
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลและ 
สถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปงีบประมาณ 2563 

 
 



บทสรุป 
โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลและ 

สถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดพฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัย และเพ่ิมพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการท างาน 
2. เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการท างาน 
3. เพื่อตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากการท างาน 
4. เพ่ือลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างาน 
5. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้เป็นนิสัย 
6. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

 

 

 

 

 

 



โครงการนี้ได้จัดท าข้ึน ณ ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีข้ันตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทุกคน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ ได้รับทราบ ประสาน
วิทยากรเพื่อบรรยายความรู้วิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 197 คน  ใช้งบประมาณจากเงินสนับสนุน
งบประมาณโครงการจาก เงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์รวมทั้งสิ้น  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 

 สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 ให้ความรู้
แก่บุคลากร เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถป้องกันอุบัติแหตุจากการท างานได้ 
 
  
 

                                                    งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

                                                     กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข เป็นการด าเนินงานเพ่ือ
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาล  ซึ่งนับเป็นผู้
ประกอบอาชีพในสถานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์  การพยาบาล  การสาธารณสุข  
อันมีสภาพแวดล้อมการท างานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านกายภาพ
และชีวภาพ  รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมในการท างาน   หากไม่ได้รับการจัดการที่ดีแล้ว บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลนับว่า มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการท างานที่ไม่น้อยกว่าผู้ประกอบอาชีพในภาค
การท างานอ่ืนๆ แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลส่วนใหญ่นั้นเป็นบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในระดับที่สูงกว่าบุคลากรด้านอ่ืนๆ แต่ในฐานะผู้
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้อ่ืนนั้น  บางครั้งอาจมองข้ามหรือละเลยการดูแลสุขภาพของตนเองและเพ่ื อน
ร่วมงานได้ ในขณะที่ภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้น ก็มีเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เช่น พนักงานรักษาความ
สะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่โรงครัว โรงซักฟอก งานซ่อมบ ารุง ที่อาจมีความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพจากการท างานไม่มากนัก ร่วมปฏิบัติงาน ในสถานที่เดียวกัน  จึงนับว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
การท างานเช่นกัน 
 โรงพยาบาลเจริญศิลป์เป็นสถานบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งมีกระบวนการท างานเป็นขั้นเป็น
ตอน ท าให้ต้องมีหน่วยงานอื่นๆ มาสนับสนุน เช่น หน่วยจ่ายกลาง  หน่วยซ่อมบ ารุง  หน่วยพยาธิวิทยา  แผนก
รังสีวินิจฉัย (X-Ray)  หน่วยซักฟอก  เป็นต้น  ในแต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะงาน สภาพการท างานและ
สิ่งแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกันไป  เจ้าหน้าที่ที่ท างานในโรงพยาบาลจึงมีโอกาสสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่
สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจมีผลต่อชีวิต  การบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงรุ นแรงและมี
ผลกระทบต่อสุขกายและใจ  เช่น สารเคมี  วัสดุอุปกรณ์  พลังงาน  วิธีการท างาน  หรือสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  เป็นต้น  
 คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโรงพยาบาลเจริญศิลป์  ได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  จึงได้จัดท าโครงการ เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรทุกฝ่าย/แผนก และตระหนักถึงการ
สัมผัสสิ่งคุกคาม/สิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายจากการท างานส าหรับเจ้าหน้าที่คปสอ.เจริญศิลป์ 
 

2.วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 

1. เพ่ือลดพฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัย และเพ่ิมพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการท างาน 
2. เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการท างาน 
3. เพื่อตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากการท างาน 
4. เพ่ือลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างาน 
5. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้เป็นนิสัย 
6. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
 

3.ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
จ านวน 197 คน 



ระยะเวลาด าเนินงาน 
กรกฎาคม –  กันยายน พ.ศ.2563 

สถานที่ด าเนินงาน  
  

ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 

4.ผลการประเมินโครงการ   
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยวัดจากแบบประเมินความพึงใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ    
 

5.สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ จาก  เงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 197 คน × 50 บาท × 1 มื้อ                             เปน็เงิน 9,850 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 197 คนๆละ ๒๕ บาท x ๒ มื้อ     เป็นเงิน  9,850 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาดกว้าง 1.2 ม.×ยาว 2.5 ม. รวม 3 ตารางเมตรๆละ 100 บาท  
                                                                                                      เปน็เงิน 300 บาท 
           รวมเป็นเงิน20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุม และเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการภายในประเทศ 

 

6.สรุปผล 
   

6.1 สรุปผลตามเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดในโครงการ คือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

และสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 197  คน  

(ร้อยละ 100) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

6.2 สรุปผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1. ด้านวิทยากร 2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 3. 
ด้านความรู้ความเข้าใจ และ 4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ด้านวิทยากร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90 รองลงมา คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมและการตอบข้อซักถาม
ในการฝึกอบรม  
2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95 รองลงมา คือ การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมและการตอบ
ข้อซักถามในการฝึกอบรม  
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ร้อยละ 80 
4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ พบวา่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95 รองลงมา คือ คาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ร้อยละ 92 



โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลและ 
สถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 
 
 

 
 


