


รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นหมอกควัน  
ในเขตเทศบาลต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายบ ารุงศักดิ์  แสนสวาท 
นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
 
 

 
 

 
 



บทสรุป 
 โครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นหมอกควัน ในเขตเทศบาลต าบล
เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

วัตถุประสงค์ 

    1. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น 
    2. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันและประประชาชนมีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน จากการพ่น 
        หมอกควันในการป้องกันและความคุมโรคน าโดยแมลง 
    3. ลดปัญหาควบคุมโรคล่าช้าเนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันเสียขณะปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

 

 

 



 โครงการนี้ได้ขึ้น ณ ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ระหว่างวันที่ 26 กันยายน  2561 มีข้ันตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ อสม.และผู้สนใจทุก
คนในในเขตต าบลเจริญศิลป์ได้รับทราบ ประสานวิทยากรเพ่ือบรรยายความรู้วิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 100 คน  ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเจริญศิลป์เป็นเงินทั้งสิ้น 8900 
บาท (แปดพันเก้าร้อยร้อยบาทถ้วน) 
 สรุปผลการประเมินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น 
ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ท าให้เกิดภาคีเครือข่าย
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาศักยภาพบุคลากรต าบลให้มีความพร้อมในการดูแล เฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคในชุมชน 
                                                       
 

นายบ ารุงศักดิ์  แสนสวาท 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

 โรคติดต่อน าโดยแมลง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า โรคชิคุฯกุนยา โรคไข้สมองอักเสบ โรค
มาลาเรีย สามารถติดต่อได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพ้ืนที่ แต่ละปีมีผู้ป่วยเป็นจ านวนมากและมีผู้ป่วยเสียชีวิตหลาย
รายสร้างความเสียหายมากมายต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย 
ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติการณ์ของโรคคือ ความหนาแน่นของยุงและความชุกชุมของเชื้อโรคในยุง 
มาตรการที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคจึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมยุงพาหะ โดยการลดแหล่งเพาะพันธุ์และ
ก าจัดยุงตัวเต็มวัย แต่ปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% ท าให้ยังพบลูกน้ ายุงลาย
และยุงตัวเต็มวัยในทุกพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจ ดังนั้น เมื่อพบผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนจึงหลีกเลี้ยงการพ่นสารเคมี
ไม่ได้ โดยต้องท าการพ่นสารเคมีในบ้านผู้ป่วยและพ้ืนที่รอบบ้านผู้ป่วยอย่างน้อยรัศมี 100 เมตร อย่างน้อย 2 
ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วันหากมีผู้ป่วยกระจายทั่วชุมชนต้องพ่นทุกหลังคาเรือน เพ่ือควบคุมการระบาดของ
โรค 

 เครื่องมือที่ใช้ลดความหนาแน่นของยุงในเวลาอันรวดเร็วคือ เครื่องพ่นสารเคมี จากการส ารวจในเขต
พ้ืนที่ ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร พบว่าเป็นเครื่องพ่นหมอกควันเป็นส่วนใหญ่ จากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ผ่านมา และการให้บริการซ่อมบ ารุง
เครื่องพ่น พบว่าเครื่องพ่นหมอกควันมักจะประสบปัญหาต่างๆ ที่ท าให้การพ่นสารเคมีก าจัดยุงไม่มี
ประสิทธิภาพ 100%และต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากในการซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นได้แก่ ทีมพ่นยังขาด
ความรู้ความช านาญในการใช้งานเครื่องพ่น ท าให้ต้องพักเครื่องบ่อยหรือเครื่องไม่ท างาน เครื่องยนต์สตาร์ทติด
ยาก ส่งผลให้การควบคุมโรคล่าช้า รวมทั้งเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้พ่นและประชนชนด้วย   

 ดังนั้นทางกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่น
หมอกควัน ในต าบลเจริญศิลป์ เพ่ือลดปัญหาการพ่นสารเคมีก าจัดยุงไม่มีประสิทธิภาพ 100% และต้องเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากในการซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นส่งผลให้การควบคุมโรคล่าช้า รวมทั้งเป็น อันตรายต่อ
ทรัพย์สินของผู้พ่นและประชนชน จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบ ารุงเครื่องพ่น
หมอกควัน ในเขตเทศบาลต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
  1. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น 
  2. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันและประประชาชนมีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน จากการพ่น 
     หมอกควันในการป้องกันและความคุมโรคน าโดยแมลง 
  3. ลดปัญหาควบคุมโรคล่าช้าเนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันเสียขณะปฏิบัติงาน 

 

 
 



3. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
          ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ และผู้ที่สนใจ  จ านวน 100 คน 
 
       ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมษายน – สิงหาคม 2561 

      สถานที่ด าเนินงาน 
          ศาลากาญจนาพิเษก หนองทุ่งมน 

 
4. ผลการประเมินโครงการ   
     1. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น 
   2. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันและประประชาชนมีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน จากการพ่น 
      หมอกควันในการป้องกันและความคุมโรคน าโดยแมลง 
   3. ลดปัญหาควบคุมโรคล่าช้าเนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันเสียขณะปฏิบัติงาน 
 

5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเจริญศิลป์รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน  

8,000 บาท  
- ค่าวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อน าโดยแมลง 1 คน x 1 วันวันละ 600 บาท เป็นเงิน 

600บาท 
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด กว้าง 1.2 ม.×ยาว 2.5 ม.รวม 3 ตารางเมตรๆ ละ 100บาท  

เป็นเงิน 300 บาท 
 

หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุม และเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการภายในประเทศ 

        

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   1. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น 
   2. ผู้ใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันและประประชาชนมีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน จากการพ่น 
       หมอกควันในการป้องกันและความคุมโรคน าโดยแมลง 
   3. ลดปัญหาควบคุมโรคล่าช้าเนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันเสียขณะปฏิบัติงาน 
 



กิจกรรมให้ความรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทดสอบเครื่องในสภานะการจริง 

 

 

 

 

 

 

อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 




