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แผนงานโครงการตามแผนยทุธ์ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนา

ระบบ
การ
ให้บริกา
รงาน
โภชนาก
ารเชิงรุก
ในอำเภอ
ยี่งอปี 
2565 

กิจกรรมที่ 1 อาหาร
ปลอดภัย 
-ตรวจสอบการปนเปื้อน
ของสารในอาหารสำหรับ
บริการในโรงพยาบาล 
 
 
 
 

- เพ่ือเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนในวัตถุดิบที่
นำมาใช้ประกอบอาหาร
ในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 

- วัตถุดบิที่นำมาใช้
ประกอบอาหารใน
โรงพยาบาลสาร 
 
 
 
 
 
 

- อัตราการพบสิ่ง
ปนเปื้อนในจาก
การสุ่มตรวจ
วัตถุดิบที่นำมาใช้
ประกอบอาหาร
ในโรงพยาบาล 
เท่ากับ 0 
 

ธันวาคม 
2564-
กันยายน 
2565 

งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับ
บริการขั้นพ้ืนฐานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวนทั้งสิ้น 206,488 
บาท (สองแสนหกพันเสี่ร้อยแปดสิบแปดบาท
ถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 อาหารปลอดภัย 
ตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษในอาหาร
ให้บริการในโรงพยาบาล 
- ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพร้อม
อุปกรณ์ (อ.13) จำนวน 1 ชุด x 2,000 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) 
จำนวน 2 ชุด x 1,350 บาท เป็นเงิน 
2,700 บาท 
- ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ 
(swab test) จำนวน 3 กล่อง x 769 บาท 
เป็นเงิน 2,307 บาท 
- ชุดทดสอบกรดซาลิกซีลิก (สารกันรา)  
ในอาหารจำนวน 1 กล่อง x 240 บาท 
เป็นเงิน 240 บาท 

กลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์



โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในโรงพยาบาล 
2.1 ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือลดอัตราการเกิด
ภาวะโลหิตจางหญิง
ตั้งครรภ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หญิงตั้งครรภ์ที่มา
รับบริการใน
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อัตราการ
เกิดภาวะ
โลหิตจางใน
หญิง
ตั้งครรภ์ 
ลดลงร้อยละ 
10 (ผลจาก
ห้องปฏิบัติก
ารครั้งที ่2) 
 
 
 

 - ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 1 
กล่อง x 670 บาท เป็นเงิน 670 บาท 
- ชุดทดสอบสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(สารฟอกขาว) 
จำนวน 1 กล่อง x 175 บาท เป็นเงิน 175 บาท 
- ชุดทดสอบฟอร์มาลีน (น้ำยาดองศพ) ในอาหาร 
จำนวน 1 กล่อง x 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 
บาท 
-ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร  จำนวน 1 กล่อง x 
196 บาท เป็นเงิน 196 บาท 
 รวมเป็นเงิน 9,488  บาท 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
โรงพยาบาล 
2.1 ส่งเสริมภาวะโภชนาการกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
- วัสดุอาหาร 2 ครั้ง x 5,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 2,000 บาท 
- วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 2,000  บาท 
  รวมเป็นเงิน 14,000  บาท 

กลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์



โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2.2.ส่งเสริมโภชนาการ

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ระหว่างรอคลอดและ
หลังคลอด 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
ภาวะโภชนาการใน
ชุมชน 
3.1 ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
3.2 ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็กวัย
ก่อนเรียน 
 

- เพ่ือให้ทารกได้น้ำนม
จากมารดาหลังคลอด
โดยไม่ต้องการกระตุ้น
ด้วยการ 
 
 
 
-  เพ่ือลดภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือลดภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กวัย
ก่อนเรียน 

มารดาที่มารับ
บริการคลอดบุตร
ในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
- นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านบู
เกะกอตอ ต.ยี่งอ  
- นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลยี่งอ       
 
 
 
- เด็กวัยก่อน
เรียนในอำเภอยี่
งอ  
 - หมู่บ้านกูเล็ง  
 - หมู่บ้านกาบุ๊ 
 

อัตรามารดาหลัง
คลอดมีน้ำนมไหล
โดยไม่ผ่านการ
กระตุ้นด้วยการ
นวด มากกว่าร้อย
ละ 80 
 
- อัตราเด็กวัย
เรียนที่มีน้ำหนัก
และส่วนสูงตาม
เกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
- อัตราเด็กวัน
ก่อนเรียนที่มี
น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
80 

 2.2. ส่งเสริมโภชนาการกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ระหว่าง
รอคลอดและหลังคลอด  
- วัสดุอาหาร 10 เดือน x 3,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 34,000  บาท 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในชุมชน 
3.1 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- วัสดุอาหาร 2 แห่ง x 5,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 2 แห่ง x 4,000 บาท  
เป็นเงิน 8,000 บาท 
- วัสดุสำนักงาน 2 แห่ง x 2,000 บาท เป็นเงิน   
4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 
3.2 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน 
- ค่าวัสดุอาหาร 2 แห่ง x 5,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท    
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2 แห่ง x 3,000 บาท
เป็นเงิน   6,000 บาท  
- ค่าวัสดุสำนักงาน 2 แห่ง x 2,000 บาท                                 
เป็นเงิน   4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

กลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์



โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 3.3 ส่งเสริมภาวะ

โภชนาการในผู้ป่วยติด
เตียง     
 
 
กิจกรรมที่ 4 
- พัฒนาสื่อให้ความรู้ 
เรื่องส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ 
4.๑ ผลิตวีดโีอ การสอน
วิธีการผลิตอาหารให้
ทางสายให้อาหาร 
 
 
4.2 ผลิตวีดีโอ การสอน
วิธีการผลิตอาหารเด็ก
วัย 6 เดือน ถึง 1 ปี 
 

- เพ่ือลดอัตราการเกิดมี
ภาวะแทรกซ้อนและทุพ
โภชนาการในผู้ป่วยติด
เตียง      
 
 
         
- เพ่ือให้ญาติผู้และป่วย
ที่ได้รับอาหารทางสาย
ให้อาหาร สามารถ
เตรียมอาหารทางสาย
ให้อาหารได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
- เพ่ือให้มารดาหรือ
ผู้ปกครองสามารถ
เตรียมอาหารให้กับเด็ก
ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

- ผู้ป่วยติดเตียงใน
อำเภอยี่งอ จำนวน 
10 คน  
 
 
 
 
- ญาติและผู้ป่วยที่
ได้รับอาหารทางสาย
ให้อาหารกลับไปพัก
ฟ้ืนที่บ้าน 
 
 
 
- มารดาหรือ
ผู้ปกครองในอำเภอยี่
งอ 

- อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนและ
ทุพโภชนาการใน
ผู้ป่วยติดเตียง                     
ไม่เกินร้อยละ 50 
 
 
- อัตราญาติและ
ผู้ป่วยที่ได้รับอาหาร
ทางสายให้อาหาร 
สามารถเตรียมอาหาร
ทางสายได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 100 
 
- อัตรามารดาหรือ
ผู้ปกครองสามารถ
เตรียมอาหารให้กับ
เด็กได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานร้อยละ 
100 

 3.3 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยติดเตียง                     
- ค่าวัสดุอาหาร 10 คน x 10 เดือน x 600
บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 63,000 บาท  
กิจกรรมที่  4  พัฒนาสื่ อให้ ความรู้  เรื่อง
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
4.๑ ผลิตวีดโีอ การสอนวิธีการผลิตอาหารให้
ทางสายให้อาหาร 
- ค่าจ้างเหมาการถ่ายทำผลิตวีดีโอจำนวน 1 
เรื่อง x 22,000 บาทเป็นเงิน  22,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 
 
 
4.3 ผลิตวีดีโอ การสอนวิธีการผลิตอาหารเด็ก
วัย 6 เดือน ถึง 1 ปี 
 - ค่าจ้างเหมาการถ่ายทำผลิตวีดีโอจำนวน 1 
เรื่อง x 22,000 บาท เป็นเงิน  22,000 บาท                                                      
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 

กลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์

 
 

 
 ผู้เสนอ....................................                                                                                            ผู้อนุมัติ..............................................        
           (นายอดุลย์   เร็งมา)                                                                                                      
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  


