
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
Promotion Prevention & Protection Excellence 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1

กก.ที ่1.1 ดูแลหญิงต้ังครรภ์ทีมี่

ภาวะแทรกซ้อนทางอายรุกรรม

เพือ่ดูแลหญิงต้ังครรภท์ีม่ี

ภาวะแทรกซ้อนทางอายรุกรรม

อยา่งและป็นระบบ

ทีม MCH 14 คน มีค.-สค.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

1.1.1 ทบทวนแนวทางและปรับปรุง

การดูแลร่วมกบัอายรุกรรม

ทีม MCH 14 คน มีค.-สค.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

นพ.จติตพลโครงการพัฒนาระบบบรกิารอนามยัมารดา  รพ. พะเยา ปงีบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบุเดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ

 (บาท)
แหลง่

งบประมาณ

สอดคลอ้ง Service Plan สาขา…...MCH.........................
วตัถุประสงค์หลกัของแผนปฏิบัตกิาร. 1.เพ่ือดแูลหญิงตัง้ครรภ์ทีม่ีภาวะแทรกซ้อนอยา่งเป็นระบบ ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดและดแูลมารดาและทารกในระยะวกิฤติ

ตวัชีว้ดัหลกั/รอง 1. อัตราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมีชพีแสนคน และ อัตราการคลอดมีชพีในหญิงอาย ุ15-19 ปี

ล าดบั

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบูรณาการ  (  )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั /

                                                                     (   )ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พือ่เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธภิาพ

ประเดน็การพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเดก็  (Maternal and Child Health: MCH ) กลุม่งาน กุมารเวชกรรมและสตูิ-นรีเวชกรรม   ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิ และตตยิภูมิ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

                                               2.ดแูลทารกแรกคลอดในโรงพยาบาลเครือขา่ย

                                               3 เพ่ิมการใชคู่้เพ่ือ DSPM ของผู้ปกครอง

                       2. อัตราสว่นการตายทารกตอ่การเกิดมีชพีแสนประชากร

                       3.ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี ทัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมีพัฒนาการสมวยั และ เดก็ไทยมีระดบัสตปิัญญาเฉลีย่ไม่ตา่กวา่ 100



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบุเดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ

 (บาท)
แหลง่

งบประมาณ
ล าดบั

1.1.2จดัท าโปสเตอร์ รณรงค์และ

ส่ือสารหญิงวัยเจริญพันธ์ทีมี่ภาวะ 

DM,Thyroidและโรคทางอายรุกรรม 

ใน clinicอายรุกรรม

ทีม MCH 14 คน มีค.-สค.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

1.1.3 คุมก าเนิดมารดาหลังคลอดโรค 

DM, Thyroidและโรคทางอายรุกรรม 

เมือ่มีบุตรเพียงพอแล้ว

ทีม MCH 14 คน มีค.-สค.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

กก.ที ่1.2ดูแลหญิงต้ังครรภ์ทีม่ีประวัติ

คลอดกอ่นก าหนด

1.2.1 จดัเตรียมยา progressterone 
ให้เพียงพอกบัผู้ป่วย

30คน มค.-สค.63      97,440  งบ สปสช. 32,480 32,480 32,480

1.2.2 ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ทีม่ีความ

เส่ียงต่อภาวะเจบ็ครรภ์คลอดกอ่น

ก าหนด

 ไม่ใช้

งบประมาณ

1.2.3 เพิม่ศักยภาพในการดูแลตนเอง

ของหญิงต้ังครรภ์

กก.ที ่1.3 ดูแลมารดาและทารกใน

ระยะวิกฤติ

 เพือ่ดูแลมารดาและทารกในระยะ

วกิฤติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน พยาบาลหอ้งคลอด

11 คน

มีค.-สค.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

เพือ่ลดอตัราคลอดกอ่นก าหนดใน

หญิงต้ังครรภท์ีม่ีประวติัคลอดกอ่น

ก าหนด



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบุเดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ

 (บาท)
แหลง่

งบประมาณ
ล าดบั

1.3.1 ทบทวนการดูแลมารดาและ

ทารกในระยะวิกฤติเชงิปฏิบัติการ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

1.3.2 มีระบบ FAST TRACK ในการ

ดูแลผู้คลอดระยะวิกฤติจากเครือขา่ย

 ไม่ใช้

งบประมาณ

1.3.3 เพิม่สมรรถนะในการดูแลมารดา

และทารกของเครือขา่ย

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 1.3.4 ประชมุติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน

ทีมMCH จ านวน15
 คน

กค.-กย.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

2 นิเทศติดตามการดูแลทารกแรกคลอด

ใน รพ.เครือขา่ยพร้อมกบัสูติแพทย์

พัฒนาและแกไ้ขปัญหาในการ

ดูแลทารกร่วมกนัท้ังจงัหวัด

100 คน  ท าร่วมกบั

สูติ-นรีเวช

กรรม

 สสจ.

3 นิเทศติดตามการกู้ชพีทารกแรกคลอด

ของเจา้หน้าที ่ ใน รพ. โดยจ าลอง

เหตุการณ์

1 ประเมินศักยภาพการชว่ย

ฟืน้คืนชพีทารกของเจา้หน้าท่ี

2.ตรวจสอบความพร้อมของ

ครุภัณฑ์ในการกู้ชพีทารก     

 3.ทบทวนความรู้ของ

เจา้หน้าที่

20 คน/1
หน่วยงาน/คร้ัง

มค.-มีค.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

ในเครือขา่ย3รพช. 
ดอกค าใต้,แม่ใจ,

เชียงม่วน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบุเดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ

 (บาท)
แหลง่

งบประมาณ
ล าดบั

4
กกที ่4.1  ประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการใช้

คู่มือประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั คู่มือ

DSPM,DAIMแกบุ่คลากรในโรงพยาบาลพะเยา

1.เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งใน

การดูแลหญิงต้ังครรภแ์ละเด็ก ใน

โรงพยาบาลพะเยามีความรู้เร่ือง

การประเมินและคัดกรอง

พฒันาการเด็ก สามารถใช้คู่มือ

DSPM,DAIM และอธบิายใหห้ญิง

ต้ังครรภ ์หลังคลอดเขา้ใจ และมี

การใช้คู่มือ DSPM,DAIM ได้
ถกูต้องต่อเนือ่ง

50 คน ม.ค.-63  ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มงานกมุาร

เวชกรรม/
นพ.ยงยทุธ

กก ที ่4.2 นิเทศติดตาม ประเมินพฒันาการ 

ค้นหาเด็กพฒันาการล่าช้า และประเมินผล

ทักษะบุคลากรในพืน้ที ่ในการลงขอ้มูล การ

ติดตามแกไ้ขปัญหาเด็กพฒันาการล่าช้าใหไ้ด้

กระตุ้นด้วย TEDA 4I

1.ประเมินสมรรถนะของ จนท. 
รพ.สต., รพ.ช. ทุกแหง่ในจงัหวดั

พะเยาในการประเมินพฒันาการ

เด็กและการส่งต่อเด็กทีม่ี

พฒันาการล่าช้า                     

2. ติดตามปัญหาในการปฏบิัติงาน

 3. คืนขอ้มูลเด็กท่ีมีพฒันาการ

ล่าช้าใหก้บัพืน้ทีแ่ละช่วยติดตาม

เด็กทีข่าดนัด

5 คน*10วนั ธ.ค 62.-ก.ย.63        6,000  พจิารณาใช้

แหล่ง

งบประมาณ

อื่น ใน

ภาพรวมของ

จงัหวดั

         1,500           1,500          1,500        1,500 กลุ่มงานกมุาร

เวชกรรม/
นพ.ยงยทุธ

โครงการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1

1.2.1 จัดเตรียมยา progressterone ให้

เพียงพอกับผู้ป่วย

ยา progressterone จ านวน112เม็ด 30คนๆละ112เม็ดๆละ 

ราคา29 บาท

 งบ สปสช. 32,480 32,480 32,480 97,440

4
4.2นิเทศติดตาม ประเมินพฒันาการ ค้นหา

เด็กพฒันาการล่าช้า และประเมินผลทกัษะ

บคุลากรในพื้นที่ ในการลงข้อมูล การติดตาม

แก้ไขปญัหาเด็กพฒันาการล่าช้าใหไ้ด้กระตุ้น

ด้วย TEDA 4I

เบีย้เล้ียงทีมนิเทศ 5 คนx120บาทx10
คร้ัง

 พิจารณาใช้แหล่ง

งบประมาณอื่น 

ในภาพรวมของ

จังหวัด

         1,500        1,500      1,500      1,500       6,000

1,500        33,980     33,980   33,980   103,440    

-            32,480      32,480   32,480   97,440      

1,500         1,500       1,500     1,500     6,000        รวมงบประมาณทั้งสิ้น  พิจารณาแหล่งงบประมาณอ่ืน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  งบสปสช.

กก.ที่ 1.2ดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่มีประวติัคลอดก่อนก าหนด

โครงการพัฒนาระบบบรกิารอนามัยมารดา รพ .พะเยา ปงีบประมาณ 2563

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

โครงการส่งเสรมิเด็ก 0-5 ปมีีพัฒนาการสมวัย

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็การพัฒนาระบบบริการอนามยัแมแ่ละเดก็  (Maternal and Child Health: MCH ) กลุ่มงาน กุมารเวชกรรมและสูต-ินรีเวชกรรม   ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูม ิและตตยิภูมิ

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  / ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1
1.1 ประชุมคณะท างานศูนย์ดูแลต่อเน่ือง 

เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.พะเยา

 เพื่อพฒันารูปแบบการ

จัดบริการปฐมภมูิและการ

ส่งต่อ

คณะท างานฯและ

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50

 คน

ม.ค.,เม.ย.

,กค.63

 ไม่ใช้

งบประมาณ

ฉลวย  หาลือ/

เกหล่ัน 

ประเสริฐธติิพงษ์

                       2.ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพิงไดร้ับการดแูลตาม Care Plan

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยต่อเน่ือง (IMC,COC)  เครอืข่ายบรกิารสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

                       4.ร้อยละของต าบลทีม่รีะบบการส่งเสริมสุขภาพดแูลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ในชมุชนผ่านเกณฑ

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster; PCC)  กลุ่มงาน  การพยาบาลชมุชน     ภารกิจดา้นบริการปฐมภูมิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( /  )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

  Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

สอดคล้อง Service Plan สาขา…..........
วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร. 1. เพ่ือพัฒนาการส่งตอ่การดแูลผู้ป่วยตอ่เน่ืองในเครือขา่ยบริการสุขภาพ

ตวัชี้วัดหลัก/รอง.....1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

                                          2. การดแูลกลุ่มวัยสูงอายุและผู้ป่วยระยะยาวอย่างมคุีณภาพ

                                          3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดแูลผู้ป่วย ประสานความร่วมมอื และก ากับตดิตามการด าเนินงานในโรงพยาบาลเครือขา่ย

                       3.ร้อยละของการดแูลผู้ป่วยระยะกลางไดร้ับการดแูลตามมาตรฐาน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลต่อเนื่องและ

 Intermediat care/  ตัวชี้วดั / แนว

ทางการด าเนินงานรวมถึงช่องทางการให้

ค าปรึกษา

เพื่อเชื่อมโยงใหเ้กิด

คุณภาพการผู้ปว่ยและเปน็

แนวทางเดียวกัน

ทมีกลุ่มการพยาบาล

ชุมชน /

คกก.SP /ผู้เกี่ยวข้อง

ระดับ สสอ.,รพ.สต.

จ านวน 50 คน

พ.ย.-63  บูรณาการ

กับโครงการ

 LTC

ฉลวย  หาลือ/

เกหล่ัน 

ประเสริฐธติิพงษ์

1.3 ประชุมพฒันาศักยภาพบคุลากรการใช้

โปรแกรม EMR ด้านการประมวลผล

ข้อมูล/ การวเิคราะหข์้อมูล/การน าข้อมูล

มาใช้ / ระบบสารสนเทศ

เพื่อใหร้ะบบการส่งต่อโดย

เทคโนโลยีมีประสิทธภิาพ

ทมี รพ.พะเยา และ

หน่วยบริการปฐมภมูิ 

จ านวน 50 คน

ก.พ.63, มิย.63        12,000  งบร.รพ.

พะเยา P25

6,000     6,000      อรอุมา อินทนง

ลักษณ์และกลุ่ม

งานสารสนเทศ

1.4 ประสานการส่งต่อผู้ปว่ยไปรับการดูแล

ต่อเนื่องในชุมชนตาม เง่ือนไข ขอบเขต

บริการ และข้อตกลงระดับเครือข่าย รพ.

พะเยา

เพื่อใหผู้้ปว่ยได้รับการดูแล

อย่างมีคุณภาพ

ทีม รพ.พะเยา และหน่วย

บริการปฐมภูมิ 22 แห่ง

ตค.62 - กย.63              -   ฉลวย  หาลือ/

เกหล่ัน 

ประเสริฐธติิพงษ์

1.5 ติดตามเยี่ยมผู้ปว่ย  ดูแลต่อเนื่องโดย

ทมีสหวชิาชีพในการดูแลผู้ปว่ยในชุมชน   

  กลุมติดบา้น ติดเตียง/ กลุ่มเปา้หมาย

พเิศษหรือยุ่งยากซับซ้อน

เพื่อใหผู้้ปว่ยได้รับการดูแล

ตามสภาพปญัหารายบคุคล

อย่างเหมาะสม

ทีมกลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

ทีมหน่วยบริการปฐมภูมิ

ทีมสหวิชาชีพจ านวน 10 

คน

ตค.62 - กย.63        48,000  กองทุน 

LTC

12,000 12,000 12,000 12,000 ฉลวย  หาลือ/

เกหล่ัน 

ประเสริฐธติิพงษ์



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

1.6 ประชุมพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน

วชิาการ  ในการดูแลผู้ปว่ยตามมาตรฐาน 

ตามผลการส ารวจสมรรถนะและความ

ต้องการพฒันาตนเองของบคุลากร

เพื่อพฒันาศักยภาพ

บคุลากรสู่มาตรฐานการ

ปฏบิติังาน

ทีม รพ.พะเยา และหน่วย

บริการปฐมภูมิ จ านวน 50

 คน

พย.62 -สค.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

ฉลวย  หาลือ/

เกหล่ัน 

ประเสริฐธติิพงษ์

1.7  จัดท าคู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน 

COC,Intermediat care เครือข่าย

บริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

เพื่อใช้เปน็แนวทางในการ

ปฎบิติั ตามมาตรฐานงาน

จ านวน  34  เล่ม ก.พ.-63          6,324  งบร.รพ.

พะเยา P25

6,324 ฉลวย  หาลือ/

เกหล่ัน 

ประเสริฐธติิพงษ์

1.8 ประชุมปรึกษาปญัหารายกรณี 

(Conference case) การดูแลผู้ปว่ยที่บา้น

เพื่อใหผู้้ปว่ยได้รับการดูแล

ช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ

ปญัหาและความต้องการ

ทีมสหวชิาชีพ และ

องค์กรชุมชน จ านวน 

22 แหง่

ธ.ค.62-ก.ย63        11,000  งบร.รพ.

พะเยา P25

       1,000 3,500 3,500 3,000 ฉลวย  หาลือ/

เกหล่ัน 

ประเสริฐธติิพงษ์

2
2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลกลุ่มวยั

สูงอายุและการดูแลระยะกลาง(Long–

term care & Intermediate care)  

รวมถึงการดูแลทนัตสุขภาพในกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ชี้แจงตัวชี้วดั/แบบฟอร์มการคัด

กรอง/การบนัทกึข้อมูล/การรายงานผล/

การติดตามผลงานรอบไตรมาส

เพื่อสร้างความเข้าใจในแนว

ทางการด าเนินงาน สู่เป้าหมาย

การดูแลกลุ่มวัยสูงอายุและการ

ดูแลระยะกลาง(Long–term 

care & Intermediate care) 

รวมถึงการดูแลทันตสุขภาพใน

กลุ่มวัยสูงอายุให้เป็นแนวทาง

เดียวกันและ ติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ตามไตรมาส

บุคลากรสาธารณสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิ สสอ

, รพ. จ านวน  50 คน

1พ.ย-30 ธ.ค 

2562

 ไม่ใช้

งบประมาณ

รพ.พะเยา  

สสอ. 2 แหง่

 เทศบาล

เมืองพะเยา

ส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเมืองและภกูามยาว



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

2.2 จัดอบรมฟื้นฟคูวามรู้และพฒันาศักยภาพ 

 Care Giver

เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ให้ Care 

Giver  มีความรู้และทักษะใน

การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติด

บ้านติดเตียง

Care Giver ต าบลละ 3 

คน

ม.ค - มี.ค 

2563

 บูรณาการกับ

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแล 

กศน.

รพ.พะเยา  

สสอ.2 แหง่ 

สสจ.พะเยา

2.3 ประชุมการติดตามความก้าวหน้า          

 การด าเนินงานปญัหาอุปสรรค การท า 

Care Plan, ระบบการรายงานข้อมูล 

สปสช ผลการด าเนินงานผู้สูงอายุ การ

ด าเนินการชมรมคุณภาพ เครือข่าย

สุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

เพื่อติดตามการด าเนินงาน 

Care Plan,คุณภาพการ

บนัทกึข้อมูล,การด าเนิน

กลุ่มวยัผู้สูงอายุ

บุคลากรสาธารณสุข 

หน่วยบริการปฐมภูมิ สสอ

 รพ จ านวน 22 แห่ง

มี.ค - ก.ค 

2563

 10,560 กองทนุ LTC 1,920     6,720      1,920     รพ.พะเยา 

 /สสอ.2 

แหง่/ รพ.

สต./เทศบาล

เมืองพะเยา

2.4 ประชุมทมีหมอครอบครัวและเครือข่ายใน

การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้นติดเตียง

แบบบรูณาการและเพิ่มพนูทกัษะในการ

ดูแล

เพื่อชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานการและเพิ่ม

ทกัษะการดูแลกลุ่ม

ผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง

บคุลากรสาธารณสุข 

หมอครอบครัว และ

เครือข่าย ต าบลแม่กา

1พ.ย-30 ธ.ค 

2562

 6,000 กองทนุ LTC 6,000       รพ.พะเยา  

สสอ.เมือง 

เทศบาลต าบล

แม่กา

2.5 ประชุมเชิงปฏบิติัการและติดตามเยี่ยม

กลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น ติดเตียงร่วมกับทมี

หมอครอบครัว สหวชิาชีพ และเครือข่าย

ภาค แบบบรูณาการในกลุ่มที่คัดเลือก

เพื่อใหก้ลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น

 ติดเตียง ได้รับการดูแล

แบบองค์รวม

บคุลากรสาธารณสุข 

หมอครอบครัว และ

เครือข่าย ต าบลแม่กา

มค 63 -มิย.63  14,400 กองทนุ LTC 7,200     7,200      รพ.พะเยา  

สสอ.เมือง 

เทศบาลต าบล

แม่กาและ

เครือข่าย



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

2.6 ประชุมเชิงปฏบิตัการและติดตามประเมิน

 คุณภาพชีวติ 4 ด้าน(ด้านร่างกาย ด้าน

จิตใจ ด้านความสัมพนัธท์างสังคม ด้าน

ส่ิงแวดล้อม)ของกลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น ติด

เตียง ที่ได้รับการดูแลองค์รวมแบบบรูณา

การ

เพื่อติดตามคุณภาพการ

ดูแล กลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น

ติดเตียง

บคุลากรสาธารณสุข 

หมอครอบครัว และ

เครือข่าย ต าบลแม่กา

มค 63 -มิย.63  5,760 กองทนุ LTC 2,880     2,880      รพ.พะเยา  

สสอ.เมือง 

เทศบาลต าบล

แม่กาและ

เครือข่าย

2.7 กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านทนัต

สุขภาพในชุมชน( Health Literacy) โดย

ใหค้วามรู้ทนัตสุขภาพ การดูแลสุขภาพ

ช่องปากในโรงเรียนผู้สูงอายุและการ

ติดตามดูแลผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียงที่มี

ปญัหาสุขภาพช่องปาก

เพื่อส่งเสริมไม่ใหผู้้สูงอายุมี

ปญัหาภาวะสุขภาพช่อง

ปาก และสามารถดูแล

สุขภาพช่องปากได้ถูกต้อง

กลุ่มนักเรียนโรงเรียน

ผู้สูงอายุ 16 โรงเรียน

มค.63-กย 

2563

 2,400 กองทนุ LTC 800        800         800        กลุ่มงานทันตก

รรม/สสอ./รพ.

สต./ศูนย์ฯ/

กลุ่มงานการ

พยาบาลชุมชน

2.8 รณรงค์เฝ้าระวงัโรคต้อหนิ โดยสนับสนุน

การเข้าถึงบริการส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มี

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เร่ืองต้อ

หินและการตระหนักในการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีความเส่ียง

 จ านวน 20 คน

.มี.ค 2563  บรูณาการ

ร่วมคลินิกตา

เกหล่ัน 

ประเสริฐธิติ
2.9 จัดประกวด ต าบลต้นแบบ Long–term 

care เครือข่ายบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อสนับสนุนและเสริมพลังพื้นที่

ในการด าเนินงานด้านการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ต าบลที่เข้าร่วม

โครงการ LTC จ านวน

 15 แหง่

ก.ค - ส.ค2563  บรูณาการ

กับโครงการ 

LTC (สสจ.

พะเยา)

สสจ./รพ.สต./

ศูนย์ฯเทศบาล 

 สสอ.         

รพ.พะเยา



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

2.10  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานผู้สูงอายุ

เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

(ทบทวนปญัหาอุปสรรค/โอกาสพฒันา

เพื่อวางแผนการด าเนินงานในปต่ีอไป)

เพื่อทราบผลการด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรคและแนว

ทางการพัฒนาร่วมกันใน

เครือข่ายบริการสุขภาพ

บุคลากรสาธารณสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิ สสอ

 รพ และ 30 คน

.กันยายน 

2563

 3,600 กองทนุ LTC 3,600     รพ.สต./

ศูนย์ฯ

เทศบาล  

สสอ.         

รพ.พะเยา

3
3.1 คัดกรองภาวะสุขภาพ ด้าน ADL/สายตา/

สุขภาพฟนั/ สุขภาพจิต/TB ในกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ

คัดกรองภาวะสุขภาพ ด้าน 

ADL/ทันตกรรม/สายตา/

สุขภาพจิต/TB ถูกต้อง

ครอบคลุมและแบ่งกลุ่มการดูแล

ผู้สูงอายุอ าเภอเมืองและ

ภูกามยาว จ านวน 27,000

 คน

1พฤศจิกายน

 2562-    30

 มกราคม 

2563

 บรูณาการ

กับกับ 

โครงการ 

LTC ของ 

CUP

รพ.สต./

ศูนย์ฯ

เทศบาล

3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม

ผู้สูงอายุในชุมชน ดังนี้ การด าเนินกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอาย,ุ กิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุ

ในชุมชน, กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ, 

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน,กิจกรรมกลุ่ม

ออกก าลังกายในชุมชน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม

ติดสังคมเครือข่ายสุขภาพ

โรงพยาบาลพะเยา

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม

เครือข่ายสุขภาพ

โรงพยาบาลพะเยา

ตุลาคม 

2562-

กันยายน 2563

 บรูณาการ

กับกับ 

กองทนุ

สุขภาพต าบล

รพ.สต./

ศูนย์ฯ

เทศบาล

3.3 ประชุมเพื่อท า Care plan กลุ่มผู้สูงอายุ

ติดบา้นติดเตียง และกลุ่ม Palliative care

เพื่อวางแผนการดูแลผู้ปว่ย

สูงอายุตามสภาพปญัหาราย

 Case

กลุ่ม Care Giver พื้นที่ที่

เข้าร่วมโครงการ LTC

ตุลาคม 

2562-

กันยายน 2563

 บรูณาการ

กับโครงการ 

LTC ของ 

CUP

รพ.พะเยา/

รพ.สต./

ศูนย์ฯ

เทศบาล

สนับสนุนการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุหน่วยบรกิารปฐมภมูิในพ้ืนที่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

3.4 การจัดระบบบริการตามสภาพปญัหาของ

ผู้สูงอายุ และการจัดระบบการส่งต่อกลุ่ม

วยัผู้สูงอายุ (กลุ่มที่พบปญัหาการคัด

กรอง/การส่งต่อสายตาผิดปกติ/ กลุ่มติด

บา้น ติดเตียง Paiiative care ตามระบบ 

COC) กิจกรรมเยี่ยมบา้นร่วมกับสห

วชิาชีพหรือหมอครอบครัว กิจกรรมส่งต่อ

เข้ารับการดูแลต่อเมื่อพบภาวะผิดปกติ

ด้านสายตาหรือ NCD กิจกรรมประชุม

ร่วมปรึกษากรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะซับซ้อน

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

แบบองค์รวม โดย FCT และสห

วิชาชีพตามสภาพปัญหาผู้ป่วย

และมีระบบการส่งกลุ่มที่พบ

ปัญหาซับซ้อนอย่างครอบคลุม

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติด

เตียง/กลุ่ม Palliative 

care/กลุ่มสายตา

ผิดปกติ/กลุ่มผิดปกติจาก

การคัดกรอง

ตุลาคม 

2562-

กันยายน 2563

 บรูณาการ

กับโครงการ 

COC/ 

โครงการ 

LTC ของ

องค์กร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น

รพ.พะเยา 

 /รพ.สต./

ศูนย์ฯ

เทศบาล

4

4.1 จัดอบรมใหค้วามรู้ด้านการดูแลผู้ปว่ย 

wound  care, post op. ortho ใหก้ับ 

เจ้าหน้าที่รพช. ต่าง ๆ และรพ.สต. ของ

เขตอ าเภอเมืองและภกูามยาว

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความ

มั่นใจในการดูแลผู้ปว่ยกลุ่ม

นี้ ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่รพ.สต. 

และ รพช. ต่าง ๆ / ลด 

LOS ที่รพ.พะเยา

รพช. และ รพ.สต.

เมืองและภกูามยาว 

จ านวน 50 คน/1 วนั

ม.ค.-ก.พ.63  บรูณาการ

ร่วมกับ LTC

ทมี IMC

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ intermediate  care





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

2 กก.ที1่.3 ประชุมพฒันาศักยภาพบคุลากรการ

ใช้โปรแกรม EMR ด้านการประมวลผลข้อมูล/ 
การวเิคราะหข์้อมูล/การน าข้อมูลมาใช้ / ระบบ

สารสนเทศและ Admin

อาหารกลางวนั 1 มื้อ ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ

50คน/120บาท/2 คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา

 P25
6,000        6,000            12,000

3 กก.ที่ 1.5 ติดตามเยี่ยมผู้ปว่ย  ดูแลต่อเนื่อง

โดยทมีสหวชิาชีพในการดูแลผู้ปว่ยในชุมชน    

 กลุ่มติดบา้น ติดเตียง/ กลุ่มเปา้หมายพเิศษ

หรือยุ่งยากซับซ้อน

ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ สัปดาหล์ะ 3 
วนั

10คน/50บาท/ 96 วนั กองทนุ LTC 12,000        12,000      12,000   12,000          48,000

5 กก.ที่ 1.7 จัดท าคู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน 

COC เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร 34  เล่มๆละ186 บาท  งบร.รพ.พะเยา

 P25
6,324                 6,324

6 กก.ที่ 1.8 ประชุมปรึกษาปญัหารายกรณี 

(Conference case) การดูแลผู้ปว่ยที่บา้น

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ 20 คน/25 บาท/22 คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา

 P25
1,000         3,500        3,500     3,000     11,000       

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภมูิ  เครอืข่ายบรกิารสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   ( /  )ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

ประเดน็  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster; PCC)  กลุ่มงาน  การพยาบาลชมุชน      ภารกิจดา้นบริการปฐมภูมิ

 Promotion Prevention &  Protection   Excellence  



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

1

กก ที่ 1.3 ประชุมการติดตามความก้าวหน้า     

 การด าเนินงานปญัหาอุปสรรค การท า Care 
Plan, ระบบการรายงานข้อมูล สปสช. ผลการ

ด าเนินงานผู้สูงอายุ การด าเนินการชมรม

คุณภาพ เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั 1มื้อ

8คน/120บาทต่อคน/ 
11คร้ัง (22 แหง่)

กองทนุ LTC 1,920         6,720      1,920               10,560

กก ที่ 1.4 ประชุมทมีหมอครอบครัวและ

เครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้นติด

เตียงแบบบรูณาการและเพิ่มพนูทกัษะในการ

ดูแล

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั 1 มื้อ

50 คน/120บาทต่อคน/
 1วนั

กองทนุ LTC            6,000            6,000

กก ที่ 1.5 ประชุมเชิงปฏบิติัการและติดตาม

เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น ติดเตียงร่วมกับทมี

หมอครอบครัว สหวชิาชีพ และเครือข่ายภาค 

แบบบรูณาการในกลุ่มที่คัดเลือก

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั 1มื้อ

40 คน/120บาทต่อคน/
 2 คร้ัง

กองทนุ LTC 7,200        7,200            14,400

กก ที่ 1.6 ประชุมเชิงปฏบิติัการและติดตาม

ประเมิน คุณภาพชีวติ 4 ด้าน(ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านความสัมพนัธท์างสังคม ด้าน

ส่ิงแวดล้อม)ของกลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น ติดเตียง 

ที่ได้รับการดูแลองค์รวมแบบบรูณาการ

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั 1 มื้อ

24 คน/120บาทต่อคน/
     2 คร้ัง

กองทนุ LTC 2,880        2,880              5,760

ส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเมืองและภกูามยาว



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

กก ที่ 1.7 กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน

ทนัตสุขภาพในชุมชน( Health Literacy) โดย

ใหค้วามรู้ทนัตสุขภาพ การดูแลสุขภาพช่องปาก

ในโรงเรียนผู้สูงอายุและการติดตามดูแลผู้ปว่ย

ติดบา้นติดเตียงที่มีปญัหาสุขภาพช่องปาก

ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ 3 คน/50 บาทต่อคน/
16 คร้ัง

 กองทนุ LTC 800          800        800                 2,400

 กก ที่ 1.10 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

ผู้สูงอายุเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

(ทบทวนปญัหาอุปสรรค/โอกาสพฒันาเพื่อวาง

แผนการด าเนินงานในปต่ีอไป)

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั 1 มื้อ

30 คน/120บาทต่อ

คน/1วนั

กองทนุ LTC 3,600              3,600

19,000       40,624     39,100   21,320   120,044     

1,000         15,824     9,500     3,000     29,324       
18,000       24,800     29,600   18,320   90,720       

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  เฉพาะเงนิบ ารงุ  P25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  กองทนุ LTC



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1  นิเทศงานสุขศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน

เพื่อไปดูงานสุขศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน

10 หน่วยงาน ธนัวาคม 2562 ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการร่วมกับ

งานประจ า

คณะท างาน

ยุทธศาสตร์ 

HLO

2  จัดประชุมเวทแีลกเปล่ียนการใหสุ้ข

ศึกษาของแต่ละหน่วยงาน

1. ได้น าเสนอการใหสุ้ขศึกษาที่

ท าอยู่                               

 2. ได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็

และปรับปรุงงานสุขศึกษา

100 คน มกราคม 2563 ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการร่วมกับ

งานประจ า

คณะท างาน

ยุทธศาสตร์ 

HLO

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร..เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพ

ตวัชี้วัดหลัก/รอง.. ร้อยละของหน่วยงานในองค์กรมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพเพ่ิมขึ้น

ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา

งบประมาณ

 (บาท)
แหล่งงบประมาณ

สอดคล้อง Service Plan สาขา..

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็ การพัฒนาองค์กรแห่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพ health literate organization(HLO) ภารกิจดา้นปฐมภูมิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา

งบประมาณ

 (บาท)
แหล่งงบประมาณ

3 จัดต้ังศูนย์ส่ือ  เพื่อรจัดท าส่ือเพื่อการ

ประชาสัมพนัธอ์ย่างมี

ประสิทธภิาพ

มค.-กย.63      20,000  เงินบ ารุง

โรงพยาบาลพะเยา

 P25

 20,000 คณะท างาน

ยุทธศาสตร์ 

HLO

20,000      20,000  0

20,000      0  20,000  0  0

 ผู้จัดท าแผน  .........................................................  ผู้เสนอแผน .............................................................
                      ( นายณรงค์ศักด์ิ สิงหส์ถิตย์ )                       (นาย.กอสิน จันทร์จอม)
                        นักวชิาการสาธารณสุข                        นายแพทย์ช านาญการ

ผู้เหน็ชอบแผน  ............................................................. ผู้อนุมัติแผน ....................................................
                           (นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล)                      (นางจิรพร  ภทัรนุธาพร)
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา

รวมงบประมาณทัง้สิ้น  เงินบ ารุง P25
รวมงบประมาณทัง้สิ้น



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

3 จัดต้ังศูนย์ส่ือ ค่าจ้างเหมาบริการพฒันา

ระบบ HLO
1ระบบ  เงินบ ารุง

โรงพยาบาลพะเยา 

P25

 20,000  20,000

-             20,000 -        -        20,000      

-            20,000     -        -        20,000      

ประเดน็ การพัฒนาองค์กรแห่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพ health literate organization(HLO) ภารกิจดา้นปฐมภูมิ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

รวมงบประมาณทัง้สิ้น  เงินบ ารุง P25

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิต่อหน่วย/วัน/
ครัง้) ที่ใช้งบ

จ านวนเงนิ(บาท)
รวม

งบประมาณ
ล าดับ กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ



สอดคล้อง Service Plan สาขา....................................................................

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1
กกที่1.1 ส่งเสริมความปลอดภยัในการ

ท างานด้านสารเคมี                        

 - ส ารวจความเส่ียงหน้างานและให้

ความรู้/ค าแนะน า                          

 - จัดท า SDS เฉพาะหน่วยงาน

เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับความ

ปลอดภยัในการ

ท างานเกี่ยวกับ

สารเคมี

หวัหน้า

หน่วยงาน 

คนงาน แม่บา้น 

(out source)

ม.ค. - ก.ย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

พญ.ศรินพนัธ ์

รัตติกาล (อาชีว

เวชกรรม)

กกที่1.2 การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค

ไวรัสตับอักเสบ บ ีในบคุลากรกลุ่มเส่ียง

เพื่อปอ้งกันโรคที่

สามารถติดต่อได้ทาง

เลือดและสารคัด

หล่ังและทางอากาศ

บคุลากรกลุ่ม

เส่ียง 30 คน

 ต.ค.62-30 ก.ย.63  ใช้งบบรูณา

การกับแผน

จัดซ้ือกง.เภสัช

กรรม

กลุ่มงานเภสัช

กรรม

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร:เพือ่ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานแก่บุคลากรในหน่วยงานและพนักงานในสถานประกอบการ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานอาชวีอนามยั ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม ภารกิจดา้น......ปฐมภูม.ิ.....

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ⁄ )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

ตวัชี้วัดหลัก/รอง: บุคลากรและพนง.ในสถานประกอบการทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานทีม่ีความเส่ียงสูง ได้รับการตรวจสุขภาพตามความเส่ียง ≥ 90

ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)

สนับสนุนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน รพ .พะเยา ปงีบประมาณ 2563

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กกที่ 1.3 จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภยัใหแ้ก่บคุลากร

กลุ่มเส่ียง

บคุลากรได้รับการ

จัดสรรเคร่ืองปอ้งกัน

ส่วนบคุคลตามความ

เส่ียงในงาน

บคุลากรที่

ปฏบิติั งานใน

สภาพแวดล้อม

การท างานที่ไม่

ปลอดภยั 134 
คน

 ต.ค.62- ก.ย.63        23,640 งบร.รพ.พะเยา

 P25
      23,640 รัตติกาล (อาชีว

เวชกรรม)

กกที่1.4 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน

การประเมินสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน (หน่วยงานภายนอก เช่น 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

1/ ส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่

ประเมิน

สภาพแวดล้อมใน

การท างานใน

หน่วยงานที่มีความ

เส่ียง

หน่วยงานเส่ียง

ที่มีการใช้

สารเคมีในการ

ท างาน 5 
หน่วยงาน

มิ.ย.-63        20,000 งบร.รพ.พะเยา

 P25
20,000 รัตติกาล (อาชีว

เวชกรรม)

 กกที่1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมความปลอดภยั

ในการท างาน

 1.5.1 กิจกรรม walk through 
survey ตามหน่วยงาน

 1.5.2 การประเมินความเส่ียงภายใน

หน่วยงานโดยคณะท างานอาชีวอนามัย

และเสนอแนวทางแก้ไข

รัตติกาล/ศริน

พนัธ(์อาชีวเวช

กรรม)

ปอ้งกันและเฝ้าระวงั

การเจ็บปว่ยหรือ

บาดเจ็บจากการ

ท างานในบคุลากร

ทกุหน่วยงาน ม.ค. – ก.ย.63 บรูณาการกับ

งานประจ า



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 1.5.3 ก ากับ ติดตาม วเิคราะหข์้อมูล

ความเส่ียง

 กกที่1.6 ประเมินสภาพแวดล้อมใน

การท างานโดยเคร่ืองมืออาชีวสุขศาสตร์

ประเมิน

สภาพแวดล้อมใน

การท างานใหอ้ยู่ใน

เกณฑ์ท่ียอมรับได้

ตามกฎหมาย

หน่วยงานใน

รพ.ที่มีความ

เส่ียงในการ

ท างาน

มค.-ก.ค.63 บรูณาการกับ

งานประจ า

รัตติกาล/ศริน

พนัธ(์อาชีวเวช

กรรม)

 กกที่ 1.7 ตรวจสุขภาพบคุลากร

ประจ าป ีตรวจสุขภาพตามความเส่ียง

จากการท างาน

เปน็ข้อมูลพื้นฐานใน

การเฝ้าระวงัการ

เจ็บปว่ยจากการ

ท างาน

บคุลากรทกุคน

ในรพ.ที่สมัครใจ

ตค.62-ธ.ค.62 บรูณาการกับ

งานประจ า

กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

กกที่ 1.8 รวบรวมและบนัทกึข้อมูลการ

เจ็บปว่ยและบาดเจ็บของบคุลากร

เพื่อใช้เปน็ข้อมูล

พื้นฐานในการจัด

กิจกรรมสร้างเสริม

พฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการ

ท างาน

บคุลากรรพ.ที่

เกิดอุบติัการณ์

ตค.62-ก.ย.63 บรูณาการกับ

งานประจ า

กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กกที่ 1.9 สอบสวนการเจ็บปว่ย/
บาดเจ็บจากการท างานของบคุลากร

เพื่อค้นหาสาเหตุ

เพื่อใช้เปน็ข้อมูล

พื้นฐานในการจัด

กิจกรรมสร้างเสริม

พฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการ

ท างาน

บคุลากรรพ.ที่

เกิดอุบติัการณ์

ตค.62-ก.ย.63 บรูณาการกับ

งานประจ า

กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

       43,640 -           23,640      20,000    -          
2

 กกที่ 2.1 ใหค้ าแนะน าตรวจสุขภาพ

แรกเข้างาน, ระหวา่งปฏบิติังาน, ก่อน

ออกจากงานและก่อนกลับเข้างาน

ภายหลังการเจ็บปว่ยหรือบาดเจ็บจาก

การท างาน

เพื่อจัดใหบ้คุลากร

เหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่ท า

บริการบคุลากร

 รพ./พนักงาน

ในสถาน

ประกอบการ 2 
วนัต่อสัปดาห์

ตค.62-กย.63 บรูณาการกับ

งานประจ า

กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

รวมงบประมาณ โครงการที่1
 โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 กกที่ 2.2 พฒันางานบริการ return to
 work ในหน่วยงานรพ.ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประเมินความ

พร้อมทางสุขภาพ

ก่อนกลับเข้าท างาน

ภายหลังการเจ็บปว่ย

opd ศัลยกรรม

ทั่วไป/opd 
ศัลยกรรม

กระดูก/หอ

ผู้ปว่ย

ศัลยกรรมชาย-
หญิง/หอผู้ปว่ย

ศัลยกรรมกระดูก

ม.ค.-ก.ย.63 บรูณาการกับ

งานประจ า

กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 2.3.1 ประชุมเครือข่าย/คณะท างานใน

รพ.
สร้างเครือข่ายการ

คัดกรองโรคจากการ

ท างานและ

ส่ิงแวดล้อมในรพ.

เครือข่าย 

opd/ipd ในรพ.
 30 คน

ม.ค.-ก.ย.63          2,250  งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างานรหัสบัญชี 

5104030299.103
03

750                   750          750 กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 กกที่ 2.3 การสร้างเครือข่ายระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 2.3.2 ประชุมวชิาการเครือข่าย

ภายนอกรพ.ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันาศักยภาพ

เครือข่ายฯ

 รพช./รพ.สต. 
จ านวน 30 คน 

 สถาน

ประกอบการ/
องค์การบริหาร

ส่วนทอ้งถิ่น 

จ านวน 20 คน

มิ.ย.-ก.ย.63        10,400  งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างานรหัสบัญชี 

5104030299.103
03

      2,400        8,000 กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 2.4.1 การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิง

รับ เช่น การตรวจสุขภาพตามปจัจัย

เส่ียง การใหอ้าชีวสุขศึกษาฯ

เพื่อคัดกรอง ตรวจ

วนิิจฉัยโรคจากการ

ท างาน

พนง.จากสถาน

ประกอบการ

ม.ค.-ธ.ค.63  บรูณาการกับ

งานประจ า

กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 2.4.2 การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก พนง.ในสถาน

ประกอบการ

ม.ค.-ธ.ค.63 กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 (1) จัดกิจกรรมบริการอาชีวอนามัยเชิง

รุกแก่สถานประกอบการร่วมกับ

คณะท างานเครือข่ายฯ (ค่าตอบแทนใน

การปฏบิติังาน ข้อ 8 ฉ.5)

พนง.ในสถาน

ประกอบการ/6
 วนั

ม.ค.-ธ.ค.63 19,800  งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0304

6,600       6,600      6,600       กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 กกที่ 2.4 การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกเชิงรับ

เพื่อคัดกรองค้นหาผู้

ที่สงสัยเจ็บปว่ยด้วย

โรคจากการท างาน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 (2) ใหบ้ริการตรวจโรคจากการท างาน

และส่ิงแวดล้อมในสถานบริการนอก

เวลาราชการ (ค่าตอบแทนในการ

ปฏบิติังาน ข้อ 1 ฉ.5)

จนท.
ปฏบิติังานนอก

เวลา 19 คน/1 
วนั

ก.ค.-63 12,000  งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0303

12,000     กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

เคร่ืองตรวจวดั

แสง 1 เคร่ือง

มิ.ย.-63 4,600 4,600 กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

เคร่ืองตรวจวดั

เสียง 1 เคร่ือง

มิ.ย.-63 6,100 6,100

เคร่ืองตรวจ

สมรรถภาพการ

ได้ยิน 2 เคร่ือง

มิ.ย.-63 26,000 26,000

เคร่ืองตรวจ

สมรรถภาพปอด

 1 เคร่ือง

มิ.ย.-63 9,100 9,100

 (3) สอบเทียบเคร่ืองมืออาชีวเวช

ศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์

 งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0303



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

สถาน

ประกอบการ

แหง่ที่ 1

มิ.ย.-ก.ย.63 20,400 20,400 กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

สถาน

ประกอบการ

แหง่ที่ 2

มิ.ย.-ก.ย.63 6,000 6,000 กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 (5) บนัทกึข้อมูลตามแบบคัดกรอง

ความเส่ียงต่อสุขภาพลงโปรแกรม 

Hosxp

จนท.
ปฏบิติังานนอก

เวลา 2 คน/20 
ชม.

ม.ค.-กย.63 3,300  งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0303

3,300       กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 (6) จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกใน

กลุ่มแรงงานนอกระบบในเขต

รับผิดชอบของรพ. เช่น กลุ่มแรงงานท า

ครกหนิ

เพื่อคัดกรองสุขภาพ

ตามความเส่ียงจาก

การท างานกลุ่ม

แรงงานนอกระบบ

กลุ่มแรงงาน

นอกระบบใน

เขตพื้นที่อ.
เมืองและอ.ภู

กามยาว

ม.ค.-กย.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

 (4) จัดท าโครงการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน 

ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ

ท างานตามความเส่ียงของสถาน

ประกอบการ

เพื่อสร้างเสริม

สุขภาพปอ้งกันโรค

และส่ิงแวดล้อมจาก

การท างาน

 งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0304



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 (7) จัดซ้ือทอ่เปา่ปอด disposable เพื่อทดสอบ

สมรรถภาพการ

ท างานของปอดใน

กลุ่มเส่ียงฯ

พนง.ในสถาน

ประกอบการที่

มีความเส่ียงฯ

มิ.ย.-63 1,200  งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0303

1,200 รัตติกาล (กลุ่ม

งานอาชีวเวช

กรรม

 2.4.3 จัดท าข้อมูลและรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปฉีบบัสมบรูณ์

เพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงานเสนอต่อ

กองทุนเงินทดแทน

และผู้บริหารรพ.

เอกสาร 3 เล่ม

และแผ่นซีดี 1 
แผ่น

ก.ย.-63            450  งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0303

450         รัตติกาล (กลุ่ม

งานอาชีวเวช

กรรม



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 2.4.4 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทมีงานอาชีว

เวชกรรม/ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วม

ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานด้านอาชีว 

อนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม

ประจ าปี

เพื่อพฒันาศักยภาพ

บคุลากรในงาน

บคุลากรใน

หน่วยงาน 4 คน

ม.ค.-กย.63        60,000  งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างานรหสั

บญัชี 

5104030299.1
0303

15,000      15,000      15,000    15,000     กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม

     181,600 15,000     22,350     98,150    46,100     
3

 กกที่3.1 นิเทศหน่วยงานโรงกรองน้ า 

บ าบดัน้ าเสียและมูลฝอยติดเช้ือร่วมกับ

ฝ่ายบริหาร

ติดตามปญัหาในการ

ด าเนินงานของจนท.
ที่ปฏบิติังาน

หน่วยงานโรง

กรองน้ า บ าบดั

น้ าเสียและมูล

ฝอยติดเชื้อ

ต.ค.62-กย.63  บรูณาการกับ

แผน G&C
ฝ่ายบริหาร

 กกที่3.2 ติดตามผลการตรวจวเิคราะห์

ประจ าวนัและการตรวจตัวอย่าง

น้ าประปา น้ าด่ืมและน้ าทิ้งจากระบบ

บ าบดัน้ าเสีย การตรวจทางจุลชีวฯ (ส่ง

ตรวจงานจุลชีวฯ กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย)์

ผลการตรวจ

ตัวอย่างน้ าประปา

และตัวอย่างน้ าทิ้ง

จากระบบบ าบดัน้ า

เสียผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ 

100

โรงกรองน้ า

และบ าบดัน้ าเสีย

ต.ค.62-กย.63  บรูณาการกับ

แผน G&C
สุธาสินี (กลุ่ม

งานอาชีวเวช

กรรม)

 รวมงบประมาณ โครงการที่2
 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในรพ.



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

 กกที่3.3 ติดตามผลการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างน้ าประปาและน้ าทิ้งจากระบบ

บ าบดัน้ าเสียของโรงพยาบาลส่งตรวจ

ทางศูนย์หอ้งปฏบิติัการกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อตรวจสอบการ

ท างานของระบบให้

เปน็ไปตามมาตรฐาน

โรงกรองน้ าและ

ระบบบ าบดัน้ า

เสีย ปลีะ 3 คร้ัง

 คร้ังละ 2 จุด

ธ.ค.62/มี.ค.63 /
ก.ค.63

 บรูณาการกับ

แผน G&C
สุธาสินี (กลุ่ม

งานอาชีวเวช

กรรม)

 กกที่3.4 ตรวจน้ าอุปโภค บริโภค ด้วย

น้ ายา อ.11
เพื่อติดตามการ

ปนเปื้อนโคลิฟอร์ม

แบคทเีรียในน้ าด่ืม

ตู้กดน้ าด่ืมและ

เคร่ืองกรองน้ า

ในหน่วยงานรพ.

ม.ค.-ก.ย.63  ขอรับการ

สนับสนุนจาก 

สสจ.

สุธาสินี /ชาริณี 

(กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม)

 กกที่3.5 ติดตามมาตรฐานหอ้งน้ าหอ้ง

ส้วมใหไ้ด้ตามเกณฑ์ HAS
พฒันาใหไ้ด้ตาม

เกณฑ์ 

Green&Clean 
Hospital

หอ้งน้ าผู้ปว่ย

นอกและผู้ปว่ย

ใน

ม.ค.-ก.ย.63  บรูณาการกับ

แผน G&C
สุธาสินี /ชาริณี 

(กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม)

             -   -           -           -         -          
4

 กกที่4.1 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

และยาฆ่าแมลงในผัก และโคลิฟอร์ม

แบคทเีรียในน้ าแข็ง ปลีะ 4 คร้ัง

เฝ้าระวงัไม่ให้

ผู้รับบริการและ

บคุลากรได้รับส่ิง

ปนเปื้อนที่ก่อโรค

จากอาหาร

ร้านค้า

สวสัดิการ รพ.
และซุ้มขายผัก

ปลอดสารพษิ

พ.ย.62 ก.พ.63/
พ.ค.63/ส.ค.63

         8,820  งบร.รพ.พะเยา

 P25
        8,820 สุธาสิน/ีชาริณี 

(กลุ่มงานอาชีว

เวชกรรม)

 รวมงบประมาณ โครงการที่ 3
 พัฒนางานสุขาภบิาลอาหาร





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63
1

ชุดลุยบอ่บ าบดั 2 ชุด/ 1,650 บาทต่อชุด  3,300  3,300

ชุดหมีผ้าคอตตอนงานเก็บขนขยะ ไซด์

 L/XL 3 ชุด/ 1,050 บาทต่อชุด
 3,150  3,150

ชุดหมีผ้าคอตตอนงานเก็บขนขยะ ไซด์

 XXL 2 ชุด/ 1,150 บาทต่อชุด
 2,300  2,300

เส้ือกาวน์กันน้ าแบบใช้แล้วทิ้งมี hood
 ใช้ในงานอาชีวปอ้งกันสารเคมี

10 ชุด/14 บาทต่อชุด
 140  140

ชุดกาวน์กันสารเคมี 5 ชุด/1,750 บาทต่อชุด  8,750  8,750
ถุงมือยางไนไตรกันบาด 10 คู่/ 150 บาทต่อคู่  1,500  1,500
แวน่ตา goggle 10 อัน/ 450 บาทต่ออัน  4,500  4,500

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( /  ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   )ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

สนับสนุนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน รพ .พะเยา ปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

 เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  
งานอาชวีอนามยั ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม ภารกิจดา้น......ปฐมภูม.ิ.......

กก.ที่ 1.3 จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภยัใหแ้ก่บคุลากรกลุ่มเส่ียง



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

 กก.ที่ 1.4 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการ

ประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(หน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสนับสนุน

บริการสุขภาพเขต 1/ ส านักงานปอ้งกันควบคุม

โรคที่ 1 เชียงใหม่

ค่าตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน 20 จุดตรวจ  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

 20,000  20,000

 0  23,640  20,000  0  43,640
2

 2.3.1 ประชุมเครือข่าย/คณะท างานในรพ. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ 30คน/25บาท/ 3 คร้ัง  งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างาน

 750  750  750  2,250

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 
มื้อ

30คน/120บาท/ 1 คร้ัง  3,600  3,600

ค่าพาหนะผู้เข้ารับการประชุม/อบรม/
สัมมนา

 4,400  4,400

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 
มื้อ

พนง.สถานประกอบการ 20
 คน/120 บาท/1 คร้ัง

 2,400  2,400

 กก.ที่ 2.3 การสร้างเครือข่ายระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 รวมงบประมาณ โครงการที่ 1
 โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน

 2.3.2 ประชุมวชิาการ พฒันาศักยภาพ

เครือข่ายอาชีวอนามัยในสถานบริการสุขภาพ

ภายนอกรพ.

 กก.ที่ 2.4 การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก เชิงรับ

 งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างาน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

 2.4.2 (1) จัดกิจกรรมบริการอาชีวอนามัยเชิง

รุกแก่ สถานประกอบการร่วมกับคณะท างาน

เครือข่ายฯ

ค่าตอบแทนในการปฏบิติังานด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพโดยออกใหบ้ริการ

ตรวจสุขภาพตามปจัจัยเส่ียงในการ

ท างาน การใหอ้าชีวสุขศึกษาในพื้นที่ 

(ข้อ 8 ฉ.5)

5 คน/660บาท/ 6 วนั  งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างาน

 6,600  6,600  6,600  19,800

2.4.2 (2) ให้บริการตรวจโรคจากการท างาน
และสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ นอกเวลา

ราชการ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏบิติังานใน

หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ 

(ข้อ 1 ฉ.5)

จนท.ปฏบิติังานนอก

เวลา 19 คน 1 วนั

 งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างาน

 12,000  12,000

ค่าสอบเทียบเคร่ืองตรวจวดัแสง  1 เคร่ือง  4,600  4,600
ค่าสอบเทียบเคร่ืองตรวจวดัเสียง  1 เคร่ือง  6,100  6,100
ค่าสอบเทียบเคร่ืองตรวจสมรรถภาพ

การได้ยิน

2 เคร่ือง  26,000  26,000

ค่าสอบเทียบเคร่ืองตรวจสมรรถภาพ

ปอด

 1 เคร่ือง  9,100  9,100

 2.4.2 (4) จัดท าโครงการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน 

ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการท างานตาม

ความเส่ียงของสถานประกอบการ

 สถานประกอบการแหง่ที่ 1 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 
มื้อ

170คน/120บาท/ 1 วนั  20,400  20,400

 สถานประกอบการแหง่ที่ 2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 
มื้อ

50คน/120บาท/ 1 วนั  6,000  6,000

 งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างาน

 2.4.2 (3) ค่าสอบเทยีบเคร่ืองมือทางอาชีว

เวชศษสตร์และอาชีวสุขศาสตร์

 งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างาน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

 2.4.2 (5) บนัทกึข้อมูลตามแบบคัดกรองความ

เส่ียงต่อสุขภาพลงโปรแกรม Hosxp
ค่าตอบแทนปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ

จนท.ปฏบิติังานนอก

เวลา 2 คน

 งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างาน

 3,300  3,300

 2.4.2 (6) จัดซ้ือทอ่เปา่ปอด disposable ใช้ทดสอบสมรรถภาพปอดในกลุ่ม

เส่ียงฯ

100 ชิ้น/12 บาทต่อชิ้น  งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างาน

 1,200  1,200

 2.4.3 จัดท าข้อมูลและรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปฉีบบัสมบรูณ์

เอกสาร 3 เล่มและแผ่นซีดี 1 แผ่น 3 ชุด/150 บาทต่อชุด  งบกองทุนเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจากการ

ท างาน

 450  450

 2.4.4 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทมีงานอาชีวเวช

กรรม/ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม/อบรม/
ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรม

ส่ิงแวดล้อมประจ าปี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ประเทศ (เบี้ยเล้ียง ท่ีพกั พาหนะ)
4 คน/20,000 บาทต่อ

คน

 งบกองทนุเงิน

ทดแทนปกส. 
คลินิกโรคจาก

การท างาน

 15,000  15,000  15,000  15,000  60,000

 15,000  22,350  98,150  46,100  181,600
3

 กก.ที่ 3.4 ตรวจน้ าอุปโภค บริโภค ด้วยน้ ายา 

อ.11
ค่าจัดซ้ือน้ ายาตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ

 อ.11
360 ขวด/15 บาท ขอรับการ

สนับสนุนจาก 

สสจ.

 0

 0  0  0  0  0

 รวมงบประมาณ โครงการที่ 2

 รวมงบประมาณ โครงการที่ 3

 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในรพ.



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

4
น้ ายาตรวจหายาฆ่าแมลงในผัก 10 ชุด/ 750 บาทต่อชุด  7,500  7,500

น้ ายาตรวจสารโพลาร์ในน้ ามัน 1 กล่อง/ 600 บาทต่อ

กล่อง

 600  600

น้ ายาตรวจสารกันรา 1 กล่อง/ 2q0 บาทต่อ

กล่อง

 200  200

น า้ยาตรวจสารบอแรกซ์ 1 กล่อง/ 120 บาทต่อ

กล่อง

 120  120

น้ ายาตรวจสารฟอกขาว 1 กล่อง/ 100 บาทต่อ

กล่อง

 100  100

น้ ายาทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร 10 กล่อง/30 บาทต่อ

กล่อง

 300  300

 กก.ที่ 4.2 ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทเีรียด้วย

น้ ายา SI-2 ปลีะ 2 คร้ัง

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทเีรียใน

อาหารด้วยน้ ายา SI-2
150 ขวด/15 บาทต่อ

ขวด

 เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

 2,250  2,250

 8,820  2,250  0  0  11,070
 23,820  48,240  118,150  46,100  236,310

 8,820  25,890  20,000  0  54,710

 15,000  22,350  98,150  46,100  181,600รวมงบประมาณทัง้สิ้น  งบกองทุนเงินทดแทนปกส.

 รวมงบประมาณ โครงการที่ 3

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

 พัฒนางานสุขาภบิาลอาหาร

 กก.ที่ 4.1 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและยา

ฆ่าแมลงในผัก และโคลิฟอร์มแบคทเีรียในน้ าแข็ง

 ปลีะ 4 คร้ัง

 เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

รวมงบประมาณทัง้สิ้น  เงินบ ารุงโรงพยาบาลพะเยา P25



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1
กกที่ 1.1. ติดตาม ประเมินผล กิจกรรม 5
 ส. ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล

พะเยาและมอบรางวลัพร้อมใบประกาศ

ใหก้ับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 5 ส.

1. เพื่อประเมินความรู้

ความเข้าใจและการน า

กิจกรรม5ส.ไปปฏิบัติใช้

ในหน่วยงานของ

เจ้าหน้าที่                  

  2.เพื่อกระตุ้นและเป็น

ขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตาม

กิจกรรม5ส ของแต่ละ

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงานใน

โรงพยาบาล

พะเยา

มค.- กย.63          6,600  เงินบ ารุง 

รพ.พะเยา 

P25

     6,600 คณะกรรมกา

ร 5 ส.

แหล่ง

งบประมาณ

โครงการกิจกรรม5 ส โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ 2563

ผู้รบัผิดชอบ

สอดคล้อง Service Plan สาขา....................................................................    

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร..เพ่ือให้องค์กรมกีารด าเนินกิจกรรม5ส.อย่างงตอ่เน่ือง

ตวัชี้วัดหลัก/รอง..ร้อยละของหน่วยงานในองค์กรมกีารด าเนินกิจกรรม5ส.ร้อยละ100

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน...5 ส..ประเดน็ ...GREEN & CLEAN   Hospital...............

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

กกที่ 1.2. จัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ทั่วบริเวณ ในโรงพยาบาลพะเยา

1.พื้นท่ีในโรงพยาบาล

สะอาดมีส่ิงแวดล้อมที่ดี 

 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน

รพ.พะเยามีความสามัคคี

ในการร่วมท ากิจกรรม 5
ส.

100คน*1 คร้ัง*
6คร้ัง/ปี

ตค.62-กย.63         15,000  เงินบ ารุง 

รพ.พะเยา 

P25

         2,500        5,000      2,500      5,000 คณะกรรมกา

ร 5 ส.

21,600       2,500         5,000       2,500     11,600   

21,600       2,500         5,000       2,500     11,600   

 ผู้จัดท าแผน  ................................................................. ผู้เสนอแผน  .............................................................
                          (นางชุติมา รักเหล่า)                      (นายสามารถ กาเชียงราย)
                      พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                          ทนัตแพทย์ปฏบิติัการ

ผู้เหน็ชอบแผน  ............................................................. ผู้อนุมัติแผน ....................................................
                           (นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล)                      (นางจิรพร  ภทัรนุธาพร)
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รวมงบประมาณทัง้สิ้น เงินบ ารุง P25





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1
รางวลัชนะเลิศ 800 บาท 3 รางวลั 2,400     2,400
รางวลัรองชนะเลิศ 500 บาท 3 รางวลั 1,500     1,500
รางวลัชมเชย 300 บาท 3 รางวลั 900       900

ค่าใบประกาศพร้อมกรอบ 

จ านวน 9 รางวลั

9 รางวลั 1,800     1,800

กกที่ 1.2.จัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ทั่วบริเวณ ในโรงพยาบาลพะเยา

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 100คน*25บาท*6คร้ัง  เงินบ ารุง รพ.
พะเยา  P25

2,500          5,000 2,500     5,000 15,000

2,500     5,000     2,500     11,600   21,600                 

2,500     5,000     2,500     11,600   21,600                 

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน...5 ส..ประเดน็ ...GREEN & CLEAN   Hospital...............

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

รวมงบประมาณทัง้สิ้น เงินบ ารุง P25

รวมงบประมาณ
เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวนคน/เงิน

ตอ่หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ แหลง่งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

โครงการอบรมเสรมิความรูแ้ละรณรงค์ กิจกรรม5 ส โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ 2563
ค่ารางวลั กกที่ 1.1.ติดตาม ประเมินผล กิจกรรม

 5 ส. ของหน่วยงานต่างๆใน

โรงพยาบาลพะเยาและมอบรางวลั

พร้อมใบประกาศใหก้ับหน่วยงานที่ผ่าน

เกณฑ์ 5 ส.

 เงินบ ารุง รพ.
พะเยา P25



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1  246,350
1.1  ปรับปรุงโครงสร้างตาม

มาตรฐาน HAS                   
 - ติดต้ังกร่ิงสัญญาณในหอ้งน้้า

ใหค้รบทกุหอผู้ปว่ย

เพื่อความปลอดภยั

และตามมาตรฐาน

หอ้งน้้าคนพกิารตาม

มาตรฐาน HAS

 -หอผู้ปว่ยอายุรก

รรม                   

 -หอผู้ปว่ยศัลยกรรม

 -หอผู้ปว่ยหลังคลอด

 -หอ้งน้้าผู้ปว่ย ER   
 -หอ้งน้้า OPD MED 
เฉพาะทาง            -
 หอ้งน้้าข้างอาคาร 

114 เตียง           

 -หอ้งน้้าหน้าตึก

อ้านวยการ

กพ.63    246,350   
                 
     76,860   
     76,860   
     15,770   
     21,680   
                 
     21,680   
                 
     33,500

พิจารณาบรรจุ

ในแผนซ่อม

บ้ารุง

246,350 PSEC

ผู้รบัผิดชอบ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร.เพ่ือพัฒนาการด าเนินการตามกลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN
ตวัชี้วัดหลัก/รอง โรงพยาบาลพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในระดบัทีสู่งขึ้น

สอดคล้อง Service Plan สาขา…..GREEN&CLEAN Hospital

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปว่ย  ประเด็น  GREEN&CLEAN Hospital

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา

บูรณาการพัฒนาระบบงานอนามยัสิ่งแวดล้อมในการดแูลผู้รับบริการตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
โครงการโรงพยาบาลสีเขียว GREEN&CLEAN Hospital



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่งงบประมาณล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา

 - แปรรูปขยะเปยีกมาเปน็ปุ๋ย

หมัก

น้าขยะกลับมาใช้

ประโยชน์

ขยะจากเศษอาหาร

ในหน่วยงาน

ตค.62-กย.63  10,000 พจิารณาแผน

จัดซ้ือจัดจ้าง

       10,000 คณะกรรมการ

จัดการมูลฝอย

2

2.1 ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้้า เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพ

น้้าใหอ้ยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

4คร้ัง/ปี มีค.63และกย.
63

 24,040 พจิารณาแผน

จัดซ้ือจัดจ้าง

         6,010          6,010          6,010          6,010 อาชีวเวชกรรม

3

3.1 ตรวจคุณภาพน้้าตามเกณฑ์

มาตรฐานตามแผนส้ารวจ ณ.
ศูนย์หอ้งปฏบิติัการกรมอนามัย

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการตรวจคุณภาพ

น้้าทิ้ง

4 คร้ัง/ปี ตค.62-กย.63  10,988 พจิารณาแผน

จัดซ้ือจัดจ้าง

         2,747          2,747          2,747          2,747 อาชีวเวชกรรม

4
น้้าด่ืมบรรจุขวดแก้ว 

250 ลัง (ลังละ24
ขาด)

 17,500          1,750          5,250          5,250          5,250

หลอดพลาสติกแบบ

ย่อยสลายได้ 75 
แพค็ (แพค็ละ80

หลอด)

 2,250          2,250

งบเงินบ้ารุง รพ. 
P25

ลดปริมาณขยัพลา

สติกในโรงพยาบาล

ธ.ค..62-กย.63

โครงการควบคุมคุณภาพน้ าโรงพยาบาลพะเยา

โครงการควบคุมคุณภาพน้ าเสียจากระบบบ าบดัน้ าเสียโรงพยาบาลพะเยา

4.1
โครงการลดขยะง่ายๆเร่ิมที่ตัวเรา

จัดหาน้้าด่ืมทดแทนการจัด

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมใน

การประชุมภายในโรงพยาบาล

ทมี ENV





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

4
น้้าด่ืมบรรจุขวดแก้ว 250ลัง (ลัง

ละ24ขวด)
250ลังๆละ70บาท          1,750        5,250      5,250      5,250 17,500      

หลอดพลาสติกแบบย่อยสลายได้

 75 แพค็ (แพค็ละ80หลอด)
75แพค็ๆละ30บาท 2,250         2,250        

 4,000  5,250  5,250  5,250  19,750

 4,000  5,250  5,250  5,250  19,750

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปว่ย  ประเด็น  GREEN&CLEAN Hospital

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   )ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินตอ่หน่วย/วัน/
ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

4.1
โครงการลดขยะง่ายๆเร่ิมที่ตัวเรา

 งบเงินบ้ารุง 

รพ. P25

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รวมงบประมาณทัง้สิ้น  งบเงินบ ารุง รพ. P25

จัดหาน้้าด่ืมทดแทนการจัดอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมในการประชุมภายในโรงพยาบาล



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการส าหรับ

บคุลากรในหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวงัด้าน

ความปลอดภยั และแผนอพยพหนีไฟ 

โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อใหบ้คุลากร

ท างานเปน็ทมีใหม้ี

หน้าที่รับผิดชอบ

ตามที่ก าหนดในแผน

ฉุกเฉินอย่างเข้มแข็ง

 - บคุลากรใน รพ.ผู้
สังเกตการณ์จาก

โรงพยาบาลต่างๆและ

วทิยากรเข้าร่วม

ฝึกอบรมจ านวน 80 คน

เม.ย. - พ.ค. 63   
  ( 2 วนั )

 34,600  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 

P25

    34,600

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ

 (บาท)

สอดคล้อง Service Plan สาขา....................................................................
วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร.เพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะฉกุเฉนิดา้นอัคคีภัย

ตวัชี้วัดหลัก/รอง.ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรมมพีร้อมและความเขา้ใจในการปฏิบัต ิเมื่อเกิดอัคคีภัย

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน บริหารทัว่ไป  ภารกิจ อ านวยการ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (  )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ

 (บาท)

2 โครงการซ้อมแผนอัคคีภยัในเวลา

กลางคืนร่วมกับส่วนราชการภายนอก

โรงพยาบาล

1.เพื่อเปน็การ

เตรียมความพร้อม

ในการระงับอัคคีภยั

เมื่อเกิดขึ้นในเวลา

กลางคืน              

 2. เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้าใจในการ

ปฏบิติั เมื่อเกิด

อัคคีภยัในเวลา

กลางคืน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

พะเยา และส่วน

ราชการภายนอก 

จ านวน 300 คน

ก.ค.-ก.ย.63       36,000  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 

P25

   36,000

70,600      34,600    36,000   

70,600      34,600    36,000   

 ผู้จัดท าและเสนอแผน  .................................................................               ผู้เหน็ชอบแผน  ............................................................. ผู้อนุมัติแผน ....................................................
                                (จ.ส.อ.วริิยะภมูิ  จันทร์สุภาเสน)                                           (นายอนันต์  มาลัยรุ่งสกุล)                  (นางจิรพร  ภทัรนุธาพร)
                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รวมงบประมาณทัง้สิ้น เงินบ ารุงโรงพยาบาล





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ  80 คน x 70บาท x 1มื้อ x 2วนั    11,200       11,200
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ 80คน x 25บาท x 2มื้อx 2วนั      8,000         8,000

ค่าวสัดุ 80 คน x 30บาท      2,400         2,400
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน x 3 ชั่วโมงๆละ 600บาท x

 2วนั

     7,200         7,200

ค่าท่ีพกัวทิยากร 2 คน x 2คืนๆละ 1,450 บาท      5,800         5,800

-          -          34,600   -        34,600      
ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ 300 คน x 70บาท x 1มื้อ x 1วนั 21,000   21,000      

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ 300คน x 25บาท x 2มื้อ x 1วนั 15,000 15,000      

-          -          -        36,000   36,000      
-          -          34,600   36,000   70,600      

-          -           34,600   36,000   70,600      

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวน

คน/เงินตอ่หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มงาน.......บรหิารทั่วไป......ภารกิจด้าน.......อ านวยการ......

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   ( / ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการส าหรับบคุลากร

ในหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวงัด้านความปลอดภยั 

และแผนอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพะเยา

1 เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 

P25

2 โครงการซ้อมแผนอัคคีภยัในเวลากลางคืน

ร่วมกับส่วนราชการภายนอกโรงพยาบาล

รวมงบประมาณทัง้สิ้น เงินบ ารุง P25
รวมงบประมาณทัง้สิ้น

 เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 

P25

รวมงบประมาณโครงการที่ 1

รวมงบประมาณโครงการที่ 2



วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร เพ่ือด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3)ดี

ตวัชี้วัดหลัก/รอง .ผ่านเกณฑ์มาตราฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3)ดี

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1
1.1 ค้นหาแหล่งผลิต/ติดตาม/

ตรวจสอบแปลงปลูกผัก

ผลไม้ปลอดภยัในพื้นที่

เพื่อใหผู้้บริโภคได้บริโภควตัถุดิบที่

ปลอดภยัได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่

ได้มาตรฐานและมีการขนส่งในระยะส้ัน

เข้าถึงได้ง่าย

พื้นที่เพาะปลูก

ผักผลไม้

ปลอดภยั

มี.ค.-63  ไม่ใช้

งบประมาณ

งานโภชนาการ

1.2  จัดพื้นที่มีกิจกรรมวนั

โรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภยั

เพื่อใหเ้จ้าหน้าที,่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง

สินค้าเกษตรอินทรีย์ผัก ผลไม้ปลอดภยัได้

ง่ายขึ้น ส่งเสริมรายได้ในชุมชน

เจ้าหน้าที่ 

ผู้ใช้บริการ 

บริเวณใน

โรงพยาบาล

 ไม่ใช้

งบประมาณ

งานโภชนาการ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน....โภชนาการและโภชนบ าบัด...กลุ่มงาน.....โภชนศาสตร.์...... ภารกิจ ดา้นบริการทุตยิภูม ิและตตยิภูมิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                                 (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  

โครงการพฒันาอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

ผู้รบัผิดชอบ

สอดคล้อง Service Plan สาขา ไต และ NCD

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ

 (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ

 (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

1.3  ตรวจสอบคุณภาพและ

ความปลอดภยัอาหารด้วย

ชุดทดสอบอย่างง่าย

เพื่อตรวจสอบถึงความปลอดภยัของ

วตัถุดิบที่น ามาใช้ประกอบอาหารปอ้งกัน

การปนเปื้อนและสารตกค้างในอาหาร

วัตถุดิบที่ใช้

ประกอบอาหารให้

ผู้ป่วย ตรวจ 12 
คร้ัง/ปี

ต.ค.62-ก.ย.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

งานโภชนาการ

1.4  ตรวจวเิคราะทางด้าน

แบคทเีรีย ของภาชนะใส่

อาหาร และอาหารปรุงสุก

ส าหรับผู้ปว่ย

เพื่อปอ้งกันการปนเปื้อนแบคทเีรียก่อโรค

ลงสู่อาหารและถูกสุขลักษณะที่ดี

12 คร้ัง/ปี ต.ค.62-ก.ย.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

งานโภชนาการ

1.5  ปรับพื้นที่วา่งหลังโรงครัว 

เพื่อปลูกผักปลอดภยั

เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยัและมี

บริเวณปลูกผักปลอดภยั ท าใหโ้รงครัวมี

ผักปลอดภยัใช้ในกรณีใช้ชนิดนั้นไม่มาก

บริเวณหลังโรง

ครัว

พ.ค.-63  ไม่ใช้

งบประมาณ

งานโภชนาการ

2
2.1  อบรมผู้ประกอบอาหารใน

โรงครัวและผู้ประกอบการ

ร้านอาหารในโรงพยาบาล

เพื่อลดปริมาณโซเดียมใน

อาหาร

เพื่อพฒันาศักยภาพในกับผู้ประกอบ

อาหาร สามารถปรุงประกอบอาหารที่ลด

ปริมาณโซเดียมได้ตามมาตรฐาน

ผู้ประกอบการ

ร้านค้า 6 ร้าน, 
ผู้ประกอบ

อาหาร

โรงพยาบาล 4 
คน

มค.-มีค.63        6,600  เงินบ ารุง

รพ.พะเยา 

P25

6,600      งานโภชนาการ

2.2  น าเมนูร้านค้ามาปรับเมนู

ลดโซเดียมเปน็เมนูสุขภาพ

เพื่อร้านค้าจะมีเมนูสุขภาพใหเ้ปน็

ทางเลือกในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ

เมนูอาหาร 3 
เมน/ูร้าน

ก.พ.-63  ไม่ใช้

งบประมาณ

งานโภชนาการ

 ด าเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(3)ดี





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

2
ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อและอาหาร

กลางวนั 1 มื้อ

20คน*120บาท*1 วนั  2,400

ค่าวสัดุจัดประชุม 20 คน*30บาท  600
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน 6ชม.ละ 600บาท*1วนั  3,600

-          6,600     -        -      6,600        
-            6,600       -           -        6,600          รวมงบประมาณทั้งสิน้  เงินบ ารงุ P25

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินตอ่หน่วย/
วัน/ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)
ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

แหลง่

งบประมาณ

ด าเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อรอ่ย(3)ดี

อบรมผู้ประกอบอาหารในโรงครัวและ

ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาล

เพื่อลดปริมาณโซเดียมในอาหาร

2.1  เงินบ ารุง 

โรงพยาบาล

พะเยา P25

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งาน....โภชนาการและโภชนบ าบดั...กลุม่งาน.....โภชนศาสตร.์......ภารกิจดา้น. ดา้นบรกิารทุตยิภูมิ และตตยิภูมิ

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (  ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มปีระสิทธิภาพ

Promotion , Prevention &  Protection   Excellence  



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

1
1.1  ประชุมทบทวนค าส่ัง,บทบาทหน้าที่

คณะท างาน SRRT เครือข่าย

เพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ของ

คณะกรรมการ

คทง.และผู้เกี่ยวข้อง 60

 คน*1คร้ัง/ปี

ธค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการ

ร่วมกับพื้นที/่

 CUP

จิราวรรณ 

ศรีทองพมิพ์

                                                                      (  )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

ส่งเสรมิสนับสนุนการควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อประจ าปเีครอืข่ายบรกิารสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

เตรยีมความพรอ้มระยะก่อนเกิดโรค

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)

สอดคล้อง Service Plan สาขา....................................................................
วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร..การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนทีแ่บบบูรณาการ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2563
งานปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม      ภารกิจด้านบรกิารปฐมภมูิ

 Promotion  , Prevention &  Protection   Excellence  
สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

ตวัชี้วัดหลัก/รอง. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยดา้นการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และระดบัความส าเร็จในการจัดการภาวะฉกุเฉนิ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)

1.2 ประชุม/อบรมคณะท างานระบาด

วทิยา รพ.พะเยา ประจ าป ี2563

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการเฝูา

ระวงั ปอูงกันควบคุมโรคใน

โรงพยาบาลแบบบรูณาการ ท้ัง

ด้านบริการ วชิาการ เพื่อพฒันา

ระบบเฝูาระวงั AFP  AEFI

คทง.และผู้เกี่ยวข้อง 60

 คน*3คร้ัง/ปี

ไตรมาสที่1,3

 และ4

ไม่ใช้

งบประมาณ

บรูณาการ

ร่วมกับ

พื้นที/่CUP

จิราวรรณ 

ศรีทองพมิพ์

1.3 ประชุม/อบรมคณะท างาน SRRT 

เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.พะเยา 

ประจ าป ี2563

เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการเฝูา

ระวงั ปอูงกันควบคุมโรคใน

เครือข่ายบริการรพ.พะเยาแบบ

บรูณาการ ทั้งด้านบริการ วชิาการ

 ใหม้ีประสิทธภิาพเพื่อพฒันา

ระบบเฝูาระวงั AFP  AEFI

คทง.และผู้เกี่ยวข้อง45

 คน*4คร้ัง/ปี

ธค.62-กย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

บรูณาการ

ร่วมกับ

พื้นที/่CUP/

สสจ.

จิราวรรณ 

ศรีทองพมิพ์

1.4 เตรียมความพร้อมการควบคุมปอูงกัน

โรคระบาดและภยัพบิติั ประจ าปี2563

เพื่อใหส้ามารถด าเนินการ

ช่วยเหลือและสนับสนุนการ

ควบคุมโรคและภยัพบิติัประจ าปี

ได้อย่างทนัทว่งทึ

ตค.62-กย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

งบประมาณ

รองรับภาวะ

ฉุกเฉิน

1.5 งานปอูงกันควบคุมโรคได้ด้วยวคัซีน

1.5.1 งานคลินิกวคัซีนผู้ใหญ่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)

1.ประชุมแต่งต้ังคณะท างานคลินิก

วคัซีนผู้ใหญ่                                

 2. ด าเนินงานคลินิกวคัซีนผู้ใหญ่

1.เพื่อขับเคล่ือนงานปอูงกัน

ควบคุมโรคด้วยวคัซีน เพิ่มความ

ครอบคลุม การเข้าถึงเชิงรุกและ

รับ                                    

2.เพื่อปอูงกันการเกิดโรคที่ปอูงกัน

ได้ด้วยวคัซีนในผู้ใหญ่                

 3.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวคัซีน

ทางเลือกในผู้ใหญ่                  

4.เพื่อบรูณาการ คน เงิน ของ ใน

การด าเนินงานที่คุ้มค่าคุ้มทนุ เพิ่ม

รายรับของโรงพยาบาล

คณะท างานคลินิก

วคัซีนผู้ใหญ่ จ านวน 10

 คน

ธค62,กพ

63,พค63,

กค63

 ไม่ใช้

งบประมาณ

บรูณาการ

ร่วมกับ SMC

1.5.2.ด าเนินงานใหว้คัซีนตามโปรแกรม



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)

3.ด าเนินงานใหว้คัซีนทางเลือก         

   - ประชุมคณะท างาน                  

   - ประชาสัมพนัธโ์ครงการ             

   - ด าเนินการจัดหาวคัซีน              

   - ด าเนินการใหว้คัซีนเชิงรุกและรับ  

   - สรุปผลการด าเนินงาน

1.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวคัซีน

ทางเลือกมากขึ้น ลดการเกิด

โรคติดต่อที่ปอูงกันได้ด้วยวคัซีน   

  2.เพื่อบรูณาการ คน เงิน ของ 

อย่างคุ้มค่าคุ้มทนุเพิ่มรายได้ลด

รายจ่ายของโรงพยาบาล

ผู้ที่ต้องการรับวคัซีน

ทางเลือก/1,000 คน 

(วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 

150*1000)

มค-ตค 63  ไม่ใช้

งบประมาณ

บรูณาการ

ร่วมกับ SMC

 จิราวรรณ 

 ศรีทอง

พมิพ ์/

คณะท างาน

วคัซีน

2

2.1 ประชุม SRRT เครือข่ายบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลพะเยา

1.เพื่อทบทวนบทบาท ถอด

บทเรียนและวางแผนการ

ปฏบิติัการปอูงกันโรคไข้เลือดออก

แบบบรูณาการ

ทมี SRRT อ าเภอ /

ต าบล อ.เมือง 40 คน 

อ.ภกูามยาว 20 คน 

รวม 60 คน  จ านวน 2

 คร้ัง

ธค 62 ,   

สค63

ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการ

ร่วมกับพื้นที่

 จิราวรรณ 

 ศรีทอง

พมิพ ์สสอ.

เมือง  

สสอ.ภกูาม

ยาว

ระยะเกิดโรคและหลังเกิดโรค



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)

2.2 ประชุมเชิงปฏบิติัการปอูงกันควบคุม

โรคไข้เลือดออก ใน โรงพยาบาลพะเยา

 แบบผสมผสาน (IVM)

1.เพื่อก าหนดแนวทาง มาตรการ 

ปอูงกันควบคุมโรคในโรงพยาบาล 

โดยการบรูณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินการร่วมกัน และ

เปน็ทิศทางเดียวกันใน

โรงพยาบาลพะเยา                  

 2. เพื่อทบทวนประเมินผลการ

ด าเนินงาน                            

3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรพ.แบบ

บรูณาการ

หวัหน้ากลุ่มงาน 

หวัหน้างาน และ

ทมีงาน 5 ส. ทมีงาน 

ENV  ทมีงานระบาด  

โรงพยาบาลพะเยา รวม

  30 คน  จ านวน 3 คร้ัง

พย62,พค

63, กค63

ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการ

ร่วมกับพื้นที่

 จิราวรรณ 

 ศรีทองพมิพ์

2.3  ปอูงกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรค

ไข้เลือดออก และโรคติดต่อน าโดย

ยุงลาย ในโรงพยาบาลพะเยา

เพื่อปอูงกันการแพร่เชื้อโรค

ไข้เลือดออก โรคติดต่อน าโดย

ยุงลาย และการส่ือสารความเส่ียง

 แก่ บคุลากร ในโรงพยาบาล และ

ผู้รับบริการ

บคุลากร ใน

โรงพยาบาล และ

ผู้รับบริการ

1ต.ค.62 - 

กย.63

ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการ

ร่วมพื้นที่

 จิราวรรณ 

 ศรีทองพมิพ์



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)

2.4  ประชุมพฒันาระบบการดูแลรักษา

ผู้ปวุยไข้เลือดออก/โรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า

เพื่อทบทวนฟื้นฟ ูแนวทางการ

รักษา การพยาบาล การส่งต่อ การ

ใหค้ าปรึกษา การปอูงกันควบคุม

โรค และส่ือสารความเส่ียง

 รพ.พะเยา รพ.ภกูาม

ยาว ,สสอ.เมือง, สสอ.

ภกูามยาว ,รพ.ค่ายฯ

เรือนจ า  ,  ม.พะเยา 

รพ.สต.และ    ศ.

เทศบาล ทกุแหง่ ใน

อ าเภอเมืองและภกูาม

ยาว รวม   80 คน

พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการ

ร่วมพื้นที่

 จิราวรรณ 

 ศรีทองพมิพ์

2.5 ประชุมนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินงานปอูงกันควบคุมโรค 

ตามแผนปฏบิติัการและยุทธศาสตร์

เพื่อติดตาม ประเมินผล

ความก้าวหน้า ตามแผนปฏบิติั

การและยุทธศาสตร์

ทมี SRRT อ าเภอ /

ต าบล อ.เมือง 40 คน 

อ.ภกูามยาว 20 คน 

รวม  60 คน  จ านวน 2

 คร้ัง

มีค,สค63 ไม่ใช้

งบประมาณ

บรูณาการ

ร่วมกับ

พื้นที/่CUP/

สสจ

 จิราวรรณ 

 ศรีทองพมิพ์

2.6 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและ

น าเสนอผลงาน Best practice 

นวตักรรมด้านการควบคุม ปอูงกันโรค 

เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.พะเยา

เพื่อประมวลผลและเสริมสร้าง

ก าลังใจ ผลการด าเนินงานด้าน

การควบคุมปอูงกันโรคแก่

ผู้ปฏบิติังานใหเ้ปน็แบบอย่างที่ดี

80คน*1คร้ัง/ปี กค.-สค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

 บรูณาการ

ร่วมกับศูนย์

คุณภาพ (HA)

จิราวรรณ 

ศรีทองพมิพ์

3 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข (PHEM)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)

3.1 ประชุมทบทวนแต่งต้ัง คณะท างาน

และพฒันาศูนย์ปฏบิติัการภาวะฉุกเฉิน

 EOC และทมีตระหนักรู้สถานการณ์  

SAT ที่สามารถปฏบิติังานได้

เพื่อ ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง พฒันา

คณะท างานตามโครงสร้างระบบ

บญัชาการ

คณะกรรมการ ในระบบ

ICS เครือข่ายบริการ

สุขภาพ รพ.พะเยา  30

 คน

ธค.62  ไม่ใช้

งบประมาณ

จิราวรรณ 

ศรีทองพมิพ์

3.2 ประชุมเชิงปฏบิติัการฝึกซ้อม

แผนปฏบิติัการ ระบบบญัชาการ ICS 

และ Activate EOC และท าแผนเผชิญ

เหตุ  IAP ระดับอ าเภอ

3.3  ประชุมเชิงปฏบิติัการฝึกท าแผน All 

Hazard plan

3.4 อบรมการพฒันาสมรรถนะ ทมี SAT, 

JIT/CDCU

ทมี SAT/JIT/CDCU 

CUP  พะเยา  30 คน

ม.ค.-63  ไม่ใช้

งบประมาณ
บรูณาการ

ร่วมกับ

พื้นที/่CUP/

สสจ.

 จิราวรรณ 

ศรีทองพมิพ์

คณะกรรมการ ในระบบ

ICS เครือข่ายบริการ

สุขภาพ รพ.พะเยา  

100 คน

มค,มิย63 17,200 งบ รพ.

พะเยา  P25

เพื่อ พฒันาศักยภาพ คทง.

สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขที่เกิดจากโรคติดต่อได้

 อย่างรวดเร็ว เปน็ระบบ มีความ

เปน็เอกภาพ มีประสิทธภิาพและ

ปลอดภยั เปน็ไปตาม

มาตรฐานสากล

 จิราวรรณ 

ศรีทองพมิพ์

8,600    8,600     





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

3
3.2 ประชุมเชิงปฏบิติัการฝึกซ้อมแผนปฏบิติั

การ ระบบบญัชาการ ICS และ Activate
 EOC และท าแผนเผชิญเหตุ  IAP ระดับ

อ าเภอ

ค่าตอบแทนวทิยากร 3ชั่วโมงๆ600บาท* 2 คน

 *2คร้ัง

7,200 3,600       3,600              7,200

ค่าที่พกั 1คืน*2คร้ัง 4,000 2,000       2,000              4,000

 ค่าวสัดุอุปกรณ์อบรม 100คน*30บาท*1คร้ัง 6,000 3,000       3,000              6,000

17,200  0  8,600  8,600  0  17,200
17,200  0  8,600  8,600  0  17,200

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงนิบ ารงุ P25

ส่งเสรมิสนับสนุนการควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อประจ าปเีครอืข่ายบรกิารสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

                                                                      (  )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้

งบประมาณ

เป้าหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/
วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

งบประมาณ

  รวม (บาท)
รวม

งบประมาณ

งบเงินบ ารุง 

รพ.พะเยา 

P25

 ประชุมเชิงปฏบิติัการฝึกท าแผน All 
Hazard plan

3.3

แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา (ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการ)

พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข (PHEM)

แผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานป้องกันควบคุมโรคตดิตอ่   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม      ภารกิจดา้นบริการปฐมภูมิ

 Promotion  , Prevention &  Protection   Excellence  
สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1

1.ทันตแพทย์ 1คน*1,200บาท       1,200       1,200

2.พยาบาลวิชาชีพ 2คน*660บาท       1,320       1,320

3.นักวิชาการสาธารณสุข 2คน*660บาท       1,320       1,320

4.ทันตภิบาล 1คน*580บาท         580         580

         -            -            -        4,420
          -             -             -         4,420       4,420

เงิน OT

รวมงบประมาณทัง้สิ้น  เงิน OT

รายละเอียดการใชง้บประมาณารด าเนินงานของเครือขา่ยบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน่วยบริการ CUP อ าเภอเมอืงและภูกามยาว

ล าดับ กิจกรรมทีใ่ชง้บประมาณ
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ
จ านวน*อัตรา*ครั้ง

จ านวนเงิน (บาท)
รวม

แหล่ง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแบบบูรณาการทุกกลุ่มวัยโดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน  Prevention  Promotion & Protection Excellence

โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 2 วัด 1 โรงพยาบาลประจ าปี 2563
พัฒนาระบบบริการสุขภาพพระสงฆ์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

กิจกรรมที ่1.1 ให้บริการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

ประจ าปี ตามชุดสิทธิ

ประโยชน์ นอกเวลาใน

วันหยุดราชการ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1
1.1ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน พัฒนางาน

ส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียน และประชุมติดตาม

การด าเนินงาน  วเิคราะห์สถานการ สรุปลผล

การด าเนินงานในภาพรวมเครือข่ายและจัดท า

แผนพัฒนางานฯในปีต่อไป ปีละ 2 คร้ัง

เพือ่ร่วมจัดท าแผนการด าเนินงาน 

พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพเด็กวยั

เรียนในสถานศึกษาร่วมกันกับภาคี

เครือข่าย วเิคราะห์ปัญหา เพือ่หา

โอกาสพัฒนาในปีต่อไป

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

อนามัยโรงเรียน ทุกแห่ง  

จ านวน 20 คน

ตค. 62 , กย.63 ให้ของรับการ

สนับสนุน/
บูรณาการ

ร่วมกับ อปท.

นางสาวพรนันท์ ชอบ

จิต และงานส่งเสริมฯ 

กง.เวชกรรมสังคม

1.2 ประชุมคณะกรรมการ ในการประเมิน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2563 ปีละ 2 คร้ัง

เพือ่เตรียมความพร้อมการประเมิน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ

เทศบาล  ให้การด าเนินงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน และสรุปผลการ

ประเมินรับรอง

คณะกรรมการประเมิน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเขตเทศบาล จ านวน 

20 คน

สค.63-กย.63 ให้ของรับการ

สนับสนุน/
บูรณาการ

ร่วมกับ อปท.

นางสาวพรนันท์ ชอบ

จิต และงานส่งเสริมฯ 

กง.เวชกรรมสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  (6-14ป)ี  เขตเทศบาลเมืองพะเยา  ประจ าปีงบประมาณ 2563
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563
 งาน วัยเรียน หน่วยบริการ เทศบาลเมืองพะเยา

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแบบบูรณาการทุกกลุม่วัยโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  Prevention  Promotion & Protection Excellence

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัง้แต่วันที่-วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมสุขภาพตามกลุม่วัย : กลุม่เด็กวัยเรียน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 6-14 ปี ให้มีสุขภาพดี สูงดีสมส่วนตามวัย

ตัวชีว้ัดหลัก: เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัง้แต่วันที่-วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

1.3 ประชุมติดตาม  ประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) และสรุปผลการ

ประเมิน

เพือ่ประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

และคงสภาพอยา่งต่อเนือ่ง พัฒนา

ก้าวสู่ระดับทีสู่งขึน้

โรงเรียน 9 แห่ง สค.63-กย.63 เทศบาลเมือง

พะเยา

กองการศึกษา เทศบาล

เมืองพะเยา 

คณะกรรมการประเมิน

โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับเขต

เทศบาล

2
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะผู้

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเทศบาล 

 ปีงบประมาณ 2563

เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจทักษะในการ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

และเพือ่ให้โรงเรียนด าเนินการ

พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

อยา่งทัว่ถึง ต่อเนือ่ง ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

บุคลากรสาธารณสุข ครู

อนามัย โรงเรียน

ระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษา ในเขต

เทศบาลเมืองพะเยาทุกแห่ง

 จ านวน 30 คน

มค.63 ให้ของรับการ

สนับสนุน/
บูรณาการ

ร่วมกับ อปท

นางสาวพรนันท์ 

ชอบจิต และงาน

ส่งเสริมฯ กง.เวช

กรรมสังคม

3 การพัฒนาระบบบริการอนามัยโรงเรียน และกระบวนการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน

3.1 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการโดยการชัง่

น้ าหนัก วดัส่วนสูง (ภาคเรียนละ 1 คร้ัง)
เพือ่เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ เด็ก

วยัเรียน เด็กนักเรียนทีพ่บภาวะเร่ิม

อ้วน อ้วน ผอม เต้ีย ได้รับการแก้ไข

เด็กนักเรียนทุกคน ธค.62 ,กค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้

3.1.1 ครูอนามัย ครูประจ าชัน้ ด าเนินการชัง่

น้ าหนัก ส่วนสูง  และบันทึกข้อมูลในโปรแรม

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนทุกคน พย.62 ,พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัง้แต่วันที่-วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

3.1.2 เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขผู้รับผิดชอบงานเด็ก

วยัเรียน บันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงเด็กนักเรียน

 ในระบบบริการสาธารณสุข HosXp PCU ภาค

เรียนละ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนทุกคน พย.62-มค.63
 ,พค.63-กค.63

ไม่ใช้

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบงานเด็กวัย

เรียน ศูนย์ฯเวียง และ

ศูนย์ฯแม่ต  า

3.1.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน การเฝ้า

ระวงัภาวะโภชนาการ ปีละ 2 คร้ัง

มค.63 ,กค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

นางสาวพรนันท์ ชอบ

จิต และงานส่งเสริมฯ 

กง.เวชกรรมสังคม

3.2 การเฝ้าระวงัอวยัวะการเรียนรู้ด้านการ

มองเห็น โดยการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก

เบือ้งต้น โดยบุคลากรสาธารณสุข  ครู หรือแกน

น านักเรียน ปีละ 1 คร้ัง

1.เพือ่ให้มีการเฝ้าระวงั ลดความ

รุนแรงของโรค  2.เพือ่ให้นักเรียนที่

มีความผิดปกติ หรือมีปัญหาทาง

สายตาได้รับการช่วยเหลืออยา่ง

เหมาะสม

นักเรียนชัน้ ป.1,ป.3,  ป.5 
และ ม.1,ม.4     ทุกคน

มิย.63-กค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้

3.3 การเฝ้าระวงัอวยัวะการเรียนรู้ด้านการได้ยนิ

 ด้วยการทดสอบอยา่งง่าย  โดยบุคลากร

สาธารณสุข  ครู หรือแกนน านักเรียน ปีละ 1 คร้ัง

1.เพือ่ให้มีการเฝ้าระวงั ลดความ

รุนแรงของโรค            2.เพือ่ให้

นักเรียนทีม่ีความผิดปกติ หรือมี

ปัญหาทางสายตาได้รับการ

ช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม

นักเรียนชัน้ ป.1,ป.3, ป.5 
ทุกคน

มิย.63-กค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้

3.4 การเฝ้าระวงัภาวะขาดสารไอโอดีน และ

ความผิดปกติอืน่ๆบริเวณคอ ด้วยวธิคีล าคอ โดย

บุคลากรสาธารณสุข ปีละ 1 คร้ัง

เพือ่ตรวจหา ความผิดปกติจาก

ภาวะขาด สารไอโอดีนและความ

ผิดปกติอืน่ๆ บริเวณคอ และ

นักเรียนทีม่ีความผิดปกติ ได้รับการ

ส่งต่อ รักษา

นักเรียนชัน้ ป.1,ป.3, ป.5 
ทุกคน

มิย.63-กค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัง้แต่วันที่-วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

3.5 การเฝ้าระวงัภาวะขาด/พร่องธาตุเหล็กใน

เด็กวยัเรียน อาย ุ6-14 ปี

1.เพือ่เฝ้าระวงั ควบคุม ป้องกัน

ภาวะขาด/พร่องธาตุเหล็ก ในเด็ก

นักเรียน            2. เพือ่ให้เด็ก

นักเรียนได้รับยาเม็ดเสริมเหล็ก 

และเสริมสร้างการเจริญโต อัน

ส่งผลต่อสติปัญญา การเรียนรู้อยา่ง

เต็มศักยภาพ และสุขภาพดีขึน้

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

ตค.62 - กย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้

3.5.1 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองในการ

เฝ้าระวงัภาวะการขาด/พร่องธาตุเหล็กในเด็กวยั

เรียน ปีละ 1 คร้ัง

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

พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้

3.5.2 รวบรวมข้อมูลจ านวนนักเรียนทีผู้่ปกครอง

อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการส่งผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยโรงเรียน ศูนยบ์ริการสาธารณสุขต าบล

เวยีง แม่ต  า

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

พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน

3.5.3 จัดสรรยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ferrous 
sulfate  (ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม) ให้กับ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

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

พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

 เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ศูนย์เทศบาลฯต าบล

เวียง และแม่ต  า

3.5.4 โรงเรียนด าเนินการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุ

เหล็ก ferrous sulfate  (ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม)
 1 เม็ด/คน/สัปดาห์ จ านวน 40 สัปดาห์ พร้อม

อาหารกลางวนั ทุกวนัจันทร์และบันทึกการ

รับประทาน

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

ตค.62 - กย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัง้แต่วันที่-วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

3.6 การเฝ้าระวงัสุขภาพช่องปาก โดยทันต

บุคลากร หรือครู ปีละ 2 คร้ัง

1.เพือ่เฝ้าระวงัภาวะสุขภาพช่อง

ปาก                          2.
นักเรียนได้รับบริการทันตกรรม

ป้องกัน                     3.
นักเรียนทีป่ัญหาฟันผุได้รับส่งต่อ 

รักษา

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ทุก

คน

พย.62 ,มิย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มงานทันตรรม 

โรงพยาบาลพะเยา

3.6.1 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมแปรงฟัน

หลังอาหารกลางวนัสม่ าเสมอทุกวนั และจัดให้มี

สถานทีแ่ปรงฟันถูกสุขลักษณะ

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ทุก

คน

พย.62-มีค.63
 ,พค.63-กย.63

ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน 

และครูประจ าชัน้

3.6.2 ด าเนินการเฝ้าระวงั และตรวจสุขภาพช่อง

ปาก ปีละ 2 คร้ัง

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ทุก

คน

พย.62 ,มิย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มงานทันต  กรรม 

โรงพยาบาลพะเยา

3.6.3 ด าเนินการเคลือบหลุมร่องฟัน ปีละ 2 คร้ัง นักเรียนชัน้ ป.1 (ฟันกราม

แท้ซ่ีที่1) ,ป.6 (ฟันกรามแท้

ซ่ีที่1)

ธค.62-กพ.63,
กค.63-กย.63

ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มงานทันตกรรม 

โรงพยาบาลพะเยา

3.6.4 ด าเนินการป้องกัน และรักษาเด็กนักเรียน

ทีป่ัญหาสุขภาพช่องปาก

นักเรียนทีม่ีปัญหาสุขภาพ

ช่องปาก

ธค.62-มีค.63,
กค.63-กย.63

ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มงานทันตกรรม

โรงพยาบาลพะเยา

3.6.5 สรุปผลการด าเนินงาน กพ.63,กย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มงานทันตกรรม 

โรงพยาบาลพะเยา

4 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

4. การด าเนินงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ด้วยวคัซีน ในเด็กนักเรียนโรงเรียนเขตเทศบาล

เมืองพะเยา

1.เพือ่ให้นักเรียนได้รับการกระตุ้น

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และไม่

เจ็บป่วยด้วยโรคทีป่้องกันได้ด้วย

วคัซีน

นักเรียนชัน้ป.1, ป.5, ป.6 
ทุกคน (โรงเรียน 7 แห่ง)

พค63 - สค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน ครู

ประจ าชัน้ เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ศูนย์

เทศบาลฯต าบลเวียง 

และแม่ต  า



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัง้แต่วันที่-วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

4.1 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองในการรับ

บริการให้วคัซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัด

เยอรมัน (MMR)

นักเรียนชัน้ ป.1 ทุกคน 

(โรงเรียน 7 แห่ง)
พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูประจ าชัน้

4.2 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองในการรับ

บริการให้วคัซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)
นักเรียนหญิงชัน้ ป.5 ทุกคน

 (โรงเรียน 7 แห่ง)
พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูประจ าชัน้

4.3 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองในการรับ

บริการให้วคัซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยกั 

(dT)

นักเรียนชัน้ ป.6 ทุกคน 

(โรงเรียน 7 แห่ง)
พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูประจ าชัน้

4.4 ครูอนามัยรวมรวมข้อมูลการส ารวจความ

ต้องการส่งรายชือ่นักเรียนทีผู้่ปกครองอนุญาต

ให้กับเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ศูนยเ์ทศบาลฯต าบล

เวยีง และแม่ต  า

นักเรียนชัน้ป.1, ป.5, ป.6 
ทุกคน (โรงเรียน 7 แห่ง)

พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ครูอนามัยโรงเรียน

4.5 เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขรวบรวมข้อมูล แจ้ง

แผนการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับ

โรงเรียน

นักเรียนชัน้ป.1, ป.5, ป.6 
ทุกคน (โรงเรียน 7 แห่ง)

พค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ศูนย์เทศบาลฯต าบล

เวียง และแม่ต  า

4.6 ด าเนินการให้บริการสร้างเสริมภมิคุ้มกันโรค

โดยการกระตุ้นวคัซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัด

เยอรมัน (MMR) และกระตุ้นวคัซีนป้องกันวณัโรค

 (BCG) ในรายทีไ่ม่มีประวติัได้รับมาก่อน

เพือ่ควบคุม ป้องกันโรคหัด คางทูม

 หัดเยอรมัน ในเด็กนักเรียนชัน้ ป.1
นักเรียนชัน้ ป.1 ทุกคน 

(โรงเรียน 7 แห่ง)
มิย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ศูนย์เทศบาลฯต าบล

เวียง และแม่ต  า

4.7 ด าเนินการให้บริการสร้างเสริมภมิคุ้มกันโรค

โดยการกระตุ้นวคัซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

 (HPV) กระตุ้น 2 คร้ัง คร้ังที ่2 ห่างกัน 6-12 
เดือน

เพือ่ควบคุม ป้องกันโรคมะเร็งปาด

มดลูก ในเด็กนักเรียนหญิงชัน้ ป.5
นักเรียนหญิงชัน้ ป.5 ทุกคน

 (โรงเรียน 7 แห่ง)
กค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ศูนย์เทศบาลฯต าบล

เวียง และแม่ต  า




