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 สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพโรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2562 
 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

1.โครงการการ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ 

กิจกรรมที่ 1อบรมฟื้นฟูความรู้
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูงและขั้น
พื้นฐาน  

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ใน
การอบรม 70 คน 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 

 

 

 

70 คน 

 

 

 

70 คน 

 

 

 

1,750 

4,800 

 

 

 

1,750 

4,800 

1.บุคลากรได้รับการอบรม 100% 
 

 

 

รวม   6,550 6,550 

กิจกรรมที่ 2อบรมฟื้นฟูความรู้
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ใน
การอบรม 110 คน 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
110 คน 

 
 
 
117 คน 

 
 
 
2,750 
 
 
3,800 

 
 
 
2,750 
 
 
3,800 

1.บุคลากรได้รับการอบรมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

 

รวม   6,550 6,550 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

1.โครงการการ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ 

กิจกรรมที่ ๓ อบรมฟื้นฟูความรู้
การดูแลผู้ป่วย Advance 
Trauma Life Support 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ใน
การอบรม 70 คน 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 
 

 

 

70 คน 

  

 

1,750 

4,800 

 อบรม 70 คน พร้อมอบรมฟื้นฟู
ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง
และขั้นพื้นฐาน ไมไ่ดต้ั้งเบิก 

 

-ไม่ม ี

 

 
จัดโครงการที่มี
ผู้เข้าร่วมกลุ่ม
เดียวกันให้รวมกัน
แล้วเป็นกิจกรรม
เดียวกันไม่ต้องแยก
กิจกรรม 

รวม   6,550  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสา
ท างานด้านเอดส์ 

ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

1. จิตอาสาปฏิบตัิงานตาม
ความรู้ความสามารถโดยให้
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

120 คน  114 คน 7,200 6,840 จิตอาสาปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถโดยให้ปฏิบตัิงาน  

จิตอาสาไม่
สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยมี
ภารกิจส่วนตัว 

 

มีจิตอาสาคนอ่ืน
มาปฏิบัตหิน้าท่ี
แทน 
 

รวม   7,200 6,840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

3.โครงการเครือข่าย
เด็กร้องกวางฟันดี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

จัดอบรมนักเรียนประถมศึกษา
ช้ัน ป.4-5-6 เพื่อส่งเสรมิทันต
สุขภาพ 

340 คน 350 คน 17,000 17,000 มีความรูเ้รื่องการดแูลสุขภาพช่องปาก  มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการเลือกรบัประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ สามารถอ่านฉลากบริโภคอาหารดู
ปริมาณน้ าตาลในเครื่องดืม่และเดก็ทุกคนมีความรู้
และทักษะในการแปรงฟันแห้ง 

 

 

ค่าไวนิลประชาสมัพันธ์โครงการ   500 500 

ค่าป้ายทันตสุขศึกษาขนาด 
60x160 ซม. 200 บาท 
จ านวน 4 ป้าย 
 
 

4 ป้าย 4 ป้าย 800 800 

รวม  
 

  18,300 18,300 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

4.โครงการ
ครอบครัวรอบรู้ดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก 0-5 
ปี 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมให้ความรู้
เรื่องการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กและฝึกปฏิบัติแก่
ผู้ปกครอง 

110 คน 110 
คน 

3,300 3,300 1.  เด็กที่มีช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือนในเขตต าบลร้องเข็มได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้แบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จ านวน 110 คน 
พบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก 82 คน เด็ก
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 27 คน หลังการกระตุ้น
ภายใน 30 วันพบว่า มีเด็กพัฒนาการสมวัยหลัง
กระตุ้น 25 คน และเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย 3 
คน ได้รับการส่งต่อ รพ.แพร่ เพ่ือได้รับการรักษาที่
ถูกต้องต่อไป เด็กมีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ 
97.28 ในกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและ
ไม่สมวัย เมื่อแยกเป็นรายด้าน (เด็กบางคนล่าช้า
มากกว่า 1 ด้าน) พบว่า 

- พัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านการเคลื่อนไหว 9 
คน  
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา 12 คน  
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านการเข้าใจภาษา 
12 คน  
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านการใช้ภาษา 10 
คน  
 

๑.   การส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็ก จาก
การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กและ
ก า ร ส อ บ ถ า ม
ผู้ปกครองพบว่า ใน
กลุ่มเด็กที่มีผู้ ดูแล
หรือผู้ เลี้ยงดูที่ เป็น
ผู้สูงอายุ มักไม่ได้รับ
การส่ ง เสริ มหรื อ
กระตุ้นพัฒนาการ
เด็กตามวัย พ่อ แม่
เ ด็ ก ไ ป ท า ง า น
ต่างจังหวัด ฝากให้
ย่า ยายเป็นผู้สูงอายุ
เลี้ยงดู บางรายอายุ
มาก มีโรคประจ าตัว 
เศรษฐกิจไม่ดี ต้อง
ท ามาหากิน มีเวลา
ดูแลลูกหลานน้อย  
  

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้
ครอบครัว/ผู้เลี้ยงดเูด็ก 0-5 ปี 
เรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก 

 

100 คน 100 
คน  

14,000 14,000 

กิจกรรมที่ 3 เด็กที่มภีาวะ
โภชนาการน้อยกว่าเกณฑ/์เตี้ย/
ผอม ไดร้ับการส่งเสริม
โภชนาการ 

15 หีบ 15 หีบ 5,250 5,250 

รวม   22,550 22,550 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

4.โครงการ
ครอบครัวรอบรู้ดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก 0-5 
ปี(ต่อ) 

     - พัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านการ
ช่วยเหลือ ตนเองและสังคม 5 คน  

2. เด็กอายุ 0-5 ปีในเขตต าบลร้องเข็มมี
จ านวนทั้งหมด 190 คน ได้รับการชั่ง
น้ าหนักและวัดส่วนสูงจ านวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.26 และพบว่าเด็ก 0-
5 ปี สูงดีสมส่วนจ านวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.54 (ตามตัวชี้วัดร้อยละ 
57) ในเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ
ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทุก 3 
เดือน และในเด็กที่มีภาวะโภชนาการ
น้อยกว่าเกณฑ์/เตี้ย/ผอม ได้รับนมยูเอช
ทีรสจืดจ านวน 15 คนๆละ 1 หีบได้รับ
กา รติ ดตามภา วะ โ ภชนากา รจาก
เค รื อ ข่ า ย ฯ  ทุ ก  1  เ ดื อน  และ ให้
ค าแนะน าเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่บ้านโดย
มี อสม.ในเขตรับผิดชอบดูแล 

และในปัจจุบันการเลี้ยงดูเด็กโดย
น าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ เช่น 
smart phone ท าให้ เด็กมี
พัฒนาการล่าช้าและมีปัญหาด้าน
พฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
2. เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการ
ค่อนข้างมาก และมากเกินเกณฑ์ 
เนื่องจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก 
เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนไป ท าให้มี
การบริโภคอาหารเกินความจ าเป็น
ของร่างกาย เกิดการสะสมของ
ไขมัน และขาดการออกก าลังกาย 
และในเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการน้อย
กว่าเกณฑ์ 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

4.โครงการ
ครอบครัวรอบรู้ดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก 0-5 
ปี(ต่อ) 

      
3. จัดอบรมให้ความรู้ครอบครัว/ผู้
เลี้ยงดูเด็ก 0-5 ปี เรื่องการดูแล
สุขภาพเด็ก  (กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน) จ านวน 100 คน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดง
ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กใน
เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
การด าเนินงานการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ได้รับทราบปัญหาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

ค่อนข้างน้อย พบว่ามี
โรคประจ าตัว เช่น หอบ
หืด คลอดก่อนก าหนด 
แต่มีบางรายเกิดจากการ
เลี้ยงดู เนื่องจากเด็กไม่
ยอมกินอาหาร กินน้อย 
กินอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ บางครอบครัว
มีฐานะยากจน 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

5.โครงการสตรีวัย
เจริญพันธุ์รู้ทันและ
ป้องกันโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปาก
มดลูกในเขตต าบล
ร้องเข็มประจ าปี
2562 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้
ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
กลุ่มเป้าหมายในเขตต าบลร้อง
เข็มจ านวน ๙ หมู่ๆ ละ 15 คน 

135
คน 

135 
คน 

16,200 16,200 1.สตรีวัยเจรญิพันธ์ุอายุ 30-70 ปี ในเขตต าบลร้องเข็ม จ านวน 
135 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งเต้านมและปาก
มดลูก และสามารถถ่ายทอดความรู้แกผู้อื่นได ้

2.สตรีวัยเจรญิพันธ์ุอายุ 30-70 ปี ในเขตต าบลร้องเข็ม ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
94.20 % (เป้าหมาย 80 %) 

3..สตรีวัยเจรญิพันธ์ุกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจภายใน( Papsmear) ผลผดิปกติและ
ผลการตรวจเต้านมผดิปกตไิด้รับการแก้ไขส่งต่อการรักษาไดทัน
ตามระบบ 100% 

นวัตกรรม/ความต่อเน่ืองของโครงการที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

       จัดท าโครงการนี้ตามเดิมเนือ่งจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
ตามนโยบายของ สปสช.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยหวัง
ว่าประชากรสตรีอายุ 30-60 ปี จะไดร้ับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกอย่างน้อย1 ครั้ง new case. ภายใน 5 ปี (นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563-2567) และประชากรสตรีอายุ 30-70 
ปี ได้รับความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.อายไม่กล้าตรวจ 

2.เป็นคนเดิมที่เคย
มาตรวจแล้ว 

3.ปัญหาเศรษฐกิจ 
มีอาชีพรับจ้างเป็น
วันๆ ไม่มเีวลามา
ตรวจ 

 

ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 135 
เล่มๆละ 5 บาท 

135 
เล่ม 

135 
เล่ม 

675 675 

ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับ 135 
แผ่นๆละ 2 บาท 

135 
เล่ม 

135 
เล่ม 

270 270 

ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2 
เล่มๆละ 150 บาท 

2 เลม่ 2 เลม่ 300 300 

รวม   17,445 17,445 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

6.โครงการตรวจ
คัดกรองสขุภาพ 
ใส่ใจ ห่างไกลโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ 1. 
ประชุมชี้แจง อส
ม.ในเรื่ององค์
ความรู ้

 

 

132 คน 

 

132 3,300 

 

2,103 

 

12,096.35 

3,300 

 

2,103 

 

12,037.50 

1.ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รบัการคัดกรอง
เบาหวานตามมาตรฐานร้อยละ 96.68 

2.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รบัการคัดกรอง
ความดันโลหิตตามมาตรฐานร้อยละ 95.36        
3.ตรวจพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ปี 60 = 
16 คน  ปี 61 =12 คน ปี 62 = 15 คน 

4.ตรวจพบผู้ป่วยความดันโลหติสงูรายใหม่ ปี 
60 = 53 คน  ปี 61 =45 คน ปี 62 = 32 
คน 

นวัตกรรม /ความต่อเนื่องของ
โครงการที่ต้องการใดกิดขึ้น 

1.จัดท าแผนโครงการขอรับเงิน
สนับสนุนในปีต่อไป 

2. ให้ อสม.ประชาสมัพันธ์
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
ตนเอง มีความตระหนักและเห็น
ความส าคญัในการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี มีการเจาะหาน้ าตาลใน
เลือดและการวัดความดันโลหิต
และจัดอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงท่ีคัดกรองได ้

3.กลุม่เสีย่งท่ีมีความดัน > 
140/90 มม.ปรอทไดร้ับการวดั
ความดันที่บ้านเป็นเวลา 7 วันถ้า
ยังสูง > 140/90 มม.ปรอท ส่ง
ต่อพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
ต่อไป 

สอบถาม
ราคา
ก่อนท่ีจะ
ท าการ
จัดซื้อและ
ด าเนิน
โครงการ 

กิจกรรมที่ 2.  จัด
อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ.2 
ส.ให้กับกลุ่มเสีย่ง
สูงที่คัดกรองได ้
 
 
 
 

  7,000 
 
5,000 
 
1,000 
 
300 
 
 
 

7,000 
 
5,000 
 
1,000 
 
300 
 
 
 

กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 50 คน กลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูง 50 ตน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
1. กลุ่มเสี่ยงเบาหวานท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพแล้วเป็นกลุ่ม ปกติ 
18 คน กลุ่มเสี่ยง 30 คน ไดร้ับวนิิจฉันเป็น
เบาหวาน 2 คน 
2. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหติ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพแล้วเป็นกลุ่ม ปกติ 
4 คน กลุ่มเสี่ยง 44 คน ได้รับวินจิฉันเป็นความ
ดันโลหติสูง 2 คน 

 
รวม 

   
30,799.35 

 
30,740.50 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

7.โครงการพัฒนา
งานอนามัยแม่และ
เด็กแบบองค์รวม ต.
ร้องเข็ม ปี 2562 

ค่าอาหารกลางวันหญิงมีครรภ/์
สาม/ีญาติ  1 มื้อๆละ 70 บาท
จ านวน 40 คน 

40 คน 41 คน 2,800 2,800 1.หญิงตั้งครรภ์/สาม/ีญาติไดร้ับความรู้ในการปฏิบัติ
ตนตามโครงการพ่อแมจ่ านวน 41 ราย 

2.หญิงหลังคลอดไดร้ับการเยี่ยมหลังคลอดและ
ได้รับเกลือไอโอดีนทุกรายจ านวน 52 ราย 

3.หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการหรือน้ าหนัก
ต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับอาหารเสริมทุกราย จ านวน 10 
ราย 

4.ให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมอนามยัแม่และเด็ก 
จ านวน 132 ราย 

5.หญิงหลังคลอดทีม่ีภาวะทุพโภชนาการได้รับ
อาหารเสริมนม จ านวน 12 ราย 

1.สามีหญิงตั้งครรภ์
บางคนท างาน
ต่างจังหวัด ท าให้ไม่
ได้มาคลินิกฝากครรภ์
เพื่อรับการสอนการ
ปฏิบัติตัวตามโครงการ
โรงเรียนพ่อแม ่

2.หญิงตั้งครรภ์บาง
คนท างานต่างจังหวัด 
มาฝากครรภ์ตอนใกล้
คลอดท าให้ไม่ได้รับ
การสอนการปฏิบัตติัว
ตามโครงการโรงเรียน
พ่อแม่  

ค่าอาหารว่างหญิงมคีรรภ์/สาม/ี
ญาติจ านวน 2 มื้อๆละ 25 
บาท จ านวน 40 คน 

40 คน 41 คน 2,000 2,000 

ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการอบรม 
40ชุดๆละ 10 บาท   

40 ชุด 40 ชุด  400 400 

ค่าอาหารเสรมิโปรตีนสูงส าหรับ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะทุพ
โภชนาการหรือมีน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ ทุกคนจ านวน10หีบๆละ  
330 บาท 

10หีบ 10หีบ 3,300 3,300 

ค่าอาหารเสรมินมในการเยี่ยม
หญิงหลังคลอดที่มีภาวะทุพ
โภชนาการทุกคนจ านวน 20
หีบๆละ 330 บาท 

20หีบ 20หีบ 6,600 6,600 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

7.โครงการพัฒนา
งานอนามัยแม่และ
เด็กแบบองค์รวม ต.
ร้องเข็ม ปี 2562(
ต่อ) 

ค่าเกลือเสรมิไอโอดีนแก่หญิง
ตั้งครรภ์ /หญิงหลังคลอดคนละ
2กกๆละ15บาท80 คน 

 

160 กก. 

80 คน. 

160 กก. 
 
52 คน. 

2,400 2,400 นวัตกรรม/ความต่อเนื่องของโครงการที่ต้องการให้
เกิดขึ้น  

1.มีกลุ่มชมรมอนามัยแม่และเด็กเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกด้วยกัน มีการตดิตามเยี่ยมบ้านในเขต
รับผิดชอบ 

2.มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
โครงการได้ด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 

3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล
อนามัยแม่และเด็ก 

3.หญิงตั้งครรภ์บาง
คนขาดความตระหนัก
และไม่เห็น
ความส าคญัของการ
ฝากครรภ์ทั้งๆที่ทราบ
ว่าตั้งครรภ์แต่มาฝาก
ครรภห์ลัง 12 
สัปดาห์ ( ถึงแม้จะ
ได้รับการตดิตามจาก 
อสม.) 

 

ค่าคู่มือในการปฏิบตัิตัวหลัง
คลอดจ านวน 40 เล่มๆละ 20 
บาท 

40 เล่ม 40 เล่ม 800 800 

ค่าคู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จ านวน 40 เล่มๆละ 20 บาท 

40 เล่ม 40 เล่ม 800 800 

ค่าอาหารว่าง ส าหรับสมาชิก
ชมรมอนามัยแม่และเด็ก 1มื้อๆ
ละ 25 บาทจ านวน 132 คน 
 
 

132 คน 133 คน 3,300 3,300 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

7.โครงการพัฒนา
งานอนามัยแม่และ
เด็กแบบองค์รวม ต.
ร้องเข็ม ปี 2562(
ต่อ) 

ค่าคู่มือในการประชุมฟื้นฟูให้
ความรูส้มาชิกชมรมอนามัยแม่
และเด็กชุดละ10บาทจ านวน
132 ชุด 

132ชุด 132 ชุด 1,320 1,320   

ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
รูปเลม่สรุปโครงการจ านวน2
เล่มๆละ 150 บาทเป็นเงิน 
300 บาท 

2 เลม่ 2 เลม่ 300 300 

   24,020 24,020 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

8.โครงการสายใย
รักษ์ผู้พิการและญาติ 
ต.ร้องเข็ม อ.ร้อง
กวาง จ.แพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ค่าอาหารกลางวันผู้พิการ และ
ญาติ  1 มื้อๆละ 70 บาท  

100 คน 108 คน 7,000 7,000 1.ผู้พิการและญาติไดร้ับความรู้เรือ่งการดูแลผู้พิการ
และการฟื้นฟูผู้พิการร้อยละ 90 

2.ผิพิการและญาติ มีสภาวะทางจติใจที่ดีและอญุ่ใน
สังคมได้ปกตสิุข ร้อยละ 90 

3.ผู้พิการได้รับการส่งต่อดา้นสุขภาพตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 100 

1.ผู้พิการ/ญาติบางคน
เดินทางมาร่วม
กิจกรรมล าบาก 

2.ผู้พิการ/ญาติ
บางส่วนยังไม่เห็น
ความส าคญัของการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ค่าอาหารว่างในการให้ความรู้แก่
ผู้พิการและญาติจ านวน 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 

100 คน 108 คน 5,000 5,000 

ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ช่ัวโมงๆ
ละ 300 บาท 

  600 600 

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และเข้า
รูปเลม่สรุปโครงการ จ านวน 2 
เล่มๆละ 150บาท 
 
 

2 เลม่  2 เล่ม 300 300 

รวม   12,900 12,900 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

9.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลร้องเข็ม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

กิจกรรมที่ 1. จัดประชุมแกนน า
ผู้สูงอายุในแตล่ะหมู่บ้าน เพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ
คัดกรองสุขภาพ และให้การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

1.ค่าอาหารว่างจ านวน 1 มื้อ ๆ 
25 บาท จ านวน 20 คน 
จ านวน 30 ครั้ง 

 

 

 

 

600 คน 

 

 

 

 

636 คน 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

15,000 

1.จัดประชุมแกนน าผู้สูงอายุในแตล่ะหมู่บา้นเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ใน
เขตพื้นท่ีต าบลร้องเข็ม จ านวน 6 เดือนๆละ5 ครั้งๆ
ละ20 คน รวมจ านวน 30 ครั้ง ตัง้แต่มกราคม-
มิถุนายน 2562 ดังนี ้

1.1วันจันทร์หรืออังคารสัปดาห์แรกของเดือนจัด
ประชุมที่อาคารที่ท าการชมรมผูส้งูอายุต าบลร้องเขม็
หมู่ที่ 2 มีผู้สูงอายุหมู่ที่ 1,2,6,7,9เข้าประชุมครั้งละ 
20-36 คน  

 1.2วันจันทร์หรืออังคารสัปดาหท์ี่ สองของเดือนจัด
ประชุมที่อาคาอเนกประสงค์บ้านน้ าโค้งหมู่ที่ 3 มี
ผู้สูงอายุหมู่ที3่เข้าประชุมครั้งละ 20-32 คน 

 1.3วันจันทร์หรืออังคารสัปดาหท์ี่ สามของเดือนจัด
ประชุมที่อาคาอเนกประสงค์บ้านดอนมูลหมู่ที่ 4 มี
ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 เข้าประชุมครั้งละ 20-30 คน  

1.4วันจันทร์หรืออังคารสัปดาห์ทีส่ี่ของเดือนจัด
ประชุมที่อาคาอเนกประสงค์บ้านใหม่จัดสรรหมู่ท่ี 5 มี
ผู้สูงอายุหมู่ที่ 5 เข้าประชุมครั้งละ 20-30 คน 

1.ผูส้งูอายุบางคนมี
ปัญหาด้านการเดิน
ทางเข้าร่วมกิจกรรม 
ต้องมีญาตมิาส่งหรือ
มากับเพื่อนผูส้งูอาย ุ

2.งบประมาณทีไ่ดร้ับ
สนับสนุนในโครงการมี
จ านวนจ ากัด 

3การประชาสมัพันธ์
การเข้าประชุมไม่
ต่อเนื่อง 

 

กิจกรรมที่ 2. จัดอบรมแกนน า
ผู้สูงอายุดา้นสุขภาพจิต 9 หมู่
ละ 15 คน รวม 135 คน 

1.ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ ๆ 
ละ 70 บาท 

2.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท รวม 50 บาท 

3.ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
อบรมแกนน าสุขภาพจิต 5 
ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 

 
 
 
 
135 คน 
 
 
135 คน 

 
 
 
 
137 คน 
 
 
137 คน 

 
 
 
 
9,450 
 
 
6,750 
 
 
1,500 

 
 
 
 
9,450 
 
 
6,750 
 
 
1,500 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

9.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลร้องเข็ม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562(ต่อ) 

ค่าป้ายโครงการ   500 500 1.5วันจันทร์หรืออังคารสัปดาห์ทีห่้าของเดือนจัด
ประชุมที่อาคาอเนกประสงค์บ้านหัวดงหมู่ที่ 8 มี
ผู้สูงอายุหมู่ที่ 8 เข้าประชุมครั้งละ 20-32 คน 

1.6ผู้สูงอายไุดร้ับการคดักรองและส่งเสริมสุขภาพ ร้อย
ละ 80   

 1.7 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชนผู้สูงอายุ ร้อยละ98 

2.อบรมแกนน าผูสู้งอายุด้านสุขภาพจิต(กลุ่มติดสังคม)
เพื่อเป็นการส่งเสรมิสุขภาพจิตแกแ่กนน าและการบอก
ต่อแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  9 หมู่บ้านๆละ 15 คน  รวม 
135 คนระยะเวลา 1 วันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  
2.1 ผู้สูงอายุมคีวามพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมแกน
น าด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ร้อยละ 100 2.2มีแกนน า
ผู้สูงอายุดา้นสุขภาพจิต 9 หมู่บ้านๆละ 15 คน  รวม 
135 คน 3.3 ผู้สูงอายุในต าบลรอ้งเข็มได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพจิต ร้อยละ 80 

 

 

ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
2 เลม่ ๆ ละ 150 บาท 

 

 

2 เลม่ 2 เลม่ 300 300 

 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

9.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลร้องเข็ม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562(ต่อ) 

     3.ติดตามเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วย ที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (แบบติดบา้น) และที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้(แบบตดิเตียง)ทุกคน 
เพื่อให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัตติัวและ
แนะน าญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.1 .ติดตามเยีย่มบ้านผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย ที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (แบบติดบา้น) จ านวน 22 
ราย และที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตัวเองได้(แบบตดิ
เตียง)จ านวน 15 ราย 

 

 

รวม   33,500 33,500 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

10.แผนโครงการ 
พัฒนางาน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย และงาน
สุขาภิบาลเชิงรกุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

กิจกรรมที๑่. การจดัอบรมให้
ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเชิงรุก 

70 คน 70 คน 3,550 3,150 - บุคลากรได้รับการอบรมความรู้
เรื่องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเชิงรุก  100% 
 

  

กิจกรรมที๒่. การตรวจประเมิน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารใน
โรงอาหารและน้ าดื่ม 

  6,500 ได้รับ
จัดสรร

จาก สสจ.
แพร่ 

- ในการตรวจประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารและ
น้ าดื่ม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  G & C 
hospital 2562 ผ่านเกณฑด์ีมาก 

  

กิจกรรมที๓่. การส่งเสริม
ภูมิคุ้มกันไวรสัตับอักเสบ บี ใน
เจ้าหน้าท่ีกลุม่เสีย่ง 

40คน 37 คน 21,000 19,425 - บุคลากรกลุม่เสี่ยงไดร้ับวัคซีน
ป้องกันโรคไวรสัตับอักเสบบี  
100%  

  

กิจกรรมที๔่. การจดัอบรม 
มาตรฐานสุขาภิบาลโรงครัวใน
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้อง 

4 คน 4 คน - - บุคลากรผู้ประกอบอาหารไดร้ับการ
ฝึกอบรม 100 % 

  

กิจกรรมที๕่. การทดสอบ
กิจกรรมทางอาชีวเวชศาสตร์
ตามกลุม่เสี่ยง 

190 คน 150 คน 
ปอด 50 คน 

- - บุคลากรโรงพยาบาลร้องกวางไดร้บั
การทดสอบทางอาชีวเวชศาสตร์ตาม
กลุ่มเสี่ยง ตามมาตรฐานอาชีวอนา
มัย 

  

กิจกรรมที๖่. การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเจ้าหน้าที ่
 

190 คน 150 คน - - บุคลากรโรงพยาบาลร้องกวางไดร้บั
การทดสอบทางอาชีวเวชศาสตร์ตาม
กลุ่มเสี่ยง ตามมาตรฐานอาชีวอนา
มัย 
 

  

รวม   31,050 22,575 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

11.โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 1 อบรมให้ความรู้แก่
พยาบาลด้านการดูแลผูป้่วย
ระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 
คนๆละ 25 บาท   

ค่าสนับสนุนวิทยากรจ านวน 4 
รุ่นๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 3๐๐ 
บาท 

 

 

 

60 คน 

 

 

 

64 ตน 

 

 

 

1,500 

 

3,600 

 

 

 

1,500 

 

3,600 

  

 

กิจกรรม 2 อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรที่ดแูลดา้นการแพทย์
และเภสัชกรในโรงพยาบาลร้อง
กวาง 
ค่าสนับสนุนวิทยากรจ านวน 2 
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 6๐๐ บาท 

   
 
 
 
1,200 

 
 
 
 
1,200 

  

รวม   6,300 6,300   

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

12.โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรงพยาบาล
ร้องกวาง ปี2562 

 

จัดอบรมการดูแลตนเองแก่
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4 
และ 5 ในเขตอ าเภอร้องกวาง  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ านวน 60 คน ๆละ 25 บาท  

-ค่าวิทยากร ช่ังโมงละ 300 
บาท จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

60 คน 

 

 

 

60 ตน 

 

 

 

1,500 

900 

 

 

 

1,500 

0 

PM เป็นวิทยากรในการอบรม  

 

รวม   2,600 1,500 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไข ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

13.โครงการผลิต
และพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
ประจ าปี 2562 

กิจกรรมที่  1 ปฐมนิเทศ จนท.
ใหม่ค่าอาหารว่าง 25 บาท *20 
คน 

      

 

 
 

กิจกรรมที่ 2อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการจัดท าการประเมิน
สมรรถนะเฉพาะจุดในหน่วยงาน 

       

กิจกรรมที่ 3 อบรมกิจกรรม 
"สร้างสุข สร้างพลัง สรา้งผลงาน" 

195 คน 18+12+1
3+21+16
+13+10+
11+16+1
6+25= 
171 คน 
 

23,400 20,520  1.บุคลากรมีธรุะ ท า
ให้บุคลากรไม่
สามารถเข้าร่วม
อบรมได ้    
 2.เจ้าหน้าท่ีลา
คลอดบุตร ท าให้
บุคลากรไมส่ามารถ
เข้าร่วมอบรมได ้     

การไมเ่ข้าร่วม
โครงการของ
บคุลากรควร
ชีแ้จงเหตผุลให้
หวัหน้างาน 

กิจกรรมที่ 4 น าเสนอผล
ปฏิบัติงานด้วย Service profil 

31 
หน่วยงาน 
 

30 
หน่วยงาน 

2,000 2,000 
 

1.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
2จ านวนหน่วยงานท่ีมีการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
 

ระยะเวลาในการ
อบรม มีงานนโยบาย
ด่วนสั่งการให้ปฏบิัติ
ทันที ท าให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าร่วม
อบรมได ้

 

กิจกรรมที่ 5 น าเสนอผล
ปฏิบัติงานด้วย SAR 

11ทีม 10ทีม 1,500 1,500 

 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค  
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

13.โครงการผลิต
และพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
ประจ าปี 2562(ต่อ) 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม CQI 
พัฒนางานพัฒนาคน 

30 คน 
*2 วัน 

 1,500 0   มีกิจกรรมใน
โครงการที่
ร่วมกับ คปสอ. 

รวม   35,700 24,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

14.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านความ
เสี่ยงความปลอดภัย 
ประจ าปี 2562 
 

1.อบรมความรูเ้รื่องการบริหาร
จัดการความเสีย่งตามมาตรฐาน
ฉบับท่ี 4 จ านวน 4 วันๆละ 50 
คน ในวันท่ี 24-27 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 13.00น-
16.30น ณ ห้องประชุมผานาง
คอยโรงพยาบาลร้องกวาง 
 

200 คน 182 คน 5,000 4,550 1.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาของทีมบริหาร
ความเสีย่ง 
2.โรงพยาบาลร้องกวางผ่านเกณฑม์าตรฐานHA 
3.โรงพยาบาลร้องกวางผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ควบคุมภายใน 
 

-ระยะเวลาในการ
อบรมอยู่ในช่วงใกล้
เทศกาลปีใหม่ มีงาน
นโยบายด่วนสั่งการให้
ปฏิบัติทันที ท าให้
บุคลากรไมส่ามารถ
เข้าร่วมอบรมได ้

รวม   5,000 4,550 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

15.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ส าหรับงานป้องกัน
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
ประจ าปี 2562 

 

 

อบรมความรู้เรื่องป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

ค่าอาหารว่าง 200คนๆละ 25 
บาท 

 

 

 

200 คน 

 

 

 

200 คน 

 

 

 

5,000 

 

 

 

5,000 

1.บุคคลากรผ่านเกณฑ์การประเมนิความรู้ตามที่
ก าหนดร้อยละ 93.15  

 2.อัตราการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 0 ต่อ 1000 
วันนอนและบุคคลากรไม่ตดิเช้ือจากการปฏิบตัิงาน 

 

 

รวม   5,000 5,000 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

16.พัฒนาและ
รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน(HA) 
ส าหรับ
สถานพยาบาล 
ประจ าปี 2562. 

1.อบรมเตรียมความพร้อมรับ
การเยี่ยมส ารวจ  

1.1.จ านวน 2 วันๆละ 40 คน 
ในวันท่ี 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 เวลา 08.30น-16.30
น 

1.2.จ านวน 2 วันๆละ 33 คน 
ในวันท่ี 2-3 มกราคม พ.ศ. 
2562 เวลา 08.30น-16.30
น ณ ห้องประชุมผานางคอย
โรงพยาบาลร้องกวาง 

80 คน 73 คน 30,000 25,920 1.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการงานคณุภาพ 

2.โรงพยาบาลร้องกวางผ่านเกณฑ์
มาตรฐานHA 

 

-.ระยะเวลาในการอบรม
วันท่ี2-3 มกราคม 
2562 เป็นช่วงหลัง
วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 4 
วัน หน้างานมีภาระงาน 
ท าให้บุคลากรไมส่ามารถ
เข้าร่วมอบรมได ้

2.ค่าธรรมเนยีมเยี่ยมส ารวจ 

 

  108,000 108,000 

 

  

รวม   138,000 133,920 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

17.โครงการพัฒนา
พฤติกรรมสขุภาพ
เจ้าหน้าท่ีให้ไกลโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

กิจกรรมที่  1 ค่าจัดท า
แบบสอบถามและส ารวจข้อมลู 
ชุดละ5 บาท จ านวน 198 ชุด 

198  ชุด 198 990 594   

 

กิจกรรมที่  2 อบรมทักษะการ
ออกก าลังกาย เจ้าหน้าที่กลุม่
เสี่ยง 1 รุ่นๆละ 38 คน 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
38 คนๆละ 25 บาท x 2 รุ่น 
2.ค่าสมุดบันทึกประจ าตัว
สมาชิก 20 บาท x 76 คน   
3.ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 
600 บาท *3 ช่ัวโมง * 2 ครั้ง 
 

 
 
 
76 คน 
 
76 เล่ม 

 
 
 
81 

 
 
 
1,900 
 
1,520 
 
3,600 

 
 
 
1,900 
 
ไม่ได้ท า 
 
3,600 

  

 
รวม 

  8,010 6,094 

 

 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

18.โครงการซ้อม
แผนอัคคีภัย 
โรงพยาบาลร้อง
กวางประจ าปี 
2562 

 

     มีการซ้อมแผนอัคคีภยั ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
เดือน ธันวาคม 2561 และ PM ผู้รับผิดชอบไดย้้าย
สถานท่ีปฎิบัติงานไมไ่ด้เบิกงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพคปสอ.ร้องกวาง ปีงบประมาณ 2562 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

1.โครงการพัฒนา
งานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย อ.ร้องกวาง 
จ.แพร่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

1.จัดอบรมบุคลากร
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กทุก  

รพ.สต.ในพื้นที่ อ.ร้องกวาง
และบุคลากรที่เกีย่วข้องใน
เรื่องการด าเนินงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

25 คน 25 คน 2,625 3,250 -ร้อยละ 65.26 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดร้ับการคดักรอง
พัฒนาการ (ร้อยละ 90) 

-ร้อยละ 34.37 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ที่ได้รบัการคดักรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า(ร้อยละ 20) 

-ร้อยละ 70.23 ของเด็กอาย ุ

0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 

(ร้อยละ 90) 

-ร้อยละ 71.43 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I (ร้อยละ 60) 

-ร้อยละ 90.59 ของเด็กอายุ  

0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

(ร้อยละ 85) 

ข้อมูล HDC ณ 12 มีนาคม 2562 

 

การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กต้องตรวจ
และตดิตามพัฒนาการ
เด็กตรงตามช่วงวันท่ีที่
ก าหนด ซึ่งบางครั้งเด็ก
ป่วย ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจพัฒนาการไดต้รง
ตามวันท่ีก าหนด ข้อมลู
เกิดความคลาดเคลื่อน 
HDC ไม่ประมวลผลให ้



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

1.โครงการพัฒนา
งานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย อ.ร้องกวาง 
จ.แพร่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2.เยีย่มเสริมพลังการ
ด าเนินงานส่งเสรมิพัฒนาการ 
คัดกรอง กระตุ้น ติดตาม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปีทุก รพ.
สต.ในพื้นที่ อ.ร้องกวาง 
ทั้งหมด 17 แห่ง  

      

3.รณรงค์การคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุก
ปี 

 

      

รวม   2,625 3,250 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

2.โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพทุกกลุม่
วัย อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ ปี 
2562 

 

กิจกรรมที1่ ส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ ชุดการท าความสะอาด
ช่องปาก  

200 ชุด 200 ชุด 3,000 3,000   

กิจกรรมที2่ ส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัย 
0-5 ปีชุดสาธิตการท าความสะอาดช่อง
ปาก  

1,000ชุด 1,000ชุด 7,500 7,500   

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่ม
วัย 6-14 ปีค่าแบบฟอร์มการตรวจช่อง
ปากเด็กประถม 2000 ชุดๆละ1 บาท 

2,000ชุด 2,000 2,000 2,000   

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่ม
วัยสูงอาย ุ 
 1 ค่ากล่องพลาสติกแช่เก็บฟันปลอม 
50 กล่องๆละ 10 บาท. 
2.เมด็ฟู่ส าหรับท าความสะอาดฟนัป
ปลอม 50 ชุดๆ 25 บาท 3.กาวติดฟัน
ปลอม 50 กล่องๆละ 60 บาท 

 
 
50 กล่อง 
 
50 ชุด 
 
50 กล่อง 

 
 
50 กล่อง 
 
50 ชุด 
 
50 กล่อง 

 
 
500 
 
1,250 
 
3,000 

 
 
500 
 
817 
 
2,500 

  

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี อาหารว่าง 13 คนๆละ 25 
บาท จ านวน 2 วัน 

26 คน  13 คน*2 650 650   

รวม   17,900 16,957 
 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

3.โครงการการ
ประเมินศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพและปลอด
โรค 

กิจกรรมที1่ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อม 

ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 
120 บาท 

ค่าวิทยากร 2 คน ๆ 300 บาท 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

55 คน 

 

 

 

46 คน 

 

 

 

8,400 บาท 

 

1,800 

 

 

 

5,520  

 

1,800 

1.ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑม์าตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพและศูนยเ์ด็กเล็กปลอดโรค 

2.ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการสมวัย 

3.ร้อยละเด็กกลุม่อายุ 3-5 ปีมีฟันน้ านมไมผ่ ุ

 

- 

กิจกรรมที่ 2 ทีมประเมินระดับ
อ าเภอออกประเมินศูนย์เด็กเล็ก 

13*8 คน 7+8+7 คน 12,480 บาท 8,160  - 

รวม 

 

  20,880 15,480 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไข ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูก.วยัใส
ห่างไกลการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมใน
สถานศึกษา 

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
สถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วม
ผู้อ านวยการโรงเรยีนและครู
อนามัยโรงเรียน เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
รวม 33 คน 

 

33 คน 

 

 

 

 825 บาท - 1.  นักเรียนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ครู  มี
ความรู้และฝึกทักษะการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

 2. อัตราการตั้งครรภ์ในหญิง
อายุต่ ากว่า 20 ปีไม่เกินร้อยละ 10 

3. อัตราการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่เกิน 
40 : 1000 ประชากร 

 

 

 

 
ไม่ได้จัด
กิจกรรม
เพราะครู /
อาจารยไ์ด้มี
การอบรม
ร่วมกับที่อ่ืน
มาแล้ว และ
ขาดการ
ประชาสมัพัน
ธ์โครงการ 

กิจกรรมที่ 2 ท าข้อตกลงและ
ประชาสมัพันธ์การคุมก าเนิดที่
ปลอดภัย ให้กับทุกรา้นขายยาใน
อ าเภอร้องกวาง 

 

 

 

110 คน  16,800 บาท     

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูก.วยัใส
ห่างไกลการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมใน
สถานศึกษา(ต่อ) 

 

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครู ก.วัยใส  

- โดยชี้แจงแนวทางที่ครู ก.วัยใส
ต้องน าไปปฏิบตัิภายในโรงเรยีน
ของตนเอง โดยมีตัวแทน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาจากช้ัน
มัธยมศึกษา/โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 11 โรงเรียนๆละ 
10 คน รวม 110 คน  

- การจัดกิจกรรมโดยมีกิจกรรม
แบ่งเป็นฐานดังนี ้

ฐานกิจกรรมที1่ ฐานสะอาด
กายสบายใจ (สุขอนามัยทาง
เพศ) การดูแลรักษาความสะอาด
ของร่างกายของชายและหญิง 
และความคิดความเชื่อต่างๆ 

      

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูก.วยัใส
ห่างไกลการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมใน
สถานศึกษา(ต่อ) 

 

ฐานกิจกรรมที่ 2 ฐานตัดก่อ
ขาด (ทักษะการตัดสินใจ และ
ทักษะการปฏิเสธ) พัฒนา
ความสามารถในการตัดสินใจ
และทักษะการปฏิเสธ 

ฐานกิจกรรมที่ 3 ฐานมุม
ปลอดภัย (การคุมก าเนิดส าหรับ
วัยรุ่น) คือ ยาเม็ดคุมก าเนดิแบบ
ธรรมดา ยาคุมก าเนิดแบบแปะ
ผิวหนัง ยาคุมก าเนดิฉุกเฉิน ถุง
อนามัย ความคิดความเชื่อ
เกี่ยวกับการคุมก าเนิด และการ
ประเมินการตั้งครรภ ์

 

      

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูก.วยัใส
ห่างไกลการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมใน
สถานศึกษา(ต่อ) 

 

 

ฐานกิจกรรมที่ 4 ฐานหมวกกัน
น็อก (ทักษะการใช้ถุงยาง
อนามัย) คือ การเลือกซื้อถุงยาง
อนามัย การเก็บรักษา การสาธิต
และการฝึกปฏิบตัิสวมใส่ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี การทิ้งที่
เหมาะสม และความคิดความ
เชื่อเกี่ยวกับถุงยางอนามัย   
ฐานกิจกรรมที่ 5 ฐานเกมแลก
น้ า (การแพร่กระจายของเชื้อ 
HIV) คือ เชื้อ HIV การติดต่อ 
การแพร่กระจายของเชื้อ HIV 
อาการแสดงของโรค การ
ตรวจหาเชื้อ สถานท่ีตรวจหา
เชื้อ การดูแลสุขภาพของผู้ตดิ
เชื้อ แนวทางในการดูแลรักษาผู้
ติดเชื้อและผู้ป่วย 

 

      

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

5.โครงการฟื้นฟู
ระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ 

 

 

     ได้ร่วมกับกิจกรรมของโครงการการพัฒนาระบบ
การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหลอดเลือดหัวใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

6.โครงการพัฒนา
เครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน คปสอ.ร้อง
กวาง 

จัดชื้อชุดทดสอบ   27,030 27, 030   

 

จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบตัิการ
แกนน าอย.น้อยในโรงเรยีน 
ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 
120 บาท จ านวน 150 คน 

150 คน 150 คน 18,000 18,000 1. 1.เน้นการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ของนักเรียนตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข คือ การตรวจสอบฉลาก
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ,การตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร,การเผยแพร
ประชาสมัพันธ์,กิจกรรมห้องยาโรงเรียน
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น,กิจกรรม
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีนและกจิกรรม
ดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

2. 2.ช้ีแจงตัวช้ีวัดการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียนและก ากับติดตามผล
การด าเนินงานประจ าปี 2562 

3. 3.ได้ทราบทิศทางการด าเนินงาน คบส.ใน
โรงเรียน และเครือข่าย รพ.สต. สสอ. รพ.
ที่ด าเนินการร่วมกัน 
 
 

 

 

  



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

6.โครงการพัฒนา
เครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน คปสอ.ร้อง
กวาง 

จัดชื้อน้ ายา SI2   1,520 - ส่งน ายาไม่ครบ  

 

จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบตัิการ
แกนน าอสม.คุ้มครองผู้บริโภค
ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
120 บาท จ านวน 60 คน 

60 คน 61 คน 7,200 7,200 1.ได้รับนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน อสม.
คุ้มครองผู้บริโภคของกระทรวงสาธารณสุข 
2.ได้รับความรูส้ถานการณ์การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ( อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องส าอาง 
และวัตถุอันตราย ) ในประเทศ 
3.ได้รับความรู้การอ่านฉลากผลติภัณฑส์ุขภาพ การ
เฝ้าระวังการโฆษณาผลติภณัฑส์ุขภาพทางสื่อต่างๆ 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.ได้ร่วมกิจกรรมการอ่านฉลากผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
การเฝา้ระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการ
ใช้ชุดทดสอบสเตยีรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผน
โบราณ 
 
 
 

 

รวม   53,750 52,230 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

7.โครงการ
เสริมสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพการเฝ้า
ระวังควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

 

 

ประชุมทีม SATและJIT เพื่อ
ก าหนดแนวทาง ติดตาม ควบคุม
โรค 

20 คน 

20คน 

18 500 

500 

450   

 

จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาทักษะและเทคนิคการ
ด าเนินการควบคุมโรค 

ค่าวิทยากร 1 คน ๆ 600 บาท 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

47 คน 40 5,640 

 

3,600 

4,800 
 
 
 
3,600 

  

การสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายโดย
วิธีสุ่มไขว้ ระดับโซนค่าตอบแทน 
18 คนๆ 300 บาท จ านวน 2 
ครั้ง ๆ2 วัน 

18*2*2  21,600    

งบประมาณส าหรับการควบคุม
กรณีเกดิระบาด 
 

  50,000    

การประเมินมาตรฐานงาน
ระบาด 1 ครั้ง/ ปเีบี้ยงเลีย้ง
เหมาจ่าย 3 คนๆ 120 บาท 
จ านวน 4 วัน 

  1,440    

รวม   83,280 8,850 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

8.โครงการลดผู้ป่วย
รายใหม่เบาหวาน
และความดันโลหิต
สูงจากกลุ่มเสี่ยง 
อ าเภอร้องกวาง 
ปีงบประมาณ 
2562 

 

     ไม่ได้ด าเนินโครงการเพราะ มีโครงการของ เขต
สุขภาพท่ี1 มาด าเนินการแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

9.โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสขุส าหรบัผู้
มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอ
ร้องกวาง 
ปีงบประมาณ 
2562 

 

1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานต าบล LTC  

ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 
120 บาท จ านวน 30 คน    

 ค่าวิทยากร 1 คน ๆ 600 บาท 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 

 

30 คน 

  

 

3,600 

 

1,800 

   

 

2.ประชุม Cm หรือผู้รับงาน 
LTC ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

18*4 17+11 8,640 3,360   

3.จัดอบรม Care Giver จ านวน 
60 คน ตามหลักสูตรกรม
อนามัย 70 ช่ัวโมง   
ค่าวิทยากร 1 คน ๆ 300 บาท 
จ านวน 7 ช่ัวโมง * 10 วัน 
ค่าวัสด6ุ0 คนๆละ 50 บาท 

60คน*
10 

620  72,000 
 
 
21,000 
 
3,000 

72,00
0 
 
 
19,50
0 

1.การเข้าร่วมอบรมกลุม่เป้าหมาย 60 คน มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกต าบลในอ าเภอร้อง
กวาง จ านวน 62 คน 
2.มีการจัดกิจกรรมการอบรมครบตาม
หลักสตูรการอบรมของกรมอนามยั 70 
ช่ัวโมง 
3.มีการอบรมภาคทฤษฎลีัปฏิบัติ ณ ห้อง
ประชุมสาธารณสุขร้องกวาง จ านวน 7 วัน 
และออกฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (รพ.
สต.น้ าเลา รพ.สต.ทุ่งศรี รพ.สต.แม่ยางเปี้ยว) 
รวมทั้งปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีชุมชน (ต าบลน้ าเลา 
ต าบลทุ่งศรี ต าบลแมย่างฮ่อ) รวม 70 ช่ัวโมง 
 

1.รพ.สต.ต่างๆต้องการส่ง
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด แต่
มีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ 
การบริหารจัดการ 
2.เป็นหลักสตูรอบรมระยะยาว
ท าให้ผู้สนใจบางส่วนไมส่ามารถ
เข้าร่วมอบรมได ้
3.เป็นหลักสตูรอบรมระยะยาว
ใช้งบประมาณจ านวนมากและ
ไม่มีค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วม
อบรมได ้
 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

9.โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสขุส าหรบัผู้
มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอ
ร้องกวาง 
ปีงบประมาณ 
2562 (ต่อ) 

 

4.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
ทักษะการคัดกรอง ADL และ
อื่นๆ 
ค่าวิทยากร 1 คน ๆ 600 บาท 
จ านวน 3 ช่ัวโมง  
ค่าถ่ายเอกสารคัดกรองผู้สูงอายุ 
1500 ชุดๆละ 2 บาท 
 
 

110 คน  13,200 
 
 
1,800 
 
3,000 

   

 

รวม   128,040 94,860 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

10.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 3 ครั้ง 

 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 10,800  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 1 ครั้ง 

 

2ประชุมเชิงปฏิบัติการสญัจร
กองทุนต าบล จ านวน 10 แห่ง 
 

10 แห่ง 5 แห่ง 42,000 16,560 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรกองทุนต าบล 
จ านวน 5 แห่ง 

 

3.มหกรรมสุขภาพอ าเภอร้อง
วาง 
 
 
 

      

รวม 
 

  101,500 16,560 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

11.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
คปสอ.ร้องกวาง 
ปีงบประมาณ 
2562 

1.ประชุมทบทวนราย 

ละเอียดแนวทางการ
ดูแลผูป้่วยตามCPGเพื่อ
ความครอบคลุมในการ
ตรวจรักษาและคดักรอง
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูงได้แก่ 
การตรวจแล็บประจ าปี 
และการการตรวจเท้า 
ตรวจฟัน ตรวจจอ
ประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน 

2.จัดท าแผนตรวจคัด
กรองภาวะแทรกซ้อน
ประจ าปี 2561 อ าเภอ
ร้องกวาง 

 1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจจอประสาทตาร้อย
ละ  60  

2.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจ Complete foot 
examร้อยละ 

3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทีท่ีไดร้ับการ
คัดกรองภาวะ 

แทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 80 

4.อัตราผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทีท่ีไดร้ับการ
ตรวจไขมันร้อยละ 80 

 

  

1.ร้อยละ   

69.95 

2.ร้อยละ  
53.37 

 

3.ร้อยละ 
77.26 

 

4.1 DM ร้อย
ละ81.16  

4.2 HT ร้อย
ละ76.62 

1,650 0 1.มีแผนตรวจประจ าปีที่ชัดเจน 

2.มีผู้รับผิดชอบในรพ.และในรพ.สต.  

3มีสหสาขาวิชาชีพในการดูแลการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน  

 4.มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

 

-ผู้ป่วยติดบา้น ติด
เตียงมาไมไ่ด ้

-สูงอายุ ไม่มผีู้มาส่ง 

-ผู้ป่วยไมม่าเนื่องจาก
ติดภาระกิจ  

 

รวม   1,650 0 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

12.โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ต่อเน่ืองผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบ  
ประคับประคอง 

 คปสอ.ร้องกวาง ปี 
2562 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่อง 

ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 
120 บาท จ านวน 20 คน 

ค่าวิทยากร 1 คน ๆ 300 บาท 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

 

 

20 คน 

 

 

 

 

22 คน 

 

 

2,400 

 

1,800 

 

 

2,400 

 

1,800 

  

 

กิจกรรมที่ 2 อบรมฟื้นฟูความรู้
แก่บุคลากรที่ดูแลดา้นการพยาล
ในเครือข่าย 

ค่า อาหารว่าง 25 บาท  

ค่าวิทยากร 1 คน ๆ 300 บาท 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
20 คน 

 
 
 
 
22 คน 

 
 
 
 
500 
 
 
900 

 
 
 
 
500 
 
 
900 

  

กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามผล
การด าเนินงาน 
ค่าอาหารว่าง 25 บาท จ านวน 
20 คน 
 

 
 
20 คน 

 
 
- 

 
 
500 

 
 
- 

  

   6,100 5,600 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

13.โครงการการ
พัฒนาระบบการ
เข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองและโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพทีม
กู้ชีพ 

ค่าอาหารว่าง 25 บาท จ านวน 
30 คน 

ค่าวิทยากร 1 คน ๆ 300 บาท 
จ านวน 2 ช่ัวโมง 

ค่าวิทยากร 3 คน ๆ 300 บาท 
จ านวน 1.5 ช่ัวโมงๆ 200 บาท 

   

 
30 คน 
 
 
 

 

 

32 

 

 

750 

600 

 

900 

 

 

 

750 

600 

 

900 

  

 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนท่ีพิกัด
บ้าน  จัดจ้างท าแผนท่ีพิกัดบ้าน 
3 ต าบลๆละ 600 บาท 
 
 
 
 

  1,800 0   

รวม   4,050 2,250 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

14.โครงการพัฒนา
ระบบงานวัณโรค 
คปสอ.ร้องกวาง ปี 
2562 

1.ประชุมผูร้ับผดิชอบงานวัณ
โรค20 คน 2 ครั้ง 

20 คน 19 คน 500 475 1.บุคลากรได้ร่วมประชุม 95% 
 

ระยะเวลาในการ
อบรม มีงานนโยบาย
ด่วนสั่งการให้ปฏบิัติ
ทันที ท าให้บุคลากรไม่
สามารถเข้าร่วมอบรม
ได ้

2.อบรมพัฒนาองค์ความรู้แก่
เครือข่าย 
 

50 คน 46 6,000 5,520   

บันทึกข้อมูลการคดักรองกลุ่ม
เสี่ยงในโปรแกรม TBCM 
online ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 
420 บาท/ วัน 
 

  35,000 4,320+3,
360 

  

โครงการ TB ( X-ray  เคลื่อนที่) 1629 

X 60 
 
 

   97,740   

รวม   42,000 111,415 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

15.โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย คปสอ.ร้อง
กวาง ปี2562 

จัดอบรมทบทวนแนวปฏิบตัิทาง
คลินิกCPGsให้แก่แพทย์และ
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 80 คน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 300 
บาท 3 ช่ัวโมง จ านวน  2 วัน 

 

 

 

80 คน 

 

 

 

96 คน 

 

 

 

2,000 

1,800 

 

 

 

2,000 

1,800 

  

 

ค่าจัดท าเอกสารแนวปฏบิัติทาง
คลินิกCPGs  จ านวน 20 เลม่ 
เล่มละ 150 บาท 

ค่าจัดท าเอกสารแนวปฏบิัติทาง
คลินิกCPGs รพ.สต. จ านวน16 
เล่ม เล่มละ 100บาท 

  3,000 
 
 
 
1,600 

3,000 
 
 
 
1,600 

  

รวม   8,400 8,400 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

16.โครงการพัฒนา
ระบบบริการและ
ระบบข้อมลู
การแพทย์แผนไทย 
คปสอ.ร้องกวาง ปี 
2562 

       

 

ได้ร่วมกิจกรรมกับ
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
คปสอ.ร้องกวาง ปี
งบปรมาณ 2562 
และขาดการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

17.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริการด้วยใจอย่างมี
ความสุข  คปสอ.
ร้องกวาง ปี 2562 

       

 

 
ไม่ไดจัดท าโครงการ
เพราะขาดการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการและขาด
การติดตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

18.โครงการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสขุ
ร้องกวางสู่ความเป็น
มืออาชีพกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมการ
ให้บริการ 

       

 

 
ไม่ไดจัดท าโครงการ
เพราะขาดการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการและขาดการ
ติดตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

19.โครงการบริหาร
การเงินการคลังรพ.
สต.อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 

     ไม่ได้ด าเนินโครงการเพราะมีการท าตามสญัญา
MOU ตามมติของจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

20.โครงการ
พัฒนาคปสอ.ร้อง
กวางสู่องค์กร
คุณภาพ 

     ไม่ได้ด าเนินโครงการเพราะมีการท าตามสญัญา
MOU ตามมติของจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

โครงการ กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไข 

ต้ังไว้ ผลงาน ตาม
โครงการ 

ใช้จริง 

21.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คป
สอ.ร้องกวาง ปี
งบปรมาณ 2562 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะเจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุข/
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล * 2 ครั้ง
ครั้งท่ี 1 

30 คน 30 คน 12,300 5,400 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุข/เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล 1  ครั้ง  

 

 

จัดท าโครงการ 
1 ครั้งเพราะ
ขาดการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการและ
ขาดการตดิตาม
โครงการ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะเจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุข/
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล * 2 ครั้ง
ที ่2 

 

      

รวม   12,300 5,400 



 

 

โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไข ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

22.โครงการพัฒนา
งานวิจัยจากงาน
ประจ า 
ปีงบประมาณ 
2562 คปสอ.ร้อง
กวาง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 50 
คนๆ 25 บาท  ครั้งท่ี 1 22 
ก.พ.62 

50 คน 47 1,250 1,175  1.ผูเ้ข้าประชุมไม่
สามารถเข้าร่วมครบ
ตามวัน เวลาดังกล่าว 

2.ใช้วิทยากรจาก
หน่วยงานเดียวกันท าให้
ไม่เกดิการตื่นตัวที่จะ
เรียนรู ้

3.เวลาในการเรียนรูม้ี
น้อยเพราะใช้เวลาใน
ภาคบ่าย 

ขาดการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการ ,ก่อน
จัดอบรมควรม ี

การส ารวจตาม 

หน่วยงานก่อน
และขาดการ
ติดตามโครงการ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 50 
คนๆ 25 บาท  ครั้งท่ี 2 1มี.ค..
62 

50 คน 25 1,250 625  

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 50 
คนๆ 25 บาท  ครั้งท่ี 3 

  1,250   

กิจกรรมเวทีน าเสนอผลงาน
วิชาการในระดับ คปสอ 

  17,800   

สนับสนุนผลงานท่ีได้รับคดัเลือก
เสนอจังหวัด /เขต/ประเทศ 
 
 
 
 

 17 ช้ิน 3,000 2,610 ผลงานส่งเขา้ประกวดวิชาการ
จังหวัดทั้งหมด 20 ผลงาน 
ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบที่ 1 
16 ผลงานได้รับรางวัล 3 
ผลงาน  

รวม   24,550 4,410 

 



โครงการ กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

การบรรลุตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
ต้ังไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง 

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพจิต 

( โครงการ
เสริม) 

1.ค้นหา ประเมิน ติดตามเยีย่มบ้านผู้ป่วยจิตเวชที่มี    
ปัญหาซับซ้อน ขาดการรักษา มีอาการก าเริบ ร่วมกับ     
รพ.สต.เครือข่าย 

2. คลินิกจิตเวชสญัจรร่วมกับทีมจติแพทย์จาก    
โรงพยาบาลแพร่ตามแผนของจิตเวช แพร่ใช้รถของ
โรงพยาบาล คา่น้ ามันเชื้อเพลิงส่วนกลาง 

3.ประเมินความเครียดเจ้าหน้าท่ีและให้ค าปรึกษา 

รายบุคคล 

3.1ประเมินความเครียดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้องกวาง 

โดยใช้แบบประเมินความเครยีดสวนปรุง 20 ข้อ 

3.2ให้ค าปรึกษารายบุคคลกรณีมคีะแนนความเครียด 

อยู่ในระดับสูง 

3.4.ประเมินความเครยีดบุคลากรที่มีคะแนนความเครียด 

อยู่ในระดับสูงหลังได้รับการให้การปรึกษา 

 
 

-ผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ปัญหาในพ้ืนท่ี
ทุกราย 

-รพ.สต.บ้าน
เวียง ปีละ 1 
ครั้ง 

-เจ้าหน้าท่ีรพ.
ร้องกวางทุกราย 

 

-จนท.รพ.ร้อง
กวางที่มีคะแนน
ความเครยีดอยู่
ในระดับสูงทุก
ราย 

 

6 ราย 

 

 

บุคคลากรไม่
เพียงพอไม่
สามารถ
ด าเนินการ
ได ้

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

0 0 เครือข่าย อสม. 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
จนท.ในโรงพยาบาล 
ให้ความร่วมมือในการ
คัดกรอง ค้นหา ส่งต่อ
ผู้ป่วยให้ได้รับการดูแล
รักษา ตามแนวทาง  
และมีการแจ้งประสาน 

ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช 
โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเภท เป็น
ผู้ป่วยท่ีดูแลควบคุมค่อนข้าง
ยาก เนื่องด้วยพยาธิสภาพของ
โรค ท าให้ผู้ป่วยมักจะหยุดการ
รักษา และมีอาการก าเริบได้
บ่อยครั้ง และในปัจจุบัน 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไมม่ี
ผู้ดูแลทีจ่ะช่วยให้ผู้ป่วยไดร้ับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากน้ี การที่ผู้ป่วยใช้สุรา
และสารเสพติด ท าใหเ้กิด
อาการก าเริบซ้ าได้บ่อยครั้ง 

 

 




