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ลําดับที่ : 1
(√) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร ( ) งานพัฒนา ( )งานประจํา

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

2. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานระหวางภาคีเครือขายตาง ๆ เชน ครู ผูปกครอง อสม. ในการแกไขปญหาสุขภาพชองปาก เด็กนักเรียน  และประชาชนทั่วไปแบบองครวม
3. มีการแกไขปญหาทันตสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ เชน ปญหาฟนตกกระ

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 1. รอยละ 70 ของหญิงตั้งครรภรายใหมไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก และสอนการดูแลสุขภาพชองปาก
2. รอยละ 30 ของหญิงมีครรภรายใหมที่มารับบริการ ANC ไดรับการขูดหินน้ําลาย และฝกทักษะการแปรงฟน
3. รอยละ 75 ของผูปกครองเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีไดรับการฝกทักษะการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก
4. รอยละ 60 เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มารับบริการใน คลินิก WCC ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช
5.Cup จัดพัฒนาเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี  อยางนอย 1 เครือขาย
6. รอยละ 80 ของโรงเรียนที่มีช้ัน ม. 1 จัดกิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง
7. รอยละ 50 ของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลินิคเบาหวานในโรงพยาบาล ไดดําเนินการตรวจสุขภาพชองปากและใหทันตสุขศึกษา
8. สงเสริมทันตสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ อยางนอย 1 ชมรม
9. รอยละ 90 ของผูสูงอายุ อําเภอจะนะ ( เทียบกับเปาหมายจังหวัด ) ไดรับการใสฟนเทียมพระราชทาน
10. รอยละ 100 พื้นที่เสี่ยงฟนตกกระในอําเภอ ไดรับการสงตรวจหาปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มปละคร้ัง

11. รอยละ 50 ของผูพิการ อําเภอจะนะ (เทียบกับเปาจังหวัด ) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและใหทันตสุขศึกษาโดยการเยี่ยมบาน
หลักการและเหตุผล เนื่องจากประชาชนในอําเภอจะนะ มีปญหาสุขภาพชองปากทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมเด็กเล็กและประถมศึกษาจึงมีความจําเปนในการจัดบริการทันตกรรม
(ไมเกิน 3 บรรทัด) และทํางานรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ ในการแกปญหาสุขภาพชองปากแบบองครวม ซึ่งจะสงผลใหประชาชนอําเภอจะนะมีสุขภาพชองปากที่ดี และสามารถ

ดูแลตนเองไดในระดับที่เหมาะสม



กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบประ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท มาณ(ระบ)ุ (input process

output)
1. สายใยรักสูแมลูกฟนดี หญิงมีครรภ 1,200 คนต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตามตัวช้ีวัด กลุมงาน

(แมลูกฟนดี 102 ปสมเด็จยา ) และ เด็ก 0- 3 ป 3,500 คนก.ย. 63
 - รอยละ 90
ของหญิงตั้งครรภ ทันตกรรม

สงเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดี รายใหมไดรับ
การตรวจ

1.1 จัดประชุมเครือขายสายใยรักสูแมลูกฟนดี  -คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (30คนx 25บ. x2มื้อ) 1500 เงินบํารุง
และสอนการ
ดูแลสุขภาพชอง

 -คาอาหารกลางวัน (30คนx70บาทx1มื้อ) 2,100
- รอยละ 30
ของหญิงมีครรภที่มารับบริการ
ANC

คาเอกสารและวัสดุโครงการ 3,000 ไดรับการขูดหิน
น้ําลาย และฝกการแปรงฟน

รวมเงิน 6,600
กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบประ

วิธีการ
ประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ

และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบ)ุ (input
process

1.2 สงเสริมทันตสุขภาพในคลินิก ต.ค. 62- หัวขูดหินปูน (30 หัว x 630บาท) 18,900 เด็กอายุต่ํากวา 3
 ป ที่มารับ

กลุมงาน

ANC ก.ย. 63 Special pumice จํานวน 2,160 บริการในคลินิก
เด็กดีไดรับ

ทันตกรรม

( 2 กระปอง x 1080 บาท) การฝกทักษะ
การดูแลสุขภาพ

แปรงสีฟนผูใหญ ชองปากของเด็ก

(1200ดามx15บาท) 18,000  - รอยละ 60
เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มารับ
บริการใน

รวมเงิน 39,060 คลินิก WCC
ไดรับการทา

ระบุไตรมาส

ระบุไตรมาส



ฟลูออไรดวานิช

1.3 สงเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดี ต.ค. 62- แปรงสีฟนเด็ก 120,000 กลุมงาน

ก.ย. 63 (10,000 ดาม x 12 บาท) ทันตกรรม

คาฟลูออไรดวานิช 75,000

(50กลอง x 1,500บาท)

ถุงนิ้ว(1,000อันx8บาท) 8,000

ตุกตาสอนแปรงฟน 6,000

(3ตัวx2,000บาท)

หมายเหตุ 1.2,1.2,1.3 ทุกรายสามารถถัวเฉลี่ยกันได รวมเงิน 209,000
2.อบรมเชิงปฏิบัติการงานเฝาระวัง ครูผูดูแลเด็ก 85 คนต.ค. 62- ⁄ ⁄ คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 10,000 เงินบํารุง  - ประเมินตาม

รายงาน  ทส.
กลุมงาน

และสงเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ก.ย. 63 (200 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) ทันตกรรม

ประถมศึกษาโรงเรียนสอนศาสนา ครูอนามัย 51 คน คาอาหารกลางวัน 14,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเทศบาล ครูเอกชน 16 คน (200 คน x70 บาท x 1 มื้อ)

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ครูประจําช้ัน 29 คน ชุดทําความสะอาดชองปาก

ปงบประมาณ 2561 เจาหนาสาธารณ แปรงสีฟนผูใหญ (200ดามx15บาท) 3,000
สุขรับผิดชอบงาน  - ยาสีฟน (200หลอดx 15บาท) 3,000
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 แหลงงบประ
วิธีการ

ประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท มาณ(ระบ)ุ (input

process
3. สรางเครือขายโรงเรียนเด็กจะนะ ครูทุก ร.ร. ต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ โรงเรียนเขารวมประชุม 6 คร้ัง/ปครู เงินบํารุง  - มีกิจกรรม

โรงเรียนเครือ
กลุมงาน

 ฟนดี อําเภอจะนะ ประจําการศึกษา 2561 เจาหนาที่ รพ.สต.ก.ย. 63 (16 โรงX6คร้ัง ) 96 คน ขายปละ 1 คร้ัง ทันตกรรม

3.1.จัดประชุมครูโรงเรียนเครือขาย ในเขตรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบงาน

และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานจาก รพ.สต. รร.เครือขาย ( 14 คน X 6 คร้ัง ) 84 คน
ทุก รพ.สต. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 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. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ผูนํานักเรียนในโรงเรียน เงินบํารุง  - มีกิจกรรม
โรงเรียนเครือ

กลุมงาน

เด็กจะนะฟนดี ในโรงเรียนประถม ครูผูรับผิดชอบ 32 คนก.ย. 63 ( 10 คน X 16โรงเรียน) 160 คน ขายปละ 1 คร้ัง ทันตกรรม

ศึกษา ประจําป 2561 ผูปกครอง 16 คน ครู (2 คนX 16 โรงเรียน) 32 คน

ระบุไตรมาส



อสม. 16 คน ผูปกครอง+อสม.

ผูรับผิดชอบงาน 42 คน (2คนX16โรงเรียน) 32 คน

ผูรับผิดชอบงาน จํานวน 46 คน

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 13,500

(270 คน X25 บาทX 2 มื้อ)

คาอาหารกลางวัน 18,900

(270 คน X70 บาทX 1 มื้อ)

ชุดทําความสะอาดชองปาก

 - แปรงสีฟนผูใหญ 5,016

(228ดาม X22บาท)

 - ยาสีฟน (144หลอด X42บาท) 6,048

คาตอบแทนวิทยากร 4,800

(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 แหลงงบประ
วิธีการ

ประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท มาณ(ระบ)ุ (input

process
6.ทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟน เด็กมัธยมปที่ 1   1,500 คนต.ค. 62- ⁄ ⁄ 0 ตามตัวช้ีวัด กลุมงาน

ระบุไตรมาส



ในเด็กมัธยม (ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง) ก.ย. 63
 - รอยละ 80
ของโรงเรียน ทันตกรรม

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ที่มีช้ัน ม. 1 จัด
กิจกรรมฟนสะอาดเหงือก
แข็งแรง

7.สงเสริมทันตสุขภาพชองปากแก พนักงานในโรงงาน 150 คนต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 0
 - มีการตรวจ
สุขภาพชองปาก กลุมงาน

พนักงานในโรงงาน อ.จะนะ จ. สงขลา ก.ย. 63
พนักงานใน
โรงงานอยาง 1 ทันตกรรม

8.ใหความรูผูเดินทางไป ผูเดินทางไป ต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 0
 - มีการจัด
อบรมการดูแล กลุมงาน

ประกอบพิธีฮัจย ประกอบพิธีฮัจย 50 คนก.ย. 63
ทันตสุขภาพปละ
 1 คร้ัง ทันตกรรม

9.สงเสริมทันตสุขภาพชองปาก ผูสูงอายุ 2,000 คนต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ แกนนําผูสูงอายุจํานวน 30 คน เงินบํารุง ตามตัวช้ีวัด กลุมงาน

ในผูสูงอายุ ก.ย. 63 เจาหนาท่ี รพ.สต./CUP 21 คน
 - สงเสริมทันต
สุขภาพในชมรม ทันตกรรม

9.1 จัดประชุมแกนนําผูสูงอายุและ ผูรับผิดชอบงาน 9 คน
เจาหนาที่รับผิดชอบงานทันตฯใน รพ.สต. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม

ผูสูงอายุ อยาง
นอย 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
 - มีการจัด
อบรมการดูแล

(2,000 ดาม X 15 บาท) 30,000
ทันตสุขภาพแก
แกนผูสูงอายุและ

คาเอกสารและวัสดุโครงการ 3,000
เจาหนาที่ใน รพ.
สต. ปละ 1 คร้ัง

รวมท้ังหมด 40,200



9.2การประกวดชมรมผูสูงอายุดีเดนอําเภอจะนะชมรมผูสูงอายุ 6 ชมรมต.ค. 62- * คารางวัลประกวดชมรมผูสูงอายุ

ก.ย. 63    - 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 รวมท้ังหมด 6,360

กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหลงงบประ
วิธีการ

ประเมินผล ผลงาน ผูรับผิดชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท มาณ(ระบ)ุ (input

process
10.สงเสริมทันตสุขภาพชองปาก ผูพิการ ต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ชุดทําความสะอาดชองปาก เงินบํารุง

 - รอยละ 50
ของผูพิการ กลุมงาน

ในผูพิการ จํานวน 200 คนก.ย. 63  - กระเปาใสชุดทําความสะอาด 5,000
อําเภอจะนะ
(เทียบกับเปา ทันตกรรม

(200คน X25บาท)

 - แปรงสีฟนผูใหญ 3,000
ไดรับการ
ตรวจสุขภาพ

(200คน X15บาท)

 - ยาสีฟน (200คน X15บาท) 3,000
และใหทันตสุข
ศึกษาโดยการ

รวมเงินทั้งส้ิน 11,000

ระบุไตรมาส



11.สงเสริมทันตสุขภาพชองปาก ผูปวยโรค ต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ แปรงสีฟนผูใหญ 33,000 เงินบํารุง
 - รอยละ 50
ของผูปวยที่มา กลุมงาน

ในผูปวยโรคเบาหวาน เบาหวาน ก.ย. 63 (2,200ดาม X 15 บาท)
คลินิคเบาหวาน
ใน รพ.ไดตรวจ ทันตกรรม

จํานวน 2,200 คน
สุขภาพชองปาก
และใหทันตสุข

รวมเงิน 33,000

12.การเฝาระวังฟนตกกระและ 5 ตําบล คือ ต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ คาสงตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําเพื่อ 5,000 เงินบํารุง
 - รอยละ 100
 พื้นที่เสี่ยงฟน กลุมงาน

ปริมาณฟลูออไรดในน้ําบริโภค สะพานไมแกนก.ย. 63 หาคาฟลูออไรด
ตกกระในอําเภอ
ไดรับการสง ทันตกรรม

ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงของอําเภอจะนะ คลองเปยะ
ตรวจหาปริมาณ
ฟลูออไรดใน

จังหวัดสงขลา จะโหนง,นาทับ น้ําดื่มปละคร้ัง
ตลิ่งชัน

รวมเงิน 5,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได รวมทั้งส้ิน 500,000

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ( หาแสนบาทถวน )



2. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานระหวางภาคีเครือขายตาง ๆ เชน ครู ผูปกครอง อสม. ในการแกไขปญหาสุขภาพชองปาก เด็กนักเรียน  และประชาชนทั่วไปแบบองครวม



ลําดับที่ : 2
               โครงการตอบสนองยุทธศาสตร             งานพัฒนา             งานประจํา
ยุทธศาสตรที่ : 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใหมีมาตรฐานคุณภาพและเชื่อมโยงบริการภายใตการจัดดารทรัพยากรที่ดี

เปาประสงค :
กลยุทธ / กลวิธี 1. พัฒนาระบบสุขภาพเจาหนาที่ รพ.จะนะ ที่มีภาวะปวดเทา กลามเนื้อเทาอักเสบ

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพเจาหนาที่ ลดภาวะปวดบวมเทา

วัตถุประสงค : 1. ลดภาวะปวดเทาจากภาวะกลามเนื้อ/เอ็นสนเทาอักเสล
2. เพื่อศักยภาพในดานการใหบริการเนื่องจากภาวะปวดเทาลดลง

ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดโครงการ) 1. เจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะที่มีภาวะปวดตึงกลามเนื้อสนเทา ไดรับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติจากแพทย 100%
2. เจาหนาที่โรงพยาบาลจะนะที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปนโรค Plantar Fasciitis ไดรับการตัดแผนรองสนเทา Insole 100%

หลักการและเหตูผล
(ไมเกิน 3 บรรทัด)

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

1. พัฒนาระบบสุขภาพเจาหนาที่ เจาหนาที่ 3 ⁄ -คาวัสดุ Insole จํานวน 80 คู 79,200 เงินบํารุง -แบบประเมินอาการปวด - เจาหนาที่โรงพยาบาล
รพ.จะนะ ที่มีภาวะปวดสน/สนเทา รพ.จะนะ ราคาคูละ 990 บาท Pan scale จะนะ สามารถควบคุมภาวะ
อักเสบ จํานวน 80 -แบบประเมินความพึงพอใจ ปวดได มีความรูในการดูแล

คน หลังใชแผน Insole 1 เดือน ตัวเองและไมเกิดภาวะ

ระบุไตรมาส



แทรกซอน

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

รวมเงิน

ระบุไตรมาส



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

ต.ค. 62- ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ก.ย. 63

ระบุไตรมาส



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

ต.ค.63 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

รวมเงิน

รวมเงินทั้งหมด

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได

79,200รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ระบุไตรมาส



หมายเหตุ : เม่ือแผนปฏิบัติการอนุมัติ ใหหนวยงานจัดทําโครงการฉบับเต็ม ขออนุมัตินายแพทยสาธารณสุขจังหวัด รายโครงการ



ผูรับผิดชอบ

นางสาวดุจฤดี
 ศรีอาหมัด



ผูรับผิดชอบ

0



ผูรับผิดชอบ



ผูรับผิดชอบ

กลุมงานทันตฯ
 รพ.จะนะ



ลําดับที : 3
               โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์             งานพฒันา             งานประจํา
ยุทธศาสตร์ที : 1.สร้างกระแสสังคมดา้นสุขภาพและสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือของเครือข่ายพนัธมิตรพจิตและจิตเวช มีการสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือของเครือข่ายในการดูแลผูป่้วยจิตเวชและสุขภาพจิต
เป้าประสงค์ : ผูป่้วยจิดเวชไดรั้บการดูแลอยา่งต่อเนือง
กลยุทธ์ / กลวธีิ ใหบ้ริการดูแล ช่วยเหลือ  ใหบ้ริการปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต และจิตเวช ในชุมชน
โครงการ : พฒันาศกัษภาพผูด้แลผูป่้วยจิตเวช
วตัถุประสงค์ : 1. เพือให ้ ผูป่้วยสุขภาพจิตและจิตเวชไดรั้บการดูแลทีถูกตอ้งเหมาะสมและมีความต่อเนือง

2. เพือใหผู้ดู้แลผูป่้วยสุขภาพจิตและจิตเวชไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลช่วยเหลือ หรือใชชี้วิตร่วมกบัผูป่้วยจิตเวช
3. เพือใหผู้ดุ้แลผูป่้วยสุขภาพจิตและจิตเวชไดรั้บการเยยีวยาจิตใจ และสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชไดง่้าย

ตวัชีวดั : (ตวัชีวดัโครงการ) 1. ร้อยละ 90 ของผูดู้แลฯเขา้ร่วมโครงการฯ
2. ร้อยละ20ของผูป่้วยฯไม่ admit ซาํใน 1ปี
3. ร้อยละ80 ของผูป่้วย F20 โรคไบโพล่าร์  โรคซึมเศร้า และผูป่้วยทีจาํหน่ายในปี 2562 ไม่ขาดการรักษา (ไม่ขาดยาเกิน 6 เดือน)

หลักการและเหตูผล เนืองจากประชาชนในอาํเภอจะนะยงัพบปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชทีป่วยซาํ  และขาดการรักษาทีต่อเนือง
(ไม่เกิน 3 บรรทัด) และส่งผลใหผู้ดู้แลมีความเหนือยยลา้ และมีบางรายทีมีปัญหาสุขภาพจิตามมา

ในการจดักิจกรรม Focus  grup น่าจะช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลทีถูกตอ้งเหมาะสมมากขึน  และญาติมีโอกาสไดรั้บการเยยีวยาจิตใจ และ การemporerment

กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหล่งงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผู้รับผดิชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process output)

1. จดัประชุมเครือข่ายการดูแลผูป่้วยจิตเวช ปี2563 จนท.รับผดิชอบ ธันวาคม 62 ⁄ - ค่าอาหารว่างและเครืองดืม P&P Exp. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม *PCU/รพ.สต.ทุก กลุ่มงานบริการด้าน

ระบุไตรมาส



  ปีงบประมาณ 2563 ชอบงานสุขภาพจิต 1คนx21 70คนX25บาทX 1 มือx1ครัง 1,750 แห่ง/อสม.ในเครือข่ายปฐมภูมิและองคร์วม
อสม.2คนx21=42
ผูด้าํเนินกิจกรรม 7 คน

กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ จํานวน แหล่งงบ วิธีการประเมินผล ผลงาน ผู้รับผดิชอบ
และจํานวน ระบุเดือน 1 2 3 4 บาท ประมาณ(ระบุ) (input process output) งานสุขภาพจิตและจิตเวช

2.ทาํกิจกรรม Focus grop ตามโซนต่างๆ จนท. 1 คนx21 ม.ค.-ม.ิย.63 ⁄ ⁄ - ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 1.วดัความเหนือยลา้ของญาติ
= 21 คน 185คนX25บาทX 1 มือx6ครัง 27,750 2.ร้อยละการ admit ซาํ
อสม.2คนx21 3.ร้อยละการขาดการรักษา
= 42 คน
ผูด้าํเนิน
กิจกรรม 7 คน
ผูดู้แลและผูป่้วย
จาํนวน=115 คน
รวม 185คน

รวมเงินทงัหมด 29,500

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้

29,500

หมายเหตุ : เมือแผนปฏิบัตกิารอนุมัต ิให้หน่วยงานจัดทําโครงการฉบับเตม็ ขออนุมัตนิายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั รายโครงการ

ระบุไตรมาส

รวมเป็นเงินทังสิน





ลําดับที่ : 4
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร o งานพัฒนา o งานประจํา

ยุทธศาสตรที่ : 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ

เปาประสงค : 2 ประชาชน ไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน

กลยุทธ / กลวิธี ๑. การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๓. สงเสริมการจัดทําผลงานวิชาการ (CQI R2R ผลงานวิจัย นวตกรรม)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถานบริการเครือขายสุขภาพอําเภอจะนะ

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อสนับสนุนใหหนวยบริการปฐมภูมิผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพติดดาว
๒. เพื่อใหทุกหนวยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
๓. เพื่อใหบุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติไดถูกตองเก่ียวกับหลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
๔. เพื่อใหบุคลากรไดรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อใหบุคลากรและผูรับบริการปลอดภัยจากการติดเชื้อ

ตัวช้ีวัด :(ตัวชี้วัดโครงการ) ๑. สถานบริการเครือขายสุขภาพผานการประเมินมาตรฐาน IC > ๘๐ %
๒. อัตราการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากร < ๐.๓ %
๓. อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคลากร < ๒ %
๔. จํานวนคร้ังของผูปวยลางไตทางชองทองติดเชื้อ < 2 คร้ัง/คน/ป

หลักการและเหตูผล งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อไดดําเนินการเฝาระวังการติดเชื้อทั้งในผูรับบริการและผูใหบริการ พัฒนาสิ่งแวดลอมในสถานบริการรวมทั้งใหความรู ทัศนคติ

(ไมเกิน 3 บรรทัด) และเทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ตามหลักการปองกันและควบคุมการติดเชื้อแกผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังไดพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง จากการนิเทศ
ทั้งในโรงพยาบาลและเครือขายสุขภาพในอําเภอจะนะ พบวาผูปฏิบัติมีความรูและตระหนักเก่ียวกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อยังไมครอบคลุม งานปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อจึงไดทําโครงการพัฒนาระบบงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการเครือขายสุขภาพอําเภอจะนะและการนิเทศติดตามเพื่อให
ความรูแกผูปฏิบัติงาน เนนใหเกิดการปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อที่ถูกตอง และสงเสริมใหบุคลากรกลุมเสี่ยงไดรับวัคซีนในการปองกันตนเองจากการปฏิบัติงาน



กลุมเปาหมายระยะเวลา จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล
และจํานวน ระบุเดือน ๑ ๒ ๓ ๔ (บาท) ประมาณ(ระบ)ุ (input process output)

๑. การพัฒนาการปฏิบัติตาม  - บุคลากร ก.ค.๖3   - คาอาหารวางและ ๑๙,๐๐๐ เงิน CUP  - จํานวนบุคลากรเขา ๑.บุคลากรมี น.ส.วรรณศิลป
แนวทางการปองกันและ เครือขาย เคร่ืองดื่ม ๓8๐คน รวมกิจกรรม ความรูเก่ียวกับ บุญณะแกว
ควบคุมการติดเชื้อ จํานวน x๒๕บาทx๒ มื้อ  - การประเมินความรูกอน- หลักการปองกัน
สําหรับบุคลากร ๓8๐ คน  - คาอาหารกลางวัน ๒๖,๖๐๐ หลังเขารวมกิจกรรม และควบคุมการ
สาธารณสุขอําเภอจะนะ ๓8๐คนx๗๐บาท  - ประเมินการปฏิบัติตามฐานแพรกระจายเชื้อ

 - คาวัสดุอุปกรณใน ๕,๐๐๐ และระหวางการดําเนิน และสามารถปฏิบัติ
การประชุม กิจกรรม ไดถูกตอง > ๘๐ %
คารางวัลประกวดฐาน ๓,๐๐๐  - ติดตามนิเทศการปฏิบัติ ๒.รพ.สต./PCU ได

รับการเย่ียมปละ ๒
คร้ัง ผานเกณฑ
ประเมิน > ๘๐ %

รวมเงิน ๕๓,๖๐๐
๒. พัฒนาระบบการดูแลผูปวย ต.ค.๖2 - เงิน CUP  - การนิเทศติดตามเย่ียม ผูปวยลางไตทาง น.ส.วรรณศิลป
ลางไตทางชองทองในอําเภอ ก.ย.๖3 บุคลากรในเครือขายปฐมภูมิ ชองทองติดเชื้อ < บุญณะแกว
จะนะ และผูปวยลางไตทางชอง

ทอง
2 คร้ัง/คน/ป

  ๒.๑.มีการติดตามเย่ียมประเมินผูปวยลางไต     และผูปวยฟอกไต
ผูปวยลางไตทางชองทอง ทางชองทอง
 ๒ คร้ัง/คน/ป จํานวน 35 คน
และมีการติดตามเย่ียมรวมกับ ผูปวยฟอกไต
โรงพยาบาลแมขาย จํานวน ๒5 คน
 ๑ คร้ัง/คน/ป ในอ.จะนะ
๒.๒. จัดทํา คูมือการดูแลผูปวย ม.ค.๖3 -   - คาจัดทําคูมือ 3,960  - มีคูมือการดูแลผูปวย
ลางไตทางชองทองสําหรับบุคลากร มี.ค.๖3 22 เลมx180 บาท ลางไตทางชองทองในเครือ

ขายปฐมภูมิอําเภอจะนะ

กิจกรรมหลัก ระบุไตรมาส รายละเอียด
งบประมาณ

ผลงาน ผูรับผิดชอบ



รวมเงิน ๓,๙๖๐

กลุมเปาหมายระยะเวลา จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล
และจํานวน ระบุเดือน ๑ ๒ ๓ ๔ (บาท) ประมาณ(ระบ)ุ (input process output)

๓. พัฒนาระบบการดูแลผูปวย  - บุคลากร เม.ย.๖3 -    -  -  -  - มีแนวทางการดูแลผูปวย น.ส.วรรณศิลป
โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา เครือขาย ก.ย.๖3 โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําใน บุญณะแกว
   ๓.๑.จัดอบรมใหความรูโรค ปฐมภูมิที่เก่ียว  โรงพยาบาลและเครือขาย
อุบัติใหมอุบัติซ้ํา ของ ปฐมภูมิ
   ๓.๒.จัดทําแนวทางการดูแล  - หนวยงานใน   - มีการรณรงค
ผูปวย/สงสัย โรคอุบัติใหม โรงพยาบาล ประชาสัมพันธใหความรู
อุบัติซ้ําในโรงพยาบาลและ และเครือขาย โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา
เครือขายปฐมภูมิ ปฐมภูมิ
   ๓.๓.มีการรณรงค    - คาวัสดุอุปกรณ ๔,๖๐๐ เงิน CUP  - มีปายประชาสัมพันธ  - ประชาชนผูรับ
ประชาสัมพันธใหความรู ในการรณรงค แผนพับ เอกสารใหความรู บริการมีความรู
โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา ใหประชาชนและผูรับบริการ เร่ืองโรคอุบัติใหม

อุบัติซ้ํา
รวมเงิน ๔,๖๐๐

กิจกรรมหลัก ระบุไตรมาส รายละเอียด
งบประมาณ

ผลงาน ผูรับผิดชอบ



กลุมเปาหมายระยะเวลา จํานวน แหลงงบ วิธีการประเมินผล
และจํานวน ระบุเดือน ๑ ๒ ๓ ๔ (บาท) ประมาณ(ระบ)ุ (input process output)

๔. พัฒนาระบบการดูแล  - หนวยงานในต.ค.๖2 -  - คาวัสดุอุปกรณ สื่อ 5,000   - นิเทศประเมินการดูแล อัตราการแพร น.ส.วรรณศิลป
ผูปวยเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โรงพยาบาล ก.ย.๖3 ปองกันการแพรกระจาย ผูปวยเชื้อดื้อยาและเชื้อดื้อยา กระจายเชื้อดื้อยา บุญณะแกว
และเครือขายปฐมภูมิ และเครือขาย เชื้อดื้อยา ชนิดควบคุมพิเศษในโรงพยาบาล0%
๔.1 ใหความรูในการดูแล ปฐมภูมิ     - นิเทศประเมินระบบ
ผูปวยเชื้อดื้อยาชนิดควบคุม การสงตอผูปวยเชื้อดื้อยาชนิด
พิเศษในเครือขายปฐมภูมิ ควบคุมพิเศษในโรงพยาบาล
๔.2 มีการนิเทศการดูแล     และเครือขายปฐมภูมิ
ผูปวยเชื้อดื้อยาและเชื้อดื้อยา  - มีการ POP UP ขอมูล
ชนิดควบคุมพิเศษ และปายเตือนในผูปวยดื้อยา

ชนิดควบคุมพิเศษ
รวมเงิน ๕,๐๐๐
รวมเงิน 67,160

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
๖๗,๑๖๐

ผลงาน ผูรับผิดชอบ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก ระบุไตรมาส รายละเอียด
งบประมาณ



ลําดับที่ : 5

ยุทธศาสตรที่ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
เปาประสงค ๒. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
กลยุทธ / กลวิธี 5.พัฒนาศักยภาพของรพ.
โครงการ ๑. โครงการบูรณาการ การพัฒนาการดูแลรักษา ผูสูงอายุ /ผูปวย IMC / Palliative care อําเภอจะนะ
วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในการดูแลผูปวย IMC2.เพื่อพัฒนาเครือขายบริการดานIMC/ PC
ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 1.อัตราการเกิดแผลกดทับในผูปวย ผูปวย IMC / Palliative care อําเภอจะนะ

2. อัตราการพลัดตกหกลม
3. อัตราการเกิด ภาวะแทรกซอน aspiration pneumonia
4. รอยละของผูปวย ผูปวย IMC / Palliative care อําเภอจะนะ  ที่มีคา BI FA เพิ่มข้ึน

6. อัตราผูปวยที่มี BI เพิ่มข้ึนมากกวา 70% กอนจําหนาย
7. อัตราผูปวยที่มี BI เพิ่มข้ึนหรือไมลดลงหลังจําหนาย 3 เดือน > 70%

หลักการและเหตูผล ผูปวย IMC /LTC/PC จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางกายอยางถูกตอง ตอเนื่อง เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอนที่จะตามมา และเพื่อลดภาระของครอบครัว
(ไมเกิน 3 บรรทัด) ทั้งคาใชจาย การดูแลรักษาและเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยเร็วสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดตามปกติ

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

ประมาณ
(input process

output)
1.อบรมจนท. รพ. และ รพ.สต. รุนละ 50คน มค-ก.พ63 / -คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 5,000 เงิน cup Pre-Post test กรรมการ
เจาหนาที่รับผิดชอบงานของ PCU จํานวน 2 รุน (50คนx25บาทx2มื้อx2 รุน) IMC Plus
และทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนา -คาอาหารกลางวัน (50คนx50 5,000
ศักยภาพเพิ่มเติม บาทx2 รุน)

-คาเอกสาร 4,000
-คาวัสดุอุปกรณ 3,000
-คาปายไวนิล 800

( ) โครงการตอบสนองยุทธศาสตร (/) งานพัฒนา (/) งานประจํา

5. ผูปวย IMC ที่รอดชีวิตและมีคะแนน BI < 15 คะแนน รวมทั้ง BI>15 with multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนฟูสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน
BI =20 มากกวา 60%

ระบุไตรมาส



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

ประมาณ
(input process

output)

ระบุไตรมาส

เปนเงิน 17,800

2.สงจนท.ฝกอบรมหลักสูตรการ 2 คน 5 วัน /  - เบี้ยเลี้ยง (2 คนx240บาท 2,400
ดูแลผูปวย IMC เพิ่มเติม x5วัน)
ที่ศูนยสิรินธร (5 วัน)  - คาที่พัก (4 คืน x 1200บ.) 4,800

 - คาลงทะเบียน (5,000x2 คน) 10,000
 - คาเดินทาง (2คน x 5,000) 10,000

27,200

3. อบอรมผูดูแล/จิตอาสา/ รุนละ 80คน ม.ค.-ก.พ.63 / -คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 8,000 เงิน cup Pre-Post test กรรมการ

อสม ในการดูแลผูปวย IMC จํานวน 2 รุน (80คนx25บาทx2มื้อx2 รุน) IMC Plus
-คาอาหารกลางวัน 8,000
(80คนx50 บาทx2 รุน)
-คาเอกสาร 5,000
-คาวัสดุอุปกรณ 5,000
-คาปายไวนิล 800
-คาตอบแทนวิทยากร 25,200
(7 ชมx600x3คนx2วัน)

52,000

4.จัดทําคูมือ/สมุดประจําตัว 200เลม /  - คาสมุดคูมือ 20,000
ผูปวย IMC (200เลมx100บาท)

20,000



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

ประมาณ
(input process

output)

ระบุไตรมาส

5.การคนหาผูปวย IMC จนท.รพ. รพ.สต. พ.ย.63 /  - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 5,000

ในชุมชนเชิงรุกครอบคลุมทั้งอําเภอ PCUและ อสม. (100คนx25บาทx2มื้อ)
 จํานวน 100 คน -คาวัสดุอุปกรณ 5,000

10,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
127,000รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)



ลําดับที่ :..6
ยุทธศาสตร 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใหมีคุณภาพ  เช่ือมโยงบริการ
เปาประสงค         ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
โครงการ    การพัฒนาการดูแลผูปวยระยะทาย

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูปวยที่ตองทุกขทรมานดวยโรคที่คุกคามตอชีวิต และครอบครัวสามารถเผชิญความเจ็บปวยที่มีอยูไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 1. ≥50ของผูปวยระยะทายที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง

2. ≥50ของผูปวยระยะทายและครอบครัวที่ไดรับการดูแลวางแผนลวงหนา
3. ≥70ของผูปวยระยะทายที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองควรไดรับการดูแลตอเนื่อง
4. ≥40ของผูปวยที่ไดรับการดูแลจัดการอาการดวย strong opioid
5. ≥80ของผูปวยระยะทายที่จําเปนตองใชอุปกรณทางการแพทยไดรับอุปกรณทางการแพทยใชที่บาน
6. ≥80ของผูปวยระยะทายไดรับการดูแลแบบประคับประคองเสียชีวิตตามตองการ
7. คุณภาพชีวิตที่ดีประเมินโดยการใช POS ,Mc Gill
8. >80% ของผูปวยและครอบครัวมีความพึงพอใจที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง
9. >80% ของครอบครัวสามารถปรับตัวไดกับการสูญเสีย (Be reavement care)

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

บาท

(input process
output)

1.อบรมจนท. รพ. และ รพ.สต. เจาหนาที่
รับผิดชอบงานของ PCU และทีมสหวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม

รุนละ 50
คน จํานวน

2 รุน

มค-ก.พ.63 / -คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (50คนx50
บาทx2 รุน)

5,000 เงิน cup Pre-Post test กรรมการ
Pallitive care

-คาอาหารกลางวัน (50คนx50 บาทx2 รุน) 5,000

-คาเอกสาร 4,000
-คาวัสดุอุปกรณ 3,000

หลักการและเหตุผล   เนื่องจากปจจุบันพบวาผูปวยที่จําเปนตองดูแลแบบประคับประคอง มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนและมีระยะเวลาที่ตองดูแลนานข้ึน ผูปวยสวนใหญมีความทุกขทรมานจากโรคที่
เปนอยู    รวมทั้งญาติที่ดูแลขาดความมั่นใจในการดูแลทําใหผูปวยมีความทรมานเพิ่มมากข้ึน ทีมผูดูแลผูปวยกลุมนี้ ก็ตองมีความรูในการดูแลผูปวยดวย เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยดีข้ีน และมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน

ระบุไตรมาส แหลง
งบประมาณ



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

บาท

(input process
output)

ระบุไตรมาส แหลง
งบประมาณ

-คาปายไวนิล 800
เปนเงิน 17,800

2.สงจนท.ฝกอบรมหลักสูตรการดูแลผูปวย
PC ที่ศูนยการุณรักษ

แพทย 1 คน หลักสูตร
2 เดือน

/  - เบี้ยเลี้ยง (1 คนx240บาทx60วัน) 14,400

 - คาที่พัก (2 เดือน x 5000บ.) 10,000
 - คาลงทะเบียน (50,000x 1 คน) 50,000
 - คาเดินทาง (1คน x 5,000) 5,000

พยาบาล 2
คน

หลักสูตร
1 เดือน

/  - เบี้ยเลี้ยง (2 คนx240บาทx30วัน) 14,400

 - คาที่พัก (1 เดือน x 5000บ.x2คน) 10,000
 - คาลงทะเบียน (25,000x 2 คน) 50,000
 - คาเดินทาง (2 คน x 5,000) 10,000

เปนเงิน 163,800
3.อบอรมผูดูแล/จิตอาสา/อสม ในการดูแล
ผูปวย Pallitive care

รุนละ 80
คน จํานวน

2 รุน

ม.ค.-ก.พ.
63

/ -คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (80คนx50
บาทx2 รุน)

8,000 เงิน cup Pre-Post test กรรมการ
IMC Plus

-คาอาหารกลางวัน (80คนx50 บาทx2 รุน) 8,000

-คาเอกสาร 5,000
-คาวัสดุอุปกรณ 5,000
-คาปายไวนิล 800



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

บาท

(input process
output)

ระบุไตรมาส แหลง
งบประมาณ

-คาตอบแทนวิทยากร (7 ชมx600x3คนx2
วัน)

25,200

เปนเงิน 52,000

4.พัฒนาศักยภาพทีม แพทย 2 คน /  - เบี้ยเลี้ยง (8 คนx240บาทx5วัน) 9,600
พยาบาล 4 คน  - คาที่พัก (4 หอง x 1200บ.x 4 วัน) 19,200
เภสัชฯ 2 คน  - คาลงทะเบียน (5,000x 8 วัน) 40,000

 - คาเดินทาง (8คน x 5,000) 40,000
เปนเงิน 108,800

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
342,400รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)



ลําดับท ี : 7
    / โครงการตอบสนองยุทธศาสตร /งานพัฒนา / งานประจํา

ยุทธศาสตร์ : ท ี 2 พ ัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1. เพือให้ผู้ ป่วยมีความรู้ในการจดัการตนเองได้อย่างถกูต้องเหมาะสม
                                2.เพือให้ผู้ ป่วยเกิดความตระหนกัในการจดัการตนเอง
                               3.มีค่าระดบันํ าตาลอยู่ในเกณฑ์ทีควบคมุได้
กลยุทธ์ / กลวิธ ี :
                              1. ประชมุปรึกษาหรรือเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบติังานในคลินิกบริการ
                              2. จดัทําโครงการเพืออนมุติังบประมาณ
                              3. ประชมุชี แจงฝ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
                             4. ประสานงานกบัผู้ประสานงานระดบัอําเภอ
                             5. ประสานงานกบัทีมตรวจตาโรงพยาบาลสงขลา
                             7. จดัทําโครงการ
                             8. ประเมินผล
โครงการ : โครงการจดัค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม (ให้ความรู้) ในกลุม่ผู้ ป่วยเบาหวานและญาติในโรงพยาบาล/รพ.สต.
ตัวชี วัด : (ตัวชี วัดโครงการ)
                           1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคดักรองความเสียงต่อการเกิดแผลทีเท้า/ความเสียงต่อการเป็นอมัพาต-อมัพฤกษ์/ความเสียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
                           2.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีเข้าร่วมโครงการมีค่าFBS ดีขี นจากเดิม
                           3.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีเข้าร่วมโครงการมีค่ามีค่าeGFR ในปีถดัไปดีขึ นจากเดิม



จาํนวน วิธ ีการประเมนิผล
ไตร
มาส1

ไตร
มาส2

ไตร
มาส3

ไตร
มาส
4

(บาท) แหล่งงบ (Input Process
Output)

กจิกรรมที1
คดักรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
และให้ความรู้กบัผู้ป่วย
เบาหวานทีมีปัญหาเรืองเท้า

ผู้ป่วยเบาหวาน(รพ.) จํานวน 100
 คน

/ / / / เอกสารประกอบการ
อบรม 100 คน x 20 บาท

2,000 เงินบํารุง ผู้ป่วยเบาหวานที
ได้รับการตรวจเท้า

มีความรู้ และมี
พฤติกรรมการดแูล

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจ

เท้า

สติุยา/สพุร

กจิกรรมที2
สติุยา/สพุร

ผู้ป่วยความดนั-
เบาหวานมีค่าFBS

ค่าBP ดีขึ น

ร้อยละผู้ป่วยความดนั-
เบาหวานมีค่าFBS ค่าBP ดีขึ น

กจิกรรมที3

ผู้รับผิดชอบกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
รายละเอ ียด
งบประมาณ  ผลงาน (ท ีคาดว่าจะเกดิข ึ น)

2,000 เงินบํารุง ผู้ป่วยความดนั-
เบาหวานมีความรู้
และมีพฤติกรรม
การดแูลตนเอง

ร้อยละของผู้ป่วย      ความ
ดนั-เบาหวานมีความรู้และมี

พฤติกรรมการดแูลตนเอง

ให้ความรู้เรืองโรคความดนั-
เบาหวาน(รายใหม/่รายเก่า)

ผู้ ป่วยความดนั-เบาหวาน(รพ./
รพ.สต.) จํานวน 100 คน

/ / / / เอกสารประกอบการ
อบรม 100 คน x 20 บาท



จาํนวน วิธ ีการประเมนิผล
ไตร
มาส1

ไตร
มาส2

ไตร
มาส3

ไตร
มาส
4

(บาท) แหล่งงบ (Input Process
Output)

ผู้รับผิดชอบกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
รายละเอ ียด
งบประมาณ  ผลงาน (ท ีคาดว่าจะเกดิข ึ น)

ให้ความรู้เพือลดอ้วน-ลดพงุ ผู้ป่วยความดนั-เบาหวาน(รพ./
รพ.สต.) จํานวน 100 คน

/ / / / เอกสารประกอบการ
อบรม 100 คน x 20 บาท

2,000 เงินบํารุง ผู้ป่วยทีเข้าร่วม
กิจกรรมมีนํ าหนกั
รอบเอว ค่าFBS
ลดลงจากเดิม

ร้อยละของผู้ป่วยทีเข้าร่วม
กิจกรรมมีนํ าหนกั รอบเอว ค่า

FBS ลดลงจากเดิม

สติุยา/สพุร

กจิกรรมที4
รักษ์ไต1(ให้ความรู้ผู้ ป่วย
ความดนั-เบาหวานทีมีค่า
eGFR>40)

ผู้ป่วยความดนั-เบาหวาน(รพ./
รพ.สต.) จํานวน 100 คน

/ / / / เอกสารประกอบการ
อบรม 100 คน x 20 บาท

2,000 ผู้ป่วยทีเข้าร่วมกิจ
กรมมีค่า eGFR
เพิมขึ นจากเดิม

ร้อยละผู้ป่วยทีเข้าร่วมกิจกรม
มีค่า eGFRเพิมขึ นจากเดิม

สติุยา/สพุร

กจิกรรมที5
รักษ์ไต2(ให้ความรู้ผู้ ป่วย
ความดนั-เบาหวานทีมีค่า
eGFR <40)

ผู้ป่วยความดนั-เบาหวาน(รพ./
รพ.สต.) จํานวน 100 คน

/ / / / เอกสารประกอบการ
อบรม 100 คน x 20 บาท

2,000 ผู้ป่วยทีเข้าร่วมกิจ
กรมมีค่า eGFR
เพิมขึ นจากเดิม

ร้อยละผู้ป่วยทีเข้าร่วมกิจกรม
มีค่า eGFRเพิมขึ นจากเดิม

สติุยา/สพุร

กจิกรรมที6



จาํนวน วิธ ีการประเมนิผล
ไตร
มาส1

ไตร
มาส2

ไตร
มาส3

ไตร
มาส
4

(บาท) แหล่งงบ (Input Process
Output)

ผู้รับผิดชอบกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
รายละเอ ียด
งบประมาณ  ผลงาน (ท ีคาดว่าจะเกดิข ึ น)

โครงการเรียนรู้การฉีดยา
อินซูลินด้วยตนเอง (ผู้ป่วย
เบาหวานทีใช้ยาอินซูลิน)

ผู้ ป่วยเบาหวานทีใช้ยาฉีดอินซูลิน
 จํานวน 20 คน

/ / / / เอกสารประกอบการ
อบรม 20 คน x 20 บาท

400 เงินบํารุง ผป่็วยทีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
ฉีดยาอินซูลินได้

ด้วยตนเอง

ร้อยละของผู้ป่วยทีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถฉีดยาอินซูลิน

ได้ด้วยตนเอง

สติุยา/สพุร

กจิกรรมที7
สาธิตอาหารไตในชมุชน ผู้ป่วยความดนั-เบาหวาน(รพ./

รพ.สต.) จํานวน 20 คน
/ ค่าอาหารสดทีใช้สาธิต 2,000 เงินบํารุง ผู้ป่วยทีเข้าร่วม

กิจกรรมสามารถนํา
เมนสูาธิตไปปฎิบติั

ได้

ร้อยละผู้ป่วยทีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนําเมนสูาธิต

ไปปฎิบติัได้

สติุยา/สพุร

กจิกรรมที9

ผู้ป่วยเบาหวานทีมีผลการ
ตรวจตาผิดปกติ

ผู้ป่วยเบาหวาน(รพ) จํานวน 20
คน

/ / / / เอกสารประกอบการ
อบรม 20 คน x 20 บาท

400 เงินบํารุง ผป่็วยทีเข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าFES/

BPดีขึ น

ร้อยละผู้ป่วยทีเข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าFES/ BPดีขึ น

สติุยา/มะลิวรร

12,800รวมเงนิท ังสิน (หนึงหมืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)



ลําดับที่ : 8
( / ) 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 ดีข้ีนจากเดิมรอยละ5
                          2.รอยละของผูปวยความดัน-เบาหวานที่เขารวมโครงการมีคามีคาeGFR ในปถัดไปดีข้ึนจากเดิม
                          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 ดีข้ึน

รอยละผูปวยความดัน-
เบาหวานมีคาFBS คาBP

ดีข้ึน

สุติยา/สุพรใหความรูเร่ืองโรค
ความดัน-เบาหวาน
ในกลุมผูปวยรายใหม

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน จํานวน

100 คน

รอยละของผูปวยความดัน-
เบาหวานมีความรูและมี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

/ ผูปวยความดัน-
เบาหวานมีความรู

และมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง

ผูรับผิดชอบกิจกรรม กลุมเปาหมายและ
จํานวน

ระยะเวลา(ไตรมาส)
รายละเอียดงบประมาณ          ผลงาน



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

ผูรับผิดชอบกิจกรรม กลุมเปาหมายและ
จํานวน

ระยะเวลา(ไตรมาส)
รายละเอียดงบประมาณ          ผลงาน

รวม 7,000

กิจกรรมที่ 2

ใหความรูเพื่อลดอวน-
ลดพุง

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน  จํานวน

100 คน

/  - สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000  - ผูปวยความดัน-
เบาหวานมีความรู
และมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง

รอยละของผูปวยความดัน-
เบาหวานมีความรูและมี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

สุติยา/สุพร

 - คาอาหารกลางวัน (50
 บ. x 100 คน)

5,000 ผูปวยความดัน-
เบาหวานมีคาBMI /
เสนรอบเอว/FBS คา
BP ดีข้ึนจากเดิมรอย
ละ 5

รอยละผูปวยความดัน-
เบาหวานมีคาBMI/เสนรอบ
เอว/FBS คาBP ดีข้ึนจาก

เดิมรอยละ 5

รวม 7,000

กิจกรรมที่3
/  - สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000

 - คาอาหารกลางวัน (50
 บ. x 100 คน)

5,000

รวม 7,000

ผูปวยที่เขารวมกิจ
กรมมีคา eGFR
เพิ่มข้ึนจากเดิม

รอยละผูปวยที่เขารวมกิจ
กรมมีคา eGFRเพิ่มข้ึนจาก

เดิม

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน ที่มีคา GFR

 > 60

โครงการรักษไต ใสใจ
สุขภาพ (1)

สุติยา /สุพร



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

ผูรับผิดชอบกิจกรรม กลุมเปาหมายและ
จํานวน

ระยะเวลา(ไตรมาส)
รายละเอียดงบประมาณ          ผลงาน

กิจกรรมที่4

โครงการรักษไตใสใจ
สุขภาพ (2)ใหความรู
เพื่อชะลอไตเสื่อม
และบําบัดทดแทนไต

ผูปวยความดัน-
เบาหวาน ที่มีคา GFR

 < 60

/  - สมุดความรูดานสุขภาพ 2,000

คาตอบแทนวิทยากร 1,000
 - คาอาหารกลางวัน (50
 บ. x 50 คน)

2,500

รวม 5,500
26,500รวมเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)

ผูปวยที่เขารวมกิจ
กรมมีคา eGFR
เพิ่มข้ึนจากเดิม

รอยละผูปวยที่เขารวมกิจ
กรมมีคา eGFRเพิ่มข้ึนจาก

เดิม
สุติยา


	บันทึกข้อความ_สรุป EB10_2563.pdf (p.1-2)
	My สรุปแบบฟอร์มแผนยุทธปี-2563 เงิน บำรุง.pdf (p.3-44)
	ปะหน้าแผน63.pdf (p.1-4)
	1.pdf (p.5-13)
	2.pdf (p.14-22)
	3.pdf (p.23-25)
	4.pdf (p.26-29)
	5.pdf (p.30-32)
	6.pdf (p.33-35)
	7.pdf (p.36-39)
	8.pdf (p.40-42)


