สรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕64
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ต้าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี”
อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
๒. วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาต้าบลจัดการคุณภาพชีวิตในพืนที่เสี่ยงที่มีอัตราการติดเชือสูง ต่อยอดสู่ “ต้าบลวิถี
ใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี” ให้ด้าเนินการแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
2.เพื่อประกาศเกียรติคุณต้าบลต้นแบบที่มีบทเรียนหรือนวัตกรรมชุมชนประเด็น “ต้าบลวิถีใหม่
ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี”
๓. พื้นที่และเป้าหมายดาเนินงาน
๑. ต้าบลกู่สันตรัตน์
จ้านวน 1 ต้าบล
.
๔. ผลการดาเนินงานตามโครงการ
( ) ๓ เดือน ( ) ๖ เดือน ( ) ๙ เดือน ( / ) สินสุดโครงการ
วิธีด้าเนินการ
ประชุมชีแจงการพัฒนาศักยภาพพืนที่ต้นแบบ
“ต้าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม่ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี”

เป้าหมาย
ตาม
ปฏิบัติ
โครงการ
จริง
55
56

ระยะเวลาด้าเนินการ
ตาม
ปฏิบัติจริง
โครงการ
เมษายน
24-25
พ.ค.64

งบประมาณ
ตาม
จ่ายจริง
โครงการ
7,700
7,700

๔. การประเมินผลงานตามโครงการ ( ) ๓ เดือน ( ) ๖ เดือน ( ) ๙ เดือน ( / ) สินสุดโครงการ
กิจกรรมการประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
๑.ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ต้าบลวิถี 1.ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี”
2.หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2.มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้า
มีส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการ
ร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
ด้าเนินงาน

ผลการประเมิน
๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ต้าบลวิถีใหม่
ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดี” คิดเป็นร้อยละ
101.81
2.หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงาน ได้แก่ อบต.กู่สันตรัตน์,
ก้านัน, ผู้น้าชุมชน,เครือข่าย อสม.
เข้าร่วมด้าเนินงานแบบบูรณาการ

๕. วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงาน
๕.๑ โครงการ
การด้าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ต้าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี ” อ้าเภอนาดู น จั งหวัด มหาสารคาม ปี งบประมาณ 2564 โดยคั ดเลื อกตั ว แทนอ้ าเภอ ขับ เคลื่ อ นการ
ด้าเนินงาน ได้แก่ ต้าบลกูส่ ันตรัตน์ อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
๕.๒ สรุปผลการดาเนินงาน
การด้าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ต้าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้าดี” อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ต้าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ” มีเป้าหมายการด้าเนินการ 1 วัน สืบเนื่องจากช่วงมีนาคม-พฤษภาคม 2564 มี
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ดเชือไวรัส โคโรนา 2019 ในพื นที่ อ้ าเภอนาดูน จึงได้ ด้ าเนิ น การตามมาตร
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยเคร่ งครั ด ได้ จ้ ากั ด จ้ านวนผู้ เข้ าร่ว มฯ ไม่ เกิน 50 คน โดยแบ่ งเป็ น 2 วัน วัน ที่ 24
พฤษภาคม 2564 จ้านวน 30 คน และ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จ้านวน 26 คน รวม 56 คน คิดเป็นร้อยละ
101.81 และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ได้แก่ อบต.กู่สันต
รัต น์ , ก้านั น , ผู้ น้ าชุ ม ชน,เครื อ ข่าย อสม. เข้ าร่ว มด้ าเนิ น งานแบบบู รณาการ รวมทั งได้ด้ าเนิ น สรุป บทเรีย น มี
นวัตกรรมชุมชน ประเด็น “ต้าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี”
๖. ปัญหาอุปสรรค
6.1 ช่วงการด้าเนินงานตามโครงการฯ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด
ในพืนที่ การก้าหนดการด้าเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
6.2 ช่วงการด้าเนินงานตามโครงการฯ ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงปิดเทอม ไม่สามารถด้าเนินงานใน
โรงเรียนได้
6.3 วิธีการตรวจหาไข่พยาธิ โดยการตรวจอุจจาระ ประชาชนบางส่วน ไม่สะดวกในการเก็บอุจจาระ
(รังเกียจ/เก็บไม่เป็น) ท้าให้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับการตรวจ ส่งผลให้การท้าการคัดกรองยุ่งยากมากขึน
6.4 การก้าจัดแอุจจาระ โดยวิธีการท้าบ่อก้าจัด ใน อปท.ขนาดเล็ก ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอท้าให้
ด้าเนินการยาก
6.5 ประชาชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมการรับประทานปลาแบบ สุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบปลา ปลาร้าดิบ เป็น
ต้น
๗. แนวทางแก้ไขปัญหา
7.1 ควรหาวิธีตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี แทนวิธีการตรวจ
อุจจาระ จะเพิ่มการเข้าถึงบริการมากขึน
7.2 การก้าจัดอุจจาระควรมีการท้าเป็นวาระของจังหวัด เป็นนโยบายที่ส้าคัญที่จะท้าให้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อด้าเนินการอย่างจริงจัง ใน อปท
7.3 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินปลา แบบปรุงสุก และ ปลาร้าให้ต้มสุกทุกครัง

