
โครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่อนที่  

เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจาอยูหัว   

จังหวัดปตตานี  

นายแพทยชัยรัตน  ลําโป   

นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัปตตานี  



2 

การดําเนินงานของจงัหวัดปตตาน ี

• นําโครงการฯ เสนอตอผูบริหารจังหวัด (รองผูวาราชการจังหวัดฯ) เพื่อรับทราบ

โครงการและสั่งการไปยังทุกอําเภอ (วันที่  6 ธันวาคม  2561 ; เอกสารสมบูรณ) 

• ประชุมชี้แจง จนท.ผูรับผิดชอบหนวยแพทยเคลื่อนที่ของ ทุก รพ. + สสอ. จํานวน 

2 ครั้ง เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ  แนวทางการดําเนินงานของโครงการ และการ

รายงานผล (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : จัดทําแผนฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 

6 ธันวาคม 2561 : รวม VDO conference / รวมกันระดมสมองฯ ในการดําเนิน

โครงการฯ /ซักซอมแนวทางการดําเนินงาน)  

• จัดทําแนวทางการดําเนินงานในระดับอําเภอ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ  

• จัดเลือกพื้นที่ ในการทําพิธีเปดโครงการ (วันที่  20 ธันวาคม 2561  ในพื้นที่   

ตําบลแปน  อ.สายบุรี)  



หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติโครงการบูรณาการหนวยแพทยเคล่ือนที ่ 

เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จังหวัดปตตานี  

................. 
  

1. ทุกอําเภอจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและจัดประชุมบูรณาการกับสวนราชการ     

   ท่ีเก่ียวของในระดับอําเภอ ไดแก สมาชิกเหลากาชาด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

   ตํารวจ ทหาร และองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนพื้นท่ีเปาหมาย เพื่อวางแผนปฏิบัติงานโครงการ     

   ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด : ท้ัง  12 อําเภอกําลังจัดทําคําสั่ง/ประสานงานผานปลัดอําเภอผูรับผิดชอบ  

   งานหนวยอําเภอเคลื่อนท่ี และ บางอําเภอ เชน อ.โคกโพธ์ิบูรณาการกับโครงการอําเภอยิ้ม 

2. ประชาสัมพันธโครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 

   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน     

   รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัวของแตละอําเภอใหประชาชนในพื้นท่ีเปาหมายทราบ และเขารวมโครงการฯ    

   : ผานการประชุมกํานัน/ผูใหญบาน  อบต. และเสียงตามสายในชุมชน และรายการวิทย ุ

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบตัิ  

     - ครั้งท่ี 1 ชวงสัปดาหท่ี 2,3 ระหวางวันท่ี 11 – 24 ธันวาคม 2561  

     - ครั้งท่ี 2 ชวงสัปดาหท่ี 2,3 ระหวางวันท่ี 7 – 20 มกราคม 2562 

4. รายงานผลการดําเนินงาน พรอมภาพกิจกรรม ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 และ  

    ครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2562 



อําเภอ สถานที่ออกปฏิบัติงาน วันที่ออกหนวย 

ไมแกน ศาลาอเนกประสงคบานสารวัน ม. 2 

ต.ไทรทอง 

17 ธ.ค. 61 

เมืองปตตานี รร.บานตันหยงลโุละ  หมูที่ 2 ตําบล

ตันหยงลูโละ 

18 ธ.ค. 61 

โคกโพธิ ์ โรงเรียนบานควนแตน ม.4 ต.ทาเรือ 19 ธ.ค. 61 

ยะรัง โรงเรียนบานสะนอ ม.1 ต.สะนอ 19 ธ.ค. 61 

กะพอ อบต.ปลองหอย ม.3 ต.ปลองหอย 19 ธ.ค. 61 

ทุงยางแดง โรงเรียนบานโตะชูด ม.6 ต.พิเทน 19 ธ.ค. 61 

มายอ โรงเรียนบานเกาะจัน ม.4 ต.เกาะจัน 19 ธ.ค. 61 

สายบุร ี โรงเรียนกียอฮาตี ม.8 ตําบลแปน 20 ธ.ค. 61 

ยะหริ่ง อบต.แหลมโพธิ์ ม.3 ตําบลแหลม

โพธิ์ 

20 ธ.ค. 61 

หนองจิก อบต.ยาบี ม.4 ตําบลยาบี 20 ธ.ค. 61 

ปะนาเระ โรงเรียนบานควน ม.2 ตําบลควน 20 ธ.ค. 61 

แมลาน อาคารเอนกประสงค ม.4 ต.มวงเต้ีย 12 ธ.ค. 61 

อําเภอ สถานที่ออกปฏิบัติงาน วันที่ออกหนวย 

ไมแกน ร.ร. ตะโละไกรทอง ม.3 ต.ดินเสมอ 16 ม.ค. 62 

เมืองปตตานี รร.บานบาราโหม  หมูที่ 2 ตําบล-    

บาราโหม 

9 ม.ค. 62 

โคกโพธิ ์ โรงเรียนบานควนโนรี ม.3 ต.ควนโนรี  17 ม.ค. 62 

ยะรัง วัดเกาะหวาย ม.3 ต.วัด 16 ม.ค. 62 

กะพอ อบต.ตะโละดือรามัน ต.ตะโละดือรามัน  16 ม.ค. 62 

ทุงยางแดง บานปากูโตะโน ม.6 ต.ปากู 17 ม.ค. 62 

มายอ อบต.สาคอบน ม.2 ต.สาคอบน 9 ม.ค. 62 

สายบุรี โรงเรียนบานสอืดัง ม.4 ต.เตราะบอน 17 ม.ค. 62 

ยะหริ่ง อบต.ตะโละ ม.3 ต.ตะโละ 15 ม.ค. 62 

หนองจิก หมูที่ 1 ต.บางตาวา 17 ม.ค. 62 

ปะนาเระ โรงเรียนวุฒิชัย ม.5 ต.ดอน 10 ม.ค. 62 

แมลาน อบต.ปาไร ต.ปาไร 16 ม.ค. 62 

แผนปฏิบัติการของจังหวัดปตตานี  
ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  



กิจกรรมโครงการฯของจังหวัดปตตานี  
• บริการดานการแพทยขั้นพื้นฐาน และแพทยแผนไทย 

• บริการทันตกรรม เนนการตรวจทันตสุขภาพ และถอนฟน 

• บริการตรวจวัดสายตา บูรณารวมหนวยแพทยทหารใน

พื้นที่ 

• บริการคัดกรองสุขภาพจิตและใหคําปรึกษา 

• บริการแนะนํา/ฝกอาชีพ (อยางนอย  3 เรื่อง) 

• เพิ่มเติม ..การดูแลผูปวยในพระราชานุเคราะห/

ผูดอยโอกาส  

 



ขอบคุณครับ  
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