


ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E1 PP&P Excellence Strategies ร้อยละ 80

1
อัตราการเสียชีวิตท่ีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจากการบาดเจ็บทางท้องถนน 
ไม่เกิน 20.90 ต่อประชากร 1 แสนคน

≤20.90 ต่อแสน
  9.82   
(6ราย)

  9.82   
(6ราย)

  11.46   
(7ราย)

    14.74   
 (9ราย)

สมหวัง

2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 1.95 ≤ ร้อยละ 1.95 0.42 0.23 0.71 0.87 ยุวณีย์

3 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 2.4 ≤ ร้อยละ 2.4 0 0 0.52 2.62 ยุวณีย์

4
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน      
ร้อยละ 90

>ร้อยละ 90 n/a n/a 97.33 97.69 ยุวณีย์

5 อัตราทารกแรกเกิดน ้าหนักต้่ากว่า 2,500 กรัม (LBW) ไม่เกินร้อยละ 7 ≤ ร้อยละ 7
3.13  
(1/32)

    5.88     
(2/34)

        0        
(0/39)

       0      
   (0/40)

การะเกตุ

6
อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง)
 มากกว่าร้อยละ 50

> ร้อยละ 50
51.28 
(20/39)

54.29 
(38/70)

50.00  
(43/86)

 49.11   
(55/112)

สมหวัง

7
อัตราผู้ป่วย Septic shock จากจ้านวนผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด น้อยกว่าร้อย
ละ 30

< ร้อยละ 30
50.00 
(12/24)

54.16 
(26/48)

 41.97  
(34/81)

 48.39   
(45/93)

สมหวัง

E2 Service  Excellence ร้อยละ 80

8 อัตราความส้าเร็จในการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  มากกว่าร้อยละ 85 >ร้อยละ 85 n/a n/a 100 100 ชวิฌฏา

9
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่า
ร้อยละ 9

< ร้อยละ 9
  0.00  
(0/9)

  7.14  (1/14)
    4.35  
(1/23)

    4.00  
(1/25)

สมหวัง

ก ากับติดตามผลงาน ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2563

รหัส 
(code)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ค่าเป้าหมาย 

(Goal)
ผู้รับผิดชอบ

ผลงาน 2563



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ก ากับติดตามผลงาน ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2563

รหัส 
(code)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ค่าเป้าหมาย 

(Goal)
ผู้รับผิดชอบ

ผลงาน 2563

10 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7 <ร้อยละ 7
 4.38 

(13/297)
 4.32 

(24/555)
 4.53 

(34/750)
 5.65 

(45/797)
สมหวัง

11
อัตราของผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มากกว่า
ร้อยละ 70

>ร้อยละ 70 100 100 100 100 รัตนาภรณ์

12
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid
 Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 40

>ร้อยละ 40 81.25 62.63 60.14 55.38 รัตนาภรณ์

13
อัตราผู้ป่วย CKD ใน stage 3-4 control โรคได้ (eGFR ลดลง 
<5ml/min/1.73m²/ปี) มากกว่าร้อยละ 66

> ร้อยละ 66 n/a n/a 58.21 68.36 ยุวณีย์

14
อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันได้ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50

≥ ร้อยละ 50 n/a n/a 62.15 62.74 ยุวณีย์

15
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้าตาลได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
 40

≥ ร้อยละ 40 n/a n/a 41.37 42.48 ยุวณีย์

16
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
Community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30

< ร้อยละ 30
  4.17 
(1/24)

     4.17      
( 2/48 )

   6.17  
(5/81)

   6.25  
(1/16)

สมหวัง

17 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั นท่ี 2 ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน สมพงษ์

18 อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 68 ≥ ร้อยละ 68 n/a n/a 72.64 72.64 พระพิมพ์



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ก ากับติดตามผลงาน ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2563

รหัส 
(code)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ค่าเป้าหมาย 

(Goal)
ผู้รับผิดชอบ

ผลงาน 2563

E3 People  Excellence ร้อยละ 80

19
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด                  
มากกว่าร้อยละ 85

> ร้อยละ 85 n/a n/a 87.6 74.6 อัจฉรา

20 ดัชนีความผาสุกของคนท้างาน (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 n/a n/a n/a n/a วุฒิพันธ์ ,อัจฉรา

21
จ้านวนการจัดท้า CQI  ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า
หน่วยงานละ 1 เร่ือง (ถ้าในหน่วยงานมีคนมากกว่า 5 คน ให้ท้า CQI 2 เร่ือง)

 37 เร่ือง 25 25 31 31 เบญจวรรณ

22 อุบัติการณ์บุคลากรเจ็บป่วย/เกิดอุบัติเหตุ/ได้รับบาดเจ็บจากการท้างาน ไม่เกิน 3 ครั ง 0 0 2 2 ใกล้รุ่ง

23
ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยส้าหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

≥ ร้อยละ 80 80 80 80 80 ปกิตตา

E4 Governance  Excellence ร้อยละ 80

24 โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไม่เกิน ระดับ 0 0 0 0 0 สุภมาส

25 หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 90 > ร้อยละ 90 n/a n/a 100 100 สุภมาส

26
หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ80

≥ ร้อยละ 80 89.14 89.14 89.14 89.14 สุภมาส

27
รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ นจากปีท่ีผ่านมา
 ร้อยละ 10

> ร้อยละ 10 47.49 21.60 -87.46 -30.3 สุรสิทธ์ิ



รหัส 
(code)

E1 PP&P Excellence ร้อยละ 80

1
อัตราการเสียชีวิตท่ีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจากการบาดเจ็บทางท้องถนน ไม่เกิน 18.70 ต่อ
แสนประชากร

≤18.70 ต่อแสน สมหวัง 1.66 4.91 8.18 8.18

2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 1.95 ≤ ร้อยละ 1.95 ยุวณีย์ 0.69 0.87 0.94 1.15

3 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 3 ≤ ร้อยละ 3 ยุวณีย์ 1.72 3.51 4.78 5.50

4 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน มากกว่าร้อยละ 90 >ร้อยละ 90 ยุวณีย์ 88.42 95.09 96.67 98.77

5 อัตราทารกแรกเกิดน ้าหนักต้่ากว่า 2,500 กรัม (LBW) ไม่เกินร้อยละ 7 ≤ ร้อยละ 7 การะเกตุ 15.38 9.09 7.61 6.21(9/145)

6
อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง) มากกว่าร้อยละ 
50

> ร้อยละ 50 สมหวัง 46.00 35.11 30.02 28.07

7 อัตราผู้ป่วย Septic shock จากจ้านวนผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด น้อยกว่าร้อยละ 30 < ร้อยละ 30 สมหวัง 33.33 47.61 35.71 35.71

E2 Service  Excellence ร้อยละ 80
8 อัตราความส้าเร็จในการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  มากกว่าร้อยละ 88 >ร้อยละ 88 ชวิฌฏา 100.00 91.67 92.31 88.52

9 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 9 < ร้อยละ 9 สมหวัง 0 0 0 0

10 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7 <ร้อยละ 7 สมหวัง 0 0 0 0

11 อัตราของผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มากกว่าร้อยละ 70 >ร้อยละ 70 รัตนาภรณ์ 100.00 100.00 100.00 100.00

12
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 40

>ร้อยละ 40 รัตนาภรณ์ 45.15 45.15 55.53 45.40

13
อัตราผู้ป่วย CKD ใน stage 3-4 control โรคได้ (eGFR ลดลง <5ml/min/1.73m²/ปี) 
มากกว่าร้อยละ 66

> ร้อยละ 66 ยุวณีย์ 82.82 84.19 82.35 79.64

14 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ≥ ร้อยละ 50 ยุวณีย์ 70.76 74.54 74.92 75.52

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ตัวช้ีวัด (KPI)
ค่าเป้าหมาย 

(Goal)
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2



รหัส 
(code)

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ตัวช้ีวัด (KPI)
ค่าเป้าหมาย 

(Goal)
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2

15 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้าตาลได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ≥ ร้อยละ 40 ยุวณีย์ 26.12 31.75 32.64 34.04

16
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกว่าร้อย
ละ 26

< ร้อยละ 26 สมหวัง 0 20.00 25 25.00

17 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั นท่ี 2 ผ่านเกณฑ์ สมพงษ์ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

18 อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 71 ≥ ร้อยละ71 พระพิมพ์ 72.64 90.22 99.21 99.21

E3 People  Excellence ร้อยละ 80
19 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด มากกว่าร้อยละ 85 > ร้อยละ 85 อัจฉรา 31.43 31.43 31.43 31.43
20 ดัชนีความผาสุกของคนท้างาน (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 วุฒิพันธ์ ,อัจฉรา 67.96 67.96 67.96 67.96
21 จ้านวนการจัดท้า CQI  ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 1 เร่ือง 

(ถ้าในหน่วยงานมีคนมากกว่า 5 คน ให้ท้า CQI 2 เร่ือง)
 37 เร่ือง เบญจวรรณ NA NA NA NA

22 จ้านวนครั งท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสส่ิงคัดหล่ัง ไม่เกิน 3 ครั ง ใกล้รุ่ง 2 2 2 2

23 ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยส้าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80

≥ ร้อยละ 80 ปกิตตา NA NA NA NA

E4 Governance  Excellence ร้อยละ 80
24 โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไม่เกิน ระดับ 2 ซ่อนกล่ิน ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0

25 หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 95 > ร้อยละ 95 ซ่อนกล่ิน 100.00 100.00 100.00 100.00
26 หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ 80 ซ่อนกล่ิน NA NA NA 86.29
27 รายได้จากการให้บริการแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 > ร้อยละ 10 สุรสิทธ์ิ 2.19 8.95 17.03 ไม่ผ่าน
28 รายได้จากการให้บริการนอกเวลาของแผนกกายภาพบ้าบัดเพ่ิมขึ น  เพ่ิมขึ น วรรณกาญจน์ เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น NA NA

64.00 64.00 66.67 68.00



รหัส 
(code)

E1 PP&P Excellence ร้อยละ 80

1
อัตราการเสียชีวิตท่ีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจากการบาดเจ็บทางท้องถนน ไม่
เกิน 18.70 ต่อแสนประชากร

≤18.70 ต่อแสน สมหวัง

2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 1.95 ≤ ร้อยละ 1.95 ยุวณีย์

3 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 7 ≤ ร้อยละ 7 ยุวณีย์

4
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน มากกว่า
ร้อยละ 90

>ร้อยละ 90 ยุวณีย์

5 อัตราทารกแรกเกิดน ้าหนักต้่ากว่า 2,500 กรัม (LBW) ไม่เกินร้อยละ 7 ≤ ร้อยละ 7 การะเกตุ

6
อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง) 
มากกว่าร้อยละ 50

> ร้อยละ 50 สมหวัง

7
อัตราผู้ป่วย Sepsis มีภาวะ shock ตั งแต่แรกรับเปรียบเทียบกับผู้ป่วย Sepsis 
ทั งหมด

< ร้อยละ 30 สมหวัง

E2 Service  Excellence ร้อยละ 80

8 อัตราความส้าเร็จในการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  มากกว่าร้อยละ 88 >ร้อยละ 88 ชวิฌฏา

9
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อย
ละ 8

< ร้อยละ 8 สมหวัง

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565

ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Goal) ผู้รับผิดชอบ



รหัส 
(code)

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565

ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Goal) ผู้รับผิดชอบ

10 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7 <ร้อยละ 7 สมหวัง

11
อัตราของผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มากกว่าร้อย
ละ 70

>ร้อยละ 70 รัตนาภรณ์

12
อัตราผู้ป่วย CKD ใน stage 3-4 control โรคได้ (eGFR ลดลง 
<5ml/min/1.73m²/ปี) มากกว่าร้อยละ 66

> ร้อยละ 66 ยุวณีย์

13
อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันได้ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

≥ ร้อยละ 50 ยุวณีย์

14 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้าตาลได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ≥ ร้อยละ 40 ยุวณีย์

15
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired 
น้อยกว่าร้อยละ 26

< ร้อยละ 26 สมหวัง

16 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั นท่ี 2 ผ่านเกณฑ์ สมพงษ์

17 อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 74 ≥ ร้อยละ74 พระพิมพ์



รหัส 
(code)

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565

ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Goal) ผู้รับผิดชอบ

E3 People  Excellence ร้อยละ 80

18 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด มากกว่าร้อยละ 85 > ร้อยละ 85 อัจฉรา

19 ดัชนีความผาสุกของคนท้างาน (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 วุฒิพันธ์ ,อัจฉรา

20
จ้านวนการจัดท้า CQI  ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าหน่วยงาน
ละ 1 เร่ือง (ถ้าในหน่วยงานมีคนมากกว่า 5 คน ให้ท้า CQI 2 เร่ือง)

 37 เร่ือง เบญจวรรณ

21 จ้านวนครั งท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสส่ิงคัดหล่ัง ไม่เกิน 3 ครั ง สุกัญญา

22
ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยส้าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

≥ ร้อยละ 80 ปกิตตา



รหัส 
(code)

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565

ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Goal) ผู้รับผิดชอบ

E4 Governance  Excellence ร้อยละ 80

23 โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไม่เกิน ระดับ 2 ซ่อนกล่ิน

24 หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 95 > ร้อยละ 95 ซ่อนกล่ิน

25
หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย
ละ80

≥ ร้อยละ 80 ซ่อนกล่ิน

26 รายได้จากการให้บริการแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 > ร้อยละ 10 สุรสิทธ์ิ

27 รายได้จากการให้บริการนอกเวลาของแผนกกายภาพบ้าบัดเพ่ิมขึ น  เพ่ิมขึ น วรรณกาญจน์



จ านวนเงิน
หน่วยงาน

งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) 24,150.00
งานควบคุมโรควัณโรค 2,000.00
งานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  3,600.00
งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 29,200.00
งานวิชาการ 71,400.00
กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 49,070.00
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 28,400.00
งานแพทย์แผนไทย 14,900.00

งบประมาณท้ังส้ิน 222,720.00

สรุปงบประมาณตามรายหน่วยงานในโรงพยาบาลเนินมะปราง

อนุมัติแผนงานยุทธศาสตร์ ปี 2565 โรงพยาบาลเนินมะปรางเบิกจ่าย
จากเงินบ ารุง จ านวนเงิน 222,720.00 บาท

(สองแสนสองหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

ผู้เห็นชอบแผน............................................
(นายสมพงษ์  จารุอภินันท์)

เภสัชกรช านาญการ

ผู้อนุมัติแผน............................................
(นายจตุพล ขุนมธุรส)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  PP&P Excellence   ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  Service Excellence  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.  People  Excellence

ตอบสนอง KPI  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ตัวท่ี 1) อัตราการเสียชีวิตท่ีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจากการบาดเจ็บทางท้องถนน ไม่เกิน 18.70 ต่อประชากรแสนคน

                     ตัวท่ี 6) อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง) มากกว่าร้อยละ 50  ตัวท่ี 7) อัตราผู้ป่วย Sepsis มีภาวะ shock ตั งแต่แรกรับเปรียบเทียบกับผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด น้อยกว่าร้อยละ 30

                    ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ตัวท่ี 9) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 8  ตัวท่ี 10) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7

                    ตัวท่ี 15) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 26

                   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตัวท่ี 18) บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด มากกว่าร้อยละ 85

ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน
 (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 30 คน ๆ ละ 1
 มื อ ๆ ละ  25 บาท

750

2.ค่าวัสดุในการด้าเนินงาน 1,000

รวม 1,750

1. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 คน ๆ ละ
 1 มื อ ๆ ละ 25 บาท

2,500

2. ค่าวัสดุในการ
ด้าเนินงาน

1,000

รวม 3,500

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมชี แจงเครือข่ายบริการแพทย์
ฉุกเฉิน และคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินระดับอ้าเภอพร้อมวางแผน
ปฏิบัติการร่วมกัน

ได้แผนปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ร่วมกันของเครือข่าย

เครือข่ายบริการมีความ
เข้าใจและเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

 จ้านวน 30 คน           
                 -จนท.รพ.
สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน /
PCU 1 คน /   ER  2 คน
                           -
จนท.จาก อปท.ทุกแห่งๆ
 ละ 2 คน

เงินบ้ารุง 
รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)

สมหวัง,ศิริธร
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 สมหวัง,ศิริธร2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการดูแล
ผู้ป่วยโรควิกฤติ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
(STROKE, Sepsis, STIME, Trauma)
 และการส่งต่อภายในเครือข่าย คป
สอ. เนินมะปราง

มีแนวทางการดูแล
และส่งต่อท่ีชัดเจน
ในแต่ละรายโรค 
(STROKE, Sepsis, 
STIME, Trauma)

1.จนท.มีความรู้เร่ือง
การดูแลและส่งต่อ
ผู้ป่วยโรควิกฤติ          
               2.ผู้ป่วย
โรควิกฤติ ได้แก่ 
STROKE, Sepsis, 
STEMI และ Trauma 
ได้รับการดูแลเบื องต้น
และส่งต่ออย่างทันเวลา
และปลอดภัย

จ้านวน .100.คน          
             -จนท.รพ.สต.
ทุกแห่ง (พว., นวก.สธ.  
และ จพ.สธ)               
       -เจ้าหน้าท่ี และ
พยาบาล รพ.นป.       
 *อบรม 2 รุ่นๆละ 50 
คน /คร่ึงวัน

เงินบ้ารุง 
รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน
 (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 236 คนๆ ละ 
 1 มื อ ๆ ละ 25บาท

5,900  

รวม 5,900

1.ค่าวัสดุในการด้าเนินงาน 3,000

2.ค่าจ้างท้าสปอร์ต
ความรู้และประชา 
สัมพันธ์ เร่ืองโรค 
STROKE, Sepsis , 
STEMI และการใช้บริการ
 1669

7,000

รวม 10,000

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั นพื นฐาน ส้าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเนิน
มะปรางและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขขภาพต้าบลในเครือข่าย คปสอ.
เนินมะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
 สุขภาพต้าบลใน
เครือข่าย คปสอ.
เนินมะปราง ได้รับ
การอบรมการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั น
พื นฐานครบ 100%

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลใน
เครือข่าย  คปสอ. เนิน
มะปราง มีความรู้เร่ือง
การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั น
พื นฐานและสามารถ
ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั นพื นฐานได้อย่าง
ถูกต้อง

จนท.  236  คน           
              -จนท.รพ.สต.
 ทุกแห่ง และ สสอ.
(พยาบาล ,นวก.สธ. และ
 จพ.สธ)      -จนท., 
พยาบาล รพ.เนินมะปราง
                *อบรม 4 
รุ่นๆละ 59 คน

 เงินบ้ารุง
 รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)

   

59
00

.00

สมหวัง,ศิริธร

 4. ให้ความรู้เร่ืองโรค STROKE, 
Sepsis, STEMI  และประชาสัมพันธ์
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่าน 
1669 แก่ประชาชนใน อ. เนิน
มะปราง ผ่านวิทยุชุมชน  หอกระจาย
ข่าวประจ้าหมู่บ้าน และในการประชุม
เจ้าหน้าท่ีของ สสอ.เนินมะปราง ใน
การประชุมก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้า
ชุมชน  และประชุม อสม.ในแต่ละ
ต้าบล   

1) ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองโรค 
STROKE, Sepsis, 
STEMI   และการใช้
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ผ่าน 1669

ประชาชนท่ีมีภาวะ
เจ็บป่วยด้วยโรค
STROKE, Sepsis, 
STEMI ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบอ้าเภอ     
เนินมะปราง

เงินบ้ารุง 
รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)

สมหวัง,ศิริธร
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ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน
 (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

5. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉินในหน่วยงาน/บริการของ
โรงพยาบาลเนินมะปราง

3,000

30
00

.00

สมหวัง,ศิริธร

   5.1. จัดท้าแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลและช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Flow chart CPR) ให้แก่
หน่วยงาน/บริการของโรงพยาบาล
เนินมะปราง

  5.2  ซ้อมแผนปฏิบัติการดูแลและ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
ในทุกหน่วยงาน/บริการ ประเมินผล
การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมสะท้อนข้อมูลกลับ
เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ น

รวม 3,000

รวมทั งหมด 24,150

   
1,7

50

   
6,5

00

  1
0,0

00

   
5,9

00

         
   

   
 - 

   
   

   
 - 

ทุกหน่วยงาน/
บริการของ
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางมีแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแล
และช่วยชีวิตผู้ป่วย 
ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
 (Flow chart CPR)

บุคลากรในหน่วยงาน/
บริการของโรงพยาบาล
เนินมะปรางมีความรู้
เร่ืองการปฏิบัติการ
ดูแลและช่วยชีวิตผู้ป่วย
 ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน 
และสามารถปฏิบัติการ
ดูแลและช่วยชีวิตผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วย
ปลอดภัย

จ้านวน 15 หน่วยงาน/
บริการ ได้แก่ 1) OPD 
2)NCD 3)ห้องObserve 
4) ER 5) LR 6) IPD 
7)Lab 8) X-ray 9)ทันต 
กรรม 10) เภสัชกรรม 
11) แพทย์แผนไทย 12)
กายภาพบ้าบัด 13)
บริการปฐมภูมิและองค์
รวม 14)บริหาร 15)
โภชนาการ

1. ค่าจ้างท้าไวนิล
แนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลและช่วยชีวิต  
ผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Flow chart 
CPR) จ้านวน 15 แผ่น 
แผ่นละ 200 บาท

เงินบ้ารุง 
รพ.นป.



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  PP&P Excellence Strategies   ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  Service Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ตัวท่ี 1) อัตราการเสียชีวิตท่ีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจากการบาดเจ็บทางท้องถนน ไม่เกิน 18.70 ต่อประชากรแสนคน

                     ตัวท่ี 6) อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง) มากกว่าร้อยละ 50  ตัวท่ี 7) อัตราผู้ป่วย Sepsis มีภาวะ shock ตั งแต่แรกรับเปรียบเทียบกับผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด น้อยกว่าร้อยละ 30

                    ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ตัวท่ี 9) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 8  ตัวท่ี 10) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7

                    ตัวท่ี 15) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 26

ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1.1 ประชาสัมพันธ์ 1669 
ทุกช่อง ทาง ได้แก่ ผู้ป่วย 
OPD ,NCD, Wardและทุก
หน่วยบริการ ผ่านเสียงตาม
สาย,สปอร์ตโฆษณาส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ร้อยละผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินมาโดยระบบ 
EMS เพ่ิมขึ น 2% /ไตร
มาส

ประชาชนท่ีเกิดภาวะ
เจ็บป่วยวิกฤติได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว

ประชาชนในเขตอ้าเภอ 
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

 1.2 ประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกันการจมน ้าในเด็กแรก
เกิดจนถึง 15 ปี ในชุมชนและ
โรงเรียนทุกระดับ

ประชาชน ผู้ปกครองท่ี
ดูแลเด็กมีความ
ตระหนักถึงภัยจากการ
จมน ้า มีการป้องกันเด็ก
ไม่ให้จมน ้า

อัตราการเสียชีวิตจาการ
จมน ้าในเด็กอายุไม่เกิน 15 
ปี  0  ราย

ประชาชนทุกหมู่บ้าน และ
โรงเรียนทุกระดับในเขต
รับผิดชอบของอ้าเภอเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินครบวงจร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.3  ขยายเครือการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินสู่องค์การ
ปกครองท้องถ่ินและให้การ
สนับสนุนการพัฒนาความรู้
ของบุคลากร (FR) โดยการ
แจ้งแหล่งฝึกอบรม และให้
การฝึกอบรมเบื องต้น

เครือข่ายมีความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

อปท.เข้าร่วมเป็นหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 
แหล่ง/ปี

อปท.ทุกแห่งในเขตอ้าเภอ
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

1.4.ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์   
ปีงบประมาณ  2565

มีแนวทางในการบริหาร
จัดการเม่ือเกิดอุบัติเหตุ
หมู่ ภายในท้องท่ีและ
เครือข่าย

1.จนท.มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการให้การช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง
      2.ผู้ป่วยอุบัติเหตุได้รับ
การดูแล เบื องต้นและส่งต่อ
อย่างปลอดภัย ทันเวลา 
ตามแนวทาง

 จ้านวน 80 คน            
   -จนท.รพ.สต.ทุกแห่งๆ
ละ 1 คน /PCU 1 คน 
จ้านวน  12  คน      -
แพทย์ , พยาบาล และ 
จพ.สาธารณสุข(เวชกิจ
ฉุกเฉิน) รพ.เนินมะปราง 
จ้านวน 10 คน  -
เจ้าหน้าท่ีจากสถานี
ต้ารวจและงานป้องกัน
อ้าเภอ แห่งละ 2 คน  
จ้านวน 6 คน             -
จนท.จาก อปท.ทุกแห่งๆ 
ละ 3  คน จ้านวน 24 คน
   -จนท.จากหน่วยกู้ชีพ 
ผู้น้าชุมชน และ อสม. 
จ้านวน  28  คน

ใช้งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต้าบล    (รพสต. 
เขียนโครงการขอ
งบประมาณ)

✓ สมหวัง,ศิริธร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

2. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  2.1 ลดภาวะแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน ( ER Crowding ) 
โดยก้าหนดให้ใช้ National 
triage guideline ในการคัด
กรองผู้ป่วย

มีพยาบาลคัดกรอง
ผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง

   1)อัตราผู้ป่วยมีอาการ
ทรุดลงขณะรอตรวจเท่ากับ 
0                      2)อัตรา
ข้อร้องเรียนเร่ืองระยะเวลา
รอคอยเท่ากับ 0

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

2.2.พัฒนาระบบการคัดแยก
ผู้ป่วยใน ER
   1).ฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองการคัด
แยกผู้ป่วยใน ER ตาม
แนวทาง ESI V4 แก่พยาบาล
 ERทุกคน
   2) .ก้าหนดให้พยาบาลมี
การสรุปการคัดแยกระดับ
ผู้ป่วยก่อนการจ้าหน่ายทุก
ครั ง/ทุกราย
   3). จัดให้มีพ่ีเลี ยงส้าหรับ
พยาบาลท่ีเป็น In charge 
ใหม่
   4). ทบทวนการคัดแยก
ผู้ป่วยโดยผู้ช้านาญกว่าทุกเวร
เช้า พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

ผู้ป่วยท่ีรับบริการท่ี ER 
ได้รับการคัดแยกอย่าง
ถูกต้อง และได้รับการ
ดูแลอย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและปลอดภัย

อุบัติการณ์การคัดแยก 
Under/Over triage ท่ี ER
ไม่เกินเกณฑ์ท่ีก้าหนด
(< 5% )

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

  2.3 แยกส่วนการท้า
หัตถการ ฉีดยา ท้าแผล ออก
จากห้องฉุกเฉิน (แผนระยะ 5
 ปี)

ผู้ป่วยฉีดยาท้าแผล
ต่อเน่ืองได้รับบริการท่ี
รวดเร็วไม่ปะปนกับ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

อัตราข้อร้องเรียนเร่ือง
ระยะเวลารอคอยในผู้ป่วยสี
เขียว/สีขาว เป็น 0

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

 2.4  รับการประเมิน ECS 
คุณภาพ จากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก ท้ากิจกรรม 5 ส. 
จัดโซนดูแลผู้ป่วยวิกฤต โซน
ผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง โซน
หัตถการ

มีการประเมิน ECS 
ด้วยตนเอง ปีละ 1 ครั ง

ผลการประเมิน ECS ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต้่ากว่า ร้อยละ 50

เจ้าหน้าท่ีงานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

ไม่ใช้งบประมาณ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สมหวัง,ศิริธร

2.5 พัฒนาระบบการส่งต่อ 
RM refer รวบรวมความ
เส่ียงท่ีเกิดขึ นระหว่างส่งต่อ 
วิเคราะห์ แก้ไข สรุปเป็น
ระบบ เพ่ือพัฒนาการส่งต่อ
ให้มีประสิทธิภาพ

ติดตั งระบบการรายงาน
ความเส่ียงระบบส่งต่อ  
เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส้าคัญในการ
รายงานความเส่ียง
ระบบส่งต่อ

1) อัตราการรายงานความ
เส่ียงระบบส่งต่อเพ่ิมขึ น   2)
 ความเส่ียงระบบส่งต่อ
ได้รับการแก้ไข ในทุกระดับ

เจ้าหน้าท่ีงานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

P P P P P P P P P สมหวัง,ศิริธร2.6.พัฒนาบุคลากรหน่วยงาน
 อุบัติเหตุฉุกเฉินด้านการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน

 1.พยาบาล  ER  ผ่าน
การอบรม Pre 
hospital nures 2 คน 
2.พยาบาลER ผ่านการ
อบรม Stroke   basic 
course  1 คน/ปี 3.
พยาบาล ER ผ่านการ
อบรม ENP 1 คน 4.
พยาบาล  ER ผ่านการ
อบรมหลักสูตร การ
ช่วยชีวิตขั นสูง (ACLS) 
 2 คน

พยาบาลER มีความรู้และ
ทักษะในการประ เมินผู้ป่วย
 และให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินได้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน

1.พยาบาล ER (น้องใหม่)
 2.พยาบาลER ท่ียังไม่ ได้
อบรม Pre-hospital   3.
พยาบาลER ท่ียังไม่ได้
อบรม Stroke basic 
course 4.พยาบาล ER ท่ี
ยังไม่ได้อบรม ENP    5.
พยาบาล  ER ท่ียังไม่ได้
อบรมหลักสูตรการ
ช่วยชีวิตขั นสูง (ACLS)  2
 คน

เงินบ้ารุง
(งบพัฒนา
บุคลากร)



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลเนินมะปราง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  PP&P Excellence Strategies   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Service Excellence Strategies    

ตอบสนอง KPI ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ตัวท่ี 2) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 1.95
ตัวท่ี 3) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 7
ตัวท่ี 4) อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน มากกว่าร้อยละ 90
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตัวท่ี 12) อัตราผู้ป่วย CKD ใน stage 3-4 control โรคได้ (eGFR ลดลง <5ml/min/1.73m²/ปี) มากกว่าร้อยละ 66
ตัวท่ี 13) อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ตัวท่ี 14) อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้าตาลได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

ตอบสนองKPI สปสช.16 ตัวช้ีวัด ตอบสนองตัวช้ีวัดNCD Clinic plus 11 ตัวช้ีวัด
ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1. เพ่ือให้ประชาชนอายุ
 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัด
กรองโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูงอย่าง
น้อยปีละ1 คร้ัง ≥ ร้อยละ 
90

1. ประชาชนอายุ 
35 ปีข้ึนไปจ านวน 
21,167 คน

1.วัสดุอุปกรณ์ในการเจาะ
ระดับน้ าตาลในเลือดจ านวน
21,167คนx25บาท

529,175

   2. กลุ่มเส่ียงเบาหวาน
ได้รับการเจาะเลือดซ้ า≥ 
ร้อยละ 90

2. ติดตามเจาะกลุ่ม
เส่ียงเบาหวาน 
จ านวน 1,131 คน

2.วัสดุอุปกรณ์ในการเจาะ
ระดับน้ าตาลในเลือด1,131คน
x25บาท

28,275

รวม 557,450

วัชรี

          28,275.00

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.กิจกรรมการคัดกรองกลุ่ม
ประชากร35ปีข้ึนไป

กองทุนต าบล

                  529,175.00



ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

   1. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงDM
กลายเป็นผู้ป่วยDMราย
ใหม่ ไม่เกินร้อยละ 1.95 กองทุนต าบล

ยุวณีย์/วัชรี

   2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงHT
กลายเป็นผู้ป่วยHTรายใหม่
ไม่เกินร้อยละ 3.0

รวม 120,000

   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยDM
สามารถคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดี ≥ร้อยละ40

1.ค่าอาหารกลางวัน1ม้ือและ
อาหารว่าง2ม้ือๆละ100บาท X
 1,850 ราย เป็นเงิน

185,000 ยุวณีย์/วัชรี

   2. เพ่ือให้ผู้ป่วยHTคุม
ความดันโลหิตได้ดี > ร้อย
ละ50

   3. เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
ไตเส่ือม CKD stage3-4 มี
ค่า eGfr
<5ml/min/1.73m2/yr >
ร้อยละ66

 2. ผู้ป่วยเบาหวาน
ท่ีHbA1c 7.0-7.9
จ านวน 360 ราย

รวม 221,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ
อาหารว่าง 2 ม้ือ 1,200 คน
ม้ือละ 100 บาท

120,000

         120,000.00

2.ค่าอาหารกลางวัน1ม้ือและ
อาหารว่าง2ม้ือๆละ 100 บาท 
x 360 ราย เป็นเงิน

36,000

กองทุน
NCD*

                   36,000.00

                  185,000.00

2.กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ลดเส่ียงลดโรค ในชุมชน เพ่ือลด
อัตราป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง รายใหม่

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
เบาหวานและเส่ียง
ความดันโลหิตสูง
จ านวน 1,200 คน

1.ผู้ป่วย
DM/HT/CKD 
stage3-4 11รพสต
 1 PCU/DM 
จ านวน 2,892 ราย
 HTจ านวน 6,388 
ราย DM/HT
ท้ังหมด 7,369 ราย

3.แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านพฤติกรรม
ในกลุ่มป่วยDM/HTให้สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
ควบคุมความดันโลหิตได้ดีตาม
เกณฑ์และชะลอไตเส่ือมในรายท่ีมี
ภาวะไตเร้ือรัง



ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือๆละ 25 
บาท x 1,735 ราย เป็นเงิน

43,375

กองทุนNCD

ยุวณีย์/วัชรี

2.สนับสนุนค่าตรวจLab
ประจ าปีให้ผู้ป่วยDM/HT
จ านวน 7,369 ราย จ านวน 
700,000 บาท

700,000

   
   

   
 7

00
,00

0.0
0

รวม 743,375

ค่าอาหารกลางวัน1 ม้ือและ
อาหารว่าง2ม้ือๆละ100บาท
จ านวน 16 คน X 4 คร้ัง เป็น
เงิน

6,400

กองทุนNCD 1,6
00

1,6
00

1,6
00

1,6
00

ยุวณีย์/วัชรี

รวม 6,400

รวมท้ังส้ิน 1,648,225

   
   

   
  4

3,3
75

.00

   
   

   
   

   
   

   
-  
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หมายเหตุ 
งบกองทุนต้าบล 677,450บาท
งบกองทุนNCD 970,775บาท

43,375

4.กิจกรรมคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยDMได้รับ
การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน ทางตา >
 ร้อยละ 60, ไต >ร้อยละ 
60 ,เท้า>ร้อยละ 60 เจาะ
เลือดตามเกณฑ์

1. กลุ่มป่วย DM 
จาก11รพสต 1 
PCU  จ านวน 
2,892 ราย  คิด 60
 % (1,735 ราย)

รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

5.กิจกรรมประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงาน ช้ีแจงตัวช้ีวัดและ
ติดตามดัวช้ีวัดโดยคณะกรรมการ 
NCD broad

เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต่างๆตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดต่างๆ

คณะกรรมการ 
NCD broad 
ของคปสอ.เนิน

มะปราง จ านวน 16
 คน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  PP&P Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ตัวท่ี 5) อัตราทารกแรกเกิดน ้าหนักต้่ากว่า 2,500 กรัม (LBW) ไม่เกินร้อยละ 7

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

กลุ่มงาน/งาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ให้สุขศึกษารายบุคคลในหญิง
ตั งครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียง LBW ส่งพบ
นักโภชนาการแนะน้าเร่ืองอาหารท่ี
เหมาะสม                         - 
ติดตามน ้าหนักหญิงตั งครรภ์/  F/U 
 u/s ติดตามน ้าหนักทารกตามเกณฑ์
คลินิกฝากครรภ์

ทารกแรกเกิดมีน ้าหนัก
มากกว่า 2,500กรัม

หญิงตั งครรภ์กลุ่มเส่ียง
 LBW

หญิงตั งครรภ์กลุ่ม
เส่ียง LBW ทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้
งบประมาณ

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์

 - สรุปติดตามผลการคลอด LBW ใน
 Case กลุ่มเป้าหมายท่ีเฝ้าระวัง

มีข้อมูลสรุปผลการ
คลอดของหญิง
ตั งครรภ์กลุ่มเป้าหมาย
 LBW

ไม่ใช้
งบประมาณ

P พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์

รวมท้ังส้ิน   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมลดอัตราการคลอดทารก
น ้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม      
            -ประชุมทีมคณะท้างาน 
จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล Case  LBW
น้าเสนอคืนข้อมูลให้พื นท่ีรับผิดชอบ
อย่างต่อเน่ือง

รพ.สต.และ PCU 
เครือข่าย

 จ้านวน 12 แห่ง

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Service Excellence Strategies
ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตัวท่ี 8) อัตราความส้าเร็จในการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 88
ช่ือ แผนงาน /โครงการ ควบคุมโรควัณโรคระดับอ้าเภอ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ ตัวชี วัดย่อย : 1) อัตราส้าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่

                 2) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ ้า
กลุ่มงาน/งาน งานควบคุมโรควัณโรค

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1 จัดท้าทะเบียนรายช่ือคัดกรองกลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม กลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม จัดท้าทะเบียนคัดกรองวัณโรค 6 กลุ่ม
เส่ียงตามท่ีก้าหนด

ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

1.2 คัดกรองเชิงรุกผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงวัณโรคด้วยการ CXR 
ในกลุ่มเส่ียงพื นท่ีอ้าเภอเนินมะปรางจ้านวน 6 กลุ่ม

จ้านวน 1,266 คน
0

ชวิฌฎา

   1.2.1 กลุ่มเส่ียงผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยปีงบประมาณ 
2564

จ้านวน 162 คน ค่า CXR 162 คนX 250 บาท 40,500.00 งบเหมาจ่ายราย
หัว UC 0

ชวิฌฎา

   1.2.2 กลุ่มเส่ียงผู้ป่วยเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสม
ปีงบประมาณ 2564

จ้านวน 150 คน ค่า CXR 150 คนX 250 บาท 37,500.00 งบเหมาจ่ายราย
หัว UC 0

ชวิฌฎา

   1.2.3 กลุ่มเส่ียงต่างด้าวปีงบประมาณ 2564 จ้านวน 20 คน ค่า CXR 20 คนX 250 บาท 5,000.00 งบเหมาจ่ายราย
หัวต่างด้าว 0

ชวิฌฎา

   1.2.4 กลุ่มเส่ียงผู้ป่วย DM อายุ 60 ปีขึ นไปท่ีมีผล 
HbA1C ≥ 7  รับยาท่ี รพ.เนินมะปรางสะสม

จ้านวน 326 คน ค่า CXR 326 คนX 250 บาท 81,500.00 งบเหมาจ่ายราย
หัว UC 0

ชวิฌฎา

   1.2.5 กลุ่มเส่ียงผู้ป่วย COPD,CKD,CA อายุ 60 ปีขึ น
ไปรับยาท่ี รพ.เนินมะปรางสะสม

จ้านวน 382 คน ค่า CXR 382 คนX 250 บาท 95,500.00 งบเหมาจ่ายราย
หัว UC 0

ชวิฌฎา

   1.2.6 กลุ่มเส่ียงบุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วย จ้านวน 226 คน ค่า CXR 226 คนX 250 บาท 56,500.00 งบตามสิทธิการ
รักษา 0

ชวิฌฎา

ค่าตรวจ Gene Xpert 0.00 งบสคร2
0

ชวิฌฎา

ค่ากระปุกเก็บ Specimen แบบฝา
เกลียว 100 กระปุกๆละ 20 บาท

2,000.00 เงินบ้ารุง รพ.

2,0
00

.00

2,000.00
ชวิฌฎา

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

1.เพ่ิมการข้ึนทะเบียนให้ครอบคลุม

1.3 กลุ่มเส่ียงท่ี CXR ผิดปกติ แต่ผล Sputum ปกติส่ง 
Gene Xpert

CXR ผิดปกติ แต่ผล 
Sputum ปกติ



กลุ่มงาน/งาน งานควบคุมโรควัณโรค

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

2.1 Admit ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ตามเกณฑ์ของ 
สสจ.พล 14 วัน

ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ท่ีต้อง Admit ตาม
เกณฑ์

Admit ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ตามเกณฑ์ ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

2.2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ ้าได้รับการ
ส่งตรวจ Molecular,C/S,DST

ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่และกลับเป็นซ ้า

ค่าตรวจ Molecular,C/S,DST งบตามสิทธิการ
รักษา 0

ชวิฌฎา

2.3 ทบทวนการดูแลรักษาของผู้ป่วยวัณโรคท่ีขาดยาและ
เสียชีวิตในปีงบประมาณ 2564 ทุกราย

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขาดยา
และเสียชีวิตใน
ปีงบประมาณ 2564 ทุก
ราย

ทบทวนการดูแลรักษาของผู้ป่วยวัณโรค
ท่ีขาดยาและเสียชีวิตในปีงบประมาณ 
2564

ไม่ใช้งบประมาณ

0

ชวิฌฎา

2.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยาส้าหรับผู้ป่วยวัณ
โรค โดยการจัดยาไว้ท่ีรพ สต และจ่ายยาให้ผู้ป่วยครั งละ
 7 วัน

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ น
ทะเบียนปีบประมาณ 
2564

บริหารจัดการยาส้าหรับผู้ป่วยวัณโรค 
โดยการจัดยาไว้ท่ีรพ สต และจ่ายยาให้
ผู้ป่วยครั งละ 7 วัน

ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

2.5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยาส้าหรับผู้ป่วยวัณ
โรค โดยการจัดยาไว้ท่ีรพ สต และให้ผู้ป่วยมาทานยาต่อ
หน้าทุกวัน

รพ.สต. ท่ีให้ผู้ป่วยมา
ทานยาต่อหน้าทุกวัน 
จ้านวน 11 รพ.สต.+ 1 
PCU

บริหารจัดการยาส้าหรับผู้ป่วยวัณโรค 
โดยการจัดยาไว้ท่ีรพ สต และให้ผู้ป่วย
มาทานยาต่อหน้าทุกวัน

ไม่ใช้งบประมาณ

0

ชวิฌฎา

2.6 ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการให้บริการ 
Intensive care โดยชุมชนและภาคีเครือข่ายในกลุ่ม
ผู้ป่วยท่ีมี BMI น้อยกว่า 19

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
BMI น้อยกว่า 19 ท่ีขึ น
ทะเบียนในปีงบประมาณ
 2564

ให้บริการ Intensive care โดยชุมชน
และภาคีเครือข่ายในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมี BMI
 น้อยกว่า 19

กองทุนพระเทพ

0

ชวิฌฎา

2.7 อบรมครูก.ในเร่ืองความรู้เบื องต้นเก่ียวกับโรควัณโรค
 การดูแล การเย่ียมบ้าน และการ DOT

จ้านวน 12 คน อบรมครูก.ในเร่ืองความรู้เบื องต้น
เก่ียวกับโรควัณโรค การดูแล การเย่ียม
บ้าน และการ DOT

ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

2.8 อบรมให้ความรู้ในการ DOT ผู้ป่วยแก่เจ้าหน้าท่ี 
อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน

อสม.ทุกรพสต.ในเขต อ.
เนินมะปราง ทั งหมด 12 
  แห่ง

อบรมให้ความรู้ในการ DOT ผู้ป่วยแก่
เจ้าหน้าท่ี อาสาสมัครสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน

กองทุนสุขภาพ
ต้าบล 0

ชวิฌฎา

2.9 ดูแลผู้ป่วยแบบมีพ่ีเลี ยง (DOT)/ผู้จัดการประจ้าตัว 
(TB case manager)  ก้ากับการกินยาโดยเจ้าหน้าท่ีรพ
สต

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ น
ทะเบียนปีบประมาณ 
2564  มีผู้จัดการ
ประจ้าตัว

แต่งตั งผู้จัดการประจ้าตัว (TB case 
manager)  ก้ากับการกินยาโดย
เจ้าหน้าท่ีรพสต

ไม่ใช้งบประมาณ

0

ชวิฌฎา

2.ลดการตายและลดอัตราการขาดยารวมกันน้อยกว่าร้อยละ 10



กลุ่มงาน/งาน งานควบคุมโรควัณโรค

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

2.10 ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายในพื นท่ี
ร่วมกับ PCC, พชอ., Family Care Team

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ น
ทะเบียนปีบประมาณ 
2564

ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
เครือข่ายในพื นท่ีร่วมกับ PCC, พชอ., 
Family Care Team

ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

2.11 พัฒนาระบบการก้ากับการรับประทานยาด้วย 
Application LINE

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ น
ทะเบียนปีบประมาณ 
2564

ก้ากับการรับประทานยาด้วย 
Application LINE

ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

3.1 ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ป่วย วัณ
โรค (Monitoring and evaluation)  การประชุม ทีม
วัณโรคระดับอ้าเภอ ปีละ4ครั ง

ผู้รับผิดชอบงานระดับ 
รพ.สต. 14 คน

ก้ากับ ติดตาม และประเมิน
ผลการรักษาผู้ป่วย วัณโรค (Monitoring
 and evaluation)

ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

3.2 พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล และ
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค โดยโปรแกรม NTIP

ผู้รับผิดชอบงานระดับ 
รพ.สต. 14 คน

พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
รายบุคคล และระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณ
โรค โดยโปรแกรม NTIP

ไม่ใช้งบประมาณ
0

ชวิฌฎา

3.3 Google map พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยวัณโรคทุก
รายผ่าน แผนท่ี Google

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ น
ทะเบียนปีบประมาณ 
2564 ได้พิกัดจุด 
Google map

พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยวัณโรคทุก
รายผ่าน แผนท่ี Google

งบประมาณ 
สสจ.พิษณุโลก

0

ชวิฌฎา

รวมท้ังส้ิน 2,000.00
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3. พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Service Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตัวท่ี 11) อัตราของผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มากกว่าร้อยละ 70

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

กลุ่มงาน/งาน   งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

รัตนาภรณ์
บุญโสภา

รวม 0
 - ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รัตนาภรณ์
บุญโสภา

รวม 0

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง อ าเภอเนินมะปราง

1.2 พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองใน รพ.สต.เครือข่าย
 - ฝึกทักษะการใช้ Syringe  
   Diver ของบุคลากรใน รพ.สต.
 - ตกลงเร่ืองยา Morphine 
   drip Syringe Diver กรณีอยู่
   เขต รพ.สต. อ่ืน (ปี 2564 เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต. ยังท้าเป็นบางพื นท่ี)
 - ชี แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆในการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคอง

มีกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคองจาก 
รพ.แม่ข่าย สู่ รพ.สต.
เครือข่าย

เพ่ือพัฒนากระบวน
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองได้ตาม
เกณฑ์

บุคลากรใน รพ.สต.
เครือข่ายรวม PCU
เนินมะปราง จ้านวน 12
 คน
(พยาบาลวิชาชีพ)

1.1 พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองภายใน โรงพยาบลเนิน
มะปราง
 - ฝึกทักษะการใช้ Syringe Diver
 - การรักษา / บรรเทาด้วย Strong 
Opioid Medication (ตามบริบทของ
โรงพยาบาล)
 - ชี แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆในการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคอง

มีกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองใน
โรงพยาบาลเนินมะปราง

เพ่ือพัฒนากระบวน
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองได้ตาม
เกณฑ์

บุคลากรในโรงพยา
บาลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
แพทย์ 1 คน พยาบาล 
5-6 คน
(ER,OPD,IPD,HHC 
และอ่ืนๆ)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

กลุ่มงาน/งาน   งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ  
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รัตนาภรณ์
บุญโสภา

รวม 0
 - ไม่ใช้งบประมาณ
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รัตนาภรณ์
บุญโสภา

รวม 0
 - ไม่ใช้งบประมาณ  
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ทีม PC
และ

ทีม HCC

รวม 0

1.5 พัฒนาการลงเย่ียมผู้ป่วย
ประคับประคองตามเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมรายได้

ลงเย่ียมผู้ป่วย
ประคับประคองและเพ่ิม
รายได้

ผู้ป่วยประคับประคอง
ได้รับการเย่ียมบ้าน
ตามเกณฑ์

จ้านวนผู้ป่วย
ประคับประคองท่ีได้ส่ง
เย่ียมตามเกณฑ์

1.4 พัฒนาคลังอุปกรณ์เคร่ืองมือในการ
ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ทั งใน รพ.แม่
ข่ายและ รพ.สต.เครือข่ายรวม PCU เนิน
มะปราง
 - ปรับปรุงทะเบียน ปีละ 2 ครั ง (ต้นปี 
ปลายปีงบประมาณ)
 - จัดหา/รับบริจาค

มีทะเบียนคลังอุปกรณ์
เคร่ืองมือของ 
CUP เนินมะปราง

เพ่ือทราบจ้านวน
อุปกรณ์ เคร่ืองมือใน
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองของ
CUP เนินมะปราง
และจัดหาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ

 - โรงพยาบาลเนิน
มะปราง
 - รพ.สต.เครือข่าย 11 
แห่ง
 - PCU เนินมะปราง

1.3 พัฒนาการขึ นทะเบียนผู้ป่วย
ประคับประคอง ของ CUP เนินมะปราง
- ทะเบียนผู้ป่วยประคับประคองใน
โรงพยาบาลเนินมะปราง
- ทะเบียนผู้ป่วยประคับประคองใน รพ.
สต. เครือข่ายและ PCU เนินมะปราง
- ข้อมูลผู้ป่วยประคับประคองจาก รพ.
พุทธฯ + ผู้ป่วยส่ง Refer กลับ

มีทะเบียนผู้ป่วยประคับ
ประคอง ระดับ Cup เนิน
มะปราง

เพ่ือทราบจ้านวน
ผู้ป่วยประคับประคอง
ของ  CUP เนิน
มะปราง
ท่ีเป็นปัจจุบัน

 - โรงพยาบาลเนิน
มะปราง
- รพ.สต.เครือข่าย
11 แห่ง
- PCU เนินมะปราง



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

กลุ่มงาน/งาน   งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
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รัตนาภรณ์
บุญโสภา

 -  กิจกรรมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแล
ผู้ป่วยประคับประคองใน
ชุมชน "ชุมชนฉันไม่
เดียวดาย" 
ค่าอาหารกลางวัน 36 คน
 คนละ 1 มื อ มื อละ 50 
บาท
 ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 36 คน คนละ 2
 มื อ มื อละ 25 บาท
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รวมท้ังส้ิน 3,600
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เครือข่ายเนิน
มะปรางในการ

ดูแลผู้ป่วยประคับ
ประคอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ "ชุมชนฉัน
ไม่เดียวดาย" ให้ รพ.สต.เครือข่าย และ 
PCU
เนินมะปรางเลือกกิจกรรมเยียวยาใจใน
ผู้ป่วยประคับ
ประคองมาแห่งละ 1 กิจกรรม
ท่ีเป็นความเอื อเฟ้ือดูแลซ่ึงกัน
และกันในชุมชน โดยเช่ือมโยง
การดูแลของหน่ึง อสม สองเพ่ือนบ้าน
ประสาน รพ.สต. และน้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองในชุมชนต่อไป

มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง
"ชุมชนฉันไม่เดียวดาย" 1 
ครั ง

เพ่ือเกิดการเรียนรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยประ
คับประคองใน
Cup เนินมะปราง

จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 1 ครั ง
ในปีงบประมาณ 2565

เงินบ้ารุง รพ.

2. พัฒนาเอกสาร/ข้อมูลในการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคอง
2.1 จัดท้าค้าส่ังทีมดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองระดับ Cup เนินมะปราง
2.2 พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคอง
 - เกณฑ์การวินิจฉัย
 - Flow Chart
 - แบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึก
 - หลักเกณฑ์การ key claim
2.3 จัดเก็บข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองเป็นปัจจุบันและส่งให้
หน่วยงานอ่ืน (งานแผน,กลุ่มการพยาบาล
,สสจ.พิษณุโลก)
2.4 พัฒนาเอกสารเพ่ือจัดท้า Living will
 กับผู้ป้วย Palliative Care และญาติ

มีชุดข้อมูลในการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคองระดับ
 Cup เนินมะปรางดังนี 
1.ค้าส่ังทีมดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง Cup เนิน
มะปราง 
2.มีแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
3.จัดท้าแนวทางปฏิบัติใน
การ key claim
4.มีข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองของ Cup 
เนินมะปราง ท่ีเป็นปัจจุบัน
5.มีแนวทางในการจัดท้า
Living will ในผู้ป่วย 
Palliative Care

 - มีเอกสาร/ข้อมูล 
ในการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน

 - PM Palliative Care 
 - รพ.สต. เครือข่าย 11
 แห่ง
 - PCU เนินมะปราง

P

P

P



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Service Excellence Strategies
ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตัวท่ี 16) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั นท่ี 2

ช่ือโครงการ/แผนงาน   พัฒนาระบบการจัดการด้านยา
กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดประชุมคณะกรรมการ PCT เพ่ือให้คณะกรรมการ 

PCT   ประชุมก้าหนด
นโยบายด้าน RDU

การท้างานด้าน RDU 
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี วัด

คณะกรรมการ
จ้านวน 14 คน

0 ไม่ใช้
งบประมาณ

P P P P

ภก.สุรินทร์

2.พัฒนาระบบสารสนเทศให้
สามารถเก็บรายงานตามตัวชี วัด
ท่ีก้าหนดได้

มีระบบสารสนเทศให้
สามารถเก็บรายงาน
ตามตัวชี วัดของ RDU

สามารถเก็บข้อมูลด้าน
 RDU อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 0 ไม่ใช้
งบประมาณ

   

P

   

P

ภก.จักรกฤษณ์

3.จัดกิจกรรมความตระหนักรู้ต่อ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 
และผู้รับบริการ

เพ่ือให้แพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และ
ผู้รับบริการ ตระหนัก
ถึงนโยบายการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

การใช้ยาของ รพ. สม
เหตุผล

 0 ไม่ใช้
งบประมาณ

P P P P P P P P P P P P

ภญ.ปรียานารถ

4.จัดท้ามาตรการส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน
กลุ่มโรคติดเชื อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน บาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ และในหญิงคลอดปกติ
ครบก้าหนดทางช่องคลอด

เพ่ือให้แพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และ
ผู้รับบริการ ตระหนัก
ถึงนโยบายการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

การใช้ยาของ รพ. สม
เหตุผล

 0 ไม่ใช้
งบประมาณ

P P P P P P P P P P P P

ภญ.ปรียานารถ

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ช่ือโครงการ/แผนงาน   พัฒนาระบบการจัดการด้านยา
กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

5.จัดให้มีแบบ check list 
ประกอบการใช้ยาปฏิชีวนะ
ให้กับแพทย์ พยาบาลท่ีมีการ
จ่ายยาปฏิชีวนะ

เพ่ือให้แพทย์ พยาบาล
 มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล

การใช้ยาสมเหตุสมผล  0 ไม่ใช้
งบประมาณ

P P P P P P P P P P P P

ภญ.วันวิสาข์

6.ก้ากับติดตามการด้าเนินงาน
ตามตัวชี วัดทุกไตรมาส

เพ่ือให้มีการก้ากับ
ติดตามการด้าเนินงาน
ตามตัวชี วัด

การท้างานด้าน RDU 
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี วัด

 0 ไม่ใช้
งบประมาณ  P  P  P  P

ภก.สมพงษ์

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

รวมท้ังส้ิน 0



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  Service Excellence Strategies
ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตัวท่ี 17) อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 71
ช่ือ แผนงาน /โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช อ้าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2564 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 71 
กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดประชุมคณะท้างานสุขภาพจิตและจิตเวช 
คปสอ.เนินมะปราง

จ้านวน 14คน ไม่ใช้งบประมาณ 0 สสจ./แหล่งอ่ืน 0 พระพิมพ์

2.อบรมฟ้ืนฟูความรู้งานสุขภาพจิต แก่
ผู้รับผิดชอบทั งในและนอกโรงพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ 0 สสจ./แหล่งอ่ืน 0 พระพิมพ์

3.ค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเครือข่าย อสม.
และบุคลากรสาธารณสุข

ไม่ใช้งบประมาณ 0 สสจ./แหล่งอ่ืน 0 พระพิมพ์

รวมท้ังส้ิน 0    
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence Strategies
ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตัวท่ี 18) บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด มากกว่าร้อยละ 85
ช่ือโครงการ/แผนงาน   แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ รพ.เนินมะปราง
กลุ่มงาน/งาน ทีมพัฒนาบุคลากร (HRM)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พัฒนาศึกษาเก่ียวกับ
ระเบียบค่าตอบแทน เช่น 
ไม่ท าเวชฯ / พตส. / การเงิน
 / พัสดุ

1. จัดท าคู่มือ แนวทาง 
หลักเกณฑ์ การก าหนด
ค่าตอบแทน

1. ข้าราชการ /ลูกจ้าง 
เข้าใจระเบียบ สิทธิ
ประโยชน์และ
ค่าตอบแทนพึงได้รับ  
2. อัตราความถูกต้อง 
สมบูรณ์ของชุด
เอกสารร้อยละ 90

แพทย์,เภสัชกร,ทันตฯ
พยาบาล,รังสี,แผนไทย
,กายภาย,นักเทคนิค 
จ านวน 20 เล่ม ไม่ใช้

งบประมาณ

 

✓ 

อัจฉรา / สุภาวดี /
หน.กลุ่มงาน

2.  การปฐมนิเทศ
ข้าราชการ/ลูกจ้างฯท่ีบรรจุ
ใหม่

1.  แนวทางและหลักเกณฑ์
 นโยบายของทางราชการ
เก่ียวกับระเบียบ สิทธิ
ประโยชน์ ค่าตอบแทน

1. ข้าราชการ /ลูกจ้าง 
เข้าใจแนวทางและ
หลักเกณฑ์ฯ เก่ียวกับ
ระเบียบ สิทธิ
ประโยชน์และ
ค่าตอบแทนพึงได้รับ 
2.  อัตราการผ่านการ
ปฐมนิเทศร้อยละ 90

ข้าราชการบรรจุใหม่ 
จ านวน 20 คน

 - ท าคู่มือ /จัดประชุม ใน
การปฐมนิเทศฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

ผอ. / อัจฉรา /หน.
กลุ่มงาน

3.  ติดตามผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการของ
ข้าราชการบรรจุใหม่

 1. อบรมหลักสูตร
ข้าราชการท่ีดี 2.เรียนรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต 3.ท าแบบ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน

1.  ข้าราชการ / 
ลูกจ้าง ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงาน 2. 
อัตราการผ่านการ
ทดลองผ่านร้อยละ 
100

ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/พกส./ลูกจ้าง
 จ านวน 20 คน

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

อัจฉรา /  หน.กลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ



ช่ือโครงการ/แผนงาน   แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ รพ.เนินมะปราง
กลุ่มงาน/งาน ทีมพัฒนาบุคลากร (HRM)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ

4.  การพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการความรู้แก่
บุคลากรกลุ่มงานบริหารท่ัวไป

1. บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาประชุม/อบรม /
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/สอน
งาน/ศึกษาทางเน็ต

1.  บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนา ปีละ 
2 คร้ัง/ ปี  2. อัตรา
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการความรู้
แก่บุคลากรกลุ่มงาน
บริหารฯ ร้อยละ 80

จนท.กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป จ านวน 11 คน

5.  ประชุม อบรม สัมมนา
 ศึกษาดูงาน /สอนงาน /
เรียนรู้ทางเน็ต ปีละ 2
คร้ัง/ปี จ านวน 100,000
 บาท บูรณาการ

ร่วมกับงบ
พัฒนาบุคลากร

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

หน.บริหาร/อัจฉรา/
ชวิฌฎา

รวม 0
5.  พัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการความรู้แก่บุคลากรทุก
ระดับ

1. บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน /สอน
งาน /เรียนรู้ทางเน็ต ปีละ 
2คร้ัง/ปี

1.  บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนา ปีละ 
2 คร้ัง/ ปี   2.  อัตรา
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการความรู้
แก่บุคลากรทุกระดับ
ร้อยละ 80

จนท.รพ.เนินมะปราง
ทุกระดับ จ านวน 189
 คน

5.  ประชุม อบรม สัมมนา
 ศึกษาดูงาน /สอนงาน /
เรียนรู้ทางเน็ต ปีละ 2
คร้ัง/ปี    จ านวน 
500,000 บาท บูรณาการ

ร่วมกับงบ
พัฒนาบุคลากร

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

อัจฉรา /ชวิฌฎา /
หน.กลุ่มงาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence Strategies
ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตัวท่ี 19) ดัชนีความผาสุกของคนท้างาน (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 70
ช่ือโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาความสุขของเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงาน/งาน ทีมพัฒนาบุคลากร (HRM)

รายละเอียด จ านวน (บาท)
ระบุ

แหล่งงบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประเมินความสุขของ
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลทุก
หน่วยงาน โดยใช้แบบ
ประเมิน HappyMOPH 
ของกระทรวงสาธารณสุข

แบบสอบถามความสุข
ของเจ้าหน้าท่ีทุก
หน่วยงาน จ้านวน 189 
ฉบับ

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล 
มีความสุข

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล 
จ้านวน 192 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

วุฒิพันธ์ ,
อัจฉรา

2.เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลความสุขของ
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล 
มีความสุข

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล 
จ้านวน 192 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

 

P 

วุฒิพันธ์ ,
อัจฉรา

3.วิเคราะห์และประมวลผล เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล 
มีความสุข

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล 
จ้านวน 192 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

 

P 

วุฒิพันธ์ ,
อัจฉรา

รวมท้ังส้ิน 0  - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตัวท่ี 20) จ้านวนการจัดท้า CQI  ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 1 เร่ือง (37 เร่ือง)

ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง

กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าอาหารกลางวัน 180 คน คนละ 1 มื อ มื อ
ละ 50 บาท

9,000
ค่าอาหารว่างและคร่ืองด่ืม 180 คน คนละ 2
 มื อ มื อละ 25 บาท

9,000
ค่าโล่รางวัลในการประกวด
ด้านคลินิก ค่าของรางวัล
5 รางวัล (2,000 , 1,000 และ 500 บาท)
รางวัลชมเชย
300 x 2 = 600 บาท

4,100
ด้านสนับสนุน
5 รางวัล (2,000 , 1,000 และ 500 บาท)
รางวัลชมเชย
300 x 2 = 600 บาท

4,100
ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบรรยากาศงานการ
จัดกิจกรรมประกวดผลงาน CQI 
ปีงบประมาณ 2565

3,000
รวม 29,200

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
9,2

00

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบ

 บูรณาการ การจัดกิจกรรม
ประกวดผลงาน CQI 
ปีงบประมาณ 2565 และ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ให้กับ
บุคลากร โรงพยาบาลเนิน
มะปราง 100%

1. มีการประกวด
ผลงาน CQI 
ปีงบประมาณ 2564
2. จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายทอด
ความรู้มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับท่ี 4

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดวง
ล้อการพัฒนาคุณภาพ
ในโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ืองและถ่ายทอด
มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับท่ี 
4 ให้บุคลากรทราบ
และน้าสู่การปฏิบัติ

บุคลากรทุกคนภายใน 
โรงพยาบาล จ้านวน 
180 คน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

เงินบ้ารุง
รพ.



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People  Excellence

ตอบสนอง KPI  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตัวท่ี 19) บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด มากกว่าร้อยละ 85

                                            ตัวท่ี 21) จ้านวนการจัดท้า CQI  ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 1 เร่ือง (ถ้าในหน่วยงานมีคนมากกว่า 5 คน ให้ท้า CQI 2 เร่ือง)

ช่ือแผนงาน /โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาวิชาการ / นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ คปสอ.เนินมะปราง

วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ   เพ่ือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย R2R นวัตกรรมและ CQI ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขในพื นท่ีอ้าเภอเนินมะปราง

ตัวช้ีวัดของแผนงาน /โครงการ   1.มีผลงานวิจัย R2R  2 เร่ือง/ปี รพ.=1 สสอ.=1 ) 2.มีนวัตกรรม หรือ CQI 1 เร่ือง / แห่ง / หน่วยงาน

กลุ่มงาน/งาน. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายสาธารณสุข

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลงานวิชาการ 
งานวิจัย R2R นวัตกรรมและ CQI  ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานของโรงพยาบาลเนินมะปราง   ของ
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเนินมะปราง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่งในอ้าเภอเนิน
มะปราง  โดยจัดอบรมจ้านวน  4  ครั งๆ ละ 2 วัน 
รายละเอียดดังต่อไปนี                                    
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย
 R2R นวัตกรรมและ CQI  ครั งท่ี 1จ้านวน 2 วัน  โดย
มีกิจกรรม คือ                                 1) บรรยาย
 หัวข้อเร่ือง การพัฒนางานวิจัย/R2R/CQI และ 
นวัตกรรม  ภาพรวมและประโยชน์ของการพัฒนางาน
วิชาการ/งานวิจัย/งานอ่ืนๆ

    1.มีผลงานวิจัย, 
R2R  2 เร่ือง/ปี 
รพ.=1 สสอ.และ รพ
สต. =1 )         2. 
มีนวัตกรรม หรือ 
CQI 1 เร่ือง/แห่ง/
หน่วยงาน

1.บุคลากรในหน่วยงานของ 
รพ.เนินมะปราง  ของสสอ.
เนินมะปรางและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง 
ใน อ.เนินมะปรางมีความรู้
เร่ืองการพัฒนางานวิชาการ 
งานวิจัย  R2R นวัตกรรมและ
 CQI                    2. ทุก
หน่วยงานของ   สสอ.เนิน
มะปราง และ   รพ.เนิน
มะปราง มีการพัฒนางาน
วิชาการ งานวิจัย  R2R 
นวัตกรรมและ CQI อย่าง
ต่อเน่ือง

บุคลากรใน
หน่วยงานของ รพ.
เนินมะปราง  สสอ.
เนินมะปราง และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลทุกแห่ง ใน อ.
เนินมะปราง 
จ้านวน  40  คน

 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
ประเภทการบรรยาย  
จ้านวน 1 คน  จ้านวน  4 
ช่ัวโมง 30 นาที  ช่ัวโมงละ  
600 บาท                        
 2.ค่าตอบแทนวิทยากร 
ประเภทวิทยากรประจ้ากลุ่ม 
 จ้านวน 1 คน จ้านวน 8 
ช่ัวโมง 30 นาที ช่ัวโมงละ 
600 บาท

            
            
            
            
            
2,700     
            
            
            
          
5,100

              
              
              
              
              
  เงินบ้ารุง 
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

15
,80

0

สมหวัง ,เบญจ
วรรณ

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มงาน/งาน. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายสาธารณสุข

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

      2) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม แยกปฏิบัติเป็น 4 
ห้องตามกลุ่มวิชาการ คือ กลุ่ม (1) วิจัย (2) R2R  (3) 
CQI  (4) นวัตกรรม  ในหัวข้อเร่ือง การเขียนหลักการ
และเหตุผล  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน 
วิธีการด้าเนินงานเคร่ืองมือ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(บทท่ี 1 – 3)
                

    3. ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส้าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ้านวน 2 วันๆ ละ
40 คน คนละ 100 บาทต่อวัน

8,000 เงินบ้ารุง 
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

สมหวัง ,เบญจ
วรรณ

รวม (การอบรมคร้ังท่ี 1) 15,800

   1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ 
งานวิจัย  R2R นวัตกรรมและ CQI  ครั งท่ี 2 จ้านวน 2
 วัน  โดยมีกิจกรรม คือ                          1) 
บรรยาย หัวข้อเร่ือง การรวบรวม เรียบเรียง 
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล (บทท่ี 4) 
                

   1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
ประเภทการบรรยาย  
จ้านวน 1 คน  จ้านวน       3
 ช่ัวโมง 30 นาที     ช่ัวโมงละ
  600 บาท

2,100

   2.ค่าตอบแทนวิทยากร 
ประเภทวิทยากรประจ้ากลุ่ม 
 จ้านวน 1 คน    จ้านวน 10 
 ช่ัวโมง 30 นาที  ช่ัวโมงละ 
600 บาท

6,300

   3. ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส้าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ้านวน 2 วันๆ ละ 40 คน 
คนละ 100 บาทต่อวัน

8,000

รวม (การอบรมคร้ังท่ี 2) 16,400    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
16

,40
0

   2) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม แยกปฏิบัติเป็น  4 
ห้องตามกลุ่มวิชาการ คือ  กลุ่ม (1) วิจัย (2) R2R  (3)
 CQI (4) นวัตกรรม   ในหัวข้อเร่ืองการรวบรวม เรียบ
เรียง วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล (บทท่ี 4) น้าเสนอ
ตัวอย่างการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูล บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การเขียนรายงาน
ผลการด้าเนินงานและการสรุป/ อภิปรายผล (บทท่ี 5) 



กลุ่มงาน/งาน. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายสาธารณสุข

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

   1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
ประเภทวิทยากรประจ้ากลุ่ม 
 จ้านวน 1 คน    จ้านวน 14 
 ช่ัวโมง   ช่ัวโมงละ 600 บาท

8,400 เงินบ้ารุง 
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
6,4

00 สมหวัง ,เบญจ
วรรณ

   2. ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส้าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ้านวน 2 วันๆ ละ 40 คน 
คนละ 100 บาทต่อวัน

8,000

รวม (การอบรมคร้ังท่ี 3) 16,400

   1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
ประเภทวิทยากรประจ้ากลุ่ม 
 จ้านวน 1 คน    จ้านวน 13 
 ช่ัวโมง   ช่ัวโมงละ 600 บาท

7,800

   
   

   
   

   
   

   
  1

5,
80

0

   2. ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส้าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ้านวน 2 วันๆ ละ 40 คน 
คนละ 100 บาทต่อวัน

8,000

รวม (การอบรมคร้ังท่ี 4) 15,800

   1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ 
งานวิจัย  R2R นวัตกรรมและ CQI  ครั งท่ี 3  จ้านวน 
2 วัน  โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม   แยกปฏิบัติเป็น
  4 ห้องตามกลุ่มวิชาการ คือ  กลุ่ม (1) วิจัย  (2) R2R 
 (3) CQI (4) นวัตกรรม        มีกิจกรรม คือ  
ทบทวน/บรรยาย หัวข้อ การเขียนรายงานผลการ
ด้าเนินงาน (บทท่ี 4)                       ทบทวน/
บรรยาย หัวข้อ การเขียนรายงานผลการด้าเนินงาน
และการสรุป/อภิปรายผล (บทท่ี 5)      ฝึกปฏิบัติ 
การน้าเสนอรายงานวิจัย/R2R/CQI และนวัตกรรม

                

  1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ 
งานวิจัย  R2R นวัตกรรมและ CQI  ครั งท่ี 4  จ้านวน 
2 วัน  โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม   แยกปฏิบัติเป็น
  4 ห้องตามกลุ่มวิชาการ คือ  กลุ่ม (1) วิจัย  (2) R2R 
 (3) CQI (4) นวัตกรรม   มีกิจกรรม คือ   ทบทวน/
บรรยายหัวข้อ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  ฝึก
ปฏิบัติ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ

น้าเสนอผลงานทางวิชาการ    ซักถามปัญหา อุปสรรค
 และอภิปรายท่ัวไป



กลุ่มงาน/งาน. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายสาธารณสุข

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

   1.ค่าตอบแทนวิทยากร
วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ 
ในการน้าเสนอผลงานวิชาการ
 งานวิจัย  R2R  นวัตกรรม 
และ CQI   จ้านวน  1  คน  
จ้านวน  5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 
600 บาท  

3,000 เงินบ้ารุง 
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

7,0
00 สมหวัง ,เบญจ

วรรณ

2. ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ส้าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้าเสนอ
ผลงานวิชาการ งานวิจัย  R2R
  นวัตกรรม และ CQI   
จ้านวน 40 คนคนละ 100 
บาท  

4,000

รวม (น าเสนอผลงานวิชาการ) 7,000

รวมท้ังหมดทุกกิจกรรม 71,400
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 2. จัดกิจกรรมน้าเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
R2R นวัตกรรมและ CQI  จ้านวน  1  วันเข้าร่วม  มี

กิจกรรม ดังนี                                                
2.1 บรรยาย หัวข้อ ความส้าคัญของการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ                                         
  2.2 น้าเสนอผลงานวิชาการ โดยแบ่งเป็น 4 ห้องตาม

กลุ่มการน้าเสนอผลงานวิชาการ คือ 
กลุ่ม (1) วิจัย  (2) R2R  (3) CQI  (4) นวัตกรรม      
2.3  มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าน้าเสนอผลงาน

ผลงานวิชาการ                         

ผลงานทางวิชาการ
ของบุคลกรใน
หน่วยงานของ รพ.
เนินมะปราง    สสอ.
เนินมะปรางและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลทุก
ผลงาน ได้รับการ
น้าเสนอและเผยแพร่

บุคลากรในหน่วยงานของ รพ.
เนินมะปราง         สสอ.เนิน
มะปรางและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง 
ใน   อ.เนินมะปรางทุกคนท่ีมี
ผลงานวิชาการ งานวิจัย  
R2R นวัตกรรมและ CQIมี
ทักษะในการน้าเสนอผลงาน
วิชาการ

บุคลากรใน
หน่วยงานของ รพ.
เนินมะปราง  สสอ.
เนินมะปราง และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลทุกแห่ง ใน อ.
เนินมะปราง 
จ้านวน  40  คน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตัวท่ี 21) จ้านวนครั งท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสส่ิงคัดหล่ัง ไม่เกิน 3 ครั ง

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียง

กลุ่มงาน/งาน  ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM ) และทีมป้องกันควบคุมโรค (ทีมIC)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไม่ใช้งบ

P

สุกัญญา

รวม 0

รวม 0

P P P P P P P P P ทีม RM

รวม 0

P
ประธาน / เลขา
ทีม RM

รวม 0

P P P P P
ประธานเลขาทีม

 RM

รวม 0

P P
ประธานเลขาทีม

 RM

รวม 0

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.5 ประชุมคณะกรรมการทีมบริหารจัดการความ
เส่ียงระดับโรงพยาบาลเพ่ือคืนข้อมูลการรายงาน
ความเส่ียงและน้าไปกระตุ้นให้เกิดการรายงานทุก 2
 เดือน

ประชุมได้ตามท่ีก้าหนดไว้ เพ่ือติดตามงานของทีม RM 5 ครั ง / ปี

1.6 จัดท้าบัญชีความเส่ียงระดับโรงพยาบาล และ
ติดตามหน่วยงานในการจัดการท้าบัญชีความเส่ียง
ระดับหน่วยงาน

มีบัญชีความเส่ียงระดับ รพ.
และหน่วยงาน

เพ่ือรวบรวมอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ น
 และปรับบัญชีความเส่ียงระดับ 
รพ. และหน่วยงานทุก 6 เดือน

ปีละ 2 ครั ง 

4. น้าแนวทางท่ีก้าหนดใน 2P Satety Goals มา
ส่ือสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรพร้อมทั ง
ติดตามการปฏิบัติเพ่ือหาโอกาสพัฒนา

น้าแนวทางของ 2P Satety
 Goals ส่ือสารสู่การปฏิบัติ

เพ่ือให้บุคลากรปลอดภัย
ผู้รับบริการปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ทุกคน

3. จัดท้า Risk Register มอบหมาย Risk owner 
เพ่ือประสานทบทวน RCA และ ออกแนวทางปฏิบัติ
ในความเส่ียงส้าคัญท่ีก้าลังก้ากับติดตามในภาพของ
องค์กร

มีการติดตามความเส่ียง
ส้าคัญผ่าน Risk Register

เพ่ือติดตามความเส่ียงส้าคัญ
และมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือลด
อุบัติการณ์

 -

2. จัดอบรมเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมการติด
เชื อ ใน ร.พ. 1  ครั งต่อปี

ลดอุบัติการณ์ความเส่ียงต่อ
การได้รับบาดเจ็บจากของมี
คมและสัมผัสส่ิงคัดหล่ัง

เพ่ือสร้างความตระหนักเร่ือง
ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี

บุคลากรทุกหน่วยงาน
และรพ.สต.

ไม่ใช้งบ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ทีมIC

1. ร่วมกับทีมอาชีวอนามัยค้นหา/ประเมินความ
เส่ียงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในพื นท่ีเส่ียง

ลดอุบัติการณ์ความเส่ียงต่อ
การได้รับบาดเจ็บจากของมี
คมและสัมผัสส่ิงคัดหล่ัง

เพ่ือส้ารวจหาพื นท่ีเส่ียงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลเนิน

มะปราง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียง

กลุ่มงาน/งาน  ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM ) และทีมป้องกันควบคุมโรค (ทีมIC)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0    
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

ประธาน / เลขา
ทีม RM

2.2 จัดกิจกรรม RM Round เพ่ือติดตามก้ากับใน
การบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน

มีกิจกรรม RM Round ปีละ
 4 ครั ง

เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ
และการปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารจัดการความเส่ียงของแต่
ละหน่วยงาน

หน่วยงานใน รพ. ทุก
หน่วยงาน

ประธาน / เลขา
ทีม RM

บูรณาการงบกับศูนย์พัฒนาคุณภาพ

P PP

 

P

 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการความเส่ียง
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ในการถ่ายทอดความรู้ เก่ียวกับมาตรฐาน รพ. และ
บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4

จัดอบรมเชิงปฏิบัติร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารจัดการความ
เส่ียงตามมาตรฐานใหม่

เจ้าหน้าท่ี จ้านวน 
192 คน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence Strategies
ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตัวท่ี 22 ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยส้าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน(บาท) ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.พัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

1.1 จัดตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินงานด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานของโรงพยาบาล

 -มีคณะกรรมการในการ
ด้าเนินงาน  อาชีวอนามัยฯ

เจ้าหน้าท่ีในแต่ละ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

20 ราย

ไม่ใช้งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

1.2 การเดินส้ารวจแผนกต่างๆ
ในโรงพยาบาล เพ่ือการบริหาร
จัดการความเส่ียงจากการท้างาน

 -มีสรุปผลการด้าเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการความเส่ียง 
และน้าเสนอผู้บริหาร

หน่วยงาน
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

หน่วยงาน
โรงพยาบาล
เนินมะปราง ไม่ใช้งบประมาณ P P P P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

1.ตรวจเสียง  200 บาท X 5 จุด 1,000
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล 1,0
00 น.ส.ปกิตตา 

สิงห์กวาง

2.ตรวจความร้อน 200 บาท X 3 จุด 600
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล 60
0

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

1.4 ตรวจสุขภาพตามความ
เส่ียงในเจ้าหน้าท่ี

 -เฝ้าระวังสุขภาพตามความ
เส่ียงจากการท้างาน

1.ค่าตรวจสมรรถภาพมองเห็น 50 บาท
 X67 คน

3,350
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล 3,3
50 น.ส.ปกิตตา 

สิงห์กวาง

2.ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  50 
บาท X  39 คน

1,950
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล 1,9
50

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

3.ค่าตรวจสมรรถภาพปอด  70 บาท X 
 24 คน

1,680
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล 1,6
80

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

4.ค่าตรวจวัดสารปรอทในปัสสาวะ 500
 บาท X 19 คน

9,500
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล 9,5
00

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

ขอสนับสนุนเงินบ ารุง รพ.เนินมะปรางปีงบประมาณ 2565  ในทุกกิจกรรม

1.3 การตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมการท้างานแก่
หน่วยงานในโรงพยาบาลด้วย
เคร่ืองมืออาชีวสุขศาสตร์

 -ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

หน่วยงาน
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

ระบุ  จ านวนเงิน

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ช่ือโครงการ/แผนงาน  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ
งบประมาณ การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน(บาท) ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระบุ  จ านวนเงิน

ช่ือโครงการ/แผนงาน  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ
งบประมาณ การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

1.5 การให้ภูมิคุ้มกันตามปัจจัย
เส่ียงของงานแก่บุคลากรใน
โรงพยาบาล

 -บุคลากรได้รับภูมิคุ้มกันโรค เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
เนินมะปราง ไม่ใช้งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

1.6 การจัดท้ารายงานผลการ
ตรวจสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมการท้างานของ
บุคลากร

 -มีรายงานผลการตรวจสุขภาพ
และผลการตรวจ
สภาพแวดล้อมการท้างาน 
ต่อเน่ืองกันอย่างน้อย 3 ปี

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
เนินมะปราง ไม่ใช้งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

1.7 การให้บริการฝึกอบรมด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการท้างาน

 -บุคลากรได้รับการอบรมด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
เนินมะปราง บรูณาการร่วมกับงานอ่ืน P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

1.8 การจัดท้าคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย
ในการท้างานส้าหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล

 -มีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือความปลอดภัยในการท้างาน

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 191คนx100บาท เป็นเงิน 
19,100บาท

19,100

เงินบ้ารุง
โรงพยาบาล

19
,10

0

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

2.ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ  600
บาท x 6ช่ัวโมงx 1คน x 2รุ่น  เป็นเงิน 
7,200บาท

7,200

เงินบ้ารุง
โรงพยาบาล

7,2
00

3.ค่าอุปกรณ์การซ้อมแผนอัคคีภัย เป็น
เงิน 2,000บาท 2,000

เงินบ้ารุง
โรงพยาบาล 2,0

00

1.9 จัดอบรมอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล

 -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
เนินมะปรางมีความรู้และ
ทักษะฝึกปฏิบัติการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน(บาท) ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระบุ  จ านวนเงิน

ช่ือโครงการ/แผนงาน  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ
งบประมาณ การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

1.10การจัดการความเส่ียงเม่ือ
สภาพแวดล้อมการท้างานของ
โรงพยาบาลไม่ปลอดภัย

 -มีการจัดการความเส่ียงจาก
การท้างาน

หน่วยงาน
โรงพยาบาลเนิน

มะปราง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
เนินมะปราง

แผนพัฒนางานENV ปี2565

เงินบ้ารุง
โรงพยาบาล

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

1.11 จัดซื อชุดอุปกรณ์ปลอดภัย
ในการท้างาน

 -ป้องกันอุบัติเหตุจากการท้างาน โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

โรงพยาบาล
เนินมะปราง 1.ถุงมือผ้าเคลือบโฟมไนไตร Hyflex 

Foam 3 คู่ x 160 บาท
480

เงินบ้ารุง
โรงพยาบาล

48
0

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

2.Earplug ท่ีอุดหู 3M จ้านวน 5 อัน x 
60บาท 300

เงินบ้ารุง
โรงพยาบาล

30
0

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

3.ถุงมือหนังวัว sunko หลังผ้าสีฟ้า 10.5
 จ้านวน3คู่x90บาท

270
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล

   
   

 2
70 น.ส.ปกิตตา 

สิงห์กวาง

4.แว่นตานิรภัย3M จ้านวน 3อัน x 360
บาท

1,080
เงินบ้ารุง

โรงพยาบาล

   
   

1,0
80 น.ส.ปกิตตา 

สิงห์กวาง

5.ถุงมือกันบาด กันร้อน จ้านวน2คู่ x 
280บาท 560

เงินบ้ารุง
โรงพยาบาล

   
   

   
56

0

1.12 เฝ้าระวังสุขภาพและส่ิง
คุกคามสุขภาพของลูกจ้างใน
สถานประกอบการตามสภาพ
ปัญหาของพื นท่ี

 -เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์

สถานประกอบการ
ในเขตอ้าเภอเนิน

มะปราง

1แห่ง

ไม่ใช่งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

49,070รวม



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Governance Excellence Strategies
ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตัวท่ี 23) โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไม่เกินระดับ 2

ตัวท่ี 24) หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 95
ตัวท่ี 25) หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ80

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารเส่ียง (ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)
กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบและควบคุมภายใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ
 1 มื อ ๆ ละ 50 บาท

4,000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 
คน ๆ ละ 2 มื อ ๆ ละ  25  บาท

4,000

3.ค่าตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย/อภิปราย  จ้านวน 1 คน 
เป็นเวลา 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท

2,400

   10,400.00

ซ่อนกล่ิน

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซ่อนกล่ิน,อภิ
ศรุตพรรัตน์

,อัญชลี
,อัญณญา
,นพดล

2.จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ปีงบประมาณ 2564 ให้กับ รพ.เนินมะปราง
 และ สสอ.เนินมะปราง และ รพ.สต.ทั ง 11
 แห่ง

จนท.รพ.เนินมะปราง/
จนท.สสอ./จนท.รพ.สต. 
มีความรู้ด้านระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560

คณะกรรมการภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน
ในสังกัด รพ.เนิน
มะปราง,สสอ.เนิน
มะปราง และ จนท.
รพ.สต.

จ้านวน 80 คน 
ผู้รับผิดชอบใน
จัดท้ารายงาน
ควบคุมภายใน 
รพ.สต.ละ  2 คน 
(ท้าหน้าท่ีการเงิน,
 บัญชี, พัสดุ,
จัดเก็บรายได้,
ควบคุมภายใน)

เงินบ้ารุง รพ.
เนินมะปราง

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมจัดท้าแผนการตรวจสอบภายใน
หน่วยรับตรวจ ร่วมกับคณะกรรมการภาคี
เครือข่าย จ.พิษณุโลกเพ่ือเป็นข้อมูล
ก้าหนดกรอบการตรวจและมีระยะเวลาท่ี
เหมาะสม

จัดท้าแผนการตรวจสอบ
ภายใน(ระยะสั น) ร่วมกับ
 สสจ.พล.

ควบคุมภายใน,
การเงิน,บัญชี,พัสดุ
,หน่วยจัดเก็บรายได้

จ้านวน  5 คน งบประมาณ
จาก สสจ.พล.

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารเส่ียง (ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)
กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบและควบคุมภายใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

3.ประชุมนิเทศ/ติดตามผลโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเส่ียง (ITA/ETA) (ครั งท่ี 1)

รพ.เนินมะปราง/สสอ./
รพ.สต.ตรวจสอบภายใน
 ทั ง  5  ด้าน ตามกรอบ
การตรวจสอบประจ้าปี 
2565 คิดเป็นร้อยละ 100

จนท.รพ.เนิน
มะปราง/จนท.สสอ./
จนท.รพ.สต.

จ้านวน 5 วัน ๆ 
ละ 18 คน

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ้านวน 5 วัน ๆ ละ 18 
คน คนละ 100 บาท

9,000 เงินบ้ารุง รพ.
เนินมะปราง

 

✓ 

    9,000.00 ซ่อนกล่ิน,อภิ
ศรุตพรรัตน์

,อัญชลี
อัญณญาและ

จนท.ท่ี
เก่ียวข้อง

4.ประชุมนิเทศ/ติดตามผลโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเส่ียง (ITA/ETA) (ครั งท่ี 2)

รพ.เนินมะปราง/สสอ./
รพ.สต.ตรวจสอบภายใน
 ทั ง  5  ด้าน ตามกรอบ
การตรวจสอบประจ้าปี 
2565 คิดเป็นร้อยละ 100

จนท.รพ.เนิน
มะปราง/จนท.สสอ./
จนท.รพ.สต.

จ้านวน 5 วัน ๆ 
ละ 18 คน

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ้านวน 5 วัน ๆ ละ 18 
คน คนละ 100 บาท

9,000 เงินบ้ารุง รพ.
เนินมะปราง

 

✓ 

    9,000.00 ซ่อนกล่ิน,อภิ
ศรุตพรรัตน์

,อัญชลี
,อัญณญา, 
และจนท.ท่ี
เก่ียวข้อง

รวมท้ังส้ิน 28,400  - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

   28,400.00



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Governance Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตัวท่ี 26) รายได้จากการให้บริการแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงาน/งาน  แพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรรมชุมชน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประชุมชี แจงจัดตั งคณะท้างาน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯให้กับ
บุคคลาการทางการแพทย์ แพทย์
แผนไทย และสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

2.จัดท้าคู่มือ และเอกสาร ป้าย
คลินิกบริการ  ป้ายประชาสัมพันธ์
การเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย และจัดซื อยา
สมุนไพรท่ีมีกัญชาผสมอยู่

5,000

รวม 5,000

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

สุรสิทธ์ิ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาด าเนินงานงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับบริการใน อ.
เนินมะปราง และ
ใกล้คียง

เงินบ้ารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

,00
0.0

0

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

1.จัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยในระดับ  
รพช.

  รพ.เนินมะปรางมี
คลินิกบริการด้าน
กัญชาทางการแพทย์ฯ 
ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข     มียา
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสม
ของกัญชาอย่างน้อย 2 
ต้ารับ

คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยใน
 รพช.เนินมะปราง 1 
แห่ง



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงาน/งาน  แพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรรมชุมชน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินงานงบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

1.ค่าอาหารกลางวัน  10 คน ๆ ละ
 1 มื อ มื อละ 50 บาท

500 เงินบ้ารุง

   
 4

,90
0.0

0 สุรสิทธ์ิ

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  10 
 คน คนละ 2  มื อ มื อละ 25 บาท

500

3.ค่าเอกสาร 10 ชุด ชุดละ 30 บาท 300

4.ค่าวิทยากร 1 คน (6 ช่ัวโมง) 3,600

รวม 4,900

เงินบ้ารุง กรชวัล

รวม 5,000

4.การส่งเสริมการดูแลเท้า
ด้วยการแช่เท้าด้วยน ้า
สมุนไพรในคลินิก NCD

ผู้ป่วยในคลินิก NCD มี
ความรู้เร่ืองการแช่เท้า

ผู้ป่วยในคลินิก NCD 
มีความรู้เร่ืองการแช่
เท้า และสามารถน้า
ความรู้ไปเผยแพร่ได้

ผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการแผนไทย≥
 20.50

ไม่ใช้งบประมาณ สุรสิทธ์ิ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

5,0
00

.003. การจัดบริการคลินิก 4 
กลุ่มโรคตามนโยบายกรมการ
แพทย์แผนไทย

งานบริการแพทย์แผน
ไทยมีคลินิกบริการ โรค

ข้อเข่าเส่ือม,โรค
อัมพฤกษ-อัมพาต,โรค

ภูมิแพ้,โรคไมเกรน

ผู้ป่วยนอกท่ีมารับ
บริการ

  ผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการแผน
ไทย≥ 20.50     
รายได้จากงาน
บริการแพทย์แผน
ไทยเพ่ิมขึ น  ร้อย
ละ 10

1.ค่ายาสมุนไพร 5,000

2.พัฒนาทักษะการให้บริการ 
และทบทวนความรู้ด้าน
วิชาชีพให้กับบุคคลากรใน
หน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีแพทย์แผน
ไทยได้รับการทบทวน
ความรู้และสามารถ
ให้บริการได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

เจ้าหน้าท่ีแพทย์แผน
ไทย

จ้านวน 10  คน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงาน/งาน  แพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรรมชุมชน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินงานงบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

5.ออกหน่วยให้บริการแพทย์
แผนไทยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ใน รพ.สต

ผู้ป่วยมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

 ผู้ป่วยมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ และ
สามารถน้าสมุนไพรท่ี
มีอยู่มาใช้ดูแลสุขภาพ
ตนเองเบื องต้นได้

ผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื อรังท่ีมารับ
บริการท่ี รพ.สต.

ไม่ใช้งบประมาณ สุรสิทธ์ิ

6.อบรมเวชปฏิบัติเฉพาะ
ทางด้านการแพทย์แผนไทย
ส้าหรับแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยได้รับ
การอบรมทักษะการ
ตรวจวินิจฉับและรักษา
จากหน่วยงานภายนอก

แพทย์แผนไทย 3 คน แพทย์แผนไทย
อย่างน้อย 2 คน
ผ่านการอบรม

งบพัฒนาบุคคลากร สุรสิทธ์ิ

7. การบริการผู้ป่วย IPD ใน
กลุ่มผู้ป่วยหญิงหลังคลอด

มารดาหลังคลอดได้รับ
การประคบเต้านมและ
การบริการแพทย์แผน
ไทย

มารดาหลังคลอดท่ี
คลอดโดยวิธีธรรมชาติ

มารดาหลังคลอด
ได้รับการประคบ
เต้านม 100 %

ไม่ใช้งบประมาณ กรชวัลย์

รวมท้ังส้ิน 14,900
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Governance Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI  ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตัวท่ี 27) รายได้จากการให้บริการนอกเวลาของแผนกกายภาพบ้าบัดเพ่ิมขึ น

ช่ือ แผนงาน /โครงการ เปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบ้าบัดนอกเวลาราชการ

วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ 1. ผู้ป่วยกลุ่มปวดมีความระดับเจ็บปวดลดลง ≤ 2 

2. เพ่ิมรายได้จากการเปิดบริการรักษาทางกายภาพบ้าบัดนอกเวลาราชการ

ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ 1. รายได้จากการให้บริการนอกเวลาของแผนกกายภาพบ้าบัดเพ่ิมขึ น

ผลผลิตของแผนงาน /โครงการ 1.ผู้ป่วยกลุ่มปวดมีระดับความเจ็บปวดลดลง ≤ 2 

2. เพ่ิมรายได้ให้กับองค์กร

กลุ่มงาน/งาน เวชกรรมฟ้ืนฟู

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน    
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วรรณกาญจน์1.ให้การรักษา ฟ้ืนฟูทางกายภาพบ้าบัด ใน
ผู้ป่วยกลุ่มระบบกระดูกและกล้ามเนื อ (ผู้ป่วย
กลุ่มปวด)

ผู้ป่วยโรคระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื อท่ีไม่
สามารถมารับการ
รักษาทาง
กายภาพบ้าบัดใน
เวลาราชการได้

เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ทุกวันอังคาร
และพฤหัสบดี ตั งแต่เวลา 16:30-20:30 น.   
ให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบ้าบัดประเมิน VAS (ระดับความ
เจ็บปวด) ทุกครั งหลังได้รับการรักษา

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ






