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ประเมินผลโครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว และส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชน  นักเรียน อสม.และแกนน า มีการควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน /ชุมชน/โรงเรียนและวัด มัสยิด 
2. เพ่ือให้มีการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเวลาภายใน 24 ชัว่โมง 

เป้าหมาย  
 1. พื นที่อ 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 

ตัวช้ีวัด 
                 1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อประชากรแสนคน 
                 2. ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 
                 3. ค่า H I  CI ในชุมชน < 10 
                 4. ค่า BI ในชุมชน < 50 ต่อ 100 หลังคาเรือน 
                 5. ค่า CI ในโรงพยาบาล  รพ.สต   โรงเรียน วัด  และมัสยิด  = 0 

วิธีการด้าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. เฝ้าระวังโรคอย่างสม่ าเสมอตาม รง.506 
3. จัดท าสรุปวิเคราะห์สถานการณ์โรคเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
4. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทุกเดือน 
5. ทีม SRRT ระดับต าบล/อ าเภอ ออกสอบสวน ควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง 
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6. ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
7. อสมและแกนน าระดับต าบล. ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ประชาชน 
8. อบต. แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน และ อสม.ส ารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน  

                    วัด และมัสยดิในเขตรับผิดชอบ 
9. นักเรียนส ารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในโรงเรียน/บ้านนักเรียน 
10. เจ้าหน้าที่ระดับต าบล/อ าเภอ สุ่มส ารวจลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด 
11 ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 
12. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

งบประมาณการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับพื นที่ (p&p Area-based Service)   
เป็นเงินรวมเป็นเงิน 126,500 บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
        โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ส าคัญ 
สาเหตุเกิดจากเชื อไวรัสเกิดได้กับทุกกลุ่มอายุ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน  และเด็กวัยก่อน
เรียน   อาการเริ่มด้วยมีไข้สูง  ซึม  เบื่ออาหาร   
อ่อนเพลีย ระยะไข้    จะประมาณ 2 – 7  วัน 
หลังจากนั นไข้เริ่มลดลง  พร้อมกับมีอาการ
เลือดออก  เช่นเลือดออกตามผิวหนัง  เลือด
ก าเดา  อาเจียนหรือถ่ายด า บางรายที่รุนแรง
อาจท าให้เลือดออกใต้สมองเกิดอาการช็อกและ
เสียชีวิตได้ 

      สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกอ าเภอ
บางน  าเปรี ยว  จากรายงานทางระบาดวิทยา ปี 
พ .ศ .2561  - 2563   พบว่ามี อัตราป่ วย  
127.72, 39.76 และ 15.85 ต่อประชากร
แสนคน การเกิด โรคไข้ เลื อดออกนั น ต้อ ง
ป ระกอบ ด้ วยปั จ จั ย  3 ส่ วน คื อ  คน  เชื อ
ไข้เลือดออกและยุงลาย ถ้าขาดปัจจัยอย่างใด
อย่างหนึ่ง จะไม่มีการเกิดโรค การควบคุมปัจจัย  

งบPP Basic Serviceรวมเป็น
เงิน 142,400 บาท (หนึ่งแสนสี่
หม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)                
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 
บาทเป็นเงิน 26,000 บาท 

3. ค่าจัดซื อน  ามันดีเซล                                                     
จ านวน  15,000 บาท 

 4.ค่าจัดซื อน  ามันเบนซิน                                                    
จ านวน  20,000 บาท 
 5.ค่าจัดซื อสเปรย์ฉีดก าจัดยุง50
กระป๋องๆละ118 บาท               
เป็นเงิน   5,900 บาท                                                 

1. เฝ้าระวังโรคอย่างสม่ าเสมอตาม รง.506 
2. จัดท าสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคทุกเดือน 
3. SRRT ระดับต าบล/อ าเภอ/หมู่บ้าน  ออก
สอบสวนควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 
4. สถานบริการสาธารณสุขให้การ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
5. อสม.และแกนน าระดับต าบลให้ความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน 
6. แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน และ อสม.ส ารวจ
ควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  า
ยุงลายในหมู่บ้าน  วัด และ มัสยิดในเขต
รับผิดชอบ 
7. นักเรียนส ารวจและควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน/บ้านนักเรียน 
8. เจ้าหน้าที่ระดับต าบล/อ าเภอสุ่มส ารวจ
ลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด 
9. เจ้าหน้าที่ส ารวจ ควบคุมและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายใน รพ.และ รพ.
สต./PCU 

ผลผลิต (Out put) 
สรุป ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
ด าเนินการสอบสวนและควบคุมโรคทันเวลา
ภายใน 24 ชั่วโมงทุกราย 
ผลลัพธ์ (Out come) 
     1.  มีจ านวนผู้ป่วย ตั งแต ่1 ม.ค.64 ถึง
30 ก.ย.64 จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 2.26   ต่อประชากรแสนคนลดลงจาก
ค่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 14.15 ) ร้อยละ 
84.02 และลดลงจากปี 2563 ( 32.94 ) 
ร้อยละ 93.13 
     2. ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
ที่ท าได้ ง่ายและใช้ต้นทุนต่ าที่ สุ ดคือ  การ
ควบคุมยุ งลาย กล่ าวคือถ้าไม่มีพาหะน า
ไข้เลือดออก การควบคุมและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายก็ ท าไม่ยาก ถ้าประชาชน ทุก
หลังคาเรือนช่วยกัน ควบคุมและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองพร้อมกันทุก
หมู่บ้าน    
       ดังนั นเพ่ือลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้ของ
ครอบครัว เมื่อมีการเกิดโรคไข้เลือดออกขึ นใน
พื นที่จะต้องมีการควบคุมโรคอย่างรวดเร็วเพ่ือ
ป้องกันระบาดเพ่ิมมากขึ น จึงต้องเตรียมพร้อม
ทั งด้านบุคลากร   ทรายก าจัดลูกน  า  ยาทากัน
ยุ ง น  ายาพ่นหมอกควัน  น  ามั น เชื อ เพลิ ง  
(เบนซิน และดีเซล) แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 
เครื่องพ่นละอองฝอยและเครื่องพ่นหมอกควัน
ให้สามารถพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา เพ่ือที่จะ
สนับสนุนการด าเนินของทีมสอบสวน และ
ควบคุมโรคระดับต าบลและอ าเภอในการ
ออกไปควบคุมโรคในพื นที่ที่เกิดโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดท า
โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้ เลือดออก 
อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 
2564 ขึ น 

6. ค่าจัดซื อยาทากันยุง 1,000 
ซองๆละ4.50 บาท                   
เป็นเงิน  4,500 บาท  
7. ค่าจัดประชุม srrt จ านวน 6 
ครั งมีค่าใช้จ่าย ดังนี    
   - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 
คนๆละ50 บาท 6 วัน เป็นเงนิ    
6,000 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 20 คนๆละ 2 มื อๆละ 25 
บาท  จ านวน 6 วัน                                                                                       
เป็นเงิน 6,000 บาท                          

10. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
11. จัดประชุมSRRT เรื่องการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อที่ส าคัญ 6 ครั ง / ปี 
12.สรุปผลการด าเนินงาน 
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ประเมินผลโครงการ ควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว และส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ อสม. แกนน ำสุขภำพ  ประชำชน และนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้องในกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
           2. เพ่ือเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มในพ้ืนที่อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
           3. เพ่ือเฝ้ำระวังร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรในพ้ืนที่  ตลำดสด ตลำดนัดและตู้กดน้ ำดื่ม ในพื้นที่ 
 

เป้าหมาย 
           1. พ้ืนที่อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  จ ำนวน 10 ต ำบล จ ำนวน 148 หมู่บ้ำน 
           2. โรงเรียนจ ำนวน 57 โรงเรียน 
           3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทุกแห่ง 
           4. ร้ำนอำหำรในพื้นที ่
           5. แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรในพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
           เพ่ือลดอัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันทุกกลุ่มอำยุไม่เกิน  1,000   ต่อแสนประชำกร 
 
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 
 
งบประมาณ 
           งบ (P&P Area-based Services) ประจ้าปี 2564 จ้านวน 55,500 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
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บริบท (content ) ปัจจัยน้าเข้า( Input) กระบวนการด้าเนินงาน (Process) ผลการด้าเนินงาน (Product) 
        โรคอุจจำระร่วงยังเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญของ
อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้มี
สำเหตุเกิดมำจำกพฤติกรรมอนำมัยส่วนบุคคลไม่ดี  
โดยเฉพำะคนด้อยโอกำสในพ้ืนที่เสี่ยงโรคอุจำระร่วงที่มี
ควำมเป็นอยู่ไม่ดี ประชำกรที่ย้ำยถิ่น ผู้ใช้แรงงำน    จำก
รำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ ตั้งแต่ปี 2561– 
2563 มีอัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงต่อประชำกนแสนคน 
เท่ำกับ 5,179.43 ,2,583.5 และ 1,839.94 
ตำมล ำดับ   พบว่ำมีอัตรำป่วยและลดลงตำมล ำดับในปี 
2561-2563   แตอั่ตรำปว่ยยงัสูงเกินเป้ำหมำย ที่
กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดไว้ให้อัตรำป่วยโรค อุจำระ
ร่วง ไม่เกิน 1,000 ต่อประชำกรแสนคน 
       คณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงน้ ำ
เปรี้ยว ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรแก้ไขปัญหำจึงได้
จัดท ำโครงกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง ปี  2564 
ขึ้น โดยก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำนแบบเชิงรุกในเขต
พ้ืนที่เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล 
กำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อทำงเดินอำหำรและน้ ำ กำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมอนำมัยส่วนบุคคล พฤติกรรมกำร
บริ โภ คอำห ำร กำรสุ ขำภิ บ ำลอำห ำร และกำรจั ด
สิ่งแวดล้อมในบ้ำนและบริเวณรอบบ้ำนที่ถูกต้องเหมำะสม
ให้กับประชำชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดอัตรำป่วยด้วยโรคอุจำระ
ร่วงและลดกำรสูญเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ  พยำบำลและ
กำรสูญเสียรำยได้ของครอบครัว จำกกำรป่วยด้วยโรค      
อุจจำระร่วงได้ 

งบ (P&P Area-based 
Services) ประจ้าปี 
2564 จ้านวน 55,500 
บาท (ห้าหม่ืนห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
  1. ค่ำจัดซื้อผงปูน
คลอรีนเป็นเงิน 30,000 
บำท 
  2.ค่ำจัดซื้อสำรส้ม  
จ ำนวน 1,000 ก.ก.ๆ ละ
12บำทเป็นเงิน 12,000 
บำท     
เป็นเงิน 42,000 บาท 

 1. ให้ควำมรู้แก ่อสม. ประชำชน และ
นักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
เรื่องกำรควบคุมป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
 2. ด ำเนินกำรส ำรวจ /ให้ค ำแนะน ำร้ำน
จ ำหน่ำยอำหำรเพ่ือให้ผ่ำนมำตรฐำน 
อำหำรสะอำด รสชำติอร่อยClean Food 
Good Taste 
 3. ด ำเนินกำรส ำรวจและให้ค ำแนะน ำ
ร้ำนแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรและ
ร้ำนอำหำร 
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 42,000 บาท 
( ส่ีหม่ืนสองพันบาทถ้วน ) 
  1. ค่ำจัดซื้อผงปูนคลอรีนเป็นเงิน 
30,000 บำท 
  2. ค่ำจัดซื้อสำรส้ม  จ ำนวน 1,000 
ก.ก.ๆ ละ12บำทเป็นเงิน 12,000 บำท     
 เป็นเงิน 42,000 บำท 
ผลลัพธ์ (Out come) 
  1. มีจ ำนวนผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 ม.ค.64 ถึง 
30 ก.ย.64 จ ำนวน 1,1050 รำย คิด
เป็นอัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคน 
1,188.89  ลดลงร้อยละ   71.19 จำก
ค่ำมัธยฐำน 5 ปี ( 4,298.6 ต่อแสน
ประชำกร )  และลดลงจำกปี 2563  
( 1,839.94 ต่อแสนประชำกร ) ร้อยละ 
35.38 
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ประเมินผลโครงการด าเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือพัฒนาให้โรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
 
วิธีการด าเนินงาน 

          1. ประชุมคณะกรรมการ โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เพื่อวางแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
          2. ด าเนินการส ารวจและประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
          3. พัฒนาปรับปรุงห้องส้วมในโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาสาธารณะ (HAS) 
          4. พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลให้ผ่านตามมาตรฐาน Green and Clean hospitalระดับดีมาก 
          5. คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
          6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
งบประมาณ 
 
                งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวเป็นเงิน 270,400 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
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บริบท (content ) ปัจจัยน าเข้า( Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
        โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านสาธารณสุข
ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ ในปัจจุบันการ
พัฒนาโรงพยาบาล สู่คุณภาพมาตรฐาน มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพและมาตรฐาน Green And  Clean Hospital    
ดังนั้นคณะกรรมการโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  จึงได้จัดท าโครงการ ด าเนินงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ องค์ประกอบ
ทางกายภาพเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ รวมทั้งพัฒนากิจกรรม
ของโรงพยาบาลที่คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และประชาชน หรือ
ชุมชนใกล้เคียง  เพ่ือควบคุมป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อม ที่
เป็นองค์ประกอบทางกายภาพ มีผลกระทบต่อประชาชน 
และสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงพยาบาล 
 

1.  ค่าตรวจคุณภาพน้ าดื่ม
น้ าใช้เป็นเงิน 18,200   
บาท 
2.  ค่าตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง
เป็นเงิน 5,400 บาท  

รวม 23,600 บาท 

1. ประชุมคณะกรรมการ โครงสร้าง
กายภาพสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย เพื่อวางแผนพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 

2. ด าเนินการส ารวจและประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 3.  พัฒนาปรับปรุงห้องส้วมใน
โรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขา
สาธารณะ (HAS) 
 4. พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลให้ผ่าน
ตามมาตรฐาน Green and Clean 
hospitalระดับดีมาก 
5. คณะกรรมการตรวจประเมินตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลผลิต (Out put) 
- ตรวจคุณภาพน้ าดื่ม- น้ าใช้จ านวน 7 
ตัวอย่างเป็นเงิน 18,200 บาท 
- ค่าตรวจคุณภาพน้ าทิ้งจ านวน 3 ตัวอย่าง
เป็นเงิน 5,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 23,600 บาท (สองหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
ผลลัพธ์ (Out come) 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถาน
บริการสุขภาพ ระดับ พัฒนา  
- ห้องสุขาในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ HAS 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้น
พ้ืนฐาน ตามมาตรฐาน GREEN  AND  
CLEAN Hospital (รอประเมินระดับดีมาก
จาก สสจ.)  
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สรุปผลการด าเนินโครงการคลินิกแพทย์แผนจีนอ าเภอบางน้ าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2564 
  ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางสาวดลฤทัย อาจศรม / กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

 
วัตถุประสงค์     

     เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ชีวิตดีขึ้นและให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้เพ่ือหา    
     เลี้ยงชีพและการท 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 2564 จ านวนเงิน 12,480 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 
 
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอด
เลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 
ของทั่วโลก และเป็นสาเหตุที่ส าคัญของ
ความพิการที่รุนแรง  ข้อมูลสถิติพบว่า
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
เกิดใหม่ทั่วโลก 10-15   ล้านคน  ใน
จ านวน 5 ล้านคน เสียชีวิต  และอีก 5-
10 ล้านคน กลายเป็นคนพิการอย่าง
ถาวร  ส าหรับประเทศไทยพบว่าโรค
หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตาย
หรือพิการสูงเป็นอันดับ 3 

 
งานแพทย์แผนจีนเห็นความส าคัญโรค
อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือด
สมอง 
     ดังนั้นได้จัดท าโครงการคลินิกแพทย์
แผนจีน เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองรายใหม่สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ดีขึ้น 
 

 
1. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 
2. ประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
3. ด าเนินการฝังเข็มผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองในคลินิกแพทย์แผนจีน 

4. สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

ผลผลิต(Out put)                     
  ด าเนินการโครงการตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม2563 - กันยายน 2564 
จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
คลินิกแพทย์แผนจีนรายใหม่       
จ านวน 82 คน  
ผลลัพธ์ (Out come) 
  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือด
สมองระยะฟ้ืนฟูรายใหม่ จ านวนคน 
ได้รับการฝังเข็มแล้วมีคะแนนการ
ประเมินดีขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับร้อยละ 
50 ท าให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
รายใหม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้
ดีขึ้น 
ผลกระทบ (Impact)  
- ผู้ป่วยบางรายขาดการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ปัญหา/อุปสรรค 
- พบไม่มีญาติน าส่งการรักษา 
แนวทางแก้ไข 
- ฝังเข็มท่ี รพ.สต.ในพ้ืนที่เดือนละ 1
ครั้ง 
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รูปถ่ายกิจกรรม 
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สรุปผลการด าเนินงาน โครงการระบบบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2564 
  ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน   นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือให้การดแูลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

กลุ่มเป้าหมาย        
        จ านวนผู้ป่วยประคับประคองที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการดูแล จากจ านวนผู้ป่วยประคับประคอง  127 ราย 
   
กิจกรรมหลัก     

1. ได้รับการดูแลโดยสหวิชาชีพ 
2. จัดเก็บรายงานและทะเบียนผู้ป่วยประคับประคอง 
3. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประคับประคองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
งบประมาณ            จากงบเงินบ ารุงของโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  ปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 242,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
        โดยจัดซื้อท่ีนอนลม 30 ตัว ๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท 
        จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จ านวน 5 เครื่องๆละ 12,500 บาท เป็นเงิน 62,500 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
การเชื่อมโยมประสานงาน การส่งข้อมูล 
แผนการดูแล ทั้งบุคคลและหน่วยงาน 
ท าให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง การสร้าง
ระบบเครือข่ายบริการพยาบาลแบบ
ประคับประคอง จึงเห็นถึงความส าคัญ
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อ
การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย  
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะ ความสามารถ
ในการใช้งานอุปกรณ์ท่ีนอนลมและ
เครื่องดูดเสมหะผู้ป่วยเป็นอย่างดี  

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

 
- จัดซื้อท่ีนอนลมและเครื่องดูดเสมหะ ไว้ใช้
กับผู้ป่วยประคับประคอง 
 
- ติดตามผลการด าเนินงานในโรงพยาบาล
ทุก 3 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต 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 
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สรุปผลโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพงานบริการของผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
ปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน    งานผู้ป่วยใน1  

วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฟื้นฟูและเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการพยาบาลที่ถูกต้อง และทันสมัย 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการฝึกทักษะและเทคนิคท่ีถูกต้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   3. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจ 

กลุ่มเป้าหมาย 
         ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ของโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 

กิจกรรมหลัก 

        จัดท าโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ    ติดต่อประสานงานกับ วิทยากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม     
           ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่   อาหารเครื่องดื่ม  ด าเนินการอบรม  สรุปผล 

งบประมาณ     จากเงินบ้ารุงโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว ปี2564  เป็นเงิน    3,000 บาท  
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บริบท(content) ปัจจัยน าเข้า(Input) กระบวนการด าเนินงาน(process) ผลการด าเนินการ(Product) 

    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี
ความส าคัญในการท าให้บุคคลากรท างาน
ในหน้าที่ของตนอย่างมีความรู้
ความสามารถ และน าไปสู่ผลลัพธ์การ
พัฒนาองค์กร  เกิดสัมฤทธิ์ผลและเป็น
ประโยชน์ในองค์กรมากท่ีสุด 
    ผู้ชว่ยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือ
คนไข้เป็นบุคลากรส าคัญ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมการพยาบาล หากมีความรู้
ความสามารถมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้นที่ถูกต้องจะช่วยให้บริการในการ
ดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

-  ทางกลุ่มงานการพยาบาล   มีผู้ช่วยพยาบาล
และพนักงานช่วยเหลือคนไข้อยู่ในทีมการ
พยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-  งานผู้ป่วยใน ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนา
ความรู้และทักษะของผู้ช่วยพยาบาลและ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพงานบริการของผู้ช่วย
พยาบาลและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของพยาบาล  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
 

1. จัดท าโครงการเสนอเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
2. ติดต่อประสานงานกับ วิทยากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาที่
อบรม 
3. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม 
4. จัดเตรียมสถานที่ 
5. ด าเนินการอบรม โดยวิธีบรรยาย  
สาธิต อภิปรายกลุ่ม 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต(Out put)                  
ด าเนินการอบรมในวันที่ 27 มีนาคม  
2564 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม30คน
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ (Out come) 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถ
ตอบแบบสอบถามหลังการอบรมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ตามเกณฑ์  
2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ของหัวหน้างานหลังการ
อบรม 3 เดือน ร้อยละ 100    
3. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการของผู้ช่วย
พยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
กว่าร้อยละ 85 

 



34 

สรุปผลการด าเนินโครงการอาหารปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล อ าเภอบางน้ าเปร้ียว ปีงบประมาณ 2564 
  ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

 
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. จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งชุมชนที่ปลอดสารเคมี 
                         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
ปราศจากสารปนเปื้อนเพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับอาหารที่ปลอดภัย 
 
- ด้านความส าคัญในระดับพื้นที่ 
 - แหล่งจ้าหน่ายอาหารในชุมชนควร
ปราศจากการปนเปื้อนในอาหาร ถ้าโรง
ครัวในสถานพยาบาลนั้นๆ ได้รับอาหาร
ที่ปนเปื้อน ผู้ป่วยอาจได้รับอาหารที่
ปนเปื้อนจากสารปนเปื้อนเหล่านั้นได้ 
 
- ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะในการใช้ชุด
ทดสอบสารปนเปื้อน และความสามารถ
และ มีองค์ความรู้ที่สามรถปฏิบัติได้
ถูกต้อง  

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

 
.- สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่
น้ามาปรุงอาหารส้าหรับผู้ป่วย 2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ 
  
-จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งชุมชนที่
ปลอดสารเคมี 
 
-จัดซื้อวัตถุดิบจากตลาด และน้ามา
ล้างท้าความสะอาดตามมาตรฐาน 
 
- ติดตามการปรุง ประกอบอาหาร 
การจัดเก็บ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร 

ผลผลิต (Out  Put) 
- ได้มีการสุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ส้าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 
ร้อยละ 12.5% 
ผลลัพธ์ (Out  Come)      
- เพ่ือให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
บางน้้าเปรี้ยวได้รับอาหารทีท่ี่ปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปื้อน 
ผลกระทบ (Impact)  
- เนื่องจากเป็นการสุ่มตรวจอาจจะมีอาหาร
บางชนิดที่ปนเปื้อนอาจหลุดการตรวจสอบไป
ได้ 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- ชุดตรวจสารปนเปื้อนในบางตัวไม่เพียงพอ 
- มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ท้าให้
ภาระงานในการจัดอาหารผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจึงท้า
ให้ขาดการตรวจสารปนเปื้อนไม่ตรงตามแผน 
แนวทางแก้ไข 
-  วางแผนจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนให้
เพียงพอ 
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รูปถ่ายกิจกรรม 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  

อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  ประจ าปีงบประมาณ 2563                                                                                                                                                                  
ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน  นางน ้าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์ / กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

วัตถุประสงค์     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจและบังคับบ้าบัด 
2. เพื่อผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ้าบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตจ้านวน 1,300 คน 
กิจกรรมหลัก จัดซื อเวชภัณฑ์ยาส้าหรับรักษาผู้ป่วยจิตเวชและผู้รับการบ้าบัดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 
งบประมาณ      จากงบด้าเนินงานส่วนภูมิภาค แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จากส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                   

งวดที่ 1 จ้านวนเงิน 181,600 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)                                                                                                    
งวดที่ 2 จ้านวนเงิน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)                                                                                                                                 
รวมเป็นเงินทั งสิ น 253,600 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

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

ผลการด าเนินงาน (Product) 

- ด้านนโยบาย                           
เป็นนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพ
การบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้ติดยา
เสพติดในระบบสมัครใจและบังคับบ้าบัด            
- ด้านความส้าคัญในระดับพื นที่   

 

- บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการประเมิน 
บ้าบัดรักษา และติดตามดูแลหลัง
บ้าบัด                                  
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
ด้าเนินงานตามแผนงานอย่าง 

- ด้าเนินการขออนุมัติแผนงาน 
- ประสานงานกับหัวหน้างานเภสัช
กรรมในการด้าเนินการจัดซื อยา
ตามขั นตอน                                              
- ด้าเนินการตามแผนงานใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด                                                            

ผลผลิต (Out  Put)                                    
- ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต/ผู้ป่วยจิตเวชได้รับ
การประเมิน รักษาอาการทางจิตด้วยยาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ท้าให้ควบคุมอาการได้ดีขึ น            
ผลลัพธ์ (Out  Come)                                 
- ผู้ป่วยยาเสพติด/จิตเวช ที่มารับบริการโรงพยาบาล/ 
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บริบท (Context ) ปัจจัยน าเข้า (In put ) กิจกรรมการด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Product) 

เป็นปัญหาที่นับวันจะเพ่ิมความรุนแรง
มากขึ นเนื่องจากผู้ติดยาเสพติดที่ใช้ยา
ยาวนานเรื อรังไม่สามารถเลิกยาเสพติด
ได้ จนกระทั่งมีอาการทางจิต เสี่ยงก่อ
ความรุนแรงจ้าเป็นต้องได้รับการ
ประเมิน บ้าบัดรักษา และติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง 

เพียงพอ                                
- มีแผนงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 

- ติดตามผลการด้าเนินงาน                              
- สรุปผลการด้าเนินงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลได้รับการประเมิน 
บ้าบัดรักษาด้วยยา รวมทั งสิ น 1300 คน                               

ผลกระทบ (Impact)                                         
สหวิขาชีพทุกกลุ่มตระหนักถึงความส้าคัญในการ
ดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่าง
ต่อเนื่อง ป้องกันการก้าเริบซ ้าและความเสี่ยงในการ
ก่อความรุนแรงในชุมชน 

ปัญหา/อุปสรรค                                      
ในสถานการณ์โควิดการด้าเนินงานบ้าบัดรักษายา
เสพติดไม่สามารถด้าเนินการได้ตามปกติ ต้องปรับ
แผนการบ้าบัดแนวใหม่ และพบว่าผู้ป่วยจิตเวชบาง
รายมีอาการก้าเริบจากการกลับไปใช้ยาเสพติด เป็น
ปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ต้องร่วมกันหลายฝ่าย การ
จัดอบรมต่างๆตามแผนต้องยุติจากสถานการณ์โควิด
จึงต้องน้างบประมาณมาจัดซื อยาจิตเวชแทน                   

แนวทางแก้ไข 

ชี แจงในคณะกรรมการ พชอ.บางน ้าเปรี ยว ทบทวน
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันรวมพล

คนเล้ียงลูกด้วยนมแม่

หญิงต้ังครรภ์/หญิงหลังคลอด/ 

เด็ก0-5ปี/ 5-14 ปี/ พ่อแม่เด็ก

จ านวน 300 คน

 53,500  0 นางอนาตยา พุ่มพวง

นวก.สธ.ช านาญการ

เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

2 โครงการวัยรุ่นวัยใสปลอดภัยจากการ

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

วัยรุ่น/ เยาวชน

จ านวน 100 คน

 10,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

3 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต หญิงต้ังครรภ์/เด็ก0-2ปี/    พ่อ

แม่เด็ก

จ านวน 2453 คน
 680,775  0

นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

4 โครงการเฝ้าระวัง โรค Covid - 19โรค

ทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรค

เมอร์ส และกลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าอ่ืนๆ

บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข รพ./สสอ./

รพ.สต./อสม. จ านวน 70 คน

ปชก.กลุ่มเส่ียง 4,500 คน

 50,860  0

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

เงินบ ารุง สถานการณ์  

โควิด19

5 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

 142,400  0

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

P P P P P P เงินส่งเสริมฯ ด าเนินการแล้ว

6 โครงการการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระ

ร่วง

หมู่บ้านจ านวน 14 หมู่บ้าน

โรงเรียน จ านวน 57 โรงเรียน

ศพด.ทุกแห่ง/ร้านอาหารแผง

ลอย/ตู้กดน้ าด่ืม/ประปาหมู่บ้าน
 55,500  42,000

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

เงินส่งเสริมฯ ด าเนินการแล้ว

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP.E)

เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP.E)

เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

7 แผนงานการพัฒนาการด าเนินงาน 

GREEN  AND  CLEAN HOSPITAL

รพ.บางน้ าเปร้ียว/ สสอ./ รพ.

สต./PCU ทุกแห่ง
 42,000

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

โควิด19

8 โครงการด าเนินงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม

 และความปลอดภัยในโรงพยาบาล

รพ.บางน้ าเปร้ียว

 270,400  23,600

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

P P P P P P เงินบ ารุง ด าเนินการแล้ว

9 แผนการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด

เกษตรกรและกลุ่มเส่ียง

เกษตรกร ผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมี
 19,050  0

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

10 โครงการอาหารปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล

รพ.บางน้ าเปร้ียว
 7,625  0

นางมาลี อยู่เย็น

นักโภชนศาสตร์

P P P P P P P P P P P P เงินส่งเสริมฯ ด าเนินการแล้ว

11 แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย สสอ/รพ.สต. PCU
 8,650  0

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

นวก.สธ.ช านาญการ

เงินบ ารุง สถานการณ์  

โควิด19

12 แผนงานการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน

สสอ/รพ.สต. PCU
 0  0

นายสันติชาติ ไชยฤทธ์ิ

นวก.สธ.ช านาญการ

ไม่ใช้งบ สถานการณ์  

โควิด19

13 แผนงานเฝ้าระวังความเส่ียงทางด้าน

สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

ด้านอาชีวอนามัย

สสอ/รพ.สต. PCU

 0  0

นายสันติชาติ ไชยฤทธ์ิ

นวก.สธ.ช านาญการ

ไม่ใช้งบ สถานการณ์  

โควิด19

 รวม 13 แผนงาน รวมเป็นเงินท้ังหมด 1,340,760  65,600      ร้อยละ 4.89

 การใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุง 371,910     23,600      ร้อยละ 6.34
เงินส่งเสริมฯ 968,850     42,000      ร้อยละ 4.33
เงินสนับสนุน -            -  -
ไม่ใช้งบ -            -  -

13 โครงการ ด้าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ
4 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ
7 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ

0 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ
2 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

เงินบ ารุง สถานการณ์  

นวก.สธ.ช านาญการ



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 โครงการ อบรม อสม.ใหม่ อสม.รายใหม่

จ านวน 50 คน

 25,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

2 โครงการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ อสม.อ าเภอบางน้ าเปร้ียว

จ านวน 60 คน

 6,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

3 โครงการเด็กบางน้ าเปร้ียวฟันดีไม่มีผุ โรงเรียน 49 แห่ง

นักเรียนประถมฯ 6000 คน

 97,933  0 น.ส.ก่ิงกาญจน์ อะโนสัก

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ
เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

4 โครงการควบคุม ป้องกันโรควัณโรค ผู้ป่วยวัณโรค 140 คน         ผู้

สัมผัสร่วมบ้าน 550 คน 

ผู้สูงอายุ COPD 200 คน อ่ืนๆ
 179,000  0

นางรังสินี พุ่มพวง

พยาบาลวิชาชีพ

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

5 การจัดบริการงานตรวจคัดกรองมะเร็ง

เต้านม และมะเร็งปาดมดลูก

สตรี อายุ 30-70 ปี จ านวน 

1063 คน
 0  0

นางภัสสรา ทองดี

จพ.สาธารณสุข ช านาญ

งาน

ไม่ใช้งบ สถานการณ์  

โควิด19

6 โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ (ต่อเน่ือง) ประชาชน อายุ 50-70 ปี 

จ านวน 1063 คน
 7,441  0

นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (S.E)

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4



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

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (S.E)

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

7 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เร่ืองมะเร้ง

เต้านม และมะเร็งปากมดลูก

อสม. ในอ าเภอบางน้ าเปร้ียว 

หมู่ละ 3 คน
 0  0

นางภัสสรา ทองดี

จพ.สาธารณสุข ช านาญ

งาน

เงินสนับสนุน สปสช

8 พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุข ใน

การตรวจคัดกรองมะเร้งเต้านม และ

มะเร็งปากมดลูก

บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน รพ.

สต/สสอ/รพ.  จ านวน 30 คน
 3,000  0

นางภัสสรา ทองดี

จพ.สาธารณสุข ช านาญ

งาน

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

9  โครงการบริการฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกลาง

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์         

อ าเภอบางน้ าเปร้ียว  0  0

นางสาววรรณา ด าเกล้ียง

แพทย์แผนไทย

ไม่ใช้งบ สถานการณ์  

โควิด19

10  โครงการคลินิกแพทย์แผนจีน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จ านวน 70 คน
 24,960  12,480

นางสาวดลฤทัย อาจศรม

แพทย์แผนจีน

P P P P P เงินบ ำรุง ด าเนินการแล้ว

11  โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์

อัมพาต ด้วยแพทย์แผนจีน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ

ญาติ จ านวน 70 คน
 11,200  0

นางสาวดลฤทัย อาจศรม

แพทย์แผนจีน

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

12 พัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง รายใหม่  0  0

น.ส.ณัฐญา วงษ์สมบูรณ์

นักกายภาพบ าบัด 

ช านาญการ

ไม่ใช้งบ สถานการณ์  

โควิด19

13 พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์ระยะกลาง (Intermediate 

Care)

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง รายใหม่  0  0

น.ส.ณัฐญา วงษ์สมบูรณ์

นักกายภาพบ าบัด 

ช านาญการ

ไม่ใช้งบ สถานการณ์  

โควิด19



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

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (S.E)

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

14 โครงการระบบบริหารจัดการ การดูแล

ผู้ป่วยประคับประคอง

จ านวนผู้ป่วยประคับประคองท่ี

ต้องรับยาแก้ปวด 127 คน  247,000  242,500

น.ส.อชิรญาณ์ มาตเจือ

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

เงินส่งเสริมฯ ด าเนินการแล้ว

15  โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วย

ประคับประคองใน รพ. และ รพ.สต.

ผู้รับผืดชอบงาน Palliative 

ของ รพ/สสอ  จ านวน 60 คน  8,000  0

น.ส.อชิรญาณ์ มาตเจือ

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

16 โครงการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทย

บุคลากรสาธารณสุข อสม. ภาคี

เครือข่าย 50 คน  14,600  0

นางสาววรรณา ด าเกล้ียง

แพทย์แผนไทย

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

17 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข้าเส่ือมด้วย

การแพทย์แผนไทย

บุคลากรสาธารณสุข อสม. ภาคี

เครือข่าย 150 คน  8,750  0

นางสาววรรณา ด าเกล้ียง

แพทย์แผนไทย

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

18 โครงการบริบาลฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

มารดาหลังคลอด

 4,750  0

นางสาววรรณา ด าเกล้ียง

แพทย์แผนไทย

เงินส่งเสริมฯ สถานการณ์  

โควิด19

19 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ จนท.รพ./อส.กู้ภัย/ต ารวจ

 9,000  0

นางสาวฐาปนี บุญมี

พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

20 โครงการเครือข่ายร่วมใจห่วงใยผู้ป่วยโรค

จิตในชุมชน

ผู้รับผิดชอบงาน พชอ   อสม

 20,000  0

นางน้ าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19



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

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (S.E)

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564 แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

21 โครงการเครือข่ายร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพจิต

พิชิตซึมเศร้า

ผู้ป่วย NCD ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ซึมเศร้า  25,575  0

นางน้ าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

22 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด (มีรายละเอียด 3 กิจกรรม)

ผู้เสพยาสมัครใจบ าบัด ผู้ป่วย

กลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง        

ผู้ป่วย+ครอบครัว รับผิดชอบงาน  38,150  0

นางน้ าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

เงินสนับสนุน งบสนับสนุน

จาก สสจ

รวม 22 แผนงำน รวมเป็นเงินท้ังหมด 730,359    254,980    ร้อยละ 34.91

การใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุง 304,085     12,480      ร้อยละ 4.11

เงินส่งเสริมฯ 388,124     242,500     ร้อยละ 62.48

เงินสนับสนุน 38,150       -            -

ไม่ใช้งบ -            -  -

22 โครงกำร ด ำเนินกำรไปแล้ว 2 โครงกำร

10 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ

6 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ

2 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

4 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ



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 โครงการประชุมคณะกรรมการแม่และเด็ก คระกรรมการ ผู้รับผืดชอบงาน

แม่และเด็ก จ านวน 30 คน

 3,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

2 โครงการพัฒนาบุคลากร คัดกรอง

พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

บุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน

จ านวน 35 คน

 27,800  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้

การปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก

ผู้รับผืดชอบงานแม่และเด็ก   

จ านวน 50 คน

 5,000  0 นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดบุคลากร

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอบางน้ าเปร้ียว

พยาบาลวิชาชีพ งานฝาก

ครรภ์/ห้องคลอด/หลังคลอด 

และ จนท.รพ.สต.จ านวน 100 

คน

 11,000  0

นางพราวแสง ญาณธรรม

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

5 โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (BLS)

บุคลากรสาธารณสุข

จ านวน 345 คน  8,625  0
นายจักวาล บุญชู

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

6 โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง 

(ACLS)

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ รพ./

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

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

7 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
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

8 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพงานบริการของผู้ช่วยพยาบาล

และผู้ช่วยเหลือคนไข้

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 จ านวน 30 คน  3,000  3,000

นางชุติมา วิรุณราช

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

P เงินบ ำรุง แผนอบรมฯ 

ด าเนินการแล้ว

9 โครงการประชุมทันตบุคลากร. ทันตบุคลากร 15 คน

จนท.สธ. 5 คน
 6,000  0

น.ส.ก่ิงกาญจน์ อะโนสัก

ทันตแพทย์ช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แหล่งงบประมาณ

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (P.E)

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564
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หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แหล่งงบประมาณ

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (P.E)

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564

10 โครงการอบรมพัฒนาการบันทึกข้อมูล

ระบบ HosXP เครือข่ายบริการสุขภาพ 

อ าเภอบางน้ าเปร้ียว

บุคลากรเครือข่ายบริการ

สุขภาพ  รวม 75 คน  40,000  0

นายจักวาล บุญชู

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการ

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จนท.รพ.สต  26 คน           

อสม. 148 คน พนักงานขับรถ/

เปล 35 คน   รวม 209 คน
 50,800  0

น.ส.ฐาปนี บุญมี

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

รวม 11 แผนงำน รวมเป็นเงินท้ังหมด 250,225    3,000       ร้อยละ 1.19

การใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุง 250,225     3,000        ร้อยละ 1.19
เงินส่งเสริมฯ -           
เงินสนับสนุน -           

ไม่ใช้งบ -           

11 โครงกำร ด ำเนินกำรไปแล้ว 1 โครงกำร
11 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ



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 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนา

ทางด้านจริยธรรม และการป้องกันการ

กระท าความผิดทางวินัย

บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข รพ.บางน้ าเปร้ียว

จ านวน 250 คน

 64,700  0 นางสาวนรีพรรณ โชติช่ืน เงินบ ำรุง สถานการณ์  

โควิด19

รวม 1 แผนงำน รวมเป็นเงินท้ังหมด 64,700      ร้อยละ -

การใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุง 64,700       
เงินส่งเสริมฯ -           
เงินสนับสนุน -           

ไม่ใช้งบ -           

จ ำนวนแผนงำน แหล่งงบประมำณ งบท่ีต้ังไว้ งบท่ีใช้ไป คิดเป็นร้อยละ

** แผนงำนท้ังหมด 47 แผนงำน งบรวมท้ัง 4 ยุทธศำสตร์ 2,386,044  323,580    13.56%

 - เงินบ ารุง 990,920     39,080      3.95%

 - เงินส่งเสริมฯ 1,356,974   284,500     20.96%

 - เงินสนับสนุน 38,150       -            -

 - ไม่ใช้งบ  -  -  -
 

6 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

สรุปแผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564

47 โครงกำร ด ำเนินกำรไปแล้ว 7 โครงกำร **

26 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ

13 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ 

2 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

แผนงำนท้ังหมด / ท่ีด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำร ด ำเนินกำรไปแล้ว 0 โครงกำร
1 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ 

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

 - โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ

แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

 งบท่ีต้ังไว้     

(บาท)

 งบท่ีใช้จริง   

(บาท)

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (G.E)

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564
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