
ยุทธศาสตรท์ี่  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเดน็  กลุ่มวัยแม่และเด็กวัยเรียน  วัยรุ่น

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

โครงการพัฒนา

ระบบการดูแลหญิง

ต้ังครรภ์คุณภาพ

และส่งเสริม

พัฒนาการ อ าเภอ

เวียงสา  ปี 2564

1 เพ่ือพัฒนาทักษะ

ของการ ANC 

คุณภาพเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และเด็ก

ในการประเมินภาวะ

เส่ียงของหญิง

ต้ังครรภ์ได้

1.ประชุมคืนข้อมูลให้

เครือข่าย  การช้ีแจง

แผนงานและวิชาการ

ให้ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และเด็ก 1

 คร้ัง

 - เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กและผู้

ประสานงาน  

อ าเภอเวียงสา 

จ านวน 30 คน

ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม 

1 ม้ือๆละ 25 บาท 

จ านวน 30 คน รวมเป็น

 750 บาท 

750 ทศพร

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรอื GAP……………………………………………………………….

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยและภาวะเต้ียลดลงจากปี  2563  ร้อยละ  5

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแตล่ะหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ตอ้งการเห็นหรอืไดอ้ะไรที่ดขีึ้น/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดบัพ้ืนที่  KR1. เด็กแรกเกิด ถึง 
6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า  ร้อยละ  70  KR2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ใช้คู่มือ  DSPM  ในการส่งเสริมพัฒนาการลูกมากกว่า ร้อยละ  70  / KR3. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับการ
วางแผนดูแลติดตามรายบุคคล  ร้อยละ  80   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 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.

2. เด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย

และภาวะเต้ียลดลง

จากปี 2563 ร้อยละ

 5

2. พัฒนาเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขทุกสถาน

บริการให้สามารถใช้

กระบวนการ

กระบวนการ

โรงเรียนพ่อแม่

คุณภาพ 1 คร้ัง

 - เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กและผู้

ประสานงาน  

อ าเภอเวียงสา 

จ านวน 30 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

จ านวน 30 คน รวมเป็น

 1,500 บาท 

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือๆละ 70 บาท จ านวน

 30 คน รวมเป็น 2,100

 บาท

3,600 ทศพร

3. เพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้และ

ปรับเปล่ียนทัศนคติ

ของหญิงต้ังครรภ์ใน

การดูแลตนเองด้าน

โภชนาการและการ

ปฏิบัติตัว

3. อบรมโรงเรียนพ่อ

แม่ให้แก่ผู้ปกครอง/ผู้

เล้ียงดูเด็กท่ีพบ

ปัญหาแบบมีส่วนร่วม

ในการมีและใช้คู่มือ 

DSPM /

DAIM/TEDA4I ใน

สถานบริการ

หญิงต้ังครรภ์

จ านวน 150 คู่ 

จ านวน 300 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 1 ม้ือๆละ 25 บาท 

จ านวน 300 คน รวม

เป็น 7,500 บาท 

7,500 ทศพร

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 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. ติดตามผู้ปกครอง

เด็กท่ีมีพัฒนาการ

ล่าช้า 5  โซน  โดย

ทีมส่งเสริมสุขภาพ

ระดับอ าเภอ

ทีมส่งเสริม

สุขภาพระดับ

อ าเภอ จ านวน 6

 คน  สถาน

บริการละ 1 วัน

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  

คร้ังละ 500  บาท  

จ านวน  27  คร้ัง

13,500 ทศพร

5. อบรมฟ้ืนฟูและ

พัฒนาศักยภาพครู 

ศพด.ในการจัด

กระบวนการ 

TrippleP – HERO

 - หัวหน้าศูนย์

เด็กเล็กหรือครู

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กอ าเภอเวียงสา

 60 ศพด.  

จ านวน 60 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

จ านวน 60 คน รวมเป็น

 3,000 บาท 

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือๆละ 70 บาท จ านวน

 60 คน รวมเป็น 4,200

 บาท                      -

 ค่าวิทยากรจ านวน 1 

คน 3 ชม. เป็นเงิน 

1,800 บาท

9,000 ทศพร

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 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.

6. ด าเนินการจัด

กิจกรรม Tripple P 

ใน 5  โซน ศพด.เดิม

และขยายผลเพ่ิมเติม

และแลกเปล่ียนเรียน

รูร่วมกันกับแหล่ง

เรียนรู้  ศพด.ส้าน  

ในปี  2564

สถานบริการ 27 

แห่ง บูรณางาน

กับงบประมาณ 

จังหวัด/กองทุน

สุขภาพต าบล/ 

โครงการ

พระราชด าริ ฯลฯ

 ประจ าปี

งบประมาณ  

2564

ทศพร

7.ประชุมสรุปผลการ

ด าเนินงานด้าน

อนามัยแม่และเด็ก 

CUP

 - เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กและผู้

ประสานงาน  

อ าเภอเวียงสา 

จ านวน 30 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 1 ม้ือๆละ 25 บาท 

จ านวน 30 คน รวมเป็น

 750 บาท 

750 ทศพร

35,100     

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

รวมเปน็เงิน สามหมื่นหา้พันหน่ึงร้อยบาทถ้วน

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ เด็ก 12 ปี สุขภาพฟันดี

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

สังคมไทยไร้ฟันผุ 1. เพ่ือลดโรคฟันผุ

ในเด็กศูนย์เด็กเล็ก 

และเด็กนักเรียน

ประถมศึกษา

1.กิจกรรมพ้ืนฐาน   

 1.1 เด็ก 4-12 ปี 

ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากและ

ทาฟลูออไรด์วานิช  1

 คร้ัง/ปี

1. เด็กอายุ 4-12

 ปี ในโรงเรียน

ประถมศึกษา

1.ค่าฟลูออไรด์วานิช 2. 

ค่าชุดเคลือบหลุมร่องฟัน

งบวัสดุทัน

ตกรรม 64
ชิตพล

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สภาพปัญหา หรอื GAP ปี 2563 โรงพยาบาลเวียงสาด าเนินการขับเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มวัยแต่กลับพบว่า เด็กทุกกลุ่มวัยมีแนวโน้มฟันผุมากข้ึน จ านวนโรงเรียนท่ี
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอย่างเป็นระบบมีจ านวนลดลง เครือข่ายบริการของอ าเภอเวียงสาผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ (รพ./รพ.สต./ศสม.) เพียง

ร้อยละ ๓๐.๔๓ ของเครือข่าย  เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน กลุ่มงานทันตกรรมจึงได้จัดท าแผนงานเพ่ือการขับเคล่ือนต่อไป

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) 1) เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันแท้ผุ ร้อยละ 70 1) เด็กอายุ 12 ปี ฟันแท้ดีไม่มีผุ ร้อยละ 82 3) เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่อง
ปากอย่างมีคุณภาพ (รพ./รพ.สต./ศสม.) ร้อยละ 60 ของเครือข่าย

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแตล่ะหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ตอ้งการเห็นหรอืไดอ้ะไรที่ดขีึ้น/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดบัพ้ืนที่  .............

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



2. เพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพในรพ.สต.

เครือข่ายอ าเภอ

เวียงสา

 1.2 เด็กอายุ 6-12 ปี

 ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟันในฟัน

กรามแท้ซ่ีท่ี 6,7

ชิตพล

2. จัดประชุม

บุคลากรท่ีรับผิดชอบ

งานส่งเสริม ป้องกัน 

ทันตสุขภาพ

เครือข่ายอ าเภอเวียง

สา จ านวน 4  คร้ัง   

 2.1 ประชุมเพ่ือสรุป

ผลงานและจัดท า

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

2.1 ทันต

บุคลากรท้ังใน

เขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลและ

รพ.สต. 8 แห่ง 

รวม 30 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

วันละ 2 ม้ือ              

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือๆละ 70 บาท

3,600 ชิตพล

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



2.2 ประชุมเพ่ือวาง

แนวทางการลงข้อมูล

 Free schudule

ทันตบุคลากรท้ัง

ในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลและ

รพ.สต. 26 แห่ง 

รวม 40 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

วันละ 2 ม้ือ              -

 ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือๆละ 70 บาท

4,800 ชิตพล

2.3 ประชุมเพ่ือ

วางแผนงานต าบล

ฟันดี ศูนย์เด็กเล็ก

มาตรฐานทันต

สุขภาพ โรงเรียนฟันดี

ทันตบุคลากร ครู

 ครูพ่ีเล้ียงเด็ก

และผู้เก่ียวข้องท่ี

รับผิดชอบงาน

ต าบลฟันดี ศูนย์

เด็กเล็กมาตรฐาน

ทันตสุขภาพ 

โรงเรียนฟันดี 

จ านวน 20 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

วันละ 2 ม้ือ              -

 ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือๆละ 70 บาท

2,400 ชิตพล

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

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ



2.4 ประชุมช้ีแจง

และก าหนดแนว

ทางการด าเนินงาน 

อสม.เช่ียวชาญ 

สาขาทันตสุขภาพ

ทันตบุคลากร

และอสม.ต าบล

ละ 1 คน 17 

ต าบล รวม 25 คน

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

วันละ 2 ม้ือ              -

 ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือๆละ 70 บาท

3,000 ชิตพล

13,800     

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

รวมเปน็เงิน หน่ึงหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเดน็ การป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ



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 โครงการสนับสนุน

การจัดต้ัง หน่วย

ปฏิบัติการควบคุม

โรคติดต่อ (CDCU) 

ระดับต าบล

1. เพ่ือจัดต้ัง 

หน่วยฏิบัติการ

ควบคุมโรคติดต่อ 

(CDCU) ระดับต าบล

ในการควบคุม

ป้องกันโรคติดต่อ

1. จัดต้ังคณะท างาน

ควบคุมโรคในระดับ

ต าบล

คณะกรรมการ 

CDCU อ าเภอ

เวียงสา

ค่าอาหารว่างในการ

ประชุมคณะท างาน

ควบคุมโรคในระดับ

ต าบล จ านวน 30x 25 

บาท =750x4 คร้ัง

3,000 ทศพร ปริก

เพ็ชร

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

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ

สภาพปัญหา หรอื GAP ทีมSRRT ในพ้ืนท่ีไม่สามารถด าเนินการควบคุมโรคได้ตามมาตรการ คณะกรรมการเปล่ียนเป็นผู้รับผิดชอบใหม่

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) เพ่ือให้มีการด าเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดในชุมชนได้ตามมาตรการ

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs)  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย



2. เพ่ือให้สมาชิกใน

ทีมCDCU มีความรู้

ต่างๆในการป้องกัน

 ควบคุม ป้องกัน

โรคติดต่อ

2. อบรมพัฒนา

ศักยภาพ SRRT 

ระดับต าบล 

(27สถานบริการ)

คณะกรรมการ 

CDCU อ าเภอ

เวียงสา

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท      

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

วันละ 2 ม้ือ

3,600 ทศพร ปริก

เพ็ชร

6,600      

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

รวมเปน็เงิน หกพันหกร้อยบาทถ้วน

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



โครงการป้องกัน

และควบคุมโรค

ไข้เลือดออก/ชิคุน

กุนยา อ าเภอเวียง

สา จังหวัดน่าน ปี 

2564

1. เพ่ือทบทวน 

ถอดบทเรียนการ

ด าเนินงานในปีท่ี

ผ่านมา เพ่ือหา

จุดอ่อนจุดแข็งของ

การด าเนินงานเป็น

อย่างไรและหา

แนวทางท่ีดีและ

เหมาะสมในการ

ด าเนินงาน

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงาน

ไข้เลือดออกใน

โรงพยาบาล/รพ.

สต./สสช. เพ่ือจัด

เวทีถอดบทเรียนและ

สานเสวนา

 - ผู้รับผิดชอบ

งาน ไข้เลือดออก

ในรพ/สสอ./รพ.

สต./สสช.        

 –ประธาน อสม.

17ต าบลๆ ละ 2 

คน                -

 ผู้รับผิดชอบงาน

สาธารณสุขใน

อปท.16 แห่งๆ 1

 คน

 - ค่าอาหารว่าง คนละ  

35  บาท 2 ม้ือ  จ านวน

 80  คน(35x80x2)=

5,600 บาท   -ค่าอาหาร

 คนละ  50  บาท 

จ านวน 80  คน

(50x80)=4,000 บาท  

 -ค่าเอกสาร กระดาษ 

ปากกาเคมี 1,500 บาท

11,100 ทศพร ปริก

เพ็ชร

2.เพ่ือกระตุ้นให้

ชุมชน/ครัวเรือน 

เกิดความตระหนัก

และให้ความร่วมมือ

ในการป้องกันทาง

กายภาพอย่าง

ต่อเน่ือง

2.จัดท าแผ่นพับ

ความรู้เร่ือง การป้อง

โรคไข้เลือดออก และ

ใบส ารวจลูกน้ า

ยุงลายประจ า

ครัวเรือนสนับสนุน

ทุกครัวเรือน

127 หมู่บ้านๆละ

 1 แผ่น

 - ค่าแผ่นพับโรค

ไข้เลือดออกจ านวน 127

 หมู่บ้าน 127x10=

1,270 บาท

1,270 ทศพร ปริก

เพ็ชร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



3.เพ่ือพัฒนาทักษะ/

องค์ความรู้ให้กับทีม

ควบคุมโรคในระดับ

ต าบล ในการ

ป้องกันและควบคุม

โรค

3.ฝึกอบรมทักษะการ

ใช้เคร่ืองพ่นเคมีชนิด

หมอกควันและชนิด

ฝอยละเอียดแก่

พนักงานพ่นสารเคมี 

เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงาน

ป้องกันควบคุมโรค

ในองค์การบริหาร

ส่วนท้องถ่ิน/รพ/รพ.

สต./สสช.

 - ผู้รับผิดชอบ

งาน ไข้เลือดออก

ในรพ/สสอ./รพ.

สต./สสช.แห่งละ

 1คน             -

 พนักงานพ่น

สารเคมีจาก

เทศบาล/อบต.

ทุกแห่งๆละ 2 คน

 - ค่าอาหารว่าง คนละ  

35  บาท 2 ม้ือ  จ านวน

 80  คน(35x80x2)=

5,600 บาท

- ค่าอาหาร คนละ  50  

บาท จ านวน 80  คน

(50x80) =4,000 บาท

- ค่าวิทยากรจาก สตม.

แพร่/นคมท่ี 10.5.2 

น่าน/นวก.สสอ.เวียงสา 

จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 

300 บาท (300x6)=

1,800 บาท

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงใน

การสาธิต 500 บาท

11,900 ทศพร ปริก

เพ็ชร

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 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.จัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันควบคุม

โรคไข้เลือดออกปี 

2564

 - ผู้รับผิดชอบ

งาน ไข้เลือดออก

ในรพ/สสอ./รพ.

สต./สสช.         

ทุกแห่งๆ 1 คน

 - ค่าอาหารว่าง คนละ  

25 บาท 2 ม้ือ  จ านวน 

35 คน

- ค่าอาหาร คนละ  70  

บาท จ านวน 35  คน

4,200 ทศพร ปริก

เพ็ชร

28,470

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

รวมเปน็เงิน สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจด็สบิบาทถ้วน

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



ประเดน็ การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน

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

เครือข่ายร่วมใจ

ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง

อ าเภอเวียงสา

 - เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแล

ต่อเน่ืองในชุมชน

ได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน/มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี      

 - ผู้ป่วยติดเตียง

เกิดภาวะแทรกซ้อน

 น้อยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 5

 - บารณาการการ

ท างานกับพชอ./พชต.

                  - 

ประชุม 

คณะกรรมการ การ

ดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน

เคร่ือข่ายสุขภาพ

อ าเภอเวียงสา 3 

เดือน/คร้ัง

 -คณะกรรมการ

ดูแลต่อเน่ืองท่ี 

บ้าน จ านวน 33 

คน

 - ค่าอาหารว่าง จ านวน

 33 คนๆละ 25 บาทx4

 คร้ังๆละ 825

3,300 ฉลองชัย

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

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) ผู้ป่วยดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้านได้รับการดูแลตามมารตฐาน

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ผู้ป่วยติดเตียงเกิดภาวะแทรกซ้อน น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย 5

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

สภาพปัญหา หรอื GAP ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน/ปัญหาซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน/เกิดภาวะแทรกซ้อนในการดูแล

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2



  - มหกรรม

น าเสนอ/แลกเปล่ียน

การดูแลผู้ป่วยใน

พ้ืนท่ี 5 โซน

 - ผู้บริหาร/

ผู้รับผิดชอบการ

ดูแลต่อเน่ืองท่ี

บ้าน/เครือข่าย 

โซนๆ ละ 50 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน

จ านวน 50 คนๆละ 70 

บาท เป็นเงิน 3,500 

บาท x 5 คร้ัง            -

 ค่าอาหารว่าง จ านวน 

50 คนๆละ 25 บาท x 2

 ม้ือ เป็นเงิน  2,500 

บาท x 5คร้ัง

30,000 ฉลองชัย

33,300

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเดน็ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

รวมเปน็เงิน สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



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

โครงการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

ผู้สูงอายุสุขภาพดี 

ดูแลตนเองได้ และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 - คัดกรองภาวะ

สุขภาพตามเกณฑ์

ผู้สูงอายุทุกคน       -

 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงได้รับการท า 

CP ทุกคน

 - ผู้สูงอายุใน

พ้ืนท่ีทุกคน       -

 CM 29 คน    - 

Cg ปี 61 จ านวน 

  คน     - Cg 

พ้ืนท่ีใหม่

  - เอกสาร/วัสดุในการ

คัดกรองใช้จากพ้ืนท่ี      

 - งบอบรมcgขอ

งบประมาณจากกองทุน

ฟ้ืนฟู อบจ.น่าน

พงษ์ชัย

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

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
ไตรมาส 4

สภาพปัญหา หรอื GAP ประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 29 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมมากข้ึน

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) ของแตล่ะหน่วยงาน  ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแตล่ะหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ตอ้งการเห็นหรอืไดอ้ะไรที่ดขีึ้น/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดบัพ้ืนที่  ร้อยละการหกล้มของ

ผู้สูงอายุในครัวเรือนลดลงจากปีท่ี ผ่านมา (ร้อยละ 2) : ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการจัดท า Care Plan  ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีได้รับการดูแลตาม Care Plan มี ADL
ดีข้ึน   ร้อยละ20 ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



 - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงได้รับการดูแล

ตาม CP               

 - ประชุม CM 3

เดือน/คร้ัง            -

 อบรมฟ้ืนฟูCg ของปี

 61              - 

อบรม Cg พ้ืนท่ีใหม่

พงษ์ชัย

การป้องกันภาวะ

พลัดตกหกล้มใน

ผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายุทุกคนท่ี

อยู่ในพ้ืนท่ี

 ใช้งบประมาณในการ

ด าเนินงานจากงบ PPB

และงบ PPA ในพ้ืนท่ี

พงษ์ชัย

ยุทธศาสตรท์ี่  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



ประเดน็ การดูแลสุขภาพกลุ่มวัย DM-HT

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

 โครงการควบคุม

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

เครือข่ายสุขภาพ 

อ าเภอเวียงสา จ 

น่าน ปี 2564

1.เพ่ือลดอัตราการ

เกิด DM  HT  ราย

ใหม่จากปี 2563 

ร้อยละ 15

1. คัดกรองประชาชน 

กลุ่มเส่ียง อายุ 15 ปี 

ทุกคน                2.

จัดซ้ือ strip ตรวจ

น้ าตาล ในรูปแบบ CUP

กลุ่มเส่ียง อายุ 15

 ปีช้ึนไป ของ

อ าเภอเวียงสา

ค่าstrip ตรวจน้ าตาล ใน

เลือด จ านวน 223 

กล่องๆละ 663.4 บาท

 147,939 

งบ PPB

ทศพร

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

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs) 1. ลดอัตราการเกิด DM/HT รายใหม่ จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ15   2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานคุมระดับน้ าตาลได้ดี ตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40           
 3. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคุมระดับความดันได้ดี ตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 50

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สภาพปัญหา หรอื GAP ผู้ป่วย DM/HT รายใหม่เพ่ิม และจากกลุ่ม Unknown จ านวนมากไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในผู้ป่วยรายใหม่หรือกลุ่มเส่ียง ปัญหาข้อมูลโรคไม่ตรงกับความเป็นจริง

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) เพ่ือลดผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ ในประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป ผู้ป่วยสามารถ control DM/HT ได้

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



3..เพ่ิมสมรรถนะ

ทักษะให้เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง              -

โดยการประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้

การด าเนินงานคลินิก

 NCD คุณภาพ.      

 -ทบทวนทักษะ

เทคนิค ARK me3  

and teach back 

โดยวิทยากร. รพ น่าน

เจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบงาน 

NCD CUP เวียง

สา  จ านวน 40 

คน

ค่าอาหาร และอาหาร

ว่าง  120 บาท/คน

จ านวน 40

4,800 ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



4.เสริมสร้าง HL 

และปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 3อ2 ส  

ในกลุ่มเส่ียง

เบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง           

5.ประเมินHLก่อน

และหลังด าเนินการ

ประชากรกลุ่ม

เส่ียงร้อยละ 80 

คือค่าน้ าตาลใน

เลือด100-125 

mg% ความดัน

โลหิต 

130-139/80-89

mmHg และมี

ปัจจัยร่วม ดัชนี

มวลกายเกิน 25 

 หรือรอบเอวหญิง

เกิน 80 ซม รอบ

เอวชายเกิน 90 

ซม ได้รับการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

งบประมาณ  PPA ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



2. เพ่ือให้ผู้ป่วย

เบาหวานควบคุม

ระดับน้ าตาลได้ดี

ตามเกณฑ์ > 40% 

และ  ผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงควบคุม

ระดับความดันได้ดี

ตามเกณฑ์ > 50%

1.จัดบริการคลินิก

เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงวิถีใหม่  

(NCD คุณภาพ)       

 2. เพ่ิมสมรรถนะ

โดยการทบทวน

ทักษะเทคนิคARK 

me3  and teach 

back BA, BI, self 

management   3.

เสริมสร้าง HL และ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 3อ2 ส  

ในกลุ่มป่วยเบาหวาน

 un controlและ

ความดันโลหิตสูง  un

 control

 1.ร้อยละ 80 

ของผู้ป่วย

เบาหวาน 

HbA1C>7และ

กลุ่มป่วยความดัน

โลหิตสูงท่ีมีค่า BP>

140/90 mmHg     

                         

      2. 

คณะกรรมการNCD 

โรงพยาบาลเวียงสา 

 จ านวน 13 คน

ค่าสมุดคู่มือผู้ป่วย

uncontrol ในการ

ติดตามประเมินผล 

ตนเอง ( HL)จ านวน 300

เล่มๆละ 10 บาท   -ค่า

ส่ือความรู้เร่ือง

โรคเบาหวาน และโรค

ความดันโลหิตสูง จ านวน

เร่ืองละ  4ชุด ๆละ 500

 บาท

7,000 ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



 และมีปัจจัยร่วม 

ดัชนีมวลกายเกิน 25 

 หรือรอบเอวหญิง

เกิน 80 ซม รอบเอว

ชายเกิน 90 ซม     

4.ประเมินHLก่อน

และหลังด าเนินการ  

 5. จัดระบบการคัด

กรองกลุ่มเส่ียง CVD 

risk , CKD risk , AF.

                  6. 

จัดท าทะเบียน

ผู้ป่วย/ระบบให้

ค าปรึกษาในกลุ่ม 

CKD Stage 3a , 3b

ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



7.จัดประชุมวิชาการ

 UP date   โรค DM

   HT Stroke , MI 

และ Acute 

Complication โดย

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  ปี

ละ  1 คร้ัง

ผู้รับผิดชอบคลินิก

 NCD ทุก รพสต/

  PCU  /   รพ  

จ านวน 40 คน

ค่าอาหาร และอาหาร

ว่าง  120 บาท/คน

จ านวน 40 =4800 บาท

4,800 ทศพร

3.เพ่ือจัดการข้อมูล

กลุ่มป่วยในระบบ

Hos-XP มีผลต่าง

จากระบบ HDC ไม่

เกินร้อยละ 10

1. จัดประชุม

ตรวจสอบระบบ

ฐานข้อมูล (person )

 HDC และการ

วินิจฉัยโรค ให้ตรง

กับความเป็นจริง

1.พยาบาล CM 

DMHT จ านวน 2

 คน 2.

ผู้รับผิดชอบงาน 

NCD ทุก รพสต

 /สสช/ PCU  

จ านวน  30 คน

ค่าอาหาร และอาหาร

ว่าง  120 บาท/คน

จ านวน 40 =4800 บาท

4800

ทศพร

2. Peer review 

case Stroke , MI 

และ Acute 

Complication ตาม

แผน

คณะกรรมการ

NCD board

ไม่ใช้งบประมาณ 0 ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



3.  รพช.คืนข้อมูล/

จ านวน/ แผนการ

รักษาผู้ป่วย DM Un

 Con/ Ht  un Con 

ให้ลูกข่ายร้อยละ 100

ผู้ป่วย DM Un 

Con/ Ht  un 

Con

ไม่ใช้งบประมาณ 0 ทศพร

4.ติดตามดูแลรักษา

กลุ่มป่วย  DM/ Ht  

ท่ีส่งดูแล ต่อเน่ือง ใน

 รพสต. ปี ละ  1คร้ัง

1. ผู้ป่วย

เบาหวานความ

ดันโลหิตสูง ท่ี

ดูแลต่อเน่ืองใน

ชุมชน จ านวน 26

  แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ 0 ทศพร

5. การส่ือสาร 

Stroke awareness ,

 STEMI Alert และ 

EMS ในพ้ืนท่ี

จนท.รพสต. รพ.

เวียงสา และอสม.

ไม่ใช้งบประมาณ 0 ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



4. เพ่ือเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อน

ของผู้ป่วย

เบาหวาน/และ

ความดันโลหิตสูง

1.จัดประชุม บุคลากร

 ในการตรวจตา เท้า 

ช่องปาก และการ

รวบรวมบันทึกข้อมูล 

                      2.

ตรวจจอประสาทตา

ในPt.DMร่วมกับ

ตรวจเท้าและช่อง

ปากท่ีรพ.เวียงสา

1.บุคลากร 

จ านวน 40 คน   

 2.กลุ่มPt.DMอ.

เวียงสา

ค่าอาหารและอาหารว่าง

 จ านวน40 คน ๆละ120

 บาท=4,800 บาท

4,800 ทศพร

5.เพ่ือเฝ้าระวังการ

ฆ่าตัวตายในผู้ป่วย 

NCD

1. การคัดกรองความ

เส่ียงในผู้ป่วย NCDs

 ท่ีมีภาวะมี

ภาวะแทรกซ้อน 

ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรค

ทางจิตเวช 90%

จนท.รพสต. รพ.

เวียงสา

จนท.รพสต. และรพ.

เวียงสา ร่วมตรวจและ

ปรับกลยุทธ์ในการท างาน

0 ทศพร

26,200รวมเปน็เงิน สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

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

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบั  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเดน็ อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรอ าเภอเวียงสา สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของประเทศอย่างต่อเน่ืองท่ีอัตรา 13.73 /แสน ปชก.  และพบมากในกลุ่มวัยท างานอายุ 40-59 ถึงร้อยละ
 66.67 โดยมีปัจจัยเส่ียงคือการติดสุราและสารเสพติด ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือกลุ่มท่ีไม่มีโรคประจ าตัว หรือบุคลิกภาพ ส าหรับปัจจัยกระตุ้นคือปัญหาความสัมพันธ์ ร้อยละ 44.44 

รองลงมาเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs)  ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม และการเข้าถึงแหล่งท่ีให้ความ

ช่วยเหลือได้ง่าย สะดวก รวดร็ว 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สภาพปัญหา หรอื GAP ประชาชนมีการปรับตัวต่อปัญหาไม่เหมาะสม ขาดปัจจัยปกป้องหรือการสนับสนุนจากครอบครัว คนใกล้ชิดหรือสังคม ระบบการเฝ้าระวังในชุมชนไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่รับรู้ถึงสัญญานเตือนการฆ่าตัวตาย

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) เพ่ือเพ่ิมปัจจัยปกป้อง ส าหรับกลุ่มเส่ียง ให้มีการจัดการกับปัญหาได้ถูกวิธี พัฒนาระบบบริการเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข และ
การเฝ้าระวังในชุมชนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



1 สร้างเสริมสุขภาพใจ

 ในวัยท างาน

เพ่ือลดอัตราการฆ่า

ตัวตาย ในกลุ่มเส่ียง

ให้ความรู้และฝึก

ทักษะ การดูแล

ตนเอง การผ่อน

คลายความเครียด 

การคิดบวก

กลุ่มเส่ียงต่อการ

มีปัญหา

สุขภาพจิต เช่น 

1) ผู้ท่ีเคย

พยายามฆ่าตัวตาย

ค่าอาหารและอาหารว่าง

 40 คน x 120 บ. X 5 

คร้ัง = 24,000 บาท    

ค่าวิทยากรชม.ละ 600 x

 5 ชม. X 5 คร้ัง =

15,000 บาท ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ 1000 บาท

40,000 

บาท 

(งบประมาณ

จาก สปสช)

ชิตพล 

เปล่ียนศรี

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



วิธีการสร้างคุณค่า

ของตัวเองตลอดถึง

การเข้าถึงแหล่งให้

ความช่วยเหลือ

2)ผู้ป่วยโรค

เร้ือรังท่ีรักษาไม่

หาย และมีความ

ทุกข์ทรมาน เช่น

 มะเร็ง,โรคไต,

โรคปอดยืด,HIV,

อัมพาต           

3) ผู้ป่วยจิตเวช  

เช่น โรคซึมเศร้า  

โรคจิต  ติดสุรา

หรือสารเสพติด  

4) ไม่มีญาติดูแล 

5) มีปัญหา

ครอบครัว  6) ผู้

ท่ีก าลังประสบ

ปัญหาในชีวิต

ชิตพล 

เปล่ียนศรี

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



2 ประชาสัมพันธ์เร่ือง

สัญญาณเตือนก่อน

ฆ่าตัวตาย สายด่วน

ให้ความรู้ปัญหา

สุขภาพจิต

ประชาชนท่ัวไป  1.ส่ือประชาสัมพันธ์

ออนไลน์

ชิตพล 

เปล่ียนศรี

3 3.1 ด าเนินงานตาม

ระบบการเฝ้าระวัง

ภาวะซึมเศร้าและผู้มี

ภาวะเส่ียงต่อการฆ่า

ตัวตาย (คัดกรองใน

กลุ่มผู้สูงอายุและมี

โรคประจ าตัวเร้ือรัง) 

3.2 สอบสวนโรคในผู้

ฆ่าตัวตายส าเร็จทุก

รายและรายงาน

ผู้บังคับบัญชาเพ่ือคืน

ข้อมูลสู่ชุมชน

ผู้รับผิดชอบงาน

สุขภาพจิต และ

ผู้เก่ียวข้อง/จนท.

 รพ. สต. /อสม.

ไม่ใช้งบประมาณ ชิตพล 

เปล่ียนศรี

40,000     

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบั  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมเปน็เงิน สี่หมื่นบาทถ้วน



ประเดน็  การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่

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

โครงการคัดกรอง

มะเร็งล าไส้ใหญ่

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

กลุ่มเส่ียงอายุ 

50-70 ปี ได้การคัด

กรองมะเร็งล าไส้

ใหญ่และทวารหนัก 

ตามเกณฑ์

 - ส ารวจ

กลุ่มเป้าหมาย         

  -ทุกสถานบริการ 

ตรวจคัดกรองด้วย fit

 testร้อยละ 20 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเส่ียงอายุ 

50-70 ปี จ านวน

 2,250 คน

 วัสดุในการคัดกรอง ชุด

ละ 30  บาท จ านวน 

2250 คน

 เป็นเงิน 

67,500 

บาท (งบ 

ppb พ้ืนท่ี)

ทศพร

67,500     

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเดน็ งานวัณโรค

รวมเปน็เงิน หกหมื่นเจด็พันหา้ร้อยบาทถ้วน

สภาพปัญหา หรอื GAP พบผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่จากการคัดกรองกลุ่มเส่ียง

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) กลุ่มเส่ียงอายุ 50-70 ปี ได้การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแตล่ะหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ตอ้งการเห็นหรอืไดอ้ะไรที่ดขีึ้น/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดบัพ้ืนที่  กลุ่มเส่ียงอายุ 50-70 
ปี ได้การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักโดย fit test ร้อยละ 20  

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



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

การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ พัฒนา

ระบบการการคัด

กรองกลุ่มเส่ียง

เป้าหมาย การ

ค้นหารายใหม่และ

ลดอัตราเสียชีวิตใน

ผู้ป่วยวัณโรคอ าเภอ

เวียงสา

ปีงบประมาณ 2564

1.มีแนว ทางการคัด

กรองด้วยCXRกลุ่ม

เส่ียง

1.จัดประชุมวิชาการ

ระดับอ าเภอ

1.จน.รพ.เวียงสา 

10 คน   2.จนท.

รพ.สต.+สสอ.รวม

 30 คน

1.ค่าวิทยากร 4ชม.ๆละ 

800บาท 2.ค่าอาหาร

และอาหารว่าง 120

บาท*40 คน

8,000 ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สภาพปัญหา หรอื GAP  1.การคัดกรองกลุ่มเส่ียงไม่ครอบคลุม/ล่าช้า 2.การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.มีอัตราตายสูงกว่าร้อยละ 5

วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) 1.มีการคัดกรองกลุ่มเส่ียงให้ครอบคุม 2.เพ่ิมอัตราการค้นพบ 3.ลดอัตาการเสียชีวิต

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที่ (  Key Results KRs) 1.การคัดกรองกลุ่มเส่ียงเป้าหมายครอบคลุม 2.การข้ึนทะเบียนรักษาเพ่ิมข้ึน 3.อัตราตายลดลง

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



 2. ก าหนดการคัด

กรองกลุ่มเป้าหมาย 

เป็น 2 ลักษณะ คือ 

active และ passive

ทศพร

กลุ่ม active 6 กลุ่ม 
1.ผู้สัมผัสใกล้ชิดปีวัณ

โรค B+/B-xu61-62-63
100

2.กลุ่มผู้ติดเช้ือHIV 176

3.CKDstage4-5 60 ปี+ 350

4.แรงงานข้ามชาติ 43

5.กลุ่มติดสุรา 30

6.จนท.สาธารณสุข 392

กลุ่มpassive 4 กลุ่ม

1.ผู้สูงอายุ60ปีมีโรคร่วม

1. 1.COPDอายุ60ปี

ข้ึนไป

375 ทศพร

1.2. DM อายุ60 ปี

ข้ึนไป

1,500 ทศพร

2.HT อายุ60ปีข้ึนไป

และBMI<18.5

1,900 ทศพร

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 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.

3.อายุ60ปีข้ึนไป+

BMI<18.5

1,460 ทศพร

4.ผู้ต้องขัง

2.ลดอัตราการ

เสียชีวิต ≤ ร้อยละ5

1.ผู้ป่วยวัณโรคราย

ใหม่ท่ีข้ึนทะเบียน

รักษาได้รับการ

ประเมิน Risk Score

 ทุกราย

1.ผู้ป่วยวัณโรค

รายใหม่ท่ีข้ึน

ทะเบียนรักษาไน

ปีงบประมาณ

2564ประมาณ 

50 ราย

ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ



2.ผู้ป่วยกลุ่ม High 

Risk และ 

Intermediate Risk 

ได้รับการดูแลเพ่ือลด

การเสียชีวิตตาม 

CPGเขต 1 (ปรึกษา 

Med./การตรวจ 

LFT./ Close  

Monitor โดย 

จนท.สธ.

ทศพร

3.มีการทบทวน

สาเหตุการเสียชีวิต 

Dead Case 

Conference ทุกราย

ทศพร

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

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



3.อัตราการขาดยา

 = 0

1.มีระบบการส่งต่อ

และตอบกลับผู้ป่วย

ผ่านช่องทาง Thai 

COC/ Group  Line 

 ทุกราย

2.ผู้ป่วยท่ีส่งต่อ รพ

สต. ได้รับการเย่ียม

บ้านและติดตามใน

ระบบ DOT ทุกราย

3.ผู้ป่วยท่ีโอนออก

(TO) ได้รับการ

ติดตาม ทุกราย

ทศพร

8,000      รวมเปน็เงิน แปดพันบาทถ้วน


