
แผนการจัดท าโครงการต่างๆ โรงพยาบาลละงู ประจ าป ี2565 

ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

1 การพัฒนาศักยภาพอสม.
ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

PCU ประชุมชี้แจงโครงการ 
- จัดหาชุดตรวจสารสเตียรอยด์ 
- จัดซื้อ ชุดตรวจสารปนเปื้อน 
- จัดท า เอกสารประกอบ 
- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ประชุมติดตาม สรุปผลการด าเนินการ 

80,000 บาท อบต.แหลมสน 
 

2 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพและป้องกันโรค
ด้านทันตกรรมส าหรับเด็ก 
อ าเภอละงู ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

PCU กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
๑.ให้ทันตสุขศึกษาตรวจสุขภาพช่องปากทุกคน 
๒.ท า Plaque Control และฝึกทักษะการแปรงฟัน 
๓. ให้บริการทันตกรรม ขูดหินน้ าลาย ขัดและท าความ 
สะอาดฟัน 
๔. ร่วมกับอสม.และหรืออาสาสมัครนักจัดการสุขภาพ
ครอบครัว (นสค.) ออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ทันตสุขศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในการดูแลส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก
แรกคลอด 

304,468.44 บาท งบ PP เงินบ ารุง 
(PP) 

อนุมัติแล้ว 

กลุ่มเด็กปฐมวัย(๐ – ๕ ปี) 
๑. ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็ก ๐ – ๒ปี และผู้ปกครองได้รับ
การสาธิตและฝึกหัดการเช็ดท าความสะอาดช่องปากโดยใช้ถุง
นิ้วในเด็กทารก กระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ ความรู้
ความเข้าใจ พัฒนาทักษะและให้เด็กฝึกความเคยชินตั้งแต่ฟัน
ยังไม่ข้ึน ตลอดจนได้รับการติดตามต่อเนื่องจาก อสม. รวมถึง
สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยได้รับแจกอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แปรงฟัน 
๒. สุ่มทดสอบการปฏิบัติในผู้ปกครองที่ผ่านการสาธิตและ
ฝึกหัดการเช็ดท าความสะอาดช่องปากและการแปรงฟัน และ
ให้คะแนนคุณภาพ พร้อมค าแนะน า 



ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

๓. การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยทันต
บุคลากร 
๔. ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก มีกิจกรรมการแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันใน ศพด. ทุกวัน 
๕. ด าเนินการร่วมกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เน้นการ
ให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
๑. ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาโดยทันต
บุคลากร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ครูประจ าชั้น 
๒. เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล (อายุ ๖ ปีขึ้น
ไป) และประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๓. การตรวจสอบการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก
นักเรียนข้อ ๒. ถ้ามีการหลุดหรือผุจะได้รับการบูรณะต่อ 
๔. ให้บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ในเด็กอายุ ๖ – ๑๒ ป ี
๕. ให้บริการอุดฟันกรามแท้ การขูดหินน้ าลาย รวมทั้งให้การ
รักษาทางทันตสุขภาพที่จ าเป็นและเร่งด่วนในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา และให้การรักษาแบบ Comprehensive care 
อย่างเหมาะสมในเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
๖. ประชุมหาแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรมและสร้าง
ความเข้มแข็งในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอ าเภอละงู 
๗. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในโรงเรียนน าร่องเครือข่ายเด็กไทย
ฟันดีอ าเภอละงู 
๘. ด าเนิน/ติดตามกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งร่วมกับครูประถมศึกษา 
๙. ทันตบุคลากรเข้าไปให้ความรู้เรื่องฟันผุ เหงือกอักเสบ การ
รับประทานที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก และฝึกทักษะการแปรงฟัน
แก่นักเรียน กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
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3 โครงการรวมพัฒนาผ้าของ
รพ.ละงู 

จ่ายกลาง - แจ้งหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ของรพ.เพ่ือเสนอแผนความ
ต้องการเครื่องผ้า 

- รวบรวมข้อมูล 
- ก าหนดสเปก 
- เขียนโครงการ 
- น าเสนอผู้บริหาร 
- ประกาศแจ้ง 
- จัดซื้อจัดจ้าง 
- ประเมินผล 

600,000 บาท เงินบ ารุง 
 

4 โครงการแยกพัฒนาผ้า 
รพ.ละงู หน่วยงานต่างๆ 
-จ่ายกลางและซักฟอก 
-ทันตกรรม 
-ผู้ป่วยนอก 
-ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
-ห้องคลอด 
-ห้องผ่าตัด 
-แผนกผู้ป่วยในชาย 
-แผนกผู้ป่วยในหญิง 
–กายภาพบ าบัด 
-แพทย์แผนไทย 

จ่ายกลาง - รวบรวมข้อมูล 
- ก าหนดสเปก 
- เขียนโครงการ 
- น าเสนอผู้บริหาร 
- ประกาศแจ้ง 
- จัดซื้อจัดจ้าง 
- ประเมินผล 

 
 

80,000 บาท 
60,000 บาท 
20,000 บาท 
20,000 บาท 
80,000 บาท 

200,000 บาท 
90,000 บาท 
50,000 บาท 
30,000 บาท 
50,000 บาท 

เงินบ ารุง 
 

5 โครงการอบรมทักษะ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องใน
เรื่องระบบการดูแลผู้ป่วย 
intermediate care 

ตึกผู้ป่วยใน
หญิง 

อบรมความรู้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระบบต่างๆ 30,000 บาท เงินบ ารุง 
 

6 โครงการลดหวานในเด็กใน
ศูนย์เด็กเทศบาลก าแพง 

คลินิกโรค
เรื้อรัง 

1. ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับเครื่อข่ายศูนย์เด็กเล็ก 
2. ให้ความรู้ ในการเลือกรับประทานในเด็ก 
3. ความรู้การปรุงอาหารผู้ประกอบอาหารในโรงครัว 

55,000 บาท เทศบาล 
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4. จัดนิทรรศการเรียนรู้ ให้กับ นร. และ ผู้ปกครอง ความรู้
เรื่องอาหาร และโรคเรื้อรัง 

5. การตรวจคัดกรองโรคผู้ปกครอง /คุณครู 
7 โครงการตรวจสุขภาพ

ผู้ป่วย HT/DM ที ่รพ.สต. 
คลินิกโรค

เรื้อรัง 
1. ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพประจ าปีผู้ป่วย ที่ รพ.สต. 
2. ตรวจตา ตรวจเท้า ที่ รพ.สต. 
3. ให้ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

35,000.00 บาท คปสอ./ อบต 
 

8 โครงการดูแลเด็กและสตรี
ที่ถูกกระท ารุนแรง 

สุขภาพจิต ให้ความรู้ บรรยาย อสม. และประชาชนทั่วไป 35,000.00 บาท งบ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

9 โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเภท สุขภาพจิต ให้ความรู้ บรรยาย แกนน า อสม. 35,000.00 บาท เทศบาลต าบล
ก าแพง 

 

10 การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน (Basic CPR) และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ Back 
office ของโรงพยาบาลละ
งู 

ER 1 เขียนโครงการ Basic CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่ Back office 
2. แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 รุ่น อบรมรุ่นละครึ่งวัน โดยใน
ครึ่งวันจะแบ่งกิจกรรมเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
3. มีอาหารว่างข้ันระหว่างภาคทฤษีและภาคปฏิบัติ 
4. ประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผลกิจรรมการด าเนินการ 

6,000 บาท 
โดยประมาณ

ส าหรับค่าอาหาร
พักเบรกของผู้เข้า

รับการอบรม 

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

วิทยากร: คุณ
พิยดา และ

ทีมงาน
อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 

 


