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กลยุทธ์ : ยกระดบัระบบบริการสขุภาพให้ได้คณุภาพมาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัย 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ องค์กร  :  โรงพยาบาลปลอดภัย (SAFETY Hospital) 

แผนงาน :  การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ 

ชื่อโครงการ  : โครงการปรับชีวิต พิชิตโรคส าคญั โรงพยาบาลห้วยพลู 2565   
                      

ล าดับ งานและกจิกรรม 
วัตถุประสงค ์

ของแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  (HT/DM/CKD/COPD) เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยให้มีคุณภาพปอ้งกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดี PCTผ่องศรี/ 
นิสาชล 

1 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน 

เพ่ือค้นหาภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง  ผ่องศรี/นิสา
ชล/มาริสา 

  1.1 .การตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB
ประจ าป ีเบาหวาน ความดันประจ าปีตาม
รายการทีก่ าหนด  

  ไตรมาส 1-2 เจาะเลือดตรวจ ค่าตรวจLAB  กองทุน
โรคเร้ือรัง 

4,375,000.00   อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนราย
ใหม่ในผู้ป่วยเบาหวาน 
(Stroke, MI, DR, CKD, 
Foot) ไม่เกินร้อยละ 6 

  

  1.2 การคัดกรองตรวจFundus camera    ไตรมาส 1-3 ตรวจตา ค่าอ่านผลตา   25,000.00     

 1.3 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเท้า    ไตรมาส 1-3 ตรวจเท้า         

 1.4คัดกรองภาวะแทรกซ้อนช่องปาก    ไตรมาส 1-3 ตรวจฟัน        ทันตกรรม 

 1.5บันทึกการคัดกรองบุหร่ี    ไตรมาส 2-3 คัดกรอง         

 1.6การประเมิน  CVD risk และบันทึก    ไตรมาส 2-3 ประเมินCVD risk         

 1.7จัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  

  ไตรมาส 2-4 จัดกิจกรรม ค่าเอกสาร    1,000.00   

 1.8ส่งHHC กลุ่มuncontrol, เส่ียงภาวะแทรก 
ซ้อนสูง,Bed ridden 

  ไตรมาส 1-4 เยี่ยมบ้าน         

 1.9เช่ือมโยงข้อมูลผู้ปว่ยในเครือข่าย   ไตรมาส 1-4 ส่งต่อข้อมูล         

 1.10โครงการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ รพ/ 
รพสต. ในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  

  ไตรมาส 2-4 ประชุมพยาบาลรพสต ค่าอาหารว่าง 40 คน x 30 
บาท        

เงินบ ารุง 1,200.00   

 1.11โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการป้องและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

  ไตรมาส 1-4 จัดต้ังชมรม ค่าอาหารว่าง 20 คน x 30 
บาท  ทุก 2 เดือน         

เงินบ ารุง 3,900.00   
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 1.12จัดต้ังชมรมผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลห้วยพล ู

  ไตรมาส 1-4 จัดต้ังชมรม 
   

 

 

 

 1.13เช่ือมโยงข้อมูลผู้ปว่ยในเครือข่าย   ไตรมาส 1-4 ลงข้อมูลในระบบ         

 1.14จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ปว่ยทั้งเครือข่าย    ไตรมาส 1-4 ท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วย ค่าสมุด 5,000 เล่ม X 10 บาท เงินบ ารุง 50,000.00   

 1.15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการ
ส่งต่อ ข้อมูลการดูแลต่อเน่ืองด้วยโปรแกรม 
Smart COC  

  ไตรมาส 2-4 อบรมฟ้ืนฟูความรู้        
 

 

2 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยCKD  
(ระดับ 3A-5) 

เพ่ือชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยCKD (ระดับ 3A-5) 
 

        ผ่องศรี 

  2.1การตวจทางห้องปฏิบัติการLABประจ าป ี
CKDประจ าปีตามรายการที่ก าหนด  

  ไตรมาส 1-2 เจาะเลือดตรวจ ค่าตรวจLAB 600 คนX1,000 
บาท 

กองทุน
โรคเร้ือรัง 

600,000.00   อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
และ/หรือความดัน
โลหิตสูงสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิต ≤ 
140/90 mmHg ร้อย
ละ 60 

  

  2.2จัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

  ไตรมาส 2-4 ท ากิจกรรมกลุ่ม           

  2.3เพ่ิมการเข้าถึงอายุรแพทย์ทางไต (refer ,
อายุรแพทย์ทางไตมาตรวจเชิงรุก)ตามเกณฑ์ 

  ไตรมาส 2-4 จ้างอายุรแพทย ์ ค่าจ้างอายุรแพทย์ทางไต 2400 
บาท  X 4 คร้ัง  

เงินบ ารุง 9,600.00     

  2.4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ยไตวายเร้ือรัง ที่ 
ON CAPD , HD ,Palliative care  

  ไตรมาส 2-4 เยี่ยมบ้าน           

  2.5 จัด CKD Clinic คุณภาพ (ขยายพื้นที่PCC)    ไตรมาส 2-4 จัดคลินิกในรพสต           

  2.6 R2R พัฒนาการดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง    ไตรมาส 1-4 ท าวิจยั           

  2.7เช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ HDC    ไตรมาส 1-4 ลงข้อมูลในระบบ           
3 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 

COPD  
เพ่ือค้นหาภาวะ แทรกซ้อนผู้ป่วยปอดอดุกั้นเร้ือรังและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
 

        ผ่องศรี/ บุบ
ผา 

  3.1ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และส่งผู้ป่วยเข้าคลินิก
โรคCOPDทุกวันพฤหัสบา่ย 

  ไตรมาส 1-4 ค้นหาผู้ป่วยเข้าคลินิก สมุดประจ าตัวผู้ปว่ย500 เล่ม 
X 20 บาท 

เงินบ ารุง 10,000.00       

  3.2ตรวจทางห้องปฏิบัติการLABประจ าปี 
COPDประจ าปีตามรายการที่ก าหนด 

  ไตรมาส 1-2 ตรวจLAB             

  3.3คลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังครบวงจรและ
ได้มาตรฐาน ตามรายการดังน้ี 

  ไตรมาส 1-4 ตรวจผู้ป่วยในคลินิก             

  1. ตรวจSpirometer                      

  2. CXR ปีละ 1คร้ัง                   

  3. เดิน 6 MWT                        
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  4. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ ่                   

  3.4โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดโดยทมีสห
วิชาชีพ pulmonary rehabilitation program 

  ไตรมาส 1-4 จัดหาอุปกรณ์ ยางยืด  /ป้ายออกก าลังกาย เงินบ
บ ารุง 

5,000.00     ฐิติมา
กายภาพ 

  3.5พัฒนาคลินิกเลิกบุหร่ีให้ได้คุณภาพ   ไตรมาส 1-4 ส่งผู้ป่วยเข้าคลินิก           เพ็ญประภา 
  3.6จัดท าโปรแกรมการลงระบบบันทึกคลินิกโรค

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD Quality of Care) 
  ไตรมาส 1-4 ลงข้อมูลในโปรแกรม             

  3.7จัดฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้น
เร้ือรังอย่างครบวงจร ทั้งแพทย์ พยาบาล 
และสหสาขาวิชาชพี 

  ไตรมาส 2-4 อบรมเจ้าหน้าที ่             

   3.8โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ย COPD     ไตรมาส 1-4 เยี่ยมบ้าน             

กลุ่มโรคเจ็บป่วยฉบัพลัน (Sepsis ,ACS, CVA, Head injury)         

4 Sepsis  เพ่ือให้ผู้ป่วยSepsis
ได้รับการดูแลที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 
  
  
  

          PCT  /
ภคปภา 

  

  4.1จัดอบรมฟื้นฟบูุคลากรที่ดูแลผู้ปว่ย Sepsis  ไตรมาส 3-4 อบรมเจ้าหน้าที ่ ค่าอาหารว่าง 50 คน x 30 
บาท   

เงินบ ารุง 1,500.00 อัตราการเสียชวีิตของ
ผู้ป่วย Sepsis ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

  
  4.2สื่อสารอาการส าคัญที่ต้องมาโรงพยาบาล

ของSepsis  ทั้งในชุมชนและคลินิกสุขภาพดี 
ไตรมาส 1-4 ให้ข้อมูลประชาชน         

  4.3นิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ก าหนด 

ไตรมาส 1-4 นิเทศ           

5 งานการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยได้รับการดูแล
ได้อย่างปลอดภยั
และทันท่วงทีลด
อัตราตาย 
  

          PCT/ ศิริ
รัตน์ 

  

  5.1จัดอบรมฟื้นฟบูุคลากรที่ดูแลผู้ปว่ย ACS ไตรมาส 3-4 อบรมเจ้าหน้าที ่ ค่าอาหารว่าง 50 คน x 30 
บาท    

เงินบ ารุง 1,500.00 อัตราการเสียชวีิตใน
ผู้ป่วยSTEMI เท่ากับ 0 
  
  
  

  

  - การคัดกรองผู้ป่วย ไตรมาส 3-4           

  - การประเมินผู้ป่วย ไตรมาส 3-4             

  - การอ่านผล  EKG ไตรมาส 3-4             

  - การช่วยฟ้ืนคืนชีพ ไตรมาส 3-4             
  5.2ประสานกบัรพ.สต.Mapping กลุ่มเสี่ยง    ไตรมาส 1-4               

6 งานดูแลผู้ปว่ย CVA เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การฟ้ืนฟูสภาพและ
ญาติสามารถดูแล
ผู้ป่วยได้ 

          PCT อัตราผู้ป่วย Acute 
stroke เข้ารับการรักษา
ภายใน 3 ชั่วโมง นับ
จากเร่ิมมีอาการร้อยละ 
≥40 

 
  6.1การรวบรวมฐานข้อมูลผู้ปว่ย CVA ทั้ง

เครือข่าย 
ไตรมาส 1-4 รวบรวมข้อมูล         

  6.2จัดท าแผนที่บา้น Mappingผู้ป่วยกลุม่
เส่ียง/กลุ่มป่วย 

ไตรมาส 1-4 ท าแผนที่บ้าน           
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  6.3 จัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  

  ไตรมาส 2-4 กิจกรรมกลุ่ม         
 

  

  6.4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ย CVA รายใหม่ /
รายเก่าผ่านระบบThai COC 

  ไตรมาส 1-4 เยี่ยมบ้าน         
 

  

7 งานดูแลผู้ปว่ยHead injury เพ่ือลดอัตราตายจาก
การบาดเจ็บที่ศีรษะ 

              

  7.1โครงการพัฒาคุณ ภาพบริการประเมินและ
เฝ้าระวังผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ (Traumatic 
brain injury : TBI) 

  อบรมเจ้าหน้าที ่ ค่าอาหารว่าง 50 คน x 30 
บาท    

เงินบ ารุง 1,500.00   อัตราผู้ป่วยHead 
injury เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล เท่ากับ 0 

PCT/ 

 กลุ่มโรคทั่วไป                   

8 Pneumonia เพ่ือลดอัตราตายจาก
โรคปอดอักเสบ 
  

         

 8.1.โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยPneumonia 

ไตรมาส 2-4 อบรมเจ้าหน้าที ่ ค่าอาหารว่าง 50 คน x 30 
บาท    

เงินบ ารุง 1,500.00   อัตราการเสียชวีิตของ
ผู้ป่วยPneumonia ไม่
เกินร้อยละ 2 

PCT/อรุณี 

 8.2.โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดโดยทีมสห
วิชาชีพ pulmonary rehabilitation 
program 

  ไตรมาส 1-4 กิจกรรมในคลินิก          

 8.3. สื่อสารอาการส าคัญที่ต้องมาโรงพยาบาล
ของPneumonia ทั้งในชุมชนและคลินิก
สุขภาพดี 

  ไตรมาส 1-4 กิจกรรมในคลินิก           

 8.4.นิเทศก ากับติดตาม   ไตรมาส 2-4 นิเทศ           

 8.5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา การ
ส่งต่อข้อมลูการดูแลต่อเน่ืองด้วยโปรแกรม
Thai  COC  

  ไตรมาส 2-3 อบรมรพสต           

กลุ่มมารดาและทารก          

9 ขาดออกซิเจนหลังคลอด  (BA) เพ่ือลดอัตราการเกิด
BA 
  

            อัตราการเกิดBirth 
Asphyxiaในทารกแรก
เกิดไม่เกิน 12:1000 
การเกิดมีชีพ 

PCT/วงวาด 

  9.1.โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยฺ BA 

ไตรมาส 2-4 อบรมเจ้าหน้าที ่ ค่าอาหารว่าง 20 คน x 30 
บาท    

เงินบ ารุง 600.00     

  9.2 ANC  คุณภาพตามเกณฑ์   ไตรมาส 1-4 กิจกรรมในคลินิก           
  9.3.หญิงต้ังครรภ์เส่ียงที่ต้องเฝ้าระวังได้รับการ 

note risk  
  ไตรมาส 1-4 กิจกรรมในคลินิก         

 
  

  9.4.นิเทศก ากับติดตาม   ไตรมาส 2-4 นิเทศ            
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

กลยุทธ์ : ยกระดบัระบบบริการสขุภาพให้ได้คณุภาพมาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัย 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ องค์กร  :   1.Safety Hospital  2. Learning and Livining Organization 

แผนงาน :   การพัฒนาคุณภาพเพื่อธ ารงสภาพกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ  :    โครงการพัฒนาระบบงานท่ีส าคญั ตามมาตรฐาน HA 
  

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

1 การบริหารความเส่ียง/ความปลอดภยั
และคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงความปลอดภัยและคุณภาพที่มปีระสิทธภิาพและประสานสอดคล้อง
กัน 

     

1.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้การบริหารความเส่ียง/
ความรู้ด้าน IC และความรู้เร่ือง RDU 
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการ
บริหารความเส่ียง การ
ควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ และ
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล  

มิ.ย.-ก.ค.65 จัดประชุม/อบรม  - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม คนละ 30 บาท 
จ านวน 120 คน 

เงินบ ารุง      3,600.00    3,600.00  1.อัตราความครอบคลุมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 

พจนารถ 

    2.อัตราการรายงานความ
เส่ียง 3 เร่ืองต่อคนต่อ
เดือน ร้อยละ 80 

พจนารถ 

     3.อัตราความครอบคลุม
ของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อย
ละ 80 

พจนารถ 

     pre test/post test พจนารถ 

1.2 อบรมการดูแล ผป.ตามกลุ่มโรคส าคัญ เพ่ือฟื้นฟูความรู้ศักยภาพ
ของบุคลากรให้สามารถ
ดูแลผู้ป่วยได้อยา่งถูกต้อง 

เม.ย.65 จัดประชุม/อบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
คนละ 30 บาท จ านวน 80 
คน 

เงินบ ารุง      2,400.00  2,400.00  อัตราความครอบคลุมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
80 

พจนารถ 

1.3 ซ้อมแผน Emergency response เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทีมให้จัดการภาวะฉุกเฉิน
ได้ตามแนวทาง 

ก.ค.65 
การซ้อมแผน 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
คนละ 30 บาทจ านวน 30 
คน 

เงินบ ารุง         900.00    900.00  อัตราการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินของหน่วยงานผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ90  

พจนารถ 

2 งานก ากับดแูลด้านวิชาชีพการพยาบาล เพ่ือจัดการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ       

2.1 อบรม BLS ฟื้นฟูทักษะการชว่ยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานแก่
บุคลากรอื่นๆที่มิใช่
พยาบาล 

ก.ค.65 จัดประชุม/อบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
คนละ 30 บาทจ านวน 150 
คน 

เงินบ ารุง      4,500.00    4,500.00  อัตราความครอบคลุมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
80 

พจนารถ 



 
 

ล าดับ งานและกจิกรรม 
วัตถุประสงค ์

ของแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

2.2 อบรมฟ้ืนฟ ูACLS ฟื้นฟูทักษะการชว่ยฟื้น
คืนชีพข้ันสูงแก่พยาบาล 

ก.ค.65 จัดประชุม/อบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คน
ละ 30 บาทจ านวน 60คน 

เงินบ ารุง   1,800.00  1,800.00  อัตราความครอบคลุมของ
ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ90 

พจนารถ 

2.3 
 
 
 

2.4 

ประชุมทีมNCD รพ ห้วยพล ู            
ทบทวนcase conference 
  
 
ซ้อมแผนโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

พัฒนา/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการดูแล
ผู้ป่วย NCD ให้มีคุณภาพ 
และปลอดภยั 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ 
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อเกิดโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ 

ก.พ.-ก.ย.65 
 
 
 

ม.ค-ก.ย65 

 
  

 

จัดประชุม/อบรม 

 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คน
ละ 30 บาทจ านวน  20   คน   
3  คร้ัง 
 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คน
ละ 30 บาทจ านวน  200   คน    
 

เงินบ ารุง 
 
 
 
เงินบ ารุง 
 

  1,800.00  
 
 
 

6,000.00 

 1,800.00 
 
 
 
 6,000.00 

อัตราความครอบคลุมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
80 
 
อัตราความครอบคลุมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
100 

พจนารถ 
 
 
 
ภคปภา 
 

 

3 งานจัดการส่ิงแวดล้อมในการดแูลผู้ปว่ย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้่วยและเจ้าหน้าที่       

3.1 การประเมินมาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพ (ด้านสิ่งแวดล้อม+สุขศึกษา)  

เพ่ือบริหารจัดการ
คุณภาพและความ
ปลอดภัย 

ก.พ.-ก.ย..65 การตรวจประเมินจาก
ภายนอก (สบส.เขต 5) 

ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ประเมิน
และผู้ร่วมกิจกรรม คนละ120 
บาท จ านวน 25 คน 

เงินบ ารุง   3,000.00  3,000.00  ระดับความส าเร็จในการ 
จัดการส่ิงแวดล้อมในการ
ดูแลผู้ป่วย 

ชาญชัย 

3.2 การซ้อมแผนอัคคีภัย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ 
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

พ.ค.-ก.ย.65 อบรม/ซ้อมแผน ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
600 บาทวันละ 6 ชั่วโมง x 2 
คน x 2 วัน 

เงินบ ารุง 14,400.00  14,400.00  อัตราบุคลากรเข้าร่วมการ
ซ้อมแผนอัคคีภัย ร้อยละ 
80 

ชาญชัย 

   

 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(วันอบรมฯ)จ านวน 200 คน 
คนละ 30 บาท 

   6,000.00   6,000.00      

    

 

ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง(วันซ้อมแผนฯ)  จ านวน 50 
คนคนละ 120 บาท 

   6,000.00    6,000.00      

    

 

ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างทีมวิทยากร จ านวน 6 คน 
คนละ 120 บาท 

      720.00  720.00      

    
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงซ้อมแผน
สถานการณ์จ าลอง 

    2,000.00  2,000.00      

     ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (แก็ส)     2,000.00  2,000.00      

           



 
 

ล าดับ งานและกจิกรรม 
วัตถุประสงค ์

ของแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

3.3 การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์ เพ่ือให้เคร่ืองมือมีความ 
เท่ียงตรง น่าเช่ือถือ ม ี
สมรรถนะในการท างาน 

ก.พ.-ก.ย..65 

สอบเทียบ/ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมสอบเทียบ
คร้ังที่ 1 
ค่าที่พักของ จนท.คนละ 800 
บาท 2 คืนจ านวน 4 คน 

เงินบ ารุง 6,400.00 6,400.00 1.อัตราเคร่ืองมือแพทย์
ส าคัญได้รับการสอบเทียบ 
ร้อยละ 90 

 

    
 

ค่าเบี้ยเล้ียง คนละ 240 บาท 
จ านวน 4 คนจ านวน 3 วัน 

เงินบ ารุง     
2,880.00  

2,880.00  2.อัตราเคร่ืองมือแพทย์ที่ 
สอบเทียบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 90 

 

    
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
ระยะทาง ไป-กลับ 

เงินบ ารุง     
1,500.00  

 1,500.00   

    
 

ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมสอบเทียบ
คร้ังที่ 2 

      3.อัตราการบ ารุงรักษา 
เคร่ืองมือด้านภาวะฉุกเฉิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
(เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้า ระบบแก๊สทาง
การแพทย์และระบบ
น้ าประปา) 

 

    
 

ค่าที่พักของ จนท.คนละ 800 
บาท จ านวน2 คน 

เงินบ ารุง     
1,600.00  

1,600.00   

    
 

ค่าเบี้ยเล้ียง คนละ 240 บาท 
จ านวน 2 คน 

เงินบ ารุง     
480.00  

480.00   

    
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
ระยะทาง ไป-กลับ 

เงินบ ารุง     
1,500.00  

1,500.00   

3.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 

เพ่ือให้มีโครงสร้างทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการดูแลรักษา
ผู้ป่วย 

ก.พ.-ก.ย..65 การจัดพ้ืนที่ใช้สอยใน 
รพ. 

ค่าวัสดุตกแต่ง ต้นไม้ พืชพรรณ เงินบ ารุง 5,7520.00   ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
Green&claen hospital 

 

4 งานบริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์ เพ่ือให้มีการบริหารและ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
กฎหมาย 

 

 

      

4.1 การตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย 

เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

ก.ค.-ก.ย.65 การรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 

ค่าขอรับรอง (6,000บาท) เงินบ ารุง 14,100   ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉยัผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ร้อยละ 85 

ชาญชัย 

  ค่าตรวจประเมิน (5,500บาท)     

  

 

ค่าที่พักของผู้ประเมิน คนละ 
800 บาทจ านวน 2 คน จ านวน 
1 คืน (1,600 บาท) 

    

  

 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
ระยะทาง ไป-กลับ (1,500 
บาท) 

    



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

กลยุทธ์ : ขับเคลื่อนจัดระบบบริการการดูแลผู้สูงอาย ุ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ องค์กร  :   ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ด ี(SMART Elderly) 

แผนงาน :   พัฒนารูปแบบการจดัการสุขภาพผูสู้งอายุและพัฒนาคณุภาพชีวิตทุกกลุม่วัย 

ชื่อโครงการ  :    โครงการดูแลสขุภาพผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยในเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพล ู
  

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุของ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัระบบการดูแลผู้สูงอายุ      

1.1 กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพ10 โรค
ผู้สูงอายุในเครือข่าย 

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดระบบ
การดูแลผู้สูงอาย ุ

ม.ค-ก.ย65 คัดกรองภาวะสุขภาพ
10 โรคผู้สูงอายุใน
เครือข่ายโดยอสม. และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

คัดกรองภาวะสุขภาพ10 
โรคผู้สูงอายุในเครือข่ายโดย 
อสม. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขโดยการซัก
ประวัติและตรวจร่างกาย 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

    

1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองได้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(Healthy Ageing) 

อมรรัตน์/
ผู้รับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุ
รพสต.ใน
เครือข่าย12 
รพสต     ค่ากระดาษและค่าถ่าย

เอกสารแบบประเมินคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอาย ุฉบับ
ละ3 บาท 9,000 ฉบับ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 12 
แห่ง 

  

27,000 อัตราผู้สูงอายุมีภาวะ
สมองเสื่อม น้อยกว่าร้อย
ละ30 

      อัตราการหกล้มไม่เกิน
ร้อยละ19.08 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในอโรค
ยาสถาน 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุชะลอความเส่ือม
ของร่างกาย                    

ม.ค-ก.ย65 1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  

ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมฝึก
ทักษะสมองน้ิวและมือคร้ัง
ละ2,000 บาท 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

7,2000 72,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีทักษะในกันล้มกันลืม
เพ่ิมข้ึนก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ80 

มาริสา   
อมรรัตน์ 
ทีมสหสาขา
วิชาชีพ   2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุฝึก

ทักษะในการดูแลสุขภาพ 
 2.ฝึกทักษะกันล้มกันลืม     

    3.ประเมินภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ค่าถ่ายเอกสารแบบ
ประเมินผลกิจกรรมและ
ความพึงพอใจ 

3,000 3,000 

 



 
 

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม/
โรงเรียนผู้สูงอายุเครือข่าย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุชะลอความเส่ือม
ของร่างกาย   
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุฝึก
ทักษะในการดูแลสุขภาพ 

ต.ค.64-ก.ย.
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1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
2.ฝึกทักษะกันล้มกันลืม 

ค่าอาหารว่าง        กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

   ผู้รับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุ
ของรพสต.
ในเครือข่าย 

 ค่าอาหารกลางวัน    

  ค่าวิทยากร    

  ค่าวัสดุอุปกรณ์    

1.3 สนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีสว่นร่วมใน
การส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุผ่าน
(พชอ) 

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดระบบ
การดูแลผู้สูงอาย ุ

ม.ค-ก.ย65 1.เสนอให้มีการ
จัดระบบการดูแล
ผู้สูงอายุจัดสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุต่อ
พชอ. 

เสนอแนวทางการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สิ่งแวดล้อมคณะพชอ. 

      ภาคีเครือข่ายมกีารปรับ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง
ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุอย่างเป็น
รูปธรรมร้อยละ50 

ดนิตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

กลยุทธ์ : เสรมิสร้างพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพภาคประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยมีพชอ.ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ องค์กร  :   ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนเขม้แข็ง 
แผนงาน :   พัฒนารูปแบบการจดัการสุขภาพผูสู้งอายุและพัฒนาคณุภาพชีวิตทุกกลุม่วัย 

ชื่อโครงการ  :    โครงการประชาชนสุขภาพดีภาคีมีส่วนร่วม 
  

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

1 
โครงการประชาชนสุขภาพดีภาคีมีส่วน
ร่วม 

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน      

1.1 กิจกรรมคัดกรองโรคNCDsในเครือข่าย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การคัดกรองภาวะโรค
NCDsที่ครอบคลุม 

ม.ค-ก.ย65 การคัดกรองคัดกรอง
ภาวะโรคNCDsใน
เครือข่ายโดยอสม. และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

การคัดกรองคัดกรองภาวะ
โรคNCDsในเครือข่ายโดยอ
สม. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขโดยการซัก
ประวัติและตรวจร่างกาย 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

    1.อัตราป่วยด้วย
โรคเบาหวานรายใหม่
ลดลง  
2.อัตราป่วยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง 

ดนิตา/
ผู้รับผิดชอบ
งานNCDs
รพสต.ใน
เครือข่าย12 
รพสต 

     แผ่นตรวจน้ าตาลและเข็ม
เจาะเลือด จ านวน27,00x4 
บาท 

เงินบ ารุงรพ
สต.ใน
เครือข่าย 

12 แห่ง 108,000 อัตราคัดกรอง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงเครือข่ายร้อย
ละ90 

ดนิตา/
ผู้รับผิดชอบ
งานNCDs
รพสต.ใน
เครือข่าย12 
รพสต 

1.2 กจิกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวนานและความดันโลหิต
สูง 

1.เพ่ือชะลอการปว่ยด้วย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในกลุ่มเส่ียง
สูง 

ต.ค.64-ก.ย.
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1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพปรับพฤติกรรม3
อ2ส. ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงสูง                         

จัดอบรมปรับพฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียงสูง อย่างน้อยต าบลละ
50 คน 500 บาท/คน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

12 รพสต 300,000 อัตรากลุ่มเสี่ยงสูงป่วยด้วย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงลดลง 

ดนิตา/
ผู้รับผิดชอบ
งานNCDs
รพสต.ใน
เครือข่าย12 
รพสต 

2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่และ
เครือข่าย 

ต.ค.64-ก.ย.
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เฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา 

ตรวจสอบรายงานและส่ง
ข้อมูลทางระบาดวิทยาทกุ
วัน 

      อัตรารายงานทางระบาด
วิทยาทันเวลาร้อยละ95 

ธาราเทพ  
ธิดารัตน์      
อาคม 



 
 

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

    

  

  สอบสวนและควบคุม
โรคติดต่อภายใน24 ชม. 

ท ากิจกรรมสอบสวนและ
ควบคุมโรคติดต่อที่มีการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน
ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
SRRTภายใน24 ชม. 

      อัตราการสอบสวนและ
ควบคุมโรคติดต่อร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายใน24 
ชม.ร้อยละ80 

ธาราเทพ  
ธิดารัตน์      
อาคม 

  กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือลดอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน
ค่ามัธยฐาน 5 ปี 

ต.ค.64-ก.ย.
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รณรงค์ก าจัดลูกน้ า
ยุงลายร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุก3 เดือน 

ฉีดพ่นสารเคมีบริเวณบ้านที่
มีการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก                 
ใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ า
ใช ้คว่ าภาชนะที่มีน้ าขังใน
หมู่บ้าน 

งบ
สนับสนุน
อปท.ทุก
ต าบล 

    1.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกของเครือข่าย
ไม่เกินค่ามัธยฐาน 213/ 
100,000 ประชากร 
2.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก Generation 
ที่2 
3.ค่าHI/CI ในเครือข่าย4 

ธาราเทพ/
อาคม
ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุม
โรคติดต่อ
ของรพสต.
ในเครือข่าย 

        

 

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย แล่ะพ่น
สารเคมีใน โรงเรียนก่อนรร.
เปิด  

งบ
สนับสนุน
อปท.ทุก
ต าบล 

      ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุม
โรคติดต่อ
ของรพสต.
ในเครือข่าย 

  กิจกรรมดวบคุมโรควัณโรคในเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมการคัดกรองวัณ
โรคในเครือข่ายให้
ครอบคลุม 

ต.ค.64-ก.ย.
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กิจกรรมคัดกรองกลุ่ม
เส่ียงในรพ.และในชุมชน 

คัดกรองผู้ป่วยเส่ียงวัณโรค
ในคลินิกพิเศษ ผู้สัมผัสโรค
ร่วมบ้านและผู้สูงอายุใน
ชุมฃน 

      อัตราความครอบคลุมใน
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณ
โรคร้อยละ80 

อาคม  /ธิดา
รัตน์ 

        ควบคุมโรคในระยะ
เข้มข้น 

กิจกรรมควบคุมการ
แพร่กระจายในระยะเข้มข้น
1เดือนแรกของการรักษา 

      .อัตราการรักษาโรควัณ
โรคส าเร็จร้อยละ 85 

แพทย ์

        ติดตามการรักษาให้ครบ
CAUSE 

ติดตามเยียมบ้าน/ควบคุม
การกินยาด้วยระบบพี่เล้ียง 

        อาคม 

 กิจกรรมคัดกรองความเส่ียงกลุ่มมะเร็จที่
ส าคัญ มะเร็งเต้านม มะเณ้งปากมดลูก 
และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการคัด
กรองมะเร็งที่ส าคัญ 
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การคัดกรองมะเร็งเต้า
นม มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

รณรงค์ให้ความรู้เร่ืองและ
การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน
ต้านม มะเร็ง ปากมดลูก
และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

    อัตราตายด้วยโรคมะเร็ง
ในกลุ่มที่ส าคัญลดลง 

ดุสิดา 

 



 
 

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

     ระบบการส่งต่อของกลุ่ม
เส่ียงพบอาการผิดปกติใน
เครือข่ายที่รวดเร็ว 

        ดุสิดา 

     ระบบการดูแลผู้ปว่ยมะเร็ง
ในระยะสุดท้ายร่วมกับรพ
สต.ในเครือข่าย         

อมรรรัตน์ 

     การเฝ้าระวังและสื่อสาร
ความเส่ียงฝุ่นละออง 
PM2.5ในชุมชน         

ธาราเทพ/
ธิดารัตน์ 

 การดูแลและปอ้งกันโรคจากการประกอบ
อาชีพ 

เพ่ือให้มีระบบการเฝ้า
ระวังและการดูแลโรค
จากการประกอบอาชีพ
ในเครือข่ายรพ.ห้วยพล ู

ต.ค.64-ก.ย.
65 

การคัดกรองสารเคมี
เกษตรในกลุ่มเกษตรกร 

การคัดกรองสารเคมีเกษคร
ในเลือดของเกษตรกร 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

    เกษตรกรมีสารเคมีใน
เลือดระดับความเส่ียง
ได้รับค าแนะน าในการ
ปรับพฤติกรรมและตรวจ
รักษา จนมีผลเลือดปกติ
ร้อยละ90 

 ธิดารัตน์
ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุม
โรคของรพ
สต.ใน
เครือข่าย 

   เพ่ือให้ผู้สัมผัสสารเคมีที่มี
ผลเลือดเส่ียงได้รับข้อมูล
ในการดูแลรักษาตนเอง 

    การให้ความรู้เกษตรกรใน
การป้องกันอันตรายสารเคมี
เกษตร 

        ธิดารัตน์
ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุม
โรคของรพ
สต.ใน
เครือข่าย 

     สนับสนุนยกเลิกสารเคมี
เกษตรกรอันตราย3 ชนิด 

        

     สนับสนุนการปลูกผักปลอด
สารพิษในฃุมฃน 

      พื้นที่ในเครือข่ายรพ.ห้วย
พลูมีแหล่งปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ิขี้นอย่างน้อย1 
แห่ง/ปี 

ดนิตา/ 

  เพ่ือลดจ านวนผู้ปว่ยที่มี
การเจ็บป่วย/บาดเจ็บ
จากการท างานในสถาน
ประกอบการ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

  กิจกรรมเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บจากการท างานโดย
การส ารวจ ตรวจจับความ
เส่ียงอุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

    มีระบบการเฝ้ารังการ
บาดเจ็บจากการท างานใน
สถานประกอบการร้อยละ
50 

ธิดารัตน์
ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุม
โรคของรพ
สต.ใน
เครือข่าย 

 



 
 

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

 การป้องกันอบุัติเหตุและลดการบาดเจ็บ
ทางถนนในเครือข่ายรพ.ห้วยพลูโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย(พชอ) 

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

กิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนโดย
ภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมรณรงค์การให้
ความรู้ การป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษาและ
โรงงาน สถานประกอบการ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถ่ิน 

    อัตราตายด้วยอบุัติเหตุ
ลดลง 

อาคม 

     กิจกรรมการควบคุมวินัย
จราจรของภาคีเครือข่าย 
สวมหมวกกันน็อคโดย
ต ารวจ ผู้น าชุมชน 
ภาคเอกชน (ถนนปลอด
อุบัติเหตุ) 

งบประมาณ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

        

     กิจกรรมการปรับปรับถนน
ลดอุบัติเหตุโดยภาคี
เครือข่าย(พชอ) 

งบประมาณ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

        

     จัดระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ
จากอบุัติเหตุเน้นเข้าถีงที่
เกิดเหตุไว ส่งต่อรวดเร็ว 

 
      งานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบรหิารจดัการก าลังคน การจัดการความรู้ขององค์กร ให้เอื้อต่อการจัดบริการทีไ่ด้มาตรฐานและบุคลากรท างานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ องค์กร  :   องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ (Learning and Living Organization) 

แผนงาน :   พัฒนาคุณภาพการจดัการความรู้ในเครือข่าย 

ชื่อโครงการ  :    โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ในเครือข่าย 
  

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

ส่งเสริมการจัดท าและน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
เครือข่าย รพ.ห้วยพล ู

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าวจิัยเพ่ือพัฒนางานวิจยัให้มีคุณภาพสามารถเผยแผ่และตีพิมพ์ใน
วารสารได้ 

    คณะกรรมการ
KM /IM 

1 จัดอบรมการท าวิจยัเพ่ือพัฒนางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนางาน 

ม.ค.-ก.ย.65   ค่าอาหารว่าง(20คนx25บาท
x2ม้ือx2วันx3ครั้ง)     

เงินบ ารุง 6,000.00 40,600.00  คณะกรรมการ
KM /IM 

    ค่าอาหารกลางวัน(20คนx70
บาทx1ม้ือx2วันx3ครั้ง) 

เงินบ ารุง 8,400.00  
 

    ค่าวิทยากร (ชม.ละ600 
บาทx7ชม.x2วันx3ครั้ง) 

เงินบ ารุง 25,200.00  
 

    ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท เงินบ ารุง 1,000.00    

2 จัดประชุมวิชาการ CQI, R2R,นวัตกรรม
ร่วมกับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนางานในหน่วยงาน 

  ม.ค.-ก.ย.65   ค่าอาหารว่าง(80คน x 25
บาทx 2ม้ือ) 

เงินบ ารุง 4,000.00 12,000.00 
 

คณะกรรมการ
KM /IM 

    ค่าอาหารกลางวัน 75 บาท*
80 คน 

เงินบ ารุง 6,000.00  
 

 

    ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท เงินบ ารุง 2,000.00    

3 น าเสนอผลงานวิชาการภายนอกรพ.ระดับ
เขต 

เพ่ือน าเสนอผลงาน
วิชาการของรพ.ห้วยพล ู

ม.ค.-ก.ย.65 1. คัดเลือกผลงาน
วิชาการเพื่อส่งประกวด   

ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 
บาท x 6คน 

เงินบ ารุง 18,000.00 36,300.00   คณะกรรมการ
KM /IM 

    2. จัดท าโปสเตอร์/สื่อ
เพ่ือน าเสนอผลงาน   

ค่าที่พักคนละ 850 บาท x 
3 คืน x 6 คน 

เงินบ ารุง 15,300.00  
 

 

    3. ประสานงานผู้จัดการ
ประกวด  

ค่าจัดท าโปสเตอร์/พาวเวอร์
พ้อยท์ผลงานละ 500 บาท 
x 6 ผลงาน 

เงินบ ารุง 3,000.00  
 

 

 



 
 

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

    4. เตรียมความพร้อม
ของทีมน าเสนอเพื่อ
เดินทางไปน าเสนอ
ผลงาน 

ค่าเดินทางคนละ 1,000 
บาท x 6คน  

เงินบ ารุง 3,000.00  

 

 

4 น าเสนอผลงานวิชาการภายนอกรพ.ระดับ
กระทรวง 

เพ่ือน าเสนอผลงาน
วิชาการของรพ.ห้วยพล ู

ม.ค.-ก.ย.65 1. คัดเลือกผลงาน
วิชาการเพื่อส่งประกวด   

ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 
บาท x 6คน 

เงินบ ารุง 18,000.00 36,300.00   คณะกรรมการ
KM /IM 

    2. จัดท าโปสเตอร์/สื่อ
เพ่ือน าเสนอผลงาน   

ค่าที่พักคนละ 850 บาท x 
3 คืน x 6 คน 

เงินบ ารุง 15,300.00  
 

 

    3. ประสานงานผู้จัดการ
ประกวด  

ค่าจัดท าโปสเตอร์/พาวเวอร์
พ้อยท์ผลงานละ 500 บาท 
x 6 ผลงาน 

เงินบ ารุง 3,000.00  
 

 

    4. เตรียมความพร้อม
ของทีมน าเสนอเพื่อ
เดินทางไปน าเสนอ
ผลงาน 

ค่าเดินทางคนละ 1,000 
บาท x 6คน  

เงินบ ารุง 3,000.00  

 

 

5 พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นคลัง
ความรู้เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้ 

เพ่ือจัดเก็บเป็นคลัง
ความรู้เพื่อให้บุคลากร
หรือบุคคลทั่วไปสามารถ
เข้าถึงและน าไปใช้ได้ 

ม.ค.-ก.ย.65 ประสานงานกับทีม IM  ประสานงานกับทีม IM เอา
ผลงานทางวิชาการลงหน้า
เว็บไซต์ 

        คณะกรรมการ
KM /IM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบรหิารจดัการก าลังคน การจัดการความรู้ขององค์กร ให้เอื้อต่อการจัดบริการทีไ่ด้มาตรฐานและบุคลากรท างานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ องค์กร  :   องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ (Learning and Living Organization) 

แผนงาน :   การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศต่อหน่วยงาน/ ทีมน า 
ชื่อโครงการ  :    โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ 
  

ล าดับ งานและกจิกรรม วัตถุประสงคข์องแผน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)   การวัดผล/ ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งงบ  จ านวน รวม 

1 โครงการพัฒนาระบบการจดัการ
สารสนเทศ 

เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็น พร้อมใช้งานและมีคุณภาพ      

 1.1 ติดตามการใช้งาน HOSxP เยี่ยมหน้า
งานระบบสารสนเทศ โดยทีม IM 

เพ่ือติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ประเมินการ
ใช้งานโปรแกรม และ
เยี่ยมหน้างานเพ่ือพัฒนา
ระบบร่วมกัน 

ทุกวันศุกร์ที่ 
2 ของเดือน 

1. ประชุมกรรมการ IM 
เดือนละ 1 คร้ัง  

 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 7 คน ๆ ละ 25 
บาท x 1 มื้อ x 8 คร้ัง 

เงินบ ารุง 1,400.00 1,400.00   กก.IM 

  2. เยี่ยมหน้างาน 
ติดตาม แนะน าการ
บันทึกข้อมูล HOSxP 
และปัญหาอื่นๆ 
 18 หน่วยงานย่อย 

    

 
 


