


รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1 น.ส.สุดารัตน ์ 

 1.1 คัดกรองและประเมนิภาวะโภชนาการ - เพื่อใหผู้้ปว่ยทกุรายที่มภีาวะ ผู้ปว่ยใน ร้อยละ 60 ของผู้ปว่ยที่ได้ ต.ค.63-ก.ย.64 - แผ่นพบัใหค้วามรู้ เบกิตามแผน  บัว่มั่น

1.2 วางแผนใหโ้ภชนบ าบดั (ค านวณ โภชนาการที่ดีและได้รับ รับการประเมนิคัดกรอง รายโรคแต่ละ PCT ในงานพสัดุ
พลังงานและสารอาหาร) พลังงานเพยีงพอเหมาะสม ภาวะโภชนาการ 10,000 บาท
1.3 ติดตามการบริโภคอาหารและการ กบัสภาวะการเจ็บปว่ย ค่าอาหารว่าง50X100 5,000 

ยอมรับของผู้ปว่ย - เพื่อใหผู้้ปว่ยมภีาวะ ค่าแบบประเมนิคัด 5,000 

1.4 สอนแนะน าและใหค้วามรู้เร่ืองอาหาร โภชนาการดี ไมเ่กดิภาวะ กรองภาวะโภขนาการ
แกผู้่ปว่ยและญาติ แทรกซ้อน 
1.5 ดูแล/ประเมนิ/ติดตามการให้ ปา้ยชี้บง้บอกคุณค่าทางอาหาร บตัรติดถาดอาหาร 15,000 

โภชนบ าบดัอย่างต่อเนื่อง เฉพาะโรค
1.6 การติดตามเยี่ยมบา้นร่วมกบั
ทมีสหวิชาชีพ

 1.7 สอนการท าอาหารทางสายใหแ้ก่ -เพื่อใหญ้าติผู้ปว่ยสามารถท า - ญาติผู้ปว่ย/ ร้อยละ 100 ญาติ/ผู้ดูแล ต.ค.61-ก.ย.63 - แผ่นพบัสูตรอาหาร เบกิตามแผน 

ญาติผู้ปว่ยเพื่อการดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่อง อาหารทางสายใหก้บัผู้ปว่ยได้   คนดูแล สามารถท าอาหารทางสาย ทางสาย (1,000 บาท) ในงานพสัดุ
ใหผู้้ปว่ยที่บา้นได้

รวม 25,000

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการประเมนิคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้ปว่ย

ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิปงีบประมาณ  2564

ชื่อหน่วยงาน                 :  กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที่       3         :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ
กลยทุธ์ที่       3.18         :  พัฒนางานโภชนศาสตร์

ชื่อแผนงานที่    46         :  การพัฒนาคุณภาพงานโภชนศาสตร์  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด



หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

2 โครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล น.ส.สุดารัตน ์ 

 2.1 ประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหาร- 1. เพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัย - ผู้ปว่ย ผ่านเกณฑ์การประเมนิเปน็ ต.ค-กย 64 ค่าอาหารกลางวัน 5,000  บัว่มั่น

ปลอดภยั ถูกต้องตามหลักโภชนาการ - เจ้าหนา้ที่ โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั และอาหารว่าง
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ  - ผู้มารับบริการอื่นๆ ระดับดี 50 คน x 100 บาท
2.3 ด าเนนิการกจิกรรมตามนโยบาย ค่าน้ ายาตรวจอาหาร 15,000 

โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั สดและอาหารปรุงสุก
    1) จัดโครงสร้าง อาคาร สถานที่ 
    2) จัดสถานที่ประกอบอาหารตามแบบ
ประเมนิมาตรฐาน
    3) บริหารจัดการการจัดซ้ือตามระบบ
การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
     4) จัด ดูแล ควบคุม ก ากบักระบวนการ
เลือกซ้ือ ตรวจรับ วัตถุดิบ 
     5) ประกอบอาหารใหส้ะอาด 
ปลอดภยัในทกุขั้นตอน ของการผลิต
และจัดส่งใหผู้้ปว่ย ถูกต้องตามแผนรักษา
     6) จัดระบบการล้าง การจัดเกบ็
ปลอดภยัจากสัตว์พาหะ และส่ิงปนเปื้อน
      7) ดูแลสุขอนามยัและการปฏบิติังาน
ผู้ประกอบอาหาร ตามมาตรฐาน 
       - ตรวจสอบคุณภาพด้านอาหาร
ปลอดภยัประจ าป ีตามเกณฑ์มาตรฐาน

รวม 20,000

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

3 โครงการพัฒนางานโภชนศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน                                                                            น.ส.สุดารัตน ์ 

 3.1จัดหาวัสดุ คุรุภณัฑ์ที่ใช้ในการ 1. เพื่อใช้ในการบริการอาหาร - ผู้ปว่ย ร้อยละผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต.ค63-ก.ย64 บัว่มั่น

บริการอาหาร มใีหเ้พยีงพอและพร้อมใช้ - ผู้มารับบริการอื่นๆ
 

ภาชนะส าหรับหอ้งพเิศษ 100  ชุด ต.ค63-ก.ย64 ค่าอปุกรณ์ ในแผนคุรุภัณฑ์ 

ภาชนะส าหรับผุ้ปว่ยสามญั 200 ชุด ต.ค63-ก.ย64 ค่าอปุกรณ์ ในแผนคุรุภัณฑ์ 

เมอเตอร์รถตู้เข็นอาหาร เพื่อใช้ติดรถเคล่ือนย้ายขนส่ง   3    คัน ม.ค-มี.ค 64 ค่าอปุกรณ์ ในแผนคุรุภัณฑ์ 

อาหารได้สะดวก
ตู้เย็นแช่แข็ง 4หรือ2ประตู 1  เคร่ือง ม.ค-มี.ค 64 ค่าอปุกรณ์ ในแผนคุรุภัณฑ์ 

เคร่ืองบดอาหารทางสาย 3 ต.ค-ธ.ค 63 ค่าอปุกรณ์ ในแผนคุรุภัณฑ์ 

ม.ค64-มี.ค64

เม.ย64-ก.ค64

4 โครงการ ปรับปรุงหอ้งตากและล้างภาชนะ เพื่อใหส้ะดวกถูกต้องตามหลัก 1 หอ้ง ร้อยละผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต.ค63-ก.ย64 ในแผนคุรุภัณฑ์ 

สุขาภบิาลอาหาร

รวม 0

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ


