
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
UNIVERSITY OF PHAYAO HOSPITAL

รายงาน
ผลการดําเนินงาน

ประจําป� พ.ศ. 2564



สรุปผลการด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 

รายการ จ านวน (โครงการ) ร้อยละ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 10 55.6 552,289 

ไม่ได้ด าเนินการ 8 44.4 - 

รวม 18 100 552,289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท ารายงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมฯ  - 600,000.00                - 600,000.00          -

2 โครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยบหนีไฟ  นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล                   40,000.00                   40,000.00  - 150 คน

3 โครงการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO 15189)  พญ.มัลลิกา ขวัญเมือง                   80,000.00                     3,700.00 76,300.00           13 คน

4 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  - 19,500.00                  - 19,500.00            -

5 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  นางจิราพร เซ่ียงฉิน                    15,000.00                     4,500.00 10,500.00           60 คน

6 โครงการท าบุญศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   -                   20,000.00   - 20,000.00            -

7 โครงการประเมินปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม   -                     5,000.00   - 5,000.00              -

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  พญ.อชิรญา ชนะพาล                   30,000.00                   25,500.00 4,500.00             30 คน

9 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ โรคอุบัติใหม่และโรคติดเช้ือตามฤดูกาล  นางสาวอันติกา ศรีวัฒนกูล                   30,000.00                   30,000.00  - 20 คน

10 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   นพ.กฤติน นาราเวชสกุล                  150,000.00                    94,392.00 55,608.00           40 คน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ   -                   20,000.00   - 20,000.00            -

12 โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าทางการพยาบาล   -                   35,000.00   - 35,000.00            -

13 โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  นพ.ภาษา  สุขสอน                  120,000.00                   119,885.00 115.00                100 คน

14 โครงการเพ่ิมสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน นางสาวนันทยา กลางหมู่                   50,000.00                   40,595.00 9,405.00             40 คน

15 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถนะพยาบาลและอบรมวิชาการ เร่ืองบันทึกทางการพยาบาล   -                   30,000.00   - 30,000.00            -

16 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์การแพทย์ฯ  นางจิราพร เซ่ียงฉิน                 250,000.00                   178,717.00 71,283.00           80 คน

17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   -                   20,000.00   - 20,000.00            -

18 โครงการอบรมช่วยการฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (Basic CPR) นายพยนต์ ดวงทิพย์ 15,000.00                 15,000.00                  - 100 คน

งบประมาณคงเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

สรุปการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการ



สรุปผลการดำเนินงาน 

อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคภีัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้ทีมงานแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติภัย 

อัคคีภัย และภาวะฉุกเฉินได้ 

2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการซ้อมแผนรับอุบัติภัย อัคคีภัย และภาวะฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือ

ผู้ป่วยให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ 

3. เพื่อให้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดอุบัติภัย 

อัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว 

4. เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ และทราบภารกิจที่ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัย อัคคีภัย 

และภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่  2-3 กันยายน 2564  ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 98 คน บุคลากรสังกัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ 

  

  



 



ผลการดำเนินงาน 

หน่วยธาลัสซีเมีย 

ตัวชีว้ัดคุณภาพของหน่วยธาลัสซีเมีย  

ข้อท่ี 
ประเด็นคุณภาพท่ีสำคัญ/

ความท้าทายท่ีสำคัญ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด(KPI) 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 

1 

ห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์มีมาตรฐานระดับ

สากล (ISO 15189:2012) 

จัดทำแผนและพัฒนา

ห้องปฏิบัติการไปสู่

มาตรฐานระดับสากล 

(ISO 15189:2012) 

ร้อยละของรายการตรวจ

วิเคราะห์ที่ขอรับรอง

มาตรฐานได้รับการรับรอง 

(รายการที่ขอรับรองคือ 

1. Hb Typing 2. Alpha thal 

1 PCR 3. Beta-mutation) 

เท่ากับ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

2 

รายการทดสอบที่ยื่นขอรับ

รองได้เข้าร่วมควบคุม

คุณภาพโดยองค์กรภายนอก

(EQA) 

เข้าร่วมโครงการ

ทดสอบความชำนาญ

กับองค์กรภายนอก ที่

มีการทดสอบตาม

รายการที่ขอรับรองคือ 

1. Hb Typing 2. Alpha 

thal 1 PCR 3. Beta-

mutation 

ร้อยละของผลการทดสอบ

ในรายการที่เข้าร่วม

ควบคุมคุณภาพโดย

องค์กรภายนอก (EQA)  

อยู่ในเกณฑ์ผ่าน 

มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 94.07 

3 การรายงานผลตรวจทันเวลา 

จัดทำแบบประเมิน

ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ร้อยละของระดับคะแนน

ความพงึพอใจมากถึงมาก

ที่สุด  

มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 91 ร้อยละ 91 ร้อยละ 85.71 



ข้อท่ี 
ประเด็นคุณภาพท่ีสำคัญ/

ความท้าทายท่ีสำคัญ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด(KPI) 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 

4 
การรายงานผลตรวจ

ผิดพลาด 

1.  จัดทำแบบฟอร์ม

บันทึกข้อร้องเรียนจาก

ผู้รับบริการ 

จำนวนครั้งอุบัติการณ์การ

รายงานผลผิดพลาด 

จำนวนครั้ง

อุบัติการณ์การ

รายงานผล

ผิดพลาด

เท่ากับ 0 

จำนวนครั้ง

อุบัติการณ์การ

รายงานผล

ผิดพลาด

เท่ากับ 0 

จำนวนครั้ง

อุบัติการณ์การ

รายงานผล

ผิดพลาด

เท่ากับ 0 

จำนวนครั้ง

อุบัติการณ์การ

รายงานผล

ผิดพลาด

เท่ากับ 0 

2.  การควบคุม

คุณภาพภายใน

(IQC)แต่ละรายการ

ทดสอบ 

อัตรารายการทดสอบที่ทำ

การควบคุมคุณภาพ

ภายใน (IQC) 

ทำการควบคุม

คุณภาพ

ภายใน (IQC) 

คิดเป็นร้อยละ 

100 ทุกครั้งที่

ทำการทดสอบ 

ทำการควบคุม

คุณภาพภายใน 

(IQC) คิดเป็น

ร้อยละ 100 

ทุกครั้งที่ทำ

การทดสอบ 

ทำการควบคุม

คุณภาพภายใน 

(IQC) คิดเป็น

ร้อยละ 100 

ทุกครั้งที่ทำ

การทดสอบ 

ทำการควบคุม

คุณภาพภายใน 

(IQC) คิดเป็น

ร้อยละ 100 

ทุกครั้งที่ทำ

การทดสอบ 

5 
ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

จัดทำแบบประเมิน

ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ร้อยละของความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการในแต่ละ

หัวข้อในแบบประเมินอยู่

ในระดับมาก 

มากกว่า 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 88.75 



ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญและกิจกรรมท่ีสำคัญ 

1. ได้ดำเนินโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Quality Audit) จากศูนย์ว ิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน 

ดังรายนามต่อไปนี้ 

• นางสาวพรทิพย์  ลัภนะกุล         ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์  

       ที่ 1/1 เชียงราย 

• นางสาวอัมรา  โยวัง            ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพเิศษ 

เปิดประชุมและสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน                                                                  

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ณ ห้องปฏิบัติการหน่วยธาลัสซีเมีย 

 

 



โครงการเตรียมความพร้อม                                                                                    

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักเกณฑ์และวิธีการ                         

รวมถึงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให ้ก ับผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร                                           

ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง นำผลการ

ประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธผิล 

ประโยชน์ของการจัดดำเนินโครงการ 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับที่สูงขึ้น

จากปีที่ผ่านมา 

โดยมีกำหนดการจัดดำเนินโครงการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์

พเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

และบุคลากรของสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิน้ 60 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด 

60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณในการจัดดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท (สี่พัน

ห้าร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิน้ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

   



 

สืบเนื่องจากการจัดโครงการดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผล

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ 

A ด้วยผลคะแนน 86.93 จากอธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์                               

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ

แพทย์หญงิกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบ

รางวัลฯ ในครั้งนี้ 

 



สรุปผลการดำเนิน                                                                                                               

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี2564 

ณ ห้องประชุมอาคารสงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 30-31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ

แพทยศาสตร์  

2. หน่วยงาน / สถานประกอบการท่ีดำเนินการ ณ ห้องประชุมอาคารสงวนเสริมศรี โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 

3.2  เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่าง  

เหมาะสม 

    4. กำหนดการและการดำเนินงาน 

กำหนดการ 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

..................................... 

8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  

                                        บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

8.30 - 09.00 น. การประเมินสุขภาพและบันทึกผล  

                                         โดย กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิและส่งเสริมสุขภาพ                                       

9.00 - 09.15 น. พธิเีปิดโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ  

                                        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

09.15 - 09.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

09.30 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง  “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” 

   โดยนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



13.00 - 14.30 น. บรรยายเรื่อง “เมแทบอลิก ซินโดรม (Metabolic syndrome)  และ 

                                         lifestyle medicine” โดยแพทย์หญงิอชิรญา ชนะพาล  

                                         แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.45 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”  

                                         โดยนางสาวสุภาวดี ฟองเขียว  นักกายภาพบำบัด  

หมายเหตุ  – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

..................................... 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

   บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

08.30 - 09.15 น. การชีแ้จงและเง่ือนไขการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

                    โดย พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ 

                                         และส่งเสริมสุขภาพ  

09.15 – 09.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

09.30 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง “อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ”  

                                         โดยอาจารย์ณัฐพล ทัศนสุวรรณ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ 

                                         คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น.              บรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพที่ดี วิถีใหม่  

                                         โดย พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ 

                                         และส่งเสริมสุขภาพ 

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.15 - 16.00 น. สรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

                                         โดย กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิและส่งเสริมสุขภาพ 

 หมายเหตุ  – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

 



สรุปผลการประเมินโครงการ  

โดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คนจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 60   

โดยให้ทำแบบสอบถาม  ซึ่งได้กำหนดตัวเลขในการให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน,มาก= 4  คะแนน, 

ปานกลาง= 3 คะแนน,น้อย = 2 คะแนน,น้อยที่สุด = 1 คะแนน ผลการประเมินปรากฏว่าผู้เข้าร่วมอบรม

เลือกตอบหมายเลข 5 ซึ่งหมายถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.87% ซึ่งหมายถึง มีความรู้ความพึงพอใจ

มากที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การ

ประเมินผล 5 4 3 2 1 

ด้านวิทยากร 

1.การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 30 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

2.เนื้อหาลักษณะวิธกีารถ่ายทอดของวิทยากร 21 9 0 0 0 4.70 มากที่สุด 

3.สามารถอธบิายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง

ประเด็น 
27 3 0 0 0 4.90 มากที่สุด 

4.ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 28 2 0 0 0 4.93 มากที่สุด 

5.การตอบคำถามของวิทยากร 30 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

6.เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 27 3 0 0 0 4.90 มากที่สุด 

ด้านสถานท่ีระยะเวลา อาหาร 

1.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 26 4 0 0 0 4.87 มากที่สุด 

2.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

3.ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความ

เหมาะสม 
0 0 0 0 0 0.00 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 28 1 1 0 0 4.90 มากที่สุด 

2.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 27 2 1 0 0 4.87 มากที่สุด 

ด้านการนำความรู้ไปใช้ 

1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ 
24 4 2 0 0 4.73 มากที่สุด 

2.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่

ชุมชนได้ 
29 1 0 0 0 4.97 มากที่สุด 

3.สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ 28 2 0 0 0 4.93 มากที่สุด 



4.มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ได้ 
27 2 1 0 0 4.87 มากที่สุด 

รวม 30 4.87 มากท่ีสุด 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงระดับความพงึพอใจในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงระดับความพงึพอใจในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงระดับความพงึพอใจในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงระดับความพงึพอใจในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รูปภาพการดำเนินกิจกรรม 

บรรยายเรื่อง  “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” 

โดยนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 



 
บรรยายเรื่อง “เมแทบอลิก ซินโดรม (Metabolic syndrome)  และ lifestyle medicine” 

โดยแพทย์หญงิอชิรญา ชนะพาล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 

                                    

 

บรรยายเรื่อง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” โดยนางสาวสุภาวดี ฟองเขียว  นักกายภาพบำบัด 

บรรยายเรื่อง “อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ”  

โดยอาจารย์ณัฐพล ทัศนสุวรรณ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                                                                           



บรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพที่ดี วิถีใหม่ 

โดย พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ                                    

 

                                                                 

ผู้สรุปผลการดำเนินงาน พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล 

ฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



สรุปผลการด าเนิน โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตนักเรยีนและนิสิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

กิจกรรมอบรมการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพจติเบื้องต้นส าหรับนักเรียน นิสิตและผู้ดูแล 

“การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับนักเรยีนและนิสิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

    คณะแพทยศาสตร์  

2. หน่วยงาน / สถานประกอบการที่ด าเนินการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (หอ้งประชุม ดร.

มณฑล สงวนเสริมศร)ี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อให้ผูดู้แลนักเรียนโดยเฉพาะบิดามารดาของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและ

ผูเ้ข้าอบรม ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจติ และสามารถน าความรูท้ี่ได้จากการอบรมมาปรับใช้กับ

ตนเอง ครอบครัว และบุตรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

3.2 เพื่อให้ผูป้กครองและผู้ดูแลนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยและผูท้ี่เข้าร่วมการอบรม 

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตนเองและครอบครัวได้ 

3.3 เพื่อให้ผูป้กครองและผูเ้ข้าร่วมการอบรม ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ 

4. การด าเนินงาน 



 

 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดการ 

กิจกรรมอบรมการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพจติเบื้องต้นส าหรับนักเรยีน นสิิตและผู้ดูแล  

 การสรา้งสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับนักเรียนและนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี    กุมภาพันธ์      เวลา   .   น. –   .   น. 

  ห้องประชุม าสตราจารย์พิเ ษ ดร.ม  ล สงวนเสริม รี 

 

..................................... 

 

  .   น. -   .   น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศ  ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

   บริเวณช้ัน   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .   น. -   .   น. การสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ และ ลูก   

                                         วิทยากร โดย แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว และอาจารย์อรทยั เกตุขาว  

   -  กิจกรรมเจ้านายกับลูกน้อง 

   -  เลี้ยงลูกด้วยสูตร 3R 

   -  การเสริมสรา้งความรู้สกึมีคุณค่าในตัวลูก 

  .   น. -   .   น. พักรับประทานอาหารว่าง 

  .   น. -   .   น. เทคนิคการสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพ 

                                        วิทยากร โดย แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว และอาจารย์อรทยั เกตุขาว  

   -  เทคนิคการสื่อสารด้วย I message 

   -  เรียนรู้การสะท้อนอารมณ์ 

  .   น. -   .   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  .   น. -    .   น. เทคนิคการปรับพ ติกรรมเชิงบวก 

                                        วิทยากร โดย แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว และอาจารย์อรทยั เกตุขาว  

   - เทคนิคการให้รางวัล    

  .   น. -   .   น. พักรับประทานอาหารว่าง 

  .   น. -    .   น. เทคนิคการปรับพ ติกรรมเชิงบวก 

                                        วิทยากร โดย แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว และอาจารย์อรทยั เกตุขาว  

    - เทคนิคการลงโท  

หมายเหตุ  – ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อคว 



5. สรุปผลการด าเนินงาน 

สรุปข้อมูลจ านวนผู้ดูแลนักเรียนและผูเ้ข้าอบรม ที่เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถามจ านวน 

63 คนจากผูเ้ข้าอบรมทั้งหมด 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

สรุปผลการประเมินกิจกรรม 

ล าดับ

ที่ 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี

ประโยชน์ตอ่ท่าน 
40 22 0 1 0 

2 
ท่านได้มีสว่นร่วมในการจัด

กิจกรรม 
33 24 3 0 1 

3 

ท่านได้รับความรู/้ประโยชน์จาก

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับ

ใช้ได้ 

32 28 1 2 0 

4 
รูปแบบ/หัวขอ้ ในการจัด

กิจกรรมมคีวามเหมาะสม 
38 22 3 0 0 

5 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี

ความเหมาะสม 
38 20 4 1 0 

6 
การประชาสัมพันธ์การจัด

กิจกรรม 
35 24 4 0 0 

7 
สถานที่จัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
31 28 3 1 0 

8 
วิทยากรสามารถใหข้้อมูล หรอื

ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
36 23 3 0 1 

9 
วิทยากรมีความสุภาพ เป็นมิตร

และเป็นกันเอง 
33 28 2 0 0 

10 
ภาพรวมความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมครั้งนี้ 
29 26 6 1 1 

             คดิเป็นร้อยละ 345(54%) 245(39%) 29(5%) 6(2%) 3(0.45%) 

 



หมายเหตุ มากที่สุด = 5 คะแนน 

              มาก       = 4  คะแนน 

             ปานกลาง= 3   คะแนน 

             น้อย       = 2   คะแนน 

             น้อยที่สุด = 1   คะแนน 

 

จากสรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจติของผู้ดูแลนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยาและผูส้นใจที่เข้าร่วมอบรม โดยคิดสัดส่วน ผู้ที่เข้าอบรมวิชาชีพครู 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22.2%,นักเรียนและนิสิต 2คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.2%,ผูป้กครอง(บิดา ,มารดา)จ าวน 41 คน คิดเป็นร้อย

ละ 65.1%,จ านวนนักจิตวิทยา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8% และพี่เลี้ยงเด็กที่ไม่ใชค่รู จ านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ4.8% จากจ านวนที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 63 คน จาก80 คน โดยใหท้ าแบบสอบถาม จ านวน 

10 ค าถาม ซึ่งได้ก าหนดตัวเลขในการให้คะแนนดังนี ้มากที่สุด = 5 คะแนน,มาก= 4  คะแนน, ปานกลาง= 

3 คะแนน,น้อย = 2   คะแนน,น้อยที่สุด = 1   คะแนน ผลการประเมินปรากฏว่าผูเ้ข้าร่วมอบรมเลือกตอบ

หมายเลข 5 ซึ่งหมายถึง มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 54 รอลงมา เลือกหมายเลข 4 ซึ่งหมายถึงมากคิดเป็น

ร้อยละ 39 ล าดับถัดมา เลือกหมายเลข 3 คิดเป็นร้อยละ 5 และเลือกหมายเลข 2 และ 1 คิดเป็นรอ้ยละ 2 

และ 0.45 % ตามล าดับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูส้รุปผลการด าเนินงาน 

                            ฝา่ยงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิมหาวิทยาลัยพะเยา 



สรุปผลการดำเนิน  โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

(การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา               

   คณะแพทยศาสตร์  

2. หน่วยงาน / สถานประกอบการท่ีดำเนินการ ห้อง UP-Space ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์  

    ห้อง MD2201 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงอาหารอาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา  

3. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอย่างรวดเร็วใน

ปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมบริโภคของประชาชนจากการปรุงอาหาร

รับประทานเองที่บ้าน เปลี่ยนเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ฉะนั้น ประชาชนจึงมีโอกาสเสี่ย งต่อ

การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด จากการสัมผัสอาหารที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในระหว่างเตรียม - ปรุง - ประกอบอาหาร ซึ่งจะทำให้เกิดการปนเปือ้นเชือ้โรคลงสู่อาหารได้ การพัฒนา

งานด้านสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคเป็นหลัก ให้ความสำคัญของการเป็นเมอืง

อาหารสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร ผู้ประกอบการหรือผู้สัมผัสอาหารในกิจการด้าน

อาหารเป็นบุคคลสำคัญในการจัดหา ประกอบ ปรุงอาหาร และให้บริการแก่ผู้บริโภค จำเป็นต้องผ่านการ

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ลดการแพร่กระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้ จึงต้องมีการอบรมเพิ่ม

ความรู้อีกจำนวนมาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารจากร้านที่ผู ้ประกอบการมีความรู้ด้านสุขาภิบาล

อาหาร และมีการพัฒนาร้านให้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด  

4. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นิสิต ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู ้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ

สุขาภิบาลอาหาร มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ส่งผลให้ได้รับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย  

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เพื่อให้นิสิต ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาล

อาหารร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 

 

 



6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นิสิต ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช ้ในการปฏิบ ัต ิและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง-ประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้อง และผู้ประกอบการมีการปรับปรุงและ

ยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 

กำหนดการ 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารวันท่ี 26 มกราคม 2564  

เวลา 08.00 น. – 17.30 น. 

ณ ห้อง UP-Space ช้ัน 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

..................................... 

8.00 น. - 8.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง UP-Space ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

    พะเยา  

8.30 น. - 10.30 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  

   - สอบก่อนการอบรม 

   - อบรมความรู้เบือ้งต้นทางด้านผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

      บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

10.30 น. - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40 น. - 12.00 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  

   - หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่  

       สะอาดปลอดภัย บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. -  14.30 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

   - มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร    

       บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 น. -  17.30 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร   

   - สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร 

      บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

 

หมายเหตุ  – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 



กำหนดการ 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 

วันท่ี 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.30 น. 

ณ ห้อง UP-Space ช้ัน 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

..................................... 

 

8.00 น. - 8.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง UP-Space ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

   พะเยา  

8.30 น. - 10.30 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  

    - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร 

      บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

10.30 น. - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40 น. - 12.00 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

   - การบริหารจัดการสานประกอบกิจการด้านอาหาร 

      บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. -  14.30 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

   - การสาธติและฝึกปฏิบัติ บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 น. -  17.30 น. หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  

   - สรุปการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  

   - สอบหลังการอบรม 

   - มอบใบประกาศนียบัตร 

   บรรยายโดย ดร.อรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

 

หมายเหตุ  – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

 

 

 



7. สรุปโครงการ 

           สรุปข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 94 คน ประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 41 คน นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ ่งแวดล้อมคู ่ขนานนิติศาสตร์ จำนวน 7 คน นิส ิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 คน  และผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยพะเยา 

จำนวน 39 คน ผลการประเมิน นักเรียนที่เลือกตอบหมายเลข 5 ซึ่งมีความหมาย มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

62 และเลือก 4,3,2,1 คิดเป็นร้อยละ 25,11,1,1 ตามลำดับ 

 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ท่ี ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน  50 10 10 10 10 

2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 30 40 20 0 0 

3 
ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไป

ปรับใช้ได้ 
50 40 0 0 0 

4 รูปแบบ/หัวขอ้ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 50 30 10 0 0 

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  70 10 10 0 0 

6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 60 20 10 0 0 

7 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 50 20 20 0 0 

8 วิทยากรสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 63 17 10 0 0 

9 วิทยากรมีความสุภาพ เป็นมิตรและเป็นกันเอง 70 20 0 0 0 

10 ภาพรวมความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 62 18 10 0 0 

 คิดเป็นร้อยละ 62% 25% 11% 1% 1% 



 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



สรุปผลการดำเนิน  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์และเผยแพร่ สื่อสุขภาพ 

โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ) ครั้งท่ี 1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา                

คณะแพทยศาสตร์  

2. หน่วยงาน / สถานประกอบการท่ีดำเนินการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพแก่คณะอาจารย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจ 

เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์ และเผยแพร่สื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

3.2 เพื่อกระตุ้นให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานผลิตสื่อสุขภาพ และสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์ และเผยแพร่สื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 

2563 

4. การดำเนินงาน 

เวลา กิจกรรม 

08.00 น. - 08.30 น. นิสิตลงทะเบียน โถงกิจกรรม ชั้น 3 ระเบียงตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

08.30 น. - 09.00 น. คณะอาจารย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจ พร้อมกันในบริเวณระเบียงตึกคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 3 

09.00 น. - 09.30 น. พธิเีปิดกิจกรรม 

-กล่าวรายงานกิจกรรม โดย ผศ.ดร.อนุกูลมะโนทน  

(ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ) 

-กล่าวเปิดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า 

(คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

09.30 น. - 10.30 น. คณะอาจารย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ  

การสร้างสรรค์และเผยแพร่ สื่อสุขภาพ        

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. - 12.00 น. คณะอาจารย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การ

สร้างสรรค์และเผยแพร่ สื่อสุขภาพ และคณะกรรมการเยี่ยมชม ซักถาม ประเมินผลงาน  

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



13.00 น. -  14.30 น. คณะอาจารย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การ

สร้างสรรค์และเผยแพร่ สื่อสุขภาพ และคณะกรรมการเยี่ยมชม ซักถาม ประเมินผลงาน  

14.30 น. - 15.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกผลิตสื่อสุขภาพ มอบรางวัล และปิดกิจกรรม 

หมายเหตุ 

- นิสิตผู้นำเสนอใส่ชุดนิสิตเข้าร่วม ผู้สนใจใส่ชุดสุภาพ 

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการดำเนินงาน มีจำนวนนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 1-4 และนิสิตสาขาวิชา

อานมัยชุมชนเข้าร่วมจำนวน 216 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 4 คน และบุคลากรสายบริการ จำนวน 

2 คน รวมจำนวนทั้งสิน้ 222 คน คิดเป็นร้อยละ 138.3 นิสิตสามารถผลิตสื่อโปสเตอร์เกี่ยวกับสุขภาพเข้า

ร่วมนำเสนอ จำนวน 24 ชิน้ คิดเป็น 120.0 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมครั้งนี้ในภาพรวม

อยู่ที่ระดับดีมาก (4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เม่ือ 1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจต่ำสุด และ 5 

หมายถึง ความพึงพอใจสูงสุด) ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมและการใช้งบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด ดัง

รายละเอียดในตาราง 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลที่ได้รบั ร้อยละ 
บรรล ุ

ไม่

บรรล ุ

ปริมาณ  : จำนวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ 160 คน 

มากกวา่ร้อยละ 80.0 จำนวนผู้เขา้ร่วม 

โครงการ 222 

คิดเป็น 

138.8 

√ 
 

จำนวนผลงานผลติ

สื่อสุขภาพ 

มากกวา่ 20 ผลงาน ผลิตสื่อโปสเตอร์

จำนวน 24 ชิน้ 

คิดเป็น 

120.0 
√ 

 

เชงิคุณภาพ 
: 

ความพึงพอใจต่อ

กิจกรรม 

อยู่ในระดับดีมาก  

(3.51 คะแนนขึน้ไป) 

ระดับดีมาก 

(4.05) 

คิดเป็น 

115.4 
√ 

 

เวลา : 
 

ระยะเวลาดำเนิน

โครงการ 

ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด 

เสร็จตามระยะเวลา

ท่ีกำหนด 

คิดเป็น 

100.0 

√ 
 

งบประมาณ: 20,000 บาท เป็นไปตาม

งบประมาณ 

ท่ีกำหนด 

ใช้ตามงบประมาณ 

ท่ีกำหนด 20,000 

บาท 

คิดเป็น 

100.0 

√ 

 

 

 

 



รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

         

 

 



         

 

 



 

         

 

 



         



         

 

 

 

 

 

 

 

 



     

ผู้สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 

นายนัฐพล ปันสกุล 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ    

มีนาคม 2564                                           

 

ผู้สรุปผลการดำเนินงาน 

ฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิมหาวิทยาลัยพะเยา 



สรุปผลการดำเนิน  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนมหาวิทยาลัยพะเยา 

(การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา)  

โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ) ครั้งท่ี 1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะแพทยศาสตร์  

2. หน่วยงาน / สถานประกอบการท่ีดำเนินการ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อให้ผู้ดูแลนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต 

3.2 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

3.3 เพื่อให้นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลและ

เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

4. การดำเนินงาน 

เวลา กิจกรรม 

08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. - 09.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย แพทย์หญงิมนิสสรา เกตุแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 

อาจารย์อรทัย เกตุขาว และอาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

09.00 น. - 10.30 น. กิจกรรม “เข้าใจตนเองและผู้อื่น” 

โดยแพทย์หญงิมนิสสรา เกตุแก้ว 

กิจกรรม “เรียนรู้เรื่องอารมณ์” 

โดยอาจารย์อรทัย เกตุขาว 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. - 12.00 น. กิจกรรม “เรียนรู้เรื่องอารมณ์” 

โดยอาจารย์อรทัย เกตุขาว 

กิจกรรม “เข้าใจตนเองและผู้อื่น” 

โดยแพทย์หญงิมนิสสรา เกตุแก้ว 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. -  14.30 น. บรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวช และการดูแลตนเอง” 

โดยแพทย์หญงิมนิสสรา เกตุแก้ว 



14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 น. -  16.00 น. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษาตามหลักจิตวิทยา” 

โดยอาจารย์อรทัย เกตุขาว 

หมายเหตุ 

- แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม เข้าฐานกิจกรรม  

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

๕. สรุปผลการดำเนินงาน 

สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการและตอบ

แบบสอบถามจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

สรุปผลการประเมินกิจกรรม 

ลำดับ

ท่ี 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

1 
เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะกับ

วัยของนักเรียน 
43 9 4 0 0 

2 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ

กิจกรรมมีความเหมาะสม 
33 14 6 2 1 

3 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด

กิจกรรมมีความเหมาะสม 
33 17 3 2 1 

4 
กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้

นักเรียนเข้าใจตนเองมากขึน้ 
39 12 4 0 0 

5 
กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้

นักเรียนเข้าใจผู้อื่นมากขึน้ 
42 7 6 0 0 

6 

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน

กล้าแสดงออกและเชื่อม่ัน

ตนเองมากขึน้ 

30 15 5 3 3 

7 

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน

พัฒนาความสามารถด้านการ

คิด การตัดสินใจและการ

แก้ปัญหา 

33 15 6 2 0 



8 
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เทคนิคการสื่อสาร 
30 14 7 3 2 

9 

นักเรียนได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องทักษะการสื่อสาร

มากขึน้ 

31 12 7 3 3 

10 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เหมาะสมกับเนื้อหา 
35 13 6 1 1 

11 

นักเรียนมคีวามสนุกสนานใน

การทำกิจกรรม 

 

32 17 5 1 
0 

 

12 

นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการ

ทำกิจกรรมไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

41 8 5 1 0 

13 

 

ความพงึพอใจโดยรวมของการ

ทำกิจกรรม 
34 12 4 3 3 

 รวม 465(64%) 165(23%) 68(9%) 24(2%) 14(1.25%) 

 

หมายเหตุ มากที่สุด = 5 คะแนน 

              มาก       = 4  คะแนน 

             ปานกลาง= 3   คะแนน 

             น้อย       = 2   คะแนน 

             น้อยที่สุด = 1   คะแนน 
 

จากสรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 56 คน โดยให้ทำแบบสอบถาม จำนวน 13 คำถาม ซึ่งได้

กำหนดตัวเลขในการให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน,มาก= 4  คะแนน, ปานกลาง= 3 คะแนน,น้อย = 

2   คะแนน,น้อยที่สุด = 1   คะแนน ผลการประเมินปรากฏว่านักเรียนเลือกตอบหมายเลข 5 ซึ่งหมายถึง 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64 รอลงมา เลือกหมายเลข 4 ซึ่งหมายถึงมากคิดเป็นร้อยละ 23 ลำดับถัดมา 

เลือกหมายเลข 3 คิดเป็นร้อยละ 9 และเลือกหมายเลข 2 และ 1 คิดเป็นร้อยละ 2 และ1.25 ตามลำดับ 

 



 

 



 รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

   

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                             ผู้สรุปผลการดำเนินงาน 

                         ฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

(ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา)  

โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1 

............................................................................. 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

    คณะแพทยศาสตร์                            

2. หน่วยงาน / สถานประกอบการท่ีดำเนินการ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ในการป้องกันโรค   

3.2 เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรง ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรค  

และสร้างเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวังการเกิดโรค 

4. การดำเนินงาน 

ตรวจคัดกรองสุขภาพ และตรวจร่างกายทั่วไป 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  

คำนวณ BMI (ดัชนีมวลกาย)  

2. การตรวจร่างกาย 10 ท่า* 

3. ตรวจวัดสายตา 

4. ตรวจการได้ยิน 

5. ตรวจฟัน 

 

1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  

คำนวณ BMI (ดัชนีมวลกาย) 

2. วัดไข้ จับชีพจร วัดความดันโลหิต โรค

ประจำตัว ประวัติการแพ้ ประวัติเจ็บป่วย

ครอบครัว 

3. การตรวจร่างกาย 

4. ตรวจฟัน 

5. ตรวจวัดสายตา 

6. ตรวจการได้ยิน 

 

 

 

 



1. สรุปผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

ช้ัน 
จำนวนนักเรียน (คน) ได้รับการตรวจ ขาดตรวจ 

หมายเหตุ 
ชาย  หญิง (คน) (คน) 

ป.1 11 13 23 คน  1 ลา  

ป.2 11 13 21 คน  3 ลา 

ป.3 10 14 23 คน  1 ลา 

ป.4 11 16 27 คน  1 ลา 

ป.5 4 2 6 คน  - - 

ป.6 6 4 9 คน  1  ลา 

ม.1.1 13 15 28 คน  - - 

ม.1.2 12 14 26 คน - - 

ม.1.3 13 14 27 คน - - 

ม.1.4 14 12 26 คน - - 

ม.4.1 9 16 25 คน - - 

ม.4.2 8 16 23 คน 1 ลา 

ม.4.3 8 16 24 คน - - 

ม.4.4 11 19 30 คน - - 

ม.4.5 10 21 31 คน - - 

รวม 151 คน  205 คน 
348 คน  

(ร้อยละ 97.75) 

8 คน  

(ร้อยละ 2.25) 

รวมนักเรียน

ท้ังหมด 

 356 คน 

สรุปผลข้อมูลจำนวนนักเรียน 

จากนักเรียนทั้งหมด 8 ระดับชั้น มีจำนวนรวม 356 คน แบ่งเป็นเพศชาย 151 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.42 และเพศหญิง 205 คน คิดเป็นร้อยละ 57.58 ได้เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพในโครงการเป็นจำนวน

ทั้งสิน้ 348 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมีผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คนเนื่องจากอยู่ระหว่างการลา

เรียนได้แก่ อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มี 1 คน อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มี 3 คนอยู่ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี1 คนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี 1 คน อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 มี 1 คน และอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 มี 1 คน   



97.75%

2.25%

เข้าร่วมโครงการ

ไม่เข้าร่วมโครงการ

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1.1 ม.1.2 ม.1.3 ม.1.4 ม.4.1 ม.4.2 ม.4.3 ม.4.4 ม.4.5

ชาย 11 11 10 11 4 6 13 12 13 14 9 8 8 11 10

หญิง 13 13 14 16 2 4 15 14 14 12 16 16 16 19 21
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ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

1. แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2564  

ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

2. แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมด แบ่งตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินภาวะโภชนาการ 

ช้ัน 

ผลการประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (คน) 

หมายเหตุ 
อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน 

ค่อนข้าง

ผอม 
ผอม 

ป.1 - - 1 6 1 16 1 

ป.2 - - 1 6 - 14 3 

ป.3 - - 1 7 - 15 1 

ป.4 - 1 4 9 - 13 1 

ป.5 - - 2 1 - 3 - 

ป.6 - 1 3 2 - 3 1 

ม.1.1 - 4 3 6 1 13 - 

ม.1.2 1 3 2 7 - 12 - 

ม.1.3 - 6 2 9 - 7 - 

ม.1.4 3 1 1 11 1 10 - 

ม.4.1 1 3 4 10 - 6 - 

ม.4.2 - 2 5 12 - 4 1 

ม.4.3 1 1 2 12 - 8 - 

ม.4.4 3 3 1 16 1 8 - 

ม.4.5 1 3 4 17 - 7 - 

รวม 

(ร้อยละ) 

10 

(ร้อยละ 

2.87) 

28 

(ร้อยละ 

8.04) 

36 

(ร้อยละ 

18.34) 

131 

(ร้อยละ 

37.64) 

4 

(ร้อยละ 

1.15) 

139 

(ร้อยละ 

39.94) 

ลา 8 คน  

(ร้อยละ 2.25) 

3.  

อ้างอิงการแปลผลจากกราฟเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของช่วงอาย ุ5-18 ปี โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 

สรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 

จากนักเรียนทั้งหมด 8 ระดับชั้น มีจำนวนรวม 356 คน มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์อ้วน (>+3 

SD.) จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน (>+2 SD. ถึง +3 SD.) 

จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.04 มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ท้วม (>+1.5 SD. ถึง +2 SD.) จำนวน 36

คน คิดเป็นร้อยละ 18.34 มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์สมส่วน (-1.5 SD. ถึง +1.5 SD.) จำนวน 131 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.64 มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผอม (<-1.5 SD. ถึง -2 SD.) จำนวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.15  มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ผอม (<-2 SD.) จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ  39.94   



แผนภูมิวงกลมแสดงผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วม                                         

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 
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ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยบุคลากรสาธารณสุข 

ผลการวัดสายตา 

ช้ัน 
ผลการวัดสายตา (คน) 

หมายเหตุ 
ปกติ แนะนำให้รับการตรวจเพ่ิมเติม 

ป.1 22 2 ลา 1 คน 

ป.2 18 3 ลา 3 คน 

ป.3 20 2 ลา 1 คน 

ป.4 20 7 ลา 1 คน 

ป.5 4 2 - 

ป.6 7 2 ลา 1 คน 

ม.1.1 27 1 โรคตาขีเ้กียจ (Amblyopia) 

ม.1.2 23 3 - 

ม.1.3 20 7 - 

ม.1.4 24 2 - 

ม.4.1 19 6 - 

ม.4.2 16 7 ลา 1 คน 

ม.4.3 13 11 - 

ม.4.4 25 5 - 

ม.4.5 26 5 - 

รวม  

(ร้อยละ) 

284 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 81.61) 

64 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 18.39) 

8 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 2.25) 

 

สรุปผลการวัดสายตา 

จากนักเรียนทั้งหมด 8 ระดับชั้น มีจำนวนรวม 348 คน ผลการวัดสายตามีระยะการมองเห็นเป็น

ปกติจำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 81.61 และผลการวัดสายตาที่ต้องแนะนำให้ไปรับการตรวจเพิ่มเติมโดย

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39 และมีผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.25 อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,6และ ม.4.2 มี 1 คน ซีง่นักเรียนดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างลา

เรียน 

 

 



แผนภูมิวงกลมแสดงผลการตรวจสายตาของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วม                                                    

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

  

81.61%

18.39%

ปกติ

แนะน าใหร้บัการตรวจเพิม่เติม



ผลการตรวจการได้ยิน 

ช้ัน 

ผลการตรวจการได้ยิน (คน) 

หมายเหตุ 
ปกติ 

แนะนำให้รับการตรวจ

เพ่ิมเติม 

ป.1 23 คน   1 

ป.2 21 คน  - 3 

ป.3 23 คน  - 1 

ป.4 27 คน  - 1 

ป.5 6 คน  - - 

ป.6 9 คน  - 1 

ม.1.1 27 คน  1 - 

ม.1.2 25 คน 1 - 

ม.1.3 27 คน - - 

ม.1.4 24 คน 2 - 

ม.4.1 25 คน - - 

ม.4.2 23 คน - 1 

ม.4.3 24 คน - - 

ม.4.4 30 คน - - 

ม.4.5 31 คน - - 

รวม (ร้อยละ) 
344 คน  

(คิดเป็นรอ้ยละ 98.85) 

4 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 1.15) 

ลา 8 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 2.25) 

 

สรุปผลการตรวจการได้ยิน 

จากนักเรียนทั้งหมด 8 ระดับชั้น มีจำนวนรวม 348 คน ผลการตรวจวัดการได้ยินด้วยอุปกรณ์ส้อม

เสียงเป็นปกติจำนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 98.85 และมีผู้ที่ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม มี 4 ราย(คิดเป็น

ร้อยละ 1.15) ผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 

1,2,3,4,6และ ม.4.2 มี 1 คน ซี่งนักเรียนดังกล่างอยู่ในช่วงระหว่างลาเรียน 

 

 

 



ผลการตรวจระดับความดันโลหิต 

ช้ัน 

ผลการตรวจระดับความดันโลหิต (คิดเป็นร้อยละ) 

หมายเหตุ 
ปกติ 

แนะนำให้รับการตรวจ

เพ่ิมเติม 

ม.1.1 27 1 
ความดันโลหิตสูงกว่า

150/80 mmHg 

ม.1.2 26 -  

ม.1.3 27 -  

ม.1.4 26 -  

ม.4.1 25 -  

ม.4.2 23 -  

ม.4.3 25 -  

ม.4.4 30 -  

ม.4.5 31 -  

รวม (ร้อยละ) 240 คน (99.59)          1คน (0.42)  

 

สรุปผลการตรวจระดับความดันโลหิต 

จากนักเรียนทั้งหมด 2 ระดับชั้น มีจำนวนรวม 240คน ผลการตรวจวัดระดับความดันโลหิตเป็นปกติ

รวมจำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 99.59 มีผู้ที่ผลการตรวจวัดระดับความดันโลหิตสูงอยู่ในกลุ่มเสี่ยง        

( > 120/80 mmHg-130/90mmHg) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ2.91 และมีนักเรียน จำนวน 1 คน ที่ความ

ดันโลหิตสูงกว่า150/80 mmHg คิดเป็นร้อยละ 0.42 คือ เนื่องจากวัดความดันโลหิตซ้ำ 3 รอบ systolic เกิน 

150 mmHg ทุกครั้ง ส่วน diastolic อยู่ช่วงระหว่างปกติ 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแท่งแสดงผลการตรวจระดับความดันโลหิตของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งหมด 

 

รายงานผลการตรวจเพ่ิมเติมดังนี้ 

1.  ด.ช.ทีปกร มะลิลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 เลขที่ 23  

ระดับความดันโลหิตที่วัดได้ 153/68 mmHg ตรวจติดตามระดับความดันโลหิตเป็นประจำ 
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5. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 



 

 



                        

 

ผู้สรุปผลการดำเนินงาน 

1. พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล 

2. ภญ.ณกมล สุทธธง 

3. พว.มานพ แสนคำ 



ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานระบบงานคุณภาพ โรงพยาบาลปงจังหวัดพะเยา วันท่ี 2 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. อบรมออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ (EL002) โดย ทีมวิทยากร สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) วันท่ี 7 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ประชุม CQI การลดระยะเวลารอคอย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ดำเนินการส่งเอกสารแสดงความจำนงเพ่ือขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล                

เพื่อลงทะเบียนกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ในเดือน มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. อบรมออนไลน์ การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื ่อคุณภาพ (HA303) โดย ทีมวิทยากร                

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) วันท่ี 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 

2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันท่ี 1-2 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อบรมให้ความรู้เก่ียวกับความสมบูรณ์            

ของเวชระเบียน วันท่ี 21-22 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



8. ดำเนินการส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ เพ่ือการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2              

กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัด

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุเป้าหมาย ในเดือน กันยายน 2564 

 



สรุปผลการดำเนินงาน 

เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี พ.ศ. 2564  

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ให ้แพทย์ พยาบาล และ เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง มีความรู ้และทักษะด้านบรรเทาอุบัต ิภัยหมู่                          

และสามารถให้การช่วยเหลือกรณีผ ู้บาดเจ็บจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการตาย                               

และความพกิารของผู้ประสบเหตุ 

2. ให้มีการจัดระบบการช่วยเหลือ เม่ือเกิดอุบัติภัยหมู่ ทั้งการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และการตั้งรับ

ในโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่าง

ทันท่วงทีและมีประสิทธภิาพ 

3. เพื่อความรวดเร็วในการออกช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และการลำเลียงผู้ป่วยที่ถูกต้อง 

4. เพื่อให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อเตรียมรับผู้บาดเจ็บจำนวนมาก 

5. มีระบบการประสานงาน การช่วยเหลือกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรม

 โครงการ จำนวน 1 รุ่น รุ่นที่ 7 กันยายน 2564  ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน บุคลากรสังกัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ 

 

 

 



 



โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                               

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

ตามที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีแผนการเปิดให้บริการรักษาพยาบาล ด้านคลินิกเฉพาะ

ทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

ประสงค์จัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อทบทวนแผนการ

ดำเนินงาน และการให้บริการรักษาพยาบาลในปัจจุบันให้ มีคุณภาพและมีมาตรฐานทั้งด้านอาคารสถานที่                         

ด้านการแพทย์และการพยาบาล ด้านเครื่องมือแพทย์ รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ                       

ทางวิชาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคต และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ                   

มีท ักษะ สามารถทำงานร่วมกันในทุกวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จ ึงได้จ ัดโครงการสานสัมพันธ์บ ุคลากรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประโยชน์ของการจัดดำเนินโครงการ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกวิชาชีพได้กำหนดนโยบาย ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2570  

2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกวิชาชีพได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทำกิจกรรมสาน

สัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร 

โดยมีกำหนดการจัดดำเนินโครงการในวันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไชยนารายณ์                 

ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรของ                       

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั ้งไว้ทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100                      

ใช้งบประมาณในการจัดดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 178,717 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน                  

เจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิน้ 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

 

 



 

   

 



  



สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพบุคลากรด้านการพยาบาล 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มีความรู้

และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการช่วยฟื้น

คืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล และสามารถนำไปช่วยเหลือบุคคลใกล้ตัวและผู้ป่วยที่มารับการรักษาใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ส่งเสริมกระบวนการช่วยฟื้นคืน

ชีพให้เกิดความต่อเนื่องเกี่ยวพันกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงในโรงพยาบาล และสร้างเป็น

เครือข่ายการช่วยฟื้นคนืชีพที่กว้างขวางขึ้น เพื่อพัฒนาให้การเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติหยุดหายใจ 

หัวใจหยุดเต้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธภิาพมากขึน้ 

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7 

เมษายน 2564  ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 86 คน ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ 

 

 

 

 



 



ปัญหา อุปสรรค 

1. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ

การเดินทางมาปฏิบัตงิานของวิทยากรซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด หรือต่างพื้นที่ 

ส่งผลให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับคนจ านวนมากต้องชะลอ

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

2. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการ

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงท าให้การจัดกิจกรรมตอ้งชะลอออกไป 

3. เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันท าให้โครงการ/กิจกรรมที่ได้วางแผน

ตั ้งแต่เริ ่มปีงบประมาณถูกเลื่อนออกไป ไม่สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ 

4. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายใน

ปีงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการจัด

โครงการ/กิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ 

1. หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนกิส์เพิ่มขึน้ 

2. หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ลดลง ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ที่ยังไม่ได้

ด าเนินการตามแผนพัฒนาของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 


