


































































































































































































































 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 



 

 

รายละเอียด  

แผนงาน/โครงการ   

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําป 2565 

 
 



ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชน

มีสวนรวม 
 

 

เปาประสงคที่ 1 

ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมใน

การวางแผนและจดัการระบบ

บริการสุขภาพ 

 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนา 1.จํานวนเครือขายหนวย 1.คัดเลือกเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิทีมที่3 และแตงตั้ง 10,000    เงินบํารุง  /  /  /  / ปฐมภูมิ

เครือขายหนวย บริการปฐมภูมิ(สะสม) คณะกรรมการพัฒนาฯ โดยภาคีเครือขายในชุมชนเขารวม รุงทิพย

หนวยบริการ อยางนอย 3 ทีม 2.ประชุมชี้แจงโครงการแกคณะกรรมการฯรับฟงความตองการ อาสะโภ

ปฐมภูมิ กําหนดแนวทางดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย 

อ.มวกเหล็ก 2.ระดับความสําเร็จของ 3.จัดประชุมทีมสหวิชาชีพและอสม.ออกแบบระบบบริการ

NPCU ตอเนื่อง การพัฒนาเครือขาย ใน NPCU ตามเกณฑมาตรฐาน

บริการปฐมภูมิ 4.ประเมินตนเอง จัดทําเอกสารขอขึ้นทะเบียนเปน

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ(แหงที3่)

5.ประสานแพทยและทีมสหวิชาชีพไปใหบริการสุขภาพ

 อยางนอย  3 วัน/สัปดาห

6.เชื่อมประสานระบบงานที่เกี่ยวของกันระหวางรพช.แมขายและNPCU

7.ประเมินผลและปรับปรุง

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2. การใหบริการแบบ New normal  (การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย)

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

2 แผนพัฒนาคลินิก ระดับความสําเร็จการ 1. ประชุมชี้แจงนโยบายและรวมวางแผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวโดย -         บูรณาการ  /  /  /  / ปฐมภูมิ

หมอครอบครัว ดําเนินงานหนวยบริการ บูรณาการกับการดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลมวกเหล็ก กับ อปท. รุงทิพย

เครือขายหนวย ปฐมภูมิ (ระดับ3ขึ้นไป) 2. แตงตั้งคณะกรรมการรวมกับเทศบาลฯ อาสะโภ

บริการปฐมภูมิ 3. ประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทาง รูปแบบการจัดบริการ

รพ.มวกเหล็ก 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมสหสาขาวิชาชีพ, อสม., และคณะกรรมการ

1) สุขภาพชุมชน 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมงาน PCC. ตนแบบ

เทศบาลต.มวกเหล็ก 6. จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว บูรณาการศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาล ต.มวกเหล็ก

2) รพ.สต.มิตาภาพ 7. จัดหาครุภัณฑ,วัสดุการแพทยที่จําเปน /ตามขอกําหนดการขึ้นทะเบียนNPCU

8. จัดบริการฯ โดยแพทยเวชศาสตรครอบครัว 3 ครั้ง/สัปดาห 

9. ประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการ/เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

10.ประเมินผลและปรับปรุงตอเนื่อง

3 แผนงานพัฒนา รอยละ 80 อสม.มีความ 1.เสริมสรางความรูดานสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ -          /  /  / ปฐมภูมิ

อาสาสมัคร สามารถในการ 2.พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและ ชนพัฒน

สาธารณสุขใน ดําเนินงานสรางเสริม ฟนฟูสภาพในเขตพื้นที่โดยการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก พุทธศิริ

ชุมชน สุขภาพเชิงรุกตลอดจน 3.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ

สามารถถายทอด เชิงรุกแกอาสาสมัครสาธารณสุขโดยวิทยากรผูชํานาญดานสาธารณสุขและ

ความรูแกประชาชน ติดตามผลการดําเนินงานปญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาความรูทักษะ

ในการชวยเหลือผูมี ในการดําเนินงานและโอกาสพัฒนาตอไปตลอดจนสามารถถายทอดความรูแก

ปญหาสุขภาพเบื้องตนได ประชาชนในการชวยเหลือผูมีปญหาสุขภาพเบื้องตนได

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชน

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2. การใหบริการแบบ New normal  (การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย)

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

4 โครงการจัด 1.คาจาง อสม. ดูแล ผูสูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง 75,600 อปท.  /  /  /  / ปฐมภูมิ

บริการดูแลระยะ ดุษฎี กฤษฎี

ยาวดานสาธารณสุข

สําหรับผูสูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง

โดย (หนวยบริการ

พื้นที่รพ.มวกเหล็ก

ขอการสนับสนุน

คาใชจาย LTC 

จากกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ

ในระดับทองถิ่น

หรือเทศบาล

5 แผนพัฒนาระบบ 1.มีระบบนัดติดตาม 1.สํารวจหากลุมเปาหมายที่จะมารับบริการ -         เงินบํารุง  /  /  / เวชศาสตร

ใหบริการใน อาการ ที่เปนปจจุบัน 2.จัดทําสมุดประจําตัวผูปวย ฟนฟู

ศูนยรวมสุข 2.มีการใหบริการภายใน 3.จัดทําแผนการออกใหบริการ (ทุกวันอังคารและศุกร)

อยางยั่งยืน ศูนยรวมสุขอยาง 4.สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

ตอเนื่อง 2วัน/สัปดาห

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชน

มีสวนรวม 
 

 

เปาประสงคที่ 2 

ประชาชนสุขภาพดี 
 

 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม  , PCT

1 2 3 4

1 แผนคนหาคัดกรอง 1.อัตราปวย/อัตราปวยตาย 1.ปรับปรุงโครงสราง, Flow , Zoning ศูนยประสานงานโควิด 0  /  /  /  / ปฐมภูมิฯ

และปองกันควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส ใหมีความสะดวกปลอดภัย คุณพรศักดิ์

โรคเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 ลดลง 2.ปรับปรุงบริการตรวจคัดกรองโควิดในโรงพยาบาลแบบ พรหมศร

โคโรนา-2019 (เปรียบเทียบกับป2564) One Stop Service 

3.ทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตูแรงดันบวก 

4.ปรับปรุงขั้นตอน/ชองทางเขารับบริการตรวจคัดกรองโควิด

ที่สอดคลองปญหาและความตองการของแตละกลุม

จําแนกตามระดับความเสี่ยง ครอบคลุมกลุม Walk in   

 ,Self ATK , Drive Thru , ACF

5.ติดตามประเมินผล รายงานตอคณะกรรมการบริหารฯ

2 แผนงานควบคุม อัตราการเสียชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพการดูแลผูปวย 0  /  /  /  / PCT

การแพรระบาด นอยกวารอยละ1.55 2. พัฒนาการใหบริการตามแนวปฏิบัติวิถีใหมโดยยึด

ในโรคอุบัติหม หลัก 3 s

 Covid-19

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

ทีมครอมสายงาน :  PCT

1 2 3 4

3 โครงการพัฒนา 1.รอยละการเขาถึง 1.กิจกรรมพัฒนาระบบการเขาถึง  /  /  /  / PCT

การดูแลกลุมโรค ของโรคฉุกเฉินที่กําหนด  - ประชาสัมพันธระบบการแพทยฉุกเฉิน 1669 

ฉุกเฉิน ผานเกณฑ  - พัฒนาศักยภาพเครือขาย (ALS , FR , อสม. , อฉช. )

(Stroke, STEMI เปาหมาย (Stroke, ใหความรูคนไขและญาติในคลินิก โรคเรื้อรัง 

Sepsis , HI STEMI ,Sepsis , HI ,  - พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 

Multiple Multiple trauma) 2.กิจกรรมพัฒนากระบวนการดูแลรักษา

trauma)  -STEMIDoor to  - ทบทวน CPG กลุมโรคฉุกเฉิน

Hospital 3 ชม.  - RCA Risk management

2.รอยละความ  - ความพรอมของเครื่องมือ Safe life,รถ Ambulance

เหมาะสมในการ 3.พัฒนาการมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย พชอ.(จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ)

ดูแลเบื้องตน 4.กํากับ ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงาน Feed back 

 - Multiple trauma ผูเกี่ยวของทราบ

 - Door to refer 5.Conference case จากการทํา RCA ทุก 3 เดือน

ภายใน 1 ชม 6.การจัดการขอมูล ตั้งแตเริ่ม entry/access เพื่อ

 - HI Door to refer alert track ในการจัดการเมื่อตองดูแลตอเนื่อง

ภายใน 1 ชม ประชุมคณะกรรมการ 6,000 เงินบํารุง

 -STEMI Door to (คาอาหาร+อาหารวาง20คน*75บาท*4ครั้ง)

EKG < 10 นาที

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

ทีมครอมสายงาน :  PCT

1 2 3 4

4 โครงการพัฒนา 1.รอยละ40 ผูปวย 1.ศึกษาปญหากลุมปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 0  /  /  /  / PCT

การดูแลกลุม โรคเบาหวานที่ควบคุม ที่ควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตไมได

โรคเรื้อรัง ระดับน้ําตาลไดดี 2.กิจกรรมเสริมสรางทัศนคติในการดูแลตัวเอง

2.รอยละ50ผูปวยโรค -เสวนาเชียร ชม แชร การดูแลตัวเอง ทุกเชาเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงที่ -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงสูง CVD Risk

ควบคุมความดันโลหิต 3.กํากับ ติดตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน

ไดดี 3.1 วัดผลโดยตรวจติดตาม HbA1C ปละ 2 ครั้ง

3.รอยละผูปวย Stroke (อ.มวกเหล็ก)/NCD board

 จากคลินิกโรคเรื้อรัง 3.2 วิเคราะหหาสวนขาดในการดําเนินงานเพื่อชวยขับเคลื่อน

ประชุมกํากับ ติดตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  (20 คน*75บาท*3) 4,500 เงินบํารุง

4. พัฒนาศักยภาพเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง อสม.(พรอมเรื่องการแพทยฉุกเฉิน)

5 โครงการพัฒนา รอยละของผูปวยที่ไดทํา 1.ทบทวนCPG การดูแลผูปวย Palliative  care/จัดทํา  /  /  / PCT

การดูแลกลุมโรค Family meeting และ CPG การดูแลผูปวย IMC/LTC

ที่ตองดูแล Advanced care planing ประชุมคณะกรรมการ (คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 6,000 เงินบํารุง

ตอเนื่อง เปนลายลักษณอักษร 20คน*75บาท*4ครั้ง)

(Palliative care, strong opioid  50% 2.พัฒนาศักยภาพเครือขายการดูแลใหมีศักภาพ

Intermediate - ผูปวย Stroke TBI SCI ในการดูแลผูปวยIMC/Palliative  care/LTC

care) ไดรับการฟนฟูสภาพระยะ ประชุมคณะกรรมการ  (คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 6,000 เงินบํารุง

กลาง ติดตามจนครบ 20คน*75บาท*4ครั้ง)

6 เดือน Barthel index = 

20 รอยละ 60 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

ทีมครอมสายงาน : PCT ,  คณะกรรมการ 2P Safety

1 2 3 4

6 โครงการพัฒนา 1.รอยละ100 1.ทบทวนอุบัติการณระดับ I เมื่อมีรายงานภายใน 3 วัน  /  /  /  / PCT

ระบบทบทวน อุบัติการณระดับ I 2.ทบทวนอุบัติการณระดับ G,H ทุกบายวันพุธ

อุบัติการณ ไดรับการทบทวนเชิง  - คาอาหารกลางวัน 10 คน*50 บาท*40 ครั้ง 20,000    เงินบํารุง

ทางคลินิกระดับ ระบบภายใน 3 วัน 3.สงคืนผลการทบทวนให RM และหนวยงานที่เกี่ยวของ

รุนแรง 2.รอยละ100 4.ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับอุบัติการณ

อุบัติการณระดับ G,H

ไดรับการทบทวนเชิง

ระบบภายใน 7 วัน

3.รอยละ100 ไมเกิด

อุบัติการณซ้ํา

ดวยสาเหตุเดิม

7 โครงการ ผลการประเมินการ 1.สงเสริมทุกหนวยงานดําเนินงานตามนโยบาย คกก.

2P Safety ปฏิบัติตาม SIMPLE มวกเหล็กปลอดภัยไปดวยกัน  /  /  / 2Psafety

ป 2565 ผานเกณฑที่กําหนด 2.ติดตามการจัดการความรูในประเด็น SIMPLE

3.จัดกิจกรรม มวกเหล็ก P2P Safety Day 30,000    เงินบํารุง

4.พัฒนาระบบ NRLS

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม , ผูปวยใน

1 2 3 4

8 แผนพัฒนาระบบ 1. รอยละ 85 ของการ 1. คืนขอมูล ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ2564 แก สสอ./ 0 / ปฐมภูมิฯ

การดูแลตอเนื่อง ตอบกลับการดูแล รพ.สต. / ผูรับผิดชอบงานเยี่ยมบาน กนกนาฎ

 COC ตอเนื่อง จากโปรแกรม 2. ประชุมคณะกรรมการศูนยดูแลตอเนื่อง CoC / / ศรีนวล

smart COC ฯ 3.รายงานสงขอมูลลงโปรแกรมฯใน กลุม line CoC 1 ครั้ง/สัปดาห / / / /

4.ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานขอมูลแกผูรับผิดชอบงาน / / /

5.บริการยืม-คืนอุปกรณแกผูที่จําเปนตองใชอุปกรณการแพทยที่บาน / / / /

6.ประสานงานพัสดุและกองทุนฟนฟู .สระบุรีเพื่อประสานยืมเตียง / / / /

7.สรุปขอมูลรายงานขอมูลคงเหลืออุปกรณรายงานแกคณะกรรมการ / /

CoC ผานกลุม line 

8.สนับสนุนสิ่งของจําเปน(อุปโภค-บริโภค)จากกองทุนคุณภัทราฤดีฯ / / / /

9 แผนงาน 1. รอยละของผูสูง 1.รวมประชุมทีม COC , PCC 0  / IPD

การพัฒนาระบบ อายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2.ประชุม ชี้แจงเจาหนาที่ทราบเรื่อง โรคกลุมเปาหมายที่ตอง  / ทีมเยี่ยมบาน

การดูแลกลุมโรค ไดรับการดูแลตาม วางแผนจําหนายการเตรียมความพรอมของผูปวย COC

สําคัญตอเนื่อง care  plan ( PA ) และผูดูแลหาสามารถดูแลผูปวยตั้งแตแรกรับ รับและสง PCT

เครือขายอําเภอ รอยละ100 ใบเยี่ยมบาน

มวกเหล็ก 3.ระบบสงตอขอมูลและ Thai  COC 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : ผูปวยใน

1 2 3 4

10 แผนงาน 2. รอยละของผูปวย 1. รวมออกเยี่ยมผูปวยกับทีมเยี่ยมบาน 0  / IPD

พัฒนาการวาง กลุมเปาหมายที่ไดรับ 2. ปรับปรุงใบวางแผนการจําหนายทําแนว  /

แผนจําหนาย การดูแลจากทีมเยี่ยม ทางการดูแลผูปวยตอเนื่องของบุคลากรที่เกี่ยวของ

รพสต.  อสม.  มีคุณ 3. จัดทําชองทางการสื่อสารในเครือขายโดย  /

ภาพชีวิตที่ดีขึ้น(PA) line  COCและแบบฟอรมเยี่ยมบาน

รอยละ100 4. รวมออกประชาคมของหมูบานออกหนวย  /

11 แผนงานรูเร็ว 1. อัตราการเกิดStroke 1. ปรับปรุง guideline Stroke  sepsis Stemi   HI 0  / IPD

รอด  ปลอดภัย ในผูปวย 2. จัดอบรม/KMเจาหนาทีและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ องคกร

Stroke  STEMI 2. อัตราตายของผูปวย 3. อุบัติการณ ระดับI    ไดรับการทบทวน  / แพทย

Sepsis  HI ในโรคหลอดเลือดสมอง เชิงระบบ ภายใน  3  วันระดับ G, H ไดรับการทบทวนใน 7 วัน บุคลากร

ACS    HI <3% 4. ทบทวน 12  กิจการรวมกันของบุคคลากร  / ในหนวยงาน

12 แผนงานทบทวน 3. อัตราการเสียชีวิตของ ทีมแพยทย case อุบัติการณ ระดับ E - I 0 PCT

อุบัติการณเพื่อความ ผูปวยติดเชื้อ ( Sepsis ) 5. รอยละ 100 ไมเกิดอุบัติการณซ้ํา

ปลอดภัย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : ผูปวยใน

1 2 3 4

13 แผนงาน 1.จํานวนของผูปวยระยะ 1 ปรับคณะกรรมการการดูแลผูปวย Palliative  care 0 IPD

พัฒนาระบบการดู สุดทายไดรับการดูแล 2.กําหนดแนวทางการดูแลแบบPalliative care/คูมือPalliative  / ทีม PC

แลตอเนื่องผูปวย แบบองครวม 3.พัฒนาระบบบริการเชื่อมโยง การดูแลตอเนื่องที่บาน

ระยะสุดทาย 2.รอยละผูปวยระยะสุด 4.รักษา/บรรเทาดวยStrong Opioid medication/แพทยแผน  /  /  /  /

ทายที่ไดรับการบรรเทา ไทย/แพทยทางเลือก และ Clinic  กัญชา

อาการปวด และจัดการ 5.จัดทําแฟมผูปวย Palliative จัดหา Syring  driver surefuser

อาการตางๆดวย Strong 100 ml  3 วัน/set.ใหใชยา MO ฉีดที่บาน

opioid ≥ 50 % 6.จัดทํา R2R/CQI/Best/Good Practice การดูแลผูปวยแบบ

3. รอยละผูปวยระยะสุด ประคับประคองอยางนอย 1 เรื่อง/ป

ทายไดรับการติดตามเยี่ยม 7.มีคลังอุปกรณที่ใชสนับสนุน ผูปวยยืมสามารถยืมใชที่บาน

หลังจําหนาย≥ 80 % 8.ปรับปรุงใบ Living   will  /

4. รอยละของผูปวยที่ไดทํา 9. จัดทําแฟม PC

Family  meeting และ 8.ติดตามประเมินผล

Advanced care 9.เขารวม clinic  กัญชาและแพทย ทางเลือกเพื่อลดปวด  /

planningเปนลาย-

ลักษณอักษร ≥ 80%

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน :  ผูปวยใน

1 2 3 4

14 แผนงาน รอยละของโรงพยาบาล 1. แตงตั่งคณะกรรมการ Interme 0  / IPD

พัฒนาการใหบริการ ระดับ M และ F ใน date careของโรงพยาบาลใหเปนปจจุบัน ทีม IMC

ดูแลผูปวยระยะกลาง ในจังหวัดที่ใหบริการฟน 2.พัฒนาคูมือ/CPGการดูแลประเมินผูปวยใหนําใชทุกหนวยงาน  / กายภาพ

Intermediate สภาพระยะกลางแบบผู 3.รวมสนับสนุนงบประมาณ ontop จากรพ.สงเพื่อรับดูแลได

care ปวยใน Intermediate  4,000 บาทใชรหัส G 81

bed> รอยละ 50 4.เชื่อมการดูแลรวมกับPCC  /  /  /  /

5.รับการเยี่ยม ประเมินจากทีมเครือขายจังหวัดรายไตรมาส

6.รวมจัดทําแผนพับประชาสัมพันธของโรงพยาบาลใหกับแมขาย

7.ปรับกิจกรรมใหการดูแลผูปวยภายใน

หอผูปวย ปรับโครงสรางสิ่งแวดลอมให

สะดวกสําหรับญาติที่ดูแลผูปวย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน :  ผูปวยใน

1 2 3 4

15 แผนพัฒนา 1.ระดับความสําเร็จของ 1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการ 0  / IPD

พฤติกรรมบริการ บุคลากรมีสมรรถนะเชิง 2. วิเคราะหและประเมินตนเอง ทบทวนปญหาและนําปญหาที่  /

วิชาชีพผานเกณฑ เกิดจากงานประจําทําR2R/CQI/ best  prestice

2.รอยละหนวยงานมีผลงาน3.ทบทวนโรงพยาบาลคุณธรรม  /

 CQI/นวตกรรม  /R2R 4.ติดตามแบบประเมิน IPD  VOIE

3.ระดับความสําเร็จเรื่อง 5.รวมกิจกรรม เชียร  ชม  แชร  

การพิทักษสิทธิ์ผูปวย

4.ระดับความสําเร็จ

การดําเนินงาน รพ.

คุณธรรม

5.รอยละความพึงพอใจ

≥ รอยละ 80

16 แผนงาน 6.รอยละการบันทึก 1.อบรมการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบfocus  charting 0  /  /  / IPD

พัฒนาระบบบันทึก การพยาบาล ≥ 90   - KM การเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบfocus  charting

เวชระเบียน 7.รอยละบุคลากร

มีผลการตรวจสุขภาพ

ประเมินความรักและผูก-

พันตอองคกรผานเกณฑ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน :  โภชนาการ  , งานผูคลอด

1 2 3 4

17 แผนงาน 1.อบรมผูปรุงประกอบอาหารผูปวยและผูปรุงประกอบ 0  /  /  / โภชนาการ

สงเสริมเมนู อาหารรานอาหารในโรงพยาบาล เรื่องเมนูชูสุขภาพ

ชูสุขภาพ 2.รณรงค การรับประทานอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม

ลดหวาน มัน เค็ม 3.การใหความรูการเลือกอาหารสําหรับ

ลดเสี่ยงโรค NCDs โรคเบาหวาน ที่คลินิกเบาหวาน(วันพุธ)

4.การใหความรูการเลือกอาหารสําหรับ

ผูปวยไตวายเรื้อรัง ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม(วันพฤหัสฯ)

5.การจัดอาหารวางเมนูสุขภาพ/สมุนไพรงดเครื่องดื่ม 3 in 1

6.เมนูอาหารกลางวันประชุมเปนเมนูสุขภาพ  1 เมนู/ครั้ง

18 แผนงาน 1.อัตราหญิงตั้งครรภมี พัฒนาการดูแลมารดาทารกเพื่อลดภาวะเสี่ยง 0  /  /  / งานผูคลอด

พัฒนาการดูแล ภาวะโลหิตจางจากการ 1.กําหนดกลุมเปาหมาย

มารดาและทารก ขาดธาตุเหล็ก≤10%    1.1ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ

เพื่อลดภาวะเสี่ยง 2.อัตราทารกที่มีภาวะการ    1.2.การคลอดกอนกําหนด

คลอดกอนกําหนด≤4%    1.3.ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย

3.อัตราทารกน้ําหนัก≤    1.4.การตั้งครรภในวัยรุน

2500 gmในมารดาที่ 2.ประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงกลุมเปาหมาย

ANC<7% 3.พัฒนาระบบการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย

4.ติดตามประเมินผล

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน :  โภชนาการ  , งานผูคลอด

1 2 3 4

19 โครงการขับเคลื่อน 1.ประชุมคณะกรรมการ MCH boad ทุกไตรมาส 5,000 เงินบํารุง  /  /  /  / งานผูคลอด

การดําเนินงาน (คาอาหารเบรค  4 x 25 x 16 คน)

MCH อ.มวกเหล็ก 2.วางแผนกําหนดการดําเนินงาน (Gantt chart)

ประจําป 2565 3.ดําเนินการ ออกใหบริการ คัดกรอง รับฝากครรภและ

ใหความรู ใหคําปรึกษา รวมกับทีม PCC

(จัดทําปายพรอมขาตั้งใหความรู)

4.ปรับแผนตามความเหมาะสม

5.รายงานผลตามตัวชี้วัดรายไตรมาส

6.สรุปผลการดําเนินการและวิเคราะหเพื่อหาโอกาสพัฒนา

20 โครงการ 1.รอยละของมารดา 1.สนับสนุนบุคลากรในหนวยงานคิดคนนวตกรรม 1,000 เงินบํารุง  /  /  / งานผูคลอด

พัฒนาคุณภาพงาน ตกเลือดหลังคลอด<2% เพื่อพัฒนางานหรือแกปญหาในงานประจํา

สูติกรรมเพื่อ 2.มีนวตกรรม 2.สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย อยางนอย 1ชิ้นงาน งานวิจัย นวัตกรรม และ CQI ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

3.พัฒนาสมรรถนะดานกําลังคนใหมีความเชี่ยวชาญในงาน

21 แผนงาน มารดาทารกที่สงตอ 1.วิเคราะหและประเมินตนเอง/ทบทวนปญหาการ 0  /  /  /  / งานผูคลอด

พัฒนาระบบการ ปลอดภัยไมมีภาวะ สงตอมารดาทารก

สงตอมารดาทารก แทรกซอน 2.การปฏิบัติตามแนวทางการสงตอ

3.การติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : งานผูคลอด

1 2 3 4

22 โครงการ 1.หญิงตั้งครรภฝากครรภ 1. ลงขอมูลในแฟมANC prenatalและPosnatal  /  /  / งานผูคลอด

พัฒนามาตรฐาน ครั้งแรกกอน12สัปดาห ใหครบถวนสมบูรณ

การฝากครรภ >60% 2. สงเสริมกลไกขับเคลื่อนในการประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพ 2.หญิงตั้งครรภฝากครรภ งานอนามัยแมและเด็กสรางความเขาใจและมอบ

ครบ5ครั้งตามเกณฑ หมายงานแกบุคลากรในเขตรับผิดชอบ

>60% 3. ติดตามประเมินผล

4. รณรงคใหหญิงตั้งครรภฝากครรภคุณภาพ 3,000 เงินบํารุง

(ของขวัญกีฟเซ็ทสําหรับหญิงฝากครรภครบ 5 ครั้ง)

23 แผนงานพัฒนา 1.ผูรับบริการคลอดมี 1.สงเสริมบุคลากรเขารวมอบรมพฤติกรรมบริการ 0  /  /  / งานผูคลอด

ระบบบริการ การประเมินความพึงพอใจ ที่หนวยงานจัดขึ้น

สุขภาพเพื่อความ รอยละ100 2.ชื่นชมและใหกําลังใจบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดี

พึงพอใจ 2.หญิงตั้งครรภไดรับการ 3.พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อแกผูรับบริการ

ประเมินรอยละ100 4.การแยกโซนผูปวยรอคลอดและหลังคลอดให

3.จํานวนขอรองเรียน แยกออกจากกันเพื่อพิทักษสิทธิผูปวย

พฤติกรรมบริการ 5.ติดตามประเมินผล

4.จัดอบรมเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมบริการ

5.รอยละการบันทึก

การพยาบาล≥80

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

24 แผนงานปองกัน มารดาวัยรุน อ.มวกเหล็ก 1.ประชุมผูรับผิดชอบงานอนามัยแมเด็กคลินิกวัยรุนคลินิกฝากครรภ 0 เบิกกับ / / / / ปฐมภูมิฯ

การตั้งครรภ ที่คลอดบุตรใน รพ. คลินิกวางแผนครอบครัวเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน เภสัชกรรม ชุติมา

ในวัยรุน มวกเหล็กไดรับบริการยา 2.ประสานเภสัชกรรมฯเพื่อจัดหายาฝงคุมกําเนิดใหมีเพียงพอ ผิวคํา

อําเภอมวกเหล็ก ฝงคุมกําเนิดรอยละ ๑๐๐ 3.คัดกรองมารดาวัยรุนที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภคลินิกหลัง ปยะนาถ

จังหวัดสระบุรี คลอด ใหการปรึกษาเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ /Motivational ขุนดี

Interviewing:MI วิธีคุมกําเนิดแบบกึ่งถาวร/ยาฝงคุมกําเนิด

4.ลงทะเบียนและกําหนดวันนัดหมายมารดาวัยรุนที่สมัครใจ

รับบริการฝงยาคุมกําเนิดหลังคลอด

5.ใหบริการฝงยาคุมกําเนิดแกมารดาวัยรุนหลังคลอดตั้งแตกอน

จําหนายจาก รพ. หรือในวันที่มารับบริการตรวจหลังคลอด

6.ประสานขอมูลกับงานเรียกเก็บเพื่อบันทึกขอมูลในระบบ E-Claim

7.ติดตามมารดาวัยรุนที่ไมมารับบริการตามนัด เชน ไปคลอด

ที่ รพ.อื่น  หรือ ไมมาตรวจหลังคลอด

8.ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินการโครงการ

25 แผนงานสงเสริม 1.เด็กอายุ9,18,30,42,60 1.ชี้แจง กลวิธีการดําเนินงานตามโครงการ กับคณะทํางานทราบ / ปฐมภูมิฯ

พัฒนาการเด็ก0-5ป เดือน ไดรับการตรวจ 2.สํารวจจัดทําทะเบียนรายชื่อกลุมเปาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ / ชุติมา

ในคลินิก คัดกรองรอยละ90 3.โทรติดตามกลุมเปาหมายและนัดมาตรวจที่คลินิกสงเสริมสุขภาพ / / / / ผิวคํา

สุขภาพเด็กดี 2.การคัดกรองเด็ก 0-5 ป 4.ตรวจพัฒนาการเด็กตามชวงอายุ และติดตามเด็กที่สงสัย / / / / ปยะนาถ

รพ.มวกเหล็ก พบเด็กสงสัยพัฒนาการ พัฒนาการลาเพื่อกระตุนและดูแลรักษาอยางถูกตอง / ขุนดี

ลาชา อยางนอยรอยละ20 5.ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน

3.เด็กที่มีพัฒนาการสงสัย

ลาชาไดรับการติดตาม100%

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

26 แผนงานพัฒนา 1.เด็กกลุมเปาหมายได 1.สํารวจขอมูลกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่จัดทําทะเบียน 0  /  /  /  / ปฐมภูมิ

เพื่อเพิ่มการเขาถึง รับการตรวจคัดกรอง กลุมเปาหมายแตละหมูบาน                   

บริการคัดกรอง ภาวะซีดไมนอยกวา 80% 2.รณรงคการตรวจคัดกรองภาวะซีดโดยเจาหนาที่สาธารณสุข

ภาวะซีดในเด็ก 2.กลุมเปาหมายที่ตรวจ ตามกลุมเปาหมายในสถานบริการอยางตอเนื่อง    

อําเภอมวกเหล็ก พบความเขมขนเลือด 3.สงตอผูปวยที่ตรวจพบความเขมขนเลือดนอยกวาปกติเขา

 ป 2565 นอยกวาปกติรับการ รับการรักษาอยางถูกตอง ตอเนื่อง และทันทวงที 

สงตอและรักษาอยาง 4.สรุปผลการดําเนินงาน

ถูกตอง ตอเนื่อง 

และทันทวงที

27 แผนการดําเนินงาน 1.รอยละ100 นักเรียนชั้น 1.สํารวจจํานวนและขอมูลนักเรียน  บันทึก/ปรับปรุงขอมูลบัญช5ี 0 / กาญจนาพร

อนามัยโรงเรียน ป.6ไดรับวัคซีนdT 2.วางแผนดําเนินงาน กําหนดตารางใหบริการ / ยอดภีระ

2.รอยละ100 นักเรียนหญิง 3.ประสานขอมูลกับโรงเรียน ผูปกครอง /

ชั้นป.5ไดรับวัคซีน HPV 4.ใหบริการตามแผนบริการสุขภาพวัยเรียน

3.รอยละ 90 นักเรียนชั้น   4.1 สรางเสริมภูมิคุมกันโรค / /

ป.1-.6 ไดรับตรวจสุขภาพ   4.2 ตรวจสุขภาพ / /

โดยเจาหนาที่สาธารณสุข 5.บันทึกขอมูลการใหบริการใน One Stop Service และบัญชี5 

4.รอยละ 100 นักเรียนชั้น โปรแกรม HOSxP / /

ป.1ไดรับการตรวจสายตา ขอมูลการใหบริการ ภาคเรียนที่1 เม.ย.-ก.ย.(กอนวันที1่5 ส.ค.2565) /

 หากพบความผิดปกติ ขอมูลการใหบริการ ภาคเรียนที่2 ต.ค.-มี.ค.(กอนวันที่ 14 ก.พ.2565)

ไดรับการสงตอ

5.วัยเรียนเด็กอายุ6-14ป 

สูงดีสมสวนรอยละ66

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

28 โครงการพัฒนา 1.รอยละ 80 ของ 1.วางแผนการดําเนินงาน ประสานแผนงานกับผูเกี่ยวของ 7,520      เงินบํารุง / / กาญจนาพร

ศักยภาพผูนํา ผูเขารวมอบรมมีความ 2.ประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการในโรงเรียนเขตรับผิดชอบ / / ยอดภีระ

นักเรียน รอบรูดานสุขภาพ 3.การจัดอบรมการเรียนรู/ใหความรูดานสุขภาพในโรงเรียน / /

สงเสริมสุขภาพ ตามหลักสุขบัญญัติ 4.การประเมินผลความรูของผูนํานักเรียน / /

ดวยสุขบัญญัติ 10 2.ผานเกณฑการประเมิน

ประการ ป 2565 โรงเรียนสุขบัญญัติ

แหงชาติระดับดีมาก

29 โครงการพัฒนา  รอยละ 30 ของกลุมเด็ก  1.พัฒนาระบบการชวยเหลือ/สงตอนักเรียนอยางตอเนื่องโดย 0 / กมลวรรณ

ระบบการเขาถึง วัยเรียน (ป.1-ป.6) ความรวมมือกับโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก แสงแกว

บริการจิตเวชเด็ก อําเภอมวกเหล็ก  2.เยี่ยมสํารวจเพิ่อรับฟงปญหาโรงเรียนที่มีขอจํากัดในการเขาถึง 

และวัยรุน ไดรับการคัดกรองและเขา บริการ ปรับปรุง บริการใหเหมาะสม สอดคลองกับปญหา

อําเภอมวกเหล็ก ถึงบริการฯอยางถูกตอง ความตองการของสถานศึกษา

ป 2565 และเหมาะสม

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : ทันตกรรม

1 2 3 4

30 โครงการทาฟลูออไรด ศพด.+เด็กอนุบาล ในเขต 1. ทาฟลูออไรดในศพด.และนักเรียนอนุบาล  (2,000*10 หลอด) 20,000    เงินบํารุง  /  / ทันตกรรม

ปองกันฟนผุ อําเภอมวกเหล็ก ไดรับการ 2. ใหทันตสุขศึกษา  (จัดทําสื่อ อุปกรณ สอนแปรงฟน  ไวนิล) 4,000      เงินบํารุง รวมอําเภอ

ทาฟลูออไรด

31 โครงการใหบริการ 1.เด็กป1,3,6  ไดรับบริการ ออกหนวยใหบริการตรวจฟน ในโรงเรียน 0  /  /  /  / ทันตกรรม

ทันตกรรม และ ตรวจฟน รอยละ100 รวมอําเภอ

 ใหทันตสุขศึกษาใน 2.เด็กป.1 ที่มีฟนกรามแท ออกหนวยใหบริการตรวจฟน ในโรงเรียน   /  /  /  /

เด็กชั้นประถมศึกษา งอกไดรับบริการเคลือบ รพสต. และโรงพยาบาล

รองฟนรอยละ 80

3.เด็กป.1 ไดรับบริการ ออกหนวยใหบริการตรวจฟน ในโรงเรียน    /  /  /  /

ทันตกรรมผสมผสาน20% รพสต.และโรงพยาบาล

4.เด็ก ป6 ที่มีฟนกรามแท ออกหนวยใหบริการตรวจฟน ในโรงเรียน  .  /  /  /  /

งอก ไดรับบริการเคลือบ รพสตและโรงพยาบาล

รองฟนรอยละ 80

5.เด็ก ป6 ไดรับบริการ ออกหนวยใหบริการตรวจฟน ในโรงเรียน    /  /  /  /

ทันตกรรมผสมผสาน รพสต.และโรงพยาบาล

รอยละ20 อบรมแกนนําประถม 24,000     /  /

คาอาหารกลางวัน 60*50*4ครั้ง

คาอาหารวาง 60*25*2*4ครั้ง

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : ทันตกรรม , บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

32 โครงการ เด็กนักเรียนมีการแปรงฟน อบรมแกนนํามัธยม 10,000    เงินบํารุง  /  /  / ทันตกรรม

รณรงคการแปรงฟน หลังอาหารกลางวัน (คาอาหารกลางวัน 100*50 ,คาอาหารวาง 100*25*2)

หลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียน รอยละ10

ในเด็กมัธยม

33 โครงการคัดกรอง 1.รอยละ90กลุมเปาหมาย 1.ประชุม จนท./อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนงานรวมกัน 10,000 เงินบํารุง / ปฐมภูมิ

ความเสี่ยงโรค ไดรับการคัดกรอง DM HT 2.ประสานงานกลุมแกนนําชุมชน /อปท. / ศิริวรรณ

เบาหวาน ความดัน 2.รอยละ 80 ของกลุมเสี่ยง 3.สํารวจกลุมเปาหมาย***/เตรียมวัสดุอุปกรณ/ประชาสัมพันธ / สิงหพรม

โลหิคสูงและการ ไดรับการปรับเปลี่ยน 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูอสม. /

ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 5.ดําเนินการคัดกรองรวมกับ อสม. / /

พฤติกรรม 3.รอยละ 80 ของแกนนํา 6.นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP / /

ในเขตรับผิดชอบ และอสม.ที่เขารับการ 7.เจาหนาที่สาธารณสุขและอสม.ติดตามพรอมแจงผลการคัดกรองและนําเขาสู / / / /

อบรมมีความรู กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและสงตอประชาชนกลุมปวย

3.รอยละ 80 ของแกนนํา 8.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน / /

และอสม.ที่เขารับการ *** สํารวจขอมูลนํามาจัดระบบบัญชี 1 

อบรมมีความรูทักษะความ

เขาใจ สามารถตอบแบบ

ทดสอบความรูเกี่ยวกับ

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงได

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

34 โครงการคัดกรอง 1.รอยละ 90 ของ ปชก. 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผน แนวทางการปฏิบัติงานแกจนท./อสม. 10,000 เงินบํารุง / / ปฐมภูมิ

มะเร็งลําไสใหญ อายุ 50-70 ป  ไดรับการ 2. เตรียมกลุมเปาหมาย / / น.ส.ศิริวรรณ

และลําไสตรง ตรวจอุจจาระดวยชุด- 3. ตรวจอุจจาระดวยชุดตรวจ Fit test / สิงหพรม

(ขอขยายโครงการ ตรวจ Fit testตามเปา 4. นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP /

ป2564) ที่ สสจ.จัดสรรให (เฉพาะ 5. สงตรวจยืนยันดวยกลอง Colono scope ในรายที่ผลFit test positive / /

กลุมเปาหมายในเขต 6. ติดตามผูปวยที่สงสัยมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรงเพื่อดูแลตอเนื่อง

รับผิดชอบรพ.มวกเหล็ก

2.กลุมเปาหมายที่ผลการ

คัดกรองเปนบวกไดรับการ

การทํา Colonoscopy

รอยละ90

35 แผนงานเพิ่มการ 1.สตรีกลุมเปาหมาย 1.สํารวจขอมูลกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่ 0 / ชุติมาผิวคํา

เขาถึงบริการ ไดรับการตรวจคัดกรอง 2.จัดทําทะเบียนกลุมเปาหมายและแผนการตรวจคัดกรอง / ปยะนาถ

คัดกรอง มะเร็งปากมดลูกไม มะเร็งปากมดลูก แตละหมูบาน / / / / ขุนดี

มะเร็งปากมดลูก นอยกวารอยละ80 3.ประชาสัมพันธและรณรงคโครงการเพิ่มการเขาถึงบริการ / / / /

ป 2565 ผลงาน พ.ศ. 2563-2567 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสื่อชองทางตางๆเชนหอกระจาย / / / /

2.กลุมเปาหมายที่ตรวจ ขาวสารประจําหมูบาน และ อสม.ในเขตรับผิดชอบ  / / / /

พบความผิดปกติไดรับการ 4.โทรติดตามกลุมเปาหมายและนัดมาตรวจที่คลินิกสงเสริมสุขภาพ /

สงตอและรักษาอยาง 5.สงสิ่งสงตรวจ ไปตรวจและอานผล รับผลตรวจจาก รพ.แมขาย

ถูกตอง ตอเนื่อง บันทึกผลการทําในโปรแกรม 

และทันทวงที 10.สงตอผูปวยที่ตรวจพบความผิดปกติไดรับการรักษาทันทวงที

11.ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

36 แผนพัฒนาระบบ 1.ผูปวยยาเสพติดไดรับ 1.พัฒนาระบบใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 0 / / / / กมลวรรณ

บริการบําบัดฟนฟู การบําบัดรักษา ฟนฟู ผูปวยยาเสพติดแบบ New Normal เชิงรับและเชิงรุก แสงแกว

ผูปวยยาเสพติด สมรรถภาพ ลดอันตราย 2.ประชุมชี้แจงวางแนวทางการบําบัดรักษา-ฟนฟูผูปวยยาเสพติด 

อําเภอมวกเหล็ก จากยาเสพติดรอยละ70 โดยการมีสวนรวมของชุมชน (CBTx) รวมกับเครือขายในชุมชน 

ป 2565 2. ผูใช ผูเสพยาเสพติด หนวยงานที่เกี่ยวของ

ที่บําบัดครบตามเกณฑ

กําหนดของแตละระบบ

หยุดเสพตอเนื่องหลังจํา-

หนายจากการบําบัดรักษา

3 เดือน รอยละ40

37 แผนงานติดตามเฝา  ผูปวยโรคจิตกลุม SMI-V 1.ขึ้นทะเบียนผูปวยโรคจิต กลุม SMI-V  อําเภอมวกเหล็ก     0 / / / คุณรุงทิพย 

ระวังผูปวยโรคจิตที่  ไดรับการติดตามเฝา 2.เฝาระวังอาการทางจิตกําเริบโดยสงเสริมการมีสวนรวมของ อาสะโภ

เสี่ยงกอความรุนแรง ระวังตามเกณฑ ครอบครัว ชุมชน   ในการดูแลตอเนื่อง เฝาระวังผูปวยใหรับยา  

(SM-IV)ในชุมชน รอยละ100 ตอเนื่องหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 

อําเภอมวกเหล็ก 3.จัดประชุมกลุมครอบครัว ที่ รพ.สต เพื่อติดตามผูปวยุงยากซับซอน

รับฟงปญหา วางแผนชวยเหลือแบบองครวม

4.ติดตามเยี่ยมผูปวยเดือนละ1ครั้ง อยางนอย10 คนX7 เดือน 

5.บันทึกผลการเยี่ยมติดตามรายบุคคลโปรแกรม Care Transition

เดือนละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

38 แผนงานเฝาระวัง 1.อัตราการฆาตัวตาย 1. เฝาระวังและติดตามผูพยายามฆาตัวตาย โดยการมีสวนรวม 0 / / ปฐมภูมิ

ภาวะซึมเศราและ สําเร็จไมเกิน 6.3 ตอแสน                   ของเครือขายบริการทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน/รพ.สต. นางรุงทิพย 

ความเสี่ยงตอการ ประชากร       2. เสริมสรางบทบาทของ อสม.ในการคนหา คัดกรองสงตอผูมีภาวะ อาสะโภ

ฆาตัวตาย 2.รอยละผูพยายามฆาตัว ซึมเศราและหรือเสี่ยงตอการฆาตัวตาย  

อ.มวกเหล็ก ตายไดรับการติดตามเฝา 3. สรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน ในการดูแลตอเนื่อง 

ระวัง ไมกระทําซ้ํา เฝาระวังผูพยายามฆาตัวตาย หลังจําหนายจากโรงพยาบาล

ภายใน 1ป รอยละ 100 เพื่อปองกันการกระทําซ้ํา

4.ประสานระบบการดูแลตอเนื่องกับศูนย CoC

5.บันทึกฐานขอมูลรายงาน506S ใหเปนปจจุบัน

39 แผนปฏิบัติการตรวจ 1.ผูปวยเบาหวานไดรับการ 1.ประชุมทีมเบาหวานเพื่อชี้แจงเกณฑการตรวจคัดกรอง 0 / / / / วชศาสตรฟนฟู

คัดกรองเทาผูปวย ตรวจคัดกรองเทาปละ เทา และวิธีการบันทึกขอมูลลง HosXP

เบาหวาน 1 ครั้งมากกวา 60% 2.ตรวจคัดกรองเทาในคลินิกสุขภาพเทา

2.ผูปวยเบาหวานที่ผาน ทุกวันพุธ (คลินิคเบาหวาน) โดยในผูปวยกลุมความ

การตรวจคัดกรองไดรับคํา เสี่ยงสูงที่พบภาวะแทรกซอนทางเทาจะมีการจัดการ

แนะนําเกี่ยวกับการ ภาวะแทรกซอนโดยการขูดcallus และทํา off loading

ดูแลเทาเบื้องตน 100% 3.ลงตรวจเทาที่ รพสต.ทั้ง 13 แหงและตรวจเก็บตก

3.ผูปวยเบาหวานที่มีความเส4ี.รวบรวมขอมูล/บันทึกขอมูลลงในโปรแกรม HosXP

ไดรับการดูแล/ปรับรองเทา 5.จัดทํารองเทาสุขภาพ/ปรับรองเทาเฉพาะรายในกลุม

ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและมีภาวะแทรกซอนทางเทา

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม , เวชศาสตรฟนฟู

1 2 3 4

40 แผนพัฒนา 1.การใหบริการทาง 1.ติดตอประสานตารางออกหนวย PCU 0 / / / วชศาสตรฟนฟู

หนวยบริการ กายภาพบําบัด 2.จัดทําแผนการออกหนวยบริการประจําเดือน

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

สูชุมชน เดือนละ1ครั้ง รอยละ80 4.บันทึกขอมูลลงโปรแกรม HosXP และโปรแกรมกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

41 แผนเฝาระวังปองกัน 1.อัตราปวยดวยโรค 1.วิเคราะหขอมูลและประเมินความเสี่ยง 0 / / / / คุณพรศักดิ์

และควบคุมโรค ไขเลือดออก >รอยละ10 2.เตรียมความพรอมและจัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและควบคุมโรค พรหมศร

ติดตอนําโดยยุงลาย ของคามัธยฐานคา 3.จัดรณรงคปองกันโรค การกําจัดลูกน้ําและยุงลาย 

ยอนหลัง 5 ป 4.รายงานสถานการณโรคและสื่อสารความเสี่ยง

2.อัตราปวยโรคไขปวดขอ 5.สํารวจและประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย ในหมูบาน/ชุมชน

ยุงลายลดลง>รอยละ10  วัด โรงเรียน โรงพยาบาล

3.รอยละ60ของหมูบาน/ 6.สอบสวนและควบคุมโรคอยางทันเวลา

ชุมชนมีคาดัชนีลูกน้ํายุง 7.สรุปบทเรียนการปองกันและควบคุมโรค

ไมเกินมาตรฐาน(โรงพยาบาล

 โรงเรียน CI = 0 , โรงธรรม

โรงแรม โรงงงาน CI <รอยละ 5 ,

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

42 แผนการปองกัน 1. อัตราปวยดวยโรค 1. เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคในคน 0 / / / / ปฐมภูมิ

ควบคุมโรค ไขหวัดใหญลดลง >5% 2. สงเสริมการมีพฤติกรรมที่ถูกตอง ในการปองกันโรคไขหวัดใหญ นายพรศักดิ์

ไขหวัดใหญ ของคามัธยฐาน 5 ป 3. สื่อสารประชาสัมพันธแกประชาชนกลุมเปาหมาย พรหมศร

ยอนหลัง อยางทั่วถึงและเพียงพอ

2. กลุมเปาหมายไดรับ 4. ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลแก

วัคซีนไขหวัดใหญตาม กลุมเปาหมาย อยางทั่วถึงในทุกสถานบริการ(รพ. และ รพ.สต.)

ฤดูกาล ไมนอยกวา 80% 5. บันทึกขอมูลผลการใหบริการ

 ของวัคซีนทั้งหมด 

43 แผนการปองกัน 1.รอยละของเหตุการณ 1.การเฝาระวังโรคและประเมินความเสี่ยง 0 / / / / คุณพรศักดิ์

และควบคุม การระบาดดวยโรค 2.ถายทอดองคความรูและมาตรการในการปองกันโรค พรหมศร

โรคติดตอทาง อาหารเปนพิษในชุมชน 3.รณรงคประชาสัมพันธ สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยน

อาหารและน้ํา โรงเรียน คายลูกเสือ พฤติกรรมการบริโภค อาหาร น้ํา และสุขอนามัยสวนบุคคล

ลดลง ≥รอยละ10จาก แกประชาชนทั่วไป

มัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 4.เตรียมความพรอมและจัดหาวัสดุ อุปกรณในการ

ปองกันและควบคุมโรค

5. สอบสวนหาแหลงแพรเชื้อเมื่อเกิดการระบาด

6. ควบคุมการระบาดของโรค ใหมีประสิทธิภาพ 

โดยจัดการระบบสุขาภิบาล ใหกลุมเปาหมาย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 
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สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : แพทยแผนไทย

1 2 3 4

44 แผนงาน 1.รอยละของผูปวยนอก 1.สงเสริมการเขาถึงบริการดานแพทยแผนไทยฯในชุมชน ศูนยรวมสุข 0 / / / / แพทยแผนไทย

การพัฒนาระบบ ทั้งหมดไดรับบริการ 2.สงเสริมใหความรูการใชยาสมุนไพรกับผูรับบริการสถานการณโควิด

บริการการแพทย การตรวจวินิจฉัยรักษา และสมุนไพรในครัวเรือนที่สามารถในการรักษาเบื้องตนเมื่อมีอาการ

แผนไทยฯ โรค, การฟนฟูดวยศาสตร 3.สงเสริมใหความรูการใหบริการแพทยแผนไทย ในคลินิคเบาหวาน  

การแพทยแผนไทย 20% ความดันคลินิกอดบุหรี่ CKDในรพ.สมุนไพรในการดูแลตนเองและ

2.รอยละของผูปวยนอก ครอบครัว

ทั้งหมดไดรับบริการ การ

ตรวจ วินิจฉัยรักษาโรคและ

ฟนฟูดวยศาสตรแพทยการ

แผนไทยตามหลักประกัน

สุขภาพรอยละ10

45 แผนงาน เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1.ประชาสัมพันธเพิ่มการเขาถึงของกลุมเปาหมายในการรักษา (IMC/ 0 / / / / แพทยแผนไทย

การดูแลผูปวยที่ กลุมเปาหมาย Pallailive care)

จําเปนตองใช เขาถึงการบริการกัญชา 2.คัดกรองกลุมเปาหมายที่จะมารับการรักษาดวยตํารับยาสมุนไพร

สมุนไพรตํารับยาที่มี ทางการแพทยแผนไทย ทีมีกัญชาปรุงผสมอยุตามแนวทางเกณฑการใหบริการกัญชาทาง

กัญชาปรุงผสมอยู การแพทยแผนไทยของคลินิกกัญชา

(ตอเนื่อง ป2564) 3.ติดตามผลการรักษาและอาการไมพึงประสงคของผูมารับบริการ

4.สรุปผลการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 
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สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : แพทยแผนไทย  , ทันตกรรม

1 2 3 4

46 แผนงานสงเสริม มารดาหลังคลอดไดรับ 1.การใหความรูการอยูไฟหลังคลอดดวยศาสตรแพทยแผนไทย 0 / / / / แพทย

สุขภาพ การฟนฟูดวยแพทย- กับแมรายใหมประสานงานหองคลอด แผนไทย

มารดาหลังคลอด แผนไทยรอยละ 25 2.การแนะนําการดูแลหลังคลอดดวยศาสตรแพทยแผนไทย

3.ประคบสมุนไพรหลังคลอดที่ฟกฟนหลังคลอด

4.ใหบริการอยูไฟหลังคลอดที่คลินิคดวยศาสตรแพทยแผนไทย

5.ติดตามเยี่ยมหลังคลอดรวมกับงานเยียมบานทุกราย

6.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

47 แผนงาน ใหบริการผูปวย ใหบริการทันตกรรม ขูด  อุด  ถอน  ในผูปวย 0 / / ทันตกรรม

ออกหนวย สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคมโรงงานซันฟูด  จํานวน 3 เดือน รพ.

ซันฟูด ซันฟูด 600 รายการ

48 แผนตรวจฟน ตรวจฟนคลินิกความดัน ตรวจฟนและนัดใหบริการทันตกรรม 0 / / ทันตกรรม

โรคเรื้อรัง รอยละ100 รพ.

ตรวจฟนคลินิกเบาหวาน ตรวจฟนและนัดใหบริการทันตกรรม / / ทันตกรรม

รอยละ 100 รพ.

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : แพทยแผนไทย  , ทันตกรรม   OPD

1 2 3 4

49 โครงการบริการ สามารถใหบริการ ออกใหบริการทําฟนขูด อุด ถอน ในรพสต. 19,200    เงินบํารุง ทันตกรรม

ทําฟน ทันตกรรม ขูด อุด ถอน คลองมวง(400*2*12) / / / / รพ.

ใน รพสต. ตามแผนในรพสต. หนองโปง(400*2*12) / / / /

รพสต.ละ 2 ครั้ง/เดือน

และใหทันตสุขศึกษา

แกผูมารับบริการ

50 โครงการ 1.ผูปวยเบาหวานมีผล 1.การแลกเปลี่ยนเรียนรูในคลินิกโรคเรื้อรัง 10,000 เงินบํารุง OPD

พัฒนาศักยภาพ เลือดอยูในเกณฑปกติที่ 2.การเสริมพลังของผูปวยโดยทีมสหวิชาชีพ Case 

ผูปวยเบาหวาน ควบคุมระดับน้ําตาลได 3.การคัดกรองภาวะแทรกซอนและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน manager

พฤติกรรม นุสรา

4.การติดตามผป.ขาดนัดและหรือผลเลือด

น้ําตาลไมคงที่

51 โครงการพัฒนา ผป CKD คาGFR ลดลง 1.จัดกิจกรรมวันชะลอไตเสื่อม 10,000    เงินบํารุง  /  /  / OPD

ศักยภาพการดูแล ผปckdที่เปนเบาหวาน 2.การแลกเปลี่ยนเรียนรูในคลินิกโรคเรื้อรัง สุกานดา

ตนเองของผูปวย มีคาHbA1cนอยกวา7 3.การเสริมพลังของผูปวยโดยทีมสหวิชาชีพ

ชะลอไตเสื่อม 4.การคัดกรองภาวะแทรกซอนและจัดกิจกรรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 
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สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. ประชาชนสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. รอยละการบรรลุตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามสุขภาพ 5 กลุมวัย และ Service Plan

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : แพทยแผนไทย  , ทันตกรรม   OPD

1 2 3 4

52 โครงการพัฒนา 1.TB Success Rate 1.คัดกรองกลุมเสี่ยง 10,000 เงินบํารุง  /  /  / OPD

ระบบบริการ รอยละ 90 2.คนหาผูสัมผัสรวมบาน หรือสปสช. NOC tb

คลินิก วัณโรค 2.ไมเกิดขาดยา 3.คนหาผูปวยรายใหมในคลินิกโรคเรื้อรัง

3.ประชากลุมเสี่ยงไดรับ 4.คาหาผูปวยรายใหมในผูปวยทั่วไป

การคัดกรอง 5สรางเครือขายติดตามปองกันการขาดนัด

4ผป.รายใหม อัตราตาย 6.ผูปวยรายใหมที่ขึ้นทะเบียนไดรับการ

เปน1 ติดตามจนรักษาสําเร็จ

53 โครงการพัฒนา 1.ผูติดเชื้อไดรับการตรวจ 1รณรงคและตรวจเลือดกลุมเปาหมาย 20,000 เงินบํารุง  /  /  / OPD

ระบบริการ CD4อยางนอยปละ1ครั้ง 2.ติดตามผูปวยขาดนัด หรือสปสช. ชมภูนุช

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

3.อัตราการติดเชื้อจาก 4จัดหาเจาหนาที่ตรวจ papsmear ให

แมสูลูก กับผป ติดเชื้อเพศหญิง 2 วัน

นอยกวา รอยละ2

4.รอยละผูติดเชื้อไดรับ

การตรวจ papsmear

ปละ1ครั้ง

5.ผป.ไดรับการคัดกรอง

TB 100%

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : ทันตกรรม , บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

54 แผนการจัดบริการ รอยละ 100 ของกลุม 1.ขั้นเตรียมการ 1.1)ทีมหมอครอบครัว รพ.มวกเหล็ก สํารวจ อปท. / / / ปฐมภูมิ

ดูแลระยะยาว เปาหมายที่มีภาวะ ผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลมวกเหล็กและประเมินADL ดุษฎีกฤษฎี

ดานสาธารณสุข พึ่งพิงในพื้นที่เขต 1.2) CM (ผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข)

สําหรับผูสูงอายุที่มี รับผิดชอบรพ.มี จัดทํา CP  (แผนการดูแลรายบุคคล)และปรึกษา  ปญหาราย

ภาวะพึ่งพิงในเขต คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรณีกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ(care conference)

รับผิดชอบ ลดภาระของคนใน 2.ขั้นดําเนินงาน 2.1) รพ.มวกเหล็กโดยCMจัดแบงผูสูงอายุ

รพ.มวกเหล็ก ครอบครัว ให CG แตละคนรับผิดชอบดูแล พรอมจัดทํา CP รายสัปดาห

และตารางการปฏิบัติงานมอบหมายให CG

2.2) CM กํากับติดตามใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินงาน

ของ CG ทุกสัปดาห 

2.3) CM ประเมินและทบทวน

CP รวมกับCG และ ญาติ อาจปรึกษาปญหารายกรณีกับ

สหวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

2.4) รพ.มวกเหล็ก จัดบุคลากร สาธารณสุข

(ทีมหมอครอบครัว)โดยประสานกับ CM ทําหนาที่บริการ

ดูแลดานการพยาบาลดานการฟนฟูสภาพรางกายดาน

โภชนาการดานเภสัชกรรมและดานอื่นๆตามความจําเปน

3.ขั้นสรุปและรายงาน  CMที่รับมอบหมายและ CG 

สรุปผลการ ดําเนินงานทุกเดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

55 แผนงานโรงเรียน 1.ผูสูงอายุเขารวม 1.กิจกรรมภายในโรงเรียน อปท. / / / ปฐมภูมิ

ผูสูงอายุเทศบาล กิจกรรมไมนอยกวา 1.1) การใหความรูและการสงเสริม ดุษฎีกฤษฎี

ตําบลมวกเหล็ก รอยละ 30 สุขภาพตามหลัก 4อ (อาหาร, อารมณ,ออกกําลังกาย, อนามัย) 

2.ผลสรุปแบบประเมิน 3ส (สมอง, สิ่งแวดลอม, สิทธ)ิ 1ย (ยา)

ความรู>รอยละ 60 1.2) นันทนาการและฝกอาชีพ 

3.ผลสรุปจากแบบ 1.3) ถายทอดภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม

ประเมินความพึงพอใจ 1.4) สมุนไพร/ธรรมชาติบําบัด

ไมนอยกวารอยละ 80 2.กิจกรรมนอกโรงเรียน  

2.1) ศาสนา/ประเพณี  

2.2) อาสาสมัคร/บําเพ็ญประโยชน

2.3) เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

56 แผนงานคัดกรองตา 1.รอยละ75 ผูสูงอายุ 1. สํารวจขอมูลผูสูงอายุทําแผนการออกตรวจคัดกรอง อปท. / ดุษฎีกฤษฎี

ตอกระจกผูสูงอายุ ไดรับการคัดกรอง 2. หนวยเคลื่อนที่รณรงคตรวจตอกระจกผูสูงอายุ บูรณาการ

ในเขตรับผิดชอบ ตาตอกระจก กับ NCD Clinic

รพ.มวกเหล็ก 2.รอยละ 100 ของ 3. สงตอผูสูงอายุที่มีความผิดปกติไปรักษาตอ

ผูสูงอายุที่มีผลผิดปกติ 4. ติดตาม ประเมินผล

ไดรับการสงตอเพื่อ 5. ลงบันทึกผลการตรวจคัดกรองในโปรแกรม vision 2020

การรักษา

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

57 แผนงานคัดกรอง 1.รอยละ 100 ของ 1. วิเคราะหขอมูลผูสูงอายุที่ไดรับการ ประเมิน Seamless Care อปท. / / / ดุษฎี

ผูสูงอายุเชิงลึก ผูสูงอายุกลุมเสี่ยง ดานสมองเสื่อมและการพลัดตกหกลม กฤษฎี

1 ตําบล 1 อําเภอ สมองเสื่อมและเสี่ยงพลัด 2. ดําเนินการคัดแยกประเมินเชิงลึกดวยแบบประเมิน MMSE, 

ตกหกลมไดคัดกรอง MoCA, TGDS

เชิงลึกรอยละ 100 3. กลุมปกติสงเสริมปองกันโดยโปรแกรมชะลอความเสื่อมที่บาน/

ของผูสูงอายุที่มีผลการ ชมรมผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ

คัดกรองผิดปกติไดรับ 4. กลุมเสี่ยงเขาโปรแกรม Brian Rehab.

การสงตอเพื่อรักษา 5. กลุมผิดปกติไดรับการสงตอเพื่อรักษา

6. ติดตามและประเมินผล

58 แผนการเยี่ยมบาน 1.รอยละ 90ของผูปวย 1.รับสงตอผูปวยจากศูนย COC.R9จาก รพ.มวกเหล็ก และ รพ. 0  /  /  /  / ปฐมภูมิฯ

ผูปวยโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังและผูปวยติดบาน สระบุรีและวางแผนเยี่ยมติดตาม/ดูแลตอเนื่องแบบ New Normal คุณภาวนา

ติดบานติดเตียง ติดเตี่ยงที่ D/C จาก รพ. 2.ประสานทีมสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการเยี่ยมบาน พรอมทั้ง ศรีรักสัตย

และผูพิการ (ตามระบบ COC.R9) สนับสนุนอุปกรณในการดูแลที่บาน

ในเขตรับผิดชอบ ไดรับการดูแลตอเนื่อง 3.ประสานความรวมมือระหวางทีมสหวิชาชีพ อสม.ผูนําชุมชน

ของรพ.มวกเหล็ก 2.รอยละ80ของผูปวย 4.ใหบริการเยี่ยมบานทุกวันอังคารและวันศุกรเวลา 09.00-15.00น.

โรคเรื้อรังมีความรูเกี่ยวกับ 5.บันทึกขอมูลการเยี่ยมในโปรแกรม Smart CoC ใชขอมูลเพื่อ

โรคและการดูแลตนเอง เรียนรูและปรับปรุง

3.รอยละ95ของผูปวยติด-

บานติดเตียงไมเกิด

แผลกดทับ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน :  บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

59 แผนพัฒนา 1. คนพิการที่ตองไดรับ 1.สํารวจขอมูลความตองการอุปกรณชวยเหลือคนพิการ 0 / / / / เวชศาสตร

หนวยบริการ การชวยเหลือ ไดรับการ ในป 2565 และสํารวจอุปกรณชวยเหลือ ฟนฟู

จัดหาอุปกรณ ดูแลใหมีคุณภาพชีวิต 2.ตรวจคัดกรองความตองการอุปกรณชวยเหลือคนพิการ

ชวยเหลือคนพิการ ที่ดีขึ้น/ไดรับอุปกรณ โดยนักกายภาพบําบัด

 ผูสูงอายุ ชวยเหลือ 3.จายอุปกรณใหคนพิการ

ผูปวยติดเตียง 2..มีทะเบียนคุมสต็อค 4.รวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมเบิก

ในอําเภอมวกเหล็ก ที่เปนปจจุบัน อุปกรณชวยเหลือคนพิการ (กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ)

60 โครงการ สามารถออกใหบริการ ออกใหบริการทําฟนปลอมในรพสต. 8,400      เงินบํารุง ทันตกรรม

ใหผูสูงอายุ ทําฟนปลอมใน รพ.สต. ซับสนุน (400*7)  /

สามารถรับบริการ ทั้ง 3 แหงรวมไมต่ํากวา คลองมวง (400*7)  /

ฟนเทียมใกลบาน 12 ราย/ป และให เฉลิมพระเกียรติ (400*7)  /

ทันตสุขศึกษาแกผูมา

รับบริการ

61 โครงการตอบโต บุคลากรสามารถปฏิบัติ จัดเตรียมการฝกซอมแผนบริหารจัดการทางการแพทยและ 20,000 เงินบํารุง  /  /  / ER

สาธารณภัย หนาที่ของตนไดถูกตอง การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุบัติเหตุกลุมชน

สถานการณ รอยละ 80

อุบัติเหตุกลุมชน

(Mass causaulty)

และการทํางานเปน

ทีมรวมกับเครือขาย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : 

1 2 3 4

62 โครงการพัฒนา กลุมเปาหมายมีความรู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pre hospital care 10,000 เงินบํารุง  /  /  / ER

เครือขายในระบบ หลังการอบรมเพิ่มขึ้น (การแจงเหตุ การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

การแพทยฉุกเฉิน รอยละ 10 การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการยกและเคลื่อนยาย)

(EMR) กลุมเปาหมาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 50 คน

63 โครงการสราง มี อฉช. 250 คน จัดอบรมหลักสูตร อฉช. กลุมเปาหมาย นักเรียน 8,000 เงินบํารุง  /  /  / ER

เครือขายการแพทย  โรงเรียนประถมศึกษาต.ลําสมพุง จํานวน 250 คน

ฉุกเฉิน (อฉช.)

64 แผนพัฒนา ทีมที่เขารวมซอมแผน รวมฝกซอมแผนการจัดการสาธารณภัยสถานการณอัคคีภัย 0  /  /  / ER

การตอบโต สามารถปฏิบัติงานรวม รวมกับเทศบาลมวกเหล็ก

สาธารณภัยและ กับเครือขายได

การทํางานเปนทีม

รวมกับเครือขาย

65 แผนพัฒนาระบบ ผูปวยสีแดงมาโดย เพิ่มการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย ดังนี้ 0 ER

การแพทยฉุกเฉิน ระบบการแพทยฉุกเฉิน 1. ผานเสียงตามสายโรงพยาบาลวันละ 2 ครั้ง

เพื่อประชาชน 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 2565

 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  : 2.การใหบริการแบบ New normal   (2.) การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย

กลุมงาน : ER

1 2 3 4

66 แผนพัฒนา ไดขอมูลปจจัยที่มี 1. การเขียนโครงราง 0  /  /  / ER

การศึกษาปจจัยที่ ความสัมพันธกับการใช 2. การเก็บรวบรวมขอมูล

มีความสัมพันธกับ บริการการแพทย 3. การวิเคราะหขอมูล

การใชบริการ ฉุกเฉิน อําเภอมวกเหล็ก 4. นําผลการศึกษาวางแผนการพัฒนาการเขาถึงบริการ

การแพทยฉุกเฉิน การแพทยฉุกเฉิน ที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการ

อําเภอมวกเหล็ก

67 แผนรณรงค จํานวนผูบาดเจ็บ 1.จัดกิจกรรมรณรงคการปองกันอุบัติเหตุทางถนนรวมกับ 0  /  /  / ER

ชาวมวกเหล็ก จากอุบัติเหตุทางถนน เครือขาย

รวมใจปองกัน ลดลง รอยละ 10 2. เก็บขอมูลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนรายเดือน

อุบัติภัยทางถนน 3. สรุปขอมุลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนรายเดือน

นําเสนอตอ กบร.

4.สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอ กบร.

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชน

มีสวนรวม 
 

 

เปาประสงคที่ 3 

ระบบสุขภาพมีคณุภาพประชาชน
ไววางใจ 

 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของระบบสุขภาพทั้ง 3 ระดับ ประกอบดวย 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ /DHS 3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA 3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2.การใหบริการแบบ New normal (พัฒนางานตาม Service Plan)

กลุมงาน : ศูนยพัฒนาคุณภาพ (HA)

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนากลไก สัดสวนของแผนงาน 1. แผนงาน/กิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพและ 600 เงินบํารุง  /  /  /  / QMR/

เพื่อคุณภาพและ กิจกรรมหลักในการ ความปลอดภัยสูการเปน 2P Safety Hospital ของสถาบัน คา Domain หัวหนา

ความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพที่มีผล รับรองคุณภาพสถานพยาบาลองคการมหาชน /สรพ. ตอป ศูนยพัฒนา

ของระบบบริการ การดําเนินงานและมี 1.1 สนับสนุน/อํานวยความสะดวกใหมีการใชประโยชนจาก คุณภาพ

สุขภาพอยางมี รายงานความกาวหนา โปรแกรม NRLSเพื่อบริหารความเสี่ยงและยกระดับคุณภาพ

สวนรวม ตามกรอบเวลาที่กําหนด 1.2 การขับเคลื่อน.มีการนํา SIMPLE2 ไปใชใหเกิดผลลัพธ

(Gap Analysis to Action plan) 

1.3 ใชประโยชนจากการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย

(HSCS) สูการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

1.4 สงเสริมการใชผล(Report) การ

ประเมินPatient Experience  เพื่อหาโอกาสพัฒนา

2 แผนพัฒนาระบบ จํานวนตัวชี้วัดที่นําไป 1.สงเสริมการดําเนินงานตามโครงการTHIP(ระบบสารสนเทศ 5,000 เงินบํารุง  /  /  /  / HA

การวัด วิเคราะหและ ใชประโยชนในการ เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล) ของ สรพ.     ตออายุ

ใชขอมูลเพื่อปรับปรุง หาโอกาสพัฒนาและ 2.คัดสรร/ทบทวนรายการตัวชี้วัดที่รพ.จะใชในการติดตาม สมาชิก 

ผลงานภายใต เทียบเคียงระดับ กํากับ/เทียบเคียง                 ตค 2564

โครงการสารสนเทศ คุณภาพ 3.รวบรวบจัดเก็บ กรอกขอมูลตัวชี้วัดเขาสูระบบใหทันเวลา

เปรียบเทียบวัดระดับ 4.สงมอบขอมูลTHIP&ผลการดําเนินงานSAR Part IV  และ

คุณภาพโรงพยาบาล/ นําเสนอ Report ตอที่ประชุม กบค.อยางนอยทุกไตรมาส

THIPของ สรพ. 5.สงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลรายงานเพื่อปรับปรุง

ผลงาน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองเปาประสงคที่ : 3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จของระบบสุขภาพทั้ง 3 ระดับ ประกอบดวย 3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ /DHS 3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ F2/HA 3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /PCC

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนางานตาม Service Plan

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

3 โครงการ ผลการประเมินการ 1.สงเสริมทุกหนวยงานดําเนินงานตามนโยบาย  /  /  / คกก.

2P Safety ปฏิบัติตาม SIMPLE มวกเหล็กปลอดภัยไปดวยกัน 2Psafety

ป 2565 ผานเกณฑที่กําหนด 2.ติดตามการจัดการความรูในประเด็น SIMPLE

3.จัดกิจกรรม มวกเหล็ก P2P Safety Day 30,000   เงินบํารุง

4.พัฒนาระบบ NRLS

4 โครงการ 1. ผูปวยใชยาไดถูกตอง 1.จัดทําแผนพับ สื่อ การใชยาเทคนิคพิเศษ 5,000 เงินบํารุง  /  /  /  / PTC

จัดทําสื่อดานยา 2. ผูปวยปลอดภัย 2.ทําแผนพับบอกระดับการทํางานของไต

5 โครงการพัฒนา 1.ความคลาดเคลื่อนทางยา 1.ประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน 5,000     เงินบํารุง  /  /  /  / PTC

ระบบยาและติดตาม ระดับDขึ้นไป ไดทบทวน 2.ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดานยาทุก 3 เดือน

ความคลาดเคลื่อน 2.ติดตามการปฏิบัติตาม 3.ประชุมทีม PTC ปละ 3 ครั้ง

แนวทางตางๆ

6 โครงการพัฒนา 1.รอยละรายงานความเสี่ยง 1. กิจกรรมการจัดการอุบัติการณความเสี่ยง 5,000 เงินบํารุง  /  /  / คกก.RM

ระบบบริหาร เพิ่มขึ้นมากกวา 400 เรื่อง  -ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรพ.ทุกเดือน สหวิชาชีพ

ความเสี่ยง 2.รอยละอุบัติการณระดับ แตละหนวยงานสงวาระเขาที่ประชุม และทีม

E-I ไดรับการวิเคราะห  -ประชุมวิเคราะหหา RCA ในความเสี่ยงระดับ E-I ตอเนื่อง ครอมสาย

สาเหตุ (RCA)แกไขอยาง ทุกเดือน งาน

เปนระบบคิดเปน 80%  -ประชุมกิจกรรม Risk register , 9 มาตรฐาน ความปลอดภัย

3.รอยละรายงานเหตุการณ

near miss (ระดับ A,B)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอ
การจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 

 

เปาประสงคที่ 1 

ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
พรอมใช 

 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. Digital Transformation

ทีมครอมสายงาน :  สารสนเทศ , ประกันสุขภาพฯ

1 2 3 4

1 แผนพัฒนา ระดับความสําเร็จ  1 พัฒนาระบบ Smart connect เครื่องมือทางการแพทยใน คาใชสอย  /  /  /  / IM

ระบบสารสนเทศ ของการจัดการขอมูล  - จัดหา Program smart connect ที่สามารถเชื่อมตอ

เพื่อรองรับ สารสนเทศที่มี ขอมูลเขาระบบโรงพยาบาล

Smart ประสิทธิภาพ  - จัดหาเครื่องเชื่อมตอเครื่องชั่งน้ําหนักสวนสูง (2 ตัว)

hospital  - จัดหาเครื่องเชื่อมตอเครื่องวัดความดัน Smart BP (4 ตัว)

 - จัดหาเชื่อมตอเครื่อง EKG

2 แผนปฏิบัติงาน 1.จํานวนครั้งเกิดระบบ 1. จัดทําระบบ server สํารอง และ image server  /  /  /  / ประกันฯ

การเตรียมความ  LAN   ลม/ขัดของ < 0 (ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่ Replicate)  

พรอมใชของ ครั้ง/ป 2. จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบคอมพิวเตอรเครือขาย

ระบบคอมพิวเตอร 2. จํานวนครั้งของการ 3. จัดทําทะเบียนควบคุมการบํารุงรักษาเชิงปองกันและประกัน

และเครือขาย สูญหายของขอมูลใน เวลาการแกไขปญหาคอมพิวเตอรหนางานเบื้องตนเชน 

คอมพิวเตอร การดูเบื้องตนหนางานภายใน 5 นาที ,การลงระบบปฏิบัติการ

windows ภายใน ๑ ชั่วโมง

4. จัดทําทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรและอัพเดทขอมูลให

เปนปจจุบันและตอเนื่อง

3 แผนปฏิบัติงาน 1.รอยละสื่อสารสนเทศ 1.จัดทําทะเบียนควบคุมการใชหองประชุมอินทนิล  /  /  /  / ประกันฯ

ความพรอมใช พรอมใช รอยละ100 2.แผนตรวจสอบความพรอมใช ไมค ลําโพง โปรเจคเตอร 

สื่อสารสนเทศ การตรวจสอบสื่อ

โรงพยาบาล 3.จัดทําสื่อสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยมีทะเบียนควบคุม 

4.จัดทําขอมูลสรุปการจัดทําสื่อสารสนเทศของโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 2. E - Service

ทีมครอมสายงาน : สารสนเทศ

1 2 3 4

1 พัฒนาระบบ 2. พัฒนาระบบ E-service  /  /  /  / IM

 E-service 2.1  จัดหาแอฟพลิเคชั่น E-office คาใชสอย

- ระบบงานพัสดุ

- ระบบงานสารบรรณ

- ระบบการขอรถออนไลน

- ระบบงานบุคลากร

2.2 จัดหา Program Zoomeeting คาใชสอย

2.3 จัดระบบบริการ Telemedicine คาใชสอย

2.4 จัดบริการชําระเงินดวยระบบ E-payment, ระบบ

ชําระเงินปลายทาง

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 2. ระดับความสําเร็จของระบบคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ

ทีมครอมสายงาน :  สารสนเทศ , ประกันสุขภาพฯ

1 2 3 4

1 พัฒนาระบบ ระดับความสําเร็จของ

ั 

1. พัฒนาระบบการบริหารคลังขอมูลโรงพยาบาล 0  /  /  /  / IM

คลังขอมูล

2 แผนปฏิบัติงาน 1. ระดับของความสําเร็จ 1.ควบคุมกํากับการสงขอมูลเขา Datacenter อยางตอเนื่อง 0  /  /  /  / ประกันฯ

การพัฒนาคลัง ของการจัดการขอมูล 2.พัฒนาการเรียกใชขอมูลจาก Datacenter ใหครอบคลุม

ขอมูลสุขภาพ สารสนเทศที่มี 3.การสื่อสาร การคืนกลับขอมูลสุขภาพใหชุมชน บนเว็บไซต

อําเภอ ประสิทธิภาพ 4. เชื่อมโยงฐานขอมูลสุขภาพรายบุคคลผูปวยโรคเรื้อรัง

2. อัตราการตอบสนอง 5. เชื่อมโยงขอมูลสุขภาพของประชาชนในเครือขาย

ขอมูลได

3 แผนพัฒนาสราง 1. UC Coverage100% 1.ติดตามการขึ้นทะเบียนสุขภาพใหกับประชาชนที่มารับบริการ 0  /  /  /  / ประกันฯ

หลักประกันใน 2.แรงงานตางดาวไดขึ้น 2.ติดตามการขึ้นทะเบียนสุขภาพตางดาวแรงงานตางชาติในพื้นที่

พื้นที่และจัดทํา ทะเบียนประกันสุขภาพ 3.สรุปขอมูลการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพทุกเดือน

ฐานขอมูลผูพิการ รอยละ 80 4.สรุปขอมูลการขึ้นทะเบียนตางดาวทุกเดือน

5.ตรวจสอบสิทธิการรักษาผูปวยใน สอบถามการใชสิทธิการรักษา

2. ฐานขอมูลผูพิการของ 1.ติดตามและอัปเดตฐานขอมูลผพิการในอําเภอ

อําเภอมวกเหล็กมีความ ประสานกับ รพ.สต. และ อบต. เทศบาลทุกเดือน

ครอบคลุมรอยละ 100

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ

กลุมงาน : ประกันสุขภาพฯ

1 2 3 4

4 แผนพัฒนา 1.รอยละของความคลาด 1.จัดทบทวนเรื่องสิทธิการรักษาใหเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ 0  /  /  /  / ประกันฯ

ประสิทธิภาพของ เคลื่อนทางเวชระเบียน 2.ติดตามการสรุปการคลาดเคลื่อนทุกเวร ทุกวัน

งานเวชระเบียน  < รอยละ 0.3 3.ควบคุมกํากับติดตามความคลาดเคลื่อนทางเวชระเบียนทุกเดือน

ผูปวยนอก  2.รอยละความสมบูรณ 4.ประชุมทบทวนหาสวนขาดในการปฏิบัติงานในกลุมงานทุกเดือน

ผูปวยนอก>รอยละ 81 5.สแกนและอัปเดตฐานขอมูลผูมารับบริการผูปวยนอกให

6.สรุปขอมูลการสแกนเวชระเบียนผูปวยนอกทุกเดือน

7.ตรวจสอบความถูกตองการใหรหัสทางการแพทยของเวช

ี ป
5 แผนพัฒนา 1.รอยละความสมบูรณ 1.จัดทําขอมูลการขอประวัติผูมารับบริการพรอมสงเอกสาร 0  /  /  /  / ประกันฯ

ประสิทธิภาพของ เวชระเบียนของ 2.จัดทําทะเบียนคุมการขอประวัติผูมารับบริการ

งานเวชระเบียน ผูปวยใน > รอยละ 80 3.จัดเก็บเวชระเบียน OPD , IPD หองเก็บเวชระเบียนทุก 1 เดือน

ผูปวยใน 4.จัดทําขอมูลรายละเอียดความครบถวนทันเวลาจัดทําเวชระเบียน

5.สแกนอัปเดตฐานขอมูลผูรับบริการผูปวยในใหครบถวนทันเวลา

6.สรุปขอมูลการสแกนเวชระเบียนผูปวยในทุกเดือน

7.ตรวจสอบความถูกตองการใหรหัสการแพทยเวชระเบียน IPD

8.จัดทําขอมูลรายละเอียดของเวชระเบียนที่ทบทวน feed back

9.จัดทําขอมมูลและถิติของโรงพยาบาลใหตอเนื่องและทันเวลา

10.ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยในทุก 1 เดือน

11.จัดทําสรุปขอมูลสถิติ AdjRW CMI ทุกสิ้นเดือนนําเสนอผูบริหาร

12.จัดทําสรุปขอมูลสถิติกลางป และสรุปสถิติสินป

13.จัดทําฐานขอมูลสุขภาพอําเภอมวกเหล็ก

แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการดูแลผูปวย

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพรอมใช

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 3. พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ

กลุมงาน : ประกันสุขภาพฯ

1 2 3 4

6 แผนปฏิบัติงาน 1.รอยละการเรียกเก็บ 1.โครงการพัฒนาเสริมประสิทธิภาพการเรียกเกบเงินชดเชย 0  /  /  /  / ประกันฯ

การพัฒนา ผูปวยนอกครบถวน คาบริการทางการแพทย

ประสิทธิภาพของ ทันเวลา 1.1 'จัดอบรมเสริมประสิทธิภาพการเรียกเก็บ

งานเรียกเก็บและ 2.รอยละการเรียกเก็บ  - คาอาหารกลางวันอบรม 30 คน * 50 บาท 3 วัน 4,500  บาท

ตามจาย ผูปวยในครบถวนทันเวลา  - คาอาหารวางและเครื่องดืม 30 คน * 50 บาท 3 วัน 4,500บาท

 - คาวิทยากร 600* 6 ชม*3 วัน 1 คน 14,400 บาท   

 - คาพาหนะ  2,500  บาท                    

 - คาวัสดุอุปกรณ 1,000 บาท                  

 - คาที่พักวิทยากร  2,400 บาท        

1.2 ปรับปรุงแนวทาง ระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันสื่อสารใหผูเกี่ยวของรับทราบ

2. ตรวจสอบความครบถวนขอมูลกอนเรียกเก็บทุกสิทธิการรักษา 

3. จัดทําทะเบียนคุมเรียกเก็บทุกสิทธิการรักษาและตรวจสอบ

รายละเอียดการโอนเงินทุกสิทธิการรักษา

4..ตรวจสอบขอมูลการเรียกเก็บเทียบกับเงินชดเชยที่ไดรับจริง

และประสานผูเกี่ยวของทราบ

5.สรุปติดตามความทันเวลาในการเรียกเก็บเสนอ ผอ. ทุกเดือน

6..สรุปและติดตามขอมูลการตามจายทุกเดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ    

ผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ 
สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการ

ทํางาน 

 

เปาประสงคที่ 1-4 
1. บุคลากร(เกง) มีสมรรถนะทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาคุณภาพ ใฝเรียนรู สรางนวัตกรรม สราง
ผลงานที่ด ี

2. บุคลากร(ด)ี มีการคุมครองสิทธผูิปวย มีการเคารพ
ในศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย ในทุกขั้นตอนของ
การดูแล 

3. บุคลากร(รกั) มคีวามผูกพันตอองคกร 
4. บุคลากรมี(สุขภาวะ) พฤตกิรรมสุขภาพที่ดีและมี

สภาวะสุขภาพด ี

 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1.ระดับความสําเร็จของบุคลากรมีสมรรถนะผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน/กลุมงาน :  HRD , บริหารฯ(งานบุคลากร)

1 2 3 4

1 แผนพัฒนาสมรรถนะ 1.ระดับความสําเร็จของ สงบุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพ แผน  /  /  /  / HRD

บุคลากรมีสมรรถนะ อบรม

ผานเกณฑ

2 แผนการสรรหา จํานวนบุคลากรที่มี 1.สํารวจจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริงเทียบกับ FTE 0  /  /  /  / งานบุคคล

บุคลากรตาม อยูจริงไมเกิน 2.วางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอ

กรอบ FTE กรอบ FTE 3.สรรหาบุคลากรทดแทน กรณี ลาออก ยาย เกษียณ

4.มีแผนการทดแทนบุคลากร

3 แผนงานจัด รอยละ 100 ของ  -อบรมใหความรูบุคลากรที่เขาใหม1วัน ติดตามประเมิน 0  /  /  /  / งานบุคคล

ปฐมนิเทศบุคลากร บุคลากรที่เขาใหม ผลการปฏิบัติงานโดย หน.หนวยงาน เมื่อครบ 3 เดือน 

เขาใหม ไดรับการปฐมนิเทศ 6 เดือน  , 12 เดือน

 - ทบทวนรูปแบบคูมือ เพื่อจัดจางทําคูมือปฐมนิเทศ

(อบรม และคาจัดทําคูมือ)

4 แผนงานประเมิน รอยละ 100 ของ 1.ตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมินที่ใชในการ 0  /  / งานบุคคล

ผลปฏิบัติงาน หนวยงานประเมินผล ประเมินแตละประเภท

ประจําป การทํางานไดครบถวน 2.ชี้แจงแบบประเมินใหทุกหนวยงานทราบ

ถูกตอง ทันเวลา 3.ชี้แจงหลักเกณฑการประเมินผลงานกําหนดกรอบเวลา

4.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1.ระดับความสําเร็จของบุคลากรมีสมรรถนะผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุมงาน :  ER

1 2 3 4

5 โครงการพัฒนา กลุมเปาหมายมีความรู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการชวยฟนคืนชีพ ACLS 28,000 เงินบํารุง  /  /  / ER

บุคลากร หลังการอบรมเพิ่มขึ้น สําหรับบุคลากรทางการแพทย คปสอ.มวกเหล็ก

CPR รอยละ 20 กลุมเปาหมายบุคลากร คปสอ.มวกเหล็กจํานวน 200 คน

6 การจัดการเหตุ กลุมเปาหมายรูบทบาท รวมฝกซอมแผนการจัดการเหตุรุนแรงในสถานพยาบาล 5,000 เงินบํารุง  /  /  / ER

ความรุนแรง หนาที่สามารถจัดการเหตุ รวมกับเครือขาย

ในสถานพยาบาล ความรุนแรงไดถูกตอง

Workplace -

 Violence

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา

ํ

ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1.ระดับความสําเร็จของบุคลากรมีสมรรถนะผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน :  IC

1 2 3 4

7 โครงการ 1.จํานวนบุคลากร 1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุน 20,000 เงินบํารุง  /  /  / IC

พัฒนาศักยภาพ 2.อัตราการติดเชื้อใน ฝกปฏิบัติ 4 ฐาน : การใส-ถอด PPE, HH, Sharp injury

บุคลากรในการ โรงพยาบาล = 0 standard precautions & Transmittion precautions

ปองกันและควบคุม 3.การใช PPE ถูกตอง 2.จัดการประชุมคณะกรรมการทีม 6 ครั้ง/ปในรูปแบบ 

การติดเชื้อ รอยละ 90 Zoom meeting

3.จัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจหนวยงาน (IC Round)2ครั้ง/ป

4.วิเคราะหการติดเชื้อตามตําแหนงที่สําคัญทุก 1 เดือน

5.จัดอบรมครูพี่เลี้ยงใหกับพยาบาลประจํารพ.สต.12 แหง

สถานีอนามัยเฉลิมฯ 1 แหงและ PCC อีก 2 แหง 

เพื่อนําความรูเรื่องการใช PPE ไปสอนใหกับอสม.และ

แกนนําชุมชน

6.จัดตารางการออกไปเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินผลการใส

ถอดชุด PPE ทุกแหง อยางนอย 1 ครั้ง/ป

4.การลางมือของ 1.มอบหมายให ICWN ทุกหนวยงานประเมินการลางมือของ

่ ่    

2,000 เงินบํารุง IC

บุคลากรถูกตอง7ขั้นตอน 2.จัดกิจกรรมรณรงคการลางมือในวันลางมือโลก

รอยละ100 ลางถูกตอง 3.รายงานผลการลางมือในตัวชี้วัด9มาตรฐานทุก1เดือน

5 momentรอยละ 90

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1.ระดับความสําเร็จของบุคลากรมีสมรรถนะผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน/กลุมงาน :  IC , HA

1 2 3 4

5. มีระบบการดูแลผูปวย 1.ทบทวนแนวทางปฏิบัติโดยอางอิงจากแนวทางปฏิบัติ 0 IC

โควิด-19 เมื่อกลับ ของกรมควบคุมโรค

มารักษาในโรงพยาบาล 2.จัดเตรียมสถานที่สําหรับรับไวรักษาในหอผูปวย

หลังรักษาครบ 14 วัน 3.สื่อสารแนวทางปฏิบัติใหแกผูปฏิบัติงานรับทราบ

4.ฝกซอมสถานการณจําลองที่มารับบริการนอกเวลา

ราชการ อยางนอย 1 ครั้ง/ป

8 แผนพัฒนา จํานวนชั่วโมงการเรียนรู สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ 40,000 เงินบํารุง  /  /  / HA

สมรรถนะบุคลากร เฉลี่ยดานการพัฒนา งานมหกรรมคุณภาพแหงชาติ (HA  National Forum) คาสมัคร

เพื่อขับเคลื่อน คุณภาพของคณะกรรม- ครั้งที่ 22 คนละ4000

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารคุณภาพ

โรงพยาบาล ตอคนตอป

9 โครงการสงเสริม จํานวนผลงานคุณภาพ 1. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพCQI/R2R 30,000 เงินบํารุง  /  /  / HA

แลกเปลี่ยนเรียนรู CQI /R2R นวัตกรรม/ นวัตกรรม/Good practice/เรื่องเลาการใหบริการ 

การพัฒนาคุณภาพ เรื่องเลา/Goodpractice ดวยหัวใจความเปนมนุษย    

อยางยั่งยืน ตอหนวยงานตอป 2.พัฒนาระบบการเก็บรวบรวม ผลงานคุณภาพเผยแพร

คปสอ.มวกเหล็ก เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึง และใชประโยชน

ป 2565 3.ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพความปลอดภัยป2565

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 1.ระดับความสําเร็จของบุคลากรมีสมรรถนะผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุมงาน : เทคนิคการแพทย , งานผูคลอด

1 2 3 4

10 แผนงานใหความรู อัตราการเก็บและนําสง จัดอบรมการเจาะเลือด การเก็บสิ่งสงตรวจ 0  /  /  / เทคนิค

เรื่องการเจาะเลือด สิ่งสงตรวจผิดพลาด การดูแลรักษาเครื่องมือเบื้องตน การแพทย

นําสงสิ่งสงตรวจ นอยกวา 1 %

ปลอดภัยมีคุณภาพ เจาหนาที่กลุมเปาหมาย

(LAB,พยาบาล,จนท.ร.สต.)

เขารับการอบรม 100%

เจาหนาที่กลุมเปาหมาย

มีความรูเพิ่มขึ้น> 80 %

11 โครงการ 1.บุคลากรกลุมเปาหมาย 1.อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในดานการชวย 5,000 เงินบํารุง  /  /  / งาน

CPR new born เขารวม > รอยละ80 ฟนคืนชีพทารกแรกเกิด ผูคลอด

1.1กลุมเปาหมาย แพทย พยาบาล จํานวน 45 คน

12 แผนงาน 1.บุคลากรกลุมเปาหมาย 1.อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผูคลอดที่มี 0  /  /  / งาน

ซอมแผน PPH เขารวม > รอยละ80 ภาวะตกเลือดหลังคลอด ผูคลอด

1.1 เปาหมาย แพทย พยาบาล 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : บุคลากร (เกง) มีสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ ใฝเรียนรู สรางนวัตกรรม สรางผลงานที่ดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  2. รอยละหนวยงานมีผลงาน CQI นวัตกรรม R2R

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน :  HRD

1 2 3 4

13 โครงการพัฒนา หนวยงานมีงานวิจัย/ อบรมบุคลากรหนวยงานละ 2-3 คน จํานวน 3 ครั้ง 60,000     เงินบํารุง / / / HRD

สงเสริมงานวิจัย/ R2R รอยละ100 นําเสนอผลงาน 14 เรื่อง

R2R

14 โครงการจัดการ รอยละความพึงพอใจ อบรมหัวหนางาน,รองหัวหนางาน 100,000 เงินบํารุง  /  /  / HRD

ความขัดแยง ผูรับบริการ>80

ดวยสันติวิธี

15 โครงการพัฒนา รอยละความพึงพอใจ อบรมหัวหนางาน,รองหัวหนางาน บุคลากรทั้งหมด 100,000 เงินบํารุง  /  /  / HRD

บุคลิกภาพบุคลากร ผูใหบริการ>รอยละ80

16 โครงการเสริมสราง ขอรองเรียนพฤติกรรม อบรมผูปฏิบัติงาน 100,000 เงินบํารุง HRD

พฤติกรรมบริการ บริการเปน 0 ศึกษาดูงาน 10,000 เงินบํารุง

ที่ดี รอยละความพึงพอใจ

ผูรับบริการ>80

17 โครงการ เชียรชม รอยละความพึงพอใจ คัดเลือกบุคคลตนแบบ 3 ดาน 30,000 เงินบํารุง  / HRD

แชร คนดี ผูรับบริการ>80

ศรีมวกเหล็ก

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : บุคลากร (ด)ี มีการคุมครองสิทธิผูปวย มีการเคารพในศักดิ์ศรี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : 3.ระดับความสําเร็จเรื่องการพิทักษสิทธิ์ผูปวย    4.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุมงาน/ทีมครอมสายงาน :  IPD , ประกันฯ , ทีมจริยธรรม

1 2 3 4

18 แผนพัฒนาพฤติ 1.ระดับความสําเร็จของ 1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการ 0  /  /  / IPD

กรรมบริการ บุคลากรมีสมรรถนะเชิง 2. วิเคราะหและประเมินตนเอง ทบทวนปญหา และนําปญหา

วิชาชีพผานเกณฑ ที่เกิดจากงานประจําทําR2R/CQI/best  prestice

2.รอยละหนวยงานมีผลงาน 3.ทบทวนโรงพยาบาลคุณธรรม

CQI/นวตกรรม  /R2R 4.ติดตามแบบประเมิน IPD   VOIE

3.ระดับความสําเร็จเรื่อง

การพิทักษสิทธิ์ผูปวย

4.ระดับความสําเร็จการ

ดําเนินงานรพ.คุณธรรม

5.ความพึงพอใจ ≥  80%

 

19 แผนพัฒนาศูนย 1. สรุปเรื่องรองทุกขและรองเรียนของโรงพยาบาล 0  /  /  / ประกันฯ

รับเรื่องรองเรียนให ทุกสิ้นเดือนเพื่อนําเสนอผูบริหาร

มีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะหหาสวนขาดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

20 โครงการ 1.รอยละความพึงพอใจ 1. กิจกรรมทําบุญประกอบพิธีสงฆในวันสําคัญ 65,000 เงินบํารุง  /  /  / จริยธรรม

สงเสริมจริยธรรม ตอกิจกรรม ปใหม /สงกรานต/วันกอตั้งโรงพยาบาล

คุณธรรม ป 2565 2.บุคลากรมีสมรรถณะ จํานวน 3 ครั้ง/ป

ดานจริยธรรม 2. สงเสริมใหเจาหนาที่บุคลากร มีสมรรถณะ

7 วัน/ป ทั้งในรพและนอกสถานที่ จิตอาสา

ตางๆตามอัธฌาศัย

3.กิจกรรมปฏิบัติธรรม ธรรมภาวนา (วัดปาสุคโต จ.ชัยภูมิ) ชมรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : บุคลากร (รัก) มีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : รอยละบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน/กลุมงาน  :  จริยธรรม , บริการปฐมภูมิฯ

1 2 3 4

21 แผนพัฒนา 1.หนวยงานผานการ หนวยงานโรงพยาบาลคุณธรรม 0  /  /  / จริยธรรม

รพ.คุณธรรม และ ประเมิน รพ.คุณธรรม 1.ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม รพ.

ความโปรงใส ระดับ5ทุกหนวยงาน100% 2.ดําเนินงานทบทวนอัตลักษณของโรงพยาบาล

2.ปลูกจิตสํานึกใหมี และหนวยงาน เขาใจพฤติกรรมบงชี้ของหนวยงาน

วัฒนธรรม,พฤติกรรม 3.ประชาสัมพันธกิจกรรม

ซื่อสัตย สุจริต 3.1 กิจกรรมสงเสริมปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทํา

3.บุคลากรทุกคนไดรับการ 3.2 กิจกรรมสื่อสารความรูดานจริยธรรม คุณธรรม

พัฒนาความรูดาน และความโปรงใสใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล 

คุณธรรม จริยธรรม และ 3.3 ติดตามผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน

การปองกันการปราบ การลงเยี่ยมหนวยงาน

ปรามทุจริต 4.ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน

5.สรุปผลการดําเนินงาน

22 แผนการดําเนินงาน ผานเกณฑการประเมิน 1. วางแผนเตรียม บานพัก อาหาร ยานพาหนะ สถานที่ ชุมชม 0 / / ปฐมภูมิฯ

สนับสนุนการฝกปฏิบัติ มาตรฐานแหลงฝก ที่ลงทํา HP และ PHC  สงใหแก มหาวิทยลัย ฯ กนกนาฎ

งานภาคสนามวิชา ภาคสนามฯ 2. ประชุม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา PHC / / / ศรีนวล

เวชศาสตรชุมชน  โรคเรื้อรัง (NCD) ที่กําหนด

นศพ.ป4 3. วางแผน การลงฝกหนวยงาน ในโรงพยาบาล / / /

คณะแพทยศาสตร 4. ประสานและออกชุมชน ในการทํา HP / / /

รพ.รามาฯ 5. ประสานผูนําชุมชน ในการคืนขอมูล / / /

6. เตรียมความพรอมเพื่อรับการลงนิเทศ จากคณะอาจารย / / /

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : บุคลากร (รัก) มีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : รอยละบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน :  HRD

1 2 3 4

23 โครงการพัฒนา รอยละผลการประเมิน กิจกรรม OD 1,500,000 ปกส.  /  /  / HRD

องคกรคุณภาพ ความรักและผูกพันตอ

องคกร

24 โครงการถายทอด รอยละความพึงพอใจ ถายทอดประสบการณผูเกษียณ 100,000 เงินบํารุง  /  /  / HRD

ประสบการณ ผูรับบริการ>80

25 โครงการสรางสุข รอยละความพึงพอใจ งานปใหม 150,000 เงินบํารุง  /  /  / HRD

แกบุคลากร ผูรับบริการ>80

รพ.มวกเหล็ก

26 โครงการเตรียม รอยละความพึงพอใจ ประชุมวิชาการ 20,000 เงินบํารุง  /  /  / HRD

ความพรอม ผูรับบริการ>80 อบรมนอกหนวยงาน 2 คน 18,000 เงินบํารุง

กอนเกษียณ

27 โครงการ รอยละบุคลากรมีผล ศึกษาดูงาน ศูนยสุขภาพดี 10,000 เงินบํารุง  /  /  / HPH

ศูนยสุขภาพดี ตรวจสุขภาพปกติ อบรมบุคลากรกลุมเสี่ยง 100,000 เงินบํารุง

มากกวา 60 จัดหาอุปกรณออกกําลังกาย 200,000 เงินบํารุง

28 โครงการ 3อ.5ส. รอยละความพึงพอใจ แขงขันกีฬาภายใน 30,000 เงินบํารุง  /  /  / HPH

เพื่อสุขภาพ ผูรับบริการ>80 แขงขันกีฬาภายนอก 50,000 เงินบํารุง

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : บุคลากรม(ีสุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  6.รอยละบุคลากร มีผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน/กลุมงาน :  HPH , เทคนิคการแพทย , จายกลาง

1 2 3 4

29 โครงการ รอยละบุคลากรมีผล ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 150,000 เงินบํารุง  /  /  / HPH

ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพปกติ

ประจําป มากกวา 60

30 แผนการติดตามการ ตรวจไมพบเชื้อกอโรค ทํา Rectal swab เจาหนาที่โรงครัว 0  /  /  / เทคนิค

เพาะเชื้อในอุจจาระ ทางเดินอาหารจาก 3 ครั้ง/คน/ป การแพทย

เจาหนาที่โรงครัว เจาหนาที่โรงครัว100%

31 แผนงานสงเสริม 1.บุคลากรใน CSSDไดรับ 1.จัดใหมีชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล PPEอยาง 0  /  /  / จายกลาง

ความปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพ ครบถวน เพียงพอ สภาพพรอมใชงานและเจาหนาที่

ในการทํางาน รอยละ 100 ใชไดถูกตอง

2.มีชุดอุปกรณสวนบุคล 2.แนะนํา/นิเทศน/ติดตาม การใชชุด อุปกรณ ปองกัน

PPE อยางครบถวน สวนบุคคล PPE อยางครบถวนและถูกตอง

เพียงพอ มีสภาพพรอม 3.ทบทวนระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัย

ใชงาน 4.เจาหนาไดรับการฝกอบรมในการสวมใสชุดปองกัน

3.เจาหนาที่สามารถใช สวนบุคคล PPE อยางถูกตอง

อุปกรณปองกันสวน

บุคคล PPE อยางถูก-

ตองครบถวน

4.เจาหนาไมติดเชื้อจาก

การทํางาน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : บุคลากรม(ีสุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล :  6.รอยละบุคลากร มีผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑ

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุมงาน : โภชนาการ

1 2 3 4

32 แผนงาน 1.ผานเกณฑการประเมิน  - กิจกรรมตามคูมือมาตรฐาน รพ. อาหารปลอดภัย  /  /  / โภชนาการ

โรงพยาบาล รพ.อาหารปลอดภัย  - สุมทดสอบหายาฆาแมลงจากผัก ผลไมที่ซื้อจากตลาด 0 คาใชสอย

อาหารปลอดภัย อยางนอย 2 ดาน โดยชุด Food TestKit ตรวจสารฆาแมลงในผัก ผลไม

(1.มาตรฐานดาน (ยี่หอ MJPK)(1000บาท/ชุด x 5 ชุด)

อาหารผูปวย

2.มาตรฐานดาน

สุขาภิบาลอาหาร

ของสถานที่ประกอบ

อาหารผูปวยใน รพ.

3.มาตรฐานดานสุขา

ภิบาลอาหาร

ของรานอาหาร

ในโรงพยาบาล)

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

 ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดาน
การเงินการคลังและทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

เปาประสงคที่ 1 

มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
การคลังอยางมีประสิทธิภาพ 

 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 1.มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : การบริหารจัดการ การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ (การควบคุมภายใน 5 มิต)ิ

กลุมงาน : ประกันสุขภาพฯ (งานแผน)

1 2 3 4

1 โครงการ 1.โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล ป 2565 5,000        เงินบํารุง  / ประกันฯ

การขับเคลื่อน  - รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโรงพยาบาล ป 2564 งานแผนฯ

ยุทธศาสตร  -  ประเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร และปรับกลยุทธใน

โรงพยาบาล แตละประเด็นยุทธศาสตรของโรงพยาบาล  ป 2565

ป 2565  - รวบรวมและสรุปแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล ประจําป 2565

 - รวบรวมและสรุปแผนจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาล

 - สื่อสารแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล และถายทอดสูผูปฏิบัติ

2. โครงการปรับแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล ป 2565 5,000        เงินบํารุง  /

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลครึ่งป

3. จัดใหมีการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เข็มมุง ใหบุคลากรใน  /  /  /  /

โรงพยาบาลและผูรับบริการรับทราบอยางตอเนื่อง

4. กิจกรรมผูบริหารพบปะหนวยงานทุก 3 เดือน  /  /

5. สรุปและติดตามตัวชี้วัดและแผนงานโครงการของโรงพยาบาลทุกๆ  /  /  /  /

ไตรมาส รายงานผูบริหาร

6. จัดหาโปรแกรม Cock pit มาชวยในการประเมินและติดตาม คาใชสอย  /

7. สรุปและติดตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลทุก 1 เดือน  /  /  /  /

8. สรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโรงพยาบาล ป 2565 ครึ่งป  /  /

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : การบริหารจัดการ การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ (การควบคุมภายใน 5 มิต)ิ

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ , ประกันฯ , จริยธรรม

1 2 3 4

2  โครงการ 1.จํานวนขอรองเรียน 1.ประชุมชี้แจงคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม 30,000 เงินบํารุง  /  /  /  / บริหารฯ

โรงพยาบาล การทุจริตของ 2.ประสานงานวิทยากร และหนวยงานที่จะตองเขารับการอบรม จริยธรรม

คุณธรรมและ เจาหนาที่ 3.จัดทําโครงการ กําหนดผูรับผิดชอบ และเสนอโครงการ

ความโปรงใส 4.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

 (ITA) 5.ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน

3 แผนงาน มีโปรแกรมอิเล็ค-  - โปรแกรมดานพัสดุ (จัดซื้อโปรแกรม  Smart Office) คาใชสอย  /  /  / ศูนยขอมูล

administration ทรอนิกสใชงาน  - ระบบการเงินอิเล็คทรอนิกส บริหารฯ

Transformation มากกวา 3 โปรแกรม  - โปรแกรมสารบรรณอิเล็คทรอนิกส

 - โปรแกรมจองหองประชุมออนไลน

 - โปรแกรมขอรถยนตราชการออนไลน

 - โปรแกรมลาออนไลน

 - โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร

 - โปรแกรมสแกนลายนิ้ว สแกนมานตาเขาออกงาน

 - โปรแกรมสงซอมออนไลน

4 แผนพัฒนาจัดทํา รายงานทันเวลาถูกตอง 1.ศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีเกณฑคงคาง 0  /  /  /  / บริหารฯ

รายงานการเงิน ครบถวนรอยละ100 2.ศึกษาวิธีการจัดทํารายงานทุกประเภท

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : การบริหารจัดการ การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ (การควบคุมภายใน 5 มิต)ิ

กลุมงาน : บริหารฯ 

1 2 3 4

5 โครงการขับเคลื่อน ระดับวิกฤตทางการ 1.ประชุมสรุปวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังทุกไตรมาส 2,000        เงินบํารุง  /  /  /  / งานการเงิน

คณะกรรมการเฝา เงินไมเกินระดับ 3 ทบทวนเพื่อพัฒนาระบบการเงิน (คาอาหารวาง 25*20*4 ครั้ง) และบัญชี

ระวังสถานการณ 2.จัดทําแผน LOI เพิ่มรายไดลดคาใชจาย

การเงินการคลัง 3.สรางกลไกในการควบคุมกํากับการจัดเก็บรายไดและ

(CFO) ควบคุมรายจาย

4.สรุปวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังทุกเดือนเสนอ

คณะกรรมการบริหารเพื่อควบคุมกํากับแผนรายรับรายจาย

6 โครงการ รอยละ 100 ของ 1.ตรวจสอบใหคําปรึกษาดานงานการเงินและบัญชีพรอม 9,240        เงินบํารุง ก.พ. - มี.ค.65 การเงินบัญชี

ตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในเขต ประสานงานกับ รพ.สต. 13 แหง งานพัสดุ

ระดับอําเภอ อําเภอมวกเหล็ก 2.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจาง งานพัสดุ แนะนํา

ไดรับการตรวจสอบ ใหปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ งานธุรการ

3.ตรวจสอบการใชรถยนตทางราชการ

7 แผนพัฒนาระบบ รอยละ 80 ของการ 1.จัดทําแนวทางการรรับ-สงขอมูลรวมกับการเรียกเก็บเพื่อ 0  /  /  /  / งานการเงิน

การรับ-สงขอมูล รับ-สง ขอมูลระหวาง ตรวจสอบรายการรับเงินเทียบกับรายการเรียกเก็บ และบัญชี

ระหวางงาน กัน ครบถวน ถูกตอง

เรียกเก็บและงาน

การเงินและบัญชี 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : การบริหารจัดการ การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ (การควบคุมภายใน 5 มิต)ิ

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ

1 2 3 4

8 แผนพัฒนา หนวยงานรายงานผล 1.ประชุม คกก.ควบคุมภายใน รพ. 2 ครั้ง/ป 0  /  /  /  / บริหารฯ

ระบบการ การควบคุมภายใน 2.ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานโดย คกก.

ควบคุมภายใน ครบถวน ทันเวลา 3.ชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินการควบคุมภายในให

หนวยงานทราบ

9 แผนพัฒนาระบบ รอยละ 100 ความ 1.ตรวจสอบระบบสํารองไฟฟา 0  /  /  /  / ซอมบํารุง

สาธารณูปโภค พรอมใชเมื่อไฟฟาดับ  1.1 สํารวจความพรอมใชทุกวันศุกร เวลา 16.30 น.

 1.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

 1.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

 1.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

รอยละ 100 ความ 2.ตรวจสอบระบบสํารองน้ําประปา ซอมบํารุง

พรอมใชเมื่อน้ํา-  2.1 สํารวจความพรอมใชสัปดาหละ 1 ครั้ง

ประปาไมไหล  2.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

 2.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

 2.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

รอยละ 100 ความ 3.ตรวจสอบระบบโทรศัพทใหพรอมใชงาน ธุรการ/

พรอมใชของโทรศัพท  3.1 สํารวจความพรอมใชสัปดาหละ 1 ครั้ง ซอมบํารุง

จากทุกจุดบริการ  3.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

 3.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

 3.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : การบริหารจัดการ การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ (การควบคุมภายใน 5 มิต)ิ

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ

1 2 3 4

10 แผนพัฒนา จํานวนครั้งที่เกิดอุบัต-ิ 1.จัดจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยปงบประมาณ2565 0  /  /  /  / พัสดุ/ธุรการ

ระบบรักษา การณความไมปลอดภัย 2.ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือนพรอมแจงผลให

ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ผูรับจางทราบ

ผูมารับบริการ , จนท.

ภายใน รพ.

(ถูกทําราย ถูกขมขู)

11 แผนพัฒนาระบบ ความพึงพอใจของ 1.สํารวจความพรอมใชของรถยนต 0  /  /  /  / ธุรการ/พขร

ยานพาหนะฯ ผูรับบริการและ 2.จัดทําแผนระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน

เจาหนาที่ตามมาตร- 3.มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ความพรอมใช

ฐานความปลอดภัย 4.อบรมพนักงานขับรถยนตเรื่องการขับขี่รถพยาบาล พขร  

จาก SIMPLE EMR 1 คน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : การบริหารจัดการ การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ (การควบคุมภายใน 5 มิต)ิ

กลุมงาน : จายกลาง-ซักฟอก

1 2 3 4

12 พัฒนาระบบ 1.จํานวนครั้งการคาง 1.สํารวจจํานวนวัสดุอุปกรณทางการแพทย รวบรวมขอมูลการใช 0  /  /  /  / จายกลาง

ศูนยจายกลาง จายของแลกเปลี่ยน และจํานวนเครื่องมือชํารุด ของหนวยงานในโรงพยาบาลและรพ.สต.

(CSSD) หมุนเวียน< 4ครั้ง/ป 2.วิเคราะหและประมาณการใชในชวงป

2.อัตราการตรวจสอบ 3.จัดทําแผนจัดซื้อทดแทนที่ชํารุดและเพียงพอ พรอมใชแลกเปลี่ยน

ประสิทธิภาพการทําให ใหกับหนวยงานในโรงพยาบาลและรพสตในเครือขายตามความ

ปราศจากเชื้อ 4.ควบคุมดูแลระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ผานเกณฑ รอยละ100 การทําใหปราศจากเชื้อทั้ง 3วิธี

4.1 เชิงกล บันทึกผลการทํางานของเครื่องนึ่ง

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  

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

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

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สอดคลองกับกลยุทธ  : การบริหารจัดการ การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ (การควบคุมภายใน 5 มิต)ิ

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : จายกลาง-ซักฟอก

1 2 3 4

13 แผนพัฒนา 1.ไมพบอุบัติการณรอง 1.ตรวจสอบความพรอมใชงานเครื่องซักผา 0  /  /  /  / ซักฟอก

ระบบเครื่องผา เรียนเรื่องเครื่องผา 2.วางแผนบริหารจัดการเครื่องสํารองผา

ไมพรอมใช ใหพรอมใชตลอดเวลา

2.อุบัติการณขอรองเรียน3.ควบคุมดูแลพื้นที่ เสนทางขั้นตอนการ

เรื่องความสะอาดของ ปฏิบัติงานใหถูกตองตามมาตรฐานระบบ

เสื้อผา<4ครั้ง/เดือน งานซักฟอก ICและENVสม่ําเสมอ

3.ไมพบอุบัติการณการ

ไมปฏิบัติมาตรฐาน

การใชเสนทาง เวลา 

สวมอุปกรณปองกัน

(PPE)ไมถูกตอง/ไมครบ

14 แผนลดคาใชจาย 1.ความถี่ในการซอม 1.ดูแลเครื่องซักผาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 0  /  /  /  / ซักฟอก

และลดความถี่ของ เครื่องลดลง 2.จัดระบบการบํารุงรักษาเครื่อง

การซอมเครื่องมือ 2.จํานวนอุบัติการณผา 3.ใหความรูผูดูแลเครื่อง

อุปกรณในงาน สงไมทันเวลาจาก 4.จัดหาเครื่องซักผาใหม ขนาด 100 กิโลกรัม งบลงทุน67

ซักฟอก เครื่องเสียลดลง เพื่อลดรอบในการซักทําใหการใชเครื่องนานขึ้น

และประหยัดคาไฟฟา

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา 

ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดาน
การเงินการคลังและทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

เปาประสงคที่ 2 

มีระบบกํากับดูแลการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ทีมเครื่องมือแพทย

1 2 3 4

1 โครงการสอบเทียบ เครื่องมือทางการแพทย 1.สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทยของ รพ. 75,000      เงินบํารุง มี.ค 65 ทีมเครื่องมือ

เครื่องมือทาง ไดรับการสอบเทียบ ครอบคลุมถึง รพ.สต ทุกแหง และ สอน.

การแพทย รอยละ 100  * รพ. เนนเครื่องมือความเสี่ยงสูง

 * รพ.สต. เนนการสอบเทียบ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ําหนัก

เครื่องปนฮีมาโตครีต

2 โครงการบํารุง 1.อุบัติการณความ 1.การตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยโดยผูปฏิบัติงาน ดังนี้  /  /  / กํากับติดตาม

รักษาและทบทวน ไมพรอมใชของเครื่อง-  - ตรวจสอบเครื่องมือแพทยตาม Check list ทุกวันทุกเวร เมื่อพบ ผลการตรวจสอบ

การใชเครื่องมือ มือแพทยความเสี่ยงสูง ความผิดปกติใหบันทึกและแจง หน.เวร แจงทีมเครื่องมือฯ เพื่อดําเนิน โดยทีม INS

แพทยที่มี  เปน 0 ครั้ง / ป การแจงทีมเครื่องมือ ฯ เพื่อดําเนินการ

ความเสี่ยงสูง  - เครื่องมือสําคัญตองมีคูมือการใชงานฉบับยอติดไว

ที่เครื่องเพื่อใหสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได

2.รอยละ100 บุคลากร 2.มีการสอนใชเครื่องมือแพทยกับเจาหนาที่ใหมโดยหนวยงาน

IPD ER OPD หองคลอด เรื่องการใชงานและการบํารุงรักษา เมื่อมีเครื่องมือแพทยเขามาใหม

จนท.ใหม ผูเกี่ยวของ จะจัดใหมีการอบรมการใชเครื่องมือโดยบริษัทผูขาย

สามารถทดสอบความ

พรอมใชของเครื่องมือ

ชวยชีวิต สามารถบํารุง

รักษาใชงานไดถูกตอง

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

ทีมครอมสายงาน : ทีมเครื่องมือแพทย

1 2 3 4

3.เจาหนาที่ รพ.และ 3.จัดอบรมฟนฟูทบทวนการใชเครื่องมือชวยชีวิต 13,800 เงินบํารุง  / ทีมเครื่องมือ

จนท.รพ.สต สามารถ ความเสี่ยงสูงและการบํารุงรักษาเครื่องมือชวยชีวิต

ดูแลบํารุงรักษา โดยชางเทคนิคจาก รพ.สระบุรี และ รพ.พระนารายณ

เครื่องมือแพทย มหาราชลพบุรี

เบื้องตนได อาหารวาง+เครื่องดื่ม+อาหารกลางวัน

80คน*100บาท*1 วัน = 8,000 บาท

คาวิทยากร

2 คน 400 บาท*6 ชม*1 วัน= 4,800 บาท

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  =  1,000 บาท

3 จัดตั้งศูนย 1. เครื่องมือแพทยความ 1. ใหสถานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเปนศูนยเครื่องมือแพทย 0  /  /  /  / ทีมเครื่องมือ

เครื่องมือแพทย เสี่ยงสูง กลาง ต่ํา 2.การบํารุงรักษา

รพ.มวกเหล็ก ไดรับการบํารุงรักษา (หาหองที่จะทําศูนย  จัดทีม  จัดระบบ)

อยางมีประสิทธิภาพ  ***สงชางซอมบํารุงไปอบรมการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

พรอมใช เครื่องมือแพทย 1 คน

2. เครื่องมือแพทย

 เพียงพอ พรอมใช

ปลอดภัย ไดมาตรฐาน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

4 โครงการพัฒนา อุบัติการณความเสียหาย 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมงานบริหารทั่วไป 0 / / / / ทีม ENV

ระบบความปลอดภัย จากโครงสรางและ 2. การคนหาความเสี่ยงดานความปลอดภัย ENV round รวมกับ บริหารฯ

และสวัสดิภาพใน สวัสดิภาพเปน 0 กลุมงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาล 3. ขอความอนุเคราะห กองวิศกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ตรวจสอบตรวจสอบสิ่งแวดลอมในอาคารอยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอผูบริหาร

5. ดําเนินงานปรับปรุงแกไข

5 โครงการบริหาร 1. ไมมีขอรองเรียน การจัดการดานขยะ 0  /  /  /  / ENV

จัดการวัสดุและ เรื่องการจัดการขยะ 1. ปรับปรุงระเบียบปฎิบัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย บริหารฯ

ของเสียอันตราย อันตรายจาก รพ. มีการสื่อสารธรรมนูญการจัดการขยะใหบุคลากรใน รพ. ทราบ

สูชุมชน 2. ติดตามกํากับการทิ้งขยะใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ

2.จํานวนครั้งที่สารเคมี 3. ปรับปรุงขาตั้งขยะพรอมจัดทําปายการแยกประเภทขยะ

ตก/หก/รั่วไหล จํานวน 6 ปายx100 บาท 

4. ดําเนินงานธนาคารขยะของ รพ. อยางตอเนื่อง

การจัดการดานสารเคมี

1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการวัสดุและของเสียอันตราย

2. ติดตามกํากับการดําเนินการตามแนวทางฯ    

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

กลุมงาน/ ทีมครอมสายงาน : บริหารฯ   ENV

1 2 3 4

6 โครงการ อัตราการฝกซอมแผน 1. อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 30,000 เงินบํารุง  /  /  /  / ENV

การบริหารจัดการ รองรับภาวะฉุกเฉิน 2. มีการซอมแผน

ภาวะฉุกเฉิน 1 ครั้ง/ป 3. ตรวจสอบระบบตางๆ ในโรงพยาบาล

ที่สําคัญอยางมี 4. เฝาระวังติดตาม

ประสิทธิภาพ

7 การบริหารจัดการ อัตราการฝกซอมแผน 1. อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 30,000 เงินบํารุง  /  / ENV

ความปลอดภัย  อัคคีภัย 1 ครั้ง/ป 2. ซอมแผนอัคคีภัย

จากอัคคีภัย 3. ตรวจสอบระบบไฟฟารอบโรงพยาบาล เชน สายไฟ  หมอแปลง

ตูควบคุมไฟฟา

4. ทดสอบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และระบบเสียง เสียงตามสาย

5. ตรวจสอบ/ทดสอบกริ่งแจงเตือน

8 แผนงานบริหาร อุบัติการณความไม 1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติเรื่องการสํารองระบบสาธารณูปโภค  /  /  /  / บริหารฯ
จัดการระบบ พรอมใชของระบบ 2. สํารวจความพรอมใช/ความเพียงพอของระบบ ENV

สาธารณูโภค สาธารณูปโภคเปน 0    1) กาซสํารองทางการแพทย เพื่อนําไปสูการพัฒนาจากเดิม

มีประสิทธิภาพ เปนแบบออกซิเจนไปปไลนไปสูออกซิเจนเหลว

ปลอดภัย    2) ขุดเจาะน้ําบาดาล และจัดทําระบบน้ําประปา

3. กํากับ/ติดตามการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

ทีมครอมสายงาน :  ENV

1 2 3 4

9 โครงการพัฒนา 1. ไมมีขอรองเรียน ขยะติดเชื้อ 0  /  /  /  / ทีม ENV

และพิทักษ เรื่องการจัดการ 1. ทบทวนการทิ้งขยะ

สิ่งแวดลมใน ขยะติดเชื้อจาก รพ. 2. ติดตามกํากับการขนยายขยะติดเชื้อเจาหนาที่ไปสูโรงพักขยะติดเชื้อ

โรงพยาบาล สูชุมชน 3. ติดตามไปดูสถานที่เผาขยะติดเชื้อ

4. ขยายโรงพักขยะติดเชื้อ

10 โครงการ 5ส. มีการจัดกิจกรรม 1. จัดกิจกรรม Big cleaning เดือนละ 1 ครั้ง 18,000      เงินบํารุง / / / ทีม ENV

ตอเนื่อง ยั่งยืน Big Cleaning     ทบทวนความรูความเขาใจ 5ส. ในหนวยงาน

เดือนละ 1 ครั้ง 2. ตรวจประเมิน 5ส. ในหนวยงาน

11 โครงการ คาไฟฟาลดลงเมื่อเทียบก1ั. ทบทวนนโยบายการอนุรักษพลังงานในหนวยงาน 10,000 เงินบํารุง  /  /  /  / ทีม ENV

สงเสริมการอนุรักษ ปที่แลว 2. รณรงค/ประชาสัมพันธ ให จนท. ใน รพ. ทราบ

พลังงาน 3. ศึกษาดูงานการใชพลังงานทางเลือก

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

12 แผนพัฒนางาน โรงพยาบาลผาน 1. ตรวจประเมินความเสี่ยง คนหาสาเหตุอันตรายในสถานที่ทํางาน 0 / / / / ปฐมภูมิฯ

อาชีวอนามัย มาตรฐานการจัดบริการ 2. ปองกันและควบคุมสาเหตุของอันตราย คุณพัชรินทร

อาชีวอนามัย เวชกรรม 3. ตรวจสุขภาพเจาหนาที่ใหม และสรางเสริมภูมิคมกันโรคตาม ศิริสุทธิ์

สิ่งแวดลอม ระดับดี แนวทางปฏิบัติ

4. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแกบุคลากรกลุมเสี่ยงสูง เชน พขร. 

งานจายกลาง

5. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ใหม

6. สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ติดตามรายงาน ทบทวน

อุบัติการณเพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย

7. ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเปนสุข 

รวมกับ สคร.

8. เปนพี่เลี้ยงใหกับสถานประกอบการในการดําเนินงานสถานประกอบ-

การ สรางเสริมสุขภาพ (ปลอดบุหรี่)
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ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

กลุมงาน : บริการดานปฐมภูมิและองครวม

1 2 3 4

13 แผนพัฒนาระบบ 1.น้ําประปามีคุณภาพ 1.ตรวจวัดคุณภาพน้ําประปาน้ําใช 1 ครั้ง/ปคุณภาพน้ําที่กรมอนามัย 2,600 เงินบํารุง / / / / ปฐมภูมิฯ

คุณภาพน้ําประปา ผานเกณฑ 2.ตรวจวัดคุณภาพน้ําประปาดื่มได 6จุด X1 ครั้ง/ปคุณภาพน้ําที่ 15,600 เงินบํารุง / / / / คุณสุกัญญา 

โรงพยาบาล มาตรฐานน้ําประปา กรมอนามัย พูลมาศ

2.ไมมีขอรองเรียนเรื่อง 3.ทําความสะอาดถังเก็บน้ําและถังกรองทรายทุก 6 เดือน

น้ําประปา 4.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการดูแล/รักษาระบบ (คลอรีน ชุดเติมคลอรีน 

ชุดตรวจวัดคา PH และคลอรีนตกคาง)

14 แผนงานพัฒนา 1.ระบบบําบัดน้ําเสีย 1.ตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตนเปนประจํา    (คาน้ํายา) 5,000 เงินบํารุง ปฐมภูมิฯ

คุณภาพ มีคุณภาพ 2.เก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพทุก3เดือน (1,800xสง4) 7,200 เงินบํารุง / / / / คุณสุกัญญา 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 2.คุณภาพน้ําเสีย 3.รายงานผลตรวจใหทองถิ่นทุกครั้ง พูลมาศ

ผานเกณฑ 4.คาบํารุงรักษาอุปกรณบําบัดน้ําเสีย 20,000 เงินบํารุง

5.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการบํารุง รักษาระบบ

 5.1.ชุดตรวจครอรีน คาใชสอย

 5.2.คลอรีน (ชนิดน้ํา)

 5.3.ลางแนวทอและบอพัก

15  แผนพัฒนางาน โรงครัว,รานอาหารผาน 1.พัฒนาโรงครัวใหผานมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 600 เงินบํารุง / / / / ปฐมภูมิฯ

สุขาภิบาลอาหารใน มาตรฐานการสุขาภิบาล ระดับดีมาก 600 เงินบํารุง / / / / คุณสุกัญญา 

โรงพยาบาล อาหารของกรมอนามัย 2.พัฒนารานอาหารผานมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 15 ขอ พูลมาศ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองเปาประสงคที่ : 2. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : ระดับความสําเร็จของความเพียงพอและพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ

สอดคลองกับกลยุทธ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

กลุมงาน / ทีมครอมสายงาน : ชมรมสวนผัก เกษตรอินทรียวิถีมวกเหล็ก

1 2 3 4

16 โครงการเกษตร 1.มีเครือขายกลุม 1.ประชุมวางแผนคณะทํางาน ชมรมฯ 35,700    เงินบํารุง / / / / ชมรมสวนผัก

อินทรียวิถี เกษตรอินทรีย 2.ประสานงานกับพัฒนาที่ดินสระบุรีเพื่อจัดอบรมใหความรูกับ

มวกเหล็ก 2.กลุมเกษตร กลุมเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผานขั้นที่ 1

ตอเนื่อง อินทรีย ไดรับ 3.สนับสนุนและสงเสริมใหกลุมเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียน

การรับรอง ในการรับรองมาตรฐาน PGS ขั้นที่ 2 ในป 2565

แบบชุมชนมีสวนรวม   4.ลงพื้นที่แปลงปลูกผักของกลุมเกษตรอินทรีย

100% เพื่อขอรับรองมาตรฐาน PGS ขั้นที่ 2

5.ประสานเครือขายในการจัดหาพื้นที่จําหนาย  สรุปผลฯ

กิจกรรมการขอรับรอง PGS

1.คาวิทยากรใหความรูเพื่อเตรียมขอรับรองขั้น 2

จํานวน 3 ครั้งๆละ 4 ชั่วโมง 7,200 บาท

2.คาอาหารวางลงพื้นที่ 3 ครั้ง 20 คน 1,500 บาท

3.คาอาหารกลางวัน ลงพื้นที่ 3 ครั้ง 6,000 บาท

4.วัสดุสนาม(เตน 2 หลัง) 5,000 บาท

5.ปายประชาสัมพันธ ตลาดนัดสีเขียว 1,500 บาท

กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูตามศาสตรพระราชา

1.วัสดุการเกษตรในการจัดทําปุยชีวภาพ เกษตรอินทรีย

เมล็ดพันธผักเกษตรอินทรีย 7,000 บาท

2.ทําปายชื่อผักและสมุนไพร 50 ปาย 7,500 บาท
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ลํา

 ดับ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลงงบฯ ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบ



 
 

เงินประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 



สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน

สอดคลองเปาประสงคที่ : บุคลากร (รัก) มีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองตัวชี้วัดโรงพยาบาล : รอยละบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร

สอดคลองกับกลยุทธ  : 1. การบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทีมครอมสายงาน :  HRD

ผูรับผิดชอบ

1 2 3 4

1 โครงการ รอยละผลการประเมิน กิจกรรม OD 1,500,000 กองทุนเงิน  /  /  / HRD

พัฒนาองคกรคุณภาพ ความรักและผูกพัน 1.สงเสริมพฤติกรรมบริการที่ดี ประกันสังคม

ตอองคกร 2.สรางความผาสุกใหกับบุคลากร รพ.มวกเหล็ก

3.เสริมสรางความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองคกร

4.สรางความตระหนัก จิตสํานึกตอคุณธรรม จริยธรรม

รวมเปนเงิน 1,500,000

ระยะเวลาดําเนินการ
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 ลําดับ

 ที่
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ

แหลง

งบประมาณ



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
 



ลําดับ แผน/โครงการ การอบรม จํานวนเงิน ผูจัดอบรม/สถานที่ ผูขอเขาอบรม กลุมงาน

1 โครงการอบรมสมรรถนะนักกายภาพบําบัด 4 คนๆละ 10,000       40,000     ยังไมกําหนด ชญาน/ีเสาวลักษณ/เฉลิมรัตน/ณิชกานต กายภาพ

2 โครงการอบรมสมรรถนะผูชวยนักกายภาพบําบัด  2 คนๆละ 5,000    10,000     ยังไมกําหนด บุญทิพย/ชนัดดามาศ กายภาพ

3 ฟนฟูวิชาการเวชปฎิบัทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 6,000       ม.ศรีนครินทรวิโรฒอง   นางธนภร  เครือพิมาย OPD

4 เพิ่มพูนประสบการณการจัดการโรคเรื้อรังระยะสั้น (CM minicase) 5,000       สถาบันที่ สปสช.จัด นส.สุกานดา  จิณารักษ OPD

5 อบรมพัฒนาความรูวิชาการทันตกรรม 10 คนๆละ6,000บาท 60,000 ทันตแพทย+นวก.ทันตฯ  , จพง.ทันตฯ ทันตกรรม

6 แผนพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง/ ป 20,000 รังสีวินิจฉัย

7 สงเจาหนาที่เขารวมประชุมวิชาการพัฒนาระบบเวชระเบียนและสารสนเทศโรงพยาบาล 20,000     กทม. กาญจนา , น้ําฝน ประกันฯ

8 สงจนท.อบรมฝนฟู icd10 Advance ระดับกลาง (2 คน) 20,000     กาญจนา , น้ําฝน ประกันฯ

9 สงเจาหนาที่อบรมการจัดการเรื่องเรียนดวยสันติวิธี Advance 10,000     สปสช. เขต 4 สระบุรี กาญจนา ประกันฯ

10 สงจนท.อบรมฝนฟู icd10 Basic (3 คน) 15,000     พญ.ญาธิป ,อรวรรณ , น้ําฝน สารสนเทศ

11 การประชุมวิชาการ เภสัชกร ในระบบ Module 15,000 นายวิฑูรย  ชัยธีราศักดิ์ เภสัชกรรม

12 การประชุมวิชาการ เภสัชกร ในระบบ Module 15,000 นางสาวจริยา  ทรงรัก เภสัชกรรม

13 การประชุมวิชาการ เภสัชกร ในระบบ Module 15,000 นางสาวชลธาร  แสงศร เภสัชกรรม

14 การประชุมวิชาการ เภสัชกร ในระบบ Module 15,000 นายจักรพันธ  กลากรกิจ เภสัชกรรม

15 การประชุมวิชาการ เภสัชกร ในระบบ Module 15,000 นางสาวรุงนภา  คําแดงสุข เภสัชกรรม

16 การประชุมวิชาการ เภสัชกร ในระบบ Module 15,000 นางสาววรกานต กลั่นกลีบ เภสัชกรรม

17 การประชุมวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม 10,000 นางสาวจินดาพร  กลิ่นบุบผา เภสัชกรรม

18 การประชุมวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม 10,000 นางสาวฉัตรอนงค วงคกาวิน เภสัชกรรม

19 การประชุมวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม 10,000 นางสาวนพวรรณ  ชาลีนอย เภสัชกรรม

20 การประชุมวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม 10,000 นายวิทยา  ปานฉิม เภสัชกรรม

21 การประชุมวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม 10,000 นางสาวนัติยา  บาลยอ เภสัชกรรม

22 พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน 25,000     สถาบันบําราศนราดูร 1 ทาน IC

23 พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อหลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห 30,000     สถาบันบําราศนราดูร 3 ทาน IC

24 อบรม/ประชุมวิชาการประจําป สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 10,000     สมาคมนักกําหนดอาหนักโภชนาการ โภชนาการ

25 อบรม/ประชุมวิชาการประจําป สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย 10,000     สมาคมโภชนาการแหงนักโภชนาการ โภชนาการ

26 การพัฒนาเขียนบันทึกทางการพยาบาล Focus  charting  จํานวน 4 คนๆละ 4,500 บ. 18,000 ม.ขอนแกน/กทม. รัตนา / อรวรรณ  IPD

27 การดูแลแผลและทําแผลทางศัลยกรรม จํานวน 1 คนๆละ 2,500 บ. 2,500 วิทยาลับพยาบาลบรม มลทิภา IPD
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ลําดับ แผน/โครงการ การอบรม จํานวนเงิน ผูจัดอบรม/สถานที่ ผูขอเขาอบรม กลุมงาน
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28 Risk  managemant การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล 4,000 กรุงเทพ/ขอนแกน สมใจ IPD

29 อบรม  couselling 5,000 กทม. กรกมล , ภัสศรา IPD

30 อบรม ผบต.ระดับตน 2 คน  (พัฒนาศักยภาพดานการบริหาร) 120,000 HRD

31 เขารวมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการดูแลผูปวยใหปลอดภัยจํานวน 6 คนๆละ 5,000 30,000     PCT

32 สงชางซอมบํารุงไปอบรมการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เครื่องมือแพทย 1 คนๆละ 5,000 บ. 5,000 INS

33 สงตัวแทนทีม RM จํานวน 4 คน เขาอบรมหลักสูตร "ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล

คุณภาพ" และหลักสูตร "คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก" คาลงทะเบียนหลักสูตรละ 4,500

 

18,000 RM

34 ศึกษาดูงานและเพิมพูนองคความรูดานการแพทยแผนไทย งานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่19 เมือง

ทองธานี ใหกับบุคลากรงานแพทยแผนไทย/ผูชวยแพทยแผนไทย

0 แพทยแผนไทย

35 สงพยาบาลอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏบัติฉุกเฉิน หลักสุตร 4 เดือน จํานวน 2 คน 130,000 คุณธีระวัฒน วงศจันทร , คุณศิริพร ศีลาโคตร ER

36 สงผูชวยเหลือคนไขอบรมหลักสุตรอาสาฉุกเฉินการแพทย หลักสูตร 5 วัน 0 มวกเหล็กจัดอบรมป 2คุณพรรณภา ถานะ และคุณณัฏฐภรณ ดมหอม ER

37 สงพยาบาลอบรมหลักสูตรผูจัดการความเสี่ยงในหนวยงาน 4,000 ER

38 สงพยาบาลอบรมหลักสูตรผูนําทางการพยาบาล 4,000 ER

39 สงพยาบาลอบรมหลักสุตรกลยุทธการนิเทศทางการพยาบาล 4,000 ER

40 สงพยาบาลอบรมหลักสูตร Basic counseling 12,000 คุณอารัลักษณ ผิวแดง, คุณสุนิษา แซกวย ER

41 สงพยาบาลเวชปฏิบัติอบรมฟนฟูความรู จํานวน 2 คน 8,000 คุณศิริพร ศีลาโคตร และคุณปยะดา ไชยสัน ER

42 สงเจาหนาที่เขาอบรมวิชาการทางหองปฏิบัติการกับองคกรภายนอก หนวยงาน 2 เรื่อง/คน/ป 15,000 LAB

43 อบรมการบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล 1 คน 5,000 ER กลุมการฯ

44 ฟนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ 6 คน 30,000 ER3,OPD2 กลุมการฯ

45 อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ 4 เดือน 3 คน 180,000 ER  2,OPD1 กลุมการฯ

46 ทุนนร.พยาบาล 4คน 160,000 HRD กลุมการฯ

47 พยาบาลฝกปฏิบัติการดูแลผูคลอดและการฝากครรภที่รพศ.1 คน 0 กลุมการฯ

48 อบรมการพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย 4 เดือน 65,000 HRD กลุมการฯ

49 อบรมการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 4 เดือน 65,000 HRD กลุมการฯ

50 อบรม การฝากครรภอยางมีคุณภาพ 0 ANC
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51 เจาหนาที่พัสดุที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจางของหนวยงานแตละหนวยงานไดรับการอบรมตาม

หลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง (จํานวน 4 คน)**คาลงทะเบียน 3,900  บาทตอคน

15,600 บริหาร

52 เจาหนาที่การเงินและบัญชี ไดรับการอบรมตามหลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง (จํานวน 4 คน) **

คาลงทะเบียน 3,900  บาทตอคน

15,600 บริหาร

53 พนักงานขับรถยนตไดรับการอบรมเรื่องการขับขี่รถพยาบาลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 คน **

คาลงทะเบียน 3,500  บาทตอคน

3,500 บริหาร

54 อบรมพนักงานขับรถยนตเรื่องการขับขี่รถพยาบาล พขร  EMR 1 คน 5,000 บริหาร

55 เตรียมความพรอมกอนเกษียณ 20,000 HRD
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