






















































































































































 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Road map การกํากับ แผนงาน

โครงการทั้งหมด

โครงการที่

ใชงบฯ

รวมงบประมาณ ใชเงินในหมวด

ใชสอย

ยุทธศาสตรที่ 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

Road map ที 1 การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย แผนพัฒนายุทธศาตร 8 5 95,000.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 33 10 251,150.00 0

 รวม 41 15 346,150.00 0

Road map ที 2 การมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ แผนพัฒนายุทธศาตร 4 4 142,700.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 5 3 179,776.00 0

 รวม 9 7 322,476.00 0

Road map ที 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ แผนพัฒนายุทธศาตร 5 5 318,000.00 0

แผนพัฒนาทีมครอม 3 1 30,000.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 10 0 0.00 0

 รวม 18 6 348,000.00 0

ยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)

Road map ที 4 การเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC แผนพัฒนายุทธศาตร 3 1 20,000.00 0

 รวม 3 1 20,000.00 0

Road map ที 5 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ แผนพัฒนายุทธศาตร 3 3 60,000.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 2 2 205,000.00 0

 รวม 5 5 265,000.00 0

Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) แผนพัฒนายุทธศาตร 5 2 21,600.00 0

แผนพัฒนาทีมครอม 2 0 0.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 11 4 91,270.00 0

 รวม 18 6 112,870.00 0

แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566



Road map การกํากับ แผนงาน

โครงการทั้งหมด

โครงการที่

ใชงบฯ

รวมงบประมาณ ใชเงินในหมวด

ใชสอย

แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตรที่ 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ แผนพัฒนายุทธศาตร 6 4 1,308,300.00 0

แผนพัฒนาทีมครอม 6 6 287,150.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 7 0 0.00 0

 รวม 19 10 1,595,450.00 0

ยุทธศาสตรที่ 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

Road map ที 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนายุทธศาตร 6 6 207,600.00 0

แผนพัฒนาทีมครอม 7 4 81,500.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 10 2 164,780.00 0

 รวม 23 12 453,880.00 0

Road map ที 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย แผนพัฒนายุทธศาตร 6 0 0.00 4,320,000

แผนพัฒนากลุมงาน 13 2 71,600.00 0

 รวม 19 2 71,600.00 4,320,000

Road map ที 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลัง แผนพัฒนายุทธศาตร 2 1 2,000.00 0

แผนพัฒนากลุมงาน 2 2 43,600.00 0

 รวม 4 3 45,600.00 0

159 67 3,581,026.00รวมทั้งหมด



 



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ ป 2566 งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)
1 โครงการพัฒนาระบบการฝากครรภคุณภาพรวมกับภาคีเครือขาย 5,000        เงินบํารุง กลุมงานงานผูคลอด

2 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน MCH  อําเภอมวกเหล็ก ป 2566 10,000       เงินบํารุง กลุมงานงานผูคลอด

3 โครงการสงเสริมพัฒนาการและความรอบรูดานสุขภาพเด็กปฐมวัย อ.มวกเหล็ก 30,000       เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ

4 แผนงานการปองกันการตั้งครรภซ้ําในวัยรุน  อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี -           กลุมงานปฐมภูมิ

5 แผนการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน -           กลุมงานปฐมภูมิ

6 โครงพัฒนาการจัดการและการตอบโตสาธารณภัย สถานการณอุบัติเหตุกลุมชน  อ.

มวกเหล็ก

20,000       เงินบํารุง กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

7 แผนการพัฒนาการคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอําเภอมวกเหล็ก

-           กลุมงานปฐมภูมิ

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ อ.มวกเหล็ก 30,000       เงินบํารุง กลุมงานกายภาพ+   ประ

กันฯ+ปฐมภูมิ

1 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 22,700       เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ

2 โครงการขับเคลื่อนการัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอมวกเหล็ก(พชอ.) 30,000       เงินบํารุง คปสอ.มวกเหล็ก

3 โครงการ เสริมสรางความรอบรูพฤติกรรมสุขภาพ 30,000       เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ,NCD,ANC

4 โครงการสื่อสรางสรรคภาพยนตรสารคดีตนแบบ ชุมชน โรงพยาบาล สุขภาวะที่ดี 60,000       เงินบํารุง คณะกรรมการ ENV

1 โครงการ พัฒนางาน 5ส. ยั่งยืน 78,000       เงินบํารุง คณะกรรมการ ENV

2 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน 5,000        เงินบํารุง คณะกรรมการENV+บริหาร

3 โครงการมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS 15,000       เงินบํารุง ชมรมสวนผัก

4 โครงการ How To รูกอนทิ้ง (ขยะ) 20,000       เงินบํารุง คณะกรรมการ ENV

5 โครงการมวกเหล็กเมืองนาอยู 200,000     เงินบํารุง คณะกรรมการ ENV

แผนปฏิบัติการ(Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

Road map ที 1  การ

พัฒนาระบบบริการสราง

เสริมสุขภาพทุกกลุมวัย

Road map ที 2  การมี

สวนรวมในการสรางเสริม

สุขภาพและความรอบรู

ดานสุขภาพ

Road map ที 3 การ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ใหเอื้อตอการสรางเสริม

สุขภาพ



Road map ที 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย  : แผนงานยอยที่ 1 พัฒนางานกลุมแมและเด็ก

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนาระบบ 1. เจาหนาที่รพ.สตมีความรูความ พัฒนาระบบการฝากครรภคุณภาพรวมกับภาคีเครือขาย 5,000 เงินบํารุง / / / / งานการ

การฝากครรภคุณภาพ เขาใจในการฝากครรภคุณภาพ 1. จัดกิจกรรมการอบรมใหกับเจาหนาที่ รพ.สต. เรื่องการ พยาบาล

รวมกับภาคีเครือขาย มากกวารอยละ 80 ฝากครรภคุณภาพ ผูคลอด

2. มีคูมือการปฏิบัติทุกรพ.สต. 2. เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานการฝากครรภคุณภาพ

รอยละ 100 3. นิเทศติดตามการดําเนินงาน

4. ประเมินผลการดําเนินงานใน รพ.สต.

5. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานมอบใหกับทุก รพ.สต.

1.อัตราหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิต พัฒนาระบบการดูแลมารดาปองกันลดภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ 0 / / / / งานการ

จางจากขาดธาตุเหล็ก<รอยละ10 กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก พยาบาล

2.อัตราคลอดกอนกําหนด 1. ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ ผูคลอด

 < รอยละ 4 2. ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย

3.อัตราการคลอดของทารกที่มี่ 3. การตั้งครรภในมารดาวัยรุน

น้ําหนัก < 2500 กรัม ในมารดา 4. การคลอดกอนกําหนด

ที่ฝากครรภ <รอยละ 7 5. ประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงของกลุมเปาหมาย

6. ติดตามผลการดําเนินงานทุก 1 เดือน

1.หญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรก พัฒนามาตรฐานการฝากครรภคุณภาพ 0 / / / / งานการ

กอนอายุครรภ 12 สัปดาห 1.รณรงค เชิญชวนใหหญิงตั้งครรภเขารับการฝากครรภกอน พยาบาล

2.หญิงตั้งครรภฝากครรภครบ อายุครรภ 12 สัปดาห ผูคลอด

5 ครั้ง ตามเกณฑ 2.ตรวจสอบการลงบันทึกขอมูลในแฟม ANC prenatal

3.อัตราการคลอดมีชีพในหญิง และ Posnatal ใหครบถวน

อายุ 15-19 ป 3.สงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็ก เพื่อสราง

ความเขาใจและมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบในเขตที่รับผิดชอบ

4.เพิ่มการใชสื่อประชาสัมพันธในโซเชียล

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ

ลําดับ แผนงานโครงการ



Road map ที 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย  : แผนงานยอยที่ 1 พัฒนางานกลุมแมและเด็ก

1 2 3 4

โครงการพัฒนาระบบ 1.รอยละของมารดามีภาวะตก พัฒนากระบวนการดูแลมารดาและทารกเพื่อความปลอดภัย 0 / / / / งานการ

การฝากครรภคุณภาพ เลือด นอยกวารอยละ2 ขณะคลอด พยาบาล

รวมกับภาคีเครือขาย 1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ผูคลอด

(ตอ) 2.สนับสนุนใหบุคลากรคิดคนนวตกรรมเพื่อพัฒนางาน

2 โครงการขับเคลื่อน 1.การดําเนิงาน MCH อ.มวกเหล็ก 1. ประชุมคณะกรรมการ MCH boad ทุกไตรมาส 10,000 เงินบํารุง หองคลอด

การดําเนินงาน ไดรับการขับเคลื่อนจากคณะ (คาอาหารเบรค 16 คน)

MCH อ.มวกเหล็ก กรรมการ MCH อ.มวกเหล็ก 2. วางแผนกําหนดการดําเนินงาน (Gantt chart)

ประจําป 2565 3. ดําเนินการ ออกใหบริการ คัดกรอง รับฝากครรภและ

ใหความรู ใหคําปรึกษา รวมกับทีม PCC

(จัดทําปายพรอมขาตั้ง ใหความรู)

4. ปรับแผนตามความเหมาะสม

5 .รายงานผลตามตัวชี้วัดรายไตรมาส

6. สรุปผลการดําเนินการและวิเคราะหเพื่อหาโอกาสพัฒนา

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ



Road map ที 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย  : แผนงานยอยที่ 2 พัฒนางานกลุมปฐมวัย

1 2 3 4

1 โครงการสงเสริม 1.รอยละของเด็กอายุ0-5 ปสูงดี กิจกรรมคัดกรองพัฒนาการเด็ก 30,000 เงินบํารุง / ปฐมภูมิฯ

พัฒนาการและ สมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ป 1.คัดกรองพัฒนาการเด็ก

ความรอบรูดาน 2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป กิจกรรมสงสริมพัฒนาการและสรางวินัยเชิงบวก / กมลวรรณ

สุขภาพเด็กปฐมวัย มีพัฒนากรสมวัย 1. เตรียมความพรอมจัดเตรียมกลุมเปาหมาย แสงแกว

อ.มวกเหล็ก 3. รอยละ80ของเด็กปฐมวัยไดรับ 2. จัดอบรมวิทยากรแกนนํากิจกรรม กับศูนยสุขภาพจิตเขต 4

การตรวจคัดกรองพัฒนาการ 3. ดําเนินการจัดกิจกรรม กับกลุมผูปกครองและเด็กปฐมวัย / /

ดวย DSPM มีพัฒนาการดีขึ้น 4. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน /

4 รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการดาน ความฉลาดทาง

อารมณดีขึ้น

5. รอยละ 60 ของผูปกครอง

มีทักษะการเลี้ยงดูและการสงเสริม

พัฒนาการมากขึ้น

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



Road map ที 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย  : แผนงานยอยที่ 3 พัฒนางานกลุมวัยเรียนและวัยรุน

1 2 3 4

1 แผนงานการปองกัน 1. การเฝาระวังอัตราการคลอด 1.ประชุมผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก คลินิกวัยรุน คลินิก 0 / ปฐมภูมิฯ

การตั้งครรภซ้ํา มีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ฝากครรภ คลินิกวางแผนครอบครัวเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน นางชุติมา

ในวัยรุน 2. มารดาวัยรุนอําเภอมวกเหล็ก 2.ประสานกลุมงานเภสัชกรรมฯเพื่อจัดหายาฝงคุมกําเนิดใหเพียงพอ / ผิวคํา

อําเภอมวกเหล็ก ที่คลอดบุตรใน รพ. ไดรับบริการ 3.คัดกรองมารดาวัยรุนที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภและคลินิก / / / /

จังหวัดสระบุรี ยาฝงคุมกําเนิดรอยละ 100 หลังคลอด ใหการปรึกษาเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ /Motivational

Interviewing: MI เลือกวิธีคุมกําเนิดแบบกึ่งถาวร/ยาฝงคุมกําเนิด

4.ลงทะเบียนและกําหนดวันนัดหมายมารดาวัยรุนที่สมัครใจ / / / /

รับบริการฝงยาคุมกําเนิดหลังคลอด

5.ใหบริการฝงยาคุมกําเนิดแกมารดาวัยรุนหลังคลอดตั้งแตกอน / / / /

จําหนายออกจาก รพ. หรือในวันที่มารับบริการตรวจหลังคลอด

6.ประสานขอมูลกับงานเรียกเก็บเพื่อบันทึกขอมูลในระบบ E-Claim / / / /

7.ติดตามมารดาวัยรุนที่ไมมารับบริการตามนัด เชน ไปคลอดที่ / / / /

รพ.อื่น หรือ ไมมาตรวจหลังคลอด

8.ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินการโครงการ /

2 แผนการดําเนินงาน 1.รอยละเด็ก 6-14 ปสูงดีสมสวน 1. สํารวจจํานวนและขอมูลนักเรียน บันทึก/ปรับปรุงขอมูลบัญชี 5 0 / / กาญจนาพร

อนามัยโรงเรียน 2.รอยละ100นักเรียนชั้นป.6ไดรับ 2. วางแผนดําเนินงาน กําหนดตารางใหบริการ ยอดภีระ

วัคซีน dT 3. ประสานขอมูลกับโรงเรียน ผูปกครอง /

2.รอยละ100นักเรียนหญิงชั้นป.5 4. ใหบริการตามแผนบริการสุขภาพวัยเรียน

ไดรับวัคซีน HPV 4.1 สรางเสริมภูมิคุมกันโรค /

3.รอยละ 90 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 4.2 ตรวจสุขภาพ

ไดตรวจสุขภาพโดย จนท.สธ. 4.3 ตรวจสายตานักเรียนชั้นป.1

4.รอยละ90นักเรียนชั้นป.1ไดรับ 4.3.1 บันทึกขอมูลในโปรแกรม / / /

ตรวจสายตา หากพบความผิด http://www.vision2020thailand.org/home.php

ปกติ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

  ผูรับผิด 

 ชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ



Road map ที 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย  : แผนงานยอยที่ 3 พัฒนางานกลุมวัยเรียนและวัยรุน

1 2 3 4

แผนการดําเนินงาน ไดรับการสงตอรักษา 4.3.2 บันทึกขอมูลการใหบริการใน One Stop Service 0 / /

อนามัยโรงเรียน (ตอ) 5.รอยละ 90 ตรวจคัดกรอง โปรแกรม HOSxP /

สายตาเบื้องตนนักเรียนชั้น ป.1 4.3.2 บันทึกขอมูลการใหบริการใน One Stop Service

ทั้งหมด 4 โรงเรียน โปรแกรม HOSxP /

6. รอยละ 85 ความครอบคลุม 4.3.2 บันทึกขอมูลการใหบริการใน One Stop Service /

การบันทึกขอมูล น้ําหนัก-สวนสูง โปรแกรม HOSxP

5. บันทึกขอมูลการใหบริการใน One Stop Service และบัญชี5

โปรแกรม HOSxP

5.1 ขอมูลการใหบริการ ภาคเรียนที่1 พ.ค. - ก.ย. / /

(กอนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

5.2 ขอมูลการใหบริการ ภาคเรียนที่2 พ.ย. - ม.ีค.

(กอนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565) / /

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ

ลําดับ
  ผูรับผิด 

 ชอบ
แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ



Road map ที 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย  : แผนงานยอยที่ 4 พัฒนางานกลุมวัยทํางาน

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนาการ 1.อัตราการเสียชีวิตจากการ 1. แตงตั้งคณะกรรมการตอบโตสาธารณภัยและอุบัติเหตุกลุมชน / / ER

ตอบโตสาธารณภัย บาดเจ็บทางถนนลดลง รอยละ 5 อ.มวกเหล็ก

สถานการณอุบัติเหตุ 2. ประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน วิเคราะหขอมูล

กลุมชน อ.มวกเหล็ก อุบัติเหตุ ลดจุดเสี่ยงและสาเหตุปจจัยของการเสียชีวิตในพื้นที่

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการทางการแพทยและ 20,000 เงินบํารุง

เตรียมความพรอมรับสถานการณอุบัติเหตุกลุมชน

4. ซอมแผนการจัดการอุบัติเหตุกลุมชนอําเภอมวกเหล็ก

5.เสนอขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตใหคณะทํางานทุกเดือน

6. สรุปผลการดําเนินงาน, วิเคราะหสวนขาดเพื่อพัฒนาระบบ

2 แผนการพัฒนาการ 1.รอยละ90 ประชากรอายุ 35 ป 1. ประชุมคณะกรรมการ NCD อําเภอมวกเหล็ก 0 / / / / ปฐมภูมิฯ

คัดกรองกลุมเสี่ยง ขึ้นไปไดรับการคัดกรองเบาหวาน 2. ตรวจคัดกรองโรค DM HT ในประชาชน อายุ 35 ปขึ้นไป คปสอ.

โรคเบาหวาน,ความดัน 2.รอยละ90 ประชากรอายุ 35 ป 3. ตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซอนผูปวยโรคเบาหวานและ

โลหิตสูงและการ ขึ้นไปไดรับการคัดกรองความดัน ความดันโลหิตสูง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โลหิตสูง 4. กําหนดกลุมเปาหมาย เพื่ออบรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อําเภอมวกเหล็ก 3. รอยละ40ผูปวยโรคเบาหวานที่ ในแตละพื้นที่

ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 5.ประชุมแกนนําผูปวย,อสม.เพื่อติดตามกํากับดูแลผูปวย DM,HT

4. รอยละ50 ผูปวยโรคความดัน 6. จัดทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูปวยเบาหวาน

โลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต เพิ่มความรอบรู เรื่องโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพ

ไดดี 7. ติดตามผูปวยหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

8. สรุปผล/ประเมินผลโครงการ

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ

  ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย



Road map ที 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย  : แผนงานยอยที่ 5 พัฒนางานกลุมผูสูงอายุผูพิการ

1 2 3 4

5 โครงการพัฒนา 1. รอยละของผูสูงอายุไดรับการ จัดบริการดูแลผูสูงอายุ ประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 30,000 เงินบํารุง / / / / ประกัน

คุณภาพชีวิตผูสูงวัย ดูแลและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 1. สํารวจกลุมเปาหมาย กายภาพ

และผูพิการ 2. รอยละของคนพิการไดรับการ 2. คัดกรองผูสูงอายุ ผูพิการ ปฐมภูมิ

อ.มวกเหล็ก ดูแลและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3. ขึ้นทะเบียนผูพิการแบบเบ็ดเสร็จ

4. จัดทําแผนการออกใหบริการรวมกับทีมสหวิชาชีพ,ภาคีเครือขาย

5. จัดอบรมใหความรุสําหรับผูดูแล

6. รับ-สงตอ กณีผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการคัดกรองภาวะถดถอย

ดานสุขภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ

ลําดับ
  ผูรับผิด 

 ชอบ
แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ



Road map ที 2  การมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ : แผนงานยอยที่ 6 การมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

1 2 3 4

6 โครงการพัฒนา 1.รอยละ80อาสาสมัครสาธารณสุข 1. จัดประชุมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ 22,700 เงินบํารุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ปฐมภูมิฯ

อาสาสมัคร มีความสามารถในการ 2. อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค ชนพัฒน

สาธารณสุข 2.ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ และฟนฟูสภาพในเขตพื้นที่โดยการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก

ในชุมชน เชิงรุกตลอดจนสามารถถายทอด 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

ความรูแกประชาชนในการ ในการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกแกอาสาสมัครสาธารณสุข

ชวยเหลือผูมีปญหาสุขภาพ โดยวิทยากรผูชํานาญดานสาธารณสุขและติดตามผลการดําเนินงาน

เบื้องตนได ปญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาความรูทักษะในการดําเนินงาน และ

โอกาสพัฒนาตอไปตลอดจนสามารถถายทอดความรูแกประชาชน

ในการชวยเหลือ ผูมีปญหาสุขภาพเบื้องตนได

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

7 โครงการขับเคลื่อน 3.ระดับความสําเร็จของการมี 1. เขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอําเภอ 30,000 เงินบํารุง / / / / ปฐมภูมิ

การพัฒนาคุณภาพ สวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ 2. รวมกําหนดประเด็น การพัฒนาฯ

ชีวิต อําเภอมวกเหล็ก รวมกับภาคีเครือขาย 3. ขับเคลื่อนการดําเนินการ รวมกับภาคีเครือขายใน อ .มวกเหล็ก

(พชอ.) 4. ประเมินผลการดําเนินงาน

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 2.ภาคีเครือขายชุมชนรวมสรางความรอบรูดานสุขภาพ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

  ผูรับผิด 

 ชอบ



Road map ที 2  การมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ : แผนงานยอยที่ 7 การปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยง และความรอบรูดานสุขภาพ

1 2 3 4

8 โครงการ 1. อัตราความรอบรูดานสุขภาพ 1. กําหนดกลุมเปาหมาย 30,000 เงินบํารุง / / / ปฐมภูมิ

เสริมสรางความรอบรู ของประชาชน 2.จัดกิจกรรมใหความรูเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมาย PCC

พฤติกรรมสุขภาพ 3. ประเมินความรอบรูดานสุขภาพในกลุมเปาหมายกอนดําเนินการ NCD

กิจกรรมเชิงรุก

4. เสริมสรางพฤติกรรมเชิงรุกรวมกับทีมสหวิชาชีพ, ภาคีเครือขาย

5. ประเมินความรอบรูดานสุขภาพในกลุมเปาหมายหลังดําเนินการ

กิจกรรมเชิงรุก

9 โครงการสื่อ 1. มีสื่อสรางสรรคในการอนุรักษ 1.จัดทําสื่อสรางสรรค ไดแก ภาพยนตร สารคดี 60,000 เงินบํารุง / / / ทีม ENV

สรางสรรคภาพยนตร สิ่งแวดลอม เพื่อกระตุน และปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

สารคดีตนแบบ และธรรมชาติ ของประชาชนใน อําเภอมวกเหล็ก

ชุมชน โรงพยาบาล โดยอบรมการทําสื่อ สารคดี 2 ครั้ง

สุขภาวะที่ดี ผลิตสื่อสารคดี หนังสั้น

ระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

  ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 2.ภาคีเครือขายชุมชนรวมสรางความรอบรูดานสุขภาพ



Road map ที 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ : แผนงานยอยที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ

1 2 3 4

10 โครงการพัฒนางาน 1. มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning 1. จัดกิจกรรม Big cleaning เดือนละ 1 ครั้ง 18,000 เงินบํารุง / / / ทีม ENV

5ส. ยั่งยืน เดือนละ 1 ครั้ง 2. ตรวจประเมิน 5ส. ในหนวยงาน

2. จนท.มีความรู 5 ส. และ 3. จัดอบรมทบทวนความรู 5 ส ใหกับ จนท.รพ. 60,000 เงินบํารุง

สามารถปฏิบัติในหนวยงานได

อยางถูกตอง

11 โครงการพัฒนา 1. คาไฟฟา น้ําประปา ลดลงเมื่อ 1. ทบทวนนโยบายการอนุรักษพลังงานในหนวยงาน 0 / / / / ทีม ENV

อนามัยสิ่งแวดลอม เทียบกับปที่แลวชวงเวลาเดียวกัน 2. รณรงค/ประชาสัมพันธ ให จนท. ใน รพ. ทราบ บริหาร

และการอนุรักษ 2. จนท.ตระหนักและรวมมือ 3. จัดอบรมใหความรูการอนุรักษพลังงาน

พลังงาน ในการอนุรักษพลังงาน 4. กําหนดมาตรการทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ(เบื้องตน) ในหนวยงาน

5. สํารวจการประหยัดพลังงานในแตละหนวยงาน

6. สรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาที่ในเรื่อง การอนุรักษพลังงาน

7. สรางระบบโซลาเซลล เพื่อประหยัดไฟฟา

12 โครงการมาตรฐาน 1. กลุมเกษตรอินทรีย ไดรับการ 1. ประชุมคณะทํางาน วางแผนกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 15,000 เงินบํารุง / / / / ชมรมเกษตร

เกษตรอินทรีย PGS คัดเลือก เขารวมโครงการ ของเครือขาย อินทรียฯ

เกษตรอินทรีย PGS (กลุมขั้นที่2 2. สนับสนุนและสงเสริมใหกลุมเกษตรกรมีการ

ตอยอดซ้ําปที่ 2-4) รอยละ100 ขึ้นทะเบียนในการรับรองมาตรฐาน PGS กลุม ขั้นที่2

2. เครือขายเกษตรอินทรีย ตอยอดซ้ําปที่ 2-4

โรงพยาบาลมวกเหล็ก 3. เยี่ยมแปลงปลูกผักของกลุมเกษตรอินทรีย เพื่อขอรับรอง

ไดรับการับรองมาตรฐาน PGS มาตรฐาน PGS กลุมขั้นที่2 ตอยอดซ้ําปที่ 2-4

จากมูลนิธิเกษตรอินทรียไทย 4. ประสานเครือขายจัดพื้นที่จําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑอินทรีย

3. เกิดแหลงเรียนรู ดานสุขภาพ 5. สรุปผลการดําเนินงาน

ตําบล เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 2.พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ

สอดคลองเปาประสงค : 1. เพื่อใหโรงพยาบาลมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ

ลําดับ
  ผูรับผิด 

 ชอบ
แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ



Road map ที 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ : แผนงานยอยที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ

1 2 3 4

13 โครงการ How To 1. บุคลากรโรงพยาบาลมวกเหล็ก 1. ประชุมคณะทํางาน วางแผนกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 20,000 เงินบํารุง / / / / ทีม ENV

รูกอนทิ้ง (ขยะ) เขารวมอบรม > รอยละ90 2. จัดอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดย บริษัทวงษพานิชย สระบุรี พัชรินทร

2. บุคลากรมีความรูเรื่องการคัดแยก 3. รณรงคการคัดแยกขยะของหนวยงาน และสงเสริมใหหนวยงาน

ขยะรีไซเคิล >รอยละ 80 นําขยะรีไซเคิลมาขายใหกับ ธนาคารขยะเศรษฐีรีไซเคิล

4. การปนผลใหกับสมาชิกที่นําขยะรีไซเคิลมาขายธนาคารขยะ

เศรษฐีรีไซเคิล

5. สรุปผลการดําเนินงาน

6. การจัดการขยะติดเชื้อ และขยะทั่วไป

1. ไมมีขอรองเรียนขยะอันตราย กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการขยะอันตรายของรพ.มวกเหล็ก 0 ทีม ENV

จากโรงพยาบาลออกไปสูชุมชน 1.มีการประชาสัมพันธการจัดการขยะอันตรายใหกับ จนท.ของ รพ. สุกัญญา 

2.โรงพยาบาลมีการจัดการขยะ 2.มีแผนการดําเนินการจัดการขยะอันตรายใหเปนระบบ

อันตรายมีที่ถูกตองตามมาตรฐาน 3.มีการติดตามการแยกขยะมูลฝอยประเภทอื่นที่ไมใชขยะอันตราย

สุขาภิบาล ปะปนในโรงพักขยะอันตราย

4.ติดตามการขนยายขยะอันตรายไปยังสถานที่กําจัดใหเปนไปตาม

มาตรฐานสุขาภิบาล

14 โครงการมวกเหล็ก 1.เกิดศูนยเรียนรูเรื่องการอนุรักษ 200,000 เงินบํารุง / / / ทีม ENV

เมืองนาอยู สิ่งแวดลอม ใน อ.มวกเหล็ก 1. ประชุมคณะทํางานโครงการมวกเหล็กเมืองนาอยู

2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ 2. ประสานขอความรวมมือกับทุกภาคสวนในพื้นที่เพื่อรวม

สรางเสริมใหเกิดการเรียนรู ดาน ดําเนินโครงการ

สุขภาพ 3. จัดนิทรรศการ ศูนยเรียนรู เรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลลอม

3. อําเภอมวกเหล็กเปนเมือง (เมืองคาวบอย) ปาย บอรดนืทรรศการ

นาอยู 4.กิจกรรม เวทีสมัชชาสุขภาพ เขต 4 มวกเหล็ก สระบุรี

5.สนับสนุนกลุมเยาวชน เครือขาย การดําเนินการมวกเหล็ก

อยางยั่งยืน

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

สอดคลองกับกลยุทธ : 2.พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ

สอดคลองเปาประสงค : 1. เพื่อใหโรงพยาบาลมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ



 



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

1 แผนพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการใหความรู

แกหญิงตั้งครรภดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

-                กลุมงานงานผูคลอด

2 แผนพัฒนากระบวนการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดความเสี่ยงขณะตั้งครรภ -                กลุมงานงานผูคลอด

3 แผนพัฒนามาตรฐานการฝากครรภคุณภาพ -                กลุมงานงานผูคลอด

4 แผนพัฒนากระบวนการดูแลมารดาและทารกเพื่อความปลอดภัยขณะคลอด -                กลุมงานงานผูคลอด

5 โครงการ CPR new born -                กลุมงานงานผูคลอด

6 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อความพึงพอใจ -                กลุมงานงานผูคลอด

7 โครงการหญิงมีครรภฟนดี 1,500             เงินบํารุง กลุมงานทันตกรรม

8 แผนพัฒนาสงเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด -                กลุมงานแพทยแผนไทย

9 แผนงานการติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑคุณภาพ -                กลุมงานปฐมภูมิ

10 แผนการตรวจคัดกรองการไดยินของทารกแรกเกิด "ตรวจหู ใหรูวาหนูไดยิน  Otoacoustic Emissiou 

เครื่องตรวจ OAE

-                กลุมงานปฐมภูมิ

11 โครงการทาฟลูออไรดเด็กเล็ก และใหทันตสุขศึกษา แกผูดูแลเด็ก -                กลุมงานทันตกรรม

12 โครงการ ศพด.ฟนดี 20,000            เทศบาล กลุมงานทันตกรรม

13 โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี 20,000            เงินบํารุง กลุมงานทันตกรรม

14 โครงการตนแบบสุขภาพฟนดี ในระดับอุดมศึกษา 10,000            เงินบํารุง กลุมงานทันตกรรม

15 แผนพัฒนางานอาชีวอนามัย -                กลุมงานปฐมภูมิ

16 แผนพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ -                กลุมงานแพทยแผนไทย

17 แผนการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ -                กลุมงานปฐมภูมิ

18 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เขต อบต.มิตรภาพ 62,050            เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ

19 โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง 50,800            เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ

20 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต เทศบาลตําบล

มวกเหล็ก

50,800            เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ

21 แผนงานเพิ่มการเขาถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป 2566 -                กลุมงานปฐมภูมิ

22 โครงการเขาถึง เขาใจ ปองภัยเบาหวานในเขตอําเภอมวกเหล็ก 10,000            เงินบํารุง กลุมงานผูปวยนอก

23 กิจกรรมออกหนวยทันตกรรม สิทธิประกันสังคมโรงงานซันฟูดส -                กลุมงานทันตกรรม

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566
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การพัฒนาระบบ

บริการสรางเสริม

สุขภาพทุกกลุมวัย



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

24 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลมวกเหล็ก (ต.

มิตรภาพ เขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก) ประจําปงบประมาณ 2566

-                อปท, กลุมงานปฐมภูมิ

25 แผนงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลมวกเหล็ก -                อปท. กลุมงานปฐมภูมิ

26 แผนงานคัดกรองตาตอกระจกผูสูงอายุ ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมวกเหล็ก -                กลุมงานปฐมภูมิ

27 แผนงาน Big Rock ผูสูงอายุ ป 2566 -                กลุมงานปฐมภูมิ

28 โครงการพัฒนาความเขมแข็ง ศูนยรวมสุขอําเภอมวกเหล็กป 2566 20,000            กองทุนฟนฟูฯสระกลุมงานกายภาพ

29 แผนพัฒนาหนวยบริการจัดหาอุปกรณชวยเหลือคนพิการ,ผูสูงอายุ,ผูจําเปนตองฟนฟูฯในอ.มวกเหล็ก -                กลุมงานกายภาพ

30 โครงการบริการฟนเทียมใกลบาน 6,000             เงินบํารุง กลุมงานทันตกรรม

31 แผนนํารองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางยั่งยืน โดยชุมชนมีสวนรวม -                กลุมงานกายภาพ

32 แผนพัฒนาพลังผูสูงอายุรวมใจสรางสุขภาพดีดวยวิถีแพทยแผนไทย -                กลุมงานแพทยแผนไทย

33 แผนการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ ในผูสูงอายุ -                กลุมงานโภชนาการ

1 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหเปน อสม.นักพัฒนาการ(เด็ก) 98,756            เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวีโดยแกนนํา 61,020            เงินบํารุง กลุมงานผูปวยนอก

3 โครงการใหความรูการเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว อสม. อําภอมวกเหล็ก 20,000            เงินบํารุง กลุมงานเทคนิกการแพทย

4 แผนพัฒนางานสุขศึกษา กลุมงานปฐมภูมิ

5 แผนงานสรางเสริมสุขภาพผูปวยและเจาหนาที่ ดวยอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม กลุมงานโภชนาการ

1 โครงการรักษลําน้ํามวกเหล็ก 30,000            เงินบํารุง คณะกรรมการ ENV

2 แผนพัฒนาระบบความพรอมใชของสาธารณูปโภค คณะกรรมการ ENV
3 แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยใน รพ. คณะกรรมการ ENV

4 แผนเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย กลุมงานปฐมภูมิ

5 แผนการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา กลุมงานปฐมภูมิ

6 แผนพัฒนาระบบคุณภาพน้ําประปา โรงพยาบาลมวกเหล็ก กลุมงานปฐมภูมิ

7 แผนพัฒนาคุณภาพระบบบําบัดน้ําเสีย กลุมงานปฐมภูมิ

8 แผนพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารเพื่อผูมารับบริการและเจาหนาที่ไดรับอาหารที่มีความปลอดภัย กลุมงานปฐมภูมิ

9 แผนพัฒนาระบบความพรอมใชของสาธารณูปโภค กลุมงานบริหารฯ

10 แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กลุมงานบริหารฯ

11 แผนพัฒนาการผลิตน้ําดื่มบริโภค เพื่อความปลอดภัย กลุมงานเภสัชกรรม

12 แผนจัดหายาและเวชภัณฑ แผนจัดซื้อ กลุมงานเภสัชกรรม
13 แผนพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อในขั้นตอนการลาง กลุมงานจายกลาง-ซักฟอก

14 แผนงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กลุมงานโภชนาการ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566
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Road map ที่ 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย

1 2 3 4

1 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการ 1.หญิงตั้งครรภมีความรูเกี่ยวกับ HL 1. พัฒนาการใชเครื่องมือประเมินความรูเกี่ยวกับ HL สําหรับหญิง

 

0  /  / หองคลอด

ใหความรูแกหญิงตั้งครรภ  รอยละ 36 ตั้งครรภชาวไทย ในการใหความรูการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ เพื่อ

ดวยการใชเทคโนโลยี ปองกันการคลอดกอนกําหนด

ที่ทันสมัย 2. ประเมินผลการปฏิบัติทุก 1 เดือน

3. ติดตามการประเมิน HL ทุกราย

4. สื่อสาร ถายทอดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหความรู HL ใหกับ

ทีมผูปฏิบัติเขาใจที่ถูกตอง

2 พัฒนากระบวนการดูแล 1.อัตราหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิต

 

1. พัฒนาระบบการดูแลมารดา เพื่อปองกันและลดภาวะเสี่ยง 0  /  / หองคลอด

มารดาและทารกเพื่อลด จางจากการขาดธาตุเหล็ก 2. กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก 

ความเสี่ยงขณะตั้งครรภ นอยกวารอยละ 10    2.1 ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ

2.อัตราการคลอดกอนกําหนด    2.2 ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย

นอยกวารอยละ 4    2.3 การตั้งครรภในมารดาวัยรุน

3.อัตราการคลอดของทารกที่มี่    2.4 การคลอดกอนกําหนด

น้ําหนัก นอยกวา 2500 กรัม ใน 3. ประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงของกลุมเปาหมาย

มารดาที่ฝากครรภนอยกวารอยละ7 4. ติดตามผลการดําเนินงาน ทุก 1 เดือน

3 พัฒนามาตรฐานการ 1.หญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรก 1. รณรงค เชิญชวนใหหญิงตั้งครรภเขารับการฝากครรภกอน12 สัปดาห 0  /  /  /  / หองคลอด

ฝากครรภคุณภาพ กอนอายุครรภ 12 สัปดาห  2. ตรวจสอบการลงบันทึกขอมูลในแฟม ANC prenatal และ

2.หญิงตั้งครรภฝากครรภครบ5ครั้ง Posnatal ใหครบถวน

ตามเกณฑ 3. สงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็ก เพื่อสราง

ความเขาใจและมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบในเขตที่รับผิดชอบ

 4. เพิ่มการใชสื่อประชาสัมพันธในโซเชียล

4 พัฒนากระบวนการดูแล 1.รอยละของมารดามีภาวะตกเลือด 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลาการใหมีความเชี่ยวชาญ 0  /  /  /  / หองคลอด

มารดาและ ทารกเพื่อความ นอยกวารอยละ2 2. สนับสนุนใหบุคลากรคิดคนนวตกรรมเพื่อพัฒนางาน

ปลอดภัยขณะคลอด

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ



Road map ที่ 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย

1 2 3 4

5 โครงการCPR new born 1.รอยละของบุคลากรผานการอบรม 1.อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด

    

0  /  /  /  / หองคลอด

รอยละ100 1.1 กลุมเปาหมาย แพทย พยาบาล ผูชวยเหลือคนไข

6 แผนพัฒนาระบบบริการ 1.ผูรับบริการคลอดไดรับการ 1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบบรมพฤติกรรมบริการที่หนวยงานจัด  /  /  /  / หองคลอด

สุขภาพเพื่อความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจรอยละ 100 2. มีการชื่นชมและใหกําลังใจบุคลากรที่มีพฤติกรรมบริการดี

2.หญิงตั้งครรภไดการประเมิน 3. พัฒนาจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อแกผูรับบริการ

ความพึงพอใจรอยละ100 4. ติดตามประเมินผล

7 กิจกรรมสรางหญิงมีครรภ *ใหทันตสุขศึกษาแกหญิงมีครรภ *ใหทันตสุขศึกษาแกหญิงมีครรภ / / / / ทันตกรรม

ฟนดี รอยละ100ของผูมาฝากครรภที่ ที่มาฝากครรภโรงพยาบาล

โรงพยาบาล

*สาธิตการแปรงฟนและยอมสีฟน *ยอมสีฟน+แจกแปรงสีฟน 1,500 เงินบํารุง

ในหญิงตั้งครรภ และสาธิตการแปรงฟน

*มีสถานที่แปรงฟนสําหรับหญิง *สราง/จัดหาอางน้ําสําหรับแปรงฟน

ตั้งครรภ

*ใหบริการทันตกรรมแกหญิงมีครรภ *ทําปายไวนิลความรูสําหรับการดูแล

รอยละ30ของผูมาฝากครรภที่ สุขภาพชองปากหญิงมีครรภ

โรงพยาบาล (โรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ)

8 แผนพัฒนาสงเสริมสุขภาพ มารดาหลังคลอดไดรับการฟนฟูดวย 1. การใหความรูการอยูไฟหลังคลอดดวยศาสตรแพทยแผนไทย 0 / / / / แพทยแผนไทย

มารดาหลังคลอด แพทยแผนไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 20 กับแมรายใหมประสานงานหองคลอด

2. การแนะนําการดูแลหลังคลอด

3. ประคบสมุนไพรหลังคลอดที่ฟกฟนหลังคลอด

4. ใหบริการอยูไฟหลังคลอดที่คลินิคดวยศาสตรแพทยแผนไทย

5. ติดตามเยี่ยมหลังคลอดรวมกับงานเยียมบานทุกราย

6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
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9 แผนงานการติดตามเยี่ยม หญิงหลังคลอดที่เปนประชากรหมู 1. ประชุมผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก คลินิกวัยรุน คลินิกฝาก 0 / นางชุติมา

หญิงหลังคลอด 3 ครั้ง รับผิดชอบโรงพยาบาลมวกเหล็กได ครรภ คลินิกวางแผนครอบครัวเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ผิวคํา

ตามเกณฑคุณภาพ รับการติดตามเยี่ยมหลังคลอด3ครั้ง 2. คนหากลุมเปาหมายทุกสัปดาหโดยการคนหายอดคลอดในทะเบียน /

ตามเกณฑ รอยละ 100 คลอด รพ.มวกเหล็กในกรณีที่คลอด รพ.มวกเหล็ก รับใบ

บส.จากงานCOC คนหากลุมเปาหมายในHDCในกรณีคลอดที่

โรงพยาบาลยื่น ในวันจันทรชวงบายของทุกสัปดาห

3. โทรติดตามเยี่ยมมารดาและทารกตามเกณฑ 3ครั้งในกรณีที่มารดา / / / /

ทารกไมมีภาวะแทรกซอน หากมีภาวะแทรกซอนที่ตองไดรับการดูแล

หรือเฝาระวัง ออกเยี่ยมบานพรอมทีมเยี่ยมบานในวันอังคารหรือวันศุกร

4. บันทึกขอมูลการเยี่ยมในระบบตามเกณฑ 3ครั้ง เพื่อสงออก 43แฟม / / / /

5. ตรวจสอบขอมูลหลังสงออก หากพบปญหาอุปสรรคประสานงาน / / / /

ศูนยขอมูลเพื่อแกไข

6. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน /

10 แผนการตรวจคัดกรองการ 1. เพื่อใหทารกแรกเกิดที่มาตรวจ 1. จัดประชุมชี้แจงใหกับผูอํานวยการและคณะกรรมการ MCHB เพื่อ 0 / ปยะนาถ

ไดยินทารกแนกเกิด หลังคลอดทุกรายไดรับการตรวจ รับรูแนวทางการตรวจคัดกรองและสอบถามความคิดเห็นและความ ขุนดี

"ตรวจหู ใหรูวาหนูไดยิน. การคัดกรองการไดยินมากกวา 95% รวมมือในการดําเนินงาน

Otoacoustic Emissiou 2. ทารกแรกเกิดที่สูญเสียการไดยิน 2. ประสานหนวยตรวจการไดยินกลุมงานโสต ศอ นาศิกโรงพยาบาล /

เครื่องตรวจ OAE เขารับการตรวจวินิจฉัยดวยการตรวจ ศูนยสระบุรี เพื่อจัดทําแผนการตรวจคัดกรองและการสงตอทารก

การไดยินระดับสมองที่ ศูนยสระบุรี ที่มีผลการตรวจผิดปกติ

3. เพื่อใหการรักษาและฟนฟูทารก 3. ขอสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือตรวจ /

แรกเกิดที่สูญเสียการไดยินตั้งแต การไดยิน

ระยะแรกเพื่อผลในการพัฒนาการ 4. ดําเนินการตรวจคัดกรองการตรวจการไดยิน / / /

ทางดานภาษา 5. รวบรวมขอมูล ติดตาม ปญหาจากการใชเครื่องมือ ระบบสงตอ / / /

ลงบันทึกการตรวจคัดกรอง

6. ดําเนินการปรับปรุงแกไขสําหรับปญหาตางๆที่อาจมีมา / / /
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11 แผนงานทาฟลูออไรด 1.เด็ก9เดือนไดรับการทาฟลูออไรด 1. ทาฟลูออไรดวานิชแกเด็ก 0 / / / / ทันตกรรม

เด็กเล็กและให เกิน80%ของเด็กที่มารับวัคซีน 2. ใหทันตสุขศึกษาแกผูดูแลเด็ก

ทันตสุขศึกษา 2.ผูดูแลเด็กไดรับการสาธิตการทํา 3. แจกแปรงสีฟนแกเด็ก 9 เดือน300*10=3000

แกผูดูแลเด็ก ความสะอาดชองปาก

3.สํารวจสภาวะสุขภาพเด็ก

1-1/2 ขวบ  No cavity 

ไมนอยกวารอยละ 80

ของเด็กที่มารับวัคซีน

12 โครงการศพด.ฟนดี *เด็กในศพด./รร.อนุบาลในเขต กิจกรรมทาฟลูออไรดในเด็กปละ 2 ครั้ง 20,000 เทศบาล / /  / ทันตกรรม

ไดรับฟลูออไรดทุก 6 เดือน จัดใหมีสถานที่แปรง อุปกรณ การแปรงและเก็บแปรงสีฟน

5. กิจกรรมผลักดันและพัฒนาใหมีโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพโดยเนน

ดานทันตสุขภาพ

6. กิจกรรมรณรงคสงเสริมความรอบรูสุขภาพของเด็กนักเรียน ครู 

และผูปกครอง

13 โครงการยิ้มสดใสเด็กไทย *เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1,6 *เคลือบหลุมรองฟนเด็กป.1,ป.6 20,000 เงินบํารุง/PP  / / ทันตกรรม

ฟนดี ไดรับการการเคลือบหลุมรองฟน *ใหบริการรักษาในฟนแทและฟนซี่D+E

ไมต่ํากวารอยละ80

*เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา *อบรมใหทันตสุขศึกษา เพื่อการดูแล สุขภาพชองปากเด็กประถม

ไดรับบริการทันตกรรมพรอมมูล (โครงสรางฟนและการแปรงฟน)

ไมต่ํากวา50% คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100*25*2

*เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา1*3/6 คาอาหารกลางวัน100*50*1

กิจกรรมมหกรรมเด็กไทยออนหวาน

*จัดใหมีการประชุมชมรมเด็กไทยออนหวานในระดับอําเภอ และผลัก งบ อบต.  / /

ดันใหมีการเขารวมในงานวัน

มหกรรมเด็กไทยออนหวาน(รร.ไทยรัฐเปนเจาภาพ)
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14 โครงการตนแบบสุขภาพ *เด็กมัธยมใสใจดูแลสุขภาพ  - ใหความรูแกเด็กนักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา/เทคนิคมวกเหล็ก 10,000 เงินบํารุง  / / ทันตกรรม

ฟนดีในระดับอุดมศึกษา ชองปาก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100*25*2

คาอาหารกลางวัน100*50*1

เกี่ยวกับสุขภาพชองปาก

 - สรางกระแสในการแปรงฟนหลัง+ดื่มน้ําเปลา

อาหารกลางวันผานสื่อสาธารณะ

*เด็กมัธยมศึกษาปที่3 ไดรับการ  - ตรวจสุขภาพชองปากเด็กมัธยม

สงเสริมปองกัน และรักษาจนมี ศึกษาปที่3โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

cavity freeมากกวารอยละ50  - นัดใหบริการทันตกรรมแกนักเรียนระดับอุดมศึกษา

15 แผนพัฒนางานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลผานมาตรฐานการ 1. ตรวจประเมินความเสี่ยง คนหาสาเหตุอันตรายในสถานที่ทํางาน 0 / / / / พัชรินทร

จัดบริการอาชีวอนามัย 2. ปองกันและควบคุมสาเหตุของอันตราย ศิริสุทธิ์

และเวชกรรมสิ่งแวดลอม ระดับดี 3. ตรวจสุขภาพจนท.ใหม ,สรางเสริมภูมิคมกันโรคตามแนวทางปฏิบัติ

4. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแกบุคลากร เชน พขร. งานจายกลาง

5. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ใหม

6. สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ติดตามรายงาน ทบทวน

อุบัติการณเพื่อ ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย

7. ประเมินสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุขกับ สคร .

8. เปนพี่เลี้ยงใหสถานประกอบการในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

9. การตรวจวัดทางดานอาชีวเวชศาสตรและอาชีวสุขศาสตร
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16 แผนพัฒนาระบบบริการ 1.รอยละของจํานวนผูปวยไดรับการ 1. ประสานงาน วางแผนการรักษารวมกับทีม IMC 0 / / / / ทีมIMC+

การแพทยแผนไทยฯ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง 2. ประเมินการักษารวมกับทีม ในการใหบริการแพทยแผนไทย แพทยแผนไทย

อัมพฤกษ อัมพาตระยะกลาง (IMC) 3. ประเมินติดตามผลการรักษาผูปวย

ไดรับการดูแลดวยการแพทยแผนไทย 4. สรุปผลการดําเนินงาน

2.รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดไดรับ 1. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการดานแพทยแผนไทยฯ / / / / แพทยแผนไทย

บริการ การตรวจ วินิจฉัยรักษา โรค 2. ออกใหบริการแพทยแผนไทยในระดับปฐมภูมิ

และการฟนฟูดวยศาสตรแพทยการ 3. สงเสริมการสั่งจาย ใชยาสมุนไพรใหกับทีม แพทยแผนปจจุบัน

แพยแผนไทย รอยละ 20 ชุดขอมูลของยาสมุนไพร

3.รอยละประชาชนที่มารับบริการ

ในระดับปฐมภูมิ

17 แผนการปองกันควบคุม 1. อัตราปวยดวยโรคไขหวัดใหญ 1. เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคในประชาชน (โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง) 0 / / / / นายพรศักดิ์

โรคไขหวัดใหญ ลดลงไมนอยกวา รอยละ 10 2. สงเสริมการมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญที่ถูกตอง พรหมศร

ของคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 3. สื่อสารประชาสัมพันธแกประชาชนกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง

2. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ 4. ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลแกประชาชนกลุม

วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ไมนอย เปาหมายอยางทั่วถึงในเครือขายทุกสถานบริการ

กวารอยละ 80 ของวัคซีนทั้งหมด 5. บันทึกขอมูลผลการใหบริการ

(เชิงperformanceหรือผลปฏิบัติงาน

18 โครงการคัดกรองความเสี่ยง 1.รอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย 1. ประชุม จนท./อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนงานรวมกัน 62,050 อปท. / ปฐมภูมิฯ

โรคเบาหวาน ไดรับการคัดกรอง 2. ประสานงานกลุมแกนนําชุมชน /อปท.

ความดันโลหิตสูง 2.รอยละ 80 ของกลุมเสี่ยงไดรับการ 3. สํารวจกลุมเปาหมาย***/เตรียมวัสดุอุปกรณ/ประชาสัมพันธ / ศิริวรรณ

และการปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟนฟู พัฒนาศักยภาพ และใหความรูอสม. / สิงหพรม

พฤติกรรมเขต 3.รอยละ 80 ของแกนนําและ อสม. 5. ดําเนินการคัดกรองรวมกับ อสม. /

อบต.มิตรภาพ ที่เขารับการอบรมพัฒนา 6. นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP / /

ศักยภาพมีความรู ทักษะความเขาใจ 7. จนท.สธ. และอสม.ติดตามพรอมแจงผลการคัดกรองและนําเขาสู / /

สามารถตอบแบบทดสอบ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและสงตอประชาชนกลุมปวย / / / /

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและ 8. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ความดันโลหิตสูง และสามารถ *** สํารวจขอมูลนํามาจัดระบบบัญชี 1 / /

ถายทอดใหประชาชนได

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ



Road map ที่ 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย

1 2 3 4

19 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1.รอยละ10ประชากรอายุ 50-70 ป 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผน แนวทางการปฏิบัติงานแกจนท./อสม. 50,800 เงินบํารุง / / ศิริวรรณ

ลําไสใหญและลําไสตรง ในเขตอําเภอมวกเหล็ก 2. เตรียมกลุมเปาหมาย / / สิงหพรม

ไดรับการตรวจอุจจาระดวยชุดตรวจ 3. ตรวจอุจจาระดวยชุดตรวจ Fit test /

Fit testตามเปาหมายที่ 4. นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP /

สสจ.สระบุรี จัดสรรให 5. สงตรวจยืนยันดวยกลอง Colono scope ในรายที่ผล Fit test / /

2.รอยละ 90 ของกลุมเปาหมายที่ positive / /

ผลการคัดกรองเปนบวก ไดรับ 6. ติดตามผูปวยที่สงสัยมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรงเพื่อดูแลตอเนื่อง

การทํา Colonoscopy

20 โครงการคัดกรองความเสี่ยง 1. รอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย 1. ประชุม จนท./อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนงานรวมกัน 50,800 เงินบํารุง / ปฐมภูมิฯ

โรคเบาหวาน ความดัน- ไดรับการคัดกรอง 2. ประสานงานกลุมแกนนําชุมชน /อปท.

โลหิตสูงและการปรับเปลี่ยน 2. รอยละ80 ของกลุมเสี่ยงไดรับการ 3. สํารวจกลุมเปาหมาย***/เตรียมวัสดุอุปกรณ/ประชาสัมพันธ / ศิริวรรณ

พฤติกรรมเขต เทศบาล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟนฟู พัฒนาศักยภาพ และใหความรูอสม. / สิงหพรม

ตําบลมวกเหล็ก 3. รอยละ80 ของแกนนําและอสม. 5. ดําเนินการคัดกรองรวมกับ อสม. /

ที่เขารับการอบรมพัฒนา 6. นําผลการคัดกรองลงบันทึก โปรแกรม HOSXP / /

ศักยภาพมีความรู ทักษะความเขาใจ 7. เจาหนาที่สาธารณสุขและอสม.ติดตามพรอมแจงผล / /

สามารถตอบแบบทดสอบ การคัดกรองและนําเขาสู / / / /

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและสงตอประชาชนกลุมปวย

ความดันโลหิตสูง และสามารถ 8. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน / /

ถายทอดใหประชาชนได *** สํารวจขอมูลนํามาจัดระบบบัญชี 1

21 แผนงานเพิ่มการเขาถึงบริการ 1.สตรีกลุมเปาหมายไดรับการตรวจ 1. สํารวจขอมูลกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่ 0 / นางชุติมา

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก คัดกรองมะเร็งปากมดลูกไมนอยกวา 2. จัดทําทะเบียนกลุมเปาหมายและแผนการตรวจคัดกรอง ผิวคํา

ป 2566 รอยละ80ผลงาน พ.ศ. 2563-2567 มะเร็งปากมดลูก แตละหมูบาน

2.กลุมเปาหมายที่ตรวจพบความ 3. ประชาสัมพันธและรณรงคโครงการเพิ่มการเขาถึงบริการคัดกรอง /

ผิดปกติไดรับการสงตอและรักษา มะเร็งปากมดลูกสื่อชองทางตางๆเชนหอกระจายขาวสารประจําหมูบาน

อยางถูกตอง ตอเนื่อง และทันทวงที ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน และ อสม.ในเขตรับผิดชอบ / / / /

4. โทรติดตามกลุมเปาหมายและนัดมาตรวจที่คลินิกสงเสริมสุขภาพ / / / /

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง
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5. สงสิ่งสงตรวจ ไปตรวจและอานผล รับผลตรวจจากโรงพยาบาล / / / /

แมขาย บันทึกผลการทําในโปรแกรม

6. สงตอผูปวยที่ตรวจพบความผิดปกติไดรับการรักษาอยางถูกตอง / / / /

ตอเนื่อง และทันทวงที

7. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินการดําเนินงาน

/

22 โครงการเขาถึง เขาใจ 1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 1. ประชุมคณะทํางานเบาหวาน โรงพยาบาลมวกเหล็กเพื่อชี้แจงโครงการ 10,000 เงินบํารุง ⁄ ⁄ OPD

ปองภัย เบาหวานในเขต รอยละ 80 2. จัดทําบูทความรูเรื่องโรคเบาหวานและการปองกันภาวะแทรกซอน

อําเภอมวกเหล็ก 2. รอยละ60 ผูปวยเบาหวานเขารับ จากการเปนโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้น ⁄ ⁄ ⁄

การตรวจภาวะแทรกซอนทางตา 3. จัดทํากิจกรรมวันเบาหวานโลกในผูปวยเบาหวานที่เขามารับบริการ

3. รอยละ60 ผูปวยเบาหวานเขารับ ที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก ⁄ ⁄

การตรวจภาวะแทรกซอนทางเทา 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนชวนเพื่อนออนหวานในคลินิก

4. รอยละ40ผูปวยเบาหวานควบคุม โรคเบาหวาน ⁄

คุมระดับน้ําตาลไดดี (HbA1C < 7) 5. สรุปและประเมินผล ⁄

23 กิจกรรมออกหนวยทันตกรรม ใหบริการทันตกรรมในโรงงานซันฟูด แกวน้ําบวนปาก 800 เงินบํารุง /  / ทันตกรรม

สิทธิประกันสังคม (เบิกสตอก)

โรงงานซันฟูด

24 โครงการจัดบริการดูแลระยะ 1.รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขั้นเตรียมการ 0 อปท. / / / / ปฐมภูมิฯ

ยาวดานสาธารณสุขสําหรับ ไดรับการบริการในครัวเรือน 1. ทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลมวกเหล็กสํารวจผูสูงอายุในพื้นที่ ดุษฎี กฤษฎี

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2.สรุปผลการดําเนินงาน เมื่อปฏิบัติ เทศบาลตําบลมวกเหล็กและประเมินADL

โรงพยาบาลมวกเหล็ก งานครบตามกําหนดและ 2. CM (ผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข) จัดทํา CP

(ต.มิตรภาพ เขตเทศบาล แผนการดูแลรายบุคคล (CP) (แผนการดูแลรายบุคคล)และปรึกษาปญหารายกรณีกับสหวิชาชีพที่

ตําบลมวกเหล็ก) ประจําป เกี่ยวของ (care conference)

งบประมาณ 2566 ขั้นดําเนินงาน

1. รพ.มวกเหล็กโดย CM จัดแบงผูสูงอายุ ให CG แตละคนรับผิดชอบดูแล

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566
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งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ



Road map ที่ 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย
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พรอมจัดทํา CP รายสัปดาห และตารางการปฏิบิติงานมอบหมายให CG

2. CM กํากับติดตามใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานของCGทุก สป

3. CM ประเมินและทบทวน CP รวมกับCG และ ญาติ อาจปรึกษา

ปญหารายกรณีกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ

4. โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดบุคลากรสาธารณสุข(ทีมหมอครอบครัว)โดย

ประสานกับCMทําหนาที่บริการดูแลดานการพยาบาลดานการฟนฟูสภาพ

รางกายดานโภชนาการ ดานเภสัชกรรม และดานอื่นๆตามความจําเปน

สรุปและรายงาน

1. CMที่รับมอบหมายและCGสรุปผลการ ดําเนินงานทุกเดือน

2. จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ สงกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลมวกเหล็ก

25 แผนงานโรงเรียนผูสูงอายุ 1. ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมไมนอย กิจกรรมภายในโรงเรียน 0 อปท. / / / / ดุษฎี กฤษฎี

เทศบาลตําบลมวกเหล็ก กวารอยละ 30 1. การใหความรูและการสงเสริมสุขภาพตามหลัก 4อ (อาหาร, อารมณ,

2. ผลสรุปจากแบบประเมินความรู ออกกําลังกาย, อนามัย) 3ส (สมอง, สิ่งแวดลอม, สิทธ)ิ 1ย (ยา)

ไมนอยกวารอยละ 60 2. นันทนาการและฝกอาชีพ

3. ผลสรุปจากแบบประเมินความพึงพอใ  3. ถายทอดภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม

4. สมุนไพร/ธรรมชาติบําบัด

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

1. ศาสนา/ประเพณี

2. อาสาสมัคร/บําเพ็ญประโยชน     3. เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

26 แผนงานคัดกรองตาตอกระจก 1. รอยละ 75 ของผูสูงอายุไดรับ 1. สํารวจขอมูลผูสูงอายุทําแผนการออกตรวจคัดกรอง 0 บูรณาการ / / ดุษฎี กฤษฎี

ผูสูงอายุ ในเขตรับผิดชอบ การคัดกรองตาตอกระจก 2. ออกรณรงคตรวจตอกระจกผูสูงอายุ รวมกับงาน

โรงพยาบาลมวกเหล็ก 2. รอยละ 100 ของผูสูงอายุที่มีผล 3. สงตอผูสูงอายุที่มีความผิดปกติไปรักษาตอ Clinic DM

ผิดปกติไดรับการสงตอเพื่อการรักษา 4. ติดตาม ประเมินผล และอปท.

5. ลงบันทึกผลการตรวจคัดกรองในโปรแกรม vision 2020

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

 ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา



Road map ที่ 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย

1 2 3 4

27 แผนงาน Big Rock ผูสูงอายุ 1. รอยละของผูสูงอายุไดรับการ 1. อสม. ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) และ 0 / / / / ดุษฎี กฤษฎี

ป 2566 ประเมินความสามารถในการทํา คัดกรองภาวะถดถอยดานสุขภาพของผูสูงอายุเบื้องตน

กิจวัตรประจําวัน (ADL) 2. เจาหนาที่สาธารณสุข ประเมินเชิงลึกในดานที่ผิดปกติ

2. รอยละผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง 3. ลงบันทึกในโปรแกรม Hosxp

ภาวะถดถอยดานสุขภาพ ที่ได 4. กลุมเสี่ยง จัดทํา Care Plan รายบุคคล และ Intervention

จัดทํา Care Plan และไดรับ เพื่อชะลอภาวะถดถอยใน 3 ดาน(ดานโภชนาการ,ดานสุขภาพชองปาก

Intervention อยางนอย 1 กิจกรรม ดานพลัดตกหกลม)

5. กลุมผิดปกติไดรับการสงตอเพื่อรักษา

6. ติดตามและประเมินผล

28 โครงการพัฒนาความ 1.รอยละ 90 ของคนพิการไดรับการ 1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาศูนยรวมสุข อ.มวกเหล็ก เพื่อกําหนด 20,000 กองทุนฟนฟู / / / / เวชศาสตร

เขมแข็งศูนยรวมสุข ดูแลใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เปาหมายการดําเนินงาน สมรรถภาพ ฟนฟู

อําเภอมวกเหล็กป 2566 2.กลุมผูปวยกึ่งเฉียบพลันที่มี 2. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ ที่จําเปนตอ

ศักยภาพในการฟนฟู    2.1 ประชุมทําแผนพัฒนาศูนยรวมสุข จัดทําฐานขอมูล สุขภาพ

มีสมรรถนะดีขึ้นรอยละ 80    2.2 ออกติดตามเยี่ยมบานคนพิการ ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลที่บาน จ.สระบุรี

3.มีการใหบริการฟนฟูโดยใช    2.3 ฟนฟูสมรรถภาพที่ศูนยรวมสุขเทศบาลมวกเหล็ก/ลําสมพุง

ชุมชนเปนศูนยกลาง 100% โดยภาคีเครือขายใหมีความตอเนื่อง

   2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

3. สรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะห สภาพปญหา และขอเสนอแนวทาง

การแกไขและหาโอกาสพัฒนา

29 หนวยบริการจัดหาอุปกรณ 1.คนพิการ ผูสูงอายุ ผูที่จําเปนตอง 1. สํารวจขอมูลความตองการอุปกรณชวยเหลือคนพิการในป 2565 0 / / / / เวชศาสตร

ชวยเหลือคนพิการ ผูสูงอายุ ไดรับการฟนฟู ในเขตอ.มวกเหล็ก และสํารวจอุปกรณชวยเหลือคงคลัง ฟนฟู

ผูที่จําเปนตองไดรับการ ไดรับอุปกรณ ชวยเหลือที่เหมาะสม 2. ตรวจคัดกรองความตองการอุปกรณชวยเหลือคนพิการ ผูสูงอายุ

ฟนฟูในอําเภอมวกเหล็ก 2.มีทะเบียนคุมสต็อคที่เปนปจจุบัน ผูที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู โดยนักกายภาพบําบัด

3. จัดหาอุปกรณชวยเหลือและจายอุปกรณชวยเหลือตามความเหมาะสม

4. รวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมเบิกอุปกรณชวยเหลือ

คนพิการ (กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ)  6. สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ



Road map ที่ 1  การพัฒนาระบบบริการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย

1 2 3 4

30 โครงการบริการฟนเทียม ใหบริการฟนเทียมในผูที่สูญเสียฟน-  - อบรมใหความรูการดูแลสุขภาพชองปากแกผูสูงอายุ 6,000 / / ทันตกรรม

ใกลบาน ผูสูงอายุ เทียมในรพสต.ที่หางไกลโรงพยาบาล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม60*2*25=3000 เงินบํารุง

คาอาหารกลางวัน60*1*50=3000

 - ตรวจฟนผูสูงอายุเพื่อเตรียมชองปากสําหรับการใสฟนเทียม

 - บริการใสฟนเทียมใหแกผูที่สูญเสียฟนมากกวา 16ซี่ ที่เขาเกณฑ

31 แผนนํารองการพัฒนา 1.รอยละ 80 ของผูสูงอายุในเขต 1. สํารวจหากลุมเปาหมายที่จะใหบริการ 0 / / / / เวชศาสตร

คุณภาพชีวิต รับผิดชอบของ รพ.มวกเหล็ก 2. รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน ฟนฟู

ชีวิตผูสูงอายุอยางยั่งยืน ไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3. จัดทําสมุดประจําตัวผูปวย

โดยชุมชนมีสวนรวม 4. จัดทําแผนการออกใหบริการ (ทุกวันอังคาร) รวมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ และภาคีเครือขาย

6. สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

32 แผนพัฒนาพลังผูสูงอายุ 1.ผูสูงอายุไดรับบริการดวยศาสตร 1. สงเสริมการใชบริการดานแพทยแผนไทยฯในผูสูงอายุ 0 อปท. / / / / แพทยแผนไทย

รวมใจสรางสุขภาพดีดวย แพทยแผนไทย 2. ออกใหบริการแพทยแผนไทยทุกวันพุธของสัปดาห

วิถีแพทยแผนไทย 2.สงเสริมการใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น 3. การใหความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในกลุมผูสูงอายุ

33 แผนการสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุที่มีมีภาวะถดถอยดาน  - รับสงตอ ผูสูงอายุที่ไดรับคัดกรองภาวะถดถอยดานสุขภาพ 0 / / / โภชนาการ

ดานโภชนาการในผูสูงอายุ โภชนาการไดรับ Intervention ดานโภชนาการจากทีมดูแลผูสูงอายุ เพื่อรับ Intervention 

เรื่องโภชนาการอยางนอย 1ครั้ง/คน เรื่องโภชนาการ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ



Road map ที 2  การมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ 

1 2 3 4

1 โครงการสงเสริมพัฒนา 1.รอยละ 60 ของ อสม.ในเขตพื้นที่ 1. ประชุมเจาหนาที่/อสม.เพื่อชี้แจงและวางแผนการดําเนินงานรวมกัน 98,756 เงินบํารุง / ปยะนาถ

ศักยภาพ อสม. ใหเปน อสม รับผิดชอบมีความรูความเขาใจ 2. ประสานงานกับผูนําชุมชน ขุนดี

นักพัฒนาการ(เด็ก) ในการสงเสริมพัฒนาการเด็กในแต 3. สํารวจขอมูลกลุมประชากรเปาหมายเด็กอายุ 0-5 ปในเขตพื้นที่ /

ละชวงวัยไดอยางถูกตอง 4. ดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อ

2.เจาหนาที่สาธารณสุขสามารถ 5. จัดอบรมใหความรูแก อสม. ในพื้นที่โดยแบงเปน 2 รุน รุนละ 1 วัน /

คัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยวิทยากรจากศูนยอนามัยที่8 จ.อุดรธานี พรอมแจกวุฒิบัตร

ในชวงอายุ 9,18,30,42และ60เดือน ปายประชาสัมพันธและสื่อ Sport ใหไปประชาสัมพันธในชุมชนของตน /

ไดอยางนอยรอยละ80 6. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการทุกชองทาง

3.เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ 7. อสม.ดําเนินการคนหาเด็กกลุมเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสงตอทันที /

การติดตามเพื่อกระตุนพัฒนาการ สําหรับเด็กกลุมปกติใหสงเสริมพัฒนาการในชวงวัยของเด็กตอไป

และไดรับการสงตอ ไดรับการรักษา 8. อสม.ดําเนินการนัดเด็กในเขตรับผิดชอบในชวงอายุ9,18,30,42,60ด. / /

อยางทันทวงที เพื่อใหงานพัฒนาการโรงพยาบาลมวกเหล็กตรวจคัดกรองพัฒนาการ

4.เด็กอายุ 0-5 ป ในเขตรับผิดชอบ 9. นําผลการคัดกรองบันทึกลงโปรแกรม HosxP / /

ไดรับการเฝาระวังและติดตาม 10. ดําเนินการติดตามเด็กในกรณีที่ไมมาตามนัดทั้งติดตามทางโทรศัพท / /

พัฒนาการโดยผูปกครองและ อสม. และให อสม.ติดตาม

11. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนโครงการ / / /

2 พัฒนาศักยภาพการดูแล 1. ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 1. ประชุมแกนนําของผูติดเชื้อเอชไอวี รพ.มวกเหล็กเพื่อชี้แจงโครงการ 61,020 กองโรคเอดและ ⁄ OPD

ผูปวยติดเชื้อเอชไอวี 2. สนับสนุนสงเสริมใหผูติดเชื้อเขา 2. อบรมใหความรูแกนนําเรื่องโรค ⁄

โดยแกนนํา ถึงการดูแลรักาดวยยาตานไวรัส 3. ลงพื้นที่ติดตาหนุนเสริมการทํางานของกลุมผูติดเชื้อ ⁄

อยางรวดเร็วและตอเนื่อง 4. ประชุมถอดบทเรียนการดําเนินงาน ⁄

3. ลดการตีตราและเลิอกปฎิบัติ 5. สรุปผลการดําเนินงาน ⁄

3 โครงการใหความรูการ 1. อสม.และผูที่สนใจ 1. ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ หลักการวิธีการตรวจ Glucose และการ 20,000 มีค เทคนิค

เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว อสม. เขารวมอบรม> รอยละ 80 เจาะปลายนิ้วที่ถูกตอง ปลอดภัย กาแพทย

อําภอมวกเหล็ก 2.อสม.มีความรูความเขาใจ 2. การใชเครื่อง DTX ถูกตอง ปลอดภัย และสิ่งอื่นๆ ที่เครื่อง DTX ทําได ชนกสุดา

และสามารถนําไปใชได รอยละ100 3. การดูแล บํารุงรักษาเครื่อง DTX

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา ผูรับผิด  

ชอบ



Road map ที 2  การมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ 

1 2 3 4

4 แผนพัฒนางานสุขศึกษา โรงพยาบาลผานมาตรฐานสุขศึกษา 1. สรางทีมงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 0 / / / / ศิริวรรณ

ระดับพัฒนา 2. ประเมินพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาดวยตนเอง ระยะกอนดําเนินการ / / / / สิงหพรม

3. ดําเนินงานโครงการตางๆ / / / /

4. ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพงาน / / / /

5. เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ / / / /

6. สงเสริมดานพฤติกรรมสุขภาพ / / / /

7. ประเมินผลระยะหลังดําเนินการ กํากับงานติดตามผลอยางมีระบบ / / / /

5 แผนงาน 1.อาหารผูปวยมีเมนูชูสุขภาพ 1 เมน/ูวัน - รณรงค การรับประทานอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม 0 / / / / โภชนศาสตร

สรางเสริมสุขภาพผูปวย 2.รานอาหารในโรงพยาบาลมีเมนูชูสุขภาพ - ใหความรูการเลือกอาหารสําหรับกลุมเสี่ยงและผูปวยกลุมโรค NCDs

และเจาหนาที่ ลดหวาน มัน เค็ม อยางนอย 2 เมนู - การจัดอาหารวางเมนูสุขภาพ/สมุนไพรงดเครื่องดื่ม 3 in 1

ดวยอาหาร ลดหวาน 3.อาหารวางการประชุมในโรงพยาบาลโดย - เมนูอาหารกลางวันประชุมเปนเมนูสุขภาพ

 มัน เค็ม กลุมงานโภชนศาสตรเปนเมนูสุขภาพ/ 1 เมนู/ครั้ง
สมุนไพร/งดเครื่องดื่ม 3 in 1 (รอยละ80)

4.อาหารกลางวันประชุมในรพ.เมนูสุขภาพ

แหลง

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ระยะเวลาดําเนินกา ผูรับผิด  

ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ



Road map ที 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ

1 2 3 4

1 โครงการรักษลําน้ํา 1. น้ําผิวดินผานเกณฑ 1. ประชุมคณะทํางาน จัดกิจกรรม อนุรักษลําน้ํามวกเหล็ก 30,000 เงินบํารุง / ทีม ENV

มวกเหล็ก มาตรฐานกรมอนามัย 2. ประสานความรวมมือทุกภาคสวนในพื้นที่เพื่อรวมดําเนินการ มิย66

2. มีแกนนําเยาวชน 3. สํารวจลําน้ํามวกเหล็กรวมกับเครือขายเยาวชน

ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 4. จัดกิจกรรมวันอนุรักษลําน้ํามวกเหล็ก

ในอําเภอมวกเหล็ก 5. ตรวจสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพ (สี กลิ่น ความขุน อุณหภูมิ คา PH)

6. สงตรวจทางหองปฏิบัติการ

7. สงตรวจทางหองปฏิบัติการ

2 แผนพัฒนาระบบ อุบัติการณความเสียหาย 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับงานบริหาร 0 / / / / ทีม ENV

ความพรอมใชของ จากโครงสรางเปน 0 2. เดิน Round ระบบโครงสรางโดย ทีม ENVและบริหาร บริหาร

ระบบสาธารณูปโภค 3. ขอความอนุเคราะหชางโยธาจังหวัด เพื่อเขามารวจสอบ

ระบบโครงสราง อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอผูบริหาร

5. ดําเนินงานปรับปรุงแกไขตามที่ชางโยธาจังหวัดแนะนํา

3 แผนระบบความ อุบัติการณความเสียหายจาก 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับงานบริหาร 0 / / / / ทีม ENV

ปลอดภัย โครงสรางเปน 0 2. เดิน Round ระบบโครงสรางโดย ทีม ENVและบริหาร บริหาร

ในโรงพยาบาล 3. ขอความอนุเคราะหชางโยธาจังหวัด เพื่อเขามารวจสอบ

ระบบโครงสราง อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอผูบริหาร

5. ดําเนินงานปรับปรุงแกไขตามที่ชางโยธาจังหวัดแนะนํา

4 แผนเฝาระวัง ปองกันและ 1.อัตราปวยดวยโรคนําโดยยุงลาย 1. วิเคราะหขอมูลและประเมินความเสี่ยง 0 / / / / นายพรศักดิ์

ควบคุมโรค ลดลงไมนอยกวารอยละ 10 2. เตรียมความพรอม ประสานงานจัดหาวัสดุ อุปกรณในการ พรหมศร

ติดตอนําโดยยุงลาย ของคามัธยฐานคายอนหลัง 5 ป ปองกันและควบคุมโรค

2.รอยละ 60 ของหมูบาน/ 3. จัดรณรงคปองกันโรค การกําจัดลูกน้ําและยุงลาย

ชุมชนมีคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 4. รายงานสถานการณโรคและสื่อสารความเสี่ยง

ไมเกินมาตรฐาน(โรงพยาบาล 5. สํารวจและประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย ในหมูบาน/ชุมชน วัด

โรงเรียน CI = 0 , โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล

โรงแรม โรงงงาน CI ไมเกินรอยละ5 6. สอบสวนและควบคุมโรคอยางทันเวลา

หมูบาน/ชุมชน ไมเกินรอยละ 5) 7. สรุปบทเรียนการปองกันและควบคุมโรค

ผูรับผิด  

ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)



Road map ที 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ

1 2 3 4

5 แผนการเฝาระวัง ปองกัน 1.รอยละของเหตุการณการระบาด 1. การเฝาระวังโรคและประเมินความเสี่ยง 0 / / / / พรศักดิ์

และควบคุมโรคติดตอ ดวยโรคอาหารเปนพิษในชุมชน 2. ถายทอดองคความรูและมาตรการในการปองกันโรค พรหมศร

ทางอาหารและน้ํา โรงเรียน คายลูกเสือลดลง 3. รณรงคประชาสัมพันธ สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยน

ไมนอยกวารอยละ 10 จากคา พฤติกรรมการบริโภค อาหาร น้ํา และสุขอนามัยสวนบุคคล

มัธยฐาน 5 ปยอนหลัง แกประชาชนทั่วไป

4. เตรียมความพรอม จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและควบคุมโรค

5. สอบสวนหาแหลงแพรเชื้อ เมื่อเกิดการระบาด

6. ควบคุมการระบาดของโรค ใหมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

ระบบสุขาภิบาล ในกลุมเปาหมาย

6 แผนพัฒนาระบบคุณภาพ 1.น้ําประปามีคุณภาพผานเกณฑ 1. ตรวจวัดคุณภาพน้ําประปาน้ําใช(สวนภูมิภาค) 1ครั้ง/ปที่กรมอนามัย 3,500 หมวดใชสอยแล / / / / สุกัญญา

น้ําประปา มาตรฐานน้ําประปา 2. ตรวจวัดคุณภาพน้ําประปาดื่มได 1 ครั้ง/ปคุณภาพน้ําที่กรมอนามัย 21,000 น้ําประปา พูลมาศ

โรงพยาบาลมวกเหล็ก (3,500*6จุด)

3. ทําความสะอาดถังเก็บน้ําและถังกรองทรายทุก 6 เดือน

4. ตรวจวัดคุณภาพน้ําประปาบาดาลทุก3เดือน (3,500บาทxสง4 ครั้ง) 14,000 / / / /

5. จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณในการดูแล/รักษาระบบ

   1. คลอรีน (ระบบน้ําบาดาลน้ําใชระบบใหม) 20,000

   2. ชุดตรวจวัดคา PH และครอลีนตกคาง 5,000

   3. คาบํารุงรักษาอุปกรณ 20,000

7 แผนพัฒนาคุณภาพ 1. ระบบบําบัดน้ําเสียมีคุณภาพ 1. ตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตนเปนประจํา (คาน้ํายา) 5,000 หมวดใชสอย สุกัญญา

ระบบบําบัดน้ําเสีย 2. คุณภาพน้ําเสียผานเกณฑ 2. เก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพทุก3เดือน (2,700x4 ครั้ง) 10,800 และวัสดุ / / / / พูลมาศ

3. รายงานผลตรวจใหทองถิ่นทุกครั้ง

4. คาบํารุงรักษาอุปกรณบําบัดน้ําเสีย 20,000

5. จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณในการบํารุง รักษาระบบ

   5.1 ชุดตรวจคลอรีน 1,000

   5.2 คลอรีน 20,000

   5.3 ลางแนวทอและบอพัก

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา ผูรับผิด  

ชอบ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ



Road map ที 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ

1 2 3 4

8 แผนพัฒนางานสุขาภิบาล 1.โรงครัวผานมาตรฐานสุขาภิบาล 1. ตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงครัวของโรงพยาบาล (เฉพาะน้ํายา SI2 800 หมวดใชสอย / / / / สุกัญญา

อาหารเพื่อผูมารับบริการ อาหารของกรมอนามัยระดับดีมาก ขวดละ 20 บาท*10ขวด/ครั้ง ตรวจทุก 3 เดือน) 800 และวัสดุ พูลมาศ

และจนท.ไดรับอาหารที่มี 2.รานอาหารผานมาตรฐานการสุขา 2. ตรวจสุขาภิบาลอาหารรานจําหนายอาหารของโรงพยาบาล 1,500

ความปลอดภัย ภิบาลอาหารของกรมอนามัย15 ขอ (เฉพาะน้ํายา SI2 ขวดละ 20 บาท*10ขวด/ครั้ง ตรวจทุก 3 เดือน) 800

3. ชุดอุปกรณมาตรฐานทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย SI-2 ในอาหาร

4. ชุดอุปกรณมาตรฐานทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียน้ํา/น้ําแข็ง

9 แผนพัฒนาระบบความ จํานวนครั้งความไมพรอมใชของ 1. ตรวจสอบระบบสํารองไฟฟา 0 ซอมบํารุง

พรอมใชของสาธารณูปโภค ระบบไฟฟาสํารอง    1.1 สํารวจความพรอมใชทุกวันศุกร เวลา 16.30 น. / / / / บริหารฯ

   1.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

   1.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

   1.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

จํานวนครั้งความไมพรอมใชของ 2. ตรวจสอบระบบสํารองน้ําประปา ซอมบํารุง

ระบบสํารองน้ําประปา    2.1 สํารวจความพรอมใชสัปดาหละ 1 ครั้ง

   2.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

   2.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

  2.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

จํานวนครั้งความพรอมใมพรอมใช 3. ตรวจสอบระบบโทรศัพทใหพรอมใชงาน ธุรการ/

ของโทรศัพท    3.1 สํารวจความพรอมใชสัปดาหละ 1 ครั้ง ซอมบํารุง

   3.2 จัดทําแผนดูแลรักษาอุปกรณ

   3.3 ติดตามผลการทํางานทุกสัปดาห

   3.4 รายงานผลการตรวจติดตามทุกเดือน

10 แผนพัฒนาระบบรักษา จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติการณความ 1. จัดจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปงบประมาณ 2566 0 พัสด/ุธุรการ

ความปลอดภัย ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือนพรอมแจงผลใหผูรับจางทราบ บริหารฯ

ในโรงพยาบาล ผูมารับบริการเจาหนาที่ภายใน รพ.

(ถูกทําราย ถูกขมขู)

11 แผนพัฒนาการผลิตน้ําดื่ม 1.น้ําดื่มผานการตรวจวิเคราะห เปลี่ยนสารกรองเครื่องผลิตน้ําดื่ม 50,000.00 เงินบํารุง  /  /  /  / เภสัชกรรม

บริโภค เพื่อความปลอดภัย ดานคุณภาพ ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มประจําป 6,500.00 เงินบํารุง เภสัชกรรม

2.มีน้ําดื่มใหบริการอยางเพียงพอ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา ผูรับผิด  

ชอบ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)



Road map ที 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ

1 2 3 4

12 แผนงานจัดซื้อจัดหายา 1.อัตรายาและเวชภัณฑขาด = 0 1. จัดทําแผนการซื้อยาและเวชภัณฑ 13,801,109.03 เงิน UC  /  /  /  / เภสัชกรรม

และเวชภัณฑ 2.ไมมียาและเวชภัณฑที่เสื่อม 2. ดําเนินการจัดหารตามระเบียบพัสดุ

คุณภาพ 3. รายงานขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

13 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ 1.ลดจํานวนอุบัติการณ/ขอรองเรียน 1. ทบทวนขั้นตอน กระบวนการลางเครื่องมือ 0  /  /  /  / จายกลาง

กระบวนการทําใหปราศจาก เกี่ยวกับความสะอาดของเครื่องมือ 2. ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร ซักฟอก

เชื้อในขั้นตอนการลาง ทางการแพทย  3. พัฒนาระบบการลางใหมีประสิทธิภาพ โดยการสอน และสาธิต 

2.มีผลงาน R2R อยางนอย 1 เรื่อง 4. สนับสนุนใหบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่

5. สงเสริมการใชอุปกรณ น้ํายาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนางานดวย R2R อยางนอย 1 เรื่อง

7. จัดหาอุปกรณทําความสะอาดใหกับหนวยงานและรพ.สต กอนสง

เครื่องมือมาทําใหปราศจากเชื้อเพื่อปองกันความเสื่อมคุรภาพของ

อุปกรณที่ปนเปอนเชื้อ

14 แผนงานโรงพยาบาล ผานเกณฑการประเมินโรงพยาบาล  - จัดทํามาตรฐานอาหารผูปวยในโรงพยาบาล 0 / / / / โภชนาการ

อาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัย  -จัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการสําหรับผูปวย

1.มาตรฐานดานอาหารผูปวย หรือประชาชนผูมารับบริการ ปละ 1 ครั้ง

2.มาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร  -จัดทําแผนปฏิบัติงาน การจัดหาวัตถุดิบ อาหารปลอดภัย

ของสถานที่ประกอบอาหารผูปวย  - สุมตรวจสารปนเปอน 6 ชนิด ในวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหาร อยางนอย

ในโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งหรือเมื่อเปลี่ยนแหลงซื้อวัตถุดิบ

3.มาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร  - สุมตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืช จากผัก ผลไมที่ซื้อจากตลาด

ของรานอาหารในโรงพยาบาล โดยชุด TestKit หรือชุดทดสอบอื่น

 - จัดทําแผนการตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบ

อาหารผูปวย และรานจําหนายอาหารในโรงพยาบาล

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา ผูรับผิด  

ชอบ

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566



 



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ ป 2566 งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ(Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)
1 แผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว  เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาล

มวกเหล็กโดยความรวมมือ

20,000       เงินบํารุง กลุมงานปฐมภูมิ

2 แผนพัฒนาเครือขายหนวยบริการ ปฐมภูมิ(NPCU) อําเภอมวกเหล็ก ป2566 -           กลุมงานปฐมภูมิ

3 แผนพัฒนาสวนขาดระบบบริการดูแลผูปวยในที่บาน(Home ward)  โรงพยาบาล

มวกเหล็กป 2566

-           คณะกรรมการ PCT

1 โครงการพัฒนาเครือขายในระบบการแพทยฉุกเฉิน อําเภอมวกเหล็ก 10,000       เงินบํารุง กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยฟนคืนชีพ (CPR) คปสอ.มวกเหล็ก 30,000       เงินบํารุง กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

3 โครงการสรางเครือขายการแพทยฉุกเฉิน อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โรงพยาบาล

มวกเหล็ก

20,000       เงินบํารุง กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1 โครงการ พัฒนาการดูแลกลุมโรค ฉุกเฉิน อ.มวกเหล็ก 14,400       เงินบํารุง คณะกรรมการ PCT

2 โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคเรื้อรัง อ.มวกเหล็ก 7,200        เงินบํารุง คณะกรรมการ PCT

3 แผนการพัฒนากลุมโรคติดตอสําคัญในพื้นที่อ.มวกเหล็ก -           คณะกรรมการ PCT

4 แผนงานเฝาระวังภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตายอําเภอมวกเหล็ก 

(ตอเนื่อง)

-           กลุมงานปฐมภูมิ

5 แผนพัฒนาระบบบริการบําบัดฟนฟู ผูปวยยาเสพติด อําเภอมวกเหล็กป 2566 -           กลุมงานปฐมภูมิ

Road map ที 4 การ

เขาถึงบริการการแพทย

ปฐมภูมิ PCC

Road map ที 5   การ

พัฒนาระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉินครบวงจร

และระบบการสงตอ

Road map ที 6 การ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 (Service Plan)



Road map ที 4 การเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC : แผนงานยอยที่ 1 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

1 2 3 4

1 แผนพัฒนาคลินิก 1. รอยละของ NPCU 1. ประชุมชี้แจงนโยบายและรวมวางแผนพัฒนาคลินิกหมอ บูรณาการกับ / / / / ปฐมภูมิฯ

หมอครอบครัว ผานเกณฑมาตรฐานเครือขาย ครอบครัวโดยบูรณาการกับการดําเนินงานศูนยสุขภาพ งบประมาณ น.ส. นาถพร -

เครือขายหนวย หนวยบริการ ชุมชนเทศบาลตําบลมวกเหล็ก เทศบาล รุงเรือง

บริการปฐมภูมิ ปฐมภูมิ (รอยละ75) 2. ตั้งคณะทํางานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวฯ โดยภาคีเครือขาย ต.มวกเหล็ก พญ.วศินี -

รพ.มวกเหล็ก มีสวนรวม เมฆวิทูร

3. ประชุมคณะทํางาน วางแผน กําหนดรูปแบบการจัดบริการ/

กลุมเปาหมายที่มุงเนน

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมงาน PCC. ตนแบบ

(คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ปากชอง)

5. สํารวจ/จัดหาครุภัณฑ,วัสดุการแพทยที่จําเปนตามขอกําหนด

NPCU(เพิ่มเติม)

6. ใหบริการคลินิกหมอครอบครัวบูรณาการศูนยสุขภาพชุมชน

เทศบาลตําบลมวกเหล็กกําหนดตารางบริการโดย

แพทยเวชศาสตรครอบครัว 3 ครั้ง/สัปดาห

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ทบทวนผลงาน ทีม 3 หมอ, 20,000 เงินบํารุง

ทีมสหสาขาวิชาชีพ (แมขาย)

8. ประเมินตนเองตามเกณฑจัดบริการเครือขายหนวยบริการ

ปฐมภูมิฯ และปรับปรุง การบริการอยางตอเนื่อง

  ผูรับผิด  

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. ดานการบริการ (Service Excellence) ปฐมภูมิ, การแพทยฉุกเฉิน,Service plan

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. สรางเสริมการแพทยปฐมภูมิ ในการจัดการสุขภาพใหครอบคลุม

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ



Road map ที 4 การเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC : แผนงานยอยที่ 1 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

1 2 3 4

2 แผนพัฒนา 1.รอยละประชาชนที่มีรายชื่อ 1.รับนโยบายจาก คปสอ.มวกเหล็กดําเนินการขึ้นทะเบียนเครือขาย 0 ไมใชงบฯ / / / / ปฐมภูมิฯ

เครือขาย อยูในเครือขายหนวยบริการ หนวยบริการปฐมภูมิ (ทีมที4่) นางรุงทิพย -

หนวยบริการ ปฐมภูมิไดรับการดูแลโดย 2.สนับสนุนเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่ผานคุณสมบัติเพื่อ อาสะโภ

ปฐมภูมิ (NPCU) แพทยเวชศาสตรครอบครัว สมัครขอรับคาบริการ สาธารณสุขเพิ่มเติม สําหรับการ

อ.มวกเหล็ก หรือแพทยที่ผานการอบรม บริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทยประจําครอบครัว

ป2566 และคณะผูใหบริการสุขภาพ 3.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพรอมและการจัด

ปฐมภูมิ (รอยละ80) บริการปฐมภูมิตามเกณฑศักยภาพที่กระทรวงสาธารณสุข

2.รอยละประชาชนเปาหมาย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพกําหนด

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4.ประสานศูนยเทคโนโลยีของโรงพยาบาลและหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อจัดทําขอมูล

4.1) ขอมูลชื่อแพทยคูกับประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบ

4.2) ทะเบียนประชาชนกลุมเปาหมาย/กลุมเสี่ยงอยางนอย 3 กลุม

คือกลุมหญิงตั้งครรภ กลุมเด็กแรกเกิด-1ป กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง

4.3) ระบบขอมูลรองรับการบันทึกผลงานและระบบขอมูลที่

เชื่อมโยงการรับ-สงตอ ระหวางหนวยบริการปฐมภูมิและ รพ.

ประจําแมขาย (CUP)

5. หนวยบริการประจําแมขายใหการสนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร

และการจัดการของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ดังนี้

5.1) สนับสนุนการดําเนินงานของแพทยเวชศาสตรครอบครัว

ทีมสหวิชาชีพและ อสม. ใหจัดบริการใน NPCU

ตามเกณฑมาตรฐาน อยางนอย 3 วัน/สัปดาห

5.2) เชื่อมโยงประสานระบบงานที่เกี่ยวของกันระหวางรพช.แมขาย

และ NPCU ไดแก ระบบรับ-สงตอ ระบบการดูแลตอเนื่อง (CoC)

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. ดานการบริการ (Service Excellence) ปฐมภูมิ, การแพทยฉุกเฉิน,Service plan

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. สรางเสริมการแพทยปฐมภูมิ ในการจัดการสุขภาพใหครอบคลุม

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ



Road map ที 4 การเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC : แผนงานยอยที่ 1 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

1 2 3 4

ระบบ CSSD ระบบยา ระบบควบคุมปองกันการ

แพรกระจายเชื้อ ระบบการแพทยฉุกเฉิน ฯลฯ

6. กํากับติดตามการดําเนินงานของNPCU ใหเปนไปตามแนวทางที่

กําหนดโดยกลไก ระดับ คปสอ. และ CUP

3 แผนพัฒนา ผานเกณฑประเมินศักยภาพ 1.แจงความประสงคเขารวมเปนหนวยบริการที่ดําเนิน 0 ไมใช / 1) PCT

สวนขาดระบบ การดูแลผูปวยในที่บาน การดูแลผูปวยในที่บาน ป2566 ไปยังกลุมงาน งบประมาณ 2) MSO & NSO

บริการดูแลผูปวย (Home ward) สําหรับหนวย พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สระบุรี 3)แพทยเวชศาสตร

ในที่บาน บริการ 12 ขอ ของกระทรวง 2.ประเมินตนเองตามแบบประเมินศักยภาพการดูแล / ครอบครัว

(Home ward) สาธารณสุขและสํานักงาน ผูปวยในที่บาน (Home ward) สําหรับหนวยบริการ 4) หน.กลุมการ

รพ.ลมวกเหล็ก หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อหาโอกาสพัฒนา พยาบาลผูปวยใน

ป 2566 3.สรางทีมแพทย พยาบาล สหวิชาชีพ หนวยสนับสนุน / 5) หัวหนากลุมงาน

ที่รับหนาที่ดูแลผูปวยใน ระบบ Home ward บริการดานปฐมภูมิฯ

4.ศึกษามาตรฐาน Home ward กําหนดขอบงชี้ใน /

การสงผูปวย ขอจํากัด เกณฑในการสงผูปวยกลับ

5.เชื่อมประสาน/ออกแบบระบบ/แบงงาน/ /

มอบหมายงาน / สงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อให

เอื้อตอการดูแลผูปวยใน ระบบ Home ward

5.1) ระบบประเมินความพรอม ศักยภาพของบาน

และครอบครัว หนวยบริการสุขภาพในชุมชน

ที่สามารถเขารวมดูแลสุขภาพผูปวยที่บานได

5.2) ระบบสงตอขอมูลผูปวย ระหวางแพทยเจาของไข

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. ดานการบริการ (Service Excellence) ปฐมภูมิ, การแพทยฉุกเฉิน,Service plan

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. สรางเสริมการแพทยปฐมภูมิ ในการจัดการสุขภาพใหครอบคลุม

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



Road map ที 4 การเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC : แผนงานยอยที่ 1 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

1 2 3 4

แพทย ทีม Home ward ทีมปฐมภูมิหรือทีมเยี่ยมบาน

5.3) ระบบการติดตอสื่อสารที่เชื่อมโยงระหวางหนวย

บริการกับญาติในแตละวัน เชน โทรศัพท Line

VDO call จัดสรรใหยืมโทรศัพทที่มีอินเตอรเน็ต

ในกรณีผูปวยไมมี

5.4) ระบบจัดเก็บขอมูลผูปวยรายกรณี

5.5) ระบบกําจัดขยะติดเชื้อจากบานผูปวย

5.6) ระบบบริหารความเสี่ยง (RM)

6. เปดระบบบริการดูแลผูปวยในที่บาน Home ward / / /

7. กํากับติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงอยางตอเนื่อง / /

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

  ผูรับผิด  

ชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. ดานการบริการ (Service Excellence) ปฐมภูมิ, การแพทยฉุกเฉิน,Service plan

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. สรางเสริมการแพทยปฐมภูมิ ในการจัดการสุขภาพใหครอบคลุม

สอดคลองเปาประสงค : 1. ประชาชนเขาถึงบริการการแพทยปฐมภูมิ PCC



Road map ที 5   การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ : แผนงานยอยที่ 2 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนา รอยละการขึ้นทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง pre hospital care (การแจงเหตุ 10,000 เงินบํารุง ER

เครือขายในระบบ การแพทยฉุกเฉินของ อปท การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

การแพทยฉุกเฉิน และการยกและเคลื่อนยาย)

อ.มวกเหล็ก กลุมเปาหมาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 50 คน

2 โครงการอบรม กลุมเปาหมายมีความรูหลัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยฟนคืนชีพ (ACLS) 30,000 เงินบํารุง ER

เชิงปฏิบัติการ การอบรม เพิ่มขึ้น รอยละ 20 สําหรับบุคลากรทางการแพทย คปสอ.มวกเหล็ก

เรื่อง การชวยฟน

คืนชีพ (CPR) 

คปสอ.มวกเหล็ก กลุมเปาหมาย บุคลากร คปสอ.มวกเหล็ก จํานวน 200 คน

3 โครงการสราง 1. กลุมเปาหมายมีความรูเพิ่ม จัดอบรมหลักสูตร อฉช. 20,000 เงินบํารุง ER

เครือขายการแพทย ขึ้นหลังการอบรม รอยละ 15 กลุมเปาหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ฉุกเฉินอาสาฉุกเฉิน (แบบทดสอบของสพฉ.20ขอ) ในอําเภอมวกเหล็ก จํานวน 300 คน

ชุมชน (อฉช.) 2. กลุมเปาหมายปฏิบัติ

รพ.มวกเหล็ก การกดหนาอก 

(chest compression)

 ไดถูกตอง รอยละ 100

กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. ดานการบริการ (Service Excellence) ปฐมภูมิ, การแพทยฉุกเฉิน,Service plan

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. สรางเสริมการแพทยปฐมภูมิ ในการจัดการสุขภาพใหครอบคลุม

สอดคลองเปาประสงค : 2. มีเครือขายสุขภาพ เพื่อรองรับการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน

ลําดับ
  ผูรับผิด  

ชอบ
แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ



Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  :  แผนงานยอยที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1 2 3 4

1 โครงการ พัฒนา 1.ผลลัพธการดูแลผูปวยกลุม 1. ประชุมทีมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย 14,400 เงินบํารุง / / / / PCT

การดูแลกลุมโรค โรคฉุกเฉินที่กําหนด กลุมโรคฉุกเฉินที่กําหนด เพื่อทบทวนกระบวนการดูแล

ฉุกเฉิน อ.มวกเหล็ก -Stroke อัตราตายโรค และ CPG รายโรค

หลอดเลือดสมอง -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน*30 บ.*4 ครั้ง=2400 บ.

 -STEMI อัตราตายผูปวยโรค -คาอาหารกลางวัน 20 คน*60 บาท*4ครั้ง=4800 บาท

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2. ประชุมภาคีเครือขาย เรื่องแนวทางการดูแลผูปวยกลุม

 -Sepsisอัตราตายผูปวยติดเชื้อ โรคฉุกเฉินที่กําหนด

ในกระแสเลือดแบบรุนแรง -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน * 30 บ.*2 ครั้ง=2400 บ.

ชนิด community-acquired -คาอาหารกลางวัน 20 คน*60 บาท*2ครั้ง=4800 บาท

 -HIอัตราเสียชีวิตในผูปวยบาด

เจ็บที่สมอง Multiple trauma

2 โครงการพัฒนา 1. ผลลัพธการดูแลผูปวยกลุม -ประชุมทีมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลกลุมโรคเรื้อรังที่กําหนด 7,200 บํารุง / / / / PCT

การดูแลกลุม โรคเรื้อรังที่กําหนด ผูปวย เพื่อกํากับ ติดตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ทุก 3 เดือน

โรคเรื้อรัง 1.1ผูปวยโรคเบาหวานที่ควบ- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน * 30 บาท*4 ครั้ง=2400 บาท

คุมระดับน้ําตาลไดดีรอยละ40 คาอาหารกลางวัน 20 คน*60 บาท*4 ครั้ง=4800 บาท

1.2ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ควบคุมความดันไดดีรอยละ50

-รอยละผูปวย CKD ที่มี eGFR

ลดลงนอยกวา

5 ml/min/1.73m2/yr

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบ

สอดคลองกับกลยุทธ : 2. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทยตาม service plan ที่สําคัญรวมกับภาคี เครือขาย

สอดคลองเปาประสงค : 3. ผลลัพธทางคลินิก การจัดบริการสุขภาพดีขึ้น

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. ดานการบริการ (Service Excellence) ปฐมภูมิ, การแพทยฉุกเฉิน,Service plan



Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  :  แผนงานยอยที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1 2 3 4

3 แผนงานเฝาระวัง 1.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 1. เฝาระวังและติดตามผูพยายามฆาตัวตาย โดยการมีสวนรวมของ 0 / / ปฐมภูมิฯ

ภาวะซึมเศราและ ไมเกิน 8 ตอแสนประชากร เครือขายบริการทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน/รพ.สต. นางรุงทิพย

ความเสี่ยงตอการ 2.รอยละผูพยายามฆาตัวตาย 2. เสริมสรางบทบาทของ อสม.ในการคนหา คัดกรองสงตอผูมี อาสะโภ

ฆาตัวตายอําเภอ ไดรับการติดตามเฝาระวังฯ ภาวะซึมเศราและหรือเสี่ยงตอการฆาตัวตาย

มวกเหล็ก ไมกระทําซ้ําภายใน 1ป 3. สรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน ในการดูแลตอเนื่อง

(ตอเนื่อง)  รอยละ 90 เฝาระวังผูพยายามฆาตัวตาย หลังจําหนายจากโรงพยาบาล

เพื่อปองกันการกระทําซ้ํา

4.ประสานระบบการดูแลตอเนื่องกับศูนย CoC เพื่อเยี่ยมติดตาม

ผูพยายามฆาตัวตาย

5.บันทึกฐานขอมูลรายงาน506S ใหเปนปจจุบัน

4 แผนพัฒนาระบบ 1.ผูปวยยาเสพติดไดรับการ 1. พัฒนาระบบการใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 0 / / / / ปฐมภูมิฯ

บริการบําบัด บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ ยาเสพติด แบบ New Normal เชิงรับและเชิงรุก

ฟนฟูผูปวย และ ลดอันตรายจากยาเสพติด 2. ประชุมชี้แจงวางแนวทางการจัดตั้งศูนยคัดกรองยาเสพติด น.ส.กมลวรรณ

ยาเสพติด รอยละ 70 3. ประชุมวางแผนหาแนวทางการสงตัวผูรับการบําบัดยาเสพติด แสงแกว

อําเภอมวกเหล็ก 2. ผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดที่ ศูนยคัดกรองมายังสถาบําบัดฟนฟู และการจําแนกกลับคืนสูสังคม

ป 2567 บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนด 4. ดําเนินการขอรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตออายุใบรับรองคุณภาพ

แตละระบบหยุดเสพตอเนื่อง สถานพยาบาล บําบัดรักษายาเสพติด ( Reac-HA ยาเสพติด)

หลังจําหนายจากการ /

บําบัดรักษา3 เดือนรอยละ 40 สถานพยาบาล บําบัดรักษายาเสพติด ( Reac-HA ยาเสพติด)

5 แผนการพัฒนา 1.อัตราสําเร็จของการรักษา 1. ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อคนหาผูปวยวัณโรค รวมกับ งาน 0 / / / / OPD

กลุมโรคติดตอ วัณโรคปอดรายใหม NCD รพ.สต. และ NCD รพ.มวกเหล็ก

สําคัญในพื้นที่ 2.อัตราความครอบคลุมของ 2. กระจายกลุมเปาหมาย ไปยัง คลินิก NCD

อ.มวกเหล็ก การขึ้นทะเบียนรักษาผูปวย 3. ติดตามประเมินผล

วัณโรครายใหมกลับมาเปนซ้ํา

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2. ดานการบริการ (Service Excellence) ปฐมภูมิ, การแพทยฉุกเฉิน,Service plan

สอดคลองกับกลยุทธ : 2. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทยตาม service plan ที่สําคัญรวมกับภาคี เครือขาย

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบ

สอดคลองเปาประสงค : 3. ผลลัพธทางคลินิก การจัดบริการสุขภาพดีขึ้น



 



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)

1 โครงการพัฒนาองคกรฝกอบรมเพื่อดําเนินการฝกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทยขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 200,000          เงินบํารุง กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2 โครงการฝกซอมแผนการจัดการและการเผชิญเหตุรุนแรง โรงพยาบาลมวกเหล็ก 5,000             เงินบํารุง กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1 แผนพัฒนาการดูแลผูปวยประคับประคองและผูปวยที่ตองตอเนื่อง เงินบํารุง คณะกรรมการ PCT

2 แผนทบทวนอุบัติการณทางคลินิก เงินบํารุง คณะกรรมการ PCT

3 แผนงานติดตามเฝาระวังผูปวยโรคจิตที่ เสี่ยงกอความรุนแรง(SM-IV)ในชุมชน  อําเภอมวกเหล็ก (ตอเนื่อง) กลุมงานปฐมภูมิ

4 แผนการเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง ติดบานติดเตียงและผูพิการ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลมวกเหล็ก กลุมงานปฐมภูมิ

5 แผนพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง CoC กลุมงานปฐมภูมิ

6 แผนพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทาย กลุมงานผูปวยใน

7 แผนพัฒนาการใหบริการ ดูแลผูปวยระยะกลาง  Intermediate care กลุมงานผูปวยใน

8 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกับหนวยบริการการแพทยปฐมภูมิในเขตอําเภอมวกเหล็ก 61,270            เงินบํารุง กลุมงานผูปวยนอก

9 โครงการพัฒนาระบบบริการผูปวยชะลอไตเสื่อม 10,000            เงินบํารุง กลุมงานผูปวยนอก

10 โครงการพัฒนาการคนหาเชิงรุกกลุมเสี่ยงวัณโรควัณโรค 7 กลุม 5,000             เงินบํารุง กลุมงานผูปวยนอก

11 โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพเทาเบาหวาน 15,000            เงินบํารุง กลุมงานกายภาพ

12 แผนพัฒนาระบบบริการในผูปวย palliative care ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุมงานกายภาพ

13 แผนงานใหทันตสุขศึกษาและตรวจฟนในคลินิกโรคเรื้อรัง เงินบํารุง กลุมงานทันตกรรม

Road map ที 5 

 การพัฒนาระบบ

บริการการแพทย

ฉุกเฉินครบวงจร

และระบบการสง

ตอ

Road map ที 6 

การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

(Service Plan)

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566



Road map ที 5   การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนาองคกร 1. เปนแหลงฝกอบรมปฐมพยาบาล 1. ประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรององคกรฝกอบรมจาก สพฉ . 200,000 จากคา ER

ฝกอบรมเพื่อ 2. เปนแหลงฝกอบรมปฏิบัติการ 2. ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนแหลงฝกอบรมกับ สพฉ. ลงทะเบียน

ดําเนินการฝกอบรม แพทยขั้นพื้นฐาน 3. ดําเนินการ

ปฐมพยาบาลและปฏิบัติการ 3. เปนแหลงฝกอบรมปฏิบัติการ

แพทยขั้นพื้นฐานและขั้นสูง แพทยขั้นสูง

2 โครงการฝกซอมแผน 1. มีการซอมแผนและมีการปรับปรุง รวมฝกซอมแผนการจัดการเหตุรุนแรงในสถานพยาบาลรวมกับเครือขาย 5,000 เงินบํารุง ER

การจัดการและ แผนใหเหมาะสมกับบริบทและ

การเผชิญเหตุรุนแรง สถานการณปจจุบันปละ 1 ครั้ง

โรงพยาบาลมวกเหล็ก 2.บุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติบทบาท

หนาที่ของตนเองไดถูกตองเหมาะสม

รอยละ 80

ระยะเวลาดําเนินกา ผูรับผิด  

ชอบ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ



Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1 2 3 4

1 แผนพัฒนาการ 1.รอยละผูปวยที่ไดทําFamily 1. ทบทวนCPG การดูแลผูปวย Palliative care/จัดทํา 0 - / / / / PCT

ดูแลผูปวย meeting Advanced care CPG การดูแลผูปวย IMC

ประคับประคอง planning เปนลายลักอักษร 2. ติดตามผลการดําเนินจากผูที่เกี่ยวของทุก 1 เดือน

และผูปวยที่ตอง ผูปวยประคับประคองไดรับ

ตอเนื่อง strong opioid รอยละ 50

2. ผูปวย IMC ไดรับการ

ฟนฟูสภาพระยะกลางติดตาม

จนครบ 6 เดือนจนหรือ

Barthel index=20รอยละ60

2 แผนการทบทวน 1.รอยละ100 อุบัติการณระดับ 1. ทบทวนอุบัติการณระดับหนวยงานที่อุบัติการณระดับ G,H, I 0  /  /  /  / PCT

อุบัติการณ I ไดรับการทบทวนเชิงระบบ เดือนละ 1 ครั้ง (บายวันพุธที่ 4 ของเดือน)

ทางคลินิก ภายใน 3 วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คน*30 บ.*10 ครั้ง=3000 บ.

2.รอยละ100 อุบัติการณระดับ 2. สงคืนผลการทบทวนให RM และหนวยงานที่เกี่ยวของ

G,H ไดรับการทบทวนเชิงระบบ 3. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับอุบัติการณ

ภายใน 7 วัน

3.รอยละ100 ไมเกิดอุบัติการณ

ซ้ําดวยสาเหตุเดิม

3 แผนงานติดตามเฝาระวัง ผูปวยโรคจิตกลุม SMI-V ไดรับการ 1. ขึ้นทะเบียนผูปวยโรคจิต กลุม SMI-V อําเภอมวกเหล็ก 0 / / / รุงทิพย

ผูปวยโรคจิตที่เสี่ยงกอความ ติดตามเฝาระวังตามเกณฑ 2. เฝาระวังอาการทางจิตกําเริบโดยสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว อาสะโภ

รุนแรง(SM-IV)ในชุมชน รอยละ100 ชุมชน ในการดูแลตอเนื่อง เฝาระวังผูปวยใหรับยาตอเนื่อง 

อําเภอมวกเหล็ก (ตอเนื่อง) หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด

3. จัดประชุมกลุมครอบครัว ที่ รพ.สต เพื่อติดตามผูปวยุงยากซับซอน

รับฟงปญหาวางแผนชวยเหลือแบบองครวม

4. ติดตามเยี่ยมผูปวยเดือนละ1ครั้ง อยางนอย10 คนX7 เดือน

5. บันทึกผลการเยี่ยมติดตามรายบุคคล ในโปรแกรม Care Transition

เดือนละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ



Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1 2 3 4

4 แผนการเยี่ยมบานผูปวยโรค 1.รอยละ 90ของผูปวยโรคเรื้อรัง 1. รับสงตอผูปวยจากศูนย COC.R9จากโรงพยาบาลมวกเหล็กและ 0 / / / / ภาวนา

เรื้อรัง ติดบานติดเตียงและ และผูปวยติดบานติดเตี่ยงที่ โรงพยาบาล สระบุรีและวางแผนลงเยี่ยมตามเขตพื้นที่ ศรีรักสัตย

ผูพิการ ในเขตรับผิดชอบ D/C จากโรงพยาบาล(ตามระบบ ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก COC.R9)ไดรับการดูแลตอเนื่อง 2. ประสานทีมสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการเยี่ยมบาน พรอมทั้ง

2.รอยละ80ของผูปวยโรคเรื้อรังมี สนับสนุนอุปกรณในการดูแลที่บาน

ความรูเกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง 3. ประสานความรวมมือระหวางทีมสหวิชาชีพ อสม.ผูนําชุมชน

3.รอยละ95ของผูปวยติดบานติดเตียง 4. ใหบริการเยี่ยมบานทุกวันอังคารและวันศุกรเวลา 09.00-15.00น.

ไมเกิดแผลกดทับ 5. บันทึกขอมูลการเยี่ยมในโปรแกรม Smart CoC ใชขอมูลเพื่อเรียนรู

5 แผนพัฒนาระบบการดูแล 1. รอยละ 85 ของการตอบกลับการ 1. คืนขอมูลผลการดําเนินงานในปงบประมาณ2565 แก สสอ./รพ.สต. 0 / กนกนาฎ

ตอเนื่อง CoC ดูแลตอเนื่อง จากโปรแกรม ผูรับผิดชอบงานเยี่ยมบาน ผานโปรแกรมออนไลน/เวทีประชุม ศรีนวล

smart COC ฯ 2. ประชุมคณะกรรมการศูนยดูแลตอเนื่อง CoC

2.รอยละ 90 ของผูปวยโรคเรื้อรังที่ 3. รายงานผลการสงขอมูลลงโปรแกรมฯใน กลุม line CoC 2 ครั้ง/ด. / /

กําหนด ที่จําหนายออกจาก 4. ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานขอมูลแกผูรับผิดชอบงาน / / / /

โรงพยาบาล ไดรับการดูแลตอเนื่อง 5. บริการยืม-คืนอุปกรณแกผูที่จําเปนตองใชอุปกรณทางการแพทยที่ / / /

จากทีมฯ บานจากศูนยฯ / / / /

6. ประสานงานพัสดุ เพื่อประสานยืมเตียง / / / /

7. สรุปขอมูลรายงาน ขอมูล การคงเหลือของอุปกรณรายงานแก / /

คณะกรรมการ CoC ผานกลุม line

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

6 พัฒนาระบบการดูแล 1. จํานวนของผูปวยระยะสุดทาย 1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการดูแลผูปวย Palliative care 0 IPD

ผูปวยระยะสุดทาย ไดรับการดูแลแบบองครวม 2. กําหนดแนวทางการดูแลแบบ Palliative care/คูมือ Palliative ทีม PC

2. รอยละผูปวยระยะสุด 3. พัฒนาระบบบริการเชื่อมโยง การดูแลตอเนื่องที่บาน

ทายที่ไดรับการบรรเทาอา 4. มีการรักษา/บรรเทาดวย Strong Opioid medication/แพทยแผน

อาการปวด และจัดการอา Opioid medication/แพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก

การตางๆดวย Strong และ Clinic กัญชา /

opioid ≥ 50 % 5. จัดทําแฟมผูปวย Palliative

3. รอยละผูปวยระยะสุด 6. จัดทํา R2R/CQI/Best/Good Practice ดานการดูแลผูปวยแบบ /

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)

 ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา



Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1 2 3 4

พัฒนาระบบการดูแล ทายไดรับการติดตามเยี่ยม ประคับประคองอยางนอย 1 เรื่อง/ป IPD

ผูปวยระยะสุดทาย (ตอ) หลังจําหนาย≥ 80 % 7. มีคลังอุปกรณที่ใชสนับสนุน ผูปวยยืมสามารถยืมใชที่บาน /

4. รอยละของผูปวยที่ไดทํา 8. เขารวม clinic กัญชาและแพทยทางเลือกเพื่อลดปวด

Family meeting และ 9. ติดตามประเมินผล /

Advanced care planning

เปนลายลักษณอักษร > 80% /

7 พัฒนาการใหบริการ รอยละของโรงพยาบาลระดับ 1. แตงตั่งคณะกรรมการ Intermedate care 0 / / / / IPD

ดูแลผูปวยระยะกลาง MและF ในจังหวัดที่ใหบริการ ของโรงพยาบาลใหเปนปจจุบัน ทีม IMC

Intermediate care ฟนสภาพระยะกลางแบบผู 2. พัฒนาคูมือ/CPGการดูแลประเมินผูปวยใหนําไปใชทุกหนวยงาน กายภาพ

ปวยใน Intermediate 3. รวมสนับสนุนงบประมาณ on-top จากรพ.สงเพื่อรับดูแลได

bed> รอยละ 50 4,000 บาท ใชรหัส G 81

4. เชื่อมการดูแลรวมกับ PCC

5. ติดตามผูปวยทุก 1 เดือน จนครบ 6 เดือน

6. ติดตามผลการดําเนินงาน

8 โครงการขับเคลื่อนกระบวน 1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 1. ประชุมคณะกรรมการ NCD อําเภอมวกเหล็กและคณะทํางาน 61,270 เงินบํารุง ⁄ OPD

การดูแลผูปวยเบาหวาน รอยละ 80 เบาหวานเพื่อจัดทําและเขียนโครงการ

รวมกับหนวยบริการ 2. รอยละ60 ของผูปวยเบาหวานเขา 2. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนผูปวยโรคเบาหวาน ⁄

การแพทยปฐมภูมิ รับการตรวจภาวะแทรกซอนทางตา 3. ประชุมแกนนําผูปวยเพื่อวางแผนการงานในการทําโครงการ

ในเขตอําเภอมวกเหล็ก 3. รอยละ 60 ผูปวยเบาหวานเขารับ 4.จัดทํากิจกรรมใหความรูในผูปวยเบาหวานรายใหมและ ⁄ ⁄

การตรวจภาวะแทรกซอนทางเทา ผูปวยควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดี

4. รอยละ40 ผูปวยเบาหวานควบคุม 5. ติดตามผูปวยหลังเขารวมโครงการ ⁄

ระดับน้ําตาลไดดี (HbA1C < 7) 6. บันทึกขอมูลลง Hos XP ⁄

7. สรุปผล/ประเมินผลโครงการ ⁄ ⁄ ⁄

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566



Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1 2 3 4

9 โครงการพัฒนาระบบ กลุมเปาหมายมีคา eGFR 1. ประชุมคณะทํางานชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลมวกเหล็กเพื่อชี้แจง 10,000 เงินบํารุง OPD

บริการชะลอไตเสื่อม ตาม HDC กําหนด โครงการ

2. จัดทําบูทใหความรูเรื่องโรคชะลอไตเสื่อมและการปองกันปนโรค

เบาหวานที่อาจเกิดขึ้น

3. จัดทํากิจกรรมวันชะลอไตเสื่อมโลกในผูปวยฃะลอไตเสื่อมที่เขามารับ

บริการที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนชวนเพื่อนออนหวานในคลินิก

ชะลอไตเสือม

5. สรุปและประเมินผล

10 โครงการพัฒนาการคนหา 1. การรักษาผูปวยวัณโรค 1. ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อคนหาผูปวยวัณโรค รวมกับ งาน NCD 5,000 เงินบํารุง OPD

เชิงรุกในกลุมเสี่ยง Success rate มากกวารอยละ 88 รพ.สต. และ NCD รพ.มวกเหล็ก

วัณโรค 7 กลุม 2. กระจายกลุมเปาหมาย ไปยัง คลินิก NCD

3. ติดตามประเมินผล

11 โครงการพัฒนาคลีนิก 1.ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจคัด 1. จัดตั้ง คลินิกสุขภาพเทาผูปวยเบาหวาน 15,000 เงินบํารุง / / / / เวชศาสตร

สุขภาพเทา กรองเทาปละ 1 ครั้งมากกวา 60% 2. สํารวจหากลุมเปาหมายที่จะใหบริการ  จัดทําฐานชอมูล ฟนฟู

ผูปวยเบาหวาน 2.ผูปวยเบาหวานที่ผานการตรวจ ใหครบถวนและเปนปจจุบัน

คัดกรองไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการ 3. ตรวจคัดกรองเทาในคลินิกสุขภาพเทาทุกวันพุธ (คลินิคเบาหวาน)

ดูแลเทาเบื้องตน 100% โดยในผูปวยกลุมความเสี่ยงสูงที่พบภาวะแทรกซอนทางเทา

3.ผูปวยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง จะมีการจัดการภาวะแทรกซอน โดยการขูด callus

ไดรับการดูแล/ปรับรองเทา 100% และทํา off loading

4. ลงตรวจเทาที่ รพสต.ทั้ง 13 แหงและตรวจเก็บตก

5. รวบรวมขอมูล/บันทึกขอมูลลงในโปรแกรม HosXP

6. ปรับรองเทาเฉพาะรายในกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและมีภาวะ

แทรกซอนทางเทา

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ



Road map ที 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1 2 3 4

12 แผนพัฒนาระบบบริการใน 1.อัตราการสงปรึกษาทาง 1. ประชุมทีม palliative care 0 เวชศาสตร

ผูปวย palliative care กายภาพบําบัดในผูปวย 2. จัดทําแนวทางการสงปรึกษาทางกายภาพบําบัดในผูปวย ฟนฟู

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี palliative care ที่เขา palliative care

รอยละ 60 3. ออกแบบสื่อ home programe ในผูปวย palliative care

4. จัดทําสื่อ home programe ในผูปวย palliative care

5. สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

13 แผนงานใหทันตสุขศึกษา ผูสูงอายุในอําเภอมวกเหล็ก  - ตรวจสุขภาพชองปากผูมารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง 0 /  / ทันตกรรม

และตรวจฟนใน ใหบริการทันตกรรมและทันตสุขศึกษา

คลินิกโรคเรื้อรัง  - สํารวจสภาวะชองปากในผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

และใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก

ระยะเวลาดําเนินกา  ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ดานการบริการเปนเลิศ  (Service Excellence)



 



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ ป 2566 งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ(Action Plan)  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที่ 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
1 แผนจัดหาบุคลากรใหเพียงพอตามกรอบ FTE -           คณะกรรมการ HRD

2 แผนพัฒนาสมรรถนะ (อบรม) -           คณะกรรมการ HRD

3 โครงการพัฒนาองคกรแหงความสุข 1,000,000  เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

4 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 150,000     เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

5 โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรค 54,600       เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

6 โครงการเสริมสรางตนแบบผูนําสุขภาพ 103,700     เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

Road map ที 7 การ

พัฒนาและจัดการกําลังคน

ใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุก

มิติ



Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ  :  แผนงานยอยที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการอัตรากําลัง

1 2 3 4

1 แผนการสรรหา จํานวนบุคลากรที่มีอยูจริง 1. สํารวจจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริงเทียบกับ FTE 0 / / / / บริหารฯ

บุคลากรตาม ไมเกินกรอบ FTE 2. วางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอ งานบุคคล

กรอบ FTE 3. สรรหาบุคลากรทดแทน กรณี ลาออก ยาย เกษียณ

4. มีแผนการทดแทนบุคลากร

Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ  :  แผนงานยอยที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

1 2 3 4

1 แผนพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรเขารับการอบรม สงบุคลากร อบรม ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ในแผนอบรม  /  /  /  / HRD

(แผนอบรม) เพิ่มพูนสมรรถนะ>รอยละ80

Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ  : แผนงานยอยที่ 3 สรางเสริมความผาสุก ในการทํางาน

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนาองคกร รอยละความพึงพอใจ>80 1.กิจกรรมกลุมสัมพันธ 1,000,000 ปกส.  /  /  / HRD

แหงความสุข รอยละผูรวมกิจกรรม>80 2.อบรมการสรางทีมคุณภาพ

3.ประเมินความสุขชองบุคลากร (Happinometer)

งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบ

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบ

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

สอดคลองเปาประสงค : 1. มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ลําดับ แผนงานโครงการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) การจัดการกําลังคน ความสุขของคนทํางาน

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

สอดคลองเปาประสงค : 1. มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

  ผูรับผิด  

ชอบ

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

สอดคลองเปาประสงค : 2. บุคลกรมีความสุขในการทํางาน

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ



Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ  :  แผนงานยอยที่ 4 สรางเสริมสุขภาพบุคลากร

1 2 3 4

1 โครงการตรวจ รอยละบุคลากรไดรับการ 1.ใหเจาหนาที่ตรวจรางกาย ตรวจเลือด ตามเกณฑ 150,000 เงินบํารุง / / นพ.คมิก

สุขภาพประจําป ตรวจสุขภาพ 100 2.สรุปผลตรวจและแจงผลการตรวจ ทีมลูกคาสัมพันธ

3.ติดตามกลุมเสี่ยง กลุมปวยเขารับการรักษา และเตรียมปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม

2 โครงการลดเสี่ยง บุคลากรสุขภาพดี>รอยละ40 แบงทีมแขงขันออกกําลังกาย 12 ทีมๆละ10 คน 54,600 เงินบํารุง / / / / HPH

เลี่ยงโรค บุคลากรกลุมเสี่ยง<รอยละ30 1.ประชุมทีมเดือนละ 1 ครั้ง

*อาหารวางและเครื่องดื่ม120คน*25บาท*3 ครั้ง 9,000

2.แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปผลการแขงขัน

*อาหารวางและเครื่องดื่ม120คน*25บาท*2มื้อ 6,000

*อาหารกลางวัน120คน*50บาท*1มื้อ 6,000

*คาสนับสนุนวิทยากร 4 คน*1,200บาท*7ชม. 33,600

3.จัดหาอุปกรณออกกําลังกาย

3 โครงการเสริมสราง รอยละบุคลากรมีผล จัดตั้งชมรมตนแบบสุขภาพ / / / / HPH

ตนแบบผูนําสุขภาพ ตรวจสุขภาพปกติ โครงการเสริมสรางตนแบบผูนําสุขภาพ 103,700 ปกส. / / / /

เพิ่มขึ้น >รอยละ 10 1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสรางตนแบบผูนําสุขภาพ

ฝกทักษะดานการออกกําลังกาย

อาหารวางและเครื่องดื่ม200คน*25บาท*2มื้อ 10,000

อาหารกลางวัน200คน*50บาท*1มื้อ 10,000

คาวัสดุอุปกรณ 5,000

คาสนับสนุนวิทยากร 14,400

คาปาย 300

2.กิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง

สอดคลองเปาประสงค : 3. บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) การจัดการกําลังคน ความสุขของคนทํางาน

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ



Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ  :  แผนงานยอยที่ 4 สรางเสริมสุขภาพบุคลากร

1 2 3 4

โครงการเสริมสราง 3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสุขภาพ  /  / HPH

ตนแบบผูนําสุขภาพ - อาหารวางและเครื่องดื่ม200คน*25 บาท*2มื้อ 10,000

(ตอ) - อาหารกลางวัน200คน*50บาท*1มื้อ 10,000

- คาวัสดุในการจัดฐานแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสุขภาพ 12 ฐาน 24,000

ฐานละ 2000 บาท

4.กิจกรรมถอดบทเรียนความสําเร็จผูนําดานสุขภาพ  /  /

อาหารวางและเครื่องดื่ม200คน*25บาท*2มื้อ 10,000

อาหารกลางวัน200คน*50บาท*1มื้อ 10,000

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองกับกลยุทธ : 1. พัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

สอดคลองเปาประสงค : 3. บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  

ชอบลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) การจัดการกําลังคน ความสุขของคนทํางาน



 



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

1 โครงการเสริมสรางบุคลิกภาพ 50,200            เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

2 โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 87,200            เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

3 โครงการเชียร ชม แชร 22,500            เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

4 โครงการถายทอดประสบการณจากพี่สูนอง 52,250            เงินบํารุง คณะกรรมการ HRD

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 40,000            เงินบํารุง คณะกรรมการ IC

6 โครงการซอมแผนระงับอัคคีภัยและน้ําทวม 35,000            เงินบํารุง คณะกรรมการ ENV

7 แผนการดําเนินงานสนับสนุนการฝกปฏิบัติงานภาคสนามวิชาเวชศาสตรชุมชน นศพ.ป4 คณะแพทยศาสตร รพ.

รามาฯ

กลุมงานปฐมภูมิ

8 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน กลุมงานจายกลาง-ซักฟอก

9 แผนสรางเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กลุมงานจายกลาง-ซักฟอก

10 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานแพทยแผนไทย กลุมงานแพทยแผนไทย

11 แผนพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในกลุมงานบริหารฯ กลุมงานบริหารฯ

12 แผนพัฒนาการจัดปฐมนิเทศบุคลากรเขาใหม กลุมงานบริหารฯ

13 แผนพัฒนาการประเมินผลปฏิบัติงาน ประจําป กลุมงานบริหารฯ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

Road map ที 7 

การพัฒนาและ

จัดการกําลังคนให

เกิดศักยภาพสูงสุด

ในทุกมิติ



Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

1 2 3 4

1 โครงการเสริมสราง รอยละความพึงพอใจ > รอยละ80 1. อบรมบุคลากรดานการพัฒนาบุคลิกภาพผูใหบริการ 36,800 เงินบํารุง / / / / HRD

บุคลิกภาพ ขอรองเรียนพฤติกรรมบริการ 0    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 150 คน*25 บาท*2มื้อ 7,500

   - คาอาหารกลางวัน 150 คน*50 บาท 7,500

   - คาสนับสนุนวิทยากร 2 คน*1,200 บาท*7 ชม. 16,800

   - คาวัสดุอุปกรณ 5,000

2. ศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก 13,400

   - คาจางเหมารถตูโดยสารรวมน้ํามันเชื้อเพลิง 2 คัน*4,000บ. 8,000

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน*25 บาท*2มื้อ 1,000

   - คาอาหารกลางวัน 20 คน*50 บาท 1,000

   - คาสนับสนุนวิทยากร 1 คน*600 บาท*4 ชม. 2,400

   - คาของที่ระลึก 1,000

2 โครงการพัฒนา รอยละหนวยงานมีผลงานวิจัย>80 จัดอบรม R2R ตอเนื่อง ใหกับเจาหนาที่ 87,200 เงินบํารุง  /  /  /  / HRD

งานประจํา รพ.มีผลงานวิจัยเผยแพร    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คน*25 บาท*2มื้อ*7ครั้ง 14,000

สูงานวิจัย(R2R) อยางนอย 2 เรื่อง    - คาอาหารกลางวัน 40 คน*50บาท*7ครั้ง 14,000

   - คาสนับสนุนวิทยากร 2 คน*400 บาท*7 ชม.*7ครั้ง 39,200

   - คาจางเหมาจัดทํารูปเลมผลงาน 10,000

   - คาวัสดุอุปกรณ 10,000

3 โครงการเชียร ชม แชร บุคคลตนแบบ 4ดาน 1. คนหาบุคคลตนแบบ 22,250 เงินบํารุง /  / HRD

โรงพยาบาลมวกเหล็ก 2. เชิดชูบุคคลตนแบบ

ป 2566 3. วันประกาศผล

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุม 15คน*25 บาท*2 ครั้ง 750

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อบรม 200 คน*25 บาท 5,000

   - คาอาหารกลางวัน 200 คน*50 บาท 10,000 HRD

   - คาวัสดุสํานักงาน 1,500

   - คาจางเหมาทํากรอบพรอมใบประกาศ 12 ชุด*250บาท 3,000

   - คาจางทําปายเชิดชูบุคคลตนแบบ 2 ชุด*1,000 บาท 2,000

ลําดับ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 

 ชอบ
ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)



Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

1 2 3 4

4 โครงการถายทอด รอยละความพึงพอใจ>80 วันทํากิจกรรมบอกเลาเรื่องราวจากผูเกษียณ 52,250 เงินบํารุง / HRD

ประสบการณจากพี่สูนอง รอยละผูรวมกิจกรรม>80  -คาอาหารวางและเครื่องดื่มวันประชุมกรรมการ15คน*25บ.*2ครั้ง 750

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน*25 บาท 5,000

 - คาอาหารเย็น 200 คน*150 บาท 30,000

 - คาวัสดุสํานักงาน 5,000

 - คาจางเหมาทํากรอบ1 ชุด*1500บาท 1,500

 - คาจางเหมาตกแตงสถานที่ 10,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.จํานวนบุคลากรกลุมเปาหมาย 1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุน 20,000 เงินบํารุง / / / / ทีม IC

บุคลากรในการปองกัน เขารวมการอบรม รอยละ100 ฝกปฏิบัติ 4 ฐาน : การใส-ถอด PPE, HH, Sharp injuryและ

และควบคุมการติดเชื้อ standard precautions & Transmittion precautions

2.อัตราการติดเชื้อใน รพ. = 0 2. จัดการประชุมคณะกรรมการทีม 6 ครั้ง/ป

3.การใช PPE ถูกตอง 3. จัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจหนวยงาน (IC Round) 6 ครั้ง/ป

รอยละ 90 4. วิเคราะหการติดเชื้อตามตําแหนงที่สําคัญทุก 1 เดือน

5. จัดอบรมครูพี่เลี้ยงใหกับพยาบาลประจํารพ.สต. 12 แหง

สถานีอนามัยเฉลิมฯ 1 แหงและ PCC อีก 2 แหง เพื่อนํา

ความรูเรื่องการใช PPE ไปสอนใหกับอสม.และแกนนําชุมชน

4.การลางมือของบุคลากรถูกตอง 1. มอบหมายให ICWN ทุกหนวยงานประเมินการลางมือของ 5,000 เงินบํารุง  /  / ทีม IC

7 ขั้นตอน รอยละ100 ลางถูกตอง เจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบทุก 1 เดือน สงขอมูล

ดวย 5 moment รอยละ 90 ผลการประเมินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2. จัดทีมตรวจเยี่ยมสุมสังเกตการลางมือของบุคลากรทุกหนวยงาน

3. จัดทํา Standy model การลางมือ

4. จัดกิจกรรมรณรงคการลางมือในวันลางมือโลก

5. รายงานผลการลางมือในตัวชี้วัด 9 มาตรฐานทุก 1 เดือน

5. มีคูมือปองกันและควบคุมการ 1. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและ 15,000 เงินบํารุง / / ทีม IC

ติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกหนวยงาน ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลใหทันสมัย

2. จัดทําคูมือปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

มอบใหกับทุกหนวยงาน

  ผูรับผิด 

 ชอบ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา



Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

1 2 3 4

6 โครงการซอมแผนระงับ มีการซอมแผนอยางนอย 1. อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 35,000 เงินบํารุง / / ทีม ENV

อัคคีภัยและน้ําทวม ปละ 1 ครั้ง 2. ซอมแผนอัคคีภัยและน้ําทวม

3. ตรวจสอบระบบไฟฟารอบโรงพยาบาล เชน สายไฟ

หมอแปลงไฟ ตูควบคุมไฟฟา

4. ทดสอบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และระบบเสียงตามสาย

5. เฝาระวังติดตามระดับน้ําในลําคลองในชวงหนาฝน

6. ตรวจสอบ/ทดสอบกริ่งแจงเตือนน้ําทวม

7 แผนการดําเนินงานสนับสนุน ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 1. วางแผนเตรียม บานพัก อาหาร ยานพาหนะ สถานที่ ชุมชมที่ลงทํา 0 เงินจากคณะฯ / / กนกนาฎ

การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม แหลงฝกภาคสนามฯ HP และ PHC สงใหแก มหาวิทยลัย ฯ โอนเขาบัญชี ศรีนวล

วิชาเวชศาสตรชุมชน 2. ประชุม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา PHC เงินสวัสดิการ / / /

นศพ.ป4 คณะแพทยศาสตร โรคเรื้อรัง(NCD) ที่กําหนด

รพ.รามาฯ 3. วางแผน การลงฝกหนวยงาน ในโรงพยาบาล / / /

4. ประสานและออกชุมชน ในการทํา HP / / /

5. ประสานผูนําชุมชน ในการคืนขอมูล / / /

6. เตรียมความพรอมเพื่อรับการลงนิเทศ จากคณะอาจารย / / /

8 แผนพัฒนาศักยภาพ 1.บุคลากรมีสมรรถนะ/อบรม/ 1. จัดใหมีการประชุมในหนวยงาน 1 ครั้งตอเดือนอยางสม่ําเสมอ 0  /  /  /  / จายกลาง

บุคลากรในการปฏิบัติงาน ประชุม  อยางนอย 10 วันตอคน/ป 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรในหนวยงาน อยางนอย 2 ครั้งตอป ซักฟอก

3. สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมฟนฟูความรูทางวิชาการตาม

ความเหมาะสม

9 แผนสรางเสริมสุขภาพและ 1.บุคลากรทุกคนไดรับการตรวจ 1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพประจําปทุกคน 0  /  /  /  / จายกลาง

วัฒนธรรมความปลอดภัย สุขภาพประจําป และมีผลการตรวจ 2. สงเสริมการสรางสภาวะสุขภาพที่ดี ในการลดเสี่ยง เลี่ยงโรค  ซักฟอก

ในการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้น 3. จัดหาอุปกรณปองกัน (PPE) ที่เหมาะสมกับการฏิบัติงาน

2.จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในงาน 4. นิเทศ/กํากับ ติดตามใหบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความปลอดภัย

เปน 0 5. กําหนดใหมีการทํา 5ส ของหนวยงานทุกเดือนอยางสม่ําเสมอ

6. ปรับภูมิทัศนที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)



Road map ที 7 การพัฒนาและจัดการกําลังคนใหเกิดศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ

1 2 3 4

10 แผนพัฒนาศักยภาพ 1.บุคลากรงานแพทยแผนไทยไดรับ 1. ศึกษาดูงานและเพิมพูนองคความรูดานการแพทยแผนไทย 0 /  / แพทยแผนไทย

บุคลากร การพัฒนาสมรรณะ งานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 20 เมืองทองธานี

งานแพทยแผนไทย ดานแพทยแผนไทย ใหกับบุคลากรงานแพทยแผนไทย/ผูชวยแพทยแผนไทย

11 แผนพัฒนาศักยภาพ ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรม 1. เจาหนาที่พัสดุที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจาง 15,600 เงินบํารุง /  / งานพัสดุ

เจาหนาที่บริหาร รอยละ 100 ของหนวยงานแตละหนวยงานไดรับการอบรมตาม

หลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง (จํานวน 4 คน)

**คาลงทะเบียน 3,900 บาทตอคน

อบรม จนท.ผูปฏิบัติ 3,900x4= 15,600 บาท

2. เจาหนาที่การเงินและบัญชี ไดรับการอบรมตามหลักสูตร 15,600 เงินบํารุง /  / งานการเงิน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง (จํานวน 4 คน) และบัญชี

**คาลงทะเบียน 3,900 บาทตอคน

อบรม จนท.ผูปฏิบัติ 3,900x4= 15,600 บาท

3. พนักงานขับรถยนตไดรับการอบรมเรื่องการขับขี่รถพยาบาล 3,500 เงินบํารุง /  / งานธุรการ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 คน

**คาลงทะเบียน 3,500 บาทตอคน

อบรม จนท.ผูปฏิบัติ 3,500x1= 3,500 บาท

12 แผนพัฒนาการจัดปฐมนิเทศ บุคลากรที่เขาใหมไดรับการ 1. จัดอบรมใหความรูบุคลากรที่เขาใหม 1 วัน ติดตามประเมินผล / / / / งานบุคคล

บุคลากรเขาใหม ปฐมนิเทศรอยละ 100 การปฏิบัติงานโดย หน.หนวยงาน เมื่อครบ 3 เดือน 6 เดือน  12 เดือน

2. ทบทวนรูปแบบคูมือ เพื่อจัดจางทําคูมือปฐมนิเทศ

(อบรม และคาจัดทําคูมือ)

13 แผนพัฒนาการประเมินผล รอยละ 100 ของหนวยงาน 1. ตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมินที่ใชในการประเมินแตละ 0 / / / / งานบุคคล

ปฏิบัติงานประจําป ประเมินผลการทํางานไดครบถวน ประเภทการจาง

ถูกตอง ทันเวลา 2. ชี้แจงแบบประเมินใหทุกหนวยงานทราบ

3. ชี้แจงหลักเกณฑการประเมินผลงาน และกําหนดกรอบเวลา

4. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 

 ชอบ



 



Road map ที 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล  :  แผนงานยอยที่ 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนา จํานวนขอรองเรียนการทุจริต 1. ประชุมชี้แจงคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม 20,000 เงินบํารุง / / / / ชมรมจริยธรรม

ความรูบุคลากร ใน ของเจาหนาที่ = 0 2. ประสานงานวิทยากร และหนวยงานที่จะตองเขารับการอบรม

การตอตานการทุจริต ITA ผานเกรฑการประเมิน 3. จัดทําโครงการ กําหนดผูรับผิดชอบ และเสนอโครงการ

และการกระทําผิด 4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

วินัย รพ.มวกเหล็ก 5. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน

2 โครงการอบรม 1. ทุกหนวยงานใน รพ. มีผัง 1. ประชุมชี้แจงคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม 22,600 เงินบํารุง คณะกรรมการ

เชิงปฏิบัติการดาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 2. ประสานงานวิทยากร และหนวยงานที่จะตองเขารับการอบรม บริหาร

การบริหารความเสี่ยง ตามระบบ Flow Chart ที่เปน 3. จัดทําโครงการ กําหนดผูรับผิดชอบ และเสนอโครงการ โรงพยาบาล

และระบบการควบคุม ภารกิจหลัก 4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ภายใน 2. ทุกหนวยงานใน รพ. มีการ *คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 38 คน*25 บาท*2มื้อ

โรงพยาบาล วิเคราะหความเสี่ยง *คาอาหารกลางวัน 38 คน*50 บาท

*คาสนับสนุนวิทยากร 2 คน*1,200 บาท*7 ชม.

*คาวัสดุอุปกรณ

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง

สอดคลองกับกลยุทธ : 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล

สอดคลองเปาประสงค : 1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพที่ดี 2. ธํารงไวซึ่งระบบคุณภาพมาตรฐานใหยั่งยืน

ลําดับ แผนงานโครงการ



Road map ที 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล  : แผนงานยอยที่ 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานใหยั่งยืน

1 2 3 4

1 โครงการสรางเสริม ศูนยพัฒนาคุณภาพเปนแหลง 1.จัดสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรู และเขาถึงเครื่องมือ 50,000 เงินบํารุง √ ศูนยพัฒนา

การเรียนรูมาตรฐาน เรียนรูมาตรฐานและเครื่องมือ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คุณภาพ

และเครื่องมือที่ใชใน คุณภาพ 2.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใชเครื่องมือคุณภาพในการพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพ ระบบงาน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานทุกหนวยงาน

โรงพยาบาล (ขอจัดกิจกรรมนอกสถานที่)

2 โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรที่เขารับการอบรม 1.สงแสริมมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมการประชุมวิชาการ 30,000 เงินบํารุง √ ศูนยพัฒนา

บุคลากรในการ มหกรรมคุณภาพสงผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพแหงชาติ (HA National Forum) คุณภาพ

ขับเคลื่อนและพัฒนา วิชาการ/นวัตกรรม อยางนอย ครั้งที่ 24 เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและเปดโลกทัศนในการชม

ระบบบริการใหมี คนละ 1 เรื่อง ผลงานที่เกิดจากความภาคภูมิใจในงานประจํา

คุณภาพและความ

ปลอดภัย

3 โครงการเตรียมความ 1.ระบบงานสําคัญมีการพัฒนา 1.กําหนดกรอบเวลาในการเตรียมความพรอมของทีม 35,000 เงินบํารุง / / ศูนยพัฒนา

พรอม สําหรับการ คุณภาพและไดรับการประเมิน และระบบงานสําคัญ คุณภาพ

เยี่ยมเฝาระวัง ประสิทธืภาพอยางตอเนื่อง 2.รวมกับทีมนําในการวางแผนติดตามผลการพัฒนาตาม คาอาหาร10,000
 คาเยี่ยมสํารวจ 25,000

(Surveillance Survey) 2.โรงพยาบาลมีความพรอม ขอเสนอแนะจากการเยี่ยมรับรอง(RS3)

ในการเยี่ยมเฝาระวัง 3.ติดตามรายงานความกาวหนาของแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะ

4.ปรับปรุงขอมูลในเอกสารการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

ฉบับที่5และ SAR 2022

5.รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง

สอดคลองกับกลยุทธ : 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล

สอดคลองเปาประสงค : 2. ธํารงไวระบบคุณภาพมาตรฐานใหยั่งยืน

ลําดับ แผนงานโครงการ



สอดคลองเปาประสงค : 2. ธํารงไวระบบคุณภาพมาตรฐานใหยั่งยืน

Road map ที 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล  : แผนงานยอยที่ 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานใหยั่งยืน

1 2 3 4

โครงการเตรียมความ 5.รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ศูนยพัฒนา

พรอม สําหรับการ ความสมบูรณของเอกสารที่เกี่ยวของกับการเยี่ยมเฝาระวัง คุณภาพ

เยี่ยมเฝาระวัง 6.ประสานงานกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(Surveillance Survey) 7.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวังโดย

(ตอ) Surveyor จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(องคการมหาชน) 1 manday

4 โครงการสงเสริม จํานวนผลงานคุณภาพตอ 1.สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประจําป 2566 50,000 เงินบํารุง / / / ศูนยพัฒนา

กระบวนการ หนวยงานตอป 2.พัฒนาระบบการรวบรวม เก็บขอมูลผลงานคุณภาพผาน คุณภาพ

แลกเปลี่ยน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

เรียนรูเพื่อการพัฒนา 3.ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพรผลงานคุณภาพผานสื่อโซเชียลอยาง

คุณภาพอยางยั่งยืน สรางสรรคเพิ่มการเขาถึงและการนําไปใชประโยนในการพัฒนางาน

4.จัดทํามาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลฉบับที่5 เพื่อมอบใหกับ

ทุกหนวยงานไดนําไปใชในการทําความเขาใจในขอกําหนดของ

มาตรฐานคุณภาพที่สําคัญและนําไปใชในงานประจํา

5. จัดกิจกรรม 2P Safety 2023

งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง

สอดคลองกับกลยุทธ : 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



Road map ที 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย :  แผนงานยอยที่ 3 การพัฒนาระบบบันทึกเวชระเบียนผูปวยแบบอิเล็กทรอนิกส

1 2 3 4

1 แผนพัฒนาระบบบันทึก 1. ระยะเวลารอคอยผูปวยนอก 1. พัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนผูปวยแบบอิเล็กทรอนิกส 3,470,000 คาใชสอย

เวชระเบียนผูปวยแบบ 2. Smart Hospital ประเด็น - ปรับระบบ HOSxP Up version HOSxP เปน version 4 XE 1,800,000 คาใชสอย / / / /

อิเล็กทรอนิกส Smart Service ผานเกณฑ - พัฒนาระบบ IPD paperless ระบบจัดการขอมูลผูปวยใน 980,000 คาใชสอย / / / /

อัจฉริยะ 2 Ward (ชาย,หญิง)

- พัฒนาระบบ Iventory ระบบคลังยา 490,000 คาใชสอย / / / /

 - พัฒนาระบบการเชื่อมขอมูลอุปกรณการแพทย 200,000 คาใชสอย

Road map ที 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย : แผนงานยอยที่ 4 พัฒนา administration transformation

1 2 3 4

1 แผนพัฒนา 1. งาน Back office มีโปรแกรม 1. คาโปรแกรมสนับสนุนการใชงาน Back office

administration สนับสนุนการใชงานทุกระบบ - โปรแกรมดานพัสดุ (จัดซื้อโปรแกรม Smart Office) 150,000 คาใชสอย / / / / บริหารฯ

transformation 2.มีโปรแกรมอิเล็คทรอนิกสใช - ระบบการเงินอิเล็คทรอนิกส

งานมากกวา 3 โปรแกรม - โปรแกรมสารบรรณอิเล็คทรอนิกส

- โปรแกรมจองหองประชุมออนไลน

- โปรแกรมขอรถยนตราชการออนไลน

- โปรแกรมลาออนไลน

- โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร

- โปรแกรมสแกนลายนิ้ว สแกนมานตาเขาออกงาน

 - โปรแกรมสงซอมออนไลน

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง

สอดคลองกับกลยุทธ : 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

สอดคลองเปาประสงค : 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

สารสนเทศ,ศูนย

เทคโนโลย,ีงาน

บริการผูปวย,

งานเวชระเบียน

และสถิติ

  ผูรับผิด  ชอบ

  ผูรับผิด  ชอบ

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ



สอดคลองกับกลยุทธ : 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

สอดคลองเปาประสงค : 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

Road map ที 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย  :  แผนงานยอยที่ 5 การเตรียมความพรอมใชของระบบคอมพิวเตอรเครือขาย

1 2 3 4

1 แผนการเตรียมความ 1. ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 1. คาจางเหมาจัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรโรงพยาบาลใหม 500,000 คาใชสอย / / / / ศูนยเทคโนโลยี

พรอมใชของระบบ พรอมใช 2. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน

คอมพิวเตอรเครือขาย

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง

สอดคลองกับกลยุทธ : 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

สอดคลองเปาประสงค : 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

Road map ที 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย  :  แผนงานยอยที่ 6 พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพ

1 2 3 4

1 แผนพัฒนาระบบ 1. รอยละความสมบรณของ 1. พัฒนาคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ 0 / / / / ศูนยเทคโนโลยี

คลังขอมูลสุขภาพ ขอมูล 43 แฟม

งบ ประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  ชอบ

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  ชอบ

งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ลําดับ แผนงานโครงการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม



สอดคลองกับกลยุทธ : 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

สอดคลองเปาประสงค : 2. นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทยมาใชใหมีประสิทธิภาพ

Road map ที 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย  : แผนงานยอยที่ 7 พัฒนาระบบการใหบริการการแพทยทางไกล

1 2 3 4

1 แผนพัฒนาระบบการ 2. รอยละการใหบริการการ 1. พัฒนาระบบการแพทยทางไกลในกลุมเปาหมาย PCC 100,000 เงินบํารุง / / / / สารสนเทศ,

ใหบริการการแพทย แพทยทางไกลในกลุมเปาหมาย ผูปวยกลุมเปราะบาง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง(Telemedicine) ศูนยเทคโนโลยี,

ทางไกล PCC ผูปวยกลุมเปราะบาง PCC,งาน NCD

ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 2. พัฒนาระบบนัดออนไลน 100,000 เงินบํารุง / / / / สารสนเทศ,

(Telemedicine) ศูนยเทคโนโลยี,

งานบริการผูปวย

2 พัฒนาระบบนัด 1.มีระบบนัดออนไลน ที่สามารถ 1.จัดทําระบบนัดออนไลน สําหรับผูรับบริการ 100,000 เงินบํารุง สารสนเทศ

ออนไลน ใชงานไดจริง

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง



Road map ที 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลัง  :  แผนงานยอยที่ 8 การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง

1 2 3 4

1 โครงการขับเคลื่อน ระดับวิกฤตทางการเงินไมเกิน 1.ประชุมสรุปวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังทุกไตรมาส 2,000 เงินบํารุง / / / / CFO

การเฝาระวัง ระดับ 3 ทบทวนเพื่อพัฒนาระบบการเงิน

สถานการณการเงิน คาอาหารวาง 25 บาท * 20 คน * 4 ครั้ง

การคลัง (CFO) 2.จัดทําแผน LOI เพิ่มรายไดลดคาใชจาย

3.สรางกลไกควบคุมกํากับการจัดเก็บรายไดและควบคุมรายจาย

4.สรุปวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังทุกเดือนเสนอ

คณะกรรมการบริหารเพื่อควบคุมกํากับแผนรายรับรายจาย

2 แผนพัฒนา 1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียก 1.งานเรียกเก็บสงลูกหนี้รายวันใหนักบัญชีเพื่อบันทึกขอมูล 0 / / / / ศูนยจัดเก็บ

ประสิทธิภาพ เก็บหนี้ สิทธิ UC ลูกหนี้รายวัน รายได

การเรียกเก็บหนี้ 2. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียก 2. นักบัญชีลงบันทึกขอมูลลูกหนี้รายวัน
เก็บหนี้ สิทธิ ปกส. 3.งานเรียกเก็บสงขอมูลการเรียกเก็บรายเดือน เพื่อยัน
3. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียก ยอดกับนักบัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
เก็บหนี้ สิทธิ ขาราชการ 4.นักบัญชีดําเนินการยืนยันยอดลูกหนี้กับงานเรียกเก็บ

และปรับปรุงลูกหนี้ในระบบบัญชีใหเทากัน

5. นักบัญชีดําเนินการตัดลูกหนี้ทางบัญชีหลังไดรับเงินโอน

ใหเปนปจจุบัน

6.ติดตามผลการดําเนินงาน เกณฑประสิทธิภาพทางการ
เงิน (7 plus efficiency) ทุกเดือน

สอดคลองเปาประสงค : 1. เพิ่มรายรับ ลดรายจาย กํากับการติดตามลูกหนี้

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ ประมาณ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคลองกับกลยุทธ : 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลัง

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ   ผูรับผิด  ชอบ

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ระบบขอมูล การเงินการคลัง



 



Road map ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

1 แผนสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย เงินบํารุง คณะกรรมการเครื่องมือ

2 โครงการอบรมการบํารุงรักษาและทบทวนการใชเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง 9,500             เงินบํารุง คณะกรรมการเครื่องมือ

3 แผนการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก เงินบํารุง คณะกรรมการเครื่องมือ

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 20,000            เงินบํารุง คณะกรรมการ RM

5 โครงการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ป2566 32,000            เงินบํารุง คณะกรรมการชมรมจริยธรรม

6 แผนรพ.คุณธรรม และความโปรงใส เงินบํารุง คณะกรรมการชมรมจริยธรรม

7 โครงการสงเสริมภาพลักษณ โรงพยาบาล 20,000            เงินบํารุง คณะกรรมการ กบร.

8 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน กลุมงานบริหารฯ

9 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (2566-2570)และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 124,780          เงินบํารุง กลุมงานประกันสุขภาพฯ

10 โครงการสื่อสาร ยุทธศาสตร สูการปฏิบัติ 40,000            เงินบํารุง กลุมงานประกันสุขภาพฯ

11 แผนพัฒนาระบบการจัดการขอมูลตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ (THIP) เงินบํารุง ศูนยพัฒนาคุณภาพ

12 แผนพัฒนาระบบเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง กลุมงานบริหารฯ

13 แผนพัฒนาการตรวจสอบภายในระดับอําเภอ กลุมงานบริหารฯ

14 แผนพัฒนาระบบยานพาหนะฯ กลุมงานบริหารฯ

15 แผนพัฒนา เพื่อทดสอบความชํานาญและมาตรฐานการตรวจวิเคาระหทางหองปฎิบัติการ กลุมงานเทคนิกการแพทย

16 แผนพัฒนา เพื่อรับการประเมินรับรองมาตรฐานหองปฎิบัติการ (LA) ครั้งที่ 3 กลุมงานเทคนิกการแพทย

17 แผนการสอบเทียบเครื่องมือทางหองปฎิบัติการ เงินบํารุง กลุมงานเทคนิกการแพทย

1 แผนพัฒนาการนัดหมายผูปวย โดยใชระบบออนไลน กลุมงานกายภาพ

2 แผนพัฒนาระบบบันทึกเวชระเบียนผูปวยแบบอิเล็กทรอนิกส กลุมงานประกันสุขภาพฯ

3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนผูปวยนอก กลุมงานประกันสุขภาพฯ

4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนผูปวยใน กลุมงานประกันสุขภาพฯ

5 แผนพัฒนาสรางหลักประกันในพื้นที่และจัดทําฐานขอมูลผูพิการ กลุมงานประกันสุขภาพฯ

6 แผนปฏิบัติงานการเตรียมความพรอมใชของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยี

7 แผนปฏิบัติงานการความพรอมใชของสื่อสารสนเทศโรงพยาบาล ศูนยเทคโนโลยี

8 แผนพัฒนาระบบการใหบริการการแพทยทางไกล ศูนยเทคโนโลยี

9 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร 21,600            เงินบํารุง ศูนยเทคโนโลยี

10 โครงการพัฒนาการผลิตสื่อดิจิตัล โรงพยายาลมวกเหล็ก 50,000            เงินบํารุง ศูนยเทคโนโลยี,งานสุขศึกษา,ปชส.

11 โครงการพัฒนาระบบ administration transformation กลุมงานบริหารฯ

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566
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Road map ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ แหลงงบฯ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

12 แผนพัฒนาระบบการสั่งรายการตรวจชันสูตร จาก  รพสต. กลุมงานเทคนิกการแพทย

13 แผนพัฒนาระบบบันทึกเวชระเบียน กลุมงานผูปวยใน

1 โครงการพัฒนาเสริมประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินชดเชยควาบริการทางการแพทย 31,200            เงินบํารุง กลุมงานประกันสุขภาพฯ

2 โครงการพัฒนาศูนยจัดเก็บรายไดโรงพยาบาล 12,400            เงินบํารุง ศูนยจัดเก็บรายได

Road map ที 
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Road map ที 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล

1 2 3 4

1 แผนสอบเทียบเครื่องมือ 1.เครื่องมือทางการแพทยไดรับ 1. สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทยของ รพ . 140,730 หมวดใชสอย / คกก.เครื่องมือ

ทางการแพทย การสอบเทียบรอยละ 100 ครอบคลุมถึง รพ.สต ทุกแหง และ สอน.

 - คาสอบเทียบ รพ.มวกเหล็ก =- 95,230 บาท

 - คาสอบเทียบ รพ.สต.13 แหง ๆ ละ 3,500 =  45,500 บาท

รพ. เนนเครื่องมือความเสี่ยงสูง

รพ.สต. เนน การสอบเทียบ

 - เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องชั่งน้ําหนัก  เครื่องวัดฮีมาโตคริต

2 แผนบํารุงรักษาและ 1.อุบัติการณความไมพรอมใชของ กิจกรรมตรวจเข็คและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 0 / / กํากับติดตาม

ทบทวนการใช เครื่องมือแพทยความเสียงสูงเปน 1. ตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยโดย ผลการตรวจสอบ

เครื่องมือแพทย 0 ครั้ง / ป เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดังนี้ โดยทีม INS

ที่มีความเสี่ยงสูง 2.รอยละ 100 ของบุคลากร - ตรวจสอบเครื่องมือแพทยตาม Check list ทุกวัน

พยาบาลผูปวยใน พยาบาล ER ทุกเวร เมื่อพบความผิดปกติใหบันทึกและแจง หน.เวร

พยาบาลผูปวยนอก พยาบาลหอง แจงทีมเครื่องมือ ฯ เพื่อดําเนินการ

คลอด จนท.ใหม และผูที่เกี่ยวของ - เครื่องมือสําคัญตองมีคูมือการใชงานฉบับยอติดไว

กับเครื่องมือแพทยสามารถทดสอบ ที่เครื่อง เพื่อใหสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได

ความพรอมใชของเครื่องมือชวยชีวิต 2. มีการสอนใชเครื่องมือแพทยใหกับเจาหนาที่ใหม โดย

และสามารถบํารุงรักษาใชงานได หนวยงาน เรื่องการใชงานและการบํารุงรักษา

ถูกตอง เมื่อมีเครื่องมือแพทยเขามาใหม จะจัดใหมีการ

อบรมการใชเครื่องมือโดยบริษัทผูขาย

3.เจาหนาที่ รพ.และ จนท.รพ.สต กิจกรรมอบรม การบํารุงรักษาและทบทวนการใชเครื่องมือ 9,500 เงินบํารุง / / /  / คกก.เครื่องมือ

สามารถดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ แพทยที่มีความเสี่ยงสูง

แพทยเบื้องตนได 1. จัดอบรมฟนฟูทบทวนการใชเครื่องมือชวยชีวิต

ความเสี่ยงสูง และการบํารุงรักษาเครื่องมือชวยชีวิต

โดยบุคลากรของโรงพยาบาลมวกเหล็ก

อาหารวาง+เครื่องดื่ม+อาหารกลางวัน

71คน*100บาท*1 วัน = 7,100 บาท

คาวิทยากร 1 คน 400 บาท*6 ชม*1 วัน= 2,400 บาท

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ
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Road map ที 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดวยหลักธรรมาภิบาล

1 2 3 4

3 แผนจัดตั้งศูนยเครื่องมือ 1. เครื่องมือแพทยความเสี่ยงสูง 1. ใหสถานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเปนศูนยเครื่องมือแพทย 0  /  /  /  / คกก.เครื่องมือ

ทางการแพทย กลาง ต่ําไดรับการบํารุงรักษาอยาง 2. การบํารุงรักษา

โรงพยาบาลมวกเหล็ก มีประสิทธิภาพพรอมใช

2. เครื่องมือแพทย เพียงพอ 1. สงชางซอมบํารุงไปอบรมการบํารุงรักษาเชิงปองกัน /

พรอมใชปลอดภัย ไดมาตรฐาน เครื่องมือแพทย 1 คน x 5,000= 5,000 บาท

4 โครงการพัฒนาระบบ 1.รอยละ 80 วัดความรูความเขาใจ 1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองคกร 15,000 เงินบํารุง  /  / คกก.RM

บริหารความเสี่ยง จากผูเขารวมกิจกรรม RM rally   - อบรมเจาหนาที่ (RM rally)

2. การรายงานความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรพ.ทุกเดือน 5,000 เงินบํารุง  /  /  /  /

มากกวา 300 เรื่อง

3.รอยละของอุบัติการณ ระดับ E-I 3. ประชุมวิเคราะหหา RCA ในความเสี่ยงระดับ E-I ตอเนื่อง  /  /  /  /

ไดรับการวิเคราะหสาเหตุ (RCA)และ ทุกไตรมาส

แกไขอยางเปนระบบคิดเปน

รอยละ80

5 โครงการสงเสริม 1.รอยละความพึงพอใจตอกิจกรรม 1. กิจกรรมทําบุญประกอบพิธีสงฆและจัดกิจกรรมในวันสําคัญ 32,000 เงินบํารุง / / ชมรมจริยธรรม

จริยธรรม 2.บุคลากรมีสมรรถณะดาน จํานวน 3 ครั้ง/ป จํานวนครั้งละ 100 คน

คุณธรรม ป 2566 จริยธรรม    1.1 ทําบุญวันสําคัญทางศาสนา วันขึ้นปใหม

คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 50 บาท *100 คน

   1.2 ทําบุญวันสําคัญทางศาสนา วันกอตั้งโรงพยาบาล

คาอาหารวาง 2 มื้อ จํานวน 50 บาท * 100คน

คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 50 บาท *100 คน

   1.3 กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต

คาอาหารวาง 1 มื้อ จํานวน 25 บาท * 200คน

คาวัสดุในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต 3,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ 150 บาท

2. สงเสริมใหเจาหนาที่บุคลากร มีสมรรถณะ 7 วัน/ป

ทั้งในรพและนอกสถานที่ จิตอาสา

ตางๆตามอัธฌาศัยในวันสําคัญตางๆ

กิจกรรมตัวชี้วัดโครงการ
งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ
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1 2 3 4

6 โรงพยาบาลคุณธรรม 1.หนวยงานผานการประเมิน รพ. 1. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม รพ. 0 / / / / ชมรมจริยธรรม

และความโปรงใส คุณธรรมระดับ5ทุกหนวยงาน100% 2. ดําเนินงานทบทวนอัตลักษณของโรงพยาบาล

2.ปลูกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและ และหนวยงาน เขาใจพฤติกรรมบงชี้ของหนวยงาน

พฤติกรรมซื่อสัตย สุจริต 3. ประชาสัมพันธกิจกรรม

3.บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา    3.1 กิจกรรมสื่อสารความรูดานจริยธรรม คุณธรรม

ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล

ปองกันการปราบปรามทุจริต    3.2 ติดตามผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน การลงเยี่ยมหนวยงาน

4.บุคลากรใหมไดรับการปฐมนิเทศ 4. ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในรอบ6 เดือน

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส และสงรายงานการดําเนินใหชมรมจริยธรรม สป.

7 โครงการสงเสริม 1. ประชุมคณะทํางาน 20,000 เงินบํารุง / / / ทีมนําฯ

ภาพลักษณ 2. พิจารณารูปแบบการประชาสัมพันธโรงพยาบาล

โรงพยาบาล 3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ แฟม, แผนพับเพื่อสงเสริมภาพลักษณ

โรงพยาบาล

8 โครงการพัฒนาระบบการ หนวยงานรายผลการควบคุมภายใน 1. ประชุม คกก.ควบคุมภายใน รพ. 2 ครั้ง/ป 0 บริหาร

ควบคุมภายใน ครบถวน ทันเวลา 2. ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานโดย คกก.

3. ชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินการควบคุมภายในใหหนวยงานทราบ

9 โครงการจัดทําแผน 1.ระดับความสําเร็จของการ 1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (2566-2570)และ 124,780 เงินบํารุง / ประกัน

ยุทธศาสตร5 ป ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 สุขภาพ

(2566-2570) และการ    1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (2566-2570) -

จัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ป 2566    1.2 ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน แผนจัดซื้อจัดจางและแผนงาน -

โครงการทีมครอมสายงานและกลุมงาน ประจําปงบประมาณ 2566

   1.3 กิจกรรมประชุมปรับแผนกลางป 2566 - /

   1.4 กิจกรรมประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ป 2566 - /

2. พัฒนาระบบการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ ใหบุคลากรในโรงพยาบาล - / / / /

และผูรับบริการรับทราบอยางตอเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 
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3. กิจกรรมผูบริหารพบปะหนวยงานทุก 3 เดือน - / /

4. จัดทําตารางออกพื้นที่เพื่อแนะนําทีมผูบริหารและรับฟงเสียงชุมชน - / / /

5. สรุปและติดตามตัวชี้วัดและแผนงานโครงการของ รพ. ทุกไตรมาส - / / / /

6. จัดหาโปรแกรม Cock pit มาชวยในการประเมินและติดตาม 30,000 เงินบํารุง /

7. สรุปและติดตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลทุก 1 เดือน - / / / /

8. สรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโรงพยาบาล ป 2565 ครึ่งป

/ /

10 โครงการสื่อสารยุทธศาสตร 1.เจาหนาที่รับทราบทิศทางการ โครงการสื่อสาร ยุทธศาสตร สูการปฏิบัติ 40,000 เงินบํารุง ประกัน

สูการปฏิบัติ พัฒนา รพ. มากกวารอยละ 90  - อบรมเจาหนาที่ทุกกลุมงานสงเสริมคุณคาของงาน สุขภาพ

 - ประชุมคณะทํางานเพื่อทบทวนกระบวนการสื่อสารวิสัยทัศน

สูการปฏิบัติ

 - จัดกิจกรรมทบทวนคุณคาของงานมุงสูวิสัยทัศนืโรงพยาบาล

(80 คนรวมอาหาร 3 มื้อ)

 - ประเมินผลการรับรูยุทธศาสตรืสูการปฏิบัติ

11 แผนพัฒนาระบบการ ผลสําเร็จของการบันทึกขอมูล 1. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ THIP 6,000 เงินบํารุง  /  / ศูนยพัฒนา

จัดการขอมูลตัวชี้วัด ตัวชี้วัดและการใชประโยชน 2. สงเสริมการคัดเลือกตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบที่สามารถนํามาใช คุณภาพ

เชิงเปรียบเทียบ ในการติดตามและวัดผลลัพธการดําเนินงาน

(THIP) จากตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 3. รวบรวมจัดเก็บบันทึกขอมูลตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบทันเวลา

ในการพัฒนาระบบงาน 4. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดตอคณะกรรมการ

กบค.ทุกไตรมาส

5. สงเสริมการใชประโยชนจากการประเมิน PEP,HSCS,THIP

มาใชในงานประจํา

12 แผนพัฒนาระบบ ระดับวิกฤตทางการเงินไมเกิน 1. บันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน 0 / / / / งานการเงิน

การเฝาระวัง ระดับ 3 2. วิเคราะหรายได /คาใชจาย และบัญชี

สถานการณการเงินการคลัง 3. สรุปและวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังทุกเดือนเสนอ

คณะกรรมการบริหารเพื่อควบคุมกํากับแผนรายรับรายจาย

แผนปฏิบัติการกลุมงาน และทีมพัฒนาคุณภาพ (Action Plan) โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2566

สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)
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13 แผนพัฒนาตรวจสอบ รพ.สต.ในเขตอําเภอมวกเหล็กไดรับ 1. ตรวจสอบใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการพรอมประสานงานกับ 9,240 เงินบํารุง - กพ-มีค - - บริหารงาน

ภายในระดับอําเภอ การตรวจสอบภายใน รอยละ 100 รพ.สต. 13 แหง ทั่วไป

2. ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจางงานพัสดุแนะนําใหปฏิบัติตามระเบียบ

3. ตรวจสอบการใชรถยนตทางราชการ

14 แผนพัฒนาระบบ ความพึงพอใจของผูรับบริการและ 1. สํารวจความพรอมใชของรถยนต 0 ธุรการ/พขร

ยานพาหนะฯ เจาหนาที่ตามมาตรฐานความ 2. จัดทําแผนระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน

ปลอดภัยจาก SIMPLE 3. มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ความพรอมใช

4. อบรมพนักงานขับรถยนตเรื่องการขับขี่รถพยาบาล พขร 1 คน

15 แผนพัฒนาทดสอบความ -สาขาโลหิตวิทยา score ≥ 3.0 EQA จากมหาลัยมหิดล  /  /  /  / เทคนิค

ชํานาญและมาตรฐาน -สาขาภูมิคุมกัน score ≥ 3.0 interlab จาก RiA 30,000 หมวดใชสอย มิย66 การแพทย

การตรวจวิเคาระหทาง -สาขาเคมีคลินิก MVIS < 100 interlab จาก เครื่อขายใน รพ จังหวัดสระบุรี ชนกสุดา

หองปฎิบัติการ -สาขาจุลทรรศน score ≥ 3.0

-สาขาชีววิทยา score ≥ 3.0

-สาขาธนาคารเลือด score ≥ 3.0

16 แผนพัฒนาเพื่อรับการ ไดคะแนนผานการประเมินการ เตรียมความพรอมในการประเมินทั้งเอกสารคุณภาพตางๆ เทคนิค

ประเมินรับรองมาตรฐาน รับรองมากกวา 80% เตรียมความพรอมบุคลลาการที่จะประเมิน 25,000 หมวดใชสอย มีค กาแพทย

หองปฎิบัติการ(LA) ครั้งที่3 อภิชัย

17 แผนการสอบเทียมเครื่องมือ ไดรับการสอบเทียบ ครบทั้ง 21 ไดหาบริษัทเอกชน มาทําการสอบเที่ยบเครื่อวมือ ทั้ง 21 รายการ 0 กพ เทคนิค

ทางหองปฎิบัติการ รายการเครื่องมือ การแพทย

อภิชัย

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 
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1 แผนพัฒนาการนัดหมาย 1.รอยละความผิดพลาดในการนัด 1. ทบทวนระบบการนัดแบบเดิม (เขียนลงสมุด) 0 / / / / เวชศาสตร

ผูปวยโดยใชระบบ ระบบออนไลนนอยกวา 1% 2. ศึกษาเรียนรูโปรแกรม Google sheet ฟนฟู

ออนไลน 3. ชี้แจงแนวทางการนัดแบบใหม ในระบบออนไลน

4. ออกแบบตารางการนัดหมายในโปรแกรม Google sheet

5. สรุปปญหา/อุปสรรค และหาแนวทางการแกไขปรับปรุง

2 แผนพัฒนาระบบบันทึก 1.รอยละของความคลาดเคลื่อนทาง 1. แผนพัฒนาระบบบันทึกเวชระเบียนผูปวยแบบอิเล็กทรอนิกส 0 ประกัน

เวชระเบียนผูปวยแบบ เวชระเบียน < รอยละ 0.3 - พัฒนาระบบการพิสูจนตัวตนดวยตู kiosk สุขภาพ

อิเล็กทรอนิกส 2.จํานวนเวชระเบียนสูญหายเทากับ0 - พัฒนาระบบ IPD paperless ระบบจัดการขอมูลผูปวยในอัจฉริยะ

3.ระยะเวลารอคอยการเขา - พัฒนาระบบการเชื่อมขอมูลอุปกรณการแพทย

รับบริการลดลง

3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพของ 1.รอยละของความคลาดเคลื่อน 1. จัดทบทวนเรื่องสิทธิการรักษาใหเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ 0 /

งานเวชระเบียนผูปวยนอก ทางเวชระเบียน < รอยละ 0.3 2. ติดตามการสรุปการคลาดเคลื่อนทุกเวร ทุกวัน / / / /

2.รอยละความสมบูรณผูปวยนอก 3. ควบคุมกํากับติดตามความคลาดเคลื่อนทางเวชระเบียนทุกเดือน / / / /

> รอยละ 80 4. ประชุมทบทวนหาสวนขาดในการปฏิบัติงานในกลุมงานทุกเดือน / / / /

5. สแกนอัปเดตฐานขอมูลผูมารับบริการผูปวยนอกใหครบถวนทันเวลา / / / /

6. สรุปขอมูลการสแกนเวชระเบียนผูปวยนอกทุกเดือน / / / /

7. ตรวจสอบความถูกตองใหรหัสทางการแพทยเวชระเบียนผูปวยนอก

4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพของ 1.รอยละความสมบูรณผูปวยใน 1. จัดทําขอมูลการขอประวัติผูมารับบริการพรอมสงเอกสาร 0 / / / / ประกัน

งานเวชระเบียนผูปวยใน > รอยละ 80 2. จัดทําทะเบียนคุมการขอประวัติผูมารับบริการ / / / / สุขภาพ

3. จัดเก็บเวชระเบียนผูปวยนอกและผูปวยในหองเก็บเวชระเบียนทุก1ด. / / / /

4. จัดทําขอมูลรายละเอียดความครบถวนทันเวลาของแตละขั้นตอน / / / /

การจัดทําเวชระเบียน

5. ตรวจสอบความถุกตองการใหรหัสทางการแพทยเวชระเบียนผูปวยใน / / / /

6. จัดทําขอมูลรายละเอียดของเวชระเบียนที่ทบทวนและ feed back / / / /

ขอมูลใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง

7. จัดทําขอมมูลและถิติของโรงพยาบาลใหตอเนื่องและทันเวลา / / / /

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 
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8. ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยในตอเนื่องทุกเดือน

9. จัดทําสรุปขอมูลสถิติ AdjRW CMI ทุกสิ้นเดือนนําเสนอผูบริหาร / / / /

10. จัดทําสรุปขอมูลสถิติกลางป และสรุปสถิติสินป / / / /

11. จัดทําฐานขอมูลสุขภาพอําเภอมวกเหล็ก

/ / /

5 แผนพัฒนาสรางหลัก 1. UC Coverage อําเภอ 1. ติดตามการขึ้นทะเบียนสุขภาพใหกับประชาชนที่มารับบริการ 0 / / / / ประกัน

ประกัน ในพื้นที่และจัดทํา รอยละ 100 2. ติดตามการขึ้นทะเบียนสุขภาพตางดาวใหกับแรงงานตางชาติในพื้นที่ สุขภาพ

ฐานขอมูลผูพิการ 2. รอยละ 80 ของแรงงานตางดาว 3. สรุปขอมูลการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพทุกเดือน / / / /

ไดรับการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ 4. สรุปขอมูลการขึ้นทะเบียนตางดาวทุกเดือน / / / /

5. ตรวจสอบสิทธิการรักษาผูปวยในและสอบถามการใชสิทธิการรักษา / / / /

6. ติดตามและอัปเดตฐานขอมูลผพิการในอําเภอ ประสานกับ รพ.สต. / / / /

และ อบต. เทศบาลทุกเดือน / / / /

6 แผนปฏิบัติงานการเตรียม 1.จํานวนครั้งการเกิดระบบ LAN 1. จัดทําระบบ server สํารอง และ image server 0 / / / / ศูนยเทคโนโลยี

ความพรอมใชของระบบ ลม/ขัดของ < 0 ครั้ง/ป (ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่ Replicate)

คอมพิวเตอรและเครือขาย 2. จํานวนครั้งของการสูญหาย 2. จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบคอมพิวเตอรเครือขาย / / / /

ของขอมูลในคอมพิวเตอร 3. จัดทําทะเบียนควบคุมการบํารุงรักษาเชิงปองกันและประกันเวลา / / / /

การแกไขปญหาคอมพิวเตอรหนางานเบื้องตนเชน การดูเบื้องตนหนา

งานภายใน ๕ นาที ,การลงระบบปฏิบัติการwindows ภายใน ๑ ชม.

4. จัดทําทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรและอัพเดทขอมูลใหเปนปจจุบัน

และตอเนื่อง / / / /

7 แผนปฏิบัติงานการความ 1.รอยละของสื่อสารเทศพรอมใช 1. จัดทําทะเบียนควบคุมการใชหองประชุมอินทนิล 0 / / / / ศูนยเทคโนโลยี

พรอมใชของสื่อสารสนเทศ รอยละ100 2. แผนตรวจสอบความพรอมใช ไมค ลําโพง โปรเจคเตอรตรวจสอบสื่อ / / / /

โรงพยาบาล 3. จัดทําสื่อสารสนเทศของ รพ. โดยมีทะเบียนควบคุม ทุกสิ้นเดือน / / / /

4. จัดทําขอมูลสรุปการจัดทําสื่อสารสนเทศของโรงพยาบาล / / / /

8 แผนพัฒนาระบบการ 3. รอยละการใหบริการการแพทย 1. พัฒนาระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine) 0 ศูนยเทคโนโลยี

ใหบริการการแพทยทางไกล ทางไกลในผูปวยกลุมเปราะบาง 2. พัฒนาระบบนัดออนไลน / / / /

ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง

(Telemedicine)

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 

 ชอบ
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ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ



Road map ที 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย

1 2 3 4

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายสารสนเทศความปลอดภัยทางไซเบอร 21,600 เงินบํารุง  /  /  / ศูนยเทคโนโลยี

เครือขายสารสนเทศ ทันสมัย  - จัดอบรมใหความรูการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรและความ

และความปลอดภัย ปลอดภัยทางไซเบอร

ทางไซเบอร

10 โครงการพัฒนา 2. กิจกรรมพัฒนาการผลิตสื่อดิจิตัล โรงพยายาลมวกเหล็ก 50,000 เงินบํารุง  /  /  / ศูนยเทคโนโลยี

การผลิตสื่อดิจิตัล  - จัดอบรมการทําคลิปสื่อตางๆ

โรงพยายาลมวกเหล็ก  - หนวยงานดําเนินการ คัดเลือกประเด็นการผลิตสื่อ

 - คัดเลือกประเด็นการผลิตสื่อดิจิทัล

11 โครงการ มีโปรแกรมอิเล็คทรอนิกสใชงาน - โปรแกรมดานพัสดุ (จัดซื้อโปรแกรม Smart Office) 0 เงินบํารุง / บริหาร

administration มากกวา 3 โปรแกรม - ระบบการเงินอิเล็คทรอนิกส งบในแผน

Transformation - โปรแกรมสารบรรณอิเล็คทรอนิกส สารสนเทศ

- โปรแกรมจองหองประชุมออนไลน

- โปรแกรมขอรถยนตราชการออนไลน

- โปรแกรมลาออนไลน

- โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร

- โปรแกรมสแกนลายนิ้ว สแกนมานตาเขาออกงาน

- โปรแกรมสงซอมออนไลน

12 แผนพัฒนาระบบการสั่ง ระบบสามารถใชงานไดทั้ง 13 รพสต อุปกรณตองมีเครื่องปริ้นสติกเกอร 13 เครื่อง  /  /  /  /

รายการตรวจชันสูต อัตราสั่งเลปผิดพลาดนอยกวา 0.1% ระบบที่เชื่อมตอกับระบบ LIS หองเลป และ HOSxp 65,000 หมวดใชสอย มิย66 อภิชัย

จาก รพสต. อัตรารายงานผลตรวจพิดพลาด <0.1% ตองใชความรูความสามารถของ TI รพ และบริษัท Icrop ทํางาน รวมกัน LAB

ระบบนี้จะทําไดตองเชื่อมตอ รพ และรพสต เปนTwo-way

Communication

13 แผนพัฒนาระบบบันทึก รอยละการบันทึกการพยาบาล ≥90 1. สราง WI การเขียนบันทึกทางการพยาบาล 0 IPD

เวชระเบียน 2. อบรมการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบfocus charting

3. KM การเขียนบันทึกทางการ

4. นิเทศนทางการพยาบาล /

5. ติดตามการประเมินผลการทบทวนทางการพยาบาล

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 

 ชอบ
ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม

งบ 

ประมาณ

แหลง

งบประมาณ
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Road map ที 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลัง

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนาเสริม 1.รอยละการเรียกเก็บครบถวน 1. โครงการพัฒนาเสริมประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินชดเชยควาบริการ 31,200 เงินบํารุง / ประกัน-

ประสิทธิภาพ ทันเวลา ทางการแพทย สุขภาพ

การเรียกเก็บเงินชดเชย 2.รอยละการเรียกเก็บครบถวน    1.1 จัดอบรมเสริมประสิทธิภาพการเรียกเก็บ

คาบริการทางการแพทย ทันเวลา      - คาอาหารกลางวันอบรม 40 คน * 50 บาท 2 วัน 4,000 บาท

     - คาอาหารวางและเครื่องดืม 40 คน * 50 บาท 2 วัน 4,000 บาท

     - คาวิทยากร 600* 6 ชม* 2 วัน 2 คน 14,400 บาท

     - คาพาหนะ 3,000 บาท

     - คาวัสดุอุปกรณ 1,000 บาท

     - คาที่พักวิทยากร 4,800 บาท

   1.2 ปรับปรุงแนวทาง ระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันสื่อสารใหผูเกี่ยวของรับทราบ

2. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลกอนการเรียกเก็บทุกสิทธิการรักษา - / / / /

3. จัดทําทะเบียนคุมเรียกเก็บทุกสิทธิการรักษาและตรวจสอบรายละเอียด - / / / /

การโอนเงินทุกสิทธิการรักษา

4. ตรวจสอบขอมูลการเรียกเก็บเทียบกับเงินชดเชยที่ไดรับจริงและ - / / / /

ประสานผูเกี่ยวของทราบ

5. สรุปติดตามความทันเวลาในการเรียกเก็บเสนอผูอํานวยการทุกเดือน - / / / /

6. สรุปและติดตามขอมูลการตามจายทุกเดือน

2 โครงการพัฒนาศูนย 1. รอยละการเรียกเก็บครบถวน 1. โครงการพัฒนาศูนยจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ 12,400 เงินบํารุง ศูนยจัดเก็บ

จัดเก็บรายได ปละประสาน ทันเวลา 1.1 จัดอบรมเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ รพ. ใหกับ จนท.  /  / รายได

บริการทางการแพทย 2. ประสิทธิภาพทางการเงิน - คาอาหารกลางวันอบรม 20 คน * 50 บาท 1 วัน 1,000 บาท

ตามเกณฑ - คาอาหารวางและเครื่องดืม 20 คน * 50 บาท 2 วัน 1,000 บาท

- คาวิทยากร 1,200* 6 ชม* 1 วัน 1 คน 7,200 บาท

- คาพาหนะ 2,000 บาท

- คาที่พักวิทยากร 1,200 บาท

2. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลการเรียกเก็บทุกสิทธิการรักษา / / / /

3. วิเคราะหขอมูลหาสวนขาดนําเสนอผุบรหารเพื่อพัฒนาตอเนื่อง / / / /

แหลง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกา   ผูรับผิด 

 ชอบ
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ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบ 

ประมาณ



 



ลําดับ แผน/โครงการ การอบรม จํานวนเงิน กลุมงาน

1 อบรมหลักสูตรพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อหลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห 20,000         ทีมควบคุมการติดเชื้อ

2 อบรม ICN Forum ครั้งที่ 17 2,500          ทีมควบคุมการติดเชื้อ

3 อบรม HA พื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (รหัสหลักสูตร HA201) 4,500          ศูนยคุณภาพ

4 อบรมหลักสูตรการเยี่ยมสํารวจภายใน และสรางโคชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอยางตอเนื่อง (รหัสหลักสูตร HA401) 5,000          ศูนยคุณภาพ

5 อบรมหลักสูตรพื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental Skill) (รหัสหลักสูตร HA404) 4,500          ศูนยคุณภาพ

6 อบรมหลักสูตรการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ (Standard Implementation) (รหัสหลักสูตร HA501) 5,400          ศูนยคุณภาพ

7 อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกูชีพ ( Pre-hospital Emergency Nurse : PHEN ) (3 อัตรา) 12,000         อุบัติเหตุฉุกเฉิน

8 อบรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร (หลักสูตรหลังปริญญา) ทุนการศึกษา 40,000         อุบัติเหตุฉุกเฉิน

9 อบรมหลักสูตรการชันสูตรแทนแพทย 6,000          อุบัติเหตุฉุกเฉิน

10 อบรมหลักสูตรการลําเลียงผูปวยทางอากาศ 5,000/คน 10,000         อุบัติเหตุฉุกเฉิน

11 อบรมหลักสูตร ACLS povider (พยาบาลเวปฏิบัติฉุกเฉิน) (2 อัตรา) 11,000         อุบัติเหตุฉุกเฉิน

12 งานสมาคมเทคนิคการแพทย 5,000          เทคนิคการแพทย

13 อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 5,000          เทคนิคการแพทย

14 อบรมหลักสูตร icd10 Advance ระดับกลาง (2 อัตรา) 20,000         ประกันสุขภาพฯ

15 อบรมการจัดการเรื่องเรียนดวยสันติวิธี Advance 10,000         ประกันสุขภาพฯ

16 อบรมฟนฟู ICD 10 Basic 15,000         ประกันสุขภาพฯ

17 ศึกษาดูงานระบบงานเวชระเบียนและการจัดเก็บรายไดของโรงพยาบาล พระสังฆราช ที่ 17 สุพรรณบุรี 22,000         ประกันสุขภาพฯ

18 อบรมสมรรถนะนักกายภาพบําบัด (4 อัตรา) 40,000         เวชศาสตรฟนฟู

แผนพัฒนาบุคลากร  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลําดับ แผน/โครงการ การอบรม จํานวนเงิน กลุมงาน
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19 อบรมสมรรถนะผูชวยนักกายภาพบําบัด (2 อัตรา) 10,000         เวชศาสตรฟนฟู

20 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการผดุงครรภ 45,000         การพยาบาลผูคลอด

21 อบรมวิชาการประจําปสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 4,500          การพยาบาลผูคลอด

22 อบรม IC 2 สัปดาห 15,000         ผูปวยใน

23 อบรมหลักสูตรการพัฒนาการดูแลผูปวยใหปลอดภัย (3 อัตรา) 15,000         PCT

24 อบรมทางดานรังสีวินิจฉัย 20,000         รังสีวิทยา

25 อบรม/ประชุมวิชาการประจําป สมาคมนักกําหนดอาหาร 10,000         โภชนาการ

26 อบรม/ประชุมวิชาการประจําป สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย 10,000         โภชนาการ

27 อบรม/ประชุมวิชาการประจําป สมาคมผูใหความรูโรคเบาหวานแหงประเทศไทย 10,000         โภชนาการ

28 อบรมหลักสูตรการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เครื่องมือแพทย 5,000          ทีมเครื่องมือ

29 อบรมงานพัสดุ เจาหนาที่พัสดุที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจางของหนวยงานแตละหนวยงานไดรับการอบรม 15,600         บริหารทั่วไป

30 อบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี 15,600         บริหารทั่วไป

31 อบรมหลักสูตรเรื่องการขับขี่รถพยาบาล (พนักงานขับรถยนต) 3,500          บริหารทั่วไป

32 อบรมวิชาการ ทางเภสัชกรรม (5 อัตรา) 125,000       เภสัชกรรม

33 อบรมวิชาการ ทางเภสัชกรรม 40,000         เภสัชกรรม

34 การประชุมวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม (5 อัตรา) 50,000         เภสัชกรรม

35 อบรมหลักสูตรการพยาบาลมารดา ทารก 4 เดือน 60,000         กลุมการพยาบาล

36 อบรมหลักสูตรการพยาบาลผูปวยกึ่งวิกฤต 60,000         กลุมการพยาบาล
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37 อบรมหลักสูตรมการรักษาพยาบาลเบื้องตน (เวชปฏิบัติทั่วไป) 60,000         กลุมการพยาบาล

38 อบรมหลักสูตร NCM 4 เดือน 60,000         กลุมการพยาบาล

39 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (2 อัตรา) 130,000       กลุมการพยาบาล

40 อบรมหลักสูตร Basic counselling (5 อัตรา) 30,000         กลุมการพยาบาล

41 อบรมหลักสูตร Focus charting (3 อัตรา) 18,000         กลุมการพยาบาล

42 อบรมหลักสูตรฟนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ (3 อัตรา) 18,000         กลุมการพยาบาล

43 อบรมหลักสูตร ICN 10 วัน 15,000         กลุมการพยาบาล

44 อบรมหลักสูตรการทําลายเชื้อ 15,000         กลุมการพยาบาล

45 อบรมหลักสูตรการทําใหปราศจากเชื้อ 15,000         กลุมการพยาบาล

46 อบรมวิชาการทางหองปฏิบัติการกับองคกรภายนอกหนวยงาน 2 เรื่อง/คน/ป 15,000         เทคนิคการแพทย

47 อบรมหลักสูตร "ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ" (4 อัตรา) 20,000         ทีม RM

48 อบรมหลักสูตรการนิเทศทางการพยาบาล (3 อัตรา) 18,000         HRD

49 อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน (2 อัตรา) 40,000         HRD

50 อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง (1 อัตรา) 30,000         HRD

1,236,100     รวม
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