


รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น  
ในเขตเทศบาลต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายบ ารุงศักดิ์  แสนสวาท 
นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
 
 

 
 

 
 



บทสรุป 
 โครงการพัฒนาศักยภาพต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น ในเขตเทศบาลต าบลเจริญ
ศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 
  2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอ าเภอ-ต าบลให้มีความพร้อมในการดูแล เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในชุมชน 
  3. เพ่ือลดอัตราการป่วยของโรคระบาดและโรคเรื้อรังในอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 
 

 
 

 

 

 

 



 โครงการนี้ได้ขึ้น ณ ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ระหว่างวันที่ 25 กันยายน  2561 มีข้ันตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ อสม.และผู้สนใจทุก
คนในในเขตต าบลเจริญศิลป์ได้รับทราบ ประสานวิทยากรเพ่ือบรรยายความรู้วิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 100 คน  ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเจริญศิลป์เป็นเงินทั้งสิ้น 10100
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 สรุปผลการประเมินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น 
ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ท าให้เกิดภาคีเครือข่าย
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาศักยภาพบุคลากรต าบลให้มีความพร้อมในการดูแล เฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคในชุมชน 
                                                       
 

นายบ ารุงศักดิ์  แสนสวาท 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

ในปัจจุบัน โรคติดต่อที่ส าคัญหลายโรคที่ไม่เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ได้กลับมาเป็นโรคติดต่อที่อันตราย
และมีความรุนแรงมาก มีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เช่น โรคไข้หวัดนก 
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของศตวรรษที่ 
๒๑ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบมากที่สุดอัน
เนื่องมาจากเป็นโรคที่ติดต่อง่าย ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ท าให้มี
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไปเป็นจ านวนมาก ดังจะเห็นได้จากรายงานขององค์การอนามัยโลก จึงเป็นมูลเหตุให้เกิด
ความวิตก กังวล และความกลัวในวงกว้าง ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  
          กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เห็นชอบนโยบายอ าเภอ  ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยใช้
อ าเภอเป็นจุดเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพระดับอ าเภอที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  ทัน
เหตุการณ์ โดยก าหนดคุณลักษณะต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 2 ด้าน ประกอบด้วย  การมีระบบ
ระบาดวิทยาระดับที่ดี และมีผลส าเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่ส าคัญโดยแยกเป็นโรคตามนโยบาย  6  
โรค โรคที่เป็นปัญหา  4 โรค  โดยกรมควบคุมโรคได้จัดกระบวนการการระดมความคิดเห็น สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ หลักคิด ประโยชน์และแนวทางการพัฒนา “อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” กับ
เครือข่ายหลักที่ส าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข ปศุสัตว์ และประชาสังคม ต่างๆ 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ  ทีมควบคุมโรค
เข้มแข็งระดับต าบล เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อย่าง
เข้มข้น จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อย่างเข้มข้น ต าบลเจริญศิลป์  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ขึ้น 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอ าเภอ-ต าบลให้มีความพร้อมในการดูแล เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในชุมชน 
3. เพ่ือลดอัตราการป่วยของโรคระบาดและโรคเรื้อรังในอ าเภอเจริญ 

  

ขอบเขตของการด าเนินงาน 

  1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายเขตเทศบาลต าบลเจริญศิลป์และผู้สนใจ
เข้าร่วม จ านวน  100 คน 



 

 

       ระยะเวลาด าเนินการ 
  มิถุนายน – สิงหาคม 2561 

      สถานที่ด าเนินงาน 
           ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

4. ผลการประเมินโครงการ   
  1. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอ าเภอ-ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อย่างเข้มข้น 
  2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อย่างเข้มข้น 

 

5.สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
     ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 10,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คนๆละ 80 บาท  
     เป็นเงิน  8,000 บาท  

- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อน าโดยแมลง 3 คน x 1 วันวันละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800
บาท 

- 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. มีภาคีเครือข่ายทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วครอบคลุมทั้งต าบล   
 2.บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพด้านความพร้อมในการดูแล เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในชุมชน 
 3. มีผลส าเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคท่ีส าคัญที่ก าหนดในการด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน อย่างเข้มข้น ปี 2561 
 



กิจกรรมให้ความรู้ 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

 




