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ส่วนที่ 1 
รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร  

ประจำปีงบประมาณ 2562 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนรว่มของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนางานเชิงรุกและสุขศึกษาประชาสัมพันธส์ื่อสารถงึชุมชนและครัวเรือน (ST2) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย (กลุ่มเสี่ยง-พื้นที่เสี่ยง) ไดร้ับการส่งเสริมสุขภาพ ได้รับความรู้ 
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบระดับองค์กร: คณะกรรมการสุขศึกษาประชาสมัพันธ์, กลุ่มงานสหวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้าง: กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและบริการแบบองค์รวม  
ผู้รับผิดชอบตามตำแหน่งงานJD: เจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์ นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพ 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการสุขภาพหญิงต้ังครรภ์เชิงรุกและลดภาวะโลหิตจางในหญงิต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอดย อำเภอศรีสัชนาลัย ปี 
2562 
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหมแ่ละกระตุ้นใหไ้ปฝากครรภ์เร็วท่ีสดุ 

2 เพื่อลดปญัหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร 
3. เพื่อให้หญิงตั้งครรภม์ีความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 450 คน 
กิจกรรม ปี
62 

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ 
กิจกรรมในชุมชน 
1. ประชุมช้ีแจงระบบงานโครงการให้กับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2. ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์ก่อนอายุ 12 สัปดาห์ และลดปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด พร้อมให้ความรู้ตามตลาดนัดชุมชนทุก 3 เดอืน เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ
ของการฝากครรภ์เร็ว 12 สัปดาห ์และความสำคญัของยาเสริมธาตเุหล็กขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด 6 
เดือน 
กิจกรรมในคลนิิกฝากครรภ ์
3. สนับสนุนยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กแก่หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือน 
4 จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ และสมาชกิในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลขณะ
ตั้งครรภ์ การปฏิบตัิตัวหลังคลอด 

รูปภาพ 
กิจกรรม 

ประชุมชี้แจงโครงการและรณรงคป์ระชาสมัพันธ์ตามตลาดนัด 
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ผลงาน  
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการ 

เกณฑ ์ ปี2560 ปี2561 ปี2562 
(9ด) 

- หญิงตั้งครรภฝ์ากครรภ์ก่อน12สัปดาหม์ากกว่า
ร้อยละ60 

60% 65.44 69.67 82.72 

- หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด6เดือนไดร้ับยา
เสรมิธาตุเหล็ก 

100% 100% 100% 100% 

 

ผลการใช้
จ่าย
งบประมาณ 
 

หมวด แผน การใช้จ่ายจริง คงเหลือ 
กิจกรรมในชุมชน 
1.ประชุมช้ีแจงระบบงานโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต. 
-ค่าอาหารว่างและเคร่องดืม่มื้อละ20บาทจำนวน25คน 

 
500 

 
 

2.จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสมัพันธ์ฝากครรภ์เร็วก่อน12สัปดาห์ 
-ค่าทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้งราคา450บาทจำนวน21ปา้ย 

 
 

9,450 
 

3.ร่วมรณรงค์ให้เห้นความสำคัญของการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์
และภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดโดยออกตามตาม
ตลาดนดั ชุมชนทุก3เดือน  
-ค่าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ใบละ1บาทจำนวน200ใบ/รพ.สต 21
แห่ง 

 

 
 
 

4,200 
 

 

กิจกรรมในคลินิกฝากครรภ ์
4สนับสนุนยาเสรมิธาตเุหล็กให้หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดให้นม
บุตร6เดือน จำนวน 446 เมด็ต่อคน*90คนเม็ดละ1.50บาทรวม
เป็นเงิน60210บาท ท่ีเหลือ 360คนเบิกเบิกจ่ายด้วยเงินบำรุง 

 60,210  

รวม  74,360   
สถานะ 
โครงการ 

แล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
13 กันยายน 2562    

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบ PPA จำนวน 60210  บาท 

ปัญหาอุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 
แผนงาน
โครงการ 

- 

ประเมินผล
โครงการ 

ติดตามข้อมูลรายงาน 43 แฟ้มของหน่วยบริการ 
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กลุ่มงานทนัตกรรม 
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0 - 12 ป ีอ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 (ลำดับที่ 2) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มสีุขภาพช่องปากท่ีดี สามารถดูแลลูกให้มสีุขภาพช่องปากท่ีดี 

2. เด็ก 3 ปีมีอัตราฟันผลุดลง 
3. เพื่อให้เด็กก่อนวันเรียนและเด็กนกัเรียนได้รับการตรวจและได้รับบริการทันตกรรม 
4. เด็ก 12 ปีมีอัตราฟันผลุดลง 

กลุ่มเป้าหมาย 1. หญิงตั้งครรภร์ายใหม่   
2. เด็กในคลินิก wbc  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา  

2.1 เด็กอายุ 3 ปี    
2.2 เด็กอายุ 3-5ปี    

3. เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
กิจกรรม 
ปี62 

กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์
 - ตรวจสุขภาพช่องปากแก่หญิงมคีรรภ ์
 - หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับบริการทันตกรรมในช่วง 4 ถึง 6เดือน 
กลุ่มเด็ก0-5ป ี

1. ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก 0-5 ปีในคลินิก wbc ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและชั้นอนุบาลโรงเรียน
ประถมศึกษา 

2. ฝึกทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครองเด็กในคลินิก wbc 
3. ทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเสี่ยงทุก 3 เดือน 
4. ส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดีคณุภาพ  

กลุ่มเด็กประถมศึกษา 
- ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมลงบันทึกข้อมูลของเด็กช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-  6 โดยทันตบคุลากร 

  - ออกหน่วยบริการเคลือบหลมุร่องฟันให้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
- ให้บริการทางทันตกรรมตามความจำเป็นให้แก่เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - 6  

รูปภาพ 
กิจกรรม 

ตรวจสุภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   
 
ตรวจสุภาพช่องปากเด็กในช้ันประถมศึกษา 
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ผลงาน  
ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ 

เกณฑ ์
( ร้อยละ ) 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

กลุ่มหญิงมคีรรภ ์
1. หญิงมีครรภ์ตรวจสุขภาพช่องปาก 40 84.66  88.54 58.08 46.89 
2. หญิงมีครรภ์ได้รับการบริการตาม
ความจำเป็น 

20 76.32 93.46 79.85 59.29 

กลุ่มเด็ก0-5ป ี
3. ผู้ปกครองอายุต่ำกว่า 2 ปไีดร้บั
การฝึกทันตสุขศึกษาแบบลงมือ
ปฏิบัติ  

50 46.52 41.36 56.42 58.21 

4. เด็ก 0-2 ปีท่ีเสี่ยงต่อฟันผุ ได้รบั
ฟลูออไรดต์ามความจำเป็น  

30 32.51 28.25 35.69 30.21 

5. เด็ก 3 ปีปราศจากฟันผ ุ 52 47.83 63.03 50.86 61.29 
6. เด็ก 3-5 ปีได้รับการตรวจช่อง
ปาก  

60 69.59 67.14 69.77 69.55 

7. เด็ก 3-5 ปีท่ีได้รับการตรวจช่อง
ปาก ได้รับฟลูออไรด์ตามความจำเป็น  

40 46.68 39.71 63.66 49.62 

กลุ่มเด็กประถมศึกษา 
8. เด็ก 6 ปีไดร้ับการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน 

35 43.91 52.28 34.11 13.00 

9. เด็ก 6 ปีปราศจากฟันผ ุ 90 83.74 87.58 88.94 90.32 
10. เด็ก 6 - 12ปีที่ได้รับการทันตก
รรม 

60 68.88 76.67 76.12 68.12 

11. เด็ก 12 ปีปราศจากฟันผ ุ 54 36.05 30.70 31.73 75.44 
12. เด็ก 12 ปีฟันดีไม่ผ ุ 54 36.63 46.20 65.05 81.58 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ
13. ร้อยละ 60 ของผูสู้งอายุมีฟนั
แท้ใช้งาน 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 

30 20.59 17.73 24.95 24.27 

14. เด็ก 3 ปีปราศจากฟันผเุพิ่มขึ้นไมน่้อยกว่า ร้อยละ 1  
ปี 2561 ร้อยละเด็ก 3 ปี มีฟันไม่ผุ 50.86  
ปี 2562 ร้อยละเด็ก 3 ปี มีฟันไม่ผุ 61.29 
จำนวนร้อยละเด็ก 3 ปี มีฟันไมผ่ปุี 2561 เพิม่ขึ้นจากปี 2562 รอ้ยละ 10.43 

15. เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 
ปี 2561 ร้อยละเด็ก 12 ปี มีฟันไม่ผุ 31.73 
ปี 2562 ร้อยละเด็ก 12 ปี มีฟันไม่ผุ 75.44 
จำนวนร้อยละเด็ก 12 ปี มีฟันไมผุ่ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 43.71 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
1. ค่าพู่กัน  4,800 4,680 4,680 0 
2.ค่าแบบตรวจประเมินสุขภาพช่อง
ปากนักเรียนประถมศึกษา 

4,993 
 

4,500 
 

4,500 
 

493 

3. Sealant   17,013 17,013 17,013 0 
4. Etching   2,120 1,960 1,960 160 
5. วัสดุอดุฟัน Amalgam  17,800 17,800 17,800 0 

รวม 46,726 45,953 45,953 773 
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สถานะ 
โครงการ 

© แล้วเสร็จ 
© กำลังดำเนินการ 
© ยังใม่ไดด้ำเนินการ 
ระบุเหตุผล................................................... 

แหล่ง 
งบประมาณ 

จากงบ PPA ปีงบประมาณ 2562    จำนวนเงิน 46,726  บาท 

ป ั ญ ห า
อุปสรรค 

1. ในปีงบประมาณ 2562 ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลเท่านั้น จึงไม่สามารถนำข้อมลูมาเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ 
2. นอกจากโรงพยาบาลจะรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีของตนเองแล้วยังรับผิดชอบในพ้ืนท่ีที่ไม่มีทันตบุคลากรประจำ
ด้วย 
3. การดำเนินงานไม่สามารถทำพร้อมกันทุกกลุ่มเป้าหมายได้ ผลการดำเนินงานกลุ่มเด็กช้ันประถมศึกษา จึงเป็น
ช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณ 
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กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการเด็กศรีสัชนาลัยส่งเสริมพลานามัยสูงดีสมส่วน (ลำดับที่ 4) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการนักเรียน 

2.เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รบัความรู ้ทักษะ และเกิดความตระหนักในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ 
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
3.เพื่อสื่อสารความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังในนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ปกครอง และครูรับทราบและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 

กลุ่มเป้าหมาย -นักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ (อ้วน, ผอม, เตี้ย ) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ครู และ
ผู้ปกครอง แบ่งเป็น 6 โซนๆ ละ 38 คน 

กิจกรรมปี62 1.คัดกรอง ค้นหา ภาวะโภชนาการนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียนในเขต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
2.วิเคราะห์ สรุปข้อมลูภาวะโภชนาการนักเรยีน คัดเลือกนักเรยีนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
3.ประชุม วางแผนดำเนินกจิกรรม 
4.จัดกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกัน ในนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
   -สาเหตุ ความเสี่ยงของการเกดิโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 
   -ธงโภชนาการ 
   -ฉลากโภชนาการ 
   -เลือกกินให้ได้สารอาหารครบถว้น อย่างเหมาะสม 
   -เรียนรู้ออกกำลังกาย 
5.ติดตามผลการดำเนินงาน 
6.คัดเลือกต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี 

รูปภาพ 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

             
 
        
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

ผลงาน รอประเมินภาวะสุขภาพนักเรียน รอบที่ 2 (หลังเข้าร่วมกิจกรรม) 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(รายกิจกรรม) 

ประเภทงบประมาณรายกิจกรรม แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
ค่าป้ายไวนลิ ขนาด 1x3 เมตร 450 450 450 - 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 ช่ัวโมงๆ 
ละ 600 บาท 

3,600 3,600 3,600 - 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท x 228 คน 

11,400 11,400 11,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท  
x 228 บาท 

6,840 6,840 6,840 - 

ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,084 2,084 2,084 - 
รวม 24,374 24,374 24,374 -.  

แ ห ล่ ง
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากงบส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2562 (PPA)  

สถานะ 
โครงการ 

✓ แล้วเสร็จ     © กำลังดำเนินการ    © ยังไม่ได้ดำเนินการ 
รอประเมินผลการดำเนินงาน 

ป ั ญ ห า
อุปสรรค 

1.ผู้ปกครองบางท่านยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จงึยังไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม 
2.นักเรยีนกลุม่เป้าหมายบางส่วน ยังไม่ตระหนัก และมีความเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยังเป็นสิ่ง
ที่ทำได้ยาก จึงยังมีความคิดปฏิเสธ 

การประเมิน 
ผลโครงการ 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง มีความตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาภาวะโภชนาการมากข้ึน และครู ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการส่งเสริมการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 

ผ ู ้ จ ั ด ท ำ
รายงาน 

นางสาวชุติมา   แน่นชาร ี
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองคร์วม 
โครงการ  Stop Teen Mom ปี 2562 (ลำดับที่ 5) 
วัตถุประสงค์ 1. ลดอัตราการตั้งครรภ์ในหญิงอายุตำ่กว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 

2. ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ  
3. ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ Pre term , LBW. 

กลุ่มเป้าหมาย 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษา  
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
3. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
4. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ป ี

กิจกรรม ปี62 1. ร่วมกิจกรรม “โครงการให้ความรู้ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น” กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าคา       ในกลุ่มนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนแม่ท่าแพ วันท่ี 19 ธ.ค.61 

2. ร่วมกิจกรรม”โครงการล้อมรั้วด้วยรัก” กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหาด
เสี้ยว ใน กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 130 คน ณ โรงเรียนเมืองเชลียง วันท่ี 15 ส.ค.62 

3. ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ เน้นการฝังยาคุมกำเนดิหลังคลอด โดยให้คำแนะนำและ    โน้มน้าวจติใจ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นขณะมาฝากครรภ ์

4. จัดทำแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายตุ่ำกว่า 20 ปี จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสีย่งสูงเข้าสู่ระบบ
การดูแล high risk ตั้งแต่ฝากครรภ์ ได้แก่ เปดิช่องทางด่วนในการมาฝากครรภ์ ประเมิน 2Q ทุก
ครั้ง ท่ีมาฝากครรภ์ ส่งพบเจ้าหน้าที่งานให้คำปรึกษาทุกราย เพื่อลดปัญหาการทิ้งบุตร และการ
ยอมรับการตั้งครรภ์ และนัดมาฝากครรภ์ทีโ่รงพยาบาลทุกครั้งโดยนดัถี่กว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่มปกติ  

รูปภาพ 
กิจกรรม 

    
ร่วมกิจกรรม “โครงการให้ความรู้ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในวัยรุ่น” กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าคา ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนแม่ท่าแพ วันท่ี 19 
ธ.ค.61 
 

  
ร่วมกิจกรรม “โครงการให้ความรู้ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในวัยรุ่น” กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าคา ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนแม่ท่าแพ วันท่ี 19 
ธ.ค.61 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

  

  

  
ร่วมกิจกรรม”โครงการล้อมรั้วด้วยรัก” กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหาดเสีย้ว ใน กลุ่ม
เด็กและเยาวชน จำนวน 130 คน ณ โรงเรยีนเมืองเชลยีง วันท่ี 15 ส.ค.62 
 

   
ให้บริการฝังยาคุมกำเนดิ แก่หญิงหลังคลอด และ หญิงวัยรุ่นอายุตำ่กว่า 20 ปี  

ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
1.อัตราการตั้งครรภ์ในหญิงอายุตำ่กว่า 20 ป ี <ร้อยละ10 360    59 = 16.38 % 

2.อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 15-19 ป ี ไม่เกิน 50 ต่อพัน 2,050 59 = 28.78 
ต่อพันประชากร 

3.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ป ี < ร้อยละ 10 59 3 = 5.08 % 
4.อัตรา Pre term ในมารดา อายุ < 20 ป ี < ร้อยละ 5 59 0 = 0 % 

5.อัตรา LBW  ในมารดา อายุ < 20 ป ี < ร้อยละ 7 59 0 = 0 % 

6.อัตราการคมุกำเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร  ร้อยละ 80 59 25 = 42.37 % 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
- อัตราการการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ    
ต่ำกว่า 20ป ี

<ร้อยละ10 23.01 18.22 17.91 16.38 

- อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 15-
19 ป ี

ไม่เกิน 50 
ต่อพัน 

33.88 33.92 28.73 28.78 

- อัตราการตั้งครรภซ์้ำในหญิงอาย ุ    
ต่ำกว่า 20 ป ี

<ร้อยละ10 11.54 7.69 12.90 5.08 

- อัตรา Pre term ในมารดาอายุ <20 ป ี <ร้อยละ5 2.47 1.28 0 0 
- อัตรา LBW  ในมารดา อายุ < 20 ป ี <ร้อยละ7 3.70 6.41 4.83 0 
- อัตราการคุมกำเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร ร้อยละ 80 39.74 48.64 66.66 42.37 

 

ผลการใช ้จ ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
1. ค่าป้ายโครงการ (1.5 เมตร × 3 
เมตร) 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์   

600 
  1,500 

0 
 

0 
  

3. ค่าอาหารว่าง  195 คน × 20 
บาท    

  3,900 
 

0 
  

รวม 6,000 0   
 

สถานะ 
โครงการ 

/© แล้วเสร็จ 
© กำลังดำเนินการ 
© ยังใม่ไดด้ำเนินการ 
ระบุเหตุผล  ไมไ่ด้ใช้เงินโครงการ เพราะส่วนใหญ่ไปร่วมกิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แหล่ง 
งบประมาณ 

เงินบำรุง จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

ปัญหาอุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 
แผนงาน
โครงการ 

- 

การประเมิน 
ผลโครงการ 

- 
 

ผู้จัดทำรายงาน 
ตำแหน่ง/วันท่ี.. 
เบอร์โทร-Mail-
line ID 

นางชณัดดา  แสวงลาภ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
1 ต.ค. 2562 
T.098-2830309     Chanadda_3@hotmail.co.th   

 
     
 
  

mailto:Chanadda_3@hotmail.co.th
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มเป้าหมาย ปี 62 (ลำดับที่ 6) 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความรู้เรื่องโรคมะเร็ง การรักษา และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  

2) เพื่อค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริม่แรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษาอย่างครบวงจร 

กลุ่มเป้าหมาย 1) กลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 30-70 ปี อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 19,800 คน 
2) กลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ปี อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 15,900 คน 
3) กลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งลำไส้ ประชากรอายุ 50-70 ปี อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 18,000 คน 
4) อาสาสมัครสาธารณสุข อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 2,170 คน 

กิจกรรม ปี62 
 
 
 
 
 
  

1) แจกแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านม แก่อสม.  
2) แจกเอกสารแผ่นพับความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งเต้านมแก่สตรีอายุ 30-70 ป ี
3) ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง พร้อมสอนประเมินทักษะการตรวจเตา้นม แก่อสม. 
   และให้ติดตามกลุม่เป้าหมายมาตรวจคัดกรอง 
4) จัดบอรด์ ให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ “วันมะเร็งโลก”  ในวันท่ี 4 ก.พ. 2562   
  ณ โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย 
5) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม” 
วันท่ี 15 , 21  กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 , ม.3 และ ม.4 ต.หนองอ้อ 
ตามลำดับ 
6) ตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งลำไส้ ในกลุ่มเป้าหมาย 
7) ส่งต่อในรายทีต่รวจพบผดิปกต ิ
8) ประชุมสรุปติดตามประเมินผลงาน Service Plan มะเร็ง 

รูปภาพ 
กิจกรรม 

   
แบบประเมินการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม / เอกสารแผ่นพับความรู้โรคมะเร็งเต้านม  
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

 

    
จัดบอร์ด ให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ “วันมะเร็งโลก”  ในวันท่ี 4 ก.พ. 2562 ณ โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย 

  
 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม” 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.หนองอ้อ 
 

   
ร่วมกับองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองอ้อ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเรง็เต้านม” 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.หนองอ้อ 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

     
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม” 
วันท่ี 6 มีนาคม 2562   ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.หนองอ้อ 

ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
1. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ  
30 – 70 ปี    - คัดกรองด้วยตนเอง 
   - คัดกรองโดยเจ้าหน้าที ่

 
80 % 

 
22,089 

 
19,871 = 89.96 % 
20,447 = 92.57 % 

2. อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 
30 – 60 ปี 
   - ปี 2562 
   - สะสม ปี 58 – 62  

สะสม 5 ป ี
(ปี58-62) 
= 100 % 

 
 

17,989 

 
 

2,191 = 12.18 % 
 14,879 = 82.71 % 

 

ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562  
1. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมใน
สตรีอายุ 30 – 70 ปี 
   - คัดกรองด้วยตนเอง (BSC) 
   - คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่(CBE) 

 
 

80% 

 
 

89.89% 
- 

 
 

69.73% 
95.03% 

 
 

93.70 % 
95.35 % 

 
 

89.96 % 
92.57 % 

2. อัตราการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
   - แต่ละปี 
   - สะสม ปี 58 – 62 

 
สะสม 5 ป ี
(ปี58-62) 
= 100 % 

 
 

20.43% 
53.40% 

 
 

23.97% 
74.49% 

 
 

14.43 % 
83.36 % 

 
 

12.18 % 
82.71 % 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ผลการใช ้จ ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านม
แก่อสม. 2,170 คน×1บาท   (หน้า-หลัง)  

2,170 
 

2,170 
  

-ค่าแผ่นพับความรู้ 19,800 คน × 1 บาท 
(หน้า-หลัง) 

19,800 
 

19,800 
  

-ค่าตรวจ Pap smear ( ในกลุ่มเป้าหมายที่
เหลือ ) 1,560 คน × 50 บาท 

78,000 
= 66,500 

(1,330×50) 
  

รวม 99,970 88,470   
 

สถานะ 
โครงการ 

/© แล้วเสร็จ 
© กำลังดำเนินการ 
© ยังไมไ่ด้ดำเนินการ 
ระบุเหตุผล................................................... 

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบ P&P basic  (เงินบำรุง)  จำนวน 99,970 บาท ( เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจด็สิบบาทถ้วน )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ปัญหาอุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 
แผนงาน
โครงการ 

- 

การประเมิน 
ผลโครงการ 

- 
 

ผู้จัดทำรายงาน 
ตำแหน่ง/วันท่ี... 
เบอร์โทร-Mail-line 
ID 

นางชณัดดา  แสวงลาภ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
1 ต.ค. 2562 
T.098-2830309     Chanadda_3@hotmail.co.th   

 
 
  

mailto:Chanadda_3@hotmail.co.th
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิเชื่อมโยงทีมหมอครอบครัว งานเยี่ยมบ้าน และภาคีเครือข่าย 
กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care ) 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/แกนนำ/อปท.และชี้แจงแผนการดำเนินงาน
ผู้สูงอายุ ปี 2562อำเภอศรีสัชนาลัย 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ/แกนนำ/อปท. 

2.พัฒนาระบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ/แกนนำ/อปท.จำนวน 45 คน 
กิจกรรม ปี62 1.อบรมให้ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานใจ 

2.ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานผู้สูงอายุ 
รูปภาพ 
กิจกรรม 

จัดอบรมวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
 

ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
จำนวนผู้รับผิดชอบงานผูสู้งอายุ ที่ได้รับการอบรม  คน 45 คน 45 คน 

 

ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2561 ปี2562 
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลและเครือข่าย
บริการ/แกนนำ/อปท.รวม 10 ตำบล 

ร้อยละ
100 

NA ร้อยละ100 

 

ผลการใช ้จ ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าตอบแทน ( ค่าวิทยากร ) 3,600 3,600 3,600 0 
-ค่าใช้สอย 0 0 0 0 
-ค่าวัสด ุ 150 150 150 0 
-อาหารว่าง กลางวัน 3,600 3,600 3,600 0 

รวม 7,350 7,350 7,350 0 
 

สถานะโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  
แหล่งงบฯ งบสนับสนุนหน่วยบริการ ป2ี559-2561 (สปสช.) 
ปัญหาอุปสรรค ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าอบรมอยากให้จัดอบรมรูปแบบนี้อีก เนื่องจากไม่เครียดแบบวชิาการ เป็นการนำการทำงานท่ี

ประสบผลสำเร็จ กับไม่สำเร็จมาแชร์กัน และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพิ่มกำลังใจคนทำงาน 
แ ผ น ง า น
โครงการ 

ทำแผนต่อเนื่องปี 2563 

การประเมิน 
ผลโครงการ 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม 100 ( ครบ 10 ตำบล ) 
 

ผู้จัดทำรายงาน  นางประภาพิศ   ต่วนเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
081 - 7278751 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

 
กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการการจัดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง( สิทธิอื่น )ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขโดยหน่วยบริการ สถาน

บริการ ผู้จัดการดูแล ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ( CM/CG ) 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงทั้งหมด 17 คนแบ่งเป็น กลุ่ม 1 จำนวน 10 คน กลุ่ม 2 จำนวน 1 คน 

 กลุ่ม 3 จำนวน 3 คน กลุ่ม 4 จำนวน 3 คน 
ก ิ จกรรม  ปี
62 

1. ประชุมช้ีแจงทีมสหวิชาชีพ / CG /และผู้เกีย่วข้อง 
2. จัดทำโครงการฯ  เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
3. ประเมินคดักรอง ADL แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ จดัทำแผนการดูแลรายบุคคลผูสู้งอายุจำนวน 18 ราย 
4. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องร่วมดูแลผูสู้งอายุ 
5. มอบหมายการดูแลผู้สูงอายุใหผู้้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง ( CG )  
6. ช้ีแจงแผนการดูแลให้ CG จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจัดทำตารางการเยี่ยมแต่ละเดือน
ตามประเภทผู้สูงอาย ุ
7. CM พา CG ออกเยี่ยมให้การดแูลตามแผน เขียนรายงานส่งทุกเดอืนส่งรูปการเยี่ยม ส่งปรึกษาปัญหา
เมื่อพบทางโทรศัพท์หรือ ไลน์กลุม่ CG หาดเสี้ยว  
8. CM ประเมินผลปรับแผนการดแูลตามความเหมาะสม ประเมิน ADL ซ้ำ ทบทวนความรู้ ทักษะการ
ดูแล  
9. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของ CG/เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ CG ตามกลุ่มผูสู้งอายุ  
( อ้างอิงประกาศ สปสช.) 
10. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ( ต.ค./ก.พ./มิ.ย./ก.ย.) รวบรวมปญัหา ข้อเสนอแนะ 
11. ติดตาม ประเมินผล เสนอผู้บริหาร 

รูปภาพ 
กิจกรรม 

ออกเยี่ยมบ้านดูแลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึงมิถุนายน 2562ผู้สูงอายุ 17คน 
1. CG สุพรรณวดี วงศ์วิเศษ ดูแล 2 ราย 
 
 
 
 
 
 

 
2.CG พัชรา เมธีธรรม ดูแล 2 ราย 
 
 
 
 
 

3.CG อรดี  ขาวนวล ดูแล 2ราย 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

 
4. CG จตุรตัน์ ขบวน 

 
 
 
 
 

 
5.CG นงคราญ เขียนดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.CG เบญจา ก้อนทอง ดูแล 2 ราย                 7. CGบุญส่ง ขยา ดูแล 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.CG อินทรนิล เกลื่อนกล่น ดูแล 1 ราย         9.CG สำเนียง  พันธ์สน ดูแล 1 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.CG อินทนิน  เลิศชัย ดูแล 2 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.CG สมคิด โคกกระเทียม ดูแล 1 ราย         12. CG ภิญญารินทร์ โกศัย ดูแล 1 ราย 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

 
  
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการดูแล  คน 17   คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17 คน 

 

ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2561 ปี2562 
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงสิทธิอื่นในเขตเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  

ร้อยละ100 NA ร้อยละ100 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าตอบแทน ( ค่าวิทยากร ) 0 0   
-ค่าจ้างเหมาดูแลตามกลุม่จำนวน 
17 คน 

80,400 
31,400 

31,400 49,000 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000 0 0 2,000 
รวม 82,400 31,400 31,400 51,000 

 

สถานะ 
โครงการ 

กำลังดำเนินการได้ 5 เดือน 
  

แหล่ง 
งบประมาณ 

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพื่อการดูแลผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 

ป ั ญ ห า
อุปสรรค 

เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2563 สปสช.สนับสนุนทุกสิทธิ 
ทำให้ใช้เงินเพียง 8 เดือนต้องปิดโครงการก่อนที่จะครบ 12 เดือนและคืนเงินท่ีเหลือให้กองทุน 

ข้อเสนอแนะ ไม่ม ี
การประเมิน 
ผลโครงการ 

1. ผูสู้งอายุมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น คะแนน ADL เพิ่มขึ้น 2 คน 
2. CG ไดร้ับค่าตอบแทนทุกเดือน 
3.ภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วมดูแล 

ผ ู ้ จ ั ด ท ำ
รายงาน 

นางประภาพิศ   ต่วนเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
081 - 7278751 
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กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care ) 
โครงการอบรมพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารการบันทึกข้อมลูโปรแกรม LTC สปสช.และการเชื่อมกบัโปรแกรม LTC กรม
อนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระดับพ้ืนที่อำเภอศรีสัชนาลัย 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การบันทึกข้อมูลโปรแกรมLTCสปสช. ใหผู้้จัดการการดูแลผู้สูงอาย ุ

(Care Manager)และ ผูร้ับผดิชอบงานผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงทุกเทศบาล/อบต.เขตอำเภอศรสีัชนาลัย  
2.CMและผู้รับผิดชอบงานผูสู้งอายุเทศบาล/อบต.เขตอำเภอศรีสัชนาลัยมีการเช่ือมประสานการทำงาน
ร่วมกัน  

กลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานผูสู้งอายุโรงพยาบาลและเครือข่ายบรกิารอำเภอศรีสัชนาลัยจำนวน 33 คน 
2. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานผูสู้งอายุเทศบาล/อบต. 12 คน 

ก ิ จกรรม  ปี
62 

1. จัดอบรมความรู้การใช้โปรแกรมLTC สปสช.และเชื่อมต่อโปรแกรม LTC ของกรมอนามัยใหC้M / 
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายเุทศบาล/อบต.ทุกแห่งอำเภอศรสีัชนาลัย 
2. ประชุมติดตามการดำเนินงานดูแลผูสู้งอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่องมีการ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
LTC สปสช.และโปรแกรม LTC ของกรมอนามัย รับฟังปัญหาและรว่มแก้ไข 
3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดูแลผูสู้งอายุและระบบการสื่อสารความรูผ้่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

รูปภาพ 
กิจกรรม 

จัดอบรมวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
จำนวนผู้รับผิดชอบงานผูสู้งอายุ ที่ได้รับการอบรม  คน 45 คน 26 คน 

 

ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2561 ปี2562 
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลและเครือข่าย
บริการและ อปท.รวม 10 ตำบล 

ร้อยละ100 NA ร้อยละ100 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าตอบแทน ( ค่าวิทยากร ) 7,200 7,200 7,200 0 
-ค่าวัสด ุ 500 500 500 0 
-อาหารว่าง กลางวัน 3,600 2,560 2,560 1,040 

รวม 11,300 10,260 10,260 1,040 
 

สถานะโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  
แหล่ง 
งบประมาณ 

งบสนับสนุนหน่วยบริการ ป2ี559-2561 (สปสช.) 

ป ั ญ ห า
อุปสรรค 

1. ผู้เข้าอบรมเครียดกับการเริ่มโปรแกรมใหม่ 
2. การเตรียมตัว/ข้อมูลในการลงโปรแกรมมาไม่ครบ 
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3. โปรแกรมยังไม่เสถียรมีปัญหาตดิขัดบ่อย/ปญัหาเป็นเฉพาะแต่ละที่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ 1.ผูเ้ข้าอบรมยังไมส่ามารถนำไปถา่ยทอดให้ผู้ร่วมงานคนอื่นได้ 

2.ควรเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง CM และผูร้ับผดิชอบ เทศบาล / อบต.เพราะต้องประสานข้อมูลและ
แก้ปัญหาร่วมกัน 
3.CM ทุกคนต้องร่วมเรยีนรู ้

แ ผ น ง า น
โครงการ 

ทำแผนต่อเนื่องปี 2563 เพราะม ีCM จำนวน 11 คน ผู้รับผิดชอบอปท.บางแห่ง ยังไม่ไดฝ้ึกปฏิบตัิ 

การประเมิน 
ผลโครงการ 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม 100 ( ครบ 10 ตำบล ) 
 

ผ ู ้ จ ั ด ท ำ
รายงาน 

นางประภาพิศ   ต่วนเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
081 - 7278751 
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กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care ) 
กิจกรรมที่3 เย่ียมเสริมพลังและประเมินตำบล LTC  
วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุของอำเภอศรีสัชนาลัย 
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานพัฒนาการจัดระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้รับผิดชอบงาน

ผู้สูงอายุในระดับพื้นท่ี 
กิจกรรม ปี62 1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดระบบการดูแลระยะยาว ระดับอำเภอ ช้ีแจงบทบาทหน้าท่ี เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ การออกเยี่ยม ศึกษาเกณฑ์การประเมินตำบล LTC  
2.วางแผนจดัตารางการออกเยี่ยม  
3. รับฟังและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน  

รูปภาพ 
กิจกรรม 

ออกเยี่ยม อปท.ทั้ง 10 แห่งวันท่ี 10-13 กันยายน2562 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตำบลบ้านแก่ง สารจิตร ท่าชัย แม่สำ แม่สิน หนองอ้อ ป่าง้ิว หาดเสี้ยว ดงคู่ และบ้านตึก 

ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
จำนวน  อปท.ท่ีได้รบัการเยี่ยม แห่ง 10 คน 10 
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ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2561 ปี2562 
ทีมออกเยี่ยม อปท.ครบทุกแห่ง 100 100 100 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 28,800 4,800 4,800 24,000 

รวม 28,800 4,800 4,800 24,000 
 

สถานะ 
โครงการ 

© แล้วเสร็จ  

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบสนับสนุนหน่วยบริการ ป2ี559 - 2562 (สปสช.) 

ป ั ญ ห า
อุปสรรค 

ทีมติดภารกิจ ออกเยี่ยมไม่ครบทุกคน/ทุกแห่ง 

ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการต่อเนื่องทุกป ี

แ ผ น ง า น
โครงการ 

 

การประเมิน 
ผลโครงการ 

ร้อยละของหน่วยงาน อปท.ท่ีไดร้บัการเยี่ยม 
 

ผ ู ้ จ ั ด ท ำ
รายงาน 

นางประภาพิศ   ต่วนเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
081 – 7278751 
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กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุร่วมกับจิตอาสาและรพ.สต.เครือข่าย (ทำต่อเนื่องทุกปี) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับกายอุปกรณ์ตามความ

เหมาะสม 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

1. จัดตารางออกให้บริการกายภาพบำบัด ท่ีศูนย์ LTC และ เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมหมอครอบครัว / รพ.สต. 
2. กรณีออกเยี่ยมบ้านจะแบ่งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ออกเป็น 3 สี โดย   
        - สีแดงออกเยี่ยมเดือนละ 2 ครั้ง 
        - สีเหลือง 2 เดือน/ครั้ง  
        - สีเขียว ปีละ  1 ครั้ง 
3. ให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมทั้งจ่ายกายอุปกรณ์ตามความจำเป็น 
4. ในรายที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการหรือยังไม่เปลี่ยนสิทธิเป็น ท.74 จะประสานงานกับ รพ.สต.  
   ที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนสิทธิต่อไป   
5. สำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พิการทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน ร่วมกับ รพ.สต.และ อสม.เครือข่าย 

รูปภาพ 
กิจกรรม 

 

             
ศูนย์ LTC ต.แมส่ำ 

 

     
ศูนย์ LTC ต. ดงคู ่

 

                     
ศูนย์ LTC ต. บ้านตึก 
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ศูนย์ LTC ต. หนองอ้อ 

             
ศูนย์ฟื้นฟู ที่ รพ.สต.ท่าชัย 

 
ออกเยี่ยมบ้านและจ่ายกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูท่ีจำเป็นต้องได้รบัการฟื้น 

                  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน ความดัน โรคไตเรื้อรัง 

ผลผลิต 
 
 

- ต.ค.61 – ก.ย.62 ได้ออกให้บริการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ LTC และ ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยระยะเฝ้า
ระวัง  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  จำนวน 265   ราย ให้การฟื้นฟู  373   ครั้ง  
- นอกจากนี้ยังมีระบบการขอสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเรื่องกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ  ในส่วน
ของโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรกองทุนฟื้นฟูผู้พิการจากสปสช. ในการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในเขตอำเภอศรีสัช
นาลัย 
- ต.ค.61 – ก.ย.62   ให้การช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์  จำนวน  283  ราย   ได้แก่  Crutch  5  ราย ,  Single 
cane  140  ราย , Tripod 28 cane   ราย , Walker   80  ราย  รถเข็นนั่งพับได้ 30 ราย ผู ้ป่วยและญาติพึง
พอใจ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการแลผู้สูงอายุ 
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สถานะ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่อง 
 

ปัญหาอุปสรรค 1. คนพิการและญาติบางรายมีอุปสรรคและภารกิจท่ีทำให้เดนิทางมารับบรกิาร และรับจดทะเบียน คนพิการไม่ได้ ซึ่ง
ควรดำเนินการในลักษณะในเชิงรุกในพ้ืนท่ีต่อไป  
2. คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนผู้พิการแล้ว ยังไม่ได้ยื่นเปลี่ยนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเภท
บัตร ท.74 ควรให้หน่วยบริการในพ้ืนท่ีติดตามดำเนินการต่อไป 
3. การออกเยี่ยมบ้านคนพิการของแกนนำอาสาสมัครบางรายมีข้อจำกัดในเรื่องอาชีพหรือความจำเป็นส่วนตัว  ทำให้
เกิดความไม่สะดวกในการติดตาม และรายงานการเยี่ยมบ้าน 
4. บาง รพ.สต. มีพื้นที่รับผิดชอบหลายหมู่บ้าน จึงทำให้การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่อยู่ไกลๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำ
ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพล่าช้า 
5. อัตรากำลังนักกายภาพบำบัด มีจำนวน 3 คน ซึ่งต้องรับผิดชอบงานโรงพยาบาลและ รพ.สต.เครือข่าย 20 แห่ง 
จากภาระงานท่ีรับผิดชอบมากขึ้น จึงทำให้งานบริการเชิงรุกขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ คนพิการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดีขึ ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ (Barthel Index > 75) เมื ่อได้รับการฟื ้นฟู
สมรรถภาพและได้รับกายอุปกรณ์เช่น ไม้เท้า 3 ขา, ไม้เท้า 1 ขา,walker, รถเข็น สามารถเคลื่อนย้ายตนเองหรือเดิน
ได้แล้ว นักกายภาพบำบัดจะลงเยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้ง นำข้อมูลนี้แจ้งเจ้าที่หน้าที่ รพ.สต. เพื่อที่จะได้แจ้งให้แกนนำ
ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ดูแลในเขตรับผิดชอบของตนเองต่อไป แต่ในส่วนผู้พิการที่ยังปัญหาจะ
แนะนำให้ญาติพามาฟื ้นฟูสมรรถภาพที ่งานกายภาพบำบัด ส่วนผู ้พิการที่มีปัญหาไม่สามารถมารับบริการที่
โรงพยาบาลได้ นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะลงเยี่ยมบ้านเดือนละ 1- 2ครั้ง ตามความเหมาะสม ในปี 
63 ออกให้บริการฟื้นฟู ทำกายภาพบำบัดที่ศูนย์ LTC ครอบคลุมทั้ง 11 ตำบลเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะ
ฟื้นฟูเข้าถึงการรับบริการได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ผู้จัดทำรายงาน 
ตำแหน่ง 
 

ผู้จัดทำรายงาน :  นางสาวรุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ ์
ตำแหน่ง :  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
วันท่ี : 12 ตุลาคม 2562  
เบอร์โทรติดต่อ : 055 – 673136 ต่อ 164 
Mail-line ID: rk.chansukhon@gmail.com 
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กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562  (ลำดับที่ 12) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการทำลายควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกพร้อมกันในเขต

รับผิดชอบ ทุกวันศุกร์ และทุก 3 เดือน โดยความร่วมมือระหว่างบุคคลในครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน วัด 
หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน  
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและ
อันตรายจากโรค 
3. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยงุลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 
4. เพื่อลดอัตราป่วย 

กลุ่มเป้าหมาย 134 หมู่บ้าน 
กิจกรรม ปี61 1.แต่งตั้ง ประชุมภาคเีครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุม 

2.การจดัการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน 
3.ประชุมช้ีแจง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
4.การประเมินผลตามตัวช้ีวัดป้องกันควบคุม 
5.เชิงรุกตามแผนปฏิบัติการพร้อมกันท้ัง ทุก 3 เดือน สำรวจลูกน้ำ 
6.ประชุมแกนนำไข้เลือดออกดำเนินการเฝา้ระวัง ป้องกัน 

รูปภาพ 
กิจกรรม 

    
สำรวจลูกน้ำ  ทุบโอ่งที่ไม่ใช้แล้ว 

    
มะกรูด แทนทรายทีมีฟอส 

   
ปล่อยปลาหางนกยูง 

   
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข รณรงค์  สลับสถานบริการสุ่มตรวจลูกน้ำลูกยุงลาย 
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ควบคุมโรค 

ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
การให้ความรูเ้รื่องไข้เลือดออก (21 รพ.สต./รพx12ด.)  ครั้ง 252 252 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ทุก 3 เดือน                   ครั้ง 4 4 
จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ อสม. ราย 2,182 2,182 

 

ผลงาน  ตัวช้ีวัด เกณฑ ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
อัตราป่วย   ไม่เกิน 50 

ต่อแสน 
58.69 

(55/93,712) 
13.91 

(13/93,410) 
63.17 

(59/93,384) 
155.53 

(145/93,224) 
จำนวน
ชุมชนมีค่า 
HI <10 

HI <10 31.42 13.47 26.63 9.78 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(รายกิจกรรม)  

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างประชุม 18,000 18,000 18,000 0 
-ค่าอาหารว่างประชุม 500 500 500 0 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ตรวจสุ่มดัชนลีูกน้ำ 21,120 21,120 21,120 0 

รวม 39,620 39,620 39,620 0 
 

สถานะโครงการ เสร็จสิ้น  
แหล่ง 
งบประมาณ 

P&P basic services เหมาจา่ย 

ปัญหาอุปสรรค 1.ประชาชน  ชุมชน  ไม่ตระหนักเห็นความสำคัญป้องกันโรค ว่าเปน็ปัญหาของตนเอง 
2.ทำจริง ไม่แต่ ทำไม่ละเอียด  ในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ   
3.สวนยางพารา  ภาชนะรองน้ำยาง  มีลูกน้ำ /  มีขยะมากรอบบ้าน 

แผนงาน
โครงการ 

การทำงานเป็นทีม  มีเครือข่าย รพ.สต. อบต. เทศบาล อสม. ผู้นำชุมชน  ในการป้องกันควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประเมิน 
ผลโครงการ/
ข้อเสนอแนะ
การดำเนิน
มาตรการปี
2562 

สุ่มตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงท่ีมีค่า HI ไม่ผ่านเกณฑ์ วางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างนโยบายสาธารณะสร้าง
ความตระหนัก 

 

ผู้จัดทำรายงาน  ส.อ.วสันต์  เขียวสอาด  นายเมธาสิทธ์ิ นวลเนียม  นางพรรณรัตน์  นนทธิ สละ   
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กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน/ความดันสงูรูปแบบใหม่ (ลำดับท่ี 14) 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อคัดกรอง ค้นหา กลุ่มเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังในประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

2.เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยได้รับการจัดการปรับพฤติกรรมและเข้าถึงบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ( โรคเบาหวาน/ความดันโลหติ
สูง/โรคหลอดเลือดสมอง) 

กิจกรรม ปี 61 งานคัดกรองโรคเรื้อรังในประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง อ.ศรสีัชนาลัย  
ปี 2562 
 1.เฝา้ระวัง ค้นหา คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด ในประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป 
ตามแนวทางการคัดกรอง 
2.สำรวจข้อมลูและดำเนินการคัดกรองตาม CPG 
3.วิเคราะห์ข้อมลู/คืนข้อมูลความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงให้ชุมชนตามเวทีต่างๆ 
4.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มปกติโดย อสม.ใช้กระบวนการกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ รพ.
สต.ใช้กระบวนการบานการเรียนรู้ 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่งสูงเบาหวาน/ความดันโลหติสูงรปูแบบใหม่ 
กิจกรรมที่ 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
กิจกรรม 
     1. ศึกษาสถานการณ์,ข้อมูลปจัจัยเสีย่งของกลุ่มเป้าหมาย 
     2. จัดอบรมให้ความรู้ Health Leader 
     3. ประเมินความรู้กลุม่เป้าหมาย 
     4. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม นคร 2 ส 
     5. สื่อสารความเสีย่งภาพกว้าง 
     6. Monitor ปัจจัยเสี่ยง 
     7.ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 2.ประชุมใหค้วามรู้ Health Leader หลักสูตร 2 วัน 
กิจกรรมที่ 3.ปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงสูงโดย Health Leader   

รูปภาพ 
กิจกรรม 

   เริ่มรณรงค์คัดกรองโรคเรื้อรังในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง อ.
ศรีสัชนาลัย ปี 2562 
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ประชุมให้ความรู้ Health Leader หลักสูตร 2 วันวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการ
อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบใหม่ ( นคร 2 ส  ) ตำบล
ศรีสัชนาลัย 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมตำบลศรีสัชนาลัย 

 
ปร ั บ เปล ี ่ ยนพฤต ิ ก ร รมกล ุ ่ ม เ ส ี ่ ย งส ู ง เบ าหวาน /ความด ั น โลห ิ ตส ู ง รู ปแบบ ใหม่                                      
( นคร 2 ส ) ตำบลหาดเสี ้ยว - หนองอ้อ    30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมริมสระน้ำ 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
 

  ถอดบทเรียน หลักสูตร Health Leader  
วันที่ ...........2562 ณ ห้องประชุมริมสระน้ำ รพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
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ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
1.จำนวนประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอด
เลือดสมอง - เบาหวาน 
- ความดันโลหิตสูง 

ราย 40,898  
 

- 36,406 ราย 
- 27,146 ราย 

2.จำนวนประชากรกลุม่เสี่ยงสูง DM HT ได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

ราย 300 300 

 

ผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวชี้วัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 

ปี 2562  
1.ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ไดร้ับการคดักรอง
โรคเบาหวาน 

ร้อยละ 90 92.98 93.76 93.76 93.93 

2.ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ไดร้ับการคดักรองโรค
ความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 90 94.09 95.21 95.65 97.93 

2.อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่งเบาหวาน 

ไม่เกิน ร้อย
ละ 2.4 

3.57 2.39 2.45 1.77 

3. .อัตราผู้ป่วยความดันโลหติ
สูงรายใหมล่ดลง 

ลดลงจาก
ปีงบประมาณ
ที่ผ่าน ร้อย
ละ <2.5 

NA NA 4.25 4.41 

 

ผลการใช ้จ ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(รายกิจกรรม) 
 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย.. แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าตอบวัสดุอุปกรณ ์ 3,150  0 3,150 
-ค่าใช้สอย ( ค่าอาหาร) 40,800 40,800 40,800 0 
-ค่าวัสดุ ( ค่าสมุดประจำตัว) 1,500 0 0 1,500 
-อื่น ๆ (ชุดคัดกรอง) 38,640 38,640 38,640 0 

รวม 84,090 79,440 79,440 4,650 
 

สถานะโครงการ / แล้วเสร็จ 
แหล่ง 
งบประมาณ 

งบส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2562 PP 4 บาท 85,113 บาท 

ปัญหาอุปสรรค ติดตามกิจกรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าวัสดอุุปกรณ์การเจาะติดตามประเมิน
ความเสีย่งเบาหวาน/ความดันโลหติซ้ำ 

ข้อเสนอแนะ โครงการนี้ กิจกรรมที่ 2. สำรวจข้อมูลและดำเนินการคดักรองตาม CPG ค่าชุดคดักรอง ใช้ในปี 2561 
เนื่องจาก ใช้ในปี 2562 ไม่ทัน เพราะกว่าโครงการจะอนุมัติ เลยกำหนดช่วงคัดกรอง 

แ ผ น ง า น
โครงการ 

 

การประเมิน 
ผลโครงการ 

1.ร้อยละของประชาชนอายุ 30-70 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
2.อัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

ผู้จัดทำรายงาน 
ตำแหน่ง/วันท่ี 
เบอร์โทร-Mail-
line ID 

นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันท่ี 6 ตุลาคม 2562 
เบอร์โทร 0636707876   E- Mail  somchitncd@gmail.com 
0636737876 

 
 

mailto:somchitncd@gmail.com
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แผนงานกระทรวงฯ 3: การป้องกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
โครงการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน    
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเอกชน องค์กรอิสระ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในการร่วมสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนและกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 2.เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้ของประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยตนเอง 
3.เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางอุบัติเหตุทางถนน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 1.ภาครัฐ     

2. กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
3.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.คณะกรรมการตำบลที่ร่วมโครงการ 
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 
6.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
7.ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลที่ร่วมโครงการ 

ก ิ จกรรม  ปี
62 

1.คืนข้อมูลการเกดิอุบัติเหตุทางถนน วิเคราะห์ปจัจัยเสี่ยงตามหลักระบาดวิทยา เพื่อนำมาสู่การแก้ไข
ระดับพหภุาคี   
2.ให้ความรู้การตั้งด่านชุมชน แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมด่านชุมชน  ออกสอบสวนการเกิดอุบตัิเหต ุ
3.ให้ความรู้เพื่อแก้ไขปญัหาอุบัติเหตุทางถนนกับนักเรียน ผา่นโครงการ Big MOVE  
4.การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

รูปภาพ 
กิจกรรม 

 

 
คืนข้อมูลการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน 

 
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล 

  

 
ออกเยี่ยมด่านชุมชนและให้คำแนะนำ 
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ให้ความรู้ในกลุม่เสีย่ง นักเรียน นกัศึกษา  

 

 
ออกสอบสวนเพื่อหาสาเหตเุพื่อการแก้ไข 

 

 
  

รางวัล DHS-RTI การดำเนินงานปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ระดบัทอง ระดับประเทศ 
ผลงาน  ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562  

-อัตราบาดเจ็บลดลง  1,017.16 1,068.41 973.4 1307.60 
-อัตราการเสียชีวิตลดลง ไม่เกิน 16ต่อ

แสน 
ประชากร 

26.68 20.34 27.87 35.39 

-ระดับผลงาน RTI 
ระดับประเทศ 

 - ระดับทอง ระดับทอง ระดับทอง 
(รอ

ประเมิน) 
 

สถานะ 
โครงการ 

 แล้วเสร็จ  

ป ั ญ ห า
อุปสรรค 

-หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยังไม่ทำหน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็มที่ 
-ประชาชนยังขาดความตระหนักดว้ยตนเอง  

ข้อเสนอแนะ - มีการตดิตามงาน ช้ีเป้า จดุเสีย่งกลุ่มเสี่ยง ในที่ประชุมที่ว่าการอำเภอทุกเดือน  
ผ ู ้ จ ั ด ท ำ
รายงาน 

นายเมธาสิทธ์ิ นวลเนียม   นางนงนุช  เมธาภาวะกรกลู  นายสมพร พินิจเจริญผล   
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กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม 
การป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต  
วัตถุประสง
ค ์

เพื่อสร้างเครือ1.เพื่อสร้างทีมผู้ก่อการดี ในระดับตำบลร่วมวเิคราะหแ์ละจัดการจดุเสีย่งในชุมชน 
2.เพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 5-14 ปี มทีักษะในการลอยตัวเมื่อตกน้ำ  
3.เพื่อให้เด็กอายุต่ำกว่า 5-14ปีมทีักษะในการช่วยชีวิตผู้ที่จมน้ำโดยใช้หลัก ยื่น โยน ตะโกน 
4.เพื่อให้เด็กกลุ่ม 3-5ปี ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ ด้วยหลักอย่าใกล้ อย่ากม้ อย่าเก็บ  
5.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กกลุ่ม 0-3 ปี มีความรู้ในเรื่องกันจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเพ่ือป้องกันการจมนำ้ 
6.ลดอัตราตายจากการจมน้ำให้เป็นศูนย์ 

กลุ่มเป้าหมาย 1.หัวหน้าส่วนราชการ 
2.กำนันผู้ใหญ่บ้าน 134 หมู่บ้าน 
3.ครูจำนวน 66 โรงเรียน 
4.ศูนย์เด็กเล็ก 28 แห่ง 
5.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง 
6.ผู้ปกครองเด็ก 0-3 ปี 1,818  คน 
7.เด็ก 3-5ปี 2,182 ราย 
8.เด็ก 6-14 ปี 8,120 ราย 

กิจกรรม ปี
62 

1.นำเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมในที่ประชุมหัวหนา้ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผา่นหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  
3.ให้ความรู้กับนักเรยีนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย  
4.ฝึกเด็กให้สามารถลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  

รูปภาพ 
กิจกรรม 

 
ให้ความรู้ในคลินิกพัฒนาการเด็ก และประชาชนท่ัวไป 

 

 
ให้ความรู้ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 
ฝึกการลอยตัว และการเอาชีวิตรอดในน้ำ 
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การให้ความรู้กับสามเณร ปิดภาคฤดูร้อน 

 

 
สอบสวนหาสาเหตุการจมน้ำเสียชวีิตเพื่อการแก้ไข  
 

 
รับใบประกาศทมีผู้ก่อการดีในระดบัทองแดงระดับประเทศ 

 
ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
- จำนวนทีมผู้ก่อการดีในระดับตำบล ทีม 10 10 

 

ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
- จำนวนทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ 2 ทีม 0 8 10 10 

รอ
ประเมิน 

- อัตราเด็กจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำ
กว่า 15 ป ี

ไม่เกิน 6.5 
ต่อแสน 
ปชก.เด็ก 

16.39 0 8.19 24.75 

จำนวนเด็กท่ีผ่านการอบรมจำนวน -    1,850 
จำนวนเด็กท่ีผ่านการฝึกเอาตัวรอดใน
น้ำ 

- 765 881 931 1,012 

 

สถานะ 
โครงการ 

แล้วเสร็จ  

ปั ญ ห า
อุปสรรค 

1. การไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน  ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในช่วงของการรณรงค์ได้  
2. งบประมาณทีไ่ดไ้ด้การสนับสนนุจากท้องถิ่น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กท่ีต้องการฝึกเด็ก
ลอยตัวในน้ำ  
3. ผู้ปกครองส่วนหน่ึงไมส่นับสนนุให้เด็กอายุต่ำว่า 15 ปี  ฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ 
4. สถานท่ีฝึกเด็กเอาชีวิตรอดในนำ้ บางพื้นที่อยู่ห่างจากสระน้ำมาตรฐาน จึงต้องฝึกในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ซึ่งไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  
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5. ผู้ปกครองยังขาดความตระหนกัและขาดการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก 
ข้อเสนอแน
ะ 

- ปัญหาของเด็กอายตุ่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสยีชีวิต  เป็นสาเหตุการณต์ายอันดับ 1 ของเด็กไทย การ
สนับสนุนท้ังในด้านของงบประมาณ การตดิตามงานของผู้บริหารระดับอำเภอ จะเป็นตัวกระตุ้น ให้ทุก
ภาคส่วนมีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 พบการเสียชีวิตในเด็กจมน้ำอายตุ่ำกว่า 15 ปี
แล้ว 3 รายเป็นเด็กเพศชายทั้งหมดอายุ 6 ปี 1ราย 2 ปี 2 รายปจัจัยเสีย่งคือเด็กไม่ได้รับการดูแลจาก
ผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิด มีแหล่งน้ำเสี่ยงอยู่ใกล้แหล่งที่พัก การจัดการในชุมชนยังไม่ดีพอ  

แ ผ น ง า น
โครงการ 

- กระตุ้น ตดิตามการทำงานอย่างตอ่เนื่องในงบประมาณของท้องถิ่น  การประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว 

ผ ู ้ จ ั ด ท ำ
รายงาน  

นายเมธาสิทธ์ิ นวลเนียม   ส.อ.วสนัต์ เขียวสอาด  นายมานิต ชูวิทย ์  
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กรณีที่พ้ืนที่มีเหตุเกิดขึ้นดูแลกระบวนการ (Out Break)  ปี 2562   
นิยาม Out Break หมายถึง  การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใด และในทางระบาดวิทยาหมายถึง   
1.มีผู้ป่วยต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มีความสัมพันธก์ันทางบุคคล เวลา สถานที่  
2.เป็นโรคท่ีมีความรุนแรง 1 รายก็ถือว่าเป็นการระบาด ตัวอย่างเช่น Rabie S.Suis Lepto. เป็นต้น  
3.มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่า Median  
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อควบคุมการระบาดใหส้งบลงภายใน 1 Generation 

2.ลดอัตราป่วยและอัตราตาย  
3.สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในรปูแบบของการซ้อมแผน EOC   
4.เตรียมความพร้อมของบุคคลากรภายในหน่วยงาน  เพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
5.มีระบบเฝ้าระวังครบทุกมิติ ทั้งด้านโรคติดต่อ จิตใจ อุบัติเหตุทางถนน  
6. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคญัและ
ป้องกันอันตรายจากโรค 

กลุ่มเป้าหมาย 134 หมู่บ้าน อปท.10 แห่ง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อสม. จิตอาสา  
ก ิ จ ก ร ร ม ปี
62 

1.การนำนำเสนอสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพ ในที่ประชุมหัวหนา้ส่วน  
2.ทบทวนมาตรฐาน SRRT  การเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน โดย อสม.ผู้นำชุมชน โรงเรียน มีไลน์กลุ่ม  
3.แต่งตั้งคณะกรรมการEOC ได้แก่  DHF TB  
4.มีการซ้อมแผน อุบัติเหตหุมู่ และเตรยีมซ้อมแผนอัคคภีัย ไข้หวัดนก( ซ้อมแผนบนโตะ๊ ) 
5. ทบทวนกระบวนการทำงาน Mini MERT MCATT  
6.ให้บริการการป้องกันโรคด้วยระบบ Vaccine ได้แก่ EPI Flu  
7.เพิ่มความรวดเร็ว ในการยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก และ
ภายในโรงพยาบาล 
8.ลงสบสวนควบคมุโรคทันที เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ค้นหาแหล่งรงัโรค ปัจจัยการระบาด และป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
9.ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบจติอาสา พระราชทาน 904 วปร. ( จอส.904 วปร. ) บูรณาการโครงการ
จังหวัดสะอาด เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ดำเนินกิจกรรม
พร้อมกันทุกวันศุกร ์

รูปภาพ 
กิจกรรม 

  
รายงานสถานการณ์โรคในที่ประชุมหัวหน้าส่วน  และทีม SRRT 

 
ทบทวนการแจ้งข่าว เพื่อการควบคุมโรคที่รวดเร็ว 

 
มีการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ พร้อมท้ัง ซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
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ผลผลิต 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
การทบทวน การแจ้งข่าวให้ อสม. ใน รพ.สต.(20แห่ง)  ครั้ง 240 200 
การเสนอสถานการโรคและภัยสุขภาพในที่ประชุม
หัวหน้าส่วน                   

ครั้ง 12 10 

 

ผลงาน  ตัวช้ีวัด เกณฑ ์ ปี2561 ปี2562 
ความทันเวลาในการแจ้งข่าว   ร้อยละ 80 91.43 91.85 
รายงานสอบสวนโรคคุณภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง 31 11 
ความสามารถในการควบคุมการระบาดให้
สงบภายใน 1 Gen . 

ร้อยละ 80 81.5 83.5 

อัตรากลุม่เสีย่งท่ีไดร้ับการฉดีวัคซนี Flu  ร้อยละ 100  94.67 
 

ส ถ า น ะ
โครงการ 

©  /   กำลังดำเนินการ  

แหล่งงบฯ P&P basic services เหมาจา่ย 
ป ั ญ ห า
อุปสรรค 

1.เนื่องจากอำเภอศรสีัชนาลัย มสีถานบริการสุขภาพอยู่รอบ ๆ เป็นจำนวนมากทำให้การรับแจ้งข่าว
บางครั้งล่าช้า  
2.ความพร้อม ความเข้าใจต่อการทำงานเชิงสหสาขาวิชาชีพ บางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจ จำเปน็ต้อง
มีการทำความเข้าใจกัน  
3.ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผลให ้ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

แ ผ น ง า น
โครงการ 

การทำงานเป็นทีม  มีเครือข่าย รพ.สต. อบต. เทศบาล อสม. ผู้นำชุมชน  ในการป้องกันควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประเมิน 
ผลโครงการ/
ข้อเสนอแนะ
การดำเนิน
มาตรการปี
2562 

1. การคืนข้อมูลพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

2. สนับสนุนการสร้างมาตรการชุมชน โดยผู้นำชุมชน และนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะ 
ของผู้นำชุมชนโดยท่านนายอำเภอ  

 
 

ผ ู ้ จ ั ด ท ำ
รายงาน  

ส.อ.วสันต์  เขียวสอาด  นายเมธาสิทธ์ิ นวลเนียม  นางพรรณรัตน์  นนทธิ สละ   
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กลยุทธ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพ Green & Clean 
ประเด็น: GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562   ผลการประเมิน ผ่านระดับดีมาก  จากสสจ.สุโขทัย 
ปัญหา 1.การอบรมคนงาน ในการจัดเก็บมลูฝอย 2.ห้องส้วม OPD มีกลิ่น และโครงสร้างเก่า 

 
แผนการดำเนินการ 
1.ให้พยาบาล IC อบรมคนงาน ในการจัดเก็บมูลฝอย 
2.ห้องส้วม OPD  ปรับความถี่  ในการทำความสะอาด 
3.ห้องส้วม OPD   ควรทาสี  
 
การบันทึกข้อมูลการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ 
อ.ศรีสัชนาลยั เริม่ใช้  4 มิ.ย.2558 http://envmanifest.anamai.moph.go.th/ 
ปัญหา  ตอนนี้ รพ.ต้องบันทึกรพ.สต.ด้วยแต่บันทึกในนาม สสอ.ศรสีัชนาลัยไปก่อน 
แนวทางแก้ไข     ต้องให้ รพ.สต.บันทึกข้อมูลของตัวเอง  
 

 

 
 
 
 
 

http://envmanifest.anamai.moph.go.th/

