
บันทึกขอความ

สวนราชการ งานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลจะนะ

ที่ ......สข ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ ................................... วันท่ี ๘ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ

ตามที่ กลุมงานประกันสุขภาพ ไดจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๖๒ ในรูปแบบ
One Page Summary และไดผานการอนุมัติจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแลว และงานประกัน
สุขภาพไดจัดระบบการติดตามโดยมีการข้ึนทะเบียนโครงการทุกโครงการ เพ่ือความสะดวกในการติดตามผลการ
ดําเนินงานและจากการติดตาม ซึ่งไดแจงผูรับผิดชอลเจาของโครงการแตละโครงการ ดําเนินการเขียนโครงการ
ตัวเต็ม เพ่ือขออนุมัติดําเนินการตอไปแลว รายละเอียดตามแบบฟอรมการติดตามที่แนบมาดวยแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

( นายวิจัย  ยานวิมุติ )
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสขลา
ตามประกาศโรงพยาบาลจะนะ

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2562

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน

ชื่อหนวยงาน : ……กลุมงานประกันสุขภาพ .........................................................…………………………..…………..
วัน/เดือน/ป : .......๑2...มีนาคม....256๒..................................................................................................
หัวขอ: ...ขอเสนอแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

………1...เปนรายงานแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒
………2…แบบฟอรมการขออนุญาตประกาศผานเว็บไซตของโรงพยาบาลจะนะ………………………………..

Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................

(.....นายวิจัย   ยานวิมุต.ิ..) ผูรับผิดชอบ
ตําแหนง ..นักวิชาการสาธารณสขุชาํนาญการ...
วันที.่..1๒....เดือน......มนีาคม......พ.ศ. 256๒.…

ผูรับรองการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง

(.....นายวิจัย   ยานวิมุติ.......) (นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ)
ตําแหนง ..นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ... ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ
วันที.่..1๒....เดือน......มนีาคม......พ.ศ. 256๒.… วันที.่..1๒....เดือน......มนีาคม......พ.ศ. 256๒.…

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร

(นส.โศภิษฐ ไพเราะ)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

วันที.่.. ....เดือน......มีนาคม......พ.ศ. 256๒.…



โครงการ งบประมาณ แหลง ตอบบริบท
ยุทธศาสตร......... เปาประสงค (บาท) งบประมาณ ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 พื้นที่

ประเด็นจุดเนน.... ประเด็นจุดเนน.... ประเด็นจุดเนน.... ประเด็นจุดเนน.... ( / )
(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ)

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสงเสริม ๑.โครงการกระดูกคอเสื่อม ขอไหลติด... 11,100 /
สุขภาพปองกันและควบคุมโรค โรคฮิตที่รักษาได
โดยการมีสวนรวมของภาคี ๒.โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพ 11,100 /
เครือขาย เพ่ือรูเทาทันความผิดปกติเบ้ืองตนของ

รางกายในเจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะ
 ตอเนื่องและย่ังยืน
๓.โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพ 15,000 /
 เพ่ือรูเทาทันความผิดปกติเบ้ืองตนของ
รางกายในเจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะ
๔.โครงการพัฒนาระบบงานแพทยแผนไทย 7,500 /
ปฐมภูมิ (เครือขายดานแพทยแผนไทย)
๕.โครงการพัฒนาระบบงานแพทยแผนไทย 25,000 /
และแพทยทางเลือกโรงพยาบาลจะนะ
๖.โครงการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 21,000 /
(ใหความรู) ในกลุมผูปวยเบาหวานและ

ญาติในโรงพยาบาล/รพ.สต.
๗.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย 26,500 /
ความดันเบาหวานในชุมชน
๘.ชะลอไต บรรเทาปวดปราศจาก NSAID 12,100 /
๙.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 202,660 /
ตามมาตรฐาน HA
๑๐.โครงการประชุมวิชาการ 4,500 /
 บุคลากรดานการพยาบาล

สรุปแผนงานโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร ประเด็นจุดเนน จังหวัดสงขลา ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562 ของหนวยงาน
โรงพยาบาล/คปสอ. /เครือขายบริการสุขภาพ .................จะนะ............................... จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตรของหนวยงาน ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

ประชาขนมีสุขภาวะและ
สามารถพึ่งพาตนเองได โดย
ชุมชนภาคีเครือขายมีสวนรวม
ในการสรางเสริมสุขภาพ และ
จัดการภัยสุขภาพ



๑๑.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย 141,900 /
ฉุกเฉินและระบบการสงตอ
๑๒.จะนะรักษฟน 500,000 /
๑๓.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 34,825 /
ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด
๑๔.พัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองคกร 547,000 /
โรงพยาบาลจะนะ ป 2562

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,560,185

ผูเสนอแผนงาน ผูเห็นชอบแผน

(นายวิจัย  ยานวิมุติ) (นายสุภัทร   ฮาสุวรรณกิจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ

ผูอนุมัติแผน

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา



ลําดับที่ : ๑

ยุทธศาสตรที่ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
เปาประสงค ๒. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
กลยุทธ / กลวิธี 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการ ๑. กระดูกคอเสื่อม ขอไหลติด...โรคฮิตที่รักษาได
วัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการรักษาผูปวยกระดูกคอเสื่อม,ขอไหลติดทุกประเภท

2. ผูปวยมีความรูเบ้ืองตนรวมกับการออกกําลังกายที่ถูกตองในการรักษา
3. ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพ

ตัวช้ีวัด : 1. อาการปวดลดลง 1 ระดับ ภายใน 1 เดือน 0
(ตัวช้ีวัดโครงการ) 2. องศาการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 10 องศา ใน 1 เดือน
หลักการและเหตูผล โรคกระดูกคอเสื่อมและขอไหลติดพบมากในผูปวยที่มารับบริการในหนวยงาน และ 80% มักมีอาการรวมกับภาวะการติดของขอ
(ไมเกิน 3 บรรทัด) สงผลใหองศาการเคลื่อนไหวลดลง การทํากิจวัตรประจําวันถูกจํากัดและไมมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบประมาณ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4

บาท
(input process output)

1.อบรมเชิงปฎิบัติการใหความรูเรื่องโรค อาการ 50 กพ.62 / -คาอาหารกลางวัน 50x50 2,500 เงินบํารุง -pain scale ลดลง 1 ระดับ น.ส.ดุจฤดี   ศรีอาหมัด
ทาทางและการออกกําลังกายที่ถูกตอง -คาอาหารวางและเครื่องดืม 25x2x50 2,500 ใน 1 เดือน

-คาเอกสารประกอบการอบรม 50x50 2,500 -องศาของ Joint เพ่ิมขึ้น 10 องศา
-คาตอบแทนวิทยากร 600x6 ชม 3,600 ใน 1 เดือน

2.ติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน -มีความรูเรื่องโรคและวิธีการ
เปนเวลา 3 เดือน ออกกําลังกายเบ้ืองตนหลัง
3.สรุปผลการดําเนินงาน เขารับการอบรม 80%

หมายเหตุ :
11,100

( ) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( / ) งานพัฒนา ( ) งานประจํา

ระบุไตรมาส

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)



ลําดับที่ : ๒

ยุทธศาสตรที่ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
เปาประสงค ๒. ๒. สงเสริมสุขภาพบุคลากรและเจาหนาที่ ตลอดจนประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
กลยุทธ / กลวิธี 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ2. ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง
โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพ เพ่ือรูเทาทันความผิดปกติเบ้ืองตนของรางกายในเจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะ ตอเนื่องและย่ังยืน
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหบุคลากรและเจาหนาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกําลังกายเพ่ือผลลัพทที่ดีตอสุขภาพกายและใจ

2. เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของบุคลากรและเจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะ เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนําในการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : 1. บุคลากรและเจาหนาที่ที่เขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผลการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของรางกายอยูในระดับปกติ (40% ภายในระยะเวลา 6 เดือน)
(ตัวช้ีวัดโครงการ)
หลักการและเหตูผล จากการวัดองคประกอบของรางกายโดยเครื่อง Body Composition พบวา มีบุคลากรและเจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะที่มีมวลของรางกายไมสมบูรณ เขาเกณฑในการที่จะไดรับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(ไมเกิน 3 บรรทัด) จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาตอเนื่อง เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนตอไป

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบประมาณ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท (input process output)

1. อบรมเชิงปฎิบัติการใหความรู คําแนะนํา เจาหนาที่ที่ผานการตรวจมิ.ย.62-ก.ย.62 / / / -คาอาหารกลางวัน (50คนx50บาท) 2,500 เงินบํารุง -ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ น.ส.อัจฉรีย   มะเด็ง

   ดานการออกกําลังกายและโภชนาการ body
composition

-คาอาหารวางและเครื่องดืม (50คนx2มื้อx25บาท)2,500 และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น

แลวพบความผิดปกติ -คาเอกสารประกอบการอบรม (50คนx50บาท) 2,500 (80%)
จํานวน 50 คน -คาตอบแทนวิทยากร (600บาทx6 ชม.) 3,600 -ผูเขารวมโครงการมีผลการ

เปลี่ยนแปลง
2. ติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน องคประกอบของรางกายอยูในระดับ

ปกติ
    ภายในเวลา 6 เดือน ภายใน 6 เดือน (80%)

3. สรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ :

11,100

( ) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( / ) งานพัฒนา ( ) งานประจํา

ระบุไตรมาส

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)



ลําดับที่ : ๓

ยุทธศาสตรที่ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
เปาประสงค ๒. สงเสริมสุขภาพบุคลากรและเจาหนาที่ ตลอดจนประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
กลยุทธ / กลวิธี 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ2. ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง
โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพ เพ่ือรูเทาทันความผิดปกติเบ้ืองตนของรางกายในเจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะ

วัตถุประสงค 1. เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของเจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะ เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําในการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : 1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงของรางกายที่อาจเกิดขึ้น (80%)

(ตัวช้ีวัดโครงการ)
หลักการและเหตุผล บุคลากรและเจาหนาที่ในโรงพยาบาลนั้น ปจจุบันทําหนาที่ดูผูปวยจนลืมที่จะหันมาสนใจสุขภาพตนเอง ทั้งการรับประทานอาหาร การขาดการออกกําลังกาย และขาดการตระหนักถึง

การดูแลสุขภาพตนเอง

(ไมเกิน 3 บรรทัด) ดังนั้นจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือตรวจวัดองคประกอบของรางกาย เพ่ือรูเทาทันความผิดปกติของรางกายที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใชในชีวิตประจําวันตอไป

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบประมาณ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท (input process output)

1. วัดองคประกอบของรางกายดวยเครื่อง 300 มิ.ย. 62 / -คาเอกสารการจัดอบรม (300คนx25บาท) 7,500 เงินบํารุง -แบบประเมินการตรวจวัดองคประกอบ น.ส.อัจฉรีย   มะเด็ง

    Body Composition -คาอาหารวางและเครื่องดืม (300คนx25บาท) 7,500 ของรางกาย

2. แปลผลและใหคําแนะนํา -ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ

3. สรุปผลการดําเนินงาน ในการดูแลสุขภาพตนเองไดถูกตอง

เหมาะสม (80%)

15,000

( ) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( / ) งานพัฒนา ( ) งานประจํา

ระบุไตรมาส

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)



ลําดับที่ : ๔

ยุทธศาสตร :
เปาประสงค :
กลยุทธ / กลวิธี
โครงการ :
วัตถุประสงค :

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ)

หลักการและเหตุผล
(ไมเกิน 3 บรรทัด)

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียด จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 งบประมาณ (บาท) ประมาณ (input process output)

พัฒนาศักยภาพดานการแพทยแผนไทยใน
รพ.สต.เครือขาย1.1 ออกหนวยแพทยแผนไทยเคลื่อนที่สู
ชุมชนที่รพ.สต.เครือขาย

- ผูมารับ
บริการดาน

ม.ค.- ก.ย.62 / / / -คาวัสดุ ,อุปกรณที่ใชในโครงการ 2,000 เงินบํารุง จํานวนผูมารับบริการแพทยแผนไทย
ในรพ.สต.

จํานวน
รอยละผู

งานแพทย

ลงใหบริการดานแพทยแผนไทยในรพ.สต.
เครือขายเดือนละ 1-2 ครั้ง

แพทย
แผนไทย

แผนไทย

1.2 จัดทําปายประชาสัมพันธ -รพ.สต.ตลิ่งชัน ม.ค.- มิ.ย.62 / /
-คาปายประชาสัมพันธ 1,000

เงินบํารุง
การจัดใหบริการงานแพทยแผนไทยในรพ.สต.
เครือขาย และรพ.สต.

สะพานไมแกน1.3 จัดอบรมใหความรูในเรื่องขอมูลยา
สมุนไพร วิธีการใช

เจาหนาที่รพ.
สต.ที่เกี่ยวของ

ม.ค.-มิ.ย.62 / / -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(50คน x 25
บาท x 1มื้อ)

1,250 เงินบํารุง วัดคะแนนจากแบบทดสอบความรู มีความรู
ความ

งานแพทย

 ขอควรระวัง และงานวิจัยที่เกี่ยวของแก
เจาหนาที่สาธารณสุข

จํานวน 50 คน -คาอาหารกลางวัน (50คน x 50บาท x 1
มื้อ)

2,500 เงินบํารุง กอน-หลังอบรม สมุนไพร
มาก

แผนไทย

อําเภอจะนะ -คาเอกสาร วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัด
อบรม

750 เงินบํารุง

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันไดตามจายจริง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,500

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( เจ็ดพันหารอยบาทถวน )

(√) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( ) งานพัฒนา ( ) งานประจํา
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมี คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
2.ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
4.การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
โครงการพัฒนาระบบงานแพทยแผนไทยปฐมภูมิ (เครือขายดานแพทยแผนไทย)
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดใหบริการดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในรพ.สต.ที่เปนเครือขายดานแพทยแผนไทย

2.เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกใหมากขึ้นตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาแพทยแผนไทย

3.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในระดับปฐมภูมิในชุมชน
1.รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน รอยละ 18.5

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหนําศาสตรการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกมาใชดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น ดังนั้นทางเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอจะนะ ไดมีการจัด
ใหบริการดานแพทยแผนไทยขึ้นที่รพ.สต.ตลิ่งชัน และ รพ.สต.สะพานไมแกน (มีแพทยแผนไทยประจํา) ในการนี้ทางงานแพทยแผนไทย รพ.จะนะจึงไดรวมกับกับทางรพ.สต.เครือขายดาน
แพทยแผนไทยจัดพัฒนาศักยภาพและวางระบบบริการดานแพทยแผนไทยเพ่ือใหสามารถดูแลและใหประชาชนเขาถึงการใหบริการแพทยแผนไทยเพ่ิมขึ้น

ระบุไตรมาส



ลําดับที่ : ๕

ยุทธศาสตร :
เปาประสงค :
กลยุทธ / กลวิธี
โครงการ :
วัตถุประสงค :

ประชาชนอยางมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ)

หลักการและเหตุผล
(ไมเกิน 3 บรรทัด)

3.มูลคาการใชยาสมุนไพร เพ่ิมขึ้น รอยละ 3

4.ผูปวยหลอดเลิอดสมองที่เขารวมโครงการมีอาการดีขึ้นรอยละ 60 (แบบประเมิน Modified Barthel Index , Motor power)

5.ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่เขารวมโครงการมีอาการดีขึ้น มากกวารอยละ 60 (แบบประเมิน WOMAC score , VAS )

6.นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกําจัดเหามีอาการดีขึ้น มากกวารอยละ 60
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในการดูแลประชาชนมากขึ้นและกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาแพทย
แผนไทย ขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบงานแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ดังนั้นงานแพทยแผนไทย รพ.จะนะ จึงไดวางแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาและบูรณาการงานแพทยแผนไทยใหครบทั้ง
4 สาขา (เวชกรรมไทย,เภสัชกรรมไทย,ผดงุครรภไทย,นวดไทย) ใหเชื่อมโยงในการจัดใหบริการทั้งในรพ.และเชิงรุกสูชุมชน เพ่ือทําใหประชาชนเขาถึงและรับบริการสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยเพ่ิม
มากขึ้น

(√) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( ) งานพัฒนา ( ) งานประจํา
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมี คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ

2.ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน

5.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก โรงพยาบาลจะนะ

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกใหครบทุกสาขา (เวชกรรมไทย , เภสัชกรรมไทย,ผดุงครรภไทย,นวดไทย) เชื่อมโยงกันในการจัดใหบริการ

1.รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน รอยละ 18.5

2.รอยละจํานวนมารดาหลังคลอดไดรับการดูแลฟนฟูดวยศาสตรการแพทยแผนไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 60

2.เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกใหมากขึ้นตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาแพทยแผนไทย
3.เพ่ือพัฒนาและบูรณาการใหบริการงานแพทยแผนไทยเชิงรุกสูชุมชน



กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียด จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 งบประมาณ (บาท) ประมาณ (input process output)

1.พัฒนางานแพทยแผนไทยเชิงรุกสูชุมชน
1.1 ฟนฟูสุขภาพผูปวยหลอดเลือดสมองใน
ชุมชน (ตําบลบานนา)

- ผูปวยหลอด
เลือดสมองใน

ต.ค.61 - ก.ย.62 / / / / ไมใชงบ ติดตามประเมินอาการทุกเดือนตาม
แบบประเมิน

ผูปวย
หลอด

งานแพทยแผน
ไทย/จนท.สาสํารวจและลงฟนฟูผูปวย 2-3 ครั้ง/สัปดาห

และติดตามประเมิน
(Modified Barthel Index , Motor
power)

ฟนฟู
สุขภาพ

ในพ่ืนที่ตําบล
บานนา

1.2.ดูแลผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมในชุมชน
(เขตพ้ืนที่นํารอง)

- ผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อมใน
เขตพ้ืนที่นํา

ต.ค.61 - ก.ย.62 / / / / -คาวัสดุ ,อุปกรณที่ใชในโครงการ 1,000 เงินบํารุง ติดตามประเมินอาการกอน-หลังตาม
แบบประเมิน(WOMAC score, VAS)

ผูสูงอายุ
โรคขอ
เขา

งานแพทยแผน
ไทย/จนท.สา
ธารณสุขสํารวจและฟนฟู/รักษาผูปวยขอเขาเสื่อม /

ติดตามประเมินอาการ

1.3.กําจัดเหาในเด็กนักเรียนดวยยาสมุนไพร
ในเขตพ้ืนที่นํารอง

- นักเรียนที่มี
ภาวะเหาใน
เขตพ้ืนที่ตําบล
บานนา

ม.ค.- ก.ย.62 / / / -คาวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการ 1,000 เงินบํารุง ติดตามประเมินอาการกอน-หลังเขา
รวมโครงการ

นักเรียน
ที่มีเหา
และมีตัว
เหา ,

งานแพทยแผน
ไทย/เจาหนาที่

ผลิตยากําจัดเหา สํารวจและลงพ้ืนที่รักษา
กําจัดเหาในเด็กนักเรียน

จํานวน 200
คน

-คาวัตถุดิบและสมุนไพรในการผลิตยา
กําจัดเหา

3,000 ไขเหา
ลดลง

สาธารณสุข/ครู
ในโรงเรียน

และติดตามประเมินอาการ
รวมเปนเงิน 5,000

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียด จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 งบประมาณ (บาท) ประมาณ (input process output)

2.พัฒนาการใหบริการฟนฟูสุขภาพมารดา
หลังคลอดดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
2.1 ประดิษฐอุปกรณชวยฟนฟูสุขภาพ
มารดาหลังคลอด/ติดตามประเมินผล และ

มารดาหลัง
คลอดใน

ม.ค.-ก.ย.62 / / / -คาวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการ 3,000 เงินบํารุง จํานวนรอยละมารดาหลังคลอดที่มา
รับบริการฟนฟูสุขภาพหลังคลอดดวย

มารดา
หลัง

งานแพทย

หลังคลอดตอเนื่องที่คลินิกแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทย การแพท
ยแผน

แผนไทย

2.2จัดทําแผนโปสเตอรประชาสัมพันธ ม.ค.- มิ.ย.62 / / - คาแผนโปสเตอร 2,000 เงินบํารุง

ระบุไตรมาส

ระบุไตรมาส



การฟนฟูมารดาหลังคลอดใหแกหนวยบริการ
ปฐมภูมิในอําเภอจะนะ

ประชาสัมพันธ

รวมเปนเงิน 5,000
กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียด จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ

และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 งบประมาณ บาท ประมาณ (input process output)
3.พัฒนางานแพทยแผนไทยดานเวชกรรม
ไทยและเภสัชกรรมไทย3.1 จัดเตรียมแผนโปสเตอรใหความรูเรื่อง
ศาสตรการแพทยแผนไทย

ผูมารับบริการ
ที่คลินิกแพทย

ม.ค.- มิ.ย.62 / / - คาแผนโปสเตอรประชาสัมพันธ 2,000 เงินบํารุง ติดตาม/ประเมินอาการของผูมารับ
บริการและจํานวน

จํานวน
รอยละผู

งานแพทย

3.2.จัดเตรียมอุปกรณและผลิตยาปรุงเฉพาะ
รายที่ใชในคลินิกเวชกรรมไทย

ม.ค.-ก.ย.62 / / / - คาวัตถุดิบและสมุนไพรในการผลิตยาปรุง
เฉพาะราย

10,000 เงินบํารุง รอยละผูมารับบริการดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย

แพทย
แผนไทย

แผนไทย
3.3 ใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและ
เฉพาะโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ม.ค.-ก.ย.62 / / / -คาวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการ 3,000 เงินบํารุง ที่คลินิกแพทยแผนไทย   รพ.จะนะ

ทั้งหมดรวมเปนเงิน 15,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันไดตามจายจริง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000

ลําดับที่ : ๖
    / โครงการตอบสนองยุทธศาสตร /งานพัฒนา / งานประจํา
ยุทธศาสตร : ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐานและคุณภาพ
เปาประสงค : 1. เพ่ือใหผูปวยมีความรูในการจัดการตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม
                                2.เพ่ือใหผูปวยเกิดความตระหนักในการจัดการตนเอง
กลยุทธ / กลวิธี :
                              1. ประชุมปรึกษาหรรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในคลินิกบริการ
                              2. จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติงบประมาณ
                              3. ประชุมชี้แจงฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
                             4. ประสานงานกับผูประสานงานระดับอําเภอ
                             5. ประสานงานกับทีมตรวจตาโรงพยาบาลสงขลา
                             7. จัดทําโครงการ
                             8. ประเมินผล
โครงการ : โครงการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ใหความรู) ในกลุมผูปวยเบาหวานและญาติในโรงพยาบาล/รพ.สต.
ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ)

ระบุไตรมาส

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( สองหม่ืนหาพันบาทถวน )



                           1. รอยละของผูปวยเบาหวานไดรับการคัดกรองความเสี่ยงตอการเกิดแผลที่เทา/ความเสี่ยงตอการเปนอัมพาต-อัมพฤกษ/ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต
                           2.รอยละของผูปวยเบาหวานที่เขารวมโครงการมีคาFBS ดีขี้นจากเดิม
                           3.รอยละของผูปวยเบาหวานที่เขารวมโครงการมีคามีคาeGFR ในปถัดไปดีขึ้นจากเดิม

ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
ระบุเดือน ไตร

มาส1
ไตร

มาส2
ไตร

มาส3
ไตร
มาส
4

(บาท) แหลงงบ
(Input Process Output)

กิจกรรมที่1
คัดกรองเทาในผูปวยเบาหวาน ผูปวยเบาหวาน

(รพ.)
/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 เงินบํารุง ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจเทา รอยละ

ของ
ผูปวย

เบาหวาน
ที่เขา
รวม

กิจกรรม
ไดรับ
การ

ตรวจเทา

วิภาดา / สุพร

กิจกรรมที่2 ม.ค.- ก.ย.62

ระยะเวลา
กิจกรรม กลุมเปาหมาย



ใหความรูกับผูปวยเบาหวานที่มีปญหาเรื่องเทา ผูปวยเบาหวาน
(รพ.)

/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 เงินบํารุง ผูปวยเบาหวานมีความรูและมี
พฤติกรรมการดูแลเทาที่ถูกตอง

รอยละ
ของ

ผูปวย
เบาหวาน
มีความรู
และมี

พฤติกรร
มการ

ดูแลเทา
ที่ถูกตอง

วิภาดา/ สุพร

กิจกรรมที่3
ม.ค.- มิ.ย.62 วิภาดา/ สุพร

ม.ค.-มิ.ย.62
ผูปวยความดัน-เบาหวานมีคาFBS คา

BP ดีขึ้น
รอยละ
ผูปวย
ความ
ดัน-

เบาหวาน
มีคาFBS
 คาBP
ดีขึ้น

กิจกรรมที่4

2,000 เงินบํารุง ผูปวยความดัน-เบาหวานมีความรูและ
มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

รอยละ
ของ

ผูปวย
  ความ
ดัน-

ใหความรูเรื่องโรคความดัน-เบาหวาน(ราย
ใหม/รายเกา)

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน(รพ./

รพ.สต.)

/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ



ใหความรูเพ่ือลดอวน-ลดพุง ผูปวยความดัน-
เบาหวาน(รพ./

รพ.สต.)

/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 เงินบํารุง ผูปวยที่เขารวมกิจกรรมมีน้ําหนัก รอบ
เอว คาFBS ลดลงจากเดิม

รอยละ
ของ

ผูปวยที่
เขารวม
กิจกรรม
มีน้ําหนัก
 รอบเอว
 คาFBS
ลดลง

จากเดิม

วิภาดา / สุพร

กิจกรรมที่5
จัดนิทรรศการในกิจกรรมวันไตโลก อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม 1,000
จัดบอรดวิชาการ ใหไวในและนอกหนวยงาน ปายไวนิล 1,000

กิจกรรมที่6
รักษไต1(ใหความรูผูปวยความดัน-เบาหวาน
ที่มีคาeGFR>40)

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน(รพ./

รพ.สต.)

/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 ผูปวยที่เขารวมกิจกรมมีคา eGFR
เพ่ิมขึ้นจากเดิม

รอยละ
ผูปวยที่
เขารวม
กิจกรม
มีคา
eGFR
เพ่ิมขึ้น
จากเดิม

      วิภาดา /
      สุมัยยะห

กิจกรรมที่7



รักษไต2(ใหความรูผูปวยความดัน-เบาหวาน
ที่มีคาeGFR <40)

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน(รพ./

รพ.สต.)

/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 ผูปวยที่เขารวมกิจกรมมีคา eGFR
เพ่ิมขึ้นจากเดิม

รอยละ
ผูปวยที่
เขารวม
กิจกรม
มีคา
eGFR
เพ่ิมขึ้น
จากเดิม

         วิภาดา
 / สุมัยยะห

คาตอบแทนวิทยากร 1,000
กิจกรรมที่8
สาธิตอาหารไตในชุมชน ผูปวยความดัน-

เบาหวาน(รพ./
รพ.สต.)

/ คาอาหารที่ใชสาธิต 2,000 เงินบํารุง ผูปวยที่เขารวมกิจกรรมสามารถนํา
เมนูสาธิตไปปฎิบัติได

รอยละ
ผูปวยที่
เขารวม
กิจกรรม
สามารถ
นําเมนู
สาธิตไป
ปฎิบัติได

       วิภาดา/
          สุมัยยะห

กิจกรรมที่9
ผูปวยเบาหวานที่มีผลการตรวจตาผิดปกติ ผูปวยเบาหวาน

(รพ)
/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 เงินบํารุง ผูปวยที่เขารวมกิจกรรมมีคาFES/ BPดี

ขึ้น
รอยละ
ผูปวยที่

วิภาดา/ มะลิวรร

กิจกรรมที่10
โครงการเรียนรูการฉีดยาอินซูลินดวยตนเอง
(ผูปวยเบาหวานที่ใชยาอินซูลิน)

ผูปวย
เบาหวานที่ใช

/ / / / สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 เงินบํารุง ผูปวยที่เขารวมกิจกรรมสามารถฉีดยา
อินซูลินไดดวยตนเอง

รอยละ
ของ

วิภาดา

รอยละผูปวยที่เขารวมกิจกรรมมีคา
FES/ BPดีขึ้น

21,000รวมเงินทั้งสิ้น



ลําดับที่ : ๗
( / ) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( ) งานพัฒนา ( ) งานประจํา
ยุทธศาสตร : ที่ 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เช่ือมโยงบริการ
เปาประสงค : 2.ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน

กลยุทธ / กลวิธี :
                              1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยความดันเบาหวานในชุมชน
ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ)
                          1.รอยละของผูปวยความดัน-เบาหวานที่เขารวมโครงการมีคาBMI/ เสนรอบเอว/ FBS/BP ดีขี้นจากเดิมรอิยละ5
                          2.รอยละของผูปวยความดัน-เบาหวานที่เขารวมโครงการมีคามีคาeGFR ในปถัดไปดีขึ้นจากเดิม
                          3.รอยละของผูปวยความดัน-เบาหวานที่เขารวมโครงการมีความรู-ความเขาใจ พฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกวารอยละ80

ระยะเวลา จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล
ระบุเดือน 1 2 3 4 (บาท) ประมาณ (Input Process Output)

กิจกรรมที่1
 - สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000 เงินบํารุง
 - คาอาหารกลางวัน (50 บ. x 100 คน) 5,000

ผูปวยความดัน-เบาหวานมีคาFBS คา
BP ดีขึ้น

รอยละ
ผูปวย
ความ
ดัน-

เบาหวาน
มีคาFBS
 คาBP
ดีขึ้น

ผลงาน ผูรับผิดชอบ

วิภาดา / สุพร/ ผูปวยความดัน-เบาหวานมีความรูและ
มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

รอยละ
ของ

ผูปวย

กิจกรรม กลุมเปาหมาย
และจํานวน

ระยะเวลา(ไตรมาส) รายละเอียดงบประมาณ

ใหความรูเรื่องโรคความดัน-เบาหวาน ในกลุม
ผูปวยรายใหม

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน

จํานวน 100



รวม 7,000

กิจกรรมที่ 2
ใหความรูเพ่ือลดอวน-ลดพุง ผูปวยความดัน-

เบาหวาน
จํานวน 100

คน

/  - สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000  - ผูปวยความดัน-เบาหวานมีความรูและ
มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

รอยละ
ของ

ผูปวย
ความ
ดัน-

เบาหวาน
มีความรู
และมี

พฤติกรร
มการ
ดูแล

ตนเอง

วิภาดา / สุพร

 - คาอาหารกลางวัน (50 บ. x 100 คน) 5,000 ผูปวยความดัน-เบาหวานมีคาBMI /
เสนรอบเอว/FBS คาBP ดีขึ้นจากเดิม
รอยละ5

รอยละ
ผูปวย
ความ
ดัน-

เบาหวาน
มีคา
BMI/

เสนรอบ
เอว/FBS
 คาBP
ดีขึ้นจาก
เดิมรอย

ละ5



รวม 7,000
กิจกรรมที่3
โครงการรักษไต ใสใจสุขภาพ (1) ผูปวยความดัน-

เบาหวาน ที่มี
คา GFR > 60

/  - สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000

 - คาอาหารกลางวัน (50 บ. x 100 คน) 5,000
รวม 7,000

กิจกรรมที่4

โครงการรักษไตใสใจสุขภาพ (2)ใหความรู
เพ่ือชะลอไตเสื่อม และบําบัดทดแทนไต

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน ที่มี
คา GFR < 60

/  - สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000

คาตอบแทนวิทยากร 1,000

 - คาอาหารกลางวัน (50 บ. x 50 คน) 2,500

รวม 5,500

26,500

ลําดับที่ : ๘
           √ โครงการตอบสนองยุทธศาสตร             งานพัฒนา             งานประจํา
ยุทธศาสตร : ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐานคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
เปาประสงค : เพ่ือสงเสริมศักยภาพ คุณภาพชีวิตในการดูแลตนเองในผูปวย CKD ใหสามารถและชะลอการเสื่อมของไตไดโดยการลดการใชยาแกปวด
กลยุทธ / กลวิธี 1.พัฒนาระบบบริการคุณภาพ 2.สรางสวนรวมในการตระหนักถึงการดูแลตนเองเพ่ือชะลอการดําเนินของโรค
โครงการ : ชะลอไต บรรเทาปวดปราศจาก NSAID
วัตถุประสงค : 1.เพ่ือสงเสริมศักยภาพการดูแลตนเองใหมีความรูและทักษะที่ถูกตอง

2.เพ่ือลดความเสี่ยงในการใชยาแกปวดในผูปวยไตวายเรื้อรัง

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 1.อัตราผูปวยไตวายเรื้อรังที่มีอัตราการใชยาลดลงรอยละ 50
2.อัตราผูปวยไตวายเรื้อรังมีระดับคาไตไมลดลงรอยละ 50

รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)

ผูปวยที่เขารวมกิจกรมมีคา eGFR
เพ่ิมขึ้นจากเดิม

รอยละ
ผูปวยที่
เขารวม
กิจกรม
มีคา
eGFR

วิภาดา / สุ
มัยยะห

ผูปวยที่เขารวมกิจกรมมีคา eGFR
เพ่ิมขึ้นจากเดิม

รอยละ
ผูปวยที่
เขารวม
กิจกรม
มีคา
eGFR

     วิภาดา/
 สุมัยยะห



หลักการและเหตูผล ปจจุบันในเขตอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลามีผูปวยไตวายเรื้อรังเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว โดยสวนมากผูปวยเหลานี้จะมีโรคประจําตัว เบาหวาน ความดัน

(ไมเกิน 3 บรรทัด) ที่ไมสามารถควบคุมได นํามาซ่ึงภาวะการเสื่อมของไต และนอกเหนือจากนี้พบวา ผูปวยเหลานี้จะมีอาการปวดจากการเสื่อมของรางกายทําใหผูปวย
ตองหาทางในการลดอาการปวดเหลานั้น ซ่ึงการใชยาลดปวดสงผลทําใหไตเสื่อมลง จึงจัดทําโครงการทางการภาพบําบัดเพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียด จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4 งบประมาณ บาท (input process output)

1.สํารวจรายชื่อผูปวย CKD ม.ค60- / / / กายภาพบําบัด
ที่มีอัตราการใชยาลดปวด ก.ย60

และน้ําหนักเกิน รพ.จะนะ

2.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ แกผูสูงอายุในชมรม
ผูปวย CKD คาอาหารวาง

3,000
เงินบํารุง

1.รอยละของผูเขารวมอบรม
กายภาพบําบัด

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 60 คน และเครื่องดื่ม สามารถตอบแบบ
(60คน×25บาท สอบถามการดูแลตัวเอง

×2มื้อ) ไดถูกตอง pre test/
คาอาหารกลางวัน 3,000 เงินบํารุง post test เพ่ิมขึ้น 70
(60คน×50บาท) 2.รอยละของผูเขารวมอบรม

คาเอกสาร อัตราลดใชยาแกปวด

การจัดอบรม 3,000 เงินบํารุง
ลดลง 50

(60ชุด×25บาท)
3.รอยละของผูเขาอบรม

คาสมนาคุณวิทยากร 3,600 เงินบํารุง
มีระดับคาไตไมลดลง

(600บาทx6 ชม.)
50

3.สรุปผลการดําเนินงาน กายภาพบําบัด

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันไดตามจายจริง

12,100

ระยะเวลา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาท)



ลําดับที่ : ๙

ยุทธศาสตรที่ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ

เปาประสงค ๒. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน

กลยุทธ / กลวิธี 4 การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ

โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการพัฒนาคุณภาพของรพ.

2. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 1.รพ.มีการพัฒนาคุณภาพ อยางตอเนื่องใน ป 2562

หลักการและเหตูผล การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

(ไมเกิน 3 บรรทัด) ทั้งผูใหและผูรับบริการ

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล
และจํานวน ระบุเดือน ๑ ๒ ๓ ๔ (บาท) ประมาณ(ระบุ) (input process output)

1.ประชุม HA Forum 10คน มีค 62 / -คาลงทะเบียน (10คนx5000บาท ) 50,000 เงินบํารุง 1.บุคลากรเขารวม นางประสพพิมพ

ตัวแทน -คาพาหนะ ( 10คนx2500บาท) 25,000 การประชุม พรหมสิน
ทีมคุณภาพ -คาที่พัก (5หองx3คืนx1500 บาท) 22,500 2.บุคลากรนํา

-คาเบ้ียเลี้ยง (10คนx4วันx240บาท ) 9,600 ความรูมาพัฒนา
107,100 งานประจํา

2.อบรมHA หลักสูตรการสรางโคช 4 คน พค 62 / -คาลงทะเบียน (4คนx5000บาท) 20,000 1.เขาใจทักษะการ นางประสพพิมพ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพอยางตอเนื่อง ตัวแทนทีมนํา -คาพาหนะ (4คนx2500บาท) 10,000 เปนโคชเพ่ือกระตุน พรหมสิน

-คาที่พัก( 2หองx 3คืนx1500บาท) 9,000 การพัฒนา
-คาเบ้ียเลี้ยง(4คนx4วันx240บาท) 3,840 งานคุณภาพ

42,840

ผลงาน ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ระบุไตรมาส รายละเอียดงบประมาณ



3.อบรมHA หลักสูตรการ 2 คน สค 62 / -คาลงทะเบียน (2คนx5400บาท) 10,800 เขาใจแนวคิดและ นางประสพพิมพ
นํามาตรฐานสูการปฏิบัติ ตัวแทนทีมนํา -คาพาหนะ (2คนx2500บาท) 5,000 ประโยชนของมาตรฐาน พรหมสิน

-คาที่พัก( 1หองx 3คืนx1500บาท) 4,500 และการนํามาตรฐาน
-คาเบ้ียเลี้ยง(2คนx4วันx240บาท) 1,920 HA สูการปฏิบัติ

22,220
กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ

และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท (input process output)

4.อบรมเชิงปฏิบัติการ HA บุคลากร

ก.ค.-ก.ย.62 /

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

การประเมิน บุคลากร
มีความรู ทีมนํา

walk rally
รพ.จะนะ

(200คนx50บาท ) 10,000
ความรู กอน-หลัง เพ่ิมขึ้น

100%
200 คน -คาอาหารกลางวัน(200คนx50บาท ) 10,000 เขารวมกิจกรรม

-คาวัสดุ อุปกรณ 7,000

-คาปายไวนิล 500

-คาของรางวัลในการทํากลุม 3,000

30,500

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
202,660

ลําดับที่ : ๑๐

ระบุไตรมาส

รวมเปนเงินทั้งสิ้น



þ โครงการตอบสนองยุทธศาสตร o งานพัฒนา o งานประจํา
ยุทธศาสตรที่ :  3 พัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (People Excellent)
เปาประสงค : 3. เจาหนาที่ เกง ดี มีสุข และมีจิตบริการ
กลยุทธ / กลวิธี 8. เสริมสรางบุคลากรเกงดีมีสุข
โครงการ : โครงการประชุมวิชาการ บุคลากรดานการพยาบาล
วัตถุประสงค : 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติไดถูกตองเกี่ยวกับการดูแลผูปวยตามโรคจุดเนน
ตัวช้ีวัด :(ตัวชี้วัดโครงการ) 1. บุคลากรมีความรูในการดูแลผูปวยตามโรคจุดเนน

๒. ผูปวยไดรับการดูแลตามมาตรฐาน
หลักการและเหตูผล จากการติดตามผลการดําเนินงานพบวาบุคลากรยังมีความรูและความเขาใจในการดูแลผูปวยตามโรคจุดเนน แตกตางกัน
(ไมเกิน 3 บรรทัด) ดังนั้นเพ่ือใหบุคลากรสามารถใหการดูแลผูปวยไปในทิศทางเดียวกัน กลุมการพยาบาลจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล
และจํานวน ระบุเดือน ๑ ๒ ๓ ๔ (บาท) ประมาณ(ระบุ) (input process output)

1. ประชุมวิชาการ  - บุคลากร ต.ค.๖1 - ü  - คาอาหารวางและ 4,000 เงิน บํารุง  - จํานวนบุคลากรเขา ๑.
บุคลากรมี

นางประสพพิมพ

การพยาบาลผูปวยโรคจุดเนน กลุมการฯ ก.ย.๖2 เครื่องดื่ม 80 คน รวมกิจกรรม ความรูเกี่ยวกับพรหมสิน
สําหรับบุคลากร จํานวน 77 คน x๒๕บาทx๒ มื้อ  - การประเมินความรูกอน- การพยาบาลผูปวย
กลุมการพยาบาล รพ.จะนะ  - คาวัสดุอุปกรณใน 500 หลังเขารวมกิจกรรม โรคจุดเนน

การประชุม ไดถูกตอง > ๘๐ %

4,500

2. นิเทศการปฏิบัติงาน  - บุคลากร ต.ค.๖1 - ü ü ü
0

 - มีการนิเทศติดตามเย่ียม นางประสพพิมพ

กลุมการฯ ก.ย.๖2 อยางนอยหนวยงานละครั้ง พรหมสิน

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได รวมเงิน 4,500

ลําดับที่ : ๑๑

กิจกรรมหลัก ระบุไตรมาส รายละเอียดงบประมาณ ผลงาน ผูรับผิดชอบ



           √ โครงการตอบสนองยุทธศาสตร             งานพัฒนา             งานประจํา
ยุทธศาสตร :
เปาประสงค :
กลยุทธ / กลวิธี
โครงการ :
วัตถุประสงค :
ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ)
หลักการและเหตูผล
(ไมเกิน 3 บรรทัด)

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท (input process output)

โครงการซอมแผนอุบัติเหตุหมู บุคลากร ก.พ.61  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 8,500 นางปริม  หนู
สอนรพ.จะนะ (340 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) นางอัญชุลี

จํานวน  -คาวัสดุอุปกรณและเอกสาร 6,250 เพชรสุวรรณ
300 คน การอบรม
ทีม FR คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,250
ในเครือ ซอมโตะ (50x25x1มื้อ)
ขายจะนะ คาของที่ระลําหรับนักแสดงสมมุติ
20 คน (20 คนx200 บาท) 4,000

นักแสดงสมมุติ รวม 20,000
20 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ พยาบาล มีนาคม  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6,250 อรอนงค

ขั้นสูง การอาน และแปลผล คลื่นไฟฟา วิชาชีพและ (125 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) รุสนา
หัวใจเบ้ืองตน เวชกรฉุกเฉิน คาอาหารกลางวัน 6,250

เครือขาย (125 คน x 50 บาท x 1มื้อ)

ระบุไตรมาส

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจะนะ มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและการสงตอที่มีประสิทธิภาพ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจะนะ ผานเกณฑการประมาณ ECS รอยละ 40
ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก ดานการแพทย และสาธารณสุข
ในการเตรียมความพรอมจัดทําแผนรองรับภัยพิบัติกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิด ระบบการดูแลผูปวยฉุกเฉินเปนสวนหนึ่งของแผนรองรับภัยพิบัติ การจัดเตรียม
ความพรอมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครใหมีความรูและทักษะ พรอมที่จะปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญ

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
2. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
3. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและบบการสงตอ
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและระบบการสงตอ



อ.จะนะ คาสมนาคุณวิทยากร 7,200

 120 คน (600 บ.x 6ชม.x 2 รุน)
คณะทํางาน 5 คน คาวัสดุอุปกรณและเอกสารการอบรม 5,300

รวม 25,000

อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยพ้ืนคืนชีพ รอฮานา
ขั้นพ้ืนฐาน การยกและเคลื่อนยาย บุคลากร เมษายน  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6,250 วารุณี
การคัดกรองและการดูแล สาธารณสุข (125 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
ณ จุดเกิดเหตุ อสม. , ตํารวจ คาอาหารกลางวัน 6,250

, ครู และผูนํา (125 คน x 50 บาท x 1มื้อ)
นักเรียน คาสมนาคุณวิทยากร 7,200
มัธยมปลาย (600 บ.x 6ชม.x 2 รุน)
 120คน คาวัสดุอุปกรณและเอกสารการอบรม 5,500
คณะทํางาน 5 คน

รวม 25,200

โครงการอบรมฟนฟูวิชาการ ทีม FR พฤษภาคม  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6,750 อัญชุลี
แกผูปฎิบัติการฉุกเฉิน ในเครือ (135 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) นางปริม  หนูสอน
เบ้ืองตน อ.จะนะ คาอาหารกลางวัน 6,750 อาดือนันท

 100 คน (135 คน x 50 บาท x 1มื้อ)
นักแสดงสมมุติ คาสมนาคุณวิทยากร 25,200
20 คน (600 บ.x 6 ชม.x 7 คน)
คณะทํางาน 15 คน คาวัสดุอุปกรณและเอกสารการอบรม 5,300

คาของที่ระลําหรับนักแสดงสมมุติ 4,000

48,000

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย นักเรียน มิถุนายน คาอาหารกลางวัน 5,250 นุสซารียา
ในสถานศึกษา รร.เจริญธรรม.และ (105 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) ไหวยะ

จะนะวิทยา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 5,250
100 คน (105 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)



คณะทํางาน คาวัสดุอุปกรณ/เอกสารการอบรม 5,000
5 คน คาสมนาคุณวิทยากร 7,200

(600x 2 คน x 3 ชม.x 2 วัน)
ไวนิลรณรงคการขับขี่ปลอดภัย 1,000

23,700
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได

141,900

ลําดับที่ : ๑๒
(√) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( ) งานพัฒนา ( )งานประจํา

ยุทธศาสตรที่ : 1.พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค โดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขาย
เปาประสงค : 1.ชุมชน ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและจัดการภัยสุขภาพ
กลยุทธ / กลวิธี 1.สงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย
โครงการ : จะนะรักษฟน
วัตถุประสงค : 1. เพ่ือใหหญิงตั้งครรภ ผูปกครองเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เด็กกอนวัยเรียน เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป มีความรู ทัศนคติ และสามารถดูแลสุขภาพชองปากไดอยางเหมาะสม

2. เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานระหวางภาคีเครือขายตาง ๆ เชน ครู ผูปกครอง อสม. ในการแกไขปญหาสุขภาพชองปาก เด็กนักเรียน  และประชาชนทั่วไปแบบองครวม
3. มีการแกไขปญหาทันตสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ เชน ปญหาฟนตกกระ

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 1. รอยละ 90 ของหญิงตั้งครรภรายใหมไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก และสอนการดูแลสุขภาพชองปาก
2. รอยละ 30 ของหญิงมีครรภรายใหมที่มารับบริการ ANC ไดรับการขูดหินน้ําลาย และฝกทักษะการแปรงฟน
3. รอยละ 80 ของผูปกครองเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีไดรับการฝกทักษะการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก
4. รอยละ 60 เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มารับบริการใน คลินิก WCC ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช
5. รอยละ 80 ของโรงเรียนที่มีชั้น ม. 1 จัดกิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง
6. รอยละ 50 ของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลินิคเบาหวานในโรงพยาบาล ไดดําเนินการตรวจสุขภาพชองปากและใหทันตสุขศึกษา
7. สงเสริมทันตสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ อยางนอย 1 ชมรม
8. รอยละ 90 ของผูสูงอายุ อําเภอจะนะ ( เทียบกับเปาหมายจังหวัด ) ไดรับการใสฟนเทียมพระราชทาน
9. รอยละ 100 พ้ืนที่เสี่ยงฟนตกกระในอําเภอ ไดรับการสงตรวจหาปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มปละครั้ง
10. รอยละ 50 ของผูพิการ อําเภอจะนะ (เทียบกับเปาจังหวัด ) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและใหทันตสุขศึกษาโดยการเย่ียมบาน

หลักการและเหตุผล เนื่องจากประชาชนในอําเภอจะนะ มีปญหาสุขภาพชองปากทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมเด็กเล็กและประถมศึกษาจึงมีความจําเปนในการจัดบริการทันตกรรม
(ไมเกิน 3 บรรทัด) และทํางานรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ ในการแกปญหาสุขภาพชองปากแบบองครวม ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนอําเภอจะนะมีสุขภาพชองปากที่ดี และสามารถ

ดูแลตนเองไดในระดับที่เหมาะสม

รวมเปนเงินทั้งสิ้น



กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process output)

1. สายใยรักสูแมลูกฟนดี หญิงมีครรภ1,200 คนต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตามตัวช้ีวัด ฝายทันตฯ
(แมลูกฟนดี102 ปสมเด็จยา) เด็ก0- 3 ป3,500 คนก.ย. 62  - รอยละ 90 ของหญิงตั้งครรภ

และสงเสริมทันตสุขภาพ
รายใหมไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก

ในคลินิกเด็กดี และสอนการดูแลสุขภาพชองปาก ฝายทันตฯ

1.1 สงเสริมทันตสุขภาพ
ต.ค. 61-

หัวขูดหินปูน (30 หัว x 630บาท) 18,900 เงินบํารุง - รอยละ 30 ของหญิงมีครรภรายใหม
ในคลินิก ANC ก.ย. 62 Special pumice จํานวน 2,160 ที่มารับบริการ ANC

( 2 กระปอง x 1080 บาท)
ไดรับการขูดหินน้ําลาย และฝกทักษะ

แปรงสีฟนผูใหญ การแปรงฟน
(1200ดามx15บาท) 18,000

รวมเงิน 6,600
กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ

และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process output)
1.3 สงเสริมทันตสุขภาพ ต.ค. 61- แปรงสีฟนเด็ก 120,000 เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มารับ ฝายทันตฯ
ในคลินิกเด็กดี ก.ย. 62 (10,000 ดาม x 12 บาท) บริการในคลินิกเด็กดีไดรับ

คาฟลูออไรดวานิช 75,000 การฝกทักษะการดูแลสุขภาพ
(50กลอง x 1,500บาท) ชองปากของเด็ก
ถุงนิ้ว(1,000อันx8บาท) 8,000  - รอยละ 60 เด็กอายุต่ํากวา
ตุกตาสอนแปรงฟน 6,000  3 ป ที่มารับบริการใน
(3ตัวx2,000บาท) คลินิก WCC ไดรับการทา

หมายเหตุ 1.2,1.2,1.3 ทุกรายสามารถถัวเฉลี่ยกันได รวมเงิน 209,000 ฟลูออไรดวานิช
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผูดูแลเด็ก 85 คนต.ค. 61- ⁄ ⁄ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10,000 เงินบํารุง  - ประเมินตามรายงาน  ทส. 002 ฝายทันตฯ
งานเฝาระวัง และสงเสริม ก.ย. 62 (200 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
ทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ครูอนามัย 51 คน คาอาหารกลางวัน 14,000
ประถมศึกษา ครูเอกชน 16 คน (200 คน x70 บาท x 1 มื้อ)
โรงเรียนสอนศาสนา ครูประจําชั้น 29 คน ชุดทําความสะอาดชองปาก

ระบุไตรมาส

ระบุไตรมาส



ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเทศบาล เจาหนาสาธารณ แปรงสีฟนผูใหญ (200ดามx15บาท) 3,000
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สุขรับผิดชอบงาน  - ยาสีฟน (200หลอดx 15บาท) 3,000
ปงบประมาณ 2561 ทันตฯ 21 คน คาตอบแทนวิทยากร

จํานวน 200 คน ( 4 ชม.x 600 บาท ) 2,400
คาเอกสารและวัสดุโครงการ 5,000

หมายเหตุ  ทุกรายสามารถถัวเฉลียกันได รวมเงิน 37,400

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process output)

3. สรางเครือขายโรงเรียนเด็กจะนะ ครูทุก ร.ร. ต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ โรงเรียนเขารวมประชุม 6 ครั้ง/ปครู เงินบํารุง  - มีกิจกรรม โรงเรียนเครือ ฝายทันตฯ
 ฟนดี อําเภอจะนะ ประจําการศึกษา 2562 เจาหนาที่ รพ.สต.ก.ย. 62 (16 โรงX6ครั้ง ) 96 คน ขายปละ 1 ครั้ง
3.1.จัดประชุมครูโรงเรียนเครือขาย ในเขตรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบงาน
และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานจาก รพ.สต. รร.เครือขาย ( 14 คน X 6 ครั้ง ) 84 คน

ทุก รพ.สต. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 9,000
จํานวน 180 คน (180 คน X25 บาทX 2 มื้อ)

คาอาหารกลางวัน 12,600
(180 คน X70 บาทX 1 มื้อ)
คาเอกสารและวัสดุโครงการ 5,000

รวมเงิน 26,600

3.2 Walk rally โรงเรียนเครือขาย ผูนํานักเรียน 160 คนต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ผูนํานักเรียนในโรงเรียน เงินบํารุง  - มีกิจกรรม โรงเรียนเครือ
เด็กจะนะฟนดี ในโรงเรียนประถม ครูผูรับผิดชอบ 32 คนก.ย. 62 ( 10 คน X 16โรงเรียน) 160 คน ขายปละ 1 ครั้ง
ศึกษา ประจําป 2561 ผูปกครอง 16 คน ครู (2 คนX 16 โรงเรียน) 32 คน

อสม. 16 คน ผูปกครอง+อสม.
ผูรับผิดชอบงาน 42 คน (2คนX16โรงเรียน) 32 คน

ผูรับผิดชอบงาน จํานวน 46 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 13,500
(270 คน X25 บาทX 2 มื้อ)
คาอาหารกลางวัน 18,900
(270 คน X70 บาทX 1 มื้อ)

ระบุไตรมาส



ชุดทําความสะอาดชองปาก
 - แปรงสีฟนผูใหญ 5,016
(228ดาม X22บาท)
 - ยาสีฟน (144หลอด X42บาท) 6,048
คาตอบแทนวิทยากร 4,800 ฝายทันตฯ
(4 ชม.X 2คนX 600 บาท )
คาเอกสารและวัสดุโครงการ 7,516
คาวัสดุประชาสัมพันธโครงการ 30,000

หมายเหตุ 3.1,3.2 ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได รวมเงิน 85,780

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process output)

6.ทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟน เด็กมัธยมปที่ 1   1,500 คนต.ค. 61- ⁄ ⁄ 0 ตามตัวชี้วัด ฝายทันตฯ
ในเด็กมัธยม (ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง) ก.ย. 62  - รอยละ 80 ของโรงเรียน
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีชั้น ม. 1 จัดกิจกรรมฟน

สะอาดเหงือกแข็งแรง

7.สงเสริมทันตสุขภาพชองปากแก พนักงานในโรงงาน 150 คนต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 0  - มีการตรวจสุขภาพชองปาก ฝายทันตฯ
พนักงานในโรงงาน อ.จะนะ จ. สงขลา ก.ย. 62 พนักงานในโรงงานอยาง 1 แหง

8.ใหความรูผูเดินทางไป ผูเดินทางไป ต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 0  - มีการจัดอบรมการดูแล ฝายทันตฯ
ประกอบพิธีฮัจย ประกอบพิธีฮัจย 50 คนก.ย. 62 ทันตสุขภาพปละ 1 ครั้ง
9.สงเสริมทันตสุขภาพชองปาก ผูสูงอายุ 2,000 คนต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ แกนนําผูสูงอายุจํานวน 30 คน เงินบํารุง ตามตัวชี้วัด ฝายทันตฯ
ในผูสูงอายุ ก.ย. 62 เจาหนาที่ รพ.สต./CUP 21 คน  - สงเสริมทันตสุขภาพในชมรม
9.1 จัดประชุมแกนนําผูสูงอายุและ ผูรับผิดชอบงาน 9 คน
เจาหนาที่รับผิดชอบงานทันตฯใน รพ.สต. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูสูงอายุ อยางนอย 1 ชมรม

(60 คน X25 บาทX 2 มื้อ) 3,000  - รอยละ 90 ของผูสูงอายุ
คาอาหารกลางวัน อําเภอจะนะ(เทียบกับเปา
(60คน X70 บาทX 1 มื้อ) 4,200 หมายจังหวัด) ไดรับการใสฟน
แปรงสีฟนผูใหญ  - มีการจัดอบรมการดูแล
(2,000 ดาม X 15 บาท) 30,000 ทันตสุขภาพแกแกนผูสูงอายุและ

ระบุไตรมาส



คาเอกสารและวัสดุโครงการ 3,000 เจาหนาที่ใน รพ.สต. ปละ 1 ครั้ง
รวมทั้งหมด 40,200

9.2การประกวดชมรมผูสูงอายุดีเดนอําเภอจะนะชมรมผูสูงอายุ 6 ชมรมต.ค. 61- * คารางวัลประกวดชมรมผูสูงอายุ
ก.ย. 62    - รางวัลที่ 1 2,000

  - รางวัลที่ 2 1,500
  - รางวัลที่ 3 1,000
  - รางวัลชมเชย 2 รางวัล (500บาทX2รางวัล) 1,000
* คาวัสดุและอุปกรณโครงการ 860

หมายเหตุ 9.1,9.2 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได รวมทั้งหมด 6,360

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process output)

10.สงเสริมทันตสุขภาพชองปาก ผูพิการ ต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ชุดทําความสะอาดชองปาก เงินบํารุง  - รอยละ 50 ของผูพิการ ฝายทันตฯ

ในผูพิการ
จํานวน 200 คน

ก.ย. 62  - กระเปาใสชุดทําความสะอาด 5,000
อําเภอจะนะ(เทียบกับเปาจังหวัด 100
 Case)

(200คน X25บาท)
 - แปรงสีฟนผูใหญ 3,000 ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
(200คน X15บาท)

 - ยาสีฟน (200คน X15บาท) 3,000 และใหทันตสุขศึกษาโดยการเย่ียมบาน

รวมเงินทั้งสิ้น 11,000

11.สงเสริมทันตสุขภาพชองปาก ผูปวยโรค
ต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แปรงสีฟนผูใหญ 33,000 เงินบํารุง
 - รอยละ 50 ของผูปวยที่มารับบริการ
ใน ฝายทันตฯ

ในผูปวยโรคเบาหวาน เบาหวาน ก.ย. 62 (2,200ดาม X 15 บาท) คลินิคเบาหวานใน รพ.ไดตรวจ
จํานวน 2,200 คน

สุขภาพชองปากและใหทันตสุขศึกษา
รวมเงิน 33,000

ระบุไตรมาส



12.การเฝาระวังฟนตกกระและ 5 ตําบล คือ ต.ค. 61- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ คาสงตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําเพ่ือ 5,000 เงินบํารุง  - รอยละ 100 พ้ืนที่เสี่ยงฟน ฝายทันตฯ
ปริมาณฟลูออไรดในน้ําบริโภค สะพานไมแกน ก.ย. 62 หาคาฟลูออไรด ตกกระในอําเภอ ไดรับการสง
ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงของอําเภอจะนะ คลองเปยะ ตรวจหาปริมาณฟลูออไรดใน
จังหวัดสงขลา จะโหนง,นาทับ น้ําดื่มปละครั้ง

ตลิ่งชัน
รวมเงิน 5,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได รวมทั้งสิ้น 500,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( หาแสนบาทถวน )



ลําดับที่ : ๑๓
               โครงการตอบสนองยุทธศาสตร             งานพัฒนา             งานประจํา
ยุทธศาสตรที่ : ๒ พัฒนาการสงเสริมสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค

เปาประสงค : ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรกลุมเสี่ยง

กลยุทธ / กลวิธี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชากรกลุมเสี่ยง

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคหัวใจและหลอดเลือด

วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชากรกลุมเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) ประชากรกลุมเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได30 %

หลักการและเหตูผล เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 3 ของประเทศ และพบวามีอัตราการปวยและเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้นทุกปซ่ึงสาเหตุการเกิดโรคสามารถ

(ไมเกิน 3 บรรทัด) ปองกันไดโดยการดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process

output)โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง มีนาคม / คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สุไหรยา
ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชากรกลุมเสี่ยง (105x25x2มื้อ) 5,250 เงินบํารุง ยอดขวัญ

จํานวน 100 คน คาอาหารกลางวัน มาณิตา

คณะทํางาน (105x50x1 มื้อ) 5,250

5 คน คาวัสดุอุปกรณการอบรม 5,000

คาสมณาคุณวิทยากร

(600x2คนx 3ชม.x2วัน) 7,200

รวม 22,700
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กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท (input process

output)
โครงการติดตามประเมินประชากร ประชาการกลุมเสี่ยง / / / / คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10,125 เงินบํารุง สุไหรยา

กลุมเสี่ยงที่เขารวมโครงการ 400 คน (405 x25x1มื้อ) ยอดขวัญ

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง คาวัสดุอุปกรณการอบรม 2,000 มาณิตา

ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะทํางาน

จํานวน 8 ตําบล 5 คน

รวม 12,125

รวมทั้งสิ้น 34,825

ระบุไตรมาส



ลําดับที่ : ๑๔
            / โครงการตอบสนองยุทธศาสตร             งานพัฒนา             งานประจํา
ยุทธศาสตรที่ : 3
เปาประสงค :
กลยุทธ / กลวิธี

วัตถุประสงค : 1. เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีแกบุคลากร สามารถนอมนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการทํางาน และนําแนวทางปรัชญาตามพระราชดําริมาปรับใชในการดําเนินชีวิต

2.      เพ่ือใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สรางเสริมทัศนคติที่ดีตอการทํางาน สงเสริมพฤติกรรมบริการที่ประทับใจตอผูรับบริการ รวมถึงมีความสามัคคีในองคกร

3.      เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรของโรงพยาบาลในการทํางานที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

หลักการและเหตูผล

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process

output)1.ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลดานคุณธรรม 90 / คาจางเหมารถยนต 196,000 เงินบํารุง 1ความพึงพอใจของบุคลากร คณะกรรมการ HR
2.จัดกิจกรรม เสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรม

(14,000บาทX7วันX2รุน) 2อัตราการลดลงของขอรองเรียน

 การมีสวนรวม การทํางาน เปนทีม การประสานงาน คาที่พัก 351,000 ดานพฤติกรรมบริการ

และสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมบริการที่ดี (650บาทX90คนX6คืน) 3สํารวจความพึงพอใจของ

 ใหเกิด ความสุขในการทํางาน ผูรับบริการ

3.ประเมินผล โดยใชเครื่องมือ

รวม 547,000

โครงการ : พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาองคกร โรงพยาบาลจะนะ ป 2562

ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ของจังหวัดสงขลา “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข” โดยมีเปาหมาย “เจาหนาที่ เกง ดี มีสุข และมีจิตบริการ”

บุคลากรจะตองมีคุณลักษณะตาม MOPH ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรเนนทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมบริการ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองคกรขึ้น  เปนการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร

ใหมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตอผูบริหาร-เพ่ือนรวมงาน ตอหนวยงานอยางเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการดวยใจ พรอมทั้งความสามัคคีในการทํางานรวมกันอยางมีความสุข

ระบุไตรมาส
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