
รายงานการติดตามและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

โรงพยาบาลห้วยพลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

1. ชื่อแผนงาน/โครงการ  
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  HA 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
 2. เพื่อฟ้ืนฟูความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของบุคลากรในเครือข่าย  
 3. เพื่อให้หน่วยงานมีการทบทวนกิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถเขียนและใช้แบบประเมินตนเองใน
การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานได้ 
 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 มีการจัดประชุมได้ตามแผนของทีม/ระบบงานต่างๆ ในเป้าหมาย และบุคลากรเข้าร่วมประชุมในแต่ละกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ประกอบการเยี่ยมตามโครงการ  และประสานทุกหน่วยงาน 
2. ประชุมร่วมกันในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
3. ก าหนดประเด็นที่จะให้ความรู้ และพัฒนาต่อยอด 
4. จัดท าโครงการและขออนุมัติจากผู้อ านวยการ 
5. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบ 

 
6. ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ เชิงปริมาณ/ คุณภาพ 

มีการจัดประชุมได้ตามแผนของทีม/ระบบงานต่างๆ ใน
เป้าหมาย และบุคลากรเข้าร่วมประชุมในแต่ละกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 
80 

1.บุคลากรเข้าร่วมประชุมในแต่ละ
กิจกรรมร้อยละ 100 
2.บุคลากรมีความรู้ด้านการบริหารความ
เสี่ยง และสามารถรายงานความเสี่ยงผ่าน
ระบบ QMS ได้ ร้อยละ 81.78 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
  

แหล่ง
งบประมาณ 

วงเงินรายกิจกรรม 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

ได้รับ ใช้ไป  
เงินบ ารุง 1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้การบริหารความเสี่ยง/

ความรู้ด้าน IC และความรู้เรื่อง RDU ให้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม 
จ านวน 120 คน x 30 บาท    

3,600 
 

3,600 
 

 

 2. อบรมฟ้ืนฟูการเขียนแบบประเมินตนเอง
ระดับหน่วยงานและการข้ึนทะเบียน Risk 
register 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม 
จ านวน 30 คน x 30 บาท   

900  - ไม่ได้จัด
กิจกรรม 

 3. อบรมการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม 
จ านวน 100 คน x 30 บาท    

3,000  3,000   

 4 .ซ้อมแผน Emergency response 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้ซ้อมแผน 
จ านวน 30 คน x 30 บาท   

900  900   

 5. อบรม BLS 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม 
จ านวน 150 คน x 30 บาท   

4,500  4,500   

 6. อบรมฟ้ืนฟู ACLS 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม 
จ านวน 60 คน x 30 บาท    

1,800 
 

1,800 
 

 

 7. ประชุมทีมNCD รพ ห้วยพลู และทบทวน Case 
conference 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าประชุม 
จ านวน 20 คน x 30 บาท x 5 คร้ัง  

3,000 0 จัดกิจกรรม 
ไม่ได้ใช้เงนิ 

 8. จัดเวทีประกวด CQI, นวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย 
- ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่างส าหรับผู้ร่วม
กิจกรรม จ านวน 100 คน x 120 บาท เปน็เงิน 
12,000 บาท 
- ค่าจัดท าใบประกาศนียบตัรและท ากรอบ จ านวน 
10 ใบ ใบละ 300 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าจัดท าผลงาน(โปสเตอร์/พาวเวอร์พอยท์/ซีดี/
ถ่ายเอกสาร) ผลงานละ 500 บาท x 15 ผลงาน  
เป็นเงิน 7,500 บาท 

22,500 0 ไม่ได้จัด
กิจกรรม 

 



8. ความก้าวหน้า/ การพัฒนา / ปัญหาและอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
การประชุม/อบรม/ซ้อม
แผน 

จัดกิจกรรมตามโครงการได้ 5  
กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม จัด
อบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ 

ไม่สามารถจัด 
กิจกรรมได้ครบ
ตามโครงการ
เนื่องจาก แต่ละ
ทีมต้องจัดท าแบบ
ประเมินตนเอง
เพ่ือต่ออายุการ
รับรอง
กระบวนการ
คุณภาพ 

การก ากับ
ติดตามให้เลขาฯ
ทีมจัดกิจกรรม 
 

 

     
 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานคุณภาพ  โรงพยาบาลห้วยพลู  
 
รูปกิจกรรม  ไม่มี 
 

 
 


