
แบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังชิ้น ปี 2566

ชื่อ โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

1. ผลการดำเนินการมีดังนี้
การดำเนินโครงการเริ่ม ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 -08.30 นะ มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใน 

โครงการ 85 คน และเริ่มดำเน ินก ิจกรรมตั้งแต ่เวลา เวลา 08.45 เป็นต้นไปซึงไม,ตรงกับกำหนดการเนืองจากมี 
เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมบางส่วนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางมาไม่ทันในเวลา 08.30 น. จึงเลื่อนเวลาดำเนิน 
กิจกรรม โครงการ พัฒนาความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็น 
เวลา 08.45 น. โดยการดำเนินกิจกรรมแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องระเบียบและสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิประกันสังคมตามระเบียบ 
ใหม่ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ตาม พรบ.กอง 
ทุนทดแทนที่แก้ไขในปีงบประมาณ 2561 โดยก่อนการให้ความรู้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ได้ทำการทดสอบความรู้ 
ของผู้เข้ารวมกิจกรรม โดยให้เวลาทำแบบทดสอบจำนวน 10 นาที่ หลังจากนั้นได้ให้ความรู้ตามกิจกรรมที่กำหนด โดย 
มีเจ้าหน้าและผู้ประกันตนมีความสนใจในเรืองของกองทุนทดแทนเป็นพิเศษเนืองจาก เคยมีเจ้าหน้าที่ท ี่ใข้ส ิทธิ 
ประกันสังคม ที่ได้รับบาดเจ็บจาการทำงานแต่ไม่เข้าใจระเบียบของกองทุนทดแทนทำให้เสียสิทธิในการขอใช้สิทธิจาก 
กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่เข้าใจชิ้นตอนของการขอใช้สิทธิเบิกค่าขดเขยจากกองทุนทดแทน ทำให้ขาดโอกาสในการ 
รับการซดเชยรายได้ ซึ่งทางวิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมและได้แจ้งซ่องทางในการติดต่อประสานงานให้ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมได้รับทราบแล้ว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการก็ดำเนินไปตามตารางการให้ความรู้ หลังจากการให้ความรู้ได้ 
ทำการทดสอบวัดความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหลังกิจจกรรมให้ความรู้ด้วย โดยจากผลการประเมิน 
ความรู้ก่อน-หลัง การให้ความรู้ จากข้อคำถาม จำนวน 15 ข้อ โดยผู้ที่เ'ข้ากิจกกรม ทั้งหมด 85 คน แต่ผู้จัดรวบรวม 
แบบทดสอบก่อนการให้ความรู้ได้เพียง จำนวน 80 คน จากการประมวลผลพบว่าการวัดความรู้ของผู้เข้ารวมโครงการ 
มิความรู้เรื่องระเบียบและสิทธิประโยชน์ที่สามารถตอบถูกมากว่า 10 ข้อ ร้อยละ 55.25 และตอบถูกน้อยกว่า 10 ข้อ 
ร้อยละ 44.75 หลังจากให้ความรู้แล้ว ได้ให้ผู้เข้ารวมโครงการทำแบบทดสอบหลังกิจกรรม โดยรวบรวมแบบทดสอบ 
ได้ จำนวน 71 คน สามารถแปลผลได้คือมิความรู้เรื่องระเบียบและสิทธิประโยขน์ที่สามารถตอบถูกมากว่า 10 ข้อ ร้อย 
ละ 82.15 และตอบถูกน้อยกว่า 10 ข้อ ร้อยละ 17.85 ตามลำดับ

กิจกรรมที่ 2 เป็นการประเมินสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ โดยการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน 
มีผู้เข้ารวมโครงการได้รับการประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประเมิน 8(711 โดยการวิเคราะห์ความเสียงโดยใช้วิธีการ 
ค ำณ วน ต าม เก ณ ฑ ์ข อ งภ าค ว ิช าเวช ศ าส ต ร ์น ้อ งก ํน แ ล ะล ังค ม  8ล0นแ7 (7100เ10ก6 รเท่โอ] แ๐ร)ว!!อI คณะ
แพทยศาสตร์คิริราช จากผู้เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งหมด 80 คน พบว่า ผลการประเมินผล 8(711 ดังนี้

- ค่า 8(711 ^ 18.5 แสดงถึง อยู่ในเกณฑ์นํ้าหนักน้อยหรือผอม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
- ค่า 81711 18.5 -  22.90 แสดงถึง อยู่ในเกณฑ์ปกติ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25
- ค่า 81711 23 -  24.90 แสดงถึง น้ําห'นักเกิน จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00
- ค่า 8(711 25 -  29.90 แสดงถึง โรคอ้วนระดับที่ 1 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25
จากการสรุปกิจกรรมข้างต้นทำให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานโครงการข้างต้น ส่วนมากร้อยละ 

53.75 มี 8(711 ปกติ กลุ่มที'ม ีค่า 8(711 น ้อยกว่าเกณฑ ์ ร้อยละ 12.50 ซ ึ่งต ้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพน และ 
ผู้'ประกันตนท่ีมิค่า 8(711 เกินเกณฑ์คือ น้ําห'นักเกิน และโรคอ้วนระดับท่ี 1 ร้อยละ 3 5 ,6 .2 5  ที่ต้องได้รับการส่งเสริม 
สุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตเซ่นกัน และผู้รับผิดชอบโครงการจะมิการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ 
ประโยชน์โนการจัดทำแผนงานโครงการในการแก้ไขปีญหาใบลำดับต่อถ้ามีงบประมาณในการสนับเพิ่มเติม ต่อไป



V บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
0  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

2. จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ........ 85.......คน
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ.... 15,825.... บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
งบประมาณเบิกจ่ายจริง ........ 12,825 บาท คิดเบ็เนร้อยละ........... 81.04 

หมายเหตุ 1. ไม่ได้เบิกค่าวิทยากรเนื่องจากใช้วิทยากรจากในหน่วยงาน
2. เบิกค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คนตามแผนงานโครงการที่ 

ได้รับอนุมัติ

4. บิญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
V ไมม่ ี 

[11 ม ี ระบุ

ลงซ่ือ
0^ ผู้รายงาน

(..นายวิรัตน์ ห้าวบุญญาภินิกุล ) 
ตำแหน่ง ...นักวิฃาการสาธารณลุขชำนาญการ 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2565


