
                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์    โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

ที ่ สท  ๐๐๓๓.๓๐๙/1220            วันที่  12  กันยายน 2565 

 

เรื่อง ขออนญุาตน าผลการติดตามการด าเนินโครงการ และ สรุปผลโครงการ ไตรมาส ที ่๑-๔  ประจ าปี 
๒๕๖๕ ขึ้นเว็ปไซต ์

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ได้ติดตาม ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ผลการติดตามการด าเนิน
โครงการ และ สรุปผลโครงการ ไตรมาส ที ่๑-๔  ประจ าปี ๒๕๖๕  (ไตรมาส ที่ ๑-๔)  โรงพยาบาล 
ศรีสัชนาลัย เรียบร้อยแล้ว  

 

จึงขออนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
        
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
 

                       (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 
 
        ทราบ/อนุมัติ ด าเนินการ 

 

                      

          (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
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1 โครงการพัฒนาการศักยภาพบุคลากรพัฒนาการเด็กเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

        17,000.00 √ √ √           10,200.00 6,800
6,800

2 โครงการหนูน้อยนมแม่ พัฒนาการสมวัย          5,225.00 √ √ √             4,600.00 625 625

3 โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

8,950.00         
√ √ √             8,950.00 0 0

4 โครงการส่งสริมสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์และเด็ก 0-12 ปี  ไม่ใช้งบประมาณ √

5 โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว        88,500.00 √ √ √           85,500.00 3,000 3,000

6 โครงการดูแลข้อเข่าเส่ือมในผู้สุงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
อ าเภอศรีสัชนาลัย

       17,125.00 √ √ √                      -   17,125 0

7 โครงการติดตามเย่ียมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุร่วมกับจิตอาสาและ
รพ.สต.เครือข่าย

 ไม่ใช้งบประมาณ √

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy)สู่วิถีชีวิต New Normalอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัยประจ าปีงบประมาณ  2565

      138,354.00 √ √ √                      -   138,354 0

9 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(โรคไม่ติดต่อ: NCDs)         35,700.00 √ √ √           35,700.00 0 0

10 โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ปีงบประมาณ 2565

     392,300.00 √ √ √          392,300.00 0 0

11 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า -                √

12 โครงการอาหารปลอดภัย -                √

13 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร และสร้าง
ส่ิงแวดล้อมให้ปลอดภัยท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ

381,320.00     √ √ √           75,775.00 305,545 0

14 โครงการจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ -                √ 0

15 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมระบาดวิทยาก่อนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2565

       44,625.00 √ √ √             5,250.00 39,375 0

16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกการเย่ียมครอบครัว 37,500.00       √ √ √                      -   37,500 0

17 โครงการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยปี 2565

       28,750.00 √ √ √           11,450.00 17,300 0

18 โครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด       141,710.80 √ √ √          141,710.80 0 0

สถานะการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณท่ีใช้ไป

รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสท่ี 1-4 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) เครือข่ายบริการสุขภาพศรีสัชนาลัย ณ วันท่ี 7 กันยายน 2565

ล าดับ แผนงาน/โครงการ
P&P Area 

based ปี2564
PPB UC  เงินบ ารุง งบท้องถ่ิน งบยาเสพติด

สถานะการขออนุมัติ

 กองทุนต าบล

ไม่ได้ส่งโครงการ           
 ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ

ไม่ได้ส่งโครงการ           
 ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ

ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ
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สถานะการด าเนินงานตามแผนงาน/
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งบประมาณท่ีใช้ไป

ล าดับ แผนงาน/โครงการ
P&P Area 

based ปี2564
PPB UC  เงินบ ารุง งบท้องถ่ิน งบยาเสพติด

สถานะการขออนุมัติ

 กองทุนต าบล

19 โครงการลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 
ปีงบประมาณ 2565 (งวด 2)

        81,100.00 √ √ √           81,100.00 0 0

20 โครการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเร่ืองการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจ าปีงบประมาณ 2565

                  -   √

21 โครงการ บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

         9,000.00 √ √ √             9,000.00 0 0

22 โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาผ่าตัดต้อกระจก      381,480.00 √ √ √                      -   381,480

23 โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า                   -   √

24 โครงการวัณโรคค้นให้พบจบด้วยหาย         29,120.00 √ √ √           26,900.00 2,220 0

25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง/สาขาโรค
ไต

       80,250.00 √ √ √           76,350.00 3,900 0

26 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย  ไม่ใช้งบประมาณ √

27 โครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยก่ึง
เฉียบพลัน (Intermediate care)

 ไม่ใช้งบประมาณ √

28 โครงการธนาคารกายอุปกรณ์  ไม่ใช้งบประมาณ √

29 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งล าไส้ในกลุ่มเป้าหมาย ปี 2565         11,950.00 √ √ √           11,950.00 0 0

30 โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และ
ระบบการส่งต่อ

                  -   √

31 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
การมีวินัยรวมท้ังป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัยต่อเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล

         8,400.00 √ √ √             8,400.00 0 0

32 โครงการพัฒนาองค์กรกับการท างานร่วมกัน          8,400.00 √ √ √             8,400.00 0 0

33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ        67,000.00 √ √ √                      -   67,000 0

34 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการก ากับติดตาม ปี 2565        54,500.00 √ √ √           27,000.00 27,500 0

35 โครงการพัฒนาความรู้ด้านพัฒนาระบบควบคุมภายใน 5 มิติ        20,200.00 √ √ √                      -   20,200 0

36 โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC)        52,600.00 √ √ √           52,600.00 0 0

37 โครงการพัฒนา Smart Hospital        72,000.00 √ √ √                      -   72,000 0

ไม่ได้ส่งโครงการ           
 ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ

ไม่ได้ส่งโครงการ           
 ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ

ไม่ได้ส่งโครงการ           
 ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ
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สถานะการด าเนินงานตามแผนงาน/
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ
P&P Area 

based ปี2564
PPB UC  เงินบ ารุง งบท้องถ่ิน งบยาเสพติด

สถานะการขออนุมัติ

 กองทุนต าบล

38 โครงการการบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภูมิและ 
รพช.

         4,000.00 √ √ √             4,000.00 0 0

39 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพ
ศรีสัชนาลัย 33,400.00       

√ √ √           33,400.00 0 0

งบประมาณรวมท้ังส้ิน           22,225          233,074       1,772,350          222,811      1,110,535.80       1,139,924               10,425

งบประมาณท้ังหมด       2,250,460      2,250,459.80



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจำไตรมาศ  1 (ต.ค.-ธ.ค.)  2 (ม.ค.-มี.ค.)  3 (เม.ย.-มิ.ย.)  4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอำเภอ (District Health Data Center) 
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณจัดสรร 52,600  บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดส่งรายงาน มีความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการฐานข้อมูลให้ได้ตามมาตรฐานข้อมูล  ๔๓  แฟ้ม 
2. เพ่ือให้การส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รพ.ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและมีมาตรฐานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: 1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่ สสอ.ศรีสัชนาลัย  จำนวน  46 คน 
2.เจ้าหน้าที่ รพ. ศรีสัชนาลัย จำนวน  50 คน 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: 1. โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปี 2565 ของหน่วยบริการทุกแห่งในอำเภอศรีสัชนาลัย มี
ความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และมี
คุณภาพตามตัวชี้วัด 
2. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ทันเวลา ตามเกณฑ์ 
สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
3. เจ้าหน้าที่รพ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด
กิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
(Gantt Chart): 

รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบข้อมูล 
JHCIS (หลักสูตร 3 วัน) (รพ.
สต.) 

     

 

      

กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมให้
ความรู้การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยไซเบอร์ (รพ.ศรีสัช
นาลัย) 

            

 
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว: 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตร 3 วัน) (รพ.สต.) 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ: 
 

กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมให้ความรู้การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (รพ.ศรีสัชนาลัย) 
 

รายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS 
(หลักสูตร ๓ วัน) (รพ.สต.) 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

47,600 47,600 0 



- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
ภายนอกภาครัฐ บรรยาย 
- ค่าเดินทางวิทยากร โดยรถยนต์
ส่วนบุคคล  (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)  
ไป-กลับ บ้านพัก อำเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี  และอำเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 
- ค่าท่ีพักวิทยากรจำนวน ๑ 
ห้องๆ X จำนวน ๓ คืน 
- ค่าเอกสารผู้เข้ารับการอบรม
  
กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมให้ความรู้
การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย
ไซเบอร์ (รพ.ศรีสัชนาลัย) 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
 

5,000 5,000 0 

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ: 

1.มีความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูล ของ User และ การจัดการคุณภาพข้อมูลของ 
Admin  
2.ผลการส่งข้อมูลทันเวลาใน Health Data Center ของหน่วยบริการทุกแห่ง มากกว่าร้อยละ 
95  
 

การประเมินผล: 
 

1. ประเมินความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูล ของ User และ การจัดการคุณภาพข้อมูล
ของ Admin  
- จากความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใน Health Data Center แยกรายหน่วยบริการ 
มากกว่าร้อยละ 99 ทุกแห่ง 
- จากความถูกต้องของข้อมูล OP-PP สปสช.  ระดับอำเภอ มากกว่าร้อยละ 95  
2. ประเมินจากผลการส่งข้อมูลทันเวลาใน Health Data Center ของหน่วยบริการทุกแห่ง 
มากกว่าร้อยละ 95 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม: 
 

- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
แก้ไข: 
 
 
 
 
 
 

- 



รูปภาพการดำเนินงานโครงการ: 
 

  
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตร ๓ วัน) (รพ.สต.) 

  

  

 
กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมให้ความรู้การรักษาความม่ันคง ปลอดภัยไซเบอร์ (รพ.ศรีสัชนาลัย) 

 

  

  



  
 
 
 

 
ผู้รายงาน  นางสาวชโลทร  พุทธภูมิ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่รายงาน  5 กันยายน 2565 
 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจำไตรมาศ  1 (ต.ค.-ธ.ค.)  2 (ม.ค.-มี.ค.)  3 (เม.ย.-มิ.ย.)  4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการโครงการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอำเภอศรีสัชนาลัยปี 2565 
ประเภทงบประมาณ    เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   งบประมาณจัดสรร  17,125 บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม รวมไปถึง
การรักษาหรือการดูแลตนเองเบื้องต้นที่ถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย: 1. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยบริการ  21 แห่ง จำนวน 21 คน 
และแพทย์แผนไทยใน คปสอ. ศรีสัชนาลัยจำนวน 4 คน  รวมจำนวน 25 คน 
2. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่าในอำเภอ
ศรีสัชนาลัย จำนวน 50 คน 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: 1. แบบประเมินความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมและการดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยก่อนและหลังการอบรม 

วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt 
Chart): 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุใน
หน่วยปฐมภูมิ 
2.จัดทำโครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษ์เข่าเพ่ือดูแลตัวเองที่บ้าน 

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว: 
 
 

 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุใน
หน่วยปฐมภูมิ 
2.จัดทำโครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษ์เข่าเพ่ือดูแลตัวเองที่บ้าน 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ: 
 

- 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ
โครงการแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุใน
หน่วยปฐมภูมิ 

625 625 0 

2.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

5,000 5,000 0 

3.ค่ายาสมุนไพร 4,020 5,000 980 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2414 2,000 -414 
5.ค่าป้ายไวนิล 1×3 เมตร 450 400 -50 
6.ค่าเอกสารประกอบการให้ความรู้ 1016 500 -516 
7.ค่าวิทยากร 3,600 3,600 3,600 
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ: ผู้สูงอายุมีปัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่าในอำเภอ

ศรีสัชนาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อเข่าเสื่อมและการดูแลเบื้องต้นด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
 
 



การประเมินผล: 
 

คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้ก่อนอบรม 6.87 คะแนน ( คะแนนสูงสุด10 
คะแนนต่ำสุด 1 )  
คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้หลังอบรม  9.24 คะแนน ( คะแนนสูงสุด10 
คะแนนต่ำสุด 5) จากจำนวน 50 คน 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรม: 
 

การหาสมุนไพรสดในสูตรยาพอกเข่า หายากมากเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักหรือส่งเสริมให้ปลูกในพ้ืนที่  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข: 1.ควรปรับสูตรยาพอกสมุนไพรให้ใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาทดแทน  
2.ควรพัฒนารูปแบบตัวยาเดิม ให้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานขึ้นและสะดวกใช้
มากขึ้น 
3.จัดตั้งธนาคารพันธุ์สมุนไพร ที่สวนสมุนไพรโรงพยาบาล เพ่ือเป็นที่
แลกเปลี่ยนและกระจาย สายพันธ์ของสมุนไพรตัวต่างๆ  

รูปภาพการดำเนินงานโครงการ: 
 

  

 

 
 
 



รูปภาพการดำเนินงานโครงการ(ต่อ): 

 

 

 

 



รูปภาพการดำเนินงานโครงการ(ต่อ): 
 
 

                 

 
 

 
ผู้รายงาน นางสาวกุสุมา   วีระศักดิ์ตระกูล     ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

วันที่รายงาน 2 กันยายน 2565 
 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจำไตรมาศ  1 (ต.ค.-ธ.ค.)  2 (ม.ค.-มี.ค.)  3 (เม.ย.-มิ.ย.)  4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย 
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  งบประมาณจัดสรร 33,400 บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือสามารถพัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากรเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอ
ศรีสัชนาลัย  
2. เพ่ือผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R CQI และนวัตกรรม 
3. เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่และการบันทึกเวช
ระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) ให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้องและได้มาตรฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 คน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: 1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผู้รับบริการ 

และประชาชนในพ้ืนที่ 
2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 
3. บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้าน
สาธารณสุขที่สำคัญ,การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment 
sheet) อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน 

วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด
กิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่
วางไว้ (Gantt Chart): 

รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการ
สร้างงานวิจัยให้กบับุคลากร 

            

กิจกรรมที่ 2 อบรมฟื้นฟ ู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทกึ
เวชระเบียน และแบบประเมิน
ทางการพยาบาล 
(Assessment sheet) แก่
บุคลากรสาธารณสุข 

            

กิจกรรมที่ 3 อบรมฟื้นฟ ู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้าน
สาธารณสุขแกบุ่คลากร
สาธารณสุข 

            

 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว: กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร 
กิจกรรมที่ 2 อบรมฟ้ืนฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการ
พยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข 
 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ: 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมฟ้ืนฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข 
 
 



รายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะ
การสร้างงานวิจัยให้กับ
บุคลากร 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
บรรยาย  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์  

 
 

23,400 
 
 

23,400 0 

กิจกรรมที่ 2 อบรมฟ้ืนฟู 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึก
เวชระเบียน และแบบประเมิน
ทางการ 
พยาบาล (Assessment 
sheet) แก่บุคลากร
สาธารณสุข 
  - ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
0 

กิจกรรมที่ 3 อบรมฟ้ืนฟู 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ
ด้านสาธารณสุขแก่บุคลากร
สาธารณสุข 
  - ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
 

5,000 5,000 0 

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ: 

1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง แยกเป็น 
วิจัย 2 เรื่อง CQI 4 เรื่อง นวัตกรรม 2 เรื่อง 
3. การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้ตามมาตรฐาน 
 

การประเมินผล: 
 

1. มีจำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R อย่างน้อย 2 เรื่อง 
2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 
3. มีการบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้ตามมาตรฐาน 
4. มีแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตามหลักวิชาการสาธารณสุข 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม: 

- 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
แก้ไข: 

- 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการดำเนินงาน
โครงการ: 

 

  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร 

  

  

  
กิจกรรมที่ 2 อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมิน

ทางการพยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข 
 

  



  

  
 
 
 

 
ผู้รายงาน  นางสาวชโลทร  พุทธภูมิ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่รายงาน  2 กันยายน 2565 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจำไตรมาศ ◻ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ◻ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ◻ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการ  พัฒนาองค์กรกับการทำงานร่วมกัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณจัดสรร  8,400 บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นระเบียบ
แบบแผนมีคุณภาพ 
2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เกิดความรักเสียสละ ความทุ่มเทให้
องค์กร 
3. เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่มีวิถีชีวิตการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทำงานในองค์กรและเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองพร้อมที่จะร่วมกันดูแล
สุขภาพของประชาชน 
4. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร 
5. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จำนวน 240 คน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: 1. การเข้าร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยมากกว่า ร้อยละ 90 

2. บุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่
อบรมมากกว่าร้อยละ 90 
 

วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt 
Chart): 

 
รายละเอียดกิจกรรม มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ประชุมคณะกรรมการฯ     

อบรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กร 

    

ติดตามผลและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน     
 

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว: 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางในการทำงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อม 
2. อบรมเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจบุคลากรเกี่ยวกับองค์กร 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ: 
 

3. ติดตามผลและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,000 6,000 0 
2.ค่าวิทยากร 2,400 

 
2,400 0 



ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ: 1. บุคลากรในโรงพยาบาลมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความทุ่มเท 
สามัคคี เสียสละ และเป็นระเบียบแบบแผนภายในองค์กร 
2. บุคลากรในโรงพยาบาลเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมและมุ่งสู่ความสำเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กร 
3. บุคลากรในโรงพยาบาลมีความเข้าใจกับ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทำงานในองค์กรและเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองพร้อมที่จะร่วมกันดูแล
สุขภาพของประชาชน 

การประเมินผล: 
 

1. การเข้าร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยมากกว่าร้อยละ 90 
2. บุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่
อบรมมากกว่า ร้อยละ 90 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรม: 
 

- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข: 
- 

รูปภาพการดำเนินงานโครงการ: 
 

    
 
 

 
ผู้รายงานนางภัทรพร   ปิลาผล 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
วันที่รายงาน 2  กันยายน 2565 

 
 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจำไตรมาศ ◻ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ◻ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ◻ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)  4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการ……โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรคไต……………………………..……. 
ประเภทงบประมาณ…กองทุน NCD (เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย)… งบประมาณจัดสรร......80,250.....บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ...............................งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย……………………………....... 

วัตถุประสงค์: 1. มีการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่เพิ่มข้ึน 
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 
3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง ลดลง 

กลุ่มเป้าหมาย: 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
3. บุคลาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยัน 
2. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และได้รับการตรวจติดตามและรักษา
ที่เหมาะสม 
3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการค้นหารและคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต 
4. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการ
ตรวจติดตาม 
6. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจติดตามและ
รักษาที่เหมาะสม 
7. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr 
8. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 
9. บุคลากรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
10. ได้รับการนิเทศ / ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน CKD Clinic  จากทีม 

วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม 
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt 
Chart): 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 
1. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรอง และสงสัยเป็นกลุ่ม
ป่วย ต้องได้รับการตรวจติดตาม ยืนยัน จากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ
ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จะได้รับสมุดประจำตัวทุกราย 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจ ติดตามและ
รักษาตาม วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิต 
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จะได้รับคำแนะนำ
เกี่ยวกับโรคที่เป็นการปฏิบัติตัว  ภาวะแทรกซ้อน  การรับยาต่อเนื่อง  การ



ตรวจตามนัด เป็นต้น 
4. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ทั้งรายเก่า/รายใหม่ ได้รับการเจาะ 
Lab DM/HTคัดกรองภาวะแทรกซ้อน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการบันทึกผล
ลงในสมุดประจำตัว 
5. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการประเมิน CVD risk มีการ
บันทึกลงในสมุดประจำตัว โดยแบ่ง 4 ระดับระดับกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงปาน
กลาง กลุ่มเสี่ยงสูงและ กลุ่มเสี่ยงสูงมาก 
6. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง ที่ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต  มีการบันทึกลงในสมุดประจำตัวโดยแบ่งระยะของ
โรคไตเรื้อรังเป็น 5 ระดับ คือ โรคไตเรื้อรังระดับ 1-5 
7. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง
ตา จะมีการบันทึกค่าของการวัด V/A ,ความดันลูกตา ในสมุดประจำตัว 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. นัดผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ซึ่งประกอบไป
ด้วย 
2.1 พบพยาบลวิชาชีพ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  ประเมินภาวะ
สุขภาพทางจิตใจ  สังคม  ครอบครัวและเศรษฐกิจ 
2.2 พบนักโภชนาการ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่าง
เหมาะสม 
2.3 พบเภสัชกร : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานยา  การใช้ยาอย่าง
ถูกวิธี 
2.4 พบแพทย์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน+โน้มน้าว+รักษาแบบ
องค์รวม 
2.5 กำหนด วัน  เวลา  วธิีการ ที่จะเริ่มกิจกรรม SMBG การเจาะเลือดที่
ปลายนิ้ว 
3. กิจกรรม SMBG  คือ 
3.1 เจาะ FBS , HbA1C กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มกิจกรรม 
3.2 ให้กลุ่มเป้าหมายเจาะเลือดปลายนิ้วก่อนรับประทานอาหาร+ก่อนฉีดยา
เช้าและเย็น วันจันทร์-ศุกร์วันละ 2 ครั้ง 
3.3 ส่งผลเจาะเลือดปลายนิ้วทุกวันพฤหัสบดีและ ศุกร์ ทาง line SMBG 
3.4 แพทย์ปรับยาทุกวัน พุธ และ ศุกร์ 
3.5 พยาบาล รพ.สต.ที่มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบใน
การรับคำสั่งการปรับยาของแพทย์ 
4. หลังจากกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมได้ 1 เดือน ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามา
เจาะ FBS ในรพ.ศรีสัชฯ ที่ Clinic Holistic Care (วันพฤหัสบดี)  จัดให้
พบสหวิชาชีพตามปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบ 
5. เมื่อทำกิจกรรมครบ 3 เดือน นัดกลุ่มเป้าหมายเจาะ FBS , HbA1C เพ่ือ
ติดตามผล ก่อนและหลัง ทำกิจกรรม 
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 



3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
1. ประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 
2. ให้ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3. ทักษะการเจาะเลือดปลายนิ้ว 
4. ให้ความรู้เรื่องการใช้ยา 
5. ความรู้เรื่อง สัดส่วน การตวงอาหารและฉลากโภชนา 
6. ประเมินความรู้หลังรับการอบรม 
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ 
Motivation Interview (MI) 
1. ให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ Motivation 
Interview (MI) 
2. แบ่งกลุ่มการใช้ Motivation Interview (MI) จากสถานการณ์จริง 
3.3 รับการนิเทศ CKD Clinic จากทีมพ่ีเลี้ยง รพ.ศว /รพ.สท. และสสจ.
สุโขทัย 
1. ชี้แจงการดำเนินงาน  
2. ติดตามการดำเนินงาน 
3. การประเมินผลการดำเนินงาน 
4. การสรุปผลงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว: 
 
 

1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 
2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ 
Motivation Interview (MI) 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ: 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3.3 รับการนิเทศ CKD Clinic จากทีมพ่ีเลี้ยง รพ.ศว /รพ.สท. และสสจ.
สุโขทัย 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 
1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 

30,000 30,000 - 

2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

45,000 45,000 - 

3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล

 
 
 
 

1,125 
 

 
 
 
 

650 
 

 
 
 
 

475 
 



ผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ 
Motivation Interview (MI) 

1,125 700 
 

 

425 

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ: 
1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 
2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ 
Motivation Interview (MI) 

 
ได้สมุดประจำตัวผู้ป่วยจำนวน 2,000 เล่ม 
 
 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน 
 
 
 
 
 
บุคลากรสาธารณสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 
26 คน 
บุคลากรสาธารณสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วย
กระบวนการ Motivation Interview (MI) จำนวน 28 คน 
 

การประเมินผล: 
 

1. อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัย
ป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันลดลง 
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหา
และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ≥ 80 % 
3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ≥ 40 % 
4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี ≥ 60 % 
5. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 
โครงการ/กิจกรรม: 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรมไมเ่ป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข: 
- 

รูปภาพการดำเนินงานโครงการ: 
1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

 

  
 
 
 
 



ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ 
Motivation Interview (MI) 

 
 

 
 
 

 
 

 
ผู้รายงาน.........นางสนธยา   ทองรุ่ง..........ตำแหน่ง........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ........ 
วันที่รายงาน.............. 5 กันยายน 2565 ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินโครงการการบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภูมิและ รพช. 
กลุ่มงานงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ปัญหา/ตัวชี้วัด 
-ตอบสนองกระทรวงสาธารณสุข นโยบาย
ด้านการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วย
บริการของ สป.สธ. มีประสิทธิภาพใน ๕ 
เรื่อง ได้แก่ แผนการเงิน,บัญชีการเงิน,
จัดเก็บรายได,้ ควบคุมรายจ่ายและพัสดุ เป็น 
Smart Hospital  
-ตอบสนองนโยบายการให้โรงพยาบาล
ชุมชน และ รพ.สต. มีสภาพคล่องทาง
การเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่ การจัดเก็บ
รายได้เป็นประเด็นสำคัญ 
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพ มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุข ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประเด็น 
เช่น การจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
การฝากครรภ์ การทำ HPV DNA Test ผ่าน 
New e-claim online แทนการจ่ายตาม
ผลงานคุณภาพบริการ 43 แฟ้ม, เพ่ิม
หลักเกณฑ์การจ่ายกรณีประชาชนไปรับ
บริการในหน่วยบริการอ่ืนที่มีเหตุสมควรที่
หน่วยบริการอื่นนอกเหนือจากหน่วยบริการ
ประจำของตน ทั้งในระดับ รพช. และ รพ.
สต.  
 
 

บุคลากร 
1.ผู้จัดทำโครงการ จำนวน 4 คน 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน 
งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 4,000 บาท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-คอมพิวเตอร์ 
-อินเทอร์เน็ต 
-เว็บ New E-Claim 
-เว็บ สปสช. 
-โปรแกรม HOSxP 
สรุป  
การดำเนินโครงการ มีการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจในเรื่องสถานที่และอาหาร 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1. ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเงื่อนไขการเคลม
แต่ละกองทุนและฝึกปฏิบัติการเคลม ผ่าน
เว็บ New E-claim 
วิธีการประเมินผล 
-ประเมินผลติดตามการเคลม จากผลการ
จ่ายค่าบริการสาธารณสุข 
 

Output (ผลผลิต) 
1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาล และ 
รพ.สต.มีความเข้าใจในการตรวจสอบสิทธิ
การให้บริการ  
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้
ในโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบการเคลม
ของ รพ.สต. มีความเข้าใจในเงื่อนไขการเค
ลมแต่ละกองทุน แต่ละสิทธิ 
Outcome (ผลลัพธ์) 
รพช. และ รพ.สต. มีรายได้จากการเรียกเก็บ 
จาก กองทุน สปสช.  



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้
ในโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบการเคลม
ของ รพ.สต. มีความเข้าใจในเงื่อนไขการเค
ลมแต่ละกองทุน แต่ละสิทธิ 
2. การประเมินระบบคุณภาพศูนย์จัดเก็บ
รายได้ของหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ 
2565 ผ่านเกณฑ์ ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
เป้าหมาย 
1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล จำนวน 20 คน 
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จำนวน 
20 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
-จัดทำโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ดำเนินการ 
-จัดเตรียมเนื้อหา,ข้อมูล ประเด็นสำคัญ 
-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 
ชื่อ..................................................................ผู้รายงาน           ชื่อ..................................................................ผู้ตรวจสอบ      

(นางสาวชโลทร  พุทธภูมิ)          (นางสาวมณทกานต์  นามแก้ว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 
 



แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ปัญหา/ตัวชี้วัด 
-ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขให้เป็นนักวิจัยสาธารณสุขที่ 
มีคุณภาพ 
-สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถ
เผยแพร่ผลงานวิชาการสาธารณสุข ลงสู่
พ้ืนที่วิชาการ 
-พัฒนางานด้านวิชาการ การบันทึกเวช
ระเบียนที่มีคุณภาพ ที่มีความครบถ้วนและ
ถูกต้องs 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสามารถพัฒนาทักษะการสร้าง
งานวิจัยให้กับบุคลากรเครือข่ายหน่วย
บริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย  
2. เพ่ือผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R 
CQI และนวัตกรรม 
3. เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิชาการ
ด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่และการ
บันทึกเวชระเบียน และแบบประเมิน
ทางการพยาบาล (Assessment sheet) ให้
มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้
มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ

บุคลากร 
1.ผู้จัดทำโครงการ จำนวน 5 คน 
2.วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 
คน 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการแรกรายกิจกรรม ดังนี้     
   - กิจกรรมที่ 1 จำนวน 50 คน 
   - กิจกรรมที่ 2 จำนวน 50 คน 
   - กิจกรรมที่ 3 จำนวน 50 คน 
งบประมาณ 
งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้ง 3 
กิจกรรม ทั้งสิ้น 33,400 บาท รายละเอียด 
ดังนี้ 
   - กิจกรรมที่ 1 จำนวน 23,400 บาท 
   - กิจกรรมที่ 2 จำนวน 5,000  บาท 
   - กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5,000  บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-คอมพิวเตอร์ 
-อินเทอร์เน็ต 
- ปากกาเมจิก,กระดาษ,เทป,กาวสองหน้า, 
สรุป  
การดำเนินโครงการ มีการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจในเรื่อง สถานที่ อาหารและ
วิทยากร 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัย
ให้กับบุคลากร ปี 2565 
   -อบรมวิจัยเรื่องการเขียนผลสรุปงานวิจัย, 
ข้อเสนอแนะ, การเขียนกิตติกรรมประกาศ 
   -นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา/
โปสเตอร์ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมฟ้ืนฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมิน
ทางการพยาบาล (Assessment sheet) แก่
บุคลากรสาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 3 อบรมฟ้ืนฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากร
สาธารณสุข 
วิธีการประเมินผล 
-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
-จำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R  
-การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมิน
ทางการพยาบาล (Assessment sheet) มี
คุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้
ตามมาตรฐาน 
-แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่
เป็นปัญหาในพ้ืนที่ตามหลักวิชาการ
สาธารณสุข 

Output (ผลผลิต) 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมครบ 
2. จำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย 
R2R ทั้งหมด 4 เรื่อง 
3. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R 
ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ ทั้งหมด 4 
เรื่อง 
4. การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมิน
ทางการพยาบาล (Assessment sheet) มี
คุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้
ตามมาตรฐาน 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ผลงานวิชาการสามารถพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านการสาธารณสุขทำให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นท่ีมี
แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่
เป็นปัญหาในพ้ืนที่ตามหลักวิชาการ
สาธารณสุข 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
-จัดทำโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ดำเนินการ 

 
ชื่อ..................................................................ผู้รายงาน           ชื่อ..................................................................ผู้ตรวจสอบ      

(นางสาวชโลทร  พุทธภูมิ)          (นางสาวมณทกานต์  นามแก้ว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 
 



แบบประเมินโครงการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอำเภอศรีสัชนาลัยปี 2565 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 
อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมพบ 
ร้อยละ 34.5 - 45.6 ของประชากรทั้ง
ประเทศ   ปัจจุบัน มีการใช้ยาในการรักษา
ภาวะข้อเสื่อมนี้เป็นจำนวนมากรองจากยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotics) โดยเฉพาะยาแก้
อักเสบในกลุ่ม NSAIDs (Non-Steroid 
Anti-inflammatory Drugs) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการรักษาอาการปวดที่ปลายเหตุ
มากกว่า  ซึ่งเป็นผลเสียในการก่อให้เกิด
ปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร 
นอกจากนั้นแล้วยังส่งผลต่อโรคไต เสี่ยงใน
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับยากลุ่มนี้ด้วย    
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคข้อเข่าเสื่อม รวมไปถึงการรักษาหรือการ
ดูแลตนเองเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุที่มปีัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มปีัญหาปวดเข่าในอำเภอศรีสัชนา
ลัย จำนวน 50 คน 
 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่

บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของแต่ละหน่วย
บริการ  21 แห่ง จำนวน 21 คน และ
แพทย์แผนไทยใน  
คปสอ. ศรีสัชนาลัยจำนวน 4 คน  รวม
จำนวน 25 คน 
งบประมาณ 
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการ
แก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยปฐมภูมิ 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 25 บาท × 25 คน เป็นเงิน 625 บาท 
2. โครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษ์
เข่าเพ่ือดูแลตัวเองที่บ้าน 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันละ 100 บาท × 50 คน เป็นเงิน  5,000 บาท 
-ค่ายาสมุนไพร เป็นเงิน  5,000 บาท  --ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,000 บาท  --ค่าป้ายไวนิล 1×3 เมตร เป็นเงิน 400 บาท 
-ค่าเอกสารประกอบการให้ความรู้จำนวน 
50 ชุด × 10 บาท เป็นเงิน 500 บาท   
-ค่าวิทยากรชม.ละ 600 บาท × 6 ชม. ×    
1 คน  เป็นเงิน 3,600 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,125 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยย่ีสิบห้าบาท)   
 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลโรคข้อเข่า
เสื่อมเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย   
ปฏิบัติทำยาพอกเข่า และทดลองพอกเข่า   
วิธีการประเมินผล 
ทำแบบประเมินความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมและ
การดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยก่อนและหลังการอบรม 

Output (ผลผลิต) 
ผู้สูงอายุมีปัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่มปีัญหาปวดเข่าในอำเภอศรีสัชนาลัยมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อเข่าเสื่อมและการ
ดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
Outcome (ผลลัพธ์) 
คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้ก่อนอบรม 
6.87 คะแนน ( คะแนนสูงสุด10 คะแนน
ต่ำสุด 1 )  
คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้หลังอบรม  
9.24 คะแนน ( คะแนนสูงสุด10 คะแนน
ต่ำสุด 5) จากจำนวน 50 คน 
 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยปฐมภูมิ  

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
สมุนไพรสด 8 ชนิด  มีด ครก สาก  
สุรา40 ดีกรี 3 ลิตร 
ถุงผ้า ผ้าพันแผลชนิดยืด 
กระทะไฟฟ้า ทัพพี ช้อน  
สรุป  
การดำเนินโครงการ มีการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจในเรื่องสถานที่และอาหาร 

 
           ชื่อ..................................................................ผู้ตรวจสอบ      
                      (นางสาวมณทกานต์  นามแก้ว) 
                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์    โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วัน/เดือน/ปี  : ............12  กันยายน  2565......... 
 
หัวข้อ  ขออนญุาตน าผลการติดตามการด าเนินโครงการ และ สรุปผลโครงการ ไตรมาส ที่ ๑-๔  ประจ าปี 
๒๕๖๕ ขึ้นเว็ปไซต.์.. 
- แบบติดตามไตรมาส 1-4 ปี 2565 
- สรุปผลโครงการตาม CIPP Model  จ านวน 5 โครงการ 
Link ภายนอก  :  .................................................................................................................. ................. 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                               
 
                (…น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว..)                                     (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
     ต าแหน่ง  …นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ….           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
          หน่วยงาน....กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ....                               วันที่ ....12  กันยายน  2565..... 
            วันที่ .......12  กันยายน  2565........ 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ .......12  กันยายน  2565........ 
 

 


