
ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุเดอืน) ยังไมไ่ดด้ าเนินการ ขออนุมตัโิครงการ ระหว่างด าเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ

1  โครงการส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพคลินิกเด็ก WCC ต.ค.60 - ก.ย.61 15,600 รพ.มะขาม ✓

ของโรงพยาบาลมะขาม ปีงบประมาณ 2561 (งานเวชฯ)
2  ตรวจฟันหญิงต้ังครรภ์ในคลินิก ANC ต.ค.60 - ก.ย.61           15,000 รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ✓
3 โครงการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตัวเพือ่ลดการเกิด พค.62           10,000 รพ.มะขาม ✓

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการด าเนินงานแม่และเด็ก
   4.1 ประชุม MCH Board ต.ค.,ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,62            6,000 รพ.มะขาม ✓
6 โครงการอบรมชมรมแกนน าแม่และเด็กโรงพยาบาลมะขาม ม.ีค. 61 4,500 รพ.มะขาม ✓

7 โครงการจัดบริการและส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและ ก.ย.61 - ต.ค..62           45,000 รพ.มะขาม ✓
ฟันของเด็กประถมศึกษาในอ าเภอมะขาม

8 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ ก.ย.61 - ต.ค..62 17,000 รพ.มะขาม ✓
 พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอมะขาม

9 ประชุมชี้แจง จนท.สาธารณสุขและครูในการพัฒนางาน ม.ิย 62 5,400 รพ.มะขาม ✓
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ประเมิน (งานเวชฯ/สสอ.มะขาม)

10 อบรมผู้น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5  ม.ิย. 62 20,870 คปสอ.มะขาม ✓
(รพ.มะขาม)

11 อบรมผู้น านักเรียน ผู้น าเยาวชนสาธารณสุข มัธยมศึกษาปีท่ี ่2  ม.ิย. 62 24,080 คปสอ.มะขาม ✓
12 โครงการอบรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มค.62- พค.62 20,000 คปสอ.มะขาม ✓

13 โครงการการพัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมะขาม กพ.-มีค.62 25,000          รพ.มะขาม ✓
14 การอบรมการใช้โปรแกรมระบาดวิทยาผู้ปฏิบัติงาน ม.ค.62 -พ.ค..62 4,650 รพ.มะขาม ✓

15 การอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน ม.ค.62 -พ.ค..62 5,700 รพ.มะขาม ✓

โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า
16 โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการคลีนิคยาต้านไวรัสเอดส์ พ.ค.-62 4,500 รพ.มะขาม ✓

ผู้รับผิดชอบ
ล าดบั

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
การจัดการ
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และการมีส่วนร่วมสนับสนุนของ รพ.สต. ในอ าเภอมะขาม

17 โครงการจัดอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มโรค เม.ย.-62 20,000 รพ.มะขาม ✓
เบาหวานและความดันโลหิตสูง

18 โครงการทุง่ดินเหนียวร่วมใจรักษ์สุขภาพ กพ. 62 11,700 รพ.มะขาม ✓
19 โครงการมะขามฟิต  พิชิตพุง  ลดโรค โรงพยาบาลมะขาม    ม.ค.62 - ก.ย. 62 20,000 รพ.มะขาม ✓

20 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่ระดับ รพ.สต. ตค.61-กย.62 2,250           รพ.มะขาม ✓

21 โครงการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ม.ีค.-62 6,000           รพ.มะขาม ✓

22 โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าทีเ่ร่ือง  5 ส มค - มิย.62 20,000          รพ.มะขาม ✓

23 โครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทีบ่้าน พ.ย.61-ม.ค.62 5,000           รพ.มะขาม ✓

อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีปี 2562
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการช่วยฟืน้คืนชีพทารกแรกเกิด ส.ค.62 4,500 รพ.มะขาม ✓

25 โครงการจัดบริการดูแลต่อเนื่อง (Home Ward) ตค.61 - กย.62 50,000          คปสอ.มะขาม ✓

26 จัดนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต 1-7 พฤศจิกายน 2561  พ.ย.62 2,000 รพ.มะขาม ✓

27 ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เพือ่สรุปผล พฤศจิกายน 2561 2,000 รพ.มะขาม ✓

การด าเนินงานและวางแผนการด าเนินงานในปี 2561

28 โครงการอบรมความรู้เร่ืองนมแม่ และการดูแลมารดา คลอด ส.ค.62 4,500 รพ.มะขาม ✓

ทีม่ีภาวะแทรกซ้อน
29 จัดอบรมเจ้าหน้าทีในโรงพยาบาลเพือ่พัฒนาศักยภาพในการ พ.ค.-62           10,000 รพ.มะขาม ✓

คัดกรองและให้ค าปรึกษาเร่ืองบุหร่ี
30 โครงการพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด เตรียมรับ ก.พ.-62 10,000 รพ.มะขาม ✓

การประเมิน Reaccreditation HA ยาเสพติด
31 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ Intermediate care ต.ค.61-กย.62            5,000 คปสอ.มะขาม ✓
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32 ประชุมสร้างแผนการด าเนินงานร่วมกับทีม ต.ค.61-กย.62           20,000 คปสอ.มะขาม ✓

home health care ตามบริบทในพืน้ที่
33 ประชุมเชื่อมโยงการดูแลร่วมภาคีเครือข่ายในชุมชนเช่น ต.ค.61-กย.62           20,000 คปสอ.มะขาม ✓

อปท.ระดับต่างๆ
34 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการฟืน้คืนชีพขั้นสูง ATLS ต.ค.61 - ก.ย.62            8,000 รพ.มะขาม ✓

35 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน BLS ต.ค.61 - ก.ย.62           20,000 รพ.มะขาม ✓

36 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค มค.62 9,300 รพ.มะขาม ✓

37 โครงการอบรมซ้อมรับอัคคีภัย ก.พ.61 - เม.ย.62 15,000 รพ.มะขาม ✓
38 โคงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบุคลากร พย.61 137,600 รพ.มะขาม ✓

เพือ่รองรับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลตรมาตรฐาน HA
(Re accreditation) โรงพยาบาลมะขาม

39 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ ต.ค.-พ.ย.61 101,000 รพ.มะขาม ✓
ความปลอดภัยและการบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลมะขาม

40 โครงการอบรมปฏิบัติการเร่ืองการบันทึกการพยาบาลและ กพ62 21,400          รพ.มะขาม ✓

การนิเทศทางการพยาบาล 
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในการ ม.ค.62-ก.ย.62 20,000 รพ.มะขาม ✓

พัฒนาคุณภาพ HA ในโรงพยาบาลมะขาม
42 โครงการน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ CQIและ ก.ค.-62 50,000 คปสอ.มะขาม ✓

นวตกรรม คปสอ.มะขาม


