




































































































































































































































 

แผน
ยุทธศาสตร 
ประจําป 
2564



 

วิสัยทัศน  (VISION) 
เปนโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานบริการปฐมภูมิ*** 

 

พันธกิจ  (MISSION) 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรโดยใชแนวคิดดานปฐมภูมิ 

 

*** คํานิยาม 
(ใชชุมชนเปนฐาน , การดูแลสุขภาพแบบองครวม , การดูแลตอเนื่องและผสมผสาน , การทํางานเชิงรุก) 
     1.เนนการดูแลแบบองครวม 
     2.เนนการทํางานเชิงรุก 
     3.เนนการผสมผสานงานสงเสริม รักษา ฟนฟู ควบคูกระบวนการทํางานรวมกับองคกรและกลไกตางๆ  ใน
พ้ืนท่ี 
     4.เนนการดูแลตอเนื่องตลอดชีวิต มากวาเนนการรักษาเปนครั้งๆ  
     5.ทํางานเชื่อมโยงหลายระดับท้ังระบบคน ครอบครัว ชุมชน 
     6.ทํางานเชื่อมโยงหลายมิติ 
     7.ทํางานเชื่อมโยงกับระบบการแพทยหลายระดับ 
     8.ใชระบบการแพทยท่ีหลากหลายในชุมชน 
     9.เนนการเสริมสรางระบบบริการสุขภาพใหเขมแข็ง และพ่ึงตนเองได 
บทบาท 
     1.สงเสริมปองกัน ใหประชาชนสุขภาพดี 
     2.คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง 
     3.ดูแลผูปวยไมใหเกิดภาวะแทรกซอน 
     4.ประคับประคองใหตายอยางสมศักดิ์ศรี Palliative Care 
     5.การรองรับภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีหางไกล 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 
 โรงพยาบาลมวกเหล็กกําหนดคานิยมองคกรเพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดยึดถือและปฏิบัติรวมกันดังนี้  

1. ทํางานเปนทีมท่ีดี 
2. ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
3. เปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

อัตลักษณ  โรงพยาบาลมวกเหล็ก 
1. ซื่อสัตย 
2. มีวินัย 
3. ใสใจบริการ 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธ(Challenges) 
1. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก 
2. สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในองคกรมีความสุข 

แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจําป 2564 

 



ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issue) 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 

  

เปาประสงคขององคกร (Goals) 
1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ   
2. ประชาชนสุขภาพดี 
3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ 
4. ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ พรอมใช 
5. บุคลากร(เกง)มีสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ ใฝเรียนรู สรางนวัตกรรม 

สรางผลงานท่ีดี 
6. บุคลากร(ดี)มีการคุมครองสิทธิผูปวย มีการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ในทุกข้ันตอน

ของการดูแล 
7. บุคลากร(รัก)มีความผูกพันตอองคกร 
8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและมีสภาวะสุขภาพดี 
9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ 
10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
11. ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะดานการนํา การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การปรับปรุงงาน 

(Managerial competency) 

 
เข็มมุง รพ.มวกเหล็ก ประจําป 2564 

1. การตอบสนองตอภาวะวิกฤติฉุกเฉิน (Emergency response) 
1.1 การตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน Code Blue 
1.2 การตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน  Workplace Violence 
1.3 การตอบสนองตอภาวะโรควิกฤตฉุกเฉิน (Stroke , STEMI , Sepsis) 

2. ดําเนินการเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

 

กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีปลอดภัยและเปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมี

สวนรวม 
กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

2. การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย 

4. การพัฒนางานตาม Service plan 



5. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 

6. การพัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญในพื้นท่ี 

7. P2P  Safety(เพิ่มป 2564) 

 

2. ยุทธศาสตรที่2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ 

1.Smart Hospital 

2.พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ 

 3. พัฒนาระบบ Talemadecine 

 

3. ยุทธศาสตรที่3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและ
ความสุขในการทํางาน 

กลยุทธ 
1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

2.เสริมสรางนวัตกรรม 

3.smart  service 

4.โรงพยาบาลคุณธรรม 

5.บุคลากรมีความสุข 

6.บุคลากรมีสุขภาพดี 

 

4. ยุทธศาสตรที่4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
1.การพัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 

2.การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง 

3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม ,
เคร่ืองมือ-ครุภัณฑ ฯลฯ) 

 
 



แผนยุทธศาสตร  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําป  2564 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดกํากับเปาประสงค ผลงาน

2563 
กลยุทธ ป 2564 โครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพท่ีเปน
มิตร เขาถึง
งายและ
ชุมชนมีสวน
รวม 

เปาประสงคท่ี 1 
ประชาชนและ
ชุมชนมีสวนรวม
ในการวางแผน
และจัดการระบบ
บริการสุขภาพ 

 

1.ระดับความสําเร็จของการ
มีสวนรวมของชุมชน 

 

ระดับ3 1. พัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ 

1.โครงการ พัฒนาเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอําเภอ 
มวกเหล็ก/(PCC (ตอเนื่อง) 

ปฐมภูมิ 

2. การพัฒนาระบบ
สุขภาพแบบมีสวน
รวมของภาคี
เครือขาย 

1.แผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลตําบลมวกเหล็ก (ศูนย
สุขภาพชุมชนเทศบาล ต.มวกเหล็ก) 

ปฐมภูมิ 

2.โครงการ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ปฐมภูมิ 
3.โครงการพลัง อสม.รวมใจสรางสุขภาพดีดวยวิถีแพทยแผนไทย แผนไทย 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายนักฟนฟูชุมชน อ.มวกเหล็ก เวชศาสตรฟนฟู 

 เปาประสงคท่ี 2 
ประชาชนสุขภาพ
ดี 

2.รอยละการบรรลุตามคา
เปาหมายของตัวชี้วัดตาม
สุขภาพ 5 กลุมวัย  และ 
Service Plan 

รอยละ75 3.การดูแลสุขภาพ
ทุกกลุมวัย 

1.โครงการ พัฒนามาตรฐานการฝากครรภคุณภาพ งานผูคลอด 
2.โครงการ พัฒนาคุณภาพงานสูติกรรมเพ่ือความปลอดภัย งานผูคลอด 

3.โครงการ พัฒนาระบบการสงตอมารดาทารก งานผูคลอด 

4.โครงการ พัฒนาการดูแลมารดาและทารกเพ่ือลดภาวะเสี่ยง งานผูคลอด 

5.โครงการ CPR  New born งานผูคลอด 
6.แผนพัฒนาระบบการใหบริการคลินิกเตรียมความพรอมกอนตั้งครรภ ปฐมภูมิ 
7.โครงการ ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ปฐมภูมิ 
8.โครงการ สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

9.แผนการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน ปฐมภูมิ 

10.แผนงานพัฒนาเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการคัดกรองภาวะซีดในเด็ก 
อําเภอมวกเหล็ก ป 2564 

ปฐมภูมิ 

11.โครงการ พัฒนาศักยภาพยุวอาสาสมัครสาธารณสุขดวยสุขบัญญัติ    
    10 ประการ ป 2564 

ปฐมภูมิ 

12.โครงการ พัฒนาระบบการเขาถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุน - ปฐมภูมิ 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดกํากับเปาประสงค ผลงาน
2563 

กลยุทธ ป 2564 โครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

    3.การดูแลสุขภาพ
ทุกกลุมวัย (ตอ) 

อําเภอมวกเหล็ก  ป 2564  
13.โครงการ ชาวมวกเหล็กรวมใจปองกันอุบัติภัยทางถนน ER 
14.ผูสูงอายุสามารถรับบริการฟนเทียมใกลบาน ทันตกรรม 
15.โครงการ คัดกรองผูสูงอายุเชิงลึก 1 ตําบล 1 อําเภอ ปฐมภูมิ 

16.แผนงานการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

17.แผนงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลมวกเหล็ก ปฐมภูมิ 

18.แผนคัดกรองตาตอกระจกผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบรพ.มวกเหล็ก ปฐมภูมิ 

    4. การพัฒนางาน
ตาม Service plan 

1.โครงการ เพ่ิมการเขาถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป 2564 ปฐมภูมิ 

2.โครงการ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต อบต.มิตรภาพ (หมู 1 2 3 4 5 6 7 8 10) 

ปฐมภูมิ 

3.โครงการ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต เทศบาล(หมู 1 3 9) 

ปฐมภูมิ 

4.โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง ปฐมภูมิ 

5.โครงการ พัฒนาระบบบริการบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติด อําเภอ
มวกเหล็กป 2564 

ปฐมภูมิ 

6.โครงการ ติดตามเฝาระวังผูปวยโรคจิตท่ีเสี่ยงกอความรุนแรง(SM-
IV)ในชุมชนอําเภอมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

7.โครงการ เฝาระวังภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
อําเภอมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

8.แผนการ เยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง ติดบานติดเตียงและผูพิการ ใน
เขตรับผิดชอบของรพ.มวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

9.แผนพัฒนา ระบบการดูแลตอเนื่อง COC 
 

ปฐมภูมิ 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดกํากับเปาประสงค ผลงาน
2563 

กลยุทธ ป 2564 โครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

    4. การพัฒนางาน
ตาม Service plan 

(ตอ) 

10.โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผูปวยเบาหวาน (DM) OPD 
11.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองผูปวยชะลอไตเสื่อม CKD OPD 
12.โครงการ พัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรค (TB) OPD 
13.โครงการ พัฒนาระบบริการคลินิก ARV OPD 
14.โครงการ พัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญตอเนื่องเครือขาย
อําเภอมวกเหล็ก 

IPD 

15.โครงการ รูเร็วรอด  ปลอดภัย Stroke  STEMI Sepsis  HI IPD 
16.โครงการทบทวน อุบัติการณเพ่ือความ ปลอดภัย IPD 
17. โครงการ Palliative  care IPD 
18.พัฒนางาน Intermediate bed IPD 
19.ทาฟลูออไรดปองกันฟนผุ ทันตกรรม 
20.แผนใหบริการทันตกรรม และใหทันตสุขศึกษาในเด็กประถมศึกษา  ทันตกรรม 
21.แผนตรวจฟนโรคเรื้อรัง ทันตกรรม 
22.รณรงคการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันในเด็กมัธยม ทันตกรรม 
23.แผนเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย ปฐมภูมิ 
24.แผนการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ ปฐมภูมิ 
25.แผนการปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเดินอาหารและน้ํา ปฐมภูมิ 
26.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคเรื้อรัง PCT 

    5. การพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

1.โครงการ การพัฒนาเครือขายในระบบการแพทยฉุกเฉิน ER 
2.โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ER 
3.โครงการ การสรางเครือขายการแพทยฉุกเฉิน ER 
4.โครงการ การตอบโตสาธารณภัยและการทํางานเปนทีมรวมกับ
เครือขาย 

ER 
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    5. การพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

(ตอ) 

5.โครงการ การแพทยฉุกเฉินเพ่ือประชาชน ER 
6.โครงการ การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับการใชบริการ
การแพทยฉุกเฉิน อําเภอมวกเหล็ก 

ER 

7. ซอมแผน Code Blue ER 
8. ซอมแผนรับมือโรคระบาด  โควิด-19 IC 
9.โครงการ การตอบโตสาธารณภัยสถานการณอุบัติเหตุกลุมชน (Mass 
causaulty) และการทํางานเปนทีมรวมกับเครือขาย 

ER 

10.โครงการ การจัดการเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล ER 
    6. การพัฒนาระบบ

การดูแลกลุมโรค
สําคัญในพ้ืนท่ี 

1.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรค ฉุกเฉิน (Stroke, STEMI ,Sepsis , 
HI ,Multiple trauma) 

PCT 

2.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคท่ีตองดูแลตอเนื่อง (Palliative 
care, Intermediate care) 

PCT 

 เปาประสงคท่ี 3 
ระบบสุขภาพมี

คุณภาพ
ประชาชน
ไววางใจ   

3.ระดับความสําเร็จของ
ระบบสุขภาพท้ัง 3 ระดับ 
ประกอบดวย 

 7. P2P  Safety 1.โครงการพัฒนาระบบ ทบทวนอุบัติการณทางคลินิกระดบัรุนแรง PCT 

3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ 
/DHS 

ระดับ3 2. medication safety PTC 

3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ 
F2/HA 

RS2 3.โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง RM 

3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
/PCC 

ระดับ3 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. IC 

  5.โครงการ 2P Safety ป 2564 คกก.2P 
6.โครงการ พัฒนากลไกเพ่ือคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบ
บริการสุขภาพอยางมีสวนรวม 

HA 
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     7.โครงการ เยี่ยมประเมินเพ่ือรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตอ
อายุข้ัน3 (Re-accreditation Survey :RS3) 

HA 

8.โครงการ สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนา คุณภาพอยาง
ยั่งยืน คปสอ.มวกเหล็ก ป2564 

HA 

9.แผนการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารคุณภาพ หองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ตามมาตรฐานกระทรวง สาธารณสุข 

LAB 

10.แผนการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการการตรวจรังสีการแพทย X-ray 
11.แผนการประเมินคุณภาพบริการดานการแพทยแผนไทย แผนไทย 
12.แผนการประเมินคุณภาพบริการดาน NCD plus CM 
13.แผนการประเมินคุณภาพบริการดาน โภชนาการ โภชนาการ 

       
2.พัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ
ใหเอ้ือตอ
การจัดการ

ระบบบริการ
สุขภาพ 

1.ระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 

พรอมใช 

4. ระดับความสําเร็จของ
การจัดการขอมูล 
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับ4 1.Smart  
Hospital 

1.โครงการพัฒนาระบบ Smart hospital โรงพยาบาลมวกเหล็ก สารสเทศ 
2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคอมพิวเตอรเครือขายโรงพยาบาล ป 
2564 

สารสเทศ 

3.โครงการพัฒนาระบบ Smart office สารสเทศ 

5.ระดับความสําเร็จของ
ระบบคลังขอมูลสุขภาพ
อําเภอ 

ระดับ4 2.พัฒนาระบบ
คลังขอมูลสุขภาพ

อําเภอ 

1.โครงการพัฒนาความสมบูรณของขอมูลสุขภาพ คปสอ.มวกเหล็ก สารสเทศ 

2.โครงการอบรมทบทวนการบันทึกเวชระเบียนและการวินิจฉัยเบื้องตน สารสเทศ 

3.โครงการพัฒนาความรูทักษะดานคอมพิวเตอรโรงพยาบาลมวกเหล็ก สารสเทศ 

4.โครงการเสริมมาตรการการจัดการความปลอดภัยของขอมูล
โรงพยาบาล 

สารสเทศ 

3.พัฒนาระบบ 
Telemedicine 

 

1.โครงการพัฒนาระบบ Telemedicine (Muaklek  TeleHealth) สารสเทศ 
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3.พัฒนา
บุคลากรให
ครอบคลุม

ดาน
สมรรถนะ 
สุขภาพ 
ความ

ปลอดภัย
และความสุข

ในการ
ทํางาน 

1. บุคลากร (เกง) 
มีสมรรถนะท่ี
จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ 
ใฝเรียนรู สราง
นวัตกรรม สราง

ผลงานท่ีดี 

1.ระดับความสําเร็จของ
บุคลากรมีสมรรถนะผาน
เกณฑ 

23.53 1.พัฒนาสมรรถนะ 1. แผนพัฒนาสมรรถนะบคุลากร HRD 
2. แผนพัฒนา อัตรากําลัง HRD 

2.รอยละหนวยงานมีผลงาน 
CQI นวัตกรรม R2R 

รอยละ
100 

2.เสริมสราง
นวัตกรรม 

3.โครงการ พัฒนาทักษะบุคลากรดานงานวิจัย /R2R ป 2564 HRD 

2.บุคลากร (ดี) มี
การคุมครองสิทธิ

ผูปวย มีการ
เคารพในศักดิ์ศรี
ของความเปน
มนุษย ในทุก

ข้ันตอนของการ
ดูแล 

3.ระดับความสําเร็จเรื่อง
การพิทักษสิทธิ์ผูปวย 

ระดับ4 3.smart  service 1.โครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริการสูความเปนเลิศ HRD 

4.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรม 

ระดับ5 4.โรงพยาบาล
คุณธรรม 

3.โครงการ รพ.คุณธรรม และความโปรงใส ป 2564 HRD 

4.โครงการ ธรรมะสรางสุข HRD 

3. บุคลากร (รัก) 
มีความผูกพันตอ

องคกร 

5.รอยละบุคลากรมีความ
ผูกพันตอองคกร 

74.46 5.บุคลากรมี
ความสุข 

โครงการ พัฒนาองคกรคุณภาพ (OD) HRD 

โครงการ ถายทอดประสบการณจากพ่ีสูนอง HRD 

โครงการ สานสัมพันธ ประดูแดง HRD 

4. บุคลากรมี (สุข
ภาวะ)พฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีและมี
สภาวะสุขภาพดี 

6.รอยละบุคลากรมีผลการ
ตรวจสุขภาพอยูในเกณฑ
ปกติ 

24.87 6.บุคลากรมี
สุขภาพดี 

โครงการ พัฒนาตนแบบสุขภาพดี HPH 

โครงการ สรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย ป 2564 HPH 

โครงการ ตรวจสุขภาพประจําป HPH 

โครงการ อาหารปลอดภัย กินผักปลอดสาร โภชนาการ 

โครงการ เกษตรอินทรีย วิถีมวกเหล็กตอเนื่อง ชมรมสวนผัก 
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4.พัฒนา
ระบบการ
บริหาร

จัดการดาน
การเงินการ
คลังและ

ทรัพยากรให
มี

ประสิทธิภาพ 

1. มีการบริหาร
ความเสี่ยงดาน
การเงินการคลัง

อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.ระดับความสําเร็จของการ
สอบทานและประเมินผล

การควบคุมภายใน 

ระดับ3 1.การพัฒนาการ
บริหารจัดการโดย
หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการ ITA  EIA บริหาร 

2.ระดับการวิกฤตทางดาน
การเงิน 

ระดับ2 2.การพัฒนาระบบ
การบริหารการเงิน

การคลัง 

1.โครงการ ขับเคลื่อนคณะกรรมการเฝาระวังสถานการณการเงินการ
คลัง (CFO) 

CFO 

2.โครงการ ตรวจสอบภายในระดับอําเภอ บริหาร 
3.แผนปฏิบัติงานการพัฒนาประสิทธิภาพของงานเรียกเก็บ ประกันฯ 
4.แผนพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ประกันฯ 

2.มีระบบกํากับ
ดูแลการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.ระดับความสําเร็จของ
ความเพียงพอและพรอมใช

อุปกรณเครื่องมือ 

ระดับ3 3.การพัฒนาระบบ
การบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (ระบบ
สาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดลอม ,
เครื่องมือ-ครุภณัฑ) 

1.โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริหาร 
2.แผนพัฒนาความพรอมใชของระบบสาธารณูปโภค ENV 
3. โครงการ 5 ส. ตอเนื่อง ยั่งยืน  
4.โครงการวันสิ่งแวดลอมโลกอนุรักษลําน้ํามวกเหล็ก ENV 

5.แผนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ENV 

6.โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล ENV 

7.โครงการ การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะรี-
ไซเคิล 

ENV 

8.แผนพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย ENV 

9.โครงการบํารุงรักษาทบทวนการใชเครื่องมือแพทยท่ีมีความเสี่ยงสูง INS 
10.แผนจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก INS 
10.แผนจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก INS 

    4.แผนตอบโตสา
ธารณภัย 

 
 

1.โครงการซอมแผนระงับอัคคีภัยและน้ําทวม ENV 
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 ผูนําทุกระดับมี
สมรรถนะดาน
การนํา การ

บริหารจัดการ 
การกํากับดูแล 

การปรับปรุงงาน 
(Managerial 

competency) 

4.ระดับความสําเร็จของทีม
นําดานสมรรถนะการ
บริหารจัดการองคกร 

NA 5.พัฒนาสมรรถนะ
ทีมนํา 

1.โครงการ การพัฒนาสมรรถนะดานการนํา HRD 

2.แผนพัฒนา สมรรถนะทีมนํา  (กับสม) HRD 

3.โครงการ พัฒนาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี HRD 

4.โครงการพัฒนา สมรรถนะดานคอมพิวเตอรสําหรับหัวหนางาน HRD+IM 

 
 



 



เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 1 โครงการ พัฒนาเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอําเภอมวกเหล็ก/(PCC (ตอเนื่อง) 30,000 ปฐมภูมิ

2 แผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลตําบลมวกเหล็ก (ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาล ต.  - อปท ปฐมภูมิ

3 โครงการ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 22,500 ปฐมภูมิ

4 โครงการ พลัง อสม. รวมใจสราง สุขภาพดี  ดวยวิถีแพทยแผนไทย  - อปท แพทยแผน

ไ
5 โครงการพัฒนาศักยภาพแกเครือขายนักฟนฟูชุมชนอําเภอมวกเหล็ก 8,000 เวชศาตรฟนฟู

6 โครงการ พัฒนามาตรฐานการฝากครรภคุณภาพ 0 งานผูคลอด

7 โครงการ พัฒนาคุณภาพงานสูติกรรมเพื่อความปลอดภัย 1,000 งานผูคลอด

8 โครงการ พัฒนาระบบการสงตอมารดาทารก 0 งานผูคลอด

9 โครงการ พัฒนาการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดภาวะเสี่ยง 0 งานผูคลอด

10 โครงการ CPR  New born 5,000 งานผูคลอด

11 แผนพัฒนา ระบบการใหบริการคลินิกเตรียมความพรอมกอนตั้งครรภ 0 ปฐมภูมิ

12 โครงการ ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 50,000 ปฐมภูมิ

13 โครงการ สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป ในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลมวกเหล็ก 10,000 ปฐมภูมิ

14 แผนการ ดําเนินงานอนามัยโรงเรียน 0 ปฐมภูมิ

15 แผนงาน พัฒนาเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการคัดกรองภาวะซีดในเด็ก อําเภอมวกเหล็ก ป 2564 0 ปฐมภูมิ

16 โครงการ พัฒนาศักยภาพยุวอาสาสมัครสาธารณสุขดวยสุขบัญญัติ 10 ประการ ป 2564 6,330 ปฐมภูมิ

17 โครงการ พัฒนาระบบการเขาถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุน อําเภอมวกเหล็ก  ป 2564 0 ปฐมภูมิ

18 โครงการ ชาวมวกเหล็กรวมใจปองกันอุบัติภัยทางถนน 0 ER

19 โครงการ ผูสูงอายุสามารถรับบริการฟนเทียมใกลบาน 8,400 ทันตกรรม

20 โครงการ คัดกรองผูสูงอายุเชิงลึก 1 ตําบล 1 อําเภอ 30,000 ปฐมภูมิ

21 แผนงาน การจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขต

 

 - อปท ปฐมภูมิ

22 แผนงาน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลมวกเหล็ก  - อปท ปฐมภูมิ

23 แผนงาน คัดกรองตาตอกระจกผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมวกเหล็ก  - อปท ปฐมภูมิ

1.ประชาชนและชุมชน

มีสวนรวมในการ

วางแผนและจัดการ

ระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

3.การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย2.ประชาชนสุขภาพดี

2.การพัฒนาระบบสุขภาพแบบ

มีสวนรวมของภาคีเครือขาย



เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอบ

24 โครงการ เพิ่มการเขาถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป 2564 14,000 ปฐมภูมิ

25 โครงการ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต 

อบต.มิตรภาพ (หมู 1 2 3 4 5 6 7 8 10)

 - 82,350 ปฐมภูมิ

26 โครงการ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต 

   

36,850 ปฐมภูมิ

27 โครงการ คัดกรองมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง 10,000 ปฐมภูมิ

28 โครงการ พัฒนาระบบบริการบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติด อําเภอมวกเหล็กป 2564 8,000 ปฐมภูมิ

29 โครงการ ติดตามเฝาระวังผูปวยโรคจิตที่เสี่ยงกอความรุนแรง(SM-IV)ในชุมชนอําเภอมวกเหล็ก 10,000 ปฐมภูมิ

30 โครงการ เฝาระวังภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตายอําเภอมวกเหล็ก 10,000 ปฐมภูมิ

31 แผนการ เยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง ติดบานติดเตียงและผูพิการ ในเขตรับผิดชอบของรพ. 0 ปฐมภูมิ

32 แผนพัฒนา ระบบการดูแลตอเนื่อง COC 0 ปฐมภูมิ

33 โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผูปวยเบาหวาน (DM) 15,000 OPD

34 โครงการ พัฒนาศักยภาพ การดูแลตนเอง ของผูปวยชะลอไตเสื่อม (CKD) 10,000 OPD

35 โครงการ พัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรค (TB) 15,000 OPD

36 โครงการ พัฒนาระบบริการคลินิก ARV 21,200 OPD

37 โครงการ พัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญตอเนื่องเครือขายอําเภอมวกเหล็ก 0 IPD

38 โครงการ รูเร็วรอด  ปลอดภัย Stroke  STEMI Sepsis  HI 0 IPD

39 โครงการ ทบทวน อุบัติการณเพื่อความ ปลอดภัย 0 IPD

40 โครงการ Palliative  care 0 IPD

41 โครงการ พัฒนางาน Intermediate bed 0 IPD

42 โครงการ ทาฟลูออไรดปองกันฟนผุ 24,000 ทันตกรรม

43 แผนการ ใหบริการทันตกรรม และใหทันตสุขศึกษาในเด็กชั้นประถมศึกษา 24,000 ทันตกรรม

44 แผนงาน ตรวจฟนโรคเรื้อรัง 0 ทันตกรรม

45 โครงการ รณรงคการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันในเด็กมัธยม 10,000 ทันตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

2. ประชาชนสุขภาพดี 4. การพัฒนางานตาม Service 

plan



เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอบ

46 แผนงาน เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย 0 ปฐมภูมิ

47 แผนงาน ปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ 0 ปฐมภูมิ

48 แผนงาน ปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเดินอาหารและน้ํา 0 ปฐมภูมิ

49 โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคเรื้อรัง 4,500 PCT

50 โครงการ การพัฒนาเครือขายในระบบการแพทยฉุกเฉิน 10,000 ER

51 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 28,000 ER

52 โครงการ การสรางเครือขายการแพทยฉุกเฉิน 8,000 ER

53 โครงการ การตอบโตสาธารณภัยและการทํางานเปนทีมรวมกับเครือขาย 0 ER

54 โครงการ การแพทยฉุกเฉินเพื่อประชาชน 0 ER

55 โครงการ การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ กับการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน อําเภอมวกเหล็ก 0 ER

56 โครงการ ซอมแผน Code Blue 0 ER

57 โครงการ ซอมแผนรับมือโรคระบาด  โควิด-19 2,000 IC

58 โครงการ การตอบโตสาธารณภัยสถานการณอุบัติเหตุกลุมชน (Mass causaulty) และการ 20,000 ER

59 โครงการ การจัดการเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล 5,000 ER

60 โครงการ พัฒนาการดูแลกลุมโรค ฉุกเฉิน (Stroke, STEMI ,Sepsis , HI ,Multiple trauma) 12,000 PCT

61 โครงการ พัฒนาการดูแลกลุมโรคที่ตองดูแลตอเนื่อง (Palliative care, Intermediate care) 12,000 PCT

62 โครงการ พัฒนาระบบ ทบทวนอุบัติการณทางคลินิกระดับรุนแรง 20,000 PCT

63 โครงการ medication safety 12,250 PTC

64 โครงการ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 29,700 RM

65 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 22,400 IC

66 โครงการ 2P Safety ป 2564 30,000 2P Safety

67 โครงการ พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม 11,100 HA

68 โครงการ เยี่ยมประเมินเพื่อรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตออายุขั้น3 

  

100,000 HA

ยุทธศาสตรที่ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

4. การพัฒนางานตาม Service 

plan

2.ประชาชนสุขภาพดี

7. P2P  Safety3. ระบบสุขภาพมี

คุณภาพประชาชน

ไววางใจ

5. การพัฒนาระบบการแพทย

ฉุกเฉิน

6. การพัฒนาระบบการดูแลกลุม

โรคสําคัญในพื้นที่



เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอบ

69 โครงการ สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา คุณภาพอยางยั่งยืนคปสอ.มวกเหล็ก2564 50,000 HA

70 แผนการ ตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารคุณภาพ หองปฏิบัติการทางการแพทย ตาม

 

 - เทคนิค

71 แผนการ ประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการการตรวจรังสีการแพทย  - รังสีวิทยา

72 แผนการ ประเมินคุณภาพบริการดานการแพทยแผนไทย  - แพทยแผน

ไ
73 แผนการ ประเมินคุณภาพบริการดาน NCD plus  - OPD

74 แผนการ ประเมินคุณภาพบริการดาน โภชนาการ  - โภชนาการ

ยุทธศาสตรที่ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

3. ระบบสุขภาพมี

คุณภาพประชาชน

ไววางใจ

7. P2P  Safety



เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอ

1 โครงการ พัฒนาระบบ Smart hospital โรงพยาบาลมวกเหล็ก 198,000 IM

2 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอรเครือขายโรงพยาบาล ป 2564 368,500 IM

3 โครงการ พัฒนาระบบ Smart office 28,700 IM

4 โครงการ พัฒนาความสมบูรณของขอมูลสุขภาพคปสอ.มวกเหล็ก QOF IM

5 โครงการ อบรมทบทวนการบัทึกเวชระเบียนและการวินิจฉัยเบื้องตน 23,400 IM

6 โครงการ เสริมมาตรการการจัดการความปลอดภัยของขอมูลโรงพยาบาล 0

3.พัฒนาระบบ Telemedicine 7 โครงการ พัฒนาระบบ Telemedicine (Muaklek TeleHealth) 11,500

ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ

1.ระบบสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ พรอมใช

1.Smart  Hospital

2.พัฒนาระบบคลังขอมูล

สุขภาพอําเภอ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนา 1.จํานวนเครือขาย 1.แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา PCC รพ.สต.ซับสนุนและ 30,000    เงินบํารุง / / / / คุณรุงทิพย 

เครือขายหนวย หนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองยางเสือ โดยภาคีเครือขายในชุมชนเขารวม

บริการปฐมภูมิ (สะสม)อยางนอย 3 ทีม 2.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

อ.มวกเหล็ก 2.ระดับความสําเร็จของ รพ.สต.ซับสนุน  และรพ.สต.หนองยางเสือ เพื่อชี้แจงแนวทางดําเนินงาน 

PCC ตอเนื่อง การพัฒนาเครือขาย รับฟงความตองการของภาคีเครือขาย

บริการปฐมภูมิ 3.จัดประชุมทีมสหวิชาชีพและอสม.ออกแบบระบบบริการในPCC 

รพ.สต.ซับสนุน และ 4.ประสานแพทยและทีมสหวิชาชีพไปใหบริการสุขภาพ ที่ 

รพ.สต.หนองยางเสือ PCC รพ.สต.ซับสนุน และรพ.สต.หนองยางเสือ  3 วัน/สัปดาห

5.เชื่อมประสานระบบงานที่เกี่ยวของระหวาง รพช.แมขายและPCC

6.จัดทําเอกสารประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนเครือขายหนวยบริการ

ปฐมภูมิ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2. การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

1 แผนพัฒนา ระดับความสําเร็จการ 1. ประชุมชี้แจงนโยบายและรวมวางแผนพัฒนา บูรณาการ / / / / คุณดุษฎี

คลินิก ดําเนินงานหนวยบริการ คลินิกหมอครอบครัวโดยบูรณาการ กับ อปท

หมอครอบครัว ปฐมภูมิ กับการดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลมวกเหล็ก

เทศบาลตําบล 2. แตงตั้งคณะกรรมการรวมกับเทศบาลฯ

มวกเหล็ก 3. ประชุม คกก. กําหนดแนวทาง รูปแบบการจัดบริการ

(ศูนยสุขภาพ 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมสหสาขาวิชาชีพ, อสม., 

ชุมชนเทศบาล และคณะกรรมการ

ตําบลมวกเหล็ก) 5. ศึกษาดูงาน PCC.ตนแบบ

6. จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว บูรณาการศูนยสุขภาพชุมชน

เทศบาลตําบลมวกเหล็ก

7. จัดบริการฯ โดยแพทยเวชศาสตรครอบครัว 3 ครั้ง/สัปดาห

8. ประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนหนวยบริการ/

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิฯ

9. ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2. การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

2 พัฒนาอาสาสมัคร 1. รอยละ 80 ของ 1.จัดประชุมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ 22,500    เงินบํารุง  /  /  /  / คุณชนพัฒน

สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข 2.อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค

ในชุมชน มีความสามารถในการ และฟนฟูสภาพในเขตพื้นที่โดยการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก

ดําเนินงานสรางเสริม 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

สุขภาพเชิงรุกตลอดจน ในการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกแกอาสาสมัครสาธารณสุขโดยวิทยากร

สามารถถายทอดความ ผูชํานาญดานสาธารณสุขและติดตามผลการดําเนินงานปญหาและ

รูแกประชาชนในการ อุปสรรคเพื่อพัฒนาความรูทักษะในการดําเนินงานและโอกาสพัฒนา

ชวยเหลือผูมีปญหา ตอไปตลอดจนสามารถถายทอด

สุขภาพเบื้องตนได ความรูแกประชาชนในการชวยเหลือผูมีปญหาสุขภาพเบื้องตนได

4.สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2. การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

กลุมงาน :  แพทยแผนไทย , เวชศาสตรฟนฟู

1 2 3 4

3 พลัง อสม. 1.สงเสริมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในศูนยรวมสุข อปท.  /  /  /  / คุณวิราวัลย

รวมใจสราง 2.อบรม อสม. ใหมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ

สุขภาพดี ดานแพทยแผนไทยสามารถดูแลผูปวยในพื้นที่ได

ดวยวิถี 3.สงเสริมสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ

แพทยแผนไทย

4 พัฒนาศักยภาพ 1.นักฟนฟูชุมชน 1.ประชุมคณะทํางาน 8,000  /  /  /  / คุณชญานี

แกเครือขาย ไดรับการพัฒนา 2.ประชาสัมพันธการอบรม

นักฟนฟูชุมชน ศักยภาพ 100% 3.อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายนักฟนฟูชุมชน

อําเภอมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก

4.สรุปผลการดําเนินโครงการ

20คน*100บาท*4ครั้ง

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : งานผูคลอด

1 2 3 4

1 พัฒนามาตรฐาน 1.หญิงตั้งครรภ 1.ลงขอมูลในแฟมANC prenatalและPosnatal 0 คุณผุสดี

การฝากครรภ ฝากครรภครั้งแรก ใหครบถวนสมบูรณ

คุณภาพ กอน12สัปดาห >60% 2.สงเสริมกลไกขับเคลื่อนในการประชุมคณะกรรมการ

1.หญิงตั้งครรภ งานอนามัยแมและเด็กสรางความเขาใจและมอบ

ฝากครรภครบ 5 ครั้ง หมายงานแกบุคลากรในเขตรับผิดชอบ

ตามเกณฑ >60% 3.ติดตามประเมินผล

2 พัฒนาคุณภาพ 1.รอยละของมารดา 1.สนับสนุนบุคลากรในหนวยงานคิดคนนวตกรรมเพื่อพัฒนางาน 1,000 คุณผุสดี

งานสูติกรรมเพื่อ ตกเลือดหลังคลอด<2% หรือแกปญหาในงานประจํา

ความปลอดภัย 2.มีนวัตกรรม 2.สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัย 

อยางนอย 1ชิ้นงาน นวัตกรรม และ CQI ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

3.พัฒนาสมรรถนะดานกําลังคนใหมีความเชี่ยวชาญในงาน

3 พัฒนาระบบการ 1. มารดาทารกที่สงตอ1.วิเคราะหและประเมินตนเอง/ทบทวนปญหาการ 0 คุณผุสดี

สงตอมารดาทารก ปลอดภัยไมมีภาวะ สงตอมารดาทารก

แทรกซอน 2.การปฏิบัติตามแนวทางการสงตอ

3.การติดตามประเมินผล

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : งานผูคลอด

1 2 3 4

4 พัฒนาการดูแล 1.อัตราหญิงตั้งครรภมี พัฒนาการดูแลมารดาทารกเพื่อลดภาวะเสี่ยง 0  /  /  /  / คุณผุสดี

มารดาและทารก ภาวะโลหิตจางจากการ1.กําหนดกลุมเปาหมาย

เพื่อลดภาวะเสี่ยง ขาดธาตุเหล็ก≤10%    1.1ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ

2.อัตราทารกที่มีภาวะ    1.2.การคลอดกอนกําหนด

การคลอดกอนกําหนด    1.3.ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย

 ≤ 4%    1.4.การตั้งครรภในวัยรุน

3.อัตราทารกน้ําหนัก 2.ประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงกลุมเปาหมาย

≤2500gmในมารดาที่ 3.พัฒนาระบบการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย

ANC<7% 4.ติดตามประเมินผล

5 โครงการ 1.อัตราตายทารก 1.อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในดานการชวยฟนคืนชีพ 5,000  / คุณผุสดี

CPR new born แรกเกิด อายุนอยกวา ทารกแรกเกิด 

28 วัน < 3.7/พัน  -กลุมเปาหมาย แพทย พยาบาล จํานวน 59 คน

ทารกแรกเกิดมีชีพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

6 แผนพัฒนา 1.มีคลินิกเตรียมความ 1.ประชุมทีมผูเกี่ยวของเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 0 / / / / คุณปยะนาถ

ระบบการ พรอมกอนตั้งครรภ     2.จัดทําแนวทางการใหบริการคลินิกเตรียมความพรอมกอน

้

คุณชุติมา

      ใหบริการ อยางเปนรูปธรรม        3.สงแนวทางการใหบริการแกผูบังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ

คลินิกเตรียม  2.มีมาตรฐาน/ ความถูกตอง 

ความพรอม แนวทาง 4.เสนอแนวทางการใหบริการแกผูอํานวยการเพื่อบังคับใช

กอนตั้งครรภ การใหบริการคลินิก

7 โครงการปองกัน เพื่อกระตุนและดูแล 1.ประชุมผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก คลินิกวัยรุน 50,000 เงินบํารุง / / / / คุณปยะนาถ

การตั้งครรภ รักษาอยางถูกตอง คลินิกฝากครรภ คลินิกวางแผนครอบครัวเพื่อชี้แจงแนวทาง คุณชุติมา

ในวัยรุน ครบถวน100% การดําเนินงาน

อําเภอมวกเหล็ก มารดาวัยรุนอําเภอ 2. ประสานกลุมงานเภสัชกรรมฯเพื่อจัดหายาฝงคุมกําเนิดใหมี

จังหวัดสระบุรี มวกเหล็กที่คลอดบุตร เพียงพอ

ในโรงพยาบาล 3.คัดกรองมารดาวัยรุนที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภและ

มวกเหล็กไดรับบริการ คลินิกหลังคลอด 

ยาฝงคุมกําเนิด๑๐๐% ใหการปรึกษาเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ /Motivational -

Interviewing: MI เลือกวิธีคุมกําเนิดแบบกึ่งถาวร/ยาฝงคุมกําเนิด

4.ลงทะเบียนและกําหนดวันนัดหมายมารดาวัยรุนที่สมัครใจ

รับบริการฝงยาคุมกําเนิดหลังคลอด

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

โครงการปองกัน 5.ใหบริการฝงยาคุมกําเนิดแกมารดาวัยรุนหลังคลอดตั้งแตกอน คุณปยะนาถ

การตั้งครรภ จําหนายออกจากโรงพยาบาล คุณชุติมา

ในวัยรุน หรือในวันที่มารับบริการตรวจหลังคลอด

อําเภอมวกเหล็ก 6.ประสานขอมูลกับงานเรียกเก็บเพื่อบันทึกขอมูลในระบบ E-Claim

จังหวัดสระบุรี 7.ติดตามมารดาวัยรุนที่ไมมารับบริการตามนัด เชน ไปคลอดที่ 

(ตอ) รพ.อื่น  หรือ ไมมาตรวจหลังคลอด

8.ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินการโครงการ

8 โครงการสงเสริม 1.รอยละความ 1.จัดประชุม ชี้แจง กลวิธีการดําเนินงานตามโครงการ 10,000 เงินบํารุง / / / / คุณปยะนาถ

พัฒนาการเด็ก เด็กอายุ9,18,30,42,60 กับคณะทํางานทราบ          คุณชุติมา

0-5 ป ในคลินิก เดือน ไดรับการตรวจ 2. สํารวจและจัดทําทะเบียนรายชื่อกลุมเปาหมาย

สุขภาพเด็กดี คัดกรอง80%            ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

รพ.มวกเหล็ก 2.รอยละเด็ก 0-5ปพบ 3.จัดหาอุปกรณสงเสริมพัฒนาการเด็กตามชวงอายุ

สงสัยพัฒนาการลาชา 4.ตรวจพัฒนาการเด็กตามชวงอายุ และติดตามเด็กที่สงสัย

อยางนอยรอยละ20 พัฒนาการลาเพื่อกระตุนและดูแลรักษาอยางถูกตอง

 3.รอยละเด็กที่มี 5.ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผล

พัฒนาการ สงสัยลาชา การดําเนินการโครงการ

ไดรับการติดตามกระตุน

พัฒนาการ 100%

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

9 แผนการ 1.รอยละ100 นักเรียน 1.สํารวจจํานวนและขอมูลนักเรียน  บันทึก/ปรับปรุงขอมูลบัญชี5 0 / คุณกาญจนาพร

ดําเนินงาน ชั้นป.6ไดรับวัคซีนdT 2.วางแผนดําเนินงาน กําหนดตารางใหบริการ /

อนามัยโรงเรียน 2.รอยละ100 นักเรียน 3.ประสานขอมูลกับโรงเรียน ผูปกครอง /

หญิงชั้นป.5ไดรับ 4.ใหบริการตามแผนบริการสุขภาพวัยเรียน

วัคซีน HPV   4.1 สรางเสริมภูมิคุมกันโรค / /

3.รอยละ 90 นักเรียน   4.2 ตรวจสุขภาพ / /

ชั้นป.1-ป.6ไดรับการ 5.บันทึกขอมูลการใหบริการใน One Stop Service และบัญชี5 

ตรวจสุขภาพ โปรแกรม HOSxP / /

โดยเจาหนาที่   5.1 ขอมูลการใหบริการ ภาคเรียนที่1 เม.ย.-ก.ย. /

สาธารณสุข (กอนวันที่ 15 สิงหาคม 2564)

4.รอยละ100นักเรียน   5.1 ขอมูลการใหบริการ ภาคเรียนที่2 ต.ค.-ม.ีค. 

ชั้นป.1ไดรับการตรวจ (กอนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565)

สายตา หากพบความ

ผิดปกติไดรับการสงตอ

5.วัยเรียนเด็กอายุ

6-14ป สูงดีสมสวน

รอยละ66

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

10 แผนงานพัฒนา 1.เพื่อเพิ่มการ 1.เด็กกลุมเปาหมาย 1.สํารวจขอมูลกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่และจัดทําทะเบียน 0 / / / / คุณปยะนาถ

เพื่อเพิ่มการ เขาถึงการคัดกรอง ไดรับการตรวจ กลุมเปาหมายแตละหมูบาน                                                                คุณชุติมา

        เขาถึงบริการ ภาวะซีดในเด็กกลุม คัดกรองภาวะซีดไม 2.รณรงคการตรวจคัดกรองภาวะซีดโดยเจาหนาที่สาธารณสุข

คัดกรองภาวะซีด เปาหมาย     นอยกวารอยละ80   ตามกลุมเปาหมายในสถานบริการอยางตอเนื่อง        

ในเด็กอําเภอ 2.เพื่อสงตอเด็กที่ 2.กลุมเปาหมายที่ 3.สงตอผูปวยที่ตรวจพบความเขมขนเลือดนอยกวาปกติเขารับ

มวกเหล็ก ตรวจพบความ ตรวจพบความเขมขน การรักษาอยางถูกตอง ตอเนื่อง และทันทวงที

ป 2564 เขมขนเลือดนอย เลือดนอยกวาปกติ 4.สรุปผลการดําเนินงาน

กวาปกติเขารับ รับการสงตอและ

การรักษา รักษาอยางถูกตอง 

ตอเนื่อง และ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

11 โครงการพัฒนา 1.รอยละ 80 ของผู 1.วางแผนการดําเนินงาน 6,330 เงินบํารุง  /  / คุณกาญจนาพร

ศักยภาพ เขารวมอบรมมีความ 2.ประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการในโรงเรียน  /  /

ยุวอาสาสมัคร รอบรูดานสุขภาพ 3,มีการจัดอบรมการเรียนรู/ใหความรูดานสุขภาพในโรงเรียน  /  /

สาธารณสุข ตามหลักสุขบัญญัติ 4.มีการประเมินผลความรูของยุวอาสาสมัครสาธารณสุข

ดวยสุขบัญญัติ 2.ผานเกณฑการ 1. คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการจัดอบรม           

10 ประการ ประเมินโรงเรียน  จํานวน1ครั้งๆละ30คนๆ1มื้อๆละ25บาท เปนเงิน 750บาท

ป 2564 สุขบัญญัติ  2.คาอาหารกลางวันในการจัดอบรม

แหงชาติระดับดีมาก จํานวน 1 ครั้งๆละ 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 40 บาท = 1,200 บ.  /  /

๓.คาจางเหมาจัดทําปายไวนิลใหความรูขนาด  1.5*๓ เมตร   

 จํานวน 5 ปายๆละ 350 บาท      เปนเงิน 1,750 บาท

 ๔.คาจางเหมาถายเอกสาร จํานวน 6 เรื่อง

จํานวน 30 ชุดๆละ 3 บาท เปนเงิน 540 บาท

แบบทดสอบเรื่องความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 

จํานวน 30 ชุดๆละ 2 บ.   เปนเงิน 60 บาท

แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 30 ชุดๆละ 1 บาท = 30 บ.

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

12 โครงการพัฒนา  รอยละ 30 ของ  1.พัฒนาระบบการชวยเหลือ/สงตอนักเรียนอยางตอเนื่อง 0 / คุณกมลวรรณ

ระบบการเขาถึง กลุมเด็กวัยเรียน โดยความรวมมือกับโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก

บริการจิตเวชเด็ก (ป.1-ป.6)  2.เยี่ยมสํารวจเพิ่อรับฟงปญหาโรงเรียนที่มีขอจํากัดในการเขาถึง

และวัยรุน อําเภอมวกเหล็ก บริการ ปรับปรุง

อําเภอมวกเหล็ก ไดรับการคัดกรอง

 ป 2564 และเขาถึงบริการฯ

อยางถูกตองและ

เหมาะสม

13 โครงการ ชาว จํานวนผูบาดเจ็บ 1.จัดกิจกรรมรณรงคการปองกันอุบัติเหตุทางถนนรวมกับ ไมใชงบ เขียนแผน งาน คร.

มวกเหล็กรวมใจ จากอุบัติเหตุ เครือขาย รวมกับ พัชรินทร/ER

ปองกันอุบัติภัย ทางถนนลดลง 2. เก็บขอมูลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนรายเดือน งาน คร.

ทางถนน รอยละ 10 3. สรุปขอมุลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนรายเดือน

นําเสนอตอ กบร.

4.สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอ กบร.

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

14 ผูสูงอายุสามารถ สามารถออกใหบริการ ออกใหบริการทําฟนปลอมใน รพสต. 8,400 ทันตกรรม

รับบริการ ทําฟนปลอมในรพสต.  -รพ.สต. ซับสนุน(400*7)  /

ฟนเทียมใกลบาน ทั้ง3แหง รวมไมต่ํากวา  -รพ.สต คลองมวง(400*7)  /

12ราย/ป และให  -สอน.เฉลิมพระเกียรต(ิ400*7)  /

ทันตสุขศึกษาแกผูมา

15 โครงการคัดกรอง 1.รอยละ100 ผูสูงอายุ 1. วิเคราะหขอมูลผูสูงอายุที่ไดรับการ ประเมิน 30,000 เงินบํารุง / / / / น.ส.ดุษฎี

ผูสูงอายุเชิงลึก กลุมเสี่ยงสมองเสื่อม Seamless Care ดานสมองเสื่อมและการพลัดตกหกลม กฤษฎี

1 ตําบล 1 อําเภอ และเสี่ยงพลัดตกหกลม2. ดําเนินการคัดแยกประเมินเชิงลึกดวยแบบประเมิน 

2.รอยละ 100 ของ MMSE, MoCA, TGDS

ผูสูงอายุที่มีผลการ 3. กลุมปกติสงเสริมปองกันโดยโปรแกรมชะลอความเสื่อม

คัดกรองผิดปกติ ที่บาน/ชมรมผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ

ไดรับการสงตอ 4. กลุมเสี่ยงเขาโปรแกรม Brian Rehab.

เพื่อรักษา 5. กลุมผิดปกติไดรับการสงตอเพื่อรักษา

6. ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

16 แผนงานการจัด รอยละ 100 ของกลุม 1.ขั้นเตรียมการ อปท / / / / คุณดุษฎี

บริการดูแล เปาหมายที่มีภาวะ 1.1) ทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลมวกเหล็กสํารวจผูสูงอายุ

ระยะยาวดาน พึ่งพิงในพื้นที่ ในพื้นที่เทศบาลตําบลมวกเหล็กและประเมิน ADL

สาธารณสุข เขตรับผิดชอบ 1.2) CM (ผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข)

สําหรับผูสูงอายุ โรงพยาบาลมีคุณภาพ จัดทํา CP (แผนการดูแลรายบุคคล) และปรึกษาปญหารายกรณี

ที่มีภาวะพึ่งพิง ชีวิตที่ดีขึ้น  ลดภาระ กับสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ (care conference)

ภาวะพึ่งพิงใน ของคนในครอบครัว 2.ขั้นดําเนินงาน

เขตรับผิดชอบ 2.1) รพ.มวกเหล็กโดย CM จัดแบงผูสูงอายุ

รพ.มวกเหล็ก ให CG แตละคนรับผิดชอบดูแล พรอมจัดทํา CP

รายสัปดาห และตารางการปฏิติงานมอบหมายให CG

2.2)CMกํากับติดตามใหคําปรึกษาการดําเนินงานของCGทุกสัปดาห

2.3) CM ประเมินและทบทวน CP รวมกับCG และ ญาติ

อาจปรึกษาปญหารายกรณีกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ

2.4) รพ.มวกเหล็ก จัดบุคลากรสาธารณสุข(ทีมหมอครอบครัว)โดย

ประสานกับ CM ทําหนาที่บริการดูแลดานการพยาบาลฟนฟูสภาพ

รางกายดานโภชนาการ,เภสัชกรรมและดานอื่นๆตามความจําเปน

3.ขั้นสรุปและรายงาน CMที่รับมอบหมาย CGสรุปผลทุกเดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

17 แผนงาน 1) ผูสูงอายุเขารวม 1. กิจกรรมภายในโรงเรียน อปท / / / / คุณดุษฎี

โรงเรียนผูสูงอายุ กิจกรรมไมนอยกวา 1.1) การใหความรูและการสงเสริมสุขภาพตามหลัก 4 อ.

เทศบาลตําบล รอยละ 30 (อาหาร, อารมณ, ออกกําลังกาย, อนามัย)

มวกเหล็ก 2) ผลสรุปจากแบบ 3ส (สมอง, สิ่งแวดลอม, สิทธิ) 1 ย. (ยา)

ประเมินความรูไมนอย-2.2) นันทนาการและฝกอาชีพ 

กวารอยละ 60 2.3) ถายทอดภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม

3) ผลสรุปจากแบบ 2.4) สมุนไพร/ธรรมชาติบําบัด

ประเมินความพึงพอใจ 2. กิจกรรมนอกโรงเรียน  

ไมนอยกวารอยละ 80 2.1) ศาสนา/ประเพณี  

2.2) อาสาสมัคร/บําเพ็ญประโยชน

2.3) เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

18 แผนงานคัดกรอง 1)รอยละ 75 ของ 1. สํารวจขอมูลผูสูงอายุทําแผนการออกตรวจคัดกรอง 0 อปท. / คุณดุษฎี

ตาตอกระจก ผูสูงอายุไดรับการ 2. หนวยเคลื่อนที่รณรงคตรวจตอกระจกผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในเขต คัดกรองตาตอกระจก บูรณาการกับ NCD Clinic

รับผิดชอบ 2)รอยละ 100 ของ 3. สงตอผูสูงอายุที่มีความผิดปกติไปรักษาตอ

รพ.มวกเหล็ก ผูสูงอายุที่มีผล 4. ติดตาม ประเมินผล

ผิดปกติไดรับการ 5. ลงบันทึกผลการตรวจคัดกรองในโปรแกรม vision 2020

สงตอเพื่อการรักษา

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

1 โครงการเพิ่มการ 1.รอยละสตรีกลุม 1.สํารวจขอมูลกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่ จัดทําทะเบียน 14,000   เงินบํารุง / / / / คุณปยะนาถ

เขาถึงบริการ เปาหมายไดรับการ แผนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แตละหมูบาน คุณชุติมา

คัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็ง 2.ประชาสัมพันธและรณรงค เพิ่มการเขาถึงบริการ

ปากมดลูก ปากมดลูก>รอยละ80 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่หลากหลายชองทาง

ป 2564 (ผลงานสะสม2563-2567) 3.อบรมใหความรู แกอสม.เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก

2.รอยละ100 เพื่อสามารถถายทอดความรูเอกสารความรู

กลุมเปาหมายที่ตรวจ แกสตรีกลุมเปาหมายใหสามารถมารับการตรวจ

พบความผิดปกติ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก พรอมแจกเอกสาร

ไดรับการสงตอและ 4.จัดชุดปฏิบัติการอสม.เคาะประตูบานชวนเพื่อนไป

รักษาอยางถูกตอง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตอเนื่อง และทันทวงที 5.รณรงคการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดย จนท.

3.กลุมเปาหมายมีความ สาธารณสุข ตามกลุมเปาหมายในสถานบริการอยางตอเนื่อง

รูสามารถปองกัน 6.ประสานงานเพื่อสงสิ่งสงตรวจไปรพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ตนเองจากโรคมะเร็ง 7.บันทึกผลการตรวจในโปรแกรมฯ

ปากมดลูกไดรอยละ80 8.ประสานสงตอผูที่พบความผิดปกติเพื่อรับการรักษาทันทวงที

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

2 โครงการคัดกรอง 1.รอยละ 90 ของ 1.ประชุม จนท./อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนงานรวมกัน คุณศิริวรรณ

ความเสี่ยงโรค กลุมเปาหมายไดรับ 2.ประสานงานกลุมแกนนําชุมชน /อปท.

เบาหวาน การคัดกรอง 3.สํารวจกลุมเปาหมาย /เตรียมวัสดุอุปกรณ/ประชาสัมพันธ

ความดันโลหิตสูง 2.รอยละ 80 ของ 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูอสม.

การปรับเปลียน กลุมเสี่ยงไดรับการ 5.ดําเนินการคัดกรองรวมกับ อสม.

พฤติกรรมเขต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6.นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP

อบต.มิตรภาพ 3.รอยละ 80 ของ 7.จนท.สาธารณสุขและอสม.ติดตามพรอมแจงผลการคัดกรอง

(หมู 1 2 3 4 5 แกนนําและอสม. และนําเขาสูกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและสงตอ

 6 7 8 10) ที่เขารับการอบรม ประชาชนกลุมปวย

มีความรูทักษะ 8.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ความเขาใจ *** สํารวจขอมูลนํามาจัดระบบบัญชี 1 

สามารถตอบแบบ 1. จัดประชุม จนท./อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนงานรวมกัน 82,350 อปท.  /

ทดสอบความรูเกี่ยว  -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม80คนๆละ2มื้อๆละ25บ.=4,000บ.  /

กับโรคเบาหวาน  -คาอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บ.=4,000 บ.  /

ความดันโลหิตสูงได 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการ  /

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

2 โครงการคัดกรอง  -คาจัดซื้อแผนตรวจน้ําตาลในเลือด70กลองๆละ765บ.=53,550บ.  /  /  / คุณศิริวรรณ

(ตอ) ความเสี่ยงโรค 3.กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง  /  /

เบาหวาน แกอสม./จนท. เพื่อรวมดําเนินการคัดกรอง  /  /  /  /

ความดันโลหิตสูง  -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม80คนๆละ2มื้อๆละ25บ.=4,000บ.

การปรับเปลียน  -คาอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 1มื้อๆละ 50บ. ช=4,000 บ.

พฤติกรรมเขต  -คาจางเหมาถายเอกสารใหความรู/แบบทดสอบ80ชุด*10บ.  /  /

อบต.มิตรภาพ  -คาวัสดุสํานักงาน       เปนเงิน  1,000 บาท

(หมู 1 2 3 4 5 4. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง

 6 7 8 10)  -คาอาหารกลางวันในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน

(ตอ) พฤติกรรมในประชาชนกลุมเสี่ยงสูง

 -เขต อบต. 9 หมูๆละ10คนๆละ1มื้อๆละ 50 บ.= 4,500 บ.

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในประชาชนกลุมเสี่ยงสูงเขต อบต. 9หมูๆละ10คนๆละ2มื้อๆละ25บ.

  - คาวัสดุสํานักงาน        เปนเงิน  2,000 บาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

3 คัดกรองความ 1.รอยละ 90 ของกลุม 1.ประชุม จนท./อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนงานรวมกัน 36,850 เงินบํารุง คุณศิริวรรณ

เสี่ยงโรคเบาหวาน เปาหมายไดรับ 2.ประสานงานกลุมแกนนําชุมชน /อปท.

ความดันโลหิตสูง การคัดกรอง 3.สํารวจกลุมเปาหมาย***/เตรียมวัสดุอุปกรณ/ประชาสัมพันธ

และการปรับเปลียน 2.รอยละ 80 ของกลุม 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูอสม.

พฤติกรรม เสี่ยงไดรับการ 5.ดําเนินการคัดกรองรวมกับ อสม.

เขต เทศบาล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6.นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP

(หมู 1 3 9) 3.รอยละ 80 ของ 7.เจาหนาที่สาธารณสุขและอสม.ติดตามพรอมแจงผล

แกนนําและอสม. การคัดกรองและนําเขาสูกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่เขารับการอบรม กลุมเสี่ยงและสงตอประชาชนกลุมปวย

มีความรูทักษะ 8.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ความเขาใจ สามารถ *** สํารวจขอมูลนํามาจัดระบบบัญชี 1 

ตอบแบบ ทดสอบ 1. จัดประชุม จนท./อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนงานรวมกัน  /

ความรูเกี่ยวกับ  -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม40คนๆละ2มื้อๆละ25บ.=2,000บ.  /

โรคเบาหวานและ  -คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บ.= 2,000บ.  /

ความดันโลหิตสูงได 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการ  /

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

3 คัดกรองความ  -คาจัดซื้อแผนตรวจน้ําตาลในเลือด30กลองๆละ765บ.=22,950บ.  /  / คุณศิริวรรณ

(ตอ) เสี่ยงโรคเบาหวาน 3. กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและ  /  /

ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงแก อสม./จนท. เพื่อรวมดําเนินการคัดกรอง  /  /

และการปรับเปลียน  -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม40คนๆละ2มื้อๆละ25บ.=2,000บ.

พฤติกรรม  -คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บ.= 2,000 บ.

เขต เทศบาล  -คาจางเหมาถายเอกสารใหความรู/แบบทดสอบ40ชุด *10บ.  /  /

(หมู 1 3 9)  -คาวัสดุสํานักงาน         เปนเงิน     500 บาท

(ตอ) 4. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง

 -คาอาหารกลางวันในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในประชาชนกลุมเสี่ยงสูง

 -เขตเทศบาล8ชุมชนหมูๆละ5คนๆละ1มื้อๆละ50บ.=2,000 

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในประชาชนกลุมเสี่ยงสูงเขตเทศบาล8หมูๆละ5คนๆละ1มื้อๆละ50บ.

   - คาวัสดุสํานักงาน          เปนเงิน  1,000 บาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 ั

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

4 โครงการคัดกรอง 1.รอยละ 90 ของ 1.ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผน แนวทางการปฏิบัติงาน 10,000 เงินบํารุง  /  / คุณศิริวรรณ

มะเร็งลําไสใหญ ประชากรอายุ แกจนท./อสม.

และลําไสตรง 50-70 ปไดรับการ 2.เตรียมกลุมเปาหมาย  /  /

ตรวจอุจจาระดวย 3.ตรวจอุจจาระดวยชุดตรวจ Fit test  /  /

ชุดตรวจ Fit test 4.นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP  /

ตามเปาที่สสจ.จัดสรร 5.สงตรวจยืนยันดวยกลอง Colono scope ในรายที่ผล  /

ให (เฉพาะกลุมเปา-  Fit test positive  /

หมายในเขตรับผิดชอบ 6. ติดตามผูปวยที่สงสัยมะเร็งลไสใหญและลําไสตรง  /  /

ของรพ.มวกเหล็ก) เพื่อดูแลตอเนื่อง

2.รอยละ 90 ของ 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายและวางแผนงานรวมกันระหวาง จนท./อสม.

กลุมเปาหมายที่ผล  -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม100คนๆละ2มื้อๆละ25บ=5,000บ.

การคัดกรองเปนบวก  -คาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ะ 50 บ.=5,000บ.

 ไดรับการทํา 

Colonoscopy

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

5 โครงการพัฒนา 1.ผูปวยยาเสพติดไดรับ 1.พัฒนาระบบการใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟู 8,000     เงินบํารุง / / / / คุณกมลวรรณ

ระบบบริการ การบําบัดรักษา ฟนฟู สมรรถภาพผูปวยยาเสพติดทั้งแบบเชิงรับและเชิงรุก

บําบัดฟนฟูผูปวย สมรรถภาพและลด 2.ประชุมชี้แจง วางแนวทางการบําบัดรักษาและฟนฟูผูปวย

ยาเสพติด อันตรายจากยาเสพติด ยาเสพติด โดยการมีสวนรวมของชุมชน (CBTx)

อําเภอมวกเหล็ก   รอยละ 70 รวมกับเครือขายในชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ

ป 2564 2. ผูใชผูเสพยาเสพติด

ที่บําบัดครบตามเกณฑ

ที่กําหนดของแตละ

ระบบหยุดเสพตอเนื่อง

หลังจําหนายจากการ

บําบัดรักษา 3 เดือน

รอยละ 40

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

6 โครงการติดตาม 1. ผูปวยโรคจิตกลุม 1.ขึ้นทะเบียนผูปวยโรคจิต กลุม SMI-V  อําเภอมวกเหล็ก     10,000   เงินบํารุง / / / / คุณรุงทิพย 

เฝาระวังผูปวย SMI-V ไดรับการ 2.เฝาระวังอาการทางจิตกําเริบโดยสงเสริมการ

โรคจิตที่เสี่ยงกอ ติดตามเฝาระวัง มีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน  

ความรุนแรง ตามเกณฑรอยละ100 ในการดูแลตอเนื่อง เฝาระวังผูปวยใหรับยาตอเนื่อง 

(SM-IV)ในชุมชน หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 

 อําเภอมวกเหล็ก 3.จัดประชุมกลุมครอบครัว ที่ รพ.สต เพื่อติดตามผูปวยุงยาก

ซับซอนรับฟงปญหาวางแผนชวยเหลือแบบองครวม

4.ติดตามเยี่ยมผูปวยเดือนละ1ครั้ง อยางนอย10 คนX7 เดือน 

5.บันทึกผลการเยี่ยมติดตามรายบุคคล ในโปรแกรม 

Care Transitionเดือนละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

7 โครงการเฝาระวัง 1.อัตราการฆาตัวตาย 1. ประชุมชี้แจงโครงการแกเครือขายบริการทั้งในโรงพยาบาล 10,000   เงินบํารุง/ / / คุณรุงทิพย 

ภาวะซึมเศราและ สําเร็จไมเกิน 6.3 และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กองทุนฯอปท.

ความเสี่ยงตอการ ตอแสนประชากร   2. เสริมสรางบทบาท สมรรถนะของ อสม.ในการคัดกรองสงตอ

ฆาตัวตายอําเภอ 2. รอยละผูปวยซึม ผูมีภาวะซึมเศราและหรือเสี่ยงตอการฆาตัวตาย  

มวกเหล็ก เศราเขาถึงบริการ 3. สรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน ในการดูแลตอเนื่อง

รอยละ 55     เฝาระวังผูพยายามฆาตัวตาย หลังจําหนาย

3.รอยละผูพยายาม จากโรงพยาบาลเพื่อปองกันการกระทําซ้ํา

ฆาตัวตายไดรับการ 4. ประสานระบบการดูแลตอเนื่องกับศูนย CoC

ติดตามเฝาระวังฯ

 ไมกระทําซ้ําภายใน 

1ป รอยละ 100

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

8 แผนการเยี่ยมบาน 1.รอยละ 90ของผูปวย 1.รับสงตอผูปวยจากศูนย COC.R9จากรพ.มวกเหล็กและ 0 / / / / คุณภาวนา

ผูปวยโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังและผูปวย รพ.สระบุรีและวางแผนลงเยี่ยมตามเขตพื้นที่ของ

ติดบานติดเตียง ติดบานติดเตี่ยงที่ โรงพยาบาลมวกเหล็ก

และผูพิการในเขต D/C จากโรงพยาบาล 2.ประสานทีมสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการเยี่ยมบาน 

รับผิดชอบของ (ตามระบบ COC.R9) พรอมทั้งสนับสนุนอุปกรณในการดูแลที่บาน

รพ.มวกเหล็ก ไดรับการดูแลตอเนื่อง 3.ประสานความรวมมือระหวางทีมสหวิชาชีพ อสม.ผูนําชุมชน

2.รอยละ80ของผูปวย 4.ใหบริการเยี่ยมบานทุกวันอังคารและวันศุกรเวลา 

โรคเรื้อรังมีความรู 09.00-15.00น.

เกี่ยวกับโรคและการ 5.บันทึกขอมูลการเยี่ยมในโปรแกรม Smart CoC ใชขอมูลเพื่อ

ดูแลตนเอง เรียนรูและปรับปรุง

3.รอยละ95ของผูปวย

ติดบานติดเตียง

ไมเกิดแผลกดทับ
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ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

9 แผนพัฒนา 1. รอยละ 85 ของการ 1. คืนขอมูล ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ2563 แก 0 / คุณกนกนาฎ

ระบบการดูแล ตอบกลับการดูแล สสอ./รพ.สต. / ผูรับผิดชอบงานเยี่ยมบาน

ตอเนื่อง COC ตอเนื่องจากโปรแกรม 2.ประชุมคณะกรรมการศูนยดูแลตอเนื่อง CoC / /

smart COC ฯ 3. รายงานผลการสงขอมูล ลงโปรแกรม ฯใน / / / /

2.รอยละ 80 ของผูปวย กลุม line CoC 1 ครั้ง/สัปดาห 

โรคเรื้อรังที่กําหนด 4. ประเมินผลการดําเนินงาน-รายงานขอมูลแกผูรับผิดชอบงาน / / /

ที่จําหนายออกจาก 5. บริการยืม-คืนอุปกรณแกผูที่จําเปนตองใชอุปกรณ / / / /

โรงพยาบาล ไดรับการ ทางการแพทยที่บานจากศูนยฯ 

ดูแลตอเนื่องจากทีมฯ 6. ประสานงานพัสดุ และกองทุนฟนฟู จังหวัดสระบุรีเพื่อ / / / /

ประสานยืมเตียง

7. สรุปขอมูลรายงาน ขอมูล การคงเหลือของอุปกรณรายงาน / /

แกคณะกรรมการ CoC ผานกลุม line 

8. สนับสนุน สิ่งของที่จําเปน(อุปโภค-บริโภค) จากกองทุน / / / /

คุณภัทราฤดี ฯ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : งานผูปวยนอก

1 2 3 4

10 พัฒนาศักยภาพ 1.ผูปวยเบาหวาน 1.การแลกเปลี่ยนเรียนรูในคลินิกโรคเรื้อรัง 15,000  /  /  /  / Case 

ผูปวยเบาหวาน มีผลเลือดอยูในเกณฑ 2.จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เดือน  พย 2563  / manager

ปกติที่ควบคุม 3.การเสริมพลังของผูปวยโดยทีมสหวิชาชีพ  /  /  / นุสรา

ระดับน้ําตาลได 4.การคัดกรองภาวะแทรกซอนและจัดกิจกรรม  /  /  /  /

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5.การติดตามผป.ขาดนัดและหรือผลเลือดน้ําตาลไมคงที่  /  /  /  /

11 พัฒนาศักยภาพ 1.ผป. ckdคาGFRลดลง 1.จัดกิจกรรมวันชะลอไตเสื่อม 10,000    / สมบูรณ

การดูแลตนเอง 2.ผปckdที่เปนเบาหวาน2.การแลกเปลี่ยนเรียนรูในคลินิกโรคเรื้อรัง

ของผูปวย มีคา HbA1cนอยกวา7 3.การเสริมพลังของผูปวยโดยทีมสหวิชาชีพ

ชะลอไตเสื่อม 4.การคัดกรองภาวะแทรกซอนและจัดกิจกรรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : งานผูปวยนอก

1 2 3 4

12 พัฒนาระบบ 1.TB Success Rate 85% 1.คัดกรองกลุมเสี่ยง 15,000 เงินบํารุง  /  /  /  / OPD

บริการ 2.ไมเกิดขาดยา 2.คนหาผูสัมผัสรวมบาน สปสช. NOC TB

คลินิกวัณโรค 3.ประชากลุมเสี่ยง 3.คนหาผูปวยรายใหมในคลินิกโรคเรื้อรัง

(TB) ไดรับการคัดกรอง 4.คาหาผูปวยรายใหมในผูปวยทั่วไป

4.ผป.รายใหม 5สรางเครือขายติดตามปองกันการขาดนัด

อัตราตายเปน 0 6.ผูปวยรายใหมที่ขึ้นทะเบียนไดรับการติดตามจนรักษาสําเร็จ

13 พัฒนาระบบ 1.ผูติดเชื้อไดรับการตรวจCD4 1.รณรงคและตรวจเลือดกลุมเปาหมาย 20,000 เงินบํารุง  /  /  /  / OPD

บริการ อยางนอยปละ1ครั้ง 2.ติดตามผูปวยขาดนัด หรือสปสช. คุณชมภูนุช

คลินิก ARV 2.Viral  load<log1.60 3.มารดาติดเชื้อไดรับยาตานสูตร HARRT คุณวรัชยากร

3.อัตราการติดเชื้อจาก 4.จัดหาเจาหนาที่ตรวจ papsmear ให 1,200

แมสูลูกนอยกวา 2% กับผป ติดเชื้อเพศหญิง 2 วัน

4.รอยละผูติดเชื้อไดรับ

การตรวจ papsmear ปละ1ครั้ง

5.ผป.ไดรับการคัดกรองTB 100%
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ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : งานผูปวยใน

1 2 3 4

14 การพัฒนาระบบ 1. รอยละของผูสูง 1.รวมประชุมทีม COC , PCC -        ไมใชงบ คุณสุพัฒนา

การดูแลกลุมโรค อายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2.ประชุม ชี้แจงเจาหนาที่ทราบเรื่องโรคกลุมเปาหมาย 

สําคัญตอเนื่อง ไดรับการดูแลตาม ที่ตองวางแผนการจําหนาย  การเตรียมความพรอมผูปวย

เครือขายอําเภอ care  plan( PA ) และญาติตั้งแตแรกรับและสงใบเยี่ยมบาน

มวกเหล็ก รอยละ100 เขาโปรแกรม  COC ทุกราย

และ 2.รอยละของผูปวย 3.รวมออกเยี่ยมผูปวยกับทีมเยี่ยมบาน

พัฒนาการวาง กลุมเปาหมายที่ไดรับ 4. ปรับปรุงใบวางแผนการจําหนายใหสอดคลองกับ

แผนจําหนาย การดูแลจากทีมเยี่ยม โปรแกรม COC

รพสต.  อสม.  มีคุณ 5. ประชุม อบรมตาม Service plan กับเครือขาย

ภาพชีวิตที่ดีขึ้น(PA) 6. รวมออกประชาคมของหมูบาน

รอยละ100
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ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : งานผูปวยใน

1 2 3 4

15 โครงการรูเร็ว 1.อัตราการเกิดStroke 1.ปรับปรุง guideline Stroke  sepsis Stemi   HI 0 คุณสุพัฒนา

รอด  ปลอดภัย ในผูปวย 2.จัดอบรม/KMเจาหนาทีและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

Stroke  STEMI 2. อัตราตายของผูปวย 3.อุบัติการณ ระดับI    ไดรับการทบทวนเชิงระบบ 

Sepsis  HI ในโรคหลอดเลือดสมอง ภายใน  3  วันระดับ G, H ได  รับการทบทวนใน   7   วัน

16 โครงการทบทวน ACS    HI <3% 4. ทบทวน 12  กิจการรวมกันของบุคคลากร 0 คุณสุพัฒนา

อุบัติการณเพื่อความ 3. อัตราการเสียชีวิตของทีมแพทยื ในcase อุบัติการณ ระดับE - I

ปลอดภัย ผูปวยติดเชื้อ ( Sepsis ) 5. รอยละ 100 ไมเกิดอุบัติการณซ้ํา

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : งานผูปวยใน

1 2 3 4

17 โครงการดูแลผูปวย 1.จํานวนของผูปวยระยะ 1 ปรับคณะกรรมการการดูแลผูปวย Palliative  care 0 คุณสุพัฒนา

Palliative  care สุดทายไดรับการดูแล 2.กําหนดแนวทางการดูแลแบบ Palliative  care/คูมือ Palliative

แบบองครวม 3.พัฒนาระบบบริการเชื่อมโยง การดูแลตอเนื่องที่บาน

2.รอยละผูปวยระยะสุด 4.มีการรักษา/บรรเทาดวยStrong Opioid medication/

ทายที่ไดรับการบรรเทา แพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก

อาการปวด และ 5.จัดทําแฟมผูปวย Palliative จัดหาSyring  driver surefuser

จัดการอาการปวด≥50% 100 ml  3 วัน/set.ใหใชยา MO  iv ที่บาน

3. รอยละผูปวยระยะสุด 6.จัดทํา R2R/CQI/Best/Good Practiceดานการดูแลผูปวยแบบ

ทายไดรับการติดตาม Practice ดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคองอยางนอย 

เยี่ยมหลังจําหนาย≥80% 1 เรื่อง/ป

4. รอยละของผูปวยที่ได 7.มีคลังอุปกรณที่ใชสนับสนุน ผูปวยยืมสามารถยืมใชที่บาน

ทําFamily meetingและ 8.ปรับปรุงใบ Living   will

Advanced care planning 9. จัดทําแฟม PC

 เปนลายลักษณอักษร 10.ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : งานผูปวยใน

1 2 3 4

18 แผนพัฒนางาน รอยละของ รพ.ระดับ 1. แตงตั่งคณะกรรมการ Interme date care  ของโรงพยาบาล 0 คุณสุพัฒนา

Intermediate MและF ในจังหวัดที่ 2.พัฒนาคูมือ/CPGการดูแลประเมินผูปวยใหนําไปใชทุกหนวยงาน

bed ใหบริการฟนสภาพ 3.รวมสนับสนุนงบประมาณontopจากรพ.สงเพื่อรับดูแลได

ระยะกลางแบบผูปวยใน 4,000 บาทใชรหัส G 81

Intermediate  4.เชื่อมการดูแลรวมกับPCC

bed > รอยละ 50 5.รับการเยี่ยม ประเมินจากทีมเครื่อขายจังหวัดรายไตรมาส

6.รวมจัดทําแผนพับประชาสัม พันธของโรงพยาบาลใหกับแมขาย

7.ปรับกิจกรรมใหการดูแลผูปวยภายในหอผูปวย 

ปรับโครงสรางสิ่งแวดลอมให สะดวกสําหรับญาติที่ดูแลผูปวย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : ทันตกรรม

1 2 3 4

19 ทาฟลูออไรด ศพด.+เด็กอนุบาล ทาฟลูออไรดใน ศพด.และนักเรียนอนุบาล ในเขต อ.มวกเหล็ก 20,000   เงินบํารุง  /  / ทันตกรรม

ปองกันฟนผุ ในชุมชน อ.มวกเหล็ก  - 2000*10หลอด รวมอําเภอ

ไดรับการทาฟลูออไรด  - ใหทันตสุขศึกษา โดยสื่อ อุปกรณสอนแปรงฟน 4,000     เงินบํารุง

20 แผนการใหบริการ 1.เด็กป1,3,6ไดรับบริการ 1.ออกหนวยใหบริการตรวจฟน ในโรงเรียน  รพสต. และในโรงพ 24,000   เงินบํารุง  /  /  /  / ทันตกรรม

ทันตกรรม และ บริการตรวจฟนรอยละ100 โดยอบรมแกนนําประถม  /  /  /  / รวมอําเภอ

 ใหทันตสุขศึกษาใน 2.เด็กป1,ป6ที่มีฟนกราม  - คาอาหารกลางวัน 60*50*4ครั้ง  /  /  /  /

เด็กชั้นประถมศึกษา แทงอกไดรับบริการเคลือบ  - คาอาหารวาง 60*25*2*4ครั้ง  /  /  /  /

รองฟนรอยละ 80

3.เด็กป1,ป6ไดรับบริการ

ทันตกรรมผสมผสาน20%

21 แผนตรวจฟน ตรวจฟนคลินิก HT 100% ตรวจฟนและนัดใหบริการทันตกรรม ของผูปวยเบาหวาน  -  /  /  /  / ทันตกรรม

โรคเรื้อรัง ตรวจฟนคลินิก DM 100% ผูปวยความดันโลหิตสูง รพ.

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : ทันตกรรม , บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

22 รณรงคการแปรงฟน เด็กนักเรียนรอยละ10  อบรมแกนนํามัธยม 10,000     บํารุง  /  / ทันตกรรม

หลังอาหารกลางวัน มีการแปรงฟนหลังอาหาร  - คาอาหารกลางวัน 100*50 รพ.

ในเด็กมัธยม กลางวันในโรงเรียน  - คาอาหารวาง 100*25*2

23 แผนเฝาระวัง 1.อัตราปวยโรคไขเลือดออก 1.วิเคราะหขอมูลและประเมินความเสี่ยง 0 / / / / คุณพรศักดิ์

ปองกันและ ลดลงไมนอยกวา 10% 2.เตรียมความพรอมและจัดหาวัสดุ 

ควบคุมโรคติดตอ ของคามัธยฐานคายอนหลัง อุปกรณในการปองกันและควบคุมโรค

นําโดยยุงลาย 5 ป (2559-2563) 3.จัดรณรงคปองกันโรค การกําจัดลูกน้ําและยุงลาย 

2.อัตราปวยโรคไขปวดขอ 4.รายงานสถานการณโรคและสื่อสารความเสี่ยง
ยุงลายลดลงไมนอยกวา10% 5.สํารวจและประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 

3.รอยละ 60 ของหมูบาน/ ในหมูบาน/ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
ชุมชนมีคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 6.สอบสวนและควบคุมโรคอยางทันเวลา

ไมเกินมาตรฐาน (รพ. รร. 7.สรุปบทเรียนการปองกันและควบคุมโรค
CI = 0 , โรงธรรมโรงแรม โรงงงาน 

CI <5%,หมูบานชุมชน ,<5%)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

24 แผนการปองกัน 1. อัตราปวยโรคไขหวัดใหญ 1. เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคในคน 0 / / / / คุณพรศักดิ์

ควบคุม ลดลง ไมนอยกวา รอยละ 5 2. สงเสริมการมีพฤติกรรมที่ถูกตอง ในการปองกันโรคไขหวัดใหญ

โรคไขหวัดใหญ ของคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 3. สื่อสารประชาสัมพันธแกประชาชนกลุมเปาหมาย
2. กลุมเปาหมายไดรับวัคซีน อยางทั่วถึงและเพียงพอ
ไขหวัดใหญตามฤดูกาล 4. ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลแก
ไมนอยกวา กลุมเปาหมาย อยางทั่วถึงในทุกสถานบริการ(รพ. และ รพ.สต.)
รอยละ 80 ของวัคซีนทั้งหมด 5. บันทึกขอมูลผลการใหบริการ
(เชิง performance หรือ

 ผลการปฏิบัติงาน)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

25 แผนการปองกันและ 1.รอยละของเหตุการณ 1.การเฝาระวังโรคและประเมินความเสี่ยง / / / / คุณพรศักดิ์

ควบคุมโรคติดตอ การระบาดดวยโรค 2.ถายทอดองคความรูและมาตรการในการปองกันโรค

ทางอาหารและน้ํา อาหารเปนพิษในชุมชน 3.รณรงคประชาสัมพันธ สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการ

 รร.คายลูกเสือลดลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อาหาร น้ํา และสุขอนามัย

ไมนอยกวา10%จากคา สวนบุคคล แกประชาชนทั่วไป

มัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 4.เตรียมความพรอมและจัดหาวัสดุ อุปกรณ

ในการปองกันและควบคุมโรค

5. สอบสวนหาแหลงแพรเชื้อเมื่อเกิดการระบาด

6. ควบคุมการระบาดของโรค ใหมีประสิทธิภาพ 

โดยจัดการระบบสุขาภิบาล ใหกลุมเปาหมาย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 4. พัฒนางานตาม Service Plan

ทีมครอมสายงาน :  PCT

1 2 3 4

26 โครงการพัฒนา 1.รอยละ40 ผูปวยDM 1.ศึกษาปญหากลุมปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง PCT

การดูแลกลุม ที่ควบคุมน้ําตาลไดดี ที่ควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตไมได

โรคเรื้อรัง 2.รอยละ50ผูปวยHTที่ 2.กิจกรรมเสริมสรางทัศนคติในการดูแลตัวเอง

ควบคุมความดันฯไดดี  -เสวนาเชียร ชม แชร การดูแลตัวเอง ทุกเชาเบาหวาน

3.รอยละผูปวย  -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงสูง CVD Risk

Stroke  จากคลินิก 3.กํากับ ติดตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน

โรคเรื้อรัง 3.1 วัดผลโดยตรวจติดตาม HbA1C ปละ 2 ครั้ง

(อ.มวกเหล็ก)/NCD board

3.2 วิเคราะหหาสวนขาดในการดําเนินงานเพื่อชวยขับเคลื่อน

ประชุมกํากับ ติดตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 4,500 บํารุง

(20 คน*75บาท*3)

4. พัฒนาศักยภาพเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง อสม.(พรอมเรื่องการแพทยฉุกเฉิน)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน

กลุมงาน : อุบัติเหตุฉุกเฉินฯ

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนา กลุมเปาหมายมีความรู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pre hospital care 10,000 เงินบํารุง คปสอ.

เครือขายในระบบ หลังการอบรมเพิ่มขึ้น  (การแจงเหตุ การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน PCT

การแพทยฉุกเฉิน รอยละ 10 การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการยกและเคลื่อนยาย) พัชรินทร/ER

กลุมเปาหมาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 50 คน

2 โครงการ  CPR กลุมเปาหมายมีความรู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยฟนคืนชีพ ACLS 28,000 เงินบํารุง คปสอ.

การชวยฟนคืนชีพ หลังการอบรมเพิ่มขึ้น สําหรับบุคลากรทางการแพทย คปสอ.มวกเหล็ก PCT

ประจําป 2564 รอยละ 20 กลุมเปาหมาย บุคลากร คปสอ.มวกเหล็กจํานวน 200 คน พัชรินทร/ER

3 โครงการ มี อฉช. 250 คน จัดอบรมหลักสูตร อฉช.  8,000 เงินบํารุง พัชรินทร/ER

สรางเครือขาย กลุมเปาหมาย นักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา

การแพทยฉุกเฉิน ตําบล ลําสมพุง จํานวน 250 คน

(อฉช.)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน

กลุมงาน : อุบัติเหตุฉุกเฉินฯ

1 2 3 4

4 โครงการตอบโต ทีมที่เขารวมซอมแผน รวมฝกซอมแผนการจัดการสาธารณภัยสถานการณอัคคีภัย 0 พัชรินทร/ER

สาธารณภัยและการ สามารถปฏิบัติงานรวม รวมกับเทศบาลมวกเหล็ก

ทํางานเปนทีม กับเครือขายได

รวมกับเครือขาย

5 โครงการ ผูปวยสีแดงมาโดย เพิ่มการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย ดังนี้ 0 พัชรินทร/ER

การแพทยฉุกเฉิน ระบบการแพทย 1. ผานเสียงตามสายโรงพยาบาลวันละ 2 ครั้ง

เพื่อประชาชน ฉุกเฉิน >รอยละ 30 2. ผานตัวอักษร electronic หนาจอ Smart queue

3. ผานคลินิกโรคเรื้อรัง รส.สต. 13 แหง

4. ผานวิทยุชุมชน 6 ตําบล

5. ผานคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลมวกเหล็ก

6. ผานการอบรม อฉช.

7. ผานการประชุม อสม. (งานปฐมภูมิ)

8. face book โรงพยาบาลมวกเหล็ก

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน

กลุมงาน : อุบัติเหตุฉุกเฉินฯ

1 2 3 4

6 โครงการ ไดขอมูลปจจัยที่มี 1. การเขียนโครงราง 0  /  /  /  / พัชรินทร/ER

การศึกษาปจจัยที่มี ความสัมพันธ 2. การเก็บรวบรวมขอมูล

ความสัมพันธกับ กับการใชบริการ 3. การวิเคราะหขอมูล

การใชบริการ การแพทยฉุกเฉิน 4. นําผลการศึกษาวางแผนการพัฒนาการเขาถึงบริการ

การแพทยฉุกเฉิน อําเภอมวกเหล็ก การแพทยฉุกเฉิน ที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการ

อําเภอมวกเหล็ก

ชาวมวกเหล็กรวมใจ จํานวนผูบาดเจ็บ 1.จัดกิจกรรมรณรงคการปองกันอุบัติเหตุทางถนนรวมกับ 0 งาน คร.

ปองกันอุบัติภัย จากอุบัติเหตุทางถนน เครือขาย พัชรินทร/ER

ทางถนน ลดลงรอยละ10 2. เก็บขอมูลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนรายเดือน

3. สรุปขอมุลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนรายเดือน

นําเสนอตอ กบร.

4.สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอ กบร.

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน

กลุมงาน : อุบัติเหตุฉุกเฉินฯ  และทีม IC

1 2 3 4

7 ซอมแผน 1. ฝกซอมแผน Code blue 0 ER

Code Blue 2. สรุปและประเมินผล

8 โครงการ มีระบบการดูแลผูปวย ฝกซอมแผนเตรียมความพรอมรองรับสถานการณโรคอุบัติ 2,000 เงินบํารุง พ.ค.-มิ.ย.64 IPC

ปองกันและควบคุม โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํา อุบัติซ้ํา ดวยการ

การติดเชื้อ 1.ทบทวนแนวทางปฏิบัติทุก 3-5 ป 

โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํา 2.มีการฝกซอมใชแผนรับมือกับสถานการณที่มีผูรับบริการที่มี

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ําประจําป 

3.ตรวจสอบและเตรียมความพรอมใชของอุปกรณปองกันที่จําเปน

และหองแยกโรค

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน

กลุมงาน : อุบัติเหตุฉุกเฉินฯ

1 2 3 4

9 1. โครงการ การ บุคลากรสามารถ จัดเตรียมการฝกซอมแผนบริหารจัดการทางการแพทยและ 20,000 เงินบํารุง คปสอ.

ตอบโตสาธารณภัย ปฏิบัติหนาที่ของตน การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุบัติเหตุกลมชน (MC) PCT

สถานการณอุบัติเหตุ ไดถูกตองรอยละ 80 พัชรินทร/ER

กลมชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุกลุมชน

(Mass causaulty)

และการทํางานเปน

ทีมรวมกับเครือขาย

ทํางานเปนทีม

รวมกับเครือขาย

10 โครงการ กลุมเปาหมายรูบทบาท รวมฝกซอมแผนการจัดการเหตุรุนแรงในสถานพยาบาล 5,000 เงินบํารุง พัชรินทร/ER

การจัดการเหตุ หนาที่ สามารถจัดการ รวมกับเครือขาย

ความรุนแรงใน เหตุความรุนแรงได

สถานพยาบาล ถูกตอง
(Workplace Violence)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 6. การพัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญในพื้นที่

ทีมครอมสายงาน :  PCT

1 2 3 4

1 แผนการพัฒนา 1.โครงการ 1.รอยละการเขาถึงของ 1.กิจกรรมพัฒนาระบบการเขาถึง 6,000 เงินบํารุง  /  /  /  /

ระบบการดูแล พัฒนาการดูแล โรคฉุกเฉินที่กําหนด  - ประชาสัมพันธระบบการแพทยฉุกเฉิน 1669 

ผูปวยกลุม กลุมโรค ฉุกเฉิน ผานเกณฑเปาหมาย  - พัฒนาศักยภาพเครือขาย (ALS , FR , อสม. , อฉช. )

โรคฉุกเฉิน (Stroke, STEMI (Stroke, STEMI ใหความรูคนไขและญาติในคลินิก โรคเรื้อรัง 

Sepsis , HI ,Sepsis , HI ,Multiple  - พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 

Multiple  trauma) 2.กิจกรรมพัฒนากระบวนการดูแลรักษา

trauma)  -StrokeDoor to  - ทบทวน CPG กลุมโรคฉุกเฉิน

trauma)  hospital 3 ชม.  - RCA Risk management

 -STEMIDoor to  - ความพรอมของเครื่องมือ Safe life,รถ Ambulance

Hospital 2.30 ชม. 3.พัฒนาการมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย พชอ.(จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ)

2.รอยละความเหมาะสม 4.กํากับติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานFeed back ผูเกี่ยวของ

ในการดูแลเบื้องตน 5.Conference case จากการทํา RCA ทุก 3 เดือน

 -Multiple trauma 6.การจัดการขอมูล ตั้งแตเริ่ม entry/access เพื่อ alert track

 -Door to referภายใน1ชม ในการจัดการเมื่อตองดูแลตอเนื่อง
 -HI Door to referภายใน1ชม ประชุมคณะกรรมการ คาอาหาร+อาหารวาง20คน*75บ.*4ครั้ง 6,000 บํารุง
 -STEMI Door to EKG <10นาที

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 6. การพัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญในพื้นที่

ทีมครอมสายงาน :  PCT

1 2 3 4

2 โครงการพัฒนา รอยละของผูปวยที่ 1.ทบทวนCPG การดูแลผูปวย Palliative  care/จัดทํา  /  /  /  /

การดูแลกลุมโรค ไดทํา Family CPG การดูแลผูปวย IMC/LTC

ที่ตองดูแล meeting และ ประชุมคณะกรรมการ คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 6,000 บํารุง

ตอเนื่อง Advanced care 

(Palliative care planning เปน 20คน*75บาท*4ครั้ง

,Intermediate ลายลักอักษร

care) ผูปวยประคับประคอง 2.พัฒนาศักยภาพเครือขายการดูแลใหมีศักภาพ

ไดรับ strong opioid

 รอยละ 50 ในการดูแลผูปวยIMC/Palliative  care/LTC

ผูปวย Stroke, TBI, SCI ประชุมคณะกรรมการ คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 6,000 บํารุง

ไดรับการฟนฟูสภาพ

ระยะกลางติดตามจน 20คน*75บาท*4ครั้ง

ครบ 6 เดือนจนหรือ 

Barthel index = 

20 รอยละ 60 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : PCT , PTC

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนา 1.รอยละ100 อุบัติการณ 1.ทบทวนอุบัติการณระดับ I เมื่อมีรายงานภายใน3วัน / / /  / PCT

ระบบทบทวน ระดับ I ไดรับการทบทวน 2.ทบทวนอุบัติการณระดับ G,H ทุกบายวันพุธ

อุบัติการณ เชิงระบบภายใน 3 วัน  - คาอาหารกลางวัน 10 คน*50 บาท*40 ครั้ง 20,000    

ทางคลินิกระดับ 2.รอยละ100 อุบัติการณ 3. สงคืนผลการทบทวนให RM และหนวยงานที่เกี่ยวของ

รุนแรง ระดับG,Hไดรับการทบทวน 4. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับอุบัติการณ

เชิงระบบภายใน 7 วัน

3.รอยละ100 ไมเกิด

อุบัติการณซ้ํา

ดวยสาเหตุเดิม

2 medication อุบัติการณ 1.ประชุมคณะกรรมการ PTC 3 ครั้ง/ปงบประมาณ 2,250 เงินบํารุง / / / PTC

 safety ความคลาดเคลื่อน  -คาอาหารกลางวัน  15 คนx 50 บาท x 3 ครั้ง 

ระดับ E ขึ้น ไป ทางยา 2. สงเสริมนวัตกรรม drug safety 10,000 เงินบํารุง /

เปน 1

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ

 

ลํา

 

แผนงาน



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : RM

1 2 3 4

3 โครงการพัฒนา 1.ผูเขารวมกิจกรรม RM rally 1.กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองคกร

ระบบบริหาร มีความรูความเขาใจจาก 80%   - อบรมเจาหนาที่  (RM rally)       5,000 เงินบํารุง  / คกก. RM

ความเสี่ยง 2. รอยละการรายงานความ 2. กิจกรรมการจัดการอุบัติการณความเสี่ยง

เสี่ยงเพิ่มขึ้น  - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ. 11,550 เงินบํารุง  /  /  /  /

มากกวา 400 เรื่อง ทุกเดือนแตละหนวยงานสงวาระเขาที่ประชุม คกก.RM

3. รอยละของอุบัติการณ  - ประชุมวิเคราะหหา RCA ในความเสี่ยงระดับ 5,500 เงินบํารุง  /  /  /  / สหวิชาชีพ 

ระดับ E-I ไดรับการ  E-I ตอเนื่องทุกเดือน  /  /  /  / ทีมครอม

วิเคราะหสาเหตุ (RCA)  - กิจกรรม RM round ทุก 2 เดือนในทุกๆกลุมงาน  /  /  /  /

และแกไขอยางเปนระบบ  - การสรุปผลการรายงานความเสี่ยงของแตละหนวยงาน  /  /  /  /

คิดเปนรอยละ 80 ในที่ประชุม กบร.และการประชุมประจําเดือน  /  /  /  /

4.รอยละของการรายงาน  - ประชุมกิจกรรม Risk register , 9 มาตราฐานความปลอดภัย 6,050 เงินบํารุง  /  /  /  /

 เหตุการณnear miss(ระดับ - จัดหาตูรับความคิดเห็น จํานวน 8 จุดของรพ. 1,600 เงินบํารุง  /

 A,B )เทียบกับการรายงาน  3. แกไข Risk  alert แบบ เรียลไทม  / เลขา RM

อุบัติการณทั้งหมด

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : IC

1 2 3 4

4 โครงการปองกัน 1.บุคลากรเขารวม การสงเสริมความรู สรางความตระหนัก ดวยการ  15,000 เงินบํารุง พ.ค.-ก.ค.6 IPC

และควบคุม การอบรมรอยละ100 1.จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุนๆละ ครึ่งวัน

การติดเชื้อ 2.อัตราการติดเชื้อ ชวงเวลา13.30-16.30 น.(คาอาหารวาง230คน*25บาท=5750) 

โรคอุบัติใหม ในรพ. = 0 2.ฝกสอนการปฏิบัติ 4 ฐานคือการลางมือการสวมอุปกรณปองกัน 

อุบัติซ้ํา การคัดแยกขยะ การปองกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

3.ตอบแบบวัดผลการเรียนรูดวยแบบทดสอบกอน-หลังการอบรม 

4.จัดกิจกรรมการเยี่ยมสํารวจหนวยงานอยางนอย ปละ 2 ครั้ง

สมรรถนะทางวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพของทีม ดวยการ 5,400 ม.ค. เม.ย ก.ค. IPC

ตอวันตอป 1.สงอบรมหลักสูตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อระยะสั้น2สป. 

2.ทบทวนบทบาทหนาที่และนิเทศ/กํากับติดตามการปฏิบัติหนาที่

ของสมาชิกทีม 

3.เพิ่มพูนทักษะและรวมคนหาศักยภาพของ ICWN ที่ผานการ

อบรม 2 สัปดาห

4.จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม

การดําเนินงานปละ 6 ครั้ง(18คน*50บาท*6ครั้ง=5,400บาท)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : PCT , PTC

1 2 3 4

โครงการ บุคลากรลางมือถูกตอง สรางวัฒนธรรมการลางมือ ดวยการ     0 เงินบํารุง ทุกเดือน IPC

ปองกันและควบคุม ตามหลัก 7ขั้นตอน 1.ถอดบทเรียน/คนหาสวนขาด/ปญหาที่ทําใหการลางมือนอย

การติดเชื้อ และ 5 moment 2.จัดกิจกรรมสงเสริมการลางมือที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํ รอยละ 90 เชน เสียงตามสายกระตุนเตือน ปายที่มองเห็นไดงายในการเตือน 

(ตอ) คลิปวีดีโอ เพลงที่ชวยใหจําไดงาย เปนตน

3.กํากับติดตามผลการประเมินการลางมือของหนวยงาน

ทุก1เดือน เริ่มเดือนต.ค.2563

4.นําเสนอผลการลางมือใหกับหนวยงานเพื่อสะทอนกลับขอมูล

ใหกับหัวหนางานทุกหนวยงานทุกเดือน

5.มอบหมายและติดตามกํากับการจัดเตรียมอุปกรณการลางมือ 

เชน แอลกอฮอลเจล กระดาษเช็ดมือ น้ํายาลางมือ ปายเตือน 

6.จัดกิจกรรมรณรงคการลางมือสัปดาหลางมือโลก 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : PCT , PTC

1 2 3 4

โครงการ การสวมอุปกรณ สงเสริมและสนับสนุนการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ถูกตอง 0 ทุกเดือน IPC

ปองกันและควบคุม ปองกันสวนบุคคล และเหมาะสมกับหัตถการ ดวยการ

การติดเชื้อ ถูกตอง เหมาะสม 1.กําหนดการสวมอุปกรณปองกันในหัตถการที่มีความเสี่ยงและ

โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํ รอยละ90 สื่อสารการใชใหผูปฏิบัติทราบโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ/

(ตอ) แนวทางปฏิบัติ/ปายเตือน

2.คลิปวีดีโอ

3.กิจกรรม Rally / เดินรณรงค

4.กํากับติดตามผลการประเมินและนําเสนอขอมูลกลับไป

ที่หนวยงานเพื่อใหหัวหนางานรับทราบทุกเดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : PCT

1 2 3 4

5 โครงการ ผลการประเมินการปฏิบัติ 1.สงเสริมทุกหนวยงานดําเนินงานนโยบายมวกเหล็กปลอดภัยไปดวยกัน คกก.

มวกเหล็ก ตาม SIMPLE ผานเกณฑ 2.ติดตามการจัดการความรูในประเด็น SIMPLE P2P Safety

ปลอดภัย ที่กําหนด 3.จัดกิจกรรม มวกเหล็ก P2P Safety Day 30,000

ไปดวยกัน 4.พัฒนาระบบ HRMS 

6 พัฒนากลไกเพื่อ 1.สัดสวนของแผนงาน/ 1.แผนงาน/กิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพ  คา

 

เงินบํารุง QMR/

คุณภาพและความ และความปลอดภัยสูการเปน 2 P safety Hospital ของสรพ.  600/ป หัวหนา

ปลอดภัยของระบบ กิจกรรมหลักในการพัฒนา 1.1 สนับสนุน/อํานวยความสะดวกใหมีการใชประโยชนจาก ศูนยพัฒนา

บริการสุขภาพ คุณภาพที่มีผลการดําเนิน โปรแกรม NRLS เพื่อบริหารความเสี่ยงและยกระดับคุณภาพบริการ คุณภาพ

อยางมีสวนรวม งานและมีรายงานความ 1.2 การขับเคลื่อน ที่มีการนํา Patient and personel safety 

กาวหนาตามกรอบเวลาที่ ไปใชใหเกิดผลลัพธ

กําหนด 1.3 มีการใชประโยชนจากการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย

ขององคกร(HSCS)สูการปฏิบัติเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

1.4 สงเสริมการใชผลการตอบ PEP (Patient Experience 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : PCT , PTC

1 2 3 4

พัฒนากลไกเพื่อ Program) เพื่อคนหาโอกาสพัฒนาคุณภาพและระบบบริการ

คุณภาพและความ 1.5 จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพเพื่อ 10,500

ปลอดภัยของระบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานปละ 6 ครั้ง

บริการสุขภาพอยาง (คาอาหารกลางวัน35คน*50บาท*6ครั้ง=10,500บาท)

มีสวนรวม (ตอ)

7 เยี่ยมประเมินเพื่อ 2.ผานการเยี่ยมประเมินจาก 2.กําหนดแผนงาน/Road map เตรียมความพรอม
 100,000 เงินบํารุง ค.-ก.พ.64 กบค.

การรับรองคุณภาพ สรพ. ระบบงานสําคัญไดรับ รับการเยี่ยมรับรองตามกําหนดอายุ 3 ป คาอาหารและ


สถานพยาบาล การประเมินประสิทธิภาพ 2.ติดตามรายงานขอเสนอแนะหลังการเขาเยี่ยมประเมิน กิจกรรมการ

ตออายุขั้น 3 อยางตอเนื่อง 3.ปรับปรุงเอกสารประเมินตนเองตามมาตรฐานฯฉบับที4่และ เยี่ยมรับรอง

(Re-accreditation ขอเสนอแนะจากสรพ ตามขอ

Survey : RS3) 4.ประเมินปรับปรุงผลลัพธทางคลินิกความสมบูรณของเวชระเบียน กําหนดของ

5.ดําเนินงานและติดตามผลลัพธ 9 มาตรฐานสําคัญและจําเปนตอ สรพ.

ความปลอดภัย 

6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการเยี่ยมรับรองตามวันและเวลา

ที่สรพ.กําหนด จํานวน 2 วัน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

ทีมครอมสายงาน : PCT , PTC

1 2 3 4

8 สงเสริมการ 4.จํานวนผลงานคุณภาพ 1.สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI/ 50,000 เงินบํารุง คปสอ.

แลกเปลี่ยนเรียนรู CQI/R2R/ R2R/Good practice/นวัตกรรม มวกเหล็ก/

เพื่อการพัฒนา นวัตกรรม/Good pactice 2.พัฒนาระบบการเก็บรวบรวมผลงานคุณภาพและการเผยแพร HRD/

คุณภาพอยางยั่งยืน ตอหนวยงานตอป เพื่อใหบุคลกรสามารถเขาถึงและใชประโยขน ศูนยพัฒนา

คปสอ.มวกเหล็ก 3.จัดประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพและความปลอดภัย คุณภาพ

ป 2564 ประจําป2564

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ/DHS      3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA      3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 7. P2P  Safety

กลุมงาน : เทคนิคการแพทย  , รังสีวิทยา

1 2 3 4

9 แผนการตรวจ 1.ผานการประเมินตาม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพตาม 0 คาใชสอย ต.ค.63-ต.ค.64

ประเมินรับรอง เกณฑมาตรฐาน มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (MOPH)

ระบบบริหาร ของสภาเทคนิคการแพทย

คุณภาพหอง-  -สาขาโลหิตวิทยา score≥3.0 1.EQAC จากกรมวิทยาศาสตรการ 0 คาใชสอย ต.ค.63-ก.ย.64

ปฏิบัติการทาง  -สาขาภูมิคุมกัน score ≥ 3.0 แพทยในสาขาโลหิตวิทยา ภูมิคุมกัน

การแพทยตาม  -สาขาเคมีคลินิก MVIS < 100 วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศน ชีววิทยา 
มาตรฐานกระทรวง  -สาขาจุลทรรศน score ≥ 3.0 และธนาคารเลือด

สาธารณสุข  -สาขาชีววิทยา score ≥ 3.0 2.EQAC จากศูนย อีคิวเอเซ็นเตอร 

 -สาขาธนาคารเลือดscore≥3.0 สาขาเคมีคลินิก

10 แผนการประเมิน ผานการประเมินมาตรฐาน 1.ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงาน NCD งาน NCD

คุณภาพบริการ งาน NCD 2.ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานแพทยแผนไทย แพทยแผนไทย

ผานการประเมินมาตรฐาน 3.ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานโภชนาการ โภชนาการ

งานแพทยแผนไทย 4.ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย รังสีวิทยา

ผานการประเมินมาตรฐาน

งานโภชนาการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 

ลํา

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับ  

ผิดชอบ



 



เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอ

1 โครงการ พัฒนาระบบ Smart hospital โรงพยาบาลมวกเหล็ก 198,000 IM

2 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอรเครือขายโรงพยาบาล ป 2564 368,500 IM

3 โครงการ พัฒนาระบบ Smart office 28,700 IM

4 โครงการ พัฒนาความสมบูรณของขอมูลสุขภาพคปสอ.มวกเหล็ก QOF IM

5 โครงการ อบรมทบทวนการบัทึกเวชระเบียนและการวินิจฉัยเบื้องตน 23,400 IM

6 โครงการ เสริมมาตรการการจัดการความปลอดภัยของขอมูลโรงพยาบาล 0

3.พัฒนาระบบ Telemedicine 7 โครงการ พัฒนาระบบ Telemedicine (Muaklek TeleHealth) 11,500

ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ

1.ระบบสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ พรอมใช

1.Smart  Hospital

2.พัฒนาระบบคลังขอมูล

สุขภาพอําเภอ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. Smart Hospital

ทีมครอมสายงาน :  IM 

1 2 3 4

1.รอยละความพึงพอใจ โครงการพัฒนาระบบSmart hospital  /  / IM

ของผูรับบริการตอ 1. จัดหา smart connect  /  /

ระบบ smart Queue  - ชุด smart connect (เครื่องวัดความดัน+เครื่องชั่ง 198,000   เงินบํารุง  /  /

 > รอยละ90 น้ําหนัก+วัดสวนสูง=OPD)  เพื่อรองรับ smart hospital

2.ระยะเวลาการรอคอย 2.ระบบนัดออนไลน  /   /

ผูปวยนอกเฉลี่ยรวม  - พัฒนาเว็ปแอฟพลิเคชั่นในการจองคิว

ทุกจุดบริการไมเกิน  - ทบทวนรูปแบบการจัดการระบบนัดของโรงพยาบาล

45 นาที  - สื่อสารแนวทางการจัดการระบบนัด

 - สรุปผลการดําเนินงาน ทุกเดือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร 368,500   เงินบํารุง IM

เครือขายโรงพยาบาล ป 2564

 -จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร

CPU, mainbroad, Ram จํานวน  (67 เครื่อง*5500)

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ

 ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

2.โครงการ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

คอมพิวเตอร

เครือขาย รพ.

 ป 2564

1.ระดับของ

ความสําเร็จของการ

จัดการขอมูล

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ>ระดับ 4

1.แผนพัฒนา 

smart 

hospital

1.โครงการ

พัฒนาระบบ 

Smart 

hospital 

โรงพยาบาล

มวกเหล็ก



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. Smart Hospital

ทีมครอมสายงาน :  IM 

1 2 3 4

โครงการพัฒนาระบบ Smart office โรงพยาบาลมวกเหล็ก 28,700 เงินบํารุง IM

1. จัดหาโปรแกรมบริหารพัสดุ Smart office (20,000 บาท)

2. อบรมการใชงานโปรแกรมบริหารพัสดุ Smart office

ใหงานพัสดุ งานการเงิน นักวิชาการการเงินบัญชี

และหัวหนางานพัสดุจํานวน 15 คน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มอาหารกลางวัน 15*50 บ.(750 บ.)

 - อาหารกลางวัน 15*50 บาท(750บาท)

 - คาสมนาคุณวิทยากร (600 บาท*2 คน*6ชม*1วันช7,200 บ.)

3. ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานโปรแกรม

บริหารพัสดุ Smart office

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ

3.โครงการ

พัฒนาระบบ 

Smart office

1.ระดับของความสําเร็จ

ของการจัดการขอมูล

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ > ระดับ 4



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. Smart Hospital

ทีมครอมสายงาน :  IM 

1 2 3 4

1.โครงการพัฒนาความสมบูรณของขอมูลสุขภาพ    QOF  /  /  /  / ขยาย

คปสอ.มวกเหล็ก ป 2563 โครงการ

1. ทบทวนแนวทางการบันทึกขอมูล 43 แฟม ตาม มาตรฐาน IM

HOSxP ,HOSxP_PCU 

2.จัดทําคูมือการบันทึก43 แฟม ตามมาตรฐานและ  /  /

สื่อสารผูเกี่ยวของทราบ

3.กํากับ ติดตาม ขอมูล 43 แฟม ในภาพรวมอําเภอ ทุกเดือน  /  /  /  /

4.กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล Data center อ.มวกเหล็กให

สามารถนําขอมูลไปใชได

 /  /  /  /

5.พัฒนา ฐานขอมูล PCC อ.มวกเหล็ก  /  /  /  /

6.จัดทําขอมูลสุขภาพ อ.มวกเหล็ก  /  /  /  /

7. คืนขอมูลสุขภาพสูชุมชน  /  /

2.แผนพัฒนา

ระบบคลัง

สุขภาพอําเภอ

มวกเหล็ก

1.โครงการ

พัฒนาความ

สมบูรณของ

ขอมูล

สุขภาพคปสอ.

มวกเหล็ก ป 

2563

1.ระดับความสําเร็จของ

ระบบคลังขอมูลสุขภาพ

อําเภอ > ระดับ 4

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. Smart Hospital

ทีมครอมสายงาน :  IM 

1 2 3 4

1.โครงการอบรมทบทวนการบัทึกเวชระเบียนและ 20,400 เงินบํารุง IM

การวินิจฉัยเบื้องตนป 2564

1.1 ทบทวนแนวทางการบันทึกเวชระเบียนตามเกณฑมาตรฐาน

1.2 ทบทวนแนวทางการวินิจฉัยเบื้องตน

-คาอาหารวางและเครื่องดืม(40 คน*50*2 วัน=4000 บาท)

-คาอาหารกลางวัน(40 คน*50*2 วัน=4000 บาท)

-คาสมนาคุณวิทยากร(600 บาท*6ชม.*2วัน=7200)

-คาที่พักวิทยากร(800 บาท *2 คืน=1600)

-คาเดินทางวิทยากร  (600 กม. *4 บาท=2400 บาท)

-คาวัสดุอุปกรณ (800 บาท)

-คาอาหารเย็นวิทยากร(200 บาท*2 วัน=400)

-จัดทําคูมือการการวินิจฉัย+ICD10 เบื้องตนสําหรับแพทยพยาบาล

2. ประชุมทบทวนขอมูล CMI และติดตามปญหาในการ 3000 เงินบํารุง

บันทึกเวชระเบียน  ทุก 1 เดือน  15 คน * 50  บาท *4 วัน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ

1. รอยละความสมบูรณ

ของเวชระเบียนผูปวยใน

 >รอยละ 85

2. รอยละความสมบูรณ

ของเวชระเบียนผูปวย

นอก  >รอยละ 85

2.โครงการ

อบรมทบทวน

การบัทึกเวช

ระเบียนและการ

วินิจฉัยเบื้องตน



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. Smart Hospital

ทีมครอมสายงาน :  IM 

1 2 3 4

1.ระบบคอมพิวเตอรของ 1.จัดทําระบบ Firewall  / IM

รพ.มีความปลอดภัย 2.เปลี่ยนระบบ windows 7 เปน windows 10 ทั้งโรงพยาบาล  /

มากขึ้น 3.จัดทําระบบ Backup ขอมูล และการ Replicate  /

ไปเครื่อง Server รอง

4.อบรมการจัดเก็บขอมูลไวบนระบบCloud(ประชุมประจําเดือน)  /  /  /

5. ซอมแผนระบบเครือขายลม และไฟฟาดับ

1. พัฒนาระบบ Telemedicine (Muaklek TeleHealth)  / IM

 - สํารวจความพรอมใช อุปกรณและเครือขาย

ทบทวนกระบวนการเพื่อพัฒนารูปแบบระบบ 

Telemedcine   บุคลากร ทรัพยากร เครือขาย

 - ทดลองการการใช ระบบ Telemedicine เพื่อปรับใช  /

 - จัดทําแนวทางระบบ Telemedicine  /

 - จัดประชุมสื่อสารแนวทาง Telemedicine (35 คน*100บาท) 3,500        เงินบํารุง  /

 - สรุปผลการดําเนินงาน ทุก 3 เดือน (20 คน*100*4ครั้ง) 8,000        เงินบํารุง  /  /  /

1.ระดับของความสําเร็จ

ของการจัดการขอมูล

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ >ระดับ4

1.โครงการ

พัฒนาระบบ 

Telemedicine 

(Muaklek 

TeleHealth)

3.แผนพัฒนา

ระบบ 

Telemedicine 

(Muaklek 

TeleHealth)

3.โครงการเสริม

มาตรการ การ

จัดการความ

ปลอดภัยของ

ขอมูล

โรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ





เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอบ

1 แผนพัฒนา สมรรถนะบุคลากร 1,868,799 HRD

2 แผนพัฒนา อัตรากําลัง 0 คกก.

ั ํ ั3 โครงการ พัฒนาทักษะบุคลากรดานงานวิจัย /R2R ป 2564 55,000 HRD

4 โครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริการสูความเปนเลิศ 28,000 HRD

5 โครงการ เชียร ชม แชร คนดีศรีมวกเหล็ก 15,000 HRD

6 โครงการ รพ.คุณธรรม และความโปรงใส ป 2564 0 จริยธรรม

7 โครงการ ธรรมะสรางสุข 15,000 จริยธรรม

8 โครงการ พัฒนาองคกรคุณภาพ (OD) 1,050,000 HRD

9 โครงการ ถายทอดประสบการณจากพี่สูนอง 60,000 HRD

10 โครงการ สานสัมพันธ ประดูแดง 60,000 HPH

11 โครงการ พัฒนาตนแบบสุขภาพดี 240,000 HPH

12 โครงการ สรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย ป 2564 93,000 HPH

13 โครงการ ตรวจสุขภาพประจําป 150,000 HPH

14 โครงการ อาหารปลอดภัย กินผักปลอดสาร 5,100 โภชนาการ

15 โครงการ เกษตรอินทรีย วิถีมวกเหล็กตอเนื่อง 53,200 ENV

6.บุคลากรมีสุขภาพดี4. บุคลากรมี (สุข

ภาวะ)พฤติกรรม

สุขภาพที่ดีและมี

สภาวะสุขภาพดี

2.เสริมสรางนวัตกรรม

1. บุคลากร (เกง) มี

สมรรถนะที่จําเปนใน

การปฏิบัติงาน การ

พัฒนาคุณภาพ ใฝ

เรียนรู สรางนวัตกรรม 

สรางผลงานที่ดี

2. บุคลากร (ดี) มีการ

คุมครองสิทธิผูปวย มี

การเคารพในศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

ในทุกขั้นตอนของการ

ดแล
3. บุคลากร (รัก) มี

ความผูกพันตอองคกร

4.โรงพยาบาลคุณธรรม

5.บุคลากรมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

3.smart  service

1.พัฒนาสมรรถนะ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 5.บุคลากร(เกง) มีสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ ใฝเรียนรู สรางนวัตกรรม สรางผลงานที่ดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1.ระดับความสําเร็จของบุคลากรมีสมรรถนะผานเกณฑ   2.รอยละหนวยงานมีผลงาน CQI นวัตกรรม R2R

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร   2.สริมสรางนวัตกรรม

ทีมครอมสายงาน :  HRD

1 2 3 4

1 แผนพัฒนา บุคลากรไดรับการพัฒนา สงเจาหนาที่เขารวมอบรมพัฒนาสมรรถนะ ตามแผนประจําป 1,868,799  /  /  /  / HRD

สมรรถนะ สมรรถนะตามเกณฑ 2564

บุคลากร

2 แผนพัฒนา อัตรากําลังเพียงพอ ประชุมคณะกรรมการอัตรากําลัง 0 HRD

อัตรากําลัง จัดหาอัตรากําลังใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะ

3 โครงการพัฒนา หนวยงานมีงานวิจัย/R2R อบรมใหความรูบุคลากรดานงานวิจัย  45 คน * 3 ครั้งนําเสนอ 55,000   เงินบํารุง  /  /  / HRD

ทักษะบุคลากร รอยละ100 ผลงาน 15 เรื่อง (อบรม 3 ครั้ง นําเสนอผลงาน1วัน)

ดานงานวิจัย / -คาวิทยากร 3 วัน (4,200 * 4 = 16,800)

R2R ป 2564 -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง 46 คน (46*100*3 = 13,800)

-คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง 100 คน(100*100*1=10,000)

-คาจางเหมาจัดทําปายนําเสนอผลงานวิจัย15แผน(15*800=12,000)

-คาจางเหมาจัดทําแผนปายพัฒนาทักษะบุคลากรดานงานวิจัย /

-คาวัสดุอุปกรณ1,600สรุปผลงานเปนคลังความรูและนําขึ้นเว็ปไซตรพ.

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 6.บุคลากร(ดี) มีการคุมครองสิทธิผูปวย มีการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ในทุกขั้นตอนของการดูแล

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จเรื่องการพิทักษสิทธิ์ผูปวย  4.ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. Smart  hospital      4. โรงพยาบาคุณธรรม

ทีมครอมสายงาน :  HRD

1 2 3 4

4 แผนพัฒนา โครงการพัฒนา ขอรองเรียนพฤติกรรม อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริการ สูความเปนเลิศ 28,000  /  /  / HRD

พฤติกรรม ทักษะการสื่อสาร บริการเปน 0 -คาวิทยากร 2 วัน (4,200 * 1* 2 วัน = 8,400 )

บริการ และการบริการ รอยละความพึงพอใจ -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง รุน 1 50 คน (50*100=5,000)

สูความเปนเลิศ ผูรับบริการ>80 -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง รุน 2  50 คน (50*100=5,000)

-คาวัสดุอุปกรณ 1,300

-คาเดินทางวิทยากร 5,400

-คาเดินที่พักวิทยากร 2 วัน 2,900

5 โครงการเชียร  รอยละความพึงพอใจ กิจกรรมคัดเลือกบุคคลตนแบบ 3 ดาน 15,000  / HRD

ชม แชร คนดี ผูใหบริการ >รอยละ80 กิจกรรมถายทอดองคความรูจากบุคคลตนแบบวันที่ 24 กย. 64 

ศรีมวกเหล็ก -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง 150 คน (150*75 *1=11,250)

-คาจางเหมาจัดทําแผนปายโครงการพัฒนาการจัดการความ

ขัดแยงดวยสันติวิธี 1 แผน (1 * 400 = 400)

-คาวัสดุอุปกรณ 1,100

-คาจางเหมาจัดทําปายประกาศพรอมกรอบ9ปาย(250*9=2,250)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 6.บุคลากร(ดี) มีการคุมครองสิทธิผูปวย มีการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ในทุกขั้นตอนของการดูแล

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จเรื่องการพิทักษสิทธิ์ผูปวย  4.ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. Smart  hospital      4. โรงพยาบาคุณธรรม

ทีมครอมสายงาน :  HRD

1 2 3 4

6 โครงการ 1.หนวยงานผานการประเมิน หนวยงานโรงพยาบาลคุณธรรม 0  /  /  /  / ชมรม

รพ.คุณธรรม รพ.คุณธรรม ระดับ5 1.ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม รพ. จริยธรรม

และความโปรงใส ทุกหนวยงาน100% 2.ดําเนินงานทบทวนอัตลักษณของโรงพยาบาล

2.ปลูกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรม หนวยงาน เขาใจพฤติกรรมบงชี้ของหนวยงาน

และพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริต 3.ประชาสัมพันธกิจกรรม

3.บุคลากรทุกคนไดรับการ   3.1กิจกรรมสงเสริมปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทํา

พัฒนาความรูดานคุณธรรม   3.2กิจกรรมสื่อสารความรูดานจริยธรรมคุณธรรม

คุณธรรม จริยธรรม และการ และความโปรงใสใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล 

ปองกันการปราบปรามทุจริต   3.3ติดตามผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน ลงเยี่ยมหนวยงาน

4.ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน

5.สรุปผลการดําเนินงาน

7 โครงการ 1.รอยละความพึงพอใจ 1.กิจกรรมทําบุญประกอบพิธีสงฆในวันสําคัญ 15,000 เงินบํารุง  /  /  /  / ชมรม

ธรรมะสรางสุข ตอกิจกรรม ปใหม /สงกรานต/วันกอตั้งโรงพยาบาลจํานวน 3 ครั้ง/ป จริยธรรม

2.บุคลากรมีสมรรถณะดาน 2.สงเสริมใหเจาหนาที่บุคลากร มีสมรรถนะ 7 วัน/คน/ป 

จริยธรรม ทั้งในรพ.และนอกสถานที่ จิตอาสาตางๆ ตามอัธฌาศัย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 7.บุคลากร(รัก) มีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 5.รอยละบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5.บุคลากรมีความสุข

ทีมครอมสายงาน :  HRD

1 2 3 4

8 โครงการพัฒนา รอยละผลการประเมิน กิจกรรม OD 1,050,000 ปกส.  /  /  / HRD

องคกรคุณภาพ ความรักและผูกพัน -คาจางเหมารถโดยสารไมประจําทางปรับอากาศ 2 คัน 

ตอองคกร (2*3*13,000*2 รุน = 156,000)

-คาอาหารครบทุกมื้อ 1 วัน คนละ 900 บาท 

(90 * 900 *1*2 รุน =162,000 )

-คาอาหารไมครบทุกมื้อ 2 วัน คนละ 700 บาท

(90*700*2*2 รุน=252,000 )

-คาอาหารวางเครื่องดื่ม (90 * 25 * 6* 2 รุน =27,000 )

-คาเชาหองประชุม (4,500 * 2*2 รุน = 18,000 )

-คาจางเหมาจัดทําเอกสาร ( 90 *100 *2 รุน = 18,000)

-คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล ( 1.5 * 3 = 900 )

-คาที่พัก  ( 90 * 850 * 2 * 2 รุน =306,000 )

-คาสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 

(3 คน *15 ชม. * 1200 *2 รุน = 108,000)

-คาวัสดุอุปกรณ 2,100

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 7.บุคลากร(รัก) มีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 5.รอยละบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5.บุคลากรมีความสุข

ทีมครอมสายงาน :  HRD

1 2 3 4

9 โครงการถายทอด รอยละความพึงพอใจ กิจกรรมถายทอดประสบการณจากพี่สูนอง (ป 2564  60,000 เงินบํารุง  /

ประสบการณ ของบุคลากร >รอยละ 80 ผูเกษียณ 2 คน)

จากพี่สูนอง -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง  200 คน (200*75 =15,000)

-คาอาหารเย็น 200 คน (200 * 150 = 30,000 )

-คาจางเหมาตกแตงสถานที่ 10,000

-คาวัสดุอุปกรณ 5,000

10 โครงการ รอยละความพึงพอใจ กิจกรรมกีฬาภายใน 60,000 ปกส.  /    /

สานสัมพันธ ของบุคลากร >รอยละ 80 กิจกรรมสานสัมพันธ ประดูแดง  /  /

ประดูแดง -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง  200 คน (200 * 75 =15,000)

-คาอาหารเย็น 200 คน (200 * 150 = 30,000 )

-คาจางเหมาตกแตงสถานที่ 10,000

-คาวัสดุอุปกรณ 5,000

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  รอยละบุคลากร มีผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ : 6. บุคลากรมีสุขภาพดี

ทีมครอมสายงาน :  HPH

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนา รอยละบุคลากร มีผลการ 1.ศึกษาดูงานตนแบบสุขภาพดี (รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี) 10,000 เงินบํารุง  /  / HPH

ตนแบบสุขภาพดี ตรวจสุขภาพผานเกณฑ 2.กิจกรรมจัดตั้งศูนยสุขภาพดีโรงพยาบาลมวกเหล็ก  /  /

3.จัดตั้งชมรม  /  /

4.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 30,000  /  /  /

-คาวิทยากร 2 วัน (4,200 * 2คน * 2 วัน = 16,800 )

-คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง รุน 1 60 คน (60*100=6,000)

-คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง รุน 2 60 คน (60*100=6,000)

-คาวัสดุอุปกรณ 1,200

5.จัดหาอุปกรณออกกําลังกาย 200,000  /  /

6.กิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ชมรมสวนผัก  /  /  /  /

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  รอยละบุคลากร มีผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ : 6. บุคลากรมีสุขภาพดี

ทีมครอมสายงาน :  HPH

1 2 3 4

2 โครงการ รอยละบุคลากร กิจกรรมแขงขันกีฬาภายนอก 93,000 ปกส.  /  / HPH

สรางเสริมสุขภาพ มีผลการตรวจสุขภาพ กิจกรรมประชุมคณะทํางาน คปสอ. 2 วัน 30 คน 

ดวยการ ผานเกณฑ -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง (30 *2* 100  = 6,000)

ออกกําลังกาย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมยอย12กลุม10คน3ครั้ง 

ป 2564 -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง12*10*3ครั้ง(12*10*100*3=36,000)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด

-คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง 280 คน วันรณรงคกีฬา 

(280*100=28,000)

-คาจางเหมาทําปายไวนิล 3,000

-คาวัสดุอุปกรณในการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  20,000

3 โครงการ รอยละบุคลากร มีผลการ ตรวจสุขภาพประจําป 2564 จํานวน ทั้งหมด 270 คน 150,000  /  / HPH

ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพผานเกณฑ

ประจําป

2564

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  รอยละบุคลากร มีผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ : 6. บุคลากรมีสุขภาพดี

ทีมครอมสายงาน :  HPH

1 2 3 4

4 อาหารปลอดภัย  1. รอยละ100 อาหาร  - ใชผักปลอดสารที่ปลูกในโรงพยาบาล ประกอบอาหารผูปวย  /  /  /  / โภชนาการ

กินผักปลอดสาร ผูปวยเปนเมนูสุขภาพ  - กําหนดเมนูอาหารผูปวยเปนเมนูสุขภาพ

ลดหวานมันเค็ม เมนู/วัน ลดหวาน มัน เค็ม 1 เมนู/วัน

 2. รอยละ 80 อาหาร  - กําหนดเมนูอาหารผูปวยเปนเมนูที่มีสมุนไพร

ผูปวยมีสมุนไพรเปน เปนสวนประกอบ1 เมนู/วัน

สวนประกอบ  - สนับสนุนผักจากเจาหนาที่ที่ปลูกผักปลอดสาร

 3. รอยละ 80 ผัก ผลไม  - สนับสนุนการใชผักปลอดสารจากกลุมเครือขาย

ที่ซื้อจากตลาด  -  สุมทดสอบหายาฆาแมลงจากผัก ผลไมที่ซื้อจากตลาด

ใมพบยาฆาแมลงตกคาง โดยชุด Food TestKit ตรวจสารฆาแมลงในผัก 5,100     เงินบํารุง

ผลไม(MJPK) (850บาท/ชุด x 6 ชุด)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  รอยละบุคลากร มีผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ : 6. บุคลากรมีสุขภาพดี

ทีมครอมสายงาน :  HPH

1 2 3 4

5 โครงการ 1.มีเครือขายกลุม กิจกรรมการขอรับรองมาตรฐานPGS 53,200 เงินบํารุง / / / / ชมรมสวนผักฯ

เกษตรอินทรีย เกษตรอินทรีย 1.ประชุมวางแผนคณะทํางาน ชมรมฯและเครือขาย 6 ครั้ง

วิถีมวกเหล็ก 2.กลุมเกษตรอินทรีย 2.ประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรีเพื่อจัดอบรม

ตอเนื่อง ไดรับรับรองมาตรฐาน ใหความรูกับกลุมเกษตรกร ที่จะขอขึ้นทะเบียน

PGS อยางนอย 1 กลุม 3.สนับสนุนและสงเสริมใหกลุมเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนใน

3.ผานการประเมิน การรับรองมาตรฐาน PGS

มาตรฐาน 4.ลงพื้นที่สํารวจแปลงปลูกผักของกลุมเกษตรอินทรีย

Green&Clean Hospital เพื่อขอรับรองมาตรฐานPGS

ระดับ ดีมาก Plus 5.จัดทําปายรับรองมาตรฐานPGS ที่ผานการรับรอง

6.การจัดหาตลาดในการจําหนายผลิตภัณฑของเครือขาย

7.สรุปผลการดําเนินงาน

กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูตามศาสตรพระราชา  /  /  /  /

1.ฐานเรียนรูเกษตรอินทรีย  คาจัดทําปายศูนยเรียนรู

วัสดุอุปกรณการทําปุยชีวภาพ ปุยน้ําหมักชีวภาพ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : 8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  รอยละบุคลากร มีผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ : 6. บุคลากรมีสุขภาพดี

ทีมครอมสายงาน :  HPH

1 2 3 4

โครงการ 2.คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสาธิตทําเชื้อเห็ดและการปลูกเห็ด  /  /  /  / ชมรมสวนผักฯ

เกษตรอินทรีย แบบเกษตรอินทรีย

วิถีมวกเหล็ก 3.คาจัดซื้อเมล็ดพันธผักเกษตรอินทรีย

ตอเนื่อง 4.คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการจัดตั้งและจําหนายตลาดนัด

(ตอ) เกษตรอินทรีย (ปายไวนิลพรอมขาตั้ง 2/เตน2)

5.สรุปผลการดําเนินงาน

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



 



เปาประสงค กลยุทธ ลําดับ โครงการ เงินบํารุง อปท./ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) และ EIA 30,000 บริหารฯ

2 โครงการ ขับเคลื่อนคณะกรรมการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง (CFO) 2,000 CFO

3 โครงการ ตรวจสอบภายในระดับอําเภอ 9,240 บริหารฯ

4 แผนปฏิบัติงาน การพัฒนาประสิทธิภาพของงานเรียกเก็บ 0 ประกันฯ

5 แผนพัฒนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 20,000 ปรระกันฯ

6 โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 0 บริหารฯ

7 แผนพัฒนา ความพรอมใชของระบบสาธารณูปโภค 0 ENV

8 โครงการ 5 ส. ตอเนื่อง ยั่งยืน 18,000 ENV

9 โครงการ วันสิ่งแวดลอมโลกอนุรักษลําน้ํามวกเหล็ก 25,000 ENV

10 แผนงาน สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 0 ENV

11 โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 0 ENV

12 โครงการ การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล 1,500 ENV

13 แผนพัฒนา ระบบบําบัดน้ําเสีย 0 ENV

14 โครงการ บํารุงรักษาและทบทวนการใชเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง 13,800 INS

15 แผนจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก 0 INS

4.แผนตอบโตสาธารณภัย 16 โครงการซอมแผนระงับอัคคีภัยและน้ําทวม 30,000 ENV

17 โครงการ การพัฒนาสมรรถนะดานการนํา 10,200 HRD

18 แผนพัฒนา สมรรถนะทีมนํา  (งานบุคลากร) 0 HRD

19 โครงการ พัฒนาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 54,400 HRD

20 โครงการ พัฒนา สมรรถนะดานคอมพิวเตอรสําหรับหัวหนางาน 4,500 HRD+IM

ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

5.พัฒนาสมรรถนะทีมนํา3. ผูนําทุกระดับมี

สมรรถนะดานการนํา 

การบริหารจัดการ การ

กํากับดูแล การปรับปรุง

งาน (Managerial 

competency)

1. มีการบริหารความ

เสี่ยงดานการเงินการ

คลังอยางมีประสิทธิภาพ

2. มีระบบกํากับดูแล

การจัดการทรัพยากรที่

มีประสิทธิภาพ

1.การพัฒนาการบริหารจัดการ

โดยหลักธรรมาภิบาล

2.การพัฒนาระบบการบริหาร

การเงินการคลัง

3.การพัฒนาระบบการ

บํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,

เครื่องมือ-ครุภัณฑ)



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1.ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1.การพัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

กลุมงาน / ทีมครอมสายงาน : บริหารงานทั่วไป

1 2 3 4

1 โครงการ ITA ITA 30,000 เงินบํารุง  /  /  /  / บริหารฯ

EIA

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2.ระดับการวิกฤตทางดานการเงิน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   CFO

1 2 3 4

2 โครงการ ระดับวิกฤตทางการ- 1.ประชุมสรุปวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังทุกไตรมาส 2,000     เงินบํารุง ธ.ค.-63 ก.พ.-64 พ.ค.-64 ส.ค.-64 งานการเงิน

ขับเคลื่อน เงินไมเกินระดับ 3 ทบทวนเพื่อพัฒนาระบบการเงิน และบัญชี

คณะกรรมการ คาอาหารวาง 25 บาท * 20 คน * 4 ครั้ง บริหารฯ

เฝาระวัง 2.จัดทําแผน LOI เพิ่มรายไดลดคาใชจาย

สถานการณ 3.สรางกลไกในการควบคุมกํากับการจัดเก็บรายไดและควบคุมรายจาย

การเงิน 4.สรุปวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังทุกเดือนเสนอคณะกรรมการ

การคลัง (CFO) บริหารเพื่อควบคุมกํากับแผนรายรับรายจาย

3 ตรวจสอบ รอยละ 100 ของ 1.ตรวจสอบใหคําปรึกษาดานงานการเงินและบัญชีพรอม 9,240     เงินบํารุง ก.พ.-ม.ีค.64 งานการเงิน

ภายในระดับ รพ.สต.ในเขต ประสานงานกับ รพ.สต. 13 แหง และบัญชี

อําเภอ อําเภอมวกเหล็ก 2.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจาง งานพัสดุ แนะนํา บริหารฯ

ไดรับการตรวจสอบ ใหปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

3.ตรวจสอบการใชรถยนตทางราชการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2.ระดับการวิกฤตทางดานการเงิน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   CFO

1 2 3 4

4 แผนปฏิบัติงาน 1.รอยละการ 1. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลกอนการเรียกเก็บทุกสิทธิการ 0  /  /  /  / ประกันฯ

การพัฒนา เรียกเก็บผูปวยนอก 2. จัดทําทะเบียนคุมเรียกเก็บทุกสิทธิการรักษาการโอนเงินรักษา

ประสิทธิภาพ ครบถวน ทุกสิทธิการรักษาและตรวจสอบรายละเอียด

ของงาน ทันเวลา 3. ตรวจสอบขอมูลการเรียกเก็บเทียบกับเงินชดเชยที่ไดรับจริง

เรียกเก็บ 2.รอยละการ และประสานผูเกี่ยวของทราบ

เรียกเก็บผูปวยใน 4. สรุปและติดตามความทันเวลาในการเรียกเก็บทุกเดือน

ครบถวนทันเวลา 5. สรุปและติดตามขอมูลการตามจายทุกเดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2.ระดับการวิกฤตทางดานการเงิน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   CFO

1 2 3 4

5 แผนพัฒนา 1.โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล ป 2564 5,000  / ประกันฯ

การขับเคลื่อน  - รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโรงพยาบาล ป 2563

ยุทธศาสตร  - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร และปรับกลยุทธ

โรงพยาบาล ในแตละประเด็นยุทธศาสตรของโรงพยาบาล  ป 2563

อยางตอเนื่อง  - รวบรวมและสรุปแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล ประจําป 2564

 - รวบรวมและสรุปแผนจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาล

 - สื่อสารแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล และถายทอดสูผูปฏิบัติ

2. โครงการปรับแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล ป 2564 5,000  /

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลครึ่งป

3. จัดใหมีการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เข็มมุง  /  /

ใหบุคลากรในโรงพยาบาลและผูรับบริการรับทราบอยางตอเนื่อง

4. กิจกรรมผูบริหารพบปะหนวยงานทุก 1 เดือน  /  /  /  /

5. จัดทําตารางการออกพื้นที่เพื่อแนะนําทีมผูบริหาร  /  /  /

และรับฟงเสียงของชุมชนทุก 3 เดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2.ระดับการวิกฤตทางดานการเงิน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   CFO

1 2 3 4

6 ประสานทีมผูบริหารพรอมแจงตารางกํากับการออกพื้นที่ ประกันฯ

7. สรุปประเด็นรับฟงเสียงชุมชนเสนอผูบริหารรับทราบ

เพื่อวิเคราะหหาสวนขาดและพัฒนาโรงพยาบาล

8. สรุปและติดตามตัวชี้วัดและแผนงานโครงการของโรงพยาบาล  /  /  /  /

ทุก 3 เดือน รายงานผูบริหาร

9. สรุปและติดตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลทุก 1 เดือน  /  /  /  /

10.สรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโรงพยาบาล ป 2564  /

11.โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร ประจําป 2565 10,000  /

แผนพัฒนา

การ

ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร

โรงพยาบาล

อยาง

ตอเนื่อง (ตอ)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

6 พัฒนาระบบ รอยละ 100 ความ 1.ตรวจสอบระบบสํารองไฟฟา  /  /  /  / บริหารฯ
สาธารณูปโภค พรอมใชเมื่อไฟฟาดับ  1.1สํารวจความพรอมใชทุกวันศุกร เวลา 16.30 น.

 1.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

 1.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

 1.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

รอยละ 100 ความ 2.ตรวจสอบระบบสํารองน้ําประปา  /  /  /  /

พรอมใชเมื่อน้ํา  2.1สํารวจความพรอมใชสัปดาหละ 1 ครั้ง

ประปาไมไหล  2.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

 2.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

 2.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

รอยละ 100 ความ 2.ตรวจสอบระบบโทรศัพทใหพรอมใชงาน  /  /  /  /

พรอมใชของโทรศัพท  3.1สํารวจความพรอมใชสัปดาหละ 1 ครั้ง

จากทุกจุดบริการ  3.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

 3.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

 3.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

7 ความพรอมใช อุบัติการณความ 1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติเรื่องการสํารองน้ําประปา ไฟฟา 0 / / / / ทีม ENV

ของระบบ ไมพรอมใชของ 2. สํารวจความพรอมใช/ความเพียงพอของระบบ บริหาร

สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค กาซสํารองทางการแพทย เพื่อนําไปสูการพัฒนา  จากเดิม

เปน 0 เปนแบบออกซิเจนไปปไลนไปสูออกซิเจนเหลว

3. กํากับ/ติดตามการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

ตามรอบ เชน รายสัปดาห รายเดือนหรือรายป

8 โครงการ มีการจัดกิจกรรม 1. จัดกิจกรรม Big cleaning เดือนละ 1 ครั้ง 18,000   เงินบํารุง / / / ทีม ENV

5ส. ตอเนื่อง ยั่งยืน Big Cleaning ทบทวนความรูความเขาใจ 5ส. ในหนวยงาน

เดือนละ 1 ครั้ง 2. ตรวจประเมิน 5ส. ในหนวยงาน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

9 วันสิ่งแวดลอมโลก 1. น้ําผิวดินผานเกณฑ 1. ประชุมคณะทํางาน 25,000 เงินบํารุง / ทีม ENV

อนุรักษ มาตรฐานกรมอนามัย 2. ประสานขอความรวมมือกับทุกภาคสวนในพื้นที่

ลําน้ํามวกเหล็ก 2.มีแกนนําเยาวชนดาน เพื่อรวมดําเนินโครงการ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3. สํารวจลําน้ํามวกเหล็กรวมกับเครือขายเยาวชน

ในอําเภอมวกเหล็ก 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพ (สี กลิ่น 

ความขุน อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง)

5. สงตรวจทางหองปฏิบัติการ

10 สงเสริมการอนุรักษ คาไฟฟาลดลงเมื่อ 1. ทบทวนนโยบายการอนุรักษพลังงานในหนวยงาน 0 / / / / ทีม ENV

พลังงาน เทียบกับปที่แลว 2. รณรงค/ประชาสัมพันธ ให จนท. ใน รพ. ทราบ บริหาร

3. จัดอบรมใหความรูการอนุรักษพลังงาน

4. กําหนดมาตรการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(เบื้องตน)ในหนวยงาน

5. สํารวจการประหยัดพลังงานในแตละหนวยงาน

6. สรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาที่ในเรื่องการอนุรักษพลังงาน

วิเคราะหคาไฟฟา เทียบ 3 ป

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

11 ระบบความ อุบัติการณความ 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับงานบริหาร / / / / ทีม ENV

ปลอดภัยใน รพ. เสียหายจาก 2. เดิน Round ระบบโครงสรางโดย ทีม ENVและบริหาร บริหารฯ

โครงสรางเปน 0 3. ขอความอนุเคราะหชางโยธาจังหวัด เพื่อเขามารวจสอบ

ระบบโครงสราง อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอผูบริหาร

5. ดําเนินงานปรับปรุงแกไขตามที่ชางโยธาจังหวัดแนะนํา

12 พัฒนาระบบ 1.น้ําทิ้งจากระบบ 1.สํารวจโครงสรางระบบบําบัดน้ําเสีย กรมสนับ / / / / ทีม ENV

บําบัดน้ําเสีย บําบัดน้ําเสียผาน 2.ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่ชํารุด สนุนบริการ บริหารฯ

เกณฑกรมอนามัย    1.เครื่องเติมอากาศ สุขภาพ 

2.อุปกรณระบบ    2.ขอบบอบําบัดน้ําเสีย เขต4

บําบัดน้ําเสียมีความ    3.บอ 1 จะตองเปลี่ยนจากบอดินเปนบอปูน

พรอมใช    4.ทําโรงเรือนใหกับถังเติมคลอรีน

   5.ทําระบบรางระบายน้ําทั้งหมด รอบ รพ. (ทอน้ําทิ้ง+รางน้ําฝน)

   6. ปรับปรุงรั้วรอบบอบําบัดและตูควบคุมไฟ

   7. เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา
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ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

13 การจัดการขยะ 1.ไมมีขอรองเรียน 1. สื่อสารธรรมนูญการจัดการขยะใหบุคลากรใน รพ. ทราบ / / / / ทีม ENV

มูลฝอยขยะติดเชื้อ เรื่องการจัดการ 2.ปรับปรุงระเบียบปฎิบัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย บริหารฯ

ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อและ พรอมทั้งจัดทําแบบฟอรมการทิ้งขยะติดเชื้อ

และ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายจาก 3. ประสานงานกับทีมเยี่ยมบานของโรงพยาบาล

โรงพยาบาล เพื่อแจงแนวทางการรับขยะติดเชื้อจากชุมชน

ออกสูชุมชน 4. ชี้แจงแนวทางการทิ้งขยะติดเชื้อ ผาน อสม. เพื่อให อสม. 

2.ปริมาณขยะติดเชื้อ นําความรูไปแจงในกลุมบานที่ตนเองรับผิดชอบ

จากชุมชนที่นํามา 5.จัดหาอุปกรณสนับสนุนการสําหรับทิ้งขยะติดเชื้อใหกับทีมเยี่ยมบาน

ทิ้งที่โรงพยาบาล (ถังขยะแดง, ถุงแดง, อุปกรณปองกัน ฯลฯ)

6.ประสานงานกับ อปท. ในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อ

เพื่อหาจุดบริการทิ้งขยะติดเชื้อ

7. ติดตามกํากับการทิ้งขยะใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ

8. ปรับปรุงขาตั้งขยะพรอมจัดทําปายการแยกประเภทขยะ 1500

จํานวน 6 ปายx100 บาท 

9. ดําเนินงานธนาคารขยะของ รพ. อยางตอเนื่อง
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ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

14 โครงการบํารุง 1.อุบัติการณความ 1.การตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยโดย  /  /  /  / ทีม INS

รักษาและ ไมพรอมใชของ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดังนี้

ทบทวนการใช เครื่องมือแพทย  - ตรวจสอบเครื่องมือแพทยตาม Check list ทุกวัน

เครื่องมือแพทย ความเสี่ยงสูง ทุกเวร เมื่อพบความผิดปกติใหบันทึกและแจง หน.เวร

ที่มีความเสี่ยงสูง  เปน 0 ครั้ง / ป แจงทีมเครื่องมือฯ เพื่อดําเนินการ

 - เครื่องมือสําคัญตองมีคูมือการใชงานฉบับยอติดไว

ที่เครื่องเพื่อใหสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได

2.พยาบาล IPD,ER 2.มีการสอนใชเครื่องมือแพทยกับเจาหนาที่ใหมโดย  /  /  /  /

OPD ,หองคลอด หนวยงาน เรื่องการใชงานและการบํารุงรักษา

จนท.ใหม,ผูที่เกี่ยวของ เมื่อมีเครื่องมือแพทยเขามาใหม จะจัดใหมีการ

สามารถทดสอบความ อบรมการใชเครื่องมือโดยบริษัทผูขาย

พรอมใชของเครื่องมือ

ชวยชีวิตและสามารถ

บํารุงรักษาใชงาน

ไดถูกตองรอยละ100
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ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

โครงการบํารุง 3.เจาหนาที่ รพ.และ 3. จัดอบรมฟนฟูทบทวนการใชเครื่องมือชวยชีวิต 13,800 เงินบํารุง พค64 ทีม INS

รักษาและ จนท.รพ.สต ความเสี่ยงสูงและการบํารุงรักษาเครื่องมือชวยชีวิต

ทบทวนการใช สามารถดูแลบํารุง โดยชางเทคนิคจาก รพ.สระบุรี และ รพ.พระนารายณมหาราชลพบุรี

เครื่องมือแพทย รักษาเครื่องมือแพทย อาหารวาง+เครื่องดื่ม+อาหารกลางวัน

ที่มีความเสี่ยงสูง เบื้องตนได 80คน*100บาท*1 วัน = 8,000 บาท

(ตอ) คาวิทยากร = 2 คน 400 บาท*6 ชม*1 วัน= 4,800 บาท

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  =  1,000 บาท

15 จัดตั้งศูนย 1.เครื่องมือแพทย 1. ใหสถานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเปนศูนยเครื่องมือแพทย 0  /  /  /  / ทีม INS

เครื่องมือแพทย ที่มีเสี่ยงสูง ไดรับการ 2. จัดทําทะเบียนคุม เพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา

รพ.มวกเหล็ก บํารุงรักษามีประสิทธิ-

ภาพพรอมใช

2. เครื่องมือแพทย 

เพียงพอ พรอมใช

ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
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ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  :  4.แผนตอบโตสาธารณภัย

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

16 ซอมแผนระงับ มีการซอมแผน 1. อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 30,000 เงินบํารุง / / ทีม ENV

อัคคีภัย อยางนอยปละ1ครั้ง 2. ซอมแผนอัคคีภัยและน้ําทวม

และน้ําทวม 3. ตรวจสอบระบบไฟฟารอบโรงพยาบาล เชน สายไฟ

หมอแปลงไฟ  ตูควบคุมไฟฟา

4. ทดสอบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และระบบเสียง

เสียงตามสาย

5. เฝาระวังติดตามระดับน้ําในลําคลองในชวงหนาฝน

6. ตรวจสอบ/ทดสอบกริ่งแจงเตือนน้ําทวม
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ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 11. ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะดานการนํา การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การปรับปรุงงาน (Managerial competency)

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 4.ระดับความสําเร็จของทีมนําดานสมรรถนะการบริหารจัดการองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5.พัฒนาสมรรถนะทีมนํา

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

17 การพัฒนา รอยละความพึงพอใจ อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา 7,200 เงินบํารุง / / / / HRD

สมรรถนะดาน ผูใหบริการอ>80% -คาวิทยากร 1 วัน (4200 * 1 = 4200 )

การนํา -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง หัวหนางาน + รองหัวหนางาน  30 คน

(30 * 100 * 1 = 3000  )

รอยละหัวหนางาน อบรมการใชงานโปรแกรมในการทํางาน 3,000 เงินบํารุง ทีมIT

และรองหัวหนางาน -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง หัวหนางาน + รองหัวหนางาน

มีสมรรถนะดาน 30 คน (30 * 100 * 1 = 3000  )

สารสนเทศ

18 แผนพัฒนา อบรมการพัฒนาสมรรถนะทีมนํา / / / / HRD

สมรรถนะทีมนํา

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 11. ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะดานการนํา การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การปรับปรุงงาน (Managerial competency)

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 4.ระดับความสําเร็จของทีมนําดานสมรรถนะการบริหารจัดการองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5.พัฒนาสมรรถนะทีมนํา

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

19 โครงการพัฒนา รอยละความพึง อบรมพัฒนาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 54,000 เงินบํารุง  /  /  / HRD

การจัดการความ พอใจผูรับบริการ -คาวิทยากร 5 วัน (4200 * 5 = 21000 )

ขัดแยงดวยสันติวิธี รอยละ >80 -คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง หัวหนางาน + รองหัวหนางาน  

30 คน (30 * 100 * 3 = 9000  )

-คาอาหารกลางวัน+อาหารวางผูปฎิบัติงาน50คน (50*100*2=10000)

-คาจางเหมาจัดทําแผนปายโครงการพัฒนาการจัดการความขัดแยง

ดวยสันติวิธี 1 แผน (1 * 400 = 400)

-คาวัสดุอุปกรณ 950

-คาเดินทางวิทยากร 5400

-คาเดินที่พักวิทยากร 1450 *5 = 7250

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 11. ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะดานการนํา การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การปรับปรุงงาน (Managerial competency)

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 4.ระดับความสําเร็จของทีมนําดานสมรรถนะการบริหารจัดการองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 5.พัฒนาสมรรถนะทีมนํา

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

20 โครงการพัฒนา อบรมเสริมความรูโปรแกรมสํานักงานสําหรับหัวหนางาน 4,500 เงินบํารุง  /  / IM

ความรูทักษะดาน (Word,Excel,Power point) HRD

คอมพิวเตอร -คาอาหารวางและเครื่องดืม (30 คน*25*2 วัน=1,500 บาท)

รพ.มวกเหล็ก -คาอาหารกลางวัน (30 คน*50*2 วัน=3,000 บาท)

อบรมเสริมความรูการดูแลคอมพิวเตอรเบื้องตนใหเจาหนาที่

โรงพยาบาลมวกเหล็ก (ประชุมประจําเดือน)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน :   ENV  , INS

1 2 3 4

1 พัฒนาระบบ ผานการประเมินมาตรฐาน 1. ประชุมคณะกรรมการทีม ENV 2 เดือน/ครั้ง 0 / / / / ทีม ENV

การบริหารจัดการ Green&Clean Hospital 2. จัดกิจกรรม ENV Round เพื่อพัฒนาโครงสราง

ทีม ENV ระดับดีมาก Plus และสิ่งแวดลอมใน รพ.

3. จัดทํารายงานผลการเดิน Round ระบบแจงให

ผูบริหารรับทราบพรอมทั้งทําการปรับปรุงแกไขสิ่งที่พบ

2 สอบเทียบเครื่องมือ 1.เครื่องมือทางกาแพทย 1.สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทยของ รพ. 75,000     เงินบํารุง มีค64 ทีมเครื่องมือ

ทางการแพทย ไดรับการสอบเทียบ ครอบคลุมถึง รพ.สต ทุกแหง และ สอน.

รอยละ 101 รพ. เนนเครื่องมือความเสี่ยงสูง

รพ.สต. เนน การสอบเทียบ

 - เครื่องวัดความดันโลหิต

 - เครื่องชั่งน้ําหนัก

 - เครื่องปนฮีมาโตครีต

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน :   ENV 

1 2 3 4

3 โครงการพัฒนา 1.น้ําประปามีคุณภาพ 1.ตรวจวัดคุณภาพน้ําประปาน้ําใช1ครั้ง/ปที่กรมอนามัย  - คาใชสอย / / / ENV

ระบบคุณภาพ ผานเกณฑมาตรฐานน้ําปร2.ตรวจวัดคุณภาพน้ําประปาดื่มได 1 ครั้ง/ปคุณภาพน้ํา คาใชสอย / / /

น้ําประปา 1.ไมมีขอรองเรียน ที่กรมอนามัย (2600*6จุด) / / /

โรงพยาบาล เรื่องน้ําประปา 3.ทําความสะอาดถังเก็บน้ําและถังกรองทรายทุก 6 เดือน ENV

4.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการดูแล/รักษาระบบ  - คาใชสอย

     1.คลอรีน    2.ชุดเติมคลอรีน

  3.ชุดตรวจวัดคา PH และครอลีนตกคาง

4 โครงการพัฒนา  1.ระบบบําบัดน้ําเสีย 1.ตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตนเปนประจํา    (คาน้ํายา) คาใชสอย  /  /  /  / ENV

คุณภาพระบบ มีคุณภาพ 2.เก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพทุก3เดือน คาใชสอย  /  /  /  /

บําบัดน้ําเสีย  2.คุณภาพน้ําเสีย (1,800บาท x สง 4 ครั้ง)

ผานเกณฑ 3.รายงานผลตรวจใหทองถิ่นทุกครั้ง

4.คาบํารุงรักษาอุปกรณบําบัดน้ําเสีย คาใชสอย

5.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการบํารุง รักษาระบบ คาใชสอย

   1.ชุดตรวจครอรีน  2.คลอรีน

   3.ลางแนวทอและบอพัก

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ-ครุภัณฑ)

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน :   ENV 

1 2 3 4

5 โครงการ โรงครัวและรานอาหาร 1.โรงครัวผานมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัยระดับดีมาก 600 เงินบํารุง  /  /  / ENV

ผูรับบริการ ของโรงพยาบาล (น้ํายา SI2 ขวดละ 15 บาท*10ขวด/ครั้ง ตรวจทุก 3 เดือน)  /  /  /

และเจาหนาที่ ผานมาตรฐาน 2.รานอาหารผานมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร 600 เงินบํารุง  /  /  /

ไดรับอาหารที่มี การสุขาภิบาล ของกรมอนามัย15 ขอ

ความปลอดภัย อาหารของกรมอนามัย  (น้ํายา SI2 ขวดละ 15 บาท*10ขวด/ครั้ง ตรวจทุก 3 เดือน)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 



1 2 3 4

1 แผนการดําเนิน ผานเกณฑการประเมิน 1. วางแผนเตรียม บานพัก อาหาร ยานพาหนะ สถานที่ ชุมชม  - เงินจากคณะฯ / / คุณกนกนาฎ

งานสนับสนุน มาตรฐานแหลงฝกภาคสนามฯ ที่ลงทําHP และ PHC  สงใหแก มหาวิทยลัย ฯ โอนเขาบัญชี

การฝกปฏิบัติ 2. ประชุม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา PHC เงินสวัสดิการ / / /

งานภาคสนาม  โรคเรื้อรัง(NCD)ที่กําหนด

วิชาเวชศาสตร 3. วางแผน การลงฝกหนวยงาน ในโรงพยาบาล / / /

ชุมชนนศพ.ป4 4. ประสานและออกชุมชน ในการทํา HP / / /

คณะแพทยศาสตร 5. ประสานผูนําชุมชน ในการคืนขอมูล / / /

รพ.รามาฯ 6. เตรียมความพรอมเพื่อรับการลงนิเทศ จากคณะอาจารย / / /

2 โครงการรณรงค ผูที่เขารวมโครงการเลิกสูบบุหรี่ได 1.รณรงควันงดสูบบุหรี่ 31 พค.64 10,000 เงินบํารุง พค64 OPD

งดสูบบุหรี่ มากกวา 1 ป รอยละ 30 2.พัฒนาคลินิกอดบุหรี่ในรพ.และรพสต.

3.ติดตามผูที่เขาคลินิกอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ป

4.รณรงคในคลินิกโรคเรื้อรังทุกคลินิก

5.การเขาเลิกบุหรี่ของบุคลากรในโรงพยาบาล

3 แผนงานจัดซื้อ 1.อัตรายาและเวชภัณฑขาด = 0 1.จัดทําแผนการซื้อยาและเวชภัณฑ 11,899,895.11   เงินบํารุง เภสัชกรรม

จัดหายา 2.ไมมียาและเวชภัณฑ 2.ดําเนินการจัดหารตามระเบียบพัสดุ

และเวชภัณฑ ที่เสื่อมคุณภาพ 3.รายงานขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

4 โครงการผลิตน้ําดื่ม 1.น้ําดื่มผานการตรวจ เปลี่ยนสารกรองเครื่องผลิตน้ําดื่ม 50000 คาใชสอย / เภสัชกรรม

บริโภคที่ปลอดภัย วิเคราะหดานคุณภาพ ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มประจําป 6900 คาใชสอย / เภสัชกรรม

2.มีน้ําดื่มใหบริการอยางเพียงพอ

จัดซื้อตลอดป

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ
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5 โครงการพัฒนาระบบยา ความเสี่ยงทางยาระดับE  - ประชุมทีมและผูเกี่ยวของ 3,000 เงินบํารุง  /  /  /  / เภสัชกรรม

เพื่อความปลอดภัย ไดรับการแกไขทุกครั้ง

9 โครงการพัฒนาระบบ 1.แพทยและเภสัชกร  - ใชโปรแกรมสงตอ Chart 90,000 เงินบํารุง  /  /  /  / เภสัชกรรม

สงตอขอมูล ไดเห็นคําสั่งใชยา100%   - เครื่อง Scan มือถือ

7 โครงการพัฒนาการสงยา ขอมูลผูปวยสามารถดูยอนหลังได สงยาในผูปวยในและ ER -        /  /  /  / เภสัชกรรม

ผูปวยในและ ER

8 โครงการจัดทําสื่อดานยา มีแผนผับความรูใหผูปวย 1.จัดทําแผนพับการใชยา 3,000 เงินบํารุง  /  /  /  / เภสัชกรรม

2.สงเสริมความรูดานการใชยา

9 แผนพัฒนา 1. UC Coverage 1.ติดตามการขึ้นทะเบียนสุขภาพใหกับประชาชนที่มารับบริการ 0  /  /  /  / ประกันฯ

สรางหลัก ของอําเภอรอยละ 100 2.ติดตามการขึ้นทะเบียนตางดาวใหกับแรงงานตางชาติในพื้นที่

ประกัน 2.รอยละ80ของแรงงาน 3.สรุปขอมูลการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพทุกเดือน

ในพื้นที่และ ตางดาวไดรับการขึ้น 4.สรุปขอมูลการขึ้นทะเบียนตางดาวทุกเดือน

จัดทําฐาน ทะเบียนประกันสุขภาพ 5.สรุปขอมูลการรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลทุกเดือน

ขอมูลผูพิการ 3.ฐานขอมูลผูพิการ 6.ตรวจสอบสิทธิการรักษาผูปวยใน,สอบถามการใชสิทธิการรักษา

ของอําเภอมวกเหล็ก 7.ติดตามและอัปเดตฐานขอมูลผพิการในอําเภอ

มีความครอบคลุม100% ประสานกับ รพ.สต. และ อบต. เทศบาลทุกเดือน

10 แผนพัฒนา 1.รอยละของความ 1.จัดทบทวนเรื่องสิทธิการรักษาใหเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ 0  /  /  /  /

ประสิทธิภาพของ คลาดเคลื่อนทาง 2.ติดตามการสรุปการคลาดเคลื่อนทุกเวร ทุกวัน

งานเวชระเบียน เวชระเบียน<รอยละ0.3 3.ควบคุมกํากับติดตามความคลาดเคลื่อนทางเวชระเบียนทุก

ืผูปวยนอก 2.รอยละความสมบูรณ 4.ประชุมทบทวนหาสวนขาดในการปฏิบัติงานในกลุมงานทุก

ืผูปวยนอก>รอยละ 80 5.สแกน,อัปเดตฐานขอมูลผูมารับบริการผูปวยนอกใหครบถวนทันเวลา
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6.สรุปขอมูลการสแกนเวชระเบียนผูปวยนอกทุกเดือน

7.ตรวจสอบความถูกตองการใหรหัสทางการแพทยเวชระเบียนผูปวยนอก

11 แผนพัฒนา 1.รอยละความสมบูรณ 1.จัดทําขอมูลการขอประวัติผูมารับบริการพรอมสงเอกสาร  /  /  /  /

ประสิทธิภาพของ ผูปวยใน > รอยละ 80 2.จัดทําทะเบียนคุมการขอประวัติผูมารับบริการ

งานเวชระเบียน 3.จัดเก็บเวชระเบียนผูปวยนอกผูปวยในหองเก็บเวชระเบียนทุกเดือน

ผูปวยใน 4.จัดทําขอมูลรายละเอียดความครบถวนทันเวลา

ของแตละขั้นตอนการจัดทําเวชระเบียน

5.สแกน,อัปเดตฐานขอมูลผูรับบริการผูปวยในใหครบถวน

6.สรุปขอมูลการสแกนเวชระเบียนผูปวยในทุกเดือน
7.ตรวจสอบความถูกตองการใหรหัสทางการแพทยของเวชระเบียนผูปวยใน

8.จัดทําขอมูลรายละเอียดของเวชระเบียนที่ทบทวนและ

feed back ขอมูลใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง

9.จัดทําขอมมูลและถิติของ รพ.ใหตอเนื่องและทันเวลาทุกเดือน

10.จัดทําสรุปขอมูลสถิติ AdjRW CMI

ทุกสิ้นเดือนนําเสนอผูบริหารและคณะกรรมการเวชระเบียน

11.จัดทําสรุปขอมูลสถิติกลางป และสรุปสถิติสินป

12.จัดทําฐานขอมูลสุขภาพอําเภอมวกเหล็ก

12 แผนปฏิบัติ 1.ระดับของความสําเร็จ 1.ควบคุมกํากับการสงขอมูลเขา Datacenterอยางตอเนื่อง  /  /  /  / ประกันฯ

งานการพัฒนา ของการจัดการขอมูล 2.พัฒนาการเรียกใชขอมูลจาก Datacenter ใหครอบคลุม

คลังขอมูล สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 3.การสื่อสาร การคืนกลับขอมูลสุขภาพใหชุมชน บนเว็บไซต

สุขภาพอําเภอ 2.อัตราการตอบสนองขอมูลได 4. เชื่อมโยงฐานขอมูลสุขภาพรายบุคคลผูปวยโรคเรื้อรัง

5. เชื่อมโยงขอมูลสุขภาพของประชาชนในเครือขาย
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13 แผนปฏิบัติ 1.จํานวนครั้งการเกิด 1.จัดทําระบบ server สํารอง,image server ใหเสถียรพรอมใช  /  /  /  /

งานการเตรียม ระบบ LAN  ลม/ขัดของ < 0ครั้ง/ป 2. ตรวจสอบความพรอมของระบบ replicate ไป server ทุกวัน

ความพรอมใช 2. จํานวนครั้งของการ 3. ตรวจสอบความพรอมของขอมูล บน SERVER สํารอง ทุกวัน

ของระบบคอม- สูญหายของขอมูลในคอมพิวเตอร 4. สํารวจความพรอมใชระบบคอมพิวเตอรเครือขาย

พิวเตอรและ (คอมพิวเตอร,Printer,UPS,Internet)

เครือขาย 5. จัดทําทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรและอัพเดทขอมูลใหเปนปจจุบันและตอเนื่อง

6. จัดทําทะเบียนควบคุมการบํารุงรักษาเชิงปองกันและประกัน

เวลาการแกไขปญหาคอมพิวเตอรหนางานเบื้องตนเชน การดูเบื้องตน

หนางานภายใน 5 นาที ,การลงระบบปฏิบัติการ windows ภายใน 1 ชม.

14 แผนปฏิบัติงาน 1.รอยละของสื่อสารสนเทศพรอมใช 1. จัดทําทะเบียนควบคุมการใชหองประชุมอินทนิล  /  /  /  /

การความพรอม 2. แผนตรวจสอบความพรอมใช ไมค ลําโพง โปรเจคเตอร

ใชของสื่อสาร- การตรวจสอบสื่อ

สนเทศ รพ. 3. จัดทําสื่อสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยมีทะเบียนควบคุม ทุกสิ้นเดือน

4. จัดทําขอมูลสรุปการจัดทําสื่อสารสนเทศของโรงพยาบาล

15 โครงการตรวจ 1.ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ 1.ประชุมทีมเบาหวานเพื่อชี้แจงเกณฑการตรวจคัดกรอง / / / / เวชศาสตร

คัดกรองเทาผูปวย คัดกรองเทาปละ 1 ครั้ง >60% เทา และวิธีการบันทึกขอมูลลง HosXP ฟนฟู

เบาหวาน 2.ผูปวยเบาหวานที่ผานการตรวจ 2.ตรวจคัดกรองเทาในคลินิกสุขภาพเทา

คัดกรองไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับ ทุกวันพุธ (คลินิคเบาหวาน) โดยในผูปวยกลุมความ

การดูแลเทาเบื้องตน 100% เสี่ยงสูงที่พบภาวะแทรกซอนทางเทาจะมีการจัดการ

3.ผูปวยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอนโดยการขูดcallus และทํา off loading

ไดรับการดูแล/ปรับรองเทา100% 3.ลงตรวจเทาที่ รพสต.ทั้ง 13 แหงและตรวจเก็บตก

4.รวบรวมขอมูล/บันทึกขอมูลลงในโปรแกรม HosXP

5.จัดทํารองเทาสุขภาพ/ปรับรองเทาเฉพาะรายในกลุม

ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและมีภาวะแทรกซอนทางเทา
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16 โครงการหนวยบริการ 1. คนพิการที่ตองไดรับการชวยเหลือ 1.สํารวจขอมูลความตองการอุปกรณชวยเหลือคนพิการ / / / / เวชศาสตร

จัดหาอุปกรณ ไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิต ในป 2562 และสํารวจอุปกรณชวยเหลือ ฟนฟู

ชวยเหลือคนพิการ ที่ดีขึ้น/ไดรับอุปกรณชวยเหลือ 2.ตรวจคัดกรองความตองการอุปกรณชวยเหลือคนพิการ

 ผูสูงอายุ 2..มีทะเบียนคุมสต็อคที่เปนปจจุบัน โดยนักกายภาพบําบัด

ผูปวยติดเตียง 3.จายอุปกรณใหคนพิการ

ในอําเภอมวกเหล็ก 4.รวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมเบิก

อุปกรณชวยเหลือคนพิการ (กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ)

**tripod cane 350*15, crutches ธรรมดา 300*5, จัดซื้อจัดจาง

 crutches อลูมิเนียม 400*5, walker 450*10, 

single cane 150*20, รถเข็นแบบธรรมดา 4,500*6

17 แผนพัฒนา 1.ใหบริการทางกายภาพ 1.ติดตอประสานตารางออกหนวย PCU / / / / เวชศาสตร

หนวยบริการ บําบัดที่รพ.สต.ทั้ง13แหง 2.จัดทําแผนการออกหนวยบริการประจําเดือน ฟนฟู

กายภาพบําบัด เดือนละ1ครั้ง รอยละ80 3.ออกหนวยใหบริการทางกายภาพบําบัด ที่ รพ.สต.ทั้ง 13 แหง

สูชุมชน 4.บันทึกขอมูลลงโปรแกรม HosXP และโปรแกรมกองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพ

18 แผนพัฒนาระบบ 1.มีระบบนัด ติดตามอาการที่เปน 1.สํารวจหากลุมเปาหมายที่จะมารับบริการ 0 / / / / เวชศาสตร

ใหบริการในศูนย ปจจุบัน 2.จัดทําสมุดประจําตัวผูปวย ฟนฟู

รวมสุขอยางยั่งยืน 2.มีการใหบริการภายใน 3.จัดทําแผนการออกใหบริการ

ศูนยรวมสุขเทศบาล สัปดาหละ1วัน 4.สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

3.มีการใหบริการภายใน

ศูนยรวมสุขหลังเขาและ

ลําสมพุง เดือนละ2วัน



1 2 3 4

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 
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19 แผนพัฒนา 1.กลุมเปาหมายมี 1.ประชุมวางแผนรวมกัน หาคนไขกลุมเปาหมาย 0 / / / / เวชศาสตร

ระบบสงตอ pain score ลดลง20% (OA knee, L-spondylosis) ฟนฟู

คนไขกลุมโรค 2.ของกลุมเปาหมายไดรับ 2.จัดทําแนวทางการสงตอ-รักษา ระหวางหนวยงาน รวมกับ

OA knee, การประเมิน oswestry 3.จัดทําแบบฟอรมสําหรับสงตอ ระหวางหนวยงาน แพทยแผนไทย

L-spondylosis disability index และแผนพับใหความรูแตละกลุมโรค

 (l-spondylosis) และ 4.เก็บขอมูลกลุมเปาหมายที่ทําการรักษา

oxford knee score  ผลดีขึ้น 5.ประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

20 โครงการอบรม 1.นักกายภาพบําบัดและผูชวยนักกาย-1.อบรมเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพ แผนอบรม / / / เวชศาสตร

สมรรถนะนักกายภาพ ภาพบําบัดไดเขาอบรมเพื่อพัฒนา กายภาพบําบัด  (PT10,000*4คน) ฟนฟู

บําบัดและ ความรูและทักษะทางวิชาชีพ 2.ถายทอดองคความรูที่ไดรับใหกับบุคลากรในหนวยงาน

ผูชวยนักกายภาพ- อยางนอยคนละ 1ครั้ง/ป  (ผช.5,000*2คน)

บําบัด 2.เพิ่มศักยภาพในการรักษา

ตามแนวทางกายภาพบําบัด

21 โครงการพัฒนา 1.ผูปวยนอกทั้งหมดไดรับบริการตรวจ1สงเสริมการใชบริการดานแพทยแผนไทยฯ  /  /  /  / แพทยแผนไทย

ระบบบริการ วินิจฉัยรักษาโรคการฟนฟูดวยศาสตร 2.ออกหนวยการใหบริการ รวมกับโรคเรื้อรัง ในรพ.สต.

การแพทยแผนไทย แพทยแผนไทยรอยละ19.5 3.สงเสริมและใหความรูการใชยาสมุนไพรกับผูมารับบริการ

2.ผูปวยนอกทั้งหมดไดรับบริการ 4.สงเสริมการใหบริการแพทยแผนไทย ในคลินิคเบาหวาน 

ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคฟนฟูดวยศาสตรความดัน คลินิกอดบุหรี่ CKD

การแพทยแผนไทยตามหลักประกัน

สุขภาพรอยละ10

3.การเขาถึงกัญชาทางการแพทย 1.จัดตั้งทีมคลินิคกัญชาทางการแพทย

2.ประชุมทีมและวางแผนการดําเนินงาน แพทยแผนไทย

3.พัฒนาบุคลากรดานความรูกัญชาทางการแพทย (อบรม) 20,000   เงินบํารุง ทีมคลินิก
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4.ดําเนินงานใหบริการกัญชาทางการแพทย กัญชาทางการแพทย

5.ประสานเครือขายและประชาสัมพันธในการใหบริการ

6.สรุปผลการดําเนินงาน

22 โครงการ 1.ประชาชนมีความรู 1.จัดกิจกรรมวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 25,000 เงินบํารุง  / แพทยแผนไทย

วันภูมิปญญา ศาสตรการแพทยแผนไทย 2.ประสานเครือขายในการดําเนินงานและพัฒนาแพทยแผนไทย  /  /  /

การแพทยแผนไทย สามารถนําไปดูแลตนเองได 3.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  /

การสงเสิมสุขภาพ 2.ประชาชนมีความรูเรื่องสมุนไพร

และปองกันโรค เพิ่มขึ้น

ดวยศาสตรการ 3.มีเครือขายดานแพทยแผนไทย

แพทยแผนไทย เพิ่มขึ้น

23 โครงการ มารดาหลังคลอดไดรับการฟนฟูดวย 1.การใหความรูการอยูไฟหลังคลอดดวยศาสตรแพทยแผนไทย  /  /  /  / แพทยแผนไทย

สงเสริมสุขภาพ แพทยแผนไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 21 กับแมรายใหมประสานงานหองคลอด

มารดาหลังคลอด 2.การแนะนําการดูแลหลังคลอด

3.ประคบสมุนไพรหลังคลอดที่ฟกฟนหลังคลอด

4.ใหบริการอยูไฟหลังคลอดที่คลินิคดวยศาสตรแพทยแผนไทย

5.ติดตามเยี่ยมหลังคลอดรวมกับงานเยียมบานทุกราย

6.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

24 โครงการสงเสริม 1.ประชาชนมีความรูและ 1.การใหความรูการใชสมุนไพรในการดูแลตนเอง 25,000 เงินบํารุง มิย-สค แพทยแผนไทย

การใชสมุนไพรใน ทักษะในการใชสมุนไพร 3.อบรมและสงเสริมการปลูกสมุนไพรและการใชภูมิปญญา

การดูแลตัวเอง ดูแลตนเองเบื้องตนได 4.อบรมการใชสมุนไพรในการรักษาจากภูมิปญญาทองถิ่น

ของประชาชน 2.ผูสูงอายุที่มีปญหาขอเขามีความรูและ 4.การพัฒนาแปรรูปพืชสมุนไพรในการดูตนเอง ในรพ.สต.

ทักษะในการใชสมุนไพรดูแลตนเอง 5.การสรุปผลและประเมินผล
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25 โครงการพัฒนา 1.บุคลากรงานแพทย 1.ศึกษาดูงานและเพิมพูนองคความรูดานการแพทยแผนไทย  / แพทยแผนไทย

ศักยภาพบุคลากร แผนไทยไดรับการพัฒนา งานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่18 เมืองทองธานี

งานแพทยแผนไทย สมรรณะแพทยแผนไทย ใหกับบุคลากรงานแพทยแผนไทย/ผูชวยแพทยแผนไทย

26 แผนการ ใหบริการผูปวยสิทธิประกันสังคม ใหบริการทันตกรรม ขูด  อุด  ถอน  ในผูปวย 800       เงินบํารุง  /  / ทันตกรรม

ออกหนวย ซันฟูด 600 รายการ สิทธิประกันสังคมโรงงานซันฟูด จํานวน 3 เดือน รพ.

ซันฟูด

27 โครงการบริการ สามารถใหบริการทันตกรรมขูด ออกใหบริการทําฟนขูด อุด ถอน ในรพสต. 19,200   ทันตกรรม

ทันตกรรมใน รพสต. อุดถอนตามแผนใน รพสต. ตามแผน คลองมวง(400*2*12)  /  /  /  / รพ.

ในรพสต.รพสต.ละ 2 ครั้ง/เดือน หนองโปง(400*2*12)  /  /  /  /

และใหทันตสุขศึกษาแกผู

มารับบริการมีความถูกตอง

28 โครงการพัฒนา ของขอมูลวัสดุคงคลัง  - จัดซื้อโปรแกรม  Smart Office 20,000   เงินบํารุง บริหารฯ

โปรแกรมดานพัสดุ สามารถทํารายงานสงให

งานบัญชีทันเวลากําหนด

29 โครงการพัฒนาโปรแกรม รอยละ70ของผูรับบริการ  - พัฒนาระบบโปรแกรมสงซอม online ใหทุกหนวยงาน  / งาน IT/พัสดุ

การสงซอมดวย และจนทมีความพึงพอใจ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซอมบํารุง

ระบบออนไลน ในการซอมที่รวดเร็ว

30 โครงการพัฒนาการ การจัดสงรายงานทันเวลา ถูกตอง 1.ศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีเกณฑคงคาง  /  /  /  /

จัดทํารายงาน ครบถวน รอยละ 100 2.ศึกษาวิธีการจัดทํารายงานทุกประเภท

ทางการเงิน ครบถวน รอยละ 101
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31 โครงการพัฒนาระบบ รอยละ 80 การรับ-สง ขอมูล 1.จัดทําแนวทางการรรับ-สงขอมูลรวมกับการเรียกเก็บเพื่อ  /  /  /  / งานการเงิน

การรับ-สงขอมูล ระหวางกัน ครบถวน ถูกตอง ตรวจสอบรายการรับเงินเทียบกับรายการเรียกเก็บ และบัญชี

ระหวางงานเรียกเก็บ

งานการเงิน(ดานรับ)

32 แผนการสรรหา จํานวนบุคลากรที่มีอยู 1.สํารวจจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริงเทียบกับ FTE  /  /  /  / งานบุคคล

บุคลากรตาม จริงไมเกินกรอบ FTE 2.วางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอ มีแผนการทดแทนบุคลากร

กรอบ FTE 3.สรรหาบุคลากรทดแทน กรณี ลาออก  ยาย เกษียณ

33 โครงการปฐมนิเทศ รอยละ 100 ของบุคลากรที่เขาใหม  - จัดอบรมใหความรูบุคลากรที่เขาใหม 1 วัน ติดตามประเมินผล 2,000  /  /  /  / งานบุคคล

บุคลากรเขาใหม ไดรับการปฐมนิเทศ การปฏิบัติงานโดย หน.หนวยงาน เมื่อครบ 3 เดือน 6 เดือน

12 เดือน

 - ทบทวนรูปแบบคูมือ เพื่อจัดจางทําคูมือปฐมนิเทศ

(อบรม และคาจัดทําคูมือ)

34 โครงการประเมินผล รอยละ 100 ของหนวยงาน 1.ตรวจาสอบความถูกตองของแบบประเมินที่ใชในการประเมิน  /  /  /  / งานบุคคล

การปฏิบัติงาน ประเมินผลการทํางานไดครบถวน แตละประเภท

ประจําป ถูกตอง ทันเวลา 2.ชี้แจงแบบประเมินใหทุกหนวยงานทราบ

3.ชี้แจงหลักเกณฑการประเมินผลงาน และกําหนดกรอบเวลา

4.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล

35 โครงการพัฒนาระบบ ความพึงพอใจของผูมารับบริการ 1.สง จนท.อบรมประชาสัมพันธ/อบรมดานภาษา แผนอบรม ปชส/ชาง

การประชาสัมพันธ 2.สํารวจอุปกรณสื่อสารเสียงตามสายจุดชํารุด พัสดุ

3.จัดหาอุปกรณทดแทน

4.ดําเนินการจัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ คาใชสอย
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36 โครงการพัฒนา หนวยงานรายผลการ 1.ประชุม คกก.ควบคุมภายใน รพ. 4 ครั้ง/ป บริหาร

ระบบการ ควบคุมภายใน ครบถวน ทันเวลา 2.ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานโดย คกก.

ควบคุมภายใน 3.ชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินการควบคุมภายในใหหนวยงานทราบ

37 แผนงาน จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติการณความไม 1.จัดจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปงบประมาณ 2546 พัสด/ุธุรการ

ระบบรักษา ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2.ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือนพรอมแจงผลให

ความปลอดภัย ของผูมารับบริการเจาหนาที่ภายใน ผูรับจางทราบ

รพ. (ถูกทําราย ถูกขมขู)

38 แผนงาน ความพึงพอใจของผูรับบริการและ 1.สํารวจความพรอมใชของรถยนต ธุรการ/พขร

พัฒนาระบบ เจาหนาที่ตามมาตรฐาน 2.จัดทําแผนระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน

ยานพาหนะฯ ความปลอดภัยจาก SIMPLE 3.มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ความพรอมใช

4.อบรมพนักงานขับรถยนตเรื่องการขับขี่รถพยาบาล พขร 1 คน

39 การตรวจประเมิน 1.ผานการประเมินตามเกณฑ กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพตาม  - คาใชสอย ส.ค.63-ต.ค.64 เทคนิค

รับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตาฐานของสภาเทคนิคการแพทย มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (MOPH) การแพทย

หองปฏิบัติการทางการแพทย

ตามมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข  - สาขาโลหิตวิทยา score ≥ 3.0 1.EQAC จากกรมวิทยาศาสตรการ  - คาใชสอย ต.ค.63-ก.ย.64

 -สาขาภูมิคุมกัน score ≥ 3.0 แพทยในสาขาโลหิตวิทยา ภูมิคุมกัน

 -สาขาเคมีคลินิก MVIS < 100 วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศน ชีววิทยา 

 -สาขาจุลทรรศน score ≥ 3.0 และธนาคารเลือด

 -สาขาชีววิทยา score ≥ 3.0 2.EQAC จากศูนย อีคิวเอเซ็นเตอร 

 -สาขาธนาคารเลือด score ≥ 3.0 สาขาเคมีคลินิก
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40 การประเมินคุณภาพ ความถูกตองและแมนยํา กิจกรรมควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ  - คาใชสอย ต.ค.63-ก.ย.64

หองปฏิบัติการการตรวจ ของการทดสอบเทียบกับผล 1.การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห

เอชไอวีซีโรโลยีแหงชาติ การทดสอบกับหองปฏิบัติ (EQAC) Anti-HIV จากศูนยวิทยาศาสตร

ผูเชี่ยวชาญถูกตอง รอยละ 100 การแพทยที่ 6 ชลบุรี จํานวน 3 ครั้ง/ป

41 การประเมินคุณภาพ ความถูกตองและแมนยํา กิจกรรมควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ  - คาใชสอย ต.ค.63-ก.ย.64

หองปฏิบัติการการตรวจ ของการทดสอบเทียบกับผล 1.การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห

ทางพยาธิวิทยาคลินิก การทดสอบกับหองปฏิบัติ UPT ,HBsAg,HBsAb จากศูนย

ผูเชี่ยวชาญถูกตอง รอยละ 100 วิทยาศาสตรการแพทยที่ 1  เชียงใหม 

จํานวน 3 ครั้ง/ป

42 การประเมินคุณภาพ 1. ความถูกตองและแมนยําของการ กิจกรรมควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ  - คาใชสอย ต.ค.63-ก.ย.64

หองปฏิบัติการการตรวจ ทดสอบเทียบกับผลการทดสอบกับ 1.การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห

ทางพยาธิวิทยาคลินิก หองปฏิบัติผูเชี่ยวชาญถูกตอง UPT ,HBsAg,HBsAb จากศูนย

 รอยละ 100 วิทยาศาสตรการแพทยที่ 1  เชียงใหม 

จํานวน 3 ครั้ง/ป

43 การประเมินคุณภาพ 1. ความถูกตองและแมนยําของการ กิจกรรมควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ  - คาใชสอย ต.ค.63-ก.ย.64

หองปฏิบัติการการตรวจ ทดสอบเทียบกับผลการทดสอบกับ 1.การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห

ทาง........ หองปฏิบัติผูเชี่ยวชาญถูกตอง INR และ trop-T

 รอยละ 100 EQAC จากศูนย อีคิวเอเซ็นเตอร 

จํานวน 3 ครั้ง/ป
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44 การติดตามการเพาะเชื้อ 1. ตรวจไมพบเชื้อกอโรคทางเดิน ทํา Rectal swab เจาหนาที่โรงครัว  -  - ต.ค.6LAB

เชื้อในอุจจาระจนท.โรงครัว อาหารจากเจาหนาที่โรงครัว 100 %  3 ครั้ง/คน/ป

45 การสงเพาะเชื้อ 1. ตรวจพบเชื้อ Coliform bact สงตรวจโคโลฟอรมแบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง  - คาใชสอย ต.ค.63-ก.ย.64 LAB

โคลิฟอรมแบคทีเรียใน  และเชื้อ Fecal coliform bact (ในน้ําดื่ม) รวมกับ

น้ําดื่มของโรงพยาบาล  < 2.2 MPN/100Ml. งานเวชฯ

46 โครงการใหความรูเรื่อง 1. อัตราการเก็บและนําสงสงตรวจ จัดอบรมการเจาะเลือด การเก็บสิ่งสงตรวจ  - เงินบํารุง ต.ค.63-ก.ย.64

การเจาะเลือดและนําสง ผิดพลาดนอยกวา 1 % การดูแลรักษาเครื่องมือเบื้องตน

สิ่งสงตรวจปลอดภัย 2.จนท.กลุมเปาหมาย(LAB,พยาบาล

มีคุณภาพ ,จนท.ร.สต.)เขารับการอบรม 100%

3. เจาหนาที่กลุมเปาหมาย

มีความรูเพิ่มขึ้น> 80 %

47 แผนพัฒนาระบบ 1.จํานวนครั้งของการคางจายของ 1.สํารวจจํานวนวัสดุอุปกรณทางการแพทย  - จัดซื้อจัดจาง /  /  /  / จายกลาง

ศูนยจายกลาง แลกเปลี่ยนหมุนเวียน < 5ครั้ง/ป รวบรวมขอมูลการใชและจํานวนเครื่องมือชํารุด

(CSSD) 2.อัตราการ Re-sterile < 5 % ของหนวยงานในโรงพยาบาลและรพสต

2.วิเคราะหและประมาณการใชในชวงป

3.จัดทําแผนจัดซื้อทดแทนที่ชํารุดและเพียงพอ

48 แผนพัฒนาระบบ พรอมใชแลกเปลี่ยนใหกับหนวยงานในโรงพยาบาล  /  /  /  /

ศูนยจายกลาง และรพสตในเครือขายตามความ

(CSSD)  4.ควบคุมดูแลระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพ

(ตอ) การทําใหปราศจากเชื้อทั้ง 3วิธี

   4.1 เชิงกล บันทึกผลการทํางานของเครื่องนึ่ง
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มาตรวัดอุณหภูมิ มาตรวัดความดัน สัญญาณไฟตางๆ

ผลเปนปกติ มีการทดสอบ BOWIE-DICK ทุกวันกอน

ทําการนึ่งฆาเชื้อสําหรับเครื่องนึ่งไอน้ํา

   4.2 ตรวจสอบทางเคมีทั้ง Internal และ external 

indicator ตองขึ้นสีเขม

   4.3 ตรวจสอบโดย Spore Test  ผล ve

5.นิเทศติดตามงานปองกันและควบคุมการแพร

กระจายเชื้อในหนวยงานรวมถึงการประเมินการจัด

เก็บขนสงอุปกรณปราศจากเชื้อรวมกับ ICC  

49 แผนงาน 1.บุคลากรใน CSSDไดรับการพัฒนา 1.จัดใหมีชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล PPEอยางครบถวน จัดซื้อจัดจาง /  /  /  / ปรัชญาพร

สงเสริมความ ศักยภาพ100 เปอรเซ็นต  เพียงพอ สภาพพรอมใชงานและเจาหนาที่ใชไดถูกตอง

ปลอดภัย 2.มีชุดอุปกรณสวนบุคลPPEอยางครบ2.แนะนํา/นิเทศน/ติดตาม การใชชุด อุปกรณ ปองกัน

ในการทํางาน ถวน เพียงพอ มีสภาพพรอมใชงาน สวนบุคคล PPE อยางครบถวนและถูกตอง

3.เจาหนาที่สามารถใชอุปกรณปองกัน3.ทบทวนระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัย

สวนบุคคลPPE อยางถูกตองครบถวน 4.เจาหนาไดรับการฝกอบรมในการสวมใสชุดปองกัน

4.เจาหนาไมติดเชื้อจากการทํางาน สวนบุคคล PPE อยางถูกตอง

50 โครงการเพื่อ เพิ่มศักภาพหัวหนาหนวยงาน 1อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําใหเครื่องมือ 5,000 เงินบํารุง  /  /  /  /

พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ปราศจากเชื้อขั้นพื้นฐาน

บุคลากรใหมี 2.อบรมหลักสูตร การฝากครรภอยางมีคุณภาพ

ประสทธิในงาน
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51 แผนพัฒนาระบบ 1.ไมพบอุบัติการณรองเรียนเรื่อง 1.ตรวจสอบความพรอมใชงานเครื่องซักผา  - /  /  /  / ซักฟอก

บริการเครื่องผา เครื่องผาไมพรอมใช 2.วางแผนบริหารจัดการเครื่องสํารองผาใหพรอมใชตลอดเวลา

2.อุบัติการณขอรองเรียนเรื่อง 3.ควบคุมดูแลพื้นที่ เสนทางขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถูกตอง

ความสะอาดของเสื้อผา<4ครั้ง/เดือน ตามมาตรฐานระบบงานซักฟอก ICและENVสม่ําเสมอ

3.ไมพบอุบัติการณการไมปฏิบัติ

มาตรฐานการใชเสนทาง เวลา 

การสวมอุปกรณปองกัน(PPE)

 ไมถูกตอง/ไมครบ

52 แผนงาน 1.ความถี่ในการซอมเครื่องลดลง 1.ดูแลเครื่องซักผาใหพรอมใชงานตลอดเวลา  -  /  /  /  /

ลดคาใชจายและ 2.จํานวนอุบัติการณผาสงไมทันเวลา 2.วางแผนจัดการเรื่องหนูที่เขามากัดแผงวงจร

ลดความถี่ของการ จากเครื่องเสียลดลง ในเครื่องซักผาเสียหาย

ซอมเครื่องมือ 3.จัดหาเครื่องซักผาใหมขนาด120 ปอนด

อุปกรณในงาน ทนแทนเครื่องเกาและเพื่อใหเครื่องทํางานการสวมอุปกรณปองกัน

ซักฟอก
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53 แผนพัฒนาระบบ

การวัด

วิเคราะหและใช

ขอมูลเพื่อ

ปรับปรุงผลงาน

ภายใตโครงการ

สารสนเทศ

เปรียบเทียบวัด

ระดับคุณภาพ

รพ./THIPของสรพ.

1.จํานวนตัวชี้วัดที่นําไปใชประโยชน

ในการหาโอกาสพัฒนาและ

เทียบเคียงระดับคุณภาพ

1.สงเสริมการดําเนินงานตามโครงการ THIP

(ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล)

ของสรพ 2.คัดสรร/ทบทวนรายการตัวชี้วัดที่จะสามารถใชใน

การติดตามกํากับ/เทียบเคียง3.รวบรวม จัดเก็บและบันทึก

ขอมูลตัวชี้วัดเขาสูระบบใหทันเวลา 4.สงมอบขอมูล THIP และ

ผลการดําเนินงาน SAR part IV และนําเสนอรายงานผลลัพธ

ตอที่ประชุมกบค.ทุก3เดือน 5.สงเสริมการนําขอมูลไปใช

ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานบริการใหมีคุนภาพ

และความปลอดภัย

5,000 เงินบํารุง

ตออายุ

สมาชิกต.ค.

2564

 /  /  /  / กบค.+

ศูนย

พัฒนา

คุณภาพ

54 แผนพัฒนา

ศักยภาพทีมนํา

รุนใหมใหมี

ความรูความ

เขาใจในการใช

เครื่องมือคุณภาพ

จากสรพในการ

พัฒนาระบบบริการ

1.คณะกรรมการทีมระบบสําคัญ

ไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพตอ

คนตอป

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู KM/Learning/สงอบรม

หลักสูตรที่สรพ.กําหนด 2.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาล

ใกลเคียงที่เปนแบบอยางที่ดี 3.

5,000 เงินบํารุง  /  /  /  / ศูนย

พัฒนา

คุณภาพ

55 แผนพัฒนาการ 1.การดูแลจากทีมเยี่ยม รพสต. อสม. 1. ปรับปรุงใบวางแผนการจําหนาย  - IPD

วางแผนจําหนาย  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(PA)รอยละ100 ใหสอดคลองกับโปรแกรม COC

2. ประชุม อบรมตาม Service plan กับเครือขาย

3. รวมออกประชาคมของหมูบาน
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56 แผนพัฒนา 1.ระดับความสําเร็จของบุคลากร 1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการ  /  /  /  / IPD

พฤติกรรม มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพผานเกณฑ 2. วิเคราะหและประเมินตนเอง ทบทวนปญหาและนําปญหาที่

บริการ 2.รอยละหนวยงานมีผลงาน เกิดจากงานประจําทําR2R/CQI/best  prestice

 CQI/นวตกรรม  /R2R 3.ทบทวนโรงพยาบาลคุณธรรม

3.ระดับความสําเร็จเรื่องการ 4.อบรมการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus  charting แผนอบรม

พิทักษสิทธิ์ผูปวย 5.ติดตามแบบประเมิน IPD  VOIE

4.ระดับความสําเร็จ 6. KM การเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบfocus  charting

การดําเนินงานโรง 7.รวมกิจกรรม เชียร  ชม  แชร

พยาบาลคุณธรรม

5.รอยละความพึงพอใจ≥ 80

6.รอยละการบันทึกการพยาบาล≥90

7.รอยละบุคคลากรมีผลการ

ตรวจสุขภาพและประเมิน

ผูกพันตอองคกรผานเกณฑ   

 

57 โครงการแพทยสัมพันธ 1.ประชุมองคกรแพทย ทุกเดิอน 4,400 เงินบํารุง / / / / องคกรแพทย

 (8 คน x 50 บาท x 11 ครั้ง) 

2.ทบทวนแนวทางปฏิบัติ  คูมือแพทยใหม 1,000 เงินบํารุง /

3.จัดเวรแพทยพี่เลี้ยง

4.จัดหาชุดปฏิบัติงาน 4,000 เงินบํารุง /

 (8 คน x 500 บาท)  



1 2 3 4

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2564

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

58 โครงการโรงพยาบาล 1.รอยละ100 ผูปรุงประกอบอาหาร 1.อบรมผูปรุงประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล  -  /  /  /  / โภชนาการ

อาหารเค็มนอย ผูปวยในรพ.ไดรับอบรมอาหารเค็มนอย 2.จัดทําตํารับอาหารลดโซเดียม สําหรับผูปวย

2.มีตํารับอาหารลดโซเดียมในผูปวย 3.อบรมผูปรุงประกอบอาหารรานอาหารในโรงพยาบาล

3.รอยละ100 ผูปรุงประกอบอาหาร

รานอาหารในโรงพยาบาลไดรับ

อบรมอาหารเค็มนอย

4.รานอาหารในรพ.มีเมนูชูสุขภาพลด

หวาน มัน เค็ม อยางนอย 1เมน/ูราน

59 โครงการ กิน อยู คูโรค 1.รอยละ80ผูปวยคลีนิคเบาหวานรพ. 1. กิจกรรรมการใหความรูการเลือกอาหารสําหรับ  -  /  /

(เบาหวาน,ไตเสื่อม) มวกเหล็ก ไดรับความรูเรื่อง โรคเบาหวาน ที่คลินิกเบาหวาน(วันพุธ)

โภชนาการหลังตรวจสุขภาพประจําป 2. กิจกรรรมการใหความรูการเลือกอาหารสําหรับ

2.รอยละ80ผูปวยคลีนิคชะลอไต

่

ผูปวยไตวายเรื้อรัง ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม(วันพฤหัสฯ)

รพ.มวกเหล็ก ไดรับความรูเรื่อง

โภชนาการหลังตรวจสุขภาพประจําป

60 โครงการอาหารประชุม 1.รอยละ 100 ของการจัดอาหารวาง 1. การจัดอาหารวางดวยเปนเมนูสุขภาพ  -  /  /  /  /

เพื่อสุขภาพ ประชุมในโรงพยาบาลโดยกลุมงาน /สมุนไพร( healthy meeting )  งดใชเครื่องดื่ม 3 in 1

โภชนศาสตรเปนเมนูสุขภาพ/ 2. เมนูอาหารกลางวันประชุมเปนเมนูสุขภาพ1 เมน/ูครั้ง

สมุนไพร/งดเครื่องดื่ม 3 in 1

2.รอยละ 90 ของการจัดอาหาร

กลางวัน การประชุมใน รพ.

โดยกลุมงานโภชนศาสตร เปนเมนู

สุขภาพ/สมุนไพร (1 เมน/ูครั้ง)
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61 โครงการพัฒนา 1.ผูรับบริการคลอดไดรับ 1.สงเสริมบุคลากรเขารวมอบรมพฤติกรรมบริการ  -  /  /  /  / งานผูคลอด

ระบบบริการ การประเมินความพึงพอใจ ที่หนวยงานจัดขึ้น

สุขภาพเพื่อความ รอยละ100 2.ชื่นชมและใหกําลังใจบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดี

พึงพอใจ 2.หญิงตั้งครรภไดรับการ 3.พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อแกผูรับบริการ

ประเมินรอยละ100 4.การแยกโซนผูปวยรอคลอดและหลังคลอดใหแยกออกจากกัน

3.จํานวนขอรองเรียน เพื่อพิทักษสิทธิผูปวย

พฤติกรรมบริการ 5.ติดตามประเมินผล
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