
 

 

สรุปผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
(District Health System : DHS)  

โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 

 และส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปีงบประมาณ 2563 

 
 



 

 

  สารบัญ   
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน / โครงการ หน้า 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ก 
  ข้อมูลทั่วไปเครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ข 
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี และนโยบายส้าคัญของปลัดกระทรวงฯ ผู้บังคับบัญชา ตามล้าดับ ค 
  ตัวชี้วัดกระทรวงและเป้าหมายตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ง 

1 1 โครงการอนามัยแม่และเด็ก ลกูเกิดรอดแม่ปลอดภัย  1 
  2 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 3 
  3 โครงการการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง 7 
  4 โครงการด้าเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล  11 
  5 โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปีบุคลากรสาธารณสุข อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 13 
        
2 6 โครงการ อบรม อสม.ใหม่ 15 
  7 โครงการคลินิกแพทย์แผนจีน 18 

  8 โครงการระบบบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 21 
  9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  23 
        

3 10 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการของผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25 

  11 โครงการอาหารปลอดภัยสาหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 27 

  
สรุปแผนงานโครงการ เงินงบประมาณ ปี 2563 
   

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 

   
 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

ตัวชีว้ัดกระทรวงและเปา้หมายตามค้ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ของผู้อ้านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ้าเภอ 
PSPG (67 ตัวชีว้ัด) 

ปีงบประมาณ 2563 

อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 
   

 

 



 
 

 

  

 



1 
 

   สรุปผลการด าเนินโครงการอนามัยแม่และเด็ก ลูกเกิดรอแม่ปลอดภัย (จัดซ้ือนมและเวชภัณฑ์ส าหรับแม่และเด็ก) 
ปีงบประมาณ 2563 

  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางเพ็ชรรัตน์  เทียบวงษ์  โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อป้องกันภาวะซีดในหญงิต้ังครรภ์และเด็ก 0-5 ปี 
    2. เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้้าในวัยรุน่ 

   3 .เพื่อส่งเสริมการด้าเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว        
กลุ่มเป้าหมาย       1. หญิงวัยเจริญพนัธ์ และหญิงต้ังครรภ์ 

2. เด็ก 0-5 ปี   
กิจกรรมหลัก    

1. จัดซื้อ ยา Ferrous Syrup เพื่อจ่ายในเด็ก อายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ขนาด 0.6 ซีซี ต่อ สัปดาห์ (ประเมินความเข้มข้นของเลือดในอายุ 9 เดือน      
    ถึง 1 ปี) อายุ 3 ปี ถึง 5 ปี ขนาด 1 ซีซีต่อสัปดาห์   
2. จัดซื้อยาเม็ด เสริมธาตุเหล็ก ส้าหรับ เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนครั้งละ 1 เม็ด สัปดาห์ละครั้ง ระดับ 
    มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะเพศหญิง ครั้งละ 1 เม็ด สัปดาห์ละครั้ง  
3. จัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนส้าหรับหญิงต้ังครรภ์ 
4. จัดซื้อนมผสม ส้าหรับเด็กแรกเกิดท่ีไม่สามารถกินนมมารดาได้ 
5. จัดซื้อนมยูเอชที รสจืดขนาด 200 ซีซี สนับสนุนหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีน้้าหนกัต่้ากว่าเกณฑ์ 
6. จัดซื้อยาฝังคุมก้าเนิดส้าหรับมารดาหลังคลอดวัยรุ่น 
7. จัดซื้อชุดประเมินพัฒนาการ (DSPM) 

งบประมาณ  จากงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว จ านวนเงิน 361,854 บาท (สามแสนหกหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน ) 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต แม่
และเด็กเน้นหนักในมิติด้านการ
ส่งเสริม น ซึ่งก้าหนดเป็นตัวชี้วัด
ในการให้บริการเชิงคุณภาพโดย
เน้นแบบองค์รวม 
 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่   
โรคซีด ขาดาตุเหล็ก  เป็นปัญหา
สาธารณสุขระดับต้นๆท่ีมีอัตรา
การเกิดโรคค่อนข้างสูง ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการเจ็บป่วยในแม่และ
เด็ก เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ
อื่นๆ  
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการด้าเนินการเป็นอย่างดี มี
ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เช่ือถือได้   

 
- บุคลากรมีความเป็นนักวิชาการ 
สามารถวิเคราะห์งาน และ
ก้าหนดกลวิธีในการด้าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตได้ 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
จากงบส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค  โรงพยาบาลบางน้้า
เปรี้ยว ในการด้าเนินโครงการ
อย่างเพียงพอ 
- มีเวชภัณฑ์ เพียงพอ มีส่ือ
ทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทันสมัย 
พร้อมใช้งาน 
- มีแผนงานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
- มีการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านองค์กร
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
-สถานท่ีใช้อบรมมีความเป็น
เอกเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ครบถ้วน 

 
- ช้ีแจงแผนปฏิบัติงาน ท่ีเช่ือมโยงกับ
ประเด็นปัญหาสุขภาพให้กับคณะ
ผู้บริหารและกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดซื้อและเวชภัณฑ์ เพื่อน้าไปใช้ใน
การส่งเสริมป้องกัน ในแม่และเด็ก 
- ติดตามผลการด้าเนินงาน ร่วม
อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์
จากการด้าเนินกิจกรรม 
- สรุปและบันทึกกิจกรรมการ
ด้าเนินงาน ประเมินผลการ
ด้าเนินงานโครงการ                  

ผลผลิต (Out  Put) 
1.มยีา Ferrous Syrup เพื่อจ่ายในเด็ก อายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ขนาด 
0.6 ซีซี ต่อ สัปดาห์  
2.มียาเม็ด เสริมธาตุเหล็ก ส้าหรับ เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน  
3.มียาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนส้าหรับหญิงต้ังครรภ์ 
4.มีนมผสม ส้าหรับเด็กแรกเกิดท่ีไม่สามารถกินนมมารดาได้ 
5.มีนมยูเอชที รสจืดขนาด 200 ซีซี สนับสนุนหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีน้้าหนัก
ต้่ากว่าเกณฑ์ 6. มียาฝังคุมก้าเนิดส้าหรับมารดาหลังคลอดวัยรุ่น      
7.มีชุดประเมินพัฒนาการ (DSPM) 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
1.บุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็ก 
2.สถานบริการสาธารณสุขมีเวชภัณฑ์เพียงพอส้าหรับบริการแม่และเด็ก 
ผลกระทบ (Impact)  
แม่และเด็กเกิดความตระหนักรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรค 
การด้าเนินการส่งแผน/โครงการล่าช้าและยังเจอสถานการณ์โควิด 
แนวทางแก้ไข 
ถ้าเป็นไปได้ เริ่มปีงบประมาณ ควรรีบจัดท้าแผน/โครงการทันที 

 



3 
 

ประเมินผลโครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ้าเภอบางน้้าเปร้ียวปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบางน้้าเปร้ียว และส้านกังานสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว 

วัตถุประสงค์ 

               1. เพื่อให้ประชาชน  นักเรียน อสม.และแกนน า มีการควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน /ชุมชน/โรงเรียนและวัด มัสยิด 
               2. เพื่อให้มีการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเวลาภายใน 24 ช่ัวโมง 

3. เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
เป้าหมาย  
  1. พื นท่ีอ าเภอบางน  าเปรี ยว  10 ต าบล  จ านวน 148 หมู่บ้าน 
  2. โรงเรียนในอ าเภอบางน  าเปรี ยว  จ านวน  57 โรงเรียน 
  3. แกนน าชุมชน/อสม จ านวน 1,336 คน 
  4. วัด  34 แห่ง  
  5. มัสยิด จ านวน 50 แห่ง 
ตัวชี้วัด 

    1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่าร้อยละ20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี ( ปี2558 -2562 ) 
 

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

วิธีการด้าเนินการ 
   1. เฝ้าระวังโรคอย่างสม่ าเสมอตาม รง.506 
    2. จัดท าสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคทุกเดือน 
    3. SRRT ระดับต าบล/อ าเภอ/หมู่บ้าน ออกสอบสวนควบคุมโรคภายใน 24 ช่ัวโมง 
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   4. สถานบริการสาธารณสุขให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
   5. อสม.และแกนน าระดับต าบลให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน 

6. แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน และ อสม.ส ารวจควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน  วัด และ มัสยิดในเขตรับผิดชอบ 
7. นักเรียนส ารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน/บ้านนักเรียน 
8. เจ้าหน้าท่ีระดับต าบล/อ าเภอสุ่มส ารวจลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด 
9. เจ้าหน้าท่ีส ารวจ ควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายในรพ.และรพ.สต./PCU 
10. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 
11. จัดประชุมSRRT เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อท่ีส าคัญ 6 ครั ง / ป ี
12. สรุปผลการด าเนินงาน 

 งบประมาณ 
งบ PP Basic Serviceรวมเป็นเงิน 142,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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 บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
         โรค ไข้เลือดออกเป็นโรค ติดต่อที่ ส าคัญ 
สาเห ตุเกิดจากเชื อไวรัส เกิดได้กับทุกกลุ่มอายุ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน  และเด็กวัยก่อนเรียน   
อาการเริ่มด้วยมีไข้สูง  ซึม  เบื่ออาหาร   อ่อนเพลีย 
ระยะไข้  จะประมาณ 2 – 7  วัน หลังจากนั นไข้เริ่ม
ลดลง  พร้อมกับมีอาการเลือดออก  เช่นเลือดออก
ตามผิวหนัง  เลือดก าเดา  อาเจียนหรือถ่ายด า บาง
รายที่รุนแรงอาจท าให้เลือดออกใต้สมองเกิดอาการ
ช็อกและเสียชีวิตได้ 
       สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกอ าเภอบาง

น  าเปรี ยว  จากรายงานทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ.

2560 - 2563  พบว่ามีอัตราป่วย  14.15, 49.03 

และ39.76 ต่อประชากรแสนคน การเกิด โรค

ไข้เลือดออกนั นต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ส่วนคือ 

คน เชื อไข้เลือดออกและยุงลาย ถ้าขาดปัจจัยอย่าง

ใดอย่างหน่ึง จะไม่มีการเกิดโรค การควบคุมปัจจัยที่

ท าได้ง่ายและใช้ต้นทุนต่ าท่ีสุดคือ การควบคุมยุงลาย 

กล่าวคือถ้าไม่มีพาหะน าไข้เลือดออก การควบคุม

และท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายก็ท าไม่ยาก ถ้า

ประชาชน ทุกหลังคาเรือนช่วยกันควบคุมและ

ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในบ้ านของตนเอง

พร้อมกันทุกหมู่บ้าน 

งบ PP Basic Service รวมเป็นเงิน 

142,500 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสอง

พันห้าร้อยบาทถ้วน)                      

1. ค่าจัดซื อทรายก าจัดลูกน  า จ านวน 

20 ถังๆละ2,950 บาท  เป็นเงิน 

59,000 บาท 

2. ค่าจัดซื อน  ายาพ่นหมอกควัน 
จ านวน 20 ขวดๆละ 1,300 บาทเป็น
เงิน 26,000 บาท 

3. ค่าจัดซื อน  ามันดีเซล                                                     
จ านวน  15,000 บาท 

4.ค่าจัดซื อน  ามันเบนซิน                                                    
จ านวน  20,000 บาท 

5.ค่าจัดซื อสเปรย์ฉีดก าจัดยุง 50
กระป๋องๆละ120 บาท               
เป็นเงิน  6,000 บาท                                                          
6. ค่าจัดซื อยาทากันยุง 1,000 ซองๆ
ละ4.50 บาท  เป็นเงิน  4,500 บาท       

1.เฝ้าระวังโรคอย่างสม่ าเสมอตาม รง.506 
2.จัดท าสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคทุกเดือน 
3.SRRT ระดับต าบล/อ าเภอ/หมู่บ้าน  ออก
สอบสวนควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 
4.สถานบริการสาธารณสุขให้การรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 5.อสม.และแกนน าระดับต าบลให้ความรู้เรื่อง
โรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน 
6.แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน และ อสม.ส ารวจ
ควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน  ายุงลาย
ในหมู่บ้าน  วัด และ มัสยิดในเขตรับผิดชอบ 
7.นักเรียนส ารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายในโรงเรียน/บ้านนักเรียน 
8. เจ้าหน้าท่ีระดับต าบล/อ าเภอสุ่มส ารวจลูกน  า
ยุงลายในหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด 
9.เจ้าหน้าท่ีส ารวจ ควบคุมและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน  ายุงลายในรพ.และรพ.สต./PCU 
10.ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต (Out put) 
สรุปใช้งบประมาณ 77,880 บาท 
1.จัดซื อทรายก าจัดลูกน  า จ านวน 20 ถังๆ
ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท 
2.  ค่าจัดซื อยาทากันยุง  (กย 15)                                                 
เป็นเงิน 8,000  บาท 
3. ค่าจัดซื อน  ายาพ่นหมอกควัน จ านวน 20 

ขวดๆละ 850 บาท  เป็นเงิน   17,000 บาท. 
 5.ด าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค
ทันเวลาภายใน 24 ช่ัวโมงทุกราย 
ผลลัพธ์ (Out come) 
1.  มีจ านวนผู้ป่วย ตั งแต่ 1 ม.ค.63 ถึง31 
ส.ค.63 จ านวน 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคน 13.51 ( ลดลงร้อยละ

58.75 จากค่าค่ามัธยฐาน 5 ปี )  และลดลง
จากปี 2562 ( 32.94 ) ร้อยละ 58.75 
2.ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
        ดังนั นเพ่ือลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้ของ
ครอบครัว เมื่อมีการเกิดโรคไข้เลือดออกขึ น
ในพื นที่จะต้องมีการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว
เพ่ือป้ องกันระบาดเพ่ิ มมาก ขึ น จึ งต้อง
เตรียมพร้อมทั งด้านบุคลากร   ทรายก าจัด
ลูกน  า  ยาทากันยุง น  ายาพ่นหมอกควัน 
น  ามันเชื อเพลิง  (เบนซิน และดีเซล) แผ่นพับ
โรคไข้เลือดออก เครื่องพ่นละอองฝอยและ
เครื่องพ่นหมอกควันให้สามารถพร้อมใช้ได้
ตลอดเวลา เพ่ือที่จะสนับสนุนการด าเนินของ
ทีมสอบสวน และควบคุมโรคระดับต าบล
และอ าเภอในการออกไปควบคุมโรคในพื นที่
ที่เกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์  จึงได้จัดท าโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก อ าเภอบางน  าเปรี ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 ขึ น 
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ประเมินผลโครงการ ควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง อ้าเภอบางน้้าเปร้ียวปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบางน้้าเปร้ียว และส้านกังานสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว 

วัตถุประสงค์ 

           1. เพื่อให้ อสม. แกนน ำสุขภำพ  ประชำชน และนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกต้องในกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
           2. เพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำด่ืมในพื้นท่ีอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
           3. เพื่อเฝ้ำระวังร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรในพื้นท่ี  ตลำดสด ตลำดนัดและตู้กดน้ ำด่ืม ในพื้นท่ี 
           4. เพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำประปำในพื้นท่ี 
 

เป้าหมาย 
           1. พื้นท่ีอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  จ ำนวน 10 ต ำบล จ ำนวน 148 หมู่บ้ำน 
           2. โรงเรียนจ ำนวน 57 โรงเรียน 
           3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทุกแห่ง 
           4. ร้ำนอำหำรในพื้นท่ี 
           5. แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรในพื้นท่ี 
           6. ตู้กดน้ ำด่ืมในพื้นท่ี 
           7. ประปำหมู่บ้ำนในพื้นท่ี 
 

ตัวชี้วัด 
           1. เพื่อลดอัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันทุกกลุ่มอำยุไม่เกิน  1,000   ต่อแสนประชำกร 
           2. เฝ้ำระวังโดยตรวจตลำดสดเดือนละ 1 ครั้ง 
           3. ตรวจตลำดนัด เดือนละ 1 ครั้ง 
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           4. ตรวจร้ำนอำหำร  และแผงลอยปีละ 4 ครั้ง 
           5. ตรวจตู้กดน้ ำด่ืมทุก 3 เดือน 

           6. ตรวจคลอรีนตกค้ำงในน้ ำประปำทุกเดือน 

     
วิธีด้าเนินการ 
           1. ให้ควำมรู้แก่อสม. ประชำชน และนักเรียนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพเรื่องกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
           2. จัดให้มีกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำจำกตู้กดน้ ำด่ืม ในทุกพื้นท่ีอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
           3. ด ำเนินกำรส ำรวจ /ให้ค ำแนะน ำร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อให้ผ่ำนมำตรฐำน อำหำรสะอำด รสชำติอร่อยClean Food Good Taste 
           4. ด ำเนินกำรส ำรวจและให้ค ำแนะน ำร้ำนแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรและร้ำนอำหำร 
               อำหำรสด รถเร่ แผงลอย ตำมมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย( Food Safety)  
           5. ด ำเนินกำรตรวจ/ให้ค ำแนะน ำและเก็บตัวอย่ำงอำหำรสดตรวจตำมมำตรฐำนอำหำรปลอดภัยในตลำดสด   ตลำดนัด  รถเร่ 

           6. ตรวจคลอรีนตกค้ำงในน้ ำประปำและตรวจจุลินทรีย์อย่ำงง่ำย 

           7. ด ำเนินกำรตรวจแนะน ำโรงครัวในโรงพยำบำลตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลโรงครัวในโรงพยำบำล 
 
งบประมาณ 
          งบ (P&P Area-based Services) ประจ ำปี 2563 จ้านวน 55,500 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
 โรคอุจจำระร่วงยังเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ
ของอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุก
ปี ท้ังนี้มีสำเหตุเกิดมำจำกพฤติกรรมอนำมัยส่วน
บุคคลไม่ดี  โดยเฉพำะคนด้อยโอกำสในพื้นท่ีเส่ียง
โรคอุจำระร่วงท่ีมีควำมเป็นอยู่ไม่ดี ประชำกรท่ี
ย้ำยถ่ิน ผู้ใช้แรงงำน    จำกรำยงำนกำรเฝ้ำระวัง
โรคทำงระบำดวิทยำ ต้ังแต่ปี 2560 – 2562 มี
อัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงต่อประชำกนแสนคน 
เท่ำกับ 4,772.74, 5,177.15และ 3,683.35 
ตำมล ำดับ   พบว่ำมีอัตรำป่วยเพิ่มข้ึนในปี2561 
และลดลงในปี 2562   แต่อัตรำป่วยยังสูงเกิน
เป้ำหมำย ท่ีกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดไว้ให้
อัตรำป่วยโรค อุจำระร่วง ไม่เกนิ 1,000 ต่อ
ประชำกรแสนคน คณะกรรมกำรประสำนงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรแก้ไขปัญหำจึงได้จัดท ำ
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง ปี  2563 
ขึ้น โดยก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำนแบบเชิงรุก
ในเขตพื้นท่ี  อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  เพื่อให้
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล    

งบ (P&P Area-based 
Services) ประจ้าปี 2563 
จ้านวน 55,500 บาท(ห้าหม่ืนห้า
พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  1. ค่ำจัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (ว.110)จ ำนวน 500 
ชุดๆละ 12 บำท  เป็นเงิน6,000 
บำท            
  2. ค่ำจัดซื้อผงปูนคลอรีนเป็นเงิน 
30,000 บำท 
  3.ค่ำจัดซื้อสำรส้ม  จ ำนวน 
1,000 ก.ก.ๆ ละ12บำทเป็นเงิน 
12,000 บำท     
 4. ค่ำจัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย(SI2)จ ำ500 ชุดๆละ 10
บำท  เป็นเงิน 5,000 บำท 
 5.ค่ำจัดซื้อน้ ำยำชุดตรวจคลอรีน
อิสระตกค้ำงจ ำนวน100ขวดๆละ
25บำทเป็นเงิน 2,500 บำท 
 

 1.ให้ควำมรู้แก่อสม. ประชำชน และ
นักเรียนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ
เรื่องกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
 2.จัดให้มีกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำจำกตู้
กดน้ ำด่ืม ในทุกพื้นท่ีอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
 3.ด ำเนินกำรส ำรวจ /ให้ค ำแนะน ำร้ำน
จ ำหน่ำยอำหำรเพื่อให้ผ่ำนมำตรฐำน 
อำหำรสะอำด รสชำติอร่อยClean Food 
Good Taste 
 4.ด ำเนินกำรส ำรวจและให้ค ำแนะน ำร้ำน
แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรและร้ำนอำหำร 
อำหำรสด รถเร่ แผงลอย ตำมมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัย( Food Safety)  
5. ด ำเนินกำรตรวจ/ให้ค ำแนะน ำและเก็บ

ตัวอย่ำงอำหำรสดตรวจตำมมำตรฐำน

อำหำรปลอดภัยในตลำดสด   ตลำดนัด  

รถเร่ 

6.ตรวจคลอรีนตกค้ำงในน้ ำประปำและ

ตรวจจุลินทรีย์อย่ำงง่ำย 

ผลผลิต (Out put) 
สรุปใช้งบประมาณ 54,900 บาท 
(ห้าหม่ืนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
1. ค่ำจัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(ว.110)จ ำนวน 400 ชุดๆละ 15 บำท  
เป็นเงิน6,000 บำท 
2. ค่ำจัดซื้อผงปูนคลอรีนเป็นเงิน 30,000 
บำท 
3.ค่ำจัดซื้อสำรส้ม  จ ำนวน 1,000 ก.ก.ๆ 
ละ12บำทเป็นเงิน 12,000 บำท     
4. ค่ำจัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(SI2)จ ำ300 ชุดๆละ 15บำท  เป็นเงิน
4,500 บำท 
5.ค่ำจัดซื้อน้ ำยำชุดตรวจคลอรีนอิสระ
ตกค้ำงจ ำนวน40ขวดๆละ60บำทเป็นเงิน 
2,400 บำท 
ผลลัพธ์ (Out come) 
1.  มีจ ำนวนผู้ป่วย ต้ังแต่ 1 ม.ค.63 ถึง 
30 ก.ย.63 จ ำนวน 1,625 รำย คิดเป็น
อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคน 1,839.94   
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
กำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อทำงเดินอำหำรและ

น้ ำ  กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมอนำมัยส่วน

บุคคล พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร กำรสุขำภิบำล 

อำหำร และกำรจัดส่ิงแวดล้อมในบ้ำนและบริเวณ

รอบบ้ำนท่ีถูกต้องเหมำะสมให้กับประชำชนใน

พื้นท่ี เพื่อลดอัตรำป่วยด้วยโรคอุจำระร่วง     และ

ลด กำรสูญเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ  พยำบำล

และกำรสูญเสียรำยได้ของครอบครัว จำกกำรป่วย

ด้วยโรคอุจำระร่วงได้ 

 7.ด ำเนินกำรตรวจแนะน ำโรงครัวใน
โรงพยำบำลตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลโรง
ครัวในโรงพยำบำล 

ลดลงร้อยละ     151.37จำกค่ำมัธยฐำน 5 
ปี ( 4625.14ต่อแสนประชำกร  )  และ
ลดลงจำกปี 2562  
( 2,858.44 ต่อแสนประชำกร ) ร้อยละ 
98.83 
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ประเมนิผลโครงการด าเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2563 

หน่วยงาน  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

วัตถุประสงค์ 

             เพื่อพัฒนาให้โรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการด าเนินงาน 
 

          1. ประชุมคณะกรรมการ โครงสร้างกายภาพส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย เพื่อวางแผนพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
          2. ด าเนินการส ารวจและประเมินมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
          3.  พัฒนาปรับปรุงห้องส้วมในโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาสาธารณะ (HAS) 
          4. พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลให้ผ่านตามมาตรฐาน Green and Clean hospitalระดับดีมาก 
          5. คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
          6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
 

                งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวเป็นเงิน 288,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) 
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บริบท (content ) ปัจจัยน าเข้า( Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
    โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้าน
สาธารณสุขทั้งด้านการรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และ
การฟ้ืนฟูสภาพ ในปัจจุบันการพัฒนา
โรงพยาบาล สูคุ่ณภาพมาตรฐาน มีความ
จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาท้ังด้าน
มาตรฐานการบริการสาธารณสุขและ 
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยควบคู่ไปด้วย    ดังน้ันคณะกรรมการ
โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  จึงได้จัดท าโครงการ ด าเนินงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลข้ึนเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านอาคาร
สถานที่ องค์ประกอบทางกายภาพเพ่ือเอื้อต่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ป่วย  
เจ้าหน้าท่ีและผู้มาติดต่อ รวมทั้งพัฒนา
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่คาดว่าอาจจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ ผู้
ให้บริการ และประชาชน หรือชุมชนใกล้เคียง    
เพ่ือควบคุมป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อม ท่ีเป็น
องค์ประกอบทางกายภาพ มีผลกระทบต่อ
ประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายนอก
โรงพยาบาล 

1.  ค่าตรวจคุณภาพน้ าด่ืม-น้ าใช้เป็นเงิน  
    20,800   บาท 
2.  ค่าตรวจคุณภาพน้ าท้ิงเป็นเงิน 5,400 บาท  
3.  ค่าซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ าอย่างง่ายเป็นเงิน     
    12,900   บาท 
รวม 39,100 บาท 
 

 1. ประชุมคณะกรรมการ โครงสร้างกายภาพ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เพ่ือวางแผน
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
 2. ด าเนินการส ารวจและประเมินมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
 3.  พัฒนาปรับปรุงห้องส้วมในโรงพยาบาล
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาสาธารณะ (HAS) 
 4. พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลให้ผ่านตาม
มาตรฐาน Green and Clean hospital
ระดับดีมาก 
 5. คณะกรรมการตรวจประเมินตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลผลิต (Out put) 
- ตรวจคุณภาพน้ าด่ืม- น้ าใช้จ านวน 8 ตัวอย่าง
เป็นเงิน 20,800 บาท 
- ค่าตรวจคุณภาพน้ าท้ิงจ านวน 3 ตัวอย่างเป็น
เงิน 5,400 บาท 
- ค่าซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ าอย่างง่ายเป็นเงิน  
12,900   บาท 
 
รวมเป็นเงิน 39,100 บาท (สามหมื่นเก้าพันหน่ึง
ร้อยบาทถ้วน) 
ผลลัพธ์ (Out come) 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการ
สุขภาพ ระดับ พัฒนา  
- ห้องสุขาในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ HAS 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 
ตามมาตรฐาน GREEN  AND  CLEAN Hospital 
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สรุปผลการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2563 
  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 

ผูรั้บผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางอาภรณ์  ยิ้มเนียม / งานป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล กลุ่มการพยาบาล 
วัตถุประสงค์     
        1.   เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ 
        2.   เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพบุคลากร กระตุ้นการดูแลตนเองในโรคท่ีสามารถป้องกันได้ 
        3.   เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย        
        บุคลากรโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว จ้านวน 250 คน   

กิจกรรมหลัก     
1. จัดหาข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ  
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสุขภาพ แพทย์ งานผู้ป่วยนอก งานชันสูตร งานเอกซเรย์ งานประกันสุขภาพ งานการเงิน  
3. จัดตารางเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
4. บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพตามตาราง 
5. สรุปผลการตรวจสุขภาพ 
6. เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพ 

งบประมาณ      กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ้า เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับท่ี กค.0416.2/ว393 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560  
                     จ้านวน 73,630 บาท 
                     กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว จากงบเงินบ้ารุงของโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวเป็นเงิน  จ้านวน 67,970 บาท  
                    รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพบุคลากร 141,600 บาท 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) พัฒนาและอภิบาลระบบ
สุขภาพอย่างมีสวนร่วมและยั่งยืน 
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ี
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน การจัด
โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปีบุคลากร
สาธารณสุขตามแนวทาง People 
Excellence  
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่   
ร้อยละ 61.50 ของบุคลากรโรงพยาบาล
บางน้้าเปรี้ยว อายุมากกว่า 35 ปี เป็น
กลุ่มท่ีเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ  
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
บุคลากรเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่ม
มากขึ้น จาก 18 คน ในปี 2560 เป็น 24 
คน ในปี 2561 และ 26 คน ในปี 2562  

 
- กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ้า ได้
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ้าปี โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลาง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี กค.
0416.2/ว393 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2560 
 
- กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 
ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ้าปี 
จากโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวมาด้าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
- มีกิจกรรมการตรวจร่างกาย การตรวจ
เลือด การตรวจทางรังสี ครบถ้วนตาม
แนวทางปฏิบัติ 
- มีแผนการตรวจท่ีชัดเจน เป็นประจ้า
สม่้าเสมอทุกปี 

 
- จัดหาข้อมูลท้ังหมดของบุคลากรใน ร.พ.
โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
- ประสานกิจกรรมการตรวจสุขภาพกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ้าปีตามแผนท่ีก้าหนด 
 
- ด้าเนินการตรวจสุขภาพประจ้าปี 
 
- สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 
 
-สรุปผลการด้าเนินการโครงการตรวจ
สุขภาพบุคลากร 
-รายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจ้าป ี

ผลผลิต (Out  Put) 
- บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ้าปี ร้อยละ 94.86  
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- กลุ่มดี 170 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 
-กลุ่มเส่ียง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.91 
-กลุ่มป่วย 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25  
ผลกระทบ (Impact)  
- บุคลากรป่วยในกลุ่มโรค NCD มาก
ท่ีสุด โดยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตรา
ความชุกมากท่ีสุด ร้อยละ 9.94 ของ
จ้านวนบุคลากรท้ังหมด 
ปัญหา/อุปสรรค 
-บุคลากรเข้ารับการตรวจไม่ตรงตาม
แผนท่ีก้าหนด 
แนวทางแก้ไข 
จัดตารางแผนการตรวจสุขภาพประจ้าปี
ของบุคลากรให้เหมาะสมกับจ้านวน
บุคลากรแต่ละหน่วย ซึ่งมีไม่เท่ากัน  
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สรุปผลการด าเนิน โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ใหม่/ทดแทน 
ประจ าปีงบประมาณ  2563  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

18 มิถุนายน 2562 – 24 สิงหาคม 2563 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  คปสอ.บางน้้าเปรี้ยว 
วัตถุประสงค์     

1. เพื่อผลิต อสม.ใหม ่ให้มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขก้าหนด 
2. เพื่อลดอัตราส่วนความรับผิดชอบของ อสม. ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐาน(1 คนต่อ 15 หลังคาเรือน) 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

กลุ่มเป้าหมาย  
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่/ทดแทน  จ้านวน   51  คน  

กิจกรรมหลัก   
        ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนท่ีก้าหนด 
หลักสูตรการอบรม     หมวดวิชาหลัก 8 วิชา  จ านวน  37  ช่ัวโมง 

 วิชาการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน จ้านวน  3  ช่ัวโมง   วิชาการให้บริการสาธารณสุขท่ีจ้าเป็น จ้านวน  6  ช่ัวโมง 
 วิชาอาสาสมัครสาธารณสุข จ้านวน  3  ช่ัวโมง           วิชาการส่ือสารในการสาธารณสุขมูลฐาน  จ้านวน  6  ช่ัวโมง 

วิชากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ อสม.                     จ้านวน  3  ช่ัวโมง           วิชาการจัดท้าแผนงาน/โครงการของชุมชน จ้านวน  6  ช่ัวโมง 
วิชาสุขภาพดีมีสุข          จ้านวน  6  ช่ัวโมง           วิชาการบริหารจัดการ  จ้านวน  4  ช่ัวโมง 

  
หมวดวิชาเลือก   จ านวน 6  ช่ัวโมง  

การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง                            จ้านวน  6  ช่ัวโมง 
งบประมาณ        จากงบ PP Basic Serviece จ้านวน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
  เป็นกลวิธีทางสาธารณสุขท่ีเพิ่มขึ้นจาก
ระบบบริการสาธารณสุข   ซึ่งมีอยู่ในระดับ
ต้าบลและหมู่บ้าน ผสมผสานทางด้านการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพท่ีด้าเนินการ
โดยประชาชน โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) 
เป็นผู้ประสานงาน เช่ือมโยงนโยบายจาก
ภาครัฐสู่ภาคประชาชน 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่       
  ปัจจุบันอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) จ้านวน 
1,119 คน โดยเฉลี่ยรับผิดชอบ 1 คน ต่อ 22  
หลังคาเรือน  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจา้
หมู่บ้านบางส่วนได้ลาออกและมีบางส่วนได้
เสียชีวิตไป ท้าให้อัตราส่วนการดูแลสุขภาพ
ประชาชนของ อสม.สูงข้ึน 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการด้าเนินการ
เป็นอย่างดี มีข้อมูลที่สามารถอบรม อสม.ได้   

- บุคลากรมีความเป็นนักวิชาการ 
สามารถวิเคราะห์งาน และก้าหนด
กลวิธีในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์และผลผลิตได้ 
 
- ได้รับงบประมาณในการด้าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
- มีวัสดุส่ิงของเพียงพอ มีส่ือ
ทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทันสมัย พร้อม
ใช้งาน 
 
- มีแผนงานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยผ่าน รพ.สต.ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
 
 

 1. ส้ารวจรายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)ใหม่/ทดแทน ท่ียังไม่
เคยผ่านการ  
อบรม  
 

 2. จัดท้าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

 3. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลและ PCU บางน้้าเปรี้ยว 

 4. ประชุมทีมวิทยากรกระบวนการในการ
ฝึกอบรม อสม. ใหม่/ทดแทน 

 5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์   

 6. ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนท่ีก้าหนด 

  7. ประเมินผลก่อนและหลังอบรม 

 8. รวบรวมสรุปผลการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

  

ผลผลิต (Out  Put) 
 1. อสม.ใหม่เข้าร่วมอบรม 51 คน 
 2. อสม.อบรมใหม่ผ่านการประเมิน  
     51  คน 
 

 ผลลัพธ์ (Out  Come)   
 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน มีความรู้ มีความมั่นใจ ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้านออกดูแลสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุ่มอายุในพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสได้ครอบคลุมท่ัวถึง  
 
ผลกระทบ (Impact)  
- ประชาชนมีได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพจาก อสม. และได้รับการดูแล 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ปัญหา/อุปสรรค- 
แนวทางแก้ไข  
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รูปกิจกรรม 
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สรุปผลการด าเนินโครงการคลินิกแพทย์แผนจีนอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2563 
  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 

 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางสาวดลฤทัย อาจศรม / งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

 
วัตถุประสงค์     

1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ชีวิตดีขึ้นและให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเคล่ือนไหวร่างกายให้ได้เพื่อหา  
เล้ียงชีพและการท ากิจกรรมต่างๆ ทางสังคมได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย        

        ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  จ านวน 70 คน 

 

กิจกรรมหลัก     
       1. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

       2. ประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
                 3. ด าเนินการฝังเข็มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในคลินิกแพทย์แผนจีน 

       4. สรุปผลการประเมินโครงการ 

 
งบประมาณ            จากงบเงินบ ารุงของโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  ปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 24,960 บาท (สองหม่ืนสี่พันเก้าร้อยหกสบิบาทถ้วน) 
 



19 
 

 
บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
 
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือด
สมอง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของทั่วโลก 
และเป็นสาเหตุที่ส าคัญของความพิการที่
รุนแรง  ข้อมูลสถิติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่เกิดใหม่ทั่วโลก 10-15   
ล้านคน  ในจ านวน 5 ล้านคน เสียชีวิต  และ
อีก 5-10 ล้านคน กลายเป็นคนพิการอย่าง
ถาวร  ส าหรับประเทศไทยพบว่าโรคหลอด
เลือดสมองเป็นสาเหตุการตายหรือพิการสูง
เป็นอันดับ 3 

 
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
จึงได้เห็นความส าคัญในได้จัดท าโครงการ
คลินิกแพทย์แผนจีน เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองรายใหม่สามารถท า
กิจวัตรประจ าวันได้ชีวิตดีขึ้น 
 

 

1.จัดท าทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

2.ประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
3.ด าเนินการฝังเข็มผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองในคลินิกแพทย์แผนจีน 

4.สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

ผลผลิต(Out put)                  
ด าเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ตุลาคม
2562- กันายายน 2563 จ านวนผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองในคลินิกแพทย์
แผนจีน 
ผลลัพธ์(Out come) 
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถ
ตอบแบบสอบถามหลังการอบรมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ตามเกณฑ์ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ของหัวหน้างานหลังการ
อบรม 3 เดือน ร้อยละ 88.30    
3.แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการของผู้ช่วย
พยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กว่าร้อยละ 85แนวทางแก้ไข 
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รูปถ่ายกิจกรรม 
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สรุปผลการด าเนนิโครงการระบบบริหารจดัการการดูแลผูป้่วยประคบัประคอง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2563 
  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 

 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ / กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
วัตถุประสงค์     

1. เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

กลุ่มเป้าหมาย        
        จ านวนผู้ป่วยประคับประคองท่ีจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการดูแล จ านวน 100 ราย 
   
กิจกรรมหลัก     

1. ได้รับการดูแลโดยสหวิชาชีพ 
2. จัดเก็บรายงานและทะเบียนผู้ป่วยประคับประคองให้เป็นปัจจุบัน 
3. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประคับประคองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
งบประมาณ            จากงบเงินบ ารุงของโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  ปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
   โดยจัดซื้อท่ีนอนลม 10 ตัว ๆละ4,800 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
        จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วยประคับประคอง จ านวน 100 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นการพัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองอย่างองค์รวม 
 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่   
การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องอาศัย
การเช่ือมโยมประสานงาน การส่งข้อมูล 
แผนการดูแล ท้ังบุคคลและหน่วยงาน 
ท าให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง การสร้าง
ระบบเครือข่ายบริการพยาบาลแบบ
ประคับประคอง จึงเห็นถึงความส าคัญ
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อ
การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย  
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ทักษะ ความสามารถ
ในการใช้งานอุปกรณ์ท่ีนอนลมและสมุด
ประจ าตัวผู้ป่วยเป็นอย่างดี  

 
- มีอุปกรณ์และส่ือในงาน
ประคับประคองเพิ่มมากขึ้น 
 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวมาด าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
 
- มีวัสดุส่ิงของเพียงพอ พร้อมใช้งาน 
 
- มีแผนงานในการปฏิบติัท่ีชัดเจน 
 
- มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ในพื้นท่ี 
 
 

 
- จัดซื้อท่ีนอนลมและจัดท าสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วยประคับประคอง 
 
- ติดตามผลการด าเนินงานในโรงพยาบาล
ทุก 3 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปีละ 1 ครั้ง  
 
- สรุปและบันทึกกิจกรรมการด าเนินงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ                  
 
 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และเข้าถึง
การดูแลสุขภาพได้มากขึ้น 
 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสามารถด าเนินงานด้าน
การป้องกันมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
ผลกระทบ (Impact)  
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกกลุ่มยังขาด
ความเข้าใจในเรื่องความเจ็บปวดใน
ผู้ป่วยมะเร็ง 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
แนวทางแก้ไข 
- จัดประชุมและสรุปงานเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอและจัดท า
แผนได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่าง สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารการบ าบัดรกัษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ตดิยาเสพตดิ อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว  
ประจ าปงีบประมาณ 2563 

  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางน ้าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์ / กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
วัตถุประสงค์     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจและบังคับบ้าบัด 

2. เพื่อผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ้าบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยยาเสพติดท่ีมีอาการทางจิตจ้านวน 1,300 คน 
กิจกรรมหลัก จัดซื อเวชภัณฑ์ยาส้าหรับรักษาผู้ป่วยจิตเวชและผู้รับการบ้าบัดยาเสพติดท่ีมีอาการทางจิต 
งบประมาณ      จากงบด้าเนินงานส่วนภูมิภาค แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จากส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
                     งวดท่ี 1 จ้านวนเงิน 77,038.80 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) 
                     งวดท่ี 2 จ้านวนเงิน 172,585.80 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) 
                           รวมเป็นเงินทั งสิ น 249,624.60 บาท 
 
บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
เป็นนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพ
การบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้ติดยา
เสพติดในระบบสมัครใจและบังคับบ้าบัด 
- ด้านความส้าคัญในระดับพื นท่ี   
เป็นปัญหาท่ีนับวันจะเพิ่มความรุนแรง
มากขึ นเนื่องจากผู้ติดยาเสพติดท่ีใช้ยา
ยาวนานเรื อรังไม่สามารถเลิกยาเสพติด
ได้ จนกระท่ังมีอาการทางจิต เส่ียงก่อ

 
- บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการประเมิน 
บ้าบัดรักษา และติดตามดูแลหลังบ้าบัด 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
ด้าเนินงานตามแผนงานอย่างเพียงพอ 
- มีแผนงานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 

 
- ด้าเนินการขออนุมัติแผนงาน 
- ประสานงานกบัหัวหนา้งานเภสัชกรรมในการ
ด าเนินการจดัซ้ือยาตามขั้นตอน 
- ด้าเนินการตามแผนงานในระยะเวลาท่ี
ก้าหนด 
- ติดตามผลการด้าเนินงาน  
- สรุปผลการด้าเนินงาน  
 
 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ผู้ป่วยยาเสพติดท่ีมีอาการทางจิต/
ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการประเมิน รักษา
อาการทางจิตด้วยยาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ท้าให้ควบคุมอาการได้ดีขึ น 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- ผู้ป่วยยาเสพติด/จิตเวช ท่ีมารับ
บริการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลได้รับการประเมิน 



24 
 

ความรุนแรงจ้าเป็นต้องได้รับการ
ประเมิน บ้าบัดรักษา และติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง 

บ้าบัดรักษาด้วยยา รวมทั งสิ น 1300 
คน 
ผลกระทบ (Impact)  
- สหวิขาชีพทุกกลุ่มตระหนักถึง
ความส้าคัญในการดูแลช่วยเหลือให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่าง
ต่อเนื่อง ป้องกันการก้าเริบซ ้าและความ
เส่ียงในการก่อความรุนแรงในชุมชน 
- ปัญหา/อุปสรรค 
การด้าเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
ระยะเวลาท่ีก้าหนด เนื่องจากเป็นการ
ซื อยาจากองค์การเภสัชท่ีต้องใช้
เวลานานกว่าจะมีการส่งมอบยาซึ่งไม่
สอดคล้องกับเวลาท่ีให้ด้าเนินงานตาม
แผนท่ีเป็นระยะเวลาสั น 
แนวทางแก้ไข 
- ชี แจงให้คณะกรรมการ/การเงิน 
รับทราบถึงความจ้าเป็นดังกล่าว 
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โครงการอบรม ฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการของผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
โรงพยาบาลบางน้้าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2563 

 
  
หน่วยงาน    งานผู้ป่วยใน2 
วัตถุประสงค์    
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฟื้นฟูและเพิ่มพูนความรู้ในด้านการพยาบาลท่ีถูกต้อง และทันสมัย 
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการฝึกทักษะและเทคนิคท่ีถูกต้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     3. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการท่ีดีมีมาตรฐาน และเป็นท่ีพึงพอใจ 
กิจกรรม 
      จัดท าโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ประสานงาน
จัดเตรียมสถานท่ี อาหารเครื่องด่ืม ด าเนินการอบรม และสรุปผล 
งบประมาณ     จากเงินบ ารุงของโรงพยาบาล จ านวนเงนิ 2,700 บาท  
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บริบท(content) ปัจจัยน าเข้า(Input) กระบวนการด าเนินงาน(process) ผลการด าเนินการ(Product) 
ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เป็นบุคลากรส าคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมการพยาบาล หากมีความรู้
ความสามารถมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย
เบ้ืองต้นท่ีถูกต้องจะช่วยให้บริการในการ
ดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ทางกลุ่มงานการพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
งานผู้ป่วยใน ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนา
ความรู้และทักษะของผู้ช่วยพยาบาลและ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมฟื้นฟูคุณภาพงานบริการของผู้ช่วย
พยาบาลและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ข้ึน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
การดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของ
พยาบาล  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน 
 

1.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
2.ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
3.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
4.เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
5. ประสานงานจัดเตรียมสถานท่ี อาหาร 
และเครื่องด่ืม 
6.ด าเนินการอบรม โดยวิธีการบรรยาย 
การอภิปรายและการท ากลุ่ม การสาธิต  
7.สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 

ผลผลิต(Out put)                  
ด าเนินการอบรมในวันท่ี 13 มีนาคม  
2563 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม27 คน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ 30 คน 
เนื่องจาก เจ้าหน้าท่ีมีภารกิจด่วน 
ผลลัพธ์(Out come) 
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถ
ตอบแบบสอบถามหลังการอบรมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ตามเกณฑ์  
2.ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ของหัวหน้างานหลังการ
อบรม 3 เดือน ร้อยละ 100    
3.แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการของผู้ช่วย
พยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กว่าร้อยละ 85 
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สรุปผลการด าเนินโครงการอาหารปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล อ าเภอบางน้ าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2563 
  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 

 
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 
                          5. ตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ 
   
กิจกรรมหลกั         1 .ตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่น้ามาปรุงอาหารส้าหรับผู้ป่วย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
                         2. จัดซื้อวัตถุดิบจาแหล่งชุมชนที่ปลอดสารเคมี 
                         3. จัดซื้อวัตถุดิบจากตลาด และน้ามาล้างท้าความสะอาดตามมาตรฐาน 
                         4.  ติดตามการปรุง ประกอบอาหาร การจัดเก็บ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
งบประมาณ              ชุดทดสอบขอรับการสนับสนุนจากงานเภสัชกรรมฯ 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
- ด้านนโยบาย   
อาหารส าหรับผู้ป่วยควรปลอดภัย
ปราศจากสารปนปื้อนเพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับอาหารที่ปลอดภัย 
 
 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่ 
 - แหล่งจ้าหน่ายอาหารในชุมชนควร
ปราศจากการปนเปื้อนในอาหาร ถ้าโรง
ครัวในสถานพยาบาลนั้นๆ ได้รับอาหาร
ที่ปนเปื้อน ผู้ป่วยอาจได้รับอาหารที่
ปนเปื้อนจากสารปนเปื้อนเหล่านั้นได้ 
 
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะในการใช้ชุด
ทดสอบสารปนเปื้อน และความสามารถ
และ มีองค์ความรู้ที่สามรถปฎิบัติได้
ถูกต้อง  

 
- มีการจัดซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าท่ีผ่าน
การสุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนจากกลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯ 
 
- ได้รับชุดตรวจสารปนเปื้อนสนับสนุน
จากกลุมงานเภสัชกรรมฯอย่างเพียงพอ 
 
- มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
ส้าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางน้้า
เปรี้ยวสัปดาห์ละ2 ตัวอย่าง 
 
- มีแผนงานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 
 

 
.- สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่น้ามา
ปรุงอาหารส้าหรับผู้ป่วย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  
-จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งชุมชนที่ปลอด
สารเคมี 
 
-จัดซื้อวัตถุดิบจากตลาด และน้ามาล้างท้า
ความสะอาดตามมาตรฐาน 
 
- ติดตามการปรุง ประกอบอาหาร การ
จัดเก็บ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ไดม้ีการสุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหารส้าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลบาง
น้้าเปรี้ยว ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- เพ่ือให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยวได้รับอาหารที่
ที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน 
ผลกระทบ (Impact)  
- เนื่องจากเป็นการสุ่มตรวจอาจจะมี
อาหารบางขนิดที่ปนเปื้อนอาจหลุดการ
ตรวจสอบไปได้ 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- ชุดตรวจสารปนเปื้อนในบางตัวไม่
เพียงพอ 
แนวทางแก้ไข 
- วางแผนจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนให้
เพียงพอ 
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หน้าท่ี 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 PP.E 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันรวม

พลคนเล้ียงลูกด้วยนมแม่

หญิงต้ังครรภ์/หญิงหลังคลอด/ 

เด็ก0-5ปี/ 5-14 ปี/ พ่อแม่เด็ก

จ านวน 300 คน

 53,500  0 นางอนาตยา พุ่มพวง

นวก.สธ.ช านาญการ
2 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 PP.E 2. โครงการอนามัยแม่และเด็ก ลูกเกิด

รอดแม่ปลอดภัย

หญิงต้ังครรภ์/หญิงหลังคลอด/

เด็ก0-5ปี/ 5-14 ปี/ พ่อแม่เด็ก

จ านวน NA คน

 361,854  361,854 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

2 ด าเนินการแล้ว

1 PP.E 3. โครงการวัยรุ่นวัยใสปลอดภัยจากการ

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

วัยรุ่น/ เยาวชน

จ านวน 150 คน

 18,500  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

2 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 PP.E 4. โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ

ชีวิต

หญิงต้ังครรภ์/เด็ก0-2ปี/    พ่อ

แม่เด็ก

จ านวน 2453 คน
 0  0

นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

0 พ้ืนท่ีด าเนินการ

2 PP.E 5. โครงการป้องกันและแก้ไขภาวะซีดใน

เด็กปฐมวัย

เด็ก 6ด-5ปี/   

จ านวน 4,419 คน  0  0

นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

0 พ้ืนท่ีด าเนินการ

2 PP.E 6. โครงการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และกลุ่ม

โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าอ่ืนๆ

บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข รพ./สสอ./

รพ.สต./อสม. จ านวน 70 คน

ปชก.กลุ่มเส่ียง 3,500 คน

 50,860  0

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

/ 1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

User
Stamp



หน้าท่ี 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

2 PP.E 7. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่บ้าน.จ านวน 148 หมู่บ้าน

โรงเรียน จ านวน 57 โรงเรียนวัด

 34 แห่ง มัสยิส 50 แห่ง

อสม. จ านวน 1,336  คน

SRRT จ านวน 20  คน

 142,500  77,880

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

/ 2 ด าเนินการแล้ว

2 PP.E 8. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า

พ้ืนท่ีอ าเภอบางน้ าเปร้ียว
 0  0

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ
0 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 PP.E 9. โครงการการควบคุมป้องกันโรค

อุจจาระร่วง

หมู่บ้าน.จ านวน 148 หมู่บ้าน

โรงเรียน จ านวน 57 โรงเรียน

ศพด. ทุกแห่ง/ ร้านอาหาร

แผงลอย/ ตู้กดน้ าด่ืม/

ประปาหมู่บ้าน

 55,500  54,900

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

/ 2 ด าเนินการแล้ว

2 PP.E 10. แผนงานการพัฒนาการด าเนินงาน 

GREEN  AND  CLEAN HOSPITAL

รพ.บางน้ าเปร้ียว/ สสอ./   รพ.

สต./PCU ทุกแห่ง
 40,000  0

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 PP.E 11. โครงการด าเนินงานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

รพ.บางน้ าเปร้ียว

 288,000  39,100

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ
1 ด าเนินการแล้ว

2 PP.E 12. โครงการอาหารปลอดภัยส าหรับ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

รพ.บางน้ าเปร้ียว
 0  0

นางมาลี อยู่เย็น

นักโภชนศาสตร์
0 ด าเนินการแล้ว

2 PP.E 13. แผนงานขยะและส่ิงแวดล้อมในชุมชน รพ.บางน้ าเปร้ียว/ สสอ./   รพ.

สต./PCU ทุกแห่ง
 0  0

นายสันติชาติ ไชยฤทธ์ิ

นวก.สธ.ช านาญการ
0 พ้ืนท่ีด าเนินการ

User
Stamp



หน้าท่ี 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

2 PP.E 14. โครงการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม รพ.บางน้ าเปร้ียว/ สสอ./   รพ.

สต./PCU ทุกแห่ง
 4,137  0

นายสันติชาติ ไชยฤทธ์ิ

นวก.สธ.ช านาญการ
2 พ้ืนท่ีด าเนินการ

2 PP.E 15. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี

บุคลากรสาธารณสุข อ าเภอบางน้ าเปร้ียว

พกส./พรก/ลจ. 140 คน    

ขรก. 110 คน
 104,000  67,970

นางอาภรณ์ ย้ิมเนียม

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

/ 1 ด าเนินการแล้ว

 รวม 15 แผนงาน รวมเป็นเงินท้ังหมด 1,118,851  601,704    ร้อยละ 53.77

ใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุง 482,860     107,070     

เงิน pp 635,991     494,634     

อ่ืนๆ (สป) -           

ไม่ใช้งบประมาณ -           

15 โครงการ ด้าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ

4 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ

6 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ

0 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว - โครงการ

5 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว - โครงการ

User
Stamp



หน้าท่ี 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 S.E 1.โครงการ อบรม อสม.ใหม่ อสม.รายใหม่

จ านวน 25 คน

 12,500  12,500 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

2 ด าเนินการแล้ว

2 S.E 2. โครงการประกวด อสม.ดีเด่นระดับ

อ าเภอ

อสม.อ าเภอบางน้ าเปร้ียว

จ านวน 50 คน

 5,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

2 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 S.E 3. โครงการเด็กบางน้ าเปร้ียวฟันดีไม่มีผุ โรงเรียน 49 แห่ง

นักเรียนประถมฯ 6000 คน

 52,930  0 น.ส.ก่ิงกาญจน์ อะโนสัก

ทันตแพทย์ช านาญการ
2 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 S.E 4. แผนงานควบคุม ป้องกันโรควัณโรค ผู้ป่วยวัณโรค 135 คน         ผู้

สัมผัสร่วมบ้าน 340 คน 

ผู้สูงอายุ COPD 200 คน
 3,000  0

นางรังสินี พุ่มพวง

พยาบาลวิชาชีพ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 S.E 5. โครงการบริการฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์         

อ าเภอบางน้ าเปร้ียว  0  0

นางสาววรรณา ด าเกล้ียง

แพทย์แผนไทย
0 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 S.E 6. โครงการคลินิกแพทย์แผนจีน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จ านวน 70 คน
 24,960  24,960

นางสาวดลฤทัย อาจศรม

แพทย์แผนจีน

/ / / / / / 1 ด าเนินการแล้ว

1 S.E 7. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยอัม

พฤกษ์อัมพาต ด้วยแพทย์แผนจีน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ

ญาติ จ านวน 70 คน
 11,200  0

นางสาวดลฤทัย อาจศรม

แพทย์แผนจีน
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านบริการเป็นเลิศ (S.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

User
Stamp



หน้าท่ี 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านบริการเป็นเลิศ (S.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

2 S.E 8. โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองและการบริบาลฟ้ืรสภาพระยะกลาง 

(Intermediate Care)

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง รายใหม่  0  0

น.ส.ณัฐญา วงษ์สมบูรณ์

นักกายภาพบ าบัด 

ช านาญการ

0 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 S.E 9. โครงการระบบบริหารจัดการ การดูแล

ผู้ป่วยประคับประคอง

จ านวนผู้ป่วยประคับประคองท่ี

ต้องรับยาแก้ปวด 50 คน  70,000  58,000

น.ส.อชิรญาณ์ มาตเจือ

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

2 ด าเนินการแล้ว

2 S.E 10. โครงการ Suicide เข้าถึงพ่ึงได้ ผู้ท่ีฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ 12 คน  

ผู้มีประวัติฆ่าตัวตายทุกราย
 2,000  0

นางน้ าทิพย์ สงวนบุญญ

พงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 S.E 11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด (มีรายละเอียด 3 กิจกรรม)

ผู้เสพยาสมัครใจบ าบัด 294  

ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง 

45 คน              ผู้ป่วย+

ครอบครัว 100 คน จนท.

รับผิดชอบงาน 16 คน

 470,500  249,624

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ
3 ด าเนินการแล้ว

รวม 11 แผนงาน รวมเป็นเงินท้ังหมด 652,090    345,084    ร้อยละ52.91

ใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุง 41,160       24,960      

เงิน pp 140,430     70,500      

อ่ืนๆ (สป) 470,500     249,624     

ไม่ใช้งบประมาณ -           

11 โครงการ ด้าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ

4 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ

4 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ

1 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ

2 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว - โครงการ
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1 P.E 1.โครงการขยับกายสบายชีวี ส่งเสริม

สุขภาพเจ้าหน้าท่ีด้วยการออกก าลังกาย

บุคลากรสาธารณสุข

จ านวน 340 คน

 161,500  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 P.E 2. โครงการประชุมคณะกรรมการแม่และ

เด็ก

คระกรรมการ ผู้รับผืดชอบงาน

แม่และเด็ก จ านวน 30 คน

 3,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 3. โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้งานอนามัย

แม่และเด็ก

ผู้รับผืดชอบงานแม่และเด็ก   

จ านวน 30 คน (มาจริง....)

 3,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดบุคลากร

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอบางน้ าเปร้ียว

พยาบาลวิชาชีพ งานฝากครรภ์/

ห้องคลอด/หลังคลอด และ 

จนท.รพ.สต.จ านวน 100 คน
 11,000  0

นางพราวแสง ญาณธรรม

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 5. โครงการอบรมครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลศุนย์เด็กเล็ก 50 คน
 22,400  0

นางอนาตยา พุ่มพวง

นวก.สธ.ช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 6. โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (BLS)

บุคลากรสาธารณสุข

จ านวน 345 คน  8,625  0
นายจักวาล บุญชู

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 7. โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง 

(ACLS)

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ รพ./

รพ.สต. จ านวน 110 คน  25,000  0
นายจักวาล บุญชู

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 8. โครงการอบรมการพัฒนาระบบการ

เช่ือมโยงข้อมูล 50 แฟ้ม และ Health 

Data Center

จนท.รพ./ สสอ./รพ.สต. จ านวน

 75 คน (มาจริง....)  70,000  0

นายจักวาล บุญชู

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (P.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (P.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 P.E 9. โครงการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

บุคลากรสาธารณสุข/อสม/

ประชาชน ท่ีสนใจจ านวน 50 คน  12,200  0

นางสาววรรณา ด าเกล้ียง

แพทย์แผนไทย
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 10. โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพงานบริการของผู้ช่วยพยาบาลและ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 จ านวน 30 คน  3,000  2,700

นางกาญจนา หมัดนุช

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

/ 1 ด าเนินการแล้ว

1 P.E 11. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วย

ประคับประคองใน รพ. และ รพ.สต.

ผู้รับผืดชอบงาน Palliative ของ

 รพ/สสอ  จ านวน 30 คน  9,000  0
น.ส.อชิรญาณ์ มาตเจือ

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 12. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

บุคลากรใน รพ.

จ านวน 250 คน  16,650  0
นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

2 P.E 13. โครงการประชุมทันตบุคลากร. ทันตบุคลากร 15 คน

จนท.สธ. 5 คน  4,000  4,000
น.ส.ก่ิงกาญจน์ อะโนสัก

ทันตแพทย์ช านาญการ
1 ด าเนินการแล้ว

2 P.E 14. โครงการประชุมคณะท างานบริหาร

จัดการด้านทันตกรรม

คณะท างานด้านทันตกรรม

จ านวน 25 คน  3,100  0

นส.อมรศรี เตียวศิริทรัพย์

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 15. โครงการ 3 ดี ดีต่อใจ ประชาชนอายุ 15ข้ึนไป   

ผู้สูงอายุ 12847 คน             

หญิงต้ังครรภ์ 750 คน   จนท 

40 คน/อสม. 160คน ผู้ป่วยโรค

จิต351 ซึมเศร้า 172

 42,530  0

นางน้ าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

User
Stamp



หน้าท่ี 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (P.E)

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

Exl. โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 P.E 16. โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุข 

ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ

จากการบริการสุขภาพ

บุคลากรสาธารณสุข

จ านวน 250 คน  34,200  0

นางอาภรณ์ ย้ิมเนียม

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 17. โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ จนท.รพ.  250 คน           

กู้ภัย/อส 23 คน ต ารวจ 7 คน  

 รวม 280 คน
 9,000  0

น.ส.ฐาปนี บุญมี

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

1 P.E 18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จนท.รพ.สต  26 คน           

อสม. 148 คน พนักงานขับรถ/

เปล 35 คน   รวม 209 คน
 27,400  0

น.ส.ฐาปนี บุญมี

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
1 ระงับแผน/ช่วง

โควิด19

รวม 18 แผนงาน รวมเป็นเงินท้ังหมด 465,605     2,700        ร้อยละ1.44

ใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุง 465,605     6,700        
เงิน pp

อ่ืนๆ (สป) -           

ไม่ใช้งบประมาณ -           

** แผนงานท้ังหมด 44 แผนงาน งบรวมท้ังหมด (1+2+3) 2,236,546  949,488    ร้อยละ 42.45

แหล่งงบประมาณ จ าแนก 1 เงินบ ารุง 989,625     138,730     

2 เงิน pp 776,421     565,134     

3 อ่ืนๆ (สป) 470,500     249,624     

4 ไม่ใช้งบประมาณ  -

สรุปแผนงานท้ังหมด ปีงบประมาณ 2563

44 โครงการ ด้าเนินการไปแล้ว 11 โครงการ **

26 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ

10 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ 

 1 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ

 7 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

18 โครงการ ด้าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ

18 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว - โครงการ ยกเลิก1

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว - โครงการ

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว - โครงการ
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