แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข
ของสานักงานสาธารณสุข อาเภอเชียงกลาง
( สสอ.เชียงกลาง )
ประจาปีงบประมาณ 2564

สรุปแผนพัฒนาสุขภาพ สสอ.เชียงกลาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี งบประมาณ 2564
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
สสจ.น่าน
CUP.เชียงกลาง

ประเด็น
การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
การป้องกันและควบคุม
โรควัณโรค

1 มุง่ เน้นการ
สร้างเสริม
สุขภาพ
รวมทั้งพัฒนา
ความร่วมมือ
ของภาคี
เครือข่ายและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงาน/โครงการ
1. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อาเภอเชียงกลาง
2. การป้องกันและควบคุมวัณโรค อาเภอ
เชียงกลาง ปีงบประมาณ2564

การป้องกันและ
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 อาเภอเชียงกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1. โรคโควิด-19
ด้านส่งเสริม อาหารปลอดภัย
4. อาหารปลอดภัย อาเภอเชียงกลาง
สุขภาพ ป้องกัน
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
โรค และ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและแก้ไขภาวะ
คุ้มครองผู้บริโภค 0-5 ปี
เด็กเตี้ย ปี2564
เป็นเลิศ (PP&P
6. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
Excellence)
ชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วย
คณะกรรมการพัฒนา
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต (พชอ.)
ระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอชียงกลาง
จังหวัดน่าน

หมวดงบประมาณ
ผู้รับผิดชอ เงินบารุง กองทุน
บหลัก
รพ.ชก. จิตเวช
สุวิทย์,ศุภ
4,250.0
การ
สุวิทย์,ศุภ
6,125.0
การ

รวม
ระดับความสาคัญ
สสจ.น่าน งบประมาณ
4,250.0

ประเด็นมุง่ เน้น

6,125.0

ประเด็นมุง่ เน้น

สุวิทย์,ศุภ
การ

12,100.0

12,100.0

ประเด็นมุง่ เน้น

สุวิทย์

34,690.0

34,690.0

ประเด็นมุง่ เน้น

สรัลรัตน์

16,500.0

16,500.0

ประเด็นมุง่ เน้น

60,000.0

ประเด็นมุง่ เน้น

นายวินัย
อุทัย

60,000.0

เป็นเลิศ (PP&P
เครือข่ายและ
Excellence)
ชุมชนให้เข้มแข็ง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
สสจ.น่าน
CUP.เชียงกลาง

ประเด็น

ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม
2 จัดบริการ
สุขภาพแบบ
องค์รวมอย่างมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านบริการเป็น การลดอัตราการฆ่าตัว
เลิศ (Service ตายสาเร็จ
Excellence)

การพัฒนางานวิชาการ
3. พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ระบบบริหาร
บุคลากรเป็นเลิศ
จัดการ
(People
ทรัพยากรด้วย
Excellence) องค์กรสร้างสุข
ธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ
7. โครงการป้องกันการพลัดตก หกล้มใน
ผู้สูงอายุ

หมวดงบประมาณ
ผู้รับผิดชอ เงินบารุง กองทุน
บหลัก
รพ.ชก. จิตเวช
นายชูชีพ
ปัญญานะ

รวม
ระดับความสาคัญ
สสจ.น่าน งบประมาณ

18,000.0

8. โครงการ หมูบ่ า้ นร่วมใจแก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม "หมูบ่ า้ นสร้าง อรไท ,
เกรียงศักดิ์ ,
สุข สื่อสารด้วยรัก 1 หมูบ่ า้ น 1 รพ.สต.
ชุติกาญจน์
บ้านนา้ อ้อ ม.3 ต.เปือ

30,000.0

ประเด็นมุง่ เน้น

30,000.0

ประเด็นมุง่ เน้น

9. พัฒนางานวิชาการของเครื่อข่ายบริการ วินยั /วิภา
สาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง ประจาปี 2564 พร/ธมภร

20,100.0

20,100.0 งานตามFunction

10. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายแก่
บุคลากรในเครือข่ายสาธารณสุขอาเภอเชียง สุภาวดี,
กลาง " วิ่ง-เล่น-เต้น-ปัน่ : Happy body
ศุภชัย,
Cup Chiang klang "

5,000.0

5,000.0

116,765.0 30,000.0 60,000.0

( นางวิภาพร ทิพย์อามาตย์ )
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เสนอแผน

18,000.0

( นายวินยั อุทัย )
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

ประเด็นมุง่ เน้น

206,765.0

( นายชูชีพ ปัญญานะ )
สาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
ผู้อนุมตั แิ ผน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
สภาพปัญหา หรือ GAP
1. ประชาชนบางกลุ่มไม่ตระหนักในการป้องกันโรค
2. มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
3. วัสดุอปุ กรณ์ในการควบคุมโรคไม่เพียงพอ(การสนับสนุนจากอปท.)
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
- อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ20 จากค่ามัธยฐาน5ปียอ้ นหลัง และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรที่ดีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่
1. มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและมีแผนจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง
2. มีการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ (ไม่มีการระบาดในระลอกที2่ )
3. มีการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ(ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)
ลาดับ

ชือ่ โครงการ

1 การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอาเภอ
เชียงกลาง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

-เพื่อลดอัตราป่วย
- ประชุมภาคีเครือข่ายร่วม
โรคไข้เลือดออกและ วางแผนกาหนดมาตรการ
ป้องกันการเสียชีวิต เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
จากโรค
การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่

กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่ออาเภอทุกภาค
ส่วน/ผู้นาชุมชน / อปท/ทีม
SRRTระดับอาเภอ/ตาบล
จานวน 100คน

รายละเอียด
งบประมาณ

ใช้งบประมาณ
ร่วมกับโครงการ
ป้องกันโรคโควิด19

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

สุวิทย์,นิคม
,ศุภการ

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- ประชุมทบทวนการ
สอบสวนโรค ถอดบทเรียน
กรณีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ในรอบ
ปีที่ผ่านมา
- จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก(แผนกรณีปกติ
,ช่วงเกิดโรคและหลังเกิด
โรค)

รายละเอียด
งบประมาณ

กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุม
โรคติดต่ออาเภอ/ทีมSRRT
ระดับอาเภอ/ตาบล จานวน
20คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

-ค่าอาหาร
กลางวัน1มื้อ
และอาหารว่าง 2
มื้อ 20คนx100บ.
2,000

คืนข้อมูล ผลกระทบจาก อสม. ประชาชน ท้องถิ่น
การป่วย/การระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ทั้งด้าน
สาธารณสุขและด้าน
เศรษฐกิจ กระตุ้น การ
บังคับใช้มาตราการชุมชน
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
อาเภอ/ตาบล

ใม่มีค่าใช้จ่าย

- ประชุมทบทวนแนว
ทางการวินิจฉัย,การดูแล
รักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก(ตามCPG
จังหวัด/กระทรวงฯ)

-ค่าอาหาร
กลางวัน1มื้อ
และอาหารว่าง 1
มื้อ 30คนx75บ.

ทีมรักษาพยาบาลรพช./รพ.
สต. จานวน30คน

ไตรมาส 2

2000

สุวิทย์,นิคม
,ศุภการ

ทุกสถาน
บริการ

รวมทั้งสิ้น

2,250

4,250

2250

นิคม,PCT

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น...การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค
สภาพปัญหา หรือ GAP… (เฉพาะข้อ1.)
1. การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงยังต่ากว่าเป้าหมาย(ไม่ถึงร้อยละ100)
2. อัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 4.34 (เป้าหมาย<ร้อยละ5)
3. อัตราความสาเร็จของการรักษา ร้อยละ91.67(เป้าหมาย>ร้อยละ85)
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
- อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอด> ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ระดับพืน้ ที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพืน้ ที่ .............
1. กลุ่มเสี่ยงสูงActive(ผู้สัมผัสฯ/HIV/CKD/ต่างด้าว/ติดสุรา/HCW)ได้รับการCXR ในไตรมาสที่1 ร้อยละ100
2. กลุ่มเสี่ยงPassive (COPD/DM/HT/ผสอ.BMIต่า/ผู้ต้องขัง)ได้รับการCXR ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที2่ ร้อยละ100
3. ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการประเมิน Risk Scoreทุกราย และมีระบบส่งต่อเพือ่ การดูแลทีต่ ่อเนือ่ งจนครบตามแผนการรักษา
ลาดับ

1

ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

การป้องกันและ 1.เพือ่ เพิม่ อัตราการ
ควบคุมวัณโรค ค้นพบผูป้ ่วยวัณโรค
อาเภอเชียงกลาง ปอดรายใหม่ในชุมชน
ปีงบประมาณ
2564

กิจกรรม

- ประชุมชีแ้ จงและร่วมกันจัดทา
แผนการคัดกรองกลุม่ เสีย่ ง
Active/Passiveให้เสร็จสิน้ ตามแผน
ภายในไตรมาส1-2

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

เจ้าหน้าทีป่ ระจาคลินิกวัณ
-ค่าอาหารกลางวัน
โรค,คลินิกNCD,คลินิกHIV, 1มือ้ และอาหารว่าง
คลินิกสุรา,Lab,X-ray,กลุม่
1มือ้ 25คนx75บ.
บริการปฐมภูมิ,รพสต.ทุกแห่ง

การจัดทาฐานข้อมูลกลุม่ เป้าหมาย ที่ สถานบริการทุกแห่ง ใน
ควบถ้วนถูกต้อง
อาเภอเชียงกลาง

ไม่ใช้งบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

1,875

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

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

1875

กิตติเชษฐ์,
นิคม,ศุภการ

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมวางแผน
กาหนดมาตรการเพือ่ สนับสนุน
ทรัพยากรในการป้องกันควบคุม TB
ในพืน้ ที่

2.เพือ่ เพิม่ อัตรา
ความสาเร็จของการ
รักษาวัณโรค

รายละเอียด
งบประมาณ

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

เจ้าพนักงานควบคุม
ใช้งบประมาณ
โรคติดต่ออาเภอทุกภาค
ร่วมกับโครงการ
ส่วน/ผูน้ าชุมชน / อปท/ทีม ป้องกันโรคโควิด-19
SRRTระดับอาเภอ/ตาบล
จานวน 100คน

การดาเนินการคัดกรองหาผูป้ ่วยราย 59 หมูบ่ ้าน / 5 อปท.
ใหม่ ในชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

- ประชุมทบทวนระบบการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาตามCPG ,แบบ
ประเมินRisk Score ,Dead case
conference(ถ้ามี)

-ค่าอาหารกลางวัน
1มือ้ และอาหารว่าง
2มือ้ 20คนx100บ.

ทีมสหสาขาวิชาชีพ(PCT)

การดาเนินการติดตามการกากับการ 59 หมูบ่ ้าน / 5 อปท.
กินยา ผูป้ ่วย ในชุมชน เน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

- ประชุมถอดบทเรียน จัดทา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-ค่าอาหารกลางวัน
1มือ้ และอาหารว่าง
1มือ้ 30คนx75บ.

ทีมPCT,เจ้าหน้าทีป่ ระจา
คลินิกวัณโรค,คลินิกNCD,
คลินิกHIV,คลินิกสุรา,
Lab,X-ray,กลุม่ บริการปฐม
ภูม,ิ รพสต.ทุกแห่ง

รวมทัง้ สิ้น

ผูร้ บั ผิดชอบ

สุวทิ ย์,นิคม
,ศุภการ

ทีม SRRt
ตาบล

2,000

กิตติเชษฐ์,
นิคม,ศุภการ

2000

ทีม SRRt
ตาบล

2,250

6,125.00

2250

กิตติเชษฐ์,
นิคม,ศุภการ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น...การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
สภาพปัญหา หรือ GAP…
1. ประชาชนบางส่วนเริ่มไม่ตระหนักในการป้องกันโรค(การ์ดตก)
2. วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคไม่เพียงพอ
3. ยังไม่มีการซ้อมแผนรับมือโรคเต็มรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
- พัฒนาศักยภาพทีม SRRT ภาคีเครือข่าย อาเภอเชียงกลางในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- สามารถควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกินความสามารถในการรักษาของระบบสาธารณสุขของอาเภอเชียงกลาง
ผลลัพธ์ระดับพืน้ ที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพืน้ ที่ .............
1. มีมาตรการทีเ่ ป็นข้อบังคับในพืน้ ทีใ่ นการปฏิบัติตัวเพือ่ ป้องกันโรคตามแนวปฏิบัติ New Normal
2. มีระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคทีม่ ีประสิทธิภาพ (ไม่มีการระบาดในระลอกที2่ )
3. มีระบบการตรวจวินิจฉัย รักษาทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งต่อ ทีร่ วดเร็วและปลอดภัย
ลาดับ ชือ่ โครงการ
1 การป้องกัน
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโค
วิด-19 อาเภอ
เชียงกลาง

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ป้องกันการ
เกิดและแพร่
ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโควิด-19
ในอาเภอเชียงกลาง

กิจกรรม
- ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมวางแผนกาหนด
มาตรการเฉพาะเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติตาม
Nan New Normal ของประชาชนในอาเภอ
เชียงกลาง และร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรค
(แผนกรณีปกติ,ช่วงเกิดโรคและหลังเกิดโรค)

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

เจ้าพนักงานควบคุม
-ค่าอาหารกลางวัน
โรคติดต่ออาเภอทุกภาค
1มือ้ และอาหารว่าง
ส่วน/ทีมSRRTระดับอาเภอ/ 2 มือ้ 100คน
ตาบล จานวน 100คน
x100บ.

จานวนเงิน
(บาท)

10,000

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

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

10000

สุวทิ ย์,วินัย,
นิคม,ศุภการ

ลาดับ ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

- ประชุมซ้อมแผนเผชิญโรค(ติดตามผูส้ ัมผัส ทีมรักษาพยาบาลรพช./รพ. -ค่าอาหารกลางวัน
เสีย่ งสูง,เสีย่ งต่า),การจัดหาLocal
สต./ทีมสอบสวนควบคุมโรค 1มือ้ และอาหารว่าง
Quarantine,การสุม่ ตรวจRT-PCRกลุม่ ผูป้ ่วย จานวน30คน
1มือ้ 30คนx70บ.
ทีส่ งสัย(ปอดอักเสบ,แรงงานต่างด้าว,)

รวมทัง้ สิ้น

จานวนเงิน
(บาท)

2,100

12,100.00

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

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

2100

นิคม,PCT, สุ
วิทย์

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น....อาหารปลอดภัย
สภาพปัญหา หรือ GAP
ในปีงบประมาณ 2563 มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนและโรงพยาบาล ผลตรวจอาหารจากหน่วยตรวจอาหารเคลือ่ นที่ ได้มาตรฐานร้อยละ 100 (ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้พบในระดับปลอดภัย 29 ตัวอย่างจาก 88 ตัวอย่าง) ผลตรวจอาหารที่
นาเข้าโรงพยาบาล 66 ตัวอย่าง ได้มาตรฐานร้อยละ 91 การตรวจน้าดืม่ ในภาชนะปิดสนิท 6 แห่ง ส่งตรวจได้จริง 3 แห่ง ผ่านมาตรฐาน (ปิดกิจการ 1 แห่ง หยุดการผลิต 2 แห่ง) ปัญหาทีพ่ บชุตตรวจยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้แบบเดิมตรวจยาฆ่าแมลงได้เพียง 2 ชนิด
ซึง่ ไม่ครอบคลุมยาฆ่าแมลงทัง้ หมด 4 ชนิด ผัก ผลไม้ทตี่ รวจสอบยังพบยาฆ่าแมลงแต่พบในระดับปลอดภัย นอกจากนีย้ ังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายตลาดสีเขียวได้เต็มที่ อาจเนือ่ งมาจากเมนูอาหารในโรงพยาบาลไม่สอดคล้องกับผักในตลาดสีเขียวหรือ
ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ อาหารสดบางประเภทต้องพึง่ พาจากตลาดสดเทศบาลในพืน้ ที่

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
1. ลดการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมนาสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ผลลัพธ์ระดับพืน้ ที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขนึ้ / หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพืน้ ที่
เพือ่ ให้มีการขับเคลือ่ นการดาเนินงานอาหารปลอดภัย มีการเฝ้าระวังอาหารสดอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพในอาเภอเชียงกลาง มีการสุม่ ตรวจอาหารทีน่ าเข้าโรงพยาบาลอย่างสม่าเสมอ มีปรับเมนูอาหารของโรงพยาบาลให้สอดคล้องผักในพืน้ ที่ และมี
การใช้อาหารสดจากเครือข่ายตลาดสีเขียวมากขึน้

ลาดับ ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 อาหารปลอดภัย 1. เพือ่ เป็นการเฝ้า
อาเภอเชียงกลาง ระวังอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

1. จัดซือ้ ตรวจสาร
1. อาหารและผลิตภัณฑ์ 1. ชุดตรวจยาฆ่าแมลง
ปนเปือ้ นในอาหารและ สุขภาพทีจ่ าหน่ายใน
1,400 บาท x 15 ชุด
สารฆ่าแมลง
อาเภอเชียงกลาง

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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.

21,000

สุวทิ ย์ ไชยวิโน
↔

↔

ลาดับ ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
2. เพือ่ เป็นการเฝ้า
ระวังอาหารสดที่
นาเข้าโรงพยาบาล

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

2. สุม่ ตรวจอาหารและ 2. ผลิตภัณฑ์อาหารสดที่ 2. อุปกรณ์สาหรับชุด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2
นาเข้าโรงพยาบาล
ตรวจยาฆ่าแมลง
ครัง้ ต่อปี
(อุปกรณ์ตรวจ 1 ชุด,
กล่องยูวี 1 กล่อง, กล่อง
น้าอุน่ 1 กล่อง, เครือ่ ง
ชัง่ ดิจิตอล 1 เครือ่ ง)

3. เพือ่ เป็นการเฝ้า 3. ตรวจอาหารทีน่ าเข้า 3. สถานทีผ่ ลิตน้าดืม่ ใน
ระวังสถานทีผ่ ลิตน้า โรงพยาบาลเดือนละ 1 ภาชนะปิดสนิทในอาเภอ
ดืม่ ในภาชนะปิดสนิท ครัง้ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ เชียงกลาง
สองของเดือน)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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.

7,050

พัทธณัฐ ศรีมูล

↔

3. ชุดตรวจสารปนเปือ้ น
ในอาหาร (บอแรกซ์ 1
ชุด สารกันรา 1 ชุด
ไฮโดรซัลไฟต์ 1 ชุด ซัล
ไฟต์ 1 ชุด ฟอร์มาลีน 5
ชุด)

640

4. ออกตรวจสถานที่
ผลิตน้าดืม่ ในภาชนะปิด
สนิท

4. ชุดตรวจสารสเตีย
รอยด์ในยาแผนโบราณ
1000 บาท x 2 ชุด

2,000

5. สนับสนุนและ
ผลักดันการนาเข้าผัก
และผลไม้ปลอดภัยมา
บริการผูป้ ่วย

5. ค่าเก็บสิง่ ส่งตรวจ
250 บาท x 8 รพ.สต. x
2 ครัง้

4,000

รวม

34,690

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1
แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานสาธารณสุขระดับอาเภอเชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ท1ี่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP &PE )
แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ )
ประเด็น 1.ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีให้สมวัยและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
วิเคราะห์สถานการณ์
เครือข่ายสาธารณสุขอาเภอเชียงกลางมีการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กมาอย่างต่อเนือ่ งมา ตัง้ แต่ปี 2550 -2563ได้มีการพัฒนาระบบการบริการตามเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มีการจัดกิจกรรมรร.พ่อแม่ทเี่ น้นให้สามีมีบทบาทในการ
ดูแลบุตรตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ คลอด และ หลังคลอด ในปี2560-2563 ทีผ่ ่านมาได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานพบว่ามี อัตราทารกแรกคลอดน้าหนัก
< 2,500 กรัม เพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 6.25 ,4.88,8.27 การคัดกรองพัฒนาการเด็กตาม
กลุม่ อายุ9ด.18ด.30ด.42ด.จนท.สามารถคัดกรองค้นหาเด็กทีส่ งสัยล่าช้าได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.27 , 33.17และ 42.77.ตามลาดับ พบปัญหาภาวะโภชนาการเด็กเตีย้ ในเด็ก 0-5 ปี ร้อยละ 11.01

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
1. เพือ่ ป้องกันและลดการตายมารดา < 15ต่อแสนการเกิดมีชีพ
2.เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการสมวัยและมีภาวะเตีย้ ลดลง ร้อยละ 5
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
1.เด็กอายุ 0 – 5ปีมีพฒ
ั นาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.เด็กอายุ 0– 5 ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาการและเด็กทีม่ ีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 90
3.พ่อแม่/ผูป้ กครองใช้คมู่ ือ DSPMในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากกว่าร้อยละ 70
4.เด็กเตีย้ และค่อนข้างเตีย้ ได้รับการวางแผนดูแลติดตามรายบุคคลรายบุคคลร้อยละ 80
5. หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ีความเสีย่ งสูงได้รับการวางแผนดูแลและส่งต่อทุกราย

ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ

1

โครงการส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็ก
ปฐมวัยให้มี
พัฒนาการทีส่ มวัย
และแก้ไขภาวะเด็ก
เตีย้ ปี2564

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน
(บาท)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.เพือ่ ค้นหาหญิงตัง้ ครรภ์
ทีม่ ีภาวะเสีย่ งในคลินิก
บริการและเพือ่ ป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อน
สามารถรักษาส่งต่อได้
อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

1.รพช./รพ.สต./สสช/อสม.
ค้นหาหญิงเจริญพันธ์คทู่ มี่ ีโรค
เรื้อรังโดยให้เจ้าหน้าทีให้ความรู้
เรื่องการวางแผนครอบครัว และ
ได้รับการปรึกษาเตรียมตัวก่อน
การตัง้ ครรภ์ทุกราย

จนท.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กรพช.
รพ.สต./สสช

0

2.มีการพัฒนาระบบบริการฝาก
ครรภ์ (ANC Premium )และ
ห้องคลอดในรพช./รพ.สต./
สสช.ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก

จนท.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กรพช.
รพ.สต./สสช

0

2เพือ่ ให้เด็กแรกเกิด0-6 3.จัดกิจกรรมรร.พ่อแม่ให้กับ หญิงตัง้ ครรภ์/
เดือนกินนมแม่อย่างเดียว หญิงตัง้ ครรภ์ /สามี/ญาติครั้งที่ สามี/ญาติ
6 เดือน
1และครั้งที2่ ทุกเดือนตาม
หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ
1000 วันแรกของชีวิตและการ
สร้างสมาธิด้วยจิตประภัสสร

0

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
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.

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

ผู้รับผิดชอบ

จินตนา ไชยวิโน
สรัลรัตน์ ขวัญ
คุม้ และทีม่
↔ MCH

จินตนา ไชยวิโน
มาริษา สุขพันธ์
พงศ์
↔
และทีม MCH

ชุติการณ์ ศิริ
พรพิมล ฝีปาก
เพราะและทีม
↔ MCH

ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

4.ประชุมวิชาการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมพลังเจ้าหน้าที่
/ทบทวนCPG /ทบทวนCase
ทีม่ ีปัญหา( Peer review )เพือ่
แก้ไขและพัฒนาการงานให้แก่
จนท.รพช./รพ.สต./สสชทุก3
เดือน

จนท.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กรพช./
รพ.สต./สสช
และจนท.ห้อง
คลอด

5.มีการติดตามเยีย่ มบ้านหญิง
ตัง้ ครรภ์ทมี่ ีความเสีย่ งทุกราย
โดย จนท.สาธารณสุข

จนท.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กรพช./
รพ.สต./สสช

รายละเอียด
งบประมาณ
*ค่าอาหารกลางวัน
50บาทx20 คน
x3ครั้ง *
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25บาท
บาท x10 คนx2
ครั้งx3วัน

จานวน
เงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
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.

1,500

4,500

↔

↔

↔

↔

1,500

1,500

↔

↔

↔

ผู้รับผิดชอบ

จินตนา ไชยวิ
โนมาริษา สุข
พันธ์พงศ์และทีม
MCH

↔

↔

↔

ผูร้ ับผิดชอบงาน
MCH รพช./
รพ.สต./สสช
↔

↔

↔

↔

ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

2.เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตเด็ก 0
-5 ปีให้สมวัยและมี
คุณภาพ

3.เพือ่ ให้พอ่ แม่/ผูป้ กครอง
สามารถใช้คมู่ ือDSPM
ในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

6.จัดกิจกรรม Triple – P
เด็ก 2-4 ปี/
ในศูนพัฒนาเด็กเล็ก ตาบลเปือ, ผูป้ กครอง
ตาบลพระธาตุตาบลพระพุทธ
บาท , โรงเรียนบ้านสบกอน
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านสบ
กอนเพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ในการ
ดาเนินงานของจังหวัด ในพืน้ ที่
สูงรพ.สต.บ้านชี(รองบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันราช
นครินทร์ )สนับสนุนให้ศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรียนชัน้ อนุบาล
จัดการเรียนการสอนให้เด็กมีกิจ
จกรรมทางกาย (กระโดดโลด
เต้น) อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง/วัน

7.จนท.รพช/รพ.สต./สสช..
พ่อแม่/ผูเ้ ลีบ้ งดู
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
เด็ก
0-5 ปีทุกคนตามช่วงอายุ 9 ด
18ด30ด 42 ด และ 60 ด
มีการติดตามเยีย่ มบ้านและ
กระตุน้ พัฒนาการในรายทีส่ งสัย
ล่าช้าและสอนผูป้ กครองในการ
ใช้คมู่ ือDSPM ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กต่อทีบ่ ้านได้

รายละเอียด
งบประมาณ
พืน้ ทีเ่ ดิมต.เปือพระ
ธาตุพระพุทธบาท
ใช้งบประมาณจาก
กองทุนสปสช.ใน
พืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้าน
สบกอนใช้
งบประมาณของ
โรงเรียนเป้าหมาย
พืน้ ทีใ่ หม่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สบกอนใช้งบประ
มาณของสสจ.น่าน

จานวน
เงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
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.

ผู้รับผิดชอบ

จินตนา ไชยวิ
โนและทีม MCH

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

ผูร้ ับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก
รพช./รพ.สต./
สสช
↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน
(บาท)

8.พัฒนาระบบการส่งต่อเด็กที่ เด็กอายุ9 ด18
สงสัยล่าช้าจากรพ.สต./สสช.ให้ ด30ด 42 ด
ได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วย และ 60 ด
TEDA 4I ให้ทันเวลา
9.อบรมการใช้คมู่ ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก DSPM /DAIM
ให้กับพยาบาลห้องคลอด . เพือ่
ใช้ในการแนะนามารดาหลัง
คลอดทีม่ าคลอดในรพ.เชียง
กลางและจัดกิจกรรมเสริมพลัง
จนท.รพช../รพ.สต./สสชในการ
คัดกรองพัฒนาการเด็กโดย
เครื่องมือ DSPM/DAIM และ
กระตุน้ พัฒนาการโดยใช้คมู่ ือ
TEDA4I
10.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ในกลุม่ เด็กอายุ 1 ปีในเรื่อง
โภชนาการ และยาเสริมธาตุ
เหล็ก มีการเจาะ HCT มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในกลุม่
ผูป้ กครอง เพือ่ สร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผูป้ กครองรายใหม่โดย
ใข้วิทยากรจากครอบครัว
ต้นแบบเป็นผูถ้ ่ายทอด
ประสบการณ์ในการเลีย้ งลูกทุก
สถานบริการ

พยาบาลที่
ปฎิบัติงานใน
ห้องคลอด
จนท.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กรพช.
รพ.สต./สสช

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
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.
↔

*ค่าอาหารกลางวัน
50บาทx20 คน
x1วัน
*
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25บาท
บาท x20 คนx1
ครั้ง

ผูป้ กครอง และ
*ค่าอาหารกลางวัน
เด็กอายุ 9
50บาท x80
เดือนจานวน80
คน
คน

↔

↔

↔

↔

1,500

↔

↔

↔

↔

↔

↔

ผู้รับผิดชอบ

จินตนา ไชยวิ
โนและทีม MCH

ปภาวินท์ เกีย๋ ง
ภาและทีม MCH

1,500

↔

4,000

4,000

↔

จินตนา ไชยวิโน
และทีม่ MCH

ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

11.ให้รพช./รพ.สต/. สสช.ทุก
แห่งจัดทาระบบฐานข้อมูลเรื่อง
ภาวะโภชนาการเด็ก0-5 ปีทุก
คนในเขตรับผิดชอบ ให้เป็น
ปัจจุบัน มีการจัดหาเครื่องชัง่
น้าหนัก ทีว่ ัดส่วนสูงมีการ
ตรวจสอบเทียบเครื่องมือให้ได้
มาตรฐานเดียวกันทัง้ อาเภอ
4. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก 0-5 12.จัดกิจกรรม" เด็กไทยยุคใหม่
ปี มีภาวะโภชนาการตาม สมวัย สมส่วน ลดภาวะเตีย้ "ใน
เกณฑ์
กลุม่ ผูป้ กครองเด็กทีม่ ีภาวะทุพ
โภชนาการเตีย้ ในทุกสถาน
บริการ มีการติดตามเยีย่ มบ้าน
ทุก 1 เดือน มีการประสานงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย(เช่นศูนย็
เด็กเล็กหรือชุมชน)ในการ
ส่งเสริมให้เด็กเตีย้ และค่อนข้าง
เตีย้ ได้รับนมจืด 2 กล่อง ไข่ไก่ 1
ฟอง / วัน ยน ครอบครัวที่
13.ถอดบทเรี

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน
(บาท)

จนท.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กรพช.
รพ.สต./สสช

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
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.

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

ผุป้ กครองเด็ก
เตีย้ และ
ค่อนข้างเตีย้

จานวน50
ประสบความสาเร็จในการแก้ไข ครอบครัว
ภาวะโภชนาการตีย้ เพือ่ เป็นชุด
ความรู้ เผยแพร่ให้กับความครัว
อืน่ เป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง(
Change Agent )

ผู้รับผิดชอบ

สุภาวดี วงค์วาท
จิราวัฒน์
ศิลป์ท้าวและทีม่
MCH

จินตนา ไชยวิโน
สรัลรัตน์ ขวัญ
คุม้ และทีม่
MCH
↔

*ค่าอาหารกลางวัน
50บาทx50 คน
x1 ครั้ง *
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25บาท
x50 คนx1ครั้ง

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

5,000
5,000

↔

↔

ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

14.ถอดบทเรียน ครอบครัว
ต้นแบบทีป่ ระสบความสาเร็จใน
การเลีย้ งดูเด็ก เก่ง ดี สุขในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นชุด
ความรู้ เผยแพร่ให้กับความครัว
อืน่ เป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง(
Change Agent )
15.สถานบริการมีการพัฒนา
งานMCHทีเ่ ป็นปัญหาของพืน้ ที่
โดยกระบวนการคุณภาพ

รวม

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

ครอบครัว
*ค่าอาหารกลางวัน
ต้นแบบจานวน
50บาทx20 คน
20ครอบครัว x1 ครั้ง *
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25บาท
x20 คนx1ครั้ง
จนท.สาธารณ
สุขทีร่ ับผิดชอบ
งาน MCH

จานวน
เงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
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.

1,500

ผู้รับผิดชอบ

สุภาวดี วงค์วาท
และทีม่ MCH
1,500

↔

0
↔

16,500

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

สรัลรัตน์ ขวัญ
↔ คุม้ และทีม่
MCH

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2 ชือ่ แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
งบประมาณ : งบดาเนินงานจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)
สภาพปัญหา การขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาเภอเชียงกลาง : พชอ มีการดาเนินงานขับเคลือ่ นมาตังแต่ ปี 2561 โดยการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีโ่ ดยชใช้กลไก พชอ. 3 ประเด็น คือ การดูแลผูส้ ูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส ประเด็นอาหารปลอดภัย และ
การส่งเสริมการออกกาลังกาย จากการดาเนินงาน พบว่า
1. ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ ้อยโอกาส ได้รบั การเยีย่ มบ้าน และพัฒนาศักยภาพ การช่วยเหลือ ร้อยละ 100
2. อาเภอเชียงกลางมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว การจัดสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และการสุม่ ตรวจหาสารปนเปือ้ นในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่ามีมาตรฐาน ร้อยละ 100
3.ประชาชนอาเภอเชียงกลางได้รบั การส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย มีประชาชนร้อยละ 27.10 มีการออกกาลังกายสม่าเสมอ และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ชึน้ เรือ่ ยๆ
ปัญหาทีพ่ บ อาเภอเชียงกลางเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน และการสร้างนโยบายสาธารณะ ดังจะเห็นได้จากทุกตาบลของอาเภอเชียงกลางมีธรรมนูญสุขภาพครบทุกตาบลเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ในปี 2564 จะมีการขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพอาเภอเชียงกลางขึน้ "คนเชียงกลาง คนสุขภาพดี" เพือ่ เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านสุขภาพของคนเชียงกลาง ประกอบกับการะบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019จาเป็นต้อง ส่งเสริมให้ ประชาชน
เกิดพฤติกรรมป้องกันโรคด้วยการปรับเปลีย่ นวิถีชีวติ ใหม่ ดังนัน้ การใช้กลไก พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ) ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ท้องถิน่ ชุมชนทัง้ ภายใน ภายนอกอาเภอ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานขับเคลือ่ นประเด็นสุขภาพใน
พืน้ ที่
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในระดับพืน้ ทีด่ ้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ(พชอ.) เพือ่ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีอย่างยัง่ ยืน
ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ รหัส 21002350950000000 กิจกรรม พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน รหัส 21002100N4526
กิจกรรมย่อย 1004526142 จานวน 60,000 บาท
ผลลัพธ์ระดับพืน้ ที่ ( Key Results KRs)
1.คณะกรรมการ พชอ.ระดับอาเภอ/ตาบล มีการประสานแผนการทางาน ทรัพยากร และร่วมกันขับเคลือ่ น ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประเด็นโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และประเด็นอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับบริบท
2. ประชาชนได้รบั การส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ ประเด็นโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และประเด็นอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับบริบท ให้มีสุขภาพดีภายใต้วถิ ีชีวติ ใหม่(New normal)
3.อาเภอเชียงกลางมีธรรมนูญสุขภาพอาเภอเพือ่ ใช้การขับเคลือ่ น การส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพืน้ ที่

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

1 โครงการขับเคลือ่ น
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และยกระดับ
สุขภาวะประชาชน
ด้วยกลไก
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอาเภอ (พชอ.)
อาเภอชียงกลาง
จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

1เพือ่ ให้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อาเภอ/ตาบล มีเป้าหมาย
และมีการขับเคลือ่ นพัฒนา
ประเด็นคุณภาพชีวติ ที่
สอดคล้องกับบริบทพืน้ ที่

1. ประชุมทบทวนคาสัง่
พชอ. จัดประชุมแบบมีส่วน
ร่วม วิเคราะห์ ข้อมูล
ปัญหากลุม่ เป้าหมาย
คัดเลือกประเด็นสาคัญ
และติดตามความก้าวหน้า 1
ครัง้

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
(พชอ.)อาเภอเชียงกลาง
จานวน 24 คน
คณะกรรมการ พชต.
จานวน 26 คน รวม 60 คน

- อาหารกลางวัน 70 บาท x 1
มือ้ x 60 คน = 4,200 บาท
2.อาหารว่าง 25 บาท x 2 มือ้
x 60 คน = 3,000 บาท รวม
เป็นเงิน 7,200 บาท

7,200

2.เพือ่ ให้คณะทางาน
ขับเคลือ่ นประเด็นสุขภาพ
ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ
อาเภอเชียงกลาง มีการ
ประชุมเพือ่ กาหดแนวทาง
และเป้าหมายในการ
ขับเคลือ่ น

1.ประชุมคณะทางาน 6
คณะทางานขับเคลือ่ น
คณะเพือ่ กาหนดแนวทาง ธรรมนูญสุขภาพอาเภอ
และเป้าหมายการ
จานวน 6 คณะๆละ 25 คน
ดาเนินงาน คณะละ 2 ครัง้ รวม 150 คน

- อาหารกลางวัน 70 บาท x 2
มือ้ x 150 คน = 21,000 บาท
2.อาหารว่าง 25 บาท x 4 มือ้
x 150 คน = 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 36,000 บาท

36,000

3.เพือ่ หนุนเสริมให้
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ถอดบทเรียน การ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ประชาชนร่วมกัน

จัดประชุมน้าเสนอผลงาน
และ ถอดบทเรียนจากการ
ขับเคลือ่ นพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับอ้าเภอ น้าเสนอ
ผลงานเด่น ข้อค้นพบ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน

พชอ = 24คน
พชต = 6ตาบลๆละ 10 คน
รวม 60 คน บุคลากร
สาธารณสุข อสม.จานวน 16
คย รวม 100 คน

1.อาหารกลางวัน 70 บาท x 1
มือ้ x 100คน = 7,000 บาท
2.อาหารว่าง 25 บาท x 2 มือ้
x 100 คน = 5,000 บาท 3.
ค่าเช่าสถานที่ 1,800 บาท 4.
ป้ายไวนิลสรุปผลงาน จานวน 6
ผืนๆ 500 บาทเป็นเงิน 3000
บาท

16,800

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นายวินัย
อุทัย

7,200

นายวินัย
อุทัย
18,000

18,000

นายวินัย
อุทัย

####

60,000

ตัวอักษร (หกหมืน่ บาทถ้วน)

แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น......ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม.....
สภาพปัญหา หรือ GAP อุบัติการณ์ การบาดเจ็บกระดูกสะโพกแตกหัก จาการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ ในอาเภอเชียงกลาง มากเป็นอันดับที่ 1 ของอาเภอในจังหวัดน่านส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวติ และทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ปัญหาเกิดจาก ปัจจัยด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ และสภาพแวดล้อมทีส่ ูงอายุพักอาศัยอยู่ ทีผ่ ่านมาหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการอย่างจริงจัง
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน
1. ร้อยละการหกล้มของผู้สูงอายุในครัวเรือนลดลงจากปีทผี่ ่านมา (ลดลงร้อยละ 2)
2. อุบัติการณ์การเกิดกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุรายใหม่/หักซ้า ลดลง
ผลลัพธ์ระดับพืน้ ที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพืน้ ที่
1. การส่งเสริมการออกกาลังกายทีเ่ พิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 80
2.กลุ่มเสี่ยงมีความรู้และปฏิบัติการป้องกันการหกล้ม ร้อยละ100
3.กลุ่มเสี่ยงมีการปรับสภาพแวดล้อม ร้อยละ 100
4. ไม่มีอุบัติการณ์การหักซ้า ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ลาดับ

ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1 โครงการ

1.เพือ่ ลดอุบัติการณ์การหก 1.การประชุมผูร้ บั ผิดชอบงาน ใน
ป้องกันการพลัด ล้มของผูส้ ูงอายุ จากปี 63 สสอ. รพ. รพ.สต.เพือ่ ติดตามงาน
ลงร้อยละ 5
จานวน 4 ครัง้ /ปี

ตก หกล้มใน
ผู้สูงอายุ

2. เพือ่ ป้องกันการหักซ้าใน 2. การอบรมให้ความรู้ แก่ อสม.
กลุม่ ผูส้ ูงอายุ ร้อยละ 100 และผูส้ ูงอายุ

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

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

จานวน 15 คน รพ. จานวน -ค่าอาหาร
4 คน /สสอ. จานวน 2
15x50x4 ครัง้
คน/รพ.สต. จานวน 9 คน
-ค่าอาหารว่าง
15x25x2x4 ครัง้

6,000 บาท

ผูอ้ ายุ 6,000 คน อสม.
780 คน

งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ แต่ละตาบล

1500

1500

1500

1500

นายชูชีพ
ปัญญานะ
นายชูชีพ
ปัญญานะ

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

3. การสารวจความเสีย่ งต่อการหก ผูอ้ ายุ 6,000 คน อสม.
ล้มและสภาพแวดล้อมโดย อสม. 780 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

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

งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ แต่ละตาบล

นายชูชีพ
ปัญญานะ

4. การสรุปข้อมูลกลุม่ เสีย่ งและคืน
ข้อมูลแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
5. จัดทาสมุดคูม่ ือผูส้ ูงอายุทมี่ ีความ 1,000 เล่ม
เสีย่ งการพลัดตกหกล้ม เพือ่ บันทึก
การเยีย่ มบ้านและการแก้ไขความ
เสีย่ ง

ไตรมาส 2

นายชูชีพ
ปัญญานะ
จ้างเหมาจัดทา
เล่มละ 12 บาท

เงินบารุง รพ.เชียงกลาง
จานวนเงิน 12,000 บาท
12,000

6. การให้ยาวิตามิน D และ
900 คน (ร้อยละ 15)
แคลเซียมแก่ผสู้ ูงอายุกลุม่ เสีย่ งทุก
ราย

เงินบารุง รพ.เชียงกลาง

7. การเยีย่ มบ้านกลุม่ เสีย่ งเพือ่
900 คน (ร้อยละ 15)
ติดตามการออกกาลังกาย โดย อส
ม. 3 เดือน/ครัง้

งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ แต่ละตาบล

8.การปรับปรุงสิง่ แวดล้อมทีบ่ ้าน 900 คน (ร้อยละ 15)
ของกลุม่ เสีย่ ง โดย อปท.และญาติ

งบตามแผนงาน ของ อปท.

9. การติดตาม ประเมินผลและ
จานวน 3 ครัง้
ประชาสัมพันธ์ /ส่งเสริมหน่วยงาน
ทีด่ าเนินการได้ดี

งบ พชอ. ปี 2564

18,000.00

นายชูชีพ
ปัญญานะ

นายชูชีพ
ปัญญานะ
นายชูชีพ
ปัญญานะ
นายชูชีพ
ปัญญานะ
นายชูชีพ
ปัญญานะ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น การฆ่าตัวตาย
สภาพปัญหา หรือ GAP…วิเคราะห์สถานการณ์ :
ปัญหาการฆ่าตัวตายสาเร็จของอาเภอเชียงกลางมีจานวนเพิม่ สูงขึน้ โดยในปี 2560 มีจานวน 3 ราย คิดเป็น10.82 ต่อแสนประชาชน และ ปี 2561เพิม่ ขึน้ จานวน 7 รายคิดเป็น 25.26 ต่อแสนประชากร โดยปี 2561 แบ่งพืน้ ทีด่ ังนี้ ต. เปือ(น้าอ้อ 2ราย, รัชดา ม.
15- 1 ราย) 3 ราย ต.พญาแก้ว(คันนา 1ราย,พญาแก้ว 1 ราย) 2 ราย ต.พระธาตุ 1 รายและต. เชียงกลาง 1 ราย ใช้วธิ ผี ูกคอตาย 6 ราย ดืม่ ยาพิษ 1 ราย สาเหตุ โรคจิต ซึมเศร้า 2 ราย , พิการ โรคเรือ้ รัง 2 ราย, หนีส้ ิน 1 ราย , ติดเหล้า 1 ราย และ หนีความผิด
1 ราย ปี 2562 มี 4 ราย (พระธาตุ 3 ราย ,เปือ 1 ราย ) ใช้วธิ ผี ูกคอทัง้ 4 ราย เป็นผูป้ ่วยติดสุรา 2 ราย เครียดหนีส้ ิน 1 รายและผิดหวังความรัก 1 ราย และปี 2563 มี 3 ราย(เปือ 1 ราย .เชียงกลาง 1 ราย ,พญาแก้ว 1 ราย) เป็นผูป้ ่วยจิตเวช 2 ราย และเครียดมี
ปัญหาครอบครัว 1 ราย ใช้วธิ ผี ูกคอ 2 ราย ดืม่ ยาฆ่าหญ้า 1 ราย เกือบทุกรายดืม่ สุราก่อนลงมือฆ่าตัวตาย และมีการแสดงสัญญาณเตือนเกือบทุกรายแต่ญาติคนใกล้ชิด ขาดความรูใ้ นเรือ่ งสัญญาณเตือนของการทาร้ายตัวเอง และการช่วยเหลือเบือ้ งต้น กลุม่ เสีย่ งใน
ชุมชนขาดการสารวจและประเมินความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายอย่างครอบคลุม และการประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันเฝ้าระวังปัญหาฆ่าตัวตายแก่ชุมชนยังไม่ทวั่ ถึง และในปี 2561 มีประชากรในบ้านน้าอ้อ ม.3 ต.เปือ ทาร้ายตัวเองสาเร็จถึง 2 ราย ในเวลา 2
เดือน และได้ส่งสัญญาณเตือนทุกรายแต่คนรอบข้างไม่ทราบและขาดความรูใ้ นการช่วยเหลือ ดังนัน้ เพือ่ ให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายมีคุณภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทพืน้ ทีท่ างเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
จึงได้รว่ มกันจัดทาโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ.เชียงกลาง จ.น่าน 1 หมูบ่ ้าน 1 รพ.สต. กิจกรรม “หมูบ่ ้านสร้างสุข สือ่ สารด้วยรัก” บ้านน้าอ้อ หมู่ 3 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ขึน้

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
1.เพือ่ ให้ชุมชนมีความรูใ้ นเรือ่ งสัญญาณเตือนเสีย่ งฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบือ้ งต้น
2.เพือ่ ให้กลุม่ เสีย่ งในชุมชนได้รบั การประเมินความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายและได้รบั การช่วยเหลือครบร้อยละ 100
3. เพือ่ สร้างทีมงานทีมงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพืน้ ที่

ผลลัพธ์ระดับพืน้ ที่ ( Key Results KRs)
1.อัตราฆ่าตัวตายระดับอาเภอไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
2.กลุม่ เสีย่ งได้รบั การประเมินความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายและได้รบั การช่วยเหลือ ร้อยละ 100
3.เกิดทีมงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพืน้ ที่ 4.ประชาชนมีความรูเ้ รือ่ งสัญญาณเตือนเสีย่ งฆ่าตัวตาย

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

1 โครงการ หมูบ่ ้านร่วม
ใจแก้ไขปัญหาการฆ่า
ตัวตายโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม "หมูบ่ ้าน
สร้างสุข สือ่ สารด้วยรัก
1 หมูบ่ ้าน 1 รพ.สต.
บ้านน้าอ้อ ม.3 ต.เปือ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

1.เพือ่ ให้ชุมชนมี
ความรูใ้ นเรือ่ ง
สัญญาณเตือนการฆ่า
ตัวตายและการ
ช่วยเหลือเบืองต้น

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและ
คืนข้อมูลด้านสุขภาพจิตแก่แกน
นาชุมชน โดยใช้กระบวนการ
TOP MODEL ชีแ้ จงการดาเนิน
โครงการคืนข้อมูลด้าน
สุขภาพจิตแก่แกนนาชุมชน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา กลุม่ เสีย่ ง
สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในพืน้ ที่

ประกอบด้วย ผูใ้ หญ่บ้าน
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน อสม.,
แม่บ้าน, พ่อบ้าน ,ผูส้ ูงอายุ,
สท. ส.อบต. และเยาวชน
บ้านน้าอ้อ จานวน 30 คน

2.เพือ่ ให้กลุม่ เสีย่ งใน
ชุมชนได้รบั การ
ประเมินความเสีย่ ง
100%

2. จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ทีมงาน ประกอบด้วย กรรมการ
อาสาสร้างสุขติดตามประเมิน หมูบ่ ้าน อสม. และจิตอาสา
การฆ่าตัวตายกลุม่ เสีย่ งและการ บ้านน้าอ้อ จานวน 20 คน
ช่วยเหลือเบือ้ งต้น โดยมีการ
รวบรวมบัญชีกลุม่ เสีย่ ง ใน
หมูบ่ ้าน วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ
ของกลุม่ เสีย่ ง เป็นรายบุคคล
แนวทางการประเมินความเสีย่ ง
เทคนิคการให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น
การช่วยเหลือเบือ้ งต้นและการ
ส่งต่อ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

1.ค่าอาหารกลางวัน 1
มือ้ ๆ50 บาท 30 คน
เป็นเงิน 1,500 บาท
2.ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ ๆ
ละ 25 บาท 30 คน
เป็นเงิน 1,500 บาท

1.ค่าอาหารกลางวัน
1 มือ้ ๆ50 บาท 20
คน เป็นเงิน 1,000
บาท
2.ค่าอาหารว่าง 2
มือ้ ๆละ 25 บาท20
คน เป็นเงิน
1,000 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3000 บาท

อรไท ,เกรียง
ศักดิ์ ,ชุติ
กาญจน์

3,000

2000 บาท

2,000

อรไท ,เกรียง
ศักดิ์ ,ชุติ
กาญจน์

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

3.สร้างทีมงานแก้ไข 3.ทีมงานแบ่งพืน้ ทีใ่ นรับผิดชอบ กลุม่ เสีย่ งทุกคน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย หมูบ่ ้าน เพือ่ ลงติดตามเยีย่ ม
ในพืน้ ที่
สารวจ ประเมินความเสีย่ งต่อ
การฆ่าตัวตายและให้การ
ช่วยเหลือ ส่งต่อ ในกลุม่ เสีย่ ง
เช่น พิการ มีโรคเรือ้ รัง มะเร็ง
ผูส้ ูงอายุขาดคนดูแล มี
ความเครียด หนีส้ นิ้ เป็นต้น
แล้วนาข้อมูลมาเรียนรูเ้ พือ่
ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ ง

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไม่ใช้งบ

4. อบรมให้ความรูแ้ ก่แกนนา
แกนนาครอบครัว วัยรุน่ วัย
ครอบครัวเรือ่ งสัญญาณเตือน
แรงงาน วัยผูส้ ูงอายุ จานวน
การช่วยเหลือเบือ้ งต้น และจัด 100 คน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในทุก
กลุม่ วัยตามบริบทพืน้ ที่ กลุม่ วัย
รุย่ วัยแรงงาน กลุม่ ผูส้ ูงอายุ

1.ค่าอาหารกลางวัน 1
มือ้ ๆ50 บาท 30 คน
เป็นเงิน 1,500 บาท

5.จัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายและ
ช่องทางการช่วยเหลือ ไว้ภายใน
หมูบ่ ้าน หน้าสถานบริการทุก
แห่ง และบริเวณจุดต่างๆใน
ชุมชน ทัง้ 6 ตาบล

ป้ายไวนิลขนาด
3.5x1.5 จานวน
20 ป้าย ป้ายละ
450 บาท

2.ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ ๆ
ละ 25 บาท 30 คน
เป็นเงิน 1,500 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3000 บาท

10,000 บาท

อรไท ,เกรียง
ศักดิ์ ,ชุติ
กาญจน์

10,000

9000 บาท

อรไท ,เกรียง
ศักดิ์ ,ชุติ
กาญจน์

9,000

3000 บาท

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

รายละเอียด
งบประมาณ

กลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

6. ผลิตสือ่ วิดีทัศน์สอื่ ค่าว และ
ซอ การป้องกันการฆ่าตัวตายเพือ่
เผยแพร่ทางสือ่ โซเชียลมีเดียและ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ภายในอาเภอ

ค่าจ้างจัดทาคลิป
วิดีโอค่าวและซอ
ป้องกันการฆ่าตัว
ตาย

7. จัดเวทีสรุปผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ผูใ้ หญ่บ้าน
และถอดบทเรียน การป้องกัน คณะกรรมการหมูบ่ ้าน อสม.,
และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย แม่บ้าน, พ่อบ้าน ,ผูส้ ูงอายุ,
กิจกรรม หมูบ่ ้านสร้างสุข
สท. ส.อบต. และเยาวชน
สือ่ สารด้วยรัก บ้านน้าอ้อ หมู่ 3 บ้านน้าอ้อ จานวน 30 คน
ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

1.ค่าอาหารกลางวัน 1
มือ้ ๆ50 บาท 30 คน
เป็นเงิน 1,500 บาท

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผูร้ บั ผิดชอบ

ไตรมาส 4

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3000 บาท
3000 บาท

3,000

อรไท ,เกรียง
ศักดิ์ ,ชุติ
กาญจน์

3000 บาท

2.ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ ๆ
ละ 25 บาท 30 คน
เป็นเงิน 1,500 บาท

3,000

รวม

30,000

อรไท ,เกรียง
ศักดิ,์ ชุติ
กาญจน์

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น การพัฒนางานวิชาการ
สภาพปัญหา หรือ GAP กิจกรรมการพัฒนาวิชาการของCUPเชียงกลางยังไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน
1. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขอาเภอเชียงกลางได้นากระบวนการทางวิชาการมาแก้ไขปัญหางานประจาของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. สร้างกระแสและบรรยากาศการเรียนรู้นาวิชาการสู่การพัฒนางาน
ผลลัพธ์ระดับพืน้ ที่ (Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพืน้ ที่
- คุณภาพของงานดีขึ้น
ลา
ดับ
1

ชื่อโครงการ
พัฒนางาน
วิชาการของ
เครือ่ ข่ายบริการ
สาธารณสุข
อาเภอเชียงกลาง
ประจาปี 2564

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ จนท.สาธารณ
สุขอาเภอเชียงกลางนา
กระบวนการวิชาการมา
พัฒนางานประจาของ
ตนเอง

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)
รายละเอียดงบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ทบทวนคาสัง่ คณะทางานด้าน
วิชาการของCUPเชียงกลาง

ใช้งบปกติ

2. จัดประชุมชีแ้ จง ทิศทางนโยบาย จนท.ในCUPเชียง
ในการพัฒนางานวิชาการ จานวน กลาง
2 รุน่

- ค่าอาหาร อาหารว่าง 30
คน*100บาท*2 ครัง้

6,000.00

จนท.ทุกคนในCUP - ค่าอาหาร อาหารว่าง 60
เชียงกลาง
คน*100บาท

6,000.00

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
เป็นเงิน 4,500 บาท

4,500.00

2. สร้างกระแสและ
3. จัดตลาดนัดวิชาการ นาผลงาน
บรรยากาศการเรียนรูน้ า CUPเชียงกลาง ประจาปี 2563
วิชาการสูก่ ารพัฒนางาน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

-

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

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

วินัย/วิภาพร/
ธมภร

↔

วินัย/วิภาพร/
ธมภร

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

วินัย/วิภาพร/
ธมภร
วินัย/วิภาพร/
ธมภร

ลา
ดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)
รายละเอียดงบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- ค่าป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1
เมตร ยาว 3 เมตร จานวน
1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท
4.ประชุมติดตามและพัฒนาวิชาการ จนท.ทุกคนในCUP - ค่าอาหาร อาหารว่าง 15
เชียงกลาง
คน*100บาท*2ครัง้

รวม

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ

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

600.00

วินัย/วิภาพร/
ธมภร

3,000.00

วินัย/วิภาพร/
ธมภร

20,100.00
สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน

↔

↔

↔

↔

แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เชียงกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น...............องค์กรสร้างสุข ...................
สภาพปัญหา หรือ GAP………เครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเชียงกลางมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการสร้างองค์กรสร้างสุข โดยเฉพาะกิจกรรมการออกกาลังกาย ( Happy body ) ซึ่งในปี 2563 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเชียงกลางได้จัดให้มี
กิจกรรมการวิ่ง โดยใช้ชอื่ กลุ่มว่า Happy body สสอ.เชียงกลาง และมีการสะสมระยะทางการวิ่ง แบบ Virture Run ซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นอย่างดี แต่ว่าขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม และแรงจูงใจในการออกกาลังกาย ทา
ให้สมาชิกบางคนไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน…1.เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง ได้มกี ิจกรรมออกกาลังกาย ให้มสี ุขภาพทีด่ ี
ในการทางาน

2.เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบในด้านสุขภาพแก่ประชาชน

3.เพื่อให้บคุ ลากรมีความสุข

ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ขี นึ้ / หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่…………..บุคลากรสาธารณสุขอาเภอเชียงกลางได้มกี ิจกรรมออกกาลังกาย ส่งเสริมให้มสี ุขภาพ
ทีด่ ี และเป็นบุคคลต้นแบบในด้านสุขภาพแก่ประชาชนทัว่ ไป และเป้าหมายทีส่ าคัญคือบุคลากรสาธารณสุขทุกคน มีความสุขในการทางาน สุขภาพแข็งแรง มีสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ เพื่อนร่วมงาน และส่งผลให้เกิดองค์กรทีม่ คี วามสุขต่อไป

ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริม
การออกกาลังกาย
แก่บคุ ลากรใน
เครือข่าย
สาธารณสุขอาเภอ
เชียงกลาง " วิง่ -เล่นเต้น-ปัน่ : Happy
body Cup Chiang
klang "

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมให้
บุคลากรสาธารณสุข
อาเภอเชียงกลาง ได้มี
กิจกรรมออกกาลังกาย
ให้มีสุขภาพที่ดี 2.เพือ่
เป็นบุคคลต้นแบบใน
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน 3.เพือ่ ให้
บุคลากรมีความสุขใน
การทางาน

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

1.ประชุมเพือ่ วางแผน กาหนดกิจกรรมการดาเนินงานใน ตัวแทนบุคลากร
ระดับอาเภอ
สาธารณสุขแต่ละ
สถานบริการ
จานวน 15 คน

ค่าอาหารกลางวัน
/ อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน
15 คนx 100บาท

1,500

2.ประเมินสมรรถภาพก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร
( ชั่งน้าหนัก ,วัดส่วนสูง ,ประเมิน BMI , วัดรอบเอว ,วัด สาธารณสุข จานวน
ความดันโลหิต , วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ) และ
60 คน
ทดสอบสมรรถนะการทางานของหัวใจ ( วิง่ ระยะทาง
2.4 km ) จานวน 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน

อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน
60 คน x 25
บาท 2 ครั้ง

3,000

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ ที่เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

1,500

สุภาวดี,
ศุภชัย,
กวิสรา

1,500

สุภาวดี,
ศุภชัย,
กวิสรา

1,500

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
3. กิจกรรมการออกกาลังกาย ของเครือข่ายบริการ
สาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง " วิง่ -เล่น-เต้น-ปัน่ :
Happy body Cup Chiang klang " ( สัปดาห์ละ 1
วัน กาหนดทุกวันพุธ )

2

3

Chiang klang
Running : วิง่ ทั่ว
เชียงกลาง ก้าวท้าใจ
season 3

1.เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรม
การออกกาลังกาย
ให้กบั ประชาชนใน
อาเภอเชียงกลาง และ
ปลุกกระแสการออก
กาลังกายอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ ที่เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

บุคลากร
ไม่ใช้งบประมาณ
สาธารณสุข จานวน
60 คน

จานวนเงิน
(บาท)

ค่าวัสดุ (เกียรติ
บัตรบุคคล
ต้นแบบ)

500

1.กิจกรรมการออกกาลังกายโดยการเดิน - วิง่ สัญจรไป ประชาชนที่สนใจ
ทุกตาบลในอาเภอเชียงกลาง จานวน 6 ตาบล ได้แก่
ตาบลเชียงกลาง ตาบลเปือ ตาบลพระธาตุ ตาบลพระ
พุทธบาท ตาบลเชียงคาน ตาบลพญาแก้ว โดยหมุนเวียน
เดือนละ 2 ครั้ง

ไม่ใช้งบประมาณ

0

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สุภาวดี,
ศุภชัย,
กวิสรา

500

สุภาวดี,
ศุภชัย,
กวิสรา

สุภาวดี,
ศุภชัย,
กวิสรา

บุคลากร
ไม่ใช้งบประมาณ
สาธารณสุข จานวน
60 คน
บุคลากร
สาธารณสุข cup
เชียงกลาง

ไตรมาส 1

0

4.สรุปผลการดาเนินงานและมอบเกียรติบตั รบุคคล
ต้นแบบด้านการออกกาลังกาย

จิตอาสาสาธารณสุข 1.เพือ่ ให้บคุ คลากร
1. กิจกรรม Happysoul สนับสนุนให้ จนท.ทุกคนสมัคร
สาธารณสุขได้เข้าร่วม เข้าเป็นสมาชิกจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ด้านจิตอาสา
2.ประเมินผบกิจกรรมโดยการใช้การประเมิน ตาม
แบบสอบถาม

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

0

ไม่ใช้งบประมาณ

สุภาวดี,
ศุภชัย,
กวิสรา
สุภาวดี,
ศุภชัย,
กวิสรา

5,000

