แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
สภาพปัญหา หรือ GAP พื้นทีอ่ าเภอเวียงสามีการจัดทีมหมอครอบครัว 23 รพ.สต.100 % เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มมี าตรฐานใกล้เคียงกันและให้มกี ารบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในรูปแบบโซน 5 โซน
และรายสถานบริการ คปสอ เวียงสา ได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีมให้การดูแลประชาชนประมาณ 12000 คน คนยังไม่ครอบคลุมเนือ่ งจากมีข้อจากัดเรื่องบุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์ในการให้บริการ ส่วนกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมยิ ัง
ขาดการประสานงานของคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน 1.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC เครือข่าย
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่ 1.คลีนคิ หมอครอบครัวมีการเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมกิ ับชุมชนและท้องทิน่ อ
ย่างมีคุณภาพ 2.ผู้ปฎิบัติงานและทีมสหวิชาชีพมีศักยภาพและปฎิบัติงานและให้บริการได้ตามมาตรฐาน
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
รายละเอียด
จานวนเงิน
ผู้รับผิด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)
ชอบ
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.ค่าหารกลางวัน/
1.โครงการพัฒนา 1.เพื่อกาหนดแผน
1.จัดประชุมคณะกรรมการ
1.คณะกรรมการ
ระบบการแพทย์
เป้าหมาย ทิศทาง ละ คลีนิคหมอครอบครัว เพื่อกา
คลีนิคหมอครอบครัว อาหารว่างประชุม
ปฐมภูมิ คลีนิคหมอ ยุทธศาสตร์ ในการ (PCC) หนดแนวทางการพัฒนา จานวน 50 คน จานวน คณะกรรมการ
คลีนิคหมอ
ครอบครัว (PCC) ดาเนิ นงาน พัฒนา
ระบบบริ การคลีนิคหมอ
3 ครั้ง
นันท
ครอบครัว จานวน
18,000
เครื อข่าย
PCC
ครอบครัว สรุ ปและรายงานผล
มิตร
50คน คนละ 120
การดาเนิ นงาน
บาท เป็นเงิน
6,000บาท 3 ครั้ง
รวม 18,000บาท

2.เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ทีมสหวิชาชีพผู้
ปฎิบตั ิงาน PCC
เข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงาน คลินิค
หมอครอบครัวและ
ฟืน้ ฟูศักยภาพทีมสห
วิชาชีพ

2.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฎิบตั ิงาน
ใน คลีนิคหมอครอบครัว( PCC)
ทีมสหวิชาชี พ และผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อถอดบทเรี ยนผลการ
ดาเนิ นงานและเพื่อประชุมพัฒนา
เพื่อให้การบริ การตามมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ
ให้มีความรู้ ดา้ น FCT /ตาม
service plan / หลักสู ตรพยาบาล
เวชปฎิบตั ิ/การฟื้ นฟูสภาพแก่
สหวิชาชี พที่ปฎิบตั ิงานประจา
รพ.สต.เครื อข่ายบริ การเวทีถอด
บทเรี ยนผลงานเด่นพัฒนาคลีนิค
หมอครอบครัว

2.ผู้ปฎิบตั ิงาน ทีมสห
วิชาชีพ ทีป่ ฎิบตั ิงานใน
คลีนิคหมอครอบครัว
จานวน 20 คน 6 ครั้ง

3.เพือ่ เพิม่ การเข้าถึง
บริการผู้ปว่ ยนอกที่ 3.พัฒนาการให้บริ การด้านการ 3.ประชาชนทัว่ ไปใน
จาเป็นสาหรับประชน
รักษาพยาบาล การส่งเสริ มฟื้ นฟู เขตบริการคลินคิ หมอ
อย่างมีคุณภาพ
สุขภาพ ในคลีนิคหมอครอบครัว ครอบครัว
ให้มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตาม
มาตรฐานการให้บริ การ

2.ค่าหารกลางวัน/
อาหารว่างประชุมผู้
ปฎิบตั ิงานทีมสห
วิชาชีพคลีนิคหมอ
ครอบครัว จานวน
20คน คนละ 120
บาท เป็นเงิน
2,400บาท 6 ครั้ง
รวม 14,400บาท

14,400

1.เครื่องตัว
ออกซิเจนปลายนิ้ว
จานวน 6 เครืองๆ
ละ 1,300 บาท

7,800

2.กระเป๋าเยี่ยมบ้าน
จานวน 2 ใบๆละ
1000 บาท

2,000

3.พลาสเตอร์กันน้า
50 ชิ้น/กล่องๆละ
150 บาท จานวน 6
กล่อง

900

4.speeulum s=30
ราคา 350 บาท ,
M=10 ราคา 450
บาท

15,000

5.โมเดลเต้านม
จานวน 2 ชุดๆละ
3,000 บาท

6,000

6.กระเป๋า
Emergency ราคา
อันละ 1,000 บาท
จานวน 8 อัน

8,000

7.sterie strip
จานวน 2 ม้วนๆละ
2,800 บาท

5,600

8.แพมเพิส ไซร์ S ,
M=40,L=20
ราคาแพ็คละ 350
บาท

21,000

9..กรรไกรตัดไหม
ขนาด 14.5 ซม.อัน
ละ 900/set จานวน
10 ชั้น

9,000

10.Needle holder
ขนาด 15 ซม.ราคา
1,284/set จานวน
10 อัน

12,840

11.ถ้วยเล็ก set D/S
ขนาด 2.5 ซม.อัน
ละ 40 บาท จานวน
20 อัน

8,000

12.ถาดสแตนเลสข
นาด 6.5 ราคา
124/set จานวน 10
อัน

1,240

13.tooth forceps
ขนาด 16 ซม.ราคา
600/set จานวน 10
อัน

6,000

14.non tooth
forceps ขนาด 16
ซม.ราคา 600/set
จานวน 10 อัน

รวม
..........................................

6,000

15.ยาเปลือกมังคุด
ราคาขวดละ 45
บาท จานวน 20 ขวด

900

16.ยาหอมทิพโอสถ
ราคากล่องละ 190
บาท จานวน 30
กล่อง

5,700

17.ยานวดไพล(ยา
ทา)ขนาด 25 กรัม
ราคาขวดละ 30
บาท จานวน 100
ขวด

3,000

18.ยาครีมพญายอ
ขนาด 5 กรัม ราคา
35 บาท จานวน
30 ขวด

1,050

19.ยาเม็ดรางจืด
กล่อง ละ 100บาท
จานวน 10 กล่อง

1,000

20.ยาชงหญ้าดอก
ขาว กล่องละ 90
บาท จานวน 10
กล่อง

900

21.ลูกประคบ
สมุนไพร ลูกละ 40
บาท จานวน 300
ลูก

12,000

166,330
..........................................

..........................................

(.......................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
ผู้เสนอแผน

(...................................................)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

(...................................................)
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

