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โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขัน้พื้นฐานสําหรับแพทยพยาบาลและนักเทคนิคการแพทยครั้งที ่13 
จํานวนเงิน  500,000 บาท หนวยงาน สถาบันบําราศนราดรู 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. ชื่อโครงการยอยที่ 7: โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขั้นพื้นฐานสําหรับแพทย พยาบาล และนักเทคนิค
การแพทยครั้งที่ 13 
 
2. ยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนานโยบาย มาตรการและบริการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
3. ประเภทงบรายจาย: งบดําเนินงาน  
ผลผลิตที่ 4          การบริการรักษาและฟนฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุมโรคติดตอสําคัญ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพ  
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟนฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุมโรคติดตอสําคัญ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพของ  
                        หนวยงานเพื่อสรางมาตรฐานระบบบริการ 
ผลผลิตยอยที่ 4.1.1 ประชาชนไดรับบริการรักษาและฟนฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุมโรคติดตอสําคัญ โรคอุบัติใหมและ 
                         ภัยสุขภาพ 
กิจกรรมยอยที่ 4.1.1.1 บริการรักษาและฟนฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุมโรคติดตอสําคัญ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพ 
ตัวชี้วัดงบประมาณ SDA0411, SDA0412, SDA0413 
      
4. หลักการและเหตุผล: 
 ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเชื้อดื้อยาที่กอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในวงกวาง คาดวาแตละปจะมี
ผูเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาในประเทศไทยประมาณ 38,000 คน กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาเชื้อ
ดื้อยาดังกลาวมิไดจํากัดเฉพาะการรักษาโรคติดเชื้อในสถานพยาบาลเทานั้น แตเนื่องจากการบริโภคยาตานจุลชีพใน
ภาพรวมมีมูลคามากมหาศาล ทั้งจากการสั่งใชยาปฏิชีวนะโดยแพทยและบุคลากรสาธารณสุข การใชยาตานจุลชีพ
อยางแพรหลายเนื่องจากหาซื้อเองไดงายและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน การใชยาตานจุลชีพในการเลี้ยง
สัตว ประมง การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ การปนเปอนยาตานจุลชีพและเชื้อดื้อยาในหวงโซอาหารและการปนเปอน           
ในสิ่งแวดลอม เปนตน 

คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564            
โดยตั้งเปาหมายลดการปวยจากเชื้อดื้อยาลดลง รอยละ 50 ปริมาณการใชยาตานจุลชีพสําหรับมนุษยลดลง รอยละ 
20 ในป 2564  ทั้งนี้ การจัดการเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศจึงเปนหนึ่งในยุทธศาสตร
สําคัญ ตองอาศัยความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งแพทย บุคลากรสาธารณสุข ผูบริหารสถานพยาบาล และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดผลตอความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร การบริหารจัดการการใชยาตานจุลชีพเปนงานอยาง
หนึ่งในกระบวนการปองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งในปจจุบันทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม จากขอมูลที่ผานมาพบวาการติดเชื้อในโรงพยาบาลสามารถพบไดในทุกโรงพยาบาลในโลก แตมี
ความแตกตางกันในขนาดของปญหาในแตละประเทศ และแตละโรงพยาบาลแมอยูในประเทศเดียวกัน ตัวอยางเชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนประเทศที่มีความเขมงวดในการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลดี
ที่สุดประเทศหนึ่ง มีอัตราอุบัติการณของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลประมาณรอยละ 5 ประเทศอังกฤษ มีอัตรา
อุบัติการณของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รอยละ 9.3 สําหรับประเทศไทย มีผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ประมาณปละหนึ่งลานคนจะมีผูปวยดวยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลปละหนึ่งแสนคน (รอยละ 10) และมีผูที่ถึงแกกรรม
ดวยกลุมโรคนี้ ปละ 3,000 - 7,500 คน จากการศึกษาพบวาผูปวยที่มีโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจะตองอยูใน
โรงพยาบาลนานขึ้นเฉลี่ย 4 วันกลุมผูปวยที่มีการติดเชื้อที่แผลผาตัดตองอยูในโรงพยาบาลนานขึ้นอีกเกิด 10 วัน ผลที่
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ตามมาคือโรงพยาบาลสามารถรับผูปวยใหมไดนอยลงอัตราการครองเตียงของผูปวยสูงขึ้นโรงพยาบาลตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้นผูปวยเองก็ตองทนทุกขทรมานเพิ่มขึ้นจากโรคติดเชื้อตองหยุดงานนานขึ้นและเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตามโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการปองกัน ควบคุมการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ  สามารถปองกัน
หรือทําใหลดลงได หากมีระบบการเฝาระวังโรคที่ดี  มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีทักษะความชํานาญ
ในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ  โดยเฉพาะหากมีมาตรฐานการในการปฏิบัติเพื่อการปองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อที่บุคลากรทุกระดับเขาใจสามารถนําความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค
ขางตนบุคลากรท่ีมีหนาที่ในการเฝาระวังหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของแต
ละโรงพยาบาลจะตองผานการอบรมเพ่ือใหมีความรู ในเรื่องที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหลดอุบ ัติการณของการปวยและการตายจากโรคติดเชื ้อใน
โรงพยาบาล และเชื ้อดื้อยาตานจุลชีพลดลง ซึ่งจะชวยปองกัน และลดอัตราการปวย การตายลงได ซึ ่งการ
พัฒนางานดานวิชาการในครั้งนี้จะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาการถายทอดวิชาการ การแลกเปลี่ยนองคความรู 
ผลงานวิชาการตาง ๆ จะสงผลดีตอการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศรวมถึงประชาชนผูรับบริการไดรับบริการที่ดีมี
มาตรฐานอีกดวย 
 สําหรับการอบรมวิชาการในครั้งนี้เปนการอบรมการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยไดรับความ
รวมมือจากหลายภาคสวน ในการอนุเคราะหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญดานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ มาให
ความรูเกี่ยวกับการเฝาระวัง ปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เชื้อดื้อยาตานจุลชีพ การสอบสวนการระบาด การควบคุมโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซ้ํา การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้ออยางมีประสิทธิภาพ และการบริการผา เปนตน 
เพื่อใหการดําเนินงานปองกัน ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรอันจะเปนประโยชนตอผูรับบริการสืบไป 
 
5.วัตถุประสงค: 

5.1 เพื่อพัฒนาความรูขั้นพื้นฐานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของแพทย พยาบาล 
     และนักเทคนิคการแพทย 
5.2 พัฒนาความรวมมือดานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อระหวางบุคลากรและหนวยงาน 
5.3 สรางองคกรเครือขายการทํางานดานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
5.4 เกิดความรวมมือของบุคลากรสาธารณสุข ที่จะรวมกันพัฒนางานบริการดานโรคติดเชื้อสูการตรวจรักษา 
     การดูแลและปฏิบัติการพยาบาลทีเ่ปนเลิศ  
 

6.ระยะเวลาดําเนินโครงการ: เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 
 
7.เปาหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ:  
 

7.1 ผลผลิตโครงการ  
 

ลําดับ ผลผลิตของโครงการ จํานวน หนวยนับ 

1 
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขไดรับการอบรมความรู
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

250 คน 
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7.2 ตัวชี้วัดของโครงการ  
 

ลําดับ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ จํานวน หนวยนับ 
1 เชิงปริมาณ : รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการ

อบรมตามโครงการที่กําหนดไว 
≥ 90 รอยละ 

2 เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรม 
               : หลังการอบรมผูเขารวมประชุมมีความรู 
ในเรื่องการปฏิบัติงานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 
ในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

≥ 80 
≥ 20 

รอยละ 
รอยละ 

3 เชิงเวลา : รอยละของกิจกรรมในโครงการฯ สามารถดําเนินการ
เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

≥ 80 รอยละ 

 
8. วงเงินงบประมาณโครงการ: เงินงบประมาณ ประจําป 2562 จํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

 
9. กิจกรรมการดําเนินงานในโครงการ / ประมาณการคาใชจาย: 
 
ลําดับ กิจกรรม/โครงการยอย ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ประมาณการคาใชจาย 

1 กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ความพรอมกอนการ
อบรม 
 
 

ต.ค.61 - 
พ.ย.61 

-บุคลากร
ภายในสถาบัน
บําราศนราดูร 
- บุคลากร
สาธารณสุข
จากภาครัฐและ
เอกชน 
- นักวิชาการ
สาธารณสุข 

1.1  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน:  ไมมีคาใชจาย 
1.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน:  1,050 บาท 
  - คาอาหารวางผูเขาประชุมมื้อละ  
      35 บาท × 30 คน × 1 ครั้ง             = 1,050 บาท 
1.3  ประชาสัมพันธโครงการ: 20,000 บาท 
  - คาจัดสงไปรษณีย  
    20 บาท× 1,000 แหง              = 20,000 บาท 
 1.4  ขอคํารับรองหลักสูตรจากสถานศึกษา:  
 3,500 บาท (ดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบ  
 จากผูบริหาร) 
  - รับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 2,500 บาท 
  - รับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย 1,000 บาท 
1.5 วัสดุสํานักงาน/ประสานสถานที่: 24,750 บาท 

  - คาวัสดุสํานักงาน               =24,750 บาท 

  
รวม : 49,300  บาท
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการยอย ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ประมาณการคาใชจาย 
2 กิจกรรมที่ 2 การจัด

อบรม 
(ผูเขาอบรม 200 คน
วิทยากร 50 คน) 

พ.ย.- ธ.ค.61 - บุคลากร
สาธารณสุข
จาก 
ภาครัฐและ
เอกชน 
- นักวิชาการ
สาธารณสุข
ผูปฏิบัติงาน
ดานการ
ปองกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล 

 หลักสูตรแพทย 50 ราย 3 วัน (วิทยากรและ  
 คณะทํางาน อีก 20 คน) รวมเปน 70 ราย 
 (175,500 บาท) 
 - คาเดินทางวิทยากรในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล  
   400 บาท × 30 คน = 12,000 บาท 
 - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน  
   1,200 บาท×10 ชั่วโมง = 12,000 บาท 
 - คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ  
   600 บาท ×40 ชั่วโมง = 24,000 บาท 
 - คาอาหาร (ไมครบทุกมื้อ)  
   450 บาท × 70 คน × 3 วัน = 94,500 บาท 
 - อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
   50 บาท× 2 มื้อ× 70 คน × 3 วัน = 21,000 บาท 
 - คาหองพักจํานวน 2 หอง  
   1,500 บาท × 2 หอง × 4 วัน = 12,000 บาท 
 
หลักสูตรเทคนิคการแพทย 50 ราย 5 วัน 
(137,500 บาท) 
 - คาอาหาร (ไมครบทุกมื้อ)  
   450 บาท × 50 คน × 5 วัน = 112,500 บาท 
 - อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
   50 บาท× 2 มื้อ× 50 คน × 5 วัน = 25,000 บาท 
 
หลักสูตรพยาบาล 100 คน (วิทยากรและคณะทํางาน 
อีก 10 คน)  10 วัน (137,500 บาท) 
- คาอาหาร (ไมครบทุกมื้อ)  
 450 บาท × 25 คน × 10 วัน = 112,500 บาท 
 - อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
 50 บาท× 2 มื้อ× 25 คน × 10 วัน= 25,000 บาท 
 

 รวม : 450,500  บาท
3 กิจกรรมที่ 3 หลังการ

อบรม 
3.1 สรุปผลการจัดอบรม 
 

เมษายน 
2562 

บุคลากรภายใน
สถาบัน 
และผูเชี่ยวชาญ
ดานIC จาก 
 

3.1 สรุปผลการจัดอบรม: 200 บาท 
- รูปเลมสรุปผล = 200 บาท 
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โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขัน้พื้นฐานสําหรับแพทยพยาบาลและนักเทคนิคการแพทยครั้งที ่13 
จํานวนเงิน  500,000 บาท หนวยงาน สถาบันบําราศนราดรู 

 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการยอย ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ประมาณการคาใชจาย 
3 3.2 การประชุมเพื่อ

สรุปผลหลังการ
ดําเนินงาน 

มีนาคม 62 ภายนอก
สถาบันฯ 

3.2 ประชุมเพื่อสรุปผลหลังการดําเนินงาน: บาท 
 - การประชุมเพื่อสรุปผลหลังการดําเนินงาน 1 ครั้ง 
   
 

                                   รวม : 200 บาท 

รวมงบประมาณทั้งโครงการ                                            500,000บาท 

 
หมายเหตุ: 1. คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดทุกหมวดกิจกรรมโดยตองผานการพิจารณาเห็นชอบ 

       จากหัวหนาหนวยงาน 
              2. แนบแผนการดําเนินงานและการเบิกจายทายโครงการ 
 
10. พื้นที่เปาหมาย/สถานที่ดําเนินโครงการ: 
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 

 
11. กลุมเปาหมาย/ผูรวมดําเนินการ:     
 บุคลากรภายในสถาบันบําราศนราดูร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 และสถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง ที่รับผิดชอบงาน IC บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและอื่นๆที่เกี่ยวของดานการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 

1. บุคลากรในทีมสุขภาพมีความรูและความเขาใจการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เปน
ปญหาสําคัญไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทีมสุขภาพใหสามารถบริหารและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปดโอกาสใหเครือขายงาน IC ระดับประเทศไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสานขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อซึ่งกันและกัน 

4. สรางบรรยากาศวิชาการและสรางนักปฏิบัติรุนใหมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนางานปองกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 
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โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขัน้พื้นฐานสําหรับแพทยพยาบาลและนักเทคนิคการแพทยครั้งที ่13 
จํานวนเงิน  500,000 บาท หนวยงาน สถาบันบําราศนราดรู 

 

13. ผูรับผิดชอบโครงการ: 
 
 
  ...................................... 
ชื่อ - สกุล  นางวราภรณ  เทียนทอง  
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
เบอรโทรศัพท  02 5903443 
e mail:  varaporn.thientong2@gmail.com 
 
14. ผูเสนอโครงการ: 
 
 
  ...................................... 
ชื่อ - สกุล  นายแพทยวีรวัฒน  มโนสุทธิ  
ตําแหนง  รองผูอํานวยการสถาบันฝายปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
เบอรโทรศัพท  02 5903421 
 
15. ผูอนุมัติโครงการ: 
 
 
  ...................................... 
ชื่อ - สกุล  นายอภิชาต วชิรพันธ  
ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 
เบอรโทรศัพท  02 5903480 
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โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขัน้พื้นฐานสําหรับแพทยพยาบาลและนักเทคนิคการแพทยครั้งที ่13 
จํานวนเงิน  500,000 บาท หนวยงาน สถาบันบําราศนราดรู 

 

 

ลําดับ
ความ 
สําคัญ 
 (1) 

โครงการยอย/ กิจกรรม 
(2) 

พื้นที่
เปาหมาย 
(3) 

กลุมเปาหมาย 
(4) 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 
(5) 

หนวย
นับ 
(6) 

แผนงาน/แผนเงิน 
(7) 

งบประมาณ
รวม 
(8) 

คา
น้ําหนัก
ของ
กิจกรร
ม   (9) 

มาตร 
การ 
( 10) ภายใน ภายนอก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค
. 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนการเบิกจาย
งบประมาณ 

                                        

1 โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นขั้นพื้นฐานสําหรับ
แพทย พยาบาล และนกั
เทคนิคการแพทยครั้งที ่13 

จังหวัด
กรุงเทพ 
มหานคร/
ปริมณฑล 

บุคลา
กร

ภายใน
สถาบั

น
บําราศ
นราดูร 

บุคลากร
สาธารณสุขจาก 

ภาครัฐและ
เอกชน 

,นักวิชาการ
สาธารณสุข
ผูปฏิบัติงาน

ดานการปองกัน
และควบคุมโรค

ติดเชื้อใน
โรงพยาบาล,

ผูเชี่ยวชาญดาน
IC จาก 

ภายนอก
สถาบันฯ 

ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

คน            250  100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1P13_
M2 

บาท 49,300 450,500     200 
 

     500,000 

กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความ
พรอมกอนการอบรม 

ต.ค.61 – 
พ.ย.61 

ครั้ง 1            1 20 

บาท 49,300            49,300 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดอบรม พ.ย.61 – 
ธ.ค.61 

ครั้ง  1           1 50 

บาท  450,500           450,500 

กิจกรรมท่ี 3 หลังการ
อบรม 
3.1 สรุปผลการจัดอบรม 
3.2 การประชุมเพื่อ
สรุปผลหลังการดําเนินงาน 
 

มี.ค.62- 
เม.ย. 62 

ครั้ง       1      2 30 

บาท       200      200 

รวมงบประมาณ                  500,000   


