
๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพบ้านเกาะบุโหลน 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่โรงพยาบาลละงู อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ “หมอน้อย” เพ่ือให้ 
เกิดความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลถึงสุขภาวะของประชาชนชาวเกาะบุโหลน  
โดยการจัดท้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพบ้านเกาะบุโหลน 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ในการปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาของ “หมอน้อย” ประสบผลส้าเร็จและลุล่วง 
ได้นั น เนื่องจากได้รับการดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนที่ดี จากองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า ในส่วนของ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน “หมอน้อย” จากโรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก 
ในส่วนของวัสดุ ครุภัณฑ์ ยา การให้ค้าปรึกษาด้านการแพทย์และงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพหมอน้อย 
และความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นเป็นกลยุทธ์ส้าคัญตามหลักคิดของ District Health System ที่จะส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพ่ึงพากันเองในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญยิ่งส้าหรับ
ประชาชนเกาะบุโหลน ที่เป็นพื นที่ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง แต่ทั งนี  การที่ “หมอน้อย” และชาวเกาะ 
บุโหลน จะมีศักยภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื นที่ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั น จ้าเป็นต้องได้รับ
การเสริมพลังและการพัฒนาเรียนรู้ในระยะหนึ่งก่อน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลละงูจึงได้จัดท้า
โครงการ สร้างเสริมความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน 
อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ น เพ่ือให้ “หมอน้อย” และประชาชนเกาะบุโหลน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ
โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก และองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า ได้รับ
การพัฒนาและเสริมพลัง เพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน ต่อไป  
อย่างไรก็ตาม ในการด้าเนินโครงการครั งนี  โรงพยาบาลละงูต้องขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต้าบล
ปากน ้า ในการสนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน “หมอน้อย” เนื่องจากโรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก มีภาระค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และยารักษาโรค 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนบ้านเกาะบุโหลนดอนและบุโหลนเล เข้าถึงบริการสุขภาพขั นพื นฐาน  

และได้รับการดูแลสุขภาพเบื องต้นโดยเฉพาะในกรณีวิกฤติฉุกเฉิน 
๒. เ พ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย”  

บ้านเกาะบุโหลนดอนและบุโหลนเล อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล 
๓. เพ่ือสนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 

 

๔. เป้าหมาย 

“หมอน้อย” และ ประชาชนชาวเกาะบุโหลนดอน บ้านบ่อเจ็ดลูก ต้าบลปากน ้า อ้าเภอละงู 
 



๕. กลวิธีด าเนินการ 
๑. ประชุมทบทวนทีม DHS อ้าเภอละงู เพ่ือวางแผนทบทวนการจัดท้าโครงการ 
๒. ประสานฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า 
๓. เขียนโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๔. ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการก้าหนด 
๕. นิเทศติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานหมอน้อย 

 

๖. งบประมาณ 
๖.๑ งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนต าบลปากน  า 

• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน “หมอน้อย” จ้านวน ๖๐,๐๐๐ บาท/เดือน  ๑๒ เดือน  ๒ คน 
เป็นเงิน  ๑๔๔,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมของ หมอน้อย 
ก. บริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพ เบื องต้น 
ข. การดูแลต่อเนื่อง 
ค. กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ง. บริการให้ค้าปรึกษา/วางแผนครอบครัว 
จ. บริการในภาวะฉุกเฉิน และ การส่งต่อ 
ฉ. ท้าแผล ฉีดยา เย็บแผล ท้าคลอดฉุกเฉิน ฯลฯ 

๖.๒ งบประมาณจาก CUP อ าเภอละงู 

• ค่าจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ และยา 
เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท 

รายการ 
ก. ยาส้าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
ข. ชุดท้าแผลแบบใช้ครั งเดียว จ้านวน ๓๐ ชุด/ปี 
ค. ส้าลี / ก๊อซ / เข็มฉีดยา / กระบอกฉีดยา / พลาสเตอร์ / แมสก์ 
ง. ผ้าห่อเซ็ต / แถบสเตอไรล์ / เทปหม้อนึ่งความดัน 
จ. น ้าเกลือ / เบตาดีน / แอลกอฮอล์ 
ฉ. หน้ากากออกซิเจน / ถุงมือใช้ครั งเดียว / ถุงมือผ่าตัด 

รวมเป็นเงินทั งสิ น  ๒๐๔,๐๐๐ บาท 
(สองแสนสี่พันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕) 
 



๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 

โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประชาชนบ้านเกาะบุโหลนดอนและบุโหลนเล จ้าบลปากน ้า อ้าเภอละงู มีสุขภาวะ และเป็น
ชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อ่ืน 
 

ผู้เขียนโครงการ 
 

(นายอภิยุทธ์ ส้ามะเนี๊ยะ) 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 
ผู้พิจารณาโครงการ 
 

(นายปรีชา ปันดีกา) 
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(นายตรา เหมโคกน้อย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า 


