
    

 

สรุปผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
(District Health System : DHS)  

 โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว  

 และส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ปีงบประมาณ 2565 

 
 



 

  สารบัญ   
ยุทธศาสตร์ที ่ แผนงาน / โครงการ หน้า 

  ลักษณะส ำคัญขององค์กร : เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 1 
  ข้อมูลทั่วไปเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 2 
  นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2565 3 
  ล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่ 3 

 สรุปผลงำนตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 2565 5 

 ประเมินผล แผนงำนโครงกำรรองรับตัวชี้วัดกระทรวงและค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (DHS) ปีงบประมำณ 2565  
1 1 มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต 12 
 2 อำหำรปลอดภัยส ำหรับผู้ป่วยในโรงพยำบำล 14 

 
3 กำรด ำเนินงำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 19 

  4 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 21 
 5 ควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 25 
 6 กำรเฝ้ำระวังโรค Covid-19 โรคทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำง (เมอร์ส) และกลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติอ่ืนๆ 27 
    

2 1 พัฒนำระบบบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ระยะกลำง (Intermediate Care) 30 
 2 พัฒนำระบบบริกำรโรคหลอดเลือดสมอง  34 
 3 คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ผสมผสำน 38 
 4 อบรมกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองใน รพ. และ รพ.สต. 40 
 5 ระบบบริหำรจัดกำรกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 42 
 6 พัฒนำศักยภำพ อสม.ในกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ที่คุมโรคไม่ได้ (กลุ่ม HT DM) 44 
 7 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรรักษำพยำบำลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 45 
 8 ประชุมติดตำมกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อ 46 

 

 

 



 

 

 

  สารบัญ   
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน / โครงการ หน้า 

 3 1 ประชุมคณะกรรมกำรแม่และเด็ก 48 

 
2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัยและคุณภำพ 

(หลักสูตรเกณฑ์มำตรฐำนกำรดับเพลิงเชิงคุณภำพ และกำรอพยพหนีไฟ) 
50 

        

4 1 อบรมเสริมสร้ำงและพัฒนำด้ำนจริยธรรม กำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อน 56 

  2 กำรพัฒนำระบบคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำน HA 59 
      
 ประเมินผล แผนงำน/โครงกำร (อนุมัตเิพ่ิมเติม)  
     1      โครงกำร ตรวจสุขภำพประจ ำปี อสม. 62 
     2      โครงกำรอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม) ใหม่/ทดแทน 65 
     3      โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกรโรงพยำบำลบำงน้ ำเปรี้ยว 67 
     4      แผนงำนกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้เสพและผู้ติดสำรเสพติด 69 
 สรุปงบประมำณ ปี 2565 72 
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ผลงานตัวชีว้ัดกระทรวงและเป้าหมายตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของผู้อ้านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ้าเภอ 
ปีงบประมาณ 2565 

อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สรุปผลงานตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2565 

 

รายงาน ตัวชี้วัด CUP BNP ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. กระทรวงฯ (ทั้งหมด 65 ตัว) 32 22 10 
 (100%) (68.70%) (31.30%) 

2. NCD clinic plus 13 8 5 
 (100%) (61.50%) (38.50%) 

3. PPA (สปสช) 4 2 2 
 (100%) (50.00%) (50.00%) 

4. PA (นพ.สสจ.)  5 4 1 
      (100%) (80.00%) (20.00%) 
รวมทั้งหมด 54 36 18 
  (100%) (66.70%) (33.30%) 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลงาน 

แผนงานโครงการรองรับตัวชีว้ัดกระทรวงและค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

ปีงบประมาณ 2565 

 
 

 

 

 



          ๑๒ 
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ประเมินผลโครงการมหศัจรรย์ 1,000วันแรกแห่งชีวิต  ปีงบประมาณ  2565   
อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางเพ็ชรรัตน์   เทียบวงษ์ 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน ฝากครรภ์คุณภาพ พ่อแม่คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ 
2 .เพ่ือเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และคลอด 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. หญิงตั้งครรภ์ 
2. หญิงหลังคลอด 
3. เด็กแรกเกิด 0 - 5 ปี  
4. เด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ป ี
5. แม่และเด็ก 

กิจกรรมหลัก   
        ด าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก าหนด 
งบประมาณ   จากงบ PP Basic Serviece รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 680,775 (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  จัดท าโครงการใช้งบประมาณโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก Triferdine   เป็นเงิน   72,500 บาท 
2. ยาเม็ดธาตุเหล็กแจกนักเรียน    เป็นเงิน    51,000 บาท 
3. ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก     เป็นเงิน  317,790 บาท 
4. นมพร้อมดื่มส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาน้ าหนักน้อย เป็นเงิน   30,000 บาท 
5 .นมผสมส าหรับทารกที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เป็นเงิน     6,000 บาท 
7. ยาฝังคุมก าเนิด     เป็นเงิน   91,485 บาท                                                                

รวมเป็นเงิน  568,775 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือ  112,000 บาทที่ยังไม่ได้ด าเนินการจักท าดังนี้ 
1. ค่าถุงผ้าใส่ยา Folic เป็นของขวัญหญิงเตรียมพร้อมการตั้งครรภ์ จ านวน 300 ชิ้นๆละ 10 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท 
2. ค่าแผ่นตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ แผ่นละ 9บาทจ านวน 1,000 แผ่น เป็นเงิน 9,000 บาท 
3. ค่ายาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก เอซิก ส าหรับสตรีที่เตรียมพร้อมรับการตั้งครรภ์  ราคากล่องละ 200 บาท(100x10) จ านวน500 กล่อง เป็นเงิน 100,000 บาท  



          ๑๓ 
 

3 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
        เป็นกลวิธีทางสาธารณสุขที่เพ่ิมข้ึน
จากระบบบริการสาธารณสุข   ซึ่งมีอยู่ใน
ระดับต าบลและหมู่บ้าน ผสมผสานทางด้าน
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพที่
ด าเนินการโดยประชาชน โดยใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ประสานงาน 
เชื่อมโยงนโยบายจากภาครัฐสู่ภาค
ประชาชน 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่       
งานอนามัยแม่และเด็กอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว
ยังพบปัญหา การฝากครรภ์ช้า การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร การงดการคุมก าเนิดในหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นที่นับถือศาสนาอิสลาม หญิง
ตั้งครรภ์น้ าหนักน้อย ซึ่งส่งผลให้ทารกต่อ
คุณภาพของเด็กแรกเกิด ภาวะซีดในเด็ก 0-
5 ปี และ 6-12 ป ี
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
          เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความสามารถใน
การด าเนินการเป็นอย่างดี มีข้อมูลมี
เครือข่าย สามารถหาแนวทางการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาได้   

- บุคลากรมีความเป็นนักวิชาการ 
สามารถวิเคราะห์งาน และก าหนด
กลวิธีในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์และผลผลิตได ้
 
- ได้รับงบประมาณในการด าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
- มีวัสดุสิ่งของเพียงพอ มีสื่อ
ทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทันสมัย พร้อมใช้
งาน 
 
- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยผ่าน รพ.สต.ที่
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
 
 

 1. ประชุมชี้แจงกบัผู้เกี่ยวข้อง 
 

 2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

 3. ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 

 4. ด าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก าหนด 

 5. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

  

ผลผลิต (Out  Put) 
 -มีวัตถุในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ 
 

 ผลลัพธ์ (Out  Come)   
 -หญิงตั้งครรภ์ ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็ก  377 ราย  คิดเป็น  100 
-หญิงหลังคลอด 445 รายได้รับยาเม็ด
เสริมธาตุเหล็ก  คิดเป็น  100 
-เด็กแรกเกิด 0 - 5 ปี  4972 ราย 
ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก คิดเป็นร้อย
ละ 58.58 
-เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปีได้รับยาเม็ด
เสริมธาตุเหล็ก  4,972 ราย  คิดเป็น  
58.58 
-หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ได้รับการคุมก าเนิด 
27 ราย คิดเป็น 57.45 
 
 ผลกระทบ (Impact)  
- แม่และเด็กได้รับการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพและการ แก้ไขปัญหา 
 
ปัญหา/อุปสรรค- 
แนวทางแก้ไข  

 



๑๔ 
 

ประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2565 
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางมาลี  อยู่เย็น /กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์     
  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการอาหารที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วย 
  2. เพ่ือพัฒนาให้โรงครัวของโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 
        
เป้าหมาย        
  1. ตรวจบอแรกซ์ในลูกชิ้น,ทอดมัน,เนื้อสัตว์สด 

2. ตรวจฟอร์มาลีนในผักสด,อาหารทะเล 
3. ตรวจสารฟอกขาวในถั่วงอก,ขิงซอย,ยอดมะพร้าว 

              4. ตรวจซาลิซิลิค(สารกันรา)ในผักดอง ผลไม้ดอง 
                           
กิจกรรมหลกั   

1 .ตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่น้ามาปรุงอาหารส้าหรับผู้ป่วย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
             2. จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งชุมชนที่ปลอดสารเคมี 
              3. จัดซื้อวัตถุดิบจากตลาด และน้ามาล้างท้าความสะอาดตามมาตรฐาน 
              4.  ติดตามการปรุง ประกอบอาหาร การจัดเก็บ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

 
งบประมาณ              ชุดทดสอบขอรับการสนับสนุนจากงานเภสัชกรรมฯ 

 
 
 



๑๕ 
 

 

บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน 
(Process) 

ผลการด าเนินงาน (Product) 

- ด้านนโยบาย   
อาหารส าหรับผู้ป่วยควรปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปื้อนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
อาหารที่ปลอดภัย 
 
 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่ 
 - แหล่งจ้าหน่ายอาหารในชุมชนควร
ปราศจากการปนเปื้อนในอาหาร ถ้าโรงครัว
ในสถานพยาบาลนั้นๆ ได้รับอาหารที่
ปนเปื้อน ผู้ป่วยอาจได้รับอาหารที่ปนเปื้อน
จากสารปนเปื้อนเหล่านั้นได้ 
 
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะในการใช้ชุด
ทดสอบสารปนเปื้อน และความสามารถ
และ มีองค์ความรู้ที่สามรถปฏิบัติได้ถูกต้อง  

- มีการจัดซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าท่ี
ผ่านการสุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อน
จากกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
 
- ได้รับชุดตรวจสารปนเปื้อน
สนับสนุนจากกลุมงานเภสัชกรรมฯ
อย่างเพียงพอ 
 
- มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารส้าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
บางน้้าเปรี้ยวสัปดาห์ละ2 ตัวอย่าง 
 
- มีแผนงานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
 
 

 - สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบ
ที่น้ามาปรุงอาหารส้าหรับผู้ป่วย 2 
ครั้งต่อสัปดาห์ 
  
-จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งชุมชนที่
ปลอดสารเคมี 
 
-จัดซื้อวัตถุดิบจากตลาด และ
น้ามาล้างท้าความสะอาดตาม
มาตรฐาน 
 
- ติดตามการปรุง ประกอบอาหาร 
การจัดเก็บ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ได้มีการสุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ส้าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว  
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- เพ่ือให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลบาง
น้้าเปรี้ยวได้รับอาหารทีท่ี่ปลอดภัยปราศจากสาร
ปนเปื้อน 
ผลกระทบ (Impact)  
- เนื่องจากเป็นการสุ่มตรวจอาจจะมีอาหารบาง
ชนิดที่ปนเปื้อนอาจหลุดการตรวจสอบไปได้ 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- ชุดตรวจสารปนเปื้อนในบางตัวไม่เพียงพอ 
-มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ท้าให้ภาระ
งานในการจัดอาหารผู้ป่วยเพิ่มข้ึนจึงท้าให้ขาด
การตรวจสารปนเปื้อนไม่ตรงตามแผน 
แนวทางแก้ไข 
- วางแผนจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนให้เพียงพอ 
 

 

 
 



๑๖ 
 

ตรวจสารฟอกขาวในถั่วงอก ขิงซอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๑๗ 
 

ตรวจหาบอแรกซ์ในลูกช้ินปลาและไส้กรอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 
 

                    ตรวจหาฟอรม์าลีนในปลาหมึกสด                            ตรวจหาฟอรม์าลีนในกุ้งสด 



๑๙ 
 

ประเมินผลโครงการด าเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
 
วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือพัฒนาให้โรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

เป้าหมาย 
   โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว   1  แห่ง 

 

วิธีการด าเนินงาน 
          1. ประชุมคณะกรรมการ โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เพื่อวางแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
          2. ด้าเนินการส้ารวจและประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
          3.  พัฒนาปรับปรุงห้องส้วมในโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาสาธารณะ (HAS) 
          4. พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลให้รักษาสภาพตามมาตรฐาน Green and Clean hospitalระดับดีมาก 
          5. คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
          6. สรุปผลการด้าเนินงาน 
  

ระยะเวลาด าเนินการ                
                    1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน   2565 
งบประมาณ 
             
         งบเงินบ้ารุงโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวเป็นเงิน 256,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

บริบท (content ) ปัจจัยน าเข้า( Input) กระบวนการด าเนินงาน 
(Process) 

ผลการด าเนินงาน (Product) 

          โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ ให้บริการด้าน
สาธารณสุขทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ 
ในปัจจุบันการพัฒนาโรงพยาบาล สู่คุณภาพมาตรฐาน 
มี ความจ้ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะต้ องพัฒ นาทั้ งด้ าน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพและมาตรฐาน Green 
And  Clean Hospital    ดั งนั้ น คณ ะกรรมการ
โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  จึง
ได้จัดท้าโครงการ ด้าเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยในโรงพยาบาลขึ้นเพ่ือเป็นการ
พัฒนาด้านอาคารสถานที่ องค์ประกอบทางกายภาพ
เพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ป่วย  
เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ รวมทั้งพัฒนากิจกรรมของ
โรงพยาบาลที่คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และประชาชน 
หรือชุมชนใกล้ เคียง    เพ่ือควบคุมป้องกันไม่ให้
สิ่ งแวดล้อม ที่ เป็นองค์ประกอบทางกายภาพ มี
ผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายนอก
โรงพยาบาล 

 

   งบเงินบ้ารุงโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว
เป็นเงิน 256,400 บาท (สองแสนห้า
หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 

 1.  ค่าปรับปรุงคุณภาพประปา                    
เป็นเงิน  50,000   บาท 

2.  ค่าตรวจคุณภาพน้้าดื่ม-น้้าใช้               
เป็นเงิน  30,000   บาท 

 3. ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบ้าบัดน้้า
เสีย    เป็นเงิน  50,000   บาท 

4.  ค่าตรวจคุณภาพน้้าทิ้ง                                    
เป็นเงิน  14,400   บาท  

  5.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล   เป็นเงิน  
50,000  บาท 

 6. ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ                                     
เป็นเงิน   60,000  บาท 

 

 1. ประชุมคณะกรรมการ 
โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย เพื่อ
วางแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 

2. ด้าเนินการส้ารวจและ
ประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

 3.  พัฒนาปรับปรุงห้องส้วม
ในโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสุขาสาธารณะ (HAS) 
 4. พัฒนาปรับปรุง
โรงพยาบาลให้ผ่านตาม
มาตรฐาน Green and Clean 
hospitalระดับดีมาก 
5. คณะกรรมการตรวจ
ประเมินตามมาตรฐานที่
ก้าหนด 
6. สรุปผลการด้าเนินงาน 
 

ผลผลิต (Out put) 
 
- ตรวจคุณภาพน้้าดืม่- น้้าใช้จ้านวน 8 ตัวอย่าง
เป็นเงิน 23,200 บาท 
- ค่าตรวจคณุภาพน้้าท้ิงจ้านวน 4 ตัวอย่างเป็น
เงิน 8,100 บาท 
รวมเป็นเงิน 31,300 บาท (สามหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยบาทถ้วน) 
 
ผลลัพธ์ (Out come) 
 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการ
สุขภาพ ระดับ พื้นฐาน  
- ห้องสุขาในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ HAS 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมาก ตาม
มาตรฐาน GREEN  AND  CLEAN Hospital  

 



๒๑ 
 

ประเมินผลโครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว และส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือให้ประชาชน  นักเรียน อสม.และแกนน้า มีการควบคุมและก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายในหมู่บ้าน /ชุมชน/โรงเรียนและวัด มัสยิด 
              2. เพ่ือให้มีการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเวลาภายใน 24 ชั่วโมง 
เป้าหมาย  

  1. พื นที่อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว  10 ต้าบล  จ้านวน 148 หมู่บ้าน 
  2. โรงเรียนในอ้าเภอบางน ้าเปรี ยว    จ้านวน    57  โรงเรียน 
  3. แกนน้าชุมชน/อสม จ้านวน 1,336 คน 
  4. วัด  34 แห่ง  
  5. มัสยิด จ้านวน 50 แห่ง 
  6. Srrt จ้านวน 20 คน 

 
ตัวช้ีวัด 
  1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่า 50 ต่อประชากรแสนคน 

2. ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 
3. ค่า HI CI ในชุมชน < 10 
4. ค่า CI ในสถานที่ราชการ โรงพยาบาลและรพ.สต. วัด  มัสยิด = 0 



๒๒ 
 

วิธีการด้าเนินการ 
  1. เฝ้าระวังโรคอย่างสม่้าเสมอตาม รง.506 
  2. จัดท้าสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคทุกเดือน 
  3. SRRT ระดับต้าบล/อ้าเภอ/หมู่บ้าน ออกสอบสวนควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 
  4. สถานบริการสาธารณสุขให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
  5. อสม.และแกนน้าระดับต้าบลให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน 
  6. แกนน้าหมู่บ้าน/ชุมชน และ อสม.ส้ารวจควบคุมและก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายในหมู่บ้าน  วัด และ มัสยิดในเขตรับผิดชอบ 
  7. นักเรียนส้ารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน/บ้านนักเรียน 
  8. เจ้าหน้าที่ระดับต้าบล/อ้าเภอสุ่มส้ารวจลูกน ้ายุงลายในหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด 
  9. เจ้าหน้าที่ส้ารวจ ควบคุมและก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายในรพ.และรพ.สต./PCU 
  10. ประเมินผลและติดตามผลการด้าเนินงาน 
  11. จัดประชุมSRRT เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการด้าเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ส้าคัญ 6 ครั ง / ปี 
  12. สรุปผลการด้าเนินงาน 

 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน  2565 

งบประมาณ    
           งบPP Basic Serviceรวมเป็นเงิน 142,400 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)   



๒๓ 
 

 

บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน 
(Product) 

           โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ส้าคัญ สาเหตุ
เกิดจากเชื อไวรัสเกิดได้กับทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
วัยเรียน  และเด็กวัยก่อนเรียน   อาการเริ่มด้วยมีไข้สูง  
ซึม  เบื่ออาหาร   อ่อนเพลีย ระยะไข้    จะประมาณ 2 – 
7  วัน  หลังจากนั นไข้ เริ่มลดลง  พร้อมกับมีอาการ
เลือดออก  เช่นเลือดออกตามผิวหนัง  เลือดก้าเดา  
อาเจียนหรือถ่ายด้า บางรายที่รุนแรงอาจท้าให้เลือดออก
ใต้สมองเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ 

  สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกอ้าเภอบาง
น ้าเปรี ยว  จากรายงานทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ.2562 - 
2564  พบว่ามีอัตราป่วย  39.76 , 15.85 และ2.25 
ต่อประชากรแสนคน  พบว่ามีอัตราป่วยลดลงทุกปี ซึ่ง
การเกิดโรคไข้เลือดออกนั นต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 
ส่วนคือ คน เชื อไข้เลือดออกและยุงลาย ถ้าขาดปัจจัย
อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่มีการเกิดโรค การควบคุมปัจจัยที่
ท้าได้ง่ายและใช้ต้นทุนต่้าที่สุดคือ การควบคุมยุงลาย 
กล่าวคือถ้าไม่มีพาหะน้าไข้เลือดออก การควบคุมและ
ท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็ท้าไม่ยาก ถ้าประชาชน 
ทุ กหลั งคาเรือนช่วยกันควบคุมและท้ าลายแหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองพร้อมกันทุกหมู่บ้าน   
             

งบPP Basic Service รวมเป็นเงิน 
142,400 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันส่ี
ร้อยบาทถ้วน)                

  1. ค่าจัดซื อทรายก้าจัดลูกน ้า จ้านวน 20 
ถังๆละ2,950 บาทเป็นเงิน 59,000 บาท 

2. ค่าจัดซื อน ้ายาพ่นหมอกควัน จ้านวน 20 
ขวดๆละ 1,300 บาทเป็นเงิน 26,000 
บาท 
 3. ค่าจัดซื อน ้ามันดีเซล เป็นเงิน  15,000 
บาท 
 4.ค่าจัดซื อน ้ามันเบนซิน เป็นเงิน  20,000 
บาท 
 5.ค่าจัดซื อสเปรย์ฉีดก้าจัดยุง50กระป๋องๆ
ละ118 บาท เป็นเงิน   5,900 บาท                                                  
 6. ค่าจัดซื อยาทากันยุง 1,000 ซองๆละ
4.50 บาท เป็นเงิน    4,500 บาท       
 7. ค่าจัดประชุม srrt จ้านวน 6 ครั งมี
ค่าใช้จ่ายดังนี    
 7.1 ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน  

1.เฝ้าระวังโรคอย่างสม่้าเสมอตาม รง.
506 
2.จัดท้าสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคทุก
เดือน 
3.SRRT ระดับต้าบล/อ้าเภอ/หมู่บ้าน  
ออกสอบสวนควบคุมโรคภายใน 24 
ชั่วโมง 
4.สถานบริการสาธารณสุขให้การ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐานอย่างมี
คุณภาพ 
5.อสม.และแกนน้าระดับต้าบลให้
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่
ประชาชน 
6.แกนน้าหมู่บ้าน/ชุมชน และ อสม.
ส้ารวจควบคุมและก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน ้ายุงลายในหมู่บ้าน  วัด และ มัสยิด
ในเขตรับผิดชอบ 
7.นักเรียนส้ารวจและควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน/บ้าน
นักเรียน 
8. เจ้าหน้าที่ระดับต้าบล/อ้าเภอสุ่ม
ส้ารวจลูกน ้ายุงลายในหมู่บ้าน/โรงเรียน/
วัด/มัสยิด 

ผลผลิต (Out put) 
สรุปไม่ได้ ใช้งบประมาณ  
 - .ด้าเนินการสอบสวน
และควบคุมโรคทันเวลา
ภายใน 24 ชั่วโมงทุกราย 
ผลลัพธ์ (Out come) 
      1.  มีจ้านวนผู้ป่วย 
ตั งแต่ 1 ม.ค.65 ถึง30 
ก.ย.65 จ้านวน 6  ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 6.74   
ต่อประชากรแสนคน 
อัตราเพ่ิมขึ นจากปี2564
เท่ากับร้อยละ 200 
     2.ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน 
(Product) 

           ดังนั นเพื่อลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้ของครอบครัว เมื่อ
มีการเกิดโรคไข้เลือดออกขึ นในพื นที่จะต้องมีการ
ควบคุมโรคอย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันระบาดเพ่ิมมากขึ น 
จึงต้องเตรียมพร้อมทั งด้านบุคลากร   ทรายก้าจัดลูกน ้า  
ยาทากันยุง น ้ายาพ่นหมอกควัน น ้ามันเชื อเพลิง  
(เบนซิน และดีเซล) แผ่นพับโรคไข้เลือดออก เครื่องพ่น
ละอองฝอยและเครื่องพ่นหมอกควันให้สามารถพร้อม
ใช้ได้ตลอดเวลา เพ่ือที่จะสนับสนุนการด้าเนินของทีม
สอบสวน และควบคุมโรคระดับต้าบลและอ้าเภอในการ
ออกไปควบคุมโรคในพื นที่ที่เกิดโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดท้าโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2565 ขึ น 

20 คนๆละ50 บาท 6 วันเป็นเงิน    6,000 
บาท 
   7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 20 
คนๆละ 2 มื อๆละ 25 บาท  จ้านวน 6 วัน                                                                                     
เป็นเงิน 6,000 บาท                          
 

9.เจ้าหน้าที่ส้ารวจ ควบคุมและก้าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายในรพ.และ 
รพ.สต./PCU 
10.ประเมินผลและติดตามผลการ
ด้าเนินงาน 
11.จัดประชุมSRRT เรื่องการพัฒนา
และปรับปรุงการด้าเนินงานควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อที่ส้าคัญ 6 ครั ง / ปี 
12.สรุปผลการด้าเนินงาน 
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ประเมินผลโครงการการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง 
 อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ อสม. แกนน ำสุขภำพ  ประชำชน และนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้องในกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
2. เพ่ือเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มในพ้ืนที่อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
3. เพ่ือเฝ้ำระวังร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรในพ้ืนที่  ตลำดสดและ ตลำดนัด ในพ้ืนที่ 

             
ตัวช้ีวัด 

    เพ่ือลดอัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันทุกกลุ่มอำยุไม่เกิน  1,000   ต่อแสนประชำกร 
            
เป้าหมาย 

      1. พ้ืนที่อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  จ ำนวน 10 ต ำบล จ ำนวน 148 หมู่บ้ำน 
      2. โรงเรียนจ ำนวน 57 โรงเรยีน 
      3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทุกแห่ง 
      4. ร้ำนอำหำรในพื้นท่ี 
      5. แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรในพ้ืนที่ 
 
วิธีด้าเนินการ 
      1. ให้ควำมรู้แก่อสม. ประชำชน และนักเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเรื่องกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
      2. ด ำเนินกำรส ำรวจ /ให้ค ำแนะน ำร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อให้ผ่ำนมำตรฐำน อำหำรสะอำด รสชำติอร่อยClean Food Good Taste 
     3. ด ำเนินกำรส ำรวจและให้ค ำแนะน ำร้ำนแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรและร้ำนอำหำร 

    อำหำรสด รถเร่ แผงลอย ตำมมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย( Food Safety)  
      4. ด ำเนินกำรตรวจ/ให้ค ำแนะน ำและเก็บตัวอย่ำงอำหำรสดตรวจตำมมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย 
      5. ด ำเนินกำรตรวจแนะน ำโรงครัวในโรงพยำบำลตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลโรงครัวในโรงพยำบำลและมำตรฐำนโรงครัวฮำลำล 

6. เพื่อปรับปรุงระบบน้ ำอุปโภคและบริโภคในโรงพยำบำลให้ได้ตำมมำตรฐำนเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่และประชำชน 
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
     โรคอุจจำระร่วงยังเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่

ส ำคัญของอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
ทั้งนี้มีสำเหตุเกิดมำจำกพฤติกรรมอนำมัยส่วนบุคคลไม่ดี  
โดยเฉพำะคนด้อยโอกำสในพ้ืนที่เสี่ยงโรคอุจำระร่วงที่มี
ควำมเป็นอยู่ไม่ดี ประชำกรที่ย้ำยถิ่น ผู้ใช้แรงงำน    จำก
รำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ ตั้งแต่ปี 2562– 
2564 มีอัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงต่อประชำกนแสนคน 
เท่ำกับ 2,583.5  1,839.94 และ1,18.89 ตำมล ำดับ   
พบว่ำมีอัตรำป่วยและลดลงตำมล ำดับในปี 2562-2564   
แต่อัตรำป่วยยังสูงเกินเป้ำหมำย ที่กระทรวงสำธำรณสุข 
ก ำหนดไว้ให้อัตรำป่วยโรค อุจำระร่วง ไม่เกิน 1,000 ต่อ
ประชำกรแสนคน 
       คณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรแก้ไข
ปัญหำจึงได้จัดท ำโครงกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
ปี  2565 ขึ้น โดยก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำนแบบเชิง
รุกในเขตพ้ืนที่  อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  เพ่ือให้ประชำชน
ได้รับบริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล   กำรควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อทำงเดินอำหำรและน้ ำ  กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมอนำมัยส่วนบุคคล   พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร  
กำรสุขำภิบำลอำหำร และกำรจัดสิ่งแวดล้อมในบ้ำนและ
บริเวณรอบบ้ำนที่ถูกต้องเหมำะสมให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือลดอัตรำป่วยด้วยโรคอุจำระร่วง     และลด กำร
สูญเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ  พยำบำลและกำรสูญเสีย
รำยได้ของครอบครัว จำกกำรป่วยด้วยโรคอุจำระร่วงได้ 

งบประมาณ 

(P&P Area-based 
Services) ประจ ำปี 
2564 จ ำนวน 44,500 
บำท (สี่หมื่นสี่พันห้ำร้อย
บำทถ้วน ) 
 1. ค่ำจัดซื้อผงปูนคลอรีน
เป็นเงิน 30,000 บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อสำรส้ม  
จ ำนวน 1,000 ก.ก.ๆ ละ
12บำทเป็นเงิน 12,000 
บำท     
 3. ค่ำจัดซื้อน้ ำยำชุด
ตรวจคลอรีนอิสระตกค้ำง
จ ำนวน100ขวดๆละ25
บำทเป็นเงิน 2,500บำท 

 1.ให้ควำมรู้แก่อสม. ประชำชน และ
นักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
เรื่องกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
 2.ด ำเนินกำรส ำรวจ /ให้ค ำแนะน ำร้ำน
จ ำหน่ำยอำหำรเพ่ือให้ผ่ำนมำตรฐำน 
อำหำรสะอำด รสชำติอร่อยClean Food 
Good Taste 
 3.ด ำเนินกำรส ำรวจและให้ค ำแนะน ำร้ำน
แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรและร้ำนอำหำร 
อำหำรสด รถเร่ แผงลอย ตำมมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัย( Food Safety)  
4. ด ำเนินกำรตรวจ/ให้ค ำแนะน ำและเก็บ
ตัวอย่ำงอำหำรสดตรวจตำมมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัย 
5.ด ำเนินกำรตรวจแนะน ำโรงครัวใน
โรงพยำบำลตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลโรง
ครัวในโรงพยำบำลและมำตรฐำนโรงครัว
ฮำลำล 

ผลผลิต (Out put) 
สรุปใช้งบประมาณ 34,834 บาท 
( สามหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน ) 
  1.ค่ำจัดซื้อผงปูนคลอรีนเป็นเงิน 18,241 
บำท 
  2.ค่ำจัดซื้อสำรส้ม   เป็นเงิน 16,593 บำท     
 เป็นเงิน 34,834 บำท 
ผลลัพธ์ (Out come) 
1.  มีจ ำนวนผู้ป่วยโรคอุจจำระร่วง ตั้งแต่ 1 
ม.ค.65 ถึง ก.ย.65 จ ำนวน 1,175 รำย คิด
เป็นอัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคน 1,319.94 
ลดลงร้อยละ   48.90 จำกค่ำมัธยฐำน 5 ป ี( 
2,583.5 ต่อแสนประชำกร  )  และลดลงจำกปี 
2564 
( 1,692.47 ต่อแสนประชำกร ) ร้อยละ 
22.01 
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ประเมินผลโครงการ  เฝ้าระวังโรคติดเชื้อCOVID-19 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส 
และกลุ่มโรคอุบตัิใหม่อุบตัิซ้้าอ่ืนๆอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว  จังหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน นางซาฟียะห์  มูลทรัพย์ / กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเฝ้าระวังโรค ควบคุมป้องกันโรค COVID-19 
2. เพ่ือเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางจากผู้ที่เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19    
    โรคMERSและกลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าอ่ืนๆ 
4. เพ่ือลดการป่วย การตายและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการระบาดของโรค COVID-19  โรคMERS และกลุ่มโรคอุบัติใหม ่
    อุบัติซ้ าอ่ืนๆ 
5. เพ่ือส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในอ าเภอให้พร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคCOVID-19  โรค MERS และกลุ่มโรค 
    อุบัติใหม่อุบัติซ้ าอ่ืนๆ 
6. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของโรค 

กลุ่มเป้าหมาย 
แพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,อสม,ประชาชนและแกนน าในหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 70 คน    

วิธีการด้าเนินงาน 
1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
2. เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทุกเดือน 
4. ทีม SRRT ออกสอบสวนควบคุมโรคตามมาตรฐาน 
5. ให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
6. แกนน า/อสม.เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนและผู้ที่เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียน/ชุมชน 
8. ประสานงานกับอปท./หน่วยงานต่างๆในการร่วมด าเนินงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคในหมู่บ้าน/   ชุมชนและเฝ้าระวังผู้ทีเดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ 
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9. จัดท าแผนการด าเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค CONID-19  และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายและออกให้บริการในพ้ืนที่ตามแผน 
10. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 และโรค MERS และกลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าอ่ืนๆ 

             จ านวน 1 วันโดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร 
11. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ           เงินบ ารุงโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว จ านวน  50,860 ( ห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน ) 
 
บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน 

(Process) 
ผลการด้าเนินงาน 
(Product) 

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มีการ
แพร่ระบาดทั่วโลก จากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ covid-19 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  พบว่ามีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 
เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน36,260 ราย
หายป่วยแล้ว 35,508 รายเสียชีวิต 307 ราย  และสถานการณ์
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East 
Respiratory Syndrome: MERS) พบการระบาดในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง และสาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับประเทศไทย  พบ
ผู้ป่วยโรคเมอร์ส รายแรกเป็นชาวต่างชาติเข้ารับการรักษา ณ 
สถาบันบ าราศนราดูร และยังไม่มีการแพร่กระจายเชื้อแต่อย่างไรก็
ตาม อาจพบผู้ป่วยโรคเมอร์สเพ่ิมได้อีกในกลุ่มผู้สัมผัสโรคที่อยู่
ระหว่างสังเกต อาการ ประกอบกับยังมีความเสี่ยงจากผู้เดินทางไป-
มา ระหว่างประเทศที่มีการระบาดได้ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคCOVID-19 โรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์สและโรคอุบัติใหม่

เงินบ ารุงโรงพยาบาลบางน้ า
เปรี้ยว จ านวน  50,860 ( ห้า
หมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียม
ความพร้อมรับการระบาดโรค  
MERS และโรคติดต่ออ่ืนๆที่
ส าคัญในพ้ืนที่   เป็นจ านวนเงิน 
9,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 70 
คนๆละ 50 บาท   เป็นเงิน 
3,500 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 
บาท เป็นเงิน    3,500 บาท
1.3 ค่าวัสดุส านักงานเป็นเงิน   
1,000  บาท 
 

1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติ 
2. เฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน
โรคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค
ทุกเดือน 
4. ทีม SRRT ออกสอบสวน
ควบคุมโรคตามมาตรฐาน 
5. ให้บริการรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
6. แกนน า/อสม.เผยแพร่ความรู้
ให้ประชาชนและผู้ที่เดินทางกลับ
จากพิธีฮัจย์ 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ใน
โรงเรียน/ชุมชน 
8. ประสานงานกับอปท./
หน่วยงานต่างๆในการร่วม
ด าเนินงานรณรงค์ควบคุมป้องกัน

ผลผลิต (Out  Put) 
- ไม่มีการจัดประชุมซ้อมแผน
เนื่องจากสถานการณ์covid-
19 
-จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ ให้
พร้อมใช้งาน (ไม่ได้ใช้
งบประมาณจากโครงการ) 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- หน่วยงานสาธารณสุขมีความ
พร้อมในการองรับการระบาด
ของโรคcovid-19  โรค 
MERS และโรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ าอ่ืนๆ 
ผลกระทบ (Impact)  
-สามารถด าเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคได้ตามวัตถุประสงค์
ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทั่วถึง 
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อุบัติซ้ าอ่ืนๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องในระดับ พ้ืนที่ เกิ ดการเตรียมความพร้อม อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการ ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในเขต
พ้ืนที่ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ หรือ ประชาชนที่เดินทางกลับจาก
ประเทศที่มีการระบาด ตลอดจนก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้า
พนั กงานสาธารณ สุข ใน พ้ื นที่ โดย พิ จารณ าใช้ อ านาจ ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการป้องกันควบคุมโรค 
และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีแยกตัวเพ่ือเฝ้ า
สังเกตอาการ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการ
ระบาดของโรคCOVID-19 โรคMERSและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าอ่ืนๆ 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  คปสอ.บางน้ าเปรี้ยว จึงได้จัดท า
โครงการควบคุมโรคติดเชื้อCOVID-19 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส  และกลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า
อ่ืนๆ ปี 2565 ขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดขยายวง
กว้างลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย เร่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
เผยแพร่สื่อสารความรู้และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 

1.4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ด าเนินงานควบคุมป้องกันโรค 
2.1 ปรอท 15 โหลๆละ 240
บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
2.2 mask  n95 จ านวน 12
กล่องๆละ1,170 บาทเป็นเงิน 
14,040 บาท 
2.3 Isolation Gown จ านวน 
100 ตัวๆละ 140 บาทเป็น
เงิน 14,000 บาท 
2.4 Sodium  Hypochloride 
จ านวน 100ซองๆละ12.2 
บาท เป็นเงิน 1,220 บาท  
2.5 แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ
จ านวน100ขวดๆละ 90 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายได้ทุก
รายการ 

 
 

โรคในหมู่บ้าน/   ชุมชนและเฝ้า
ระวังผู้ทีเดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ 
9. จัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
CONID-19  และวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย
และออกให้บริการในพ้ืนที่ตาม
แผน 
10. จัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมพร้อม
รับการระบาดใหญ่ของโรค 
COVID-19 และโรค MERS และ
กลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าอ่ืนๆ
จ านวน 1 วันโดยการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร 
11. สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

 
 

-อัตราตายด้วยโรคCovid-19
ป2ี565 เทา่กับ26 ราย คิด
เป็นร้อยละ 0.0295 
(ประชากรเท่ากับ 89,019) 
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ประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (intermediate care)   
อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2565 

  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางสาวณัฐญา  วงษ์สมบูรณ์ / งานกายภาพบ าบัด  กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 

วัตถุประสงค์     
1. พัฒนาระบบบริการ IMC/ Rehabilitation  
2. เพ่ิมคุณภาพชีวิต/ ป้องกันและลดพิการ 
3. ลดแออัด A,S /เพ่ิมครองเตียง M, F 
4. เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ พร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่องสู่ที่บ้านและชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย        
        ผู้ป่วยStroke, Traumati brain injury, Spinal cord injury และ Fracture hipรายใหม่ปี 2565 
กิจกรรมหลัก     

1. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยIMC ปี2565 
2. ปฏิบัติตามแนวทางการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยใน (IPD-IMC) 
3. ให้บริการกายภาพบ าบัดและประเมินBI ในผู้ป่วยIMCที่ตึกผู้ป่วยในทุกราย 
4. ให้บริการฝังเข็มกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ตึกผู้ป่วยใน 
5. ท า HomeBP ในstroke รายใหม่ ที่จ าหน่าย 
6. ทีมสหวิชาชีพเตรียมความพร้อมผู้ป่วยIMC และท าcareplan ที่ตึกผู้ป่วยในก่อนจ าหน่ายทุกราย 
7. นักจิตวิทยาประเมิน2Q , 8Q ,9Q กับผู้ป่วยIMC 
8. นักโภชนาการสอนอาหารสายยางกับญาติผู้ป่วยIMC 
9. ทีมสหวิชาชีพสอนผู้ป่วยและญาติในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
10. พยาบาลตึกผู้ป่วยในนัดF/U พบอายุรแพทย์คลินิกstroke กรณี DM นัด พุธ , พฤหัส  HT นัดอังคาร , ศุกร์ 
11. นัดท ากายภาพบ าบัดและฝังเข็มหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
12. ส่งเยี่ยมบ้านโปรแกรมCOCติดธงสีเหลือง 
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กิจกรรมหลัก     
13. พยาบาลผู้ป่วยในเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นก่อนกลับบ้าน 
14. เยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหา โดยนักกายภาพบ าบัด , แพทย์แผนจีนและพยาบาลรพ.สต. 
15. พยาบาลรพ.สต.ติดตามเยี่ยมบ้าน stroke + IMC จนครบ 6 เดือน 

งบประมาณ          -   
 
บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
และเป็นservice plan ของจังหวัด 
 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่   
โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาอันดับ
ต้นๆ ของอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการเสียชีวิตและพิการ 
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  

 
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สาขาวิชาชีพ 
- มี อุปกรณ์และเครื่องมือ วัสดุสิ่งของ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
- มีแผนงานและโครงการในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- ผู้ป่วยและญาติได้รับค าแนะน าถึงวิธี 
การดูแลตนเองและการออกก าลังกาย
เพ่ือป้องการภาวะแทรกซ้อน 
 

 
1. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยIMC ปี2565 
2. ปฏิบัติตามแนวทางการบริบาลฟื้นฟู
สภาพผู้ป่วยใน (IPD-IMC) 
3. ให้บริการกายภาพบ าบัดและประเมินBI 
ในผู้ป่วยIMCที่ตึกผู้ป่วยในทุกราย 
4. ให้บริการฝังเข็มกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่ตึกผู้ป่วยใน 
5. ท า HomeBP ในstroke รายใหม่ ที่
จ าหน่าย 
6. ทีมสหวิชาชีพเตรียมความพร้อมผู้ป่วย
IMC และท าcareplan ที่ตึกผู้ป่วยในก่อน
จ าหน่ายทุกราย 
7. นักจิตวิทยาประเมิน2Q , 8Q ,9Q กับ
ผู้ป่วยIMC 
8. นักโภชนาการสอนอาหารสายยางกับ
ญาติผู้ป่วยIMC 
9. ทีมสหวิชาชีพสอนผู้ป่วยและญาติในการ
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ผู้ป่วย intermediate care จ านวน  
43 คน 
 
ผลลัพธ์ (Out  Come) 
- ผู้ป่วย intermediate care  ได้รับ
การบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจน
ครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index 
=20 ก่อนครบ 6 เดือน ร้อยละ 100 
 
ผลกระทบ (Impact)  
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ
รักษาและฟ้ืนฟู ผู้ป่วยและญาติได้รับ
ค าแนะน าในการดูแลตนเองและการ
ออกก าลังกายเพ่ือป้องการ
ภาวะแทรกซ้อน 
 
 
 

 



๓๒ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
   10. พยาบาลตึกผู้ป่วยในนัดF/U พบอายุร

แพทย์คลินิกstroke กรณี DM นัด พุธ , 
พฤหัส  HT นัดอังคาร , ศุกร์ 
11. นัดท ากายภาพบ าบัดและฝังเข็มหลัง
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
12. ส่งเยี่ยมบ้านโปรแกรมCOCติดธงสี
เหลือง 
13. พยาบาลผู้ป่วยในเตรียมอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จ าเป็นก่อนกลับบ้าน 
14. เยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหา โดยนัก
กายภาพบ าบัด , แพทย์แผนจีนและ
พยาบาลรพ.สต. 
15. พยาบาลรพ.สต.ติดตามเยี่ยมบ้าน 
stroke + IMC จนครบ 6 เดือน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  สถานที่ฝึกกายภาพบัดคับแคบ เตียง
และเก้าอ้ีไม่เพียงพอแก่ผู้มารับบริการ  
- ไม่มีพ้ืนที่ให้รถเข็นผู้ป่วยเข้าออก 
 
แนวทางแก้ไข 
-  นัดผู้ป่วยสัปดาห์ละ 1 วัน ท า
กายภาพบ าบัดและฝังเข็มในวันเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

รูปถ่ายกิจกรรม 
 

       
 

     
 
 
 



๓๔ 
 

ประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง 
อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2565 

  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางสาวณัฐญา  วงษ์สมบูรณ์ / งานกายภาพบ าบัด  กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 

วัตถุประสงค์     
1. ลดการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล  
2. ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ 
3. เพ่ิมการเข้าถึง Fast track / EMS 
4 .เพ่ือป้องการการเกิดภาวะ Recerrent stroke ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
5. ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย        
  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ปี 2565 
กิจกรรมหลัก     

1. ค้นหา / คัดกรองผู้ป่วย HT/DM ที่มภีาวะเสี่ยงของ Stroke เข้ากลุ่มท า MI   - BP > 160/100 mmHg.    
- FBS > 200 mg/dl 
- HbA1C > 8 
- LDL > 150 mg/dl 
- พฤติกรรมสูบบุหรี่ 

2. ตรวจคัดกรองชุด Lab ประจ าปีเสมือนกลุ่มผู้ป่วย DM/HT 
3. ประเมิน/คัดกรองภาวะเสี่ยงการเกิดภาวะRe-stroke เข้ากิจกรรมกลุ่ม MI 
4. ผู้ป่วยstrokeที่ยังพบความดันโลหิตสูง ท าHomeBP 
5. นัดF/Uผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่เข้าคลินิก stroke 
6. นัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ท ากายภาพบ าบัดและฝังเข็ม 

 



๓๕ 
 

กิจกรรมหลัก 
7. ส่งเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น รับประทานยาไม่ถูกต้อง , ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ าตาล 

         ในเลือด ระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
8. เยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว โดยนักกายภาพบ าบัด , แพทย์แผนจีนและพยาบาลรพ.สต. 
9. ส่งคลินิกเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยที่ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
10.วิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคและการมารพ.ช้าของโรคหลอดเลือดสมอง 
11.รายงานความก้าวหน้าของโรคหลอดเลือดสมองทุกเดือน 

 
งบประมาณ          -   

 
บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
และเป็นservice plan ของจังหวัด 
 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่   
โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาอันดับ
ต้นๆ ของอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการเสียชีวิตและพิการ 
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  

 
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สาขาวิชาชีพ 
- มี อุปกรณ์และเครื่องมือ วัสดุสิ่งของ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
- มีแผนงานและโครงการในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- ผู้ป่วยและญาติได้รับค าแนะน าถึงวิธี 
การดูแลตนเองและการออกก าลังกาย
เพ่ือป้องการภาวะแทรกซ้อน 
 

1. ค้นหา / คัดกรองผู้ป่วย HT/DM ที่มี
ภาวะเสี่ยงของ Stroke เข้ากลุ่มท า MI   - 
BP > 160/100 mmHg.    
- FBS > 200 mg/dl 
- HbA1C > 8 
- LDL > 150 mg/dl 
- พฤติกรรมสูบบุหรี่ 
2. ตรวจคัดกรองชุด Lab ประจ าปีเสมือน
กลุ่มผู้ป่วย DM/HT 
3. ประเมิน/คัดกรองภาวะเสี่ยงการเกิด
ภาวะRe-stroke เข้ากิจกรรมกลุ่ม MI 
4. ผู้ป่วยstrokeที่ยังพบความดันโลหิตสูง 
ท าHomeBP 
5. นัดF/Uผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองราย
ใหม่เข้าคลินิก stroke 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 
165 คน 
 
ผลลัพธ์ (Out  Come) 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
มี BI เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย1ระดับ  ร้อยละ 
88.57 
 
ผลกระทบ (Impact)  
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ
รักษาและฟ้ืนฟู ผู้ป่วยและญาติได้รับ
ค าแนะน าในการดูแลตนเองและการ
ออกก าลังกายเพ่ือป้องการ
ภาวะแทรกซ้อน 

 



๓๖ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
   6. นัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่

ท ากายภาพบ าบัดและฝังเข็ม 
7. ส่งเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยที่มีพฤติกรรม
สุขภาพไม่เหมาะสมเช้น รับประทานยาไม่
ถูกต้อง , ไม่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับไขมันใน
เลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
8. เยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาการ
เคลื่อนไหว โดยนักกายภาพบ าบัด , แพทย์
แผนจีนและพยาบาลรพ.สต. 
9. ส่งคลินิกเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยที่ยังมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
10.วิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคและการ
มารพ.ช้าของโรคหลอดเลือดสมอง 
11.รายงานความก้าวหน้าของโรคหลอด
เลือดสมองทุกเดือน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  สถานที่ฝึกกายภาพบัดคับแคบ เตียง
และเก้าอ้ีไม่เพียงพอแก่ผู้มารับบริการ  
- ไม่มีพ้ืนที่ให้รถเข็นผู้ป่วยเข้าออก 
 
แนวทางแก้ไข 
-  นัดผู้ป่วยสัปดาห์ละ 1 วัน ท า
กายภาพบ าบัดและฝังเข็มในวันเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 



๓๗ 
 

รูปถ่ายกิจกรรม 
 

     
 

    



๓๘ 
 

ประเมินผลโครงการคลินกิกัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2565 
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางวรรณา สินธาราศิริกุลชัย / งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
วัตถุประสงค์    เพ่ือเปิดให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการตามกลุ่มอาการ/โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยยากัญชา ให้ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
         
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้มารับบริการในคลินิกกัญชา ปี 2565 
     
กิจกรรมหลัก    

1. จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน และให้ค าปรึกษา ส าหรับประชาชน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 
๓. จัดท าแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตามและรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
4. ด าเนินการให้ค าปรึกษา หรือรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ และสรุปจ านวนผู้มารับบริการ  
5. ติดตามและรายงานอาการไม่พึงประสงค์ (ADR) ในผู้ป่วยที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทุกราย 

 
งบประมาณ  จากงบเงินบ ารุงของโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  ปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนางานด้านคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ผสมผสาน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการให้บริการ  
 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่ 
  เป็นทางเลือกในการรักษาส าหรับ
ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร 
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะ ความสามารถ
ในการด าเนินการเป็นอย่างดี มีองค์
ความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถน า
ความรู้มาด าเนินงานในคลินิกกัญชาได้
เป็นอย่างด ี  

- บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย 
สั่งการรักษา รวมถึงให้ค าแนะน า 
ในการปฏิบัติตัวหลังได้รับยากัญชา 
 
 - ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวมาด าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
- มียากัญชา (ต ารับศุขไสยาสน์) 
ที่เพียงพอ พร้อมให้บริการ 
 
- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
- มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชาให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

- ชี้แจงประเด็นการจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ผสมผสาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 
 
- วางแผนการด าเนินงานจัดตั้งคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ผสมผสาน 
 
- จัดท าแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตามและ
รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก 
การใช้กัญชาทางการแพทย์ 
 
 - ด าเนินการให้ค าปรึกษา และรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 
 
 - ติดตามและรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 
(ADR) ในผู้ป่วยที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทุก
ราย 
 
- สรุปจ านวนผู้มารับบริการ 

ผลผลิต (Out  Put) 
- มีผู้มาขอรับค าปรึกษาจ านวน 4 ราย 
ได้รับยาศุขไสยาสน์ จ านวน 2 ราย 
ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง จ านวน 2 ราย  
 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- จากการติดตามอาการหลังใช้ 
ยาศุขไสยาสน์ ทุกสัปดาห์  
พบว่าผู้มารับบริการนอนหลับได้ดีขึ้น 
หลังจากใช้ยา 2 สัปดาห์ ไม่พบอาการ
ข้างเคียงหลังหลังจากการใช้ยา  
 
ผลกระทบ (Impact)  
- ยาศุขไสยาสน์ มีฤทธิ์เพิ่มหรือลดการ
ท างานของยาบางกลุ่ม  
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
แพทย์ยังไม่มีความเชื่อมั่นในการใช้ยา
กัญชาในการรักษาโรค ผู้มารับบริการ
มีจ านวนน้อย 
 

 



๔๐ 
 

ประเมินผลโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยประคับประคองใน รพ.และใน รพ.สต. 
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน   นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในรพ.และในรพ.สต.ให้ครบทุกด้าน 
 

กลุ่มเป้าหมาย        
ผู้รับผิดชอบงาน Palliative care ของรพ. สสอ. และรพ.สต. จ านวน 30 คน 

   
กิจกรรมหลัก     

1. จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง(การจัดการความเจ็บปวด) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการงาน Palliative care ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของทุก 3 เดือน 
3. สรุปแผนงาน Palliative care ประจ าปีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 
งบประมาณ        งบประมาณ 5,000 บาท  ปี 2565 (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองอย่างองค์รวม 
 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่   
การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องอาศัย
การเชื่อมโยมประสานงาน การส่งข้อมูล 
แผนการดูแล ทั้งบุคคลและหน่วยงาน 
ท าให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง การสร้าง
ระบบเครือข่ายบริการพยาบาลแบบ
ประคับประคอง จึงเห็นถึงความส าคัญ
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อ
การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย  
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ทักษะ ความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองในรพ. 
และในพ้ืนที ่รพ.สต. 

- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ 
 
-มีการส ารวจวัสดุสิ่งของให้เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด จึงไม่ใช้งบสนับสนุน
มาด าเนินโครงการ 
 
 

- จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
(การจัดการความเจ็บปวด) ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน แบบ online 
 
- มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
โรงพยาบาลทุก 3 เดือน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลปีละ 1 ครั้ง  
 
- สรุปและบันทึกกิจกรรมการด าเนินงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ                  
 
 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเข้าถึง
การดูแลสุขภาพได้มากข้ึน 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสามารถด าเนินงานด้าน
การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลกระทบ (Impact)  
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกกลุ่มยังขาด
ความเข้าใจในเรื่องความเจ็บปวดใน
ผู้ป่วยมะเร็ง 
ปัญหา/อุปสรรค 
- เกิดสถานการณ์โควิดท าให้การท างาน
ต้องจัดรูปแบบบริการใหม่เพ่ือให้เข้ากับ
สถานการณ์ 
แนวทางแก้ไข 
- จัดประชุมและสรุปงานเพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอและจัดท า
แผนได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 



๔๒ 
 

ประเมินผลโครงการระบบบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2565 
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน   นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย        

       จ านวนผู้ป่วยประคับประคอง 110 ราย 
   
กิจกรรมหลัก     

1. ได้รับการดูแลโดยสหวิชาชีพ 
2. จัดเก็บรายงานและทะเบียนผู้ป่วยประคับประคอง 
3. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประคับประคองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

งบประมาณ            ไม่ใช้งบประมาณ 
         
                                                            

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองอย่างองค์รวม 
 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่   
การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องอาศัย
การเชื่อมโยมประสานงาน การส่งข้อมูล 
แผนการดูแล ทั้งบุคคลและหน่วยงาน 
ท าให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง การสร้าง
ระบบเครือข่ายบริการพยาบาลแบบ
ประคับประคอง จึงเห็นถึงความส าคัญ
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อ
การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย  
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ทักษะ ความสามารถ
ในการใช้งานอุปกรณ์ท่ีนอนลมและ
เครื่องดูดเสมหะผู้ป่วยเป็นอย่างดี  

- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ 
 
-มีการส ารวจวัสดุสิ่งของให้เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
 
- มีอุปกรณ์และสื่อในงาน
ประคับประคองเพ่ิมมากข้ึน 
 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวมาด าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
 

- มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
โรงพยาบาลทุก 3 เดือน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลปีละ 1 ครั้ง  
 
- สรุปและบันทึกกิจกรรมการด าเนินงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ                  
 
 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเข้าถึง
การดูแลสุขภาพได้มากข้ึน 
 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสามารถด าเนินงานด้าน
การป้องกันมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
ผลกระทบ (Impact)  
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกกลุ่มยังขาด
ความเข้าใจในเรื่องความเจ็บปวดใน
ผู้ป่วยมะเร็ง 
ปัญหา/อุปสรรค 
- เกิดสถานการณ์โควิดท าให้การท างาน
ต้องจัดรูปแบบบริการใหม่เพ่ือให้เข้ากับ
สถานการณ์ 
แนวทางแก้ไข 
- จัดประชุมและสรุปงานเพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอและจัดท า
แผนได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 



๔๔ 
 

ประเมินผลแผนพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ที่คมุโรคไมไ่ด้ (กลุ่มDM HT)  
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน   นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือสร้างอสม.แกนน าในการดูแลผู้ป่วยโรค NCD ที่คุมโรคไม่ได้ 
2. เพ่ือฝึกทักษะการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3. เพ่ือให้อสม.แกนน ามีความรู้เรื่อง Health Coaching และการสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง(Brief Advice) 

 
กลุ่มเป้าหมาย        

1. แกนน าอสม.สถานบริการละ 4 คน จ านวน 52 คน 
2. ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ที่คุมโรคไม่ได้สัดส่วน อสม.1คนดูแลกลุ่มเป้าหมาย 3 คน เป็นจ านวน 156 คน 

   
กิจกรรมหลัก     

1. อบรมให้ความรู้ อสม.แกนน า Health Coaching ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่คุมโรค NCD ไม่ได้ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยที่คุมโรคไม่ได้ 
 

งบประมาณ            งบประมาณ 23,400 บาท  ปี 2565 (ไม่ได้ด าเนินการและใช้งบประมาณเนื่องจากสถานการณ์โควิด) 
 

 



๔๕ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาพยาบาลส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน   นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
วัตถุประสงค์     

      เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพ และวิชาชีพอ่ืนได้รับการฟ้ืนฟูทักษะในการดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน 
 

กลุ่มเป้าหมาย        
        พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข จ านวน 27 คน 
   
กิจกรรมหลัก     

1. อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
2. อบรมให้ความรู้การรักษาพยาบาลในหน่วยงานปฐมภูมิ 

 
งบประมาณ            งบประมาณ 5,400 บาท  ปี 2565 (ไม่ได้ด าเนินการและใช้งบประมาณเนื่องจากสถานการณ์โควิด) 
 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ประเมินผลการประชุมติดตามการท้างานของคณะกรรมการโรคไม่ติดต่ออ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน   นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจตัวชี้วัดการด าเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
2. เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของงานโรคไม่ติดต่อ 
3. เพ่ือสรุปงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหางานโรคไม่ติดต่อ 

 

กลุ่มเป้าหมาย        
         พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข จ านวน 17 คน 
   
กิจกรรมหลกั     

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคไม่ติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 

งบประมาณ            งบประมาณ 5,100 บาท  ปี 2565 (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนางานด้านควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่   
การควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง)  
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าทีท่ราบถึงการด าเนินงานที่ผ่าน
มา และเป้าหมายของการพัฒนางานใน
ปีถัดไป 

- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ 
 
-มีการส ารวจวัสดุสิ่งของให้เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด จึงไม่ใช้งบสนับสนุน
มาด าเนินโครงการ 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
- มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
โรงพยาบาลทุก 3 เดือน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลปีละ 1 ครั้ง  
 
- สรุปและบันทึกกิจกรรมการด าเนินงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ                  
 
 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเข้าถึง
การดูแลสุขภาพได้มากข้ึน 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสามารถด าเนินงานด้าน
การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลกระทบ (Impact)  
- สถานการณ์โควิดท าให้ต้องปรับแนว
ทางการท างานของโรคเป็นแนวใหม่ 
ปัญหา/อุปสรรค 
- เกิดสถานการณ์โควิดท าให้การท างาน
ต้องจัดรูปแบบบริการใหม่เพ่ือให้เข้ากับ
สถานการณ์ 
แนวทางแก้ไข 
- จัดประชุมและสรุปงานเพ่ือวิเคราะห์
การท างานอย่างสม่ าเสมอและจัดท า
แผนได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 



๔๘ 
 

ประเมินผลโครงการประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว 
ประจ้าปีงบประมาณ  2565   

อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางเพ็ชรรัตน์   เทียบวงษ์/นางสาวพิสมัย วงศ์จันติ๊บ 

วัตถุประสงค์     
1.เพ่ือพัฒนาความรู้บุคลากรแม่และเด็กอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
2.เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค /หาแนวทางการท้างานแม่และเด็กให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

กลุ่มเป้าหมาย  
1.บุคลากรสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวจ้านวน 30 คน 

-รพ.    15 คน 
-สสอ.    2 คน 
-รพสต./ PCU 13 คน 

กิจกรรมหลัก   
        ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก้าหนดการประชุม 3 ครั้ง    ประชุม ไป 1 ครั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ยังไม่ได้เบิกค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ   เงินบ้ารุงโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มื้อละ 25 บาท 1 มื้อ จ้านวน 30 คนเป็นเงิน 750 บาท 4 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
ภาพกิจกรรม 

 

                        
 

                                                          
 



๕๐ 
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ 
(หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานการดับเพลิงเชิงคุณภาพ และการอพยพหนีไฟ)  

โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน นางซาฟียะห์  มูลทรัพย์ / กลุ่มงานเวชฯและคณะกรรมการ ENV 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในแผนป้องกันระงับอัคคีภัย สามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จ านวน 250 คน 

วิธีด้าเนินงาน 
1. จัดท าโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. ติดต่อประสานงานเตรียมการประชุมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 
3. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้า/ฝ่าย/งาน ต่างๆในโรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและ 
    ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
4. ด าเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานการดับเพลิงเชิงคุณภาพ  
    และหลักสูตรการอพยพหนีไฟ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  2 รุ่น ๆละ  ๒ วัน 

           5. สรุปและประเมินผลการอบรม 

งบประมาณ         
          เงินบ ารุงโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวจ านวน 91,000  บาท ( เก้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
  



๕๑ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
       สถานบริการสาธารณสุขเป็น
สถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ 
คนเจ็บป่วย คนที่มีปัญหาสุขภาพ มี
หน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล 
บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และบริการฟ้ืนฟูสภาพให้กับผู้เจ็บป่วย  
และผู้มารับบริการอื่นๆ  จึงเป็น
สถานที่ที่ต้องมีการจัดเตรียม สถานที่ 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมใช้งานให้บริการ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อ
บุคลากร และผู้มารับบริการ 
- ด้านความส้าคัญของปัญหา 
        การเกิดอัคคีภัย เป็นเหตุการณ์
ที่อาจเกิดข้ึนได้ทุกแห่งและโดยเฉพาะ
ในสถานบริการสาธารณสุขอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ์ให้ได้ ถ้าใช้ 

 เงินบ ารุงโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว
จ านวน 91,000  บาท ( เก้าหม่ืน
หนึ่งพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 250 
คน ๆ ละ 50 บาทเป็นเงิน     25,000 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คน 
ๆ ละ 4 มื้อๆละ25 บาท เป็นเงิน     
25,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย   12  
ช.ม. ๆ ละ600 บาท เป็นเงิน       
7,200 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม ๔ คน ๆ 
ละ 12 ช.ม.ๆ ละ 600 บาทเป็นเงิน 
28,800 บาท 
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร การ
อบรมเป็นเงิน      5,000 บาท 
 
 
    

1. จัดท าโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. ติดต่อประสานงานเตรียมการ
ประชุมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 
3. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้า/
ฝ่าย/งาน ต่างๆในโรงพยาบาล และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมและร่วมซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 4. ด าเนินการตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ความ
ปลอดภัย และคุณภาพ (หลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานการ ดับเพลิงเชิง
คุณภาพ และหลักสูตรการอพยพหนี
ไฟ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
5.จัดอบรมและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย2 
รุ่นๆละ 2วัน 
รุ่นที่ 1 วันท่ี 4-5 ส.ค.65  
รุ่นที่2 วันท่ี 10-11 ส.ค.65 
ณ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
5. สรุปและประเมินผลการอบรม 

ผลผลิต (Out  Put) 
 ประชุมซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
วันที่ 5 และวันที่11สิงหาคม  2565 ผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ96.8 
ของกลุ่มเป้าหมายงบประมาณ 86,000 บาท
(แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
- รุ่นที่1 คะแนนรวม Pre Test    ร้อยละ 

39.13    Post Test   ร้อยละ 88.59 
- รุ่นที่2   คะแนนรวม Pre Test    ร้อยละ 

40.95  Post Test   ร้อยละ 87.62 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวมีความพร้อมในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  ปัญหาอุปสรรค 
1.ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายได้
ยินเสียงไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณทางเดินด้านหน้า
และด้านหลัง ตึกผู้ป่วยใน1และ2 
2.ขั้นตอนการย้ายผู้ป่วยในกรณีสถานการณ์จริง
อาจต้องขอความสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนมาช่วย
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย 
 
 

 
 
 
 



๕๒ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
ระยะเวลาน้อยเพียงใด ความรุนแรงที่
เกิดข้ึน ก็จะน้อยตาม ดังนั้น ผู้ที่จะท า
หน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์ได้ดี
นั้นต้องมีความรู้ มีทักษะในการ
ปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย สามารถ
ควบคุมสติ อารมณ์ ไม่ให้ตื่นตระหนก
ต่อเหตุการณ์ มีการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
 

3 .ก าร เค ลื่ อ น ย้ าย ผู้ ป่ ว ย ต้ อ ง เต รี ย ม อุ ป ก รณ์ 
เคลื่อนย้ายให้เหมาะสม 
4.การปิดกั้นสถานที่ห้ามเข้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ไม่ได้ปิดกั้นไว้ตลอดเวลา หลังเกิดเหตุ 
5.การติดต่อหน่วยงานทั้งในและนอกเวลาราชการต้อง
มีเบอร์โทรติดต่อที่เป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อได้ 
6.จากสภ.อ.บางน้ าเปรี้ยว  
* แจ้งเรื่องการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายได้ยินไม่
ทั่วถึง 
* ไม่มีการซ้อมแผนถึงสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์ 
* การแจ้งไปยังสถานีต ารวจ ล่าช้าต้องรับแจ้งพร้อมๆ
กับแจ้งดับเพลิงเพ่ือจะจัดจราจรได้ทันสถานการณ์  
ระงับเหตุ 
7.เทศบาลศาลาแดง 
* ได้รับแจ้งเหตุ แล้วรีบเดินทางมาทันที ไม่พบปัญหา 
8. อบต.หมอนทอง 
* ปัญหา – ไม่ได้รับการประสานโทรแจ้ง 
9. กู้ภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
* ไม่พบปัญหาและอุปสรรคจากการซ้อม 
 
 

 

 
 
 
 



๕๓ 
 

รูปกิจกรรมการโครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย รุ่นที ่1 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว  

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

รูปกิจกรรมการโครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย รุ่นที ่2 วันที่ 10- 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว  

 
 
 

                                              
 
 
    
 
 
 
 

 
 
                                               



๕๖ 
 

ประเมินผลโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
และผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  1.นายวุฒิชัย นุนารถ 2.นางสาวนรีพรรณ โชติชื่น  3.นางสาวสุนิสา เทศเล็ก/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 

วัตถุประสงค์     
  1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2. เพื่อปลูกฝังและปรับพื้นฐานความคิดบุคลากรในโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 

    ส่วนรวมได้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม 
  3. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมทุจริต ปลูกฝังวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมสุจริตการไม่ทนและ 

    อายต่อการทุจริตและประยุกต์หลักความพอเพียง ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โมเดล STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต  
  4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความเข้าใจในกฎหมาย กฎและระเบียบของระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประมวล 

    จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และกฎ ระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
 
กลุ่มเป้าหมาย        
  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว จ้านวน 120 คน 
กิจกรรมหลัก     
  1. ประชุมวางแผนและจัดท้าแผนโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

  2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดท้าโครงการ 
  3. ประชุมชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดท้าโครงการและ ก้าหนดการอบรม 

  4. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565” 
  5. สรุปและรายงานผลการด้าเนินการโครงการ 

 
งบประมาณ  จากงบเงินบ้ารุงของโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว  ปีงบประมาณ 2565 จ้านวนเงิน 12,870  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

 
 



๕๗ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 

- ด้านนโยบาย 

เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จ ริ ย ธ ร ร ม  ก า ร รั ก ษ า วิ นั ย แ ล ะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 

- ความรู้ ทักษะ ของเจ้าหน้าที่ 

1.เป็นแนวทางปลูกฝังแนวความคิด
บุ คลากรใน โรงพยาบาล ให้ มี ความ
ตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากส่วนรวมได้
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม 

2. ส่งเสริมให้บุคลกรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขมีความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
และระเบียบของระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และกฎ ระเบียบ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

 

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ
และระเบียบของระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และกฎ ระเบียบ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

2 . บุ คลากร มี ความตระหนั กและ
สามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วน
ตนออกจากส่วนรวมได้และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลัก
คุณธรรม 

3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลบางน้้ าเปรี้ยวมาด้าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 

4 .มี วั สดุ สิ่ งของเพี ยงพอ มี สื่ อและ
อุปกรณ์ท่ีครบถ้วน ทันสมัย 

5. มีแผนงานในการปฏิบัติงานในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

6.มีการติดต่อประสานงานกับวิทยากร
และกลุ่ ม เป้ าหมายได้ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

7.สถานที่ใช้อบรมมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อจ้านวนกลุ่มเป้าหมาย 

1.วางแผนการด้าเนินงานประสานวิทยากร
ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก้าหนดหัวข้อในการ
อบรม 

2.จัดอบรมตามโครงการ 

3.สรุปและบันทึกกิจกรรมการด้าเนินงาน
ประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ 

ผลผลิต (Out Put) 
- บุคลกรทางการแพทย์และสาธารณสุข
มีความ เข้ า ใจ ในกฎหมาย กฎและ
ระเบียบของระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ .ศ .2 5 5 1  ป ร ะม ว ล จ ริ ย ธ ร รม
ข้าราชการพลเรือน และกฎ ระเบียบ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

- บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม  

ผลกระทบ(Impact) 

- บุคลากรมี ความตระหนักและสามารถ
แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนออก
จากส่วนรวมได้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

- มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
ท้าให้การจัดการอบรมล่าช้า 

แนวทางแก้ไข 

1. จัดส่งสื่อให้ความรู้ 

2. จัดอบรมออนไลน์ 

 



๕๘ 
 

รูปถ่ายกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
 

 ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลบางน้้าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2565 
  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางศุภลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้ประสานงานศูนย์คุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์     
   โรงพยาบาลขอรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA ภายในปี 2565   
กลุ่มเป้าหมาย        
   บุคลากรโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว/คณะกรรมการและคณะท้างาน 150 คน   
กิจกรรมหลัก     

1. ประกาศนโยบายมุ่งสู่การขอรับรองมาตรฐาน HA ภายใน ปี 2565 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท้างานท้างาน 
3. ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
4. รวบรวมข้อมูล และเอกสาร  ขอรับการประเมินจาก สรพ. 
5. อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพของ สรพ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 5 หลักสูตร 

 
งบประมาณ            จากงบเงินบ้ารุงของโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว  ปีงบประมาณ 2565 จ้านวนเงิน 56,800บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ (ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
ริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)   
 
 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่   
โรงพยาบาลขาดอายุการรับรองHA ขั้น 
3 เนื่องจากสถานการณ์ covid19 
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
ต้องฟ้ืนฟูความรู้ทักษะ เพ่ือมีองค์ความรู้
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถน้าความรู้
มาด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA   
 

 
-นโยบายจากผู้บริหาร 
-โครงสร้างคณะท้างาน 
-องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA 
-การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ขอรับการเยี่ยมเพ่ือรับรองคุณภาพจาก 
สรพ 

 
1.ประกาศนโยบายมุ่งสู่การขอรับรอง
มาตรฐาน HA ภายใน ปี 2565 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท้างาน
ท้างาน 
3.ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
HA 
4. รวบรวมข้อมูล และเอกสาร 
  ขอรับการประเมินจาก สรพ. 
 
5. อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพของ 
สรพ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 5 
หลักสูตรดังนี้ 
5.1. การอบรมหลักสูตร HA 201 พ้ืนฐาน
ส้าหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
จ้านวน 38 คน รุ่นละ 3 วัน   
 
5.2. การอบรมหลักสูตร HA 303 การ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ
จ้านวน 12 คน รุ่นละ 3 วัน   
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ประกาศนโยบายในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ  
- มีค้าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
คุณภาพHA 
- มีรายงานการประเมินตนเอง และ
เอกสารประกอบการขอรับรอง 
- ยื่นขอรับการรับรองภายในวันที่ 30 
กันยายน 2565 
 
 
 
 
- จัดอบรมวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย.65  
ผู้เข้ารับการอบรมจ้านวน 27 คน  
งบประมาณ 9,100 บาท 
 
- จัดอบรมวันที่ 21 – 23 มิ.ย.65     
ผู้เข้ารับการอบรม 13 คน  
งบประมาณ 6,900 บาท 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
 
5.3. การอบรมหลักสูตร HA 305 การ 
พัฒนาคุณภาพส้าหรับงานสนับสนุนบริการ
จ้านวน 27 คน รุ่นละ 3 วัน  
 
5.4. การอบรมหลักสูตร HA 601 ระบบ
บริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลจ้านวน 38 
คน รุ่นละ 3 วัน จ้านวน 2 รุน่  
 
 
 
 
5.5. การอบรมหลักสูตร HA 602 คุณภาพ
และความปลอดภัยในคลินิกจ้านวน 23 คน 
รุ่นละ 3 วัน 
 
 
 
 
 
 

 
- จัดอบรมวันที่ 6-8 ก.ค.65  
ผู้เข้ารับการอบรม 11 คน 
งบประมาณ 6,300 บาท 
 
-รุ่นที่1 จัดอบรมวันที่ 18-20 พ.ค.65 
ผู้เข้ารับการอบรม 13 คน 
งบประมาณ 8,400 บาท 
-รุ่นที่2 จัดอบรมวันที่ 20-22 ก.ค.65 
ผู้เข้ารับการอบรม 29 คน 
งบประมาณ 13,200 บาท 
 
- จัดอบรมวันที่ 6-8 ก.ค.65  
ผู้เข้ารับการอบรม 28 คน 
งบประมาณ 12,900 บาท 
 
ปัญหาอุปสรรค จัดอบรมไม่ได้ทุก
หลักสูตร เนื่องจากสมัครลงทะเบียนไม่
ทัน 

 



๖๒ 
 

ประเมินผลโครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี อสม. ปีงบประมาณ  2565   
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางเพ็ชรรัตน์   เทียบวงษ์/นางสาวพิสมัย วงศ์จันติ๊บ 

วัตถุประสงค์     
  ๑. เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของ อสม. การค้นหาความผิดปกติและเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้อสม.มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
๓. เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย  
อสม.อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว   จ้านวน 1,140 คน 

กิจกรรมหลัก   
        ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก้าหนด 

งบประมาณ    

จากเงินบ้ารุงโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,077,200.- บาท  ( หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน )  
                                                                  

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   

การตรวจสุขภาพ เป็นขั้นตอนส้าคัญ
ด้านสาธารณสุขที่คนไทยทุกคนควรได้รับการ
ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 เพ่ือใช้ช่วยในการ
วินิจฉัยโรค เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม
เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพ่ือให้ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 
มีบทบาทหน้าที่ส้าคัญในฐานะผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย 
(Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข 
จึงจ้าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพท่ีดี 
 
        - ด้านความส าคัญในระดับพื้นที ่      
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน มีโรคติดต่อร้ายแรง
ที่เข้ามาในพ้ืนที่ ท้าให้ อสม. ซึ่งเป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดอยู่ในชุมชน ท้างานเกือบ 24 ชั่วโมง 
สภาวะร่างการก็ส้าคัญ ด้วย อสม. ส่วนใหญ่ มี
อายุมากข้ึน บางคนมีโรคประจ้าตัวตามอายุ 
 - ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
          เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความสามารถในการ
ด้าเนินการเป็นอย่างดี สามารถประสานงาน ส่ง
ต่อข้อมูล ในเครือข่าย มีแนวทางการรักษา
ติดตามหากพบความผิดปกติ  

- บุคลากรมีความเป็นนักวิชาการ 
สามารถวิเคราะห์งาน และ
ก้าหนดกลวิธีในการด้าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตได้ 
 
- ได้รับงบประมาณในการด้าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
- มีวัสดุสิ่งของเพียงพอ มีสื่อ
ทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทันสมัย 
พร้อมใช้งาน 
 
- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยผ่าน รพ.สต.ที่
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
 
 

 1. ประชุมชี้แจงกับผู้เกี่ยวข้อง 
 

 2. จัดท้าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4. ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก้าหนด 

 5. ติดตาม อสม.ที่มีผลการตรวจผิดปกติมา
ตรวจ วินิจฉัยซ้้า 

6.รวบรวมสรุปผลการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

  

ผลผลิต (Out  Put) 
 อสม.มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ 
 

 ผลลัพธ์ (Out  Come)   
 อสม. มีผลการตรวจปกติ ในรายที่มี
ความผิดปกติ ได้รับการติดตาม วินิจฉัย 
รักษา ทุกราย 
 
 ผลกระทบ (Impact)  
 ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพจาก อสม. และได้รับการดูแล 
ตามหน้าทีข่อง อสม.อย่างมีคุณภาพ 
 
ปัญหา/อุปสรรค- 
แนวทางแก้ไข  
 อสม. มีโรคประจ้าตัวอยู่แล้ว ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ้าปีไปแล้ว จึงไม่ได้
ตรวจซ้้ารอบนี้ 
-สถานการณ์โควิด  
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ภาพกจิกรรม 

                       
 

                   



๖๕ 
 

ประเมินผลโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ใหม่/ทดแทน 
ประจ าปีงบประมาณ  2565  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

25 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  คปสอ.บางน้้าเปรี้ยว 

วัตถุประสงค์     
1. เพ่ือผลิต อสม.ใหม่ ให้มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด 
2. เพื่อลดอัตราส่วนความรับผิดชอบของ อสม. ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐาน(1 คนต่อ 15 หลังคาเรือน) 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

กลุ่มเป้าหมาย  
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่/ทดแทน  จ้านวน   88  คน  

กิจกรรมหลัก   
        ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก้าหนด 

หลักสูตรการอบรม 
  หมวดวิชาหลัก 8 วิชา  จ านวน  37  ชั่วโมง 

 วิชาการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  จ้านวน  3  ชั่วโมง 
 วิชาอาสาสมัครสาธารณสุข    จ้านวน  3  ชั่วโมง 
 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม.                        จ้านวน  3  ชั่วโมง 
 วิชาสุขภาพดีมีสุข    จ้านวน  6  ชั่วโมง 
 วิชาการให้บริการสาธารณสุขที่จ้าเป็น                           จ้านวน  6  ชั่วโมง 
 วิชาการสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน                         จ้านวน  6  ชั่วโมง 
 วิชาการจัดท้าแผนงาน/โครงการของชุมชน                   จ้านวน  6  ชั่วโมง 
 วิชาการบริหารจัดการ                                                จ้านวน  4  ชั่วโมง 
หมวดวิชาเลือก   จ านวน 6  ชั่วโมง 

การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง                             จ้านวน  6  ชั่วโมง 

งบประมาณ        จากงบ PP Basic Serviece จ้านวน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
        เป็นกลวิธีทางสาธารณสุขที่
เพ่ิมข้ึนจากระบบบริการสาธารณสุข   
ซึ่งมีอยู่ในระดับต้าบลและหมู่บ้าน 
ผสมผสานทางด้านการรักษาพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการฟ้ืนฟูสภาพที่ด้าเนินการโดย
ประชาชน โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ประสานงาน 
เชื่อมโยงนโยบายจากภาครัฐสู่ภาค
ประชาชน 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่       
        ปัจจุบันอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 
(อสม.) จ้านวน 1,140 คน โดยเฉลี่ย
รับผิดชอบ 1 คน ต่อ 22  หลังคาเรือน  
มีอาสาสมัคสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน
บางส่วนได้ลาออกและมีบางส่วนได้
เสียชีวิตไป ท้าให้อัตราส่วนการดูแล
สุขภาพประชาชนของ อสม.สูงขึ้น 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
          เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความสามารถ
ในการด้าเนินการเป็นอย่างดี มีข้อมูลที่
สามารถอบรม อสม.ได้   

- บุคลากรมีความเป็นนักวิชาการ 
สามารถวิเคราะห์งาน และก้าหนดกลวิธี
ในการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
และผลผลิตได้ 
 
- ได้รับงบประมาณในการด้าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
- มีวัสดุสิ่งของเพียงพอ มีสื่อทัศนูปกรณ์
ครบถ้วนทันสมัย พร้อมใช้งาน 
 
- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยผ่าน รพ.สต.ที่
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
 
 

 1. ส้ารวจรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)ใหม่/ทดแทน ที่ยังไม่
เคยผ่านการ  
อบรม  
 

 2. จัดท้าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

 3. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลและ PCU บางน้้าเปรี้ยว 

 4. ประชุมทีมวิทยากรกระบวนการในการ
ฝึกอบรม อสม. ใหม่/ทดแทน 

 5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์   

 6. ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก้าหนด 

  7. ประเมินผลก่อนและหลังอบรม 

 8. รวบรวมสรุปผลการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

  

ผลผลิต (Out  Put) 
 1. อสม.ใหม่เข้าร่วมอบรม 88 คน 
 2. อสม.อบรมใหม่ผ่านการประเมิน  
88  คน 
 

 ผลลัพธ์ (Out  Come)   
 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน มีความรู้ มีความมั่นใจ ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้านออกดูแลสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุ่มอายุในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสได้ครอบคลุมทั่วถึง  
 
ผลกระทบ (Impact)  
- ประชาชนมีได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพจาก อสม. และได้รับการดูแล 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ปัญหา/อุปสรรค- 
แนวทางแก้ไข  
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รูปกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๗ 
 

ประเมินผลโครงการตรวจสุขภาพประจ้าปีของบุคลากรโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 
 อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2565 

  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางอาภรณ์  ยิ้มเนียม / กลุ่มการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ 
2. เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพบุคลากร กระตุ้นการดูแลตนเองในโรคที่สามารถป้องกันได้ 
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว จ้านวน 262 คน  

กิจกรรมหลัก 
๑. จัดหาข้อมูลทั้งหมดของบุคลากร ที่เป็นปัจจุบันจากงานบุคลากร 

  ๒. ประสานกิจกรรมการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารบัการตรวจสุขภาพประจ้าปีตามวนัท่ีก้าหนด 

4. ด้าเนินการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร 
       ๕. สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล 

6. สรปุผลการด้าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพ 
7. รายงานผลการตรวจสุขภาพบคุลากรประจ้าป ี

งบประมาณ  
เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับที่ กค. 0416.2/ว393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ส้าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ้า 

  งบสวัสดิการโรงพยาบาลส้าหรับ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 



๖๘ 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน้าเข้า (In put ) กิจกรรมการด้าเนินงาน 
(Process) 

ผลการด้าเนินงาน (Product) 

- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนางานด้าน people 
excellence   
- ด้านความส้าคัญในระดับพื้นที่   
   บุคลากรสาธารณสุขเป็น
แบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ
แก่ประชาชน  
   สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรให้
เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
 

 
- ข้าราชการ 130 คน 
- ลูกจ้างประจ้า 9 คน 
- พนักงานราชการ 3 คน 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
  71 คน 
- ลุกจ้างชั่วคราว 49 คน  
- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
- เบิกค่าใช้จ่ายจาก
กรมบัญชีกลาง ระเบียบ
กระทรวงการคลังที่ กค.
0416.2/ว393 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2560 ส้าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ้า 
- สวัสดิการส้าหรับบุคลากรของ
โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ
ประกันสังคม 
- มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แพทย์  งานผู้ป่วยนอก 
งานชันสูตร งานเอกซเรย์ งาน
การเงิน  
 
 

 
- จัดหาข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน
จากงานบุคลากร 
- ประสานกิจกรรมตรวจสุขภาพกบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ
ตามวันเวลาที่ก้าหนด 
- ด้าเนินการตรวจสุขภาพให้กับ
บุคลากร 
- สรุปและวิเคราะหผ์ลการตรวจ
สุขภาพ 
- สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
ตรวจสุขภาพ 
- รายงานผลการตรวจสุขภาพ  
 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ข้าราชการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 112 คน 
- ลูกจ้างประจ้าเข้ารับการตรวจสุขภาพ 8 คน 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 63 คน 
- พนักงานราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว 48 คน 
- ค่าตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างประจ้าเป็นเงิน ๘๐,๒๑๐ บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว    
  เป็นเงิน 65,200 บาท 
  รวม 145,410 บาท 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- ร้อยละบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ 85.23  
- บุคลากรกลุ่มป่วย 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66 
- บุคลากรกลุ่มเสี่ยง 18 คิดเป็นร้อยละ 6.64 
- บุคลากรกลุ่มปกติ 197 คน คิดเป็น 72.69 
ผลกระทบ (Impact)  
- บุคลากรกลุ่มป่วยมีจ้านวนเพ่ิมมากข้ึน  
- บุคลากรอายุมาก มีจ้านวนมากขึ้น    
- ปัญหา/อุปสรรค 
- การเปลี่ยนพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานแม่บ้านบ่อย   
- แนวทางแก้ไข 
- มีการทบทวนความรู้ ทักษะ ด้านการป้องกันการติดเชื้อและการดูแล
สุขภาพของบุคลากรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนพนักงาน 

 



๖๙ 
 

ประเมินผลแผนงานการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด  
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2565 

  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางน ้าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์ / กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ้าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสภาพและลดอันตรายจากยาเสพติด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ 

     2. เพ่ือให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ้าบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
กลุ่มเป้าหมาย    

ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกจิตเวชและยาเสพติด จ้านวน 1,300 คน 

กิจกรรมหลัก    
1. จัดท้าแผนการด้าเนินงานการบ้าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

              2. ขออนุมัติด้าเนินการตามแผนงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
              3. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ด้าเนินการจัดซื อเวชภัณฑ์ยาส้าหรับรักษาอาการทางจิตตามรายการที่ขออนุมัติไว้ 
              4. ตรวจประเมินอาการของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกยาเสพติดและจิตเวช ให้ยาตามแผนการรักษาในกลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ     

จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
ด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื นที่  

งวดที่ 1 จ้านวน 37,600 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
งวดที่ 2 จ้านวน 41,500 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 รวมเป็นเงินทั งสิ น 79,100 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   - มีบุคลากร จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช - ชี แจงประเด็นปัญหาผู้เสพยาเสพติดที่มี ผลผลิต (Out  Put) 



๗๐ 
 

เป็นแผนปฏิบัติราชการที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพที่ส้าคัญของพื นที่มีความจ้าเป็น
เร่งด่วนที่สนองนโยบายตัวชี วัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่   
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง โดยก้าหนด
นโยบายและแนวทางการด้าเนินงานต่อ
สถานการณ์ด้านยาเสพติดที่ชัดเจน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการ
ป้องกันและปราบปราม กันอย่างเต็มที่ 
เพ่ือหยุดยั งการขยายตัวของปัญหาและ
ลดระดับความรุนแรง ต่อร่างกายและ
จิตใจ ส่งผลต่อสมองและเกิดอาการจิต
เวชตามมาจ้าเป็นต้องน้าเข้าสู่การรักษา
ด้วยยาจิตเวชอย่างต่อเนื่อง 
 ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
จิตแพทย์มีองคค์วามรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการรักษาเป็นอย่างดี 
สามารถน้าความรู้มาใช้ในการรักษา
อาการทางจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา ที่มีองค์
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
บ้าบัดรักษา ติดตามต่อเนื่อง 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.
ฉะเชิงเทรามาด้าเนินโครงการอย่าง
เพียงพอ 
- มียาจิตเวชตามบัญชียาหลักเพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
- มีการติดต่อประสานงานกับหัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรมในการจัดซื อได้ทัน
ตามเวลาที่ก้าหนด 
 

อาการทางจิต และการดูแลต่อเนื่องต่อ
คณะกรรมการ พชอ.และผู้รับผิดชอบงานยา
เสพติดทุก รพสต.และ PCU 
- จัดท้าแผนการด้าเนินงานการบ้าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดสารเสพ
ติดร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
- ขออนุมัติด้าเนินการตามแผนงานจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ด้าเนินการ
จัดซื อเวชภัณฑ์ยาส้าหรับรักษาอาการทาง
จิตตามรายการที่ขออนุมัติไว้ 
- ตรวจประเมินอาการของผู้ป่วยที่มารับ
บริการในคลินิกยาเสพติดและจิตเวช ให้ยา
ตามแผนการรักษาในกลุ่มเป้าหมาย 
- ร่วมประชุมวางแผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย
จิตเวชฉุกเฉินหลังกลับจาก รพ.จิตเวช 
- จัดช่องทางบริการให้ผู้ป่วยและญาติมาพบ
จิตแพทย์และรับยาต่อเนื่อง 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ต.โยธะกา 
และ ต.บึงน ้ารักษ์ 
- สรุปและบันทึกกิจกรรมการด้าเนินงาน 
ประเมินผลการด้าเนินงานโครงการ                  
 

- ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและ
ผู้ป่วยจิตเวชทุกรายได้รับยาตาม
แผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหา
ไม่ยาจิตเวชใน รพ.จนต้องไปรับที่อ่ืน 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลสามารถด้าเนินงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทาง
จิต และติดตามให้มารับยาต่อเนื่องได้ 
ลดการก้าเริบซ ้า ผู้ป่วยไม่มีญาติพามา 
รพ.ได้จัดส่งยาให้รัต่อที่ รพสต.ใกล้บ้าน 
ผลกระทบ (Impact)  
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมสห
วิชาชีพตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรง
ของปัญหายาเสพติด อาการทางจิตเวช
ฉุกเฉินจึงขยายผลการด้าเนินงานไปสู่
ชุมชน เพ่ือให้ได้รับยาต่อเนื่อง 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- ผู้ป่วยที่ไม่มีญาติดูแล จะไม่กินยา/ฉีด
ยาตามนัด กลับไปใช้ยาเสพติดอีกจน
อาการก้าเริบซ ้า 
แนวทางแก้ไข 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยตรงประเด็นปัญหา 

รูปถ่ายกิจกรรม  
 



๗๑ 
 

        
 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ ต.โยธะกา (วนัที ่20 กย.65) 
 

       
 
 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ ต.บึงน า้รักษ์ (วนัที ่26 กนัยายน 2565) 

 

 

 



๗๒ 
 

สรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  ปี 2565 

แผนงานโครงการ งบ PP 
(บาท) 

ด าเนินการ 
(บาท) 

งบเงินบ ารุง 
(บาท) 

ด าเนินการ 
(บาท) 

งบอ่ืนๆ 
(บาท) 

1. Prevention & Promotion Excellence  
    11 แผนงาน 
(ด้าเนินการ 6 แผน) 

1,005,875  603,609 
 

 310,260  31,300 
 

 179,000  

2. Service Excellence  
    11 แผนงาน 
(ด้าเนินการ 9 แผน) 

 14,000  0  38,900  0 0 

3. People Excellence  
    6 แผนงาน 
(ด้าเนินการ 2 แผน) 

0 0  132,700  94,000 
 

0 

4. Governance Excellence  
    2 แผนงาน 
(ด้าเนินการ 2 แผน) 

0 0  96,870  69,670 
 

0 

รวมทั้งหมด  
(30 แผนงาน) 
ด าเนินการ 19 แผน (รอ้ยละ 63.33) 

1,019,875  
 

 603,609  
 

 578,730  
 

 194,970  
 

 179,000 
 

 


