
ผลการด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
1. กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณให้ หน่วยงาน

ต่างๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนโครงการที่รับการสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
เชียงราย 
ล าดับ หน่วยงาน โครงการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 รพ.เชียงรายประชา
นุเคราะห์ 

คลังอุปกรณ์เพ่ือผู้ป่วยระยะท้าย 362,000.- 9.33 

2 สมาคมผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ดูแลเพื่อไปฟ้ืนฟู
ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 

166,640.- 4.29 

3 รร.เชียงรายปัญญานุ
กูล 

โครงการอบรมฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาและเด็กออทิสติก 

142,250.- 3.67 

4 รพ.แม่ลาว คลังอุปกรณ์เพ่ือผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพาและผู้ป่วยระยะ
ท้าย 

285,000.- 7.34 

5 อบต.บัวสลี โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเป็นผู้ป่วยติด
เตียงของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

9,600.- 0.25 

6 รพ.เวียงป่าเป้า คลังอุปกรณ์เพ่ือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 210,000.- 5.41 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 8,550.- 0.22 
7 สสอ.เวียงป่าเป้า โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้อง

ได้รับการฟ้ืนฟูและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟู 
60,000.- 1.55 

8 อบต.สันสลี โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วย 10,000.- 0.26 

9 รพสต.ป่าตึง 
 

คลังอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 199,500.- 5.14 

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 27,000.- 0.70 

10 รพ.แม่ฟ้าหลวง คลังอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 200,000.- 5.15 

11 อบต.ห้วยไคร้ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติด
เตียง 

10,000.- 0.26 

12 ชมรมผู้สูงอายุต าบล
ป่าสัก 

โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงต าบลป่าสัก 

10,000.- 0.26 

13 รพ.พาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือศูนย์ร่มโพธิ์ 406,950.- 10.49 

โครงการพัฒนาผู้ดูแล ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่
ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

60,000.- 1.55 



14 อบต.ป่าหุ่ง โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติด
เตียง 

9,350.- 0.24 

15 อบต.ดอยงาม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน
ติดเตียง 

10,000.- 0.26 

16 อบต.หัวง้ม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน
ติดเตียง 

9,650.- 0.25 

17 รพ.ป่าแดด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชนอ าเภอ
ป่าแดด 

165,500.- 4.26 

18 ทต.ป่าตาล พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ต าบลป่าตาล 93,000.- 2.40 

19 ทต.ป่าแงะ โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
ในชุมชน 

10,000.- 0.26 

20 สสอ.เทิง 
 

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการและ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

230,500.- 5.94 

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแล ผู้พิการและผู้สูงอายุ 57,300.- 1.48 

21 ทต.บ้านปล้อง โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน
ติดเตียง 

10,000.- 0.26 

22 ทต.เชียงเคี่ยน โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติด
เตียง 

9,990.- 0.26 

23 อบต.ปล้อง โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ 

10,000.- 0.26 

24 อบต.หงาว โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 10,000.- 0.26 

25 รพ.ดอยหลวง คลังอุปกรณ์เพ่ือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน 206,000.- 5.31 

26 สสอ.เวียงแก่น จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อผู้ป่วยที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

366,300.- 9.44 

27 ทต.ม่วงยาย โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ 10,000.- 0.26 

28 รพ.พญาเม็งราย ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอ าเภอพญาเม็งราย 

379,690.- 9.78 

29 รพ.ขุนตาล 
 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน อ าเภอ
ขุนตาล 

62,000.- 1.60 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน 64,250.- 1.66 

รวม 3,881,020.- 100 

 



 จากตารางที่ ๑.๑ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน 29 
หน่วยงาน รวมจ านวนโครงการ 34 โครงการ งบประมาณ 3,881,020 บาท เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ 
จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 714,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.41 โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกาย
อุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ จ านวน 13 โครงการ จ านวน 3,166,440 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 81.59 
 

1.2 แผนภูมแิสดงจ านวนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
 

 
 
 จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งหมดจ านวน 3,881,020 บาท แยกเป็น
หน่วยบริการ งบประมาณ 3,350,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 
211,590 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.45 องค์กรผู้สูงอายุ จ านวน 176,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 และ
องค์กรอ่ืน จ านวน 142,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 ส่วนองค์กรคนพิการ ไม่ขอรับการสนับสนุน 
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1.3 แผนภูมภิาพแสดงการจัดบริการครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 

 
  จากแผนภูมิรูปภาพที่ 1.3 แสดงพื้นที่แต่ละอ าเภอที่ขอรับการสนับสนุนในการจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพ 
ทั้งหมด 14 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 77.77  
 
 
 
 



1.4 แผนภูมแิสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม และจัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับบริการทางการแพทย์ จ าแนกตามอ าเภอ 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 1.4 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม และจัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับบริการทางการแพทย์ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม จ านวน 2,130 คน จ าแนก
ตามอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอที่ได้กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมสูงสุด อ าเภอเทิง จ านวน 530 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.88 รองลงมาเป็นอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน 470 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07  และอ าเภอเมือง
เชียงราย 410 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 
 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ จ านวน 
448 ชิ้น จ าแนกตามอ าเภอดังนี้ อ าเภอที่มอบเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทาง
การแพทย์สูงสุด อ าเภอพาน จ านวน 111 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมาอ าเภอป่าแดด จ านวน 54 
ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 12.05 และอ าเภอเวียงแก่น จ านวน 53 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 11.83 
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1.5 ตารางแสดงจ านวนรายการเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เก่ียวกับบริการทางการแพทย์แยกตามหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
ล าดับ รายการ รพศ. รพ. 

แม่ลาว 
รพ. 
วปป 

รพสต. 
ป่าตึง 

รพ. 
มฟล 

รพ. 
พาน 

รพ. 
ป่าแดด 

ทต. 
ป่าตาล 

สสอ. 
เทิง 

รพ. 
ดอยหลวง 

สสอ. 
เวียแก่น 

รพ. 
พญาเม็ง 
ราย 

รพ. 
ขุนตาล 
 

 
รวม 

1 เครื่องผลิตออกซิเจน 10 10 5 3 5 10  2 5 12 5 10  77 
2 เตียงผู้ป่วย 5 5 5   5  2 5  5 5  37 
3 ที่นอนลม 12 10  7 10 10   8  13   70 
4 เครื่องดูดเสมหะ 10   2 10 2   5 4  5 8 46 
5 Whell Chair มาตรฐาน    11          11 
6 รถนั่งคนพิการ ปรับ

นอน 
   2  2 5      1 10 

7 รถนั่งคนพิการ พับได้    2  5  5   20 15  47 
8 เบาะรองนั่ง      5        5 
9 ไม้เท้าอลูมิเนียม3ขา      20     4   24 

10 รถนั่งคนพิการ มีที่นั่ง
ถ่าย 

     2        2 

11 กางเกงผ้าอ้อม      50      10  60 
12 รถนั่งคนพิการ ปรับ

ไม่ได้ 
      10       10 

13 รถสามล้อโยก       10     3  13 
14 ไม้ค้ ายันรักแร้       10    6   16 
15 ไม้เท้าคนตาบอดพับได้       10       10 

รวม 37 25 10 27 25 111 45 9 23 16 53 48 9 438 



  ตารางที่ 1.5 แสดงจ านวนรายการเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์
จ าแนกตามรายการ ดังนี้ เครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่มีการขอรับการ
สนับสนุนทั้งหมด 15 รายการ สูงสุดเป็นเครื่องผลิตออกซิเจน จ านวน 77 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.57 
รองลงมาที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จ านวน 70 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.98 และรถนั่งคนพิการพับได้ 
จ านวน 47 คัน คิดเป็นร้อยละ 10.73 ส่วนกางเกงผ้าอ้อมมีการขอรับสนับสนุน 60 ห่อ คิดเป็นร้อยละ 
13.70 
   หน่วยงานที่จัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ สูงสุด 
โรงพยาบาลพาน จ านวน 10 รายการ 111 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ25.34  รองลงมา ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 6 รายการ 53 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 12.10  และโรงพยาบาลพญาเม็งราย จ านวน 6 
รายการ 48 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 10.96 
 
ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 

1. ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
1.1 ตามโครงการคลังอุปกรณ์เพ่ือผู้ป่วยติดบ้านติดเตรียงในชุมชน ประจ าปี 2561 เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ป่ายเรื้อรังในชุมชน ได้รับการดูแลฟ้ืนฟูสภาพโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
ดูแลและฟ้ืนฟูสภาพ และผู้สูงอายุ ผู้ดูแล มีทักษะดูแลสุขภาพตัวเอง ส่งผลให้ลดภาวะพ่ึงพิง 

1.2 การอบรมโครงการได้ประโยชน์มากเพราะผู้ที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายกองทุนฯ มีความรู้ในการดูแล
อย่างถูกต้อง สามารถฟ้ืนฟสูุขภาพด้านจิตใจที่ดีขึ้น  
 1.3 มีคุ้มค่า เพราะท าให้ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้และทักษะในการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
ได้ถูกต้อง อีกทั้งผู้พิการยังมีก าลังใจในการดูแลผู้พิการปละผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย เพราะอย่างน้อยก็มีคนอ่ืนที่
ล าบากเหมือนกับตนเอง ท าให้ผู้ดูแลและผู้พิการมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย 

1.4 มีประโยชน์และคุ้มค่ามาก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอยู่
จ านวนไม่น้อยซึ่งยังขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงตัวผู้สูงอายุเอง ในการ
อบรมครั้งนี้ก็ได้เพ่ิมความรู้ใหม่หรือเพ่ิมเติมแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง 

1.5 โครงการนี้มีประโยชน์คุ้มค่าส าหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการในชุมชน 
เพ่ือช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และการกลับมาเป็นซ้ าของโรค การกลับมานอนในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย
และครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านและชุมชนอย่างปลอดภัย 
  1.6 โครงการดังกล่าวมีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผู้ป่วยและผู้พิการต่างอ าเภอ 
เนื่องจากผู้ป่วยและผู้พิการได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการของแต่ละบุคคล ท าให้สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้สะดวกมากข้ึนและสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิต และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแก่ผู้ป่วยและผู้พิการต่อไป 
 1.7 การอบรมโครงการดังกล่าว ได้มีประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าว ท าให้ผู้เข้า
อบรม ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพที่ผู้ป่วยเป็น และสามารถท าความรู้ที่ได้รับการ
อบรมไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และคนรอบข้างได้ 
  
 
 



2. ผลการด าเนินงานตรงตามแผน 
2.1 ผลของการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผน เนื่องด้วยผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจที่ได้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ เพ่ิมขึ้น จากทีมหมอโรงพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

     2.2 การอบรมบางพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมใหม่ เนื่องจากทางวิทยากรที่ติดต่อไปไม่ว่างใน
วันที่จะจัดอบรม 

2.3 โครงการคลังอุปกรณ์ ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนของโครงการบางส่วน และมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานบางส่วนเนื่องจากผู้ป่วยที่ขอรับอุปกรณ์บางส่วนเสียชีวิต จึงได้มีการน าไปให้ผู้ป่วยรายอื่น
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแทน เนื่องจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนการด าเนินงานที่
อาจล่าช้า 
 2.4 ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ตั้งเป้าหมายไว้เกือบทั้งหมด มีบางกิจกรรม
ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องด้วยระยะเวลาในการด าเนินโครงการที่จ ากัดท าให้ผลการด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนางานของทีมผู้ด าเนินโครงการต่อไป 
 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     3.1 เห็นควรสนับสุนนงบประมาณเพ่ือจะจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสุขภาพด้านสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2 การจัดอบรมควรจัดกิจกรรมช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต 
  3.3 ควรมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้ปกครอง เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน รับจ้างรายวัน ท าให้สูญเสียรายได้ 
 3.4 ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการมากกว่านี้เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างครบถ้วนและครอบคลุม 
 3.5 ควรจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้มีเวลามากกว่านี้อย่างน้อยประมาณครึ่งวัน 
 3.6 ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมเป้าหมายในการอบรมให้ครอบคลุมมากข้ึน 

 3.๗ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินการอบรมฟ้ืนฟูต่อเนื่องและมีการติดตามเยี่ยมบ้าน
โดยแกนน าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและไม่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสถูกทอดทิ้งในชุมชน 
 3.8 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ในแต่ละพ้ืนที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนไม่เหมือนกัน อยากให้ทาง
กองทุนปรับค่าอาหารเพ่ิมเป็น 80-100 บาท ตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ ปริมาณน้อยไม่มีผู้รับจ้างท า 
ต้องไปซื้อต่างพ้ืนที่ 
 
ข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลจากการลงพ้ืนที่ 

1. ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
1.1 โครงการที่ด าเนินการจัดอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูฯให้กับผู้ดูแล เพ่ือน าไปปฏิบัติ

ฟ้ืนฟูสุขภาพเบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายกองทุนฯ ซึ่งต้องมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และลง
ปฏิบัติจริง 



1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ การมอบ
เครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จริง และยังช่วยลดภาระการดูแล ค่าใช้จ่าย ได้จริง 

 
2. ผลการด าเนินงานตรงตามแผน 

2.1 การด าเนินงานตามแผนของโครงการ  คาดเคลื่อนในบางส่วน เนื่องจากการจัดกิจกรรมเป็นช่วง
ฤดูการเพาะปลูกของผู้อบรม วิทยากรติดภารกิจ และการรับเงินและพัสดุที่มีขั้นตอนท าให้เกิด
ความล่าช้า 

 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3.1 การส่งเสริมให้มีโครงการเก่ียวกับนวัตกรรมที่ใช้ทดแทนกายอุปกรณ์ เช่นกางเกงผ้าอ้อมแบบซัก
ได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วย ลดขยะ 

3.2 การมอบเครื่องกายอุปกรณ์ ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ การดูแล บ ารุง รักษา เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

3.3 การสนับสนุนงบประมาณควรเริ่มตั้งแต่ต้นปี เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆที่ขอรับการสนับสนุนได้มี
เวลาในการด าเนินงานตามข้ันตอนของแต่ละหน่วยงาน 

3.4 ประชาสัมพันธ์กองทุนให้ครอบคลุมพ้ืนที่  
3.5 ควรมีการจัดประชุม สร้างความเข้าใจเพ่ือก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3.6 ควรมีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการทาง

การแพทย์ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน 
3.7 ควรมีการแนบข้อมูลสถิตฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาโครงการตามความจ าเป็นของพื้นที่ 
3.8 การสนับสนุนหน่วยงานให้ความต่อเนื่องในแต่ละปี 
3.9 ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ควรมีการปรับให้เหมาะสมตามพ้ืนที่ แต่ไม่ควรเกิน 100 บาทต่อคน  


