบั ความรู
ทางทันตสุขภาพ
และสามารถปฏิบัติ
ได

1. คาฟลูออไรดวารนิช
2. คาชุดสาธิตการแปรงฟน

จํานวนเงิน แหลงงบ
(บาท) ประมาณ
6,000

PPA

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ผูรับผิด
สถานะการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นางสุนทรี
ดีปนตา

6,000

ดําเนินการ
แลว

8,000

PPA

นาง
สุนทรี
ดีปนตา

8,000

ดําเนินการ
แลว

รวมงบที่ใช PPB

49,555

-

12,150

-

รวมงบที่ใช PPA

20,000

-

-

6,000

รวมงบประมาณ

69,555

-

12,150

6,000

5,620 17,020
-

-

5,620 17,020

-

-

13,765

-

1,000

-

-

-

-

6,000

-

-

8,000

-

-

-

19,765

-

1,000

8,000

-

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น สงเสริมการใหบริการแพทยแผนไทยในทุกสถานบริการ
สภาพปญหา หรือ GAP
1. จํานวนการใหบริการแพทยแผนไทย(หัตถการ) นวด อบ ประคบ ทับหมอเกลือ ยังมีสัดสวนนอย
2. จํานวนยาแผนไทยยังไมผานตามเกณฑที่ สปสช.กําหนด (10 รายการ)
3. ประชาชนยังเขาถึงบริการแพทยแผนไทยนอย
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพิ่มสัดสวนบริการเนน นวด อบ ประคบ ทับเหมอเกลือมากขึ้น
2. เพิ่มจํานวนรายการยาแผนไทยในบัญชียาของ คปสอ.
3. เพิ่มการเขาถึงบริการแพทยแผนไทยของประชาชน
4. บุคลากรผูใหบริการไดรับการพัฒนาศักยภาพ อยางตอเนื่อง
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
Kr1 : สัดสวนบริการ (หัตถการ)นวด อบ ประคบ ทับหมอเกลือเพิ่มมากขึ้นภาพรวม(อําเภอ) รอยละ 50
Kr2: มีจํานวนรายการยาแผนไทยในบัญชียาของ รพช./รพ.สต. เพิ่มขึ้นครบ 10 รายการ
Kr3: ประชาชนไดรับการจัดบริการแพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น รอยละ 30 (ออกหนวยบริการในโอกาสตางๆ)
KR4: บุคลากรมีความรูและความเชี่ยวชาญในงานเพิ่มขึ้น รอยละ 60
KR5: หนวยบริการ มีเรื่องเลา Case Study R2R วิจัย ของหนวยบริการดานแพทยแผนไทย นําเสนอในเวทีวิชาการ ในภาพรวม รอยละ 60
ลําดับ ชื่อโครงการ
1 พัฒนาระบบ
บริการแพทย
แผนไทย อ.ภู
เพียง

วัตถุประสงค
1. เพิ่มสัดสวน
บริการเนน นวด
อบ ประคบ ทับ
เหมอเกลือมากขึ้น

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
แหลง
รายละเอียดงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท)
พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ สถานะการ
ดําเนินการ

1. หนวยบริการเนนการ
พื้นที่หนวย
จัดบริการ (หัตถการ) นวด บริการทุกแหง
อบ ประคบ ทับหมอเกลือ
เพิ่มมากขึ้น ทั้งในและนอก
หนวยบริการ

-

-

-

1.นายวุฒิ
การณ อุป
ดําเนินการ
จักร
P P P P P P P P P P P P
แลว
2. น.ส.อร
ภัทร ละมอม

2. บุคลากรแพทยแผนไทย พื้นที่หนวย
เพิ่มการใหบริการเยี่ยมบาน บริการทุกแหง
ในกลุมผูปวยติดเตียง ติด
บาน ติดสังคม ผูสูงอายุ ผู
พิการ เพิ่มมากขึ้น

-

-

-

1.นายวุฒิ
การณ อุป
ดําเนินการ
P P P P P P P P P P P P จักร
แลว
2. น.ส.อร
ภัทร ละมอม

ลําดับ ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

2. เพิ่มจํานวน
3. จัดซื้อยาแผนไทยเพิ่มเติม
รายการยาแผนไทย ในระดับ คป.สอ. ใหครบ 10
ในบัญชียาของ คป รายการ
สอ.
3. เพิ่มการเขาถึง 4. เพิ่มกิจกรรมการรวม
บริการแพทยแผน ออกหนวยบริการแพทย
ไทยของประชาชน แผนไทยในกิจกรรมงาน
ตาง ๆ ทั้งในระดับตําบล
และอําเภอ
4. บุคลากรผู
ใหบริการไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ อยาง
ตอเนื่อง

กลุมเปาหมาย/
แหลง
รายละเอียดงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท)
พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
-

-

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

พื้นที่หนวย
1. คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากรผู
บริการทุกแหง/ รวมออกปฏิบัติงาน ครึ่ง
อําเภอ
วัน 120 บาท จํานวน
10 คนๆละ 7 ชั่วโมง
จํานวน 4 ครั้ง

บุคลากรแพทย
แผนไทย อ.ภู
เพียง จํานวน 15
คน

4,800

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

1,200

1. คาอาหารกลางวัน
มื้อละ 70 บาท 22 คน
จํานวน 4 ครั้ง เปนเงิน
6,160 บาท
2.อาหารวางมื้อละ 25
บาท * 2 มื้อ จํานวน 22
คน จํานวน 4 ครั้งบาท
จํานวน 10 คนๆละ 7
ชั่วโมง จํานวน 4 ครั้ง
เปนเงิน 4,400

10,560

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

2,640

1. คาอาหารกลางวัน
มื้อละ 70 บาท 15 คน
เปนเงิน 1,050 บาท
2. อาหารวางมื้อละ 25
บาท * 2 มื้อ จํานวน 15
คน เปนเงิน 750
3.คาตอบแทนวิทยากร

3,600

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ผูรับผิดชอบ สถานะการ
ดําเนินการ

1.นายวุฒิ
การณ อุป
อยู
จักร
ระหวาง
2. น.ส.อร ดําเนินการ
ภัทร ละมอม

P

5. จัดประชุมคณะทํางาน คณะทํางาน
พัฒนาแพทยแผนไทย ทุก 3 แพทยแผนไทย
เดือน
อ.ภูเพียง จํานวน
22 คน

6. จัดการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบริการ ใหกับ
ผูใหเบริการ

ในแผนจัดซื้อยาของ
คป.สอ.

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ

1,200

1,200

2,640

3,600

1.นายวุฒิ
การณ อุป
ไมได
จักร
2. น.ส.อร ดําเนินการ
ภัทร ละมอม

1,200

2,640

2,640

1.นายวุฒิ
การณ อุป
จักร
2. น.ส.อร
ภัทร ละมอม

ไมได
ดําเนินการ

1.นายวุฒิ
การณ อุป
จักร
ไมได
2. น.ส.อร ดําเนินการ
ภัทร ละมอม

ลําดับ ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม
7. รวมนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับอําเภอ

5. รพช.สามารถ
เปดบริการคลินิค
กัญชาทาง
การแพทยได

กลุมเปาหมาย/
แหลง
รายละเอียดงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท)
พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
บุคลากรแพทย
แผนไทย อ.ภู
เพียง จํานวน 15
คน

-

8. จัดคลินิคกัญชาทาง
การแพทยใน รพช.(รพ.ภู
เพียง)

ทีมงานยาเสพ
ติด/แพทยแผน
ไทย /งานเภสัชฯ
รพ.ภูเพียง

-

9. บุคลากรงานยาเสพติด
ของ รพช./รพ.สต.เขารับ
การอบรมออนไลนและสอบ
ขึ้นทะเบียนกัญชาทาง
การแพทย

ทีมงานยาเสพ
ติด/แพทยแผน
ไทย/งานเภสัชฯ
รพ.ภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

รวมงบประมาณ

ดําเนินการ

1.นายวุฒิ
การณ อุป
ไมได
จักร
2. น.ส.อร ดําเนินการ
ภัทร ละมอม

P

สามารถเบิกคาใชจาย
ตาง ๆ และ
คาลงทะเบียนจากตน
สังกัด และไมถือเปนวัน
ลา

ผูรับผิดชอบ สถานะการ

-

น.ส.อรภัทร
ละมอม
ดําเนินการ
P P P P P P P P P P
แลว

-

1.นายวุฒิ
การณ อุป
ไมได
จักร
P
2. น.ส.อร ดําเนินการ
ภัทร ละมอม

P

18,960

0

0

P

3,840

0

P

P

4,800 2,640 1,200 2,640 1,200

P

0

2,640

0

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น การพัฒนาคูณภาพสถานบริการตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว
สภาพปญหา หรือ GAP 1. รพ.สต.ยังตองมีการพัฒนาตามเกณฑในอีกหลายประเด็น
2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
3. ทีมสนับสนุนการพัฒนายังขาดการเติมเต็มสวนขาดตามบทบาทหนาที่
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพื่อพัฒนา รพ.สต. ตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว และสรางแรงบันดาลใจผูปฏิบัติในการพัฒนาตามเกณฑ
ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key Results KRs)
1. รพ.สต. ผานคุณภาพระดับ 5 ดาว รอยละ 85
ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

1 พัฒนาโรงพยาบาล
1. เพื่อพัฒนา รพ.สต.
สงเสริมสุขภาพตําบล อ.ภูเพียง ใหผานเกณฑ
ติดดาว อําเภอภูเพียง รพ.สต.ติดดาว
ป 2564

กิจกรรม
1. จัดทําขอมูลรายงานผลการ
พัฒนาจากปกอน และขอมูล
สถานะการพัฒนากอนเขาสูการ
พัฒนา ป 2564 และรายงานที่
ประชุมประจําเดือนทุกเดือน

กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมาย
-

รายละเอียด
งบประมาณ

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

3. ติดตามแนวทางการพัฒนาตาม
สวนขาดของ รพ.สต.ในที่ประชุม
ประจําเดือน

-

4. รพ.สต.ประเมินตนเองตาม
เกณฑผานหนา Website

-

ไตรมาส 3

ผูรับผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

นายวิชัย
ศิรวิ รวัจนชัย
สสอ.ภูเพียง
/
น.ส.หทัยรัตน
เวชมนัส
รพ.ภูเพียง

ดําเนินการ
แลว

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไมใชงบประมาณ
/

2. เพื่อกระตุนกลไก 2. แตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ คณะบุคลากร ใน สสอ. 10 / รพ.ภู
การพัฒนาตาม
เพือ่ หนุนเสริมตามประเด็นงานที่ เพียง 5 คน
บทบาทหนาที่ใน
กําหนด 15 คน
กระบวนการพัฒนา
รพ.สต.ติดดาว

ไตรมาส 2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ไมใชงบประมาณ

ดําเนินการ
แลว

/

ไมใชงบประมาณ
/

ไมใชงบประมาณ

5. ประชุมราชการ และคณะทํางาน คณะทํางานพัฒนา ฯ จํานวน 15 คน คาอาหารกลางวัน
สสอ./รพ. ลงพื้นที่ประเมินตาม รพ.สต.ทัง้ 10 แหง (เชา 1 แหง / คณะทํางาน 15 คน *
เกณฑ และสงผลการประเมินให บาย 1 แหง) รวม 5 วัน
70 บาท * 5 วัน
สสจ.นาน

/

/

/

/

/

/

เงินบํารุง รพ.
ภูเพียง

/

/

/

ดําเนินการ
แลว
ดําเนินการ
แลว

/

5,250

/

5,250

ยังไมได
ดําเนินการ

ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

คณะทํางานพัฒนา ฯ จํานวน 15 คน คาอาหารวาง 15 คน
รพ.สต.ทั้ง 10 แหง (เชา 1 แหง /
* 25 บาท * 2 มื้อ *
บาย 1 แหง) รวม 5 วัน
5 วัน

3,750

เงินบํารุง รพ.
ภูเพียง

คณะทํางานพัฒนา ฯ จํานวน 15 คน คาอาหารกลางวัน
รพ.สต. 2 แหง (เชา 1 แหง / บาย 1 คณะทํางาน 15 คน *
แหง) รวม 1 วัน
70 บาท * 1 วัน

1,050

เงินบํารุง รพ.
ภูเพียง

คณะทํางานพัฒนา ฯ จํานวน 15 คน คาอาหารวางคณะ
รพ.สต. 2 แหง (เชา 1 แหง / บาย 1 ทํางาน 15 คน * 25
แหง) รวม 1 วัน
บาท * 2 มื้อ * 1 วัน

750

คณะทํางานพัฒนา ฯ จํานวน 15 คน คาอาหารกลางวัน
รพ.สต. 2 แหง วันละ 1 แหงรวม 2 คณะทํางาน 15 คน *
วัน
70 บาท * 2 วัน

2,100

8. จัดทําสรุปผลการพัฒนางานเพื่อ คณะทํางานพัฒนา ฯ จํานวน 15 คน คาอาหารวางคณะ
รายงานผูบริหาร
รพ.สต. 2 แหง วันละ 1 แหงรวม 2 ทํางาน 15 คน * 25
วัน
บาท * 1 มื้อ * 2 วัน

750

กิจกรรม

6. คณะทํางานติดตาม รพ.สต.
เปาหมาย เพื่อเตรียมความพรอม
และพัฒนารับการประเมินไขว
อําเภอ/สายใต

7. รพ.สต.พื้นที่เปาหมาย รับการ
ประเมินไขวอําเภอ/สายใต

กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

13,650

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3,750

เงินบํารุง รพ.
ภูเพียง

สถานะการ
ดําเนินการ
ยังไมได
ดําเนินการ

1,050

ยังไมได
ดําเนินการ

750

ยังไมได
ดําเนินการ

เงินบํารุง รพ.
ภูเพียง

2,100

ยังไมได
ดําเนินการ

เงินบํารุง รพ.
ภูเพียง

750

ยังไมได
ดําเนินการ

0

0

0

0

0

0

0

0 9,000 1,800 2,850

0

0

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ประเด็น พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานสาธารณสุข
สภาพปญหา หรือ GAP
ศักยภาพเชิงวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขของ คปสอ.ภูเพียงยังกระจุกตัวในบางกลุมวิชาชีพ บางสายงาน ผูที่มีผลงานวิชาการสวนใหญเปนรายเกา สวนใหญยังขาดทักษะเชิงวิชาการในการรวบรวมและเรียบเรียงผลจากการปฏิบัติงานให
เปนผลงานวิชาการที่เปนแบบแผนและถูกหลักวิชาการ
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพื่อเสริมพลังนักวิจัยรายเกาใหมีผลงานวิชาการที่ตอ เนื่อง
2. เพื่อกระตุนและเพิ่มทักษะแกบุคลากรที่ยังไมเคยมีผลลงานวิชาการใหมีผลงานในเชิงประจักษ
3. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการสงผลวิชาการคัดเลือกในเวทีวิชาการระดับตางๆ
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
Kr1. ผูเคยมีผลงานวิชาการรายเกาไดรับการอบบรมฟนฟูและกะตุนใหตอยอดผลงานวิชาการอยางนอยรอยละ 80
kr2: ผูไมเคยจัดทําผลงานวิชาการมีการจัดทําผลงานวิชาการอยางงายอยางนอยรอยละ 40
kr3: มีผลงานวิชาการของ คปสอ.ภูเพียงไดรับการคัดเลือกหเปนผลงานวิชาการดีเดนระดับจังหวัดขึนไปอยางนนอย 1 ผลงาน
ลําดับ ชื่อโครงการ
1 พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ
บุคลากร
สาธารณสุข คป
สอ.ภูเพียง ป
2564

วัตถุประสงค
1.เพื่อเสริมพลัง
นักวิจัยรายเกาใหมี
ผลงานวิชาการที่
ตอเนื่อง

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

1. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
และประชุมพิจารณา
วิชาการ คปสอ.ภูเพียง
หลักเกณฑการอุดหนุนทุน 10 คน
วิจัย/พิจารณาโครงรางวิจัย
ที่ใชงบประมาณCUP

รายละเอียดงบประมาณ
1.) คาอาหารกลางวันจํานวน 10 คนๆละ 3
มื้อๆละ 70 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 10
คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 1,500
บาท
3.) คาเอกสารอัดสําเนาประกอบการประชุม
จํานวน30ชุดๆละ10 บาท เปนเงิน 300 บาท

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ
3,900

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,300

1,300

1300

ผูรับ สถานะการ
ผิดชอบ ดําเนินการ
วิทธวัส ธง
เงิน

ดําเนินการ
แลว

ลําดับ ชื่อโครงการ

2

วัตถุประสงค

2. เพื่อกระตุนและ
เพิ่มทักษะแก
บุคลากรที่ยังไมเคยมี
ผลลงานวิชาการใหมี
ผลงานในเชิงประจักษ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ผูเคยจัดทําผลงาน
วิชาการและมี
ประสบการณนําเสนอ
ผลงานในเวทีระดับ
จังหวัดขึ้นไป 20 คน

1.) คาอาหารกลางวันจํานวน 20 คนๆละ3
23,700 เงินบํารุง
มื้อๆละ70 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
รพ.ภูเพียง
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มจํานวน 20
คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 3,000
บาท
3.) คาเอกสารอัดสําเนาประกอบการประชุม
จํานวน90ชุดๆละ20 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
4.) คาสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆละ 12
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท
5.) คาปายไวนิลจํานวน 1 ผืนขนาด 1x2
ตารางเมตรๆละ 150 บาท เปนเงิน 300 บาท

8,100

1. จัดอบรมหลักสูตร
พื้นฐาน Basic academic
field สําหรับผูไมเคยมี
ผลงานวิชาการที่ผานมา
จํานวน 3 วัน

ผูไมเคยจัดทําผลงาน
วิชาการหรือไมเคยมี
ประสบการณนําเสนอ
ผลงานในเวทีระดับ
จังหวัดขึ้นไปโควตา 10
คน

1.) คาอาหารกลางวันจํานวน 10 คนๆละ 3
มื้อๆละ 70 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มจํานวน 10
คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 1,500
บาท
3.) คาเอกสารอัดสําเนาประกอบการประชุม
จํานวน30ชุดๆละ 20 บาท เปนเงิน 600 บาท
4.) คาสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆละ 12
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท
5.) คาปายไวนิลจํานวน 1 ผืนขนาด 1x2
ตารางเมตรๆละ 150 บาท เปนเงิน 300 บาท

6,600

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. จัดอบรมหลักสูตร
Advance ดานระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติวิจัยขั้นสูงตอ
ยอดสําหรับผูเคยมีผลงาน
วิชาการที่ผานมาจํานวน 3
วัน

18,900

ไตรมาส 2
7,800

7,800

ผูรับ สถานะการ
ผิดชอบ ดําเนินการ
วิทธวัส ธง
เงิน

ไมได
ดําเนินการ

6,000

6,300

วิทธวัส ธง
เงิน

ดําเนินการ
แลว

ลําดับ ชื่อโครงการ
3
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3. เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์จากการ
สงผลวิชาการคัดเลือก
ในเวทีวิชาการระดับ
ตางๆ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

1. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผ บุคลากรสาธารณสุขผูมี
งานยอดเยียมและดีเดน
ผลงานวิชาการโควตา 15
ระดับอําเภอและเตรียม
ผลงาน
ความพรอมการปรับปรุง
ผลงานกอนนําเสนอเวทีอื่น
ที่สูงกวาจํานวน 1 วัน

รายละเอียดงบประมาณ
1.) คาอาหารกลางวันจํานวน 20 คนๆละ1
มื้อๆละ70 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มจํานวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 1,000
บาท
3.) คาอัดสําเนารวบรวมผลงานวิชาการ
ประจําป คปสอ.จํานวน 20ชุดๆละ80 บาท
เปนเงิน 1,600 บาท
4.) คาสมนาคุณผูวิพาษผลงาน 2 คนๆละ 8
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
5.) คาปายไวนิลจํานวน 1 ผืนขนาด 1x2
ตารางเมตรๆละ 150 บาท เปนเงิน 300 บาท
6.) คาเกียรติบัตรพรอมกรอบจํานวน 15 ชุดๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 1,500 บาท

จํานวน
แหลง
เงิน (บาท) งบประมาณ
15,400

รวมงบประมาณ 61,900

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

ผูรับ สถานะการ
ผิดชอบ ดําเนินการ
วิทธวัส ธง
เงิน

15,400

ระหวาง
ดําเนินการ

0

16,000

0

0

15,100

0

0

30,800

0

0

0

0

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่เปนเลิศ
ประเด็น การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพอําเภอภูเพียง
สภาพปญหา หรือ GAP
1. Admin และผูปฏิบัติ ขาดการประสานงานดานการบันทึก การแกไขระบบขอมูล HDC ขาด center ICT ระดับอําเภอ
2. ผูใชขอมูล (กลุมงาน) ไมเขาใจการใชขอมูล
3. ทักษะการใชโปรแกรม HDC ของบุคลากรยังมีจํากัด
4. PM ขาดการกํากับติดตาม/ความรูการใชขอมูล
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพื่อใหผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศเขาใจแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพอําเภอภูเพียง ป 2564
2. เพื่อใหผูบันทึกขอมูลสามารถบันทึกขอมูลบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหมีการกํากับ ติดตาม การบันทึกขอมูลอยางสม่ําเสมอ
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1. ผูบันทึกขอมูลสามารถบันทึกขอมูลบริการไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 85
2. ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศสามารถติดตาม กํากับ และตรวจสอบขอมูลได ไดรอ ยละ 100
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 ประชุมชี้แจง
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
ขอมูลสุขภาพ
อําเภอภูเพียง

วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

หนวยบริการมี 1.จัดประชุมชี้แจงแนว
ผูดูแลระบบงานขอมูล
ขอมูลขาวสารที่ ทางการพัฒนาระบบขอมูล 43 แฟม ระดับ
มีคุณภาพ และ สุขภาพอําเภอภูเพียง
อําเภอและทุก รพ.สต.
ใชประโยชนใน
จํานวน 15 คน
การปฏิบัติงาน

รายละเอียดงบประมาณ

- คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมบรมอม
15 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70
บาท เปนเงิน 1,050 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
บรมอม 15 คน คน x 2 มื้อ มื้อละ
25 บาท x 1 วัน เปนเงิน 750 บาท

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ

1,800 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.
1,800

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

นาย
สงกรานต
เสนนันตา
ดําเนินการแลว

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

2. ประชุมผูดแู ลระบบ
ขอมูลของ รพ.สต. โดยสุม
ตรวจเวชทะเบียน อยาง
นอย 3 เดือน/ครั้ง จํานวน
ตัวอยางของผูปวยที่มารับ
บริการ อยางนอย 40 ราย
ตอครั้ง

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

ผูดูแลระบบงานขอมูล
43 แฟม รพ.ภูเพียง
รพสต.ทุกแหง /
จนท.ผูบันทึกบริการ
รพ.สต. จํานวน 30 คน

รายละเอียดงบประมาณ

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ

- คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมประชุม
30 คน X 1 มื้อ X มื้อละ 70 บาท
X 4 ครั้ง เปนเงิน 8,400 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
บรมอม 30 คน คน x 2 มื้อ มื้อละ
25 บาท x 4 ครั้ง เปนเงิน 6,000
บาท

14,400 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

3. ทีม Audit ออกนิเทศ
งานและประเมินคุณภาพ
ขอมูล แบบไขวพื้นที่

- คาเบี้ยเลี้ยง ทีม Audit 7 คน X คน
ละ 120 บาท X 10 วัน

8,400 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใชงานระบบขอมูล
HDC/Data Exchange

จนท.ใน รพ./รพ.สต. - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมบรมอม
60 คน X 1 มื้อ X มื้อละ 70 บาท
จํานวน 60 คน
เปนเงิน 4,200 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
บรมอม 60 คน คน x 2 มื้อ มื้อละ
25 บาท เปนเงิน 3,000 บาท

7,200 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบันทึกขอมูลใน
โปรแกรม e-cliam และ
RCM

ผูดูแลระบบงานขอมูล
43 แฟม ระดับ
อําเภอและทุก รพ.สต.
จํานวน 15 คน

3,300 เงินบํารุง
รพ.ภูเพียง

- คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมบรมอม
15 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 70
บาท เปนเงิน 1,050 บาท
- อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ผูเขารวม
บรมอม 15 คน คน x 2 มื้อ มื้อละ
25 บาท x 1 วัน เปนเงิน 750 บาท
- คาสําเนาเอกสาร 15 เลมๆละ 100
เปนเงิน 1,500 บาท

รวมงบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

3,600

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

3,600

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

3,600

ก.ย.

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

3,600

ยังไมได
ดําเนินการ

8,400

ยังไมได
ดําเนินการ

7,200

ยังไมได
ดําเนินการ

3,300

3,300

ยังไมได
ดําเนินการ

20,700

0 5,100 3,600

7,200

0

3,600

0 3,300 3,600

0 8,400 3,600

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุของคกรสาธารณสุขอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่เปนเลิศ
ประเด็น การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สภาพปญหา หรือ GAP
1. ขาดการนิเทศงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขประจําปงบประมาณยังทําไดไมสมบูรณ
3. การกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรยังไมครอบคลุมถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขประจําปงบประมาณ
4. การกําหนดระยะเวลาออกประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกําหนดกระชั้นชิด
5. การกําหนดเกณฑการประเมินกําหนดลาชา
6. ทีมประเมินผลการปฏิบัติราชการออกปฏิบัติงานไมพรอมกัน
วัตถุประสงคของประเด็น (objective:O)
1. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขฯ งานประจํา และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
2. เพื่อจัดทําเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมงานตามแผนการดานสาธารณสุขฯ งานประจํา และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3. เพื่อกําหนดรูปแบบการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ 2564
4. เพื่อพัฒนาทีมประเมินใหมีความเชี่ยวชาญในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ผลลัพธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1. ผูปฏิบัติงานทุกระดับเกิดความเขาใจในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขฯ งานประจํา และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
2. มีเกณฑประเมินผลการปฏิบัตริ าชการที่ครอบคลุมงานตามแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขฯ งานประจํา และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3. ไดรูปแบบการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564
4. ทีมประเมินระดับอําเภอมีความเชี่ยวชาญในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ลําดับ

ชื่อโครงการ

1 โครงการนิเทศ
กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ดานสาธารณสุข
อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการดาน
สาธารณสุขฯ งานประจํา และ
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ
ดานสาธารณสุข คปสอ.ภูเพียง ป
2564 นโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและผูบริหารทุกระดับ
และชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฺฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2564

กลุมเปาหมาย
/พื้นที่เปาหมาย
ผูบริหารและบุคลากร
สาธารณสุข คปสองภู
เพียง จํานวน 80 คน
จัดประชุมในสถานที่
เอกชน

รายละเอียดงบประมาณ
1. คาอาหารกลางและอาหาร
เย็นมื้อๆละ 250 บาท
จํานวน 1 วันๆละ 80 คน
เปนเงิน 40,000 บาท
2. คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม มื้อๆละ 50 บาท
จํานวน 2 มื้อละ 80 คน เปน
เงิน 8,000 บาท

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ
48,000

เงินนอก
งบประมาณ
ประเภท
เงินบํารุง
สสอ.ภูเพียง

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ สถานะการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

48,000

ดําเนินการ
แลว

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม
2. ประชุมจัดทําขอมูลการนิเทศ
งานทุกประเด็น จํานวน 2 วัน
3. กําหนดวัน-เวลาออกนิเทศงาน
และแจง รพ.สต.ทราบ
4. ออกนิเทศงานตามวัน-เวลาที่
กําหนด จํานวน 10 แหงๆละ 1
วัน จํานวน 2 ครั้ง

2. เพื่อจัดทําเกณฑประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม
งานตามแผนการดาน
สาธารณสุขฯ งานประจํา และ
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

3. เพื่อพัฒนาทีมประเมินใหมี
ความเชี่ยวชาญในการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

กลุมเปาหมาย
/พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

1. กลุมเปาหมาย :
บุคลากร สสอ.ภูเพียง
จํานวน 12 คน
2. พื้นที่เปาหมาย : รพ.
สต.ในอําเภอภูเพียง
จํานวน 10 แหง

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ

1. คาอาหารกลางมื้อๆละ 70
บาท จํานวน 2 วันๆละ 12
คน เปนเงิน 1,680 บาท
2. คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม มื้อๆละ 25 บาท
จํานวน 4 มื้อละ 12 คน เปน
เงิน 1,200 บาท
3. คาเบี้ยเลี้ยงผูออกนิเทศ
งานวันละ 120 บาท จํานวน
20 วันๆละ 10 คน เปนเงิน
24,000 บาท
1. ประชุมจัดทําเกณฑประเมิน 1. บุคลากร สสอ.ภูเพียง 1. คาอาหารกลางมื้อๆละ 70
กําหนดรูปแบบ เชน การนําเสนอ รพ.ภูเพียง และ รพ.สต. บาท จํานวน 4 วันๆละ 20
การจัดทํารูปเลมสรุปผลงาน
จํานวน 20 คน
คน เปนเงิน 5,600 บาท
(รอบ2) การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. สสอ. และ ผอ.รพ. 2. คาอาหารวางและ
จริงและประชุมทบทวนเกณฑ
สต.จํานวน 20 คน
เครื่องดื่ม มื้อๆละ 25 บาท
ประเมินจํานวน 2 วัน
3. พื้นที่เปาหมาย : รพ. จํานวน 8 มื้อละ 20 คน เปน
2. ชี้แจงเกณฑประเมินตอ
สต.ในอําเภอภูเพียง
เงิน 4,000 บาท
ผูบริหารระดับ คปสอ./สสอ./รพ. จํานวน 10 แหง
3. คาเบี้ยเลี้ยงผูออกประเมิน
สต. จํานวน 2 วัน
งานวันละ 120 บาท จํานวน
3. ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน
20 วันๆละ 10 คน เปนเงิน
ตามวัน-เวลาที่กําหนด จํานวน 10
24,000 บาท
แหงๆละ 1 วัน จํานวน 2 ครั้ง

26,880

1. จัดอบรมทีมประเมิน เรื่อง การ 1. บุคลากร สสอ.
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวหนากลุมงาน รพช.
และ ผอ.รพ.สต. จํานวน
30 คน

8,400

1. คาอาหารกลางมื้อๆละ 70
บาท จํานวน 2 วันๆละ 30
คน เปนเงิน 4,200 บาท
2. คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม มื้อๆละ 25 บาท
จํานวน 4 มื้อละ 30 คน เปน
เงิน 3,000 บาท
3. คาตอบแทนวิทยากร
อบรม 4 ชั่วโมงๆละ 300
เปนเงิน 1,200 บาท

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ สถานะการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
2,880
เงิน
นาย
งบประมาณ
พิษณุ
สสอ.ภูเพียง
อินปา
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ดําเนินการ
แลว

33,600

เงิน
งบประมาณ
สสอ.ภูเพียง

12,000

12,000

4,800

4,800

12,000

เงิน
งบประมาณ
สสอ.ภูเพียง

4,800

นาย
พิษณุ
อินปา

ดําเนินการ
แลว

12,000

3,600

นาย
พิษณุ
อินปา

ไมได
ดําเนินการ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย
/พื้นที่เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ /การใชงบประมาณ

จํานวนเงิน
แหลง
(บาท) งบประมาณ

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระหวาง คปสอ.ใน
จังหวัดนาน

1. บุคลากร สสจ.นาน
สสอ. หัวหนากลุมงาน
รพช.ในจังหวัดนาน
จํานวน 45 คน

1. คาอาหารกลางมื้อๆละ 70
บาท จํานวน 3 วันๆละ 45
คน เปนเงิน 9,450 บาท
2. คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม มื้อๆละ 25 บาท
จํานวน 6 มื้อละ 45 คน เปน
เงิน 6,750 บาท

16,200

3. สรุปผลการประเมินประจําป

1. บุคลากร สสอ. ผอ. 1. คาอาหารกลางมื้อๆละ 70
รพ.สต หัวหนากลุมงาน บาท จํานวน 2 วันๆละ 30
ใน คปสอ.ภูเพียง
คน เปนเงิน 4,200 บาท
จํานวน 30 คน
2. คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม มื้อๆละ 25 บาท
จํานวน 4 มื้อละ 30 คน เปน
เงิน 3,000 บาท

7,200

รวมงบประมาณ 140,280

ผูรับ
ผิดชอบ สถานะการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
5,400
5,400
5,400
เงินนอก
นาย
งบประมาณ
พิษณุ
ประเภท
อินปา
เงินบํารุง
สสอ.ภูเพียง
ไมได
ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เงินนอก
งบประมาณ
ประเภท
เงินบํารุง
สสอ.ภูเพียง

7200

นาย
พิษณุ
อินปา

อยูระหวาง
ดําเนินการ

0

50,880

4,800 5,400 4,800

0

5,400 4,800

0

5,400 3,600 7,200

