


สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1 โครงการลดอัตราการเกิด Birth Asphyxia รพ.ชัยนาทนเรนทร 5
2 โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 6
3  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิดจงัหวัดชัยนาท 7
4 โครงการชัยนาทร่วมใจต้านภัยมะเร็งในเขตพื้นที่อ.เมืองชัยนาท 8
5 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรม 9
6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดสมองให้มีคุณภาพมาตรฐาน แบบครบวงจร 10
7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ 11
8 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยติดเชือ้ในกระแสเลือด แบบรุนแรงชนิด Community-acquired ภายในโรงพยาบาล เครือข่ายจงัหวัดชัยนาท 11
9 โครงการ CKD  clinic และ CAPD สัญจรเครือข่าย จ.ชัยนาท 2565 12
10 โครงการอบรมทีมรักษ์ไต 12
11 โครงการประชุมวิชาการการวินิจฉัยการรักษาพยาบาลและการส่งต่อ ผู้ปุวยไข้เลือดออกประจ าปี 2565 13
12 อบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ปุวยปอดบวมเครือข่ายจงัหวัดชัยนาท ชัยนาทประจ าปี 2565 13
13 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ปุวยกระดูกหักไม่ซับซ้อน 14
14 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะกลาง (IMC) 15
15 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูและแบบประคับประคอง 16
16 โครงการพัฒนาระบบบริการจกัษุสาธารณสุข จงัหวัดชัยนาท ปี 2565 17
17 โครงการดูแลผู้ปุวยจติเวชเร้ือรังในชุมชน จ.ชัยนาท 18
18 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการในการดูแลรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจติและจติเวชอย่างครบวงจร 18
19 โครงการเตรียมความพร้อม และร่วมซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ประจ าปี 2565 19
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขัน้พื้นฐานและการใช้ AED ส าหรับ เจา้หน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรและการฝึกซ้อม Emergency Response Team 19
21 โครงการประชุมพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS) เครือข่ายจงัหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ 2565 (Online ZOOM) 20
22 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายจงัหวัดชัยนาท ( Online ZOOM) 20
23 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยด้านทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย 21
24 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 22
25 โครงการรับการประเมินองค์กรคุณภาพ 22
26 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 22
27 โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวยและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม 23
28 โครงการสงเคราะห์นมผงเพื่อการปูองกันการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีจากแม่สู่ลูก (งบจากสสจ.ชัยนาท) 23
29 โครงการพัฒนาแนวทางการส่งต่อและช่วยเหลือมารดาต้ังครรภ์ที่ใช้สารเสพติด (งบประมาณจาก สป.สธ) 24
30 โครงการพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง 24
31 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนได้มาตรฐาน 24
32 โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในที่ประสบปัญหาทางสังคม 25
33 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน (สปสช.โอนเข้าเงินบ ารุง) 25
34 โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปรพ.ชัยนาทฯ (จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา) 25
35 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อเร้ือรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) 26
36 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวัยท างานเครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 28
37 จดัอบรมวิชาการเร่ืองกระบวนการการเจรจารับบริจาคอวัยวะและดวงตา 30

สารบัญ



ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข

38 ปฐมนิเทศเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ 31
39 รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและผสมผสาน จงัหวัดชัยนาท 31
40 พิธีเทิดเกียรติคุณค่าพยาบาล 32
41 โครงการประชุมหัวหน้าหอผู้ปุวย/หน่วยงาน 32
42 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 2
43  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลความรู้ทางการพยาบาล 33
44 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA) (เครือข่ายจงัหวัดชัยนาท) 33
45 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเขตสุขภาพที่ 3 34
46 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งต่อผู้ปุวย (ระบบ Refer  ) 34
47 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 35
48 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปี 2565 36
49 โครงการจดัท าวารสารวิชาการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 36
50 ปูองกันส่ิงคุกคามสุขภาพด้วยอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล Personal Protection  Equipment (PPE) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 37
51 โครงการพัฒนางานวิจยั/ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 38

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อมูลข่าวสาร

52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสรุปโรค การผ่าตัด และหัตถการในเวชระเบียน การเขียนหนังสือรับรองการตาย (จดัในจงัหวัดนอก รพ.) 39
53 โครงการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวขระเบียน (Medical record Audit) และการตรวจสอบการให้รหัสโรค ICD 40
54 โครงการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 41
55 โครงการพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ 42
56 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 43

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริการจัดการที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล

57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจดัวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 44
58 การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย ของข้าราชการ 44
59 การสร้างความตระหนักรู้เกีย่วการปูองการทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด 45
60 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 45

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

61 ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ รพ.ชัยนาทนเรนทร ประจ าปี 2565 46

62 โครงการฟื้นฟูศักยภาพแกนน าและสมาชิกชมรมจติอาสาแม่และเด็ก เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 48

63 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น      49

64 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายอ.เมืองชัยนาท ปี 2565 51

65 คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มประชากรเส่ียง อ าเภอเมือง จงัหวัดชัยนาท ปี 2565   52

66 โครงการบริการปูองกันการติดเชือ้เอชไอวี ปีงบประมาณ 2565  53

67 โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ ประชาชนห่างไกลโรค สู่อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน ปี 2565 55
68 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าหมูบ่้าน (อสม.) เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท ปี 2565 56
69 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 57
70 โครงการติดตามการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิของเครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 59
71 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าจงัหวัดชัยนาท ประจ าปี  2565 61





ได้รับจัดสรร 800,000     840,000     699,600  1,399,000    28,000  125,000   3,891,600     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 800,000     840,000     699,600  1,399,000    28,000  125,000   3,891,600     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพให้มคุีณภาพมาตรฐาน

1 โครงการลดอัตราการเกิด Birth Asphyxia รพ.ชัยนาทนเรนทร 1 2 60,000           60,000             PCT สูติ-นรีเวช

2 โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 2 6,000             6,000               PCT สูติ-นรีเวช

3  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดชัยนาท 1 2 34,000           34,000             SP Newborn

4 โครงการชัยนาทร่วมใจต้านภัยมะเร็งในเขตพื้นที่อ.เมืองชัยนาท 1 2 70,000            70,000             SP มะเร็ง

5 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรม 1 2 9,000             9,000               PCT ศัลยกรรม

6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดสมองใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน แบบครบวงจร 1 2 12,000           12,000             นางวันดี  /น.ส.ณัฐวดี 

7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดหวัใจ 1 2 20,000           20,000             พญ.สุขฤทยั/ ศิริลักษณ์

8 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ปวุยติดเชือ้ในกระแสเลือด แบบรุนแรงชนดิ Community-acquired ภายในโรงพยาบาล 

เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

1 2 10,000           10,000             พญ.ชลิตา นุม่แสง/น.ส.

ณัฐธยาน ์ชุม่ฤดี

9 โครงการ CKD  clinic และ CAPD สัญจรเครือข่าย จ.ชัยนาท 2565 1 2 17,000           17,000             SP โรคไต

10 โครงการอบรมทมีรักษ์ไต 1 2 17,000           17,000             SP โรคไต

11 โครงการประชุมวิชาการการวินจิฉัยการรักษาพยาบาลและการส่งต่อ ผู้ปวุยไข้เลือดออกประจ าป ี2565 1 2 6,800             6,800               พญ.สุกัญญา/เบญ็จา

12 อบรมเชิงปฏิบติัการการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ปวุยปอดบวมเครือข่ายจังหวัดชัยนาท ชัยนาทประจ าป ี2565 1 2 10,000           10,000             พญ.สุกัญญา/เบญ็จา

13 พัฒนาศักยภาพบคุลากรในการดูแลรักษาผู้ปวุยกระดูกหกัไม่ซับซ้อน 1 2 9,000             9,000               คกก.PCT Ortho

14 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะกลาง (IMC) 1 2 5,000             5,000               คกก. IMC จ.ชัยนาท

15 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูและแบบประคับประคอง 1 2 12,500           12,500             SP Palliative care

16 โครงการพัฒนาระบบบริการจักษุสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ป ี2565 1 2 3,500             3,500               พญ.ธีราภา/น.ส.ภัทรา

17 โครงการดูแลผู้ปวุยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน จ.ชัยนาท 1 2  / -                  กลุ่มงานจติเวช

18 โครงการประชุมเชิงปฎิบติัการในการดูแลรักษาผู้มีปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างครบวงจร 1 2 3,000             3,000               กลุ่มงานจติเวช

19 โครงการเตรียมความพร้อม และร่วมซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ประจ าป ี2565 1 2 -                    นพ.ทนงศักด์ิ/พญ.ธิติพร

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การช่วยฟื้นคืนชีพขัน้พื้นฐานและการใช้ AED ส าหรับ เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

และการฝึกซ้อม Emergency Response Team

1 2 -                     พญ.ธิติพร /   พญ.ปวริศา/ พว.

จ าลอง /พว.พชัรา  /พว.ก าไล

21 โครงการประชุมพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท ประจ าปงีบประมาณ 2565 

(Online ZOOM)

1 2 -                     พญ.ธิติพร

22 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปวุยระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดชัยนาท ( Online ZOOM) 1 2 -                        นพ.ณัฐกิตต์ิ /พญ.ธิติพร

23 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยด้านทนัตสุขภาพทกุกลุ่มวัย 1 2 210,000         210,000            ก.งานทันตกรรม

24 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 1 4 59,000           59,000             ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 กองทนุรพ./

คนพิการ

หนว่ยงานที่รับผิดชอบงบประมาณรวม
ยุทธ 

รพ.

สรุปแผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก
ยุทธ 

กสธ.

งบประมาณ (บาท)

เงินบ ารุง PP
 สนบัสนนุ 

นศ.แพทย์ฯ
สปสช. สป.สธ.
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 กองทนุรพ./

คนพิการ

หนว่ยงานที่รับผิดชอบงบประมาณรวม
ยุทธ 

รพ.

สรุปแผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก
ยุทธ 

กสธ.

งบประมาณ (บาท)

เงินบ ารุง PP
 สนบัสนนุ 

นศ.แพทย์ฯ
สปสช. สป.สธ.

25 โครงการรับการประเมินองค์กรคุณภาพ 1 4 144,200         144,200            ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

26 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1 2 13,000           13,000             ก.งาน IC

27 โครงการสงเคราะหผู้์ปวุยและครอบครัวที่ประสบปญัหาทางสังคม 100,000       100,000            น.ส.จนันท์พร

28 โครงการสงเคราะห์นมผงเพือ่การปูองกนัการถา่ยทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (งบจากสสจ.ชยันาท) -                  น.ส.จนันท์พร

29 โครงการพฒันาแนวทางการส่งต่อและชว่ยเหลือมารดาต้ังครรภ์ที่ใชส้ารเสพติด (งบประมาณจาก สป.สธ) 20,000      20,000             น.ส.จนันท์พร

30 โครงการพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง 8,000       8,000               น.ส.จนันท์พร

31 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนได้มาตรฐาน -                  น.ส.จนันท์พร

32 โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและส่งต่อผู้ปวุยนอกและผู้ปวุยในที่ประสบปญัหาทางสังคม -                  น.ส.จนันท์พร

33 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน (สปสช.โอนเข้าเงินบ ารุง) 885,000           885,000            น.ส.จนันท์พร

34 โครงการศูนย์บริการคนพิการทัว่ไปรพ.ชัยนาทฯ (จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา) 25,000        25,000             น.ส.จนันท์พร

35 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อเร้ือรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง) 1 2 8,250             8,250               วสค/NCD Clinic

36 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวัยท างานเครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 80,000           80,000             วสค/สสอ.เมืองชัยนาท

37 จดัอบรมวิชาการเร่ืองกระบวนการการเจรจารับบริจาคอวัยวะและดวงตา 17,000           17,000             SP ปลูกถ่ายอวัยวะ

รวมเป็นเงินยุทธศาสตร์ที่ 1 476,250        290,000        -           955,000         28,000     125,000      1,874,250         

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะที่ดีและมคีวามสุข

38 ปฐมนเิทศเจ้าหนา้ที่ปฏิบติังานใหม่ 30,000           30,000             คกก. HRD

39 รับตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกติและผสมผสาน จังหวัดชัยนาท 40,000           40,000             พรส.

40 พิธีเทดิเกียรติคุณค่าพยาบาล 4,600             4,600               หวัหนา้พยาบาล

41 โครงการประชุมหวัหนา้หอผู้ปวุย/หนว่ยงาน -                -                  หวัหนา้พยาบาล

42 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 8,000             8,000               หวัหนา้พยาบาล

43  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลความรู้ทางการพยาบาล 8,000             8,000               หวัหนา้พยาบาล

44 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA) (เครือข่ายจังหวัดชัยนาท) 13,000           13,000             หวัหนา้พยาบาล

45 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเขตสุขภาพที่ 3 10,000           10,000             หวัหนา้พยาบาล

46 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการส่งต่อผู้ปวุย (ระบบ Refer  ) -                -                  หวัหนา้พยาบาล

47 โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 699,600      699,600            นพ.สุภวุฒิ

48 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าป ี2565 10,000           10,000             คกก.รพ.คุณธรรมจริยธรรม

49 โครงการจัดท าวารสารวิชาการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 40,000           40,000             คกก.พฒันาทรัพยากรบคุคล

50 ปอูงกันส่ิงคุกคามสุขภาพด้วยอุปกรณ์ปอูงกันอันตรายส่วนบคุคล Personal Protection  Equipment (PPE) 10,000           10,000             กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

51 โครงการพัฒนางานวิจัย/ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 15,000           15,000             

รวมเป็นเงินยุทธศาสตร์ที่ 2 188,600        -               699,600     -                -          -            888,200            
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 กองทนุรพ./

คนพิการ

หนว่ยงานที่รับผิดชอบงบประมาณรวม
ยุทธ 

รพ.

สรุปแผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก
ยุทธ 

กสธ.

งบประมาณ (บาท)

เงินบ ารุง PP
 สนบัสนนุ 

นศ.แพทย์ฯ
สปสช. สป.สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อมลูข่าวสาร

52 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การสรุปโรค การผ่าตัด และหตัถการในเวชระเบยีน การเขียนหนงัสือรับรองการตาย 

(จัดในจังหวัดนอก รพ.)

25,000           25,000               คกก.พฒันาคุณภาพ

การบันทึกเวชระเบียน

53 โครงการตรวจสอบคุณภาพการบนัทกึเวขระเบยีน (Medical record Audit) และการตรวจสอบการใหร้หสัโรค ICD -                -                   คกก.พฒันาคุณภาพ

การบันทึกเวชระเบียน

54 โครงการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข -                -                   ศรีสุนนัท์

55 โครงการพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ -                -                   ศูนย์คอมฯ

56 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ -                   ศูนย์คอมฯ

รวมเป็นเงินยุทธศาสตร์ที่ 3 25,000          -               -           -                -          -            25,000             

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริการจัดการที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล

57 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 30,000           30,000             จ.ส.อ.ฉัตรชัย

58 การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินยั ของข้าราชการ -                  สสอ.เมืองชัยนาท

59 การสร้างความตระหนกัรู้เกีย่วการปอูงการทจุริตแก่บคุลากรในสังกัด -                  สสอ.เมืองชัยนาท

60 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)

-                  สสอ.เมืองชัยนาท

รวมเป็นเงินยุทธศาสตร์ที่ 5 30,000          30,000             

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

61 ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ รพ.ชัยนาทนเรนทร ประจ าป ี2565 80,150           80,150             งานประชาสัมพันธ์

62 โครงการฟื้นฟูศักยภาพแกนน าและสมาชิกชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 15,000           15,000             วสค./สสอ.เมืองชัยนาท

63 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น      62,400           62,400             วสค/สสอ.เมืองชัยนาท

64 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายอ.เมืองชัยนาท ป ี2565 59,400           59,400             วสค.

65 คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มประชากรเส่ียง อ าเภอเมือง จงัหวัดชัยนาท ปี 2565   300,000           300,000            วสค.

66 โครงการบริการปอูงกันการติดเชือ้เอชไอวี ปงีบประมาณ 2565  144,000           144,000            วสค.

67 โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ ประชาชนหา่งไกลโรค สู่อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน ป ี2565 67,000           67,000             วสค.

68 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าหมูบ่า้น (อสม.) เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท ป ี2565 52,000           52,000             วสค/สสอ.เมืองชัยนาท

69 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 17,100           17,100             วสค.

70 โครงการติดตามการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิของเครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 39,100           39,100             วสค.

71 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและปอูงกันโรคส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดชัยนาท ประจ าป ี 2565 238,000         238,000            วสค.

รวมเป็นเงินยุทธศาสตร์ที่ 6 80,150          550,000        -           444,000         -          -            1,074,150         
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

โครงการลดอัตราการเกิด Birth Asphyxia รพ.ชัยนาทนเรนทร

1) อบรมบุคลากรทั้งเครือข่ายใน

การดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียง 

(High risk pregnancy) เพื่อลด

ภาวะ Birth asphyxia (แพทย์/

ANC/LR - รพช., รพ.สต. ทั้ง

จังหวัด)

เพิ่มศักยภาพบุคลากร

ในการคัดกรองหญิง

ต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียงและ

ดูแลทารกคลอดก่อน

ก าหนด

50 คน (1รุ่น, 1วัน)

 วิทยากร/คกก.     

 10 คน

9 ม.ีค. 65 9,550  - 9,550 -  - PCT สูติ-นรี

เวชกรรม, วสค.

, รพช., รพ.สต.

 ทั้งจังหวัด

2) พัฒนาระบบบริการอนามัย

แม่และเด็กแบบสหสาขาวิชาชีพ

พัฒนาระบบการดูแล

มารดาและทารก

2.1 Inter-department case 

conference ร่วมกับกุมาร

แพทย์/สหสาขา และเครือข่าย

30 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65  

ทุก 3 เดือน

1,500 375 375 375 375 PCT สูติ-นรี

เวชกรรม, PCT

 กุมาร, วสค., 

รพช.

2.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH

 Board

30 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65  

ทุก 3 เดือน

1,000 250 250 250 250

3) รณรงค์ให้ประชาชนและหญิง

ต้ังครรภ์ในชุมชนเห็น

ความส าคัญของการฝากครรภ์

โดยวิธีการ

 - เสียงตามสายของชุมชน

 - ส่ือออนไลน์ (คลิปวีดีโอ)

ส่งเสริมให้ประชาชน

และหญิงต้ังครรภ์ใน

ชุมชนเห็นความส าคัญ

และประโยชน์ของการ

ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์

 12 สัปดาห์

12 รพ.สต.

1 ศสม.

 ธ.ค. 64 - ก.ย. 65  -  -  -  -  - วสค.

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ 1 เร่ือง การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝุาย  สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

อัตราการเกิด Birth 

asphyxia น้อยกว่า 

25 ต่อ 1,000 การ

เกิดมีชีพ

1

5



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

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

1. อัตราการเกิด Birth

 asphyxia น้อยกว่า 

25 ต่อ 1000 การเกิด

มีชีพ 2. อัตรามารดา

ตายไม่เกิน 17 ต่อการ

เกิดมีชีพแสนคน

4) พัฒนาบุคลากรใน

โรงพยาบาลและเครือข่าย เร่ือง 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาวะ

วิกฤตทางสูติกรรม

บุคลากรมีความรู้และมี

ทักษะในการดูแล

มารดาและทารกที่อยู่

ในภาวะวิกฤตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

100 คน ( 2 รุ่น รุ่น

ละ 1 วัน 50 คน) 

วิทยากร 10 คน

 21-22 มิ.ย. 65 23,700  -  - 23,700  - PCT สูติ-นรี

เวชกรรม, วสค.

, รพช.

ผ่านการประเมิน

โรงพยาบาลมาตรฐาน

งานอนามัยแม่และเด็ก

5) อบรมเชิงปฎิบัติการการ

ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

พัฒนาศักยภาพ

บุคคลากรเร่ืองการเล้ียง

ลูกด้วยนมแม่

50 คน (25 คน/

รุ่น/1วัน, 2 รุ่น) 

วิทยากร/คกก. 10 

คน

26-27 เม.ย. 65 14,950  - 14,950  -  - PCT สูติ-นรี

เวชกรรม, PCT

 กุมาร, วสค.

6) รับการประเมินโรงพยาบาล

มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

พัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการงานอนามัย

แม่และเด็กให้มีมาตรฐาน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในงานอนามัยแม่

และเด็ก และคกก.

ประเมิน  110 คน

    ม.ิย. 65 9,300  -  - 9,300  - PCT สูติ-นรี

เวชกรรม, PCT

 กุมาร, วสค.

60,000 625 25,125 33,625 625

โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1) ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานในการตรวจมะเร็ง

ปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA 

test  ระดับจังหวัด

เพื่อให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องรับทราบแนว

ทางการด าเนินงาน 

และประเมินผล

30 คน x 2 คร้ัง ก.พ. 65, พ.ค. 65 1,200  - 600 600  - PCT สูติ-นรี

เวชกรรม, วสค.

, รพช., รพ.สต.

 ทั้งจังหวัด

2) โครงการรณรงค์ตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี 

HPV DNA Test ในเขตอ าเภอ

เมืองชัยนาท

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกระยะแรก 

มากกว่าร้อยละ 70

13 รพ.สต.(10 คร้ัง) ก.พ. 65 - ม.ิย. 65 (

 5 เดือน)

4,800  - 1,920 (4 

คร้ัง)

2,880 (6 

คร้ัง)

 - PCT สูติ-นรี

เวชกรรม, วสค.

, รพ.สต.

ผู้รับผิดชอบ

รวมเงิน

2 อัตราการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกใน

สตรีกลุ่มเปูาหมาย 

(อายุ 30-60 ปี) 

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 20 ต่อปี (ปี 

2563-2567)

ล าดับ

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

6



6,000 0 600 600

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพสาขาทารกแรกเกิด

จังหวัดชัยนาท

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ช่วยฟื้นคืนชีพทารแรกเกิด

จังหวัดชัยนาท

2) พัฒนาการดูแลทารกแรกเกิด 

จังหวัดชัยนาท

 

เพื่อให้ดูแลทารกแรก

เกิดได้ถูกต้องและ

สามารถส่งต่อทารกที่มี

ภาวะผิดปกติได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม

120 คน ตค 64- กย 65 4,000 4,000 พญ.ปรียานุช 

ตรงฤทธิชัยการ

34,000 34,000รวมเงิน

เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รวมเงิน

พญ.ปรียานุช 

ตรงฤทธิชัยการ

30,000 30,0003 อัตราตายทารกแรก

เกิดต่อพันการเกิดมีชีพ

เพื่อให้มีความรู้ในการ

ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรก

เกิดได้อย่างถูกต้อง

160 คน (แพทย์

เพิ่มพูนทักษะและ

พยาบาลที่ดูแล

ทารกแรกเกิดใน

รพท./ รพช./รวม

แพทย์ชัยนาท/วพ.

ชัยนาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ตค 64- กย 65

หน่วยงาน หอผู้ปุวยทารกแรกเกิดวิกฤตและทารกปุวย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

โครงการชัยนาทร่วมใจต้านภัย

มะเร็ง1) ตรวจคัดกรอง/ตรวจยืนยัน

มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ใน

เขตพื้นที่อ.เมืองชัยนาท

70,000 0 35,000 35,000 0รวมเงิน

ตรวจคัดกรอง/ตรวจ

ยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่

และล าไส้ตรงกลุ่ม

ประชากรอายุ50-70ปี

และกลุ่มเส่ียง 

มากกว่าร้อยละ 10 ใน

เขต อ.เมืองชัยนาท

4 70,000 นพ.ชาญชัย/ 

วสค.

35,00035,0001 ธ.ค.64-31 ส.ค.65กลุ่มประชากรอายุ

50-70ปีและกลุ่ม

เส่ียง 2,500 คน

ค้นหาและปูองกันภาวะ

เส่ียงจากมะเร็งล าไส้ใหญ่

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝุาย คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพสาขาศัลยกรรม          

                         1) ประชุม

วิชาการศัลยกรรมทางเดิน

ปัสสาวะ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในการดูแล

ผู้ปุวยระบบทางเดิน

ปัสสาวะให้มี

ประสิทธิภาพ

จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 

70 คน

เม.ย. - ม.ิย. 65 6,000        6,000      PCT ศัลยกรรม

 
2.เพื่อแลกเปล่ียน

ความรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆในการดูแลผู้ปุวย

ศัลยกรรมระบบ

ทางเดินปัสสาวะ

คกก.พัฒนาคุณภาพ

ศัลยกรรม เข้าร่วม

ประชุม > ร้อยละ 70

2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพศัลยกรรมประจ าเดือน

1.เพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้ปัญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน

คกก. 20 คน/เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 3,000        750        750        750        750        PCT ศัลยกรรม

9,000       750       750       6,750     750       -            รวมเงิน

บุคลากรได้รับความรู้

และมีแนวทางปฏิบัติ

ในการดูแลผู้ปุวย

ระบบทางเดินปัสสาวะ

5

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝุาย PCT ศัลยกรรม  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

6 โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพสาขาโรคหลอดเลือด

สมองให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

แบบครบวงจร

1.เพื่อพัฒนาการดูแล

ผู้ปุวยโรคหลอดเลือด

สมองอย่างมีคุณภาพได้

มาตรฐาน

บุคลากรสาธารณสุข

เครือข่ายจังหวัด

ชัยนาท 100 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000      10,000    นางวันดี  /

น.ส.ณัฐวดี

1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สาขาโรคหลอดเลือดสมอง        

                     2) พัฒนา 

Stroke  Unit

2. เพื่อลดอัตราตายใน

ผู้ปุวยโรคหลอดเลือด

สมอง

บุคลากรใน รพ.

ชัยนาทนเรนทร

จ านวน 30 คน

3. เพื่อให้ผู้ปุวย

ปลอดภัยไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนจาก

การดูแลรักษา

 4. สามารถปูองกันและ

ควบคุมการเกิดซ้ าได้

 5. เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับ

การดูแลแบบครบวงจร

10,000      -         -         10,000    -         รวมเงิน

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน

อัตราตายผู้ปุวยโรค

หลอดเลือดสมอง      

  <  7 %

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1  พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝุาย   Service Plan โรคหลอดเลือดสมอง....กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
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ตัวชี้วัด (KPI)

 โครงการ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

7 1.อัตราการตายของ

ผู้ปุวยโรค  ACS < 

26:แสนประชากร

1.ลดอัตราการตาย ของ

ผู้ปุวยโรค  ACS

อสม. จ านวน 200 

คน

1 ตค.64 - '30 กย.65 20,000 20,000 พญ.สุขฤทัย/ 

นางสาวศิริ

ลักษณ์

2.อัตราการตายของ

ผู้ปุวย STEMI < 10

2.เพิ่มการเข้าถึงบริการ

20,000 20,000

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

8 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อ

ในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด 

Community-

acquired

พัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยติดเช้ือ

ในกระแสเลือด แบบรุนแรงชนิด

 Community-acquired 

ภายในโรงพยาบาล เครือข่าย

จังหวัดชัยนาท

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรในการดูแล

ผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส

เลือดแบบรุนแรง ชนิด 

Community-acquired

เจ้าหน้าที่ รพสต

,รพช, รพท จ านวน

 143 คน

 1 พ.ย.64 - 30 พ.ย.

 65

10,000  - 10,000 พญ.ชลิตา นุ่ม

แสง/น.ส.ณัฐธ

ยาน์ ชุ่มฤดี

รวมเงิน

โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพสาขาโรคหลอดเลือด

หัวใจ                1) อบรม

ทบทวนเร่ืองปัจจัยเส่ียงและการ

ปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมปัจจัยเส่ียง

หรือเมื่อมีอาการเจ็บอก

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1    พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝุาย  SP สาขาอายุรกรรม (Sepsis) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่  1  พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

11



10,000 10,000

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

9 โครงการ CKD  clinic และ 

CAPD สัญจรเครือข่าย จ.

ชัยนาท 2565

1.เพื่อพัฒนาระบบการ

ชะลอไตในผู้ปุวยไตเร้ือรัง

1 มค.65-30 กย.65 17,000 8,500 8,500

2. เพื่อพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้ปุวยไตเร้ือรังที่ล้าง

ไตทางช่องท้องให้ผู้ปุวย

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10  - ผู้ปุวย CKD  ที่

มีอัตรการลดลงของ 

GFR < 5 

ml/min/1.73 m2/yr

โครงการอบรมทีมรักษ์ไต เพื่อพัฒนาระบบการ

ชะลอไตและดูแลผู้ปุวย

โรคไตเร้ือรังแบบบูรณา

การเครือข่าย จ.ชัยนาท

1 เมย.65-30 มิย.65 17,000 17,000

 - อัตราการติดเชื้อ 

pertonitis in CAPD

 - อัตราการติดเชิ้อ

แผล exit site in 

CAPD

34,000 0 8,500 25,500

รวมเงิน

รวมเงิน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

มีแนวทางการชะลอไต

เส่ือม การดูแลรักษา

และส่งต่อผู้ปุวยโรคไต

เร้ือรังและผู้ปุวยไต

เร้ือรังระยะสุดที่ล้าง

ไตทางช่องท้อง

บุคคลากรทาง

การแพทย์สห

วิชาชีพ ที่รพช. 3 

แห่ง และรพ.สต. 2

 คน จ านวน 200 

คน

SP โรคไต

บุคคลากรทาง

การแพทย์สห

วิชาชีพ เครือข่ายจ.

ชัยนาท รพช. 

อย่างละ 2 คนและ 

รพสต. อย่างละ 2 

คน จ านวน 150 คน

เพื่อส่งเสริมความรู้และ

ความเข้าใจโรคไตเร้ือรัง

ให้กับเครือข่าย

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 (เร่ือง) พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ

หน่วยงาน Service Plan สาขาโรคไต  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

งบประมาณ

รวม (บาท)

12



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

11 1.บุคลากรทาง

การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ภายในจังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมอบรมมากกว่า

 80 %

1.เพื่อการลดอัตราปุวย

ตายด้วยโรคโรค

ไข้เลือดออก ไม่เกินร้อย

ละ 0.2 ของผู้ปุวย

ทั้งหมด (เกณฑ์

ระดับประเทศ)

140 ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565

6,800 2,000 4,800 พญ.สุกัญญา/

เบ็ญจา

2.อัตราตายของผู้ปุวย

ไข้เลือดออกในจังหวัด

อยู่ในระดับไม่เกินร้อย

ละ 0.2 ของผู้ปุวย

ทั้งหมด

2.เพื่อพัฒนาบุคลากร

เพิ่มพูนความรู้ด้าน

วิชาการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ตรวจวินิจฉัย

12 1.บุคลากรทาง

การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ภายในจังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมอบรมมากกว่า

 80 %

1.เพื่อการลดอัตราปุวย

ตายด้วยโรคโรคปอด

บวมในเด็กอยู่ในระดับ

ไม่เกินร้อยละ 10 เทียบ

กับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์

150 ตุลาคม 64 -

กันยายน 65

10,000 10,000

2.อัตราตายของผู้ปุวย

ไข้เลือดออกในปอด

บวมเด็ก1เดือนถึง 5 ปี

ในจังหวัดลดลง 5% 

เทีบกับปีที่ผ่านมา

2.เพื่อพัฒนาบุคลากร

เพิ่มพูนความรู้ด้าน

วิชาการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ตรวจวินิจฉัย

16,800 2,000 0 14,800 0รวมเงิน

โครงการประชุมวิชาการการ

วินิจฉัยการรักษาพยาบาลและ

การส่งต่อ ผู้ปุวยไข้เลือดออก

ประจ าปี 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการ

รักษาพยาบาลและการส่งต่อ

ผู้ปุวยปอดบวมเครือข่าย

จังหวัดชัยนาท ชัยนาทประจ าปี

 2565

พญ.สุกัญญา/

เบ็ญจา

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ ที่ 1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

13



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ดูแลรักษาผู้ปุวยกระดูกหักไม่

ซับซ้อน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถในการ

วินิจฉัยและดูแลรักษา

ผู้ปุวยกระดูกหักไม่

ซับซ้อน

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ

 - ลงเย่ียม รพช.

9,000 0 0 9,000 0รวมเงิน

หน่วยงาน : PCT ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ 1 เร่ือง การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

9,000 PCT ออร์โธปิ

ดิกส์

13 การดูแลผู้ปุวยที่มี

กระดูกหักไม่ซับซ้อน

ในโรงพยาบาลต้ังแต่

ระดับ M2 ลงไป  

มากกว่าร้อยละ 70

แพทย์เพิ่มพูน

ทักษะทุกคนและ

บุคลากร   ที่

เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 2564 -

กันยายน 2565

9,000

2.พัฒนาระบบการ

รายงานและการส่งต่อ

ผู้ปุวยกระดูกหักไม่

14



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

14 1.ร้อยละของ รพ. 

ระดับ M และ F ใน

จังหวัดที่ให้การ

บริบาลฟื้นสภาพ

ระยะกลางแบบผู้ปุวย

ใน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาการดูแลระยะกลาง (IMC)

1.พัฒนาระบบบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพและ

การดูแลต่อเนื่องใน

ผู้ปุวย  Stroke, 

Traumatic Brain 

Injury& Spinal cord 

Injury ครบ 6 ด.

คกก. IMC         

จ.ชัยนาท

ต.ค.64-ก.ย.65 5,000        750        3,500      750        คกก. IMC     

    จ.ชัยนาท

2.สร้างเครือข่ายโดยสห

สาขาวิชาชีพ

3.เพิ่มคุณภาพชีวิต 

ปูองกันและลดความ

พิการของผู้ปุวย

4.เพิ่มทักษะในการดูแล

ตนเองของผู้ปุวยและ

ญาติพร้อมเชื่อมโยง

แผนการดูแลต่อเนื่องสู่

ที่บ้านและชุมชน

5.ลดความอัดใน รพศ./

รพท. เพิ่มอัตราครอง

เตียงใน รพช.

5,000 750 0 3,500 750

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ 1 เร่ือง การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงาน : PCT ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

2.ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury& Spinal 

cord Injury ที่รอดชีวิตและนับการประเมินรวมทั้งวาง

แผนการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางผู้ปุวย Stroke, 

Traumatic Brain Injury& Spinal cord Injury ที่รอด

ชีวิตและมีคะแนน Barthel index >15 รวมทั้งคะแนน 

Barthel index 15 with multiple impairment ได้รับ

การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 ด. 

หรือจน Barthel index =20

รวมเงิน

ล าดับ

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

15



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

15 1.อัตราผู้เข้าร่วม

ประชุมครบ100%

2.อัตราความพึงพอใจ

ประชุมมากกว่า 80%

โครงการพัฒนาศักยภาพการดู

และแบบประคับประคอง

1.เพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับ

การดูแลแบบ

ประคับประคองกับทีม

ดูแลประจ าหอผู้ปุวย

หัวหน้า/รองหัวหน้า

 หอผู้ปุวย/

หน่วยงาน  และ 

PCWN )ประจ า

หน่วยงาน จ านวน 

80 คน

8 ม.ค. 65-31ม.ีค.65         8,500           -         8,500   - นพ.ประเวศ/  

 นส.ทัศนีย์     

       คกก.

Palliative 

care   กลุ่ม

การพยาบาล
 3.อัตราผู้ปุวยเข้าถึง

บริการเพิ่มขึ้น 50 %

1)ประชุมวิชาการพัฒนา

ศักยภาพการดูแลแบบ

ประคับประคองระดับหน่วยงาน

2.เพื่อกระตุ้นและสร้าง

ความตระหนักในการ

ดูแล แก่ทีมทุกระดับ

ประจ าหอผู้ปุวย

1.อัตราผู้เข้าร่วม

ประชุมครบ100%

2) ประชุมคณะท างานด้านการ

ดูแลแบบประคับประคอง

1. เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าในการ

ดูแลในเครือข่าย2.เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรค

ในการดูแล3.เพื่อ

ส่ือสารข้อมูลในการ

ดูแลที่มีการเปล่ียนแปลง

พยาบาลวิชาชีพ 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบ ใน

เครือข่าย 80 คน

23พ.ย.64-ม.ีค.65         4,000       1,000       1,000       1,000       1,000

12,500 1,000 9,500 1,000 1,000รวมเงิน

หน่วยงาน  คณะกรรมการ Palliative care 

ล าดับ

ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

16 โครงการพัฒนาระบบบริการ

จักษุสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท

 ปี 2565

ม.ค.65-ก.ย65 3,500  -  - 3,500  - 

กิจกรรมหลัก

1.1 แจ้งนโยบาย Service plan 

สาขาจักษุวิทยาและตัวชี้วัด

2.พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขให้

สามารถดูแลรักษาผู้ปุวย

โรคตาเบื้องต้นได้

1.2 อบรมให้ความรู้โรคทางตา &

 แนวทางการประเมิน & การ

รักษาเบื้องต้น

3. พัฒนาระบบการลง

ข้อมูลและการรายงาน

ด้านจักษุ

1.3 จัดผ่าตัดต้อกระจกคลินิก

พิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

ราชการ (SMC)

4. เพื่อลดระยะเวลารอ

คอยผ่าตัดต้อกระจกท า

ให้ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัด

เร็วขึ้น

150 คน

3,500 3,500รวมเงิน

ร้อยละผู้ปุวย 

Blinding Cataract 

(ต้อกระจกบอด) 

ได้รับการผ่าตัดภายใน

 30 วัน

1.ทบทวนความรู้ในการ

ดูแลผู้ปุวยโรคตา

เบื้องต้น ให้กับแพทย์ &

 พยาบาล รพช. & รพ.

สต.

แพทย์ /พยาบาล

รพช/รพ.สต 

(100คน)

พญ.ธีราภา /

น.ส.ภัทรา

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 เร่ืองพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน จักษุวิทยา โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เปูาหมาย/

จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

17



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

17 ร้อยละของผู้ป่วยจิต

เวชเร้ือรัง

กลุ่มเป้าหมายได้รับ

การดูแลต่อเนื่องใน

ชุมชนตามระบบ

โครงการดูแลผู้ปุวยจิตเวช

เรื้อรังในชุมชน จ.ชัยนาท

ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ

เส่ียงสูงต่อการก่อความ

รุนแรงไม่ก่อความ

รุนแรงซ้้าภายใน 1 ปี

จ้านวนผู้ป่วยจิต

เวชที่ได้รับการ

วินิจฉัยรหัส ICD10

 F20-F29

ต.ค.64-ก.ย.65        สปสช        ⁄       ⁄ กลุ่มงานจิตเวช

18 1.ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

และจิตเวชได้รับการ

ตรวจรักษาโดย

จิตแพทย์

1.เพื่อให้ผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตและจิตเวช

ได้รับการตรวจรักษากับ

จิตแพทย์

1.ผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตและจิต

เวช

ต.ค.64-ก.ย.65 3,000        500        2,000      500        กลุ่มงานจิตเวช

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้

เจ้าหน้าที่ในทีม

เครือข่ายจิตเวชจังหวัด

ชัยนาทในการดูแลผู้ที่มี

ปัญหาสุขภาพจิตและจิต

เวช

2.เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบด้าน

สุขภาพจิตและจิต

เวชเครือข่าย

จังหวัดชัยนาท 

จ้านวน20 คน

3.เพื่อให้ผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตและจิตเวช

ได้รับการดูแลอย่างครบ

วงจรและต่อเนื่อง

3,000        500        2,000      500        รวมเงิน

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ

ในการดูแลรักษาผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตและจิตเวชอย่างครบ

วงจร

2. เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวช

มีความรู้และสามารถ

ดูแลผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตและจิตเวช

อย่างครบวงจร

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 เร่ืองพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงานจิตเวช   โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล้าดับ

ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ้านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

18



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

19 1.ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินการ

เตรียมความพร้อม 

การตอบโต้สาธารณภัย

โครงการเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินและสา

ธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 

2565 /ร่วมซ้อมแผนเตรียม

ความพร้อมรับสถานการณ์

ฉุกเฉินและสาธารณภัยกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี

งบประมาณ 2565

1.เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ทบทวนบทบาทและ

ภารกิจตามที่ก าหนดไว้

ในแผนและฝึกซ้อม

ปฏิบัติในสถานการณ

จ าลองได้ถูกต้อง

แพทย์ พยาบาล 

เจ้าหน้าที่งาน

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 20 คน

ม.ีค.65 0 / นพ.ทนงศักด์ิ      

   พญ.ธิติพร  

พญ.ปวริศา พว.

จ าลอง  พว.พชัรา

20  อัตราการเสียชีวิต

ของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน

 (triage level 1) 

ภายใน 24 ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลระดับ A, 

S, M1 (ทั้งที่ ER และ 

Admit)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

และการใช้ AED ส าหรับ 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาท

นเรนทรและการฝึกซ้อม 

Emergency Response Team

1. เจ้าหน้าที่ รพ.

ชัยนาทนเรนทร มี

ความรู้ทักษะ ในการ

ช่วยชีวิตเบื้องต้oได้

อย่างถูกต้อง              

 2.ทบทวนบทบาท

หน้าที่ในการขอความ

ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

ก่อนทีมERTจะมาถึง

100 คน (กลุ่มย่อย 

รุ่นละ 20 คน 5 รุ่น )

 ก.ค-สค. 65 0 / พญ.ธิติพร 

พญ.ปวริศา พว.

จ าลอง พว.พชัรา 

 พว.ก าไล

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

19



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

21 1. ECS คุณภาพผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 50  / 

ร้อยละของ ER 

คุณภาพ / ร้อยละ

ประชากรเข้าถึง

บริการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการประชุมพัฒนาระบบ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

(ECS) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(Online ZOOM)

1.เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

เครือข่ายบริการใน

ระบบ ECS มีความรู้

และทักษะการพัฒนา

คุณภาพการบริหาร

จัดการ การให้บริการ

และการศึกษาทั้ง 12 

องค์ประกอบ

แพทย์EP, พยาบาล

ER,รพ.ชัยนาท

นเรนทร 20 คน 

สสจ .รพช. 30 คน 

สสจ. รวม50 คน

มิย.65 0 / พญ.ธิติพร  

พญ.ปวริศา พว.

จ าลอง พว.พชัรา

 พว.รุ่งทิพย์

22  อัตราการเสียชีวิต

ของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน

 (triage level 1) 

ภายใน 24 ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลระดับ A, 

S, M1 (ทั้งที่ ER และ 

Admit)

โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ดูแลผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาล

ในเครือข่ายจังหวัดชัยนาท ( 

Online ZOOM)

1.เพื่อให้บุคลากรของ

โรงพยาบาลมีความรู้

และทักษะการจัดการ

และการปฏิบัติการการ

ดูแลผู้ปุวยต้ังแต่ขั้น

เตรียมการก่อนส่งต่อ 

การดูแลและแก้ไข

ปัญหาระหว่างการส่งต่อ

บุคลากรในรพ.

ชัยนาทนเรนทร 29

 คนในรพช. 21 คน

 รวม50 คน

ม.ีค.65 0 / นพ.ณัฐกิตต์ิ  

พญ.ธิติพร และ

คณะ พว.จ าลอง 

พว.พชัรา พว.

สุรางค์

0

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รวมเงิน

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

23 โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

ศักยภาพคนไทยด้านทันต

สุขภาพ   ทุกกลุ่มวัย

ประชาชนชาวอ าเภอ

เมืองชัยนาทมีสภาวะ

ทันตสุขภาพดีขึ้น

 1.กลุ่มเด็กเล็ก 0-3

 ปี ที่มารับวัคซีนใน

โรงพยาบาล

ชัยนาทนเรนทร

1 ต.ค.64 -       30

 ก.ย.65

210,000 60,000 50,000 50,000 50,000

2..กลุ่มเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กใน

อ าเภอเมืองชัยนาท
3.กลุ่มเด็กวัย

ประถมศึกษาใน

อ าเภอเมืองชัยนาท

 4.กลุ่มผู้ปุวย

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

ที่มารับการรักษาที่

โรงพยาบาล

ชัยนาทนเรนทร

 5.กลุ่มผู้สูงอายุใน

ชมรมผู้สูงอายุใน

เขตอ าเภอเมือง

ชัยนาท

 6.กลุ่มผู้ปุวยหญิง

ต้ังครรภ์ที่มาฝาก

ครรภ์ที่โรงพยาบาล

ชัยนาทนเรนทร

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ

ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝุาย ทันตกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ทพ.วรากร   

ทพญ.พิมพ์สิริ 

 ทพญ.กัญญ์

วรา ทพญ.ภัท

ราพร 

ทพญ.พิชาภา 

 ทพ.ศิวกร

1.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ

 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 

(cavity free)         

2.อัตราการปุวยทาง

ทันตกรรมลดลง 5%
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210,000 60,000 50,000 50,000 50,000

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-มิ.ย.65ก.ค.-ก.ย. 65

24  ผ่านการรับรอง HA  

ขั้น 3

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงานบริการด้าน

สุขภาพ

110 คน ม.ค. - ก.ย. 65 59,400 19,800 19,800 19,800 ศูนย์พัฒนา

คุณภาพ

25  ผ่านการรับรอง HA  

ขั้น 3

โครงการรับการประเมินองค์กร

คุณภาพ

เพื่อรับการประเมิน

องค์กรคุณภาพ

115 คน ก.ค.-ก.ย. 65 144,200 144,200 ศูนย์พัฒนา

คุณภาพ

203,600 -         19,800    19,800    164,000   

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

26 1.บุคลากรทางการ

พยาบาลเข้าร่วม

ประชุม 100 %

1.เพื่อพัฒนาความรู้

บุคลากรด้านงาน IC

พ.ย.64 - ก.ย.65 13,000 4,000 3,000 3,000 3,000 ก.งาน IC

รวมเงิน

รวมเงิน

ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

จนท. รพ. ชัยนาท

นเรนทร จ านวน 4 

คร้ัง 100 คน

ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

การปูองกันและควบคุมการติด

เช้ือในโรงพยาบาล ประจ าปี 

2565

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ 1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงาน งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝุาย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ

ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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2.อัตราการติดเชื้อใน 

รพ.ลดลงตามค่า

เปูาหมาย

2.บุคลากรสามารถน า

ความรู้ความสามารถ

ด้านงาน IC ดูแลผู้ปุวย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

13,000 4,000 3,000 3,000 3,000

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

27 80% ของอัตราการ

เข้าถึงบริการของ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวยและ

ครอบครัวที่ประสบปัญหาทาง

สังคม

1.ให้บริการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยและครอบครัวที่

ประสบปัญหาทางสังคม

และเศรษฐกิจรายกรณี

มีความจ้าเป็นเร่งด่วน

หรือระหว่างส่งต่อ

หน่วยงานอื่น

ผู้ป่วยและ

ครอบครัวที่ประสบ

ปัญหาทางสังคม

ต.ค.64 - ก.ย.65 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย

2.จัดบริการสังคม

สงเคราะห์ใน รพ.ตาม

มาตรฐานวิชาชีพเพื่อ

สนับสนุนบริการและ

พัฒนาระบบสุขภาพที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ

รวมเงิน

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่  1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน   6. พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

หน่วยงาน …กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์…........................โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ้านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

จนท. รพ. ชัยนาท

นเรนทร จ านวน 4 

คร้ัง 100 คน

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

การปูองกันและควบคุมการติด

เช้ือในโรงพยาบาล ประจ าปี 

2565
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28 80% ของอัตราการ

เข้าถึงบริการของ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการสงเคราะห์นมผงเพ่ือ

การปูองกันการถ่ายทอดเช้ือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลูก (งบจากสสจ.

ชัยนาท)

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ทารกที่แม่ติดเชื้อ

เอชไอวี

 -  -  -  - น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

29 80% ของอัตราการ

เข้าถึงบริการของ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนาแนวทางการส่ง

ต่อและช่วยเหลือมารดา

ต้ังครรภ์ที่ใช้สารเสพติด 

(งบประมาณจาก สป.สธ)

เพื่อพัฒนาแนวทางการ

ส่งต่อและช่วยเหลือ

มารดาต้ังครรภ์ที่ใช้สาร

เสพติดให้ได้รับการ

ช่วยเหลือดูแลและ

สามารถเข้าถึงบริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

มารดาต้ังครรภ์ที่ใช้

สารเสพติด

20,000  -  - 20,000  - น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย

30 80% ของอัตราการ

เข้าถึงบริการของ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริการ

ช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรี

ที่ถูกกระท ารุนแรง 

(งบประมาณจาก สป.สธ)

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ในการคัดกรอง
ช่วยเหลือและส่งต่อเด็ก
และสตรีที่ถูกกระท า
รุนแรงให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มี
ประสิทธิภาพ

เด็กและสตรีที่ถูก

กระท้ารุนแรง

80,000  - 30,000  - 50,000 น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย

31 อัตราความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการคลินิก

วัยรุ่นวัยใส

โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น

และเยาวชนได้มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพที่เป็นมิตร

ส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชน

วัยรุ่นและเยาวชนอ.

เมืองชัยนาท

 -  -  -  -  - น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย

เป้าหมาย/จ้านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย.-ม.ิย.65ก.ค.-ก.ย. 65

32 อัตราความพึงพอใจ

ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วย

ใน 85%

โครงการพัฒนาระบบการคัด

กรองและส่งต่อผู้ปุวยนอกและ

ผู้ปุวยในที่ประสบปัญหาทาง

สังคม

เพื่อจัดบริการสังคม

สงเคราะห์ใน

โรงพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพเพื่อ

สนับสนุนบริการด้าน

การแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วย

ที่ประสบปัญหาทาง

สังคมให้ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือส่งต่อและ

สามารถเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรที่เหมาะสม

ผู้ป่วยนอกและ

ผู้ป่วยในที่ประสบ

ปัญหาทางสังคม

 -  -  -  -  - น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย

33 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการทางการได้ยิน (สปสช.โอน

เข้าเงินบ ารุง)

เพื่อให้ผู้พิการทางการ

ได้ยินสามารถกลับมาใช้

ชีวิตได้อย่างปกติและ

กลับมาได้ยินอีกคร้ัง

100 เคร่ือง 885,000  -  - 885,000  - น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย 

ร่วมกับกลุ่ม

งานโสต ศอ 

นาสิก

95% อัตราการเข้าถึง

ของผู้รับบริการที่มา

รับบริการของ

ศูนย์บริการคนพิการฯ

รพ.ชัยนาทนเรนทร

ล้าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ้านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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34 โครงการศูนย์บริการคนพิการ

ทั่วไปรพ.ชัยนาทฯ (จาก

เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา)

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการ

ขึ้นทะเบียนผู้พิการและ

ได้รับสิทธิประโยชน์

ส้าหรับคนพิการอย่าง

ครบถ้วน

ผู้พิการที่มารับ

บริการจังหวัด

ชัยนาท

25,000  - 25,000  -  - น.ส.จนันท์พร 

 มันทุ่ย

1,110,000 25,000 80,000 930,000 75,000

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

35 1) ร้อยละการคัดกรอง

เบาหวานความดัน

โลหิตBMI, LDL

 - มีการคัดกรอง

เบาหวาน ความดัน

โลหิต โรคอ้วน  ≥ 90%

 - ประชากรอายุ> 

35 ปี

ต.ค.63-ก.ย.64 เวชกรรม   -   -   - รพ. สต/รพช./

วสค/NCD 

Clinic

 2)ร้อยละการคัด

กรองภาวะแทรกซ้อน

DM,HT, CVD Risk,ตา

 ไต เท้า

 - คัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต 

เท้า CVD Risk ≥60%

 - ผู้ปุวยDM & HT

1) ร้อยละของผู้ปุวยที่

ใช้Telemedicine

 ต.ค.63-ก.ย.64 1,000 250 250 250 250

2) ร้อยละของผู้ปุวยที่

ส่งยาทาง รพ. สต

3) ร้อยละของผู้ปุวยที่

ท าHome BP, Home

 BS

รวมเงิน

2)  New normal NCD : 

Telemedicine/Home BP, 

Home BS/ NCD Clinic Plus in

 รพ. สต, รพช/ Social Line, 

Youtube การดูแลตนเอง/ การ

ส่งยาทางไปรษณีย์ รพ. สต.

พร้อมความรู้คู่การใช้ยา ยากิน 

ยาฉีดอินซูลิน

 -ผู้ปุวย DM ในเขต

เมืองแต่ละอ าเภอ

 - ปรับการดูแลโรค

NEW Normal NCD 

ใกล้บ้าน มียา มีการ

ติดตามระดับน้ าตาล

และความดันโลหิตการ

ดูแลตนเอง

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สาขาโรคติดต่อเรื้อรัง 

(โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง)                           

1) Screening DM & HT & 

Complication การคัดกรองDM,

 HTความอ้วน ไขมัน LDL, CVD

 Risk ตา ไต เท้า 
 - จัดระบบประมวลผล

การคัดกรองผล สะท้อน

ข้อมูลผู้รับผิดชอบ

 - ทีม NCD/รพ. สต

,รพช/OPD/วสค.

รพ. สต/รพช./

วสค/NCD 

Clinic

95% อัตราการเข้าถึง

ของผู้รับบริการที่มา

รับบริการของ

ศูนย์บริการคนพิการฯ

รพ.ชัยนาทนเรนทร

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่  1  เร่ือง   การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)    คกก. NCD Clinic     โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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4) ร้อยละ NCD 

คุณภาพที่ รพ. สต, 

รพช ผ่าน

5) มีส่ือความรู้ทาง 

Social Line, 

Youtube

6) มีความรู้ควบคู่การ

ใช้ยา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

3) Life style modification 

DM & HT

 ม.ค.-ก.ย.65 6,500 3,000 2,000 1,500

 - ควบคุมระดับน้ าตาล

ได้ดี  ≥ 40%

 - ควบคุมความดัน

โลหิตได้ดี≥ 60%

1) มีผลการประชุม

และสรุปผล ปรับสู่

การปฏิบัติแนว

ทางการดูแลผู้ปุวย

อย่างน้อย 3คร้ัง/ปี

ม.ค.-ก.ย. 65 750 250 250 250 รพ. สต/รพช./

วสค/NCD 

Clinic

2) มีแนวทางการดูแล

ผู้ปุวยDM & HT ปี 

2565 จังหวัดชัยนาท

8,250 250 3,500 2,500 2,000รวมเงิน

ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน

4) Conference and Dialogue

 KM : การประชุมกลุ่มการดูแล

ผู้ปุวยCase Conference 

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันDM &

 HT และ Problem caseการส่ง

ต่อผู้ปุวย

 - การปรับการดูแล

ผู้ปุวยที่มี

ภาวะแทรกซ้อนและ

difficult case ให้มี

มาตรฐาน มีระบบส่งต่อ

ผู้ปุวยเบาหวาน-ความ

ดันโลหิตสูง

 - ทีมดูแลDM & 

HTรพ. สต/รพช./

รพท (80คน)

2)  New normal NCD : 

Telemedicine/Home BP, 

Home BS/ NCD Clinic Plus in

 รพ. สต, รพช/ Social Line, 

Youtube การดูแลตนเอง/ การ

ส่งยาทางไปรษณีย์ รพ. สต.

พร้อมความรู้คู่การใช้ยา ยากิน 

ยาฉีดอินซูลิน

 -ผู้ปุวย DM ในเขต

เมืองแต่ละอ าเภอ

 - ปรับการดูแลโรค

NEW Normal NCD 

ใกล้บ้าน มียา มีการ

ติดตามระดับน้ าตาล

และความดันโลหิตการ

ดูแลตนเอง

1) ร้อยละการควบคุม

ระดับน้ าตาล ความดัน

โลหิตได้ดี /ร้อยละ

ของการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน

 - บุคลากรมีทักษะใน

การให้ค าแนะน าการ

ดูแลตนเองแก่ผู้ปุวย

 - บุคลากรรพ. สต/

รพช.(80 คน)

รพ. สต/รพช./

วสค/NCD 

Clinic - การดูแลตนเอง ใช้ชีวิต 24 

ชั่วโมงกินอยู่เป็นกับเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงและ ปูองกัน

การเกิดเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงในกลุ่มเส่ียง

 - ผู้ปุวย DM& HT 

(100คน)

ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

36 1. อัตราผู้ปุวย DM 

รายใหม่จากกลุ่ม

เส่ียงเDM-HTรายใหม่

จากกลุ่มเส่ียงและ

สงสัยปุวย HT ลดลง

โครงการพัฒนาและส่งเสริม

ศักยภาพกลุ่มวัยท างาน

เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท

1.เพื่อพัฒนาการ

ด าเนินงานคลินิก NCD 

1. รพ.สต. 12 แห่ง 

ศสม. 1 แห่ง  เครือข่าย

อ าเภอเมืองชัยนาท

1. รพ.สต. 12 แห่ง

 ศสม. 1 แห่ง

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000 50,000 30,000 วสค./สสอ.

เมืองชัยนาท

1.ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน

กิจกรรมโครงการ

2.กลุ่มอสม และ

ประชาชนกลุ่ม

เส่ียง/ผู้ปุวยโรค 

DM-HT เขตอ าเภอ

เมืองชัยนาท
2. พัฒนาการด าเนินงานคลินิก 

NCD  เครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท

3. ผู้ปุวย DM,HTที่

ควบคุมไม่ได้ ใน

เขตอ าเภอเมือง

ชัยนาท

2. ร้อยละของผู้ปุวย

โรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมได้ดีเพิ่มขึ้น

2.เพื่อพัฒนาความรอบ

รู้ด้านสุขภาพของ

ประชาชนกลุ่มเส่ียงและ

กลุ่มปุวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงได้

 รับการส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ และเข้าถึง

ข้อมูลด้านสุขภาพที่

ถูกต้องและเหมาะสม

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่   1   เร่ือง ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellence

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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3.จัดท าส่ือ/ช่องทางการส่ือสาร

สุขภาพจัดท าปูายประชาสัมพันธ์

 จัดท าแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพชุมชนที่ทันสมัยใน

ชุมชน

3. ประชาชนแก่กลุ่ม

เส่ียงและกลุ่มปุวย 

DM-HT สามารถ

วิเคราะห์ ประเมินและ

ตัดสินใจปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

4.พัฒนาแกนน าสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขด้านความ

รอบรู้ด้านสุขภาพของตนเองและ

น าไปเผยแพร่สู่ชุมชน/ประชาชน

ในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มปุวย DM-HT

4.เพื่อให้ผู้ปุวย DM-HT

 มีความรู้ในการดูแล

ตนเองไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน

สามารถควบคุมได้ดี

 5.การดูแลผู้ปุวยเร้ือรังแบบองค์

รวม (Holistics care & Home 

health care )

 5. เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมในการดูแลตนเอง

ของผู้ปุวย

เปูาหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
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 6.พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ในผู้ปุวยเบาหวานโรคความดัน

โลหิตสูง ที่ควบคุมไม่ได้

 6.แกนน าสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข

น าความรู้ในการดูแล

ภาวะสุขภาพกลุ่มเส่ียง

และกลุ่มปุวยโรคเร้ือรัง

ไปเผยแพร่ให้ประชาชน

ที่ตนเองรับผิดชอบดูแล

ได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นและ

ได้คุณภาพ 6.ร

80,000 0 50,000 30,000 0

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

37  - จ านวนผู้บริจาค

อวัยวะจากผู้ปุวย

สมองตาย

จัดอบรมวิชาการเรื่อง

กระบวนการการเจรจารับ

บริจาคอวัยวะและดวงตา

ต.ค.64-ก.ย.65 17,000      10,000    7,000      SP ปลูกถ่ายอวัยวะ

 - จัดประชุมวิชาการ

 - ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนที่

 -ประชุมคณะกรรมการ

 - จ านวนผู้ยินยอม

บริจาคดวงตาจาก

ผู้ปุวยเสียชีวิต

 - จ านวนผู้แสดง

ความจ านง

บริจาคอวัยะและ

ดวงตา

เพื่อเพิ่มช่องทางการ

ส่ือสารประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้และความ

ร่วมมือระหว่างบุคลการ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการของการ

บริจาคอวัยวะและ

ดวงตาทั้งในและนอกให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 เร่ืองพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงาน   SP ปลูกถ่ายอวัยวะ  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปูาหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงิน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที-่ถึงวันที)่
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17,000      -         10,000    7,000      -         รวมเป็นเงิน

 - จ านวนผู้แสดง

ความจ านง

บริจาคอวัยะและ

ดวงตา

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการของการ

บริจาคอวัยวะและ

ดวงตาทั้งในและนอกให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

38 อตัราเจา้หน้าที่ปฏิบติั

ใหม่ได้รับการ

ปฐมนิเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานใหม่ เจา้หน้าที่ปฏิบติังาน
ใหม่ มีความเขา้ใจ
นโยบายการปฏิบติังาน

เจา้หน้าที่

ปฏิบติังานใหม่ 80

 คน

เม.ย.-มิ.ย.65       30,000     30,000 คกก.HRD

30,000      -         -         30,000    -         -           

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

39 ตัวชี้วัดของการตรวจ

ราชการผ่านเกณฑ์

รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณี

ปกติและนิเทศงานสาธารณสุข

ผสมผสาน จังหวัดชัยนาท

เพือ่ประเมินผลการ
ปฏิบติังานตาม
นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบงาน 

120 คน/คร้ัง 

จ านวน 4 คร้ัง

ปงีบประมาณ 

2565

      40,000     20,000            -       20,000 พรส.

40,000      -         20,000    -         20,000    -           

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2  พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานพฒันาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ ผู้รับผิดชอบ

รวมเงนิ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2  พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝ่าย    คกก.HRD  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รวมเงนิ

เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

40 พิธเีทดิเกียรติคุณค่าพยาบาล 1ถา่ยทอด

ภาระหน้าที่พยาบาล

จากรุ่นพีสู่่รุนน้อง

 ก.ย. 2565 4,600 4,600      

2.ปลูกจติส านึกความ

เปน็พยาบาลที่ดี

3.สร้างเสริมทัศนะคติ

เชิงบวกพยาบาล

41 1.หวัหน้าหอผู้ปว่ย/

หน่วยตัวแทนเขา้

ประชุมงาน/100%

โครงการประชุมหวัหน้าหอผู้ป่วย /

หน่วยงาน

1.เพือ่น านโยบายสู่

การปฏิบติั

30คน พ.ย.64-ก.ย.65  หวัหน้า

พยาบาล

2.นโยบายได้รับการ

ถา่ยทอดสู่หอผู้ปว่ย/

หน่วยงาน 100%

2.แลกเปล่ียนเรียนรู้

ปญัหาอปุสรรคและ

ร่วมกนัแกไ้ข

42 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 20 คน พ.ย.64-ก.ย.65 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 หวัหน้า

พยาบาล

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กร

2.ผลการด าเนินงาน

องค์กรพยาบาลบรรลุ

เปา้มาย

3.ขอ้ร้องเรียนของ

บคุลากรลดลง = 0

กลุ่มเปา้หมายได้แก่

พยาบาลวิชาชีพ

หวัหน้ากลุ่มงานแขกผู้

มีเกยีรติเขา้ประชุม

มากกว่า 80%

พธีิเทิดเกยีรติ 

จ านวน 150 คน)

หวัหน้า

พยาบาล

พยาบาล

1.คณะกรรมการ

บริหารองค์กรเขา้

ประชุม > 80%

1.แกไ้ขปญัหา

อปุสรรคในการ

ปฏิบติังานของ

องค์กรพยาบาล

2.คุณภาพการบนัทึก

ทางการพยาบาล

ทางการพยาบาล > 80

 %

2.การตรวจประเมินคุณภาพความ

สมบรูณ์ของบนัทึกทางการพยาบาล

วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2  พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข
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43 พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มเปา้หมายเขา้

ประชุมมากกว่า 80%

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์

ความรู้ทางการพยาบาลความรู้

ทางการพยาบาล

1.พฒันาศักยภาพ

ด้านบริการพยาบาล

ใหแ้กพ่ยาบาล

ผู้ปฏิบติังาน

60 คน  พ.ย.64-ก.ย.65 8,000 8,000 หวัหน้า

พยาบาล

2.ลดความเส่ียง/ขอ้

ร้องรียนเร่ือง

ปฏิบติัการพยาบาล

ขัน้พืน้ฐาน

3.เพมิพลูสมรรถนะ

หลักของพยาบาล

44 1.อตัราของหอผู้ปว่ย 

หน่วยงานผ่าน

ประเมินคุณภาพการ

ระดับ 4มากกว่า 80%

1.เพือ่ใหบ้คุลากรมี

ความรู้ทักษะในด้าน

คุณภาพ บริการ

พยาบาล

140 คน ( 70 คน 

x 2 คร้ัง)

พ.ย.64-ก.ย.65 13,000 4,000 5,000 4,000 หวัหน้า

พยาบาล

2จ านวนคู่มือ

มาตรฐานการ

พยาบาลครบทุก

หน่วยงาน

2.เพือ่ใหผู้้รับบริการ

ได้รับบริการตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

และปลอดภัย

3.มีการพฒันา

คุณภาพการพยาบาล

 อย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ

พัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA) 

(เครือข่ายจังหวัดชัยนาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
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45 1.ร้อยละของ

คณะกรรมการที่ร่วม

ประชุมมากกว่า80%

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

เขตสุขภาพที ่3

1.เพือ่ใหบ้คุลากรมี

ความรู้ทักษะในด้าน

คุณภาพบริการ

พยาบาล

150 คน (1 คร้ัง) พ.ย.64-ก.ย.65 10,000 5,000 5,000 หวัหน้า

พยาบาล

2.ร้อยละคามพงึพอใจ

ของคณะกรรมการที่

ร่วมประชุม

2.เพือ่ใหผู้้รับบริการ

ได้รับบริการตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

และปลอดภัย

 35 คน (2 คร้ัง)

3.มีการพฒันา

คุณภาพการพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง

46 1.อตัราการเขา้ประชุม

 ของกลุ่มเปา้หมาย  

มากกว่า 90 %

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งต่อ

ผู้ป่วย (ระบบ Refer  )

1.เพือ่ใหบ้คุลากรมี

ความรู้ทักษะในด้าน

การส่งต่อผู้ปว่ย

        70 คน      

  ( พยาบาล)

พ.ย.64-ก.ย.65 0 0 หวัหน้างาน

อบุติัเหตุ

และฉกุเฉนิ

2.ลดอบุติัการณ์       

 ไม่พงึประสงค์ใน

ระหว่างการส่งต่อ

ผู้ปว่ย                  

 3.เพิม่ความ

ปลอดภัยทั้งผู้ปว่ย

และเจา้หน้าที่

 

43,600 6,000 12,000 19,000 6,600

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

รวมเงนิ
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47 ร้อยละของนักศึกษา

แพทย์เขา้ร่วม

การแลกเปล่ียนเรียนรู้

แต่ละคร้ัง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนนักศึกษาแพทย์

 โรงพยาบาลร่วมสอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

1.นักศึกษาแพทย์ได้

เรียนรู้ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์กบั

ผู้เชี่ยวชาญ สามารถ

น าความรู้ที่ไป

ประยุกต์ใช้  ใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อ

ประชาชนได้

26 คน  พ.ค.65 - ก.ย.

65

699,600 - - 349,800 349,800 นพ.สุภวุฒิ 

อนิทรเกษตร

2.นักศึกษาแพทย์ได้ใช้

แหล่งเรียนรู้จาก

www.UpToDate.com

 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ตัวนักศึกษาและ

ผู้ป่วยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

- -

699,600 - - 349,800 349,800รวมเงนิ

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)    องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พฒันาระบบบริการทุกระดับ ใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน และยุทธศาสตร์ ที่ 2 พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข
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48 1. ระดับความพงึพอใจ

ในการปฏิบติังานของ

บคุลารเพิม่ขึน้

เพือ่พฒันาบคุลากร
ใหม้ีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต

ปงีบประมาณ 

2565

      10,000       5,000       5,000 คกก.รพ.

คุณธรรม

จริยธรรม

2. อตัราขอ้ร้องเรียน

ด้านพฤติกรรมลดลง
เพือ่ลดความเส่ียง
และขอ้ร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ

49 บคุลากรที่มีคุณสมบติั

ผ่านการประเมินผล

งานวิชาการ

โครงการจัดท าวารสารวิชาการ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ส่งเสริม
ความกา้วหน้าด้าน
การประเมินผลงาน
วิชาการ

2 คร้ัง/ป ี คร้ังละ 

200 เล่ม

ปงีบประมาณ 

2565

      40,000   20,000.0   20,000.0 คกก.พฒันา

ทรัพยากร

บคุคล

50,000      -         25,000    5,000      20,000    -           

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาล

ชัยนาทนเรนทร ประจ าปี 2565 : 

บรรยายพเิศษ/อบรม, ปฏิบติัธรรมในวัน

ส าคัญ, ปฏิบติัธรรมส าหรับผู้เกษยีณอายุ

ราชการ, ประชุม คกก.ด าเนินงาน รพ.

คุณธรรม-จริยธรรม

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2  พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานพฒันาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

รวมเงนิ

ผู้รับผิดชอบ
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50 1.หน่วยงานที่พบความ

เส่ียงทางด้านสุขภาพ 

ได้รับอปุกรณ์ปอ้งกนั

อนัตรายส่วนบคุคล   

2.เจา้หน้าที่มีความรู้

เร่ืองการปอ้งกนัส่ิง

คุกคามสุขภาพผ่าน

เกณฑ์

ป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพด้วยอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล Personal 

Protection  Equipment (PPE) 

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

1. เพือ่ควบคุมและ

ปอ้งกนัส่ิงคุกคาม

สุขภาพในการ

ปฏิบติังาน             

 2. เพือ่สร้างความ

ตระหนักใหก้บั

เจา้หน้าที่ในการ

ปอ้งกนัส่ิงคุกคาม

สุขภาพ                

3. เพือ่ส่งเสริมขวัญ

และก าลังใจใหก้บั

เจา้หน้าที่ด้าน

สวัสดิการความ

ปลอดภัยในการ

ปฏิบติังาน

หน่วยงานที่มีความ

เส่ียง จ านวน  7

หน่วยงาน (จา่ย

กลาง ช่างซ่อม

บ ารุง กายอปุกรณ์

 ออร์โธปกิดิกส์ 

อาคารสถานที่  

โภชนาการ  

ซักฟอก)  จ านวน

ทั้งหมด  60 คน

ตุลาคม 2564- 

กนัยายน 2565

10,000 10,000 กลุ่มงานอา

ชีวเวชกรรม

10,000 10,000

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2  พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

รวมเงนิ
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51 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

50 เม.ย.-ก.ย. 65 15,000 15,000 มณท์ธ

ภัชรด์/

คณะกรรมกา

รวิจยั

2. จ านวนนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยี

สุขภาพที่คิดค้นใหม่

หรือพฒันาต่อยอด

15,000 0 15,000

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2 พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข

รวมเงนิ

โครงการพัฒนางานวิจัย/ นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์

เพือ่พฒันาระบบ 

องค์กร และ

หน่วยงานของ

โรงพยาบาลใหม้ี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้

ด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสุขภาพ

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝ่าย วิจยัและพฒันา  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กจิกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลา (ต้ังแต่

วันที่ - ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

52 1.คุณภาพข้อมูล

สาเหตุการตายถูกต้อง

 >25%

2.คุณภาพข้อมูล

บริการสุขภาพ

>95%  

3.ความถูกต้องของ

การสรุปโรค หัตถการ

และการให้รหัสโรค 

>95%

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง

 การสรุปโรค การผ่าตัด และ

หัตถการในเวชระเบียน การเขียน

หนังสือรับรองการตาย

1.เพือ่พัฒนาความรู้

และทักษะเกีย่วกับการ

สรุปวินิจฉัยโรค 

หัตถการได้อย่างถูกต้อง 

2.สามารถเขียนหนังสือ

รับรองการตายได้ถูกต้อง

3.สามารถบันทึกข้อมูล

ส าคัญในเวชระเบียนได้

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ตามเกณฑ์คุณภาพการ

บันทึกเวชระเบียนของ

กระทรวงและสปสช.

1.แพทย์เพิม่พูน

ทักษะทีจ่บใหม่ 

ปี 2565 ครบ 

100%

2.แพทย์ของ รพ.

ชัยนาทนเรนทรที่

จบใหม่รวมแพทย์

แต่ละแผนกและ

แพทย์รพช. ละ 2

 ท่านรวม 50 ท่าน

3.เจ้าหน้าที่

เวชสถิติ 20 คน 

4.พยาบาล 20 คน

เดือน มิถุนายน-

 กันยายน 2565

(รอแพทย์

จบใหม)่

25,000 25,000 คณะ

กรรมการพัฒนา

คุณภาพ

การบันทึก

เวชระเบียน

ล าดับ

ตัวชีวั้ดโครงการ 

(สอดคล้องกับ KPI 

กสธ. และ รพ.)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-ถึง

วันที่)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที ่3 เร่ือง พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน /ทีม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

53 1.คุณภาพข้อมูล

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย

ใน มีความ

ถูกต้อง >85%

2.ความถูกต้องของ

การวินิจฉัย

โรคและการให้รหัส

โรคผู้ป่วยนอก

และผู้ป่วยใน 

>85 %

โครงการตรวจสอบคุณภาพการ

บันทึกเวขระเบียน (Medical 

record Audit) และการ

ตรวจสอบการให้รหัสโรค ICD

1.เพือ่ให้ได้ข้อมูล

ครบถ้วน ถูกต้อง 

สามารถน ามาใช้

วางแผนบริการ  

service plan    2.

จัดการข้อมูลในคลัง

สุขภาพHDC ด้าน

สุขภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.สุ่มและตรวจ

เวชระเบียนผู้ป่วย

นอกตามเกณฑ์

ก าหนดจ านวน 

1,200 ฉบับ/2 

รอบ

2.สุ่มและตรวจ

เวชระเบียน

ผู้ป่วยในตาม

เกณฑ์ก าหนด 

จ านวน 800 

ฉบับ/4 รอบ

ตุลาคม 2564

ถึง กันยายน 

2565

เบิกจากงบ

 P4P

คณะ

กรรมการพัฒนา

คุณภาพ

การบันทึก

เวชระเบียน

ร่วมกับกลุ่มการ

พยาบาล

25,000

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

รวมเงนิ

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ

ตัวชีวั้ดโครงการ 

(สอดคล้องกับ KPI 

กสธ. และ รพ.)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-ถึง

วันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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54 โครงการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล

บริการสุขภาพ ตามโครงสร้าง

มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข

1.เพือ่พัฒนาคุณภาพ

ของข้อมูลพืน้ฐาน

บริการสุขภาพของ

โรงพยาบาล

  72 หน่วยงาน

1.ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของ

โรงพยาบาล

2.เพือ่ปรับปรุงคุณภาพ

ข้อมูลตามโครงสร้าง

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ

2.แนะน าน าการบันทึกข้อมูลตาม

มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

3.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ

สารสนเทศของหน่วยบริการ และ

ส่งออกข้อมูล ผ่านระบบคลังข้อมูล

ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health

 Data Center: HDC)

4.ติดตามประเมินผลคุณภาพข้อมูล

ด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ตามโครงสร้าง

มาตรฐานข้อมูลด้าน

สุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข

นางสาวศรี

สุนันท์  หาคม

3.เพือ่จัดเตรียม

โครงสร้างข้อมูล

พืน้ฐานบริการสุขภาพ

ทีส่ าคัญและจ าเป็น

ส าหรับการแลกเปล่ียน

และเชือ่มโยงข้อมูล

สุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที ่3 เร่ือง พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝ่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชีวั้ดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที ่- 

ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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55 โครงการพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีสุขภาพ

1.พัฒนานวัตต 

กรรม 2 เร่ือง

ตค 64- กย65 1.นางสาววรรณ

จิกา  เพ็ชรผ้ึง

1.ส ารวจความต้องการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานของ

หน่วยบริการ

2.ต่อยอด

นวัตกรรม/

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 เร่ือง

2.นายวาทิต    

เสร็จกิจ

2.พัฒนานวตกรรมหรือเทคโนโลยี

ในการปฏิบัติงาสนของหน่วยบริการ

3.นางสาวศรี

สุนันท์  หาคม

3.จัดหาเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยบริการ

4.นายวรัตถ์  อยู่สี

4.ติดตามและพัฒนาต่อยอดนวตก

รรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยบริการ

5.นายณัฐพล    

       เอีย่มเต็ง

5.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน

6.ติดตามประเมินผล

1.เพือ่พัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสุขภาพ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จ านวนนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีสุขภาพที่

คิดค้นใหม่หรือที่

พัฒนาต่อยอด

2.เพือ่ต่อยอด

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสุขภาพ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3.ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรม/

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 เร่ือง

3.เพือ่ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานของ

หน่วยบริการ

ล าดับ ตัวชีวั้ดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที ่- 

ส้ินสุดวันที่)
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56 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการ

รักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์

1.เพือ่พัฒนาระบบการ

จัดการและก าหนด

ขัน้ตอนในการน าไป

ปฏิบัติด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศ

 1 ระบบ

ตค 64- กย65 นางสาวศรีสุนันท์  

หาคม

1.ปรับปรุงและวางระบบโครงสร้าง

และบทบาท ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายวรัตถ์  อยู่สี

2. ปรับปรุงและวางระบบการ

จัดการความเส่ียงในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรัตถ์  อยู่สี

3.ปรับปรุงและวางระบบการจัดการ

ความมัน่คงปลอดภัยในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรัตถ์  อยู่สี

4.ปรับปรุงและวางระบบการจัดการ

ศักยภาพของทรัพยากรในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐพล       

เอีย่มเต็ง

5.ปรับปรุงและวางระบบการจัดการ

ห้อง Data Center

4.เพือ่ให้ประชาชนมี

ความปลอดภัย เชือ่มัน่ 

ในการเข้าใช้บริการใน

ระบบบริการสุขภาพ

นายวรัตถ์  อยู่สี

6.ติดตามประเมินทุก 3 เดือน นางสาวศรีสุนันท์

3.เพือ่ความมัน่คง

ปลอดภัย ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากการคุกคามจากภัย

ต่างๆ

2.เพือ่ปรับปรุงพัฒนา

ระบบการจัดการ

คุณภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ อย่าง

ต่อเนือ่ง

โรงพยาบาลผ่านการ

ประเมินคุณภาพด้าน

การรักษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์    

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพระดับพัฒนา

คะแนนประเมิน     

ร้อยละ 80

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที ่- 

ส้ินสุดวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)
ล าดับ ตัวชีวั้ดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

รวมเงนิ
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57 หน่วยงานสามารถส่ง

รายงานระเมินผลการ

ควบคุมภายใน

ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันเวลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง

เจา้หน้าท่ีมีความรู้

เขา้ใจระบบควบคุม

ภายในการบริหาร

ความเส่ียง

เจ้าหน้าที ่80 คน ม.ค 65. - ก.ย.65      30,000    30,000 จ.ส.อ.ฉัตร

ชัย เปจะโปะ

30,000     -        -        30,000   -        

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

58 1. เพือ่เสริมสร้าง

ให้ข้าราชการ

ปฏิบัติตนตาม

วินัยของข้าราชการ

ธ.ค.64-ม.ีค.65

2 เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร

ให้สุจริต โปร่งใส

สสอ.เมือง

ชัยนาท

 ตัวชี้วัด และเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

การเสริมสร้างและพัฒนา

ทางด้านจริยธรรม และการ

รักษาวินัย ของข้าราชการ      

   1.อบรมการเสริมสร้างวินัย

และจริยธรรม ของเจ้าหน้าทีใ่น

สังกัด

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที ่ 5  พัฒนาระบบบริการจัดการทีดี่โดยหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล ำดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที ่- 

ส้ินสุดวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

นส.จรรยา 

ตรีนก

รวมเงนิ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที ่ 5  พัฒนาระบบบริการจัดการทีดี่โดยหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มงาน  กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ล ำดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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59 จนท.สสอ

 และ เจ้าหน้าที่

จ านวน 30 คน

60

  -ผู้ตรวจประเมิน

 -ผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยรับตรวจ

 ตัวชี้วัด และเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

การสร้างความตระหนักรู้เก่ียวการ

ป้องการทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด

1.อบรมความรู้แก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ

การป้องกันเรียกรับสินบน/การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การเร่ียไร

การประเมินหลักฐาน

เชิงประจักษ์

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

1. เพื่อประเมินผล

ด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัด

นส.จรรยา 

ตรีนก

สสอ.เมือง

ชัยนาท

2.เพื่อพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน

ให้ มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตามหลัก

ธรรมาภิบาล

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ของหน่วยงานในสังกัด 

-สสจ. รพท  รพช. และ สสอ.

ต.ค.64.- กย.65

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมิน 

ITA

3.เพื่อน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงพัฒนา

องค์กรด้านคุณธรรม

และความโปร่งใส

ต.ค.64.- กย.65

ต.ค.64.- กย.65
2.สร้างกลไกป้องกัน

การทุจริต

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1 สร้างความตระหนัก

ให้ผู้บริหารทุกระดับ

มีความพร้อมรับผิด 

(Accountability)

ต.ค.64.- กย.65 นส.จรรยา 

ตรีนก

สสอ.เมือง

ชัยนาท

ระยะเวลา(ต้ังแต่

วันที่-ถึงวันที่)
ล ำดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

กลุ่มงาน  กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที ่ 5  พัฒนาระบบบริการจัดการทีดี่โดยหลักธรรมาภิบาล

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

61 1. สถานีวิทยุ สวท.

ชัยนาท 12 คร้ัง

ต.ค.64 - ก.ย.

 65

งาน

ประชาสัมพั

นธ์
2. สถานีวิทยุ SPICE

 FM99.5  48 คร้ัง

ทุกวันพุธ (4 

คร้ัง/เดือน)

24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3. เสียงตามสาย

เทศบาลเมืองชัยนาท

ต.ค.64 - ก.ย.

 65
12 คร้ัง

4. นสพ.ท้องถิน่ 4 

ฉบับๆ ละ 24 คร้ัง

ฉบับละ 2 

คร้ัง/เดือน

48,000 12,000 12,000 12,000 12,000

2.คกก.ทีป่รึกษา รพ.

และส่ือมวลชนเข้าร่วม

ประชุมและให้การ

สนับสนุนกิจกรรม รพ.

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจอัน

ดีระหว่าง รพ.กับประชาชน 

รวมถึงสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และส่ือมวลชน

5. Website / Page

 Facebook รพ.

ชัยนาทนเรนทร 250

 คร้ัง

ต.ค.64 - ก.ย.

 65

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่6   เร่ือง  พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  ……งานประชาสัมพันธ์……….. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้รับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ รพ.ชัยนาทนเรนทร

 ประจ าปี 2565

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

1.เพือ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารโรงพยาบาลและ

ข่าวสารด้านสุขภาพและโรค

ตามสถานการณ์ผ่านส่ือมวลชน

ช่องทางต่างๆ

1.ส่ือมวลชนท้องถิน่มี

การเผยแพร่ข่าวสาร

บทความ/ภาพกิจกรรม

ให้ประชาชนทัว่ไปร้อย

ละ 100
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6.Website ส านัก

สารนิเทศ ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 200 คร้ัง

ต.ค.64 - ก.ย.

 65

งาน

ประชาสัมพั

นธ์

7. ประชุม คกก.ที่ ต.ค.64 - ก.ย.

 65

8,150 8,150

ปรึกษา รพ.และ

3.ผู้ติดตามข่าวสาร รพ. ส่ือมวลชน

ผ่าน Page Facebook ต.ค.64 - ก.ย.

 65รพ.เพิม่ขึน้ร้อยละ 5

80,150 18,000 18,000 18,000 26,150

8. จัดท าโปสเตอร์/

ไวนิลประชาสัมพันธ์ 

12 คร้ัง

3.เพือ่สร้างภาพลักษณ์ทีดี่แก่

รพ.ชัยนาทนเรนทร

(วันตามที่

ได้รับ

มอบหมาย)

รวมเงนิ

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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62 โครงการฟ้ืนฟูศักยภาพแกนน า

และสมาชิกชมรมจิตอาสาแม่

และเด็ก เครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท

1.ประชุมชีแ้จงภาคีเครือข่ายที่

เกีย่วข้องในการด าเนินงาน

ธ.ค.64 - ม.ค.

65

๑. เวช

กรรมสังคม

๒. สสอ.

เมืองชัยนาท

ม.ค.-มี.ค.64     15,000   15,000

3.ติดตามเย่ียมเสริมพลังชมรม

จิตอาสาแม่และเด็กระดับต าบล

และหมูบ่้าน

ก.ค.-ก.ย.65

    15,000        -    15,000

ผู้รับผิดชอบ

1.อัตราส่วนการตาย

มารดาไทยไม่เกิน 17 

ต่อแสนการเกิดมีชีพ

2.ร้อยละของเด็กอายุ 

0-5 ปี มีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 85 

3.ร้อยละของเด็ก 0-5 

ปี สูงดีสมส่วนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 64 (เฉล่ีย

ทีอ่ายุ 5 ปี ชาย 113 

ซม. หญิง 112 ซม.)

1.เพือ่พัฒนาคุณภาพบริการ

มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

2.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมใน

การดูแลสุขภาพหญิงวัยเจริญ

พันธ์ุ หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลัง

คลอด และการดูแลหลังคลอด

ทัง้มารดา ทารกแรกเกิดจนถึง

อายุ 5 ปี 

3.เพือ่สร้างภาคีเครือข่ายช่วย

ผลักดันและสนับสนุนการดูแล

สุขภาพเด็ก0-5 ปี

แกนน าสมาชิกชมรม

จิตอาสาแม่และเด็ก 

จ านวน 6๐ คน       

 - วิทยากรและคกก.

จ านวน 10 คน

รวมเป็นเงนิ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่  6   เร่ือง พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

2.ประชุมพบปะแกนน าและ

สมาชิกชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก

เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท

กิจกรรมหลัก : ประชุมชีแ้จงภาคีเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมืองชัยนาท, ประชุมพบปะแกนน าและสมาชิกชมรมจิตอาสาแม่และเด็กเครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

ศักยภาพคนไทยกลุม่วัยเรียน

และวัยรุน่

กิจกรรมหลัก                       

           1.ประชุมชีแ้จงภาคี

เครือข่ายทีเ่กีย่วข้องในการ

ด าเนินงานและจัดต้ังทีม

เครือข่ายดูแลเด็กไทยวัยเรียน

และวัยรุ่น ระดับต าบล ระดับ

อ าเภอ
2.ด าเนินการคัดกรองภาวะ

โภชนาการในเด็กกลุ่มวัยเรียน 

บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล เพือ่

วางแผนการด าเนินงาน

3.จัดอบรมและท ากิจกรรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่ม

เด็กมีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน

4.ติดตามและประเมินผลการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่ม

เด็กมีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน

63 ร้อยละของเด็กวัยเรียน

 สูงดีสมส่วน

1. เพือ่ให้เด็กวัยเรียนทีม่ีภาวะ

เร่ิมอ้วน และอ้วนได้รับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วนลดลง

1. นักเรียนในเขต 

อ าเภอเมืองชัยนาท  

200 คน

ธ.ค.64-ส.ค.65     42,400 42,400 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

2. เพือ่ให้โรงเรียนและภาคี

เครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง มีส่วนร่วม

ในการขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานแก้ไข

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่6 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

อัตราการคลอดมีชีพใน

(หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่

เกิน 34 ต่อ ประชากร

หญิง 15-19 ปี 1,000 

คน)

โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

ศักยภาพวัยรุ่นเครือข่าย อ าเภอ

เมืองชัยนาท

1.ประชุมชีแ้จงภาคีเครือข่ายที่

เกีย่วข้องในการด าเนินงาน

2.ส่งเสริมการได้รับวิตามินโฟลิก

ในโรงเรียน

3.กิจกรรมอบรมวัย teen วัยใส

ใส่ใจเพศศึกษา

1.เพือ่ให้เด็กและเยาวชนเกิด

ความรู้ความเข้าใจพัฒนาตน

การทางเพศและการดูแล

ตนเองของวัยรุ่น

2.เพือ่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้

วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับปัญหาและผลกระทบที่

เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควรและรู้จักหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบเหมาะสมกับตนเอง

3.เพือ่ป้องกันการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่น      4.การจัดต้ังโรงเรียน

ต้นแบบ

1.โรงเรียนใน

เครือข่ายอ าเภอ

เมืองชัยนาท

ธ.ค.64-ส.ค.65     20,000 20000 1. เวช

กรรมสังคม

2. สสอ.

อ าเภอ

เมืองชัยนาท

62,400 20,000 42,400

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

รวมเป็นเงนิ
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

64 รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 

100

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 

เครือข่ายอ.เมืองชัยนาทปี 

2565  1.ประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอ าเภอ

เมืองชัยนาท

2.จัดซ้ือชุดทดสอบอาหาร 

  -บอแรกซ์และสารเคมี (ผง

กรอบ)/โซเดียม ไฮโดรซัลไฟต์ 

(สารฟอกขาว)/กรดซาลิซิลิค 

(สารกันรา)/ฟอร์มาลิน/โคลี

เอสเตอเรส/น้ ายาตรวจเชือ้โคลิ

ฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2)/สารโพ

ลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า

3.ออกประเมินร้านค้า และเก็บ

ตัวอย่างอาหารทดสอบตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร

4.นิเทศ ติดตาม การประเมิน    

รพ.สต. ติดดาว

1. เพือ่ปรับปรุงร้านอาหาร ให้

ได้มาตรฐาน Clean Food 

Good Taste

2. เพือ่ส่งเสริมและคุ้มครอง

สุขภาพผู้บริโภคด้านอาหารให้

ได้รับประทานอาหารทีป่ลอดภัย

3. เพือ่ผ่านการประเมิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลติดดาว

ร้านอาหาร/แผงลอย 

ในเขตอ าเภอเมือง

ชัยนาท

1 พฤศจิกายน

 64 – 30 

กันยายน 65

59,400 59,400 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

59,400 59,400

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

รวมเงนิ

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ 6 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

65 1. กลุ่มประชากรเส่ียง 

7 กลุ่ม เข้าถึงบริการ

การค้นหา คัดกรองวัณ

โรค แบบเชิงรุก ≥ ร้อย

ละ 90

2. อัตราความส าเร็จ

การรักษาวัณโรคราย

ใหม่และกลับเป็นซ้ า 

ร้อยละ 85

คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุม่

ประชากรเสีย่ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยนาท ปี 2565         

  1. ประชุมชีแ้จง วางแผนการ

ด าเนินงานคณะกรรมการการ

ดูแลแบบผสมผสานผู้ป่วยวัณโรค

 ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและ

แกนน าเครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท

2. คัดกรองวัณโรคเชิงรุกด้วย

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก ประชาชน

กลุ่มเส่ียง ในชุมชนและเรือนจ า

3. สรุปผลการด าเนินงานค้นหา 

คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในชุมชน

และเรือนจ า

1. เพือ่ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิง

รุกโดยการคัดกรองและ

เอ็กซเรย์ภาพถ่ายรังสีทรวงอก

 2. เพือ่ลดความล่าช้าในการ

วินิจฉัย และเข้าสู่ระบบการ

รักษาของผู้ป่วยวัณโรค

 3. เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่ม

ประชากรเส่ียงได้รับการ

วินิจฉัยและรักษาตาม

มาตรฐานการดูแลรักษาวัณโรค

3,092 คน 1 พฤศจิกายน

 64 – 30 

กันยายน 65

300,000 300,000 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

300,000 300,000

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ 6 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

รวมเงนิ

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

52



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

66 1. สร้างทีมภาคี

เครือข่ายแกนน าใน

เรือนจ า

2. สร้างทีมภาคี

เครือข่ายแกนน าใน

โรงเรียน

3. กลุ่มประชากรหลัก 

เข้ารับบริการตรวจคัด

กรองโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ตามระบบ

บริการทางการแพทย์

4. กลุ่มประชากรหลัก 

ทีต่รวจพบการติดเชือ้ได้

เข้าสู่ระบบการรักษา

ตามมาตรฐาน

โครงการบริการป้องกันการติด

เช้ือเอชไอวี ปีงปม. 2565       

   1.ส ารวจและค้นหา

กลุ่มเป้าหมายประชากรหลักเชิง

รุก ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง

ชัยนาท ปี 2565

2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 

และน าพากลุ่มประชากรหลัก

เข้ามารับบริการตรวจ ค้นหาโรค

เอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเรือนจ า 

และแหล่งแพร่ ในเขตพืน้ที่

อ าเภอเมืองชัยนาท

3.เจ้าหน้าทีอ่อกให้บริการส่งต่อ 

การให้ค าปรึกษา การตรวจหา

การติดเชือ้เอชไอวี และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุก

ในกลุ่มประชากรหลัก ในอ าเภอ

เมืองชัยนาทคร้ังที ่1

1. เพือ่ลดอัตราการติดเชือ้ราย

ใหม่ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย

หลักทีเ่ส่ียงต่อการติดเชือ้เอชไอวี

2. เพือ่เพิม่การเข้าถึงบริการ

ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ใน

ประชากรกลุ่มเป้าหมายหลัก

และส่งต่อเข้าสู่บริการตรวจ

การติดเชือ้เอชไอวีและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๓. เพือ่ติดตามกลุ่มประชากร

หลักทีม่ีผลเลือดเป็นลบ ให้เข้า

รับบริการตรวจเลือดซ้ าและ

ยังคงสถานะผลเลือดลบต่อไป

1. แกนน า

อาสาสมัครใน

เรือนจ า  จ านวน 

300 คน

 กลุ่มชายมี

เพศสัมพันธ์กับชาย 

(MSM) และกลุ่ม

สตรีข้ามเพศ (TG)  

จ านวน 50 ราย

กลุ่มหญิงบริการ 

(FSW)      จ านวน 

50 ราย

1 พฤศจิกายน

 64 – 30 

กันยายน 65

144,000 19,200

50,400  

25,600

กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่1 พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ 6 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

4.รายงานผลการด าเนินงานใน

ระบบรายงาน RTCM Plus คร้ัง

ที ่1

5.เจ้าหน้าทีอ่อกให้บริการส่งต่อ 

การให้ค าปรึกษา การตรวจหา

การติดเชือ้เอชไอวี และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุก

ในกลุ่มประชากรหลัก ในอ าเภอ

เมืองชัยนาทคร้ังที ่2

6.รายงานผลการด าเนินงานใน

ระบบรายงาน RTCM Plus คร้ัง

ที ่2

7.ค่าบริการทางการแพทย์ฯ

6,000 

25,600

6,000

11,200

 

กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

8. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ตามเป้าหมายการด าเนินงาน 

RRTTR ของพืน้ทีอ่ าเภอเมือง

ชัยนาท

9. สรุปผลการด าเนินงานตาม

โครงการและจัดท ารายงานการ

จ่ายเงิน ทีส่ านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต 3 

นครสวรรค์ ระบุไว้ในโครงการฯ

 และสัญญาด าเนินงานตาม

โครงการ

144,000 95,200 48,800

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

รวมเงนิ 54



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

67 1. อัตราป่วยและอัตรา

ตายของโรคติดต่อและ

โรคติดต่อตามฤดูกาล 

ในเขตอ าเภอเมือง

ชัยนาท ลดลงร้อยละ 10

2. เครือข่ายทีม SRRT 

ระดับอ าเภอและต าบล

 ผ่านการอบรมฯ ร้อย

ละ 100

3. แกนน า อสม. ผ่าน

การอบรมฯ ร้อยละ 90

โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ 

ประชาชนห่างไกลโรค สูอ่ าเภอ

ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ยืน 

ปี 2565  

กิจกรรม ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทีม SRRT

 ในการเฝ้าระวัง สอบสวน และ

ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตอ าเภอ

เมืองชัยนาท

2. อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน า 

อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อตาม

ฤดูกาล ในเขตอ าเภอเมืองชัยนาท

1. เพือ่ลดอัตราป่วยและอัตรา

ตายของโรคติดต่อและ

โรคติดต่อตามฤดูกาล ในเขต

อ าเภอเมืองชัยนาท

2. เพือ่เพิม่ศักยภาพทีม SRRT 

ในการเฝ้าระวัง สอบสวน และ

ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตอ าเภอ

เมืองชัยนาท

3. เพือ่เพิม่ศักยภาพแกนน า 

อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อตาม

ฤดูกาล ในเขตอ าเภอเมือง

ชัยนาท

1. ทีม SRRT  ในเขต

อ าเภอเมืองชัยนาท 

จ านวน 20 คน

2. แกนน า อสม. ใน

เขตอ าเภอเมือง

ชัยนาท  100 

หมูบ่้านๆ ละ   2 คน

 จ านวน 200 คน

มีนาคม

- 

กันยายน 2565

67,000 58,000 9,000 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

67,000 58,000 9,000

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่1 เร่ือง ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

หน่วยงาน : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รวมเงนิ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

68 ยกระดับ อสม. เป็น 

อสม.หมอประจ าบ้าน 

ผ่านการอบรมฯ ร้อยละ

 90

โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครประจ าหมูบ้่าน (อส

ม.) เครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท ปี 2565 : อบรมพัฒนา

องค์ความรู้ อสม. เพือ่ยกระดับ

เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท

1. เพือ่ส่งเสริมให้ อสม. มี

ความรู้ และความเข้าใจใน

บทบาทหน้าทีก่ารด าเนินงาน

สุขภาพในชุมชน

2. เพือ่พัฒนาให้ อสม. มีความรู้

 ทักษะ และสามารถ

ด าเนินงานสุขภาพและแก้ไข

ปัญหาในชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประธาน อสม. 

เครือข่ายอ าเภอ

เมืองชัยนาท จ านวน

 100 คน

มีนาคม

- 

มิถุนายน 2565

52,000 52,000 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม และ

 สสอ.เมือง

ชัยนาท

52,000 52,000

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่1 เร่ือง ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP) : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รวมเงนิ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

69 1.ร้อยละของต าบลมี

ระบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term

 Care) ในชุมชนผ่าน

เกณฑ์ ร้อยละ 80

2.ร้อยละของประชากร

สูงอายุมีพฤติกรรม

สุขภาพทีพ่ึงประสงค์  

ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

ศักยภาพคนไทยกลุม่วัย

ผู้สูงอายุ เครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท

1. จัดประชุมคณะท างานด้าน

การด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) 

เครือข่ายอ าเภอเมืองชัยนาท 

จ านวน 2 คร้ัง ในปี 2565

1.เพือ่พัฒนาเครือข่ายระบบ

การส่งเสริมสุขภาพดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term

 Care)เครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท            2.ส่งเสริมให้

ประชาชนกลุ่ม Pre-aging และ

aging มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึง

ประสงค์

1.คณะท างานด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว (Long Term 

Care) เครือข่าย

อ าเภอเมืองชัยนาท 

จ านวน 15 คน

ต.ค.64-ก.ย.65       3,450    1,725    1,725 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ยุทธศาสตร์ที ่1. พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ยุทธศาสตร์ที ่6. พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
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2.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

แกนน าผู้สูงอายุเครือข่ายอ าเภอ

เมืองชัยนาท

1.แกนน าผู้สูงอายุ

เครือข่ายอ าเภอ

เมืองชัยนาท จ านวน

 50  คน

    12,650 12,650 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

3.กิจกรรมถวายความรู้ด้าน

สุขภาพแด่พระสงฆ์ สามเณร

และแม่ชี ในวัดเขตพืน้ทีอ่ าเภอ

เมืองชัยนาท

1.เจ้าหน้าทีอ่อก

หน่วยถวายความรู้

ด้านสุขภาพแด่

พระสงฆ์ สามเณร

และแม่ชี ในวัดเขต

พืน้ทีเ่ครือข่าย        

 อ.เมืองชัยนาท 

พระสงฆ์ 40 รูป

      1,000 1,000 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

17,100 1,725 14,375 1,000

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงนิ

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

70 1. ร้อยละของคลินิก

หมอครอบครัวทีเ่ปิด

ด าเนินการในพืน้ที ่ผ่าน

เกณฑ์ ร้อยละ 50      

2ร้อยละการ

ด าเนินงานของ คปสอ.

เมืองชัยนาท ผ่านเกณฑ์

 ร้อยละ 60   

โครงการติดตามการขับเคลือ่น

การพัฒนาระบบการแพทย์

ปฐมภูมิของเครือข่ายอ าเภอ

เมืองชัยนาท

1. จัดประชุมและจัดต้ัง

คณะท างานระดับอ าเภอ ในการ

ด าเนินงานติดตามการขับเคล่ือน

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐม

ภูมิของเครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท

1.คณะท างานการ

ขับเคล่ือนการพัฒนา

ระบบการแพทย์

ปฐมภูมิของ

เครือข่ายอ าเภอ

เมืองชัยนาท จ านวน

 20 คน

ต.ค.64-ก.ย.65       2,300    2,300 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

1.เพือ่พัฒนาระบบบริการปฐม

ภูมิให้มีความเข้มแข็งและมี

ศักยภาพในการดูแลประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      2.

เพือ่จัดระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิโดยการพัฒนาทีมหมอ

ครอบครัวโดยการประสานการ

ท างานทุกภาคส่วนในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ยุทธศาสตร์ที ่1. พัฒนาระบบบริการทุกระดับทีใ่ห้มีคุณภาพมาตรฐาน  ยุทธศาสตร์ที ่2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทีดี่และมีความสุข  ยุทธศาสตร์ที่

 6. พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม   โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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2.ตรวจติดตาม/ประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชีวั้ดในสถาน

บริการเครือข่ายอ าเภอเมือง

ชัยนาท ปีละ 2 คร้ัง ในปี2564 

(ตามรอบการตรวจราชการและ

นิเทศงานปกติ)

1.คณะท างานตรวจ

ติดตาม/ประเมินผล

การด าเนินงานตาม

ตัวชีวั้ดในสถาน

บริการเครือข่าย

อ าเภอเมืองชัยนาท

จ านวน 20 คน

      4,600 2,300 2,300 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64มค.-มีค.65เมย.-มิย.65กค.-กย.65

3.การประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุขระดับ

อ าเภอ(คปสอ.)เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอเมืองชัยนาท 

จ านวน 6 คร้ัง ในปี 2564

1.คณะกรรมการ

ประสานงาน

สาธารณสุขระดับ

อ าเภอ(คปสอ.)

เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอเมือง

ชัยนาท จ านวน 40 

คน

18,400 4,600 4,600 4,600 4,600 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

ผู้รับผิดชอบ

   3.เพือ่ติดตามประเมินผล

และวิเคราะห์การด าเนินการ

วางแผนงาน/โครงการน ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

1.เพือ่พัฒนาระบบบริการปฐม

ภูมิให้มีความเข้มแข็งและมี

ศักยภาพในการดูแลประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      2.

เพือ่จัดระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิโดยการพัฒนาทีมหมอ

ครอบครัวโดยการประสานการ

ท างานทุกภาคส่วนในชุมชน

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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4.การประชุมติดตาม/

ประเมินผลการด าเนินงานPCC

คุณภาพและรพ.สต.ติดดาวของ

สถานบริการในเครือข่ายอ าเภอ

เมืองชัยนาท จ านวน 4 คร้ัง ในปี

 2565

1.คณะท างาน

ติดตาม/ประเมินผล

การด าเนินงานPCC

คุณภาพและรพ.สต.

ติดดาวของสถาน

บริการในเครือข่าย

อ าเภอเมืองชัยนาท

13,800 3,450 3,450 3,450 3,450 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

39,100 10,350 10,350 8,050 10,350

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย-มิย.63 กค.-กย.63

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที ่6 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

หน่วยงาน (กลุ่มงาน/งาน/PCT/SP)  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ล าดับ ตัวชีวั้ด (KPI) โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที่-

ถึงวันที)่

   3.เพือ่ติดตามประเมินผล

และวิเคราะห์การด าเนินการ

วางแผนงาน/โครงการน ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

รวมเป็นเงนิ
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคผู้ต้องขัง      ใน

เรือนจ าจังหวัดชัยนาท 

ประจ าปี  2565 
 - กจิกรรมการตรวจสุขภาพช่อง

ปากในผู้ต้องขงัท่ีมีอายุ 25 ปขีึน้

ไป/ กจิกรรมการคัดกรองความดัน

โลหติสูงในผู้ต้องขงัท่ีมีอายุ 35 ปี

ขึน้ไป/ กจิกรรมการคัดกรอง

โรคเบาหวานในผู้ต้องขงัท่ีมีอายุ 35

 ปขีึน้ไป/ กจิกรรมการประเมิน

โอกาสเส่ียงต่อการเกดิโรคหวัใจ

ปละหลอดเลือดในผู้ต้องขงัท่ีมีอายุ

 35 ปขีึน้ไป/ กจิกรรมการคัด

กรองมะเร็งเต้านมผู้ต้องขงัหญิง

อายุ 25 ปขีึน้ไป และคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเปา้หมาย 

อายุ30-60 ป ี/การคัดกรองภาวะ

ซึมเศร้า ด้วย 2 ค าถาม ( 2 Q) 

ผู้ต้องขงัในเรือนจ า จ.ชัยนาททุกคน

                                        

1. เพือ่ใหผู้้ต้องขงัท่ีมีอายุ 25 ปี

ขึน้ไปได้รับบริการตรวจสุขภาพ

ช่องปากและ การดูแลรักษาอย่าง

เหมาะสม

2. เพือ่ใหผู้้ต้องขงัท่ีมีอายุ 25 ปี

ขึน้ไปได้รับความรู้และ

ความสามารถในการตรวจคล า

เต้านมด้วยตนเองได้และได้รับ

การตรวจมะเร็งปากมดลูก

3. เพือ่ใหผู้้ต้องขงัท่ีมีอายุ 35 ปี

ขึน้ไปได้รับการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติ

สูงและปจัจยัเส่ียงต่อการเกดิ

โรคหวัใจและหลอดเลือด

4. เพือ่ใหผู้้ต้องขงัชายและ

ผู้ต้องขงัหญิงทุกคนได้รับการ

ประเมินและการใหค้วามรู้และ

คัดกรองภาวะซึมเศร้าเพือ่ปอ้งกนั

การเกดิภาวะซึมเศร้า               

         

ผู้ต้องขังในเรือนจ า

จังหวัดชัยนาท 

จ านวน  1,746 คน 

ประกอบด้วย 

ผู้ต้องขังชายจ านวน 

 1,539 คน ผู้ต้องขัง

หญิง จ านวน  207 

คน

ธ.ค.62-ก.ย.63 238,000   80,000   80,000   78,000 กลุ่มงาน

เวชกรรม

สังคม

238,000 80,000 80,000 78,000

71 การจัดบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคแก่

ประชาชน นัน้ ยังมีกลุ่ม

เปราะบางหรือกลุ่มทียั่ง

เข้าไม่ถึงบริการซ่ึงได้แก่

 กลุ่มผู้ต้องขังใน

เรือนจ า อาจถูกละเลย

ในการคัดกรองภาวะ

สุขภาพพืน้ฐานเบือ้งต้น

 เช่นการคัดกรอง

โรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง การ

คัดกรองการคัดกรอง

ภาวะซึมเศร้า ภาวะ

สมองเส่ือมในผู้สูงอายุ 

การคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก การคัดกรอง

มะเร็งเต้านม  หรือการ

ตรวจสุขภาพช่องปาก

เป็นต้น

รวมเป็นเงนิ
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