
ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม
ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์และกลุ่มอายุ 0-2 ปี ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้หญิงมีครรภ์มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง
2. เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์และสามีใส่ใจสุขภาพช่องปากมากขึ้น
3. เพือ่ให้เกิดการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพของทีมสุขภาพอย่างเป็นระบบ

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [  √  ]  MOU.

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ได้รับการ หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ร้อยละ 60 ของหญิง หญิงมีครรภ์มีความรู้ สามารถ ต.ค.61 – ก.ย.62 PP คปสอ.     16,000.00 ภรอิชณน์
ตรวจสุขภาพช่องปาก ฝึกทักษะ ต้ังครรภ์ได้รับการตรวจ ดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง  - อุปกรณ์ท าความสะอาดช่องปาก 200 ชุด x 80 บาท = 16,000 บาท
การแปรงฟัน และกิจกรรม สุขภาพช่องปากและฝึก และลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง
ควบคุมคราบจุลินทรีย์
(นโยบายจังหวัดและกระทรวง) ทักษะการแปรงฟัน
2. หญิงมีครรภ์ทีม่ีปัญหา หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ร้อยละ 75 ของหญิง กระตุ้นและส่งเสริมให้หญิง ต.ค.61– ก.ย.62 PP คปสอ.     25,400.00 ภรอิชณน์
สุขภาพช่องปากได้รับการรักษา ต้ังครรภ์รายใหม่ได้รับ มีครรภ์และสามีใส่ใจสุขภาพ  - หัวขูดหินน้ าลาย P10 20 หัว หัวละ 1,270 บาท = 25,400 บาท
ทางทันตกรรมตามความจ าเป็น การรักษาทางทันตกรรม ช่องปากมากขึ้น

(นโยบายจังหวัดและกระทรวง) ตามความจ าเป็น

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3. ดูแลเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับ ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-2 ปี ร้อยละ 60 ของผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กมีทักษะการแปรงฟัน ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.     60,000.00 วรรณศิริ
การฝึกทักษะการแปรงฟัน อายุต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการ ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  - ค่าชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน ชุดละ 40บาท x 1,500 ชุด 60,000 บาท

(นโยบายจังหวัดและกระทรวง) ฝึกทักษะการแปรงฟัง

4. ให้บริการตรวจและทา เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี มีภาวะ พ.ย. 61-ม.ีค. 62 PP คปสอ.     39,900.00 วรรณศิริ
ฟลูออไรด์วานิชแก่เด็กอายุต่ า ต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการ การเส่ียงต่อการเกิดฟันผุ  - ค่าฟลูออไรด์วานิช ชุดละ 900 บาท x 36 ชุด = 32,400 บาท
กว่า 3 ปี ทาฟลูออไรด์วานิช น้อยลง  - ค่าพูก่ันกล่องละ 300 บาท x 25 กล่อง = 7,500 บาท

(นโยบายจังหวัดและกระทรวง) อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี



ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม
ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ควบคุมสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็ก 3-5 ปี โดยบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากปูองกันโรคและรักษาทางทันตกรรม

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] function [  √   ]  Area [  √  ]  MOU
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. จัดอบรมการดูแลสุขภาพช่อง ครูผู้ดูแลเด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 80 ของครูผู้ปก ผู้ปกครองเด็ก ศพด.เกาะนาง ก.พ.-62 PP คปสอ.      7,125.00 มลกิจ
ปากผู้ปกครองเด็ก ศพด. เกาะ ครองเด็ก ศพด.เกาะนางค า ค าและ ศพด.อบต.เกาะหมาก  -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (อบรมครู) 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท 
นางค า และ ศพด.อบต.เกาะ และ ศพด.อบต.เกาะหมาก สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน 75 คน เป็นเงิน 1,875 บาท
หมาก เนื่องจากมีจ านวนเด็กมี ได้รับการอบรม เด็กได้  - ค่าอาหารกลางวัน (อบรมครู) มื้อละ 70 บาท จ านวน 75 คน 
ฟันผุประมาณ ร้อยละ 85 เป็นเงิน 5,250 บาท

2. ตรวจสุขภาพช่องปาก และ เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ เด็กอายุ 3-5 ปี มีฟันผุลดลง ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.     38,100.00 มลกิจ
ทาฟลูออไรด์วานิชอย่างน้อย 1 3-5 ปี ได้รับการตรวจ  - ค่าฟลูออไรด์วานิช 34 หลอดๆ ละ 900 บาท = 30,600 บาท
คร้ังต่อปี สุขภาพและทา  - ค่าพูก่ัน 25 กล่องๆ ละ 300 บาท = 7,500 บาท 

(นโยบายจังหวัดและกระทรวง) ฟลูออไรด์วานิช

3. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการ เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการรักษา ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.     72,000.00 มลกิจ
รักษาทางทันตกรรม 3-5 ปี ทีไ่ด้รับการตรวจ ทีเ่หมาะสม

(นโยบายจังหวัดและกระทรวง) ช่องปากและพบว่ามีปัญหา  - ค่าวัสดุอุด Glass ionomer capsule 20 กล่อง กล่องละ 3,600 บาท 
โรคในช่องปาก และได้รับ เป็นเงิน 72,000 บาท
การรักษาตามความจ าเป็น

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม
ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมปูองกัน และรักษาในเด็กประถมศึกษาภายใต้โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ในเขตอ าเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เด็กประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปูองกัน และรักษาโรคด้านทันตกรรม
2. เพือ่กระตุ้น และส่งเสริมให้เด็กประถมศึกษาใส่ใจสุขภาพช่องปากมากขึ้น

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 70 ของเด็ก ทราบสภาวะทางทันตสุขภาพ
ของเด็กนักเรียน

ต.ค.61– ก.ย.62 PP คปสอ.      1,000.00 ศิริมา
นักเรียน 6-12 ปี นักเรียนประถมศึกษา  - ค่าเอกสาร ,ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 1,000 บาท กรวิชญ์

ตรวจสุขภาพช่องปาก
2.  ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 50 ของนักเรียน สามารถลดจ านวนฟันผุใน ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.     27,000.00 ศิริมา
ในฟันกรามแท้ซ่ีที ่1 ในนักเรียน ชั้น ป.1 ได้รับการเคลือบ ฟันกรามแท้ซ่ีแรก กรวิชญ์
ชั้น ป.1 เคลือบหลุมร่องฟันใน  - ค่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 15 ขวด ขวดละ 1,000 บาท 

ฟันกรามแท้ซ่ีที ่1 เป็นเงิน 15,000 บาท
 - ค่า Etching 20 ขวด ขวดละ 600 บาท = 12,000 บาท

3. การสุ่มตรวจคุณภาพการยึด นักเรียนชั้นป.1 ร้อยละ 20 ของนักเรียน นักเรียนชั้นป.1 ได้รับการ ต.ค.61-ก.ย.62  - - ศิริมา
ติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน ชั้น ป.1 ได้รับการตรวจ บริการทางทันตกรรมทีม่ี กรวิชญ์

สอบคุณภาพการยึดติด คุณภาพ
ของการเคลือบหลุมร่องฟัน

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
4. ให้บริการรักษาทางทันตกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 60 ของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.     68,550.00 ศิริมา

ตามชุดสิทธิประโยชน์ตามความ ชั้นประถมศึกษาได้รับ ได้รับการรักษาทาง กรวิชญ์

จ าเป็นในเด็กประถมศึกษาแบบ บริการทันตกรรมแบบ ทันตกรรมทีเ่หมาะสม
complete case complete case  - ค่า Bonding 15 ขวด ขวดละ 750 บาท เป็นเงิน 11,250 บาท
(ยุทธศาสตร์เด็ก 6-12 ปี ฟันดีไม่  - ค่าวัสดุอุด Amalgam 1 กระปุก กระปุกละ 10,500 บาท 
มีผุ) เป็นเงิน 10,500 บาท

 - ค่าวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 10 หลอด หลอดละ 850 บาท = 8,500 บาท
 - ค่าวัสดุอุดสีเหมือนฟันแบบฉีด (Flowable CF) 5 ชุด(10 หลอด) 
ชุดละ 1,000 บาท = 5,000 บาท
 - Mouth Gag 20 ชิ้น ชิ้นละ 900 บาท = 18,000 บาท
 - ค่าวัสดุรองพืน้ GI Base 2 ชุด ชุดละ 2,700 บาท = 5,400 บาท
 - Dycal 2 ชุด ชุดละ 800 บาท = 1,600 บาท
 - ค่ายาชา จ านวน 10 กล่อง กล่องละ 450 บาท = 4,500 บาท
 - ค่า Needle 10 กล่อง กล่องละ 220 บาท = 2,200 บาท
 -  ค่า Topical Gel 2 กล่อง กล่องละ 800 บาท =  1,600 บาท

5. กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพน า นักเรียนชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ. 25,500.00    ศิริมา

ร่อง 3 โรงเรียน ปีที ่3 โรงเรียนในเขต ชั้น ป.4 ในโรงเรียนน าร่อง กรวิชญ์

(ยุทธศาสตร์เด็ก 6-12 ปี ฟันดีไม่ โรงพยาบาลปากพะยูน 3 โรงเรียนได้รับการตรวจ  - ค่าชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน ชุดละ 40บาท x 600 ชุด 24,000 

มีผุ) จ านวน 600 คน ประเมินคราบจุลินทรีย์  - ของขวัญกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1,500 บาท



ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม
ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมปูองกัน และรักษาในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1 ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กมัธยมศึกษา
3. เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมัธยมศึกษาใส่ใจสุขภาพช่องปากมากขึ้น

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก นักเรียนชั้นม.1 ร้อยละ 50 ของนักเรียน นักเรียนชั้น ม.1 ทราบถึง ก.ค.-62 -                - ดวงกมล
และให้ทันตสุขศึกษาแก่ ชั้น ม.1 ได้รับการตรวจ สภาวะโรคในช่องปากของ
นักเรียนชั้น ม.1 สภาวะช่องปากและให้ ตนเองและมีความรู้ทันตสุข

ทันตสุขศึกษา ศึกษาเพิม่ขึ้น
2. เด็กนักเรียนชั้น ม.1 ได้รับ นักเรียนชั้นม.1 ร้อยละ 50 ของนักเรียน นักเรียนชั้นม.1 สามารถ ก.ค.-62 PP คปสอ.     24,000.00 ดวงกมล
การฝึกทักษะการแปรงฟัน ชั้นม.1 ได้รับการฝึกทักษะ แปรงฟัน ท าความสะอาดช่อง

(นโยบายจังหวัดและกระทรวง) การแปรงฟัน ปากได้ถูกวิธี
 - ค่าชุดท าความสะอาดช่องปาก ชุดละ 40 บาท จ านวน 600 ชุด 
เป็นเงิน 24,000 บาท

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม
ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมปูองกัน และรักษาในกลุ่มอายุผู้สูงอายุ  ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟืน้ฟู สุขภาพช่องปาก
2. เพือ่ให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความรู้
3. เพือ่ให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทันตสุขภาพ

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อม ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ ร้อยละ 35 ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากทีดี่ ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.     12,000.00 ศิริมา
ให้ทันตสุขศึกษา ฝึกทักษะการ ปากพะยูน ได้รับการตรวจสุขภาพ  - ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาดช่องปากชุดละ 40 บาท บัณฑิต
แปรงฟัน และทาฟลูออไรด์วานิช ช่องปากพร้อมให้ทันตสุข จ านวน 300 ชุด เป็นเงิน 12,000 บาท
ในผู้ทีม่ีความจ าเป็น แก่ผู้สูงอายุ ศึกษา และทาฟลูออไรด์
จ านวน 7,600 คน วานิชในผู้ทีม่ีความจ าเป็น
2. อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ ชมรมผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากทีดี่ ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.      7,500.00 ศิริมา
การแปรงฟันในชมรมผู้สูงอายุ 6 อ าเภอปากพะยูน จ านวน 300 คนได้รับการ  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับอบรมในชมรม บัณฑิต
ชมรม ชมรมละ 50 คน อบรมให้ความรู้และฝึก ผู้สูงอายุ ชุดละ 25 บาท จ านวน 6 ชมรมๆ ละ 50 ชุด

ทักษะการแปรงฟัน เป็นเงิน 25 x 6 x 50=7,500 บาท
3. ฟันเทียมพระราชทานแก่ ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ ผู้สูงอายุจ านวน 40 คน ผู้สูงอายุมีฟันปลอมส าหรับ ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ.               -   ศิริมา

ผู้สูงอายุ ปากพะยูน ได้รับฟันเทียมพระราชทาน การเค้ียวอาหาร บัณฑิต

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม
ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมปูองกัน และรักษาในกลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวานในเขตอ าเภอปากพะยูน จ.พัทลุง ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
2. เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทันตกรรมอย่างเหมาะสมตามเวลา
3. เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านทันตสาธารณสุข เพือ่ให้สามารถดูแลตนเองต่อไปได้

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปุวย ผู้ปุวยเบาหวานเขต ร้อยละ 50 ของผู้ปุวย ผู้ปุวยเบาหวานมีสุขภาพช่อง ต.ค.61-ก.ย.62 -               -   บัณฑิต
เบาหวานจ านวน 2,300 คน อ าเภอปากพะยูน เบาหวานได้รับการตรวจ ปากทีดี่
พร้อมให้ทันตสุขศึกษา สุขภาพช่องปากพร้อมให้

ทันตสุขศึกษา

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมใน รพ.สต. อย่างมีคุณภาพ
ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการทันตกรรมครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน ส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟืน้ฟู ใน รพ.สต. อย่างมีคุณภาพ ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการทันตกรรม
2. เพือ่ลดระยะเวลารอคอยทีโ่รงพยาบาล
3. เพือ่ให้เกิดภาคีเครือข่ายทันตสาธารณสุขในอ าเภอปากพะยูน

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.ออกให้บริการทันตกรรม ประชาชนในอ าเภอ 1. ร้อยละการเข้าถึง ประชาชนในอ าเภอปากพะยูน ต.ค.61-ก.ย.62  - - บัณฑิต
ครอบคลุมทัง้ 16 รพ.สต. และ ปากพะยูน บริการทันตกรรม ≥35 ได้รับบริการทางทันตกรรม
ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 แห่ง 2. ร้อยละ รพ.สต./ศสม. อย่างทัว่ถึง และรวมถึงการมี

จ านวนแห่งละ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ทีม่ีคุณภาพ ≥60 สุขภาวะช่องปากทีดี่ขึ้น
2. จัดอบรม ทบทวน พัฒนา เจ้าหน้าที ่รพ.สต. และ ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที ่ทีรั่บผิดชอบงาน พ.ย.-61 PP คปสอ. 8,100.00     บัณฑิต
ศักยภาพเพือ่การเข้าถึงบริการ ทันตบุคลากร จ านวน ทีรั่บผิดชอบงานทันตกรรม ทันตกรรม ใน รพ.สต. วรรณศิริ
สุขภาพช่องปากในพืน้ทีแ่ก่ 30 คน ใน รพ.สต. ได้รับการ สามารถให้บริการงานส่งเสริม ศิริมา
เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบงาน อบรม ทบทวนศักยภาพ สุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย 1. ค่าวิทยากรจาก สสจ. จ านวน 3 ท่าน x 600 x = 5,100 บาท

เพือ่การเข้าถึงบริการ รวมทัง้สามารถลงข้อมูลผ่าน 2. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 1,500 บาท
สุขภาพช่องปาก โปรแกรม JHCIS ได้อย่าง 3. ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 1,500 บาท

มีประสิทธิภาพ

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยเบาหวานเครือข่ายอ าเภอปากพะยูน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ ทักษะ บุคลากรให้มีความรู้สามารถในการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคเร้ือรังได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

2.เพือ่ให้ผู้ปุวยเบาหวานและความดันหิตสูงได้รับการดูแลรักษาทีเ่หมาะสมตามแนวทางปฏิบัติ
3.เพือ่ให้ผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน้ าตาลและระดับความดันโลหิตได้

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมคณะท างาน NCD 18 แห่ง กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม ผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวย ต.ค. , ธ.ค. ก.พ. ,                   -                 -   พิมประไพ
เครือข่ายอ าเภอปากพะยูนเพือ่ 25 คน ประชุมร้อยละ 100 ความดันโลหิตสูงได้รับการ เม.ย.ม.ิย. ส.ค.
ติดตามการท างานและพัฒนา ดูแลรักษาตามมาตรฐานและ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 2 สามารถควบคุมระดับน้ าตาล
เดือน/คร้ัง และระดับความดันโลหิตได้
2.ก าหนดแผน นิเทศน์ติดตาม
ผลลัพธ์การด าเนินงานโรคเร้ือรัง
ในรพ.สต, โดยแพทย์และ CM
โรงพยาบาลปากพะยูน  
3.ตรวจสอบเวชระเบียนการรักษา
โดยผู้ช านาญกว่า ในทุก รพ.สต.
4.ประสานงาน IT ในการจัดการ

ข้อมูล ของเครือข่าย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
2. เพือ่ให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้สามารถดูแลตนเองได้
3. เพือ่ให้กลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการดูแลตนเองในการปูองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
   

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.คัดกรองเบาหวาน/ความดัน กลุ่มเปูาหมาย อายุ 35 กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ใน อัตราการเกิดโรคเบาหวาน ต.ค. 60 – ม.ค.61 PP คปสอ.   209,920.00 พิมประไพ
โลหิตสูง กลุ่มเปูาหมาย ปีขึ้นไป อ าเภอ การดูแลตนเอง ในระดับดี และความดันโลหิตสูงรายใหม่

ปากพะยูน HT ร้อยละ  80 ลดลง  - ค่าผลิตส่ือไวนิลพร้อมขาต้ัง ส าหรับให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย
จ านวน19,912คน จ านวน 6 เร่ืองx1,800 เป็นเงิน 10,800 บาท

2.แยกกลุ่ม เป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม กลุ่มเปูาหมาย จ านวน กลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรม  - ค่า Strip test เบาหวาน จ านวน 19,912 x 10 บาท 
เส่ียง กลุ่มสงสัยเป็นโรค 19,912 คน การดูแลตนเองในระดับดี เป็นเงิน 199,120 บาท

ร้อยละ 60
3.ให้การดูแล โดยโดยให้ความรู้ กลุ่มเปูาหมายได้รับการ  
และส่งเสริมเร่ืองการปรับเปล่ียน คัดกรองร้อยละ 90
พฤติกรรมทีเ่หมาะสมแก่กลุ่มเปูา
หมายโดยมีส่ือให้ความรู้

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการ เพิม่การเข้าถึงการวินิจฉัยเบาหวาน โดยการตรวจ 75 กรัม OGGT เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้กลุ่มเปูาหมายทีส่งสัยปุวยโรคเบาหวานได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคเบาหวานโดยการตรวจ 75 กรัม OGGT
2 .เพือ่ให้กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับการยืนยันการวินิจฉัยเบาหวานโดยการตรวจ 75 กรัม OGGTได้รับการรักษาและสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ตรวจยืนยันการวินิจฉัยกลุ่ม IFG กลุ่มเปูาหมาย IFG (FBS  - กลุ่มเปูาหมายได้รับการ  - ผู้ปุวยเบาหวานเข้าถึงการ ต.ค. 61 – ส.ค.62 PP คปสอ. 30,000.00    พิมประไพ
(FBS 100-125) โดยวิธี 75 gm 100-125)  หรือผู้ทีส่งสัย ตรวจยืนยืนยันการวินิจ วินิจฉัยและการรักษาที่
OGTT ปุวยเบาหวานอ าเภอ ฉัยด้วยวิธีวิธี 75 gm ถูกต้องรวดเร็ว  - ค่าจัดซ้ือน้ าตาล 75 gm OGTT จ านวน 170 กระป๋อง x 50 บาท

ปากพะยูน จ านวน OGTTมากกว่าร้อยละ 80  - ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ เป็นเงิน 8,500 บาท
2,000 คน  - กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ ได้รับการดูแลรักษาทีร่วดเร็ว  - ค่าน้ ายาตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 1000 ราย x 20 เป็นเงิน 20,000

การตรวจยืนยืนยันการ และสามารถควบคุมระดับ  - เคร่ืองชั่ง Digital ชั่งน้ าตาล เป็นเงิน 1,500 บาท
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน น้ าตาลได้  

ได้รับการวินิจฉัยและรักษา
ตามมาตรฐาน 100%

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการตรวจจอประสาทตาผู้ปุวยเบาหวานอ าเภอปากพะยูน 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ปุวย DM ในเครือข่ายอ าเภอปากพะยูนได้รับการตรวจจอประสาทตาด้วยเคร่ืองถ่ายภาพ Fundus camera
2. เพือ่ให้ผู้ปุวย DM ทีต่รวจพบภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตาได้รับการดูแลทีเ่หมาะสม

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. การคัดกรองจอประสาทตา ผู้ปุวย DM ทัง้หมดใน ผู้ปุวย DM ได้รับการ ลดความรุนแรงของภาวะ                   -                 -   
ในผู้ปุวย DM เครือข่ายอ าเภอ คัดกรองจอประสาทตา แทรกซ้อนทางตาจาก
  -ประชุมคณะท างานเตรียม ปากพะยูน จ านวน มากกว่าร้อยละ 80 โรคเบาหวาน
ความพร้อม 1,990 คน
 - ประสาน รพ.ตะโหมด
เพือ่ให้บริการตรวจตา
 - ให้บริการตรวจตาผู้ปุวยใน
เครือข่าย จ านวน 10 วัน

พิมประไพ พ.ย 61-ธ.ค.61

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิก NCD & CKD เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ปุวยเบาหวาน ,ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง และ ผู้ปุวย CKDได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพือ่พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย DM/ HTและ CKDของ เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน
3. เพือ่ให้เครือข่าย คปสอ. ปากพะยูน ผ่านเกณฑ์การประเมินNCD Plus และ CKD คุณภาพ

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมคณะท างาน NCD 18 แห่ง 22 คน กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม เครือข่ายผ่านเกณฑ์การ ต.ค. , ธ.ค. ,ก.พ., PP คปสอ. 3,750.00     พิมประไพ
เครือข่ายอ าเภอปากพะยูนเพือ่ ประชุมร้อยละ100 ประเมิน NCD  PlusและCKD  เม.ย., ,ม.ิย. ,ส.ค.
ติดตามการท างานและพัฒนา คุณภาพ  - ค่าอาหารว่างประจ านวน 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท 25  x25 x 6   
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 2 เป็นเงิน 3,750 บาท
เดือน/คร้ัง
2. Update วิชาการการดูแล รพ.สต 18 แห่ง กลุ่มเปูาหมายมีความรู้  - ผู้รับบริการได้รับการดูแลทีม่ี ธ.ค.-62                   -                 -   
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน  ความดัน มากกว่าร้อยละ 80 คุณภาพตามมาตฐานการดูแล
โลหิตสูงและ ไตเร้ือรัง

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3.จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พยาบาลวิชาชีพคลินิก                   -                 -   
Conferene Case ระหว่าง NCD และแผนกต่างๆ
เครือข่ายทัง้ โรงพยาบาลและ
เครือข่าย รพ.สต และให้ ทุก
แห่งมีการน าเสนอวิชาการ.R2R
ในเร่ืองการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน
4.นิเทศ ติดตามประเมินผลการ รวม 35 คน  - ผู้ปุวยเบาหวาน และความ                   -                 -   
ด าเนินงานในพืน้ทีทุ่ก รพ.สต. ดันโลหิตสูงสามารถควบคุม

ระดับน้ าตาลและระดับความ
ดันโลหิตได้
 - ผู้ปุวย CKD สามารถชะลอ
การเส่ือมของไตได้

พิมประไพ



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการการดูแลผู้ปุวยความดันโลหิตสูงโดย HBPM เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ปุวยกลุ่มสงสัย ความดันโลหิตสูงได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโดยการท า HBPM
2. เพือ่ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงกลุ่มเปูาหมายได้รับการท า HBPM
3. เพือ่ให้ผู้ปุวยกลุ่มทีท่ า HBPM มีความรู้และพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการดูแลตนเอง

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

 - ท า HBPM ในกลุ่มเปูาหมาย  - HT รายใหม่  - ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายทีท่ า  - ผู้ปุวยHT สามารถควบคุม ต.ค. 60 – ก.ย.61 PP คปสอ.     25,000.00 พิมประไพ
ในเครือข่ายอ าเภอปากพะยูน  - HT Uncontrol HBPM ได้รับการรักษา ระดับความดันได้  - ค่าเคร่ืองวัดความดันโลหิตทีบ่้านส าหรับท า HBPM
ได้แก่ HT รายใหม่ HT  - HT ทีม่ีความพร้อมใน อย่างเหมาะสม 100%  - อัตราการเกิด Stroke จ านวน 10 x 2500 เป็นเงิน 25,000 บาท
Uncontrolled และรายทีม่ี การท า HBPM  - ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย ในผู้ปุวย HT ลดลง
ความพร้อมในการท า HBPM จ านวน 100 คน สามารถควบคุมระดับ  - ค่าใช่จ่ายในการรักษาHT  
โดยฝึกทักษะในการวัดความดัน ความดันได้ มากกว่า 80% ลดลง
โลหิตทีบ่้าน และ ให้เคร่ืองวัด
ความดันโลหิต เพือ่วัดความดัน
โลหิตทีบ่้าน  เดือนละ 5-7  วัน
เป็นเวลา 4 เดือน
 - บันทึกข้อมูลในฐานระบบ
HBPM รพ.จุฬา

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 - สรุปผลการท า HBPM และ
ให้การดูแลผู้ปุวยตามมาตรฐาน
การดูแล



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการ SMBG ในผู้ปุวยเบาหวาน
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ปุวยเบาหวานกลุ่มเปูาหมายได้รับการท า SMBG
2. เพือ่ให้ผู้ปุวยเบาหวานกลุ่มทีท่ า SMBG ,มีความรู้และพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในกรดูแลตนเอง

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

 - ท า SMBG ในกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวยDM  กลุ่ม  - กลุ่มเปูาหมายได้รับการ  - ผู้ปุวย DM สามรถ ต.ค. 60 – ก.ย.61 PP คปสอ.     15,000.00 พิมประไพ
ในเครือข่ายอ าเภอปากพะยูน Uncontrolled และ DM ท า SMBG และได้รับการ ควบคุมระดับน้ าตาลได้
ได้แก่ DM  Uncontrolled และ ทีฉ่ีด Insulin จ านวน รักษาอย่างเหมาะสม100%  - เคร่ืองเจาะ DTX 
 DM  ทีฉ่ีด Insulin 50 ราย  - ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายท า  - ค่า Strip  test 30 test/ราย x 50 ราย x 10บาท = 15000 บาท
 - ฝึกทักษะการเจาะ DTX แก่ SMBG สามารถควบคุม
กลุ่มเปูาหมายและแจกเคร่ือง ระดับHbA1c <7 40%
เจาะ DTX เช้า – เย็น ทีบ่้าน
เป็นเวลา 3 วัน
 - ให้การดูแลรักษาผู้ปุวยตามผล

SMBG

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ปุวยเบาหวาน เครือข่ายอ าเภอปาพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.              เพือ่ให้ผู้ปุวยเบาหวาน มีความรู้ทีถู่กต้องในการดูแลตนเอง
2.              เพือ่ผู้ปุวยเบาหวานมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการดูแลตนเอง

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

 - ก าหนดกลุ่มเปูาหมายผู้เข้า  - ผู้ปุวยเบาหวานทีม่ีค่า  - ผู้ปุวยเบาหวานและ  - อัตราการเกิดภาวะ พ.ย. 61 – พ.ค.62                   -                 -   พิมประไพ
ร่วมโครงการได้แก่ผู้ปุวย A1C มากกว่า 7ทีส่มัคร ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน  
เบาหวานทีม่ีผลการตรวจ ใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และโรคความดันโลหิตสูงลดลง
HbA1c มากกว่า7 จ านวน 180 คน ในการดูแลตนเองใน
 - จัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้  - ผู้ปุวยHT ทีส่มัครใจ ระดับดีร้อยละ 80
ประเมินพฤติกรรม  ใช้ส่ือโมเดล  เข้าร่วมโครงการ จ านวน  - ผู้ปุวยเบาหวานและผู้
อาหารตามวิถีชีวิตชาวปากพะยูน 180 คน ปุวยความดันโลหิตสูงทีเ่ข้า  
จัดการรายกรณีโดยนัดต่อเนื่อง ร่วมโครงการมีพฤติกรรม
ทุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือน ในการดูแลตนเองระดับดี
 - ประเมินผลโครงการ ร้อยละ 60

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 - ผู้ปุวยเบาหวานทีเ่ข้าร่วม
โครงการสามารถควบคุม0
ระดับน้ าตาลได้ HbA1c<7

ร้อยละ4
 - ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ

สามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้มากกว่า 
ร้อยละ60



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ปุวยความดันโลหิตสูง เครือข่ายอ าเภอปาพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่ให้ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง มีความรู้ทีถู่กต้องในการดูแลตนเอง

2. เพือ่ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการดูแลตนเอง
3. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

 - ก าหนดกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วม  - ผู้ปุวยความดันโลหิต  - ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่  - อัตราการเกิดภาวะแทรก พ.ย. 61 – พ.ค.62                   -                 -   พิมประไพ
โครงการ ได้แก่ผู้ปุวยความดัน สูงทีไ่ม่สามารถควบคุม เข้าร่วมโครงการมีความรู้ใน ซ้อนเร้ือรังในผู้ปุวยโรคความ
โลหิตสูงทีไ่ม่สามารถควบคุม ระดับความดันโลหิตได้ การดูแลตนเองในระดับดี ดันโลหิตสูงลดลง
ระดับความดันโลหิตได้BP> BP>140/90mmhgที่ ร้อยละ 80
140/90mmhg สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  - ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่
 - จัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ จ านวน 180 คน เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรม  

ประเมินพฤติกรรมใช้ส่ือโมเดล ในการดูแลตนเองระดับดี
อาหารตามวิถีชีวิตชาวปากพะยูน ร้อยละ 60
จัดการรายกรณีโดยนัดต่อเนื่อง  - ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่  

ทุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือน เข้าร่วมโครงการสามารถ
-ประเมินผลโครงการ ควบคุมระดับความดันโลหิต

ได้ BP<140/90mmhg
 ร้อยละ70
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ชื่อกลยุทธ์ 1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการบริการทางการแพทย์ 
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง

2. ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทันเวลา ภายใน 1 ชั่วโมง ของผู้ปุวยร้อยละ 60
3. อัตราผู้ปุวย Stroke รายใหม่เข้าถึงบริการฟืน้ฟู ร้อยละ 100

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.การประเมินโอกาสเส่ียงต่อ กลุ่มเปูาหมาย  - กลุ่มเปูาหมายมีความรู้  - อัตราการเกิดโรคหลอด ต.ค. 61 – ม.ค.62 PP คปสอ.     10,000.00 พิมประไพ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในคน ประชาชนอายุ 35ปีขึ้นไป เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง เลือดสมอง ลดลง
ไทย(Thai CV Risk score) ใน อ าเภอปากพะยูน ตนและหลอดเลือดหัวใจ  - ค่าผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เร่ืองโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
ประชนกลุ่มเส่ียง (35ปีขี้นไป) จ านวน 19,912 คน ในระดับดี ร้อยละ 80  - ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
2. แยกกลุ่ม เป็นกลุ่มเส่ียงต่ า เปูาหมาย 19,912คน  - อัตราผู้ปุวยStroke มา เข้ารับบริการทันเวลา
เส่ียงปานกลาง เส่ียงสูง เส่ียงสูง โรงพยาบาลภายใน 1 บริการทันเวลา
มาก เส่ียงอันตราย ชั่วโมงร้อยละ 60

 3.ให้การดูแล โดยให้ความรู้  - อัตราผู้ปุวย Storke
และส่งเสริมเร่ืองการปรับเปล่ียน รายใหม่เข้าถึงบริการ
พฤติกรรมทีเ่หมาะสมแก่กลุ่ม ฟืน้ฟู ร้อยละ 100
เปูาหมายโดยมีส่ือให้ความรู้
แก่กลุ่มเปูาหมาย
(โดยรพ.สต.คืนข้อมูลให้ชุมชน)  
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กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
4. ดูแลเยี่ยมบ้านผู้ปุวย Stroke
รายใหม่ทุกรายโดยนักกายภาพ
บ าบัด



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย CKD เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่พัฒนาระบบการดูแลผู้CKDเครือข่ายอ าเภอปากพะยูน 
2. เพือ่ให้เจ้าหน้าที ่รพสต./อสม.มีความรู้เพือ่เฝูาระวังและปูองกันภาวะแทรกซ้อนทางไต
3. กลุ่มผู้ปุวย CKD สามารถชะลอการเส่ือมของไต eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr. ได้ร้อยละ  65

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีร่พ.ปากพะยูน  - กลุ่มเปูาหมายมีความรู้  - ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน พ.ย.-61 กองทุนโรคเร้ือรัง      2,500.00 นฤมล โชติ
 ในโรงพยาบาลปากพะยูน รพ.สต.อสม.PCU 18 ระดับถึงดีมาก ร้อยละ 80 ทางไตในผู้ปุวยเบาหวาน  - ค่าอาหารว่าง 25x2x50 = 2,500 บาท

รพ.สต.เครือข่าย และอสม. แห่ง จ านวน 40 คน  - กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม ความดันโลหิตสูง  - ค่าอาหารกลางวัน 50 x 2 = 2,500 บาท 2,500.00     
กิจกรรม ร้อยละ 80

2. เยี่ยมบ้าน เปิดครัว ลดการ ผู้ปุวยไตระยะที ่4  - กลุ่มเปูาหมายได้รับการ  - อัตราการชะลอการเส่ือม
บริโภคเกลือโซเดียมในผู้ปุวยโรค จ านวน 100 คน เยี่ยมบ้านมากกว่าร้อยละ ของไต eGFR ลดลงน้อยกว่า
ไต 80 มล/นาท/ีปี มากกว่า
3. ใช้เคร่ืองตรวจเกลือสุ่มตรวจ ร้อยละ 65
อาหารผู้ปุวยทุกราย
4. สอน แนะน าปริมาณเกลือ
โซเดียมในเคร่ืองปรุงแต่ละชนิด

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
ชื่อโครงการ โครงการดูแลต่อเนื่องผู้ปุวยเบาหวาน /ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเครือข่ายอ าเภอปากพะยูนได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเครือข่ายอ าเภอปากพะยูนมีความรู้ในการดูแลตนเอง

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน  - ผู้ปุวยเบาหวานและ  - ผู้ปุวยเบาหวาน /ผู้ปุวย  - อัตราการขาดนัดลดลง ต.ค. 61 – ม.ิย.62 PP คปสอ.     26,000.00 พิมประไพ
และโรคความดันโลหิตสูงแก่ ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงมีความรู้  - อัตราการควบคุมระดับ  - ค่าจัดท าคู่มือสมุดประจ าตัวผู้ปุวยเบาหวาน ส าหรับเครือข่าย
ผู้รับบริการ ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ในการดูแลตนเองใน น้ าตาลและระดับความดัน จ านวน 500 เล่ม x 20 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
2.แจกเอกสารคู่มือการดูแล เครือข่ายอ าเภอ ระดับดี ร้อยละ 80 โลหิตได้เพิม่ขึ้น  - ค่าจัดท าคู่มือสมุดประจ าตัวปุวยโรคความดันโลหิตสูงส าหรับเครือข่าย
ตนเอง และติดตามการรักษา ปากพะยูนผู้ปุวย HT  - อัตราการขาดนัดในผู้ จ านวน 800 เล่ม x 20 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ผู้ปุวยรายเก่า จ านวน 4,850 ราย ปุวยโรคเบาหวานและโรค

และรายใหม่ ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง
2020 ราย  

 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ : พัฒนาคุณภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรง น้ าหนักดี  พัฒนาการสมวัย  มีความตระหนักในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
2. เพือ่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งดูแลลูกอย่างมีคุณภาพต้ังแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่นให้มีพฤติกรรม    ทีเ่หมาะสม และลดอัตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
3. เพือ่สร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมคณะกรรมการ MCH คณะกรรมการ MCH คณะกรรมการ MCH ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ตค 61 – กย 62 PP คปสอ.      2,500.00 บุศรอ
Board ระดับอ าเภอ  ได้แก่  Board ระดับอ าเภอ   Board ระดับอ าเภอ รัตนภรณ์
ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงาน ได้เข้าร่วมประชุม สามารถด าเนินงานได้ตาม  - ค่าอาหารว่างจ านวน 25 คน x 25 บาท x 4 คร้ัง เป็นเงิน 2,500 บาท
อนามัยแม่และเด็กใน PCU/ ร้อยละ 90 เปูาหมาย
รพ.สต.  25 คน จ านวน 4 คร้ัง
2. ประชุมฟืน้ฟูวิชาการ แก่ เจ้าหน้าทีค่ลินิกฝาก 1. หญิงต้ังครรภ์ฝาก 1. หญิงต้ังครรภ์และครอบครัว PP คปสอ.      7,200.00
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ ครรภ์ใน รพ./PCU/ ครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์ มีความรู้ ความตระหนักในการ  -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับการจัดประชุม
เจ้าหน้าทีค่ลินิกฝากครรภ์ใน รพ. รพ.สต. งานห้องคลอด ก่อน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเอง การเล้ียงลูกด้วย จ านวน 30 คน x 120 บาท x ๑ วัน จ านวนเงิน  3,600  บาท
/PCU/รพ.สต./งานห้องคลอด เข้าร่วมประชุม 100% มากกว่าร้อยละ 50 นมแม่ และเล้ียงดูเด็กปฐมวัย  - ค่าวิทยากร 600 x 6 จ านวนเงิน 3,600 บาท
 - แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนิน 2. หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ ให้มีพัฒนาการสมวัย

งานมาตรฐานงานอนามัยแม่ ครบ 5 คร้ังคุณภาพ

และเด็กระดับอ าเภอ ร้อยละ 50

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 - ทบทวนการดูแลการให้บริการ 3.อัตราการต้ังครรภ์ใน 2. สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายและจัด วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี สามารถดูแลลูกอย่างมี
ท าแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้น้อยกว่าร้อยละ 10 คุณภาพต้ังแต่วัยทารกจนถึงวัย
ตามมาตรฐาน 4. อัตราทารกแรกเกิด รุ่นให้มีพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน น้ าหนักน้อยกว่า ๒๕๐๐ และการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นลดลง
บริการ วิชาการ อุปกรณ์ และ กรัมให้น้อยกว่าร้อยละ ๗ 3. บุคลากรผู้ให้บริการงานน
พัฒนางานร่วมกันในระดับอ าเภอ 5.อัตราการเล้ียงลูกด้วย ด้านอนามัยแม่และเด็กได้
 - ฝึกทักษะการบริการฝากครรภ์ นมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน แลกเปล่ียนเรียนรู้และเพิม่พูน

แก่บุคลากรระดับ PCU/รพ.สต. มากกว่าร้อยละ 50 ทักษะความสามารถให้
 - จัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อ-แม่ สามารถจัดบริการให้ได้

มาตรฐาน

3. กิจกรรมจ่ายยาวิตามินเสริม หญิงต้ังครรภ์ได้รับ        - ภาวะโลหิตจางในหญิง  - ภาวะโลหิตจางในหญิง PP คปสอ.     82,560.00

ธาตุเหล็ก/ไอโอดีน(Triferdine วิตามินเสริมธาตุเหล็ก ต้ังครรภ์น้อยกว่า ต้ังครรภ์  - วิตามินเสริมธาตุเหล็ก/ (Triferdine GPO) จ านวน  3,200  ขวด

 GPO) เกลือเสริมไอโอดีน /ไอโอดีน(Triferdine ร้อยละ 10  - ไม่พบภาวะพร่องฮอร์โมน  (320 คน x 30 กระป๋อง x 25 บาท จ านวนเงิน 80,000 บาท 

GPO)เกลือเสริมไอโอดีน  - ไม่พบภาวะพร่อง ไทรอยด์ในทารกแรกคลอด  - เกลือเสริมไอโอดีน 500 กรัม (320ถุงx8บาท จ านวนเงิน 2,560 บาท       

ร้อยละ 100 ฮอร์โมนไทรอยด์ในทารก
แรกคลอด

4. กิจกรรมตรวจคัดกรอง หญิงต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียงได้ หญิงต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียง ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย PP คปสอ. 10,500.00    
50 gm /100 gm OGTT รับการคัดกรอง 50 gm/ ได้รับการคัดกรอง 50 gm  - ซ้ือน้ าตาล
75gm OGTT 
จ านวน 50 กระป๋อง x 50 บาท
=2,500 บาท

ในหญิงต้ังครรภ์ 100 gm OGTT และได้ /100 gm OGTT และได้รับ  - ค่าน้ ายาตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 400 ราย x 20 = 8,000 บาท


รับการดูแลรักษาตาม การดูแลรักษาตาม

มาตรฐานร้อยละ 100 มาตรฐาน



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ  
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานอนามัยการเจริญพันธ์
ชื่อแผนงานรอง แผนงานอนามัยการเจริญพันธุ์
ชื่อโครงการ โครงการต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ต าบลผ่านเกณฑ์มาตรฐานต าบลอนามัยการเจริญพันธุร้์อยละ 65
2. วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท์ีเ่หมาะสม
3. การคลอดในวัยรุ่นและเยาวชนลดลง
4. การต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ร้อยละ 6
5. การปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนลดลง

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการต าบลอนามัยการ วัยรุ่นและเยาวชนในเขต 1. ต าบลผ่านเกณฑ์ ต าบลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต.ค 61 - ก.ย.62                   -                 -   บุศรอ
เจริญพันธุ์ รับผิดชอบทัง้หมด มาตรฐานต าบลอนามัยการ ต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์ รัตนภรณ์
จัดต้ังคลินิกวัยรุ่นทุก รพ.สต. เจริญพันธุร้์อยละ 65 ร้อยละ 65
 - สอนเพศศึกษาในโรงเรียนทุก 2. วัยรุ่นและเยาวชนมี
โรงเรียน พฤติกรรมอนามัยการ
 - เฝูาระวังปูองกันการต้ังครรภ์ เจริญพันธุท์ีเ่หมาะสม

ในวัยรุ่น 3. การคลอดในวัยรุ่นและ

 - ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพือ่ เยาวชนลดลง
ปูองกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 4. การต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น

อายุน้อยกว่า 20 ร้อยละ 6

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
5. การปุวยด้วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
และเยาวชนลดลง



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
ชื่อแผนงานรอง -
ชื่อโครงการ โครงการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้ และปฏิบัติตามมาตรฐานในการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
2. เพือ่ปูองกันและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. เพือ่ให้หน่วยบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.จัดประชุมปฏิบัติการเร่ือง 1. ผู้รับผิดชอบงาน PCU. 1.เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเปูาหมาย หน่วยบริการทุกแห่งผ่าน พ.ย.-61 PP คปสอ.     27,600.00 ละออง

การพัฒนาระบบการปูองกัน และรพ.สต.แห่งละ 2 คน ประชุม 100% เกณฑ์มาตรฐานการปูองกัน

และควบคุมติดเชื้อ รวม 36 คน 2.เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติตามแนว และควบคุมการติดเชื้อ  - ค่าวิทยากร 600 x 7 ชั่วโมง x 2 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท

และชี้แจงเตรียมความพร้อม 2.เจ้าหน้าที ่รพ.พยาบาล ทางการปูองกันและ  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 80 คน  x 4 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท

มาตรฐานการประเมิน ทันตกรรม ชันสูตร ผู้ช่วย ควบคุมการติดเชื้อ >80%  - ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 100 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน 11,200 บาท
เหลือคนไข้ พนักงานท า
ความสะอาด เวรเปล
พนักงานขับรถ 64 คน
รวมทัง้หมด 100 คน

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2.นิเทศประเมินการปฏิบัติตาม 16 รพ.สต. หน่วยงาน รพ.สต.และ การปฏิบัติตามแนวทางด้าน ธ.ค.-61 -                              -   ละออง
แนวทางด้านการปูองกันและ  2 PCU PCU ได้รับการประเมิน การปูองกันและควบคุมการติด พ.ค.-61
ควบคุมการติดเชื้อ 2 คร้ัง 16 รพ.สต. ตามเกณฑ์ เชื้อทุก PCU และรพ.สต.ผ่าน

เกณฑ์ทุกมาตรฐาน
3.ประชุมสรุปผลการประเมิน 2 PCU มีการสรุปผลการประเมิน มีข้อเสนอแนะ/แนวทางใน ม.ิย.-61 -                              -   ละออง
PCU และรพ.สต. PCUและรพ.สต. 1 คร้ัง/ปี การพัฒนางาน ด้านการ

ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ



1. เพือ่เพือ่ให้ทุก รพ.สต. ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี  
2.ท าให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการทีม่ีคุณภาพและพึงพอใจในการรับบริการ
3. ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.จัดต้ังทีมครู ค ทีช่ัดเจนและ  - จัดต้ังทีมครู ค 15 คน ครู ค เยี่ยมเสริมพลัง 4 มีทีมครู ค ทีเ่ข้มแข็ง ตุลาคม 2561 -                -            ภชภณ  

มีการเยี่ยมเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง คร้ังต่อปี และชัดเจน

2.จัดอบรม ฟืน้ฟู บุคลากรทุกคน เจ้าหน้าที ่64 คน เจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ พฤศจิกายน 2561 PP คปสอ 16,080.00    ภชภณ 

 ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อบรม 100%  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท 64 คน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,200 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท 64 คน 1 มื้อ เป็นเงิน 4,480 บาท
 - ค่าวิทยากร 7 ชั่วโมง 1200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท

3.สนับสนุนอุปกรณ์ตามเกณฑ์ รพสต.ทีป่ระเมิน 17 แห่ง รพสต.มีอุปกรณ์ตาม การบริการมีคุณภาพ ธันวาคม 2561 PP คปสอ 477,800.00  ส าราญ 

มาตรฐาน เกณฑ์

 งาน IC
 - รถเข็นแสตนเลส (ER) งบ OP 340,000.00  
 - ผ้าห่อเซ็ต/ผ้าส่ีเหล่ียมเจาะกลาง 32,300.00    
 -เซตท าแผล/เย็บแผล 42,500.00    
 - น้ ายาล้างเคร่ืองมือ/น้ ายาล้างมือ/ขวด 20,000.00    

การตอบสนองของแผน    [  ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
ชื่อแผนงานหลัก  :  การพัฒนางานวิชาการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน
ชื่อโครงการ  :  โครงการ รพ.สต.ติดดาว
วัตถุประสงค์ของโครงการ



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 - กระป๋องทิง้เข็ม 10,000.00    
 - เจลล้างมือ 15,000.00    

งานบริการ
 - กระดานรองหลังส าหรับท า CPR 5,000.00     
 - Oral airway เบอร์ 1-4 2,000.00     
 - ชุดออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 2,000.00     
งานมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 9,000.00     
โครงการจัดการมลูฝอยตดิเชื้อใน  หน่วยบริการ 17 แห่ง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทุก รพ.สต.มีโรงขยะติดเชื้อ พฤศจิกายน 2561 PP คปสอ 255,000.00  ส าราญ 

หน่วยบริการ ได้มาตรฐาน พร้อมถุงแดงในการบรรจุ ชุดใส่เก็บขยะ 3,500.00     
ขยะติดเชื้อ



ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ
ชื่อกลยุทธ์   :  เพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน
ชื่อแผนงานหลัก   :  เฝูาระวังภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
ชื่อโครงการ   :  พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ปุวยภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพือ่ให้บุคลากรมีความพร้อมในการบริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
2. เพือ่ให้ประชาชนทีม่ีภาวะฉุกเฉินวิกฤตได้รับการดูแลอย่างทัว่ถึงปลอดภัย
การตอบสนองของแผน [    ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดอบรม BCPR จนท.รพ.สต.  - ร้อยละเจ้าหน้าทีม่ีความรู้ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้เข้าใจและ ก.ค.-62 PP คปสอ. 28,000 พิราภรณ์

จนท. รพ. ในการท า BCPR มากกว่า สามารถท า BCPR ได้   
หรือเท่ากับร้อยละ 80  - อาหารว่าง 200 x 25 เป็นเงิน 5000 บาท
 - เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมโครงการ  - ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 70 บาท 14,000 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ  - ค่าวิทยากร 300 x 7 ชม. x 2 วัน  4200
ร้อยละ 80  - ค่าวิทยากร 300 x 4 ชม. X 2 คน x 2 วัน  4800

2. ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ จนท.รพ.สต.  - ร้อยละเจ้าหน้าทีม่ีความรู้ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้เข้าใจและ ม.ีค.-62 PP คปสอ. 20,200.00    พิราภรณ์
จนท. รพ. การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิด สามารถปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติ  เตรียมการ 

อุบัติภัยหมู่ ภัยหมู่ได้  - อาหารว่าง 30คน x 25 x 2 คร้ัง เป็นเงิน 1500

 - ร้อยละเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม  - ค่าอาหารกลางวัน 70 บาทx30 คน x 1 มื้อ 2100 บาท
โครงการ มากกว่าหรือ ขั้นซ้อมแผน

เท่ากับร้อยละ 50

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 - ค่าอาหารกลางวันนักแสดง 70 บาทx30 คน x 1 มื้อ 2100 บาท
 - อาหารว่างนักแสดง 30คน x 25 x 2 คร้ัง เป็นเงิน 1500 บาท

 - ค่าอาหารว่างผู้ร่วมซ้อม 200 คน x 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
 - ค่าสมนาคุณนักแสดง 5000
 - ค่าอุปกรณ์ 3000 บาท



1. เพือ่ค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
2. ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่เข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 รพ.CXR กลุ่มเส่ียง TB Walk  กลุ่มเส่ียง TB Walk in  - CAST TB รายใหม่ กลุ่มเส่ียง TBได้รับการคัดกรอง ต.ค 61- ม.ิย 62 PP คปสอ. 38,250        เสาวนีย์

in ที ่OPD/ncd ที ่OPD/ncd >70% หรือ 61 คน ผู้ทีผ่ลคัดกรองเป็นวัณโรค
2.ผู้ปุวยเร้ือรังทีรั่บบริการที ่รพ. ผู้ปุวยเร้ือรังทีรั่บบริการที่  - รพ.สต ทัง้ 18 แห่งคีย์ ได้รับการรักษาและติดตาม ต.ค 61- ม.ิย 62
สต.ได้รับการคัดกรอง CXR หน่วยบริการทัง้ 18 แห่ง ข้อมูล TBCM online เยี่ยมครอบครัวมีความรู้เร่ือง

ได้ 100% วัณโรค  - อาหารว่าง 25 บาท x 1500 คน  เป็นเงิน 37500
3.รวมพลังหยุดยั้ง TB โดยเด็กน้อย นักเรียนระดับป4-6ทุกรร. อัตราความส าเร็จ TB >85%  - ค่าเอกสารคัดกรอง 50 สตางค์ x 1500 ใบ  เป็นเงิน 750
4. พัฒนาศักยภาพ จนท. รพ.สต.  -จนท.จากสสอ.และ รพ  อัตราผู้ปุวยTB ขาดยา <5%
เร่ือง TBCM online
5. ท า DOTผู้ปุวยวัณโรคโดย อัตราผู้ปุวย TB ตาย <5%
จนท./จิตอาสา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตอบสนองของแผน    [ / ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  พัฒนาคุณภาพบริการ
ชื่อแผนงานหลัก  : เพิม่ประสิทธิภ์าพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรังในรูปแบบเครือข่าย
ชื่อโครงการ  : โครงการ“STOP TB”ของอ าเภอปากพะยูน



1. เพือ่ค้นหาผู้ปุวยซึมเศร้ารายใหม่
2. ผู้ปุวยซึมเศร้ารายใหม่เข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 รพ.คัดกรอง 2Q, 9Q ผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้น  - ประชาชนอายุ 15ปีขึ้น  - ผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป ต.ค 61- ม.ิย 62 -                -            อาภรณ์
ผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ ไปที ่Walk in ที่ ไปในพืน้ทีรั่บผิดชอบของ ที ่ Walk in ได้รับการคัดกรอง
Walk in ที ่OPD/ncd OPD/ncd รพ.สต.ทัง้18แห่งได้รับ  - ผู้ทีผ่ลคัดกรองเป็นผู้ปุวย

การคัดกรอง 2Q , 9Q > ซึมเศร้าได้รับการรักษา
90%  - ครอบครัวมีความรู้เร่ือง การ

2.ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน  รพ.สต.ทัง้18แห่ง  - ผู้ปุวยซึมเศร้ารายใหม>่ ปูองกันรักษาโรคซึมเศร้า
พืน้ทีรั่บผิดชอบของ รพ.สต.ทัง้18 55% หรือ 517 คน
แห่งได้รับการคัดกรอง 2Q, 9Q
3. พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน/จิต ผู้น าชุมชน/จิตอาสา/ ต.ค 61- ม.ิย 62 PP คปสอ. 44,400.00    
อาสา/ครอบครัวเร่ืองการดูแล ตัวแทนครอบครัวผู้ปุวย  - อาหารว่าง 25 บาท x 400 คน  เป็นเงิน 10,000 บาท
ผู้ปุวยซึมเศร้า จ านวน 400 คน  - อาหารกลางวัน 50 บาท x 400 คน  เป็นเงิน 20,000 บาท

 - ค่าวิทยากรภายนอก 6 ชม.x 600 คน x 4 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท

ชื่อแผนงานหลัก  : เพิม่ประสิทธิภ์าพการเข้าถึงวินิจฉัยโรค
ชื่อโครงการ  :   โครงการค้นหาผู้ปุวยซึมเศร้ารายใหม่ของอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตอบสนองของแผน    [ / ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  พัฒนาคุณภาพบริการ



1. เพือ่คัดกรองและบ าบัดบุหร่ีในผู้ปุวยโรคเร้ือรัง 
2. ผู้ปุวยโรคเร้ือรังทีสู่บบุหร่ี ทัง้รายใหม่และรายเก่าเข้าสู่ระบบการบ าบัด

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 รพ.คัดกรองบุหร่ี ผู้ปุวยโรค ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง ที ่Walk ผู้ปุวยโรคเร้ือรังได้รับการ  - ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง  ได้รับการ ต.ค 61- ม.ิย 62 PP คปสอ. 30,000        อาภรณ์
เร้ือรัง ที ่Walk in ที ่OPD/ncd in ที ่OPD/ncd คัดกรองบุหร่ี >95% คัดกรองบุหร่ี

 - ค่าสมุนไพร/ลูกอมเลิกบุหร่ี หมากฝร่ังเลิกบุหร่ี เป็นเงิน 30000 บาท
2.ผู้ปุวยโรคเร้ือรังในพืน้ที่  รพ.สต.ทัง้18แห่ง  - ผู้ทีผ่ลคัดกรองเป็นผู้สูบบุหร่ี
รับผิดชอบของ รพ.สต.ทัง้18แห่ง ได้รับการบ าบัดรักษา
ได้รับการคัดกรองบุหร่ี

3. ผู้ปุวยเร้ือรังทีสู่บบุหร่ีได้รับ ผู้ปุวยเร้ือรังทีสู่บบุหร่ี อัตราผู้ปุวยโรคเร้ือรังทีสู่บ ครอบครัวมีความรู้เร่ือง บุหร่ี ต.ค 61- ม.ิย 62 -                -            
การบ าบัดและติดตาม บุหร่ี สามารถเบิกบุหร่ีหลัง

บ าบัด 6 เดือนและ 1 ปี >
10%

4. พัฒนาศักยภาพ จนท. รพ.สต.  -จนท.จาก สสอ.และ

เร่ืองคัดกรองและบ าบัดบุหร่ี รพ.สต.  

การตอบสนองของแผน    [ / ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ชื่อกลยุทธ์  :  พัฒนาคุณภาพบริการ
ชื่อแผนงานหลัก  : เพิม่ประสิทธิภ์าพการดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรังในรูปแบบเครือข่าย
ชื่อโครงการ  :  โครงการบ าบัดบุหร่ีในผู้ปุวยโรคเร้ือรังของอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562



1. เพือ่เพิม่ความรู้และทักษะของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2. เพือ่ให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. แลกเปล่ียนเรียนรู้เพิม่พูนทักษะ  - ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ม.ค.62-ก.ย.62 PP คปสอ. 2,250         นูรีฮัน

ในการนวด อบ ประคบ ทับหม้อ จ านวน 30 คน ความรู้และทักษะด้าน มีความรู้และทักษะ 3 คร้ัง
เกลือ ให้กับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยร้อยละ ด้านการแพทย์แผน

90 ไทย  - อาหารว่าง 25 บาท x 30 คน x 3 คร้ัง เป็นเงิน 2,250 บาท

ชื่อโครงการ  :  โครงการเพิม่คุณภาพบริการในผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตอบสนองของแผน    [  ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  พัฒนาระบบบริการ
ชื่อแผนงานหลัก  :  พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย



1. เพือ่ให้ผู้ให้บริการมีความรู้ในการใช้ยาสมุนไพร
2. เพือ่ให้ผู้ให้บริการเกิดความมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพร

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมแลกเปล่ียนการใช้ยา เจ้าหน้าที ่รพ.สต. ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการมีความมั่น ม.ค.62-ก.ย.62 PP คปสอ. 3,000         อุบลรัตน์

สมุนไพร เจ้าหน้าที ่รพ. ใจในการใช้ยาสมุน 3 คร้ัง
40 คน ไพร และใช้ยาได้

อย่างถูกต้อง  - อาหารว่าง 25 บาท x 40 คน x 3 คร้ัง เป็นเงิน 3,000 บาท

2. นิเทศ ติดตามการใช้ยา รพ.สต.ทุกแห่ง ทุกหน่วยบริการ หน่วยบริการทุกแห่ง
สมุนไพร มีการใช้ยาสมุนไพร

อย่างน้อย 15 
รายการ

ชื่อกลยุทธ์  :  พัฒนาระบบบริการ
ชื่อแผนงานหลัก  :  พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตอบสนองของแผน    [  ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



1. เพือ่เพิม่การเข้าถึงบริการของผู้ปุวย 4 โรค

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จัดบริการแพทย์แผนไทยเฉพาะ รพ.สต.บ้านฝาละมี ร้อยละ 60 ของผู้ปุวย 1.ผู้ปุวยมีความพึงพอ ม.ค.62-ก.ย.62 PP คปสอ. 10,000        อุบลรัตน์

โรค 4 โรค 5 สถานบริการ รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 4 โรค ได้รับการเข้าถึง ใจกับการรับบริการ
รพ.สต.บ้านโคกทราย บริการ 2.ผู้ปุวยมีอาการดีขึ้น
PCU โรงพยาบาล  - ยาสมุนไพรให้ รพ.สต. แห่งละ 2,000 บาท
ศูนย์เวชปฏิบัติบ้านโพธิ์

สนับสนุนการต้ังศูนย์การเรียนรู้ มีศูนย์การเรียนรู้แพทย์ ทุกหน่วยบริการมีการจัด มีศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย พ.ย. 61 - ก.ย. 62 -                -            
และการด าเนินงานของศูนย์ แผนไทยทุกหน่วยบริการ ต้ังศูนย์การเรียนรู้อย่าง
การเรียนรู้ น้อย 1 ศูนย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตอบสนองของแผน    [  ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  พัฒนาระบบบริการ
ชื่อแผนงานหลัก  :  พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
ชื่อโครงการ  :  โครงการแพทย์แผนไทยเฉพาะโรค



ชื่อกลยุทธ์   : พัฒนาระบบควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อแผนงานหลัก   : แผนงานปูองกันควบคุมโรค
ชื่อแผนงานรอง   : ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ
ชื่อโครงการ   : โครงการต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 62
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพือ่ให้ทุกต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง
2. เพือ่ลดอัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก
3. เพือ่ให้ครูดูแลเด็กมีความรู้และความตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันโรคของเด็ก ใน ศพด.
4. เพือ่ลดอัตราปุวยโรคติดต่อ

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.)  พัฒนาศักยภาพทีมต าบล เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบ  - ทุกต าบลผ่านเกณฑ์ ทุกต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ. 20,800        อารีย์
ควบคุมโรคเข้มแข็ง งานระบาดทุกหน่วย ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ควบคุมโรคเข้มแข็ง นฤพร

 - อบรมผู้รับผิดชอบงานระบาด บริการ (18 แห่ง) ทุกต าบลมีคณะการปูองกัน  -ระดับพืน้ฐาน ร้อยละ 70  - ค่าอาหารกลางวัน 
70x25x3 วัน = 5,250 บาท
 







ทุกหน่วยบริการ ควบคุมโรคระดับต าบล  -ระดับดี 1 ต าบล  - ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม 25x2x25x3วัน = 3,750 บาท


 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับ  - คณะกรรมการระดับ  -ระดับดีมาก 1 ต าบล  - ค่าวัสดุจัดอบรม 40x 25 =1,000 บาท


ปูองกันควบคุมโรคระดับต าบล ต าบลประกอบด้วย ต าบล มีความรู้ในการ ทุกต าบลมีคณะการปูองกัน  - ค่าตอบแทนวิทยากร 600x6x3=10,800 บาท

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ด าเนินงานควบคุมโรค ควบคุมโรคระดับต าบล ในการ

อปท. อสม.ผู้น าชุมชน ระดับต าบล ด าเนินงาน

ผู้น าศาสนา ครู

การตอบสนองของแผน    [  ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 - อบรมคณะกรรมการปูองกัน คณะกรรมการระดับต าบล คณะกรรมการระดับต าบล มี ต.ค.61-ก.ย.62 PP คปสอ. 16,400.00    

ควบคุมโรคระดับต าบล 80 คน ความรู้ในการด าเนินงาน  - ค่าอาหารกลางวัน 
70x80x1 วัน = 5,600 บาท
 
ควบคุมโรคระดับต าบล  - ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม 
25x2x80x1 วัน = 4,000 บาท


 - สรุปผลการประเมิน/การ  - ค่าวัสดุจัดอบรม 40x80 =3,200 บาท

ประกวด  - ค่าตอบแทนวิทยากร 600x6x1=3,600 บาท

2.) ประกวด “โรงเรียนผนึกพลัง โรงเรียนประถม  -โรงเรียนทุกโรง มีค่า CI=0  -โรงเรียนมีค่า CI=0 1 พ.ย.61-ก.ย.62 PP คปสอ. 8,750         
 เยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก” มัธยมศึกษา ทุกแห่งใน  - อัตราปุวยด้วยโรค DHF  - อัตราผู้ปุวยด้วยโรค DF  ค่ารางวัลประกวด 
 อ าเภอปากพะยูน 39 แห่ง ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ ลดลงร้อยละ 20  เมื่อเทียบ  - รางวัลที ่1 = 3,000 บาท

กับปี 61 กับปี 61  - รางวัลที ่2 = 2,000 บาท
 - รางวัลที ่3 = 1,000 บาท
 - ค่าอาหารกลางวันกรรมการประเมิน 5x70x 5 วัน =1,750 บาท 
 - ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 1,000 บาท

3.) สนับสนุนการปฏิบัติงาน 19 หน่วยบริการ ทุกหน่วยบริการได้รับสนับ ทุกหน่วยบริการมีความ 1 พ.ย.60-ก.ย.61 PP คปสอ. 99,100        
ของหน่วยบริการ สนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ พร้อมในการควบคุม  - ทรายอะเบท 4000x19=76000 บาท

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปูองกันโรค  - โลชั่นทากันยุง 300 ขวดx20 บาท =6,000 บาท
 - Mask สีด าส าหรับพ่นหมอกควัน ชิ้นละ 10 บาท 10x50x18 
 = 9,000 บาท
 - ปูายไวนิลรณรงค์โรคไข้เลือดออก ปูายละ 450 บาท 450x18
 = 8,100 บาท



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
4.) อบรมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 33 แห่ง  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน  - อัตราปุวยด้วยโรคมือ เท้า 1 พ.ย. 61 - PP คปสอ. 7,960         นฤพร

เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอด ปาก ลดลง ร้อยละ 20 30-ก.ย.-61 อารีย์
โรค ร้อยละ 80 จากปี 61
 - อัตราปุวยด้วยโรคมือ  - ค่าอาหารกลางวันอบรมตัวแทน ศพด.33x70 = 2,310 บาท

เท้าปาก ลดลงร้อยละ 20  - ค่าอาหารว่าง 25x2x33 =1,650 บาท 

เมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา  - ค่าเอกสารอบรม 3,000 บาท


 - ค่าเกียรติบัตร 1,000 บาท
5.) ให้ความรู้โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
ให้กับ อสมเพือ่ดูแลกลุ่มผู้ปุวย

ดังกล่าว



ชื่อกลยุทธ:์พัฒนาคุณาพระบบบริการ
ชื่อแผนงานหลัก :
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ปุวยทีบ่้าน
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1.เพือ่ให้ผู้ปุวย HHC ได้รับการดูแลทุกราย  2. เพือ่ให้ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแล 

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 1.จัดท าโปรแกรมการดูแล มีโปรแกรมการดูแล มีโปรแกรมการดูแลต่อเนื่อง ลูกข่าย (รพ.สต.)ตอบกลับการ ต.ค.61 -ก.ย.62 PP คปสอ.      3,000.00 ปราณี
ต่อเนื่อง เครือข่าย โรงพยาบาล ต่อเนื่อง 1 โปรแกรม ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องทีบ่้านทุก

รายปากพะยูน
2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงานของ ผู้ปุวย HHC ได้รับการดูแลทุกราย ผู้ปุวย HHC ได้รับการดูแลทุก  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 x 25 x 4 = 3,000 บาท
ผู้รับผิดชอบงาน HHCและ LTC รพ.สต. 16 คน ราย
การเข้าถึงฐานข้อมูล ทุก 3 เดือน ผู้รับผิดชอบ งานของ

 รพ. 14 คน
3.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver 200  คน ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับ PP คปสอ. 35,800.00    
ติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลทุกราย การดูแลทุกราย  - ค่าอาหารกลางวัน  200 x 70 x 1 = 14,000 บาท
4.จัดต้ังศูนย์ดูแลต่อเนื่อง มีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง  - และค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200 x 25 x 2 = 10,000 บาท 
5.จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทาง มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  - ค่าสัมนาคุณวิทยากร 300 x 6 = 1,800 บาท

ทางการแพทย์ การแพทย์ และห้องเก็บ ทางการแพทย์หมุนเวียน  - ค่าวัสดุ 50 x 200 = 10,000 บาท

เคร่ืองมือ เพียงพอ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

การตอบสนองของแผน    [  ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.



ชื่อกลยุทธ:์ เพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวย
ชื่อแผนงานหลัก :  แผนพัฒนาคุณภาพคลินิกไร้พุง
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลินิกไร้พุงคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพือ่ให้สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน DPAC 
2. เพือ่ให้หน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูนผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC QUALITY)
3. เพือ่ลดโรคเส่ียงในประชาชน

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน ผู้รับผิดชอบงานของ ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วม สถานบริการสาธารณสุขใน ม.ค.-62 PP คปสอ.      8,250.00 กิตติยา
ทุก รพ.สต. รพ.สต. 20 คน ประชุมและมีความรู้ คปสอ.จัดกิจกรรมคลินิกไร้พุง  - ค่าอาหารว่าง 30x25x3 = 2,250 บาท จันทรา

ผู้รับผิดชอบงานของ รพ. ความเข้าใจเกณฑ์การ คุณภาพ (DPAC Quality)  - ค่าอาหารกลางวัน 30x80x1 = 2,400 บาท ปราณี
10 คน ประเมิน DPAC Quality ทุกแห่ง  - ค่าสัมนาคุณวิทยากร 600x6=3,600บาท

ร้อยละ 80
2. ต้ังทีมกรรมการระดับอ าเภอ มีทีมกรรมการประเมิน

ระดับอ าเภอ 1 ทีม

3. นิเทศติดตามประเมิน ทุก รพ.สต.ได้รับการ
ทุก รพ.สต. ประเมิน DPAC 

อย่างน้อย 1 คร้ัง

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

การตอบสนองของแผน    [  ] Agenda    [  ] Function    [  ] Area    [  ] MOU.



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
4.  รับการประเมินจากคณะกรรม รพ.สต. 19 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขใน สถานบริการสาธารณสุขใน  - ค่าอาหารว่าง 3750 บาท      7,500.00

การระดับจังหวัด คปสอ.ผ่านเกณฑ์การ คปสอ.ผ่านการประเมินคลินิก  - ค่าอาหารกลางวัน 3750 บาท
ประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ ไร้พุงคุณภาพทัง้เครือข่าย
(DPAC Quality)  ทัง้ในระดับจังหวัดและระดับ
ร้อยละ 100 เขต

4. ค้นหากลุ่มเส่ียงเข้าร่วมคลินิค ประชากรกลุ่มเส่ียง ประชากรกลุ่มเส่ียงBMI ต.ค.61 -ม.ีค.62
DPAC  จัดให้บริการตาม (BMI.> 23 ลดลง>5%
มาตรฐานคลินิค
5. จัดกิจกรรมปรับเปล่ียน งบกองทุนท้องถิ่น
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง (การใช้งบประมาณขึ้นอยู่กับการด าเนินการ
6.ติดตามและประเมินผล ของแต่ละหน่วยบริการ)























































 - เกลือเสริมไอโอดีน 500 กรัม (320ถุงx8บาท จ านวนเงิน 2,560 บาท       


