ยุทธศาสตร์ที่ 1
Promotion Prevention & Protection Excellence
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health: MCH ) กลุม่ งาน กุมารเวชกรรมและ ตู ิ-นรีเวชกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย /
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา…...MCH.........................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร. 1.เพื่อดูแล ญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ีภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นระบบ ลดอัตราการคลอดก่อนกา นดและดูแลมารดาและทารกในระยะวิกฤติ
2.ดูแลทารกแรกคลอดในโรงพยาบาลเครือข่าย
3 เพิ่มการใช้คเู่ พื่อ DSPM ของผูป้ กครอง
ตัวชีว้ ดั ลัก /รอง 1. อัตรา ว่ นการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชพี แ นคน และ อัตราการคลอดมีชพี ใน ญิงอายุ 15-19 ปี
2. อัตรา ว่ นการตายทารกต่อการเกิดมีชพี แ นประชากร
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทัง้ มดตามช่วงอายุทกี่ า นดมีพัฒนาการ มวัย และ เด็กไทยมีระดับ ติปัญญาเฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า 100
งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
งบประมาณ แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ลาดับ
วัตถุประ งค์
เป้า มาย/จานวน (ระบุเดือนที่
ดาเนินการ
(บาท) งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
1 โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยมารดา รพ. พะเยา ปีงบประมาณ 2563

กก.ที่ 1.1 ดูแล ญิงตั้งครรภ์ทมี่ ี
ภา ะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
1.1.1 ทบท นแน ทางและปรับปรุง
การดูแลร่ มกับอายุรกรรม

เพือ่ ดูแล ญิงตั้งครรภ์ทมี่ ี
ภา ะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
อย่างและป็นระบบ

นพ.จิตตพล

ทีม MCH 14 คน

มีค.- ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ทีม MCH 14 คน

มีค.- ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ
เป้า มาย/จานวน (ระบุเดือนที่
(บาท) งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1.1.2จัดทาโป เตอร์ รณรงค์และ
ื่อ าร ญิง ัยเจริญพันธ์ทมี่ ีภา ะ
DM,Thyroidและโรคทางอายุรกรรม
ใน clinicอายุรกรรม

ทีม MCH 14 คน

มีค.- ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.1.3 คุมกาเนิดมารดา ลังคลอดโรค
DM, Thyroidและโรคทางอายุรกรรม
เมือ่ มีบุตรเพียงพอแล้

ทีม MCH 14 คน

มีค.- ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

30คน

มค.- ค.63

97,440

กก.ที่ 1.2ดูแล ญิงตั้งครรภ์ทมี่ ีประ ัติ
คลอดก่อนกา นด
1.2.1 จัดเตรียมยา progressterone
ใ ้เพียงพอกับผู้ป่ ย

เพือ่ ลดอัตราคลอดก่อนกา นดใน
ญิงตั้งครรภ์ทมี่ ีประ ตั ิคลอดก่อน
กา นด

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.2.2 ค้น า ญิงตั้งครรภ์ทมี่ ีค าม
เ ี่ยงต่อภา ะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กา นด
1.2.3 เพิม่ ักยภาพในการดูแลตนเอง
ของ ญิงตั้งครรภ์
กก.ที่ 1.3 ดูแลมารดาและทารกใน
ระยะ ิกฤติ

เพือ่ ดูแลมารดาและทารกในระยะ
กิ ฤติใ เ้ ป็นไปตามมาตรฐาน พยาบาล อ้ งคลอด
11 คน

มีค.- ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบ ป ช.

32,480

32,480

32,480

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ
เป้า มาย/จานวน (ระบุเดือนที่
(บาท) งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1.3.1 ทบท นการดูแลมารดาและ
ทารกในระยะ ิกฤติเชิงปฏิบัติการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.3.2 มีระบบ FAST TRACK ในการ
ดูแลผู้คลอดระยะ ิกฤติจากเครือข่าย

ไม่ใช้
งบประมาณ

ในเครือข่าย3รพช.
ดอกคาใต้,แม่ใจ,
เชียงม่ น

1.3.3 เพิม่ มรรถนะในการดูแลมารดา
และทารกของเครือข่าย

ทีมMCH จาน น15
คน

1.3.4 ประชุมติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
2 นิเท ติดตามการดูแลทารกแรกคลอด

ใน รพ.เครือข่ายพร้อมกับ ตู ิแพทย์

3 นิเท ติดตามการกู้ชพ
ี ทารกแรกคลอด

ของเจ้า น้าที่ ใน รพ. โดยจาลอง
เ ตุการณ์

พัฒนาและแก้ไขปัญ าในการ
ดูแลทารกร่ มกันทัง้ จัง ัด

100 คน

1 ประเมิน ักยภาพการช่ ย
ฟืน้ คืนชีพทารกของเจ้า น้าที่
2.ตร จ อบค ามพร้อมของ
ครุภัณฑ์ในการกู้ชพี ทารก
3.ทบท นค ามรู้ของ
เจ้า น้าที่

20 คน/1
น่ ยงาน/ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมาณ
กค.-กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ทาร่ มกับ
ตู ิ-นรีเ ช
กรรม
มค.-มีค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ.

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ
เป้า มาย/จานวน (ระบุเดือนที่
(บาท) งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

4 โครงการ ่งเ ริมเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการ มวัย
กกที่ 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ 1.เพือ่ ใ เ้ จ้า น้าทีท่ เี่ กี่ย ข้องใน
คู่มือประเมินพัฒนาการเด็กปฐม ยั คู่มือ
การดูแล ญิงตั้งครรภ์และเด็ก ใน
DSPM,DAIMแก่บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลพะเยามีค ามรู้เรื่อง
การประเมินและคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก ามารถใช้คู่มือ
DSPM,DAIM และอธิบายใ ้ ญิง
ตั้งครรภ์ ลังคลอดเข้าใจ และมี
การใช้คู่มือ DSPM,DAIM ได้
ถูกต้องต่อเนือ่ ง

กก ที่ 4.2 นิเท ติดตาม ประเมินพัฒนาการ
ค้น าเด็กพัฒนาการล่าช้า และประเมินผล
ทัก ะบุคลากรในพืน้ ที่ ในการลงข้อมูล การ
ติดตามแก้ไขปัญ าเด็กพัฒนาการล่าช้าใ ไ้ ด้
กระตุ้นด้ ย TEDA 4I

1.ประเมิน มรรถนะของ จนท.
รพ. ต., รพ.ช. ทุกแ ง่ ในจัง ดั
พะเยาในการประเมินพัฒนาการ
เด็กและการ ่งต่อเด็กทีม่ ี
พัฒนาการล่าช้า
2. ติดตามปัญ าในการปฏิบัติงาน
3. คืนข้อมูลเด็กทีม่ ีพฒ
ั นาการ
ล่าช้าใ ก้ บั พืน้ ทีแ่ ละช่ ยติดตาม
เด็กทีข่ าดนัด

50 คน

ม.ค.-63

5 คน*10 นั

ธ.ค 62.-ก.ย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานกุมาร
เ ชกรรม/
นพ.ยงยุทธ

6,000 พิจารณาใช้
แ ล่ง
งบประมาณ
อื่น ใน
ภาพร มของ
จัง ดั

1,500

1,500

1,500

1,500 กลุ่มงานกุมาร
เ ชกรรม/
นพ.ยงยุทธ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health: MCH ) กลุ่มงาน กุมารเวชกรรมและ ูต-ิ นรีเวชกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
Promotion , Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3 ไตรมา 4
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยมารดา รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2563
กก.ที่ 1.2ดูแล ญิงตั้งครรภ์ที่มีประ ตั ิคลอดก่อนกา นด

1.2.1 จัดเตรียมยา progressterone ใ ้ ยา progressterone จาน น112เม็ด
เพียงพอกับผู้ป่ ย
4

30คนๆละ112เม็ดๆละ
ราคา29 บาท

งบ ป ช.

32,480

32,480

32,480

97,440

5 คนx120บาทx10
ครั้ง

พิจารณาใช้แ ล่ง
งบประมาณอื่น
ในภาพร มของ
จัง ัด

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

1,500

33,980

33,980

33,980

103,440

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น งบ ป ช.

-

32,480

32,480

32,480

97,440

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น พิจารณาแ ล่งงบประมาณอื่น

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

โครงการ ่งเ ริมเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการ มวัย
4.2นิเท ติดตาม ประเมินพัฒนาการ ค้น า
เด็กพัฒนาการล่าช้า และประเมินผลทัก ะ
บุคลากรในพื้นที่ ในการลงข้อมูล การติดตาม
แก้ไขปัญ าเด็กพัฒนาการล่าช้าใ ไ้ ด้กระตุ้น
ด้ ย TEDA 4I

เบีย้ เลี้ยงทีมนิเท

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster; PCC) กลุ่มงาน การพยาบาลชุมชน

ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา…..........
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร. 1. เพื่อพัฒนาการ ่งต่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในเครือข่ายบริการ ุขภาพ
2. การดูแลกลุ่มวัย ูงอายุและผู้ป่วยระยะยาวอย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ประ านความร่วมมือ และกากับติดตามการดาเนินงานในโรงพยาบาลเครือข่าย
ตัวชี้วัด ลัก/รอง.....1. ร้อยละของกลุ่มเป้า มายมีพฤติกรรม ุขภาพทีพ่ ึงประ งค์
2.ร้อยละของผู้ ูงอายุทมี่ ภี าวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
3.ร้อยละของการดูแลผู้ป่วยระยะกลางได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
4.ร้อยละของตาบลทีม่ รี ะบบการ ่งเ ริม ุขภาพดูแลผู้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ
งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน
ลาดับ
วัตถุประ งค์
(ระบุเดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่อง (IMC,COC) เครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา
โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

1.1 ประชุมคณะทางาน ูนย์ดูแลต่อเนื่อง
เครือข่ายบริการ ุขภาพ รพ.พะเยา

เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการปฐมภูมิและการ
่งต่อ

คณะทางานฯและ
ผู้เกี่ย ข้อง จาน น 50
คน

ม.ค.,เม.ย.
,กค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ฉล ย าลือ/
เก ลั่น
ประเ ริฐธิติพง ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลต่อเนื่องและ เพื่อเชื่อมโยงใ เ้ กิด
Intermediat care/ ตั ชี้ ดั / แน
คุณภาพการผู้ป่ ยและเป็น
ทางการดาเนินงานร มถึงช่องทางการใ ้ แน ทางเดีย กัน
คาปรึก า

1.3 ประชุมพัฒนา ักยภาพบุคลากรการใช้
เพื่อใ ร้ ะบบการ ่งต่อโดย
โปรแกรม EMR ด้านการประม ลผล
เทคโนโลยีมีประ ิทธิภาพ
ข้อมูล/ การ เิ คราะ ข์ ้อมูล/การนาข้อมูล
มาใช้ / ระบบ าร นเท

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน
(ระบุเดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ฉล ย าลือ/
ทีมกลุ่มการพยาบาล
พ.ย.-63
บูรณาการ
เก ลั่น
ชุมชน /
กับโครงการ
ประเ ริฐธิติพง ์
คกก.SP /ผู้เกี่ย ข้อง
LTC
ระดับ อ.,รพ. ต.
จาน น 50 คน
ทีม รพ.พะเยา และ ก.พ.63, มิย.63
น่ ยบริการปฐมภูมิ
จาน น 50 คน

ทีม รพ.พะเยา และ น่ ย ตค.62 - กย.63
บริการปฐมภูมิ 22 แ ่ง

1.4 ประ านการ ่งต่อผู้ป่ ยไปรับการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชนตาม เงือ่ นไข ขอบเขต
บริการ และข้อตกลงระดับเครือข่าย รพ.
พะเยา

เพื่อใ ผ้ ู้ป่ ยได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ

1.5 ติดตามเยี่ยมผู้ป่ ย ดูแลต่อเนื่องโดย
ทีม ชิ าชีพในการดูแลผู้ป่ ยในชุมชน
กลุมติดบ้าน ติดเตียง/ กลุ่มเป้า มาย
พิเ รือยุ่งยากซับซ้อน

เพื่อใ ผ้ ู้ป่ ยได้รับการดูแล ทีมกลุ่มงานการพยาบาล ตค.62 - กย.63
ชุมชน
ตาม ภาพปัญ ารายบุคคล
ทีม น่ ยบริการปฐมภูมิ
อย่างเ มาะ ม
ทีม

ิชาชีพจาน น 10
คน

12,000

6,000

งบร.รพ.
พะเยา P25

6,000

อรอุมา อินทนง
ลัก ณ์และกลุ่ม
งาน าร นเท

-

48,000

ฉล ย าลือ/
เก ลั่น
ประเ ริฐธิติพง ์

กองทุน
LTC

12,000

12,000

12,000

12,000

ฉล ย าลือ/
เก ลั่น
ประเ ริฐธิติพง ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

1.6 ประชุมพัฒนา ักยภาพบุคลากรด้าน
เพื่อพัฒนา ักยภาพ
ชิ าการ ในการดูแลผู้ป่ ยตามมาตรฐาน บุคลากร ู่มาตรฐานการ
ตามผลการ าร จ มรรถนะและค าม
ปฏิบตั ิงาน
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
1.7 จัดทาคู่มือมาตรฐานการดาเนินงาน
COC,Intermediat care เครือข่าย
บริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

เพื่อใช้เป็นแน ทางในการ
ปฎิบตั ิ ตามมาตรฐานงาน

1.8 ประชุมปรึก าปัญ ารายกรณี
เพื่อใ ผ้ ู้ป่ ยได้รับการดูแล
(Conference case) การดูแลผู้ป่ ยที่บา้ น ช่ ยเ ลือที่เ มาะ มกับ
ปัญ าและค ามต้องการ

2

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน
(ระบุเดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ฉล ย าลือ/
ทีม รพ.พะเยา และ น่ ย พย.62 - ค.63
ไม่ใช้
เก ลั่น
บริการปฐมภูมิ จาน น 50
งบประมาณ

ประเ ริฐธิติพง ์

คน

จาน น 34 เล่ม

ก.พ.-63

ทีม ชิ าชีพ และ ธ.ค.62-ก.ย63
องค์กรชุมชน จาน น
22 แ ง่

6,324

งบร.รพ.
พะเยา P25

11,000

งบร.รพ.
พะเยา P25

6,324

1,000

3,500

ฉล ย าลือ/
เก ลั่น
ประเ ริฐธิติพง ์

3,500

3,000

ฉล ย าลือ/
เก ลั่น
ประเ ริฐธิติพง ์

่งเ ริม ุขภาพผู้ ูงอายุ เครือข่ายบริการ ุขภาพอาเภอเมืองและภูกามยาว

2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลกลุ่ม ยั
ูงอายุและการดูแลระยะกลาง(Long–
term care & Intermediate care)
ร มถึงการดูแลทันต ุขภาพในกลุ่ม
ผู้ ูงอายุ ชี้แจงตั ชี้ ดั /แบบฟอร์มการคัด
กรอง/การบันทึกข้อมูล/การรายงานผล/
การติดตามผลงานรอบไตรมา

เพื่อ ร้างค ามเข้าใจในแน
บุคลากร าธารณ ุข
1พ.ย-30 ธ.ค
ทางการดาเนินงาน ู่เป้า มาย น่ ยบริการปฐมภูมิ อ
2562
การดูแลกลุ่ม ัย ูงอายุและการ , รพ. จาน น 50 คน
ดูแลระยะกลาง(Long–term
care & Intermediate care)
ร มถึงการดูแลทันต ุขภาพใน
กลุ่ม ัย ูงอายุใ ้เป็นแน ทาง
เดีย กันและ ติดตาม
ค ามก้า น้าการดาเนินงาน
ตามไตรมา

ไม่ใช้
งบประมาณ

รพ.พะเยา
อ. 2 แ ง่
เท บาล
เมืองพะเยา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

2.2 จัดอบรมฟื้นฟูค ามรู้และพัฒนา ักยภาพ เพื่อฟื้นฟูองค์ค ามรู้ใ ้ Care
Giver มีค ามรู้และทัก ะใน
Care Giver

เป้า มาย/จานวน
Care Giver ตาบลละ 3
คน

การดูแลกลุ่มผู้ ูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียง

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
(ระบุเดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
บูรณาการกับ
ม.ค - มี.ค
รพ.พะเยา
โครงการพัฒนา
2563
อ.2 แ ง่
ักยภาพผู้ดูแล
จ.พะเยา
ก น.

2.3 ประชุมการติดตามค ามก้า น้า
การดาเนินงานปัญ าอุป รรค การทา
Care Plan, ระบบการรายงานข้อมูล
ป ช ผลการดาเนินงานผู้ ูงอายุ การ
ดาเนินการชมรมคุณภาพ เครือข่าย
ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

เพื่อติดตามการดาเนินงาน บุคลากร าธารณ ุข
น่ ยบริการปฐมภูมิ อ
Care Plan,คุณภาพการ
รพ จาน น 22 แ ่ง
บันทึกข้อมูล,การดาเนิน
กลุ่ม ยั ผู้ ูงอายุ

2.4 ประชุมทีม มอครอบครั และเครือข่ายใน
การดูแลผู้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง
แบบบูรณาการและเพิ่มพูนทัก ะในการ
ดูแล

เพื่อชี้แจงแน ทางการ
ดาเนินงานการและเพิ่ม
ทัก ะการดูแลกลุ่ม
ผู้ ูงอายุติดบ้านติดเตียง

2.5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการและติดตามเยี่ยม
กลุ่มผู้ ูงอายุติดบ้าน ติดเตียงร่ มกับทีม
มอครอบครั
ชิ าชีพ และเครือข่าย
ภาค แบบบูรณาการในกลุ่มที่คัดเลือก

เพื่อใ ก้ ลุ่มผู้ ูงอายุติดบ้าน บุคลากร าธารณ ุข มค 63 -มิย.63
ติดเตียง ได้รับการดูแล
มอครอบครั และ
แบบองค์ร ม
เครือข่าย ตาบลแม่กา

มี.ค - ก.ค
2563

บุคลากร าธารณ ุข 1พ.ย-30 ธ.ค
มอครอบครั และ
2562
เครือข่าย ตาบลแม่กา

10,560 กองทุน LTC

6,000 กองทุน LTC

14,400 กองทุน LTC

1,920

6,720

1,920 รพ.พะเยา
/ อ.2
แ ง่ / รพ.
ต./เท บาล
เมืองพะเยา

รพ.พะเยา
อ.เมือง
เท บาลตาบล
แม่กา

6,000

7,200

7,200

รพ.พะเยา
อ.เมือง
เท บาลตาบล
แม่กาและ
เครือข่าย

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

2.6 ประชุมเชิงปฏิบตั การและติดตามประเมิน เพื่อติดตามคุณภาพการ
คุณภาพชี ติ 4 ด้าน(ด้านร่างกาย ด้าน ดูแล กลุ่มผู้ ูงอายุติดบ้าน
จิตใจ ด้านค าม ัมพันธ์ทาง ังคม ด้าน ติดเตียง
ิ่งแ ดล้อม)ของกลุ่มผู้ ูงอายุติดบ้าน ติด
เตียง ที่ได้รับการดูแลองค์ร มแบบบูรณา
การ

เป้า มาย/จานวน

บุคลากร าธารณ ุข
มอครอบครั และ
เครือข่าย ตาบลแม่กา

2.7 กิจกรรม ่งเ ริมค ามรอบรู้ด้านทันต
เพื่อ ่งเ ริมไม่ใ ผ้ ู้ ูงอายุมี กลุ่มนักเรียนโรงเรียน
ุขภาพในชุมชน( Health Literacy) โดย ปัญ าภา ะ ุขภาพช่อง ผู้ ูงอายุ 16 โรงเรียน
ใ ค้ ามรู้ทนั ต ุขภาพ การดูแล ุขภาพ ปาก และ ามารถดูแล
ช่องปากในโรงเรียนผู้ ูงอายุและการ
ุขภาพช่องปากได้ถกู ต้อง
ติดตามดูแลผู้ป่ ยติดบ้านติดเตียงที่มี
ปัญ า ุขภาพช่องปาก

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
(ระบุเดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
รพ.พะเยา
มค 63 -มิย.63
5,760 กองทุน LTC
2,880
2,880
อ.เมือง
เท บาลตาบล
แม่กาและ
เครือข่าย

มค.63-กย
2563

2.8 รณรงค์เฝ้าระ งั โรคต้อ นิ โดย นับ นุน เพื่อใ ้ผู้ ูงอายุมีค ามรู้เรื่องต้อ ผู้ ูงอายุที่มีค ามเ ี่ยง .มี.ค 2563
าถึงดบริตกาบลต้
าร า นรัแบบ
บกลุLong–term
่มผู้ ูงอายุที่มี เพืิน่อและการตระ
าน น่เข้20าร่คน
นับ นุนและเนักริในการดู
มพลังพืแ้นลที่ ตจาบลที
2.9 การเข้
จัดประก
ม
ก.ค - .ค2563
ในการดาเนินงานด้านการดูแล โครงการ LTC จาน น
care เครือข่ายบริการ ุขภาพ
ผู้ ูงอายุที่มีภา ะพึ่งพิง
โรงพยาบาลพะเยา
15 แ ง่

2,400 กองทุน LTC

800

800

800 กลุ่มงานทันตก
รรม/ อ./รพ.
ต./ ูนย์ฯ/
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

บูรณาการ
ร่ บูมคลิ
นิกตา
รณาการ

เก ลั่น
ประเ
ริฐธิตต./
ิ
จ./รพ.

กับโครงการ
LTC ( จ.
พะเยา)

ูนย์ฯเท บาล
อ.
รพ.พะเยา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

2.10 ประชุม รุปผลการดาเนินงานผู้ ูงอายุ
เครือข่าย ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา
(ทบท นปัญ าอุป รรค/โอกา พัฒนา
เพื่อ างแผนการดาเนินงานในปีต่อไป)

3

วัตถุประ งค์
เพื่อทราบผลการดาเนินงาน
ปัญ าอุป รรคและแน
ทางการพัฒนาร่ มกันใน
เครือข่ายบริการ ุขภาพ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน
(ระบุเดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
บุคลากร าธารณ ุข
.กันยายน
3,600 กองทุน LTC
3,600 รพ. ต./
น่ ยบริการปฐมภูมิ อ
2563
ูนย์ฯ
รพ และ 30 คน
เท บาล
อ.
รพ.พะเยา

นับ นุนการ ่งเ ริม ุขภาพผู้ ูงอายุ น่วยบริการปฐมภูมิในพืน้ ที่

3.1 คัดกรองภา ะ ุขภาพ ด้าน ADL/ ายตา/ เพื่อใ ้ผู้ ูงอายุได้รับการตร จ
คัดกรองภา ะ ุขภาพ ด้าน
ุขภาพฟัน/ ุขภาพจิต/TB ในกลุ่ม
ADL/ทันตกรรม/ ายตา/
ผู้ ูงอายุที่มีโรคร่ ม

ผู้ ูงอายุอาเภอเมืองและ 1พฤ จิกายน
ภูกามยา จาน น 27,000 2562- 30
คน

บูรณาการ
กับกับ
โครงการ
LTC ของ
CUP

รพ. ต./
ูนย์ฯ
เท บาล

ผู้ ูงอายุกลุ่มติด ังคม
เครือข่าย ุขภาพ
โรงพยาบาลพะเยา

บูรณาการ
กับกับ
กองทุน
ุขภาพตาบล

รพ. ต./
ูนย์ฯ
เท บาล

บูรณาการ
กับโครงการ
LTC ของ
CUP

รพ.พะเยา/
รพ. ต./
ูนย์ฯ
เท บาล

มกราคม
2563

ขุ ภาพจิต/TB ถูกต้อง
ครอบคลุมและแบ่งกลุ่มการดูแล

3.2 การจัดกิจกรรม ่งเ ริม ุขภาพกลุ่ม
ผู้ ูงอายุในชุมชน ดังนี้ การดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนผู้ ูงอายุ, กิจกรรม ูนย์ผู้ ูงอายุ
ในชุมชน, กิจกรรมชมรมผู้ ูงอายุ,
กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน,กิจกรรมกลุ่ม
ออกกาลังกายในชุมชน

เพื่อ ่งเ ริม ุขภาพกาย
ุขภาพจิตในกลุ่มผู้ ูงอายุกลุ่ม
ติด ังคมเครือข่าย ุขภาพ
โรงพยาบาลพะเยา

ตุลาคม
2562กันยายน 2563

3.3 ประชุมเพื่อทา Care plan กลุ่มผู้ ูงอายุ เพื่อ างแผนการดูแลผู้ป่ ย กลุ่ม Care Giver พื้นที่ที่ ตุลาคม
ติดบ้านติดเตียง และกลุ่ม Palliative care ูงอายุตาม ภาพปัญ าราย เข้าร่ มโครงการ LTC 2562Case
กันยายน 2563

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

3.4 การจัดระบบบริการตาม ภาพปัญ าของ
ผู้ ูงอายุ และการจัดระบบการ ่งต่อกลุ่ม
ยั ผู้ ูงอายุ (กลุ่มที่พบปัญ าการคัด
กรอง/การ ่งต่อ ายตาผิดปกติ/ กลุ่มติด
บ้าน ติดเตียง Paiiative care ตามระบบ
COC) กิจกรรมเยี่ยมบ้านร่ มกับ
ชิ าชีพ รือ มอครอบครั กิจกรรม ่งต่อ
เข้ารับการดูแลต่อเมื่อพบภา ะผิดปกติ
ด้าน ายตา รือ NCD กิจกรรมประชุม
ร่ มปรึก ากรณีผู้ ูงอายุที่มีภา ะซับซ้อน

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน
วัตถุประ งค์
(ระบุเดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
(บาท)
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
เพื่อใ ้ผู้ ูงอายุได้รับการดูแล
ผู้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านติด ตุลาคม
บูรณาการ
แบบองค์ร ม โดย FCT และ
เตียง/กลุ่ม Palliative
2562กับโครงการ
ิชาชีพตาม ภาพปัญ าผู้ป่ ย care/กลุ่ม ายตา
กันยายน 2563
COC/
และมีระบบการ ่งกลุ่มที่พบ
ผิดปกติ/กลุ่มผิดปกติจาก
โครงการ
ปัญ าซับซ้อนอย่างครอบคลุม การคัดกรอง
LTC ของ
องค์กร
ปกครอง ่ น
ท้องถิ่น

ผู้รบั ผิดชอบ
รพ.พะเยา
/รพ. ต./
ูนย์ฯ
เท บาล

4 โครงการพัฒนาระบบบริการ ุขภาพ intermediate care
4.1 จัดอบรมใ ค้ ามรู้ด้านการดูแลผู้ป่ ย
wound care, post op. ortho ใ ก้ ับ
เจ้า น้าที่รพช. ต่าง ๆ และรพ. ต. ของ
เขตอาเภอเมืองและภูกามยา

เพื่อเพิ่ม ักยภาพและค าม รพช. และ รพ. ต.
มั่นใจในการดูแลผู้ป่ ยกลุ่ม เมืองและภูกามยา
นี้ ใ แ้ ก่เจ้า น้าที่รพ. ต. จาน น 50 คน/1 นั
และ รพช. ต่าง ๆ / ลด
LOS ที่รพ.พะเยา

ม.ค.-ก.พ.63

บูรณาการ
ร่ มกับ LTC

ทีม IMC

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster; PCC) กลุ่มงาน การพยาบาลชุมชน

ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3 ไตรมา 4
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา
2

กก.ที1่ .3 ประชุมพัฒนา ักยภาพบุคลากรการ อา ารกลาง นั 1 มื้อ ค่าอา าร า่ ง
ใช้โปรแกรม EMR ด้านการประม ลผลข้อมูล/ และเครื่องดื่ม 2 มื้อ
การ เิ คราะ ข์ ้อมูล/การนาข้อมูลมาใช้ / ระบบ
าร นเท และ Admin

50คน/120บาท/2 ครั้ง งบร.รพ.พะเยา
P25

3

กก.ที่ 1.5 ติดตามเยี่ยมผู้ป่ ย ดูแลต่อเนื่อง
โดยทีม ชิ าชีพในการดูแลผู้ป่ ยในชุมชน
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง/ กลุ่มเป้า มายพิเ
รือยุ่งยากซับซ้อน

10คน/50บาท/ 96 นั

5

กก.ที่ 1.7 จัดทาคู่มือมาตรฐานการดาเนินงาน ค่าจ้างเ มาทาเอก าร
COC เครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

34 เล่มๆละ186 บาท งบร.รพ.พะเยา
P25

6

กก.ที่ 1.8 ประชุมปรึก าปัญ ารายกรณี
(Conference case) การดูแลผู้ป่ ยที่บา้ น

20 คน/25 บาท/22 ครั้ง งบร.รพ.พะเยา
P25

ค่าอา ารกลาง นั 1 มื้อ ัปดา ล์ ะ 3
นั

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 1 มื้อ

กองทุน LTC

12,000

6,000

6,000

12,000

12,000

12,000

12,000

6,324

1,000

3,500

48,000

6,324

3,500

3,000

11,000

ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3 ไตรมา 4
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม
งบประมาณ

่งเ ริม ุขภาพผู้ ูงอายุ เครือข่ายบริการ ุขภาพอาเภอเมืองและภูกามยาว
1,920

กองทุน LTC

6,720

1,920

10,560

กก ที่ 1.3 ประชุมการติดตามค ามก้า น้า
ค่าอา าร า่ ง 2 มื้อ และอา าร
การดาเนินงานปัญ าอุป รรค การทา Care กลาง นั 1มื้อ
Plan, ระบบการรายงานข้อมูล ป ช. ผลการ
ดาเนินงานผู้ ูงอายุ การดาเนินการชมรม
คุณภาพ เครือข่าย ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

8คน/120บาทต่อคน/
11ครั้ง (22 แ ง่ )

กก ที่ 1.4 ประชุมทีม มอครอบครั และ
เครือข่ายในการดูแลผู้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านติด
เตียงแบบบูรณาการและเพิ่มพูนทัก ะในการ
ดูแล

ค่าอา าร า่ ง 2 มื้อ และอา าร
กลาง นั 1 มื้อ

50 คน/120บาทต่อคน/ กองทุน LTC
1 นั

กก ที่ 1.5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการและติดตาม
เยี่ยมกลุ่มผู้ ูงอายุติดบ้าน ติดเตียงร่ มกับทีม
มอครอบครั
ชิ าชีพ และเครือข่ายภาค
แบบบูรณาการในกลุ่มที่คัดเลือก

ค่าอา าร า่ ง 2 มื้อ และอา าร
กลาง นั 1มื้อ

40 คน/120บาทต่อคน/ กองทุน LTC
2 ครั้ง

7,200

7,200

14,400

กก ที่ 1.6 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการและติดตาม
ค่าอา าร า่ ง 2 มื้อ และอา าร
ประเมิน คุณภาพชี ติ 4 ด้าน(ด้านร่างกาย
กลาง นั 1 มื้อ
ด้านจิตใจ ด้านค าม ัมพันธ์ทาง ังคม ด้าน
ิ่งแ ดล้อม)ของกลุ่มผู้ ูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ที่ได้รับการดูแลองค์ร มแบบบูรณาการ

24 คน/120บาทต่อคน/ กองทุน LTC
2 ครั้ง

2,880

2,880

5,760

6,000

6,000

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

กก ที่ 1.7 กิจกรรม ่งเ ริมค ามรอบรู้ด้าน
ค่าอา ารกลาง นั 1 มื้อ
ทันต ุขภาพในชุมชน( Health Literacy) โดย
ใ ค้ ามรู้ทนั ต ุขภาพ การดูแล ุขภาพช่องปาก
ในโรงเรียนผู้ ูงอายุและการติดตามดูแลผู้ป่ ย
ติดบ้านติดเตียงที่มีปญ
ั า ุขภาพช่องปาก

3 คน/50 บาทต่อคน/
16 ครั้ง

กองทุน LTC

กก ที่ 1.10 ประชุม รุปผลการดาเนินงาน
ค่าอา าร า่ ง 2 มื้อ และอา าร
ผู้ ูงอายุเครือข่าย ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา กลาง นั 1 มื้อ
(ทบท นปัญ าอุป รรค/โอกา พัฒนาเพื่อ าง
แผนการดาเนินงานในปีต่อไป)

30 คน/120บาทต่อ
คน/1 นั

กองทุน LTC

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

800

ไตรมา 3 ไตรมา 4
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

800

รวม
งบประมาณ

800

2,400

3,600

3,600

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

19,000

40,624

39,100

21,320

120,044

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เฉพาะเงินบารุง P25

1,000

15,824

9,500

3,000

29,324

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น กองทุน LTC

18,000

24,800

29,600

18,320

90,720

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาองค์กรแ ่งความรอบรู้ดา้ น ุขภาพ health literate organization(HLO) ภารกิจด้านปฐมภูมิ
Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา..
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร..เพื่อพัฒนาองค์กรใ ้เป็นองค์กรแ ่งความรอบรู้ดา้ น ุขภาพ
ตัวชี้วัด ลัก/รอง.. ร้อยละของ น่วยงานในองค์กรมีความรอบรู้ดา้ น ุขภาพเพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ
1 นิเท งาน ุข ึก าของแต่ละ
น่ ยงาน

วัตถุประ งค์
เพื่อไปดูงาน ุข ึก าของแต่ละ
น่ ยงาน

2 จัดประชุมเ ทีแลกเปลี่ยนการใ ้ ุข 1. ได้นาเ นอการใ ้ ุข ึก าที่
ึก าของแต่ละ น่ ยงาน
ทาอยู่
2. ได้แลกเปลี่ยนค ามคิดเ น็
และปรับปรุงงาน ุข ึก า

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา

10 น่ ยงาน ธัน าคม 2562

100 คน

มกราคม 2563

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
งบประมาณ
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ไม่ใช้
บูรณาการร่ มกับ
งบประมาณ
งานประจา

คณะทางาน
ยุทธ า ตร์
HLO

ไม่ใช้
บูรณาการร่ มกับ
งบประมาณ
งานประจา

คณะทางาน
ยุทธ า ตร์
HLO

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

3 จัดตั้ง ูนย์ ื่อ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

เพื่อรจัดทา ื่อเพื่อการ
ประชา ัมพันธ์อย่างมี
ประ ิทธิภาพ

ระยะเวลา
มค.-กย.63

งบประมาณ
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
20,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

20,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

20,000

ผู้จัดทาแผน .........................................................
( นายณรงค์ ักดิ์ ิง ์ ถิตย์ )
นัก ชิ าการ าธารณ ุข

ผู้เ น็ ชอบแผน .............................................................

เงินบารุง
โรงพยาบาลพะเยา
P25

20,000

0

คณะทางาน
ยุทธ า ตร์
HLO

20,000

0

20,000

0

ผู้เ นอแผน .............................................................
(นาย.กอ ิน จันทร์จอม)
นายแพทย์ชานาญการ

ผู้อนุมัติแผน ....................................................

(นายอนันต์ มาลัยรุ่ง กุล)

(นางจิรพร ภัทรนุธาพร)

รองผู้อาน ยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อาน ยการโรงพยาบาลพะเยา

0

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาองค์กรแ ่งความรอบรู้ดา้ น ุขภาพ health literate organization(HLO) ภารกิจด้านปฐมภูมิ
Promotion , Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
เป้า มาย /จานวน (ระบุ
ลาดับ กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวนคน/เงินต่อ น่วย/วัน/ แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
ครัง้ ) ที่ใช้งบ
ตค -ธค.62
3 จัดตั้งศูนย์ ื่อ
ค่าจ้างเ มาบริการพัฒนา
เงินบารุง
1ระบบ
ระบบ HLO
โรงพยาบาลพะเยา
P25

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น
รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

-

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
20,000

20,000
20,000

รวม
งบประมาณ
20,000

-

-

20,000

-

-

20,000

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ ภาพแวดล้อมโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ภารกิจด้าน......ปฐมภูม.ิ .....
Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ⁄ )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร:เพือ่ ใ ้คาปรึก าและ ่งเ ริมงานด้านอาชี อนามัยและค ามปลอดภัยในการทางานแก่บุคลากรใน น่ ยงานและพนักงานใน ถานประกอบการ
ตัวชี้วัด ลัก/รอง: บุคลากรและพนง.ใน ถานประกอบการทีป่ ฏิบัติงานใน น่ ยงานทีม่ ีค ามเ ี่ยง ูง ได้รับการตร จ ุขภาพตามค ามเ ี่ยง ≥ 90
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

นับ นุนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ ภาพแวดล้อมในการทางาน รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2563
กกที่1.1 ่งเ ริมค ามปลอดภัยในการ
ทางานด้าน ารเคมี
- าร จค ามเ ี่ยง น้างานและใ ้
ค ามรู้/คาแนะนา
- จัดทา SDS เฉพาะ น่ ยงาน

เพื่อ ร้างค ามเข้าใจ ั น้า
เกี่ย กับค าม
น่ ยงาน
ปลอดภัยในการ
คนงาน แม่บา้ น
ทางานเกี่ย กับ
(out source)
ารเคมี

กกที่1.2 การ ร้างเ ริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกันโรคที่
ไ รั ตับอักเ บ บี ในบุคลากรกลุ่มเ ี่ยง ามารถติดต่อได้ทาง
เลือดและ ารคัด
ลั่งและทางอากา

บุคลากรกลุ่ม
เ ี่ยง 30 คน

ม.ค. - ก.ย.63

ต.ค.62-30 ก.ย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

พญ. รินพันธ์
รัตติกาล (อาชี
เ ชกรรม)

ใช้งบบูรณา
การกับแผน
จัดซื้อกง.เภ ัช
กรรม

กลุ่มงานเภ ัช
กรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
กกที่ 1.3 จัด าและ นับ นุนอุปกรณ์
คุ้มครองค ามปลอดภัยใ แ้ ก่บคุ ลากร
กลุ่มเ ี่ยง

กกที่1.4 ร่ มกับ น่ ยงานภายนอกใน
การประเมิน ภาพแ ดล้อมในการ
ทางาน ( น่ ยงานภายนอก เช่น
านักงาน นับ นุนบริการ ุขภาพเขต
1/ านักงานป้องกันค บคุมโรคที่ 1
เชียงใ ม่
กกที่1.5 ่งเ ริม นับ นุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค ามปลอดภัย
ในการทางาน
1.5.1 กิจกรรม walk through
survey ตาม น่ ยงาน
1.5.2 การประเมินค ามเ ี่ยงภายใน
น่ ยงานโดยคณะทางานอาชี อนามัย
และเ นอแน ทางแก้ไข

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

บุคลากรได้รับการ บุคลากรที่
จัด รรเครื่องป้องกัน ปฏิบตั ิ งานใน
่ นบุคคลตามค าม ภาพแ ดล้อม
เ ี่ยงในงาน
การทางานที่ไม่
ปลอดภัย 134
คน
ประเมิน
ภาพแ ดล้อมใน
การทางานใน
น่ ยงานที่มีค าม
เ ี่ยง

น่ ยงานเ ี่ยง
ที่มีการใช้
ารเคมีในการ
ทางาน 5
น่ ยงาน

ป้องกันและเฝ้าระ งั ทุก น่ ยงาน
การเจ็บป่ ย รือ
บาดเจ็บจากการ
ทางานในบุคลากร

ต.ค.62- ก.ย.63

มิ.ย.-63

ม.ค. – ก.ย.63

แ ล่ง
งบประมาณ

23,640 งบร.รพ.พะเยา
P25

20,000 งบร.รพ.พะเยา
P25

บูรณาการกับ
งานประจา

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
23,640

ผู้รบั ผิดชอบ
รัตติกาล (อาชี
เ ชกรรม)

20,000

รัตติกาล (อาชี
เ ชกรรม)

รัตติกาล/ ริน
พันธ์(อาชี เ ช
กรรม)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

1.5.3 กากับ ติดตาม เิ คราะ ข์ ้อมูล
ค ามเ ี่ยง
กกที่1.6 ประเมิน ภาพแ ดล้อมใน
ประเมิน
การทางานโดยเครื่องมืออาชี ุข า ตร์ ภาพแ ดล้อมใน
การทางานใ อ้ ยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ตามกฎ มาย
กกที่ 1.7 ตร จ ุขภาพบุคลากร
ประจาปี ตร จ ุขภาพตามค ามเ ี่ยง
จากการทางาน

น่ ยงานใน
รพ.ที่มีค าม
เ ี่ยงในการ
ทางาน

เป็นข้อมูลพื้นฐานใน บุคลากรทุกคน
การเฝ้าระ งั การ
ในรพ.ที่ มัครใจ
เจ็บป่ ยจากการ
ทางาน

กกที่ 1.8 ร บร มและบันทึกข้อมูลการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เจ็บป่ ยและบาดเจ็บของบุคลากร
พื้นฐานในการจัด
กิจกรรม ร้างเ ริม
พฤติกรรมค าม
ปลอดภัยในการ
ทางาน

บุคลากรรพ.ที่
เกิดอุบตั ิการณ์

มค.-ก.ค.63

บูรณาการกับ
งานประจา

รัตติกาล/ ริน
พันธ์(อาชี เ ช
กรรม)

ตค.62-ธ.ค.62

บูรณาการกับ
งานประจา

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

ตค.62-ก.ย.63

บูรณาการกับ
งานประจา

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
กกที่ 1.9 อบ นการเจ็บป่ ย/
บาดเจ็บจากการทางานของบุคลากร
เพื่อค้น า าเ ตุ

วัตถุประ งค์
เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัด
กิจกรรม ร้างเ ริม
พฤติกรรมค าม
ปลอดภัยในการ
ทางาน

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

บุคลากรรพ.ที่
เกิดอุบตั ิการณ์

บูรณาการกับ
งานประจา

ตค.62-ก.ย.63

ร มงบประมาณ โครงการที่1
2

43,640

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

-

23,640

20,000

-

โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทางาน
กกที่ 2.1 ใ ค้ าแนะนาตร จ ุขภาพ เพื่อจัดใ บ้ คุ ลากร
แรกเข้างาน, ระ า่ งปฏิบตั ิงาน, ก่อน เ มาะ มกับ
ออกจากงานและก่อนกลับเข้างาน
ลัก ณะงานที่ทา
ภาย ลังการเจ็บป่ ย รือบาดเจ็บจาก
การทางาน

บริการบุคลากร
รพ./พนักงาน
ใน ถาน
ประกอบการ 2
นั ต่อ ัปดา ์

ตค.62-กย.63

บูรณาการกับ
งานประจา

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

กกที่ 2.2 พัฒนางานบริการ return to เพื่อประเมินค าม
work ใน น่ ยงานรพ.ที่เกี่ย ข้อง
พร้อมทาง ุขภาพ
ก่อนกลับเข้าทางาน
ภาย ลังการเจ็บป่ ย

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)
opd ัลยกรรม ม.ค.-ก.ย.63
ทั่ ไป/opd
ัลยกรรม
กระดูก/ อ
ผู้ป่ ย
ัลยกรรมชายญิง/ อผู้ป่ ย
ัลยกรรมกระดูก

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

บูรณาการกับ
งานประจา

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

กกที่ 2.3 การ ร้างเครือข่ายระ า่ ง น่ ยงานภายในและภายนอกที่เกี่ย ข้อง
2.3.1 ประชุมเครือข่าย/คณะทางานใน ร้างเครือข่ายการ เครือข่าย
ม.ค.-ก.ย.63
รพ.
คัดกรองโรคจากการ opd/ipd ในรพ.
ทางานและ
30 คน
ิ่งแ ดล้อมในรพ.

2,250

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางานร ั บัญชี
5104030299.103
03

750

750

750

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
2.3.2 ประชุม ชิ าการเครือข่าย
ภายนอกรพ.ที่เกี่ย ข้อง

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

เพื่อพัฒนา ักยภาพ รพช./รพ. ต. มิ.ย.-ก.ย.63
เครือข่ายฯ
จาน น 30 คน
ถาน
ประกอบการ/
องค์การบริ าร
่ นท้องถิ่น
จาน น 20 คน

10,400

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางานร ั บัญชี
5104030299.103
03

2,400

8,000

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

กกที่ 2.4 การจัดบริการอาชี อนามัยเชิงรุกเชิงรับ
2.4.1 การจัดบริการอาชี อนามัยเชิง
รับ เช่น การตร จ ุขภาพตามปัจจัย
เ ี่ยง การใ อ้ าชี ุข ึก าฯ

เพื่อคัดกรอง ตร จ
นิ ิจฉัยโรคจากการ
ทางาน

2.4.2 การจัดบริการอาชี อนามัยเชิงรุก เพื่อคัดกรองค้น าผู้
ที่ ง ัยเจ็บป่ ยด้ ย
(1) จัดกิจกรรมบริการอาชี อนามัยเชิง โรคจากการทางาน
รุกแก่ ถานประกอบการร่ มกับ
คณะทางานเครือข่ายฯ (ค่าตอบแทนใน
การปฏิบตั ิงาน ข้อ 8 ฉ.5)

พนง.จาก ถาน ม.ค.-ธ.ค.63
ประกอบการ

บูรณาการกับ
งานประจา

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

พนง.ใน ถาน ม.ค.-ธ.ค.63
ประกอบการ
พนง.ใน ถาน ม.ค.-ธ.ค.63
ประกอบการ/6
นั

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม
19,800

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0304

6,600

6,600

6,600 กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

(2) ใ บ้ ริการตร จโรคจากการทางาน
และ ิ่งแ ดล้อมใน ถานบริการนอก
เ ลาราชการ (ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิงาน ข้อ 1 ฉ.5)

จนท.
ปฏิบตั ิงานนอก
เ ลา 19 คน/1
นั

ก.ค.-63

12,000

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0303

(3) อบเทียบเครื่องมืออาชี เ ช
า ตร์และอาชี ุข า ตร์

เครื่องตร จ ดั
แ ง 1 เครื่อง

มิ.ย.-63

4,600

เครื่องตร จ ดั
เ ียง 1 เครื่อง

มิ.ย.-63

6,100

เครื่องตร จ
มรรถภาพการ
ได้ยิน 2 เครื่อง

มิ.ย.-63

26,000

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0303

เครื่องตร จ
มรรถภาพปอด
1 เครื่อง

มิ.ย.-63

9,100

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

12,000 กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

4,600
6,100
26,000

9,100

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
(4) จัดทาโครงการเฝ้าระ งั ป้องกัน
ค บคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ
ทางานตามค ามเ ี่ยงของ ถาน
ประกอบการ

วัตถุประ งค์

เพื่อ ร้างเ ริม
ถาน
ุขภาพป้องกันโรค ประกอบการ
และ ิ่งแ ดล้อมจาก แ ง่ ที่ 1
การทางาน

มิ.ย.-ก.ย.63

20,400

ถาน
ประกอบการ
แ ง่ ที่ 2

มิ.ย.-ก.ย.63

6,000

จนท.
ปฏิบตั ิงานนอก
เ ลา 2 คน/20
ชม.

ม.ค.-กย.63

3,300

กลุ่มแรงงาน
นอกระบบใน
เขตพื้นที่อ.
เมืองและอ.ภู
กามยา

ม.ค.-กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

(5) บันทึกข้อมูลตามแบบคัดกรอง
ค ามเ ี่ยงต่อ ุขภาพลงโปรแกรม
Hosxp

(6) จัดบริการอาชี อนามัยเชิงรุกใน
กลุ่มแรงงานนอกระบบในเขต
รับผิดชอบของรพ. เช่น กลุ่มแรงงานทา
ครก นิ

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

เพื่อคัดกรอง ุขภาพ
ตามค ามเ ี่ยงจาก
การทางานกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ

แ ล่ง
งบประมาณ
งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0304

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0303

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

20,400

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

6,000

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม
3,300 กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
(7) จัดซื้อท่อเป่าปอด disposable

วัตถุประ งค์
เพื่อทด อบ
มรรถภาพการ
ทางานของปอดใน
กลุ่มเ ี่ยงฯ

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)
พนง.ใน ถาน
ประกอบการที่
มีค ามเ ี่ยงฯ

มิ.ย.-63

2.4.3 จัดทาข้อมูลและรายงานผลการ เพื่อ รุปผลการ
เอก าร 3 เล่ม
ดาเนินงานประจาปีฉบับ มบูรณ์
ดาเนินงานเ นอต่อ และแผ่นซีดี 1
กองทุนเงินทดแทน แผ่น
และผู้บริ ารรพ.

ก.ย.-63

1,200

450

แ ล่ง
งบประมาณ
งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0303

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0303

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
1,200

ผู้รบั ผิดชอบ
รัตติกาล (กลุ่ม
งานอาชี เ ช
กรรม

450 รัตติกาล (กลุ่ม
งานอาชี เ ช
กรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
2.4.4 นับ นุนเจ้า น้าที่ทมี งานอาชี
เ ชกรรม/ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่ ม
ประชุม/อบรม/ ึก าดูงานด้านอาชี
อนามัยและเ ชกรรม ิ่งแ ดล้อม
ประจาปี

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

เพื่อพัฒนา ักยภาพ บุคลากรใน
บุคลากรในงาน
น่ ยงาน 4 คน

ม.ค.-กย.63

รวมงบประมาณ โครงการที่ 2
3

แ ล่ง
งบประมาณ

60,000 งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางานร ั
บัญชี
5104030299.1
0303
181,600

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

15,000

15,000

15,000

15,000 กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม

15,000

22,350

98,150

46,100

งานอนามัย ิ่งแวดล้อมในรพ.
กกที่3.1 นิเท น่ ยงานโรงกรองน้า ติดตามปัญ าในการ
น่ ยงานโรง ต.ค.62-กย.63
บาบัดน้าเ ียและมูลฝอยติดเชื้อร่ มกับ ดาเนินงานของจนท. กรองน้า บาบัด
ฝ่ายบริ าร
ที่ปฏิบตั ิงาน
น้าเ ียและมูล
ฝอยติดเชื้อ

บูรณาการกับ
แผน G&C

ฝ่ายบริ าร

กกที่3.2 ติดตามผลการตร จ เิ คราะ ์
ประจา นั และการตร จตั อย่าง
น้าประปา น้าดื่มและน้าทิ้งจากระบบ
บาบัดน้าเ ีย การตร จทางจุลชี ฯ ( ่ง
ตร จงานจุลชี ฯ กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์)

บูรณาการกับ
แผน G&C

ุธา ินี (กลุ่ม
งานอาชี เ ช
กรรม)

ผลการตร จ
ตั อย่างน้าประปา
และตั อย่างน้าทิ้ง
จากระบบบาบัดน้า
เ ียผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ
100

โรงกรองน้า ต.ค.62-กย.63
และบาบัดน้าเ ีย

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

กกที่3.3 ติดตามผลการ ุ่มเก็บ
เพื่อตร จ อบการ โรงกรองน้าและ ธ.ค.62/มี.ค.63 /
ตั อย่างน้าประปาและน้าทิ้งจากระบบ ทางานของระบบใ ้ ระบบบาบัดน้า ก.ค.63
บาบัดน้าเ ียของโรงพยาบาล ่งตร จ เป็นไปตามมาตรฐาน เ ีย ปีละ 3 ครัง้
ทาง ูนย์ อ้ งปฏิบตั ิการกรมอนามัย
ครั้งละ 2 จุด
กระทร ง าธารณ ุข

บูรณาการกับ
แผน G&C

ุธา ินี (กลุ่ม
งานอาชี เ ช
กรรม)

กกที่3.4 ตร จน้าอุปโภค บริโภค ด้ ย เพื่อติดตามการ
น้ายา อ.11
ปนเปื้อนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้าดื่ม

ตู้กดน้าดื่มและ
เครื่องกรองน้า
ใน น่ ยงานรพ.

ม.ค.-ก.ย.63

ขอรับการ
นับ นุนจาก
จ.

ุธา ินี /ชาริณี
(กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม)

กกที่3.5 ติดตามมาตรฐาน อ้ งน้า อ้ ง พัฒนาใ ไ้ ด้ตาม
้ มใ ไ้ ด้ตามเกณฑ์ HAS
เกณฑ์
Green&Clean
Hospital

อ้ งน้าผู้ป่ ย
นอกและผู้ป่ ย
ใน

ม.ค.-ก.ย.63

บูรณาการกับ
แผน G&C

ุธา ินี /ชาริณี
(กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม)

ร มงบประมาณ โครงการที่ 3
4

แ ล่ง
งบประมาณ

-

-

-

-

-

พัฒนางาน ุขาภิบาลอา าร
กกที่4.1 ตร จ ารปนเปื้อนในอา าร
และยาฆ่าแมลงในผัก และโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้าแข็ง ปีละ 4 ครั้ง

เฝ้าระ งั ไม่ใ ้
ผู้รับบริการและ
บุคลากรได้รับ ิ่ง
ปนเปื้อนที่ก่อโรค
จากอา าร

ร้านค้า
ั ดิการ รพ.
และซุ้มขายผัก
ปลอด ารพิ

พ.ย.62 ก.พ.63/
พ.ค.63/ .ค.63

8,820 งบร.รพ.พะเยา
P25

8,820

ุธา ิน/ี ชาริณี
(กลุ่มงานอาชี
เ ชกรรม)

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ ภาพแวดล้อมโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ภารกิจด้าน......ปฐมภูม.ิ .......
Promotion , Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

นับ นุนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ ภาพแวดล้อมในการทางาน รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2563
กก.ที่ 1.3 จัด าและ นับ นุนอุปกรณ์คุ้มครอง ชุดลุยบ่อบาบัด
2 ชุด/ 1,650 บาทต่อชุด เงินบารุง
ค ามปลอดภัยใ แ้ ก่บคุ ลากรกลุ่มเ ี่ยง
โรงพยาบาล
ชุด มีผ้าคอตตอนงานเก็บขนขยะ ไซด์
3 ชุด/ 1,050 บาทต่อชุด พะเยา P25
L/XL
ชุด มีผ้าคอตตอนงานเก็บขนขยะ ไซด์
2 ชุด/ 1,150 บาทต่อชุด
XXL

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวมงบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

3,300

3,300

3,150

3,150

2,300

2,300

140

140

เ ้ือกา น์กันน้าแบบใช้แล้ ทิ้งมี hood
ใช้ในงานอาชี ป้องกัน ารเคมี

10 ชุด/14 บาทต่อชุด

ชุดกา น์กัน ารเคมี

5 ชุด/1,750 บาทต่อชุด

8,750

8,750

10 คู่/ 150 บาทต่อคู่

1,500

1,500

10 อัน/ 450 บาทต่ออัน

4,500

4,500

ถุงมือยางไนไตรกันบาด
แ น่ ตา goggle

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กก.ที่ 1.4 ร่ มกับ น่ ยงานภายนอกในการ
ค่าตร จ ดั ภาพแ ดล้อมในการทางาน
ประเมิน ภาพแ ดล้อมในการทางาน
( น่ ยงานภายนอก เช่น านักงาน นับ นุน
บริการ ุขภาพเขต 1/ านักงานป้องกันค บคุม
โรคที่ 1 เชียงใ ม่

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

20 จุดตร จ

แ ล่ง
งบประมาณ

ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวมงบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

รวมงบประมาณ โครงการที่ 1
2

จานวนเงิน(บาท)

20,000

0

23,640

20,000

750

750

20,000

0

43,640

750

2,250

3,600

3,600

4,400

4,400

โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทางาน
กก.ที่ 2.3 การ ร้างเครือข่ายระ า่ ง น่ ยงานภายในและภายนอกที่เกี่ย ข้อง
2.3.1 ประชุมเครือข่าย/คณะทางานในรพ.

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 1 มื้อ

2.3.2 ประชุม ชิ าการ พัฒนา ักยภาพ
เครือข่ายอาชี อนามัยใน ถานบริการ ุขภาพ
ภายนอกรพ.

ค่าอา าร อา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2
มื้อ

30คน/25บาท/ 3 ครั้ง

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางาน

30คน/120บาท/ 1 ครั้ง งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
ค่าพา นะผู้เข้ารับการประชุม/อบรม/
การทางาน
ัมมนา
ค่าอา าร อา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2
มื้อ

กก.ที่ 2.4 การจัดบริการอาชี อนามัยเชิงรุก เชิงรับ

พนง. ถานประกอบการ 20
คน/120 บาท/1 ครั้ง

2,400

2,400

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

2.4.2 (1) จัดกิจกรรมบริการอาชี อนามัยเชิง
รุกแก่ ถานประกอบการร่ มกับคณะทางาน
เครือข่ายฯ

ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานด้านการ
ร้างเ ริม ุขภาพโดยออกใ บ้ ริการ
ตร จ ุขภาพตามปัจจัยเ ี่ยงในการ
ทางาน การใ อ้ าชี ุข ึก าในพื้นที่
(ข้อ 8 ฉ.5)

5 คน/660บาท/ 6 นั

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางาน

2.4.2 (2) ให้ บริ การตรวจโรคจากการทางาน
และสิ่งแวดล้ อมในสถานบริการ นอกเวลา
ราชการ

ค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ปฏิบตั ิงานใน
น่ ยบริการในช่ งนอกเ ลาราชการ
(ข้อ 1 ฉ.5)

จนท.ปฏิบตั ิงานนอก
เ ลา 19 คน 1 นั

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางาน

2.4.2 (3) ค่า อบเทียบเครื่องมือทางอาชี
เ ช ตร์และอาชี ุข า ตร์

ค่า อบเทียบเครื่องตร จ ดั แ ง

1 เครื่อง

ค่า อบเทียบเครื่องตร จ ดั เ ียง

1 เครื่อง

ค่า อบเทียบเครื่องตร จ มรรถภาพ
การได้ยิน

2 เครื่อง

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางาน

ค่า อบเทียบเครื่องตร จ มรรถภาพ
ปอด

1 เครื่อง

2.4.2 (4) จัดทาโครงการเฝ้าระ งั ป้องกัน
ค บคุมโรค/การบาดเจ็บจากการทางานตาม
ค ามเ ี่ยงของ ถานประกอบการ
ถานประกอบการแ ง่ ที่ 1

ค่าอา าร อา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2
มื้อ

ถานประกอบการแ ง่ ที่ 2

ค่าอา าร อา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2
มื้อ

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
170คน/120บาท/ 1 นั
คลินิกโรคจาก
การทางาน
50คน/120บาท/ 1 นั

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวมงบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

6,600

6,600

6,600

19,800

12,000

12,000

4,600

4,600

6,100

6,100

26,000

26,000

9,100

9,100

20,400

20,400

6,000

6,000

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

2.4.2 (5) บันทึกข้อมูลตามแบบคัดกรองค าม
เ ี่ยงต่อ ุขภาพลงโปรแกรม Hosxp

ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกเ ลา
ราชการ

จนท.ปฏิบตั ิงานนอก
เ ลา 2 คน

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางาน

2.4.2 (6) จัดซื้อท่อเป่าปอด disposable

ใช้ทด อบ มรรถภาพปอดในกลุ่ม
เ ี่ยงฯ

100 ชิ้น/12 บาทต่อชิ้น

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางาน

2.4.3 จัดทาข้อมูลและรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีฉบับ มบูรณ์

เอก าร 3 เล่มและแผ่นซีดี 1 แผ่น

3 ชุด/150 บาทต่อชุด

งบกองทุนเงิน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจากการ
ทางาน

2.4.4 นับ นุนเจ้า น้าที่ทมี งานอาชี เ ช
กรรม/ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่ มประชุม/อบรม/
ึก าดูงานด้านอาชี อนามัยและเ ชกรรม
ิ่งแ ดล้อมประจาปี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเท (เบี้ยเลี้ยง ที่พกั พา นะ)

4 คน/20,000 บาทต่อ งบกองทุนเงิน
คน
ทดแทนปก .
คลินิกโรคจาก
การทางาน

รวมงบประมาณ โครงการที่ 2
3

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวมงบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

3,300

1,200

3,300

1,200

450

450

15,000

15,000

15,000

15,000

60,000

15,000

22,350

98,150

46,100

181,600

งานอนามัย ิ่งแวดล้อมในรพ.
กก.ที่ 3.4 ตร จน้าอุปโภค บริโภค ด้ ยน้ายา
อ.11

ค่าจัดซื้อน้ายาตร จทาง อ้ งปฏิบตั ิการ
อ.11

รวมงบประมาณ โครงการที่ 3

360 ข ด/15 บาท

0

ขอรับการ
นับ นุนจาก
จ.
0

0

0

0

0

ลาดับ

4

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวมงบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

พัฒนางาน ุขาภิบาลอา าร
กก.ที่ 4.1 ตร จ ารปนเปื้อนในอา ารและยา น้ายาตร จ ายาฆ่าแมลงในผัก
ฆ่าแมลงในผัก และโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้าแข็ง
น้ายาตร จ ารโพลาร์ในน้ามัน
ปีละ 4 ครั้ง

กก.ที่ 4.2 ตร จ าโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้ ย
น้ายา SI-2 ปีละ 2 ครั้ง

10 ชุด/ 750 บาทต่อชุด
1 กล่อง/ 600 บาทต่อ
กล่อง

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

7,500

7,500

600

600

น้ายาตร จ ารกันรา

1 กล่อง/ 2q0 บาทต่อ
กล่อง

200

200

น ้ายาตรวจสารบอแรกซ์

1 กล่อง/ 120 บาทต่อ
กล่อง

120

120

น้ายาตร จ ารฟอกขา

1 กล่อง/ 100 บาทต่อ
กล่อง

100

100

น้ายาทด อบฟอร์มาลีนในอา าร

10 กล่อง/30 บาทต่อ
กล่อง

300

300

ชุดทด อบโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อา ารด้ ยน้ายา SI-2

150 ข ด/15 บาทต่อ
ขด

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

2,250

รวมงบประมาณ โครงการที่ 3

8,820

2,250

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

23,820

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุงโรงพยาบาลพะเยา P25

8,820

25,890

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น งบกองทุนเงินทดแทนปก .

15,000

22,350

2,250

0

0

11,070

48,240 118,150

46,100

236,310

20,000

0

54,710

98,150

46,100

181,600

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน...5 ..ประเด็น ...GREEN & CLEAN Hospital...............
Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร..เพื่อใ ้องค์กรมีการดาเนินกิจกรรม5 .อย่างงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ลัก/รอง..ร้อยละของ น่วยงานในองค์กรมีการดาเนินกิจกรรม5 .ร้อยละ100
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1 โครงการกิจกรรม5 โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2563
กกที่ 1.1. ติดตาม ประเมินผล กิจกรรม 5
. ของ น่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล
พะเยาและมอบรางวัลพร้อมใบประกาศ
ใ ก้ ับ น่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 5 .

1. เพื่อประเมินความรู้ ทุก น่วยงานใน
ความเข้าใจและการนา โรงพยาบาล
กิจกรรม5 .ไปปฏิบัติใช้
พะเยา
ใน น่วยงานของ
เจ้า น้าที่
2.เพื่อกระตุ้นและเป็น
ขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติ น้าที่ตาม
กิจกรรม5 ของแต่ละ
น่วยงาน

มค.- กย.63

6,600

เงินบารุง
รพ.พะเยา
P25

6,600 คณะกรรมกา
ร5 .

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
กกที่ 1.2. จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ทั่วบริเวณ ในโรงพยาบาลพะเยา

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

วัตถุประ งค์

1.พื้นที่ในโรงพยาบาล
100คน*1 ครั้ง*
ะอาดมี ิ่งแวดล้อมที่ดี
6ครั้ง/ปี
2.เพื่อใ ้เจ้า น้าที่ใน
รพ.พะเยามีความ ามัคคี
ในการร่วมทากิจกรรม 5
.

ตค.62-กย.63

15,000

แ ล่ง
งบประมาณ

เงินบารุง
รพ.พะเยา
P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
2,500
5,000
2,500
5,000 คณะกรรมกา
ร5 .

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

21,600

2,500

5,000

2,500

11,600

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

21,600

2,500

5,000

2,500

11,600

ผู้จัดทาแผน .................................................................

ผู้เ นอแผน .............................................................

(นางชุติมา รักเ ล่า)

(นาย ามารถ กาเชียงราย)

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ทันตแพทย์ปฏิบตั ิการ

ผู้เ น็ ชอบแผน .............................................................

ผู้อนุมัติแผน ....................................................

(นายอนันต์ มาลัยรุ่ง กุล)

(นางจิรพร ภัทรนุธาพร)

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน...5 ..ประเด็น ...GREEN & CLEAN Hospital...............
Promotion , Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
เป้า มาย /จานวน (ระบุจานวนคน/เงิน
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ต่อ น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวมงบประมาณ

โครงการอบรมเ ริมความรูแ้ ละรณรงค์ กิจกรรม5 โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2563
กกที่ 1.1.ติดตาม ประเมินผล กิจกรรม ค่ารางวัล
5 . ของ น่วยงานต่างๆใน
โรงพยาบาลพะเยาและมอบรางวัล
พร้อมใบประกาศใ ก้ ับ น่วยงานที่ผ่าน ค่าใบประกาศพร้อมกรอบ
เกณฑ์ 5 .
จานวน 9 รางวัล
กกที่ 1.2.จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ทั่วบริเวณ ในโรงพยาบาลพะเยา

รางวัลชนะเลิศ 800 บาท 3 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ 500 บาท 3 รางวัล

เงินบารุง รพ.
พะเยา P25

รางวัลชมเชย 300 บาท 3 รางวัล

ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม

9 รางวัล
100คน*25บาท*6ครั้ง

เงินบารุง รพ.
พะเยา P25

2,400

2,400

1,500

1,500

900

900

1,800

1,800

2,500

5,000

2,500

5,000

15,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

2,500

5,000

2,500

11,600

21,600

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

2,500

5,000

2,500

11,600

21,600

แผนปฏิบตั ิการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน ิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปว่ ย ประเด็น GREEN&CLEAN Hospital
Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา…..GREEN&CLEAN Hospital
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร.เพื่อพัฒนาการดาเนินการตามกลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN
ตัวชี้วัด ลัก/รอง โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย ิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในระดับที่ ูงขึ้น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา

งบประมาณ
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
(บาท)
ตค -ธค.62

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63

กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

บูรณาการพัฒนาระบบงานอนามัย ิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้รับบริการตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
1 โครงการโรงพยาบาล ีเขียว GREEN&CLEAN Hospital
1.1 ปรับปรุงโครง ร้างตาม
มาตรฐาน HAS
- ติดตั้งกริ่ง ัญญาณใน อ้ งน้้า
ใ ค้ รบทุก อผู้ป่ ย

เพื่อค ามปลอดภัย
- อผู้ป่ ยอายุรก
และตามมาตรฐาน รรม
อ้ งน้้าคนพิการตาม - อผู้ป่ ย ัลยกรรม
มาตรฐาน HAS
- อผู้ป่ ย ลังคลอด
- อ้ งน้้าผู้ป่ ย ER
- อ้ งน้้า OPD MED
เฉพาะทาง
อ้ งน้้าข้างอาคาร
114 เตียง
- อ้ งน้้า น้าตึก
อ้าน ยการ

246,350
กพ.63

246,350
76,860
76,860
15,770
21,680
21,680
33,500

พิจารณาบรรจุ
ในแผนซ่อม
บ้ารุง

246,350

PSEC

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

- แปรรูปขยะเปียกมาเป็นปุ๋ย น้าขยะกลับมาใช้
มัก
ประโยชน์

เป้า มาย/จานวน

ขยะจากเ อา าร
ใน น่ ยงาน

งบประมาณ
ระยะเวลา
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
(บาท)
ตค -ธค.62
ตค.62-กย.63
10,000
พิจารณาแผน
จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63
10,000

กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดการมูลฝอย

2 โครงการควบคุมคุณภาพน้าโรงพยาบาลพะเยา
2.1 ตร จ เิ คราะ ค์ ุณภาพน้้า

เพื่อเฝ้าระ งั คุณภาพ
น้้าใ อ้ ยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

4ครั้ง/ปี

มีค.63และกย.
63

24,040

พิจารณาแผน
จัดซื้อจัดจ้าง

6,010

6,010

6,010

6,010 อาชี เ ชกรรม

ตค.62-กย.63

10,988

พิจารณาแผน
จัดซื้อจัดจ้าง

2,747

2,747

2,747

2,747 อาชี เ ชกรรม

ธ.ค..62-กย.63

17,500

งบเงินบ้ารุง รพ.
P25

1,750

5,250

5,250

5,250

3 โครงการควบคุมคุณภาพน้าเ ียจากระบบบาบัดน้าเ ียโรงพยาบาลพะเยา
3.1 ตร จคุณภาพน้้าตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพ
มาตรฐานตามแผน ้าร จ ณ. ในการตร จคุณภาพ
ูนย์ อ้ งปฏิบตั ิการกรมอนามัย น้้าทิ้ง

4 ครั้ง/ปี

4 โครงการลดขยะง่ายๆเริ่มที่ตั เรา
4.1

จัด าน้้าดื่มทดแทนการจัด
อา าร า่ งและเครื่องดื่มใน
การประชุมภายในโรงพยาบาล

ลดปริมาณขยัพลา น้้าดื่มบรรจุข ดแก้
ติกในโรงพยาบาล 250 ลัง (ลังละ24
ขาด)
ลอดพลา ติกแบบ
ย่อย ลายได้ 75
แพ็ค (แพ็คละ80
ลอด)

2,250

2,250

ทีม ENV

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน ิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปว่ ย ประเด็น GREEN&CLEAN Hospital
Promotion , Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

4
4.1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

โครงการลดขยะง่ายๆเริ่มที่ตัวเรา
จัด าน้้าดื่มทดแทนการจัดอา ารว่างและ
เครื่องดื่มในการประชุมภายในโรงพยาบาล

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/วัน/
ครั้ง) ที่ใช้งบ

น้้าดื่มบรรจุขวดแก้ว 250ลัง (ลัง
ละ24ขวด)

250ลังๆละ70บาท

ลอดพลา ติกแบบย่อย ลายได้
75 แพ็ค (แพ็คละ80 ลอด)

75แพ็คๆละ30บาท

แ ล่ง
งบประมาณ

งบเงินบ้ารุง
รพ. P25

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

1,750

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

5,250

ไตรมา 3 ไตรมา 4
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

5,250

5,250

2,250

รวม
งบประมาณ

17,500
2,250

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

4,000

5,250

5,250

5,250

19,750

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น งบเงินบารุง รพ. P25

4,000

5,250

5,250

5,250

19,750

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน บริ ารทัว่ ไป ภารกิจ อานวยการ
Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร.เพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
ตัวชี้วัด ลัก/รอง.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัย
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ า รับ
บุคลากรใน น่วยงานเพื่อเฝ้าระวังด้าน
ความปลอดภัย และแผนอพยพ นีไฟ
โรงพยาบาลพะเยา

วัตถุประ งค์
เพื่อใ บ้ คุ ลากร
ทางานเป็นทีมใ ม้ ี
น้าที่รับผิดชอบ
ตามที่กา นดในแผน
ฉุกเฉินอย่างเข้มแข็ง

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
แ ล่ง
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)
งบประมาณ

- บุคลากรใน รพ.ผู้
เม.ย. - พ.ค. 63
ังเกตการณ์จาก
( 2 วัน )
โรงพยาบาลต่างๆและ
วิทยากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมจานวน 80 คน

34,600

เงินบารุง
โรงพยาบาล
P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
34,600

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

2 โครงการซ้อมแผนอัคคีภยั ในเวลา
กลางคืนร่วมกับ ่วนราชการภายนอก
โรงพยาบาล

วัตถุประ งค์
1.เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม
ในการระงับอัคคีภยั
เมื่อเกิดขึ้นในเวลา
กลางคืน
2. เพื่อเ ริม ร้าง
ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิ เมื่อเกิด
อัคคีภยั ในเวลา
กลางคืน

เป้า มาย/จานวน

เจ้า น้าที่โรงพยาบาล
พะเยา และ ่วน
ราชการภายนอก
จานวน 300 คน

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
แ ล่ง
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)
งบประมาณ
ก.ค.-ก.ย.63

36,000

เงินบารุง
โรงพยาบาล
P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
36,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

70,600

34,600

36,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุงโรงพยาบาล

70,600

34,600

36,000

ผู้จัดทาและเ นอแผน .................................................................
(จ. .อ.วิริยะภูมิ จันทร์ ุภาเ น)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริ าร

ผู้เ น็ ชอบแผน .............................................................
(นายอนันต์ มาลัยรุ่ง กุล)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อนุมัติแผน ....................................................
(นางจิรพร ภัทรนุธาพร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน.......บริ ารทั่วไป......ภารกิจด้าน.......อานวยการ......
Promotion , Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน (ระบุจานวน
คน/เงินต่อ น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ า รับบุคลากร ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ
80 คน x 70บาท x 1มื้อ x 2วัน
ใน น่วยงานเพื่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 80คน x 25บาท x 2มื้อx 2วัน
และแผนอพยพ นีไฟ โรงพยาบาลพะเยา
ค่าวั ดุ
80 คน x 30บาท

แ ล่ง
งบประมาณ

โครงการซ้อมแผนอัคคีภยั ในเวลากลางคืน
ร่วมกับ ่วนราชการภายนอกโรงพยาบาล

ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2

ไตรมา 3 ไตรมา 4

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เงินบารุง
โรงพยาบาล
P25

รวม
งบประมาณ

11,200

11,200

8,000

8,000

2,400

2,400

ค่าตอบแทนวิทยากร

2 คน x 3 ชั่วโมงๆละ 600บาท x
2วัน

7,200

7,200

ค่าที่พกั วิทยากร

2 คน x 2คืนๆละ 1,450 บาท

5,800

5,800

รวมงบประมาณโครงการที่ 1
2

จานวนเงิน(บาท)

ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ

300 คน x 70บาท x 1มื้อ x 1วัน

ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 300คน x 25บาท x 2มื้อ x 1วัน

-

34,600

เงินบารุง
โรงพยาบาล
P25

-

34,600

21,000

21,000

15,000

15,000

รวมงบประมาณโครงการที่ 2

-

-

-

36,000

36,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

-

-

34,600

36,000

70,600

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

-

-

34,600

36,000

70,600

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน....โภชนาการและโภชนบาบัด...กลุ่มงาน.....โภชนศา ตร์....... ภารกิจ ด้านบริการทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา ไต และ NCD
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร เพื่อดาเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลอา ารปลอดภัย โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3)ดี
ตัวชี้วัด ลัก/รอง .ผ่านเกณฑ์มาตราฐานโรงพยาบาลอา ารปลอดภัย โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3)ดี
โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ลาดับ
กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท) งบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1 โครงการพัฒนาอา ารปลอดภัยในโรงพยาบาล
1.1 ค้น าแ ล่งผลิต/ติดตาม/ เพื่อใ ผ้ ู้บริโภคได้บริโภค ตั ถุดิบที่
พื้นที่เพาะปลูก
ตร จ อบแปลงปลูกผัก ปลอดภัยได้รับการรับรองจาก น่ ยงานที่
ผักผลไม้
ผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่
ได้มาตรฐานและมีการขน ่งในระยะ ั้น
ปลอดภัย
เข้าถึงได้ง่าย
1.2 จัดพื้นที่มีกิจกรรม นั
โรงพยาบาลอา าร
ปลอดภัย

เพื่อใ เ้ จ้า น้าที,่ ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง
ินค้าเก ตรอินทรีย์ผัก ผลไม้ปลอดภัยได้
ง่ายขึ้น ่งเ ริมรายได้ในชุมชน

เจ้า น้าที่
ผู้ใช้บริการ
บริเ ณใน
โรงพยาบาล

มี.ค.-63

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานโภชนาการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานโภชนาการ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ลาดับ
กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

1.3 ตร จ อบคุณภาพและ เพื่อตร จ อบถึงค ามปลอดภัยของ
ค ามปลอดภัยอา ารด้ ย ตั ถุดิบที่นามาใช้ประกอบอา ารป้องกัน
ชุดทด อบอย่างง่าย
การปนเปื้อนและ ารตกค้างในอา าร
1.4 ตร จ เิ คราะทางด้าน
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรค
แบคทีเรีย ของภาชนะใ ่ ลง ู่อา ารและถูก ุขลัก ณะที่ดี
อา าร และอา ารปรุง ุก
า รับผู้ป่ ย

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท) งบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ัตถุดิบที่ใช้
ต.ค.62-ก.ย.63
ไม่ใช้
งานโภชนาการ
ประกอบอา ารใ ้
งบประมาณ
ผู้ป่ ย ตร จ 12
ครั้ง/ปี

12 ครั้ง/ปี

ต.ค.62-ก.ย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานโภชนาการ

บริเ ณ ลังโรง
ครั

พ.ค.-63

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานโภชนาการ

2.1 อบรมผู้ประกอบอา ารใน เพื่อพัฒนา ักยภาพในกับผู้ประกอบ
โรงครั และผู้ประกอบการ อา าร ามารถปรุงประกอบอา ารที่ลด
ร้านอา ารในโรงพยาบาล ปริมาณโซเดียมได้ตามมาตรฐาน
เพื่อลดปริมาณโซเดียมใน
อา าร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า 6 ร้าน,
ผู้ประกอบ
อา าร
โรงพยาบาล 4
คน

มค.-มีค.63

2.2 นาเมนูร้านค้ามาปรับเมนู เพื่อร้านค้าจะมีเมนู ุขภาพใ เ้ ป็น
ลดโซเดียมเป็นเมนู ุขภาพ ทางเลือกในการเข้าถึงอา าร ุขภาพ

เมนูอา าร 3
เมนู/ร้าน

ก.พ.-63

1.5 ปรับพื้นที่ า่ ง ลังโรงครั
เพื่อปลูกผักปลอดภัย
2

เพื่อ ่งเ ริมการปลูกผักปลอดภัยและมี
บริเ ณปลูกผักปลอดภัย ทาใ โ้ รงครั มี
ผักปลอดภัยใช้ในกรณีใช้ชนิดนั้นไม่มาก

ดาเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(3)ดี
6,600

ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบารุง
รพ.พะเยา
P25

6,600

งานโภชนาการ

งานโภชนาการ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน....โภชนาการและโภชนบาบัด...กลุม่ งาน.....โภชนศา ตร์.......ภารกิจด้าน. ด้านบริการทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
Promotion , Prevention & Protection Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

2 ดาเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(3)ดี
2.1 อบรมผูป้ ระกอบอา ารในโรงครัวและ ค่าอา ารว่าง 2 มื้อและอา าร
ผูป้ ระกอบการร้านอา ารในโรงพยาบาล กลางวัน 1 มื้อ
เพื่อลดปริมาณโซเดียมในอา าร
ค่าวั ดุจัดประชุม
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/
วัน/ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ

20คน*120บาท*1 วัน
20 คน*30บาท

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

ไตรมา 3 ไตรมา 4

รวม
งบประมาณ

2,400
600

6ชม.ละ 600บาท*1วัน

รวมงบประมาณทั้ง นิ้

-

3,600
6,600

รวมงบประมาณทั้ง นิ้ เงินบารุง P25

-

6,600

-

-

6,600

-

-

6,600

แผนปฏิบตั ิการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรม ังคม

ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ปูองกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร..การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในพื้นทีแ่ บบบูรณาการ
ตัวชี้วัด ลัก/รอง. ระดับความ าเร็จของการดาเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย ุขภาพ และระดับความ าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
รวม (บาท) งบประมาณ
วันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

่งเ ริม นับ นุนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อประจาปีเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา
1

เตรียมความพร้อมระยะก่อนเกิดโรค

1.1 ประชุมทบท นคา ั่ง,บทบาท น้าที่
คณะทางาน SRRT เครือข่าย

เพื่อทบท นบทบาท น้าที่ของ
คณะกรรมการ

คทง.และผู้เกี่ย ข้อง 60
คน*1ครั้ง/ปี

ธค.62

ไม่ใช้
บูรณาการ
งบประมาณ ร่ มกับพื้นที/่
CUP

จิรา รรณ
รีทองพิมพ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน ตั้งแต่วันที-่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
รวม (บาท) งบประมาณ
วันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
คทง.และผู้เกี่ย ข้อง 60 ไตรมา ที่1,3
ไม่ใช้
บูรณาการ
จิรา รรณ
คน*3ครั้ง/ปี
และ4 งบประมาณ ร่ มกับ
รีทองพิมพ์
พื้นที/่ CUP

1.2 ประชุม/อบรมคณะทางานระบาด
ทิ ยา รพ.พะเยา ประจาปี 2563

เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเฝูา
ระ งั ปูองกันค บคุมโรคใน
โรงพยาบาลแบบบูรณาการ ทั้ง
ด้านบริการ ชิ าการ เพื่อพัฒนา
ระบบเฝูาระ งั AFP AEFI

1.3 ประชุม/อบรมคณะทางาน SRRT
เครือข่ายบริการ ุขภาพ รพ.พะเยา
ประจาปี 2563

เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเฝูา
คทง.และผู้เกี่ย ข้อง45 ธค.62-กย.63 ไม่ใช้
บูรณาการ
ระ งั ปูองกันค บคุมโรคใน
คน*4ครัง้ /ปี
งบประมาณ ร่ มกับ
เครือข่ายบริการรพ.พะเยาแบบ
พื้นที/่ CUP/
บูรณาการ ทั้งด้านบริการ ชิ าการ
จ.
ใ ม้ ีประ ิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ระบบเฝูาระ งั AFP AEFI

1.4 เตรียมค ามพร้อมการค บคุมปูองกัน เพื่อใ ้ ามารถดาเนินการ
โรคระบาดและภัยพิบตั ิ ประจาปี2563 ช่ ยเ ลือและ นับ นุนการ
ค บคุมโรคและภัยพิบตั ิประจาปี
ได้อย่างทันท่ งทึ
1.5 งานปูองกันค บคุมโรคได้ด้ ย คั ซีน
1.5.1 งานคลินิก คั ซีนผู้ใ ญ่

ตค.62-กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ
งบประมาณ รองรับภา ะ
ฉุกเฉิน

จิรา รรณ
รีทองพิมพ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ
1.ประชุมแต่งตั้งคณะทางานคลินิก
คั ซีนผู้ใ ญ่
2. ดาเนินงานคลินิก คั ซีนผู้ใ ญ่

1.5.2.ดาเนินงานใ ้ คั ซีนตามโปรแกรม

วัตถุประ งค์
1.เพื่อขับเคลื่อนงานปูองกัน
ค บคุมโรคด้ ย คั ซีน เพิ่มค าม
ครอบคลุม การเข้าถึงเชิงรุกและ
รับ
2.เพื่อปูองกันการเกิดโรคที่ปอู งกัน
ได้ด้ ย คั ซีนในผู้ใ ญ่
3.เพื่อเพิ่มการเข้าถึง คั ซีน
ทางเลือกในผู้ใ ญ่
4.เพื่อบูรณาการ คน เงิน ของ ใน
การดาเนินงานที่คุ้มค่าคุ้มทุน เพิ่ม
รายรับของโรงพยาบาล

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน ตั้งแต่วันที-่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
รวม (บาท) งบประมาณ
วันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
คณะทางานคลินิก
ธค62,กพ
ไม่ใช้
บูรณาการ
คั ซีนผู้ใ ญ่ จาน น 10 63,พค63, งบประมาณ ร่ มกับ SMC
คน
กค63

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ
3.ดาเนินงานใ ้ คั ซีนทางเลือก
- ประชุมคณะทางาน
- ประชา ัมพันธ์โครงการ
- ดาเนินการจัด า คั ซีน
- ดาเนินการใ ้ คั ซีนเชิงรุกและรับ
- รุปผลการดาเนินงาน
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วัตถุประ งค์
1.เพื่อเพิ่มการเข้าถึง คั ซีน
ทางเลือกมากขึ้น ลดการเกิด
โรคติดต่อที่ปอู งกันได้ด้ ย คั ซีน
2.เพื่อบูรณาการ คน เงิน ของ
อย่างคุ้มค่าคุ้มทุนเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายของโรงพยาบาล

เป้า มาย/จานวน
ผู้ที่ต้องการรับ คั ซีน
ทางเลือก/1,000 คน
( คั ซีนไข้ ดั ใ ญ่
150*1000)

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
รวม (บาท) งบประมาณ
วันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
มค-ตค 63
ไม่ใช้
บูรณาการ
จิรา รรณ
งบประมาณ ร่ มกับ SMC
รีทอง
พิมพ์ /
คณะทางาน
คั ซีน

ระยะเกิดโรคและ ลังเกิดโรค

2.1 ประชุม SRRT เครือข่ายบริการ ุขภาพ 1.เพื่อทบท นบทบาท ถอด
ทีม SRRT อาเภอ / ธค 62 ,
โรงพยาบาลพะเยา
บทเรียนและ างแผนการ
ตาบล อ.เมือง 40 คน
ค63
ปฏิบตั ิการปูองกันโรคไข้เลือดออก อ.ภูกามยา 20 คน
แบบบูรณาการ
ร ม 60 คน จาน น 2
ครั้ง

ไม่ใช้
บูรณาการ
งบประมาณ ร่ มกับพื้นที่

จิรา รรณ
รีทอง
พิมพ์ อ.
เมือง
อ.ภูกาม
ยา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

2.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการปูองกันค บคุม 1.เพื่อกา นดแน ทาง มาตรการ
ั น้ากลุ่มงาน
โรคไข้เลือดออก ใน โรงพยาบาลพะเยา ปูองกันค บคุมโรคในโรงพยาบาล ั น้างาน และ
แบบผ มผ าน (IVM)
โดยการบูรณาการ น่ ยงานที่
ทีมงาน 5 . ทีมงาน
เกี่ย ข้องดาเนินการร่ มกัน และ ENV ทีมงานระบาด
เป็นทิ ทางเดีย กันใน
โรงพยาบาลพะเยา ร ม
โรงพยาบาลพะเยา
30 คน จาน น 3 ครั้ง
2. เพื่อทบท นประเมินผลการ
ดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรพ.แบบ
บูรณาการ
2.3 ปูองกันและค บคุมการแพร่เชื้อโรค
ไข้เลือดออก และโรคติดต่อนาโดย
ยุงลาย ในโรงพยาบาลพะเยา

เพื่อปูองกันการแพร่เชื้อโรค
บุคลากร ใน
ไข้เลือดออก โรคติดต่อนาโดย
โรงพยาบาล และ
ยุงลาย และการ ื่อ ารค ามเ ี่ยง ผู้รบั บริการ
แก่ บุคลากร ในโรงพยาบาล และ
ผู้รับบริการ

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
รวม (บาท) งบประมาณ
วันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
พย62,พค
ไม่ใช้
บูรณาการ
จิรา รรณ
63, กค63 งบประมาณ ร่ มกับพื้นที่
รีทองพิมพ์

1ต.ค.62 กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

บูรณาการ
ร่ มพื้นที่

จิรา รรณ
รีทองพิมพ์

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
ลาดับ
วัตถุประ งค์
เป้า มาย/จานวน ตั้งแต่วันที-่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
รวม (บาท) งบประมาณ
วันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
2.4 ประชุมพัฒนาระบบการดูแลรัก า เพื่อทบท นฟื้นฟู แน ทางการ
รพ.พะเยา รพ.ภูกาม
พค.63
ไม่ใช้
บูรณาการ
จิรา รรณ
ผู้ปุ ยไข้เลือดออก/โรคอุบตั ิใ ม่อุบตั ิซ้า รัก า การพยาบาล การ ่งต่อ การ ยา , อ.เมือง, อ.
งบประมาณ ร่ มพื้นที่
รีทองพิมพ์
ใ ค้ าปรึก า การปูองกันค บคุม
ภูกามยา ,รพ.ค่ายฯ
โรค และ ื่อ ารค ามเ ี่ยง
เรือนจา , ม.พะเยา
รพ. ต.และ .
เท บาล ทุกแ ง่ ใน
อาเภอเมืองและภูกาม
ยา ร ม 80 คน
โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ

2.5 ประชุมนิเท ติดตามค ามก้า น้า
การดาเนินงานปูองกันค บคุมโรค
ตามแผนปฏิบตั ิการและยุทธ า ตร์

เพื่อติดตาม ประเมินผล
ค ามก้า น้า ตามแผนปฏิบตั ิ
การและยุทธ า ตร์

ทีม SRRT อาเภอ /
ตาบล อ.เมือง 40 คน
อ.ภูกามยา 20 คน
ร ม 60 คน จาน น 2
ครั้ง

มีค, ค63

ไม่ใช้
งบประมาณ

บูรณาการ
ร่ มกับ
พื้นที/่ CUP/
จ

จิรา รรณ
รีทองพิมพ์

2.6 ประชุม รุปผลการดาเนินงานและ
นาเ นอผลงาน Best practice
น ตั กรรมด้านการค บคุม ปูองกันโรค
เครือข่ายบริการ ุขภาพ รพ.พะเยา

เพื่อประม ลผลและเ ริม ร้าง
กาลังใจ ผลการดาเนินงานด้าน
การค บคุมปูองกันโรคแก่
ผู้ปฏิบตั ิงานใ เ้ ป็นแบบอย่างที่ดี

80คน*1ครั้ง/ปี

กค.- ค.63

ไม่ใช้
บูรณาการ
งบประมาณ ร่ มกับ ูนย์
คุณภาพ (HA)

จิรา รรณ
รีทองพิมพ์
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พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทาง าธารณ ุข (PHEM)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

3.1 ประชุมทบท นแต่งตั้ง คณะทางาน เพื่อ ทบท นคา ั่งแต่งตั้ง พัฒนา
และพัฒนา ูนย์ปฏิบตั ิการภา ะฉุกเฉิน คณะทางานตามโครง ร้างระบบ
EOC และทีมตระ นักรู้ ถานการณ์ บัญชาการ
SAT ที่ ามารถปฏิบตั ิงานได้

3.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฝึกซ้อม
แผนปฏิบตั ิการ ระบบบัญชาการ ICS
และ Activate EOC และทาแผนเผชิญ
เ ตุ IAP ระดับอาเภอ
3.3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฝึกทาแผน All
Hazard plan

3.4 อบรมการพัฒนา มรรถนะ ทีม SAT,
JIT/CDCU

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน ตั้งแต่วันที-่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
รวม (บาท) งบประมาณ
วันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
คณะกรรมการ ในระบบ ธค.62
ไม่ใช้
จิรา รรณ
ICS เครือข่ายบริการ
งบประมาณ
รีทองพิมพ์
ุขภาพ รพ.พะเยา 30
คน

เพื่อ พัฒนา ักยภาพ คทง.
คณะกรรมการ ในระบบ มค,มิย63
ามารถรับมือภา ะฉุกเฉินทาง
ICS เครือข่ายบริการ
าธารณ ุขที่เกิดจากโรคติดต่อได้
ุขภาพ รพ.พะเยา
อย่างร ดเร็ เป็นระบบ มีค าม
100 คน
เป็นเอกภาพ มีประ ิทธิภาพและ
ปลอดภัย เป็นไปตาม
มาตรฐาน ากล

ทีม SAT/JIT/CDCU
CUP พะเยา 30 คน

ม.ค.-63

17,200

งบ รพ.
พะเยา P25

ไม่ใช้
งบประมาณ

บูรณาการ
ร่ มกับ
พื้นที/่ CUP/
จ.

8,600

8,600

จิรา รรณ
รีทองพิมพ์

จิรา รรณ
รีทองพิมพ์

แผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรม ังคม

ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

Promotion , Prevention & Protection Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ดาเนินการ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/
วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

งบประมาณ
แ ล่ง
รวม (บาท) งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)

รวม
งบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ต.ค.-ธ.ค.62

ม.ค.-มี.ค.63

เม.ย.-มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.63

3,600

3,600

7,200

่งเ ริม นับ นุนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อประจาปีเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา
3 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทาง าธารณ ุข (PHEM)
3.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฝึกซ้อมแผนปฏิบตั ิ ค่าตอบแทนวิทยากร
การ ระบบบัญชาการ ICS และ Activate
EOC และทาแผนเผชิญเ ตุ IAP ระดับ
อาเภอ
3.3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฝึกทาแผน All
Hazard plan

ค่าที่พกั
ค่าวั ดุอุปกรณ์อบรม

3ชั่วโมงๆ600บาท* 2 คน
*2ครั้ง

7,200

งบเงินบารุง
รพ.พะเยา
P25

1คืน*2ครั้ง

4,000

2,000

2,000

4,000

100คน*30บาท*1ครั้ง

6,000

3,000

3,000

6,000

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น

17,200

0

8,600

8,600

0

17,200

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

17,200

0

8,600

8,600

0

17,200

รายละเอียดการใช้งบประมาณารดาเนินงานของเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
น่วยบริการ CUP อาเภอเมืองและภูกามยาว
ยุทธศา ตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบ ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคแบบบูรณาการทุกกลุ่มวัยโดยการมี ่วนร่วมทุกภาค ่วน Prevention Promotion & Protection Excellence
จานวนเงิน (บาท)
รายละเอียดการใช้
แ ล่ง
ลาดับ กิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ
จานวน*อัตรา*ครั้ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวม
งบประมาณ
งบประมาณ ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
โครงการ ่งเ ริม ุขภาพพระ งฆ์ 2 วัด 1 โรงพยาบาลประจาปี 2563
1

พัฒนาระบบบริการ ุขภาพพระ งฆ์
กิจกรรมที่ 1.1 ใ ้บริการ 1.ทันตแพทย์
ตรวจคัดกรอง ุขภาพ
2.พยาบาลวิชาชีพ
ประจาปี ตามชุด ิทธิ
ประโยชน์ นอกเวลาใน 3.นักวิชาการ าธารณ ุข
วัน ยุดราชการ
4.ทันตภิบาล

1คน*1,200บาท

เงิน OT

1,200

1,200

2คน*660บาท

1,320

1,320

2คน*660บาท

1,320

1,320

1คน*580บาท

580

580

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

-

-

-

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงิน OT

-

-

-

4,420
4,420

4,420

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน วัยเรียน น่วยบริการ เทศบาลเมืองพะเยา
ยุทธศา ตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบ ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคแบบบูรณาการทุกกลุม่ วัยโดยการมี ่วนร่วมทุกภาค ่วน Prevention Promotion & Protection Excellence
่งเ ริม ุขภาพตามกลุม่ วัย : กลุม่ เด็กวัยเรียน
วัตถุประ งค์ : เพื่อ ่งเ ริม ุขภาพเด็กวัยเรียน 6-14 ปี ใ ้มี ุขภาพดี ูงดี ม ่วนตามวัย
ตัวชีว้ ัด ลัก: เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ูงดี ม ่วน ร้อยละ 68
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา งบประมาณ
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตัง้ แต่วันที่-วันที่ รวม (บาท) งบประมาณ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผูร้ ับผิดชอบ

โครงการ ่งเ ริม ุขภาพเด็กวัยเรียน (6-14ปี) เขตเทศบาลเมืองพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2563
1 การบริ ารจัดการแบบมี ่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.1ประชุมจัดทาแผนการดาเนินงาน พัฒนางาน
่งเ ริม ุขภาพเด็ก ยั เรียน และประชุมติดตาม
การดาเนินงาน เิ คราะ ์ ถานการ รุปลผล
การดาเนินงานในภาพร มเครือข่ายและจัดทา
แผนพัฒนางานฯในปีต่อไป ปีละ 2 ครัง้

เพือ่ ร่ มจัดทาแผนการดาเนินงาน
พัฒนางาน ่งเ ริม ุขภาพเด็ก ยั
เรียนใน ถาน ึก าร่ มกันกับภาคี
เครือข่าย เิ คราะ ์ปัญ า เพือ่ า
โอกา พัฒนาในปีต่อไป

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ผูบ้ ริ าร ถาน ึก า ครู
อนามัยโรงเรียน ทุกแ ่ง
จาน น 20 คน

ตค. 62 , กย.63

ใ ้ของรับการ
นับ นุน/
บูรณาการ
ร่ มกับ อปท.

นาง า พรนันท์ ชอบ
จิต และงาน ่งเ ริมฯ
กง.เ ชกรรม ังคม

1.2 ประชุมคณะกรรมการ ในการประเมิน
โรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ ระดับเท บาล
ปีงบประมาณ 2563 ปีละ 2 ครัง้

เพือ่ เตรียมค ามพร้อมการประเมิน
โรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ ระดับ
เท บาล ใ ้การดาเนินงานเป็นไป
ในทิ ทางเดีย กัน และ รุปผลการ
ประเมินรับรอง

คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ
ระดับเขตเท บาล จาน น
20 คน

ค.63-กย.63

ใ ้ของรับการ
นับ นุน/
บูรณาการ
ร่ มกับ อปท.

นาง า พรนันท์ ชอบ
จิต และงาน ่งเ ริมฯ
กง.เ ชกรรม ังคม

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ
1.3 ประชุมติดตาม ประเมินโรงเรียน ่งเ ริม
ุขภาพ (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) และ รุปผลการ
ประเมิน

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

เพือ่ ประเมินโรงเรียน ่งเ ริม
โรงเรียน 9 แ ่ง
ุขภาพ ใ ้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และคง ภาพอย่างต่อเนือ่ ง พัฒนา
ก้า รู่ ะดับที่ ูงขึน้

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา งบประมาณ
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตัง้ แต่วันที่-วันที่ รวม (บาท) งบประมาณ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ค.63-กย.63

เท บาลเมือง
พะเยา

ผูร้ ับผิดชอบ
กองการ ึก า เท บาล
เมืองพะเยา
คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียน ่งเ ริม
ุขภาพระดับเขต
เท บาล

2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัก ะผู้ เพือ่ พัฒนา ักยภาพบุคลากรใ ้เกิด
ประเมินโรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ ระดับเท บาล ค ามรู้ ค ามเข้าใจทัก ะในการ
ปีงบประมาณ 2563
ประเมินโรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ
และเพือ่ ใ ้โรงเรียนดาเนินการ
พัฒนาโรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ
อย่างทั่ ถึง ต่อเนือ่ ง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

บุคลากร าธารณ ุข ครู
อนามัย โรงเรียน
ระดับประถม ึก า และ
ระดับมัธยม ึก า ในเขต
เท บาลเมืองพะเยาทุกแ ่ง
จาน น 30 คน

3 การพัฒนาระบบบริการอนามัยโรงเรียน และกระบวนการเฝ้าระวังภาวะ ุขภาพเด็กวัยเรียน
3.1 การเฝ้าระ งั ภา ะโภชนาการโดยการชัง่
เพือ่ เฝ้าระ งั ภา ะโภชนาการ เด็ก เด็กนักเรียนทุกคน
น้า นัก ดั ่ น ูง (ภาคเรียนละ 1 ครัง้ )
ยั เรียน เด็กนักเรียนทีพ่ บภา ะเริม่
อ้ น อ้ น ผอม เตีย้ ได้รับการแก้ไข

3.1.1 ครูอนามัย ครูประจาชัน้ ดาเนินการชัง่
น้า นัก ่ น ูง และบันทึกข้อมูลในโปรแรม
โรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ ภาคเรียนละ 1 ครัง้

เด็กนักเรียนทุกคน

มค.63

ใ ข้ องรับการ
นับ นุน/
บูรณาการ
ร่ มกับ อปท

นาง า พรนันท์
ชอบจิต และงาน
่งเ ริมฯ กง.เ ช
กรรม ังคม

ธค.62 ,กค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

พย.62 ,พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา งบประมาณ
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตัง้ แต่วันที่-วันที่ รวม (บาท) งบประมาณ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผูร้ ับผิดชอบ

พย.62-มค.63
ไม่ใช้
,พค.63-กค.63 งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบงานเด็ก ัย
เรียน ูนย์ฯเ ียง และ
ูนย์ฯแม่ตา

3.1.3 รุปรายงานผลการดาเนินงาน การเฝ้า
ระ งั ภา ะโภชนาการ ปีละ 2 ครัง้

มค.63 ,กค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

นาง า พรนันท์ ชอบ
จิต และงาน ่งเ ริมฯ
กง.เ ชกรรม ังคม

3.2 การเฝ้าระ งั อ ยั ะการเรียนรูด้ ้านการ
1.เพือ่ ใ ้มีการเฝ้าระ งั ลดค าม นักเรียนชัน้ ป.1,ป.3, ป.5
มองเ ็น โดยการตร จคัดกรอง ายตาเด็ก
รุนแรงของโรค 2.เพือ่ ใ ้นักเรียนที่ และ ม.1,ม.4 ทุกคน
เบือ้ งต้น โดยบุคลากร าธารณ ุข ครู รือแกน มีค ามผิดปกติ รือมีปัญ าทาง
นานักเรียน ปีละ 1 ครัง้
ายตาได้รับการช่ ยเ ลืออย่าง
เ มาะ ม

มิย.63-กค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

3.3 การเฝ้าระ งั อ ยั ะการเรียนรูด้ ้านการได้ยนิ 1.เพือ่ ใ ้มีการเฝ้าระ งั ลดค าม
ด้ ยการทด อบอย่างง่าย โดยบุคลากร
รุนแรงของโรค
2.เพือ่ ใ ้
าธารณ ุข ครู รือแกนนานักเรียน ปีละ 1 ครัง้ นักเรียนทีม่ ีค ามผิดปกติ รือมี
ปัญ าทาง ายตาได้รับการ
ช่ ยเ ลืออย่างเ มาะ ม

นักเรียนชัน้ ป.1,ป.3, ป.5
ทุกคน

มิย.63-กค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

3.4 การเฝ้าระ งั ภา ะขาด ารไอโอดีน และ
เพือ่ ตร จ า ค ามผิดปกติจาก
นักเรียนชัน้ ป.1,ป.3, ป.5
ค ามผิดปกติอนื่ ๆบริเ ณคอ ด้ ย ธิ คี ลาคอ โดย ภา ะขาด ารไอโอดีนและค าม ทุกคน
บุคลากร าธารณ ุข ปีละ 1 ครัง้
ผิดปกติอนื่ ๆ บริเ ณคอ และ
นักเรียนทีม่ ีค ามผิดปกติ ได้รับการ
่งต่อ รัก า

มิย.63-กค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

3.1.2 เจ้า น้าที่ าธารณ ุขผูร้ ับผิดชอบงานเด็ก
ยั เรียน บันทึกข้อมูลน้า นัก ่ น ูงเด็กนักเรียน
ในระบบบริการ าธารณ ุข HosXp PCU ภาค
เรียนละ 1 ครัง้

เด็กนักเรียนทุกคน

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ
3.5 การเฝ้าระ งั ภา ะขาด/พร่องธาตุเ ล็กใน
เด็ก ยั เรียน อายุ 6-14 ปี

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา งบประมาณ
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตัง้ แต่วันที่-วันที่ รวม (บาท) งบประมาณ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1.เพือ่ เฝ้าระ งั ค บคุม ป้องกัน
นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6,ม.1 - ตค.62 - กย.63
ไม่ใช้
ภา ะขาด/พร่องธาตุเ ล็ก ในเด็ก ม.3 ทุกคน
งบประมาณ
นักเรียน
2. เพือ่ ใ ้เด็ก
นักเรียนได้รับยาเม็ดเ ริมเ ล็ก
และเ ริม ร้างการเจริญโต อัน
่งผลต่อ ติปัญญา การเรียนรูอ้ ย่าง
เต็ม ักยภาพ และ ุขภาพดีขนึ้

ผูร้ ับผิดชอบ
ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

3.5.1 าร จค ามต้องการของผูป้ กครองในการ
เฝ้าระ งั ภา ะการขาด/พร่องธาตุเ ล็กในเด็ก ยั
เรียน ปีละ 1 ครัง้

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ,ม.1
- ม.3 ทุกคน

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

3.5.2 ร บร มข้อมูลจาน นนักเรียนทีผ่ ปู้ กครอง
อนุญาตใ ้เข้าร่ มโครงการ ่งผูร้ ับผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียน ูนย์บริการ าธารณ ุขตาบล
เ ยี ง แม่ตา

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6,ม.1 ม.3 ทุกคน

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน

3.5.3 จัด รรยาเม็ดเ ริมธาตุเ ล็ก ferrous
sulfate (ธาตุเ ล็ก 60 มิลลิกรัม) ใ ้กับ
โรงเรียน ่งเ ริม ุขภาพ

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6,ม.1 ม.3 ทุกคน

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ูนย์เท บาลฯตาบล
เ ียง และแม่ตา

3.5.4 โรงเรียนดาเนินการจ่ายยาเม็ดเ ริมธาตุ
เ ล็ก ferrous sulfate (ธาตุเ ล็ก 60 มิลลิกรัม)
1 เม็ด/คน/ ัปดา ์ จาน น 40 ัปดา ์ พร้อม
อา ารกลาง นั ทุก นั จันทร์และบันทึกการ
รับประทาน

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6,ม.1 - ตค.62 - กย.63
ไม่ใช้
ม.3 ทุกคน
งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา งบประมาณ
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตัง้ แต่วันที่-วันที่ รวม (บาท) งบประมาณ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผูร้ ับผิดชอบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุม่ งานทันตรรม
โรงพยาบาลพะเยา

3.6.1 โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมแปรงฟัน
ลังอา ารกลาง นั ม่าเ มอทุก นั และจัดใ ้มี
ถานทีแ่ ปรงฟันถูก ุขลัก ณะ

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ทุก พย.62-มีค.63
ไม่ใช้
คน
,พค.63-กย.63 งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน
และครูประจาชัน้

3.6.2 ดาเนินการเฝ้าระ งั และตร จ ุขภาพช่อง
ปาก ปีละ 2 ครัง้

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ทุก พย.62 ,มิย.63
คน

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุม่ งานทันต กรรม
โรงพยาบาลพะเยา

3.6.3 ดาเนินการเคลือบ ลุมร่องฟัน ปีละ 2 ครัง้

นักเรียนชัน้ ป.1 (ฟันกราม ธค.62-กพ.63,
แท้ซที่ ี่1) ,ป.6 (ฟันกรามแท้ กค.63-กย.63
ซีท่ ี่1)

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุม่ งานทันตกรรม
โรงพยาบาลพะเยา

3.6.4 ดาเนินการป้องกัน และรัก าเด็กนักเรียน
ทีป่ ัญ า ุขภาพช่องปาก

นักเรียนทีม่ ีปัญ า ุขภาพ
ช่องปาก

ธค.62-มีค.63,
กค.63-กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุม่ งานทันตกรรม
โรงพยาบาลพะเยา

กพ.63,กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุม่ งานทันตกรรม
โรงพยาบาลพะเยา

พค63 - ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน ครู
ประจาชัน้ เจ้า น้าที่
าธารณ ุข ูนย์
เท บาลฯตาบลเ ียง
และแม่ตา

3.6 การเฝ้าระ งั ุขภาพช่องปาก โดยทันต
บุคลากร รือครู ปีละ 2 ครัง้

1.เพือ่ เฝ้าระ งั ภา ะ ุขภาพช่อง
ปาก
2.
นักเรียนได้รับบริการทันตกรรม
ป้องกัน
3.
นักเรียนทีป่ ัญ าฟันผุได้รับ ่งต่อ
รัก า

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ทุก พย.62 ,มิย.63
คน

3.6.5 รุปผลการดาเนินงาน
4 การ ร้างเ ริมภูมิคมุ้ กันโรคด้วยวัคซีน
4. การดาเนินงานการ ร้างเ ริมภูมิคมุ้ กันโรค
ด้ ย คั ซีน ในเด็กนักเรียนโรงเรียนเขตเท บาล
เมืองพะเยา

1.เพือ่ ใ ้นักเรียนได้รับการกระตุน้
ร้างเ ริมภูมิคมุ้ กันโรค และไม่
เจ็บป่ ยด้ ยโรคทีป่ ้องกันได้ด้ ย
คั ซีน

นักเรียนชัน้ ป.1, ป.5, ป.6
ทุกคน (โรงเรียน 7 แ ่ง)

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา งบประมาณ
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตัง้ แต่วันที่-วันที่ รวม (บาท) งบประมาณ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผูร้ ับผิดชอบ

4.1 าร จค ามต้องการของผูป้ กครองในการรับ
บริการใ ้ คั ซีนป้องกันโรค ัด คางทูม ัด
เยอรมัน (MMR)

นักเรียนชัน้ ป.1 ทุกคน
(โรงเรียน 7 แ ่ง)

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูประจาชัน้

4.2 าร จค ามต้องการของผูป้ กครองในการรับ
บริการใ ้ คั ซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)

นักเรียน ญิงชัน้ ป.5 ทุกคน
(โรงเรียน 7 แ ่ง)

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูประจาชัน้

4.3 าร จค ามต้องการของผูป้ กครองในการรับ
บริการใ ้ คั ซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก
(dT)

นักเรียนชัน้ ป.6 ทุกคน
(โรงเรียน 7 แ ่ง)

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูประจาชัน้

4.4 ครูอนามัยร มร มข้อมูลการ าร จค าม
ต้องการ ่งรายชือ่ นักเรียนทีผ่ ปู้ กครองอนุญาต
ใ ้กับเจ้า น้าที่ าธารณ ุข ูนย์เท บาลฯตาบล
เ ยี ง และแม่ตา

นักเรียนชัน้ ป.1, ป.5, ป.6
ทุกคน (โรงเรียน 7 แ ่ง)

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน

4.5 เจ้า น้าที่ าธารณ ุขร บร มข้อมูล แจ้ง
แผนการดาเนินงาน ร้างเ ริมภูมิคมุ้ กันโรคใ ้กับ
โรงเรียน

นักเรียนชัน้ ป.1, ป.5, ป.6
ทุกคน (โรงเรียน 7 แ ่ง)

พค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ูนย์เท บาลฯตาบล
เ ียง และแม่ตา

4.6 ดาเนินการใ ้บริการ ร้างเ ริมภมิคมุ้ กันโรค เพือ่ ค บคุม ป้องกันโรค ัด คางทูม นักเรียนชัน้ ป.1 ทุกคน
โดยการกระตุน้ คั ซีนป้องกันโรค ัด คางทูม ัด
ดั เยอรมัน ในเด็กนักเรียนชัน้ ป.1 (โรงเรียน 7 แ ่ง)
เยอรมัน (MMR) และกระตุน้ คั ซีนป้องกัน ณ
ั โรค
(BCG) ในรายทีไ่ ม่มีประ ตั ิได้รับมาก่อน

มิย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ูนย์เท บาลฯตาบล
เ ียง และแม่ตา

4.7 ดาเนินการใ ้บริการ ร้างเ ริมภมิคมุ้ กันโรค เพือ่ ค บคุม ป้องกันโรคมะเร็งปาด นักเรียน ญิงชัน้ ป.5 ทุกคน
โดยการกระตุน้ คั ซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก มดลูก ในเด็กนักเรียน ญิงชัน้ ป.5 (โรงเรียน 7 แ ่ง)
(HPV) กระตุน้ 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 2 ่างกัน 6-12
เดือน

กค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เจ้า น้าที่ าธารณ ุข
ูนย์เท บาลฯตาบล
เ ียง และแม่ตา

