แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กรมการแพทย์
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่

1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวาย -ดําเนินกิจกรรมถวายพระพรชัย
ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
เป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระ
มงคล และถวายเป็นพระราชกุศล
ชนมพรรษา 65 พรรษา
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ประสาทเชียงใหม่
พรรษา ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66
รูป

2

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระ -เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพว และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
รากูร

3

กิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งและอาหารคาวหวาน

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ กรมการแพทย์

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น เดือน กรกฎาคม 2560
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม ณ กรมการแพทย์ /
พระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ วัดพุทธปัญญา
28 กรกฎาคม 2560 ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพวรากูร

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ผู้ประสานงาน นายอภิชาต มูลฟอง
รองผู้อํานวยการด้านอํานวยการ
โทร 0 5392 0200
โทรสาร 0 5392 0202
สํานักงานเลขานุการกรมการแพทย์
ผู้ประสานงาน นางจรวยพร พัตรปาล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทร 08 9919 1559
โทรสาร 0 2591 8253
สํานักงานเลขานุการกรมการแพทย์
ผู้ประสานงาน นางจรวยพร พัตรปาล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทร 08 9919 1559
โทรสาร 0 2591 8253
1

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่

4

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

- ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดเตรียม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา
09.00-10.00 น.
สถานที่สําหรับผู้ป่วย ญาติและ
ณ ศาลาธรรมานุภาพ
บุคลากรเพื่อตักบาตรพระสงฆ์
จํานวน 65 รูป

5

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การรับบริจาค
โลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

-รับบริจาคโลหิต/จัดบอรด์ให้ความรู้ วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560
เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ชั้น 5 อาคาร 33 ปี

6

โครงการบริจาคเลือด เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา

-บุคลากรร่วมบริจาคโลหิต

7

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

-ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ตามบริ ษั ท /ห้ า งร้ า น/หน่ ว ยงาน ณ บริษทั มาเจสติคอุตสาหกรรม จํากัด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ราชการ
ณ บริษทั ธนบดีเดคอร์ เซรามิค

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ กรมการแพทย์

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ผู้ประสาน นางนรรจพร ช่างกลึงดี
พยาบาลวิชาการชีพชํานาญการ
โทร 0 2546 1960- 6 ต่อ 1006,
2020
โทรสาร 0 2546 1968
E-mail: kaieab2540@hotmail.com
โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้ประสานงาน
นางสาวจิราวรรณ ทองเพชร
โทรศัพท์ 0 2353 9790
โทรสาร 0 2353 9756
E-mail: gm.lerdsin@gmail.com
สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี
ผู้ประสานงาน นางรัตนา ดีปัญญา
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ......
โทรศัพท์.086 7768179.
โทรสาร..02 5325187..
E-mail deepanya77@hotmail.com
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
ผู้ประสานงาน นางพัฒนา สุขนิกร
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ 054-335262 ต่อ
2

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง

503/504
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ผู้ประสาน นางนรรจพร ช่างกลึงดี
พยาบาลวิชาการชีพชํานาญการ
โทร 0 2546 1960- 6 ต่อ 1006,
2020
โทรสาร 0 2546 1968
E-mail: kaieab2540@hotmail.com
โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้ประสานงาน
นางสาวจิราวรรณ ทองเพชร
โทรศัพท์ 0 2353 9790
โทรสาร 0 2353 9756
E-mail: gm.lerdsin@gmail.com
สํานักงานเลขานุการกรมการแพทย์
ผู้ประสานงาน นางจรวยพร พัตรปาล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทร 08 9919 1559
โทรสาร 0 2591 8253
สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี
ผู้ประสานงาน นางรัตนา ดีปัญญา
3

8

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะ
และดวงตา

-ประสานขอความร่วมมือจากกาชาด
จังหวัดนครนายก
-ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดหน่วย
รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่แก่บคุ ลากร
และผู้สนใจทั่วไป
-สรุปและประเมินผลโครงการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00
– 14.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกาญจน
บารมี

9

กิจกรรมบริการตัดผมฟรีแก่ผปู้ ่วยและ
ญาติ

-ให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้ป่วยและ
ญาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ บริเวณ ชั้น G อาคาร 33 ปี

10

กิจกรรม Big Cleaning Day

- เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ กรมการแพทย์

11

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

และน้อมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
(การปลูกต้นไม้ ทําความสะอาด
ปรับภูมิท้ศน์ฯ)
โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิม -ทําความสะอาดบริเวณลานวัด และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โบสถ์ของวัดแก้วนิมิตร
16.00 น.
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
ณ บริเวณวัดแก้วนิมิต คลองหนึ่ง ตําบล

ลําดับ

12

13

14

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

พรรษา

ประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

-ตัดหญ้า ปรับแต่งกิ่งต้นไม้ประดับ
ถนน ทําความสะอาดถนนทางเข้า
โรงพยาบาล ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามและ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร
-ปรับแต่งภูมิทัศน์รอบอาคาร
อํานวยการ (หลังใหม่)
เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม
เหมาะแก่การเข้ารับการรักษาและผู้
ที่มาติดต่อราชการ
-ทําความสะอาดบริเวณเรือนนอน
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ โรงอาหาร เรือนกิจกรรมของทุกหอ
ผู้ป่วย จํานวน 17 หอผู้ป่วย
ติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.
ณ ถนนทางเข้าโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น และ บริเวณรอบอาคาร
อํานวยการ (หลังใหม่)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ กรมการแพทย์

สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี
ผู้ประสานงาน นางรัตนา ดีปัญญา
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ......
โทรศัพท์.086 7768179.
โทรสาร..02 5325187..
E-mail deepanya77@hotmail.com

การรณรงค์คัดแยกขยะภายในหน่วยงาน -ประชาสัมพันธ์โดยการแจกโบว์ชัวร์
รณรงค์การคัดแยกขยะที่โรงอาหาร

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ สถาบันสิรินธรฯ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ

กิจกรรมรักษ์ขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
๖๕ พรรษา

ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ......
โทรศัพท์.086 7768179.
โทรสาร..02 5325187..
E-mail deepanya77@hotmail.com
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน นางอังคณา สมศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทร ๐ ๔๓๓๔ ๕๓๙๑-๔ ต่อ ๓๑๐
โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๖๐๖๗
E-mail: imp_eye@hotmail.com

4

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่

-จัดทําหนังสือเวียน รณรงค์ การคัด
แยกภายในหน่วยงาน
-จัดทําป้าย Infographic
ประชาสัมพันธ์
15

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา

16

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

17

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

-จั ด กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ เ ฉลิ ม พระ
เกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใน
การสร้ า งและเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วใน
โรงพยาบาล อี ก ทั้ ง เป็ น การสร้ า ง
จิตสํานึกให้บุคลากรของโรงพยาบาล
รัก ษ์ ต้น ไม้ รั ก ษ์ ป่า ช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยกันทําความ
ดี สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-ดําเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่

- ผู้สูงอายุร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เดือน กรกฎาคม 2560

ปลูกต้นดาวเรือง

ณ บริเวณอาคาร DMS 6 สถาบันเวช
ศาสตร์ฯ

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
ผู้ประสานงาน นายณัฐพล พงษ์วิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร 0 2571 4242 ต่อ 6712
โทรสาร 0 2591 3912
E-mail:
nattapolnatt2531@gmail.com
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ผู้ประสานงาน นางสาวจรรจิรา งามขํา
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 074-302450-499
โทรสาร 074-302461
E-mail sdtc.center@gmail.com

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ผู้ประสานงาน นายอภิชาต มูลฟอง
รองผู้อํานวยการด้านอํานวยการ
โทร 0 5392 0200
โทรสาร 0 5392 0202
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
ผู้ประสานงาน นางสาวอรนุช จันทร์ฉาย
5

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

18

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-พลังงาน

19

จัดกิจกรรม Health From Me

20

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

21

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

โทร 0 2024 8481 ต่อ 2101
โทรศัพท์ 0 2024 8482
E-mail: ojunchine@hotmail.com
- เดิน ขึ้น ลงบันได ลดการใช้ลิฟท์ วันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ณ สถาบันสุขภาพเด็กฯ
ผู้ประสานงาน นายมนูญ บํารุงจิตร
หัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ
โทรศัพท์ 08 1809 7269
E-mail: – b_manoon@yahoo.com
-ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่างๆ ต่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้ประสานงาน
การเกิดโรคโดยตรวจวัดดัชนีมวลกาย 12.00 น.
นางสาวจิราวรรณ ทองเพชร
ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
วัดความดันโลหิต ตรวจน้ําตาลใน
โทรศัพท์ 0 2353 9790
เลือด (DTX)
โทรสาร 0 2353 9756
ให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ จัด
E-mail: gm.lerdsin@gmail.com
นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
ต่างๆ
-ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลเลิดสิน
สุขภาพแก่ประชาชน
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ผู้ประสานงาน
นางสาวจิราวรรณ ทองเพชร
โทรศัพท์ 0 2353 9790
โทรสาร 0 2353 9756
E-mail: gm.lerdsin@gmail.com
- สร้างเสริมสุขด้วย “อาหาร ออก
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กําลังกาย อารมณ์แจ่มใส”/ “สุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคารสถาบันฯ
ผู้ประสานงาน นายมนูญ บํารุงจิตร
ดี ไม่มขี าย จนท.ต้องทําเอง”
หัวหน้าศูนย์กฬี าและนันทนาการ
6

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่

- กิจกรรม เพื่อ เด็ก-ผู้ปกครอง หน้า วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ห้องตรวจอายุรกรรมผู้ป่วยนอกให้ ณ ห้องตรวจอายุกรรม ผู้ป่วยนอก อาคาร
ความรู้ในการดูแลสุขภาพป้องกันโรค สยามบรมราชกุมารี
ออกกําลังกาย” สําคัญไฉน

22

กิจกรรมพ่อชวนลูกออกกําลังกาย

23

ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ -การบรรยายโดยวิทยากร
ในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยขน์

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่และ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น วัด โรงเรียน

24

โครงการราชวิถีทําดี

- ดนตรีไทยบรรเลง
- พับใบเตย

25

Art Therapy
(เพื่อนมะเร็ง)

- พับใบเตย และสอน ทํา
Deecoupage
- ทําดอกดารารัตน์

วันที่ 12 , 26 กรกฎาคม 2560 เวลา
11.30-13.00 น
วันที่ 11 , 25 กรกฎาคม 2560 เวลา
12.00-13.00 น
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10
วันที่ 4 , 11, 18, 25 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-14.00 น
ณ หน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์ 08 1809 7269
E-mail: – b_manoon@yahoo.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ประสานงาน นายมนูญ บํารุงจิตร
หัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ
โทรศัพท์ 08 1809 7269
E-mail: – b_manoon@yahoo.com
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน
นายพิทักษ์ สุริยะใจ
โทรศัพท์ 0 5326 8037 ต่อ 139
โทรสาร 0 5337 2732
E-mail: otto2517 @hotmail.com
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ประสานงาน ประไพพรรณ ป้ายรัตน์
ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
โทรศัพท์ 089-8130213
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ประสานงาน ประไพพรรณ ป้ายรัตน์
ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
โทรศัพท์ 089-8130213
7

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

26

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันตับโลก

27

นิทรรศการความรู้เรื่อง โรคมะเร็ง

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้ประสานงาน นางสาวจิราวรรณ ทอง
เพชร
โทรศัพท์ 0 2353 9790
โทรสาร 0 2353 9756
E-mail: gm.lerdsin@gmail.com
-ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดบอรด์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ผู้ประสานงาน นางนรรจพร ช่างกลึงดี
– 14.00 น.
นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง /ให้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกาญจบารมี พยาบาลวิชาการชีพชํานาญการ
โทร 0 2546 1960- 6 ต่อ 1006,
คําปรึกษาโรคมะเร็ง / สอนการตรวจ
2020
เต้านมด้วยตนเอง
โทรสาร 0 2546 1968
E-mail: kaieab2540@hotmail.com
-ให้บริการตรวจเลือดหาไวรัสตับ
อักเสบ/จัดบอรด์ให้ความรู้เกีย่ วกับ
โรคตับอักเสบ และวิธีการป้องกัน
และรักษาโรค

วันที่ 26 กรกฎาคม 60
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

8

แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กรมควบคุมโรค
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

1

การถวายสัตย์ปฏิญาณ

- ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา 28
กรกฎาคม 2560
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

2

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

3

ร่วมทําบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ร่วมทําบุญตักบาตรกับสํานัก
พระพุทธศาสนาจังหวัด ณ พุทธ
มณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตําบล
ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4

สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ

- สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ใน
วันพระ 8 ค่ํา และ 15 ค่ํา

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร

สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้ประสานงาน คุณนุชนารถ ไวการไถ
โทรศัพท์ 02-5903162

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพุทธ
ปัญญา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น.
ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผู้
ประสานงาน คุณนุชนารถ ไวการไถ
โทรศัพท์ 02-5903162
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน คุณประจบ ศรีวงษ์
โทรศัพท์ 043-222818-9 และ 043226164
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์
ผู้ประสานงาน คุณศราวุธ โภชนะสมบัติ
โทรศัพท์ 056-224526
9

วันที่ 7 และ 27 กรกฎาคม 2560
ณ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

5

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

- ทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล
- รณรงค์ทําความสะอาดภายใน
หน่วยงาน

วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560
- ตักบาตร เวลา 07.00 - 09.00 น.
- ทําความสะอาด 09.30 - 12.00 น.
ณ สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย
ผู้ประสานงาน คุณพัทธ์ธีรา ยอดระบํา
โทรศัพท์ 02-3868153
ต่อ 212

6

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00
- 12.00 น.
ณ งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัด
เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน คุณปิยนุช โนจา โทรศัพท์
053-140772)

7

บริจาคโลหิต

- เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต
โดยเดินทางไป บริจาคโลหิตเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา
โดยตั้งเป้าหมายบุคลากรจิตอาสา
จํานวนประมาณ 10 คน
- เชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ
จังหวัดพิษณุโลก

8

บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

9

จิตอาสา พาเข้าวัด

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ประสานงาน คุณมนัสภรณ์ ชูวงษ์
โทรศัพท์ 091-1509991)
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี
ผู้ประสานงาน คุณสุพิชญา บัวผัด
โทรศัพท์ 038-277057-8 ต่อ 121)
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ประสานงาน คุณมนัสภรณ์ ชูวงษ์
10

- บุคลาการสํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีโดยชมรม
จริยธรรมร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็น
พระราชกุศล
- กวาดลานวัด
- ล้างห้องน้ํา
- เช็ดกระจกอาคาร

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ สํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ วัดโพธิญาณ ตําบลหัวรอ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

- ทําขนมปัง เพื่อเป็นอาหารปลา

โทรศัพท์ 091-1509991

ปฏิญาณตน "'งดดื่มสุราแห่งชาติ
ทําความดีถวายในหลวง"
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา
ปฏิญาณตนงดดื่มสุรา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ป้องกันควบคุม
โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 27 กรกฎาคม
2560 ณ วัดป่าไพรรัตนวณาราม ตําบล
บ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วง เดือน กรกฎาคม 2560
ณ กรมควบคุมโรค
เข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ ประจําปี 2560

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี
ผู้ประสานงาน คุณอรพิน สุพานโช
โทรศัพท์ 042-222193

12

บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2560

- ตรวจ เตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้า
ระวัง และบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

13

Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล

14

บําเพ็ญสาธารณประโยชน์

10

11

- สํารวจรายชื่อบุคลากรร่วมกิจกรรม
- กล่าวคําปฏิญาณตน
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- ปลูกต้นไม้

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน คุณประจบ ศรีวงษ์
โทรศัพท์ 043-222818-9 และ 043226164
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน คุณประจบ ศรีวงษ์
โทรศัพท์ 043-222818-9 และ 043226164
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
ผู้ประสานงาน คุณสมพร คล้ายเณร
- 12.00 น.
ณ วัดพุทธปัญญา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-5903978
11

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ณ อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และอําเภอ
เมืองจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560
ณ อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
- จัดกิจกรรมสถานที่ทํางานน่าอยู่น่า เดือน กรกฎาคม 2560
ณ บริเวณหน้าลิฟต์
ทํางาน โดยกําหนดเป็น
ลักษณะกิจกรรม Big Cleaning Day ชั้น 5 สํานักโรคติดต่อทั่วไป และที่โต๊ะ
ทํางานของตนเอง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ทําความสะอาดบริเวณวัด
- ขัดห้องน้ํา
- กวาดใบไม้

สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม
ผู้ประสานงาน คุณนุชนารถ ไวการไถ
โทรศัพท์ 02-5903162

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

15

สลก.อาสาร่วมทําความดี เนื่องในโอกาส
เฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา

16

บําเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศล

17

กิจกรรมกําจัดวัชพืชในส่วนป่านิคมโนน
สมบูรณ์

18

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
รณรงค์ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใน - จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อม
บ้านพักราชการและสํานักงาน และ Big ความเข้าใจในกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่ม ณ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
Cleaning day
เพื่อมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบเป็น จังหวัดนครสวรรค์
โซน
- มอบอุปกรณ์ให้กับหัวหน้าทีมเพื่อ
ไปสํารวจตามแหล่งที่ได้รับมอบหมาย
เช่น บ้านพักราชการ บริเวณอาคาร
สํานักงานตามจุดต่างๆ ที่คิดว่าสุ่ม
เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

- กวาดใบไม้บริเวณวัด
- ขัดห้องน้ํา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ วัดบางแพรกเหนือ
ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
- ทําความสะอาดสถานที่ปฏิบัติธรรม ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2560
ณ วัดพุทธปัญญา
- โรงทาน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- เก็บขยะบริเวณวัด
- ทําความสะอาดห้องสุขา
- ปล่อยนก ปล่อยปลา
- ปฏิบัติธรรม / ฟังธรรม
- กําจัดวัชพืชในส่วนป่าที่ปลูกเอาไว้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ในพื้นที่นิคมโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้าน ณ นิคมโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด
แฮด จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สํานักงานเลขานุการกรม กรมควบคุม
ผู้ประสานงาน คุณมาริสา อุดมทวี
โทรศัพท์ 02-5903024
สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม
ผู้ประสานงาน คุณนุชนารถ ไวการไถ
โทรศัพท์ 02-5903162

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน คุณประจบ ศรีวงษ์
โทรศัพท์ 043-222818-9 และ 043226164
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์
ผู้ประสานงาน คุณศราวุธ โภชนะสมบัติ
โทรศัพท์ 056-224526

12

ลําดับ
19
20

21

22

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล

-เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วม
ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล
ทดลองเพาะกล้าดาวเรือง เพื่อใช้จริงใน -การเตรียมเพาะเมล็ด และวิธกี ารเพาะ
เดือนตุลาคม 2560
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะ
และเมล็ดพันธุ์ ให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วม
เพาะพันธุ์กล้าดาวเรืองเพื่อใช้ประดับ
ในเดือนตุลาคม 2560
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรใน - รวบรวมสมุนไพรที่ผลิตจากศูนย์
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 3.1
และเชิญวิทยากรจาก ศตม.3.1 มา
สาธิตและทดลองปฏิบัติ
- นําผลผลิตทีไ่ ด้นําไปแจกให้
ประชาชน
กิจกรรมคัดกรองวัณโรคในเรือนจํา
- ร่วมกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค
ในสถานเรือนจําเชิงรุก ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จังหวัดขอนแก่น

23

เลี้ยงอาหารกลางวัน

24

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ส่งน้ําใจ ให้คน
ไกลบ้าน เพื่อทหารชายแดนใต้

- นําอาหารและเครื่องดื่มไปจัดเลี้ยง
ให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
จํานวน 100 ชุด
- ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
รวบรวมสิ่งของ

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ วัดพุทธปัญญา
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ณ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์

สํานักโรคติดต่อทั่วไป
ผู้ประสานงาน คุณนุชนารถ ไวการไถ
โทรศัพท์ 02-5903162
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์
ผู้ประสานงาน คุณศราวุธ โภชนะสมบัติ
โทรศัพท์ 056-224526)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์
ผู้ประสานงาน คุณศราวุธ โภชนะสมบัติ
โทรศัพท์ 056-224526)

วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2560
ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560
ณ เรือนจําอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00
- 12.00 น
ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 7 - 20 กรกฎาคม 2560
วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 256

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน คุณประจบ ศรีวงษ์
โทรศัพท์ 043-222818-9 และ 043226164
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
ผู้ประสานงาน คุณศนิษา เจริญผล
โทรศัพท์ 02-5903264
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
ผู้ประสานงาน คุณจีรวรรณ ใจบุรี
13

ลําดับ

25

26

27

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

- จัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
ร่วมมือ ร่วมใจ มอบสิ่งของจําเป็นสําหรับเด็ก - เชิญชวนเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วม
มอบสิ่งของจําเป็นสําหรับ เด็กอายุ 1
- 6 ปี
- นําสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับไปมอบ
ให้กับเด็กๆ
ปันน้ําใจให้น้อง
- เพื่อสร้างความสามัคคีและมีน้ําใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น
- เพื่อช่วยเหลือเด็กซึ่งจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และเป็นกําลัง
ของชาติ
- ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้
สําหรับเด็ก และติด ประกาศรับ
บริจาคบริเวณหน้าสํานักงานฯ
สําหรับผู้มีจิตเมตตาที่จะบริจาคเป็น
เงินสด ติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป
โดยนําสิ่งของและเงินสดไปมอบให้
ณ บ้านเด็ก
อ่อนปากเกร็ด
กิจกรรมบริจาคสิ่งของต่างๆ
-บริจาคผ้าอ้อมสําหรับผูใ้ หญ่ อาหาร
เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆ

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
ณ สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00
- 12.00 น.
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์ 02-5903159)
กองคลัง กรมควบคุมโรค
ผู้ประสานงาน คุณวรรณา วาศด้วงมา
โทรศัพท์ 02-5903060
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ผู้ประสานงาน คุณอุษา บุญบัวทอง
โทรศัพท์ 094-4166393

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ผู้ประสานงาน คุณสุรีย์พร วรอาจ
โทรศัพท์ 097-2715625
14

แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลําดับ

1

ชื่อกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรมและ
รายละเอียดการจัดกิจกรร
-ทําความสะอาดภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลอกรางระบายน้ําและกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง
กรางระบายน้ํา

หน่วยงาน/
กําหนดการจัดกิจกรรม
ผูป้ ระสานงาน
วัน/เวลา/สถานที่ วัน/การจัด
กิจกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน นางสาววรรณศิริ เสาเหม
ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทรศัพท์ 02 9510000 ต่อ 98431
โทรสาร 02 9659742
E – mail vansiri2506@hotmail.com
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ลําดับ
1

ชื่อกิจกรรม
การจัดกิจกรรม "บําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา28
กรกฎาคม 2560"

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

-จัดสถานที่เพือ่ เป็นการเฉลิมพระ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ทางเลือก
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
พร้อมปลูกต้นไม้ประจําพระองค์ (ต้น
รวงผึ้ง)
- กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
"Big Cleaning Day"บริเวณโดยรอบ
อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
-กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และจัดนิทรรศการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ประสานงาน
นายเสน่ห์ พานิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญกาพิเศษ
โทรศัพท์ 02 591 7805
โทรสาร 02 149 5699
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

1

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
-เชิญผู้บริหารบุคลากรกรมฯ ร่วม
ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนาม ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสนับสนุนบริการ ผู้ประสานงาน
นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์
สุขภาพ
ถวายพระพร
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน
โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18523
โทรสาร 0 2149 5670-71
E-mail : jimmy
4643@hotmail.co.th

2

กิจกรรม Big Cleanning Day

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกิจกรรมทํา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ความสะอาดสํานักงานและรอบอาคาร ณ บริเวณรอบอาคารกรมสนับสนุนบริการ ผู้ประสานงาน
นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์
กรมฯ
สุขภาพ
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน
โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18523
โทรสาร 0 2149 5670-71
E-mail : jimmy4643@hotmail.co.th

17

แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กําหนดการจัดกิจกรรม
หน่วยงาน/
กิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
ผูป้ ระสานงาน
1

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

- ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 หน้ากรม เดือน กรกฎาคม 2560
สุขภาพจิต ประกอบด้วยกรอบรูปพระ ณ กรมสุขภาพจิต
บรมฉายาลักษณ์พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม

2

ประดับธงประจําพระองค์ (ธงรัชกาลที่
10)

- ประดับธงสัญลักษณ์รอบกรม
สุขภาพจิต

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ กรมสุขภาพจิต

3

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

- ปลูกต้นดาวเรืองหรือต้นรวงผึ้ง
ภายใน
กรมสุขภาพจิต

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต
ผู้ประสานงาน น.ส.ณัฐพร สุขชุมนัก
ตําแหน่งจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 0 2590 8143
โทรสาร0 2149 5512
E-mail sanubsanunss@gmail.com
กรมสุขภาพจิต
ผู้ประสานงาน น.ส.ณัฐพร สุขชุม
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 0 2590 8143
โทรสาร0 2149 5512
E-mail sanubsanunss@gmail.com
กรมสุขภาพจิต
ผู้ประสานงาน น.ส.ณัฐพร สุขชุม
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 0 2590 8143
โทรสาร0 2149 5512
E-mail sanubsanunss@gmail.com
18

แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กรมอนามัย
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

1

กิจกรรม BiG Cleaning Day เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา 28
กรกฎาคม 2560

- ทําความสะอาด และเก็บขยะบริเวณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00- กรมอนามัย
ผู้ประสานงาน นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์
16.30 น.
คูคลอง พื้นถนน และพื้นที่โดยรอบ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ณ กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 259 04553
โทรสาร 0 259 04094
E-mail rungrawe.d@anamai.mail.go.th

2

กิจกรรมปลูกพรรณไม้หอมไทย ต้น
รวงผึ้ง ประจําพระองค์รัชการที่ 10

ปลูกต้นรวงผึ้ง จํานวน 66 ต้น
- บริเวณสนามกีฬากระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 20 ต้น
- บริเวณกรมอนามัย จํานวน 46 ต้น

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00- กรมอนามัย
ผู้ประสานงาน นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์
16.30 น.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ณ กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 259 04553
โทรสาร 0 259 04094
E-mail rungrawe.d@anamai.mail.go.th
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ลําดับ
1

ชื่อกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กําหนดการจัดกิจกรรม
กิจกรรมและรายละเอียดการจัดกิจกรร วัน/เวลา/สถานที่ วัน/การจัดกิจกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
- สวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ถวายภัตตาหารเพล
- ปลูกต้นไม้วัดพุทธปัญญา
- ทําความสะอาดวัดพุทธปัญญา
กรางระบายน้ํา

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวอวิกา จันประภาส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 081 7114782
โทรสาร 02 5907116

20

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

สถาบันพระบรมราชชนก

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

1

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมสร้าง
ฝัน ปันรอยยิ้ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

-เป็นการบริจาคสิ่งของให้กับสถาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ ณ สถานคุม้ ครองและพัฒนาคนพิการบ้าน
ปัญญา (อายุแรกเกิด – 7 ปี)
เฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
บ้านเฟื่องฟ้า โดยมีการสํารวจในหน้าเว็บ
ไซด์ของบ้านเฟื่องฟ้าในสิ่งที่ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านสิ่งของ อุปโภคและ
บริโภคเป็นจํานวนมาก อาทิ นมผง
สําหรับเด็ก นมถั่วเหลือง ไวตามิลค์ แลค
ตาซอย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป เวชภัณฑ์ยาที่
จําเป็น ฯลฯ

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้ประสานงาน
นางสาวนุชศรา นิมา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1816
E-mail: keaw@pi.ac.th
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักวิชาการสาธารณสุข
ลําดับ
1

ชื่อกิจกรรม
ชาว สวส.ร่วมใจ “งดเหล้า
เข้าพรรษา”

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

-เซ็นชื่อรับทราบทุกคนร่วมใจกันงดการ เดือน กรกฎาคม 2560
ดื่มเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด ณ สํานักวิชาการสาธารณสุข
ช่วงเข้าพรรษา

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สํานักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน นางสาวชุติพร จันทศรี
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท์/
โทรสาร 02590-1704 E-mail
MANAGEMENT.HTO@gmail.com
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กองกลาง
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

1

การจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะและรับหนังสือ
บทเจริญพระพุทธมนต์
พระราชทาน

ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเชิ ญ ชวนข้ า ราชการ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ และรับหนังสือบทเจริญพระ
พุทธมนต์ พระราชทาน

ในวั น ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา
๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๓ ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง นําโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้า
คณะ ไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๗.๐๐ น.
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดสิต
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
กองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวิมล เสาะแสวง
หัวหน้ากลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ
โทรศัพท์ 02590 1191
โทรสาร 0259108538
กองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวิมล เสาะแสวง
หัวหน้ากลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ
โทรศัพท์ 02590 1191
โทรสาร 0259108538
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กองตรวจราชการ
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
1

กิจกรรม 5 ส

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

- กําหนดแผนดําเนินกิจกรรม 5 ส
- แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มเพื่อ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส
- จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5 ส ของกองตรวจราชการ
- ถ่ายภาพก่อนการดําเนินกิจกรรม 5 ส
- จัดกิจกรรม Big cleaning day

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2560
ณ กองตรวจราชการ
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
ณ กองตรวจราชการ

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
กองตรวจราชการ
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวปิยะมาศ แพงลาศ
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.นางสาวนิภาพร เข่งดี
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02 590 1482
โทรสาร 02 590 1482
E-mail: inspectionmoph@gmail.com
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

1

พิธีทําบุญ (พระสงฆ์สวดถวายพระ
พร) พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(บุคลากร,ส่วนราชการ,ประชาชน)

- บุคลากร,ส่วนราชการ,ประชาชน)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

2

รับบริจาคโลหิต

- รับบริจาคโลหิต

เดือน กรกฎาคม 2560 ทุกวันทําการ
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ผู้ประสานงาน
นางมาลัย ศรีชมภู
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพท์ 081-5517145
โทรสาร 054-613195
E-mail.
Srichompoo.1234@hotmail.com
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ผู้ประสานงาน
นางมาลัย ศรีชมภู.
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพท์ 081-5517145
โทรสาร 054-613195
E-mail.
Srichompoo.1234@hotmail.com
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

3

รับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เดือน กรกฎาคม 2560
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
มาร่วมบริจาคโลหิต
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์
ให้พร้อม
-สรุปผลการดําเนินงาน
- เป้าหมาย ๑๐๐ คน

4

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

- จัดแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม
พยาบาลวิชาชีพตลอดจนถึงทีมบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้ง
ทีมสหสาขาวิชาอื่นๆ ออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่อยู่ใน
ท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม เพื่อ
ให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป
บริการรักษาทางทันตกรรม การให้
ความรู้ คําแนะนําด้านสุขภาพอนามัย
การให้ยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยการแบ่งกลุ่ม
ย่อยเพื่อให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัย
เช่น ทันตกรรมในกลุม่ เด็ก อนามัย
สําหรับสตรี กลุ่มผูส้ ูงอายุ เป็นต้น ให้
ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง ทัดเทียมกับประชาชนในเขต
เมือง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อ

วันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านแต่ละ
แห่ง จํานวน ๙ อําเภอ

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้ประสานงาน
นางสาวสุธาสินีย์ พาศรี
โทรศัพท์ 053-890238,053890240
โทรสาร 053 890241
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้ประสานงาน.
นางพรรณเพ็ญ ใจการ
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๑๕๙๓๗
โทรสาร ๐๕๔ ๔๐๙๑๙๘
E-mai panpen2507@gmail.com
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข
ของราษฎรพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านการแพทย์โดยเฉพาะ
ให้ได้รับการรักษาได้อย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพทั้งโรคทางกายและโรคใน
ช่องปาก
5

มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่
ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล

- มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย
ที่นอนโรงพยาบาล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเด่นชัย

6

มอบถุงของขวัญสําหรับเด็กทีค่ ลอด
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

-เตรียมถุงของขวัญ สําหรับมอบให้กับ
เด็กกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

7

ให้บริการรักษาพยาบาลฟรีทุกสิทธิ์
แผนกผู้ป่วยนอก ในวันที่ ๒๘

-รักษาพยาบาลฟรีผู้ป่วยทุกสิทธิ ทีม่ ารับ เดือน กรกฎาคม 2560
บริการแผนกผูป้ ่วยนอก ตรวจรักษาโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ผู้ประสานงาน
นางมาลัย ศรีชมภู.
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพท์ 081-5517145
โทรสาร 054-613195
E-mail.Srichompoo.1234@hotmail.com
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้ประสานงาน
นางสาวสุธาสินีย์ พาศรี
โทรศัพท์ 053-890238,053890240
โทรสาร 053 890241
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้ประสานงาน นางสาวสุธาสินีย์ พาศรี
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

กรกฎาคม ๒๕๖๐

ทั่วไป ทําฟัน ฝากครรภ์ กายภาพบําบัด
ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน

โทรศัพท์ 053-890238,053890240
โทรสาร 053 890241

8

สนับสนุนยาสามัญประจําวัดให้กับ
วัดที่ได้รับการถวายตู้ยา

-สนับสนุนยาสามัญ ให้กับวัดเป้าหมาย
-ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแต่ละชนิด
ให้กับพระภิกษุ-สามเณร
-สรุปผลการดําเนินงาน

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ วัดจํานวน 90 แห่ง ในจังหวัดน่าน

9

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ยากไร้

- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ยากไร้ จํานวน 25
ราย (ตําบลละ 5 ราย)

10

จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
ตลอดสัปดาห์

- เผยแพร่นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
ตลอดสัปดาห์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ พื้นที่ความรับผิดชอบ จํานวน ตําบลละ ผู้ประสานงาน นางมาลัย ศรีชมภู.
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
5 ราย
โทรศัพท์ 081-5517145
โทรสาร 054-613195
E-mail. Srichompoo.1234@hotmail.com
วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ผู้ประสานงาน นางมาลัย ศรีชมภู.
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพท์ 081-5517145
โทรสาร 054-613195
E-mail. Srichompoo.1234@hotmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้ประสานงาน นางสาวสุธาสินีย์ พาศรี
โทรศัพท์ 053-890238,053890240
โทรสาร 053 890241
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 2
ลําดับ
1

2

3

ชื่อกิจกรรม
ลานธรรมนําสุข

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

- ใส่บาตรฟังธรรมโดยนิมนต์พระจาก 6 วันที่ 14 และ 21 กรกฎาคม 2560
วัดในเขตอําเภอบ้านตาก
เวลา 8.00 น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคารผู้ป่วยใน
วันที่ ๗-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สนามกีฬา รร.บ้านอุ้มผาง/สํานักสงฆ์
บ้านยะแม๊ะคีและวัดในเขต
วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมล้านความดีสืบสานประเพณี - ถวายเทียนพรรษา ๓. ทอดผ้าป่า
วันที่ ๑๔, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เข้าพรรษาถวายเป็นพระราชกุศล
หลอดไฟฟ้า LED เพื่อใช้ใน รพ.บ้าน
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตาก
ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.
- ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณ
ตาก วัดในเขต อ.บ้านตาก จํานวน ๙ วัด
โรงพยาบาลบ้านตาก
ลานธรรมนําสุข
ทอดผ้าป่าหลอดไฟฟ้า LED
- จัดทอดผ้าป่าหลอดไฟฟ้า LED เพื่อใช้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ในโรงพยาบาลบ้านตากเพื่อส่งเสริม
เวลา 15.30 น.
นโยบายประหยุดพลังงาน
ณ โรงพยาบาลบ้านตาก
ณ อําเภอบ้านตาก

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลบ้านตาก
ผู้ประสานงาน นางน้ําทิพย์ กุลเกษตร
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 081 972 9292โทรสาร 054
592078-9 ต่อ 106
E-mail namping54@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
โรงพยาบาลบ้านตาก
ผู้ประสานงาน นางน้ําทิพย์ กุลเกษตร
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 081 972 9292
โทรสาร 054 592078-9 ต่อ 106
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
E-mail namping54@hotmail.com

4

ปฏิบัติธรรมนําชีวีเป็นสุข

- เพื่ออํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล ญาติ ผู้มารับบริการ
และผู้มจี ิตศรัทธาได้มีโอกาสทําบุญตัก
บาตร ฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม ใน
โรงพยาบาลฯ

เดือน กรกฎาคม
ณ อาคารภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ผู้ประสานงาน
1. นางนงนุช อินเจือจันทร์ ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โทร 081-8879350 E-mail
: nongnuch2510opr@gmail.com
2. น.ส.วิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 098-3569143
E-mail : witchuda088@gmail.com

5

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล

- ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอท่าสองยางและอสม.
ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ รพ.สต.บ้านวังผา และเทศบาลตําบล
แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
วันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าสองยาง
จ.ตาก
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 15.30 น.
ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อําเภอบ้านตาก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

6

การรับบริจาคโลหิต

-เชิญชวนญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล บริจาคโลหิต

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

7

บริจาคโลหิต

- ขจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็น
สาธารณประโยชน์เฉลิม พระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์

8

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณ
โรงพยาบาลบ้านตาก

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากร่วมกัน วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 15.30 น.
ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ
ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อําเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลรวมถึงสวนป่าบริเวณ
ด้านข้าง

9

กิจกรรมทําความสะอาดส้วมและ
ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบสถาน
บริการ

- ทําความสะอาดส้วมและปรับแต่งภูมิ
ทัศน์โดยรอบสถานบริการฯ

วันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุก
แห่งใน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้ประสานงาน นายพงษ์เทพ อินทรัพย์
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน
โทรศัพท์ 055 830780
โทรสาร 088 830783
โรงพยาบาลวังโป่ง
ผู้ประสานงาน นายวีระยุทธ แก้วทูล
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐๕๖๗๕๘๒๒๔
โทรสาร ๐๕๖๒๒๔-๖
E-mail balloom2532@hotmail.com
โรงพยาบาลบ้านตาก
ผู้ประสานงาน นางน้ําทิพย์ กุลเกษตร
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 081 972 9292โทรสาร 054
592078-9 ต่อ 106
E-mail namping54@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
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ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

10

กิจกรรมรวมพลังสามัคคีทําความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลโรงพยาบาล
สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

-เก็บขยะทําความสะอาดบริเวณพื้นที่
สาธารณะในหมู่บ้านจัดสรร

11

Big Cleaning Day

- ล้างถนนภายในโรงพยาบาล
- ล้างถนนด้านหน้าโรงพยาบาล
- ร่วมใจทําความสะอาดถนนภายใน
โรงพยาบาล

12

กิจกรรมร่วมทําความสะอาด และ
ปรับภูมิทัศน์บ้านผู้ป่วยยากไร้ ใน
ตําบลน้ําหนาว

- เจ้าหน้าที่ รพ.น้ําหนาว ร่วมกับ อ.ส.ม. วันที่ ๑๓ – ๑๔ ก.ค. ๖๐
ณ บ้านทรัพย์สว่าง ม. ๓ ตําบลน้ําหนาว
และ อบต. น้ําหนาว
อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

13

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ - ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส บริเวณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ พื้นที่ป่าต้นน้ํา บ้านหมื่นฤาชัย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สสอ.สามเงา จ.ตาก
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ผูป้ ระสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ณ หมู่ที่ ๓ และ ๔ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้ประสานงาน นายพงษ์เทพ อินทรัพย์
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน
โทรศัพท์ 055 830780
โทรสาร 088 830783
โรงพยาบาลน้ําหนาว
ชื่อผู้ประสานงาน ฟ้า จําตําบล
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๗ ๙๐๓๓ ต่อ ๑๑๐
โทรสาร ๐ ๕๖๗๗ ๙๐๓๓ ต่อ ๑๑๓
E-mail namnao.cup@gmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

14

กิจกรรมร่วมปลูกป่า/หญ้าแฝกเฉลิม - ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในพื้นที่ อ.อุ้ม วันที่ ๔, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พระเกียรติ อ.อุ้มผาง
ผาง จ.ตาก
ณ บ้านมะโอโคะและรพ.สต.เปิงเคลิ่ง

15

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อฯ

16

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

17

- เจ้าหน้าที่ รพ.น้ําหนาว ร่วมกันนํา
ต้นไม้ปลูกในพืน้ ที่ รพ. และบริเวณ
ใกล้เคียง

-ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โรงพยาบาล
บึงสามพัน ประกอบด้วย
๑. ต้นมะม่วง จํานวน ๑๐ ต้น
๒.ต้นขนุน จํานวน ๑๐ ต้น
๓.ต้นมะขาม จํานวน ๑๐ ต้น
๔.ต้นไผ่ จํานวน ๑๐ ต้น
๕.ต้นมะฮอกกานี จํานวน ๑๐ ต้น
๖.ต้นหูกระจง จํานวน ๑๐ ต้น
รพ.สต น่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - รพ.สต ทั้ง 8 แห่ง ในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอวังโป่ง ร่วมกันรับกล้า

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๐
ณ โรงพยาบาลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
โรงพยาบาลน้ําหนาว
ผู้ประสานงาน ฟ้า จําตําบล
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๗ ๙๐๓๓ ต่อ ๑๑๐
โทรสาร ๐ ๕๖๗๗ ๙๐๓๓ ต่อ ๑๑๓
E-mail namnao.cup@gmail.com

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงพยาบาลบึงสามพัน
ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน
ผู้ประสานงาน วินัย แป้นวงษา
ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 056-731284-5 ต่อ
101,102
โทรสาร 056-731284 ต่อ167

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ รพ.สต ทั้ง 8 แห่ง ในสังกัดสํานักงาน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังโป่ง
ผู้ประสานงาน นายวีระยุทธ แก้วทูล
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม
ไม้ยืนต้น จํานวน 400 ต้น โดยได้รับ
การสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชํา
กล้าไม้เพชรบูรณ์ นํากล้าไม้ไปปลูกใน
เขต รพ.สต. เพื่อให้สถานที่ใน รพ.สต.
ร่มรื่น และตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม
- ออกให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ให้การบริการด้านการรักษาและทัน
ตกรรมช่องปาก

18

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. อ.พบพระ จ.ตาก

19

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล
-ด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป
-ด้านทันตกรรม
-ด้านแพทย์แผนไทย

20

กิจกรรมค้นหาวัณโรคเชิงรุกใน
เรือนจําเฉลิมพระเกียรติ

- ค้นหาผู้ป่วย/คัดกรองด้วยการ
ถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ต้องขัง ใน
เรือนจําจังหวัดตากและเรือนจําอําเภอ
แม่สอด

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

สาธารณสุขอําเภอวังโป่ง

ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐๕๖๗๕๘๒๒๔
โทรสาร ๐๕๖๒๒๔-๖
E-mail balloom2532@hotmail.com

วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ บ้านร่มเกล้า ๔ หมู่ ๑ ต.คีรีราษฎร์
วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ณ บ้านห้วยโป่ง ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.
ตาก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ประสานงาน นายธรณิศวร์ บุญแข็ง
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๗๔๓๔๒๗
โทรสาร 056711299
E-mail taae8731@gmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
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วันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ วัดท่าไม้ทอง หมู่ที่ ๗ ต.ศรีเทพ อ.ศรี
เทพ จ.เพชรบูรณ์
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ วัดบ้านวังลึกหมู่ที่ ๑๕ ต.ภูน้ําหยด อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ เรือนจําจังหวัดตากและเรือนจําอําเภอ
แม่สอด

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

21

- เยี่ยมบ้าน/ให้คําแนะนําด้านสุขภาพ
กิจกรรมดูแลผูป้ ่วยในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยใน
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อ.ท่าสองยาง พระราชานุเคราะห์ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
จ.ตาก

22

กิจกรรมอําเภอเคลื่อนที่ อ.อุ้มผาง

23

วัคซีนสัญจร

- ออกให้บริการสาธารณสุขและเจาะ
เลือดตรวจสารเคมีในเลือด เขตพื้นที่
อ.อุ้มผาง จ.ตาก

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ ๕ ต.คีรี
ราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
วันที่ ๓, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ บ้านกล้อทอ หมู่ ๒, ๔
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สํานักสงฆ์บา้ นหม่องกั๊วะ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับกลุ่ม วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ
ผู้ประสานงาน
งานเภสัชกรรม งานแพทย์แผนไทย รพ. วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม ๒๕๖๐
สต.คลองตาล และรพ.สต.บ้านนา ร่วม ณ วัดศรีนิโครธาราม อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 1. นางนงนุช อินเจือจันทร์ ตําแหน่ง
จัดกิจกรรมบูรณาการ mobile
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
vaccine ไข้หวัดใหญ่ การให้ความรู้
โทร 081-8879350 E-mail
เรื่องการใช้ยา งานแพทย์แผนไทย และ
: nongnuch2510opr@gmail.com
health promotion การควบคุม
2. น.ส.วิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ ตําแหน่ง
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก และ
นักทรัพยากรบุคคล
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

โรคมือเท้าปาก

โทร 098-3569143 E-mail
: witchuda088@gmail.com
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ผู้ประสานงาน
1. นางนงนุช อินเจือจันทร์ ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โทร 081-8879350 E-mail
: nongnuch2510opr@gmail.com
2. น.ส.วิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 098-3569143 E-mail
: witchuda088@gmail.com

24

โรงทาน

- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย จัดกิจกรรม เดือน กรกฎาคม
ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลศรี
โรงทาน แบ่งปันอาหาร ขนม ของใช้
ให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้ โดยได้รับ สังวรสุโขทัย
การสนับสนุนจากทีมแพทย์ พยาบาล
ผู้ป่วยและญาติ นําเงิน อาหาร และของ
ใช้มาบริจาค

25

ข้าวต้มอิ่มอุ่น

- เนื่องจากมีผู้ป่วยเบาหวานที่งดอาหาร
มาจากบ้าน เพื่อเข้ารับการเจาะเลือดที่
โรงพยาบาลทุกวันพุธและพฤหัสบดี ทํา
ให้เมื่อเจาะเลือดเสร็จ ผู้ป่วยหิว หน้ามืด
บางรายเป็นลม เพื่อสะดวกสําหรับ
ผู้ป่วยที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาจากบ้าน
และป้องกันการเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ํา งานคลินิกพิเศษ ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ป่วยเบาหวาน ญาติ
แพทย์ และพยาบาล จึงร่วมกันจัดหา

เดือน กรกฎาคม
ณ งานคลินิกพิเศษ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี
ศรีสังวร ทุกวันพุธและพฤหัสบดี ในช่วง
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ผู้ประสานงาน
1. นางนงนุช อินเจือจันทร์ ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โทร 081-8879350 E-mail
: nongnuch2510opr@gmail.com
2. น.ส.วิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 098-3569143 E-mail
: witchuda088@gmail.com
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

26

แจกหมวกไหมพรมสําหรับผูป้ ่วย
มะเร็ง

27

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อ.พบพระ จ.ตาก

28

กิจกรรมรณรงค์ ๓ ล้าน ๓ ปีเลิก
บุหรี่ทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม
ข้าวต้มสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มารับ
บริการ
- เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งที่มานอนเพื่อรับ
ยาเคมีบําบัดได้รับผลข้างเคียง คือ
อาการผมร่วง ทําให้ผู้ป่วยรู้สกึ สูญเสีย
ภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่หอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงจึงร่วมลงทุนจัดหา
อุปกรณ์ โดยมีคุณฐิติชญาน์ นาครินทร์
ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เป็นผู้
อาสาถักหมวกไหมพรมให้กับผู้ป่วย
มะเร็งด้วยความเต็มใจ โดยเริม่ ถักหมวก
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
เป็นเวลา 3 ปี รวมแล้วได้ส่งมอบหมวก
ไหมพรม เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับยา
เคมีบําบัดนําไปใช้ทั้งสิ้น ประมาณ ๓๐๐ ใบ
- การรณรงค์ ควบคุมทางกายภาพ และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อ.พบ
พระ

- รณรงค์ให้ผสู้ บู บุหรี่ให้ลดละเลิกสูบ
บุหรี่

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

เดือน กรกฎาคม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ผู้ประสานงาน
1. นางนงนุช อินเจือจันทร์ ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โทร 081-8879350
E-mail
: nongnuch2510opr@gmail.com
2. น.ส.วิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 098-3569143 E-mail
: witchuda088@gmail.com

วันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ทุกตําบล อ.พบพระ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สสอ.บ้านตาก จ.ตาก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
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ลําดับ

29

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

- เจ้าหน้าที่ในรพ.สต.และอสม.ร่วม
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ อําเภออุ้มผาง

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ประสานงาน นางสมถวิล ลันขุนทด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๑๖๗๖๖๙
E-mail: somthawinl@hotmail.com
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 3
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

1.

พิธีถวายพระพร

- จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร ณ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร โดยท่าน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2.

กิจกรรมบริจาคโลหิต

- ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

3.

การรับบริจาคโลหิต

-ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง
-เวียนหนังสือแจ้ง เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพิจิตร

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

โรงพยาบาลกําแพงเพชร
ผู้ประสานงาน นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์
โทรศัพท์ 081 6880074
E-mail sk_kpp@yahoo.com
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 เวลา
ผู้ประสานงาน นางสุวารี ขุนแท้
08.30 น. – 15.00 น.
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. โทรศัพท์ 088 437 7608
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โทรสาร 056 411071
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลพิจิตร
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ผู้ประสานงาน นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ณ ห้องรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพิจิตร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 084 777 3711
โทรสาร 056 611 311
E-mail Thidarat_lala@hotmail.com
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 น.
ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
4.

5.

6.

กิจกรรมรับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตาร่วมกับกาชาดจังหวัด

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม
-จัดนิทรรศการการรับบริจาคอวัยวะ
และดวงตา

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
ผู้ประสานงาน นางสุวารี ขุนแท้
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทรศัพท์ 088 437 7608
โทรสาร 056 411071
วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2560 เวลา
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
การบําเพ็ญประโยชน์
- รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและ
ผู้ประสานงาน นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ
เตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาค 08.30 น. – 16.30 น.
โลหิต ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม
ณ ห้องรับบริจาคโลหิต กลุ่มงานเทคนิค ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์
โทรศัพท์ 081 6880074
2560 ทางสื่อกระจายเสียงและแผ่น การแพทย์ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
E-mail sk_kpp@yahoo.com
ป้าย
- จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจาก
ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และ
บุคลากรทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักพักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ออกหน่วย - เดินรณรงค์ให้ความรู้และรับบริจาค
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 เวลา
ผู้ประสานงาน นางสุวารี ขุนแท้
รับบริจาคอวัยวะและดวงตา
อวัยวะและดวงตา
08.30 น. – 15.00 น.
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โทรศัพท์ 088 437 7608
- หน้า OPD
โทรสาร 056 411071
- หอผู้ป่วยหน่วยงานใน
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

7.

กิจกรรม Big Cleaning Day

8.

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(การ
ปลูกต้นไม้)

9.

การปลูกต้นไม้

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
- หน้า OPD (ภายในโรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตร
ผู้ประสานงาน นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 084 777 3711
โทรสาร 056 611 311
E-mail Thidarat_lala@hotmail.com
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
- ปลูกต้นมโนรมย์ จํานวน 15 ต้น
ปลูกต้นเหลืองทองอุไร จํานวน 6 ต้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จ ผู้ประสานงาน นางสุวารี ขุนแท้
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
พระศรีนครินทร์
ดินถุง 100 ถุง
โทรศัพท์ 088 437 7608
โทรสาร 056 411071
โรงพยาบาลพิจิตร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
-เวียนหนังสือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ผู้ประสานงาน นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
พิจิตร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ใหญ่
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติการ
จํานวน 10 ต้น และต้นกล้า(ไม้ประดับ) ณ โรงพยาบาลพิจิตร
โทรศัพท์ 084 777 3711
จํานวน 100 ต้น
โทรสาร 056 611 311
E-mail Thidarat_lala@hotmail.com

-ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
-เวียนหนังสือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
พิจิตร ร่วมกิจกรรมกําหนดพื้นที่ 7 จุด
โดยรอบโรงพยาบาลพิจตร
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม
- จัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรเพื่อให้
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วม
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม. ๒๕๖๐ – ๓๑ ส.ค.
๒๕๖๐
ณ ด้านหน้าโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา

1

กิจกรรมลงนามถวายพระพร

2

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จ - ลงนามถวายพระพร
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐
– ๑๕.๐๐ น.
ณ เทสโก้ โลตัส สาขา นครนายก

3

บริจาคโลหิต 100,000 มิลลิลิตร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม ศิริพานิช
วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560
ณ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลสระบุรี

- รับบริจาคโลหิตและบัตรแสดง
เจตจํานงบริจาคอวัยวะ

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน จ่าเอกศุภวัฒน์ ชื่นมาลัย
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๑๘๘๘ ต่อ ๒๕๒๒
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๘๒
โรงพยาบาลนครนายก
ผู้ประสานงาน นางวิไลลักษณ์ วัฒนวิเชียร
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท์ 086-3443710
โทรสาร 037-311150
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ประสานงาน นายแพทย์นติ ิ เหตานุรักษ์
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการด้านการแพทย์
โทรศัพท์ 089-900 7214
โทรสาร 036 343 590
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
E-Mail niti.th@Gmail.com

4

รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล

- จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ ๒๔ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ เขตที่พักข้าราชบริพาร อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
บริเวณเทศบาลนครนนทบุรี

5

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล

- รับบริจาคโลหิต เวลา ๘.๓๐ –
๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐
– ๑๕.๐๐ น.
ณ เทสโก้ โลตัส สาขา นครนายก

6

- จับสลากหรรษาลุ้นรางวัล มอบของที่
กิจกรรมสลากหรรษา มอบของที่
ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ระลึกให้แก่ผู้บริจาค โลหิต และ
รณรงค์การบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน

7

รับบริจาคโลหิต

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐
– ๑๕.๐๐ น.
ณ เทสโก้ โลตัส สาขา นครนายก

- ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.0012.00 น.
ณ บริษทั ฮิตาชิ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ประสานงาน นางจินตนา เจริญศุข
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๕๖๗ ต่อ ๑๕๒๔ ,
๐๘ ๖๕๐๙ ๙๗๑๘
โรงพยาบาลนครนายก
ผู้ประสานงาน นางวิไลลักษณ์ วัฒนวิเชียร
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท์ 086-3443710
โทรสาร 037-311150
โรงพยาบาลนครนายก
ผู้ประสานงาน นางวิไลลักษณ์ วัฒนวิเชียร
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท์ 086-3443710
โทรสาร 037-311150
โรงพยาบาลเสนา จังหวัพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน นางสาวธนัชพร นิลโหมด
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 3574 3862
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

8

กิจกรรมแสดงความจํานงบริจาค
อวัยวะและดวงตา

- เขียนแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ
และดวงตา

9

- เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาไวรัสตับ
กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับ
อักเสบชนิดบี ร่วมกับ มูลนิธติ ับแห่ง อักเสบชนิดบีและรอรับผล โดยไม่เสีย
ประเทศไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ค่าใช้จ่าย
ฟรี จํานวน ๑๐๐ ราย

กําหนดการจัดกิจกรรม
9.00-12.00 น.
ณ ศาลาประชาคม อ.เสนา จ.อยุธยา
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา
9.00-12.00 น.
ณ ศาลาประชาคม อ.บางไทร จ.อยุธยา
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา
9.00-12.00 น.
ณ ที่ว่าการ อ.บางซ้าย จ.อยุธยา
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา
9.00-12.00
ณ เคอินน์ อ.วังน้อง จ.อยุธยา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐
– ๑๕.๐๐ น.
ณ เทสโก้ โลตัส สาขา นครนายก

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐
– ๑๕.๐๐ น.
ณ เทสโก้ โลตัส สาขา นครนายก

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรสาร 0 3574 3843
E-mail thanatchaporn.nilmod@gmail.com

โรงพยาบาลนครนายก
ผู้ประสานงาน นางวิไลลักษณ์ วัฒนวิเชียร
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท์ 086-3443710
โทรสาร 037-311150
โรงพยาบาลนครนายก
ผู้ประสานงาน นางวิไลลักษณ์ วัฒนวิเชียร
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท์ 086-3443710
โทรสาร 037-311150
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

10

สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
ผู้รับบริการพึงพอใจ

- ทําความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องน้ํา
จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 19 -20 กรกฏาคม 2560
ณ รพ.สต.หลักหก 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักหก
จ.ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน นายสันติ แสงอุทัย
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหลักหก 2
โทรศัพท์ 0-2565-5934

11

ทําความสะอาดบริเวณรอบอาคาร
โรงพยาบาล

- เก็บขยะมูลฝอย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ณ รอบบริเวรโรงพยาบาลธัญบุรี

12

กิจกรรม Big Cleaning Day
เฉลิมพระเกียรติฯ

- ให้เจ้าหน้าทีท่ ุกหน่วยงานใน
-วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกันทําความสะอาดรอบๆ หน่วยงาน

13

ทําความสะอาดโรงพยาบาล และ
กิจกรรม 5 ส.

- ทํากิจกรรม 5 ส. ทุกหน่วยงาน และ
ทความสะอาดโรงพยาบาลด้วยสารฉีด
ล้างพื้น

โรงพยาบาลธัญบุรี
ผู้ประสานงาน นางสมใจ สสิกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 02 577 2600 - 2 ต่อ 102
โทรสาร 02 577 1829
โรงพยาบาลธัญบุรี
ผู้ประสานงาน
นางสมใจ สสิกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 02 577 2600 - 2 ต่อ 102
โทรสาร 02 577 1829
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ผู้ประสานงาน นายชาติชาย เดชรัตน์
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 02 567 4048 ต่อ 402
โทรสาร 02 567 4248 ต่อ 407
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
14

15

16

17

18

ทําความสะอาดศูนย์ราชการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม
- กวาดถูบริเวณจุดให้บริการประชาชน
ทําความสะอาดห้องน้ํา

กําหนดการจัดกิจกรรม

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักหก 1
เวลา 09.00 น. -16.00 น.
ผู้ประสานงาน นางสาวสินี บุญธณิต
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักหก 1 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02 5364463
- ให้เจ้าหน้าทีท่ ุกหน่วยงานใน
กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน จ่าเอกศุภวัฒน์ ชื่นมาลัย
ร่วมกันทําความสะอาดรอบๆ หน่วยงาน
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๑๘๘๘ ต่อ ๒๕๒๒
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๘๒
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหกรรม Big Cleaning Day เฉลิม - จัดกิจกรรมทําความสะอาดโดยรอบ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา
ผู้ประสานงาน นางสาวธนัชพร นิลโหมด
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง โรงพยาบาลเสนา แบ่งเป็น 7 โซนพื้นที่ 13.00-16.00 น.
ณ โรงพยาบาลเสนา จ.อยุธยา
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา - ประสานกับเทศบาล ต.เจ้าเจ็ด ขอ
สนับสนุนน้ําฉีดล้างถนนภายใน
65 พรรษา
โทรศัพท์ 0 3574 3862
โรงพยาบาล
โทรสาร 0 3574 3843
E-mail thanatchaporn.nilmod@gmail.com
พระนั่งเกล้าร่วมใจคัดแยกขยะ
- รณรงค์คัดแยกขยะรี-ไซเคิล ช่วยลด ในวันที่ ๒๔-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ประสานงาน นางจินตนา เจริญศุข
บริเวณชุมชนมัสยิด บริเวณชุมชนศาลเจ้า รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๕๖๗ ต่อ ๑๕๒๔ ,
๐๘ ๖๕๐๙ ๙๗๑๘
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
- ปลูกดอกไม้บริเวณรอบๆสถานบริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักหก 1
เวลา 09.00 น. -16.00 น.
ผู้ประสานงาน นางสาวสินี บุญธณิต
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักหก 1 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์ 02 5364463

- ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง โรค NCD ต้อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00
– 15.00 น.
กระจก
ณ วัดเชิงเขา
ทันตกรรม ผ่าตัดนิ้วล็อค
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00
– 15.00 น.
ณ วัดเขาคูบา
วันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2560
- สํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธ์
ณ รพ.สต.หลักหก 2
โรคติดต่อภายในชุมชน หมู่ 1,2,6

19

หน่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เคลื่อนที่

20

รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน

21

รณรงค์การออกกําลังกาย

22

จัดเลี้ยงอาหารว่าง ได้แก่ ข้าวต้มมัด - ร่วมรับประทานอาหารว่าง
อาหารธัญพืชเพื่อสุขภาพ ฟรี
จํานวน ๑๐๐ กล่อง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ออกกําลังกายแก่
บุคคลากรและผู้รับบริการ

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลสระบุรี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐
– ๑๕.๐๐ น.
ณ เทสโก้ โลตัส สาขา นครนายก

โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ประสานงาน นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการด้านการแพทย์
โทรศัพท์ 089-900 7214
โทรสาร 036 343 590
E-Mail niti.th@Gmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักหก
ผู้ประสานงาน นายสันติ แสงอุทัย
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหลักหก 2
โทรศัพท์ 0-2565-5934
โรงพยาบาลสระบุรี
ชื่อผู้ประสานงาน นายแพทย์นติ ิ เหตานุรักษ์
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการด้านการแพทย์
โทรศัพท์ 089-900 7214
โทรสาร 036 343 590
E-Mail niti.th@Gmail.com
โรงพยาบาลนครนายก
ผู้ประสานงาน นางวิไลลักษณ์ วัฒนวิเชียร
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์ 086-3443710
โทรสาร 037-311150
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

1

กิจกรรมงาน สัปดาห์เผยแพร่
พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๐
แด่ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

- ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ ๖๕ รูปถวายผ้าป่า และเวียน
เทียน

2

กิจกรรมทําพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- จัดพิธีทําบุญตักบาตร ณ โรงพยาบาล วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลนครปฐม
นครปฐม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมกิจกรรม

3

ถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟเนื่อง - นําโดยงานองค์กรเสริมสร้างความสุข วันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
และเจ้าหน้าทีข่ อง รพ.บางปลาม้า ทุกๆ ณ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
พรรษา
ท่าน ร่วมกันมี จิตศรัทธา โดยนําเทียน
พรรษา และหลอดไฟ นําถวาย ณ วัด

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ผู้ประสานงาน นางคมขํา เยีย่ มสวัสดิ์
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
รองผู้อํานวยการ(ด้านบริการปฐมภูมิ)
โทรศัพท์ 086-3232847
โทรสาร 034-473388
E-mail: komkhum316@hotmail.com
โรงพยาบาลนครปฐม
ผู้ประสาน นางสาวพนิดา สุทธิประทีป
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๗๑๕๖๒
โทรสาร ๐๓๔-๒๕๑๕๕๓
E-mail pa.nida2011@ hotmail.co.th
โรงพยาบาลบางปลาม้า
ผู้ประสานงาน นางสาวรุจกิ าญจน์ รัฐภรณ์ศิริกลุ
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทร 0 35 5862436 ต่อ 111
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ลําดับ

4

5

6

7

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม
กลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- การบรรยายธรรมะ

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน

E-mail : ruchikan.r@hotmail.com
โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
วันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๐
จัดฟังธรรมบรรยาย เรื่องสร้าง
ผู้ประสานงาน นางภูนิยา
เวลา 13.00-16.00 น.
คุณธรรม สร้างสุขให้กับงาน คุณ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
สร้างได้
E-mail jasmine_mom12@hotmail.com
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
ทําบุญตักบาตร
- ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่
ผู้ประสานงาน นางณัฏฐ์ธยน์ คงประเสริฐ
พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ. ร่วมกับ 17.00-08.00 น.
ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่เทศบาล อ.หนองหญ้าไซ
โทรศัพท์ ๐ ๓๕577068-9 ต่อ 103
โทรสาร ๐ ๓๕577068-9 ต่อ 100
กิจกรรมบริจาคโลหิต
- จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
วันที่ ๒๔-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลนครปฐม
ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ณ โรงพยาบาลนครปฐม
ผู้ประสานงาน นางสาวพนิดา สุทธิประทีป
นครปฐม
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๗๑๕๖๒
โทรสาร ๐๓๔-๒๕๑๕๕๓
E-mail pa.nida2011@ hotmail.co.th
วันที่ 7,12,13,14,18,19,20,21,24, โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
โครงการรับบริจาคโลหิต
25 และ 27 กรกฎาคม2560
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
ผู้ประสานงาน นางพิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
จํานวน 14 แห่ง ดังนี้
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เพชรบุรี
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในสถานที่ทั้ง ณ สถานที่หน่วยงานภาครัฐ จํานวน 8
การพิเศษ
แห่ง หน่วยงานเอกชน จํานวน 4 แห่ง
หน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ
โทร 032709999 ต่อ 1248 หรือ
เอกชน และชุมชน ในพื้นที่จงั หวัด
0863566351
วัดและชุมชน จํานวน 2 แห่ง
เพชรบุรี
โทรสาร 032425205
e-mail : pimchavee_g@hotmail.com
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ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

8

การรับบริจาคโลหิต

9

โรงพยาบาลน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม ชีวี - ๐๗.๐๐น. ทําบุญตักบาตร
สดใสใส่ใจสุขภาพ วิถีชีวิตพอเพี่ยง อาหารแห้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประชาชน
ผู้ป่วยและญาติ
- ๐๗.๐๐น.-๑๒.๐๐น. รณรงค์ตลาด
นัดสุขภาพ อาหารปลอดโรคบริโภคผัก
พื้นบ้าน
- ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐น. รณรงค์ ๕ ส.
สะสาง กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกัน
ไข้เลือดออก
- พัฒนาภูมิทัศน์ด้านบริเวณริมแม่น้ําท่า
กิจกรรม ๕ ส. เฉลิมพระเกียรติ
จีน , จัดสวนสมุนไพร , ปลูกต้นไม้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๖๕
พรรษา๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

10

11

โครงการรวมพลคนรักโรงพยาบาล
"พัฒนาโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน
Green and Clean Hospital"

- ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

- 5 ส.
- แยกประเภทขยะ ลดภาวะโลกร้อน
- ทําความสะอาด ห้องน้ํา อาคาร

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สํานักงานทางหลวงที่ 12 บ้านอู่ยา
อําเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
อาคารบริการ สนับสนุนบริการ
บ้านพักในโรงพยาบาล

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ผู้ประสานงาน คุณกัมปนาท มาลัยศรี
ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร 0 35 514999 ต่อ 1908
โทรสาร 0 35 511738
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
ผู้ประสานงาน นางศุภิสรา อ่วมวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ 035-578032
โทรสาร 035-515134
Email Jaewmba.db@gmail.com

วันที่ ๗ กรกฎาคม๒๕๖๐
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน นางคมขํา เยีย่ มสวัสดิ์
ณ ริมแม่น้ําท่าจีนโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
รองผู้อํานวยการ(ด้านบริการปฐมภูมิ)
โทรศัพท์ 086-3232847
โทรสาร 034-473388
E-mail: komkhum316@hotmail.com
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
ผู้ประสานงาน นางพิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
จังหวัดเพชรบุรี
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
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ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

- ตกแต่งต้นไม้

12

การทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะ

13

Big cleaning day

14

15

- ทําความสะอาด 5 ส พื้นทีห่ น้า รพ.
เจ้าพระยายมราช รอบบริเวณ รพ.
- ทําความสะอาดห้องน้ําใน รพ.

- ทําความสะอาดสถานที่โรงพยาบาล
- ล้างถนนและพื้นที่บริเวณรอบ
โรงพยาบาล
- กวาดใบไม้ ตกแต่งต้นไม้
- ลอกรางระบายน้ําฝนรอบๆ
โรงพยาบาล
Big cleaning day เฉลิมพระเกียรติ - จนท. รพ.อู่ทอง ช่วยกันทําความ
สะอาด เพื่อให้เกิดความสะอาดและ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สวยงาม ผู้มารับบริการเกิดความ
ปลอดภัย และพึงพอใจ
28 กรกฎาคม
- จัดทําการเก็บและคัดแยกขยะรี
ไซเคิล ลดปริมาณขยะเพื่อลดโลกร้อน
กิจกรรมธนาคารถุงผ้าลด Ruduce - รับบริจาคถุงผ้า, ถุงกระดาษ,
นํากลับมาใช้ Reuse
ถุงพลาสติก ทีไ่ ม่ได้ใช้งานเพื่อนํามา

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา 13.00
ณ โรงพยาบาลดอนเจดีย์

วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา
13.30-16.00 น.
ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน
การพิเศษ
โทร 032709999 ต่อ 1248 หรือ
0863566351
โทรสาร 032425205
e-mail : pimchavee_g@hotmail.com
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ผู้ประสานงาน คุณกัมปนาท มาลัยศรี
ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร 0 35 514999 ต่อ 1908
โทรสาร 0 35 511738
โรงพยาบาลดอนเจดีย์
ผู้ประสานงาน นางสาวสํารวย นิยมทอง
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทร 0 35 591034 , 0899196977
โทรสาร 0 35 532112

โรงพยาบาลอู่ทอง
ผู้ประสาน นางสาวภัทรมณฑ์ มุขด้วง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕51432
โทรสาร ๐ ๓๕๕65470
E-mail kob.muk2011@gmail.com
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ ผู้ประสานงาน นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิมเรืองสิทธิ์
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ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน

ให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ที่
ต้องการใช้ต่อไป

16

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี รวมพลังสืบสาน
ปณิธาน ตามรอยพระบาท ศาสตร์
พระราชา ปลูกป่า ปล่อยปลา สร้าง
ฝายชะลอน้ํา

17

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

18

การปลูกต้นไม้

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๑๐๗๗
โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๑๑๘๙
E-mail pitcha1917@hotmail
บุคลากรของโรงพยาบาลและบุคลากร วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
ใหม่ จํานวน 130 คน ร่วมกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ําผาน้ําหยด อันเนื่องมาจาก ผู้ประสานงาน นางพิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
พระราชดําริ ต.ห้วยลึก อําเภอบ้านลาด
- ปลูกป่า
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
จังหวัดเพชรบุรี
- ปล่อยปลา
การพิเศษ
- สร้างฝายชะลอน้ํา และกิจกรรมรับ
โทร 032709999 ต่อ 1248 หรือ
น้องใหม่
0863566351
โทรสาร 032425205
e-mail : pimchavee_g@hotmail.com
- รณรงค์ทําความสะอาด (Big cleaning เดือน กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ประสานงาน นางกาญจนา อินทร์พุก
day)
16.30 น.
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทร 0 35 454069 -76
ภายนอก และภายในตัวอาคารทั้งหมด
โทรสาร 0 35 454067
E-mail chompoo_nit@hotmail.com
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
-จัดทําโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ ผู้ประสานงาน คุณกัมปนาท มาลัยศรี
ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
โทร 0 35 514999 ต่อ 1908
พระชนมพรรษา 65 พรรษา บริเวณ
โทรสาร 0 35 511738
ข้างอาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

19

ปลูกต้นไม้

- ปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าสํานักงาน

20

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การปลูกต้นไม้
-ปลูกต้นประดู่ จํานวน 15 ต้น
-ปลุกต้นสะเดา จํานวน 15 ต้น
-ปลูกต้นมะค่าโมง จํานวน 15 ต้น
- ปลูกต้นคูณ จํานวน 15 ต้น

21

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- การปลูกต้นไม้
- ปลูกต้นมะกรูด

22

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- การปลูกต้นไม้
- ปลูกต้นสัก ต้นประดู่

23

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยในท้องทีห่ ่างไกล

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา
ผู้ประสานงาน นางกาญจนา อินทร์พุก
10.00 น.
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทร 0 35 454069 -76
โทรสาร 0 35 454067
E-mail chompoo_nit@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา
ผู้ประสานงาน นางกาญจนา อินทร์พุก
15.00-16.30 น.
ณ สํานักงานสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทร 0 35 454069 -76
โทรสาร 0 35 454067
E-mail chompoo_nit@hotmail.com
วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
15.00-16.30 น.
ผู้ประสานงาน นางณัฏฐ์ธยน์ คงประเสริฐ
ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๓๕577068-9 ต่อ 103
โทรสาร ๐ ๓๕577068-9 ต่อ 100
โรงพยาบาลหนองด่านช้าง
วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
ผู้ประสานงาน นางประจวบ เนียมปุก
15.00-16.30 น.
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ณ โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐ 838394477
โทรสาร ๐ ๓๕576053
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
โรงพยาบาลโพธาราม
เวลา 8.30-12.00 น.
ผู้ประสานงาน นางอังคณา น้อยเมืองเปลือย
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ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรู
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา 28
กรกฏาคม 2560

- การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
ให้บริการตรวจฟัน ถอนฟัน
- การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

24

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระ
เกียรติพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์
บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา

- จัดโต๊ะเทิดพระเกียรติฯ
- ให้บริการรักษาพยาบาลมีแพทย์
ตรวจ
- ให้บริการทันตกรรม
- ให้บริการแพทย์แผนไทย

25

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.

- ให้บริการ ด้านทันตกรรม อุดฟัน ขูด
หินปูน ถอนฟัน อื่นๆ

26

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ -จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
ให้บริการ ดังนี้
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเนื่องใน
๑. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
๒. ให้บริการทันตกรรม
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
ณ.วัดระฆังทอง ต.เขาชะงุ้ม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน

ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท์ 097-2957348
โทรสาร 032-233594
E-mail angkana2115@gmail.com
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 โรงพยาบาลราชบุรี
น. เป็นต้นไป
ผู้ประสานงาน นางพรเพ็ญ ประชาภิญโญ
ณ อบต.บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เมือง
ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
จ.ราชบุรี ให้บริการ
โทร 0932926442
โทรสาร 032321825
E-mail hhc191919@gmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2560
ประจวบคีรีขันธ์
ณ บ้านประจวบโชค อ.เมือง
ผู้ประสานงาน นางสาวบุษกร ลิม้ ศิริ
ประจวบคีรีขันธ์
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560
ณ วัดปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี
วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนบเนหนองพลับ อ.หัวหิน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน นางเพ็ญศรี หว่านล้อม
ณ วัดหาดเจ้าสําราญ หมู่ ๒
ต.หาดเจ้าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ 0890183613
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

๓. บริการแพทย์แผนไทย
๔. ตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ
- จัดหน่วยแพทย์ออกตรวจในเขตชุมชน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ เขตชุมชน ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

27

การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

28

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

- ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นให้
คําปรึกษา และสุขศึกษาแก่ประชาชน
ที่มารับบริการ

วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา
09.00-12.00 น.
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอหนองหญ้า
ไซ จ.สุพรรณบุรี

29

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

- ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นให้
คําปรึกษา และสุขศึกษาแก่ประชาชน
ที่มารับบริการ

30

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจและ - คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดในประชาชนวัยทํางาน - ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
08.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3 และ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.
สุพรรณบุรี
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลนครปฐม

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน
E-mail sri.vanlom@gmail.com
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗
ผู้ประสานงาน นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิม
เรืองสิทธิ์
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๑๐๗๗
โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๑๑๘๙
E-mail pitcha1917@hotmail
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
ผู้ประสานงาน นางณัฏฐ์ธยน์ คงประเสริฐ
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๓๕577068-9 ต่อ 103
โทรสาร ๐ ๓๕577068-9 ต่อ 100
โรงพยาบาลหนองด่านช้าง
ผู้ประสานงาน นางประจวบ เนียมปุก
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐ 838394477
โทรสาร ๐ ๓๕576053
โรงพยาบาลนครปฐม
ผู้ประสาน นางสาวพนิดา สุทธิประทีป
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

31

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- จัดนิทรรศการพระราชประวัติ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

32

กิจกรรมสัปดาห์เภสัช “ใช้ยาและ
สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย” เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ

- ให้ความรู้กับผู้ที่มารับบริการในเรื่อง
การใช้ยาและสมุนไพร / ให้คาํ ปรึกษา
เรื่องการเลิกบุหรี่

33

- จัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ ณ
วัดดงตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน

โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๗๑๕๖๒
โทรสาร ๐๓๔-๒๕๑๕๕๓
E-mail pa.nida2011@ hotmail.co.th
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลนครปฐม
ณ โรงพยาบาลนครปฐม
ผู้ประสาน นางสาวพนิดา สุทธิประทีป
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๗๑๕๖๒
โทรสาร ๐๓๔-๒๕๑๕๕๓
E-mail pa.nida2011@ hotmail.co.th
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ณ งานผู้ป่วยนอก ชั้น ๒
ผู้ประสานงาน นางคมขํา เยีย่ มสวัสดิ์
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
รองผู้อํานวยการ(ด้านบริการปฐมภูมิ)
โทรศัพท์ 086-3232847
โทรสาร 034-473388
E-mail: komkhum316@hotmail.com
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ ผู้ประสานงาน นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิม
เรืองสิทธิ์
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๑๐๗๗
โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๑๑๘๙
E-mail pitcha1917@hotmail
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

34

รณรงค์การล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้ง
เชื้อโรค

35

โครงการคนสมุทรสงคราม ออก
กําลังกาย
ถวายในหลวง รัชการที่ 10

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน

- กิจกรรมเดินรณรงค์การล้างมือตาม
หน่วยงาน
- จัดโต๊ะทดสอบการล้างมือของ
เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ลานดนตรีจติ อาสา โรงพยาบาลดําเนิน
สะดวก

- กิจกรรมออกกําลังกายด้วยวิธี HIIT
30 DPAC MK ใช้เวลา 30 นาที
- กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุม่ คลินิก DPAC จํานวน 1,650 คน
2. อ.ส.ม.จํานวน 1,420 คน
3. ประชาชนทั่วไป จํานวน 500 คน
4. ส่วนราชการ จํานวน 200 คน
5. บุคลากรสาธารณสุข จํานวน 640 คน
6. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 500 คน
รวมผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 4,910 คน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
ผู้ประสานงาน นางภูนิยา
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
พิเศษ
E-mail jasmine_mom12@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ประสานงานนางพวงแก้ว กมลธรรม
ตําแหน่ง.นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์.08 9410 0010
โทรสาร.0 3471 1124
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม

1

ทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

2

BiG Cleaning Day

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรมและรายละเอียด
การจัดกิจกรร
-นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาเดินบิณฑบาต
หน้าอาคาร สสจ.ชลบุรี /โดยเชิญ
หน่วยงานในสังกัด รพ. สสอ. วสส สคร
มาร่วมทําบุญกรางระบายน้ํา
- ทําความสะอาดสํานักงานและบริเวณ
โดยรอบอาคารสํานักงาน

กําหนดการจัดกิจกรรม
หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
วัน/เวลา/สถานที่ วัน/การจัด
กิจกรรม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม 256026
ผู้ประสานงาน นางเสมอ ทรงพุฒิ
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอโทรศัพท์ 038 932470
อีเมล Samery@live.com
กรกฎาคม 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 256026
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ผู้ประสานงาน นางเสมอ ทรงพุฒิ
เบอโทรศัพท์ 038 932470
อีเมล Samery@live.com
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม : สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
1

โครงการ ๖๕๐ ดวงใจ ร่วมร้อยใจ
บริจาคโลหิตถวายเป็น พระราช
กุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา)พร้อม
รณรงค์ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระ
เกียรติฯ ตลอดทั้งเดือน
กรกฏาคม ๒๕๖๐

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

- จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ชาวร้อยเอ็ดได้น้อมรําลึกในพระมหา
ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชั้น ๗ อาคาร
กรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา เฉลิมพระเกียรติจฬุ าภรณ์
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วม
ใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- เป้าหมายได้โลหิตบริจาค ๖๕๐ ยูนิต

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ประสานงาน นายวิทวัส ภูเยี่ยมจิตร
โทรศัพท์ 043 – 234665
โทรสาร 043 – 234665 ต่อ 19

60

ลําดับ
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

2

กิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต เฉลิม - รณรงค์ออกรับบริจาคโลหิตตาม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานราชการ จํานวน 2 ครั้ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึก นด. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึก รด. โรงเรียนหนองเหล็ก อ.
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ประสานงาน นายวิทวัส ภูเยี่ยมจิตร
โทรศัพท์ 043 – 234665
โทรสาร 043 – 234665 ต่อ 19

3

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30
– 16.30 น.
ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ประสานงาน นายวิทวัส ภูเยี่ยมจิตร
โทรศัพท์ 043 – 234665
โทรสาร 043 – 234665 ต่อ 19

4

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00
– 1600 น.
ณ โรงเรียนบ้านภูดิน ต.โคกก่อง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ประสานงาน นายวิทวัส ภูเยี่ยมจิตร
โทรศัพท์ 043 – 234665
โทรสาร 043 – 234665 ต่อ 19

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันทํา
กิจกรรม 5 ส. 3 เก็บ พร้อมกันทุก
หน่วยงานในโรงพยาบาล
- ทําความสะอาดส้วม
- คัดแยกขยะ
- ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย
ให้กับผู้มารับบริการดังนี้
1. ตรวจรักษาโรค 105 คน
2. ตรวจทันตกรรม 88 คน
3. บริการแพทย์แผนไทย 149 คน
4. ส่งต่อเข้ารับการรักษา 9 คน
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
5

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

- ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 08.00 –
บริการทันตกรรม บริการการแพทย์แผน 16.00 น.
ไทย
ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง ต.สําโรง อ.นา
เชือก จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ประสานงาน นายวิทวัส ภูเยี่ยมจิตร
โทรศัพท์ 043 – 234665
โทรสาร 043 – 234665 ต่อ 19
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 8
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม

1

โครงการรณรงค์ GREEN CLEAN
Hospital สู่ GREEN CLEAN City
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า
และไข้ปวดข้อยุงลาย เขตสุขภาพที่
๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๐

2

กิจกรรมการแข่งขันวิ่งสว่างแดนดิน
มินิ-ฮาร์ฟมาราธอน เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรมและรายละเอียด
การจัดกิจกรร
-ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกจังหวัดใน
เขตสุขภาพที่ ๘ จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนม พรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐
-จังหวัดกําหนดพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดละ
๑ อําเภอ
-กําหนดช่วงเวลารณรงค์ (เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐) ติดตาม รายงานผล
(แบบรายงาน ภาพถ่ายกิจกรรม)
- การแข่งขันวิ่งฮาร์ฟมาราธอน ๒๑.๑๐
กม. (ชาย,หญิง) แบ่งกลุม่ อายุ
- การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กม.
(ชาย,หญิง) แบ่งกลุ่มอายุ
- การแข่งขันวิ่งครอบครัว ๑๐.๕๐ กม.-_-

กําหนดการจัดกิจกรรม
หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
วัน/เวลา/สถานที่ วัน/การจัด
กิจกรรม
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ณ เขตสุขภาพ ๗ จังหวัด
ผูป้ ระสานงาน นายสุรชัย รสโสดา
โทร. ๐-๔๒๒๒-๒๓๕๖ ต่อ ๑๓๗
โทรสาร ๐๔๒-๒๒๑๘๗๕

วันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๓.๐๐ น.
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่าง
แดนดิน เป็นต้นไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่าง
แดนดิน
ผู้ประสานงาน คุณชาญชัย ทิพย์สุวรรณ์
โทร. 081-1179794
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรมและรายละเอียด
การจัดกิจกรร
- เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ๓.๕ กม.
- กิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง
๔๐ กม.

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่ วัน/การจัด
กิจกรรม

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

.
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณสุขประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

1

กิจกรรม 5 ส.

-ทําความสะอาดภายในบริเวณ
โรงพยาบาล

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

2

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
เฉลิมพระเกียรติ

-ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเสื่อม ข้อสะโพกโดยไม่
คิดมูลค่า

เดือน กรกฎาคม ๒๕60
ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

3

วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
3 สถาบัน

-เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อผู้ยากไร้
สถานบันทางการแพทย์ 3 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เชียงใหม่, และ

วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

สงขลานครินทร์
4

ชาว รพ.นาจะหลวย ร่วมใจ
สิ่งแวดล้อมสดใส น่าอยู่
น่าทํางาน

5

โรงพยาบาลบุณฑริกพัฒนา
คุณภาพการบริการด้วยงาน ๕ ส.

6

กิจกรรม 5 ส.

7

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10

-ดําเนินการรณรงค์ 5 ส. ด้านสิ่งแวดล้อม
และอาคารสถานที่ ภายในโรงพยาบาล
รวมถึงบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน
ในโรงพยาบาล ในทุกจุดงาน หลังทํา
กิจกรรมมีการประกวด ให้รางวัลแก่จุด
งาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํากิจกรรม
-การดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส. ในการ
ปรับปรุง แก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
ในสถานทีท่ ํางานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงาน
ด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่ง
นํามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของโรงพยาบาล
-รณรงค์ทําความสะอาดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา
13.00-16.00 น.
ณ โรงพยาบาลนาจะหลวย

-จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10 ที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

วันที่ 1 - 28 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ
โรงพยาบาลบุณฑริก
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรสาร : 045-242972

8

ชาวโรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมใจ
ถวายทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประจําปี
๒๕๖๐

9

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิม
พระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560

10

โครงการงดเหล้า งดบุหรี่
ตลอดพรรษา อําเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ 2560

11

โครงการนวัตกรรมใหม่ CI = 0

- เจ้าหน้าที่และผู้มารับริการ จํานวน ๖๐
คน ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
- เจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทําโรงทาน โดย
มอบหมายกลุม่ งานในโรงพยาบาล
รับผิดชอบจัดหา
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน วัด
ความดันโลหิต เจาะน้ําตาในเลือด
- ให้สุขศึกษาด้านทันตกรรม
- ตรวจสมรรถนะทางร่างกาย
- ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การ
ใช้สมุนไพร
- อบรมให้ความรู้ประชาชน อสม. ในเรื่อง
การดําเนินงานงดเหล้า งดบุหรี่ ตลอด
พรรษา
- รณรงค์และดําเนินกิจกรรมด้านงานบุญ
งดเหล้า งดบุหรี่ ตลอดพรรษา
- ติดตามประเมินผล
- รณรงค์ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- สํารวจค่า HI CI
- ใส่ทรายอะเบท
- แจกแผ่นพับ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ลานหน้าตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมอําเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ชุมชนหมู่ที่ ๑ – ๔
ตําบลฝางคํา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
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ชื่อโครงการ

12

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ บ้าน
วัด โรงเรียน รวมพลังรณรงค์
ทําความสะอาดบ้านเรือน เพื่อลด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย

13

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชน

14

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
- สอน - สาธิต การทําน้ํากลิน่ หอมพิฆาต
- ติดตามผล นวัตกรรม
- Big Cleaning Day ทุกบ่ายวันศุกร์
- สนับสนุนทรายอะเบท
- ให้ความรู้นักเรียน
- ทําลายภาชนะบริเวณบ้านตนเอง
- ในหมู่บ้าน. อสม เป็นหลักในการให้
ความรู้รายหลังคาเรือน ประสานผู้นํา
ชุมชน
- ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว

- รณรงค์ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายในบ้าน วัด โรงเรียน
ศูนย์เด็ก สนับสนุนทรายอะเบท
- สํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชนทุกหมู่บ้านในวันศุกร์สดุ ท้ายของทุก
เดือน
- รณรงค์ปลูกตะไคร้หอมในชุมชน
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีด่ ูแลผู้ป่วยใน
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระราชานุเคราะห์ทุกพระองค์
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
- ทําความสะอาดสถานที่ราชการ ทุกส่วน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ราชการ ทุกอําเภอ และองค์กรปกครอง
พรรษา
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพัฒนาแหล่งน้ํา
จัดเก็บผักตบชวา

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โทรสาร : 045-242972

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ๕
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.นิคม ๒
ต.คําเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972

วันที่ 28 ก.ค.2560
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ณ ๑๖ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รพ.สต. ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972
เดือน กรกฎาคม
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองศรีสะเกษ
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ณ ลานออดหลอดศรีสะเกษ

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-242994
โทรสาร : 045-242972
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ชื่อโครงการ

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
- ตักบาตรพระสงค์ จํานวน 99 รูป
- จัดพิธีทางศาสนา ถวายพระราชกุศล/
ถวายพระพร
- รับบริจาคโลหิต
- ปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ํา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
- มอบจักรยานให้นักเรียน
- ปลูกต้นไม้
- ทําความสะอาด

15

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน

ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์
ณ วัดป่ากุดนาแพง ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง

- ตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๙ รูป
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา
- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จํานวน ๐๗.๐๐ น.
๙ รูป
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
- พิธีถวายราชสดุดี
- มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วย จํานวน
๑๐๐ ถุง
- การจักแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน ๒๐ บูท
- การแสดงเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
ผู้ประสานงานนายไชยา อินทนาม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๗๗๖๙๗๔
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 11
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2560

2

หน่วยแพทย์อาสา และทีมสุขภาพ
ครอบครัวร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จังหวัดกระบี่

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กําหนดการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
- อบรมการคัดแยกขยะแก่เจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัด ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต ร่วมกันการรณรงค์ทําความสะอาด
สํานักงานและบริเวณใกล้เคียงพร้อมกัน
ทั้งจังหวัด

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ผู้ประสานงาน ดร.สุวรรณา หล่อโลห
การ
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท์ 0-7621-1330 ต่อ 301
โทรสาร 0-7622-2915
E-mail swnlor@gmail.com

-บริการตรวจรักษา คัดกรองสุขภาพ
เชิงรุกในพื้นที่ หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
-บริการตรวจรักษา คัดกรองสุขภาพ เชิง
รุกในพื้นที่ หน่วยอําเภอ
-จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ใน
พื้นที่ และทุกหน่วยบริการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ผู้ประสานงาน นางสมศรี ชายเชื้อ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๖๑๑๐๑๒-๓ ต่อ ๑๒๑
มือถือ ๐๘๐ ๕๓๓ ๕๕๕๔

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนบ้านเกาะไทร ตําบลทุ่งไทร
ทอง อ.ลําทับ จ.กระบี่
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ จุดบริการในพื้นที่แต่ละอําเภอ
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

3

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ความพิการแต่กําเนิดและความ
พิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ําร้อน
ลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ลักษณะและรายละเอียดการจัด
กิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

- เป็นการรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วย
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
ปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ยังไม่ได้รับการ ณ โรงพยาบาลกระบี่
ผ่าตัดได้รับการผ่าตัดรักษา และผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดแล้ว ได้ผ่าตัดแก้ไขความ
ผิดปกติที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งผ่าตัดแก้ไข
ผู้ป่วยที่มีความพิการตั้งแต่กําเนิด ผ่าตัด
แก้ไขแผลเป็นจากการหดรั้งจากอุบัติเหตุ
ทําให้ผู้ป่วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
กําหนดเป้าหมายผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ และตกแต่งแก้ไขความพิการ
แต่กําเนิด แผลเป็นหดรั้งจากอุบัติเหตุ
ทั่วไป และอุบตั ิเหตุไฟไหม้น้ําร้อนลวก
อย่างน้อย ๒๐๐ รายใน 55 จังหวัด
พอ.สว.

หน่วยงาน
/ผูป้ ระสานงาน
โทรสาร ๐๗๕ ๖๑๒๙๗๑
E-mail nab_chaichua@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผู้ประสานงาน นางสาวเนาวรัตน์ บุญรักษ์
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ 076 481725 ต่อ 303
โทรสาร 076 481724
E-mail jamiga.tan@gmail.com
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แบบสรุปกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2560)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม สํานักงานเขตสุขภาพที่ 12
ลําดับ
1

2

3

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวาย -โต๊ะอิหม่ามทําพิธีทางศาสนาอิสลาม
เป็นพระราชกุศล
-พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
-มอบถุงสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยใน
หอผู้ป่วย
- มอบเงินขวัญถุงพระราชทาน สําหรับ
ทารกที่เกิดในเดือนกรกฎาคม 2560 โดย
เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน
รายละ 500 บาท
การจัดพิธีทางศาสนา
-ทําบุญตักบาตร
เดือน กรกฎาคม 2560
ณ วัดใน 8 อําเภอ ของจังหวัดยะลา

การปลูกต้นไม้ ปลูกต้นดาวเรือง
และปรับภูมิทศั น์

-ปลูกต้นไม้ และปลูกต้นดาวเรือง ปรับภูมิ
ทัศน์ บริเวณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เดือน กรกฎาคม 2560
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
ผู้ประสานงาน นางอําพร ขุนหมวก
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 073 -216753
E-mail strategyyala@hotmail.com

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ผู้ประสานงาน นางอําพร ขุนหมวก
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 073 -216753
E-mail strategyyala@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ผู้ประสานงาน นางอําพร ขุนหมวก
72

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่

ยะลา
4

ปลูกดอกไม้สีเหลืองถวายพ่อ เช่น
ดาวเรือง ทานตะวัน บานบุรี ปอ
เทือง

- เตรียมพันธุ์ไม้ที่จะปลูกประสานขอ
สนับสนุน พันธุ์ไม้ ปุ๋ย และคําแนะนําจาก
เกษตรอําเภอยะหา

วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2560
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

5

การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว.

- ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตก
รรมบําบัด บริการแพทย์แผนไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านเจาะตาแม หมู่ที่ 4
ตําบลกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

6

มหกรรมสุขภาพตามกลุ่มวัยเทิดไท้
องค์ราชันย์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารศรีนบิ ง ศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครยะลา

7

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ยะหา-ตาชี
บุฟเฟ่ผลไม้

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
-นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
-ปล่อยคาวาวานทีมหมอ ครอบครัวดูแล
ทุกกลุ่มวัย
-บริการทันตกรรม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
นวดแผนไทยฟรี
-รับสมัครและลงทะเบียนผู้ร่วมเดินวิ่ง
-ประสานงานฝ่ายความปลอดภัย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ณ อําเภอยะหา

หน่วยงาน/
ผูป้ ระสานงาน
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 073 -216753
E-mail strategyyala@hotmail.com
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
ผู้ประสานงาน นางอําพร ขุนหมวก
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 073 -216753
E-mail strategyyala@hotmail.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ผู้ประสานงาน นางอําพร ขุนหมวก
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 073 -216753
E-mail strategyyala@hotmail.com
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
ผู้ประสานงาน นางอําพร ขุนหมวก
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 073 -216753
E-mail strategyyala@hotmail.com
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
ผู้ประสานงาน นางอําพร ขุนหมวก
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 073 -216753
E-mail strategyyala@hotmail.com
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