


 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
โรงพยาบาลนครนายก 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 



เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจา้หน้าที่มคีวามสุข
วสิยัทัศน์ บริการด้วยหัวใจ ทันสมยั ได้คุณภาพ
พันธกิจ 1. จดับริการทางการแพทยร์ะดับตติยภูม ิทุติยภูมแิละปฐมภูม ิที่มคุีณภาพและมาตฐาน

2. ดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยสุขภาพที่มศัีกยภาพ
3. จดัระบบบริการด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมยัและมปีระสิทธภิาพ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมสีมรรถนะและความสุขในการท างาน

core competency 1. ให้บริการตรวจวนิิจฉยั รักษาโรค ครบทุกสาขาทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาต่อยอด ได้แก ่อายรุศาสตร์โรคไต โรคหัวใจ
2. ให้บริการแบบเครือขา่ยระดับจงัหวดั (Provincial Network)

ค่านิยม KHONYOK :  
K :Knowledge worker  ใฝ่รู้ สู้งาน        
H: Honesty  ซ่ือสัตยสุ์จริต     
O: Originality  สร้างสรรค์ส่ิงใหม่/นวตักรรม    
N: Network  ท างานเป็นทีมและเครือขา่ย  
Y: You are important  คุณ(ผู้รับบริการ)คือคนส าคัญ  
O: Openmind  เปิดใจ ออ่นน้อมถอ่มตน   
K: Kindness  เมตตากรุณา

เข็มมุ่ง 1. พัฒนาระบบบริการด่านหน้าและการแพทยฉ์กุเฉนิ
2. พัฒนา 2 P safety
3. เพิ่มเสถยีรภาพการเงินการคลัง

ยทุธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรค  
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการด่านหน้าและการแพทยป์ฐมภูมิ
3. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มคุีณภาพ
5. พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข
6. เพิ่มเสถยีรภาพการเงินการคลัง

แผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลนครนายก ปี 2563 - 2565



59 60 61 62 63

1.รอ้ยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั 85 87.70 87.70 92.14 95.88 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คณุนี่ระนุช

2.รอ้ยละของเดก็อาย ุ6-14 ปี สงูดสีมสว่น 66 NA NA 52.38 52.37 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คณุเทพพนม

3.อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี(ต่อ
พนั)

34 NA NA NA 35.10 รองปฐมภมูิ PCT สตูิ
คณุอญัชลี

4.ระบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว 
(Long Term Care) ในชมุชนผา่นเกณฑ์

ผา่นเกณฑ์
(ระดบั 5)

ผา่นเกณฑ์
(ระดบั 4)

ผา่นเกณฑ์
(ระดบั 5)

ผา่นเกณฑ์
(ระดบั 5)

ผา่นเกณฑ์
(ระดบั 5)

รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คณุปราณี

5.รอ้ยละประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไปไดร้บัการคดั
กรอง DM/HT

90 91.20 90.28 87.62 95.52 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คณุปทัมา

6.รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานสามารถควบคมุอยูใ่น
เกณฑ์

40  23.78  24.99  31.13 30.84 รองปฐมภมูิ PCT อายรุกรรม
คณุยวุมาลย์

7.รอ้ยละผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูทีส่ามารถควบคมุ
ความดนัโลหติอยูใ่นเกณฑ์

50 12.19 24.15 17.82 49.05 รองปฐมภมูิ PCT อายรุกรรม
คณุยวุมาลย์

1.3 บรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้ม

8.การด าเนนิงาน Green and Clean hospital 
ผา่นเกณฑ์

ดมีากพลสั NA NA ดมีาก ดมีาก
Plus

รองบรหิาร สขุศกึษา
คณุกาญจนา

1.1 การพฒันา
คณุภาพชวีติทุกกลุม่
วยั

1.2 พฒันาป้องกนั
โรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั

แผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลนครนายก ปี 2563-2565

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ผูร้บัผิดชอบ ผูร้ายงานข้อมูลเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์1 : สง่เสรมิสขุภาพ และป้องกนัโรค

การปว่ยของ
ประชาชนจากโรค
ทีป้่องกนัไดล้ดลง



59 60 61 62 63

แผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลนครนายก ปี 2563-2565

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ผูร้บัผิดชอบ ผูร้ายงานข้อมูลเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

แผนงาน

9.ระยะเวลารอคอยผูป้ว่ยนอก(นาท)ี 90 101.68 113.63 112.85 114.46 รองปฐมภมู/ิผช.
IT

คณะกรรมการด่านหน้า
คณุแสงเดอืน

10.รอ้ยละความพงึพอใจผูป้ว่ยนอก 85 81.6 83.0 86.32 87.39 รองปฐมภมูิ หน.ก.HRD
คณุดษิฐพงษ์

2.2 สรา้งเสรมิ
ศกัยภาพประชาชน
ใหด้แูลสขุภาพตนเอง

11.รอ้ยละประชาชนไดร้บัการดแูลตามแนวทาง
เวชศาสตรค์รอบครวั

40 NA NA 100 100 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คณุนี่ระนุช

12.ระยะเวลารอคอยผูป้ว่ย Urgent ที ่ER (นาท)ี 30 12.00 13.15 11.00 12.41 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ
คณุวลัยณ์าภสัร์

13.รอ้ยละผูป้ว่ย(Triage Level 1,2) ไดร้บัการ 
Admit ภายใน 2 ชัว่โมง

60 NA NA NA 98.95 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ
คณุวลัยณ์าภสัร์

14.อตัราตายของผูป้ว่ยบาดเจบ็รุนแรงต่อสมอง 
(GCS≤8)(รอ้ยละ)

45 NA 23.81 38.71 29.09 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ
คณุวลัยณ์าภสัร์

15.อตัราของผูป้ว่ย trauma triage level 1และมี
ขอ้บ่งชีใ้นการผา่ตดัเขา้หอ้งผา่ตดัภายใน 60 นาท ี
(รอ้ยละ)

80 NA NA NA 37.50 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ
คณุวลัยณ์าภสัร์

ยทุธศาสตร ์2 : พฒันาระบบบรกิารด่านหน้าและการแพทยป์ฐมภมูิ

ยทุธศาสตร ์3 : พฒันาระบบบรกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉนิ

ลดความแออดั  
ลดระยะเวลารอ
คอยผูป้ว่ยนอก

ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะ
ฉุกเฉนิไดร้บัการ
ดแูลอยา่งมี
คณุภาพ

2.1 พฒันา SMART 
HOSPITAL

3.1 พฒันาระบบ
การแพทยฉุ์กเฉนิให้
มคีณุภาพ
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แผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลนครนายก ปี 2563-2565

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ผูร้บัผิดชอบ ผูร้ายงานข้อมูลเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

แผนงาน

ประชาชนไดร้บั
การดแูลสขุภาพ
ตามมาตรฐาน/มี

16.อตัราตายของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/
ตนั (รอ้ยละ)

7 3.3 5.0 12.96 4.72 รองแพทย์ PCT อายรุกรรม
คณุวรวีรรณ

17.อตัราตายผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบ
รุนแรงชนดิ community-acquired

20 50.57 64.77 45.11 43.33 รองแพทย์ ทุก PCT
คณุยพุนิ

18.อตัราการเสยีชวีติใน รพ.ของ ของผูป้ว่ย
STEMI (รอ้ยละ)

10 2.94 6.25 6.12 9.09 รองแพทย์ PCT อายรุกรรม
คณุจนัทรน์ภา

19.อตัราส าเรจ็ของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม่
(รอ้ยละ)

85 77.5 85.89 86.90 87.09 รองแพทย์ เวชกรรมสงัคม
คณุปทัมา20.อตัราการตดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ 0.59 0.99 1.44 1.55 รองแพทย์ เวชกรรมสงัคม
คณุวรีนุช

4.3 พฒันาดา้นกญัชา 21.รอ้ยละคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยทีเ่ขา้เกณฑก์าร
ไดร้บัน ้ามนักญัชาดขีึน้

60 NA NA NA 80 รองแพทย์ คณะกรรมการกญัชา
ทางการแพทย์
ภญ.ดาราณี

4.4 พฒันาระบบ 
2P safety

22.รอ้ยละตวัชีว้ดั 2P safety ผา่นเกณฑ์
 - Patient Safety
 - Personnel Safety

80 NA NA NA 

83.33
84.38

ประธาน RM เลขา RM
คณุกฤษณา

4.5 พฒันา
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
การใชย้าอยา่งสม
เหตุผล(RDU)

23.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์RDU ผา่นเกณฑ์ ข ัน้ 2 NA ขัน้ 1 ขัน้ 1 ขัน้ 1 ก.เภสชั ก.เภสชั
ภญ.ดาราณี

ยทุธศาสตร ์4 : พฒันาระบบบรกิารสขุภาพใหม้คีณุภาพ

4.1พฒันาระบบดแูล
ผูป้ว่ยกลุม่โรคทีม่ ี
อตัราเสยีชวีติสงู

4.2 พฒันาระบบการ
ดแูลกลุม่โรคตดิต่อที่
ส าคญั
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แผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลนครนายก ปี 2563-2565

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ผูร้บัผิดชอบ ผูร้ายงานข้อมูลเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

แผนงาน

5.1พฒันาระบบ
คณุธรรมและความ
โปร่งใส(ITA)

24.ระดบัการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั(ITA)

ระดบั 3 NA NA 100 คะแนน 100 คะแนน รองบรหิาร งานทรพัยก์รบุคคล
คณุภศัรา

25.รอ้ยละดชันชีีว้ดัความสขุ Happinometer 60 NA NA 62.55 61.00 HRD หน.ก.HRD
คณุดษิฐพงษ์26.รอ้ยละความพงึพอใจบุคลากร 70 70.09 60.24 68.01 68.51 HRD หน.ก.HRD
คณุดษิฐพงษ์

5.3พฒันาสมรรถนะ
บุคลากร

27.รอ้ยละของบุคลากรมสีมรรถนะผา่นเกณฑ์ 80 NA NA 88.69 75.85 HRD หน.ก.HRD
คณุดษิฐพงษ์

6.1เพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัเกบ็รายได้

6.2พฒันาระบบรกิาร
เพือ่เพมิรายได้

29.รอ้ยละมลูคา่ยาเฉลีย่/ใบสัง่ยาผูป้ว่ยนอกสทิธ ิ
UC-ปกส. ลดลง

3 NA NA NA NA รองแพทย/์
ประธานองคก์ร

แพทย์

เลขา PTC
ภญ.ดาราณี

30.รอ้ยละคา่ยาเฉลีย่/RW ลดลง 3 NA NA NA NA รองแพทย/์
ประธานองคก์ร

เลขา PTC
ภญ.ดาราณี31.รอ้ยละมลูคา่การจดัซือ้วสัดุรวมทุกหมวดลดลง 5 NA NA NA NA ผช.พสัดุ หน.ก.พสัดุ
คณุนทิศัน์32.รอ้ยละการเบกิจ่ายพสัดุรวมทุกหมวดลดลง 5 NA NA NA NA ทุกรอง/ผช. หน.ก.พสัดุ
คณุนทิศัน์

รองพรส. หน.ก.การเงนิและบญัชี
คณุศภุษา

3 เพิม่ขึน้ 
0.52

342.30 
ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 
3.93

355.76 
ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 
1.96

362.73 
ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 
6.07

384.74 
ลา้นบาท

6.3 ลดคา่ใชจ่้าย

โรงพยาบาลมี
สภาพคลอ่งใน
การจดับรกิาร

28.รอ้ยละรายรบัเพิม่ขึน้จากงานบรกิาร

ยทุธศาสตร ์6 : เพิม่เสถยีรภาพการเงนิการคลงั

บุคลากรมี
คณุธรรม/ความ
โปร่งใส

5.2พฒันาองคก์ร
แห่งความสขุ

ยทุธศาสตร ์5 : พฒันาบุคลากรและองคก์รแห่งความสขุ



๑.๖ ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานสามารถควบคุมอยู่ในเกณฑ์(ร้อยละ40)
1.7 ร้อยละผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์(ร้อยละ50) 1.8 การด าเนินงาน Green and Clean hospital ผ่านเกณฑ์(ระดับดีมากพลัส)

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
มารดาและเด็กอายุ 6 ด.
 - 2 ปี เขตเทศบาลเมือง
นครนายก ปี 2563

1.1 ให้บริการดูแลมารดา
วัยรุ่นในระหว่างต้ังครรภ์ 
สร้างความพร้อมในการที่ จะ
ดูแลทารก
1.3 คัดกรองพัฒนาเด็ก 0-5
 ปี
1.4 ประเมินภาวะโภชนาการ
และได้รับความรู้เร่ือง
โภชนาการ เด็ก 0-5 ปี และ
เด็กวัยเรียน

1. ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปี พัฒนาการสมวัย
2.ร้อยละองเด็กอายุ 0-5 
ปีสูงดีสมส่วน

1. เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์มี
โภชนาการที่เหมาะสม
2. เพื่อให้เด็กอายุ 6 ด - 2 ปี มี
โภชนาการที่สมวัยอยู่ในภาวะสูง
ดีสมส่วนและมีพัฒนาการสมวัย

หญิงต้ังครรภ์และ
เด็กอายุ 6 ด.- 2 ปี

ตค62-กย63 400,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
นครนายก

นางฉัตรสุดา
  บุตรสา
พันธุ์  เวช
กรรมสังคม

2 โครงการสัปดาห์นมแม่โลก 1.จัดนิทรรศการให้ความรู้
เร่ืองนมแม่
2.มอบประกาศเกียรติคุณแก่
แม่ที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ครบ 6
 เดือน 
3. จัดกิจกรรมหนูน้อยนมแม่
แข่งคลาน

1. ร้อยละของการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ 6 เดือนเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5

1. เพื่อให้ความสัมคัญกับการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่
2. เพื่อเพิ่มอัตราการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 
6 เดือน
3. เพื่อสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนในการสนับสนุนการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่

หญิงหลังคลอดและ
เด็กอายุไม่เกิน 6 
เดือน

ตค62-กย63 15000 เงินบ ารุง นางฉัตรสุดา
  บุตรสา
พันธุ์  เวช
กรรมสังคม

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี(ต่อพัน)(34 ต่อพันประชากร) 1.4 ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์(ระดับ 5)

1.5 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง DM/HT (ร้อยละ90)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ : 1. ส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค
เปูาประสงค์ : ประชาชนไม่มีปัญหาสุขภาพที่ปูองกันได้
ตัวชี้วัดหลัก : 1.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(ร้อยละ 85) 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน(ร้อยละ 66)

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากเด็กปฐมวัยใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

 -ตรวจสุขภาพช่องปาก เด็ก
ปฐมวัยในรร.ประถมศึกษา
และในคลินิกเด็กดี              
        ให้ทันตสุขศึกษา ทา
ฟลูออไรด์วานิชและฝึก แปรง
ฟันแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

 -ร้อยละ 80 ของเด็ก
ปฐมวัย ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ได้รับทันตสุขศึกษาและฝึก
แปรงฟัน                 
 -ร้อยละ 55 ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการทาฟูลออ
ไรด์วานิชเพื่อปูองกันฟันผุ
และได้รับแปรงสีฟันอันแรก

 -เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ทา
ฟลูออไรด์วานิชและได้รับแปรง
สีฟันอันแรก -เพื่อให้ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากและฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟัน

 -เด็กปฐมวัยใน
โรงเรียน
ประถมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองและ
เด็กปฐมวัยคลินิก
เด็กดีโรงพยาบาล
นครนายกจ านวน 
3,000  คน ได้รับ
การตรวจช่องปาก  
        -เด็กปฐมวัย
จ านวน 1,650 คน
 ได้รับการ
ทาฟลลูออไรด์วานิช

ต.ค.62-ก.ย.63 48,000 สป.สช. กลุ่มงานทัน
ตกรรม

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก นักเรียนอายุ 
6-12 ปีโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขต
อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

 -ตรวจสุขภาพช่องปาก    -
เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้น
 ป.1และป.6  -ให้บริการทัน
ตกรรมที่จ าเป็น

 -ร้อยละ 80 นักเรียน
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก                  
-ร้อยละ 50  นักเรียนป.1
และป.6ที่มีฟันกรามแท้ซ่ี
ที่1และซ่ีที่2  ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน

 -เพื่อให้นักเรียนอายุ6-12ปี
ได้รับการตรวจช่องปาก -เพื่อให้
นักเรียนชั้นป.1และป.6ได้รับ
การเคลือบหลุมร่องฟัน
โดยเฉพาะฟันกรามแท้ซ่ีที่1และ
ซ่ีที่2 และได้รับบริการทันตก
รรมที่จ าเป็น

นักเรียน
ประถมศึกษาในเขต

อ าเภอเมือง
นครนายกจ านวน 

53 แห่ง

ต.ค.62-ก.ย.63 300,000 สป.สช. กลุ่มงานทัน
ตกรรม

5 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น

1.ให้ความรู้แม่วัยรุ่นในดูแล
สุขอนามัยที่ถูกต้องและจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับแม่
วัยรุ่นให้เหมาะสม

1.แม่วัยรุ่นได้รับความรู้ 
ร้อยละ 80

1.เพื่อการดูแลสุขอนามัยที่
ถูกต้องและจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับแม่วัยรุ่นให้เหมาะสม

แม่วัยรุ่นที่มารับ
บริการที่
โรงพยาบาล
นครนายก

ตุลาคม 2562
 ถึง กันยายน 
2563

งบ oscc สังคมสงค์
เคราะห์



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
6 ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน

การ ต้ังครรภ์ซ้ าในมารดา
วัยรุ่น

๑ ให้บริการดูแลมารดาวัยรุ่น
ตามมาตรฐานห้องคลอด และ
หลังคลอดคุณภาพ

๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
มารดาวัยรุ่น

 ๑. ร้อยละการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ในเขต อ.
เมือง

ไม่เกิน ๔๐ :  
จ านวนประชากร
หญิงอายุ< 20ปี 
1000 คน ในเขต 
อ. เมือง ( 
ประชากรหญิง อายุ
 15-19 ปี ในเขต 
อ.เมือง  = 2527 
คน )

ร้อยละ  ต.ค.๖๒ - สูติ - นรีเวช

๒ สร้างความพร้อมในการที่
จะดูแลทารก

๒. เพื่อปูองกันการ
ต้ังครรภ์ซ้ าในมารดาวัยรุ่น

 ๒. ร้อยละการ ต้ังครรภ์ซ้ าใน
หญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี

ไม่เกินร้อยละ   10 ร้อยละ ก.ย.-63

๓ คุมก าเนิดในมารดาวัยรุ่น
หลังคลอด ก่อนจ าหน่ายกลับ
บ้าน

3. วัยรุ่นได้รับการดูแล 
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

๓. ร้อยละมารดาคลอดอายุ 
๑๕-๑๙ ปี มีภาวะแทรกซ้อน
ขณะต้ังครรภ์ คลอด หรือหลัง
คลอด

มีภาวะแทรกซ้อน 
ลดลง

ราย

 ๔. ร้อยละการคุม ก าเนิดของ
มารดา อายุ๑๕-๑๙ ปี หลัง
คลอดก่อนออกจากโรงพยาบาล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

ร้อยละ

๗ โครงการสร้างเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคใน
ช่องปากผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term care )
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

ตรวจสุขภาพช่องปากเชิงรุก 
(กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน,ติดเตียง)
 ให้บริการทันตกรรมส่งเสริม
ปูองกัน         -ให้ทันตสุข
ศึกษา        -ทาฟลูออไรด์วา
นิชเพื่อปูองกันฟันผุ

 -ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงเขต
อ าเภอเมืองนครนายก
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและได้รับทันตสุข
ศึกษา      -ร้อยละ 20 
ของผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน 
ติดเตียงได้รับบริการทันตก
รรมทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อ
ปูองกันฟันผุ

 -เพื่อให้ผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน 
ติดเตียงได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากแลได้รับบริการทันตก
รรมส่งเสริมปูองกัน

ผู้สูงอายุในกลุ่มติด
บ้าน ติดเตียงเขต

อ าเภอเมือง
นครนายก จ านวน 

150 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 1,000 สป.สช. กลุ่มงานทัน
ตกรรม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
8 โครงการพัฒนาระบบการ

ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพิ่งพึง อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัด
นครนายก ปีงบประมาณ
 2563

1.ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และการบันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
อ าเภอเมืองนครนายก
2.รวบรวมแบบส ารวจและ
บันทึกข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในโปรแกรม HosXP และอร
หรนื 2020
3.ติดตามและตรวจสอบผล
การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน

1.ร้อยละของ Health 
Aging
2.ร้อยละการคัดกรองตา
ต้อกระจกในผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สุง
อายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ครล
ถ้วนถูกต้อง สามาน ามาใช้
ประโยชน์ได้

 1.ผู้สูงอายุ
13,410ราย
2.รพ.นครนายก 
และ รพ.สต.ในพื้นที่
เขตเทศบาลเมือง
นครนายก

ตุลาคม 2562
 - มีนาคม 

2563

  69,850.00 โครงการ
หลักประกัน
สุขภาพถ้วน
หน้า(งบ
ค่าบริการ
สาธารณสุข
ส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง)

นางปราณี 
แสงไชยราช 
เวชกรรม
สังคม

9 โครงการจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงเทศบาลเมือง
นครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัด
นครนายก ปีงบประมาณ
 2563

1.คัดแยกกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง และจัดท า care 
plan ให้ care giver 
ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
2.จัดหาวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็น
3.case manager ติดตาม
การด าเนินงานของ care 
giver ทุกเดือน
4.สรุปผลการดูแลเมื่อครบ 
12 เดือนและรายงานผล

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได้กรับการดูแล
ตาม care plan

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
เขตเทศบาลเมืองนครนายก
ได้รับบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขตาม care plan

55 ราย ตุลาคม 2562
 - กันยายน 

2563

274,000 งบ LTC 
เทศบาลเมือง
นครนายก

นางปราณี 
แสงไชยราช 
เวชกรรม
สังคม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
10 โครงการส่งเสริม

สมรรถภาพร่างกายด้าน
การทรงตัวในชมรม
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
นครนายก

๑ ประเมินสมรรถภาพการ
ทรงตัวของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาล
นครนายก               
1.1ให้ความรู้ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการพลัดตกหกล้ม
1.2มีกิจกรรมเพื่อทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายด้านการ
ทรงตัว
1.3ออกแบบการออกก าลัง
กายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
การเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ การทรงตัว และ
การออกก าลังกายแบบแอโรบิก

๑ ผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาล
นครนายกได้รับการ
ประเมินสมรรถภาพการ
ทรงตัวผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80

1.เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
ร่างกายในด้านการทรงตัวและมี
ความรู้การปูองกันตัวเองจาก
การพลัดตกหกล้ม

๕๐ คน          2,000  เงินบ ารุง น.ส. สุจิรา 
วงษ์ศิริ
กายภาพบ าบั
ด

๑๑ โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพิ่งพึง อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัด
นครนายก ปีงบประมาณ
 2563

1.ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และการบันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
อ าเภอเมืองนครนายก
2.รวบรวมแบบส ารวจและ
บันทึกข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในโปรแกรม HosXP และอร
หรนื 2020
3.ติดตามและตรวจสอบผล
การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน

1.ร้อยละของ Health 
Aging
2.ร้อยละการคัดกรองตา
ต้อกระจกในผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สุง
อายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ครล
ถ้วนถูกต้อง สามาน ามาใช้
ประโยชน์ได้

 1.ผู้สูงอายุ
13,410ราย
2.รพ.นครนายก 
และ รพ.สต.ในพื้นที่
เขตเทศบาลเมือง
นครนายก

ตุลาคม 2562
 - มีนาคม 

2563

  69,850.00 โครงการ
หลักประกัน
สุขภาพถ้วน
หน้า(งบ
ค่าบริการ
สาธารณสุข
ส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง)

นางปราณี 
แสงไชยราช 
เวชกรรม
สังคม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
12 โครงการจัดบริการดูแล

ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงเทศบาลเมือง
นครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัด
นครนายก ปีงบประมาณ
 2563

1.คัดแยกกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง และจัดท า care 
plan ให้ care giver 
ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
2.จัดหาวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็น
3.case manager ติดตาม
การด าเนินงานของ care 
giver ทุกเดือน
4.สรุปผลการดูแลเมื่อครบ 
12 เดือนและรายงานผล

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได้กรับการดูแล
ตาม care plan

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
เขตเทศบาลเมืองนครนายก
ได้รับบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขตาม care plan

55 ราย ตุลาคม 2562
 - กันยายน 

2563

274,000 งบ LTC 
เทศบาลเมือง
นครนายก

นางปราณี 
แสงไชยราช 
เวชกรรม
สังคม

๑๓ รับการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานสุขศึกษา

รับการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานสุขศึกษา

รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานสุขศึกษา

รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
สุขศึกษา

 40 คน 1 วัน          5,200 เงินบ ารุง ก.สุขศึกษา

๑๔ รับการเยี่ยมประเมินงาน
บุหร่ี

รับการเยี่ยมประเมินงานบุหร่ี รพ.ผ่านเกณฑ์การเประเมิน
งานบุหร่ี

รับการเยี่ยมประเมินงานบุหร่ี  40 คน 1 วัน          5,200 เงินบ ารุง ก.สุขศึกษา

กิจกรรมรณรงค์ สร้าง
กระแสสังคมด้านการดูแล
สุขภาพ

จัดกิจกรรมรณรงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ
และบุคลากรในโรงพยาบาล
นครนายก

ก.สุขศึกษา

1. วันไตโลก มี.ค.-63
2. รณรงค์ลดอุบัติเหตุ รณรงค์
 กวดขัน 7วันระวังอันตราย 
“ง่วง- ด่ืมไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย
 คาดเข็มขัด/ใส่หมวกนิรภัย ”

10-เม.ย.-63

แผนงาน : พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๑๕ มีการจัดกิจกรรมส าคัญ
ตามแผนที่ก าหนดไว้    
ร้อยละ 80



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
3. วันความดันโลหิตสูงโลก 
(World Hypertension Day)

17-พ.ค.

4. วันงดสูบบุหร่ีโลก 31-พ.ค.
5. เทศกาลงดเหล้า วัน
เข้าพรรษา

ก.ค.-63

6. วันตับอักเสบโลก 28-ก.ค.-63

7. วันล้างมือโลก 15-ต.ค.-63

8. วันเบาหวานโลก 14-พ.ย.-63

9. วันเอดส์โลก 1-ธ.ค.-63
10. วันอัมพาตโลก 29-ต.ค.-63

1.อบรมพระคิลานุปัฏฐาก ทุก
วัดในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
นครนายก วัดละ 2 รูป

1.ร้อยละของวัดที่มีพระคิ
ลานุปัฏฐาก

พระคิลานุปัฏฐาก 
120 รูป

40,000

2.จัดหาเคร่ืองวัดความดัน
ประจ าวัด

2.พระมีความรู้ในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพ

 พระสงฆ์ 120 รูป

3.ประเมินสุขภาพพระในวัด
ด้วยแบบคัดกรองโรคเร้ือรัง 
โรคหลอดเลือดสมอง โรควัณ
โรค และพฤติกรรมสุขภาพที่
เส่ียงต่อการเกิดโรค

กลุ่มงานเวช
กรรสังคม

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
เทศบาลเมือง
นครนายก

ตุลาคม ๒๕๖๒
 ถึง กันยายน 
๒๕๖๓

๑๕ มีการจัดกิจกรรมส าคัญ
ตามแผนที่ก าหนดไว้    
ร้อยละ 80

๑๖ โครงการวันส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความรู้ของพระสงฆ์ใน
การดูแลสุขภาพโดยพระพระคิ
ลานุปัฏฐาก



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
๑๗ โครงการลดน้ าหนักรักษ์

สุขภาพ
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และเสริมพลัง ทุก 1 เดือน  
เวลา 13..30 - 15.00 น.ใน
คนที่สามารถลดน้ าหนักได้ดี 
และในคนที่ยังลดไม่ได้ พร้อม
ทั้งหาบุคคลต้นแบบ

ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนี
มวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์
ลดลง

1.เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องและพึงประสงค์
ในการควบคุมน้ าหนัก
2.ได้บุคลากรต้นแบบ 5 คน

292 คน 20,000 เงินบ ารุง อาชีวเวช
กรรม+สุข
ศึกษา

๑๘ 1.คัดกรองประวัติวัคซีน 
ประวัติการเจ็บปุวย

1.ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1.ลดการติดเชื้อและ
แพร่กระจายเชื้อไข้ใหญ่ของ
บุคลากร

1.ไข้หวัดใหญ่(700) คน 35,750 บ ารุง อาชีวเวช
กรรม

2. บริการฉีดวัคซีน
กลุ่มเปูาหมายและสรุปผลการ
ด าเนินงาน

2.บุคลากรใหม่ ที่ที่ไม่มี
ภูมิคุ้มกันได้รับวัคซีนไวรัส
ตับอักเสบบีตามเกณฑ์ทุก
ราย

2.ปูองกันการติดเชื้อและ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บีของบุคลากร

2 ไวรัสตับอักเสบบี 
(50)

คน

๑๙ โครงการพัฒนาเครือข่าย
คลีนิคโรคจากการท างาน

1.จัดต้ังคณะกรรมการ
เครือข่ายคลินิกโรคระดับ
จังหวัด

1. มีการประชุม
คณะท างานเครือข่ายคลินิก
โรคจากการท างานระดับ
จังหวัดตามเกณฑ์

1.เพื่อขับเคล่ือนงานอาชีวเวช
กรรมต่อเนื่อง

40,000 เงินบ ารุง อาชีวเวช
กรรม

6.1 พัฒนาเครือข่าย
บริการสาธารณสุขในรพ.

2. ต้ังคณะกรรมการอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ในรพ.(จป)

2.ร้อยละของบุคลากรใน
เครือข่ายได้รับการอบรม
เสริมความรู้ตามเกณฑ์

2.เพื่อสร้างเครือข่ายการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมส่ิงแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก

หน่วยงานภายในรพ. หน่วยงาน

6.2 พัฒนาเครือข่าย
บริการสาธาณสุขนอก
โรงพยาบาล

3. ต้ังคณะท างานประจ า
หน่วยงานในรพ.ทุกแผนก
(อสอช

3.ร้อยละของบุคลากรใน
เครือข่ายได้รับการอบรม
เสริมความรู้ตามเกณฑ์

3.เพื่อให้จังหวัดมีแผน/กิจกรรม
การจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อมที่มีความ
เชื่อมโยงกันกันภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล

เครือข่าย
สาธารณสุขภายใน
รพ.

เครือข่าย

โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในบุคลากร
ทางการแพทย์



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
4.จัดประชุมอบรมด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย

4..เพื่อให้เครือข่ายทั้งภายใน
ภายนอกโรงพยาบาลมีความรู้
และสมรรถนะเพียงพอในการ
ร่วมจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม

20,000 เงินบ ารุง

5.จัดอบรม/ประชุมระบบคัด
กรองและส่งต่องานด้านอา
ชีเวซศาสตร์

20,000 เงินบ ารุง

6.จัดอบรมคณะท างาน/
กรรมการเครือข่ายบริการอา
ชีวเวชศาสตร์ภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมระบบการส่ง
ต่อโรคจากการท างานและโรค
จากส่ิงแวดล้อมและจัดท า
แผนงานโครงการ/ยุธศาสตร์
จังหวัด
7. จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ความรู้ เร่ือง โรคจากการ
ท างาน /โรคจากส่ิงแวดล้อม
8. ให้ค าปรึกษาด้านบริการ
อาชีวอนามัยกับเครือข่ายต่างๆ
9. ติดตามประเมินผลลัพธ์
ของแผนงานโครงการ

10000

55200

เงินบ ารุง

เงินบ ารุง

๒๐ 1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ทัศนคติที่สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพความปลอดภัยในการ
ท างาน

1.จ านวนโรงงานที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ปูองกันและควบควบโรค
และ/ผลกระทบจากการ
ท างานครบวงจรตามเกณฑ์

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน

กลุ่มวัยท างานใน
สถานประกอบ
อย่างน้อย 2 แห่ง

แห่ง 100,000 เงินบ ารุง อาชีวเวช
กรรม

โครงการส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรคจากการ
ท างาน/ผลกระทบจาก
ส่ิงแวดล้อมครบวงจรเชิง
รุก.



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
2.ประเมินความรู้ พฤติกรรม
สุขภาพ/ความปลอดภัยที่
ส่งผลสุขภาพ

2.ลดอุบัติเหตุและเจ็บปุวยจาก
การท างาน

3. ตรวจคัดกรองสุขภาพ 3.ลดการขาดงานลางาน
4.ส่งฟื้นฟูสภาพ เมื่อเจ็บปุวย
จากการท างานร่วมกับทีมสห
วิชาชีพและเครือข่าย
สาธารณสุขและประกันสังคม

๒๑ โครงการอาชีวปูองกัน
และควบคุมโรคร่วมกับ
เครือข่ายเช่นสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงาน/
ประกันสังคม/สสจ

1. ร่วมประเมินความเส่ียง
ของลักษณะงานและ
ส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ

จ านวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่าย

1. walkthough servey  
ประเมินวิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

สถานประกอบการ 
จ านวน 6

แห่ง 100,000 เงินบ ารุง
(คลินิกโรค)

อาชีวเวช
กรรม

2. บริการหน่วยแพทย์
เคล่ือนที่เชิงรุกเพื่อค้นหาโรค
จากงานและส่ิงแวดล้อม

3. วิเคราะห์ปัญหา
4. ให้ค าแนะน าแก่สถาน
ประกอบการในการแก้ไข
ปัญหา

5. ออกแบบการตรวจสุขภาพ
ทั่วไปและตามความเส่ียงของ
ลักษณะงาน

6. เฝูาระวังโรคและสอบสวน
โรค/ติดตามเยี่ยมบ้าน/
สถานที่ท างานผู้ปุวย

โครงการส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรคจากการ
ท างาน/ผลกระทบจาก
ส่ิงแวดล้อมครบวงจรเชิง
รุก.



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
7. สร้างระบบส่งต่อ/การ
รายงานกรณีพบการเจ็บปุวย
รายใหม่ให้กับสถาน
ประกอบการ

8. พัฒนาระบบข้อมูลความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยให้เป็นข้อมูล
เดียวกันระดับจังหวัดและ
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน

9. จัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยระดับ
จังหวัดและวิเคราะห์ปัญหา
ของพื้นที่



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
๒๒ โครงการมหกรรมรวม

พลังสร้างสุขภาพ เทศบาล
เมืองนครนายก 
ปีงบประมาณ 2563

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานและประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมออก
ก าลังกาย อสม เทศบาล 
2. จัดนิทรรศการสร้าสง
สุขภาพ
 - คัดกรองเบาหวาน ความดัน
โลหิต
 - คัดกรองมะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก
- คัดกรองมะเร็งล าไส้
 - ทดสอบสมรรถภาพปอด
 - เมนูชูสุขภาพ
 - แพทย์แผนไทยกับสุขภาพ
 - ทันตกรรม
 - สูงอายุสุขใจ
3.ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

1.ร้อยละของความพึงพอใข

2.ร้อยละการค้นพบผู้ปุวย
รายใหม่

สร้างกระแสการดูแลสุขภาพ 200 ตุลาคม ๒๕๖๒
 ถึง กันยายน 

๒๕๖๓

50,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
เทศบาลเมือง
นครนายก

นายไชยา 
ดันชัยภูมิ 

กลุ่มงานเวช
กรรสังคม

23 โครงการปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียนในโรงเรียนในเวลา 
07.00-07.30 น.         2.
บูรณาการกับโรงเรียนและ
สอดแทรกในรายวิชาสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตโดยให้
นักเรียนส ารวจลูกน้ ายุงลายใน
โรงเรียนและชุมชนของตนเอง
มาส่งคนละ 15 หลังคาเรือน  
3.บันทึกวีดีทัศน์เพื่อให้
โรงเรียนเปิดสอนเร่ืองโรค
ไข้เลือดออก

1.ร้อยละของดัชนีชี้วัด
ลูกน้ ายุงลาย ค่าHI,CI น้อย
กว่า 10 
2. อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออก

1.เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง       
                           2.เพื่อ
เป็นการเฝูาระวังเชิงรุก  ส่งเสริม
สุขภาพในองค์กรและชุมชน
รวมทั้งภาคีเครือข่าย

ประชาชนในเขต
นครนายก

ตค62-กย63 20,000 เงินบ ารุง นายสุบิน  
กันนิ่ม เวช
กรรมสังคม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ

24 โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยเบาหวาน

1. ระบบติดตามกลุ่มเส่ียงโดย
เครือข่าย NCD Network
2. การติดตามการขาดนัด
3. การส่งตรวจ Lab ประจ าปี
4. การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน
ทบทวนการใช้ CPG 
hypoglycemia และ
hyperglycemia 
5. การจัดการรายกรณี โดย 
NCM
6. พัฒนาศักยภาพ รพสต.

1. ควบคุมระดับน้ าตาล
สะสมในเลือด (HbA1C<7) 
2. อัตราของระดับ FBS ที่
อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ >
70 mg/dl และ<130 
mg/dl ที่คลินิกโรคเร้ือรัง
3.อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รับเข้ารักษาจากภาวะ
น้ าตาลในเลือดต่ าคลินิกโรค
เร้ือรัง
4. อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รับเข้ารักษาจากภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูงแผนก
ผู้ปุวยใน 
5. การกลับเข้ารักษาซ้ า

พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน

ผู้ปุวย/ญาติทุกราย ร้อยละ ต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มงานอายุ
รกรรม

๒๕ โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ปุวย NCD

เสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ปุวย
เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง
ในผู้ปุวยที่มีการควบคุมโรคยัง
ไม่ดี (แจกเอกสารประกอบ/ ตู้
โชว์ โมเดลอาหาร)

ผู้ปุวยโรคเบาหวานควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้
ร้อยละ 40 และผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงควบคุม
ความดันได้ร้อยละ 50

เพื่อให้ผู้ปุวยควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดและความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์

DM = ร้อยละ 40
HT = ร้อยละ 50

ตค. 2562 -  
กย. 2563

 - PCT อายุ
รกรรม
 - เวชกรรม
สังคม

แผนงาน : พัฒนาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
๒๖ โครงการเฝูาระวังควบคุม

ปูองกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไป เทศบาลเมือง
นครนายก ปีงบประมาณ
 2563

1. อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. 
เร่ืองการคัดกรองโรคเบาหวาน
 และความดันโลหิตสูง
2.ประชามสัมพันธ์เสียงตาม
สาย หอกระจายข่าวเพื่อขอ
ความร่วมมือสร้างกระแสใน
การรักษ์สุขภาพ
3.อสม.ตรวจคัดกรอง
ประชาชน 35 ปีขึ้นไป โดยใช้
แบบบันทึกคัดกรองความเส่ียง
4.เจ้าหน้าที่รณรงค์ออก
ตรวจหาน้ าตาลในกระแสเลือด
 ในกลุ่มเส่ียงที่ผ่านการคัด
กรองโดยใช้แบบบันทึกการ
คัดกรองกลุ่มเส่ียง พร้อมให้
ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ในการ
ปฏิบัติดูแลตนเองทั้งผู้ปุวย
และประชาชนทั่วไป

1.ร้อยละผู้ปุวยรายใหม่
ได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็วถูกต้องตามสะ
ภาวะของโรค
2.ร้อยละกลุ่มเส่ียงได้รับ
ความรู้เร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ
3.อสม.ได้รับการอบรม
ฟื้นฟูการคัดกรอง
โรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง 100%

๑.เพื่อค้นหาผู้ปุวยรายใหม่และ
กลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ เพื่อให้การ
รักษาในระยะเร่ิมต้นได้อย่าง
ทันท่วงที
๒.เพื่อสร้างแกนน าตรวจการคัด
กรองโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชน

๑.ประชากรอายุ 
๓๕ ปีขึ้นไป ในเขต
เทศบาลเมือง
นครนายก จ านวน
8,625ราย
2. อสม.เขต
เทศบาลเมือง
นครนายก จ านวน 
137 คน

ตุลาคม ๒๕๖๒
 ถึง กันยายน 

๒๕๖๓

80,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
นครนายก

นายไชยา 
ดันชัยภูมิ 

กลุ่มงานเวช
กรรสังคม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
27 โครงการรณรงค์ปูองกัน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก
เบาหวานความดันโลหิตสูง

1.2ปูองกันภาวะเส่ียงในกลุ่ม
ผู้ปุวย NCD
1.2.1ประขุมทีมNCD Broad
 Cup. เมือง
1.2.2ประชุมกลุ่มผู้ปุวยที่
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้เพื่อให้
ความรู้ในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
1.2.3จัดท าเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์Stroke ,
Steme Allert
1.2.4จัดประชุมแกนน าอสม.
เพื่อรณรงค์ปูองกันภาวะ 
stroke , CKD

1. อัตราการเกิด
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง รายใหม่  ไม่เกิน
ร้อยละ 10 
2. อัตราการเกิดstrok และ
 CKD รายใหม่ จากผู้ปุวย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 ไม่เกินร้อยละ 10

1.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคราย
ใหม่ในกลุ่มเส่ียง
2.เพื่อปูองกันและลดภาวะแรก
ซ้อนในกลุ่มปุวย

1.คกก.NCDBroad
ผู้ปุวยNCD ในPCC
ทีม1,2 จ านวน  
300  คน
2. อสม.ในคลินิค
PCCจ านวน 300 
คน

มีค-มิย.63 62,500  สปสช. (งบ
พัฒนา PCC)

28 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

1.ประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พื้นที่อ าเภอเมืองนครนนายก
2.จัดท าแนวทางการเยี่ยม
บ้านรายโรค

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

1.พัฒนาแนวทางการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
19แห่ง และ
เจ้าหน้าที่ รพ.
นครนายก

ตุลาคม ๒๕๖๒
 ถึง กันยายน 
๒๕๖๓

นางวาสนา 
มัยญะกิต 
กลุ่มงาน
การ
พยาบาล
ชุมชน



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
29 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากในผู้ปุวยโรค
เร้ือรัง โรงพยาบาล
นครนายก อ าเภอเมือง
นครนายกจังหวัด
นครนายกปี 2563

 -ตรวจสุขภาพช่องปาก คัด
กรองรอยโรคในช่องปากเส่ียง
มะเร็งและมะเร็งช่องปาก 
ผู้ปุวยโรคเร้ือรังคลินิกโรค
เร้ือรังในโรงพยาบาล
นครนายก     -ให้ทันตสุข
ศึกษาการดูแลสุขภาพช่อง
ปากในผู้ปุวยโรคเร้ือรัง คลินิก
โรคเร้ือรังโรงพยาบาล
นครนายก จ านวน 3,000  
คน

ร้อยละ 80 ของผู้ปุวยโรค
เร้ือรังได้รับ               -
การตรวจสุขภาพช่องปาก  
          -การตรวจคัด
กรองรอยโรคเส่ียงมะเร็ง
และมะเร็งช่องปาก -ทันต
สุขศึกษา

 -ผู้ปุวยโรคเร้ือรังได้รับทราบ
สภาวะสุขภาพช่องปาก   -ผู้ปุวย
โรคเร้ือรังมีความรู้ด้านการ
ส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพ
น าไปสู่การปรับพฤติกรรมที่
ถูกต้องเหมาะสม           -
สามารถตรวจพบรอยโรคมะเร็ง
ในช่องปากได้ต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก

ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง 
โรงพยาบาล

นครนายก จ านวน 
3,000 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 - กลุ่มงานทัน
ตกรรม

๓๐ โครงการอาหารปลอดภัย กาสุ่มรตรวจสารปนเปื้อนใน
วัตถุดิบอาหารผู้ปุวยที่มีความ
เส่ียง

ไม่พบสารปนเปื้อนที่ไม่
ปลอดภัยในอาหารผู้ปุวย

ไม่พบสารปนเปื้อนที่ไม่ปลอดภัย
ในอาหารผู้ปุวย

สุ่มตรวจชนิดสาร
ปนเปื้อนละ 5 
ตัวอย่าง

ทุกเดือน - กลุ่มงาน
โภชนศาสตร์

๓๑ 1.รวบรวมสถานการปัญหา
มลพิษจากส่ิงแวดล้อมและ
จัดท าทะเบียนสถานที่ แหล่ง
มลพิษที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัด

ร้อยละของประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่เส่ียงได้รับการ
ปูองกันควบคุมโรคที่เกิด
จากมลพิษของส่ิงแวดล้อม

1.เพื่อเฝูาระวังโรคจากมลพิษ
และส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

1. แหล่งรับซ้ือ
ขยะ/จ านวนผู้สัมผัส

แห่ง 0 อาชีวเวช
กรรม

2. จัดท าแผนที่จุดเส่ียง 2. ศูนย์เด็กเล็ก
3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเวช
กรรมส่ิงแวดล้อม

3. จ านวนกลุ่ม
เส่ียงที่สัมผัส
สารเคมีภาค
การเกษตร4. จัดต้ังทีมท างานร่วมงาน

กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการเฝูาระวัง
พิษวิทยาและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
5. ก าหนดรายการตรวจ/
แนวทาง/วิธีการตรวจสุขภาพ
และส่ิงส่งตรวจในกลุ่มเส่ียงสูง
และการส่งต่อ

6. ร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพ
กลุ่มเส่ียงที่สัมผัสมลพิษ

7. ให้ความรู้/ค าแนะน า/
จัดท าแผ่นพับ

8. ท าทะเบียนแหล่งจุดเส่ียง
9. ท าบัญชีสารเคมี
10. หาแนวทางปูองกัน/แก้ไข
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

11. สร้างภาคีเครือข่าย และ
หาแหล่งสนับสนุนเมื่อเกิด
เหตุภัยพิบัติ

12.แนะน าการใช้อุปกรณ์
ปูองกันที่เหมาะสม
13.สร้างแนวทางการส่งต่อ

โครงการเฝูาระวัง
พิษวิทยาและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
32 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาความปลอดภัย
อาหาร

ระยะที่ 1 ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และจัดท า
อุปกรณ์ในการตัวอย่างอาหาร
ภายในเดือนตุลาคม 2560    
ระยะที่ 2 ด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างอาหาร  เดือน
พฤศจิการยน 2560  จ านวน
 7 ร้านค้าของโรงอาหารใน
รพ.   
ระยะที่ 3 ด าเนินการส่ง
ตัวอย่างอาหารตรวจ (รถ
Moblie Unit) ในวันที่ 2 พ.ย.
 2560และในวันที่ 10 ก.ย.
 2561หรือตามแผนที่แนบมา

1. ร้อยละผลิตภัณฑ์
อาหารและอาหารแปรรูป 
มีความปลอดภัย

 1.เพื่อการพัฒนาสถาน
ประกอบการให้ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  2.
เพื่อความมั่นใจในการบริโภคลิน
ค้าและบริการที่ปลอดภัยไม่มี
สารเคมีเจือปน                     
        3.เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบที่น ามาปรุงอาหาร  โดย
การสุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สด

 ร้านค้า ตค62-กย63        10,000 เงินบ ารุง นายจิรัสย์  
โลกนิมิตร  
เวชกรรม
สังคม

33 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ปุวย NCD

เสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ปุวย
เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง
ในผู้ปุวยที่มีการควบคุมโรคยัง
ไม่ดี (แจกเอกสารประกอบ/ ตู้
โชว์ โมเดลอาหาร)

ผู้ปุวยโรคเบาหวานควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้
ร้อยละ 40 และผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงควบคุม
ความดันได้ร้อยละ 50

เพื่อให้ผู้ปุวยควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดและความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์

DM = ร้อยละ 40
HT = ร้อยละ 50

ตค. 2562 -  
กย. 2563

 - PCT อายุ
รกรรม
 - เวชกรรม
สังคม

34 โครงการพัฒนาในการ
ปูองกันการพลัดตกหกล้ม
ในโรงพยาบาล

1.จัดท าแนวทางการปูองกัน
การพลัดตกหกล้ม ใน
โรงพยาบาล

อัตราการเกิดพลัดตก หก
ล้มใน โรงพยาบาล

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ และลด
ปัจจัยเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม
ของผู้ปุวยใน รพ.และในชุมชน

ระดับ D ขึ้นไป 
น้อยกว่า 0.5 คร้ัง/

 วันเฝูาระวัง

ตค. 2562 -  
กย. 2563

คุณวารุณี

35 ดูแลต่อเนื่อง (discharge
 Plan)

ส่งเสริมการวางแผนการ
จ าหน่ายผู้ปุวยกลุ่มโรค
เปูาหมาย ร่วมกับเวชกรรม
สังคมและเครือข่าย

ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายได้รับ
ดูแลต่อเนื่อง(discharge 
Plan)

เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการวาง
แผนการดูแลต่อเนื่องอย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 80 ตค. 2562 -  
กย. 2563

รองฯ 
บริการ/ 
PCT/
คณะกรรมกา
รผู้ปุวยใน

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพ



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
36 บริการสุขศึกษาและ

พัฒนาพฤติกรรมผู้ปุวย
และ ญาติ (เชื่อมโยงการ
ด าเนินงาน OPD  IPD 
ชุมชน )

บริการสุขศึกษาในคลินิก
ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง

ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังจากจากได้รับ
ความรู้ ร้อยละ 80

เพื่อให้ความรู้กับผู้ปุวยเบาหวาน
 ความดันเร่ืองการปฏิบัติตัวและ
การดูแลสุขภาพ

ทุกวันจันทร์ 
พุธศุกร์

 ไม่ใช้
งบประมาณ

ธรรมลักษณ์

บริการสุขศึกษาคลินิกเลิกบุหร่ี ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังจากจากได้รับ
ความรู้ ร้อยละ 80

เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการ
เร่ืองการปฏิบัติตัวและการดูแล
สุขภาพ

ทุกวันพุธ  ไม่ใช้
งบประมาณ

ธรรมลักษณ์

บริการสุขศึกษาในคลินิก 
DPAC

ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังจากจากได้รับ
ความรู้ ร้อยละ 80

เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการ
เร่ืองการปฏิบัติตัวและการดูแล
สุขภาพ

ทุกวันศุกร์  ไม่ใช้
งบประมาณ

ธรรมลักษณ์

บริการสุขศึกษาในคลินิก
โรงเรียนพ่อแม่

ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังจากจากได้รับ
ความรู้ ร้อยละ 80

เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการ
เร่ืองการปฏิบัติตัวและการดูแล
สุขภาพ

วันจันทร์  พุธ
พฤหัสบดี

 ไม่ใช้
งบประมาณ

กาญจนา

บริการสุขศึกษาในคลินิก well
 baby

ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังจากจากได้รับ
ความรู้ ร้อยละ 80

เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการ
เร่ืองการปฏิบัติตัวและการดูแล
สุขภาพ

ทุกวันอังคาร  ไม่ใช้
งบประมาณ

กาญจนา

37 บริการสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ
ในชุมชนสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
ราชการสถานศึกษา

บริการสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรม สุขภาพในชุมชน
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการสถานศึกษา

มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจาก
จากได้รับความรู้ ร้อยละ 
80

เพื่อให้ความรู้ในกลุ่มนักเรียน  
วัด และชุมชน

ต.ค.- ก.ย.63  ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานสุข
ศึกษา

38 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
 สุขภาพ เพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

แผ่นพับ,   นิทรรศการ, เสียง
ตามสาย, โทรทัศน์, วิทยุชุมชน
, โทรทัศน์, ไลน์, เฟชบุ๊ค Fan
 Page intranet, internet)

ความพึงพอใจในส่ือร้อยละ
 80

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ต.ค.- ก.ย.63  ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานสุข
ศึกษา



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
39 เสริมพลังอ านาจกลุ่ม/ 

ชมรมต่างๆ ในชุมชน
เพื่อให้สามารถจัดการ
สุขภาพผู้ปุวยและ
ประชาชนในชุมชน

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาล

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมเสริมพลังอ านาจกลุ่ม
และชมรมต่างๆ

ต.ค.- ก.ย.64  ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานสุข
ศึกษา

40 ส่งเสริมสุขภาพสมาชิก
สโมสรสุขภาพให้มี
พฤติกรรมการออกก าลัง
กายที่ถูกต้อง

ส่งเสริมสุขภาพสมาชิกสโมสร
สุขภาพให้มีพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายที่ถูกต้อง

สมาชิกสโมสรสุขภาพมี
พฤติกรรมการออกก าลัง
กายที่ถูกต้องมากกว่าร้อย
ละ 80

เพื่อให้สมาชิกสโมสรสุขภาพให้
มีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่
ถูกต้อง

 40 คน ทุกเดือน  ไม่ใช้
งบประมาณ

ทีมสโมสร
สุขภาพแล
กลุ่มงานสุข
ศึกษา

41 กิจกรรม Smoking 
Round ตามนโยบาย 
โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี

กิจกรรมประชุม Smoking 
Round ตามนโยบาย 
โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี

- จ านวนคร้ังในการ 
Smoking round มากกว่า
 6 คร้ัง/ปี / มีฐานข้อมูล
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีใน 
โรงพยาบาล   / มี
ผู้ใช้บริการคลินิกเลิกบุหร่ี 
เพิ่มขึ้น หรือ จ านวนผู้สูบ
บุหร่ีลดลง

เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคยาสูบลดละ
เลิกการบริโภคยาสูบ เพื่อจัด
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงพยาบาล
ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหร่ี 100 %

6 คร้ัง/ปี  ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานสุข
ศึกษาและ
คณะกรรมกา
รโรง
พยาบาล
ปลอดบุหร่ี

42 1. ปรับปรุงทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติได้
และท าคู่มือ

ร้อยละบุคลากรติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัส
เอดส์จากการสัมผัสเลือด
และสารคัดหล่ังจากการ
ท างานเป็น ศูนย์

1.บุคลากรไม่มีการติดเชื้อ HIV ,
Hepatitis bจากการสัมผัสสาร
คัดหล่ัง

ผู้สัมผัสเลือด/สาร
คัดหล่ังทุกรายจาก
การท างาน

คน - อาชีวเวช
กรรม

2. ดูแลให้รับการปฏิบัติตาม
แนวทางและส่งต่อแพทย์เพื่อ
รับการรักษาอย่างถูกต้อง
ภายใน 2 ชั่วโมง

อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บจากการท างานไม่
เกิน 30 คร้ัง/ล้านชั่วโมง
การท างาน

2.บุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและรับการรักษาอย่าง
ทันเวลาเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น

โครงการ เฝูาระวังการติด
เชื้อจากการสัมผัสเลือด
สารคัดหล่ังจากการท างาน



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
3. สอบสวนโรคและให้
ค าปรึกษาเมื่อได้รับแจ้ง

มีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปูองกันติดเชื้อจากการ
สัมผัสเลือดสารคัดหล่ังเพื่อ
ความปลอดภัยที่เป็น
ปัจจุบัน

3.ช่วยลดความวิตกกังวลให้
บุคลากรที่ประสบอันตราย

4. ติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ 100 ของผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายและประสงค์
ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือ
ได้รับส่งClaimตามเกณฑ์

4. มีการปรับปรุงคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อปูองกันติดเชื้อจาก
การสัมผัสเลือดสารคัดหล่ังเพื่อ
ความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน

5 ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ
ต่อเนื่อง

6. ติดตามผลเลือดตามเกณฑ์
7. ให้ค าแนะน า/ตรวจสอบ
เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกรณี
เสียหายจากการให้บริการทาง
การแพทย์

8. บันทึก /สรุปสาเหตุ   
จ าแนกตามอาชีพ อายุ  /
จัดท าทะเบียน

9. พัฒนาและปรับปรุงคู่มือ/
แนวทางการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยให้ทันสมัย

43 ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่

1. ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลคน 1. ทารกได้รับนม 1. ร้อยละทารก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ  ต.ค.๖๒ - เวชกรรม สูติ - นรีเวช

กินนมแม่ ช่วงเดือน สิงหาคม แม่อย่างเดียว ได้รับนมแม่อย่าง 30 ก.ย.-63 สังคม
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย6 เดือน เดียวอย่างน้อย 6
ให้สามาถปฏิบัติงานช่วยให้ 2. สนับสนุนการ เดือน

โครงการ เฝูาระวังการติด
เชื้อจากการสัมผัสเลือด
สารคัดหล่ังจากการท างาน



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
มารดาหลังคลอดสามารถให้นม เล้ียงลูกด้วยนมแม่
บุตรได้
3. ปรับปรุงงานบริการใน
คลินิกนมแม่
4. ส่งต่อข้อมูลหญิงหลังคลอด
ให้

เครือข่ายบริการสุขภาพพื้นที่
นั้นๆ

ทันทีที่จ าหน่ายเพื่อให้พื้นที่
ติดตามเยี่ยม พร้อมทั้งส่ง
ข้อมูลย้อนกลับ 



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
38 โครงการเฝูาระวังควบคุม

ปูองกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไป เทศบาลเมือง
นครนายก ปีงบประมาณ
 2563

1. อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. 
เร่ืองการคัดกรองโรคเบาหวาน
 และความดันโลหิตสูง
2.ประชามสัมพันธ์เสียงตาม
สาย หอกระจายข่าวเพื่อขอ
ความร่วมมือสร้างกระแสใน
การรักษ์สุขภาพ
3.อสม.ตรวจคัดกรอง
ประชาชน 35 ปีขึ้นไป โดยใช้
แบบบันทึกคัดกรองความเส่ียง
4.เจ้าหน้าที่รณรงค์ออก
ตรวจหาน้ าตาลในกระแสเลือด
 ในกลุ่มเส่ียงที่ผ่านการคัด
กรองโดยใช้แบบบันทึกการ
คัดกรองกลุ่มเส่ียง พร้อมให้
ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ในการ
ปฏิบัติดูแลตนเองทั้งผู้ปุวย
และประชาชนทั่วไป

1.ร้อยละผู้ปุวยรายใหม่
ได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็วถูกต้องตามสะ
ภาวะของโรค
2.ร้อยละกลุ่มเส่ียงได้รับ
ความรู้เร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ
3.อสม.ได้รับการอบรม
ฟื้นฟูการคัดกรอง
โรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง 100%

๑.เพื่อค้นหาผู้ปุวยรายใหม่และ
กลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ เพื่อให้การ
รักษาในระยะเร่ิมต้นได้อย่าง
ทันท่วงที
๒.เพื่อสร้างแกนน าตรวจการคัด
กรองโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชน

๑.ประชากรอายุ 
๓๕ ปีขึ้นไป ในเขต
เทศบาลเมือง
นครนายก จ านวน
8,625ราย
2. อสม.เขต
เทศบาลเมือง
นครนายก จ านวน 
137 คน

ตุลาคม ๒๕๖๒
 ถึง กันยายน 

๒๕๖๓

80,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
นครนายก

นายไชยา 
ดันชัยภูมิ 

กลุ่มงานเวช
กรรสังคม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
44 โครงการรณรงค์ปูองกัน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก
เบาหวานความดันโลหิตสูง

1.2ปูองกันภาวะเส่ียงในกลุ่ม
ผู้ปุวย NCD
1.2.1ประขุมทีมNCD Broad
 Cup. เมือง
1.2.2ประชุมกลุ่มผู้ปุวยที่
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้เพื่อให้
ความรู้ในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
1.2.3จัดท าเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์Stroke ,
Steme Allert
1.2.4จัดประชุมแกนน าอสม.
เพื่อรณรงค์ปูองกันภาวะ 
stroke , CKD

1. อัตราการเกิด
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง รายใหม่  ไม่เกิน
ร้อยละ 10 
2. อัตราการเกิดstrok และ
 CKD รายใหม่ จากผู้ปุวย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 ไม่เกินร้อยละ 10

1.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคราย
ใหม่ในกลุ่มเส่ียง
2.เพื่อปูองกันและลดภาวะแรก
ซ้อนในกลุ่มปุวย

1.คกก.NCDBroad
ผู้ปุวยNCD ในPCC
ทีม1,2 จ านวน  
300  คน
2. อสม.ในคลินิค
PCCจ านวน 300 
คน

มีค-มิย.63 62,500  สปสช. (งบ
พัฒนา PCC)



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
45 โครงการมหกรรมรวม

พลังสร้างสุขภาพ เทศบาล
เมืองนครนายก 
ปีงบประมาณ 2563

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานและประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมออก
ก าลังกาย อสม เทศบาล 
2. จัดนิทรรศการสร้าสง
สุขภาพ
 - คัดกรองเบาหวาน ความดัน
โลหิต
 - คัดกรองมะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก
- คัดกรองมะเร็งล าไส้
 - ทดสอบสมรรถภาพปอด
 - เมนูชูสุขภาพ
 - แพทย์แผนไทยกับสุขภาพ
 - ทันตกรรม
 - สูงอายุสุขใจ
3.ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

1.ร้อยละของความพึงพอใข

2.ร้อยละการค้นพบผู้ปุวย
รายใหม่

สร้างกระแสการดูแลสุขภาพ 200 ตุลาคม ๒๕๖๒
 ถึง กันยายน 

๒๕๖๓

50,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
เทศบาลเมือง
นครนายก

นายไชยา 
ดันชัยภูมิ 

กลุ่มงานเวช
กรรสังคม



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน หน่วยนับ
วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมาณ
46 โครงการปูองกันควบคุม

โรคติดต่อ
1.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียนในโรงเรียนในเวลา 
07.00-07.30 น.             
                               2.
บูรณาการกับโรงเรียนและ
สอดแทรกในรายวิชาสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต  โดย
ให้นักเรียนส ารวจลูกน้ ายุงลาย
ในโรงเรียนและชุมชนของ
ตนเองมาส่งคนละ 15 หลังคา
เรือน               3.บันทึกวีดี
ทัศน์เพื่อให้โรงเรียนเปิดสอน
เร่ืองโรคไข้เลือดออก

1.ร้อยละของดัชนีชี้วัด
ลูกน้ ายุงลาย ค่าHI,CI น้อย
กว่า 10 
2. อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออก

1.เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง       
                           2.เพื่อ
เป็นการเฝูาระวังเชิงรุก  ส่งเสริม
สุขภาพในองค์กรและชุมชน
รวมทั้งภาคีเครือข่าย

ประชาชนในเขต
นครนายก

ตค62-กย63 20,000 เงินบ ารุง นายสุบิน  
กันนิ่ม เวช
กรรมสังคม

47 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

1.ประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พื้นที่อ าเภอเมืองนครนนายก
2.จัดท าแนวทางการเยี่ยม
บ้านรายโรค

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

1.พัฒนาแนวทางการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
19แห่ง และ
เจ้าหน้าที่ รพ.
นครนายก

ตุลาคม ๒๕๖๒
 ถึง กันยายน 
๒๕๖๓

นางวาสนา 
มัยญะกิต 
กลุ่มงาน
การ
พยาบาล
ชุมชน



1 พฒันาระบบบริการด่าน
หน้า SMART Hospital

1.จดัท าระบบจองคิวตรวจ OPD 
ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Que Online
2.จดัท าระบบ SMART Que OPD 
ด้วย Kios
3.ระบบนัดเหล่ือมเวลา
4.paperless/E-Prescription
5.ร้านยาชุมชนอบอุน่

1.ระยะเวลารอคอย
2.ความพงึพอใจผู้รับบริการ

1.เพือ่ใหผู้้ปว่ยได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
เกดิความพงึพอใจ มีความรวดเร็วและ
ปลอดภยั
2.เพือ่ตอบสนองนโยบายกระทรวง 
SMART Hospitral

ผู้รับบริการ คน ต.ค.62-ก.ย.
63

กรรมการด่านหน้า

2 พฒันาระบบบริการดูแล
ผู้ปว่ยคลินิกหมอครอบครัว

1.ส่งแพทยอ์บรมระยะส้ัน
2.ยา้ย PCC เขา้มาอยูใ่น รพ.
3.แพทยป์ระจ า PCC ออกตรวจ รพ.สต.
สัปดาหล์ะ 3 วนั

จ านวนคร้ังการใหบ้ริการ
ผู้ปว่ยนอกที่คลินิกหมอ
ครอบครัวเพิม่ขึน้จากป ี62 
ร้อยละ 30

เพือ่ใหป้ระชาชนรู้และเขา้ถงึระบบบริการ
คลินิคหมอครอบครัว

ต.ค. 62 .- 
ก.ย.63

ทีม PCC/นีระนุช 
จารยลี์

2.3 ร้อยละประชาชนได้รับการดูแลตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนปฏบิตัริาชการ โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ : 2.พฒันาคุณภาพระบบบริการด่านหน้าและการแพทยป์ฐมภมูิ

เปา้ประสงค์ : ลดความแออดั  ลดระยะเวลารอคอยผู้ปว่ยนอก

ตัวชี้วดัหลัก : 2.1 ระยะเวลารอคอยผู้ปว่ยนอก (นาที) 2.2 ร้อยละความพงึพอใจผู้ปว่ยนอก

แผนงาน : สร้างเสริมศักยภาพประชาชนใหด้แูลสุขภาพตนเอง

แผนงาน : พัฒนา SMART HOSPITAL

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบล าดับท่ี ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน



1 พัฒนาระบบบริการห้อง
ฉุกเฉินคุณภาพ

1.จัดให้มีระบบ Fast Track ในผู้ป่วย 4
 กลุ่มโรคส าคัญ ดังนี้
 - STEMI,Sepsis ,Trauma
2.ระบบ double door ที ่ER
3.ซ้อมแผน วนัรุ่นทะเลาะ ที ่ER

1.ระยะเวลารอคอยผู้ป่วย Urgent 
ที ่ER น้อยวา่ 30 นาที
2.ความพึงพอใจผู้รับบริการ
3.จ านวนคร้ังการเกิดอุบัติการณ์
ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
4.ผู้ป่วย(Triage Level 1,2) ได้รับ
การ Admit ภายใน 2 ชัว่โมง ร้อย
ละ 100

เพือ่หูป้่วยได้รับบริการ
การแพทยฉ์ุกเฉินทีม่ี
คุณภาพ รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ผู้รับบริการ คน ต.ค.62-ก.ย.
63

อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

2 พัฒนาระบบ Stroke 
Fasttrack

1. ซ้อมแผนระบบ Stroke Fast track  
ในโรงพยาบาล
 2.ประชาสัมพันธ ์Stroke Alert & 
Stroke awereness ทัง้ในรพ. และใน
พืน้ทีเ่ส่ียงสูง
3. แนะน าระบบช่องทางด่วนการ
เรียกใช้บริการ 1669

 1. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบเลือดสมองตีบ<5
2. อัตราตายของโรคหลอดเลือด
สมองแตก<25
3อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง<7
4.Door To Needleไม่เกิน 60 
นาที

เพือ่ผู้ป่วย Stroke ได้รับ
บริการ รวดเร็วและปลอดภัย

ต.ค.62-ก.ย.63 Stroke Unit

3.3 อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (GCS≤8)(ร้อยละ 45) 3.4 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชีใ้นการผ่าตัดเข้าห้องผ่าตัดภายใน 60 นาที (ร้อยละ 80)

แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน

เป้าประสงค์ : ผู้ป่วยทีม่ีภาวะฉุกเฉินได้รับการดูแลอยา่งมีคุณภาพ

ตัวชีว้ดัหลัก : 3.1 ระยะเวลารอคอยผู้ป่วย Urgent ที ่ER ( 30 นาที) 3.2 ร้อยละผู้ป่วย(Triage Level 1,2) ได้รับการ Admit ภายใน 2 ชัว่โมง (ร้อยละ 60)

แผนงาน : พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบล าดับที่ ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน



1 โครงการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมอง 1.พํฒนาการดูแลในStroke Unit 
   1) การเกบ็ขอ้มลูตัวชี้วดัครลถว้น 
ทันเวลา  
   2) การวเิคราะห์ขอ้มลูต่างๆ 
        - อตัราตาย
        - การมาทันเวลา                     
      - อตัราการได้รับยาrTPA
2.จากขา้งเตียงสู่ชมุชน
    ให้ความรู้ สอน ฝึก สาธติ เกี่ยวกบั
โรคหลอดเลือดสมอง การปฏิบัติตัวทั้ง
เมื่ออยู่รพ. และเมื่อกลับบ้าน

1.อตัราตายโรคหลอดเลือดสมองน้อย
กวา่ ร้อยละ 7
2.อตัตราการเกดิภาวะ แทรกชอ้นที่
ป้องกนัได้ลดลง 
3.อตัราการReadmited ลดลง

1. เพื่อพัฒนางานในหออภิบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ผู้ป่วย/ญาติมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
3. ผู้ป่วย/ญาติสามารถดูแลผู้ป่วย
ขณะอยู่รพ.และเมื่อกลับบ้าน

1.บุคคลากร
สหวชิาชพี
2.ผู้ป่วย/
ญาติทุกราย

ร้อยละ ต.ค.62-ก.ย.63 Stroke Unit

2 โครงการพัฒนาโรคติดเชื้อกระแสเลือด พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
   1) ประชมุคณะกรรมการ เพื่อทบทวน
 case ,sepsis round
   2) จดัทําแบบฟอร์มการติดตามอาการ
 ในระยะวกิฤติ แกห่อผู้ป่วย

อตัราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด 
community-acquired น้อยกวา่ร้อย
ละ 30

เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

≥2 คร่ัง/ปี คร่ัง/ปี 1 ต.ค 62
30 ก.ย 63

สาขาอายรุกรรม
เลขา นางสุจติรา
  เหล่าทวี

4.8 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ผ่านเกณฑ์

เป้าหมาย/
จาํนวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ดําเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

แผนปฏิบัตริาชการ โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มคุีณภาพ

เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน/มคีวามปลอดภัย

ตัวชี้วดัหลัก : 4.1 อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ตัน (ร้อยละ) 4.2 อตัราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

4.3 อตัราการเสียชวีติใน รพ.ของ ของผู้ป่วยSTEMI (ร้อยละ) 4.4 อตัราสําเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน : พัฒนาระบบบริการดแูลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่มีอัตราเสยีชีวติสงู

4.5 อตัราการติดเชื้อเอชไอวรีายใหม่ 4.6 ร้อยละคุณภาพชวีติของผู้ป่วยที่เขา้เกณฑ์การได้รับน้ํามนักญัชาดีขึ้น
4.7 ร้อยละตัวชี้วดั 2P safety ผ่านเกณฑ์

ลําดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์



เป้าหมาย/
จาํนวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ดําเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบลําดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

3 โครงการพัฒนาโรคหลอดเลือดหัวใจ 
(STEMI)

1.ประชาสัมพันธก์ารใชบ้ริการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิ 1669 ในเร่ืองการ
รับรู้ของประชาชนเกี่ยวกบัระบบ EMS 
ยงัมนี้อยวา่อาการเจบ็แน่นหน้าอกเป็น
ภาวะฉกุเฉนิที่ต้องมา รพ.โดยเร่งด่วน 
2.ประชาสัมพันธเ์พื่อสร้างองค์ความรู้ 
และตระหนักรู้ถงึ ACS Alert 
awareness อยา่งต่อเนื่อง และ
ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม
3. ส่งเสริมความพร้อม และความมั่นใจ 
ในการให้ SK ใน รพช. อยา่งต่อเนื่อง

1.อตัราผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยาย
หลอดเลือด หรือยาละลายล่ิมเลือด 
และ/หรือ ส่งต่อเพื่อขยายหลอดเลือด
หัวใจ > 80%

2.อตัราการเสียชวีติใน รพ. ของ ผู้ป่วย
 STEMI  < 10%

เพื่อพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วย
โรคหัวใจ (STEMI)

1.บุคคลากร
สหวชิาชพี
2.ผู้ป่วย/
ญาติทุกราย

ร้อยละ ต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มงานอายรุก
รรม

4 โครงการป้องกนัควบคุมวณัโรค 1. รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวณัโรครายใหมใ่น
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเส่ียง  
2. พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ในการ
ป้องกนัควบคุมวณัโรค
3. วณัโรค 2020
    ทําส่ืออเิล็กโทรนิกแนะนําเร่ืองวณัโรค
 และยารักษาวณัโรค ผ่าน QR code

1.อตัราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วย
โรคปอดรายใหม ่85
2.ผู้ป่วยวณัโรครายใหมไ่ด้เขา้สู่ระบบ
การรักษาร้อยละ 100
3. ผู้ป่วยมคีวามเขา้ใจ เร่ืองโรค และ
การใชย้ามากขึ้น

1. เพื่อค้นหาคัดกรองเชื้อวณัโรค
ปอดในประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
และกลุ่มเส่ียง
2. ผู้ป่วยวณัโรครายใหมไ่ด้เขา้สู่
ระบบการรักษา
3.เพื่อควบคุมป้องกนัการ
แพร่กระจายเชื้อวณัโรคในชมุชน
3. เจา้หน้าที่มคีวามรู้ในการ
ป้องกนัควบคุมวณัโรค
4. เพิ่มชอ่งทางการรับรู้เร่ืองวณัโรค
5. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัว และ
ใชย้าอยา่งถกูต้องเหมาะสม

ประชาชน
กลุ่มเปาะ
บางและผู้
สัมผัสรวม
บ้านจาํนวน 
1500 คน

ต.ค.62-ก.ย.
63

200,000 งบกองทุน
วณัโรค
 และกองทุน
เทศบาล
เมอืง
นครนายก

เวชกรรมสังคม
ปัทมา พันธุ์งาม

ภญ.จนิตนะ

แผนงาน : พัฒนาระบบบริการดแูลรักษากลุ่มโรคตดิตอ่



เป้าหมาย/
จาํนวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ดําเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบลําดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

5 โครงการบริการป้องกนัการติดเชื้อเอชไอวี 1. จดักจิกรรมรณรงค์ที่สอดคล้องกบัคํา
ขวญัการรณรงค์ 
    - วนัเอดส์โลก
    - วนัแห่งความรัก
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. จดัอบรมเพศศึกษา/ทักษะชวีติในกลุ่ม
เยาวชน/วยัรุ่นโดยเน้นการมส่ีวนร่วม
ของผู้ติดเชื้อเอชไอว/ีผู้ป่วยเอดส์
4.เสริมสร้างศักยภาพผู้ให้การปรึกษา
เพื่อการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี
โดยสมคัรใจ (VCT)

1. อตัราการติดเชื้อเอชไอวรีายใหม่
2. อตัราการใชถ้งุยางอนามยัของ
นักเรียนชายระดับมธัยมศึกษา(ไมน่้อย
กวา่ร้อยละ 50)

 1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถงึ
ความจาํเป็นในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาเอดส์และหลีกเล่ียงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอว ี
2. เพื่อให้เยาวชนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองเพศรอบด้านและการ
ป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์            
3. ลดการตัดสินตีตราและรังเกยีจ
ผู้ติดเชื้อเอชไอว/ีผู้ป่วยเอดส์

 ประชาชน
ทั่วไปและ
นักเรียน
มธัยม 150 
คน

มค.62-กค.
63

     91,300.00 กองทุนเอดส์ นางวรีนุช  
ภุมรินทร์
เวชกรรมสังคม

6 การจดัต้ังคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ละ
ดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวชิาชพี

1. จดัต้ังคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ละ
เปิดให้บริการทุกวนัจนัทร์
2. เกบ็ขอ้มลูของผู้ป่วยที่เขา้รับบริการ
ในคลินิก รวมทั้งคุณภาพชวีติ
3. รายงานขอ้มลูทั้งหมดลงในโปรแกรม 
CMOPH
4. จดัทําป้ายประชาสัมพันธ+์ป้ายติด
หน้าห้องตรวจ+แผ่นพับเร่ืองการใช้
น้ํามนักญัชา

1. โรงพยาบาลสามารถจดัต้ังคลินิก
กญัชาทางการแพทย์
2. คุณภาพชวีติของผู้ป่วยที่เขา้เกณฑ์
การได้รับน้ํามนักญัชา ดีขึ้นร้อยละ 60

เพื่อให้ประชาชนในจงัหวดั
นครนายก สามารถเขา้ถงึการ
บริการกญัชาทางการแพทย์
ผสมผสานแพทยแ์ผนปัจจบุันและ
แพทยแ์ผนไทย

1  คลินิก  2 พ.ค.
62-30 ก.ย.

63

2,000 บาท 
(ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ+์
ป้ายติดหน้าห้อง
ตรวจ+แผ่นพับ)

เงินบํารุง ภญ.ดาราณี
แผนพัฒนากญัาทางการแพทย์

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพและความปลอภัยดา้นผู้ป่วยและบุคลากร ( 2P Safety )



เป้าหมาย/
จาํนวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ดําเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบลําดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

7 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง
ตาม 2P  Safety

1.จดัประชมุเพื่อผู้บริหารประกาศเขม็มุ่ง
นโยบายด้าน2P Safety ปี2563 โดย
เน้น มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลากรรวม 9 ขอ้ และนําเสนอ
สถานการณ์ความเส่ียงป2ี562 และ 
ไตรมาส 1ปี 2563
2.จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้
ปฏิบัติเพื่อทบทวนอบุัติการณ์ความไม่
ปลอดภัยในมาตรฐาน 9 ขอ้ และพัฒนา
แนวทางป้องกนัตาม SIMPLE ที่จดัทําไว้

1.ร้อยละของผู้เขา้ประชมุเพื่อรับ
นโยบาย
2P Safetyปี2563
 เป้าหมาย ร้อยละ100

2.ร้อยละบุคลากรเขา้ร่วมกจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ90

1.เพื่อให้บุคลากรนํานโยบายด้าน
2P Safety ลงสู่การปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกนั อยา่งเป็นรูปธรรม
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยละ
บุคคลากร

2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวขอ้งได้
วเิคราะห์สาเหตุการเกดิ
อบุัติการณ์และสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนั
นําไปสู่การพัฒนาแนวทางป้องกนั
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

หัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
ผู้เกี่ยวขอ้ง
100 คน

ตัวแทนจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
จาํนวน  4
คร้ังๆละ 15
 คน รวม 
60คน

คน

คน

กพ.63

กพ-มคี63

3. จดัทําคู่มอืแนวทางป้องกนัความเส่ียง
ตาม 2P Safety : SIMPLE ฉบับ 
Update ปี 2563 เพื่อแจกทุก
หน่วยงานนําไปใชเ้ป็นแนวทางป้องกนั
ความเส่ียง

ร้อยละหน่วยงานที่มกีารนําคู่มอืไปใช้
เป็นแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง
อยา่งน้อยใน9ขอ้ตาม 2P Safety : 
SIMPLE
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

1. เพื่อหน่วยงานนําแนวทางใน
คู่มอืไปใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงตาม 2P Safety

ทุก
หน่วยงาน
ทางคลินิก

หน่วยงา
น

มคี.63

4. จดักจิกรรมค้นหาความเส่ียงเชงิรุก 
และติดตามประเมนิการปฏิบัติตาม
แนวทาง Simple โดยทํา 9 Safety Risk
 Round

ความเส่ียงระดับ Near miss ของ 2P 
Safety 9 ขอ้ ที่ได้จากการ Risk 
Round เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

1.เพื่อเพิ่มจาํนวนการรายงาน
ความเส่ียงระดับ Near miss ของ
2P Safety 9 ขอ้ ในโปรแกรม 
HRMS 
2.เพื่อติดตาม ประเมนิการปฏิบัติ
ตามแนวทางSimple ของเจา้หน้าที่
3. ประเมนิ ปัญหา อปุสรรค



เป้าหมาย/
จาํนวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ดําเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบลําดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

5.ประเมนิผลลัพธก์ารพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากร ตามเขม็มุ่งด้าน2PSafety  9 
ขอ้

1.ร้อยละตัวชี้วดัตามเขม็มุ่ง 2P 
safety  (Patient Safety, Personnel
 Safety) ผ่านเกณฑ์ 
1.1การผ่าตัดผิดคน ผิดขา้ง ผิด
ตําแหน่ง  ผิดหัตถการ 
1.2 ตัวชี้วดัด้านการติดเชื้อที่สําคัญ 
VAP, CAUTI, CABSI ผ่านเกณฑ์ทุกตัว
1.3 ตัวชี้วดัด้านความปลอดภัยของ
บุคลากรผ่านเกณฑ์ (ของมคีมทิ่มตํา 
และติดเชื้อ TB )
1.4 ตัวชี้วดัด้าน medication error 
และ adverse drug event ผ่านเกณฑ์
1.5 การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
1.6 การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด 
1.7 ร้อยละผู้ป่วย Re-visit ที่ห้อง
ฉกุเฉนิใน48 ชม
1.8 .อตัราการรายงานผล LAB 
ผิดพลาด
1.9 ร้อยละ Under Triage จากการ
ทํา Triage audit

1.เพื่อประเมนิคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

≥ร้อยละ 80

0

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

0
0
0

<= ร้อยละ
0.1

ไมเ่กนิร้อยละ
 5

6.ร่วมกบั HRD เพื่อเสนอสถานการณ์
ความเส่ียง ปี 2563 ไตรมาส 3 และ
ประกาดผลงานการพัฒนาดีเด่นด้าน 2P 
safety เพื่อมอบรางวลัผู้ที่มผีลงานดีเด่น
 3 รางวลั

8 การพฒันาสู่การเปน็โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และจัดการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาล

1. ประชุมคณะกรรมการ RDUทกุ
ไตรมาส

ประชุมไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อ
ขับเคล่ือนให ้รพ.ผ่านตัวชี้วัด

เพื่อดําเนินการสู่โรงพยาบาล
ที่ใช้ยาสมเหตุผลและเปน็ไป
อย่างต่อเนื่อง

ผ่าน RDU 
ขัน้ที่ 1 
และ 2

ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  - ภญ.ดาราณี
แผนพัฒนา : โรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล(RDU)



เป้าหมาย/
จาํนวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ดําเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบลําดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

2. ประชุมคณะกรรมการ AMR ทกุ
ไตรมาส

โรงพยาบาลมีระบบจัดการการ
ด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบรูณาการ 
(AMR) ระดับปานกลาง 
(intermediate)

เพื่อใหบ้คุลากรณ์ทาง
การแพทย์มีความรู้เร่ืองการ
จัดการเชื้อด้ือยา

มีระบบ
การจัดการ

 AMR 
อย่าง

บรูณาการ 
ระดับปาน

กลาง 
(intermedi

ate)

ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  - ภญ.ดาราณี

3. ประชุมแต่ละ PCT กับระบบยา 
(6 PCT)

มีแนวทางการใช้ยาที่สมเหตุผล
ในแต่ละ PCT อย่างน้อย PCT ละ
 1 ตัวชี้วัด

เพื่อขับเคล่ือนระบบยาสม
เหตุผลกับแต่ละ PCT

ผ่าน RDU 
ขัน้ที่ 1 
และ 2

ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  - ภญ.ดาราณี

4. ประชุมแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ ประชุมปงีบฯ ละ 1 คร้ัง เพื่อขับเคล่ือนระบบยาสม
เหตุผลกับแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ

ผ่าน RDU 
ขัน้ที่ 1 
และ 2

ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  - ภญ.ดาราณี

5. กิจกรรมรณรงค์สร้างความ
ตระหนักรู้การใช้ยาสมเหตุผลและ
ลดเชื้อด้ือยาใหก้ับบคุลากรทาง
การแพทย์และประชาชน

จํานวนกิจกรรม  ≥ 2 คร้ัง/ปี เพื่อใหบ้คุลากรทางการ
แพทย์และประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญใน
การใช้ยาสมเหตุผล ลดเชื้อ
ด้ือยา

≥ 2 
คร้ัง//ปี

ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  - ภญ.ดาราณี

6. ประชุมวิชาการการใช้ยาสม
เหตุผลในโรงพยาบาล

ประชุมปงีบฯ ละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความ
ตระหนักในการใช้ยาสม
เหตุผลในแพทย์

1 คร้ัง//ปี มี.ค.-63 เบรค 20*
50*3 

=3,000

เงินบํารุง ภญ.ดาราณี

7. RDU smart card เพื่อส่งต่อข้อมูลทั้งเร่ืองยา/โรค/
ข้อควรระวังในผู้ปว่ยเฉพาะ
รายได้อย่างทั่วถึง

 มี RDU smart card เฉพาะ
รายและส่งต่อข้อมูลได้

มี RDU 
smart 
card ให้
ผู้ปว่ยใน 

รพ.

ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  - ภก.วรินทร์

8. โครงการเยีย่มสํารวจโดยที่
ปรึกษา/ผู้เยีย่มสํารวจ องค์กร
วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ผ่านการประเมิน โดยสมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาลก่อน 
Reac-credit

เพื่อเยีย่มสํารวจงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาล ก่อนการ
ตรวจรับรองโดย สรพ.

1 คร้ัง ประมาณ
เดือน ต.ค.

63

10,000 เงินบํารุง ภญ.ดาราณี



เป้าหมาย/
จาํนวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ดําเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบลําดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

9 การพฒันาระบบปอ้งกันการเกิด
ความคลาดเคล่ือนทางยา

1. ประชุมคณะกรรมการพฒันา
ระบบยาเพื่อทบทวนอุบติัการณ์
ด้านยาที่สําคัญใน รพ. ดังนี้
1.1 อุบติัการณ์การเกิด medical 
error ต้ังแต่ระดับ E ขึน้ไป
1.2 พฒันาระบบยาด้านต่างๆ 
และวางนโยบายเพื่อใหผู้้ปว่ย
ปลอดภยั

อุบติัการณ์การเกิด medical 
error ต้ังแต่ระดับ E ขึน้ไปมีการ
ทบทวนและแก้ไขเชิงระบบโดย 
คกก. 100% เพื่อลดอุบติัการณ์
ด้านยาระดับ E-Up

 เพื่อปอ้งกันการเกิด
คลาดเคล่ือนทางยาระดับ E 
ขึน้ไปซํ้า

≤10 คร้ัง/ปี ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  - 

2. Internal survey ในหน่วยงาน
หอผู้ปว่ย

จัดกิจกรรม IS ปงีบฯ ละ 1 คร้ัง เพื่อกระตุ้นหน่วยงานให้
ปฏบิติัตามนโยบายด้านยาที่
กําหนด

≥ 1 
คร้ัง//ปี

ก.พ.-63  -  -

3. ประชุมผู้ประสานงานด้านยา ประชุมเดือนละ 1  คร้ัง เพื่อใหผู้้ประสานยาส่งต่อ
นโยบายลงสู่การปฏบิติัใน
หน่วยงานต่อได้

≥ 10 
คร้ัง//ปี

ต.ค.62-
ก.ย.63

 -  -

4.ประชุมคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบําบดั

จัดประชุม ≥ 2 คร้ัง/ปี 1. กําหนดนโยบาย กํากับ 
ติดตาม ใหร้ะบบยามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
2. บญัชียารพ. มียาเข้าและ
ตัดออกเหมาะสมตามบริบท
ในรพ.

≥ 2 
คร้ัง//ปี

พ.ย.62, 
ม.ค.63,
เม.ย.63

 -  -



1 โครงการประเมนิคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) (โรงพยาบาลนครนายก)  
ประจ าปี 2563

2.1 จดัประชมุคณะกรรมการ ITA และ
ชี้แจงแนวทางการประเมนิ
2.2  ชี้แจงกระบวนการประเมนิ ITA
2.3 จดักจิกรรมประกาศเจตนารมย์
โรงพยาบาลนครนายก และกจิกรรมการ
ปูองกนัการทุจริต
2.4 จดัประชมุเพื่อร่วมกนัตอบแบบ
หลักฐานเชงิประจกัษ์ (Evidence - 
 - ไตรมาสที่ 2
 - ไตรมาสที่ 3
 - ไตรมาสที่ 4
 2.5 ประเมนิผลการด าเนินงาน ITA 
ตามแบบหลักฐานเชงิประจกัษ์ 
(Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT)
 -  สรุปผลการด าเนินงานรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ระดับการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)(ระดับ3)




25

25
100

25

ต.ค.- ก.ย. 63

ต.ค.- ก.ย. 63

ต.ค.- ก.ย. 63
ต.ค.- ก.ย. 63

ต.ค.- ก.ย. 63

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เชดิชคูนดี ศรีหน่วยงาน,ศรีกลุ่มการ,ศรี
โรงพยาบาล

ต.ค.-ก.ย.63
ชมรมจริยธรรม/
ยพุิน ห้วยโรงใต้

ท าบุญวนัส าคัญและเดือนเกดิ
ชมรมจริยธรรม/
ยพุิน ห้วยโรงใต้

 - พัฒนาจติ พัฒนาใจ ปฏิบัติธรรม ฟัง
ธรรม ชมรมจริยธรรม/

ยพุิน ห้วยโรงใต้

แผนงาน : 5.1 พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แผนงาน : 5.2พัฒนาองค์กรแห่งความสุข

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

5.3 ร้อยละความพึงพอใจบุคลากร(ร้อยละ 70) 5.4 ร้อยละของบุคลากรมสีมรรถนะผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 80)

แผนปฏิบัตกิาร โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ 5 : พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข

เปูาประสงค์ : บุคลากรโรงพยาบาล เกง่ดี มคีวามสุข

ตัวชี้วดัหลัก :  5.1 ระดับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)(ระดับ3) 5.2 ร้อยละดัชนีชี้วดัความสุข Happinomete (ร้อยละ 60)



หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

3 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข จดักจิกรรมวนัส าคัญ : วนัสงกรานต์ ปี
ใหม ่งานเกษียณ กฬีา

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมคีวามสุข
ร้อยละ 85

รองทรัพยากรฯ/
วรากร

วนัพยาบาลสากล รองทรัพยากรฯ/
วรากร

วนัพยาบาลแห่งชาติ รองทรัพยากรฯ/
วรากร

โครงการองค์กรพยาบาล "พี่พบน้อง
พยาบาล" หัวหน้าพยาบาล

4 โครงการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กจิกรรม
ดีๆ สู่โรงพยาบาลคุณธรรม

1.1 กจิกรรม "คนดี คิดดี สังคมดี"    
(ทุกเดือน)
1.2 กจิกรรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชวีติตามหลักเศรษฐกจิ
1.3 กจิกรรม "คนดี ศรีโรงพยาบาล" 
(1 คร้ัง/ปี)




60

60

2

ต.ค.- ก.ย. 63

ต.ค.- ก.ย. 63

ต.ค.- ก.ย. 63

ต.ค.- ก.ย. 63

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

5 โครงการมอบเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2563

จดัพิธมีอบเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 50 ต.ค.- ก.ย. 63 กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

6 โครงการให้ความรู้ และแนะน า แกผู้่
บริจาคทรัพยสิ์นให้กบัโรงพยาบาล
นครนายก เพื่อการเสนอขอ
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ อนัเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2563

1.ประชมุให้ความรู้ ชี้แจงขั้นตอน วธิกีาร
 การขอรับเคร่ืองราชฯ การเตรียม
หลักฐาน ผู้บริจาคทรัพยสิ์นให้แก่
โรงพยาบาลนครนายก มลูค่าเร่ิมต้น
ต้ังแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ไมน่้อยกวา่ร้อย
ละ 70

1. เพื่อเป็นขวญัก าลังใจและเชดิชู
เกยีรติยศผู้บริจาคทรัพยสิ์น ที่
ได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ อนัเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

90 คน ต.ค.- ก.ย. 63 กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

7 โครงการ HR Clinic Nakhonnayok 
Hospital

จดักจิกรรมให้ค าปรึกษา ทุกวนัองัคาร ทุกคน ต.ค.- ก.ย. 63 กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

8 พัฒนารองผู้อ านวยการฝุายบริหาร
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์

ต.ค.-ก.ย.63           80,000 เงินบ ารุง

9 อาชวีเวชศาสตร์ระยะส้ัน(4เดือน)
10 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

พยาบาล
1.ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบริการพยาบาล

1.บุคลากรมสีมรรถนะตามเกณฑ์
ก าหนด

1. เพือพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามเกณฑ์, ให้บริการได้
ตามมาตรฐานวชิาชพี ก าหนด 
และผู้ปุวยปลอดภัย

≥ร้อยละ80 ต.ค.-ก.ย.63 รองทรัพยากรฯ

1.1 วสัิญญีพยาบาล 1 ต.ค.-ก.ย.63 105,000 เงินบ ารุง

แผน 5.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร



หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

1.2 ฝึกปฏิบัติงานการตรวจหัวใจด้วย
คล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูง ฯ 1

ต.ค.-ก.ย.63
14,500 เงินบ ารุง

2. พัฒนาสมรรภนะด้านการบริหารของ
บุคลากรทางการพยาบาล

2.1 นักบริหารทางการพยาบาลระดับสูง  พ.ค. -ม.ิย. 6,500 เงินบ ารุง
3.สนับสนุนการร่วมประชมุวชิาการต่าง
3.1 วชิาการกลางปี ของสมาคม
พยาบาลฯภาคตะวนัออก

ก.ค.

3.2 วชิาการสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ

พ.ค.

3.3 วชิาการกองการพยาบาล  ส.ค.
3.4 วชิาการชมรม รพศ. / รพท.  ส.ค.
3.5 วชิาการกระทรวงสาธารณสุข  ก.ย.
3.6 วชิาการประจ าปี เขตสุขภาพที่ 4  ส.ค.
4. สนับสนุนการอบรมฟื้นฟูความรู้
บุคลากร

4.1 การประชมุพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลห้องผ่าตัดประจ าปีของสมาคม
พยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

2 กค.63

4.2 อบรมพยาบาลพี่เล้ียง/ครูพี่เล้ียง 1หรือ2 มค.63
4.3 ประชมุฟื้นฟูวสัิญญีพยาบาลร่วมกบั
ราชวทิยาลัยวสัิญญีแพทย์

1คร้ังๆละ2
คน/ปี

มี.ค.-63

4.4 วชิาการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 1
4.5 Smart CNDS for Excellence 
Nursing System

1 ธ.ค.-62             3,600 เงินบ ารุง

11 ประชมุวชิาการประจ าปี 
สาขาปริทันต์
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาทันตกรรมหัตถการ
สาขาเอน็โดดอนต์
สาขาศัลยกรรมชอ่งปาก
ด้านทันตสาธารณสุข

ทันตแพทยส์มาคม
สมาคมปริทันตวทิยา
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์
สมาคมทันตกรรมหัตถการ
ม.มหิดล
สมาคมศัลยศาสตร์ชอ่งปาก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
สมรรถนะผ่านเกณฑ์

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 11 คน ต.ค.-ก.ย.63 ทันตกรรม



หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

12 โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและ
ทักษะการรักษาทางการแพทยแ์ผนไทย

ฝึกอบรมทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อให้แพทย์
แผนไทยมคีวามมั่นใจในการรักษาผู้ปุวย
มากขึ้น

1-3 คน ต.ค.-ก.ย.63 แพทยแ์ผนไทย

13 อบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง มาตรฐานการ
เตรียม  ผลิตอาหารบ าบัดโรคใน
โรงพยาบาลสู่ระดับผู้ปฏิบัติ

2 คน ต.ค.-ก.ย.63 โภชนศาสตร์

14 ประชมุวชิาการสมาคมนักก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย

2 คน ต.ค.-ก.ย.63 โภชนศาสตร์

15 ประชมุวชิาการโภชนาการแห่งชาติ 2 คน ต.ค.-ก.ย.63 โภชนศาสตร์
16 หารประชมุวชิาการประจ าปีสมาคมผู้ให้

ความรู้โรคเบาหวาน
1 คน ต.ค.-ก.ย.63 โภชนศาสตร์

17 การประชมุวชิาการประจ าปี สมาคม
โภชนาการเด็ก

2 คน ต.ค.-ก.ย.63 โภชนศาสตร์

18 การประชมุวชิาการประจ าปี สมาคมผู้ให้
อาหารทางหลอดเลือดด าและทางเดิน
อาหารแห่งประเทศไทย

2 คน ต.ค.-ก.ย.63 โภชนศาสตร์

19 ประชมุวชิาการประจ าปีศูนยเ์ทคโลยี
สารสนเทศ

2 ต.ค.-ก.ย.63 12,000 เงินบ ารุง ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ

20 การวเิคราะห์ขอ้มลูขั้นสูง 1 ต.ค.-ก.ย.63 ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ

21 การเขยีนรายงานเบื้องต้น 1 ต.ค.-ก.ย.63 ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ

22 การวเิคราะห์ขอ้มลูเบื้องต้น (qlik view) 2 ต.ค.-ก.ย.63 ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ

23 ส่งเสริมการคิดค้นนวตักรรม กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

ประชมุวางแผน และส่งเสริมการคิดค้น
นวตักรรมในแต่ละงาน

ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเภสัช
กรรม

24 ประชมุสมาคมเทคนิคการแพทยป์ระจ าปี อบรมภายนอกองค์กร 2 ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

25 ประชมุสมาคมเซลล์วทิยา อบรมภายนอกองค์กร 1 ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

26 ประชมุใหญ่สามญัแห่งชาติ ศูนยบ์ริการ
โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

อบรมภายนอกองค์กร 1 ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

27 หลักสูตร HA (ภายนอก)
 - HA forum

ส่งบุคลากรเขา้ร่วมงาน HA Forum บุคลากรที่เขา้ร่วมงานมอีงค์ความรู้
เพิ่มขึ้น

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก.พ.-ม.ีค.63 40,000 เงินบ ารุง ก.พัฒนาคุณภาพ



หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

28 ซ้อมแผนอคัคีภัย ซ้อมแผนอคัคีภัย รพ.มกีารซ้อมแผนอคัคีภัย ร้อยละ
 100

เพื่อจดักจิกรรมการซ้อมแผน
อคัคีภัยในรพ.

60 คน ก.ค.63 สิรเศรษฐ

29 อบรมฟื้นฟู/พัฒนาความรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของบุคลากร (ภายในโรงพยาบาล)

5.1 การชว่ยฟื้นคืนชพี เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 300 มี.ค.-63
ICU/วสิญัญี

5.2 การบันทึกทางการพยาบาลและการ
ใชก้ระบวนการพยาบาล

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 200 ก.พ.-63
ยพิุน/นวลจนัทร์

5.3 การพยาบาลผู้ปุวยแบบประคับ 
ประคอง

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 200 มิ.ย.-63
ชัชฎาภรณ์

5.4 การพยาบาลผู้ปุวยใชเ้คร่ืองชว่ย
หายใจ

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 150-200 พ.ค.-63
เพ็ญศรี

5.5 การชว่ยฟื้นคืนชพีบุคลากรใน
หน่วยสนับสนุน

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในภาวะ
ฉกุเฉนิ

160
ER

30 จัดอบรมหลักสูตร HA  2 เร่ือง 
(ภายใน)

จดัอบรมภายใน 2 เร่ือง บุคลากรมอีงค์ความรู้ด้าน HA 
เพิ่มขึ้น

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 30,000 เงินบ ารุง ก.พัฒนาคุณภาพ

31 การประชมุวชิาการของเภสัชกรใน
หน่วยงานโดยเภสัชกร ครู ก

เภสัชกร ครู ก ที่ไปอบรมเร่ืองใดมาแล้ว
ถา่ยทอดต่อในกลุ่มงาน

ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเภสัช
กรรม

32 ทักษะในการใชส่ื้อออนไลน์
เชน่ การใชแ้อพพิเคชั่น

หลักสูตรฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

33 ความปลอดภัย อบรมภายใน 35 ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

34 LAB พบ Ward อบรมภายใน 80 ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

35 เจา้หน้าที่ความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน อบรมภายใน 60 ต.ค.-ก.ย.63 กลุ่มงานอาชวีเวช
กรรม

36 1 ประเมนิความเส่ียง/ประเมนิ
ส่ิงแวดล้อม(WTS)

1.ร้อยละความครอบคลุมของ
หน่วยงานส าคัญได้รับการประเมนิ
ความเส่ียง

เพื่อเฝูาระวงัการบาดเจบ็/ปุวย
จากการท างานของบุคลากร

แผนกส าคัญ แผนก ธ.ค 62-พ.ค.
63

อาชวีเวชกรรม

2 วเิคราะห์ความเส่ียงร่วมกบัทีม
คณะท างานความปลอดภัยฯและ
วางแผนตรวจวดัส่ิงแวดล้อมในจดุเส่ียง

2.ร้อยละของคหน่วยงานที่มมี
ความเส่ียงระดับกลางขึ้นไปได้รับ
การตรวจวดัด้วยเคร่ืองมอือาชวีสุข
ศาสตร์

โครงการเฝูาระวงัและจดัการความ
ปลอดภัยของบุคลากรจากการท างาน



หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

3 เชญิทีมเชี่ยวชาญตรวจวดัส่ิงแวดล้อม
ในจดุเส่ียงด้วยเคร่ืองมอือาชวีสุขศาสตร์
และบันทึกผล

3.ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในส่ิงแวดล้อมที่มคีวามเส่ียงสูง
ได้รับการตรวจสุขภาพตามความ
เส่ียง

5,000 เงินบ ารุง

4. ร่วมวเิคราะห์ความเส่ียงประเมนิความ
เส่ียง/ประเมนิส่ิงแวดล้อม walkthough
 survey และจดัล าดับปัญหาเพื่อท า
แผนแกไ้ขปัญหากบัคณะท างานที่
เกี่ยวขอ้ง

4.ร้อยละของความเส่ียงต้ังแต่
ระดับปานกลางได้รับแกไ้ข

5. จดัท าแผนงาน/ติดตามผลการแกไ้ข
จดุเส่ียงของส่ิงแวดล้อมร่วมกบัเครือขา่ย
ในรพ.

6.ดูแล/แนะน าพร้อมสนับสนุนอปุกรณ์
ปูองกนัอนัตรายอยา่งเหมาะสมให้กลุ่ม
เส่ียงต่างๆ

7. จดัโปรแกรมและตรวจสุขภาพตาม
ความเส่ียงกลุ่มบุคลากรเกา่

8. จดับริการตรวจสุขภาพตามความ
เส่ียงในบุคลากรใหม่

9. สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจยั
เส่ียง

10. จดัท าแผนแกไ้ขจดุเส่ียงของ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกบัเครือขา่ยในรพ.

11. วเิคราะห์ความสัมพันธผ์ลการตรวจ
สุขภาพกบัส่ิงแวดล้อมในการท างาน

12. ส่งผลสุขภาพเส่ียงสูงเพื่อให้จดัคน
ให้เหมะสมกบังาน

13. ปรับปรุงระบบ/แนวทางการ
รายงานความเส่ียงด้านความปลอดภัย
อาชวีอนามยัฯ ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการและเผยแพร่

37 การประเมนิตนเองและการพัฒนา
คุณภาพทางคลินิกต่อเนื่อง

อบรมและปฏิบัติการ 6 ต.ค.-ก.ย.63 กายภาพบ าบัด



หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

38 อบรมการคัดแยก จดัเกบ็สารเคมี
อนัตรายที่ใชใ้นหน่วยงาน

อบรมและปฏิบัติการ 5 ต.ค.-ก.ย.63 กายภาพบ าบัด

39 อบรมการฟื้นฟู ผู้ปุวยทางกายภาพบ าบัด
เบื้องต้น

อบรมและปฏิบัติการ 4 ต.ค.-ก.ย.63 กายภาพบ าบัด

40 โครงการ"มหกรรมคุณภาพ" ประกวดผลงานวชิาการ นวตักรรม CQI ส.ค.-63 10,000 เงินบ ารุง ก.พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

41 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานการ
วจิยั"จากพี่น้องแบบ Coaching"

จด้กจิกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้
มปีระสบการณ์ผลงานวจิยั เล่าสู่กนัฟัง 
"จากพี่สู่น้องแบบ Coaching"

40 ต.ค.- ก.ย. 63 กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

42 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลงาน R2R/
นวตักรรม CQI ทางการพยาบาล

สนับสนุนให้หน่วยงานจดัท าผลงาน 
R2R/นวตักรรม CQI ทางการพยาบาล

10.ร้อยละหน่วยงานในสังกดักลุ่ม
การพยาบาลมผีลงาน R2R/
นวตักรรม CQI และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได้

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ร้อยละ 100 ต.ค.-ก.ย.63 รองทรัพยากรฯ

43 นวตักรรมแท่นตัดแผ่นฟิล์มห่อพื้นผิว
ยนูิตทันตกรรม

ประดิษฐ์แท่นตัดแผ่นฟิล์มห่อพื้นผิวยนูิต
ทันตกรรมจากวสัดุเหลือใช้

ผู้ใชแ้ท่นตัดมคีวามพึงพอใจร้อยละ
 60

เพื่อความสะดวกในการตัด
แผ่นฟิล์มห่อพื้นผิวยนูิตในการปูอง
การการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรรม

แท่นตัด
ประจ ายนูิต 
จ านวน 5 อนั

ต.ค.62-ก.ย.
63

กลุ่มงานทันตกรรม

44 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
นวตักรรม/งานวจิยั/CQI/R2R ด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร

ด าเนินการจดัท านวตักรรม/งานวจิยั/
CQI/R2R ด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร ในมหกรรมคุณภาพ/งาน
ประชมุวชิาการ ประจ าปี

กลุ่มงานฯมผีลงานการผลิต
นวตักรรม/งานวจิยั/R2R/CQI 
อยา่งน้อย 1 เร่ืองต่อปี

เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานประจ า
ด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหาร สู่นวตักรรมและงานวจิยั

 1 เร่ืองต่อปี ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63

กลุ่มงานโภชน
ศาสตร์

45 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม(่บรรจุใหม)่ ส่งขา้ราชการบรรจใุหมอ่บรมหลักสูตร
ขา้ราชการที่ดี

ร้อยละ 100 ของขา้ราชการบรรจุ
ใหมผ่่านการอบรมหลักสูตร
ขา้ราชการที่ดี

เพื่อพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการ
บรรจใุหมแ่ละผ่านทดลองราชการ

10 คน ต.ค.-ก.ย.63 50,000 เงินบ ารุง ก.พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

46 โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ ปฐมนิเทศแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ เภสัชกร
 ทันตแพทย ์พยาบาล นักวชิาการ
สาธารณสุข ใหม่

ร้อยละ 100 ของแพทยเ์พิ่มพูน
ทักษะ เภสัชกร ทันตแพทย ์
พยาบาล นักวชิาการสาธารณสุข 
ผ่านการปฐมนิเทศ

เพื่อให้เรียนรู้วฒันธรรมองค์กร 
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

30 คน ต.ค.-ก.ย.63 เงินบ ารุง ก.พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

47 รับการเยี่ยมประเมนิมาตรฐาน GREEN
 & CLEAN

รับการเยี่ยมประเมนิมาตรฐานGREEN &
 CLEAN

รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
มาตรฐานGREEN & CLEAN

รับการเยี่ยมประเมนิมาตรฐาน
GREEN & CLEAN

 40 คน ม.ิย.63             5,200 เงินบ ารุง คกก.GREEN & 
CLEAN

48 ประเมนิคลินิกทันตกรรมคุณภาพ รับการประเมนิมาตรฐานคลินิกทันตก
รรมคุณภาพจากทันตแพทยสภา

ประเมนิคลินิกทันตกรรมคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์

คลินิกทันตกรรมมมีาตรฐาน 31 คน ต.ค.-ก.ย.63           29,000 เงินบ ารุง ทันตกรรม



หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับที่

ชื่อโครงการ
กจิกรรม

ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน

49 ประเมนิคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ (LA) )

อบรมภายนอกองค์กร ประเมนิคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์

ห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ต.ค.-ก.ย.63           22,800 เงินบ ารุง กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์



1 เพิม่รายรับการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัด

๑.ตรวจสอบ ก ากับ การบันทึกหัตถการ
ทางกายภาพบ าบัด

๑.ความครบถ้วนของการคีย์
ค่าใช้จ่ายใน Hos-Xp

๑.เพือ่เพิม่รายรับจากการ
บริการทางกายภาพ

ร้อยละ ๑๐๐ ต.ค. 62- ก.ย. 
63

กลุ่มงาน
กายภาพบ าบัด

๒.ประสานข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน
กายภาพบ าบัด หน่วยเรียกเก็บเพือ่
ความสมบูรณ์ของรายการค่าใช้จ่าย

2.ความครบถ้วนของคีย์
เวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทาง
กายภาพบ าบัดและการฟืน้ฟู

ร้อยละ ๑๐๐

2

 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน

1. พัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ร้อยละของหน่วยงานทีค่วาม
สมบูรณ์ของเวชระเบียนผ่าน
เกณฑ์

เพือ่ให้เวชระเบียนมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

มากกวา่ 
ร้อยละ 85

ต.ค. 62-ก.ย. 
63

กลุ่มการ
พยาบาล

3
โครงการพัฒนาระบบเรียกเก็บ
ให้มีประสิทธภิาพ

1.เร่งรัดระบบการเรียกเก็บทุกสิทธใิห้
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันเวลา

ร้อยละของการเรียกเก็บ
ทันเวลา

พัฒนาระบบเรียกเก็บให้
มีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 98 ต.ค. 62-ก.ย. 
63

ศูนยป์ระกัน
สุขภาพ

2.รายงานการเรียกเก็บทุกเดือน
3.ก ากับติดตามระบบการเรียกเก็บทุก
สิทธิ

๔ เพิม่การจัดเก็บรายได้ ๑.คลินิกพิเศษเฉพาะโรคนอกเวลา อัตราเพิม่รายรับจาก เพือ่เพิม่รายรับจาก รายรับจาก ร้อยละ 3  ต.ค.๖๒ -
2.ศูนยต์รวจสุขภาพ งานบริการ งานบริการ งานบริการ ก.ย.-63
3.คลินิกข้าราชการ เพิม่ขึน้
4. แพทยแ์ผนไทย
5. ตรวจสุขภาพเชิงรุก
6. ปรับปรุงห้องพิเศษ
7. ปรับปรุงระบบจองห้องพิเศษ
8. เพิม่ประสิทธภิาพระบบตรวจสอบ
เวชระเบียน

วตัถุประสงค์

แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ 6 :  เพิม่เสถียรภาพการเงินการคลัง

เป้าประสงค์ : โรงพยาบาลมีสภาพคล่องในการจัดบริการ

ตัวชีว้ดัหลัก : 6.1 ร้อยละรายรับเพิม่ขึน้จากงานบริการ(ร้อยละ3) 6.2 ร้อยละมูลค่ายาเฉล่ีย/ใบส่ังยาผู้ป่วยนอกสิทธ ิUC-ปกส. ลดลง(ร้อยละ3)

6.3 ร้อยละค่ายาเฉล่ีย/RW ลดลง(ร้อยละ3)

แผน : พัฒนาระบบริการเพือ่เพิมรายได้

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน : เพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้

6.4 ร้อยละมูลค่าการจัดซ้ือวสัดุรวมทุกหมวดลดลง(ร้อยละ 5)

เป้าหมาย/
จ านวน

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

6.5 ร้อยละการเบิกจ่ายพัสดุรวมทุกหมวดลดลง(ร้อยละ 5)

ล าดับที่ ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั



วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ล าดับที่ ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั

5 ลดค่าใช้จ่าย 1. จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์รวมกลุ่มทีม่ี
วงเงินเกิน 500,000 บาท เข้าสู่ระบบ 
E-Bidding

1.ค่าใช้จ่ายหมวดวสัดุ
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ลดลง
อยา่งน้อยร้อยละ 5

1. เพือ่ให้ค่าใช้จ่ายทาง
ห้องปฏิบัติการลดลง

1 ต.ค.62 ถึง 
31 มี.ค.63

กลุ่มงาน
เทคนิค
การแพทยแ์ละ
พยาธวิทิยา
คลินิก และ
องค์กรแพทย์

6 ลดมูลค่ายาทีเ่กินความจ าเป็นใน
คลินิคCOPD-Asthma

Counselling ผู้ป่วยก่อนพบแพทยโ์ดย
ถามจ านวนยาทีเ่หลือของผู้ป่วยแล้วเติม
จ านวนยาลงในแบบฟอร์มการส่ังยา 
เพือ่ช่วยให้แพทยค์ านวณปริมาณยาทีส่ั่ง
ใช้รวดเร็วขึน้ และเพียงพอกับจ านวนวนั
นัดของผู้ป่วย

มูลค่ายาทีล่ดลง เพือ่ลดมูลค่ายาทีเ่กิน
ความจ าเป็นของผู้ป่วยใน
คลินิค COPD-Asthma

ภญ.ชญานี

แผนงาน : ลดรายจ่าย



วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ล าดับที่ ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั

7 GREEN & CLEAN ลดโลกร้อน 
ลดการใช้กระดาษ ถุงพลาสติก
และโฟม

1.ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
 -ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใส่ยาส าหรับ
ผู้ป่วย 
 -งดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม ใน
การจัดอาหารวา่งในการประชุมและจัด
เล้ียง
 -รณรงค์ใช้แก้วน้ า กระบอกน้ าส่วนตัว 
ส าหรับใส่เคร่ืองด่ืมจากร้านค้า
 -ร้านค้าโรงอาหารงดใช้ถุงพลาสติก
 -ใช้ภาชนะจากกระดาษชานอ้อยและเม
ลามีน ทดแทนพลาสติกใส่อาหาร
ส าหรับผู้ป่วย
2.ลดการใช้กระดาษ
 -ใช้ระบบส่งงานสารบัญทาง
อิเล็กทรอนิกส์
 -ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน
 -ลดการใช้แบบสอบถามกระดาษ
 -ลดขนาดของแบบฟอร์มและใช้
กระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดียวน ากลับมาใช้
ใหม่
 -ลดการใช้กระดาษช าระ
3.คัดแยกขยะต้นทาง

1.ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติก ร้อยละ 10
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
กระดาษลดลง ร้อยละ 5
3.ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
ติดเชือ้และขยะอันตรายลดลง 
ร้อยละ 5

1.เพือ่ลดค่าใช้จ่าย
2.เพือ่ลกโลกร้อนและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
GERRN & CLEAN 
Hospital

ต.ค.62-ก.ย.63


