
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์กลุ่มการพยาบาล โทรศัพท์. 0 3744 9777  

ที่    สก 0032.301.09.02/267          วันที่   27 มกราคม 2564 

เรื่อง  ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอ
วังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 
กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 

 1.เรื่องเดิม 
  ตามท่ีกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติให้จัดดำเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดี
ด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 นั้น 

 ๒.ข้อเท็จจริง 
   กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการโครงการฯ  ดังกล่าวแล้วเสร็จ 
และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยอำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่าย
บริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา 
เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 
เรียบร้อยแล้วนั้น 

 

 ๓.ข้อพิจารณา   
    3.๑ หากเห็นชอบโปรดลงนามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ  
      3.๒ อนุญาตให้นำประกาศฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เพื่อให้
สาธารณชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร โดยทั่วกัน 

 

 4.ข้อเสนอ  
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
(นางน้ำค้าง  พรหมเสน) 

                                                                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         
              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
     อนุมัติ  
 
 
 
              (นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล) 
       นายแพทย์เชี่ยวชาญ รกัษาการในตำแหน่ง 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จากเงินบำรุงโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยอำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 
1.ผลการดำเนินงาน 
            ดำเนินกิจกรรมตามโครงการระหว่างเดือน ธันวาคม2563- มกราคม2564 โดยเริ่มกิจกรรม5.4 
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน โดยการฟ้ืนฟูความรู้ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานแก่
เจ้าหน้าที่ก่อนในวันที่ 23 ธันวาคม 2563โดยกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์  และ         
รพสต.ในเครือข่าย จำนวน 15 คน  และดำเนินการกิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วย
เบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564  ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานใน
อำเภอวังสมบูรณ์ ประมาณ 800 คน โดยมีทีมร่วมปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลวังสมบูรณ์และ   รพสต.ใน
เครือข่าย จำวน 15 คนรวม 9 ครั้ง หลังสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการพบว่า 

1. Mild NPDR จำนวน 79 ราย 
2. Moderate NPDR จำนวน 16 ราย 
3. Severe NPDR จำนวน 3 ราย 
สรุปถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน.ในปี2565ต่อไป จากผู้ป่วยมาตรวจคัดกรอง 778 คนจาก
กลุ่มเป้าหมาย 800 คนคิดเป็นร้อยละ 97.25 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงที่พบความผิดปกติได้ตระหนักการ
เฝ้าระวัง และกลุ่ม Severe NPDRร้อยละ 0.39 ส่งพบจักษุแพทย์ 

2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
     2.1บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรวจคัดกรอง 778 คน 
3.การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ         17,550           บาท 
          งบประมาณเบิกจ่ายจริง         17,550           บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ  
4.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน                       
     มี ตรวจได้ไม่ครบเนื่องมีผู้ป่วยเบาหวานที่ติดเตียงไม่สามารถมาได้ แต่ได้ติดตามการตรวจเลือดและการ
ตรวจการอ่านแผ่นชาร์ต 

            
                                                                   

                                                                      ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน 
                                                                                     (นางน้ำค้าง     พรหมเสน) 
                                                                           ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
                                                                                    วันที่ 27 มกราคม 2564 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จากเงินบำรุงโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยอำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้ในการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานปี2564 เรียนรู้อ่านภาพจอประสาทตาแก่เจ้าหน้าที่ทีมพยาบาล และ      

รพสต.ในเครือข่ายโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
1.ผลการดำเนินงาน 
            ดำเนินกิจกรรมตามโครงการระหว่างเดือน ธันวาคม2563- มกราคม2564 โดยเริ่มกิจกรรม5.4 
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน โดยการฟ้ืนฟูความรู้ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานแก่
เจ้าหน้าที่ก่อนในวันที่ 23 ธันวาคม 2563โดยกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์  และ         
รพสต.ในเครือข่าย จำนวน 25 คนโดยมีการเรียนรู้การถ่ายภาพและอ่านภาพจอประสาทตา  และดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ปี 2564    ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอวังสมบูรณ์ ประมาณ 800 คน โดยมีทีม
ร่วมปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลวังสมบูรณ์และ   รพสต.ในเครือข่าย  
        สรุปถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการถ่ายภาพและอ่านภาพจอประสาทตา ในผู้ป่วยเบาหวาน 
2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
     2.1บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรวจคัดกรอง 25 คน 
3.การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   3,250    บาท 
          งบประมาณเบิกจ่ายจริง   3,250     บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและราชื่อผู้ร่วมโครงการแนบท้าย 
4.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน                       
    ไม่มี 

            
                                                                   

                                                                      ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน 
                                                                                     (นางน้ำค้าง     พรหมเสน) 
                                                                           ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
                                                                                  วันที่ 27 มกราคม 2564 
                                                      
 
 
 
 
 



  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานปี 2564   
เรียนรู้อ่านภาพจอประสาทตาแก่เจ้าหน้าที่ทีมพยาบาล และ  รพสต.ในเครือข่ายโรงพยาบาลวังสมบูรณ ์

 ปีงบประมาณ 2564 คป.สอ. วังสมบูรณ์ 
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ 

 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1 นางน้ำค้าง พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.วังสมบูรณ ์
2 นางช่ืนฤทัย วรรณเกต ุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังสมบูรณ ์
3 นางสาวสุชาดา ฆ้องลัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.วังสมบูรณ ์
4 นางสาวสิมาพร ชัยศร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังสมบูรณ ์
5 นางสาวพรรณิภา เทีย่งธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.วังสมบูรณ ์
6 นางสาวกอแก้ว วงษ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.วังสมบูรณ ์
7 นางสาวจีรนันท์ กอบัวกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังสมบูรณ ์
8 นายนิธิวัฒน์ กลิ่นเกษร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รพ.วังสมบูรณ ์
9 นางสาวภัทรพร สียา นักวิชาการสาธารณสุข(ทันต) รพ.วังสมบูรณ ์

10 นางสาวพรนิภา สุบุผา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังสมบูรณ ์
11 นางสาวทิพย์นรินทร์ ขุนศร ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ซับสิงห์โต 
12 นางเรียม แก้วประดับ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ทุ่งกบินทร ์
13 นางสาวยุรฉัตร์ สวสัด ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอน.วังสมบูรณ ์
14 นางวาสนา นามเหลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บา้นถวายฯ 
15 นางสาวซุติกาญจน์    

  บุญเพิ่ม 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.คลองเจรญิสุข 

16 นางสาวกมลมาตย์ ลอยแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บา้นวังใหม่ 
17 นางสาวสณุิสา ดีวงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.ซับสิงห์โต 
18 นายอดิศักดิ์ นนท์วงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.คลองเจรญิสุข 
19 นางสาววนิดา ญาติครบรุ ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.บา้นถวายฯ 
20 นางสาวพัทรินทร์ นุชิตภาพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สอน.วังสมบูรณ ์
21 นางสาวเอมวิกา 

 นนทะคำจันทร ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังสมบูรณ ์

22 นางทิวาพร  
ปัญญาประเสริฐกิจ 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.ทุ่งกบินทร ์

23 นางสาวขนิษฐา เจียงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.คลองเจรญิสุข 
24 นางสาวบุญญานุช  

สอนสุภาพ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.บา้นถวายฯ 

25 นางสาวจุฑารักษ์ บญุลับ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.บา้นถวายฯ 
26 นายชาญวุฒิ  

ปัญญาประเสริฐกิจ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.ซับสิงห์โต 

 


