
ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก   :    งานคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อโครงการ   :   โครงการอบรมครูอนามัยโรงเรียน อย.น้อย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ครูอนามัยโรงเรียน อย.น้อย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทัง้สามารถเผยแพร่ความรู้

ทีไ่ด้รับไปยังเพือ่น นักเรียนและครอบครัวได้

2. เพือ่ให้ครูอนามัยโรงเรียน อย.น้อย น ากิจกรรม อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน

3. เพือ่ให้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดอบรมครูอนามัยโรงเรียนและ ครูอนามัยโรงเรียน อย. 1.ครูอนามัยโรงเรียนเข้า 1.ครูอนามัย สามารถน า กพ 2563 PP CUP 16,200       งานเภสัชกรรม

รพ.สต ในพืน้ที่ น้อย แห่งละ 1 คน รวม ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 80% ความรู้ไปถ่ายทอดและ ค่าจัดอบรมคร+ูรพ.สต. จ านวน 16,150 บาท

2.จัดซ้ือชุดทดสอบให้แก่โรงเรียน 40 คน 2. โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วม จัดกิจกรรม อย.น้อยภาย  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 70 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 3,500 บาท

ในการด าเนินกิจกรรม อย น้อย จนท.รพ.สต + PCU กิจกรรม อย น้อย ในโรงรียน  - อาหารกลางวัน จ านวน 70 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 3,500 บาท

บอแร็ก  สารกันรา  ฟอร์มาลิน จ านวน 20 คน 3.โรงเรียนประเมินตนเอง 2.สามารถด าเนินกิจกรรม  - ค่าสมนาคุณวิทยากร 6x600 จ านวน 3,600 บาท

สารฟอกขาว นักเรียน อย.น้อย ของ แล้วผ่านเกณฑ์ 50% อย.น้อย ทัง้ในโรงเรียน  - ค่าเอกสารอบรม จ านวน 5,600 บาท

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

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

กิจกรรม เป้าหมาย



3.ด าเนินงานกิจกรรม อย น้อย ร.ร. ทีจ่ะเป็นตัวแทน 4.ร้อยละผลงานกิจกรรม และชุมชนได้อย่างมี

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

4.โรงเรียนประเมินตนเอง อ าเภอ 5 คน อย น้อยผ่านเกณฑ์ระดับดี ประสิทธิภาพ

5.ติดตามผลการด าเนินงาน นักเรียนสารวัตรนม ของ ขึ้นไปร้อยละ 50 3.ผลงาน อย. น้อย

6.ส่งโรงเรียนเข้าร่วมประกวด ร.ร. ทีจ่ะเป็นตัวแทน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

กิจกรรม อย น้อย อ าเภอ 5 คน ไม่ต่ ากว่าระดับ 4

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที ่1

2. อตัราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจส่วนบน , โรคอจุาระร่วงฉับพลัน , แผลสดอบุัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชีว้ดั

3. การใช้ NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 10

4. การไม่ใช้ยาทีห่้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ ได้แก่ wafarin , statin , ergots 

5. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน RDU  ขั้นที ่2 ภายในปี 2563

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.การจัดประชุมโครงการใช้ยา หน่วยงานมีการส่ังใช้ยา ตัวชี้วัด RDU ส าหรับ รพ. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ กพ 2563 เงินบ ารุง 2,000        งานเภสัชกรรม

อย่างสมเหตุสมผล ภายในโรงพยาบาล 18 ตัวชี้วัด การประเมิน RDU  ขั้นที ่3 

2.ก าหนดนโยบายเป็น RDU ปากพะยูน ภายในปี 2563

hospital  - ป้ายโฟมบอร์ดรณรงค์ RDU 2,000 บาท

3.มีมาตราการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล

ตวัชี้วัด ระยะ
กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  :  การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาล

ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาล

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



ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

4.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใน

การจัดเก็บตัวชี้วัด RDU

5.การติดตามประเมินผล

ชื่อแผนงานหลัก  :  การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ชื่อโครงการ   :   โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหน่วยบริการปฐมภูมิ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน



วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1.จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่า 60% ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

 2.จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่า 60% ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงฉับพลัน

 3.จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่า 60% ของหน่วยบริการปฐมภูมิทัง้หมดในเครือข่าย ทีม่ีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจาระร่วง

ฉับพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทัง้ 2 โรค

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.การจัดประชุมโครงการใช้ยาอย่าง หน่วยบริการปฐมภูมิ ตัวชี้วัด RDU ส าหรับหน่วย หน่วยบริการปฐมภูมิ 1ตค 62- 30กย 63 PP CUP 7,200        งานเภสัชกรรม

สมเหตุสมผล จ านวน 18 แห่ง บริการปฐมภูมิจ านวน 2 รักษาระดับการผ่านเกณฑ์ จัดประชุม 18 กพ.63

2.มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา ตัวชี้วัด การประเมิน RDUขั้น 2 จัดประชมุ 4,000 บาท

อย่างสมเหตสมผล  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 2,000 บาท

3.การติดตามประเมินผล  - อาหารกลางวัน จ านวน 40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 2,000บาท

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

 - ค่าเอกสาร 40 x 80 = 3,200 บาท

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  : งานคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อโครงการ  :  โครงการตรวจมาตราฐานของสถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคและน้ าแข็ง



1. เพือ่ควบคุมก ากับสถานทีจ่ าหน่ายน้ าบริโภคประชารัฐในพืน้ทีรั่บผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน

2. เพือ่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพืน้ทีว่่าจะได้บริโภคน้ าทีม่ีความสะอาดปลอดภัย

3. เพือ่ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ สถานทีจ่ าหน่ายน้ าบริโภค 1.สถานทีจ่ าหน่ายน้ าด่ืม 1.สถานทีจ่ าหน่ายผ่าน มกราคม 2563 PP CUP 6,250        งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินงานตามโครงการ ประชารัฐภายในเขตพืน้ที่ ตรวจสอบทุกแห่ง 100% ตามเกณฑ์มาตราฐาน ซ้ือชดุทดสอบ 6,250 บาท

2.1.ตรวจจุดจ าหน่ายน้ าด่ืม อ าเภอปากพะยูน 2.สถานทีจ่ าหน่ายผ่านเกณฑ์ 2.ประชาชนในพืน้ที่  - โคลิฟอร์ม 5x750 = 3,750 บาท

ประชารัฐ มาตราฐานสถานทีไ่ม่น้อย ได้รับความปลอดภัย  - ชุดทดสอบท PH จ านวน 5 ชุด X 500 = 2,500 บาท

2.2.เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ กว่า 80% จากการบริโภคน้ า

3.สรุปและประเมินผล ด่ืมประชารัฐ

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

3. การส่งวิเคราะห์ผ่าน

เกณฑ์มาตราฐานไม่น้อย

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

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



กว่า 80%

1. เพือ่ควบคุมก ากับสถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคและน้ าแข็งในพืน้ทีรั่บผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  : งานคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อโครงการ  :  โครงการตรวจมาตราฐานของสถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคและน้ าแข็ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ



2. เพือ่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพืน้ทีว่่าจะได้บริโภคน้ าและน้ าแข็งทีม่ีความสะอาดปลอดภัย

3. เพือ่ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.จัดท าและเสนอโครงการ สถานทีผ่ลิตน้ าบริโภค 1.สถานทีผ่ลิตได้รับการ 1.สถานทีผ่ลิตผ่าน มกราคม 2563 PP CUP 12,500       งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินงานตามโครงการ และน้ าแข็งภายในเขต ตรวจสอบทุกแห่ง 100% ตามเกณฑ์มาตราฐาน ซ้ือชดุทดสอบ 12,500 บาท

2.1.ตรวจประเมินสถานทีผ่ลิต อ าเภอปากพะยูน 2.สถานทีผ่ลิตผ่านเกณฑ์ 2.ประชาชนในพืน้ที่  - ชุดทดสอบโคลิฟอร์มจ านวน 10 ชุด x 750 = 7,500 บาท

2.2.เก็บตัวอย่างเพือ่ส่งวิเคราะห์ มาตราฐานสถานทีไ่ม่น้อย ได้รับความปลอดภัย  - ชุดทดสอบ PH จ านวน 10 ชุด X 500 = 5,000 บาท

2.3.ด าเนินการกับสถานทีผ่ลิตที่ กว่า 80% จากการบริโภคน้ า

ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตราฐาน และน้ าแข็ง

3.สรุปและประเมินผล

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

3. การส่งวิเคราะห์ผ่าน

เกณฑ์มาตราฐานไม่น้อย

กว่า 80%

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



วัตถุประสงค์ของโครงการ  …

1. เพือ่เป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจ าหน่ายอาหารภายในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

2. เพือ่เพิม่พูนองค์ความรู้และเพิม่ศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสม 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  :  งานคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อโครงการ  :  โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยจากสารปนเปือ้น



ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ ตลาดสดประเภท 1 1.จ านวนแผงขายได้รับการ กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่ม ธ.ค 62- ก.พ 63 PP CUP 38,440       งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินการตามโครงการ  กลุ่มผู้บริโภค สุ่มตรวจผัก  > 80% ผู้ประกอบการใน  - ป้ายไวนิลให้ความรู้ จ านวน 4 ชุด x  2000 บาท

2.1 เก็บตัวอย่างอาหารทดสอบสาร  กลุ่มผู้ประกอบการ 2.กลุ่มผู้บริโภคมีความรู้ ตลาดสดประเภท 1 เป็นเงิน 8,000 บาท

ปนเปือ้น เร่ืองการบริโภคอาหาร มีความรู้ในการเลือก  - ค่าจัดซ้ือตัวอย่างอาหาร จ านวน 2,500 บาท

2.2.จัดท าแผ่นพับ ป้ายไวนิล ปลอดภัย >80% ซ้ืออาหารอย่างปลอดภัย  - -ค่าจัดท าป้าย CLEAN FOOD GOOD TEST  50 ร้าน x 200

2.3.จัดกิจกรรมถ่ายทอด อบรมให้ 3.กลุ่มผู้ประกอบการมี เป็นเงิน 10,000 บาท

ความรู้ ในตลาดสดประเภท 1 ความรู้เร่ืองอาหารปลอด

3.สรุปและประเมินผล ภัย > 80%

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

 - ค่าซ้ือชดุทดสอบ จ านวน 23,940 บาท

ชุดทดสอบหายาฆา่แมลง TV kit 12 ชุด x 1000 = 12,000 บาท

ชุดทดสอบซาลิคซิลิคในอาหาร 8 ชุด x190 = 1,520 บาท

ผู้รับผิดชอบ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ



ชุดทดสอบไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร 6 ชุด x 170 = 1,020 บาท

ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร 6 ชุด x 150 = 900 บาท

ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า 2 ชุด x 850 = 1,700 บาท

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น 4 ชุด x 800 = 3,200 บาท 

ชุดทดสอบฟอร์มาลีน 120 ชุด x 30 = 3,600 บาท

1. เพือ่ให้ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองส าอางทีป่ลอดภัย

2. เพือ่ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังเคร่ืองส าอางทีไ่ม่ปลอดภัยในการใช้ หรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2535 ในสถานทีจ่ าหน่าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  :  งานคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อโครงการ  :  โครงการเคร่ืองส าอางปลอดภัย



3. เพือ่ลดปัญหาการใช้เคร่ืองส าอางทีไ่ม่ปลอดภัย

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ ร้านค้าทีม่ีการจ าหน่าย 1.สถานทีจ่ าหน่าย มีจ า 1.ร้านค้าได้รับ มกราคม 2563 PP CUP 22,000       งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินการตามโครงการ เคร่ืองส าอาง หน่ายเคร่ืองส าอางทีม่ี การตรวจเฝ้าระวังและ ซ้ือชดุทดสอบ 10,750 บาท

2.1.จัดซ้ือชุดทดสอบ ฉลากถูกต้องไม่น้อยกว่า ตรวจคุณภาพของ    - retinoic acid  5 ชุด x 950 บาท = 4,750 บาท

2.2.ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ 85% เคร่ืองส าอาง    - hydroquinone 5 ชุด x 450 บาท = 2,250 บาท

2.3.สุ่มเก็บตัวอย่างเคร่ืองส าอาง 2.เคร่ืองส าอางทีผ่่านการ    - ปรอท 5 ชุด x 750 บาท = 3,750 บาท

2.4.ตรวจสารต้องห้ามในเคร่ือง ตรวจสอบฉลากและตรวจ ซ้ือเครื่องส าอางส าหรับทดสอบ 11,250 บาท

ส าอาง สารต้องห้ามมีความปลอด    - เคร่ืองส าอางทีใ่ช้ทดสอบ จ านวน 11,250 บาท

3.สรุปและประเมินผล ภัยไม่น้อยกว่า 85%

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

3.ผู้ประกอบการตระหนัก

ถึงเคร่ืองส าอาง

อันตราย

ผู้รับผิดชอบ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน



1. เพือ่ทราบสถานการณ์ ค่าสารโพลาร์ในน้ ามันทอดของผู้ประกอบการขายอาหารทอดในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

2. เพือ่ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค มีความเข้าใจถึงอันตรายของน้ ามันทอดซ้ าต่อสุขภาพ และเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพือ่หลีกเล่ียงการได้รับสารพิษจากน้ ามันทอดซ้ า 

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ ร้านจ าหน่ายอาหารทอด 1.ร้อยละของการสุ่มตรวจ 1.ประชาชนในพืน้ที่ มกราคม 2563 PP CUP 4,250        งานเภสัชกรรม

2.ขั้นด าเนินการ ในเขต อ.ปากพะยูน สารโพล่าร์ได้มาตราฐาน เป้าหมายได้บริโภค ซ้ือชดุทดสอบ 4,250 บาท

2.1.จัดซ้ือชุดทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อาหารทอดทีป่ลอดภัย  - ค่าชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า 5 ชุด x 850 บาท

2.2.ส ารวจข้อมูลร้านอาหารทอด 2.ร้านจ าหน่ายอาหารทอด 2.ประชาชนมีความรู้ เป็นเงิน 4,250 บาท

2.3.สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ได้รับป้ายไม่น้อยกว่า 80% และมีพฤติกรรมการ

2.4.สัมภาษณ์ผู้บริโภค 3.รายการอาหารทีไ่ม่ผ่าน บริโภคอาหารทอดที่

2.5.รณรงค์ให้ความรู้ เกณฑ์ได้รับการตรวจสอบ ปลอดภัย

2.6.ตรวจสารโพล่าร์ ซ้ า 100% ปรับให้เป็น output

2.7.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

ตวัชี้วัด ระยะ
กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

ชื่อแผนงานหลัก  :  งานคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อโครงการ  :  โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารทอดปลอดภัย



ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

3.สรุปและประเมินผล

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



1. เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้การใช้ยาแผนโบราณอย่างปลอดภัย

2. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบแหล่งกระจายยาในชุมชน เช่น ร้านช า รถเร่ ร้านขายยา มิให้มีการลักลอบขายยากลุ่มสเตียรอยด์ อย่างผิดกฎหมาย

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอายุ 60 1. ทุกครัวเรือนเป้าหมาย 1. ประชาชนมีความรู้ใน มกราคม 2563 PP CUP 3,250        งานเภสัชกรรม

2.ขั้นด าเนินการ ปีขึ้นไป และป่วยด้วยโรค ทีไ่ด้ส ารวจและให้ความรู้เร่ือง การใช้ยาแผนโบราณและ ซ้ือชดุทดสอบ 3,250 บาท

2.1.จัดซ้ือชุดทดสอบ เร้ือรังอย่างน้อย 1 ใน 7 สเตียรอยด์ ยากลุ่มสเตียรอยด์  - ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ  50 ชุด x 65  บาท

2.2.ส ารวจครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเกาท์ 2. ครัวเรือนเป้าหมายพบการใช้ 2. มีการเฝ้าระวังแหล่ง เป็นเงิน 3,250 บาท

2.3. รณรงค์ให้ความรู้ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ยาแผนโบราณปลอมปนสเตีย กระจายยาแผนโบราณ

2.4.เก็บตัวอย่างยาแผนโบราณ ความดันโลหิตสูง หอบหืด รอยด์ น้อยกว่าร้อยละ 10 ในชุมชน

2.5.ตรวจสอบสารสเตียรอยด์ ข่อเส่ือม และไตเร้ือรัง

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

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

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อแผนงานหลัก  :  งานคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อโครงการ  :  โครงการยาปลอดภัยในชุมชน

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน



ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

2.6. ให้ความรู้คร้ังที ่2 

3.สรุปและประเมินผล

ชื่อโครงการ  :  โครงการตรวจประเมินมาตราฐานร้านขายยา

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ชื่อแผนงานหลัก  : งานคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



1. เพือ่เฝ้าระวังและตรวจประเมินร้านขายยาในพืน้ทีใ่ห้เป็นไปตามมาตราฐานทีก่ระทรวงก าหนด
2. เพือ่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพืน้ทีว่่าได้บริโภคและรับบริการจากร้านขายยาทีม่ีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

ตวัชี้วัด ระยะ
ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ ร้านขายยาทุกประเภท 1.ร้านขายยาในพืน้ทีไ่ด้รับ 1.ร้านขายยาปฏิบัติ ตค 62 – กย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ -           งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินงานตามโครงการ ในเขตอ าเภอปากพะยูน การตรวจมาตราฐานร้อยละ ได้ถูกต้องตามระเบียบ
2.1ตรวจประเมินร้านขายยา 100 2.ประชาชนได้รับบริ
2.2.ด าเนินการกับร้านขายยาที่ 2.จ านวนร้านขายยาใน การจากร้านขายยาที่
ไม่ได้มาตราฐาน พืน้ทีถู่กต้องตามมาตราฐาน มีคุณภาพและได้ตาม
3.สรุปและประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  : งานคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ



1. เพือ่ตรวจประเมินสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในพืน้ทีใ่ห้เป็นไปตามมาตราฐานทีก่ระทรวงก าหนด

2. เพือ่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพืน้ทีว่่าได้รับบริการด้านสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนทีม่ีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ สถานบริการสุขภาพภาค 1.สถานบริการสุขภาพภาค 1.สถานบริการสุขภาพ ตค 62 – กย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ -           งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินงานตามโครงการ เอกชนประเภทไม่รับ เอกชนได้รับการตรวจประ ภาคเอกชนปฏิบัติได้

2.1ตรวจประเมินสถานบริการ ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ทุกแห่ง เมินร้อยละ 100 ถูกต้องตามทีก่ฏหมาย

สุขภาพภาคเอกชน ในอ าเภอปากพะยูน 2.จ านวนสถานบริการสุข ก าหนด

2.2.ด าเนินการสถานบริการสุขภาพ ภาพภาคเอกชนปฏิบัติถูก 2.ประชาชนในพืน้ที่

ภาคเอกชนทีย่ังไม่ได้มาตราฐาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับบริการด้านสุข

ภาพจากสถานบริการ

สุขภาพภาคเอกชนที่

ได้มาตราฐาน

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

3.สรุปและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ  :  โครงการตรวจประเมินมาตราฐานสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ



1. เพือ่เฝ้าระวังและตรวจสอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของช าภานในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย

2. เพือ่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพืน้ทีว่่าได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยความปลอดภัย

3. เพือ่สร้างภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักและเฝ้าระวังตนเองจากการจ าหน่ายและบริโภคสินค้า

ตวัชี้วัด ระยะ
ผู้รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ  :  โครงการตรวจสอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของช า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  : งานคุ้มครองผู้บริโภค



ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ สถานทีจ่ าหน่ายผลิต 1.ร้านขายของช าในพืน้ที่ 1.พืน้ทีเ่ป้าหมายได้รับ มกราคม 2561 PP CUP 3,900 งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินงานตามโครงการ ภัณฑ์สุขภาพและร้าน ไม่พบการจ าหน่ายยาอัน การตรวจผลิตภัณฑ์ ซ้ือชดุทดสอบ 3,900 บาท

2.1ตรวจสถานทีจ่ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ขายของช า ในเขตอ าเภอ ตราย และขายยาสามัญ สุขภาพครบทุกแห่ง  - ค่าชุดทดสอบสาร STEROID ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 3 ชุด 

สุขภาพและร้านขายของช าในเขต ปากพะยูน ประจ าบ้านถูกต้องไม่น้อย 2.ผู้ประกอบการหรือผู้ ชุดละ 1,300 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท

พืน้ทีรั่บผิดชอบ กว่าร้อยละ 80 ของร้านค้า จ าหน่ายมีความรู้เร่ือง

3.สรุปและประเมินผล ดูนิยามให้ชัด ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

สามารถจ าหน่ายได้ใน

ร้านขายของช า

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

2.ร้านขายของช ามีการจ า

หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

สุขภาพทีม่ีฉลากถูกต้อง

ร้อยละ 90

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ



1. เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ด้านยา-วัคซีน และการประเมิน ADR ส าหรับสถานบริการระดับรอง

2. เพือ่ส่งเสริมให้หน่วยบริการระดับรองมีการบริหารเวชภัณฑ์และการจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพือ่สร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมในสถานบริการสุขภาพ

4. เพือ่ให้หน่วยบริการระดับรองได้ตระหนักถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมีระบบการส่งต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ตวัชี้วัด ระยะ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อกลยุทธ์   :     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก  : การพัฒนาองค์ความรู้ด้านยา-วัคซีน และการประเมิน ADR ส าหรับสถานบริการระดับรอง

ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านยา-วัคซีนและการประเมิน ADR ส าหรับสถานบริการระดับรอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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



ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ ระดับรองภายในอ าเภอ 1.ผลสรุปการประเมินผล 1.หน่วยบริการระดับ กุมภาพันธ์ 2563 PP CUP 28,000 งานเภสัชกรรม

2.ด าเนินงานตามโครงการ ปากพะยูน  แห่งละ 2 ตามเกณฑ์บริหารจัดการ รองผ่านเกณฑ์การ จัดประชมุ 5,400 บาท

2.1.จัดท าคู่มือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ตาม คน สสอ. 2 คน ด้านยาและวัคซีน ประเมินด้านยาและ  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 45 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 2,250 บาท

โครงการทีว่างไว้ 2.รายงานการส่งต่อข้อมูล วัคซีนร้อยละ 95  - อาหารกลางวัน จ านวน 45 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 2,250 บาท

2.2.จัดอบรมให้ความรู้ด้านยา-วัคซีน ADR ประจ าเดือน 2.หน่วยบริการระดับ

และการประเมิน ADR รองมีระบบการส่งต่อ

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

3.สรุปและประเมินผล 3.แบบประเมินความรู้ก่อน ADR อย่างชัดเจน ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์  28,000 บาท

และหลังการอบรม 3.หน่วยบริการระดับ  -คู่มือการใช้ยาหน่วยปฐมภูมิ CUP ปากพะยนู 20 x150 = 3,000 บาท

รองสามารถคัดกรอง  -บัตรแพ้ยา  3x500 = 1,500 บาท

และประเมินการแพ้ยาได้  -แบบฟอร์มบันทึก ADR  ( มี copy) 15x300 = 4,500 บาท

 -แบบฟอร์มบันทึก  Naronjo (มี copy) 15x300 = 4,500 บาท

 -สมุดวัคซีนส าหรับผู้ใหญ่ 20x500 = 10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ตรวจคัดกรองผู้ได้รับสารพิษก าจัดศรัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต
2. เพือ่สร้างความตระหนักให้กับเกษรตกรในการใช้สารพิษ/ยาฆา่แมลง

ตวัชี้วัด ระยะ
ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1.จัดท าและเสนอโครงการ เกษตรกรในเขตพืน้ทีรั่บ 1.เกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้รับการคัด 1.เกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้รับ มกราคม 2563 งบกองทุน 37,500       รพ.สต.ทกุแหง่

2.ด าเนินงานตามโครงการ ผิดชอบอ าเภอปากพะยูน กรอง 100% โดย การคัดกรองสารพิษตกค้าง ซ้ือชดุทดสอบ 37,500 บาท
2.1.จัดหาชุดทดสอบสารเคมี  - ผู้ทีม่ีผลการทดสอบปรกติมี ทุกคน และอยู่ในระดับที่  - ชุดทดสอบโคลินเอสเตอเรส  25x1500 = 37,500 บาท
2.2.เก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ การเฝ้าระวังปีละ 1 คร้ัง ปลอดภัย รพ.สต + PCU 18 
3.สรุปและประเมินผล  - ผู้ทีม่ีความเส่ียงต้องเจาะติด รพ.ปากพะยูน 5

ตามทุกเดือนจนปกรติ และติด ตรวจผู้ค้าในตลาดสด 2

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์   :    ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคีเครือขา่ยในการดแูลสุขภาพของประชาชน
ชื่อแผนงานหลัก  : งานคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อโครงการ  :  โครงการตรวจยาฆา่แมลงตกค้างในเกษตกร

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

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ตามทุก 6 เดือน / 1 ปี

ชื่อกลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ชื่อแผนงานหลัก ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

ชื่อแผนงานรอง กลุ่มวัยสูงอายุ

ชื่อโครงการ โครงการเพิม่การเข้าถึงการรับบริการผ่าตัดตาต้อกระจกกลุ่มผู้สูงอายุเครือข่าย อ าเภอปากพะยูน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงตาบอดจากต้อกระจกได้รับการผ่าตัดต้อกระจก 

2. เพือ่ผู้ป่วยโรคต้อกระจกมีความพึงพอใจในการผ่าตัด

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.ประชุมคณะท างานเครือขา่ยอ าเภอ จนท.สาธารณสุข  -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม มีงบประมาณ/ ธ.ค.62, พ.ค..63 PP CUP/ท้องถิ่น/ 36,500       ภชภณ/ศุภวลัย์

ปากพะยูน ตัวแทนอบต./ ประชุมร้อยละ100 การสนับสนุน สปสช.

2.จดัประชุมชี้แจงซักซ้อมความเขา้ใจ เทศบาล ทรัพยากรจากท้องถิ่น  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน x 25 บาทx2คร้ัง = 1,500 บาท

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



การด าเนินงานโครงการผ่าตัด แกนน า  - อาหารกลางวัน จ านวน 30 คน x 50 บาท x 2คร้ัง =3,000 บาท

ต้อกระจก

3.คัดกรองตาต้อกระจกโดยใช้ ผู้สูงอายุมา ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงตาบอด ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงตาบอด  - ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการ (ไวนิล) 3 ชุด x 500 บาท =1,500 บาท

เคร่ืองวัดโดยแพทย์ คัดกรอง400คน จากต้อกระจกได้รับการตรวจ จากต้อกระจกได้รับการ  - ค่าอาหารว่างจนท. จ านวน 30 คน x 25 บาทx2มื้อx2คร้ัง 

ยืนยันด้วยเคร่ือง ร้อยละ100 ตรวจยืนยันด้วยเคร่ือง
เป็นเงิน 3,000 บาท

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

4.ผ่าตัดตาต้อกระจก ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงตาบอด ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงตาบอด ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงตาบอด  - อาหารกลางวันจนท. จ านวน 30 คน x 50 บาทx2 คร้ัง =3,000 บาท

จากต้อกระจกได้รับ จากต้อกระจกได้รับ จากต้อกระจกได้รับ  - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 18,000 บาท

การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดต้อกระจก 

จ านวน 200 คน ร้อยละ100

5.พิธีเปิดตา ผู้ทีผ่่าตัดต้อกระจก  - ค่าอาหารว่างผู้ป่วยและผู้ร่วมโครงการ จ านวน 130 คน x 25 บาท

จ านวน 200 คน 2 คร้ัง เป็นเงิน 6,500 บาท

ผู้ร่วมโครงการ 30 คน

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



































 





















 - อาหารกลางวันจนท. จ านวน 30 คน x 50 บาทx2 คร้ัง =3,000 บาท



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเครือข่าย อ าเภอปากพะยูน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ ทักษะ บุคลากรให้มีความรู้สามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

2. เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันหิตสูงได้รับการดูแลรักษาทีเ่หมาะสมตามแนวทางปฏิบัติ

3. เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน้ าตาลและระดับความดันโลหิตได้

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.ประชุมคณะท างาน NCD 18 แห่ง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ผู้ป่วยเบาหวานและ ต.ค. , ธ.ค.2562 และ  ไม่ใช้งบประมาณ -                พิมประไพ

เครือข่ายอ าเภอปากพะยูนเพือ่ 25 คน ประชุมร้อยละ100 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ก.พ. ,เม.ย.ม.ิย.

ติดตามการท างานและพัฒนา ได้รับการดูแลรักษาตาม  ส.ค. 2563

เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 2 เดือน/คร้ัง มาตรฐานและสามารถ

ควบคุมระดับน้ าตาล

และระดับความดันโลหิต

ได้

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

2.ก าหนดแผน นิเทศน์ติดตามผลลัพธ์  

การด าเนินงานโรคเร้ือรังในรพ.สต,

โดยแพทย์และ CM โรงพยาบาล

ปากพะยูน

3.ตรวจสอบเวชระเบียนการรักษาโดย

ผู้ช านาญกว่า ในทุกรพ.สต.

4.ประสานงาน IT ในการจัดการข้อมูล

 ของเครือข่าย

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

2. เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สามารถดูแลตนเองได้

3. เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการดูแลตนเองในการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.คัดกรองเบาหวาน/ความดัน ผู้ป่วยอายุ 35 ปี กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ใน อัตราการเกิด ต.ค. 62 – ม.ค.63 งบ PP คปสอ.                   -   พิมประไพ

โลหิตสูงกลุ่มเป้าหมาย ขึ้นไป อ าเภอ การดูแลตนเอง ในระดับดี โรคเบาหวาน และ

ปากพะยูน ร้อยละ 80 ความดันโลหิตสูงราย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



17,917 คน ใหม่  ลดลง

2.แยกกลุ่ม เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม  

กลุ่มสงสัยเป็นโรค การดูแลตนเองในระดับดี

ร้อยละ 60

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

3.ให้การดูแล โดยโดยให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัด  

และส่งเสริมเร่ืองการปรับเปล่ียน กรองร้อยละ 90

พฤติกรรมทีเ่หมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย

โดยมีส่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง

ชื่อโครงการ โครงการเพิม่การเข้าถึงการวินิจฉัยเบาหวาน โดยการตรวจ 75 กรัม OGGT เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายทีส่งสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคเบาหวานโดยการตรวจ 75 กรัม OGGT

2 .เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการยืนยันการวินิจฉัยเบาหวานโดยการตรวจ 75 กรัม OGGT ได้รับการรักษาและสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้

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

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

ตรวจยืนยันการวินิจฉัยกลุ่ม IFG หรือ กลุ่มเป้าหมาย  -กลุ่มเป้าหมายได้รับการ  -ผู้ป่วยเบาหวานเข้าถึง ต.ค. 62 – ส.ค.63 งบ PP คปสอ. 8,000.00         พิมประไพ

กลุ่มสงสัยป่วย โดยวิธี 75 gm OGTT IFG (FBS100- ตรวจยืนยืนยันการวินิจฉัย การวินิจฉัยและการ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย



เพิม่กิจกรรมค้นหา 125)  หรือผู้ที่ ด้วยวิธีวิธี 75 gm OGTT รักษาทีถู่กต้องรวดเร็ว  -ค่าจัดซ้ือน้ าตาล 75 gm OGTT จ านวน 50 กระป๋อง x 50 บาท =2,500 บาท 

สงสัยป่วย  มากกว่าร้อยละ 80  - ผู้ป่วยเบาหวานราย  -ค่าน้ ายาตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 20 ราย x 20 = 4,000 บาท

เบาหวานอ าเภอ  -กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับ ใหม่ได้รับการดูแลรักษา  -เคร่ืองชั่ง Digital ชั่งน้ าตาล 1500 บาท  

ปากพะยูน การตรวจยืนยืนยันการ ทีร่วดเร็ว และสามารถ

จ านวน 200 คน วินิจฉัยว่าเป็นโรค ควบคุมระดับน้ าตาลได้

เบาหวานได้รับการ

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

วินิจฉัยและรักษาตาม

มาตรฐาน 100%

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานอ าเภอปากพะยูน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ป่วย DM ในเครือข่ายอ าเภอปากพะยูนได้รับการตรวจจอประสาทตาด้วยเคร่ืองถ่ายภาพ Fundus camera

2. เพือ่ให้ผู้ป่วย DM ทีต่รวจพบภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตาได้รับการดูแลทีเ่หมาะสม

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

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1. การคัดกรองจอประสาทตาใน ผู้ป่วย DM ใน ผู้ป่วย DM ได้รับการคัด ลดความรุนแรงของ  ต.ค 62-ธ.ค.62 งบ PP คปสอ. 5,000.00         พิมประไพ

 ผู้ป่วย DM อ าเภอ กรองจอประสาทตา ภาวะแทรกซ้อนทางตา

 -ประชุมคณะท างานเพือ่เตรียม ปากพะยูน มากกว่าร้อยละ 80 จากโรคเบาหวาน  - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 5,000 บาท 

ความพร้อม จ านวน

 -ประสาน พยาบาลเฉพาะทางตา 2,316 คน

รพ.เขาชัยสนเพือ่ให้บริการตรวจตา

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

 -ให้บริการตรวจตาผู้ป่วยในเครือข่าย

 จ านวน 10วัน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาคุณภาพคลินิก NCD & CKD เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



1. เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และผู้ป่วย CKD ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. เพือ่พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย DM/HTและ CKD ของเครือข่ายอ าเภอปากพะยูน

3. เพือ่ให้เครือข่าย คปสอ.ปากพะยูน ผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Plus และ CKD คุณภาพ

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.ประชุมคณะท างาน NCD เครือข่าย 18 แห่ง  - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  - เครือข่ายผ่านเกณฑ์ ต.ค. , ธ.ค. ,ก.พ. ,เม.ย., , ไม่ใช้งบประมาณ พิมประไพ

อ าเภอปากพะยูนเพือ่ติดตามการ 22 คน ประชุม ร้อยละ 100 การประเมิน NCD ม.ิย. ,ส.ค.

ท างานและพัฒนาเครือข่ายอย่าง รพ.สต 18 แห่ง Clinic  Plus

ต่อเนื่อง 2 เดือน/คร้ัง  - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  - ผู้รับบริการได้รับการ

2. Update วิชาการการดูแลผู้ป่วย มากกว่าร้อยละ 80 ดูแลทีม่ีคุณภาพตาม

โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงและ มาตรฐานการดูแล

 ไตเร้ือรัง เขียนวิธีการว่าท าอย่างไร

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

3.จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พยาบาลวิชาชีพ  -ผู้ป่วยเบาหวาน ธ.ค.-62 ไม่ใช้งบประมาณ

Conferene Case ระหว่างเครือข่าย คลินิก NCD ความดันโลหิตสูง

ทัง้ โรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต และแผนกต่างๆ สามารถควบคุมระดับ

และให้ ทุกแห่งมีการน าเสนอวิชาการ รวม 35 คน น้ าตาลและระดับความ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



R2R ในเร่ืองการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ดันโลหิตได้

4.นิเทศ ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานในพืน้ทีทุ่ก รพ.สต

5.รับประเมิน NCD Clinic Plus พยาบาลคลินิก  - เครือข่าย ผ่านการ  -ผู้ป่วย CKD สามารถ ม.ีค.-63          3,500.00

ประชุมราชการ โรคเร้ือรัง, ประเมิน NCD Clinic ชะลอการเส่ือมของไตได้

ทีมสหวิชาชีพ  Plus ระดับดี  -เครือข่าย ผ่านการ  -ค่าอาหารกลางวันจ านวน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท x 35คน  = 1,750 บาท

และพยาบาลใน ประเมิน NCD Clinic  -ค่าอาหารว่างจ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 35 คน = 1,750 บาท

รพ.สต. ทุกแห่ง Plus ระดับดี

ในอ าเภอ

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

ปากพะยูนและ

ทีมประเมิน

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



รวม 35 คน

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ             

ชื่อแผนงานรอง งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อโครงการ โครงการ SMBG ในผู้ป่วยเบาหวาน

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเป้าหมายได้รับการท า SMBG และได้รับการดูทีเ่หมาะสม 

2. เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทีท่ า SMBG ,มีความรู้และพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในกรดูแลตนเอง

3. เพือ่ให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีท่ า SMBG สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

 -ท า SMBG ในกลุ่มเป้าหมายใน ผู้ป่วย DM กลุ่ม  -กลุ่มเป้าหมายได้รับการ  -ผู้ป่วย DM สามารถ ต.ค. 62 – ก.ย.63   งบ PP คปสอ.         19,800.00 พิมประไพ

เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน ได้แก่ Uncontrolled ท า SMBG และได้รับการ ควบคุมระดับน้ าตาลได้

 DM  Uncontrolled และ DM และ DM  ทีฉ่ีด รักษาอย่างเหมาะสม  - ค่า Strip test 30 test/ราย x 50 ราย x 10 บาท = 15,000 บาท 

ทีฉ่ีด Insulin Insulin จ านวน 100%  - ค่าเคร่ืองเจาะน้ าตาล 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,400 =4,800 บาท

 -ฝึกทักษะการเจาะ DTX แก่กลุ่ม 50 ราย  - ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท า (ซ้ือ strip แล้วขอแถมเคร่ือง)  

เป้าหมายและแจกเคร่ืองเจาะ DTX SMBG สามารถควบคุม

เจาะเองทีบ่้าน วันละ7 คร้ัง เป็นเวลา ระดับ HbA1c <7 40%

 3 วัน

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

 -ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามผล  

SMBG

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณกิจกรรม



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต พิชิตเบาหวาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ทีถู่กต้องในการดูแลตนเอง

2. เพือ่ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการดูแลตนเอง

3. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

 -ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม  -ผู้ป่วยเบาหวาน  -ผู้ป่วยเบาหวานทีเ่ขา้ร่วม  -อัตราการเกิดภาวะ พ.ย. 62 – พ.ค.63 งบ PP คปสอ. 10,400.00        พิมประไพ

โครงการ ได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานราย รายใหม่ ปี โครงการมีความรู้ในการ แทรกซ้อนจากโรค  -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 80 คน x50 = 4,000 บาท

ใหม่ทุกรายในปีงบประมาณ 2562 62-63 จ านวน ดูแลตนเองในระดับดี เบาหวาน และโรคความ  -ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 80 คน x2มื้อX25บาท =4,000 บาท

 และ 2563 80 ราย ร้อยละ 80 ดันโลหิตสูงลดลง  -ค่าคู่มือในการดูแลตนเองจ านวน 80 ชุดๆ ละ x30 =2,400 บาท 

 -จัดประชุมให้ความรู้  -ผู้ป่วยเบาหวานทีเ่ข้าร่วม  

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



เร่ืองโรคเบาหวาน  การปรับเปล่ียน โครงการสามารถควบคุม  

พฤติกรรมในการดูแลตนเอง 

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  เร่ืองอาหาร ยา  ระดับน้ าตาลได้ HbA1c

การออกก าลังกาย <7ร้อยละ50

 - จัดการรายกรณีในทุกรายพร้อมนัด  

ต่อเนื่องในคลินิกเบาหวานทุก

1-2 เดือนเป็นเวลา 6 เดือน

-ประเมินผลโครงการ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เครือข่ายอ าเภอปาพะยูน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีความรู้ทีถู่กต้องในการดูแลตนเอง

2. เพือ่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการดูแลตนเอง

3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง
ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

 -ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม  -ผู้ป่วยความดัน  -ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  -อัตราการเกิดภาวะ พ.ย. 62 – พ.ค.63 ไม่ใช้งบประมาณ                   -   พิมประไพ

โครงการ ได้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โลหิตสูงทีไ่ม่ ทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความรู้ แทรกซ้อนเร้ือรังใน

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับกิจกรรม เป้าหมาย



ทีไ่ม่สามารถควบคุมระดับความดัน สามารถควบคุม ในการดูแลตนเองในระดับ ผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตได้BP>140/90mmhg ระดับความดัน ดีร้อยละ 80 (ระบุว่าใช้ โลหิตสูงลดลง

 -จัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ ประเมิน โลหิตได้BP> เคร่ืองมืออะไร)

พฤติกรรม  ใช้ส่ือโมเดลอาหารตามวิถี 140/90mmhg  -ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่  

ชีวิตชาวปากพะยูน จัดการรายกรณี ทีส่มัครใจเข้า เข้าร่วมโครงการมี  

พฤติกรรมในการดูแล

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

โดยนัดต่อเนื่องทุกเดือนเป็นเวลา ร่วมโครงการ ตนเองระดับดีร้อยละ 60

6 เดือน จ านวน 180 คน  (ระบุว่าใช้เคร่ืองมืออะไร)

 -ประเมินผลโครงการ  -ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่

เข้าร่วมโครงการสามารถ

ควบคุมระดับ

ความดันโลหิตได้ BP

<140/90mmhg

ร้อยละ70

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการเสริมพลัง ปรับเปล่ียนป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพือ่ให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการเกิดโรค

2.ผู้ป่วยทีม่ีอาการโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทันเวลา ภายใน1ชม.ร้อยละ 60

3.ลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.การประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ  -กลุ่มเป้าหมาย  -กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  -อัตราการป่วยโรค ต.ค. 62 – ม.ค.63 ไม่ใช้งบประมาณ                   -   พิมประไพ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



และหลอดเลือดในคนไทย(Thai CV ประชาชนอายุ เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดลดลง

Risk score) ในประชนกลุ่มเส่ียง 35 ปีขึ้นไป และหลอดเลือดหัวใจใน  -ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

(35ปีขี้นไป) อ าเภอปากพะยูน ระดับดี ร้อยละ  80 สมองเข้ารับบริการ

จ านวน ถ้าวัดความรู้ต้องมีแบบ ทันเวลา  

17,917 คน ประเมิน ใส่กิจกรรมเพิม่  

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

2.แยกกลุ่ม เป็นกลุ่มเส่ียงต่ าเส่ียง  -กลุ่มเป้าหมาย  -กลุ่มเป้าหมายมี

ปานกลาง เส่ียงสูง เส่ียงสูงมาก ประชาชนอายุ พฤติกรรมสุขภาพที่

เส่ียงอันตราย 35 ปีขึ้นไป เหมาะสมในการป้องกัน

3.ให้ความรู้ เร่ืองโรคและการ อ าเภอปากพะยนู การเกิดโรคหลอดเลือด

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ จ านวน หัวใจ

ป้องกันการเกิดโรคและการดูและ 17,917 คน

รักษาทีเ่หมาะแก่กลุ่มเป้าหมาย ในทุก

หน่วยบริการทัง้โรงพยาบาล และ

รพ.สต.

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง

ชื่อแผนงานหลัก งานโรคไม่ติดต่อ

ชื่อแผนงานรอง 

ชื่อโครงการ โครงการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเบาหวาน /ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพือ่ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเครือข่ายอ าเภอปากพะยูนได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

2.เพือ่ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเครือข่ายอ าเภอปากพะยูนมีความรู้ในการดูแลตนเอง

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ
กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



1.ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน  -ผู้ป่วยเบาหวาน  -ผู้ป่วยเบาหวาน /  -อัตราการขาดนัดลดลง ต.ค. 62 – ม.ิย.63 งบ PP คปสอ. 19,500.00        พิมประไพ

และโรคความดันโลหิตสูงแก่ผู้รับ และผู้ป่วยความ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมี  -อัตราการควบคุม  -ค่าจดัท าคู่มือ สมุดประจ าตัวผู้ป่วยเบาหวาน ส าหรับเครือขา่ย จ านวน 500 เล่ม  

บริการ ดันโลหิตสูงทัง้ ความรู้ในการดูแลตนเอง ระดับน้ าตาลและระดับ เล่มละ 15 บาทเป็นเงิน 7,500 บาท

2.แจกเอกสารคู่มือการดูแลตนเอง รายเก่าและราย ในระดับดีร้อยละ 80 ความดันโลหิตได้เพิม่ขึ้น  -ค่าจดัท าคู่มือ สมุดประจ าตัว ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับเครือขา่ยจ านวน

 และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ใหม่ เครือข่าย  - อัตราการขาดนัดใน  800 เล่ม  x15 บาทเป็นเงิน 12,000 บาท

 ทัง้ผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่ อ.ปากพะยูน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ

ผู้ป่วย HT 4850 โรคความดันโลหิตสูงลดลง

ราย  

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

ผู้ป่วยเบาหวาน  

2020 ราย

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพสู่การรับรองมาตรฐาน

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองมาตรฐานHA

ชื่อแผนงานรอง เตรียมความพร้อมเพือ่รับการเยี่ยมส ารวจเพือ่เฝ้าระวังกระบวนการพัฒนาคุณภาพHA

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพเพือ่ธ ารงค์รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานHA

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้รพ.มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



2. เพือ่ธ ารงค์รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานHA

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เตรียม จนท.รพ. 35 คน  -  รพ.มีแผนเตรียมความ  รพ.ผ่านREACCREDITATION ตค. - พย. 2562 เงินบ ารุง 34,260            ศุภวลัย/์ละออง

ความพร้อม ACT to พร้อมเพือ่พัฒนาคุณภาพ

REACCREDITATION จ านวน 3 วัน สอดคล้องตามมาตรฐาน  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 35 คน x 25 บาทx2มื้อx3 วัน = 5250 บาท

 - รพ.มีเอกสารHAR  - อาหารกลางวัน จ านวน 35 คน x 50 บาท x 3 วัน = 5,250 บาท

 - มSีAR ส่งเพือ่รับการ  - ค่าสมนาคุณวิทยากร 18 ชม.x 1200บาท =21,600บาท

ประเมินภายในระยะเวลา  - ค่าชดเชยเชื้อเพลิงส าหรับวิทยากรไปกลับ90 กม.x 4บาทx6 เทีย่ว =2160บาท

ทีก่ าหนด

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

2.รับการเยี่ยมส ารวจเพือ่เฝ้าระวัง จนท.รพ. 50 คน  -โรงพยาบาลผ่านการ เพือ่ให้รพ.มีการพัฒนา กพ.63 เงินบ ารุง 23,000            ศุภวลัย/์ละออง

กระบวนการพัฒนาคุณภาพHA เยี่ยมส ารวจเพือ่เฝ้าระวัง คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 50 คน x 25 บาทx2มื้อ = 2,500 บาท

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานHA  - อาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x50 บาท  =2500 บาท

HA  - ค่ารับการตรวจเยี่ยม ส ารวจเพือ่เฝ้าระวังกระบวนการพัฒนาคุณภาพ HA 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



1 manday  x 18000 บาท

ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

ชื่อแผนงานรอง 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทีบ่้าน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลต่อเนื่องและตอบกลับผลการติดตามเยี่ยมไปยังโรงพยาบาลทีส่่งต่อผู้ป่วยทุกราย

2. เพือ่ฟืน้ฟูศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง (Care giver)

3. เพือ่จัดให้มีศูนย์ดูแลต่อเนื่องทีบ่้าน (Continuity of care: COC) และต่อยอดโปรแกรมบันทึกข้อมูลการดูแลต่อเนื่องทีบ่้าน(HHC)

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการและ  - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1.ร้อยละร้อยของกลุ่ม 1.ลูกข่าย (รพ.สต.) ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 PP คปสอ.         25,250.00 ปราณี

ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่องทีบ่้านทุก ทีม่ีภาวะพึง่พิง เป้าหมายได้รับการเยี่ยม ตอบกลับและส่งคืน 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน x 25 บาท x 3 คร้ัง =2,250 บาท

 4 เดือน (Care giver) 2. มีโปรแกรมบันทึก ข้อมูล ผลการติดตาม

จ านวน 180 คน ข้อมูลการดูแลต่อเนื่อง เยี่ยมไปยังโรงพยาบาล

 - คณะกรรมการ อย่างน้อย 1 โปรแกรม ทีส่่งต่อผู้ป่วยทุกราย

และผู้รับผิดชอบ

งานดูแลต่อเนื่อง

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

ทีบ่้าน จ านวน 3. มีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 2. ผู้ป่วย HHC.และ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



30 ราย ทีบ่้าน 1 ศูนย์ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

ได้รับการดูแลทุกราย

3. ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ

เยี่ยมบ้าน มีคุณภาพ

ชีวิตทีดี่ขึ้น ชะลอการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 180 คน x 25 บาท x 2 มื้อ =9,000 บ.

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 180 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 9,000 บาท

ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ 4. ค่าวัสดุในการประชุม = 3,000 บาท

พึง่พิง (Care giver) 5. ค่าห้องประชุม 2000

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



ชื่อกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ

ชื่อแผนงานรอง -

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้ และปฏิบัติตามมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

2. เพือ่ป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. เพือ่ให้หน่วยบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.จัดประชุมปฏิบัติการเร่ือง 1. ผู้รับผิดชอบ 1.เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม หน่วยบริการทุกแห่ง ม.ีค.-62 PP คปสอ.         22,200.00 ละออง

การพัฒนาระบบการป้องกัน  งาน PCU. และ เป้าหมายประชุม 100% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

และควบคุมติดเชื้อ รพ.สต.แห่งละ 2.เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติตามแนว การป้องกันและ  - ค่าวิทยากร 600 x 6 ชั่วโมง x 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท

และชี้แจงเตรียมความพร้อม 2 คน รวม ทางการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 100 คน  x 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท

มาตรฐานการประเมิน 36 คน ควบคุมการติดเชื้อ >80%  - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 100 คน x 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท

2.เจ้าหน้าที่  - ค่าวัสดุในการด าเนินการโครงการ 5,000 บาท

รพ.พยาบาล  

64 คน รวม 100 คน

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.นิเทศประเมินการปฏิบัติตาม 16 รพ.สต. หน่วยงาน รพ.สต.และ การปฏิบัติตามแนวทาง ธ.ค.-61 -              -                ละออง

แนวทางด้านการป้องกันและ  2 PCU PCU ได้รับการประเมิน ด้านการป้องกันและ พ.ค.-61

ควบคุมการติดเชื้อ 2 คร้ัง 16 รพ.สต. ตามเกณฑ์ ควบคุมการติดเชื้อทุก 

มีการสรุปผลการประเมิน PCU และรพ.สต.ผ่าน

3.ประชุมสรุปผลการประเมิน 2 PCU PCUและรพ.สต. 1 คร้ัง/ปี เกณฑ์ทุกมาตรฐาน ม.ิย.-61 -              -                ละออง

PCU และรพ.สต. มีข้อเสนอแนะ/

แนวทางในการพัฒนา

งานด้านการป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อ



ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

ชื่อกลยุทธ์   :  เพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

ชื่อแผนงานหลัก   :  เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ชื่อโครงการ   :  พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพือ่ให้บุคลากรมีความพร้อมในการบริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา

2. เพือ่ให้ประชาชนทีม่ีภาวะฉุกเฉินวิกฤตได้รับการดูแลอย่างทัว่ถึงปลอดภัย

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. จัดอบรม BCPR จนท.รพ.สต.  - ร้อยละเจ้าหน้าทีม่ีความรู้ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้เข้าใจ ก.ค.-63 PP คปสอ. 15,000.00        พิราภรณ์

จนท. รพ. ในการท า BCPR มากกว่า และสามารถท า   

หรือเท่ากับร้อยละ 80 BCPR ได้  - อาหารว่าง 200 x 25 เป็นเงิน 5000 บาท

 - เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมโครงการ  - ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2. ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ จนท.รพ.สต.  - ร้อยละเจ้าหน้าทีม่ีความรู้ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้เข้าใจและ ม.ีค.-63 PP คปสอ. 16,000.00        พิราภรณ์

จนท. รพ. การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิด สามารถปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติ เตรียมการ 

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

 - ร้อยละเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม  - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 30 คน x 1 มื้อ 1,500 บาท

โครงการ มากกว่าหรือ ขั้นซ้อมแผน

เท่ากับร้อยละ 50

 - ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมกิจกรรม 50 บาท x 30 คน x 1 มื้อ 1,500 บาท

 - อาหารว่างผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน x 25 x 2 คร้ัง เป็นเงิน 1,500 บาท

 - ค่าอาหารว่างผู้ร่วมซ้อม 200 คน x 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

 - ค่าอุปกรณ์ 5000 บาท



ชื่อกลยุทธ์ 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 62 – กย 63 PP คปสอ.          3,750.00 กาญจนา

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



Board ระดับอ าเภอ  ได้แก่  Board ระดับอ าเภอ   Board ระดับอ าเภอ

ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงาน ได้เข้าร่วมประชุม สามารถด าเนินงานได้ตาม  - ค่าอาหารว่างจ านวน 25 คน x 25 บาท x 6 คร้ัง เป็นเงิน 3,750 บาท

อนามัยแม่และเด็กใน PCU/ ร้อยละ 90 เป้าหมาย

รพ.สต.  25 คน จ านวน 4 คร้ัง

2. ประชุมฟืน้ฟูวิชาการ แก่ เจ้าหน้าที่คลินิกฝาก 1. หญิงต้ังครรภ์ฝาก 1. หญิงต้ังครรภ์และ PP คปสอ.          6,600.00

บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ ครรภใ์น รพ./PCU/ ครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์ ครอบครัว  -  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท x 30 คน x 2 = 1,500 บาท

เจ้าหน้าทีค่ลินิกฝากครรภ์ใน รพ. รพ.สต. งานหอ้งคลอด ก่อน 12 สัปดาห์ มีความรู้ ความตระหนัก  - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 30 คน =1,500 บาท

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

/PCU/รพ.สต./งานห้องคลอด เข้าร่วมประชุม 100% มากกว่าร้อยละ 50 ในการดูแลตนเอง การ  - ค่าวิทยากร 600 x 6 จ านวนเงิน 3,600 บาท

 - แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนิน 2. หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ เล้ียงลูกด้วยนมแม่ และ

งานมาตรฐานงานอนามัยแม่ ครบ 5 คร้ังคุณภาพ เล้ียงดูเด็กปฐมวัยให้มี

และเด็กระดับอ าเภอ ร้อยละ 50 พัฒนาการสมวัย

3. กิจกรรมจ่ายเกลือเสริมไอโอดีน หญิงต้ังครรภ์ฝาก หญิงต้ังครรภ์ฝาก ไม่เกิดภาวะพร่อง PP คปสอ.          4,000.00

ครรภ์รายใหม่ทุก ครรภ์รายใหม่ได้ ไทรอยด์ในทารก  - เกลือเสริมไอโอดีน 500 กรัม (400 ราย x 10 บาท จ านวนเงิน 4,000 บาท       

ราย รับเกลือเสริม แรกคลอด

ไอโอดีน

4. กิจกรรมตรวจคัดกรอง หญิงต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียงได้หญิงต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียง ผู้รับบริการได้รับการดูแล PP คปสอ. -                

50 gm /100 gm OGTT รับการคัดกรอง 50 gm/ได้รับการคัดกรอง 50 gm ทีม่ีคุณภาพตาม

ในหญิงต้ังครรภ์ 100 gm OGTT และได้/100 gm OGTT และ มาตรฐานการดูแลงาน

รับการดูแลรักษาตามได้รับการดูแลรักษาตาม อนามัยแม่และเด็กลูก



มาตรฐานร้อยละ 100มาตรฐาน เกิดรอดแม่ปลอดภัย

ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม

ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ

ชื่อโครงการ สร้างเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์และกลุ่มอายุ 0-2 ปี ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้หญิงมีครรภ์มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง

2. เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์และสามีใส่ใจสุขภาพช่องปากมากขึ้น

3. เพือ่ให้เกิดการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพของทีมสุขภาพอย่างเป็นระบบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ได้รับการ หญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ 60 ของหญิงต้ัง หญิงมีครรภ์มีความรู้ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 16,000 ภรอิชณน์

ตรวจสุขภาพช่องปาก ฝึกทักษะการ รายใหม่ ครรภ์ได้รับการตรวจ สามารถดูแลสุขภาพช่อง อุปกรณ์ท าความสะอาดช่องปาก 200 ชุด x 80 บาท = 16,000 บาท

แปรงฟัน และกิจกรรมควบคุม สุขภาพช่องปากและฝึก ปากของตนเองและลูก

คราบจุลินทรีย์ (ตอบสนองนโยบาย ทักษะการแปรงฟัน น้อยได้อย่างถูกต้อง

ของจังหวัดและกระทรวง)

2. หญิงมีครรภ์ทีม่ีปัญหาสุขภาพ หญิงต้ังครรภ์ราย ร้อยละ 80 ของหญิงต้ัง กระตุ้นและส่งเสริมให้ ต.ค. 62– ก.ย. 63 25,400 ภรอิชณน์

ช่องปากได้รับการรักษาทาง ใหม่ ครรภ์รายใหม่ได้รับการ หญิงมีครรภ์และสามี  หัวขูดหินน้ าลาย หัวละ 1,270 บาท จ านวน 20 หัว = 25,400 บาท

ทันตกรรมตามความจ าเป็น รักษาทางทันตกรรมตาม ใส่ใจสุขภาพช่องปาก

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(ตอบสนองนโยบายของจังหวัด ความจ าเป็น มากขึ้น

และกระทรวง)

3. ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึก ผู้ดูแลเด็กอายุ ร้อยละ 60 ของผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กมีทักษะการ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - วรรณศิริ

ทักษะการแปรงฟัน (ตอบสนอง  0-2 ปี อายุต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการ แปรงฟันให้กับเด็กอายุ

นโยบายของจังหวัดและกระทรวง) ฝึกทักษะการแปรงฟัน ต่ ากว่า 3 ปี

4. ให้บริการตรวจและทาฟลูออไรด์ เด็กอายุต่ ากว่า ร้อยละ 65 ของเด็กอายุ เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ต.ค. 62 – ก.ย. 63 43,200 วรรณศิริ

วานิชแก่เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี (ตอบ  3 ปี ต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการ มีภาวะการเส่ียงต่อการ  - ค่าฟลูออไรด์วานิช ชุดละ 900 บาท x 36 ชุด = 32,400 บาท



สนองนโยบายของจังหวัด ทาฟลูออไรด์วานิชอย่าง เกิดฟันผุน้อยลง  - ค่าพูก่ันกล่องละ 300 บาท x 36 กล่อง = 10,800 บาท

และกระทรวง) น้อย 2 คร้ังต่อปี

ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม

ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ

ชื่อโครงการ สร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพือ่ควบคุมสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็ก 3-5 ปี โดยบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากป้องกันโรคและรักษาทางทันตกรรม

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] function [      ]  Area [     ]  MOU

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. จัดอบรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ครูผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 80 ของครูผู้ดูแล ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. 7-ก.พ.-63 PP คปสอ. 10,000            มลกิจ

แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ณ ห้องประชุม เด็กได้รับการอบรม สามารถดูแลสุขภาพ  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท x 1 มื้อ จ านวน 200 คน 5,000 บาท

โรงพยาบาลปากพะยูน ช่องปากเด็กได้  - ค่าแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟัน 25 บาท จ านวน 200 ชุด 5,000 บาท

2. ตรวจสุขภาพช่องปาก และทา เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ เด็กอายุ 3-5 ปี มีฟันผุ พ.ย. 2562 - ส.ค. 2563 PP คปสอ. 31,500            มลกิจ

ฟลูออไรด์วานิชอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 3-5 ปี ได้รับการตรวจ ลดลง  - ค่าฟลูออไรด์วานิช หลอดละ 900 บาท x 30 หลอด 27,000 บาท

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563



(ตอบสนองนโยบายของจังหวัด สุขภาพและทาฟลูออไรด์  - ค่าพูก่ัน 15 กล่องๆ ละ 300 บาท 4,500 บาท

และกระทรวง) วานิช

3. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการรักษาทาง เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับ ม.ค. 63 - ม.ิย. 63 PP คปสอ. 36,000            มลกิจ

ทันตกรรม (ตอบสนองนโยบายของ 3-5 ปี ทีไ่ด้รับการตรวจ การรักษาทีเ่หมาะสม ค่าวัสดุอุด Glass ionomer capsule 10 กล่อง กล่องละ 3,600 บาท 

จังหวัดและกระทรวง) ช่องปากและพบว่ามีปัญหา เป็นเงิน 36,000 บาท

โรคในช่องปาก และได้รับ

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

การรักษาตามความจ าเป็น

4. จัดอบรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ปกครองเด็ก ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กสามารถ ก.พ. 63 – ม.ีค. 63 PP คปสอ. 8,600             มลกิจ

ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียง เด็กได้รับการอบรม ดูแลสุขภาพช่องปาก  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน  2,500 บาท

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กได้  - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 50 คน  2,500 บาท

 - ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600 บาท



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม

ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทนัตกรรมปอ้งกัน และรักษาในเด็กประถมศึกษาภายใต้โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนัดี ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวดัพทัลุง ป ี2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เด็กประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกัน และรักษาโรคด้านทันตกรรม

2. เพือ่กระตุ้น และส่งเสริมให้เด็กประถมศึกษาใส่ใจสุขภาพช่องปากมากขึ้น

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน นักเรียนชั้น ร้อยละ 70 ของเด็ก ทราบสภาวะทาง ต.ค .62– ก.ย. 63 PP คปสอ. 1,000             ศิริมา&กรวิชญ์

 6-12 ปี ประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษาตรวจ ทันตสุขภาพของเด็ก  - ค่าเอกสารแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ,ค่าวัสดุส านักงาน 1,000 บาท

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



สุขภาพช่องปาก นักเรียน 

2. ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันใน นักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 50 ของนักเรียน สามารถลดจ านวนฟันผุ พ.ค. 63 - ก.ย. 63 27,000            ศิริมา&กรวิชญ์

ฟันกรามแท้ซ่ีที ่1 ในนักเรียนชั้น ป.1 ชั้น ป.1ได้รับการเคลือบ ในฟันกรามแท้ซ่ีแรก  - ค่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 15 ขวด ขวดละ 1,000 บาท = 15,000 บาท

หลุมร่องฟันในฟันกรามแท้  - ค่า Etching 20 ขวด ขวดละ 600 บาท = 12,000 บาท

ซ่ีที ่1

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

3. การสุ่มตรวจคุณภาพการยึดติด นักเรียนชั้นป.1 ร้อยละ 20 ของนักเรียนชั้น นักเรียนชั้นป.1 ได้รับ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 PP คปสอ. -                ศิริมา&กรวิชญ์

ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน ป.1 ได้รับการตรวจสอบ การบริการทางทันตกรรม

คุณภาพการยึดติดของการ ทีม่ีคุณภาพ

เคลือบหลุมร่องฟัน

4. ให้บริการรักษาทางทันตกรรมตาม นักเรียนชั้น ร้อยละ 50 ของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ต.ค. 62 - ก.ย. 63 PP คปสอ. 58,050.00        ศิริมา&กรวิชญ์

ชุดสิทธิประโยชน์ตามความจ าเป็นใน ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาได้รับ ได้รับการรักษาทาง  - ค่า Bonding 15 ขวด ขวดละ 750 บาท = 11,250 บาท

เด็กประถมศึกษาแบบ complete บริการทันตกรรมแบบ ทันตกรรมทีเ่หมาะสม  - ค่าวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 10 หลอด หลอดละ 850 บาท = 8,500 บาท

case (ตอบสนองยุทธศาสตร์เด็ก complete case  - ค่าวัสดุอุดสีเหมือนฟันแบบฉีด (Flowable CF) 5 ชุด  (10 หลอด) 

6-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ) 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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

5. กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพน าร่อง นักเรียนชั้น ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ต.ค. 62 - ก.ย. 63 PP คปสอ. 28,700            ศิริมา&กรวิชญ์

3 โรงเรียน(ตอบสนองยุทธศาสตร์เด็ก ประถมศึกษา 3 ชั้นป. 4 ในโรงเรียนน าร่อง  - ของขวัญนักเรียนแข่งขันประกวดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปาก

6-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ) โรงเรียนในเขต  3 โรงเรียน ได้รับการตรวจ  4,100 บาท (รางวัลที ่1 1,500 บาท, ที ่2 1,000 บาท, ที ่3 700 บาท 

โรงพยาบาล ประเมินคราบจุลินทรีย์ และรางวัลชมเชย 300 บาท 3 รางวัล)

ปากพะยูนจ านวน  - ค่าวิทยากร 600 บาท 

600 คน  - ค่าชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน ชุดละ 40 บาท x 600 ชุด = 24,000 บาท



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม

ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1 ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2.      เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กมัธยมศึกษา

3.      เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมัธยมศึกษาใส่ใจสุขภาพช่องปากมากขึ้น

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 50 ของนักเรียน นักเรียนชั้น ม.1 ทราบ ก.ค.-63 PP คปสอ. -                ดวงกมล

และให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียน ชั้น ม.1 ได้รับการตรวจ ถึงสภาวะโรคในช่องปาก

ชั้น ม.1 สภาวะช่องปากและให้ ของตนเองและมีความรู้

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ทันตสุขศึกษา ทันตสุขศึกษาเพิม่ขึ้น

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2. เด็กนักเรียนชั้น ม.1 ได้รับการฝึก นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 50 ของนักเรียน นักเรียนชั้น ม.1 สามารถ ก.ค.-63 PP คปสอ. 24,000.00        ดวงกมล

ทักษะการแปรงฟัน (ตอบสนอง ชั้นม.1 ได้รับการฝึกทักษะ แปรงฟัน ท าความ ค่าชุดท าความสะอาดช่องปาก ชุดละ 40 บาท จ านวน 600 ชุด 

นโยบายของจังหวัดและกระทรวง) การแปรงฟัน สะอาดช่องปากได้ถูกวิธี เป็นเงิน 24,000 บาท



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม

ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในกลุ่มอายุผู้สูงอายุ  ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ฟู สุขภาพช่องปาก

2. เพือ่ให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความรู้

3. เพือ่ให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทันตสุขภาพ

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมให้ ผู้สูงอายุในเขต ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่อง ต.ค. 62 - ก.ย. 63 PP คปสอ. 44,530            ศิริมา&บัณฑิต

ทันตสุขศึกษา ฝึกทักษะการแปรงฟัน อ าเภอปากพะยูน ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง ปากทีดี่  - ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาดช่องปากชุดละ 40 บาท จ านวน 800 ชุด 

และทาฟลูออไรด์วานิช ปากพร้อมให้ทันตสุขศึกษา เป็นเงิน 32,000 บาท

และทาฟลูออไรด์วานิชใน  - ค่าแปรงสีฟันไฟฟ้าชุดละ 1,253 บาท จ านวน 10 ชุด เป็นเงิน 12,530 บาท

ผู้ทีม่ีความจ าเป็น

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



2. อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการ ชมรมผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่อง ต.ค. 62 - ก.ย. 63 PP คปสอ. 10,000.00        ศิริมา&บัณฑิต

แปรงฟันในชมรมผู้สูงอายุ 8 ชมรม เขตอ าเภอ จ านวน 400 คนได้รับการ ปากทีดี่  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับอบรมในชมรมผู้สูงอายุ ชุดละ 25 บาท 

 ชมรมละ 50 คน อบรมให้ความรู้และฝึก จ านวน 8 ชมรมๆ ละ 50 ชุด เป็นเงิน 25 x 8 x 50=10,000 บาท

ทักษะการแปรงฟัน

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

3. ฟันเทียมพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุจ านวน 50 คนได้ ผู้สูงอายุมีฟันปลอม ต.ค. 62 - ก.ย. 63 PP คปสอ. -                ศิริมา&บัณฑิต

อ าเภอปากพะยูน รับฟันเทียมพระราชทาน ส าหรับการเค้ียวอาหาร

4. ผู้สูงอายุได้รับบริการทาง ผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุร้อยละ 50 ได้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่อง ต.ค. 62 - ก.ย. 63 41,950            ศิริมา&บัณฑิต

ทันตกรรมตามความจ าเป็น อ าเภอปากพะยูน รับบริการทางทันตกรรม ปากทีดี่ขึ้น  - ค่ายาชา 10 กล่อง กล่องละ 450 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

 - ค่า Needle 10 กล่อง กล่องละ 220 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท

 - ค่าวัสดุอุดอะมัลกัม 1 กระปุก กระปุกละ 10,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท

 - ค่าวัสดุรองพืน้ GI Base 2 ชุด ชุดละ 2,700 บาท = 5,400 บาท

 - Dycal 2 ชุด ชุดละ 800 บาท = 1,600 บาท

 - ค่า Etching 10 ขวด ขวดละ 600 บาท = 6,000 บาท

 - ค่า Bonding 10 ขวด ขวดละ 750 บาท = 7,500 บาท

 - ค่าวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 5 หลอด หลอดละ 850 บาท = 4,250 บาท



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม

ชื่อแผนงานรอง แผนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตอ าเภอปากพะยูน จ.พัทลุง ปี 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก

2. เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทันตกรรมอย่างเหมาะสมตามเวลา

3. เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านทันตสาธารณสุข เพือ่ให้สามารถดูแลตนเองต่อไปได้

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วย ผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 55 ของผู้ป่วย ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาพ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 -                บัณฑิต

เบาหวานจ านวน 1,300 คนพร้อมให้ เขตอ าเภอ เบาหวานได้รับการตรวจ ช่องปากทีดี่

ทันตสุขศึกษา ปากพะยูน สุขภาพช่องปากพร้อมให้

ทันตสุขศึกษา

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนางานทันตกรรม

ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมใน รพ.สต. อย่างมีคุณภาพ

ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการทันตกรรมครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ฟู ใน รพ.สต. อย่างมีคุณภาพ ปี 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการทันตกรรม

2. เพือ่ลดระยะเวลารอคอยทีโ่รงพยาบาล

3. เพือ่ให้เกิดภาคีเครือข่ายทันตสาธารณสุขในอ าเภอปากพะยูน

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ออกให้บริการทันตกรรมครอบคลุม ประชาชนใน 1. ร้อยละการเข้าถึงบริการ ประชาชนในอ าเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 -                บัณฑิต

ทัง้ 16 รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชน อ าเภอปากพะยูน ทันตกรรม ≥40 ปากพะยูนได้รับบริการ

2 แห่ง จ านวนแห่งละ 1 คร้ัง/สัปดาห์ 2. ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ทางทันตกรรมอย่างทัว่ถึง

ทีม่ีคุณภาพ ≥65  และรวมถึงการมี

สุขภาวะช่องปากทีดี่ขึ้น

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพสู่การรับรองมาตรฐาน(HA,รพ.สต.ติดดาว)

ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพ

ชื่อแผนงานรอง -

ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะ Sepsis 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพือ่พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. มีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis (CPG) ก าหนดใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทัง้เครือข่าย

3. เพือ่พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยภาวะ Sepsis ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ 

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีใ่น 1. บุคลากร จาก 1. บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องได้ 1. มีแนวทางการดูผู้ป่วย พ.ย.-62 งบ PP CUP 4,000             ละออง

รพ./รพ.สต. เพือ่ให้สามารถประเมิน รพ.สต และ PCU รับการพัฒนาสมรรถนะ Sepsis 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (40 คน x 2 มื้อ x 25 บาท =2,000  บาท)

ผู้ป่วยได้เบือ้งต้นโดยใช้ SIRs Criteria แห่งละ 1 คน โดยผ่านการอบรม 100 % 2. สามารถใช้เคร่ืองมือใน 2. ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x1 มื้อ x 50 บาท = 2,000 บาท)

และ SOS score ในการประเมิน รวม  18 คน 2. ผู้ป่วยได้รับการรักษา การประเมินภาวะSepsis

และให้การดูแลเบือ้งต้น และส่งต่อมา 2. บุคลากร จาก เบือ้งต้นตามแนวทางการ ได้ถูกต้อง ผู้ป่วยได้รับ

ยังโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รพ. จ านวน ดูแลผู้ป่วย Sepsis การวินิจฉัยและส่งต่อ

และเหมาะสม โดยให้ครอบคลุม 22 คน รวดเร็ว

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ทุก รพ.สต. รวม 40 คน 

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.จัดซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ เคร่ืองตรวจ ผู้ป่วยSepsis/septic ผู้ป่วย Sepsis ได้รับ พ.ย.-62 งบ PP CUP 34,400            ละออง

ตรวจวินิจฉัย และประเมินภาวะ lactate shock ได้รับการส่งต่อ การตรวจ lactate เ

Sepsis ภายใน 60 นาทีหลังวินิจฉัย พือ่ประเมินภาวะ  - ค่า Strip (86บาทX400=34,400)

ความรุนแรง



























ใส่กิจกรรมให้สอดคล้องกับ ST SO

เพิม่กิจกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น เพือ่ให้คนทีค่วบคุมได้สอนคนทีคุ่มไม่ได้



ไม่ต้องใส่





ดูตัวชี้วัดทีต้ั่งไว้เมื่อปีทีแ่ล้ว แล้วให้เพิม่ขึ้นตามล าดับ













เปล่ียนเป็นค่าจัดท าส่ือ

เปล่ียนเป็นค่าจัดท าส่ือ























 - เกลือเสริมไอโอดีน 500 กรัม (400 ราย x 10 บาท จ านวนเงิน 4,000 บาท       



ชื่อกลยุทธ์

ชื่อแผนงานหลัก

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1. อบรบเชิงปฏิบัติการ รพ.สต./PCU18X2 1. ลดความเส่ียงเคร่ือง 1. บุคลากรมีความรู้ ต.ค.-62 PP คปสอ. 100,000          พิเชษฐ

การติดต้ังโปรแกรม 18X2=36 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server ความเข้าใจและ 3 วัน สุจิน

JHCIS Server และ Client รพ. 10 คน JHCIS ขัดข้อง น้อยกว่า 80 % สามารถตรวจประเมิน วิเชียร

2. การบ ารุงรักษา แก้ปัญหา รวม 60 คน 2. คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

 คอมพิวเตอร์ เบือ้งต้น ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% ได้ด้วยตัวเอง

2. สามารถบันทึกข้อใน

3. ประชุมและอบรมการบันทึก โปรแกรม HOSxP และ 

ข้อมูล 43 แฟ้ม JHCIS ได้อย่างถูกต้อง

3. บุคลากร รพ.สต. สามารถ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

:   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

:   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทางด้านสุขภาพ 

:   พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

:   เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตรวจประเมินคุณภาพของข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการได้

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

4. อบรมการดึงข้อมูลจากฐาน แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และติด

JHCIS ด้วยค าส่ัง SQL ต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Server JHCIS ได้

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563

แหล่งงบประมาณกิจกรรม



ชื่อกลยุทธ์  

ชื่อแผนงานหลัก  

ชื่อโครงการ   

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

ตวัชี้วัด ระยะ

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ

1. เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ รพ.สต./PCU 18 1. สามารถใช้ระบบ

สารสนเทศบริการผู้ป่วยได้ทันที

1. หน่วยบริการมี Server ม.ค.-63 PP คปสอ. พิเชษฐ

งานประมวลผล รพ 2 ระบบสารสนเทศ JHCIS JHCIS สุจิน

20 เคร่ือง บริการผู้ป่วยได้ทันที 2. หน่วยบริการมีระบบ วิเชียร

2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน สารสนเทศเพือ่การดูแลผู้ป่วย

สต. ติดดาว ได้ทันที

3. ฐานข้อมูล JHCIS ปลอดภัย

:   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการ

:   จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ

:   เพือ่ให้หน่วยบริการมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีท่ันสมัย พร้อมใช้งาน ปลอดภัย

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

:   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



ชื่อกลยุทธ์   :   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ชื่อแผนงานหลัก   :   เพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ชื่อโครงการ   :   โครงการองค์กรคุณธรรมเพือ่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA/ควบคุมภายใน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.  เพือ่ส่งเสริมการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม

2.  เพือ่ให้ทุกหน่วยบริการผ่านการประเมินตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม

2.  เพือ่ให้หน่วยบริการด าเนินการภายใต้โครงการการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์

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

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.  ความรู้แก่ผู้บริหารและ  จ านวน 100 คน  - ทุกหน่วยบริการผ่าน บุคลากรมีความรู้ความ ตค.62-กย.63 PP คปสอ. 48,000            ส าราญ

บุคลากรให้หน่วยงาน เกณฑ์องค์กรคุณธรรม เข้าใจและเห็นความ จินตนา

2. ก าหนดนโยบายเป็นลาย  - ผ่านการประเมิน ส าคัญของการจัดท า

ลักษณ์อักษร  ITA ข้อมูลหลักฐานเชิง

3.  มีอัตลักษณ์องค์กร ประจักษ์ ITA

4.  ด าเนินการจัดท าแผน

5. ก าหนดตัวชี้วัด

6. ติดตามประเมินผลและ

ปรับปรุงทุก 6 เดือน

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

7. กิจกรรมฟังธรรม/ละหมาด ไตรมาสละ 1 คร้ัง

8. ปรับภูมิทัศน์ภายในและภาย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ชื่อแผนงานหลัก  :  พัฒนาระบบงานหลักประกันสุขภาพ

ชื่อแผนงานรอง  :  งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิและคุ้มครองสิทธิ



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิทุกสิทธิ ร้อยละความครอบคลุม 1. ความครอบคลุมหลัก ความครอบคลุมสิทธิร้อยละ ต.ค. 62 -ก.ย. 63 -               -                 สุจิน

99.80% ประกันสุขภาพ 99.8% 99.8

2. ความพึงพอใจของผู้ ความพึงพอใจร้อยละ 90

รับบริการ 90%

2. งานคุ้มครองสิทธิแ์ละพัฒนา น้อยกว่า 2 เร่ือง/ปี อัตราข้อร้องเรียนเทียบกับ อัตราการเกิดเร่ืองร้องเรียน ต.ค. 62 -ก.ย. 63 -               สุจิน

ระบบการร้องเรียนทบทวนทีม ข้อร้องเรียนทีม่ีมูลความ ลดลง

ไกล่เกล่ียระดับอ าเภอ อบรม จริงไม่เกิน 2 เร่ืองต่อปี

ทักษะการเจรจาไกล่เกล่ีย

วัตถุประสงค์ของโครงการ   เพ่ือให้ประชาชนมหีลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย

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

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ  :  โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ



1. เพือ่เพิม่รายได้ให้หน่วยบริการ

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. การเรียกเก็บค่าบริการทาง 100% เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ต.ค. 62-ก.ย. 63 -               -                 สุจิน

การแพทย์ ครอบคลุมทุกสิทธิ 100%

  1.1 สิทธิข้าราชการ

  1.2 สิทธิประกันสังคม

  1.3 สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  1.4 สิทธิ พรบ.รถ

  1.5 สิทธิ UC

  1.6 สิทธิแรงงานต่างด้าว

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ชื่อแผนงานรอง  :  งานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์

ชื่อแผนงานหลัก  :  พัฒนาระบบงานหลักประกันสุขภาพ

ชื่อโครงการ  :  โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2. วิเคราะห์ต้นทุน Unit Cost ทุก 6 เดือน ความถูกต้องครบถ้วนของ ม.ีค. - ก.ย. 63 สุจิน

การวิเคราะห์ข้อมูลใน

โปรแกรม Unit Cost 

ร้อยละ 80

3. เพิม่ CMI > 0.5 เวชระเบียนทุกฉบับ ค่า CMI > 0.5 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กรรมการ 

audit



1. เพือ่เพิม่รายได้ให้หน่วยงาน

กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบงานเวชระเบียน 90%  - อัตราความสมบูรณ์ของ ต.ค. 62-ก.ย. 63 -               6,000.00          งานเวชระเบียน

ผู้ป่วยนอก เวชระเบียนผู้ป่วยในและ

2. พัฒนาระบบงานเวชระเบียน 90% ผู้ป่วยนอก 90%

ผู้ป่วยใน

3. งานรายงานและสถิติทางการ 95%  - ความถูกต้องครบถ้วน

แพทย์ ทันเวลา ร้อยละ 95

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกลยุทธ์  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ชื่อแผนงานหลัก  :  พัฒนาระบบงานหลักประกันสุขภาพ

ชื่อแผนงานรอง  :  งานเวชระเบียน

ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาระบบงานเวชระเบียน



ชื่อกลยุทธ์ การจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพสู่องค์กรการเรียนรู้  

ชื่อแผนงานหลัก การจัดการความรู้ 

ชื่อแผนงานรอง จัดท าผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมพลังพัฒนาผลงานนวตกรรมสุขภาพเพือ่ประชาชนของเครือข่ายอ าเภอปากพะยูน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่สร้างผลงานนวตกรรมสุขภาพเพือ่ประชาชนของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ตามสภาพปัญหาบริบท ในพืน้ที ่

2. เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

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

ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.ประชุมให้ความรู้การจัดท า จนท.สาธารณสุข 40 คน  - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  - มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พย.62 PP CUP 42,400            ภชภณ/ศุภวลัย์

นวตกรรมสุขภาพ 2 วัน ประชุมร้อยละ100 CQI  R2R นวตกรรม เสง่ียม/อาภรณ์

ในทุกหน่วยงาน  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 40 คน x 50 บาทx2มื้อx2 วัน = 8,000 บาท

 - อาหารกลางวัน จ านวน 40 คน x 250 บาท x 2 วัน =20,000 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 12 ชม. x 600 บาท x 2 คน = 14400 บาท

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ตวัชี้วัด ระยะ แหล่ง

ความส าเร็จ เวลาด าเนินการ งบประมาณ

2.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดท า จนท.สาธารณสุข 40 คน  - มีกิจกรรมพัฒนา  - ทุกหน่วยงานทีเ่ข้าร่วม พค.63 PP CUP 22,400            ภชภณ/ศุภวลัย์

นวตกรรมสุขภาพ 2 วัน  คุณภาพCQI R2R มีผลงานตามสภาพปัญหา เสง่ียม/อาภรณ์

นวัตกรรม  อย่างน้อย บริบท ในพืน้ที่  - ค่าอาหารว่าง จ านวน 40 คน x 25 บาทx2มื้อx2 วัน = 4,000 บาท

๑ เร่ือง/หน่วยงาน  - อาหารกลางวัน จ านวน 40 คน x 50 บาท x 2 วัน =4000 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 12 ชม. x 600บาท x 2 คน = 14,400 บาท

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ





64,800    

116360


