
แบบท่ี 9 รายละเอียดการขอต้ังรายจ่ายหมวดโครงการตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 31          

เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

1 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

การป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกอ าเภอ

เชียงกลาง

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก

ลดลง ร้อยละ20 จากค่ามัธย

ฐาน5ปีย้อนหลัง และไม่มี

ผู้ป่วยเสียชีวิต

1. มีการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงและมีแผน

จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีครอบคลุมและ

ต่อเน่ือง

2. มีการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ (ไม่

มีการระบาดในระลอกท่ี2)

3. มีการรักษาพยาบาลท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ(ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)

        6,250                -        6,250  -นายนิคม  แสง

รัตน์

 - นายศุภการ  

เทพอินทร์

 - นายสุวิทย์  

ไชยวิโน

2 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

การป้องกันและควบคุม

วัณโรค อ าเภอเชียงกลาง

 ปีงบประมาณ2564

อัตราความส าเร็จของการ

รักษาวัณโรคปอด> ร้อยละ85

1. 1. กลุ่มเส่ียงสูงActive(ผู้สัมผัสฯ/

HIV/CKD/ต่างด้าว/ติดสุรา/HCW)ได้รับ

การCXR ในไตรมาสท่ี1 ร้อยละ100

2. กลุ่มเส่ียงPassive 

(COPD/DM/HT/ผสอ.BMIต่ า/ผู้ต้องขัง)

ได้รับการCXR ให้แล้วเสร็จในไตรมาสท่ี2 

ร้อยละ100

        5,850                -        5,850  -นายนิคม  แสง

รัตน์

 - นายศุภการ  

เทพอินทร์

 - นายกิตติเชษฐ์ 

 กิตติพุทธิพงศ์

แผนปฏิบัติการประจ าปี ของโรงพยาบาลเชียงกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

3 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

การป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 อ าเภอ

เชียงกลาง

สามารถควบคุมไม่ให้การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 เกิน

ความสามารถในการรักษาของ

ระบบสาธารณสุขของอ าเภอ

เชียงกลาง

1. มีมาตรการท่ีเป็นข้อบังคับในพ้ืนท่ีใน

การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคตามแนว

ปฏิบัติNew Normal

2. มีระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคท่ี

มีประสิทธิภาพ (ไม่มีการระบาดใน

ระลอกท่ี2)

3. มีระบบการตรวจวินิจฉัย รักษาท่ี

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

        9,100            9,100          -    -นายนิคม  แสง

รัตน์

 - นายศุภการ  

เทพอินทร์

 - นายสุวิทย์  

ไชยวิโน

4 เภสัชและ

คุ้มครองผู้บริโภค

อาหารปลอดภัยและ

คุ้มครองผู้บริโภคจาก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในอ าเภอ

เชียงกลาง

2. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง

อาหารสดท่ีน าเข้าโรงพยาบาล

3. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง

สถานท่ีผลิตน้ าด่ืมในภาชนะ

บรรจุปิดสนิท

เป็นการเฝ้าระวังอาหารสดอาหารแปรรูป

และผลิตภัณฑ์สุขภาพในอ าเภอเชียงกลาง

      34,690          34,690          -    - นายพัทธณัฐ  

ศรีมูล

 - นางมณีวรรณ  

 สาริวาท

 - นายสุวิทย์  

ไชยวิโน

 - นายเกรียงศักด์ิ

 ฝายนันทะ
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

5 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

แม่และเด็กปฐมวัยให้มี

พัฒนาการท่ีสมวัยและ

แก้ไขภาวะเด็กเต้ีย ปี2564

1.เพ่ือค้นหาหญิงต้ังครรภ์ท่ีมี

ภาวะเส่ียงในคลินิกบริการและ

เพ่ือป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนสามารถรักษา

ส่งต่อได้อย่างรวดเร็วและ

เหมาะสม

2.เพ่ือให้เด็กแรกเกิด0-6 

เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 6 

เดือน

3.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและ

การเจริญเติบโตเด็ก 0 -5 ปีให้

สมวัยและมีคุณภาพ

 1.  ป้องกันและลดการตายมารดา 

<15ต่อแสนการเกิดมีชีพ

 2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยและมี

ภาวะเต้ียลดลงร้อยละ 5

      16,500          16,500          -    -นางจินตนา  

ไชยวิโน 

 -นางมาริษา  สุข

พันธ์พงศ์
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

6 ส านักงาน

สาธารณสุข

อ าเภอเชียงกลาง

โครงการขับเคล่ือนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับสุขภาวะ

ประชาชนด้วยกลไก

คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ.) อ าเภอชียงกลาง 

จังหวัดน่าน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับพ้ืนท่ีด้วย

กลไกคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

(พชอ.) เพ่ือให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างย่ังยืน

1.คณะกรรมการ พชอ.ระดับอ าเภอ/

ต าบล มีการประสานแผนการท างาน 

ทรัพยากร และร่วมกันขับเคล่ือน ติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน ประเด็นโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และ

ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบท

2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิด

ความรอบรู้ ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (โควิด 19) และประเด็นอ่ืน ๆ 

ท่ีสอดคล้องกับบริบท ให้มีสุขภาพดี

ภายใต้วิถีชีวิตใหม่(New normal)

3.อ าเภอเชียงกลางมีธรรมนูญสุขภาพ

อ าเภอเพ่ือใช้การขับเคล่ือน การส่งเสริม

สุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี

      60,000                -      60,000  - นายวินัย  อุทัย งบ

ด าเนินงาน

จาก

ส านักงาน

สาธารณสุ

ขจังหวัด

น่าน
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

7 ส านักงาน

สาธารณสุข

อ าเภอเชียงกลาง

โครงการป้องกันการพลัด

ตก หกล้มในผู้สูงอายุ

1. ร้อยละการหกล้มของ

ผู้สูงอายุในครัวเรือนลดลงจาก

ปีท่ีผ่านมา (ลดลงร้อยละ 2)

2. อุบัติการณ์การเกิดกระดูก

สะโพกหักของผู้สูงอายุราย

ใหม่/หักซ้ า ลดลง

1. การส่งเสริมการออกก าลังกายท่ีเพ่ิม

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือในผู้สูงอายุ

และกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 80 

 2.กลุ่มเส่ียงมีความรู้และปฏิบัติการ

ป้องกันการหกล้ม ร้อยละ100    

3.กลุ่มเส่ียงมีการปรับสภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 100 

 4. ไม่มีอุบัติการณ์การหักซ้ า ในกลุ่ม

ผู้สูงอายุ

        6,000            6,000          -    - นายชูชีพ  

ปัญญานะ

 - นางฐิติมญช์ุ 

ปัญญานะ

8 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

ก ากับติดตามระบบการ

ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท่ีบ้าน

สนับสนุนการดูแลระยะ

ยาว (LTC) 

Intermediate care และ

 Palliative care แบบ

บูรณาการเครือข่าย 

อ าเภอเชียงกลาง จังหวัด

น่าน ปี 2564

    185,380                -    185,380  - น.ส.กชพร  

เข่ือนธนะ

งบ

กองทุน

การดูแล

ต่อเน่ืองท่ี

บ้าน
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

9 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากรสาธารณสุขปี 

2564

        4,800            4,800          -    -นางจินตนา  

แสงจันทร์

10 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

การพัฒนารูปแบบการ

เสริมสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพเพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ท่ี

มีภาวะเส่ียงต่อการ

เบาหวานและความดัน

โลหิตสูง อ าเภอเชียงกลาง

1. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้

ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเป็น

เบาหวานและความดันโลหิตสูง

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อ

การเป็นเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

 3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบ

การสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการ

เป็นโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

1. ลดอัตราการเกิด DM/HT รายใหม่ 

จากปี 2563 ร้อยละ 15

      11,750          11,750          -    - นางมณีวรรณ  

 สาริวาท

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    340,320         82,840  257,480



แบบท่ี 9 รายละเอียดการขอต้ังรายจ่ายหมวดโครงการตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 37          

เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ



แบบท่ี 9 รายละเอียดการขอต้ังรายจ่ายหมวดโครงการตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 38          

เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับท่ี รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ




