สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

ของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมืน่
จังหวัดน่าน

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563
1. แผนปฏิบัติการ Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P E.)
1.1 ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในเด็กปฐมวัย
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)
สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กอำเภอนาหมื่น 3 ปีย้อนหลัง พบว่าหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ น้อยกว่า 12
สัปดาห์ คิดเป็น ร้อยละ 73.91 และร้อยละ 70.27 และร้อยละ 83.33 สถิติการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 54.35 ร้อยละ 56.25 และร้อยละ 58.33 ตามลำดับ ร้อยละการคลอดของมารดาอายุ 15 - 19 ปี โดยการ
คลอดมีชีพในมารดาอายุ 15 -19 ปี ต่อพันประชากร คิดเป็น 11.61, 15.88 และ 21.62 ตามลำดับ จากข้อมูลทารก
แรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม คิดเป็น ร้อยละ 0, 3.28 และ ร้อยละ 12.0 ตามลำดับ ข้อมูลเด็ก 0 -5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 98.01, ร้อยละ 99.15 และร้อยละ 93.13 ตามลำดับ ภาวะสูงดีสมส่วนปีงบประมาณ 2561
- 2562 ในเด็ ก 0 - 5 ปี พบร้ อยละ 35.83 และร้อ ยละ 49.53 ข้ อ มู ล ภาวะสู งดีส มส่ ว น ในวัย เรีย น พบร้อ ยละ
61.65 และร้อยละ 47.46 ประชาชนวัยทำงาน 18 - 59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 60.65, 54.44 และร้อยละ
54.71 จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่าหญิงตั้งครรภ์ขาดความตระหนัก ไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์เร็ว หญิง
ตั้งครรภ์บางคนอายุมากกว่า 35 ปี ไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ปกปิด ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น คลอดก่อน
กำหนด ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ ไม่สะดวกในการไปฝากครรภ์สถานบริการอื่น มารดาน้ำหนักตัวน้อย ขณะตั้งครรภ์
น้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน มารดามีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ธาลัสซีเมีย และมีภาวะแทรกซ้อนขณะ
ตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่มีครอบครัวกับคนไทย ไม่ได้ซื้อสิทธิบัตรรักษาพยาบาล และไม่ยอมเข้ารับการรักษา/
ฝากครรภ์ต่อเนื่อง เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแนวทางการฝากครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ย งสูงที่ต้องอยู่ในความดูแลสูติแพทย์ รพ.น่าน แต่ถูกส่งมาให้ รพช. ดูแลต่อเนื่อง ผู้ปกครองบางคนไม่มี
ความรู้ใชการใช้คู่มือ DSPM และผู้ปกครองบางคนมีความรู้ในการใช้คู่มือ DSPM แต่ไม่นำมาใช้ เด็ก 0-5 ปี ขาดการ
กระตุ้นพัฒนาการจากผู้ปกครอง เด็กวัยเรียนมีการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาโภชนาการอย่าง
จริงจัง การเข้าถึงบริการของกลุ่มวัยรุ่นยังมีน้อย การบูรณาการ 5 กระทรวงหลักยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
วัยทำงานประชาชนยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ อำเภอนาหมื่นมีชมรม สร้างสุขภาพเกิดขึ้น ที่เป็นรูปธรรม
แต่มีการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการดำเนินงาน
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เพื่อจัดระดับความเสี่ยง
2. จัดประชุมวิชาการทบทวน CPG อนามัยแม่และเด็ก
3. ซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมและกุมารเวชกรรม ระดับอำเภอ
4. สถานบริการสาธารณสุขมีการอัพเดทหญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่คู่สมรสกับคนไทย
5. สถานบริการสาธารณสุขจัดกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่

6. สถานบริการทุกแห่งทบทวนและประเมินตนเองตามมาตรฐานนอนามัยแม่และเด็ก
7. สถานบริการทุกแห่งให้มีการสำรวจการใช้เครื่องมือ DSPM ในผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี
8. รพสต. จัดอบรมเสริมทักษะการใช้คู่มือ DSPM ของ อสม.ในการติดตามพัฒนาการเด็ก
9. ติดตามการใช้คู่มือ DSPM ของผู้ปกครอง ร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
10. สถานบริการทุกแห่งให้เน้นการใช้คู่มือ DSPM ให้กับผู้ปกครองตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่หลังคลอด ,คลินิก WBC ,
การติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุก
11. สถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรม Triple P ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ
12. สถานบริการทุกแห่งดำเนินการคัดกรองสุขภาพเด็ก และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน โรงเรียน
13. สถานบริการให้มีการจัดกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุพโภชนาการ
14. จัดทำกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมกลไกลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท้องไม่พร้อมใน
โรงเรียนและชุมชน อำเภอนาหมื่น
15. สถานบริการมีการดำเนินการเพื่อRe-accredit โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์
วัตถุประสงค์ของดำเนินงาน
1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 5 ครั้งตามเกณฑ์
2. เพื่อลดอัตราทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม
3. เพื่อลดอัตราการตายของมารดา
4. เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยและสูงดีสมส่วน
5. เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้เลี่ยงดู มีความรู้ในการใช้คู่มือ DSPM
6. เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีระดับสติปัญญา มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ และสูงดีสมส่วน
7. เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน
1. สถานบริการสาธารณสุขในอำเภอนาหมื่นทุกแห่ง รวม 6 แห่ง (รพช.1แห่ง/รพสต.4แห่ง/สสช.1แห่ง) มี
การประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ โดยจัดระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ติดป้ายหน้าสมุดฝากครรภ์ทุกราย
2. มีการจัดประชุมวิชาการทบทวน CPG อนามัยแม่และเด็กของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานในทุกหน่วยบริการ
สาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมและกุมารเวชกรรม ระดับอำเภอ
3. สถานบริการทุกแห่งมีการจัดทำฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่คู่สมรสกับคนไทย มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ติดตามให้หญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวได้รับการฝากครรภ์ตาม ANC คุณภาพ และมีการ
จัดทำแนวทางการดูแลและติดตามหญิงตั้งครรภ์ตา่ งด้าว
4. มีการนิเทศงาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในสถานบริการทุกแห่ง พบว่ามีการจัดกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ในทุกสถานบริการ

5. สถานบริการสาธารณสุข 5 แห่ง (รพสต.1แห่ง/สสช.1แห่ง) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพงานอนามัย
แม่และเด็ก และจัดทำเป็นโครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงของหน่วย
บริการ
6. มีการดำเนินงานตามกิจกรรม Triple P ทุกตำบล จัดกจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
7. มีการจัดกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพ
โภชนาการ ได้แก่ รณรงค์การดื่มน้ำจืด ส่งเสริมการออกกำลังกาย กระโดดโลดเต้นในโรงเรียน และสนับสนุนยาเม็ด
เสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6-12 ปี 60 มิลลิกรัม/สัปดาห์
8. จัดทำกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมกลไกลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท้องไม่พร้อม
ในโรงเรียนและชุมชน อำเภอนาหมื่น ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจังหวัดน่าน
9. คณะกรรมการ พชอ.นาหมื่น นำประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็น 1 ใน 4 ประเด็นการ
ขับเคลื่อนโดย พชอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ 2563
10. มีการขยายการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว จากตำบลบ่อแก้ว เพิ่มไปยังพื้นทีต่ ำบลนาทะนุง
ปัญหาอุปสรรค
1. สถานบริการสาธารณสุขบางแห่งยังขาดการทบทวนและประเมินตนเองตามมาตรฐานนอนามัยแม่และเด็ก
2. ยังไม่มีการใช้เครื่องมือประเมินผลเชิงคุณภาพ สำหรับประเมินในสถานบริการทุกแห่ง เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
DSPM ในผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี ใน อสม. และบุคลากรสาธารณสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสนับสนุนและติดตามให้สถานบริการทุกแห่งทบทวนและประเมินตนเองตามมาตรฐานนอนามัยแม่
และเด็ก เพื่อทราบสถานะของตนเอง และปรับปรุงแก้ไขในส่วนขาดอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการพัฒนาการระดับอำเภอ ติดตามสนับสนุน นิเทศงานและควบคุมกำกับ สถานบริการทุกแห่งให้มี
การใช้เครื่องมือ DSPM ในผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี ใน อสม. และบุคลากรสาธารณสุข โดยมีการทดสอบประเมินผลการใช้
เครื่องมือ
3. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยการมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จากการที่ได้กำหนดเป็นประเด็นการขับเคลื่อนโดย พชอ.นาหมื่น ในปีงบประมาณ 2563 อย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทวรรณ ธุปะละ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714

1.2 ประเด็น การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)
1. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแบบฟอร์ม BGS ไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก (ต.ค. - ธ.ค.) และการบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม Hos-Xp ไม่ครบถ้วน
2. ขาดการวิเคราะห์ และการนำข้อมูลการคัดกรองสุขภาพมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
3. การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทำได้เป็นบางกลุ่ม และการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย
แนวทางการดำเนินงาน
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแบบฟอร์ม BGS 10 ข้อ
2. ส่งบุคลากร รพสต. เข้ารับการอบรม CM ทดแทน จำนวน 1 คน
3. จัดอบรม CG ในระดับอำเภอเพื่อทดแทนในหมู่บ้านที่ขาด
4. อบรมฟื้นฟูทักษะและความรู้ CG คนเดิม
5. จัดประชุมระดับอำเภอเพื่อสรุปผลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของ CG
6. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ และคณะกรรมการ ศพอส.
7. ประชุมและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบล LTC ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล
8. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตำบล LTC ในระดับอำเภอ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของการดำเนินงาน
1. เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการดูแลตาม Care Plan
2. เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุได้นำข้อมูลด้านสุขภาพจากการคัดกรองสุขภาพมาวิเคราะห์และดำเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของแต่ละกลุ่ม
3. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan อย่างน้อยร้อยละ 80
4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 10 เรื่องของผู้สูงอายุ และนำผลมาพัฒนาดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแบบฟอร์ม BGS 10 ข้อ ทันตาม
กำหนดเวลามากกว่าเดิม
2. ดำเนินการส่งบุคลากร รพสต. เข้ารับการอบรม CM ทดแทน 1 คน ของ รพสต.เมืองลี
3. ได้ดำเนินการอบรม CG ทดแทนตามจำนวนเป้าหมาย 20 คน
4. ได้ดำเนินการอบรมฟื้นฟูทักษะและความรู้ CG คนเดิม จำนวนเป้าหมาย 57 คน
5. ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของ CG
6. มีการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ และคณะกรรมการ ศพอส. แล้ว 1 ครั้ง
7. ได้ดำเนินการประชุมและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบล LTC ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลๆ

8. มีการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการการดูแลและป้องกันภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ
2563 ในกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอนาหมื่น จำนวน 2,956 คน และ อสม. ในพื้นที่ จำนวน 305 คน โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนกองทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวระดับพื้นที่ (LTC.) จำนวน 98,460 บาท
9. การประเมินการบริการจัดการตำบล LTC ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง และมีตำบล 1 แห่ง
สมัครเข้าร่วมโครงการ LTC ของ สปสช. ในปีงบประมาณ 2563
ปัญหาอุปสรรค
1. การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2563 ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดจากโรค COVID-19
2. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์ ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลามากขึ้น แต่พบว่าบางสถานบริการยัง
มีความครอบคลุมของการคัดกรองระดับต่ำ
ข้อเสนอแนะ
1. มีการควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และได้ผลงานตามเป้าหมาย
2. สนับสนุนการดำเนินงานตำบล LTC ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบ
นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
1.3 ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. การถ่ายทอดประเด็น พชอ.สู่การปฏิบัติส่วนใหญ่ยังไม่ลงถึงพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน (พชต.)
2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ พชอ. ยังมีน้อย
3. การติดตามประเมินผลลัพธ์บางประเด็นสุขภาพที่กำหนดโดย พชอ.ยังไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการดำเนินงาน
1. ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) ที่ลงนามแต่งตั้งโดยนายอำเภอ และติดตามการ
ดำเนินงานของ พชต.ในพื้นที่
2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) คณะอนุกรรมการ พชอ. คณะกรรมการ
พชต. และตัวแทนองค์กรและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระสุขภาพ
3. การออกเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเด็นสุขภาพระดับตำบล 4 แห่ง ๆ
4. จัดกิจกรรมระดมทุนเข้ากองทุน พชอ.นาหมื่น(กองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน) เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือดูแล
ประชาชน
5. สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของ พชอ.นาหมื่น

6. ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานตามวาระสุขภาพ ระดับอำเภอ และระดับตำบล
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
1. เพื่อให้กำหนดวาระสุขภาพอำเภอและขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
2. เพื่อให้มีวาระสุขภาพอำเภออย่างน้อย 4 เรื่อง ที่ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.) และ พชต.
ผลการดำเนินงาน
1. มีการทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) ที่ลงนามแต่งตั้งโดยนายอำเภอ และติดตาม
การดำเนินงานของ พชต.ในพื้นที่ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.นาหมื่น ตามประเด็นสุขภาพระดับอำเภอ 3
คณะ
2. มีการจัดทำแผนงานโครงการ พชอ.นาหมื่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อน จาก สสจ.น่าน
จำนวน 30,000 บาท
3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ พชอ.
คณะกรรมการ พชต. และตัวแทนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระสุขภาพ และการ
ดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด โดยจัดประชุม 6 ครั้ง
4. จัดกิจกรรมระดมทุนเข้ากองทุน พชอ.นาหมื่น(กองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน) เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือดูแล
ประชาชน โดยกิจกรรมสร้างสุขภาพ “การเดินวิ่งม่วนชื่น คนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน” ร่วมกับ อบต.นาทะนุง เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2563 รายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000 บาท มอบให้กับกองทุน พชอ.นาหมื่น(กองทุนคนนาหมื่นไม่ทงิ้ กัน) และ
งานส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายแบบเดิน-วิ่ง รวมพลคนออกกำลังกาย ก้าวท้าใจต้านภัยโควิด เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2563 รวมรายได้ 4,600 บาท
5. สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของ พชอ.นาหมื่น โดยกำหนดเป็นวาระในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาหมื่นประจำเดือน
6. คณะกรรมการ พชอ.นาหมื่น กำหนดประเด็นขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เรื่อง
ได้แก่ การจัดการขยะ อาหารปลอดภัย กองทุน พชอ.นาหมื่น และการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ปัญหาอุปสรรค
1. ทีมกรรมการ พชอ.นาหมื่น ยังไม่ได้ดำเนินการออกเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตำบล(พชต.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพระดับตำบลทั้ง 4 แห่ง ตามแผน เนื่องจาก สถานการณ์โรค
ระบาดจากโรค COVID-19
2. ยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานตามวาระสุขภาพทั้ง 4 ประเด็นในระดับอำเภอ
ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม รายงานผลการ
ดำเนินงานผ่านการประชุมในวาระต่างๆ

2. ดำเนินการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานตามวาระสุขภาพทั้ง 4 ประเด็นในระดับอำเภอ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นายนนทชา มานะวิสาร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
1.4 ประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)
1. การปฏิบัติตามมาตรการ 3 ก. (ไม่ให้ยุงกัด ไม่ให้ยุงเกิด ไม่ให้ยุงหากิน) ของประชาชนยังไม่สม่ำเสมอ และขาด
การติดตามการนำมาตรการ 3 ก สู่การปฎิบัติอย่างจริงจัง
2. การรายงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังลายของแต่ละหมู่บ้าน ตำบล ยังไม่
สม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
แนวทางการดำเนินงาน
1. การเผยแพร่ และการนำมาตรการ 3 ก. (ไม่ให้ยุงกัด/ ไม่ให้ยุงเกิด/ไม่ให้ยุงหากิน) สู่การปฏิบัติของแต่ละ
หลังคาเรือน และติดตามประเมินผล
2. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ ที่สาธารณะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก(บนโต๊ะ)
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
1. เพื่อให้อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนลดลง
2. ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการ 3 ก. อย่างจริงจัง
3. เกิดกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตนเอง
4. เพื่อให้อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังของอำเภอ
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ2563 (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) ไม่พบการเกิดโรค ไข้เลือดออก
2. มีการดำเนินงาน Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์
3. ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายใน บ้าน วัด โรงเรียน สถานทีร่ าชการ ที่สาธารณะ ประจำเดือน ไม่พบค่าความ
ชุกของลูกน้ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงในชุมชน เช่น สถานที่สาธารณะ ตลาดนัด

2. ควรมีการการดำเนินงาน Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนในช่วงฤดูฝน
ร่วมกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วงเฝ้าระวังควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
1.5 ประเด็น อาหารปลอดภัย
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. ความถี่ของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหาร ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง และอื่นๆ เพียงปีละ 1 ครั้ง
ยังไม่เพียงพอต่อการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในชุมชน
2. ขาดการนำผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารนำไปแก้ไข เช่น การพบสารเคมี สารกำจัดศรัตรูพืช เกินเกณฑ์
มาตรฐานในอาหารประเภทผัก ผลไม้ อาหารแห้ง
3. น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญในชุมชนไม่ได้รับการนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
4. โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยยังพบผัก ผลไม้ ที่นำมาปรุงอาหารในโรงพยาบาลพบยาฆ่าแมลงแต่อยู่ระดับที่
ปลอดภัย ร้อยละ 6.7
แนวทางการดำเนินงาน
1. สำรวจปริมาณการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารของโรงครัวในโรงพยาบาลนาหมื่น (เครื่องปรุงอาหาร/พืช/
ผัก/ผลไม้/เนื้อ/ไข่/อื่นๆ)
2. หาแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่มีความน่าเชื่อถือ สะอาด ปลอดภัย ในการประกอบอาหารของโรง
ครัวในโรงพยาบาลนาหมื่น
3. ตรวจสถานที่ประกอบอาหาร(โรงครัว) และตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในการประกอบอาหาร
ของโรงครัวในโรงพยาบาลนาหมื่น
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารจากการประกอบอาหารของโรงครัวในโรงพยาบาลนาหมื่น ที่ปรุงเสร็จแล้ว
5. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร / ยา / เครื่องสำอาง/ พืชผัก ผลไม้ ที่จำหน่ายในร้านค้าและชุมชน ส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ร่วมกับหน่วย Mobile unit ของจังหวัดน่าน
6. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภค และเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่งตรวจ
7. สำรวจสถานที่ผลิตน้ำดื่มเพิ่มเติม เพื่อวางแผนในการตรวจคุณภาพน้ำดื่มในปีต่อไป
8. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการอาหารปลอดภัย ระดับอำเภอ และระดับตำบลใน
หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง โดยมีการนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
9. โรงพยาบาลเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ร่วมกับหน่วย Mobile unit และโรงพยาบาลสุ่มตรวจสอบเอง
10. ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย และคณะทำงาน รพ.อาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของการดำเนินงาน
1. เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารปนเปื้อน หรือสารเคมีตกค้าง

2. เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานของน้ำบริโภค
3. ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย น้ำบริโภคฯมีความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ที่มคี วามปลอดภัย
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ที่ได้รับ
การตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน
1. มีการสำรวจปริมาณการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารของโรงครัวในโรงพยาบาลนาหมื่น (เครื่องปรุง
อาหาร/พืช/ผัก/ผลไม้/เนื้อ/ไข่/อื่นๆ) และหาแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่มีความน่าเชื่อถือ สะอาด ปลอดภัย
จากลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบ่อแก้ว
2. มีการตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในการประกอบอาหารของโรงครัวในโรงพยาบาลนาหมื่น แล้ว
1 ครัง้ ผลการตรวจสอบปกติ
3. มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหาร(โรงครัว)แล้ว 1 ครั้ง และตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว 7 ครัง้
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์และปลอดภัย
4. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร / ยา / เครื่องสำอาง/ พืชผัก ผลไม้ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ร่วมกับหน่วย
Mobile unit จังหวัดน่าน แล้ว 1 ครั้ง จากร้านค้าและชุมชนใน 4 ตำบล ของอำเภอนาหมืน่ จำนวนรวม 59 ตัวอย่าง ผล
การตรวจสอบปกติ ไม่พบสารปนเปื้อน
5. ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 4 แห่ง แต่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่ง
ตรวจ ประจำปี
6. ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการอาหารปลอดภัย ระดับอำเภอ และระดับตำบลในหน่วย
บริการสาธารณสุขทุกแห่ง โดยการนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน พบว่ามีการดำเนินงานตาม
มาตรการอาหารปลอดภัยในทุกตำบล โดยมีแผนงานโครงการของ รพสต. ทีด่ ำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน
3 แห่ง
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากโรค COVID-19 จึงทำให้ดำเนินงานกิจกรรมได้ไม่ครบตามแผนงาน เช่น
โรงพยาบาลเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ เพื่อสุ่มตรวจสอบเอง การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย และคณะทำงาน รพ.
อาหารปลอดภัย รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการน้ำบริโภคเพื่อการขอดำเนินกิจการ (กรณีที่กำลังวางแผนดำเนิน
กิจการ)
ข้อเสนอแนะ
1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
นายวรพจน์ บุญเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รอบที่ 2 (รอบ10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563
2. แผนปฏิบัติการ Service Excellence
2.1 ประเด็น การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ยุค 4.0
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. อสม. ยังขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และการเป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 3 อ. 2 ส.
2. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตนเองค่อนข้างน้อย เช่น ที่อยู่อาศัยไม่ถูก
สุขลักษณะ ยังมีพฤติกรรมการทานอาหารที่เสี่ยงทำให้เกิดโรค และไม่ค่อยออกกำลังกาย
แนวทางการดำเนินงาน
1. ประชุมจัดทำแผนประจำปี งานสุขภาพภาคประชาชน
2. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ อสม.ระดับอำเภอ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปี
4. การร่วมกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ระดับจังหวัดน่าน
5. คณะกรรมการ อสม.ระดับอำเภอ ลงเยี่ยมและประชุมชมรม อสม.ระดับตำบล
6. การร่วมประกวดและคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
7. การร่วมประกวดและคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต และภาค
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
1. เพื่อให้ อสม.มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการปฎิบัติงานสุขภาพภาคประชาชนแบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนได้
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกันโรคจากพฤติกรรมเสี่ยง และได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับ
กลุม่ วัย
ผลการดำเนินงาน
1. มีการประชุมจัดทำแผนประจำปี งานสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ 1 ครั้ง
2. มีการ ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ อสม.ระดับอำเภอ 2 ครั้ง
3. ยังไม่ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
อบจ.น่าน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากโรค COVID-19
4. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากโรค COVID-19 จึงงดการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ระดับจังหวัดน่าน
และ ระดับอำเภอ
5. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากโรค COVID-19 จึงไม่ได้ลงเยี่ยมและประชุมชมรม อสม.ระดับตำบลๆละ 1
ครั้ง

6. ส่งตัวแทน อสม. เข้าร่วมประกวดและคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดน่าน ทัง้ 3 สาขา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัดน่าน 1 คน ในสาขาทันตสาธารณสุข
7. อสม.เขตตำบลเมืองลี เป็นตัวแทน อสม.ดีเด่นจังหวัดน่าน สาขาทันตสาธารณสุข ร่วมประกวดและคัดเลือก
โดยได้รบั เลือกให้เป็นตัวแทน อสม.ดีเด่นระดับเขต และระดับภาคเหนือ เข้าร่วมคัดเลือกระดับประเทศ และได้รางวัลรอง
ชนะเลิศสาจาทันตสาธารณสุขระดับประเทศ
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากโรค COVID-19 จึงทำให้กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนงานโครงการ
2. อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนหนึ่ง ยังคงขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และการเป็นบุคคล
ต้นแบบด้านสุขภาพ 3 อ. 2 ส.
ข้อเสนอแนะ
1. มีการดำเนินการด้านการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพ อสม. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถรอบด้านในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
2.2 ประเด็น การควบคุมป้องกันวัณโรค
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (ติดสุรา/ผู้สูงอายุติดบ้าน/สูงอายุติดเตียง/ต่างด้าว) ไม่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 เพราะ
กลุ่ มเป้ าหมายจำนวนมาก ไม่ ได้ วางแผนในการคั ดกรองในกลุ่ มที่ เข้าถึงยาก เช่ น กลุ่ ม ติ ดบ้ าน ติ ด เตี ยง ติ ดสุ รา
นอกจากนี้การค้นพบรายใหม่ได้น้อย เพราะคัดกรองไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายมาก เข้าถึงยากและ การรักษาสำเร็จ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ผู้ป่วยเสียชีวิต (คัดกรองช้า/ระบบ consult ,refer/สุขภาพ โรคร่วมของผู้ป่วยแต่ละรายและภาวะ
โภชนาการของผู้ป่วย)
แนวการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนการคัดกรองใน 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม active และ กลุ่ม passive
1.1 กลุ่ม active (6 กลุ่ม HIV ติดสุรา จนท. คนใกล้ชิด TB ผู้ต้องขัง และคนต่างด้าว) ให้ได้ใน 3 เดือน
1.2 กลุ่ม passive แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. มีระบบปรึกษาแพทย์เชี่ยวชาญ/ระบบส่งต่อตามNode
3. ดำเนินการตาม CPG ของจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด
3.1 จัดตั้งทีม Case Manager สหวิชาชีพ

3.2 ทำตาม CPG admit/ Lab/ Consult/ Refer/ การดูแลด้านโภชนาการ
3.3 ระบบการส่งต่อ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (DOT)
3.4 Dead Case Conference ในระดับอำเภอ
4. การกำกับ ติดตามในที่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สสอ.นาหมื่น และที่ประชุม คปสอ.นาหมื่น
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของการดำเนินงาน
1. เพื่อลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค
2. เพิ่มอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
3. อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการคัดกรองใน 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม active และ กลุ่ม passive เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนอำเภอนาหมื่น ในปี 2563 จำนวน 3 ราย ตาย 1 ราย (ร้อยละ 33.33) กำลังรักษา
อยู่ 2 ราย
3. ผลการคัดกรองวัณโรคโดยการ Xray ในกลุ่มเสี่ยง Active รวม 211 ราย ได้รับการ Xray จำนวน 209 ราย
(ร้อยละ 99.1) ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
4. ผลการคัดกรองวัณโรคโดยการ Xray ในกลุ่มเสี่ยง Passive รวม 496 ราย ได้รับการ Xray จำนวน 496 ราย
(ร้อยละ 100) ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
5. มีการจัดระบบการติดตามผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การติดตามผู้ป่วย และดำเนินการตาม CPG ของจังหวัด
น่านอย่างเคร่งครัด
6. มีการแจ้งรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และควบคุมกำกับการดำเนินงาน ในที่
ประชุมเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขประจำเดือนทุกเดือน
ปัญหาอุปสรรค
พบผู้ป่วยเสียชีวิตในระหว่างการรักษา เนื่องจากมีโรคประจำตัว ส่งผลให้อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด
รายใหม่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแบบเชิงรุกให้ครอบคลุมได้รวดเร็วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อค้นหาผู้ป่วยใหม่ได้เร็ว
และนำเข้าสู่การรักษาได้เร็วขึ้น
ผู้รับผิดชอบ
นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714

2.3 ประเด็น การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข องประชาชนอำเภอนาหมื่น จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน(จปฐ.) ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2562 พบว่า ประชาชนมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 17.61 แยกเป็นรายตำบลเรียงตามลำดับ ดังนี้ ตำบลปิงหลวง ร้อยละ 25.67, ตำบลเมืองลี ร้อย
ละ 21.55, ตำบลบ่อแก้ว ร้อยละ 15.91 และตำบลนาทะนุง ร้อยละ 12.29 ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินงานควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอำเภอนาหมื่น นั้น มีการบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่ างๆ ได้แก่ ภาครัฐ
ภาคประชาสังคม พระภิกษุสงฆ์ และท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเป้าหมายของการลดนักดื่มหน้าใหม่ สร้างเครือข่าย สืบสาน
ประเพณีปลอดเหล้าเบียร์ ส่งเสริมมาตรการชุมชนและกฎหมาย รวมถึงกิจกรรมการคืนคนดีสู่อ้อมกอดของชุมชน แต่ก็
มีอุปสรรคภายใต้กระแสสังคมโลกโซเชียลที่พบปัญหาวัยรุ่นในการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึ้น
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชาชนอำเภอนาหมื่น จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2562 พบว่า ประชาชนมีการบริโภคยาสูบ ร้อยละ 7.58 แยกเป็นราย
ตำบลเรียงตามลำดับ ดังนี้ ตำบลปิงหลวง ร้อยละ 13.01, ตำบลเมืองลี ร้อยละ 11.12, ตำบลนาทะนุง ร้อยละ 5.86
และตำบลบ่อแก้ว ร้อยละ 5.11 ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการไป
พร้อมกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และการแนะนำร้านค้าให้ปฏิบัติคาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และ
พรบ.การควบคุมการบริโภคยาสูบ
แนวทางการดำเนินงาน
มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.1 ประชุมคณะทำงานบูรณาการตาม พรบ.ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
1.2 ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนทางสังคมตาม พรบ.ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับตำบล
1.3 จัดทำ/ ทบทวนแผนควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอ
1.4 กิจกรรมการรณรงค์
มาตรการที่ 2. การบังคับใช้กฎหมายและการทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา
2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
2.2 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
2.3 กิจกรรมการให้คำแนะนำสถานประกอบการ
มาตรการที่ 3. การสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.1 การสนับสนุนสถานศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ
3.2 การติดตาม ประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์ “สถานศึกษาปลอดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.3 กิจกรรมการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
มาตรการที่ 4. การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม
4.1 การประชุมคณะทำงานพัฒนา(CPG)ระบบคัดกรอง บำบัดรักษา ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา

4.2 สนับสนุนการให้บริการคลินิกบำบัดบุหรี่ สุราคุณภาพในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล
4.3 การบันทึกข้อมูลการคัดกรอง และบำบัดรักษาในระบบ HDC แฟ้ม Special PP
4.4 การติดตาม ประสานงานสถานบริการทุกแห่งให้บริการตาม CPG ที่กำหนด
4.5 กิจกรรมอื่นๆ
มาตรการที่ 5. การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.1 การสนับสนุนชุมชนต้นแบบในการกำหนดมาตรการชุมชน พื้นทีบ่ ้านตากล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแก้ว
5.2 การติดตาม ประสานงาน การประเมินผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัย
และรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดและป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่
3. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา/ ลดแรงสนับสนุนการดื่ม เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
4. เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ และช่วยให้ผู้สูบ ผู้ดื่มเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. เพื่อพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการตามมาตรการที่ 1 การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
การ ประชุมคณะทำงานบูรณาการตาม พรบ.ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ 1 ครั้ง การประชุมคณะทำงาน
การขับเคลื่อนทางสังคมตาม พรบ.ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับตำบล 1 ครั้ง การจัดทำและทบทวนแผนควบคุม
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอนาหมื่น และกิจกรรมการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563
2. ดำเนินการตามมาตรการที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายและการทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา โดยการ
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบผ่านหน่วยบริการสาธารณสุข สื่อโซเชียล และหอ
กระจายข่าว การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบโดยการตรวจแนะนำร้านค้าในช่วงเดือนเมษายน
รวมทั้งการให้คำแนะนำสถานประกอบการร้านอาหาร
3. ดำเนินการมาตรการที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
การสนับสนุนสถานศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ การติดตาม ประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์ “สถานศึกษาปลอดยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
4. กำลังดำเนินการมาตรการที่ 4 คือการช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม การประชุมคณะทำงานพัฒนา
(CPG)ระบบคัดกรอง บำบัดรักษา ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา การสนับสนุนการให้บริการคลินิกบำบัดบุหรี่ สุรา
คุณภาพในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบันทึกข้อมูลการคัดกรอง และบำบัดรักษาในระบบ
HDC แฟ้ม Special PP และการติดตาม ประสานงานสถานบริการทุกแห่งให้บริการตาม CPG ที่กำหนด
5. กำลังดำเนินการมาตรการที่ 5 การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการ
สนับสนุนชุมชนต้นแบบในการกำหนดมาตรการชุมชน พื้นทีบ่ ้านตากล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแก้ว

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ทำให้จัดกิจกรรมในบางมาตรการได้ล่าช้า เช่น มาตรการที่ 3 การ
สนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และมาตรการ
ที่ 4 การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม โดยการการประชุมคณะทำงานพัฒนา(CPG)ระบบคัดกรอง บำบัดรักษา ช่วย
เลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และ มาตรการที่ 5 การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อเสนอแนะ
1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
2.4 ประเด็น การปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตรให้ปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกร พื้นที่โครงการหลวง
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. ประชาชนมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก (ยาฆ่าหญ้า/ ยาฆ่าแมลง) และมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง ทั้งก่อนพ่น ขณะพ่น และหลังการพ่นสารเคมี
2. ประชาชนส่วนใหญ่มีสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับที่เสี่ยง และไม่ปลอดภัย
3. พืชผัก ผลไม้ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้
แนวการดำเนินงาน
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีผลต่อร่างกาย สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
และการหาแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมถึงวิธีการขับสารเคมีในการเกษตรที่ตกค้างในร่างกายให้อยู่
ในระดับที่ปลอดภัย
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นทีโ่ ครงการหลวงได้มีพืชผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยจาก
สารเคมีนำไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย ได้แก่ การปลูกพื้นผักสวนครัว การสงวนพื้นที่พืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมี
3. ส่งเสริมการใช้แพทย์ทางเลือกในการขับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือกออกร่างกาย ได้แก่ การดื่มสมุนไพร
รางจืด การอบสมุนไพร
ผลการดำเนินงาน
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยจัดได้รับอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสจ.น่าน
เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินงานในพื้นที่ตำบลปิงหลวง และตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านอยู่ในระหว่างการจัด
กิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2563

ปัญหาอุปสรรค
1. จัดทำแผนงานโครงการช้า ไม่เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทำให้มีระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมตามโครงการน้อยละ
2. เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
1. เร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนงานให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ โดยมีการควบคุมกำกับ ติดตามและ
ประเมินผล
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
2.5 ประเด็น การพัฒนาศูนย์พึ่งได้ OSCC อำเภอนาหมื่น
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอนาหมื่น ให้มีมาตรการเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และเสี่ยงต่อ
การทำร้ายตนเอง ตามแนวทางของศูนย์พึ่งได้ มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ยังไม่ดีพอ แม้จะมีแนวทางการดำเนินงานที่
กำหนดไว้แต่ยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง
แนวทางการดำเนินงาน
1. ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กและสตรี ที่ถูกกระทำความรุนแรงในพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บ บันทึก รวบรวมรายงานข้อมูล
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหารายกรณีร่วมกับสหวิชาชีพ(case management) จำนวน 2 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน
1. มีการกำหนดแนวทางและให้บริการดูแลด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กและสตรี ที่ถูกกระทำความรุนแรงในพื้นที่ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีการจัดเก็บ บันทึก รวบรวมรายงานข้อมูล ในทุกสถานบริการสาธารณสุข
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหารายกรณีร่วมกับสหวิชาชีพ(case management)
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ทำให้จัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
1. มีการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทวรรณ ธุปะละ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563
3. แผนปฏิบัติการ People Excellence
3.1 ประเด็น การพัฒนาวิชาการจากงานประจำของบุคลากรสาธารณสุข
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. ทีมพีเ่ ลี้ยงในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับอำเภอและหน่วยงานมีไม่เพียงพอ
2. การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ ขยายผล โดยเจ้าของงานที่รับผิดชอบ ยังมีน้อยเนื่องจากยังไม่ได้มีการ
วิเคราะห์เสนอโจทย์ที่ควรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัด
3. ฐานข้อมูลวิจัยระดับพื้นที่มีไม่ครบถ้วน
4. ขาดความเข้าใจกับการขอจริยธรรมการวิจัย
5. บุคลากรยังขาดแรงจูง และการส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตผลงานวิชาการจากงานประจำ
6. การประติดตามสนับสนุนเพื่อให้ผลงานวิชาการสำเร็จ ยังไม่ชัดเจน
7. นักวิจัยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรคนเดิม นักวิจัยหน้าใหม่มีน้อย
แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดระบบสนับสนุนการวิจัยในอำเภอ (Research consultant) จัดทำฐานข้อมูลทีมพี่เลี้ยงงานวิจัยในหน่วย
บริการ และระดับอำเภอ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ ผ่านเรื่องเล่าความประทับใจ เพื่อค้นหาความ
ภาคภูมิใจในงาน โดยทีมพี่เลี้ยงกระตุ้นชี้ให้เห็นจุดเด่นของงานเพื่อพัฒนาสู่ R2R
3. จัดการประชุมวิชาการระดับคปสอ. ทั้งการสนับสนุนในการเขียนบทความตามบริบทเวทีการนำเสนอ
ผลงาน และการจัดทำผลงานให้สำเร็จในภาพรวม
4. สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจต่อบุคลากรผู้มีผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกหรือนำเสนอในเวทีระดับจังหวัด
ขึ้นไป
5. เพิ่มนโยบายในการเสริมแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิชาการ
6. สนับสนุนให้บุคลากรผู้มีผลงานวิชาการได้เผยแพร่ผลงานหรือร่วมเรียนรู้งานวิชาการในระดับต่างๆ
ผลการดำเนินงาน
1. มีการจัดระบบสนับสนุนการวิจัยในอำเภอ (Research consultant) จัดทำฐานข้อมูลทีมพี่เลี้ยงงานวิจัยใน
หน่วยบริการ รพช. และ รพสต. ละ 1 คน และระดับอำเภอ ณ สสอ.นาหมื่น 1 คน
2. สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจต่อบุคลากรผู้มีผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกหรือนำเสนอในเวทีระดับจังหวัด
ขึ้นไป โดยการจัดทำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติระดับอำเภอ โดยมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สร้างผลงานวิชาการ ของ
ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ผลงาน

2.1 ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบบริการนอกเวลาราชการผ่านกู้ชีพกู้ภัยตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน ชื่อผู้วิจัย นางสาวรัตนาภรณ์ ขันกา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพสต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
2.2 ผลงานเรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ชื่อผู้วิจัย
2.3 ผลงานเรื่อง กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพของหน่วย
บริการปฐมภูมิ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ชื่อผู้วิจัย นายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
2.4 ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบและผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอน
พิษสุรา ชื่อผู้วิจัย นางวิรารัตนา หล้าพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาหมื่น
2.5 ผลงานเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยความร่วมมือเครือข่าย
บริการ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ชื่อผู้วิจัย นางบุษบา ยศหล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาหมื่น
3. เพิ่มเม็ดเงินพิเศษในการเลื่อนเงินเดือนแก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ที่มีผลงาน
วิชาการได้ร่วมนำเสนอระดับจังหวัดขึ้นไป จำนวน 3 ราย
4. ปีงบประมาณ 2563 ได้ติดตามสนับสนุนงานวิชาการระดับอำเภอ โดยมีผลงานวิชาการที่ได้รับเลือกให้
นำเสนอเวทีวิชาการระดับจังหวัด เป็น R2R 3 ผลงาน เป็นเรื่องเล่า และภาพถ่าย จากการปฏิบัติงานด้านโควิด รวม
30 ผลงาน และ infographic 3 ผลงาน ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับจังหวัด 1 ผลงาน และส่งผลงาน R2R ร่วม
คัดเลือกระดับเขต 1 จำนวน 2 ผลงาน โดยได้รับเลือกให้นำเสนอผลงานทั้ง 2 ผลงาน
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อติดตามสนับสนุนงานวิชาการระดับ
อำเภอ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ ผ่านเรื่องเล่าความประทับใจ เพื่อค้นหาความ
ภาคภูมิใจในงาน และการประชุมวิชาการระดับ คปสอ. เพื่อสนับสนุนในการเขียนบทความตามบริบทเวทีการนำเสนอ
ผลงาน และการจัดทำผลงานให้สำเร็จในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
1. มีการสนับสนุน ควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามสนับสนุน และสเริมพลังสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทีผ่ ลิตผลงานวิชาการ อย่างต่อเนื่องต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
นายนนทชา มานะวิสาร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563
4. แผนปฏิบัติการ Governance Excellence
4.1 ประเด็น การประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. ผู้รับผิดชอบงานขาดความเข้าใจ และเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
จากงาน ITA จะปรับเปลี่ยนทุกปี
2. หลักฐานเชิงประจักษ์มีจำนวนมาก และมีมาตรฐานการให้คะแนนที่สูงขึ้น ต้องรวบรวมหลักฐานให้
ครบถ้วน 3. ภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีมาก
4. แบบประเมิน ITA มีรายละเอียดมากซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบุคลากรหลายส่วนในหน่วยงาน
แนวทางการดำเนินงาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการประเมิน คุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)
1.1 มีผู้รับผิดชอบหลัก
1.2 มีผู้รับผิดชอบราย ตัวชี้วัด
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ความรู้ผู้ประสานงาน ITA ระดับอำเภอ
3. สื่อสารใหบุคลากรของหนวย งานไดรับทราบการปฏิบัติงาน ดานการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
3.1 ดําเนินงานตามเกณฑและตามกรอบเวลา
3.2 รายงานผลการประเมินรายไตรมาสตอผูบริหารของหนวยงาน
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ตามตัวชี้วัด ที่จะทำการประเมินในแต่ละรอบไตรมาส
5. กิจกรรม (Assessment Pre-ITA) เพื่อตรวจประเมินฯเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นประเมินผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายและรายงานผลการดําเนินงานใหผู้บังคับบัญชา ทราบเปนราย ไตรมาส
6. จัดการระบบการทำงาน/ แก้ไข/ พัฒนางาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักใน สสอ.นาหมื่น เข้ารับการอบรมให้ความรู้ผู้ประสานงาน ITA ระดับอำเภอ
ร่วมกับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ครั้ง
2. ผลการประเมิน ITA ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 ของ สสอ.นาหมื่น ผ่านเกณฑ์
3. ผลการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ของ สสอ.นาหมื่น ไม่ผ่านเกณฑ์
4. จัดประชุมทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารหลักฐาน รายตัวชี้วัด 1 ครั้ง

5. ผลการประเมิน ITA ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 ของ สสอ.นาหมื่น ผ่านเกณฑ์ และบุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินมากขึ้น
6. อยู่ในช่วงการจัดส่งเอกสารเพื่อประเมิน ITA ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยบุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน
ปัญหาอุปสรรค
1. การดำเนินงานจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมินในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้
มอบหมายและกระจายตัวชี้วัดเพื่อให้บุคลากรร่วมกันจัดทำ ทำให้จัดส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนดเวลา
2. ผู้รับผิดชอบหลักขาดการสื่อสารต่อเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
1. มอบหมายและกระจายตัวชี้วัดเพื่อให้บุคลากรร่วมกันจัดทำ ทำให้จัดส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนดเวลา ใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4
2. จัดประชุมทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการแก่บุคลากรในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนเพื่อให้การ
จัดทำเอกสารการประเมินให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ
นายชวลิต รวมศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
4.2 ประเด็น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. Admin และผู้ปฏิบัติ ขาดการประสานงานด้านการบันทึก การแก้ไขระบบข้อมูล HDC ขาด center ICT
ระดับ คปสอ
2. ผู้ใช้ข้อมูล (กลุ่มงาน) ไม่เข้าใจการใช้ข้อมูล
3. ขาดทักษะการใช้โปรแกรม HDCและ โปรแกรม HosXP ของบุคลากรในสังกัด คปสอ.นาหมื่น
4. PM ขาดการกำกับติดตาม/ความรู้ การใช้ข้อมูล
แนวทางการดำเนินงาน
1. ทบทวน และติดตามงานของ Admin และผู้รับปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล ให้มีคุณภาพ
2. จัดระบบติดตาม กำกับ การบริหารจัดการข้อมูล ใน คปสอ. ทุกเดือน
3. ติดตามแก้ไขปัญหาในสถานบริการที่พบปัญหา กำหนดให้มีผู้จัดการเชิงระบบของข้อมูล และ IT ระดับ
อำเภอ
4. จัดประชุม ทบทวนเรื่องโครงสร้าง มาตรฐานปี 2563 การลงข้อมูล แกไข ส่งออกข้อมูล การบันทึกขึ้นมูล
5. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการ Audit ข้อมูลและการบันทึกเวชเบียน, อัพเดท ICD10 รพ.สต.
6. ทบทวนและติดตามการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ

ผลการดำเนินงาน
1. มีการติดตามงานข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่ได้ตามกำหนดเวลา โดย Admin ระดับ และผู้บริหารของ
สสอ.นาหมื่น เพื่อให้จัดการข้อมูลมีคุณภาพ ได้แก่ การคัดกรอง NCD คัดกรองผู้สูงอายุ การลงข้อมูลผลงานการ
ให้บริการตามเกณฑ์ QOF และการให้บริการสิทธิบัตรประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการสังกัด อปท.
2. มีการติดตาม กำกับ การบริหารจัดการข้อมูล ผ่านทางไลน์กลุ่ม และในที่ประชุม จนท.สาธารณสุข
ประจำเดือน
3. ติดตามแก้ไขปัญหาในสถานบริการทุกแห่งที่พบปัญหา กำหนดให้มีผู้จัดการเชิงระบบของข้อมูล และ IT
ระดับอำเภอ ได้แก่โปรแกรมการเคลมของสิทธิประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการสังกัด อปท.
4. จัดประชุม ทบทวนเรื่องโครงสร้าง มาตรฐานปี 2563 การลงข้อมูล แกไข ส่งออกข้อมูล การบันทึกขึ้นมูล
5. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการ Audit ข้อมูลและการบันทึกเวชเบียน, อัพเดท ICD10 รพ.สต.
6. ทบทวนและติดตามการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ
ปัญหาอุปสรรค
1. ยังไม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลนาหมื่น เนื่องจากติดขัดทางด้านบ
ประมาณ
2. กิจกรรมบางรายการยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทวรรณ ธุปะละ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714
4.3 ประเด็น การนิเทศควบคุมกำกับและประเมินผลของหน่วยบริการปฐมภูมิ
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา(GapAnalysis)
1. แผนการนิเทศงานของ สสอ./รพ.แม่ข่าย ไม่กำหนดชัดเจนแน่นอน (กพ.-มี.ค.62)
2. ผู้รับผิดชอบงานบางประเด็นสำคัญ จาก รพ.แม่ข่าย ไม่ได้ออกนิเทศด้วยทุก รพสต/สสช.
3. หลังการนิเทศขาดการสรุปเพื่อคืนข้อมูลต่อ รพสต/สสช. ที่ชัดเจน
4. ทีมนิเทศ สสอ. มีจำนวนมากกว่าผู้รับการนิเทศในพื้นที่ ทำให้ต้องเสียเวลารอคอยผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่
ว่าง บางพื้นที่ต้องรับผิดชอบหลายงาน
5. ผู้นิเทศประเมินยังสรุปผลการนิเทศประเมินคืนให้กับผู้รับการนิเทศไม่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
กำกับติดตามต่อเนื่อง
6. ผู้รับการนิเทศประเมิน ยังขาดการเชื่อมโยงผลงานจาก HDC มาใช้ประกอบการนำเสนอผลงาน

แนวทางการดำเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อสร้างความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข ปี
2563 ทุกระดับ
2. คปสอ.นาหมื่น รับการนิเทศงานจาก สสจ.น่าน ในงานตาม 4 Excellence Strategies และนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทุกระดับ จำนวน 1 ครั้ง
3. ทีมนิเทศงานระดับอำเภอ ออกนิเทศงานเพื่อชี้แจงนโยบายและตัวชี้วัดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิ 5 แห่ง - ตามแผนปฏิบัติการ 4 Excellence Strategies งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ
จำนวน 1 ครั้ง
4. ทีมประเมินผลงานระดับอำเภอ ออกประเมินผลการดำเนินงานงาน หน่วยบริการปฐมภูมิ 5 แห่ง จำนวน 2
ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (รอบ 6 และ 11 เดือน)
5. สรุปผลการประเมินผลงานรายบุคคลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ประกอบกับการประเมิน
ตามสมรรถนะเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง
6. เวทีสรุปผลการประเมิน และนำเสนอผลการประเมินรอบปีงบประมาณ 2563
ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อสร้างความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ปี 2563 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสธารณสุขของ สสอ.นาหมื่น และถ่ายทอดสู่ จนท.ในสังกัด
2. คปสอ.นาหมื่น รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจาก สสจ.น่าน ในงานตาม 4 Excellence Strategies
และนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ จำนวน 1 ครั้ง
3. ทีมนิเทศงานระดับอำเภอ ออกนิเทศงานเพื่อชี้แจงนโยบายและตัวชี้วัดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิ 5 แห่ง - ตามแผนปฏิบัติการ 4 Excellence Strategies งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ
จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน
4. ทีมประเมินผลงานระดับอำเภอ ออกประเมินผลการดำเนินงานงาน หน่วยบริการปฐมภูมิ 5 แห่ง จำนวน 1
ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน (รอบ 6 เดือน)
5. ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานรายบุคคลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ประกอบกับการ
ประเมินตามสมรรถนะเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1
ปีงบประมาณ 2563
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ปัญหาอุปสรรค
ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการในแผนงานโครงการนี้ จึงทำให้ต้องเป็นภาระ
ของ รพสต. ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศงานและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
1. สสจ.น่าน หรือ คปสอ.นาหมื่น ควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในแผนงานโครงการนี้ ต่อเนื่อง
ทุกปี
2. รพสต. ทุกแห่ง ควรจัดทำแผนงานโครงการรองรับในการนิเทศงานและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
นายนนทชา มานะวิสาร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.นาหมื่น โทร. 054-718714

