






ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
1 1.อตัราตายทารกแรกเกดิ    

เท่ากบั 0
2.หญิงต้ังครรภ์ได้รับกาฝาก
ครรภ์กอ่น12 สัปดาหม์ากกว่า 
ร้อยละ 75  
3.หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครบ 
5คร้ังตามเกณฑ์มากกว่า     
ร้อยละ 75   
4.เด็กอายุ 0-6 เดือนกนินมแม่
อย่างเดียวมากกว่าร้อยละ50
5.ความครอบคลุมของเด็กที่
ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ป ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
6.เด็กปฐมวัยมีพฒันาการสมวัย
 ร้อยละ 85   
7.เด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน
มากกว่าร้อยละ 64
8.เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ี
ได้รับยาเสริมเสริมธาตุเหล็ก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70

 1.ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ให้
ได้รับการฝากครรภ์ กอ่น 
12 สัปดาห์
2.ใหค้วามรู้ในโรงเรียน
พอ่-แม่
3.ประชุมชี้แจงบคุลากร
งานอนามัยแม่และเด็ก  4.
มารดาต้องได้รับการ
ประเมินภาวะเส่ียงจาก
แพทย์ 1 คร้ัง  
-มารดากลุ่มเส่ียงสูงได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์
-พฒันาคุณภาพบริการและ
ระบบส่งต่อ เพือ่การดูแล
หญิงต้ังครรภ์กอ่นคลอด
และหลังคลอดใหไ้ด้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
-จดักจิกรรมส่งเสริมการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่     
จดับริการดูแลหลังคลอด
ด้วย การแพทย์แผนไทย 
การนวดประคบเต้านม 

 1.เพือ่ใหห้ญิงต้ังครรภ์ได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์ทั้งกอ่นคลอดและ
หลังคลอด  
2.เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่มีทักษะ ใน
การปฏิบติังาน        
3. เพือ่ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่    
4. หญิงต้ังครรภ์เขต  อ.สรรคบรีุ
ได้รับการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
5.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์               
 6.ส่งเสริมใหเ้ด็กเจริญเติบโต 
พฒันาการสมวัย พร้อมเรียนรู้
ตามช่วงวัย  
7.เพือ่สงเสริม เฝาระวังการ
เจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
เด็กอายุ 0 - 5 ป
8.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ี
ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็กครบ
ตามเกณฑ์    

1.หญิงต้ังครรภ์
และเด็กแรกเกดิ 
ในเขตอ้าเภอ
สรรคบรีุ         
2.เจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก
3.เด็กอายุ 0-5 ปี
ในเขตอ้าเภอ
สรรคบรีุ จ้านวน 
2,311 คน 
4.เด็กอายุ 6 
เดือน - 5 ป ีใน
คลินิก EPI 
จ้านวน 1,425 
ราย     
 5. เจา้หน้าที่ 
รพ.สต. ที่
รับผิดชอบงาน
ตรวจพฒันาการ
เด็กจ้านวน 20 
ราย

ต.ค.64 - 
ก.ย.65

ศศิพมิล
 

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ  ส่งเสริมคุณภาพอนามัยแม่และเด็กอายุ 0-5 ปี
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน
ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-ถึง
วันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ  ส่งเสริมคุณภาพอนามัยแม่และเด็กอายุ 0-5 ปี
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
1 9.เด็กปฐมวัยมีพฒันาการสงสัย

ล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ20 
10.อตัราหญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปากท้า
ความสะอาดฟนัไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 
11.อตัราเด็กอายุ 0-2 ป ีได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปากและ
ผู้ปกครองได้รับการฝึกปฏิบติัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
12.อตัราเด็กอายุ 3-5 ป ีได้รับ
การเคลือบฟลูออไรด์วานิช ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30
13.เด็กที่มีพฒันาการ
ล่าช้าได้รับการแกไ้ขและ
กระตุ้น พฒันาการและติดตาม
ต่อเนื่องด้วยเคร่ืองมือที่มี
มาตรฐาน คือTEDA4Iไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

5.พฒันาระบบติดตาม
ความคลอบคลุมในการรับ
วัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ป ี
เขตอ้าเภอสรรคบรีุ  
6.ประชุมฟืน้ฟคูวามรู้เร่ือง
การประเมินพฒันาการ
7.ประเมินคัดกรอง
พฒันาการในเด็ก
4 กลุ่มวัย 9 , 18 , 30 
และ 42 เดือน ด้วย 
ด้วยเคร่ืองมือ DSPM 
และ DAIM 
8.พฒันาระบบการติดตาม
พฒันาการล่าช้าผ่านทาง
Line กลุ่ม ใหค้ลอบคลุม
ในพืน้ที่
9.เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ี
ในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก
ทุกคน และบนัทึกข้อมูลใน
โปรแกรม

9.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 0-5 ป ีมี
พฒันาการในรายที่สงสัย
พฒันาการล่าช้าได้รับการติดตาม
10.เพือ่ใหห้ญิงต้ังครรภ์มีสุขภาพ
ช่องปากที่ดีสามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปากตนเองและบตุรได้   
11. เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับ
การดูแลสุขภาพช่องปากและมี
ปญัหาสุขภาพช่องปากลดลง 12.
เพือ่ใหเ้ด็กที่มีพฒันาการล่าช้า
กลับมามีพฒันาการสมวัย
13.เพือ่พฒันาระบบการติดตาม
พฒันาการล่าช้าใหค้ลอบคลุมใน
พืน้ที่

10.หญิงต้ังครรภ์
ในเขตอ้าเภอ
สรรคบรีุ จ้านวน 
180 ราย       
11. เด็กอายุ 0-5
 ป ีและ
ผู้ปกครองที่มารับ
บริการคลินิก
สุขภาพเด็กดีใน
เขต อ.สรรคบรีุ 
จ้านวน 300 ราย

ต.ค.64 - 
ก.ย.65

 สาวิตรี   

จนิตนา  

จนิตนา,
ธัญญลักษณ์

ธัญญลักษณ์

จนิตนา  

 

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-ถึง
วันที่)

ล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ  ส่งเสริมคุณภาพอนามัยแม่และเด็กอายุ 0-5 ปี
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
1 10.ตรวจสุขภาพช่องปาก 

หญิงต้ังครรภ์ที่มารับ
บริการฝากครรภ์ในคลินิก
ฝากครรภ์
11. ตรวจสุขภาพช่องปาก
เด็กอายุ 0-2 ป ีและฝึก
ผู้ปกครองแปรงฟนัใหเ้ด็ก
ในคลินิกสุขภาพเด็กดี      
12.  ตรวจสุขภาพช่อง
ปากทาฟลูออไรด์วานิชใน
เด็กอายุ 3-5 ป ีในคลินิก
สุขภาพเด็กดี

3,500

2,500

875

625

875

625

875

625

875

625

สุจรรยา

รวมเงินทั้งหมด 6,000

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน

หกพนับาทถ้วน

ระยะเวลา
(ต้ังแต่วันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
2 1.ร้อยละเด็กอายุ6 - 12 ป ี

ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ร้อย
ละ 35 
2.ร้อยละของเด็กวัเรียน 6-14ปี
 มีส่วนสูงดีสมส่วน  
3.อตัราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 10-14 ป ีไม่เกนิ       
ร้อยละ 1.3 
4.อตัราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15- 19 ป ีไม่เกนิร้อยละ 
34 ต่อจ านวนประชากร 
1,000 คน
5.อตัราการต้ังครรภ์ซ้ า ในวัยรุ่น
 หญิงอายุต่ ากว่า 20 ป ีไม่เกนิ
ร้อยละ 14.5     
6.ร้อยละของหญิง อายุ 15 - 
19 ป ีหลังคลอดหรือหลังแท้งที่
คุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่       
(Modern  method )ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.กจิกรรมจา่ยยาเม็ด
เสริมธาตุเหล็กตลอดปี
การศึกษา                 
2.ส่งเสริมใหก้ลุ่มวัย
เรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
3.ส่งเสริมใหก้ลุ่มวัย
เรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพแบบองค์
รวมการเข้าถึงบริการ
เวชภัณฑ์คุมก าเนิดและ
เวชภัณฑืปอ้งกนัการ
ต้ังครรภ์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ 
4.ส่งเสริมใหก้ลุ่มวัย
เรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
เร่ืองเวชภัณฑ์คุมก าเนิด
ชนิดต่างๆ     
5.กจิกรรม
ประชาสัมพนัธ์การ
ปอ้งกนัความเส่ียงจาก
การจมน้ าในกลุ่มเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น ประสาน 
หารือ CUP

1.ส่งเสริมปอ้งกนัไม่ใหเ้ด็กมี
ภาวะซีด                           
 2.เด็กวัยเรียน (6-14ป)ี มี
ส่วนสูงดีสมส่วน         
3.ส่งเสริมปอ้งกนัการต้ังครรภ์
ไม่พร้อมในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
4.ส่งเสริมการคุมก าเนิด ในกลุ่ม
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นหลังคลอด
และกลุ่มเส่ียง                     
 5.เฝ้าระวังการจมน้ ากลุ่มเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น
6.เพือ่ลดอตัราฟนัแท้ผุ(Cavity 
free)ในเด็กนักเรียนวัยเรียน  
7.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริมทันต
สุขภาพ และผลิตนวัตกรรม
ทันตสุขภาพ
8.เพือ่ลดภาวะเหงือกอกัเสบใน
นักเรียนวัยรุ่น

1.เด็กนักเรียน
โรงเรียนประถม
35 โรงเรียน เขต
อ าเภอสรรคบรีุ
2.เด็กนักเรียน
โรงเรียน
ประถมศึกษา ,
โรงเรียนขยาย
โอกาสประชากร
ในกลุ่มเปา้หมาย 
เขตอ าเภอสรรคบรีุ
3.ประชากรตาม
กลุ่มเปา้หมาย ,
เด็กนักรียน
มัธยมศึกษา,เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสเขต
อ าเภอสรรคบรีุ

    1 ตค.64 ถึง 
   31 มีค.65

พย.64-กย.65

พย.64-กย.65

อมุาพร

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ วัยเรียนวัยรุ่นฟนัดี สุขภาพดี ป ี65
กลุ่มงาน บริการปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ วัยเรียนวัยรุ่นฟนัดี สุขภาพดี ป ี65
กลุ่มงาน บริการปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
2 7.จ านวนการเสียชีวิตจากการ

จมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี
เส่ียงปานกลาง(เหลือง) =พจิติร,
อทุัยธาน,ีชัยนาท
8.ร้อยละ90เด็ก 12 ป ีฟนัดีไม่
มีผุ
9.ร้อยละ 80 นักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมร่วมกจิกรรมฟนั
สะอาดเหงือกแข็งแรง
9.เย่ียมบา้นผู้มีภาวะบกพร่อง
อายุ 0-14 ปี

6.กจิกรรมทันตสุขศึกษา
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ช่องปาก และใหบ้ริการ
ทันตกรรมนักเรียน   
-ค่าอปุกรณ์ฝึกทักษะ
การท าความสะอาดช่อง
ปาก จ านวน1,000คนๆ
ละ10บาท 
-ค่าวัสดุส านักงานและ
คอมพวิเตอร์ 
7.กจิกรรมน าร่องฟนัดี
ไม่มีผุเพิม่กอ่นป ี2567 
8..แลกเปล่ียนเรียนรู้
เครือข่ายเด็กไทยฟนัดี  
 -ค่าอาหารว่างประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
ฯ100คนๆละ1 มื้อๆละ
25บาท 1คร้ัง          
 -ค่าอาหารว่างประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
ประชุมตัวแทนเครือข่าย
ฯ50คนๆละ1มื้อๆละ
25บาท 3 คร้ัง

9.เพือ่ใหผู้้พกิารหรือผู้ดูแล
สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  ,
เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็กที่มี
ภาวะบกพร่องได้เข้าถึงการรับยา
เสริมธาตุเหล็ก กรณีที่เด็กไม่ได้
ไปเรียนในระบบ และปอ้งกนั
ภาวะโลหติจาง

4.เด็กในชุมชน
เขตอ าเภอสรรคบรีุ 
5.เด็กนักเรียนใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
จ านวน 35 แหง่ 
จ านวน 2,950 คน
6.คณะกรรมการ
เครือข่ายฯจ านวน
100คน
7.คณะกรรมการ
และตัวแทนภาคี
เครือข่ายฯจ านวน
150คน

พย.64-กย.65 

สค.65      




10,000

2,000 

2,000

2,500 

3,750




10,000




2,000

2,000

2,500




2,500




1,250

พนารัตน์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ วัยเรียนวัยรุ่นฟนัดี สุขภาพดี ป ี65
กลุ่มงาน บริการปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
2  -ค่าอาหารกลางวันและ

อาหารว่างเวที
แลกเปล่ียนฯจ านวน
150คนๆคนละ150
บาท จ านวน1วัน  
-เงินรางวัลการประกวด
5รางวัล    
-ค่าวัสดุส านักงานและ
คอมพวิเตอร์
9.กจิกรรมฟนัสะอาด 
เหงือกแข็งแรง
-ค่าอปุกรณ์ฝึกทักษะ
การท าความสะอาดช่อง
ปากนักเรียน700คน
คนๆละ15บาท
10.เย่ียมบา้นพร้อมฝึก
ผู้ดูแลฝึกท าความสะอาด
ช่องปากผู้พกิารและ
ตรวจช่องปาก ทา
ฟลูออไรด์วานิชเพือ่
ปอ้งกนัฟนัผุและร่วมเกบ็
ข้อมูลการได้รับยาเสริม
ธาตุเหล็ก (พร้อมน ายา
ไปจา่ย)

 8.เด็กนักเรียน
มัธยมศึกษาใน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
จ านวน 2 แหง่
 9.เด็กนักเรียน
มัธยมปทีี่1-3 ใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส 13 
แหง่
10.ผู้พกิารอายุ 
0-14ปใีนเขต 
อ าเภอสรรคบรีุ




กค.65

พย.64-กย.65

22,500

8,500

2,000

10,500

22,500

8,500

2,000

10,500




    พนารัตน,์
   อมุาพร

รวมเงินทั้งหมด 63,750

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

หกหมื่นสามพนัเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3 1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่าน

การคัดกรองและพบว่าเปน็ 
Geriatic Syndromes ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
-ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการ
คัดกรองและพบว่าเปน็ภาวะ
สมองเส่ือมและได้รับการดูแล
รักษาในคลินิก
-ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการ
คัดกรองและพบว่าเปน็ภาวะ
พลัดตกหกล้มและได้รับการดูแล
รักษาในคลินิก
2.ร้อยละของประชากรสูงอายุ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ
ประสงค์ร้อยละ 50
3.ร้อยละของการคัดกรองวัณ
โรคของผู้สูงอายุ 60 - < 65 ป ี
(ประชากรทุกสิทธิร้อยละ 6 ขึ้น
ไป)  

1.มีการจดัต้ังคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ    
2.ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรองและพบว่าผิดปกติของ 
Geriatic Syndrome ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ โดยผ่านช่องทาง 
Green channel จะมีการ
ก าหนดคลินิก
3.พฒันาองค์ความรู้แกนน า
ผู้สูงอายุ อสม.ด้านการตรวจ
คัดกรองประเมินความเส่ียง
และปญัหาผู้สูงอายุ (BGS)   
4.จดัอบรมพฒันาองค์
ความรู้จดักจิกรรม
ปรับเปล่ียนพฟติกรรม
สุขภาพที่พึง่ประสงค์ใหก้บั
ผู้สูงอายุแกนน าเพือ่พฒันา
ไปสู่ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ   
5.พฒันาช่องทางส่ือสาร
สุขภาพใหค้ าปรึกษาและส่ง
ต่อในสถานบริการและชุมชน
 (เข้าถึงพึง่ได้)

1.เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้รับการ
ดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ
2.ส่งเสริมหรือคง
สมรรถภาพทางร่างกาย 
สมอง สุขภาพจติและสังคม
ของผู้สูงอายุ ปอ้งกนัหรือ
ลดการเกดิภาวะพึง่พงิใน
ผู้สูงอายุ
3.เพือ่ผู้สูงอายุมีพฟติกรรม
ดูแลสุขภาพตนเองได้ทั้ง 8 
ประการ 
4.เพือ่ใหก้ลุ่มเส่ียงได้รับการ
คัดกรองและตรวจวินิจฉัย
เข้าสู่ระบบการรักษาอย่าง
รวดเร็ว 
5.เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม
วัณโรคในชุมชน
6.เพือ่ลดการเจบ็ปว่ยด้วย
โรคในกลุ่มผู้สูงอายุ       
7.เพือ่ส่งเสริมและ      
บรูณาการ การมีส่วนร่วม
ของภาคีครอบครัวชุมชน 
ทีมสหวิชาชีพ

1.ผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไปทั้งหมด
ประมาณ 
12,000 คน คิด
เปน็ร้อยละ 80 
จะได้ 9,600 คน
2.ผู้สูงอายุเขต 
รพ.สรรคบรีุ
3.ผู้สูงอายุ 60 - 
< 65 ป ี    
4.8 ชมรม

1 ต.ค.-31 มี.ค

ม.ค.-ก.ย.65

5,000 5,000 อษุณีย์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3 4.พฒันาระบบการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)         
 - ผ่านต าบล LTC ร้อยละ 100 
 -ดูแลกลุ่มเปา้หมายตาม care 
plan

6.ส่งเสริมยกย่องผู้สูงอายุที่
มีพฤติกรรมที่พึง่ประสงค์
มอบเกยีรติคุณ 
7.จดักระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เสริมพลังผลการ
ด าเนินงานสรุปผลเพือ่
พฒันาต่อยอดขยายปถีัดไป 
 8.ส ารวจประชากร
กลุ่มเปา้หมาย60 - < 64ป ี
 9.ด าเนินการก ากบัและ
ติดตามกลุ่มเปา้หมายที่เข้า
มารับบริการคัดกรองวัณโรค
ด้วยวิธี CXR     
10.กรณีพบผลผิดปกติ 
ด าเนินการส่งเข้าสู่ระบบการ
รักษา และติดตามผู้ปว่ย    
 11. มีการประชุมของต าบล
 LTC               
12.คัดกรอง BGS ถ้าพบว่า 
ติดบา้น /ติดเตียง เข้า
โครงการ LTC                
 13.ฟืน้ฟูศั้กยภาพ CG       
          

8.เพือ่จดัการบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ




       1 ต.ค. ถึง 
      31 มิ.ย.65




300




300




อ านาจ

อษุณีย์

รวมเงินทั้งหมด 5,300หา้พนัสามร้อยบาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
4 1.ประชากรกลุ่มปกติ      

ร้อยละของประชากรอายุ 
35 ปขีึ้นไปคัดกรอง
เบาหวาน ≥ 90 
2.ร้อยละของประชากร
อายุ 35 ปขีึ้นไปคัดกรอง
ความดันโลหติสูง ≥ 90
3.ร้อยละของประชากร
อายุ 15 - 34 ป ีBMI > 
25 ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหติสูง > 30
4.ร้อยละประชากรกลุ่ม
เส่ียงเบาหวาน ของปทีี่
ผ่านมาได้รับการตรวจ
น้้าตาลซ้้า ≥ 90
5.ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยปว่ยโรคความ
ดันโลหติสูง ≥ 80

1.คัดกรองเบาหวาน    
ความดันโลหติสูง
2.คัดกรองกลุ่มสงสัย
เบาหวานและความดัน
โลหติสูง
3.คัดกรองเบาหวานด้วย
วิธีการตรวจเจาะ DTX 
4.วัดความดันโลหติที่บา้น  
 (HBPM)
5.ใหค้วามรู้การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใน
กลุ่มเส่ียง

1.เพือ่ค้นหาประชากรกลุ่มปกติ
 เส่ียง และสงสัยปว่ย  
2.เพือ่ค้นหาคัดกรองกลุ่ม
สงสัยปว่ยเบาหวานและ   
ความดันโลหติสูง
3.เพือ่ค้นหาผู้ปว่ยเบาหวาน
จากกลุ่มเส่ียง

1.ประชากรอายุ 
35 ป ีขึ้นไป ใน
เขตอ้าเภอสรรคุบรี
2.ประชากรอายุ 
15 - 34 ป ี
3.ประชากรที่เปน็
กลุ่มเส่ียงผู้ปว่ย
เบาหวานของป ี
2564
4.ประชากรที่   
คัดกรองสงสัยปว่ย
โรคความดันโลหติ
สูง

ต.ค64-กย65 -เงินกองทุน
สุขภาพต้าบล
-PPA เขต
-ปอ้งกนั
ควบคุมโรค
DM/HT

ธิติมา

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (โรคอว้น เบาหวาน ความดันโลหติสูง) ป ี2565
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
5 1.กลุ่มเปา้หมายอายุ 

30-70ปไีด้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
ตนเอง(BSE) ร้อยละ 83
2.กลุ่มเปา้หมาย อายุ 
30-70ปไีด้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม( 
CBE) ร้อยละ 83
3.กลุ่มเปา้หมาย อายุ 
30-<60ป ีได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกด้วย
วิธี (HPV DAN test ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ80
4.ประชากร
กลุ่มเปา้หมายที่มีผลคัด
กรองผิดปกติ ได้รับการ
ส่องกล้อง colonoscopy 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

กิจกรรมที่ 1 มะเร็งเต้านม
1.สอนรณรงค์ใหค้วามรู้ การ
ประชาสัมพนัธ์   ผ่านส่ือ เช่น 
แจกคู่มือความรู้โรคมะเร็งใหอ้
สมทุกคน  
2. สอนสาธิตการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองในกลุ่มเปา้หมาย
และอสม.ทุกหมู่ ( breast 
model )
3.แบบบนัทึกการตรวจเต้านม
ในรายที่ผิดปกติ  จนท.
ประเมินซ้้า ส่งพบแพทย์ตาม 
guideline
4.รณรงค์ใหก้ลุ่มเปา้ตรวจ
ตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1คร้ัง
5.ใช้ BSE App แทนทะเบยีน
ตรวจเต้านมโดยให ้อสม.
ถ่ายรูปการตรวจใน App ส่ง
ทางไลน์ทุกเดือน
กิจกรรมที่ 2 มะเร็งปากมดลูก
1.สอนใหค้วามรู้กลุ่มเปา้หมาย
โดยยึดคู่มือโรคมะเร็ง
2. แจกไปรษณียบตัรกระตุ้น
กลุ่มเปา้หมาย

1. เพือ่ค้นหามะเร็งในระยะ
เร่ิมต้น
2. เพือ่ใหป้ระชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.เพือ่เพิม่การเข้าถึงการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4.เพือ่ตรวจพบและรักษาผู้ที่
เปน็ early pre cancer ของ
 ca cervix ในระยะเร่ิมแรก 
5.เพือ่เข้าสู่ขบวนการรักษา
ถูกต้องเหมาะสม

1.ประชาชนใน
เขตอ้าเภอสรรค
บรีุ จ้านวน 
1,880 คน

2.ระชาชนในเขต
อ้าเภอสรรคบรีุ 
จ้านวน 1,335 
คน

ตค.64-กย65 วชิราภรณ์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็ง
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็ง
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
5 5.กลุ่มเปา้หมายอายุ 

50-70ป ีได้รับการ     
คัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่
และไส้ตรงใหค้รอบคลุม  
ร้อยละ 50

3. ก้าหนดภาระกจิ อสม.ตรวจ
 100%
4.ประกาศเสียงตามสายใน
ชุมชน  
กิจกรรมที่ 3 มะเร็งล้าไส้
1. กลุ่มเปา้หมายที่มีผลผิดปกติ
 นัดส่องกล้องทุกราย
2.สอนใหค้วามรู้สร้างความ
ตระหนักในการดูแลตนเองเหน็
ความส้าคัญของการตรวจคัด
กรอง      
3.การตรวจคัดกรองอจุจาระ
ด้วยวิธี fit test  
4.ใหค้้าแนะน้าการเกบ็ส่ิงส่ง
ตรวจโดยคลิป vdo ทาง
กรุ๊ปไลน์ 
5.การส่งต่อผู้ปว่ยที่มีผลบวก
เพือ่ส่องกล้อง
6.ติดต่อประสานงานกบัผู้ปว่ย
ที่มีผลบวกและส่วนที่เกีย่วข้อง
เพือ่การส่องกล้อง
7.บนัทึกลงทะเบยีน และ
ติดตามแผนการรักษาตาม 
guideline 




3.ประชาชนใน
เขตอ้าเภอสรรค
บรีุ จ้านวน 
2,069 คน
4.กลุ่มเปา้หมาย
 ที่มีผลผิดปกติ 
จ้านวน 20 คน

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
6 ร้อยละของหน่วยบริการ

ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิที่เปดิ
ด าเนินการในพืน้ที่

1.การจดัเตรียมบคุลากร ใน
การดูแลแต่ละNPCU 2.การ
เตรียมข้อมูลสุขภาพประชากร
ในแต่ละ NPCU                 
 3. การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของแต่ละNPCU  
4.การเชื่อมโยงข้อมูลและ
ภารกจิในการดูแลประชากรแต่
ละบคุคลใหม้ีความสอดคล้องกนั
5.การทบทวนผลการ
ด าเนินงานเพือ่บรรลุ
วัตถุประสงค์

1. บริการทุกคน  
2. บริการทุกอย่าง           
3.บริการทุกที่                
4.บริการทุกเวลาด้วย
เทคโนโลยี

NPCU 5 แหง่ ตค 64 - กย 65 บงัอร

รวมเงินทั้งหมด

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ NPCU
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-ถึง
วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
7 1.อตัราปว่ยลดลงร้อยละ 

20
2.อตัราตายเท่ากบั 0
3.ค่าดัชนีลูกน้้ายุงลาย    
HI<10, CI=0,BI<50

1.ผู้น้าชุมชน ในทุกพืน้ที่
ประชาสัมพนัธ์  เร่ืองโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนทุกวันศุกร์
2.จดักจิกรรม  big cleaning
 dayโดยมีผู้น้าชุมชนและ
ประชาชนร่วมกนัท้าลาย
แหล่งพาหะน้าโรคและ
ส่ิงแวดล้อมเดือนละ 1 คร้ัง
3.อสม.ก้าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยุงลายและแจกทรายอะเบท
ในครัวเรือน โรงเรียน วัด  
และสถานที่ราชการ พร้อมให้
ความรู้ แนะน้ามาตรการ
ปอ้งกนัแกป่ระชาชน และ
รายงานผล ทุกวันศุกร์ 
4.จดักจิกรรมCross Check  
ในหมู่บา้นเดือนพฤษภาคม
และเดือนสิงหาคม
5. จดัประชาคมในชุมชนที่มี
ค่า HI ,CI ,BI เกนิเกณฑ์
มาตรฐานเพือ่วิเคราะหป์ญัหา
และแกไ้ขปญัหาร่วมกนั  

1.เพือ่ลดอตัราปว่ยร้อยละ 20
2.เพือ่กระตุ้นใหป้ระชาชนเหน็
ความส้าคัญและเกดิความ
ตระหนัก
3.เพือ่ลดอตัราตาย

จ้านวนหลังคา
เรือนในเขต
อ้าเภอสรรคบรีุ 
จ้านวน  
23,350หลังคา
เรือน

1ต.ต.64-ก.ย.65 มลฤดี

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการพฒันาการควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
8 1.ระดับความส าเร็จใน

การเตรียมความพร้อมใน
การระบาด COVID-19
2.อตัราปว่ยตายด้วยโรค 
COVID-19 น้อยกว่า  
ร้อยละ 1.55

 1.อบรมพฒันาทีม CDCU 
(คนใหม่) ใหม้ีความรู้ในการ
ควบคุมโรคCOVD-19
-ค่าวิทยากร 4 คน/วัน
-ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
จ านวน 21 คนx150 บาท
x3 วัน 
-ค่าวัสดุอบรม
2.อบรมพฒันาฟืน้ฟคูวามรู้
และเพิม่ศักยภาพ ทีม CDCU
 สรรคบรีุ การควบคุมโรค 
COVID-19
-ค่าวิทยากร 4 คน/วัน
-ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 25 คนx150 บาท
x1 วัน
-ค่าวัสดุอบรม
3.จดัหาวัสดุในการปอ้งกนั
ควบคุมโรค
4.เฝ้าระวังทีมเครือข่ายใน
พืน้ที่ ทีม สสอ./CUP
5.ควบคุมโรคปอ้งกนัไม่ให้
เกดิการแพร่ระบาด
6.จดัระบบส่งต่อผู้ปว่ย

1.เพือ่พฒันา ฟืน้ฟคูวามรู้และ
เพิม่ศักยภาพ บคุลากรทาง
การแพทย์/สาธารณสุข ในการ
ควบคุมโรค COVID-19
2.เพือ่ควบคุม COVID-19 ให้
สงบลงได้ภายในเวลา 21-28 วัน
3.เพือ่ลดอตัราการปว่ยตาย 
COVID-19
4.เพือ่ใหผู้้ปว่ยได้เข้ารับการ
รักษาอย่างรวดเร็วและเข้า
ควบคุมโรคได้ทันท่วงที
5.เพือ่เฝ้าระวัง 7 กลุ่มโรค ใน
ประชากรกลุ่มเส่ียง

1.เจา้หน้าที่    
รพ.สต.ทั้ง 14 
แหง่ และ
บคุคลากรของ 
รพ.สรรคบรีุ
-ทีม CDCU ราย
เกา่ จ านวน 25 
คน
-ทีม CDCU ราย
ใหม่ จ านวน 21
คน
2.ประชากรทุก
กลุ่มวัย

ธค.64-ธค.65 


43,200
9,450

5,000

14,400
3,750

1,000
50,000




43,200
9,450

5,000

14,400
3,750

1,000
50,000

ภัทร์ภัสสร
,มลฤดี

รวมเงินทั้งหมด 126,800

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการเฝ้าระวังปอ้งกนัควบคุมโรคติดเชื้ออบุติัใหม่และโรคติดเชื้ออบุติัซ้ า
กลุ่มงานควบคุมโรคอ าเภอสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการเฝ้าระวังปอ้งกนัควบคุมโรคติดเชื้ออบุติัใหม่และโรคติดเชื้ออบุติัซ้ า
กลุ่มงานควบคุมโรคอ าเภอสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
8 7.มีแนวทาง/บริบท ในการ

ปอ้งกนัควบคุมโรค 
COVID-19 ที่ชัดเจน
8.กระตุ้นกลุ่มเปา้หมายให้
ฉีดวัคซีน
9.ค้นหาและตรวจจบัการ
ระบาดของโรคในประชากร
กลุ่มเส่ียง
10.ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือ
ต่างๆ
-ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 16 
ปา้ยแผ่นละ 12,000 บาท 
11.จดัทีมอาสาสมัครประจ า
หมู่บา้น เข้าไปใหค้วามรู้
เพิม่เติม
12.ขอความร่วมมือจดุคัด
กรองใหม้ีแนวทางการ
ปฏิบติั/บริบท/เฝ้าระวัง
ประชากรกลุ่มเส่ียง อย่าง
เคร่งครัด
13.คัดกรองประชากรกลุ่ม
เส่ียงแบบเชิงรุก




มค.65 - ธค.65




192,000




192,000

รวมเงินทั้งหมด 318,800

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
9 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ได้รับตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 90
2. ประชาชนมีความรู้
ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 60

1.ใหค้วามรู้กบัภาคีเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ความปลอดภัยจากการบริโภค
อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ลงพืน้ที่ตรวจผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ
และสรุปผลส่งใหก้ลุ่มงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล
สรรคบรีุ

๑. เพือ่ใหผู้้บริโภคได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย
๒. เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี
ความรู้ด้านการบริโภคอย่าง
ถูกต้อง

ประชาชนในเขต
พืน้ที่อ าเภอ
สรรคบรีุ

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

ภช.โยธิน,
ไชยา, วัลลภา

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการพฒันางานคุ้มครองผู้บริโภคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอสรรคบรีุ
กลุ่มงาน เภสัชกรรม กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ และสาธารณสุขอ าเภอสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
10 -ร้อยละ 80 ของรพ.สต.

และรพช.มีการพฒันาระบบ
การจดัการขยะติดเชื้อตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1.ทบทวนมาตรฐานการ
จดัการขยะติดเชื้อ
2.ส ารวจข้อมูลขยะติดเชื้อ 
และผู้ปว่ยติดเตียงในชุมชน
3.อบรมใหค้วามรู้กบัเจา้หน้าที่
ผู้เกีย่วข้อง และ CG ในเร่ือง
การเกบ็ ขนย้ายและก าจดัขยะ
ติดเชื้อ
4.รพ.สต.ด าเนินการใหผู้้รับ
จา้งขนย้ายและก าจดัขยะติด
เชื้อท าการขออนุญาติกบั
เทศบาลในพืน้ที่
5.รพ.สต.และรพช.บนัทึก
ข้อมูลลงโปรแกรม ก ากบัการ
ขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
(Mamifest)

1.เพือ่ใหร้พ.สต.และรพช.มี
การด าเนินงานจดัการขยะติด
เชื้อที่ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.เพือ่ลดการแพร่กระจายเชื้อ
โรค
3.เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่ผู้เกีย่วข้อง
และCGมีความรู้เร่ืองการ
จดัการขยะติดเชื้อ

จนท.รพ.สต. /
รพช และ CG
จ านวน 30 คน

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

ณัฐวรรธน์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการพฒันาระบบการจัดการขยะติดเชื้อ
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
11 -ร้อยละ80ของรพช.และ

รพ.สต.มีการพฒันางาน
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์GREEN&CLEAN

1.ทบทวนมาตรฐาน
GREEN&CLEAN
2.จดัท าแผนพฒันา
โรงพยาบาล'และรพ.สต.ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม
3.สนับสนุนการด าเนินงาน
จดัการขยะติดเชื้อในชุมชน
ร่วมกบัอปท.ตามพรบ.การ
สาธารณสุขฯ/ด าเนินงานตาม
EHA4002(การจดัการมูลฝอย
ติดเชื้อ)
4.ส่งเสริมสนับสนุนใหภ้าคี
เครือข่ายมีการสร้างนวัตกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม
5.โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัยร่วมกบัภาคีเครือข่าย
ในพืน้ที่
6.ประเมินตนเองตามแบบ
ประเมิน
7.ขอรับการประเมินจากสสจ.

-เพือ่ส่งเสริมใหร้พช.และ   
รพ.สต.มีการพฒันางาน
อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN

-รพ.สต. 14 แหง่
 และ รพช.1แหง่

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

ณัฐวรรธน์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการพฒันางานอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
12 -ร้อยละ 75 ของร้านอาหาร

 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร
โรงครัวโรงพยาบาลและโรง
อาหารได้รับการปรับปรุง
พฒันาได้ตามเกณฑ์ Clean 
food good tatse

1.จดัท าข้อมูลร้านอาหาร แผง
ลอยโรงครัวและโรงอาหาร
2.ส ารวจและตรวจแนะน า
ร้านอาหารแผงลอยโรงครัว 
และโรงอาหาร
3.ด าเนินการใหค้วามรู้สร้าง
ความเข้าใจในการพฒันา
ร้านอาหารแผงลอยโรงครัวและ
โรงอาหาร
4.ตรวจประเมินด้านกายภาพ
และชีวภาพ
5ประเมินผลการด าเนินงาน

1.เพือ่ยกระดับมาตรฐาน
ร้านอาหาร แผงลอยโรงครัว
และโรงอาหารใหไ้ด้ตามเกณฑ์
มาตรฐานClean food good 
tatse
2.เพือ่ลดและปอ้งกนัการเกดิ
โรคที่เกดิจากอาหารและน้ า
เปน็ส่ือ

1.ร้านอาหาร 
จ านวน 3 ร้าน
2.แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร
จ านวน 50 แผง
3.โรงครัว จ านวน
 1 แหง่
4.โรงอาหารใน
โรงเรียนจ านวน 2
 แหง่

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

ณัฐวรรธน์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการพฒันาร้านอาหาร  แผงลอยจ าหน่ายอาหาร โรงครัวโรงพยาบาลและโรงอาหารตามเกณฑ์ Clean food  Good taste
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
13 -ร้อยละ 80 ของระบบ

ประปา ได้รับการพฒันา
ยกระดับใหไ้ด้ตามเกณฑ์
ประปาด่ืมได้

1.ส ารวจและจดัท าทะเบยีน
ข้อมูล
2.ตรวจแนะน าเพือ่ยกระดับ
3.สนับสนุนใหม้ีการตรวจหา
เชื้อคลอริฟอร์มแบคที่เรียทุก 3
เดือน
4สนับสนุนใหม้ีการตรวจหา
คลอรีนในน้ าประปา ทุก 
สัปดาห์
5.แนะน าใหม้ีการจดัหาแหล่ง
ส ารองน้ าส าหรับฤดูแล้งและ
กรณีฉุกเฉิน
6.ประเมินผลการด าเนินงาน

1.เพือ่ยกระดับมาตรฐาน
ระบบประปาใหไ้ด้ตามเกณฑ์
มาตรฐานประปาด่ืมได้
2.เพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรคที่
เกดิจากน้ าเปน็ส่ือ

1.ระบบประปา
หมู่บา้นจ านวน 
14 แหง่
2.ระบบประปา
โรงพยาบาล
จ านวน 1 แหง่

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

ณัฐวรรธน์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการพฒันางานระบบประปาด่ืมได้
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
14 ร้อยละ 75 ของประชาชน

อายุ 18 ปขีึ้นไปในเขต
โรงพยาบาลสรรคบรีุทุก
คนต้องได้รับการคัดกรอง
การ สูบบหุร่ีและด่ืมสุรา 
ตามเกณฑ์

คัดกรอง บหุรี/สุรา อายุ 18 ป ี
ขึ้นไปโดยการประชุมชี้แจง ผู้น า
ชุมชน/อสม.ในการใช้แบบส ารวจ
คัดกรอง บหุร่ี / สุรากบั
กลุ่มเปา้หมายอายุ 18 ปขีึ้นไป

เพือ่ค้นหาประชาชนที่มีอายุ 
18 ปขีึ้นไป ที่สูบบหุร่ี/ด่ืมสุรา
ได้รับการคัดกรอง เพือ่น ามา
บ าบดั และลด ละ เลิก ต่อไป

ประชาชน กลุ่ม
อายุ 18 ปขีึ้นไป
 ม.6-ม.13     
ต.แพรกศรีราชา
จ านวน      
5,148 คน

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

500 500 ไชยา

รวมเงินทั้งหมด 500

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

หา้ร้อยบาทถ้วน

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ คัดกรอง บหุร่ี-สุรา อายุ 18 ขึ้นไป
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
15 ร้อยละ 80 ของสถาน

ประกอบการ ร้านสะดวก
ซ้ือในเขตโรงพยาบาล
สรรคบรีุได้รับการตรวจ
เย่ียมใหค้ าแนะน า ร่วมกบั
ทีม สสอ.รพช.เทศบาล
และฝ่ายปกครอง ตาม
ตัวชี้วัดจงัหวัด ทุกร้าน

ตรวจสถานประกอบการที่
จ าหน่ายบหุร่ี/สุรา ออกตรวจตาม
เทศกาลศาสนา วันขึ้ปใีหม่ 
สงกราน์ วันเข้าพรรษา

เพือ่ใหส้ถารประกอบการทุก
ร้านได้ถือปฎิบติัร่วมมือตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัดในการ
จ าหน่าย บหุร่ี/สุรา ในวันหยุด
ตามประเพณี

สถาน
ประกอบการ 
ร้านสะดวกซ้ือ 
ร้านขายของช าใน
เขตโรงพยาบาล 
จ านวน12 ร้าน

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

ไชยา

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการ ตรวจสถานประกอบการที่จ าหน่าย บหุร่ี-สุรา
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
16 ร้อยละ 80 ของประชาชน

ในเขตโรงพยาบาลสรรค
บรีุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษรกร จงึต้องมีการสุ่ม
ตรวจหาสารเคมีใหก้บั
ประชาชนกลุ่มเส่ียง ตาม
เกณฑ์

คัดกรองตรวจเฝ้าระวังสารเคมีใน
เกษตรกร /ประชุม อสม.เพือ่
ส ารวจค้นหาเกษตรกรกลุ่มเส่ียง
ในพืน้ที่ ม.6-ม.13 ต.แพรกศรี
ราชา

เพือ่ใหป้ระชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
พืน้ที่ ม.6-ม.13 ต.แพรกศรี
ราชา ได้รับการตรวจเลือดเพือ่
หาสารเคมีตกค้าง

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง ม.6-ม.13 
ต.แพรกศรีราชา 
จ านวน 450 คน

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

500 ไชยา

รวมเงินทั้งหมด 500

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

หา้ร้อยบาทถ้วน

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการคัดกรอง ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีในเกษตรกร
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
17 ประชาชนเขตอ าเภอสรรค

บรีุส่วนใหญ่ได้รับการ
บริโภคอาหารร้อยละ 80 
โดยการซ้ือวัสถุดิบเพือ้มา
ประกอบอาหารจากแหล่ง
ตลาดสดเทศบาลแพรกศรี
ราชาจงึต้องมีการเกบ็
ตัวอย่างตรวจ ตามเกณฑ์

ตรวจหาสารปนเปือ้นในอาหาร/
โดยการออกเกบ็ตัวอย่างที่มา
ของแหล่งขายเพือ่สุ่มตรวจ
จ านวน 5 ตัวอย่าง

เพือ่ใหห้าประชาชนในเขต
อ าเภอสรรคบรีุมีสุขภาพที่ดีได้
รับประทานอาหารที่สะอาด
และปลอดภัยตามหลัก
โภชนาการ

ตลาดสดเทศบาล
แพรกศรีราชา /
จ านวน 18 ร้าน

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

1,589 ไชยา

รวมเงินทั้งหมด 1,589

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

หนึ่งพนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้บาทถ้วน

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการตรวจหาสารปนเปือ้นในอาหาร
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
18 บคุลากรทุกคนร้อยละ 75

ต้องมีสุขภาพและ
สมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรงต้องมีการตรวจ
ทดสอบสมรรถณะร่างกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
วิทยาศาสตร์การกฬีา

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
บคุลากรภายในองค์กร / โดยให้
บคุลากรทุกคนได้ท าการทดสอบ
ร่างกายด้วยเคร่ืองมือทดสอบ

เพือ่เปน็การทดสอบให้
บคุลากรทุกคนรู้ถึงสมรรถณะ
ตัวเองมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ์พร้อมที่จะ
ปฎิบติังาน

เจา้หน้าที่
เครือข่ายบริการ
สุขภาพสรรคบรีุ

1 ตค.64
ถึง

30ก.ย65

ไชยา

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานโครงการทดสอบสมรรถภาพบคุลากรภายในองค์กร
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)









ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
1 1.ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานและ

โรคความดันโลหติสูงยังสามารถ
ควบคุมได้ DM ≥  40%, HT ≥ 
 50% 
2.ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานและ
โรคความดันโลหติสูงที่ได้การ
ประเมินความเส่ียง CVD risk > 
90%  
2.ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับการคัด
กรองCVD risk > 20% หลัง
ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และมีผลCVD risk ลดลง       
ร้อยละ 40

1.คัดกรองผู้ปว่ยเพือ่เข้าถึง
บริการได้รวดเร็ว
2.ใหค้วามรู้ ค าแนะน าและ
เสริมพลังเพือ่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผู้ปว่ย
3.อบรมบคุลากรในเครือข่าย
เพือ่พฒันาสมรรถนะและ
ทักษะในการท างาน
4.ส่งเสริมสนับสนุนแผนงาน
โครงการของหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นเกีย่วกบัการปอ้งกนั
โรคทาง NCD
5.รณรงค์ใหค้วามรู้ในวัน
เบาหวานโลก
6.พฒันาระบบบริการเปน็One
 Stop Service งานคืนข้อมูล
เครือข่าย
7.ทบทวนCPGและติดตามผล
การด าเนินงานคืนข้อมูล
เครือข่าย

1.เพือ่ใหผู้้ปว่ยเบาหวานและ
ความดัน ควบคุมโรคได้และ
ปอ้งกนัโรคแทรกซ้อน
2.เพือ่พฒันาHB/HL ใน
ผู้ปว่ยNCDเพือ่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
3.เพือ่ให ้จนท./อสม. ใน
เครือข่ายมีทักษะการ
ปฏิบติังาน
4.เพือ่ใหชุ้มชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการปอ้งกนัและดูแล
โรค NCD
6.เพือ่กระตุ้นใหป้ระชาชน
ต่ืนตัวในการดูแลตนเองเพือ่
ปอ้งกนัโรค NCD

1.ผู้ปว่ยเบาหวาน 
 /ความดันโลหติ
สูงในอ าเภอ   
สรรคบรีุ
2.จนท และ อสม
ในเครือข่าย
อ าเภอสรรคบรีุ
จ านวน104 คน
3.ประชาชนใน
เขตอ าเภอสรรค
บรีุเข้าร่วม
กจิกรรมรณรงค์

1 ต.ค.64
ถึง

30 ก.ย.65

สมพศิ

รวมเงินทั้งหมด

แผนงานโครงการ พฒันาระบบงาน NCD เชื่อมโยงเครือข่ายโดยใช้มาตรฐาน Chronic Care Model และ NCD Clinic plus

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ

กลุ่มงานการพยาบาล งานผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
2 1.อตัราความส าเร็จของการ

รักษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ ≥ 
ร้อยละ 85
2.กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรอง
วัณโรค  ≥ ร้อย 90ผู้ปว่ย   
วัณโรค
3.ผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ได้รับ
การขึ้นทะเบยีนร้อยละ 100
4.อตัราตาย ≤ ร้อยละ 5
5.ผู้ปว่ยขาดยาเท่ากบัเท่ากบั 0

1.เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียง
ตามเปา้หมายเน้นกลุ่มผู้สัมผัส
ร่วมบา้นใหไ้ด้ 90%
2.ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ใน
ชุมชนเกีย่วกบัโรควัณโรค
3.คัดกรองแยกผู้ปว่ยที่มี
อาการแสดงเข้าได้กบัTB มา
ตรวจCXR เบือ้งต้น
4.ขึ้นทะเบยีนผู้ปว่ยโรควัณ
โรครายใหม่ระบบTB CM 
online ภายใน 14 วัน 
5.เฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการ
ใช้ยาในรักษา
6.ติดตามก ากบัการกนิยาโดย
ใช้ระบบ DOT
7.คัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ 
60 ปขีึ้นไป

1.เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มเส่ียง
ได้รับการตรวจและคัดกรอง
วัณโณค
2.เพือ่ค้นหาผู้ปว่ยวัณโรคราย
ใหม่
3.เพือ่ใหผู้้ปว่ยวัณโรคทุกราย
ไม่ขาดยารักษาหาย

ประชากร 7 กลุ่ม
เส่ียงในอ าเภอ
สรรคบรีุ 2,190 
ราย

1 ต.ค.64
ถึง

30 ก.ย.65

วรรณ์ลดา

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการชาวสรรคบรีุร่วมใจยุติปญัหาวัณโรค
กลุ่มงานงานพยาบาล   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3 1.อตัราตายผู้ปว่ยหลอดเลือด

สมองStroke I 60-I69 น้อย
กว่าร้อยละ 7
2.อตัราผู้ปว่ย Stroke fast 
track ≥ ร้อยละ 50

1. ปรับปรุง Care map ผู้ปว่ย
 Stroke ใหไ้ด้ตามมาตรฐาน
2.ทบทวนและหาสาเหตุที่มี
อตัราตายผู้ปว่ย stroke ในหอ
ผู้ปว่ยที่เพิม่ขึ้นต่อเนื่อง 2 ปี
3.ติดปา้ยประชาสัมพนัธ์ 
stroke warning stroke 
awareness  สู่ประชาชน
4.ใหค้วามรู้โรคหลอดเลือด
สมองในคลินิกโรคเร้ือรังของ
โรงพยาบาลและ รพ.สต.อย่าง
ต่อเนื่อง
5.ประชาสัมพนัธ์ 1669 แก่
ประชาชนใหเ้ข้าถึงบริการ
อย่างรวดเร็ว7.ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน

1. เพือ่พฒันาระบบ Fast 
track สาขา Stroke ใหไ้ด้
ตามมาตรฐาน
2.ลดอตัราตายผู้ปว่ยโรค
หลอดเลือดสมองในหอผู้ปว่ย

ผู้ปว่ยหลอดเลือด
Stroke ในเขต
อ าเภอสรรคบรีุ

1 ต.ค.64
ถึง

30 ก.ย.65

เบญจวรรณ

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการ พฒันาระบบ fast track สาขา Stroke
กลุ่มงาน  การพยาบาล งานอบุติัเหตุฉกุเฉนิ  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
4 -ร้อยละ60ของผู้ปว่ยยาเสพ

ติดที่เข้าสู่กระบวนการ
บ าบดัรักษาได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
จนถึงการติดตาม(Retention 
Rate)

1.การน าผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพ
ติดเข้ารับการคัดกรองและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ                 
2.ด าเนินงานศูนย์คัดกรอง
ของอ าเภอ โดยคัดกรอง
เบือ้งต้นเพือ่ประเมินสภาพ
การเสพติด การตรวจโรคทาง
กายและโรคทางจติและส่งต่อ
เข้ารับการฟืน้ฟคูวามเหมาะสม
3.การใหบ้ริการบ าบดัฯใน
โรงพยาบาลเปดิใหบ้ริการทุก
วันเวลาราชการ โดยใช้
รูปแบบกาย จติสังคมบ าบดั
และตรวจหาสารเสพติดใน
ปสัสาวะ
-เบกิชุดตรวจปสัสาวะใหม้ี
พร้อมใช้งาน(สสจ.สนับสนุน
ชุดตรวจยาบา้ และ กญัชา)
4.ประเมินผลการบ าบดัและ
ส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ส่งผลการบ าบดัรักษา
5.ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบ าบดัดฯ
 5.1มีการติดตามอย่างน้อย4-
 7 คร้ัง/ปี

1.เพือ่ใหก้ารบ าบดัรักษา/
ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพือ่ใหผู้้ผ่านการบ าบดัฯ
ได้รับการติดตามภายหลัง
บ าบดัรักษาและไม่กลับ
ไปเสพซ้ า
3.เพือ่ใหผู้้ผ่านการบ าบดัฯ
ได้รับการยอมรับสามารถ
ใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน
สังคม ได้อย่างปกติ
4.เพือ่ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
สามารถเข้าถึงบริการบ าบดั
ทั้งทางกาย และจติ
อย่างครอบคลุมทั่วถึง

-ผู้เสพ/ผู้ติดสาร
เสพติดเข้ารับการ
บ าบดัรักษาทุก
ระบบ ในเขต
อ าเภอสรรคบรีุ

     ต.ค.2564   
  ถึง

 ก.ย. 2565

    จริยา    
 เกดิแกว้

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที2่ การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการ : โครงการการบ าบดัรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
กลุ่มงาน  งานสุขภาพจิตและยาเสพติด   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

ผู้รับผิดชอบ



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที2่ การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการ : โครงการการบ าบดัรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
กลุ่มงาน  งานสุขภาพจิตและยาเสพติด   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
4 6.วิทยากรค่ายฯท าหน้าที่ให้

ความรู้และจดักระบวนการ
เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
7.ประชุมเตรียมการจดัท า
แนวทางการด าเนินงานยาเสพ
ติดในชุมชน ป ี2564
-ชี้แจง/ถ่ายทอดนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงานด้านยาเสพ
ติด ในชุมชน(CBTx ,การ
ติดตาม ช่วยเหลือ)
-8.จดัต้ังเครือข่ายขับเคล่ือน
การด าเนินงานพืน้ที่
9.เพิม่ช่องทางการเข้าถึงโดยใช
เทคโนโลยีเช่น Line group
9.พฒันาศักยภาพทีม
ปฏิบติัการ(ในเร่ืองการติดตาม
 ดูแลช่วยเหลือ การประเมิน
ความเส่ียงกอ่ความรุนแรง)
-ด าเนินการติดตาม ช่วยเหลือ
ผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดหลังบ าบดัรักษา
ในระบบสมัครใจ
10.ติดตาม สนับสนุน ทีม
ปฏิบติัการในพืน้ที่
11.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน

รวมเงินทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
5 1.ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึง

บริการสุขภาพจติที่ได้
มาตรฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 74
2.อตัราการฆา่ตัวตายไม่เกนิ
 8 ต่อแสนประชากร

1.จดัรณรงค์ ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนทั่วไปและผู้มารับ
บริการในการปอ้งกนัโรคซึมเศร้า 
และปอ้งกนัการฆา่ตัวตาย
2.ใหค้วามรู้แกผู้่น าชุมชน, อสม. 
เร่ืองภาวะซึมเศร้า และเร่ือง
ความรู้การปอ้งกนัการฆา่ตัวตาย 
เพือ่เฝ้าระวัง ในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ
3.เพิม่ช่องทากการเข้าถึงบริการ
การปอ้งการฆา่ตัวตาย ของผู้ที่มี
ความคิดเส่ียงที่จะฆา่ตัวตาย  
4.กจิกรรมการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในผู้รับบริการทั้งใน
และนอกสถานบริการ

1. เพือ่ค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้า
ในสถานบริการ ได้ครอบคลุม
มากย่ิงขึ้นเพือ่เพิม่การเข้าถึง
บริการ
2.เพือ่ปอ้งกนัการฆา่ตัวตาย
และลดอตัราการฆา่ตัวตาย
3.เพือ่ใหก้ลุ่มเครือข่ายและ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
เร่ืองการปอ้งกนัการฆา่ตัวตาย
 4.เพือ่ใหผู้้ที่มีความคิดที่จะ
ฆา่ตัวตาย ได้รับการ
ช่วยเหลือและปรับเปล่ียน
ความคิดที่จะฆา่ตัวตาย

1.ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจติ
และนักบริบาล
ทุกรพ.สต. 30 
คน 
2.ผู้ดูแลผู้ปว่ย
โรคเร้ือรัง ใน
ชุมชน  20 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000 5,000 5,000 5,000 งาน
สุขภาพจติ
และจติเวช 
กลุ่มงานการ
พยาบาล

รวมเงินทั้งหมด 15,000หนึ่งหมื่นหา้พนับาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการปอ้งกนัการฆา่ตัวตาย เขตอ าเภอสรรคบรีุ จังหวัดชัยนาท
กลุ่มงาน  งานสุขภาพจิตและจิตเวช   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
6 1.โรงพยาบาลผ่าน RDU     

ขั้นที่ 3
2.รพ.สต ผ่านเกณฑ์ การใช้
ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรค 
ร้อยละ 100

1.ประชุมคณะกรรมการ PTC 
ระดับอ าเภอเพือ่ความเข้าใจใน
แนวทางเดียวกนัและพฒันา
เครือข่ายสร้างกลยุทธ์
2.ประชุมคณะท างาน RDU
3.จดัอบรมใหค้วามรู้การส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่
เจา้หน้าที่ รพ/รพ.สต
4.ติดตามความกา้วหน้าตัวชี้วัดทุก
เดือน
5.สรุปผลการด าเนินงาน

1. เพือ่ความปลอดภัยใน
การใช้ยา
2. เพือ่พฒันางาน RDU ใน
เขตอ.สรรคบรีุ ใหผ่้านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

รพ. ผ่าน RDU    
 ขั้น 3

ต.ค.64-ก.ย.65 โยธิน

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการ พฒันาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลุ่มงาน  เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
7  - มีการด าเนินงานการ

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานRDU ในชุมชน
2. คัดเลือก รพ.สต ที่จะ
ด าเนินงานระดับอ าเภอ (RDU 
coordinator)
3. คัดเลือก รพ.สต ที่จะ
ด าเนินงาน RDU นชุมชน
4. วางแผนการด าเนิน RDU ใน
ชุมชนทั้ง 5 กจิกรรมหลัก
5. ติดตามการด าเนินงาน RDU 
ในชุมชนทั้ง 5 กจิกรรมหลัก
6. สรุปผลการด าเนินงาน RDU 
ในชุมชน

1. เพือ่พฒันางาน RDU ใน
ชุมชน
2. ชุมชนมีความปลอดภัย
ในการใช้ยา

อ าเภอมี1 ต าบล
มีการด าเนินงาน
RDU ในชุมขน

ต.ค.64-ก.ย.65 โยธิน

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
กลุ่มงาน  เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
8 จ านวนผู้ปว่ย Stroke 

TBI,SCI,Fracture Hipที่รอด
ชีวิต  มีค่าคะแนน  BI<15 
หรือ BI≥15 with multiple 
impairment ได้รับการฟืน้ฟ ู
และติดตามจนครบ 6 เดือน
หรือมีค่าคะแนน BI = ร้อยละ
 80

1. ชี้แจงระบบ IMC Plus ของ
ปงีบประมาณ 2565 ให้
ผู้เกีย่วข้องรับทราบ
2. ประเมิน BI ในผู้ปว่ยทั้ง 4 
กลุ่มโรคทุกราย
3. ผู้ปว่ยที่เข้าเกณฑ์ในการฟืน้ฟู
 ได้รับการฟืน้ฟแูละดูแลต่อเนื่อง
จนครบ  6 เดือน หรือมีค่า
คะแนน BI = 20 คะแนน ใน
รูปแบบการดูแล IPD, OPD และ
 Community
4. รับผู้ปว่ย Refer back และ
ผู้ปว่ยที่ Walk in มาเข้า IMC 
เพือ่มาดูแลต่อเนื่อง
5. คืนข้อมูลผู้ปว่ยลงสู่ชุมชน
ผ่านระบบ COC เพือ่การดูแล
ต่อเนื่อง
6. ออกเย่ียมบา้นผู้ปว่ย IMC ใน
ชุมชนในรูปแบบ PCC และ
พฒันาฐานข้อมูล
7.เมื่อติดตามจนครบ 6 เดือน
จ าหน่ายผู้ปว่ยตามค่าคะแนน BI

 เพือ่ใหผู้้ปว่ย Strok TBI, SCI
 ที่เข้าเกณฑ์ IMC ในเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอสรรคบรีุได้รับ
การรักษาฟืน้ฟ ูลด
ภาวะแทรกซ้อน ลด ความ
พกิาร

ผู้ปว่ยทั้ง4 กลุ่ม
โรคที่เข้าเกณฑ์
IMC ในอ าเภอ
สรรคบรีุเข้าถึง
บริการ

ต.ค.64-ก.ย.65 ทีม IMC

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการ พฒันาระบบบริการผู้ปว่ยระยะกลาง
กลุ่มงาน  งาน Intermediate Care  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
9 1.ร้อยละการจดัการอาการ

ต่างๆ ด้วย strong opioid  
medication ในผู้ปว่ย 
palliative care อย่างมี 
คุณภาพร้อยละ 40
2.มีอปุกรณ์ทางการแพทย์
เพยีงพอในการใหบ้ริการผู้ปว่ย
อย่างมีมาตรฐาน

1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและ
นโยบายรวมทั้งกลุ่มโรคที่
สามารถเข้า palliative care 
ใหก้บัเจา้หน้าที่ของ
โรงพยาบาลและรพ.สต.  
2.ก าหนดโฟชาร์ตการดูแล
ผู้ปว่ยใน รพช.และรพ.สต. 
3.จดัท าทะเบยีนผู้ปว่ยและ
จดัต้ังคลินิกในการดูแลผู้ปว่ย 
4.จดัต้ังเครือข่ายทีมสุขภาพ
ในการดูแลผู้ปว่ยpalliative 
care   และอบรมพฒันา
ศักยภาพของทีม ใหบ้ริการ
ผู้ปว่ย palliative care 
5.จดัต้ังศูนย์การดูแลผู้ปว่ย
อย่างครบวงจรและจดัหา
อปุกรณ์ในการดูแลผู้ปว่ยให้
เพยีงพอ  
 6.พฒันาระบบเย่ียมบา้นของ
ทีมสุขภาพและเครือข่ายการ
ใหริ้การ การดูแลผู้ปว่ย 
palliative care
7.พฒันาและจดัหาระบบ
เทคโนโลยีในการใหบ้ริการ
ผู้ปว่ยpalliative care

1.พฒันาระบบการใหบ้ริการ
ผู้ปว่ย palliative careอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปว่ย palliative care 
ได้รับการดูแลด้วยstrong 
opioid medication อย่างมี
คุณภาพ 
3.พฒันาระบบเทคโนโลยีใน
การใหบ้ริการผู้ปว่ยpalliative
 care
4.พฒันาศักยภาพของทีมและ
เครือข่ายใหบ้ริการผู้ปว่ย  
palliative care

1.ผู้ปว่ย 
palliative care 
cup สรรคบรีุ 
 2.ทีมเจา้หน้าที่ผู้
ใหบ้ริการและ
ผู้ดูแลผู้ปว่ย 
palliative ใน
รพช.และรพ.สต.

ต.ค.64-ก.ย.65 


15,000




15,000

การ
พยาบาล 

palliative 
care

รวมเงินทั้งหมด 15,000หนึ่งหมื่นหา้พนับาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการ  พฒันาระบบการโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการผู้ปว่ย palliative care
กลุ่มงาน   การพยาบาล palliative care   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
10 1.ร้อยละของผู้ปว่ยนอก

ทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ
วินิจฉัยโรคและฟืน้ฟสูภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกมากกว่า   
ร้อยละ 20.5
2.การส่ังใช้ยาแผนไทยเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 5
3.ประชาชนและผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพและแกไ้ข
ปญัหาโดยใช้สมุนไพรและ
ศาสตร์แพทย์แผนไทยได้ด้วย
ตนเอง

 1.ใหค้วามรู้กบัเจา้หน้าที่
ภายในเครือข่ายในอ าเภอ
สรรคบรีุเกีย่วกบัแพทย์แผนไทย
2.จดัท าแนวเวชปฎิบติัการ
สาขาแพทย์แผนไทย
ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพในการ
ใหค้วามรู้และหตัถการในการ
รักษาผู้ปว่ย NCD,ANC,IMC
และPC
3.ประชุมในทีม PTC เพือ่
ก าหนดกรอบยาแผนไทยที่ใช้
ทดแทนยาแผนปจัจบุนั
4.ประสานความร่วมมือกบั
ผู้น าชุมชนอสม และเจา้หน้าที่
ที่เกีย่วข้องในการดูแลผู้สูงอายุ
5.ส่งเสริมสุขภาพปญัหา
สุขภาพของชุมชนโดยใช้
ศาสตร์ของแพทย์แผนไทย
-ส่งเสริมการปลูกและการใช้
สมุนไพร

1. เพือ่ใหป้ระชาชนและ
เจา้หน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบับริการแพทย์แผน
ไทยและการใช้ยาสมุนไพรไทย
2.เพือ่ใหป้ระชาชนเข้าถึงยา
แผนไทยเพิม่มากขึ้น
3.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพและ
แกป้ญัหาโดยใช้สมุนไพรและ
ศาสตร์ของแผนไทยไปใช้ได้
ด้วยตนเอง

ประชาชนในเขต
อ าเภอสรรคบรีุ

ต.ค.64-ก.ย.65 ศรุดา

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาระบบงานบริการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน  แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก .   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
11 1.ผู้ปว่ย Palliative careที่

ได้รับการรักษาด้วยยากญัชา
ทางการแพทย์เพิม่ขึ้นร้อยละ 5
2.การจดับริการคลินิกกญัชา
ทางการแพทย์แบบบรูณาการ
ใหไ้ด้ตามมาตรฐาน
3.จ านวนผู้มารับบริการใน
คลินิกกญัชาเมื่อเทียบกบั
โรงพยาบาลชุมชนในจงัหวัด
ชัยนาท

1.จดัต้ังคณะท างานหลักใน
คลินิกกญัชาทางการแพทย์
ร่วมกบัสาขาสหวิชาชีพ 
2.เจา้หน้าที่ในคลินิกกญัชา
ผ่านการอบรมการใช้กญัชา
ทางการแพทย์จากกระทรวง
สาธารณสุข 
3.จดัต้ังคลินิกกญัชาทาง
การแพทย์ 
4.พฒันากญัชาทางการแพทย์ 
ในการรักษาผู้ปว่ย NCD IMC 
PC 
5.ส่งเสริมการใช้กญัชาใน PCC
6.จดัท ามุมใหค้วามรู้เร่ืองกญัชา
7.ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอาการไม่พงึประสงค์

เพือ่ประชาชนเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์กญัชาทางได้อย่างมี
มาตรฐานและปลอดภัย

ประชาชนในเขต
อ าเภอสรรคบรีุ

ต.ค.64-ก.ย.65 ศรุดา

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันากญัชาทางการแพทย์
กลุ่มงาน  แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก .   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
12 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

เพือ่ใหบ้ริการผู้ปว่ยได้อย่าง
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
2.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ≥
 95%
3.ปฏิบติัการถูกต้องตาม
มาตราฐาน > 80%
4.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความสามารถปฏิบติัการ BLS
 ได้ถูกต้องไม่เกภิาวะแทรก
ซ้อน         
5. จ านวนผู้เข้ารับบริการ
อบรม ≥ 95%
6. เจา้หน้าที่มีความรู้ ในการ
จดัการสาธารณภัย        
ร้อยละ 80
7.การซ้อมแผนใน
สถานการณ์จ าลอง จ านวน 
1คร้ัง/ปี

1. อบรมพฒันาความรู้ทักษะ
บคุลากรในการใหบ้ริการ
ผู้ปว่ยที่มีมาตรฐาน ACLS, 
PALS, PHTLS, ATLS เพือ่
ใหบ้ริการ Pre - Hospital 
Inhospital, Refetal System
 และสาธารณภัยที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
-ค่าวิทยากร600บาทx7ชม.
x1คน
-ค่าอาหารว่าง86คนๆละ2
มื้อๆละ25บ.จ านวน 1 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน 86 คนๆ
ละ100 บาท จ านวน 1 วัน
-ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1
 คนๆละ 100 บาท/วัน

1.เพือ่ฟืน้ฟวิูชาการและ 
Update ความรู้ใหม่ๆ ที่
เกีย่วข้อง
2.เพือ่ทบทวนการปฏิบติัการ
เนื่องจากขาดความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบติัการ 
ACLS, PALS, PHTLS, ATLS
3.เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากรมี
ความรู้และทักษะในการ
ช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน
การยกและการเคล่ือนย้าย
ผู้ปว่ยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
4.เพือ่เตรียมความพร้อม
บคุลากรในการรับอบุติัเหตุ
หมู่และสาธารณภัย

1.พยาบาล
วิชาชีพเจา้
พนักงานจ านวน 
86 คน
2.บคุลากร
สาธารณสุข 
รพช.สรรคบรีุ 
จ านวน 150 คน
3.บคุลากร CUP
สรรคบรีุ /จนท.
เทศบาล / จนท.
ต ารวจ / ปภ./ 
มูลนิธิ / อสม.
จ านวน 150 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 


4,200

4,300

8,600

100




4,200

4,300

8,600

100

ทัศนีย์

รวมเงินทั้งหมด 17,200

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาระบบการบริการแพทย์ฉกุเฉนิและระบบส่งต่อ
กลุ่มงาน  การพยาบาล งานอบุติัเหตุฉกุเฉนิและนิติเวช  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาระบบการบริการแพทย์ฉกุเฉนิและระบบส่งต่อ
กลุ่มงาน  การพยาบาล งานอบุติัเหตุฉกุเฉนิและนิติเวช  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
12 2.อบรมพฒันาความรู้ทักษะ

บคุลากรในการใหบ้ริการ
ผู้ปว่ยที่มีมาตรฐาน BLS      
- ค่าวิทยากร600บาทx7ชม.
x1คน
-ค่าอาหารว่าง150คนๆละ1
มื้อๆละ25บ.จ านวน 1 วัน
-ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1
 คนๆละ 100 บาท/วัน 
3.อบรมเตรียมความพร้อมรับ
อบุติัเหตุหมู่และสาธารณภัย
-ค่าวิทยากร600บาทx7ชม.
x1คน จ านวน 1 วัน
-ค่าอาหารว่าง150คนๆละ1
มื้อๆละ25บ.จ านวน 1 วัน
3.1 กจิกรรมการซ้อมแผนใน
สถานการณ์จ าลอง    
-ค่าอาหารว่าง150คนๆละ1
มื้อๆละ25บ.จ านวน 1 วัน  
 -ค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที่ 
 - ค่าวัสดุเตรียมผู้ปว่ย




4,200

3,750

100

4,200
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รวมเงินทั้งหมด 44,950

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

ส่ีหมื่นส่ีพนัเกา้ร้อยหา้สิบบาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
13 1.การจดับริการดูแล ผู้ติดเชื้อ

HIV/AIDS/STIs  ตาม
มาตรฐานการด าเนินงานร้อย
ละ 100
2.ข้อมูลการดูแลรักษาผู้ติด
เชื้อHIV/AIDS/STIs  มี
ความถูกต้อง ร้อยละ80
3.จดักจิกรรมลดการตีตราใน
กลุ่มผู้ใหบ้ริการด้านสุขภาพ
ร้อยละ 100
4.ภาคีเครือข่ายที่เกีย่วข้อง  มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
เอดส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80

1.พฒันาระบบการดูแลรักษา 
 HIV/AIDS/STIs
2.พฒันาระบบระบบข้อมูลการ
ใช้งานโปรแกรมNAP 
WebReport/HIV info HUB
3.จดักจิกรรมลดการตีตราใน
กลุ่มผู้ใหบ้ริการด้านสุขภาพ

1.เพือ่พฒันาระบบการดูแล
รักษาด้านHIV/AIDS/STIs 
2.เพือ่พฒันาเครือข่ายการ
ด าเนินงานHIV/AIDS/STIs
3.เพือ่พฒันาการใช้ข้อมูล
HIV/AIDS/STIs

ผู้รับผิดชอบงาน
AIDS/STIsกลุ่ม
เครือข่าย NGO 
ด้านเอดส์

ต.ค.64-ก.ย.65 สมพศิ

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาระบบการด าเนินงานด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
กลุ่มงาน  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
14 1.ร้อยละของการใหรั้กษา

ผู้ปว่ย STEMIได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด
2.อตัราตายของผู้ปว่ยโรค
หลอดเลือดหวัใจ ชนิด  STEM
 < ร้อยละ 8

1.พฒันาศักยภาพของบคุลากร
ทางการแพทย์
- ก าหนดใหม้ี Project 
manager และมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ชัดเจน
- จดัอบรมวิชาการในการให้
ความรู้ในการดูแลผู้ปว่ย STEMI
 และ(ACLS)
2.การพฒันามาตรฐานการรักษา
 - ก าหนดตัวชี้วัดเพือ่พฒันา
มาตรฐานการรักษาผู้ปว่ย
  - จดัท า Guideline การรักษา
ผู้ปว่ย STEMI
3.การพฒันาระบบเครือข่าย
บริการ
 - จดัระบบ STEMI Fast Track
 4.พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 - พฒันาระบบ Three refer 
ACSFast Track
 - ใช้โปรแกรม Thai ACS 
Registry

1.เพือ่พฒันางานระบบFast 
Track สาขาโรคหวัใจและ
หลอดเลือดใหไ้ด้มาตรฐาน
2.เพือ่ใหผู้้ปว่ยสาขาโรคหวัใจ
และหลอดเลือดได้รับยา
ภายใน 30 นาที

ผู้ปว่ยโรคหวัใจใน
 CUP สรรคบรีุ

1 ต.ค.64
ถึง

30ก.ย.65

พชัรินทร์

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยโรคหวัใจและหลอดเลือด
กลุ่มงาน การพยาบาล งานอบุติัเหตุฉกุเฉนิและนิติเวช โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยโรคหวัใจและหลอดเลือด
กลุ่มงาน การพยาบาล งานอบุติัเหตุฉกุเฉนิและนิติเวช โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
14 5.นโยบาย/กลยุทธ์

- การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้ผู้ปว่ยใหท้ราบถึงอาการ
ของโรคหวัใจขาดเลือด (Earry 
Waning System and sign) 
และการเข้าถึงระบบบริการ
อย่างรวดเร็ว
6.พฒันาระบบบริการ การใหย้า
 SK นอกเวลาและในเวลา
ราชการ
- การมี SK พร้อมใชทั้งในและ
นอกเวลาราชการ
- การใหย้าอย่างมีคุณภาพ
- มี SK box  (ยาช่วยชีวิตหาก
มีภาวะแทรกซ้อน

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
15 1.อตัราการบาดเจบ็จากการ

คลอดที่ปอ้งกนัได้เท่ากบั 0
2. อตัราการตกเลือดหลังคลอด
เท่ากบั 0
3.อตัราการเกดิ Birth 
Asphyxia เท่ากบั 0

อบรมเชิงปฏิบติัการณ์ในการ
ช่วยแพทย์ท าสูติศาสาตร์
หตัถการ
- การท าคลอดติดไหล่
- การท าคลอดท่ากน้
- Prolapse cord
- ภาวะตกเลือดหลังคลอด
- CPR , NCPR
1.ส่งทีมอบรมที่ รพ ราชวิถี 
เพือ่กลับมาเปน็ครู ก แพทย์ 1
 คน จ านวน 3 วัน
- ค่าที่พกั
- ค่าเบีย้เล้ียง
2.อบรมเจา้หน้าที่พยาบาล
ปฏิบติังานหอ้งคลอด และหลัง
คลอด
-ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ
ละ 1มื้อๆละ 100 บาท 
จ านวน 1 วัน
-ค่าอาหารว่าง 45 คนๆละ 2
 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 1 
วัน

1.เพือ่เพิม่พนูความรู้และ
ทักษะใหแ้กบ่คุลากร
2.เพือ่ใหม้ารดาและทารก
คลอดปลอดภัยไม่มีภาวะ
แทรกว้อนที่ปอ้งกนัได้จาก
การคลอด

พยาบาลที่ขึ้น
ปฏิบติังานหอ้ง
คลอดและหลัง
คลอด จ านวน 
45 คน

1 ธ.ค 64
ถึง

30 ก.ย.64




9,600
2,880

4,500

2,250




9,600
2,880

4,500

2,250

ร้ิวทอง

รวมเงินทั้งหมด 19,230หนึ่งหมื่นเกา้พนัสองร้อยสามสิบบาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการณ์ในการช่วยแพทย์ท าสูติศาสาตร์หตัถการ
กลุ่มงาน  การพยาบาล หอ้งคลอด   โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
16  1.บคุลากรของโรงพยาบาล

สรรคบรีุ มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการดูแลผู้ปว่ยติดเชื้อด้ือ
ยา ร้อยละ 80 
2.บคุลากรของโรงพยาบาล
สรรคบรีุ สามารถปฏิบติัเพือ่
ปอ้งกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อด้ือยาได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 90

โครงการพฒันาแนวทางการ
ดูแลผู้ปว่ยติดเชื้อด้ือยาฟืน้ฟู
ความรู้เร่ืองการปอ้งกนัและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
แกบ่คุลากรในโรงพยาบาล
สรรคบรีุ 
1.จดัอบรมใหค้วามรู้ ด้านการ
ปอ้งกนัการแพร่เชื้อด้ือยา  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๑
 มื้อๆ ละ 25 บาท จ านวน 
160 คน                        
2.จดัอปุกรณ์ของใช้ให้
พอเพยีงกบัการปอ้งการ
แพร่กระจายของเชื้อด้ือยา    
3. จดัท าช่องทางส่ือสารที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
4.ท าการสอบสวนทันทีเมื่อ
เกดิการระบาดและวาง
มาตรการปอ้งกนั 
5.บนัทึกและเกบ็ข้อมูลของ
เชื้อที่เปน็สาเหตุ

1.เพือ่เปน็การฟืน้ฟคูวามรู้
ความเข้าใจเร่ืองการปอ้งกนั
และควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อด้ือยาในโรงพยาบาล
2.เพือ่ใหบ้คุลากรโรงพยาบาล
สรรคบรีุสามารถปฏิบติัการ
ปอ้งกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อด้ือยาได้อย่าง
ถูกต้อง

บคุลากรของ
โรงพยาบาล
สรรคบรีุ
จ านวน  160  คน

1 ธ.ค.64
ถึง

30 ก.ย.65




4,000




4,000

ปยิพร

รวมเงินทั้งหมด 4,000ส่ีพนับาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาแนวทางการดูแลผู้ปว่ยติดเชื้อด้ือยา
กลุ่มงาน  งานปอ้งกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
17  1.บคุลากรของโรงพยาบาล

สรรคบรีุมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการการดูแลผู้ปว่ย 
SEPSIS ร้อยละ 80 
2.บคุลากรของโรงพยาบาล
สรรคบรีุสามารถปฏิบติัการ
ดูแลผู้ปว่ย SEPSISได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

โครงกาiพฒันาแนวทางการ
ดูแลผู้ปว่ยSEPSIS               
  1. ประชุมฟืน้ฟคูวามรู้เร่ือง
การการดูแลผู้ปว่ย SEPSIS 
โดยใช้
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
๑ มื้อๆ ละ 25 บาท จ านวน 
160 คน
- ค่าอปุกรณ์เคร่ืองมือ 50 
ชุดๆ ละ 35 บาท               
 - ปากกา
 - แฟม้ใส่เอกสาร
 - เอกสารการล้างอปุกรณ์/
เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

1.เพือ่เปน็การฟืน้ฟคูวามรู้
ความเข้าใจเร่ืองการการดูแล
ผู้ปว่ย SEPSIS
2.เพือ่ใหบ้คุลากรโรงพยาบาล
สรรคบรีุสามารถปฏิบติัการ
ดูแลผู้ปว่ย SEPSISได้อย่าง
ถูกต้องตาม KPI ของเขต
สุขภาพที่ 3

บคุลากรของ
โรงพยาบาล
สรรคบรีุ
จ านวน  160  คน

1 ธ.ค.64
ถึง

30 ก.ย.65




4,000

1,750




4,000

1,750

ปยิพร

รวมเงินทั้งหมด 5,750หา้พนัเจด็ร้อยหา้สิบบาทถ้วน

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาแนวทางการดูแลผู้ปว่ย SEPSIS
กลุ่มงาน  งานปอ้งกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล     โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
18 1.บคุลากรของโรงพยาบาล

สรรคบรีุมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการปฏิบติัในการท า
ความสะอาดมือร้อยละ 80 
2.บคุลากรของโรงพยาบาล
สรรคบรีุสามารถปฏิบติัการ
ปฏิบติัในการท าความสะอาด
มือได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 
80 

โครงการส่งเสริมความรู้และการ
ปฏิบติัในการท าความสะอาดมือ   
   1. ใหค้วามรู้เร่ืองการท าความ
สะอาดมือส าหรับบคุลากรทางการ
พยาบาล โดยใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชั นไลน์แสดง
วิถีทางการแพร่กระจายเชื้อจลุชีพ
ผ่านมือบคุลากร และสอนเร่ือง
การท าความสะอาดมือ 7 ขั้นตอน
และ 5 โอกาสในการท าความ
สะอาดมือ 
 2 .จดัเตรียมเคร่ืองมือส าหรับ
ด าเนินการส่งเสริมการปฏิบติัการ
ท าความสะอาดมือของพยาบาล 
 - แผนการอบรมใหค้วามรู้เร่ือง
การปฏิบติัการท าความสะอาดมือ
ของบคุลากรพยาบาล
 - จดัท าส่ือวีดีโอใหค้วามรู้
 - จดัท าคู่มือความรู้เร่ืองการท า
ความสะอาดมือในรูปแบบ 
อเิล็กทรอนิกส์

1.เพือ่เปน็การฟืน้ฟคูวามรู้
ความเข้าใจเร่ืองการปฏิบติัใน
การท าความสะอาดมือ
2.เพือ่ใหบ้คุลากร
โรงพยาบาลสรรคบรีุสามารถ
ท าความสะอาดมือ 7 
ขั้นตอนและตามหลัก 5 
โอกาสในการท าความสะอาด
มือได้อย่างถูกต้อง

บคุลากรของ
โรงพยาบาล
สรรคบรีุ จ านวน 
 236  คน

มค.-มีค.65 ปยิพร

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรใหม้ีสมรรถนะ และปลอดภัยในการปฏิบติังาน
กลุ่มงาน  งานปอ้งกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล    โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการเปน็เลิศ
แผนงานโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรใหม้ีสมรรถนะ และปลอดภัยในการปฏิบติังาน
กลุ่มงาน  งานปอ้งกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล    โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
18 โปสเตอร์กระตุ้นเตือนใหท้ าความ

สะอาดมือ
 - แบบประเมินความรู้กอ่น-หลัง
การใหค้วามรู้
 - แผนกจิกรรมการกระตุ้นเตือน
การท าความสะอาดมือ กจิกรรม
เพือ่นช่วยเพือ่นมือสะอาด
3.กระตันใหบ้คุลากรมีส่วนร่วม
โดยการส่งอนิโฟกราฟฟคิเข้า
ประกวด

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)





ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3 1.ผลการประเมิน

ความสุข ร้อยละ 70
2.หน่วยงานมีการ
จัดกจิกรรมเพือ่
แสดงความจง
รักภักด์ิต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการพฒันาบคุลากรในเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอสรรคบรีุ
กจิกรรม
1. สุขภาพเงินดีโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเร่ือง วินัยทางการเงิน
- ส ารวจภาระหนี้สินเจา้หน้าที่โดย
ตรวจสอบจากรายได้สุทธิคงเหลือ
แบง่เปน็ ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ เงินสุทธิคงเหลือ ร้อยละ 10
กลุ่มที่ ๒ เงินสุทธิคงเหลือ ร้อยละ 30
กลุ่มที่ ๓ เงินสทธิคงเหลือ ร้อยละ ๕๐
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
-จนท.เศรือข่ายอ าเภอสรรคบรี
จ านวน ๓๕๑ คน ค่าอาหารกลางวัน
จ านวน ๓๕1 คนๆละ ๑๐๐
บาท เปน็เงิน ๓๕,๑๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างจ านวน 351 คนๆละ 
2 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 1 วันเปน็
เงิน 17,550 บาท                
 - ค่าวิทยากรชั่วโมงๆละ 600 บ. 
จ านวน 6 ชม.จ านวน 2 คน เปน็เงิน 
7,200 บาท

1.เพือ่ใหบ้คุลากรมี
ความสุขด้านสุขภาพเงินดี
 การผ่อนคลายดี การงานดี
 2.เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่และ
ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์

เจา้หน้าที่
เครือข่ายอ าเภอ
สรรคบรีุ จ านวน 
300 คน

1 ธ.ค. 64 
ถึง

30 ก.ย.64




๓๕,๑๐๐

17,550

7,200




๓๕,๑๐๐

17,550

7,200

คณะกรรม
 การ

บริหาร
ทรัพยากร

มนุษย์

รวมเงินทั้งหมด 59,850

แผนงานโครงการพฒันาบคุลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบรีุ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  3 บคุลการเปน็เลิศ

กลุ่มงาน  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ



แผนงานโครงการพฒันาบคุลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบรีุ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  3 บคุลการเปน็เลิศ

กลุ่มงาน  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3 กจิกรรมแกไ้ข                         

 1.ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์จงัหวัดชัยนาท                    
- พกัช าระหนี้                             
- ช่วยเหลือผู้ค้ าประกนัที่ได้รับ
ผลกระทบรับภาระหนี้                
2. เงินเดือน/ค่าตอบแทนจา่ยตรงตาม
ก าหนดเวลา                               
 - เงินเดือนจา่ยกอ่นส้ินเดือน 3 วันท า
การ                                      
- ค่าปฏิบติังานล่วงเวลา ส่งเอกสารขอ
อนุมัติเบกิภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- จา่ยเงินภายใน 5 วันท าการ หลังวันที่
 5 ของเดือนถัดไป                  
 - พ.ต.ส.ส่งข้อมูลและขอนุมัติเบกิไป 
สสจ.ชัยนาท ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป                                  
 - ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ปฏิบติังาน
สาธารณสุข (ฉ.11) ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป

รวมเงินทั้งหมด

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน



แผนงานโครงการพฒันาบคุลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบรีุ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  3 บคุลการเปน็เลิศ

กลุ่มงาน  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3  - จา่ยเงินภายใน 5 วันท าการหลังวันที่

 5 ของเดือนถัดไป                
 3. จดักลุ่มตลาดออนไลน์                
   - ประเมินผลการเข้าใช้ต่อสัปดาห ์
โดยส ารวจออนไลน์  ความถึ่เปน็ 4 ช่วง
 0-5 คร้ัง, 5-10 คร้ัง, 10-15 คร้ัง,
15-20 คร้ังขึ้นไป 
4. ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนออก
ตามก าหนดเวลา                           
- ส่งแบบขอเบกิที่งานการเงินต้ังแต่วันที่
 6-31 ของเดือน
ผ่อนคลายดี                               
1.โครงการส่งเสริมสุขภาพเจา้หน้าที่    
 - จดัสถานที่ออกก าลังกาย            
 - ส่งเสริมการออกก าลังกาย        
 2. จดัมุมพกัผ่อน                         
   - บอ่ปลา                               
 - สวนหย่อม                             
- จดัพืน้ที่รอบหน่วยงานสะอาด  

รวมเงินทั้งหมด

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ



แผนงานโครงการพฒันาบคุลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบรีุ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  3 บคุลการเปน็เลิศ

กลุ่มงาน  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3  การงานดี                                 

1.จดัเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ด้าน
สารสนเทศใหเ้พยีงพอและมีคุณภาพ
2. ติดต้ังระบบวีแลนด์  จดัระบบ
ครุภัณฑ์/วัสดุ  คอมพวิเตอร์ ให้
เหมาะสมกบักบัภาระงาน
2.จดัสถานที่สะอาดสดวกในการ
ปฏิบติังาน                              
 - กจิกรรม 5 ส  ทุกวันศุกร์             
 - จดัสถานใหไ้ด้ตามมาตรฐาน Green
 & Clean , ปลูกต้นไม้,  ตัดแต่งกิง่
ต้นไม้ใหส้วยงาม                          
 - จดัหอ้งน้ าตามมาตรฐาน HAS     
 - จดัหอ้งฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน ER 
คุณภาพ 
 3.อตัราก าลังเพยีงพอ                 
   - จดัท าแผนอตัราก าลัง 3 ป ี        
 - ดูแลความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
 - จดัท าแผนพฒันาบคุลากร         
 - ขอเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ตาม
คุณสมบติั

รวมเงินทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)









ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
1 1.ผ่านการประเมิน

Re-acc คร้ังที่ 3
2.เจ้าหน้าที่ตามตาม
กลุ่มเปา้หมายเข้ารับ
อบรม100%
3.หน่วยงานรายงาน
อบุติัการณ์80%

1.จดัท า Road Map ทบทวน
กจิกรรมคุณภาพ
2.ประเมินตนเอง(SAR 2018)
ทบทวน'กจิกรรมคุณภาพ
มาตรฐานส าคัญจ าเปน็ 9 ข้อ
3.ส่งเอกสารและย่ืนหนังสือรับ
ประเมิน
4.กจิกรรมพฒันาต่อเนื่องลงสู่'
ผู้ปฎิบติัจริง
5.จดัอบรมความรู้ความเส่ียง
และการจดัการความเส่ียงโดยใช้
 Risk Register และการชับ
เคล่ือน 2P Safety
-ค่าอาหารกลางวัน คนๆละ 
100 บาท50 คน 1 วัน
-ค่าอาหารว่าง มื้อๆละ 25 บาท
 2มื้อ50 คน 1 วัน
6.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
มหกรรมคุณภาพใน รพ
7.แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสรพ
8.ติดตาม KPI

1.รพ.ผ่านการประเมินRe-acc
 คร้ังที่ 3รพ.มีระบบจดัการ
ความเส่ียงรพ.มี QP ตามหลัด
 2P safetyรพ.มีการ
พฒันาการด าเนินงานคุณภาพ
2.เพือ่ใหบ้คุลากรรู้จกัและเข้า
ใจความเส่ียง และการจดัการ
ความเส่ียง
3.เพือ่ใหบ้คุลากรมั่นใจในการ
ใหบ้ริการที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับบริการ

1.หวัหน้าฝ่าย
หวัหน้างาน
ตัวแทนทุกจดุงาน
รวม 50 คน
2.หวัหน้าฝ่าย
หวัหน้างาน
ตัวแทนทุกจดุงาน
และ
คณะกรรมการ
ตรวจ จ านวน 60
 คน

1 ต.ค.64 - 
30 ก.ย.65




5,000

2,500




5,000

2,500

บงัอร

รวมเงินทั้งหมด

แผนงานโครงการพฒันาระบบบริการสู่ความเปน็เลิศ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล

กลุ่มงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ



แผนงานโครงการพฒันาระบบบริการสู่ความเปน็เลิศ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล

กลุ่มงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
1 9.จดัประกวดผลงานนวัตกรรม

10.รับประเมินจากสรพ.
-ค่าอาจารย์รับตรวจรับรองการ
พฒันาคุณภาพมาตรฐาน จ านวน
 3 คนๆละ 18,000 บาท 
จ านวน 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวันในการตรวจ
ประเมิน จ านวน 2 วันๆละ 60
 คนๆละ 100 บาท
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมใน
การตรวจประเมิน จ านวน 2
วันๆละ60คนๆละ2 มื้อๆละ 25
 บาท
-ค่าวัสดุส านักงาน ค่าใช้สอย




108,000

12,000

6,000

1,500




108,000

12,000

6,000

1,500

รวมเงินทั้งหมด 135,000

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

หนึ่งแสนสามหมื่นหา้พนับาทถ้วน

ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
2 เครือข่ายบริการสุขภาพ

อ าเภอสรรคบรีุไม่ติด
วิกฤตทางการเงิน

1.มาตรการประหยัดพลังงาน
ควบคุมการใช้ยาใหเ้หมาะสม
2.เพิม่รายได้จากเงิน on top 
จาก สปสช.80%
3.เพิม่การ Admit ใน
โรงพยาบาล 80%
4.พฒันาระบบบริการจดัการ
เจา้หนี้ ลูกหนี้
5.ตรวจสุขภาพข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกจิ และ
พนักงานราชการ
6.พฒันาระบบ OPD Premium
 ในผู้ปว่ยสิทธิเบกิได้
7.การใหบ้ริการฟนัเที่ยมใน รพ.
สต.และค้นหาใหบ้ริการผู้ปว่ยฟนั
เทียมในชุมชน
8.เพิม่คลินิกนอกเวลาราชการ 
ของ รพ. เพิม่รายได้ 30%
9.พฒันาระบบพสัดุ รพ. 
โปรแกรม  Express
10.โครงการ PP บางส่วนใหข้อ
ใช้เงินงบประมาณท้องถิ่น

เพือ่ใหเ้ครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอสรรคบรีุไม่ติดวิกฤตทาง
การเงิน

เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ
สรรคบรีุ

1 ต.ค.64 
ถึง

30 ก.ย.65

บงัอร

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานโครงการพฒันาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานโครงการพฒันาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
2 11.พฒันาระบบการค้นหาผู้ปว่ย

Palliative Care และ IMC ใน
ชุมชน
12.พฒันาระบบการจดัเกบ็
รายได้จาก พรบ
13.ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
14.เพิม่ SumAdj Rw
15.ตรวจสอบสิทธ์ิใหถู้กต้อง 
100 และขึ้นทะเบยีนผู้มีสิทธิ 
100%
16.ทบทวนการใช้ทรัพยากร 
lab ยาเวชภัณฑ์ วัสดุที่ใช้
17.เพิม่มูลค่ายาสมุนไพร /แผน
ธุรกจิการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

รวมเงินทั้งหมด

เปา้หมาย/จ านวน
งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
3 1.รพ.สต.ผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐาน ทั้ง 14 แหง่
2.รพ.สต มีการใช้ยา
สมุนไพรเพิม่ขึ้นร้อยละ 
80
3.รพ.สต.ทุกแหง่มี
นวัตกรรมในการ
ปฎิบติังานทุกแหง่ครบ
ร้อยละ80
4.เจ้าหน้าที่ รพ.สตมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบังานIC, IT ,LAB 
และการใช้ยา เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

1.วางแผนการติดตามก ากบั 
รพ.สต ติดดาวใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 5D 5 ดาว
2.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน
การรักษาโรคเบือ้งต้น
3.จดัทีมครู ค ลงใหค้วามรู้ ใน
เร่ืองงาน Lab ,IT,IC และเร่ือง
การใช้ยา
4.ใหม้ีการจดัท างานประจ าให้
เปน็งานวิชาการ/นวัตกรรมใน
การท างาน
5.ปรับปรุงระบบการขนส่งยา 
ใหก้บั รพ.สต โดยใช้ระบบ
Logistics ในการขนส่ง
6.การจดัการความเส่ียงใน รพ.
สต. Risk Profile

1.เพือ่พฒันาระบบบริการปฐม
ภูมิใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์
และมีเคร่ืองมือในการกกบั
และประกนัสุขภาพของระบบ
ต่างๆ
2.เพือ่ส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรในการรักษาใน รพ.สต
 ทุกแหง่
3.เพือ่ส่งเสริมใหม้ีนวัตกรรม
ในการปฎิบติังาน

รพ.สต 14 แหง่ 1 ต.ค.64 
ถึง

30 ก.ย.65

บงัอร

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานโครงการพฒันา รพ.สต สู่ รพ.สต ติดดาวพลัส
กลุ่มงาน  กลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
4 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจ และมี
แนวทางในการปอ้งกนั
การรับสินบนการปอ้งกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
และการก าหนดมาตรการ
จัดกาความเส่ียงใน
หน่วยงานร้อยละ 85
2.บคุลากร รพ.สรรคบรีุ
ไม่ทุจริต ร้อยละ100

1.จดัอบรมใหค้วามรู้ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ'ปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน
-ค่าอาหารว่างผู้รับการอบรม 
จ านวน30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
 25 บาท  เปน็เงิน 750 บาท
-ค่าวิทยากร 1 คน ชั่วโมงละ 
600 บาท จ านวน 3 ชั่วโมงเปน็
เงิน 1,800 บาท

1.เพือ่มีแนวทางการจดัการ
ความเส่ียงเกีย่วกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2.เพือ่ก าหนดมาตรการ
ปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน
3.เพือ่ก าหนดแนวทางการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทุจริต

หวัหน้ากลุ่มงาน
หวัหน้างาน และ 
ผู้เกีย่วข้อง
โรงพยาบาล 
สรรคบรีุ จ านวน 
30 คน

1 ต.ค.64 
ถึง

30 ก.ย.65




750

1,800




750

1,800

พรทิพย์

รวมเงินทั้งหมด 2,550

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานโครงการพฒันาอบรมโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

สองพนัหา้ร้อยหา้สิบบาทถ้วน



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
5 โรงพยาบาลผ่านการ

ประเมินคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ 1

1.จดัท าแผนแม่บทงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เผยแพร่
2.จดัท าการวิเคราะหค์วามเส่ียง 
IT Risk Management และน า
ข้อมูลไปปรับปรุงไม่ใหเ้กดิซ้ า
3.มีการจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยพืน้ฐาน(Basic 
Security Management)ที่มี
ประสิทธิภาพ
   - ท าการปรับปรุงหอ้ง
Datacenter ใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐาน
  - เคร่ืองสแกนนิ้ว เปดิ-ปดิ
ประตูหอ้ง Datacenter
4.ท าการวิเคราะหบ์ริการ และ
อบุติัการณ์ (IT Service and 
Incident Management)และ
น าไปพฒันาอย่างต่อเนื่อง

1.แผน IT สอดคล้องกบัแผน 
รพ.ตอบสนองยุทธศาสตร์หลัก
ของโรงพยาบาลได้ดี
2.มีการประเมินความเส่ียงใน
ระบบ IT ด าเนินการจดัการ
ความเส่ียงจนประเมินได้ว่า
ความเส่ียงลดลง
3. มีนโยบายและระเบยีบ
ปฏิบติัด้านความมั่นคงในระบบ
 IT ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 
เข้าใจ และปฏิบติัตามระเบยีบ
ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด และมี
การจดัการ Datacenter ใหม้ี
ความมั่นคงปลอดภัย
4. มีการจดัการ Service 
Deskมีการประกาศ SLA ใน
เร่ืองที่ส าคัญอย่างย่ิง ส าหรับ
ผู้ใช้งานระบบITมีระบบจดัเกบ็
ข้อมูล (IT Activityand 
Incident Report 
andMonitoring)

งานเทคโนโลยี
สารสน 
โรงพยาบาล  
สรรคบรีุ

1 ต.ค.64 
ถึง

30 ก.ย.65

บงัอร

รวมเงินทั้งหมด

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานโครงการ พฒันาคุณภาพในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)
กลุ่มงาน กลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)



    แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานโครงการ พฒันาคุณภาพในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)
กลุ่มงาน กลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรคบรีุ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64
5 5.ท าการพฒันาคุณภาพข้อมูล 

(Data Quaility 
Improvement)ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6.มีการวิเคราะห ์ออกแบบ 
กอ่นการเขียนโปรแกรม(System
 Analysis and Design)พร้อม
จดัท าเปน็รูปแบบชัดเจน

5.มีการเกบ็ข้อมูลประวัติการ
ตรวจร่างกาย ค าวินิจฉัยโรค
การท าหตัถการการใหย้า การ
รักษาและรหสั ICD ของผู้ปว่ย
นอกและผู้ปว่ยในทุกรายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80มีการ
พฒันาระบบตรวจสอบ
คุณภาพความครบถ้วน และ
ความถูกต้อง
6. มีกระบวนการและเอกสาร
การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบที่ส าคัญในโปรแกรมที่
พฒันาเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

รวมเงินทั้งหมด

เปา้หมาย/จ านวน
งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา(ต้ังแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์
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