
เงินบ ำรุง PP Basic กองทุนฯ อ่ืนๆ

1 โครงการลดตาย ๓ S (R1) 74,193 74,193 นพ.ชญานิน    ศรีสุข
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินสู่ชุมชนถนนปลอดภัย อ าเภอ

เมืองตาก (R2)
45,325 98,300 143,625 นายแพทย์กิตติศักด์ิ โอฬารกิจ

เจริญ
งบ PP.Basicและงบ 
EMS

3 โครงการลดป่วย ลดตายจากโรคมะเร็ง (R2) 0 นายแพทย์กิตติศักด์ิ โอฬารกิจ
เจริญ

งบส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

4 โครงการคุณภาพชีวิตดีอยู่ที่ข้อและกระดูก 2566 (R3) 0 นพ.สายชล รัชตธรรมากูล ไม่ใช้งบประมาณ
5 โครงการ Smart critical care in Pediatric EP3 (R4) 109,300 109,300 พญ.พรศิริ สุธาเบญจาประดิษฐ์

6 โครงการตากคลอดปลอดภัย ปี 2566  (R5) 32,800 32,800 นพ.กนก      จินดาบรรเจิด 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด (R6) 64,900 64,900 นพ.ปริญทัศน์   เนตรสุวรรณ
8 โครงการ  นอนอิ่มยิ้มรับโลกสวย  : คัดกรอง และผ่าตัดต้อกระจกใน

ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป (R7)
0 นพ.พัฒนะ   ภู่พัฒนะกูล

9 โครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
(R8)

15,000 15,000 ท.พ.  สุรกิจ   กิจสมานมิตร

10 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ปีงบประมาณ 2566 (R9)

69,000 69,000 นพ.ประพันธ์  จันทนะโพธ์

11 โครงการ แพทย์ 7 ดาว  ปี 2566 (R10) 250,000 250,000 ผศ.(พิเศษ)นายแพทย์ชัยกิจ 
อุดแน่น

งบเงินอุดหนุนศูนย์
แพทย์ฯ

300,293 110,225 0 348,300 758,818

12  โครงการ Heath station check (R11) 200,000 200,000 พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

13 โครงการ  Smart Community(ขยายผล)  (R12) 40,000 40,000 พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

14 โครงการมิติใหม่ การดูแลผู้ป่วยที่บ้านดุจโรงพยาบาล (SMART HOME  
WARD) (R13)

2,000,000 2,000,000 พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ เงินกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดตาก

แบบสรุปแผนปฏบิตักิำรโรงพยำบำลสมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช (Action plan) ประจ ำปงีบประมำณ 2566

ล ำดบั ชือ่โครงกำร  / แผนงำน
แหลง่งบประมำณ

รวมงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ยทุธศำสตร์  SO พัฒนำคุณภำพบริกำรทำงกำรแพทยร์่วมกับภำคีเครือขำ่ย  

รวม
ยทุธศำสตร์  STเสริมพลงักำรแพทยป์ฐมภูมิและเครือขำ่ยในกำรจดักำรสขุภำพชมุชน  



เงินบ ำรุง PP Basic กองทุนฯ อ่ืนๆ
ล ำดบั ชือ่โครงกำร  / แผนงำน

แหลง่งบประมำณ
รวมงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

15 โครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุในระดับชุมชน (คลินิกผู้สูงอายุเคล่ือนที)่  (R14)

280,000 280,000 พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ เงินกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดตาก

0 0 2,520,000 0 2,520,000

16 โครงการผู้น ายุคใหม่ สู่บริการสุขภาพที่ประชาชนไว้วางใจ (Smart 
Leadership & Smart Hospital )(R15)

132,000 132,000 นายแพทย์กิตติศักด์ิ โอฬารกิจ
เจริญ

17 โครงการระบบจัดการเรียกคิวตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (R17) 500,000 500,000 นายแพทย์สมิธ เกิดสินธุ์
18 โครงการระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (R17) 500,000 500,000 นายแพทย์สมิธ เกิดสินธุ์
19 โครงการผ่านการรับรองคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน 

HAIT (R17)
108,000 108,000 นายแพทย์สมิธ เกิดสินธุ์

1,240,000 0 0 0 1,240,000

20 โครงการ  เพิ่มรายรับ  ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการบริการ (R18) 0 นพ.สายชล รัชตธรรมากูล
0 0 0 0 0

1,540,293 110,225 2,520,000 348,300 4,518,818

ยทุธศำสตร์ WO พัฒนำระบบบริหำรจดักำรโรงพยำบำลและเครือขำ่ยดจิติลั เป้ำประสงค์ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
รวม

รวม
ยทุธศำสตร์WT เพ่ิมประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสงู 

รวม

สรุปรวมทั้งสิน้     



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1.งำนคัดกรองและป้องกันกำรเกิด 2S 
1A รำยใหม่
   1.1 คัดกรอง CVD risk ใน
NCD/wellness program 
   1.2 ปักหมดุ GPS กลุ่ม CVD high risk 
   1.3 จดัอบรม care giver 
2. งำน EMS
   2.1 อบรมเครือขา่ย EMS อ าเภอเมอืง
รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ อยู่
ใน R2 และ R12
3. งำนเพ่ิมศักยภำพกำรบริกำร 2S_1A
   3.1 จดัต้ังและประชุมเครือขา่ย RRT 
Sepsis 4 อ าเภอ
   3.2 จดัท า Sepsis Alert criteria 
  
   3.3 จดัประชุมชี้แจงระบบ Echo 
online consult
   3.4 รับรองมาตรฐาน SSCC ระดับต้น 
4. งำนพัฒนำบุคลำกร
   4.1 จดัอบรมแพทย/์พยาบาล 2S_1A
    4.2 จดัอบรม cardiac Rehabilitation

 -เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม

- เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง
บริการทางการแพทย์อย่าง
รวดเร็ว

- เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลรักษาที่รวดเร็วและ
ปลอดภัย

-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะเพียงพอในการดูแล 
    ผู้ป่วย

5 ต าบลใน
เขต
รับผิดชอบ

Stroke 
unit ในหอ
ผู้ป่วยอายุ
รกรรม

ผู้ป่วย NCD
แพทย/์พยาบาล 
จาก รพ.สต/รพช/
รพท จ านวน 20 
คน
แพทย์โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช 
จ านวน 20 คน

แพทย/์พยาบาลใน
 รพ.ตสม,รพช.,
รพ.สต.จ านวน 
120 คน
นักกายภาพ 
บ าบัดจ านวน 30 
คน

74,193 บาท
/เงินบ ารุง

ผลลัพธ์
๑. ร้อยละการเสียชีวติ
ผู้ป่วย Stroke น้อยกวา่
ร้อยละ 7
๒. ร้อยละการเสียชีวติ
ผู้ป่วย AMI  น้อยกวา่  
ร้อยละ 10
๓. ร้อยละการเสียชีวติ 
Severe sepsis ชนิด 
community acquired
น้อยกวา่ ร้อยละ 30



รายงานตัวชี้วดั

รายงานการคัดกรอง
รายงานการขึ้นทะเบียน
และปักหมุดกลุ่มเส่ียง
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

นพชญานิน ศรีสุข

ยุทธศำสตร์   พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย

แผนงำน พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่ส าคัญ
โครงกำรลดตำย ๓ S

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทติุยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิตัิกำร R1  อำยุรกรรม  ประจ ำปงีบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดือน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุ่ม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมินผล

74,193 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรมที่ ๑ พัฒนาเครือขา่ยระบบ
บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ         
กจิกรรมที่ ๑.1 ฝึกอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติการแพทยข์ั้นพื้นฐานและชว่ย
ปฏิบัติการแพทยข์ั้นสูง (Emergency 
medical Technician Basic : EMT-B)

1.เพื่อให้มกีารพัฒนา
องค์กรการฝึกอบรมและ
การเปล่ียนผ่านผู้
ปฏิบัติการ 2.เพื่อให้มี
การพัฒนาจดัระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิในพื้นที่
เมอืง พื้นที่ชนบท พื้นที่
ห่างไกลทุรกนัดาร พื้นที่
พิเศษอื่นๆ           3.
เพื่อให้มกีารพัฒนา
วชิาการของผู้ปฏิบัติการ
และหน่วยงานหรือองค์กร
ที่ปฏิบัติงานด้าน
การแพทยฉ์กุเฉนิ

อ าเภอ
เมอืงตาก

หน่วยปฏิบัติการ
 ผู้ปฏิบัติการ
ระบบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิ

170,500  บาท
(งบสนับสนุน จากสพฉ) 1) 
ค่าตอบแทนวิทยากร         
  เปน็เงิน    75,600 บาท
2) ค่าอาหารกลางวันและ

เคร่ืองด่ืม เปน็เงิน    
50,400 บาท 

    (80 บาท X 1 มื้อ X 
35 คน X 18 วัน) 
3) ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม   เปน็เงิน    
31,500 บาท

    (25 บาท x 2 มื้อ x 35
 คน X 18 วัน)   

4) ค่าวัสดุอุปกรณ์       เปน็
เงิน      3,000 บาท  5) 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร     
 เปน็เงิน    10,000 บาท  

         รวมเปน็เงิน   
170,500 บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นหา้ร้อยบาทถ้วน)

มกีารพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการทุกระดับให้
มมีาตรฐานและ
คุณภาพจ านวน    9 
หน่วย

 หน่วยปฏิบัติการ

สามารถ

ออกปฏิบัติการได้อยา่ง

เหมาะสมตลอดเวลา

งานอบุัติเหตุและ
ฉกุเฉนิ

ยทุธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพบริกำรทำงกำรแพทยร์่วมกับภำคีเครือข่ำย
เป้ำประสงค์ ลดอัตรำตำยและเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์
แผนงำน พัฒนำคุณภำพกำรดแูลรักษำผู้ป่วย
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏิบัตกิำร งำนอุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ  ประจ ำปีงบประมำณพ .ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุ่ม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ (บำท)/ 

แหลง่งบประมำณ
ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมินผล



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพบริกำรทำงกำรแพทยร์่วมกับภำคีเครือข่ำย
เป้ำประสงค์ ลดอัตรำตำยและเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์
แผนงำน พัฒนำคุณภำพกำรดแูลรักษำผู้ป่วย
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏิบัตกิำร งำนอุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ  ประจ ำปีงบประมำณพ .ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุ่ม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ (บำท)/ 

แหลง่งบประมำณ
ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมินผล

กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมหลักสูตรปฐม
พยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้น
พื้นฐาน
(Emergency medical Responder : 
EMR)

1.เพื่อให้มกีารพัฒนา
องค์กรการฝึกอบรมและ
การเปล่ียนผ่านผู้
ปฏิบัติการ 2.เพื่อให้มี
การพัฒนาจดัระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิในพื้นที่
เมอืง พื้นที่ชนบท พื้นที่
ห่างไกลทุรกนัดาร พื้นที่
พิเศษอื่นๆ           3.
เพื่อให้มกีารพัฒนา
วชิาการของผู้ปฏิบัติการ
และหน่วยงานหรือองค์กร
ที่ปฏิบัติงานด้าน
การแพทยฉ์กุเฉนิ

อ าเภอ
เมอืงตาก

หน่วยปฏิบัติการ
 ผู้ปฏิบัติการ
ระบบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิ

 -69,000 บาท (งบ
สนับสนุน จากสพฉ) 1) 
ค่าตอบแทนวิทยากร         
  เปน็เงิน    24,000 บาท
2) ค่าอาหารกลางวันและ
เคร่ืองด่ืม      เปน็เงิน    
20,000 บาท 
    (80 บาท X 1 มื้อ X 
50 คน X 5 วัน) 
3) ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม       เปน็เงิน    
12,500 บาท
    (25 บาท x 2 มื้อ x 50
 คน X 5 วัน)   
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์       เปน็
เงิน      3,000 บาท  5) 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร     
 เปน็เงิน    10,000 บาท 
รวมเปน็เงิน   69,500 
บาท (หกหมื่นเก้าพันหา้
ร้อยบาทถ้วน)

มกีารพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการทุกระดับให้
มมีาตรฐานและ
คุณภาพจ านวน    9 
หน่วย

 หน่วยปฏิบัติการ

สามารถ

ออกปฏิบัติการได้อยา่ง

เหมาะสมตลอดเวลา

งานอบุัติเหตุและ
ฉกุเฉนิ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพบริกำรทำงกำรแพทยร์่วมกับภำคีเครือข่ำย
เป้ำประสงค์ ลดอัตรำตำยและเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์
แผนงำน พัฒนำคุณภำพกำรดแูลรักษำผู้ป่วย
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏิบัตกิำร งำนอุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ  ประจ ำปีงบประมำณพ .ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุ่ม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ (บำท)/ 

แหลง่งบประมำณ
ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมินผล

กจิกรรมที่ 2 เพิ่มการเขา้ถงึระบบ
บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ        
กจิกรรมที่ 2.1 พัฒนาทักษะการ
ชว่ยเหลือผู้ป่วยและการจดัการ ณ จดุ
เกดิเหตุ ของบุคลากรเครือขา่ย
การแพทยฉ์กุเฉนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ตาก

 -เพื่อให้มกีารพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชมุชนด้าน
การแพทยฉ์กุเฉนิและ
พัฒนาความรู้สู่ภาค
ประชาชน            -
เพื่อให้มกีารพัฒนา
จดัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ
ในพื้นที่เมอืง พื้นที่ชนบท
 พื้นที่ห่างไกลทุรกนัดาร 
พื้นที่พิเศษอื่นๆ

อ.เมอืงตาก หน่วยปฏิบัติการ
 ผู้ปฏิบัติการ   
 ประชาชน

7,000  บาท
(งบสนับสนุน จากสพฉ)1) 

ค่าอาหารกลางวันและ
เคร่ืองด่ืม 

(80 บาท X 1 มื้อ X 50 
คน)    เปน็เงิน       4,000

    บาท
2) ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
ซ้อมแผน 

               (25 บาท X 1
 มื้อ X 70 คน)    เปน็เงิน 

2,000    บาท
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ซ้อมแผนฯ เปน็เงิน 1,000 
   บาท     รวมเปน็เงิน     
7,000 บาท (เจ็ดพันบาท

ถ้วน)

 การพัฒนาศูนยก์าร

เรียนรู้ชมุชนด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิและ

พัฒนาความรู้สู่ภาค

ประชาชนจ านวน   9 

ศูนย์

 หน่วยปฏิบัติการ

สามารถ

ออกปฏิบัติการได้อยา่ง

เหมาะสมตลอดเวลา 

ประชาชนสามารถให้

การชว่ยเหลือปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได้

รพ.สมเด็จพระเจา้

ตากสินมหาราช



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพบริกำรทำงกำรแพทยร์่วมกับภำคีเครือข่ำย
เป้ำประสงค์ ลดอัตรำตำยและเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์
แผนงำน พัฒนำคุณภำพกำรดแูลรักษำผู้ป่วย
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏิบัตกิำร งำนอุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ  ประจ ำปีงบประมำณพ .ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุ่ม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ (บำท)/ 

แหลง่งบประมำณ
ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมินผล

กิจกรรมที่ 2.2 สร้างเครือข่ายกู้ชีพลงสู่
ประชาชนลดอุบัติเหตุอ าเภอเมืองตาก

 -เพื่อให้มกีารพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชมุชนด้าน
การแพทยฉ์กุเฉนิและ
พัฒนาความรู้สู่ภาค
ประชาชน            -
เพื่อให้มกีารพัฒนา
จดัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ
ในพื้นที่เมอืง พื้นที่ชนบท
 พื้นที่ห่างไกลทุรกนัดาร 
พื้นที่พิเศษอื่นๆ

อ.เมอืงตาก หน่วยปฏิบัติการ
 ผู้ปฏิบัติการ   
 ประชาชน

3,000  บาท
(งบสนับสนุน จากสพฉ)
1) ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 
     (25 บาท X 1 มื้อ X
 60 คน)    เป็นเงิน 
1,500 บาท
2)  ค่าวสัดุ/อุปกรณ์  
เป็นเงิน 1,500 บาท
 รวมเป็นเงิน  3,000  
บาท (สองพันเจด็ร้อยห้า
สิบบาทถ้วน)

มกีารพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการทุกระดับให้
มมีาตรฐานและ
คุณภาพจ านวน    9 
หน่วย

 หน่วยปฏิบัติการ

สามารถ

ออกปฏิบัติการได้อยา่ง

เหมาะสมตลอดเวลา

งานอบุัติเหตุและ
ฉกุเฉนิ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที ่๑.เครอืขำ่ยชมุชนถนนปลอดภยั
1.แต่งต้ังและประชุมกรรมการในการจัดท า
โครงการ
2.ประชุมผู้น าชุมชนของแต่ละหมู่บา้น เพือ่
ชี้แจงวตัถุประสงค์ และด าเนินการค้นหา
เยาวชนที่ท าผิดวนิัย
3.ประชุมแกนน าเยาวชน, ผู้แทน   ไรเดอร์
ส่งอาหารเพือ่ค้นหาสาเหตุของการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนและน าเสนอ
4.จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ือง กฎจราจร, การ
ขับขี,่ การช่วยเหลือ ใหก้ลุ่มเยาวชนมอสม, 
ไรเดอร์ส่งอาหาร
5. จัดกิจกรรมสัปดาหร์ณรงค์การปอ้งกันการ
เกิดอุบติัเหตุในชุมชนของเยาวชน
6. น ากลุ่มแกนน าร่วมใหค้วามรู้กับนักเรียน 
ในเขตอ.เมืองตาก
7. จัดกิจกรรม รณรงค์อุบติัเหตุของอ.เมือง

1. เพือ่ใหเ้ยาวชน, ผู้น าชุมชน
 และไรเดอร์ส่งอาหาร ทราบ
สาเหตุและหาแนวทาง
ปอ้งกนัชุมชนตนเองจากการ
เกดิอบุติัเหตุทางถนน
2.ลดการเกดิอบุติัเหตุจราจร
ในชุมชน

ต าบลน าร่อง 
ในพืน้ที่ 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตาก

 ผู้น าชุมชน, เยาวชน
นักเรียน/นักศึกษาใน
เขต อ.เมือง และไร
เดอร์ส่งอาหาร

45,325  บาท
งบ PP Basic

ผลผลิต
๑.กลุ่มเปา้หมายเขา้รับ
การอบรม มากกวา่      
ร้อยละ ๘๐ 
ผลลัพธ์
1.ต าบลน าร่องและใน  
เขตอ.เมือง อยา่งน้อย 1 
ต าบล ๑ ชุมชน
2.จ านวนคร้ังในการเกดิ
อบุติัเหตุทางถนนใน
ชุมชนลดลง

๑.การติดตาม
ประเมินผล
ความกา้วหน้าในพืน้ที่/
ชุมชน
๒.แบบบนัทึก/แบบ
รายงานการเกดิอบัติั
เหตุทางถนนในชุมชน 
การเกดิและการ
เสียชีวติจากอบุติัเหตุ
ทางถนน

นายแพทย์
กติติศักด์ิ 
โอฬารกจิเจริญ

แผนปฏบิัตกิำร  R2 ศัลยกรรม Quality Trauma Careประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์   พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงำน พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคที่ส าคัญ
โครงกำรพฒันาเครือขา่ยการแพทยฉ์กุเฉนิสู่ชุมชนถนนปลอดภยั อ าเภอเมืองตาก

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

45,325 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำร  R2 ศัลยกรรม Quality Trauma Careประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์   พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงำน พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคที่ส าคัญ
โครงกำรพฒันาเครือขา่ยการแพทยฉ์กุเฉนิสู่ชุมชนถนนปลอดภยั อ าเภอเมืองตาก

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
 Trauma ตั้งแต่ระยะแรกรับจนถึงระยะ
กำรดูแลต่อเน่ืองที่บ้ำน (Pre-hospital 
care, In-hospital care,Definitive 
care, Rehabilitation care)
1.แต่งต้ังและประชุมกรรมการในการ
จัดท าโครงการ                                   
2.จัดอบรมหลักสูตร EMT-B เครือข่าย
กูช้ีพกูภ้ยั ในระบบ EMS                
3.จัดอบรมหลักสูตร EMR เครือข่ายกูช้ีพ 
กูภ้ยั ในระบบ EMS
4.การจัดประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันา
ทกัษะการช่วยเหลือผู้ปว่ยฉุกเฉิน ณ จุด
เกดิเหตุ (EMS Rally)                         
    
5.การพฒันาทกัษะการช่วยเหลือผู้ปว่ย
และการจัดการ ณ จุดเกดิเหตุ ของ
บคุลากรเครือข่ายการแพทยฉ์ุกเฉิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก(ซ้อมแผนอบุติัเหตุหมู่)
6.พฒันาระบบการใหบ้ริการทาง
การแพทยฉ์ุกเฉินในพื้นที่หา่งไกล ดังนี้
-พฒันาระบบการช่วยเหลือผู้ปว่ยด้วย
อากาศยาน (Sky doctor)
7.การติดตามเยีย่มบา้นผู้ปว่ย EMS 
member club ในชุมชน

๑.เพือ่พฒันาการดูแลรักษา
ผู้ปว่ย Trauma ต้ังแต่
ระยะแรกรับจนถงึระยะการ
ดูแลต่อเนื่องที่บา้นเปน็
แนวทางเดียวกนัทั้งเครือขา่ย
2. เพือ่ใหผู้้ปว่ยอบุติัเหตุ 
ฉกุเฉนิได้รับการดูแลรักษา
รวดเร็วและปลอดภยั
3. เพือ่ใหแ้พทย ์พยาบาลและ
เครือขา่ย มีความรู้ ขดี
ความสามารถในการดูแล
ผู้ปว่ยบาดเจบ็ ฉกุเฉนิ และ
สามารถช่วยชีวติผู้ปว่ยได้
อยา่งถกูต้อง
4.เพือ่ผู้ปว่ยได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บา้น และสามารถ
ดูแลตนเองได้ถกูต้องไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อน

อ.เมืองตาก
รพ.ตสม และ
เครือข่ายฝ่ัง
ตะวันออก 
อ าเภอบ้าน
ตากสามเงา  
วังเจ้า,รพ.ใน
เครือข่ายเขต 2

 - เครือขา่ยกูช้ีพ กูภ้ยั
 ในระบบ EMS
แพทย ์พยาบาลและ
เครือขา่ย
- ผู้ปว่ย EMS 
member club ใน
เขตพืน้ที่อ าเภอเมือง
ตาก

 -98,300 บาท
 (งบสนับสนุน 
จากสพฉ)

ผลผลิต                   
 1.กลุ่มเปา้หมายเขา้รับ
การอบรม มากกวา่      
ร้อยละ ๘๐              
2.จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รับ
การเยีย่มบา้น            
ผลลัพธ์                   
๑.อตัราตายผู้บาดเจบ็ 
Trauma Leve 1 
<12 %
๒.อตัราของผู้บาดเจบ็ 
Trauma Level 1,2 อยู่
ในหอ้งฉกุเฉนิ < 2 ชั่วโมง
 > 60 %
3.ผู้ปว่ยมีคุณภาพชีวติ    
  ที่ดีขึน้

1.การประเมินความรู้
กอ่นและหลังการอบรม
 (Pretest-Posttest)  
๒.การติดตามนิเทศงาน
ในพืน้ที่
๓.แบบรายงาน/การ
บนัทึกการช่วยเหลือ
ผู้ปว่ยบาดเจบ็ ฉกุเฉนิ
ขอ้มูลอบุติัเหตุทาง
ถนนทางอากาศ
4.แบบบนัทึก/แบบ
สรุปผลการเยีย่มบา้น

นายแพทย์
กติติศักด์ิ 
โอฬารกจิเจริญ

98,300 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำร  R2 ศัลยกรรม Quality Trauma Careประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์   พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงำน พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคที่ส าคัญ
โครงกำรพฒันาเครือขา่ยการแพทยฉ์กุเฉนิสู่ชุมชนถนนปลอดภยั อ าเภอเมืองตาก

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

กิจกรรมที ่3.พัฒนำระบบ Refer
และระบบ Consult
1.แต่งต้ังและประชุมกรรมการชี้แจง
วตัถปุระสงค์ในการจดัท าโครงการ     
 2.วเิคราะหแ์กไ้ข หาสาเหตุปญัหาใน
ระบบส่งต่อและการ Consult
3.ปรับปรุงแนวทางเกณฑ์ในส่งต่อและ
 Consult 

๑.เพือ่ใหผู้้ปว่ยอบุติัเหตุ 
ฉกุเฉนิได้รับการดูแลรักษา
รวดเร็วและปลอดภยั
๒. เพือ่ใหแ้พทย ์พยาบาลและ
เครือขา่ย มีความรู้ ขดี
ความสามารถในการดูแล
ผู้ปว่ยบาดเจบ็ ฉกุเฉนิ และ
สามารถช่วยชีวติผู้ปว่ย 
Trauma ได้อยา่งถกูต้อง

อ.เมืองตาก
รพ.ตสม และ
เครือขา่ยฝ่ัง
ตะวนัออก 
อ าเภอบา้น
ตาก,        
สามเงา,วงัเจา้

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
ในการดูแลผู้ปว่ย
ศัลยกรรม,รพช.
เครือขา่ย

ไม่ใช้งบประมาณ ผลผลิต 
๑.มีแนวทาง/เกณฑ์ใน
การส่งต่อและ Consult 
 ผลลัพธ์  
1.ไม่เกดิขอ้ผิดพลาดใน
การส่งต่อ

1..การติดตามนิเทศ
งานในพืน้ที่            
2.แบบรายงาน/การ
บนัทึกการส่งต่อผู้ปว่ย
บาดเจบ็ ฉกุเฉนิ

นายแพทย์
กติติศักด์ิ 
โอฬารกจิเจริญ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมท่ี1 อบรมสอน สาธิตทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองและการตรวจเต้านม
โดยบุคลากรทางการแพทย์
กิจกรรม
1.ประชุมวางแผนการจัดอบรมสอน สาธิต
ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการ
ตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์
2.จัดอบรมสอนสาธิตการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและการตรวจเต้านมโดยบุคลากร
ทางการแพทย์
3.ออกหน่วยร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่สาธรณสุข
ได้รับความรู้  สามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองและการ
ตรวจเต้านมโดยบคุลากรทาง
การแพทยไ์ด้อยา่งถกูต้อง

อ.เมือง  - พยาบาล
วชิาชีพจ านวน 
30  คน
- อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
จ านวน 30 คน

งบเงินบ ารุง
449,257 
บาท (PPA)

  - .ร้อยละของประชากรสตรี
กลุ่มเปา้หมาย(40-70 ป)ี 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม  >๘o%   
  - ร้อยละของประชากรสตรี
กลุ่มเปา้หมาย(40-70ป)ีได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเจ้าหน้าที๑่คร้ัง/ปCีBE: 
Clinical Breast Examination
เท่ากับหรือ มากกวา่80%
     - สัดส่วนของผู้ปว่ยมะเร็ง
เต้านมระยะที่ ๑และ ๒ต่อ
ระยะ๓ ,๔ >๗o %

แบบบนัทึกข้อมลู
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม

นายแพทยก์ติติ
ศักด์ิ โอฬารกจิ
เจริญ

กิจกรรมท่ี2โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้
ใหญ่
๑.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
๒.จัดหา Fittest
๓.ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ใน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและรักษาตาม
แนวทาง
๔.สรุปผลการด าเนินงาน

เพือ่ใหป้ระชาชน
กลุ่มเปา้หมาย (อายุ๕oปขีึน้
ไป)ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่

อ.เมือง ประชาชน
กลุ่มเปา้หมาย
(อายุ๕oปขีึน้ไป)
 2o%

  - .ร้อยละของประชากร
กลุ่มเปา้หมาย(50 ป)ี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
 2o%                              
        
     - สัดส่วนของผู้ปว่ยมะเร็ง
ล าไส้ระยะที่ ๑และ ๒ต่อระยะ
๓ ,๔ >๗o %

แบบบนัทึกข้อมลู
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งล าไส้

แผนปฏบิัตกิำร..  PCT ศัลยกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ 

(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงำน พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคที่ส าคัญ

โครงกำร ลดปว่ย  ลดตำยจำกโรคมะเร็ง

เป้ำประสงค์ ลดอตัราตายและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

9,000 

420,2570 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำร..  PCT ศัลยกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ 

(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงำน พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคที่ส าคัญ

โครงกำร ลดปว่ย  ลดตำยจำกโรคมะเร็ง

เป้ำประสงค์ ลดอตัราตายและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

กิจกรรมท่ี3 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วย
ศัลยกรรม
กิจกรรม
1. จัดต้ังคณะท างานการจัดประชุมวิชาการ
2. จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วย
ศัลยกรรม
3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

 เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีที่เกีย่วขอ้ง
ได้รับความรู้และสามารถดูแล
ผู้ปว่ยศัลยกรรมได้อยา่งถกูต้อง

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตากสิน
มหาราช

พยาบาลวชิาชีพ
จ านวน 80 คน

 - ร้อยละคะแนนความพงึ
พอใจ > 80%            - 
อตัราตายผู้ปว่ยศัลยกรรม
 ลดลง

 -แบบประเมนิ
คะแนนความพึง
พอใจ

กจิกรรมที่3 ประชุมคณะท างานPC
- ประชุมทุก 3 เดือน

เพือ่ติดตามและพฒันางาน
การดูแลผู้ปว่ยแบบ
ประคับประคอง

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตากสิน
มหาราช

คณะท างาน PC
 รพ.ตสม.
จ านวน 20  คน

งบเงินบ ารุง       
  1,000 บาท

  -รายงานการประชุม
คณะกรรมการPC   4 
คร้ัง/ปี

  -จดั ประชุม
คณะกรรมการPC   4
 คร้ัง/ปี

คณะท างาน PC 
รพ.ตสม

กจิกรรมที่4 ประชุมวชิาการการดูแล
ผู้ปว่ยแบบประคับประคอง One Day 
Workshop
กจิกรรม
1. ประชุมวางแผนการจดัประชุมการดูแล
แบบประคับประคอง
2. จดัประชุมวชิาการการดูแลแบบ
ประคับประคอง One Day Workshop 2
วนั
3. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน

 เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีที่เกีย่วขอ้ง
ได้รับความรู้และสามารถดูแล
ผู้ปว่ยแบบประคับประคองได้
อยา่งถกูต้องและครบถว้น

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตากสิน
มหาราช

พยาบาลวชิาชีพ
และเจา้หน้าทีที่
เกีย่วขอ้งจ านวน
 60 คน

งบเงินบ ารุง       
  20,000 บาท

 - ร้อยละคะแนนความพงึ
พอใจ > 80%
 -  เจา้หน้าทีที่เกีย่วขอ้ง
ได้รับความรู้การดูแล
ผู้ปว่ยแบบประคับประคอง
เพิม่ขึน้ > 80%

 -แบบประเมินคะแนน
ความพงึพอใจ

 พญ.สินีนาฏ 
และทีม

20,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1.การประเมิน Function of knee
เดือนที่6หลังผ่าตัด

๑.เพือ่ใหผู้้ปว่ยได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวติที่
ดีขึน้

อ าเภอเมืองตาก ผู้ปว่ยOA knee ที่
ได้รับผ่าตัดเปล่ียน
ขอ้เขา่

ไม่ใช้งบประมาณ ผลผลิต
๑.ร้อยละของผู้ปว่ย
เปล่ียนขอ้เขา่เทียม มี 
knee Function  score 
มากกวา่ 80% ที่ 6 
เดือนหลังผ้าตัด

 - แบบประเมินตาม
ตัวชี้วดัโครงการ

นพ.สายชล 
รัชตธรรมากลู

2.การน า Application THAI COCมา
ใช้ประสานงานการส่งต่อผู้ปว่ยออร์โธปิ
ดิกส์สู่ชุมชน

๒.ลดภาวะแทรกซ้อนเมื่อ
กลับไปอยูบ่า้น

๒.ผู้ปว่ยที่ผ่าตัดเปล่ียนขอ้
เขา่เทียม ได้รับส่งต่อสู่
ชุมชน100%

 - การติดตามเยีย่มบา้น
ในชุมชนและการ
วเิคราะหผ์ลขอ้มูลการ
เยีย่มจากโปรแกรม Thai
 Coc

3.การเยีย่มบา้นผู้ปว่ยTKR ๓.ผู้ปว่ยที่ผ่าตัดเปล่ียนขอ้
เขา่เทียม ได้รับการเยีย่ม
บา้น100%

4.ระยะเวลาวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ีย
ผู้ปว่ยTKR

ผลลัพธ์
1.ระยะเวลาวนันอน
โรงพยาบาลเฉล่ียผู้ปว่ย
TKR  น้อยกวา่หรือเท่ากบั
8วนั

แผนปฏบิัตกิำร R3 ศัลยกรรมกระดกู ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66)
ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ 

(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์   พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงำน ลดอตัราตายและเพิม่คุณภาพชีวติในกลุ่มโรคส าคัญ

โครงกำร  คุณภาพชีวติดีอยูท่ี่ขอ้และกระดูก 2566

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที ่1 จัดอบรม
วิชำกำร
-การดูแลผู้ปว่ยเด็กวกิฤต       
             
-การดูแลผู้ปว่ยโรคที่ส าคัญใน
เด็ก 
( Pneumonia , ไขเ้ลือดออก
 , Covid-19 )

1.เพือ่เพิม่ความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้ปว่ย
เด็กวกิฤตและผู้ปว่ยโรค
ที่ส าคัญ  
2.เพือ่ลดอตัราการตาย
ในผู้ปว่ยเด็กวกิฤตและ
ผู้ปว่ยโรคที่ส าคัญ

1.หอผู้ปว่ยกมุาร
เวชกรรม
2.ER
3.ICU
4.รพช.ฝ่ัง
ตะวนัออก

1.แพทยใ์ช้ทุนในรพ.ต
สม.และรพช.ในเครือขา่ย
  2.พยาบาลวชิาชีพที่
ปฏบิติังานในหอผู้ปว่ย
กมุารเวชกรรม ER ICU  
รพช.ฝ่ังตะวนัออก     ( 
จ านวนทั้งส้ิน 60 คน )

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล  
109,300 บาท

ผลผลิต
เจา้หน้าที่มีความรู้
และทักษะในการ
ดูแลผู้ปว่ยเด็กวกิฤต
ผลลัพธ์ 
1.อบุติัการณ์ความ
เส่ียงที่เกดิกบัผู้ปว่ย
เด็กลดลง
2.จ านวนวนันอน 
รพ.ลดลง
3.จ านวนผู้ปว่ย
ที่ต้องส่งต่อ refer 
เนื่องจากมีภาวะ
วกิฤตลดลง

1.จ านวนอบุติัการณ์
ความเส่ียง
2.จ านวนผู้ปว่ย refer 
จากภาวะวกิฤต
3.คะแนนความพงึ
พอใจของเจา้หน้าที่

พ.พรศิริ สุธา
เบญจาประดิษฐ์

แผนปฏบิัตกิำรกลุม่งำนกุมำรเวชกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ พ้ืนที่เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงำน   พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยเด็กวกิฤต
โครงกำร Smart critical care in Pediatric EP3

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

9,300 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำรกลุม่งำนกุมำรเวชกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ พ้ืนที่เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงำน   พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยเด็กวกิฤต
โครงกำร Smart critical care in Pediatric EP3

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

กิจกรรมที ่2 ฝึกปฏบิตัิ
ภำคทฤษฎี
-การดูแลผู้ปว่ยเด็กวกิฤตที่ใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ ( ส่งฝึก
ปฏบิติัท่ี MICU  คร้ังละ 2 
คนๆละ 5 วนั )                  
  

1.เพือ่เพิม่ความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้ปว่ย
เด็กวกิฤตที่ใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ      2.
เพือ่ลดอตัราการตายใน
ผู้ปว่ยเด็กวกิฤต

1.หอผู้ปว่ยกมุาร
เวชกรรม
2.ICU

  1.พยาบาลวชิาชีพที่
ปฏบิติังานในหอผู้ปว่ย
กมุารเวชกรรม    
( จ านวนทั้งส้ิน13คน)

ผลผลิต
เจา้หน้าที่มีความรู้
และทักษะในการ
ดูแลผู้ปว่ยที่ใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ
ผลลัพธ์ 1.
อบุติัการณ์ความ
เส่ียงที่เกดิกบัผู้ปว่ย
เด็กวกิฤตที่ใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ
ลดลง
2.จ านวนวนันอน 
รพ.ลดลง 
3.จ านวนผู้ปว่ย
ที่ต้องส่งต่อ refer 
เนื่องจากมีภาวะ
วกิฤตลดลง

1.จ านวนอบุติัการณ์
ความเส่ียง               
  2.จ านวนผู้ปว่ย refer
 จากภาวะวกิฤต        
   3.คะแนนความพงึ
พอใจของเจา้หน้าที่

ไม่ใช้งบประมาณ 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำรกลุม่งำนกุมำรเวชกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ พ้ืนที่เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงำน   พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยเด็กวกิฤต
โครงกำร Smart critical care in Pediatric EP3

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

กิจกรรมที ่3 เตรียมควำม
พร้อมดำ้นสถำนที่/ครุภณัฑ์/
อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่
-ปรับ Unit Respiration เปน็
 PICU 4 เตียง เพือ่รองรับ
ผู้ปว่ยวกิฤตท่ีใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ                   
- ขออตัราก าลังเพิม่  1.
พยาบาลวชิาชีพ 2 คน  2.
ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน 3.
พนักงานช่วยเหลือคนไข ้1-2
 คน

1.เพือ่มีเตียงและ
เคร่ืองช่วยหายใจ ใน
การรองรับผู้ปว่ย วกิฤต
2.เพือ่ใหม้ีอตัราก าลัง
เจา้หน้าที่เพยีงพอใน
การดูแลผู้ปว่ยวกิฤต

1.หอผู้ปว่ยกมุาร
เวชกรรม

1.หอผู้ปว่ยกมุารเวชกรรม เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
1.ค่าปรับปรุง
สถานที่  
100,000 บาท 
 2.ค่าครุภณัฑ์ 
 ( อยูใ่นแผนของ
หอผู้ปว่ยกมุาร
เวชกรรม)

ผลผลิต
มีเตียงและ
เคร่ืองช่วยหายใจ 
ในการรองรับผู้ปว่ย
 วกิฤต
ผลลัพธ์ 
 1.จ านวนเตียง 
PICU ที่สามารถรับ
ผู้ปว่ยวกิฤต   2.
จ านวนผู้ปว่ยที่ต้อง 
refer เนื่องจากไม่มี
เตียงรับผู้ปว่ย
วกิฤตลดลง

1.จ านวนเตียง PICU
2.จ านวนผู้ปว่ย refer 
เนื่องจากไม่มีเตียงรับ
ผู้ปว่ยวกิฤต

100,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่1 ประชมุเชงิปฏบิตักิำร
วิชำกำร Preterm labor
-การ Screen Risk Preterm 
-การใช้ยา Micronized 
Progesterone
-การวดั Cervical length
-CPGแนวทางการยบัยัง้การเจบ็
ครรภค์ลอดกอ่นก าหนด

1.เพือ่เพิม่ทักษะการคัด
กรองภาวะเส่ียงต่อการ
คลอดกอ่นก าหนด    
2.เพือ่ลดอตัราการเกดิ
ภาวะขาดออกซิเจนใน
ทารกคลอดกอ่นก าหนดที่
อายคุรรภ์<34 สัปดาหใ์น
รายที่จ าเปน็ต้องคลอด

รพช.ฝ่ัง
ตะวนัออก
และรพ.ตสม

แพทยใ์ช้ทุนใน
รพ.ตสม.และ
รพช.ใน
เครือขา่ย  
เจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็กในเครือขา่ย
จะนวน 60 คน
 จดั 1 วนั

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล  
32,800 บาท

ผลผลิต
เจา้หน้าที่งานอนามัยแม่
และเด็กมีความรู้
Preterm laborไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ 
เจา้หน้าที่งานอนามัยแม่
และเด็กในเครือขา่ยมี
ความรู้ความเขา้ในการ
ดูแลการปอ้งกนัการ
คลอดกอ่นก าหนดได้

1.เจา้หน้าที่งานอนามัย
แม่และเด็กมีความพงึ
พอใจในการอบรมเร่ือง
Preterm laborไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
2.อตัราการเกดิภาวะ
ขาดออกซิเจนในทารก
คลอดกอ่นก าหนดที่อายุ
ครรภ์<34 สัปดาห ์ไม่
เกนิ25:1,000 การเกดิ
มีชีพ

นพ.กนก จินดา
บรรเจิด

แผนปฏบิัตกิำรกลุม่งำนสตูนิรีเวชกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567

งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์ พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงำน  พฒันาศักยภาพการ Screen Risk Preterm
โครงกำร ตำกคลอดปลอดภยั ป ี2566

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

22,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำรกลุม่งำนสตูนิรีเวชกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567

งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์ พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงำน  พฒันาศักยภาพการ Screen Risk Preterm
โครงกำร ตำกคลอดปลอดภยั ป ี2566

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

กิจกรรมที ่2 ประชมุเชงิปฏบิตักิำร
- ความรู้เร่ืองPPH
และLate PPH
-SIM การฝึกปฏบิติัการใน
สถานการณ์จ าลอง

1.เพือ่เพิม่ทักษะการช่วย
ฟืน้คืนชีพในผู้ปว่ยตกเลือด
หลังคลอด (Postpartum 
haemorrhage)
2.เพือ่ปอ้งกนัมารดาตาย
จากสาเหตุ PPH

เจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัย
แม่และเด็กใน
รพ.ตสม

เจา้หน้าที่ทุก
ระดับในรพ.
สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช
 งานหอ้งคลอด
 หลังคลอด หอ
ผู้ปว่ยพเิศษชั้น
6-7 จ านวน 60
 คน จดั 2 วนั

ผลผลิต
เจา้หน้าที่งานอนามัยแม่
และเด็กเขา้ร่วมฝึกปฏบิติั
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ 
เจา้หน้าที่งานอนามัยแม่
และเด็กได้รับเพิม่
สมรรถนะทักษะการ
ช่วยฟืน้คืนชีพในผู้ปว่ย
ตกเลือดหลังคลอด 
(Postpartum 
haemorrhage)

1.เจา้หน้าที่เขา้อบรม
พฒันาสมรรถนะการช่วย
ฟืน้คืนชีพในผู้ปว่ยตก
เลือดหลังคลอด 
(Postpartum 
haemorrhage) ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
2.อตัราการเกดิMMR 
จากสาเหตุ 
PPH(Postpartum 
haemorrhage)  = 0 ราย

นพ.กนก จินดา
บรรเจิด10,800 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม 1.
ประชุมคณะท างาน/
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจติ 
จ านวน 2 คร้ัง

1 เพือ่วางแผนงานและหา
แนวทางด าเนินงานร่วมกัน
2.เพือ่สรุปผลการด าเนิน
โครงการ

14 ต าบลใน
เขตพืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

1.เจา้หน้าที่ รพ.สต.
,ศสม.ในเขตอ าเภอ
เมืองตาก 22 แหง่ 2.
ต ารวจ ปลัด อ าเภอ
เมืองตาก    
3.ศูนยป์ระ สานงาน
1669
จ านวน 30 คน

งบ PP asic
64,900บาท

ผลผลิต
1.เครือข่ายสุขภาพจิตใน
อ าเภอเมืองตากได้แนว
ทางการด าเนินงานตาม
โครงการ

1.รายงานสรุปผล
โครงการ          
2.รายงาน
ความกา้วหน้าของ
การด าเนินงาน SP 
ไตรมาส4

นพ.ปริญทัศน์
เนตรสุวรรณ

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนงำน ปอ้งกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

โครงกำร  พัฒนำศักยภำพทมีผู้ดแูลผู้ปว่ยจิตเวชและยำเสพตดิ

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏบิัตกิำร กลุม่งำนจติเวชและยำเสพตดิ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567

งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

1,500 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนงำน ปอ้งกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

โครงกำร  พัฒนำศักยภำพทมีผู้ดแูลผู้ปว่ยจิตเวชและยำเสพตดิ

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏบิัตกิำร กลุม่งำนจติเวชและยำเสพตดิ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567

งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

กิจกรรม 2. อบรมและฝึก
ปฏิบัติการยทุธวธิกีารเจรจา
ต่อรองและการเข้าทีมจบัผู้ที่มี
ภาวะก้าวร้าวรุนแรง 
ระยะเวลาอบรม 2 วนั    
เน้ือหำ
1)อบรมและฝึกปฏิบัติการการ
เจรจาต่อรอง
2)ฝึกการผูกยดึผู้ป่วย 
3)ฝึกปฏิบัติการเข้าทีมจบัผู้ที่
มีภาวะก้าวร้าวรุนแรง
4)ปลูกพลังชุมชนสร้างเสริม
สุขภาพจติ(CBTx)

1.เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและ
การเข้าทีมจบัผู้ที่มีภาวะ
ก้าวร้าวรุนแรง/ท าร้ายตนเอง  
2.เพือ่ให้ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนที่ประสบเหตุได้น า
ความรู้เร่ืองการเจรจาต่อรอง
และการเข้าทีมจบัผู้ที่มีภาวะ
ก้าวร้าวรุนแรง/ท าร้ายตนเอง 
ไปใช้ได้อยา่งถูกต้อง

14 ต าบลใน
เขตพืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

เจา้หน้าที่ รพ.สต. อส
ม. ต ารวจ ปลัดอ าเภอ
 ผู้ใหญบ่า้น ก านัน  ใน
เขตอ าเภอเมืองตาก
จ านวน150คน

ผลผลิต
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเจรจา
ต่อรองและการเข้าทีมจับผู้ที่
มีภาวะก้าวร้าวรุนแรง/ท า
ร้ายตนเอง อย่างน้อยร้อยละ
 85.5
2.ผู้เข้าอบรมน าความรู้เร่ือง
การเจรจาต่อรองและการ
เข้าทีมจับผู้ที่มีภาวะก้าวร้าว
รุนแรง/ท าร้ายตนเองไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
ผลลัพธ์
1.ร้อยละ 100 ของผู้ปว่ยยา
เสพติดที่มีภาวะจิตเวช
ฉุกเฉินและพฤติกรรม
รุนแรง/ท าร้ายตนเอง ได้รับ
การดูแล และปลอดภยัจาก
การผูกยึด
2.ไม่เกิดอุบติัการณ์ผู้ปว่ย
กระท าการท าร้ายตนเอง 
ผู้อื่น และทรัพย์สิน

1.จากแบบประเมินผล
ก่อนและหลังการอบรม
2.การติดตามผลหลังการ
อบรม   
3.จากตัวชี้วดั  

53,800 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

เปำ้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนงำน ปอ้งกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

โครงกำร  พัฒนำศักยภำพทมีผู้ดแูลผู้ปว่ยจิตเวชและยำเสพตดิ

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏบิัตกิำร กลุม่งำนจติเวชและยำเสพตดิ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567

งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

กิจกรรม 3. ติดตาม "เสริม
พลังชุมชนสร้างคนสุขภาพจติ
ดี"   (ส าหรับติดตามเยีย่มเคส 
SMIV=ผู้ป่วยจติเวชและยา
เสพติดที่มีภาวะก้าวร้าว)

1.เพือ่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยจติเวชและยา
เสพติด สร้างเกราะล้อมร้ัว
ป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด
2.เพือ่ให้ผู้ป่วยจติเวชและยา
เสพติดอาการทางจติสงบ
3.เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย

14 ต าบลใน
เขตพืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

1.เจา้หน้าที่ รพ.สต.
,ศสม.               2.
ต ารวจ ปลัด อ าเภอ
เมืองตาก  ผู้น าชุมชน  
       3.ผู้ปว่ยและญาติ

ผลผลิต
1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.,ศสม. 
ต ารวจ ปลัด อ าเภอเมืองตาก
  ผู้น าชุมชน ผู้ปว่ยและญาติ
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปว่ย
จิตเวชและยาเสพติด สร้าง
เกราะล้อมร้ัวปอ้งกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 
2.ผู้ปว่ยจิตเวชและยาเสพ
ติดอาการทางจิตสงบ
ผลลัพธ์
1.อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน
 8 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน

1.จากรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน SP ไตรมาส49,600 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม คัดกรอง และผ่าตัดต้อกระจกใน
ประชาชนอาย ุ60 ปีขึ้นไป
1.1 ทุกพืน้ที่ด าเนินการคัดกรองสายตาใน
ประชาชน อาย ุ60 ปีขึ้นไป
     1.1.1  เสริมความรู้การวดัสายตา
ให้กับอสม/ทีมรพสต
1.2 เร่งรัดการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วย 
Blinding Cataract ภายใน 30 วนั ≥80%
1.3 มีช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วย Blinding
 Cataract 
1.4 เพิม่ปริมาณการผ่าตัด หรือมีทีมช่วย
ผ่าตัด เมื่อมีผู้ป่วยต้อกระจกรอคอยผ่าตัด
จ านวนมาก
1.5 ติดตามผู้ป่วย Blinding Cataract ที่
ตกค้างปี 2565มารับการผ่าตัดเพิม่
1.6 บันทึกข้อมูลการคัดกรอง และการ
ผ่าตัดลงในโปรแกรม Vision2020 ทุกราย
       
       1.6.1 อบรมการลงข้อมูลและการดึง
ข้อมูลในโปรแกรม vision 2020 มาใช้ใน
การวเิคราะห์ผลงาน
1.7 จดัประชุม Service Plan ตา เพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทุก 3 เดือน

1. เพือ่ด าเนินการคัดกรอง
สายตาในประชาชน อายุ 60
 ปขีึ้นไปในทุกพืน้ที่
2. เพิม่ปริมาณการผ่าตัด 
หรือมีทีมช่วยผ่าตัด เมื่อมี
ผู้ปว่ยต้อกระจกรอคอย
ผ่าตัดจ านวนมาก
3. เร่งรัดการผ่าตัดต้อกระจก
ในผู้ปว่ย Blinding Cataract
 ภายใน 30 วนั ≥80%
4. ติดตามผู้ปว่ย Blinding 
Cataract ที่ตกค้างป ี2565
 มารับการผ่าตัดเพิม่

4 อ าเภอ ประชาชนอาย ุ
60 ปขีึน้ไปใน 
จ.ตาก จ านวน
36,727 คน   
 อ.เมือง 
17815       อ.
 บา้นตาก   
8940         อ.
 สามเงา 5855
         อ.วงัเจา้
4117

งบ PP ของหน่วย
บริการ ( อ าเภอละ
5000 x 4) จ านวน
เงิน20,000  บาท

ผลผลิต
1.ประชาชนอาย ุ60 ปี
ขึน้ไป ป ี2566ได้รับการ
คัดกรอง และผ่าตัดต้อ
กระจก(เปา้หมาย≥95%)
2. วดัสายตาซ้ าโดยทีม
รพสต./ รพชในรายที่
ระดับสายตาน้อยกวา่ 
5/200 = 90 %     
3. ตรวจโดยทีมจกัษุ
แพทยใ์นรายที่สายตา
น้อยกวา่ 15/200 = 
90%
ผลลัพธ์
1 Blinding  cataract ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วนั= 80
 %                
2 Low vision ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 90 วนั= 80 %

ยอดการคัดกรองและตัวชี้วดั
โครงการ

คกก. Service
 Plan สาขา
จกัษ ุ/PCT 
EENT

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ : ลดอตัราตายและเพิม่การเขา้ถงึบริการทางการแพทย์

โครงกำร  นอนอ่ิมยิม้รับโลกสวย  : คัดกรอง และผ่ำตดัตอ้กระจกในประชำชนอำย ุ 60 ปขีึน้ไป
แผนงำน พฒันาคุณภาพบริการองค์รวมเฉพาะทางทุกสาขา

แผนปฏบิัตกิำรงำนพัฒนำระบบบริกำร(Service Plan)  สำขำจกัษุ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567

งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

20,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่1
-จดัท าส่ือ และประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมที่2
-ท าแบบสอบถามความพึง่พอใจ
ต่อการมารับบริการคลินิกทันตก
รรมนอกเวลาราชการ 
-ท าแบบสอบถาม การรับรู้ขอ้มูล
ประชาสัมพนัธค์ลินิกทันตกรรม
นอกเวลาราชการ

1. เพือ่เพิม่การเขา้ถงึ
บริการด้านการรักษา
ทางทันตกรรม แก่
ประชาชนชาวจงัหวดั
ตาก และจงัหวดัใกล้เคียง
2. เพิม่ความพงึพอใจ
ใหแ้กผู้่มารับบริการทัน
ตกรรม

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจ้าตากสิน
มหาราช

1.ประชาชน
ชาวจังหวัด
ตาก และ
จังหวัด
ใกล้เคียง

งบประมาณจากเงิน
บ ารุงของโรงพยาบาล 
จ านวน    15,000 บาท

ผลผลิต
1. ส่ือประชาสัมพันธ์
คลินิกทันตกรรมพิเศษนอก
เวลาราชการ
ผลลัพธ ์                  
1. ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการ
ในคลินิกทันตกรรมนอก
เวลาราชการเพิม่มากขึ้น 
2. หน่วยบริการคลินิกทัน
ตกรรมนอกเวลา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราช เป็นที่
รู้จกั และมีภาพลักษณ์ที่ดี 
3. เพิม่รายรับให้กับ
โรงพยาบาล
4. บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล สร้างแรงจงุ
ใจค่าตอบแทนที่เหมาะสม

1. จ านวนผู้มารับ
บริการคลินิกทันตก
รรมนอกเวลาราชการ
2. ความพงึพอใจของผู้
มารับบริการ

(ทพญ.ธนรัิตน ์
กรินทราทันต์ ) 
กลุ่มงานทันต 
กรรม

แผนปฏบิัตกิำร กลุม่งำนทันตกรรม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ : ลดอตัราตายและเพิม่การเขา้ถงึบริการทางการแพทย์
แผนงำน ตรวจรักษาทางทันตกรรม
โครงกำร ประชำสัมพันธ์กำรจัดบริกำรคลินิกทนัตกรรมนอกเวลำรำชกำร

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

15,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
 1 ตดิตำมควำมปลอดภยัจำกกำรใชย้ำใน
ผู้ปว่ยทีร่บับรกิำรเภสัชกรรมทำงไกล
   1.1 พฒันาแนวทางการติดตามความ
ปลอดภยัจากยาที่มีรายงานการเกิด Serious 
ADR
   1.2 พฒันาระบบรายงานความ
คลาดเคล่ือนทางยา จากการใหบ้ริการเภสัช
กรรมทางไกล 
 2 พัฒนำระบบบรบิำลเภสัชกรรมผู้ปว่ยที่
ไดร้บัรกัษำดว้ยยำเคมบี ำบดั
   2.1 พฒันาแนวทางการใหบ้ริบาลเภสัช
กรรมผู้ปว่ยที่ได้รับยาเคมีบ าบดั
   2.2 การปรับปรุงสถานที่เตรียมยาเคมีบ าบดั
3.ปอ้งกันกำรเกิด Dispensing Error 
ส ำหรบัผู้ปว่ยนอกดว้ยเครื่องจัดยำอัตโนมตัิ
   1. จัดหาเคร่ืองจัดยาอัตโนมัติส าหรับจ่าย
ยาผู้ปว่ยนอก
4.พัฒนำระบบ Medication 
reconciliation (MR) และ Medication 
Administration Record (MAR)
   1. พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการ
จัดท า MAR sheet 

1.เพือ่ส่งเสริมให้เกิด
ความปลอดภัยจากการใช้
ยา มีการส่งต่อข้อม,ูด้าน
ยาที่ถูกต้อง ไร้รอยต่อ 
เป็นไปตามมาตรฐานวชิีพ
เภสัและชกรรม 
2.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ได้รับยาเคมีบ าบัดอยา่งมี
ประสทิธภิาพ มีความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา
เคมีบ าบัด 
3.เพือ่ลดระยะเวลารอ
คอยรับยาและ การเกิด
อุบัติการณ์ความคลาด
เคล่ือนทางยาแบบ 
dispensing error
4.เพือ่ให้การบันทึกการ
ให้ยา สารน้ า เป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุก
หอผู้ป่วย ลดความคบาด
เคบือ่นที่เกิดจากความไม่
สมบูรณ์หรือความ
แตกต่างของแนวทางใน
การบันทึกการให้ยาของ
แต่ละผู้ป่วย

อ าเภอเมือง 
จังหวดัตาก

รพ.ตสม

รพ.ตสม

รพ.ตสม

ผู้ปว่ยที่มารับ
บริการ ณ รพ.สต. 
หรือสถานบริการที่
อยู่ในพืน้ที่
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยที่รับยาเคมี
บ าบดั ณ 
โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยที่มารับ
บริการแบบผู้ปว่ย
นอก ณ โรงพยาบาล

หอผู้ปว่ยในทุกหอ

เงินบ ารุงฯ
69,000  บาท

1. จ านวนผู้ปว่ยที่เกดิ 
Serious ADR จากการ
ใหบ้ริการเภสัชกรรม
ทางไกล = 0
2. มีรายงานความ
คลาดเคล่ือนทางยาจาก
การใหบ้ริการเภสัช
กรรมทางไกล

ผลผลิต
1. ผู้ปว่ยที่ได้รับการ
บริบาลเภสัชกรรม
2. มีสถานที่เตรียมยา
เคมีบ าบดัที่ได้มาตรฐาน
ผลลัพธ์
1. ร้อยละของผู้ปว่ยที่
เกดิ ADR ชนิด 
preventable

1. จ านวนรายงาน
การเกดิ Serious 
ADR หรือ 
Medication error 
จากการใหบ้ริการ
เภสัชกรรมทางไกล

นพ.ประพนัธ ์ 
จนัทนะโพธ์

แผนปฏบิัตกิำร R9  ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปำ้ประสงค์ : ลดอตัราตายและเพิม่การเขา้ถงึบริการทางการแพทย์
แผนงำน : การพฒันาระบบการใหบ้ริการเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นความปลอดภยั
โครงกำร  พัฒนำระบบควำมปลอดภยัดำ้นยำ รพ .สมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช ปงีบประมำณ 2566

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

4,000 

62,000 

3,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม พฒันางานวชิาการและ
วจิยั จดัประชุมวชิาการศูนย์
แพทยศาสตรชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราช ประจ าปี2566จ 
จ านวน 2 วนั

เพือ่เพิม่ พฒันา
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ความรู้ประสบการณ์

8 อ าเภอ
ในจงัหวดั
ตาก

อาจารยแ์พทย ์
นิสิตแพทย ์
บคุลากรทาง
การแพทย ์
จ านวน 150 คน

250,000
(งบอดุหนุนศูนย์

แพทย์)

ผลผลิต
มีผู้เขา้รับการประชุม
ครบ100%

ผลลัพธ์ 
น าความรู้ความเขา้ใจ
จากการ
ประชุมมาต่อยอดใน
การเรียนการสอนหรือ
การท างาน

มีการประเมินผล
กอ่นและหลังการ
ประชุม

ศูนยแ์พทยฯ์

แผนปฏบิัตกิำร ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลนิิกโรงพยำบำลสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช  ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปำ้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงำน พฒันาวชิาการและร่วมผลิตแพทย์
โครงกำร แพทย ์7 ดำว  ป ี2566

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

250,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
-  จดัซ้ือจดัหาครุภณัฑ์ทางการ
แพทย ์(เคร่ืองวดัความดัน วดั
ส่วนสูง น้ าหนัก BMI )
- ต้ังจดุตรวจสุขภาพ (health 
station)และเปดิใหบ้ริการ
ประชาชน
- ใหสุ้ขศึกษาผ่าน line official
 ตสม

เพือ่เพิม่การเขา้ถงึระบบคัด
กรองสุขภาพเบือ้งต้นของ
ประชาชนในพืน้ที่ เช่น 
ตรวจวดัความดันโลหติ 
ประเมินดัชนีมวลกาย ภาวะ
อว้นลงพงุ และเชื่อมต่อ
ขอ้มูลกบั application 
ขอ้มูลสุขภาพในพืน้ที่

พืน้ที่4ต าบลใน
เขตเทศบาล
เมืองตาก

ประชาชนใน
พืน้ที่เขต
เทศบาลเมือง
ตาก 4 ต าบล

งบหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิน่
200,000 บาท

มีสถานีตรวจเชคสุขภาพ
ในชุมชน/ประชาชน
สามารถรับรู้และเขา้ถงึ
ระบบการประเมิน
สุขภาพด้วยตนเอง

จากขอ้มูลใน
แอบพเิคชั่นทาง
สุขภาพ H4U

พญ.รุ่งนภา 
ศิริพรไพบลูย์

ยทุธศำสตร์   สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปำ้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงำน  การจดัการสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม และพฒันาสู่ชุมชนเขม้แขง็

 โครงกำร Heath station check

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏบิัตกิำร งำนเวชปฏบิัตคิรอบครัวและชมุชนและศูนยส์ขุภำพชมุชนเมอืง ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

200,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ขัน้เตรียมกำร
1.คัดเลือกชุมชน
2.จดัต้ังกลุ่มตามผังการดูแล (3หมอ)
3.จดัเตรียม Application Smart 
อสม
ขัน้ด ำเนินกำร
1.ประชุมเตรียมความพร้อมอสม .
ในการใช้Application Smart อสม
2.น าเขา้ขอ้มูลทั่วไปใน
Application
3.อสม.ด าเนินการคัดกรอง
DM/HTประชากรในพืน้ที่โดยใช้ 
ApplicationSmart อสม
4.วเิคราะหข์อ้มูลกลุ่มดี เส่ียง ปว่ย
จากApplication
5.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่ม
เส่ียงทาง Tele-health

1.เพือ่ใหป้ระชากรในพืน้ที่
เขา้ถงึระบบHealth 
Promotion
และ Health Prevention
2.เพือ่ใหป้ระชากรในพืน้ที่
เขา้ถงึนโยบาย 3 หมอ
3.ใช้เปน็Role Mode

ชุมชนใน
เขต
เทศบาล
เมืองตาก
จ านวน 2 
ชุมชน

ปชก. ในเขต
เทศบาล
เมืองตาก
จ านวน1,200 
คน

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพเปน็เงิน
40,000 บาท

ผลลัพธ์
1.มีกลุ่มไลน์ตามผังการ
ดูแล3หมอครอบคลุม
100%
2.ปชช.ในพืน้ที่ได้รับ
การคัดกรองDM/HT
โดยApplication Smart
 อสม 70%
3.กลุ่มเสียงได้รับการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทาง Tele-health 80%
ผลผลิต
1.เพือ่ให้ประชากรใน
พืน้ที่เข้าถึงระบบ 
Health Promotion 
และHealth Prevention
2.ประชากรในพืน้ที่
เข้าถึงนโยบาย 3 หมอ
3.ได้Role Mode

1.ความถกูต้อง
และความทันเวลา
ของขอ้มูล
2.ความพงึพอใจ

พญ.รุ่งนภา 
ศิริพรไพบลูย์

ยทุธศำสตร์   สร้างเสริมพลังการแพทย์ปฐมภมูแิละภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

แผนงำน พฒันาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกนัโรควถิีNew Normalโดยนโยบาย3หมอและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
โครงกำร  Smart Community(ขยำยผล)

เป้ำประสงค์  ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏบิัตกิำร.............Roadmapที่12 สง่เสริมสขุภำพ...................... ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 
2567

งบประมำณ 
(บำท)/ 
แหลง่

งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

40,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฎิบัติการ 
การดูแลผู้ป่วยแบบผู้ป่วยในที่บ้าน 
Smart Home Ward
๑.๑ ก าหนดหลักสูตรมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้านเสมือนโรงพยาบาล 
(Hospital care at home)
๑.๒บรรยายยให้ความรู้   มาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน กลุ่มโรคส าคัญ
ที่ก าหนด ดังนี้
1) -ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน
๒)--ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
๓) ผู้ป่วยปอดอักเสบ
๔) ผู้ป่วยผ่าตัดไส้ต่ิง
๕) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน

1.เพือ่พัฒนาระบบการดูแลแบบ
ผู้ป่วยในที่บ้าน
๒.เพือ่ให้บุคลากรทางการ
พยาบาลมีความรู้และทักษะ  ใน
การดูแลผู้ป่วยแบบผู้ป่วยในที่บ้าน
๓.เพือ่ลดอัตราครองเตียง ลด
แออัด โรงพยาบาล

จงัหวดัตาก
 9 อ าเภอ

พยาบาลวชิาชีพ 
รับผิดชอบงานเยีย่ม
บ้าน รพ.ตสม และรพ
สต ในเครือข่าย  
อ าเภอเมืองตาก  และ
 รพช บ้านตาก  สาม
เงา วงัเจา้  พบพระ   
แม่ระมาด  ท่าสองยาง
   อุ้มผาง จ านวน ๕0
 คน

เงินกองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพ
จงัหวดัตาก    
๒,000,000 บาท

ผลผลิต
-จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   
 ที่เข้าร่วมโครงการ
- มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยแบบผู้ป่วยในที่บ้าน
เครือข่ายโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช

แบบบันทึกการ
ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้า
รับการอบรม         
การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมจากการเข้าร่วม
โครงการ การสอน 
สาธติและฝึกปฎิบัติจริง

พญ.รุ่งนภา 
ศิริพรไพบูลย์

กิจกรรมที ่2  พฒันาศูนย์สอน สาธติและ
ยืมอุปกรณ์การแพทย์ที่บา้น แก่ผู้ดูแล
( Care Giver)  แบบรายครอบครัว

1. เพือ่ใหผู้้ดูแลมีความรู้และทักษะ
และมีอุปกรณ์การแพทย์ใช้ที่บา้น

ผู้ปว่ยใน
พืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

ผู้ปว่ยในพืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

 ผลผลิต                     
 -จ านวนอุปกรณ์การแพทย์ 
เพยีงพอ  พร้อมใช้งาน -
-ผลลัพธ ์
 ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะ
การท าหตัการและการใช้
อุปกรณ์ที่บา้นได้ถูกต้อง

 แบบบนัทึกการยืม
อุปกรณ์   การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมจาก การ
สอนสาธติและฝึกปฎบิติั 
จริง

แผนปฏบิัตกิำร กลุม่งำนกำรพยำบำลชมุชน  ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2566
งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์   สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงำน การพฒันาระบบบริการดูแลต่อเนื่องที่บา้นบรูณาการความร่วมมือระหวา่งโรงพยาบาลแม่ขา่ยกบั รพช . หน่วยบริการปฐมภมูิ ชุมชนและ ครอบครัวในการร่วมใหก้ารดูแลผู้ปว่ยอยา่งต่อเนื่องที่บา้นเปน็รายบคุคล
โครงกำรมติใิหม ่กำรดแูลผู้ปว่ยทีบ่ำ้นดจุโรงพยำบำล (SMART HOME  WARD)

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

เปำ้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

2,000,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำร กลุม่งำนกำรพยำบำลชมุชน  ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2566
งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์   สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงำน การพฒันาระบบบริการดูแลต่อเนื่องที่บา้นบรูณาการความร่วมมือระหวา่งโรงพยาบาลแม่ขา่ยกบั รพช . หน่วยบริการปฐมภมูิ ชุมชนและ ครอบครัวในการร่วมใหก้ารดูแลผู้ปว่ยอยา่งต่อเนื่องที่บา้นเปน็รายบคุคล
โครงกำรมติใิหม ่กำรดแูลผู้ปว่ยทีบ่ำ้นดจุโรงพยำบำล (SMART HOME  WARD)

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

เปำ้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

กิจกรรมที ่3  ติดตามเยี่ยมบา้นดูแลผู้ปว่ย
แบบผู้ปว่ยใน ตามมาตรฐานที่ก าหนด

1.เพือ่ใหผู้้ปว่ยที่มีปญัหาซับซ้อน 
ได้รับการดูแลที่บา้นถูกต้อง 
ปลอดภยั ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ผู้ปว่ยใน
พืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

ผู้ปว่ยในพืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

ผลผลิต                       -
 ผู้ปว่ยที่ได้รับการเยี่ยม
บา้นตามมาตรฐานที่ก าหนด
  100%- 
ผลลัพธ์             
 - อัตราการ Readmit  
เท่ากับศูนย์                  
 -อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่บา้น 
เท่ากับศูนย์

แบบบนัทึกการเยี่ยมบา้น

กิจกรรมที ่4 สรุป ประเมินผลโครงการ 1. สรุป วเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ผู้ปว่ยใน
พืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

ผู้ปว่ยในพืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

 ผลผลิต                      
เอกสารสรุปโครงการ 
จ านวน 1 เล่ม

สรุปความส าเร็จตาม
ตัวชี้วดัโครงการ



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่ 1
คัดกรองผู้สูงอำยุ
- Geriatric syndromes  (รวมสมอง
เส่ือม,พลัดตกหกล้ม)

1.  เพือ่ประเมินคัดกรอง
และประเมินสุขภาพผูสูงอายุ
(Basic Geriatric 
Screening: BGS) ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

พืน้ที่น าร่อง 
ได้แก่          
(1) 4 ต าบลเขต
เทศบาลเมือง
ตาก       (2) 
ต.ตลุกกลางทุ่ง 
  
(3) ต.โป่งแดง
(4) ต.หนองบัว
เหนือ

ประชาชนกลุ่ม
วยัสูงอาย ุ(60ปี
ขึ้นไป)

กองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพ
จงัหวดัตาก  

(280,000 บาท)

ผลผลิต
- มีผลการประเมินคัดกรอง
และประเมินสุขภาพผูสูงอายุ
(Basic Geriatric 
Screening: BGS) ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60
ผลลัพธ ์               
- มีข้อมูลไปจ าแนกการ
ให้บริการต่อ  กลุ่มดี/กลุ่ม
เส่ียง/กลุ่มป่วย

1. แบบฟอรมส าหรับคัด
กรองและประเมินสุขภาพผู
สูงอาย(ุBasic Geriatric 
Screening: BGS)
2. โปรแกรมรายงาน HDC

พญ.รุ่งนภา ศิริพร
ไพบูลย์

กิจกรรมที่ 2
จัดบรกิำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะเสี่ยงต่อกำรพลัด
ตกหกล้ม
- ตรวจ BMD                     
 - บริการกายภาพ/ฟืน้ฟูฯ โดยนัก
กายภาพบ าบัด               
 - บริการฟืน้ฟูฯ โดยนักการแพทย์
แผนไทย                
 - ประเมินและรับส่งต่อเร่ืองยืน่ขอ
ปรับสภาพบ้านและจดัสภาพแวดล้อม

1. เพือ่จดับริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะเส่ียงต่อการพลัด
ตกหกล้ม
2. เพือ่สนับสนุนบริการขั้น
พืน้ฐานเพือ่ให้ผู้มีสิทธไิด้รับ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพ

พืน้ที่น าร่อง 
ได้แก่          
(1) 4 ต าบลเขต
เทศบาลเมือง
ตาก       (2) 
ต.ตลุกกลางทุ่ง  
(3) ต.โป่งแดง 
(4) ต.หนองบัว
เหนือ

ประชาชนกลุ่ม
วยัสูงอาย ุ(60ปี
ขึ้นไป) ที่มีภาวะ
เส่ียงต่อการพลัด
ตกหกล้ม

ผลผลิต
- กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะ
เส่ียงฯ ได้รับบริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80
ผลลัพธ์
- ผู้สูงอายเุข้าถึงบริการขั้น
พืน้ฐานเพือ่ให้ผู้มีสิทธไิด้รับ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพ
สามารถด ารงชีวติประจ าวนั
ได้ดียิง่ขึ้น

1. แบบตอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการฯ
2. แบบประเมินภาวะ/โรค 
 ก่อน-หลัง ได้รับบริการ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพ

ยทุธศำสตร์   สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปำ้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงำน :   การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยกลุ่มวยัสูงอาย ุ (ด้านสุขภาพ)
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดแูลชว่ยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภำพส ำหรับผู้สูงอำยใุนระดบัชมุชน (คลินิกผู้สูงอำยเุคลื่อนที่)

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏบิัติกำร กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดือน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567

งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

10,000 

200,000 
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ยทุธศำสตร์   สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปำ้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงำน :   การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยกลุ่มวยัสูงอาย ุ (ด้านสุขภาพ)
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดแูลชว่ยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภำพส ำหรับผู้สูงอำยใุนระดบัชมุชน (คลินิกผู้สูงอำยเุคลื่อนที่)

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

แผนปฏบิัติกำร กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดือน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567

งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

กิจกรรมที่ 3
จัดบรกิำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะเสี่ยงต่อโรคสมอง
เสื่อม
- จดับริการ โดยอายรุแพทย ์เฉพาะ
ทางระบบประสาท          - 
จดับริการ โดยจติแพทย์/นัก
สุขภาพจติ

1. เพือ่จดับริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะเส่ียงต่อโรคสมอง
เส่ือม    
2. เพือ่สนับสนุนบริการขั้น
พืน้ฐานเพือ่ให้ผู้มีสิทธไิด้รับ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพ

พืน้ที่น าร่อง 
ได้แก่          
(1) 4 ต าบลเขต
เทศบาลเมือง
ตาก       (2) 
ต.ตลุกกลางทุ่ง 
  (3) ต.โป่งแดง
        (4) ต.
หนองบัวเหนือ

ประชาชนกลุ่ม
วยัสูงอาย ุ(60ปี
ขึ้นไป) ที่มีภาวะ
เส่ียงต่อโรคสมอง
เส่ือม

ผลผลิต
- กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะ
เส่ียงฯ ได้รับบริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80
ผลลัพธ์
ผู้สูงอายเุข้าถึงบริการขั้น
พืน้ฐานเพือ่ให้ผู้มีสิทธไิด้รับ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพ
สามารถด ารงชีวติประจ าวนั
ได้ดียิง่ขึ้น

1. แบบตอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการฯ
2. แบบประเมินภาวะ/โรค 
 ก่อน-หลัง ได้รับบริการ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพ

กิจกรรมที่ 4                   
 พัฒนำรปูแบบกำรดูแล          
 - ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง งานผู้สูงอายุ
 - ถอดบทเรียน Best practice

1. เพือ่จดัประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานคลินิก
ผู้สูงอายใุนระดับชุมชน (น า
ร่อง)
 2. เพือ่พัฒนาศักยภาพ
และฟืน้ฟูองค์ความรู้ด้าน
การดูแลผู้สูงอาย ุแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. เพือ่ถอดบทเรียนพืน้ที่น า
ร่อง น าไปขยายต่อให้
ครอบคลุมต่อไป

พืน้ที่น าร่อง 
ได้แก่          
(1) 4 ต าบลเขต
เทศบาลเมือง
ตาก       (2) 
ต.ตลุกกลางทุ่ง  
(3) ต.โป่งแดง
(4) ต.หนองบัว
เหนือ

บุคลากรทาง
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง งาน
การดูแลผู้สูงอาย ุ
ในพืน้ที่น าร่อง

ผลผลิต            
- ผู้รับผิดชอบงานการดูแล
ผู้สูงอาย ุมีความรู้ความ
เข้าใจในบูรณาการการ
ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ
ระดับชุมชน
ผลลัพธ์
- เกิดพืน้ที่น าร่องด้านการ
จดับริการคลินิกผู้สูงอายใุน
ระดับชุมชน

1. แนวทางการด าเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายใุนระดับ
ชุมชน

50,000 

20,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม ๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
"กำรสรำ้งผู้น ำยุคใหม่ สู่บรกิำรสุขภำพที่
มีคุณภำพ"
๑.ประชุมระดมสมอง เพือ่ก าหนดหลักสูตร
ในการพัฒนาภาวะผู้น า ที่สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการและสมรรถนะที่
จ าเป็นขององค์กร
๒. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้น า
ยคุใหม่ สู่บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ"         
    หลักสูตรประกอบด้วย
๒.๑ ธรรมมาภิบาลกับผู้น า
๒.๒ ทัศนคติผู้น ายคุใหม่ที่สร้างแรงบันดาล
ใจ Leadership Mindset
๒.๓ เทคนิคการคิดแบบ Stragics Thinking
 &  critical Thinking
๒.๔ ผู้น ายคุใหม่ในยคุ Digital Transform
๒.๕ ศิลปะการบริหารงาน บริหารคน 
๒.๖ การบริหารงานเชิงกลยทุธ ์และการ
บริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ OKRs
๒.๗ เทคนิคการน าเสนอแบบมืออาชีพ
3.น าความรู้สู่การพัฒนาหน่วยงาน

๑.เพือ่เพิม่พูนความรู้ แนวคิด 
ประสบการณ์และสมรรถนะที่จ าเป็น
ของผู้น ายคุใหม่
๒.เพือ่พัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าให้มี
ความรู้ ทักษะในการท างานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กรที่คาดหวงั 
 ๓.เพือ่พัฒนาผู้น าให้เป็นแบบอยา่งที่ดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ

รพ.ตสม ผู้บริหารระดับกลาง 
รพ.ตสม ประกอบด้วย
 หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน รอง
หัวหน้างานและแกน
น าระบบส าคัญของ
รพ.   จ านวน ๘๐ คน

 132,000 บาท
เงินบ ารุง รพ

 ผลผลิต                   
   
 ๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ มากกวา่ ร้อย
ละ ๙๐ 
  ผลลัพธ ์                  
 ๑. ผู้น ามีสมรรถนะที่
จ าเป็นตามเกณฑ์ที่
ก าหนดร้อยละ ๘๐ 
 ๒. อัตราการบรรลุแผน
กลยทุธ ์ร้อยละ 60    
 ๓. จ านวนผลงาน
คุณภาพ/   ในการ
พัฒนาระบบบริการของ
หน่วยงาน/โรงพยาบาล

1.ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 
 -ศึกษาวเิคราะห์จาก
รายงานตัวชี้วดัที่ก าหนด
 -ศึกษาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลตัวชี้วดั
ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 

นายแพทยก์ิตติศักด์ิ
 โอฬารกิจเจริญ

แผนปฏบิัตกิำร...Roadmapที่15 Excellent Management.. ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565-2566 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.62 -ก.ย.63) ปีงบฯ งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์ WO พัฒนำระบบบริหำรจดักำรโรงพยำบำลและเครือขำ่ยดจิติลั  เป้ำประสงค์ เพื่อใหโ้รงพยาบาลมผีลลัพธ์การบริหารจัดการ
แผนงำนพัฒนำประสทิธิภำพดำ้นกำรบริหำรจดักำร
โครงกำรผู้น ำยคุใหม ่สู่บริกำรสุขภำพทีป่ระชำชนไว้วำงใจ (Smart Leadership & Smart Hospital )

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

พ้ืนที่
เปำ้หมำย

กลุ่ม
เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.62 -ก.ย.63) ปีงบฯ งบประมำณ 
(บำท)/ แหล่ง
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมนิผล

ยทุธศำสตร์ WO พัฒนำระบบบริหำรจดักำรโรงพยำบำลและเครือขำ่ยดจิติลั  เป้ำประสงค์ เพื่อใหโ้รงพยาบาลมผีลลัพธ์การบริหารจัดการ
แผนงำนพัฒนำประสทิธิภำพดำ้นกำรบริหำรจดักำร
โครงกำรผู้น ำยคุใหม ่สู่บริกำรสุขภำพทีป่ระชำชนไว้วำงใจ (Smart Leadership & Smart Hospital )

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

กิจกรรมที่ ๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วดัระดับ
ความส าเร็จ
๑. จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์จากการน าความรู้ที่ได้รับสู่
การปฏิบัติจริงในหน่วยงาน
๒.น าเสนอผลงานคุณภาพ /นวตักรรม/CQI
 จากการน าความรู้สู่การพัฒนาในระดับ
หน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล
๓.สรุปผลการด าเนินงาน/ประเมินผลงาน
ตามตัวชี้วดัระดับความส าเร็จของโครงการ 

 ผลลัพธ ์                  
 ๑. จ านวนผลงาน
คุณภาพ/   ในการ
พัฒนาระบบบริการของ
หน่วยงาน/โรงพยาบาล



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1. เสนอคณะกรรม CIO 
เหน็ชอบ
2. จัดท าโครงการเสนอ
ผู้บริหาร
3. จัดซ้ือจัดหา
Hardware/Software
4. ติดต้ังระบบดังนี้
4.1.เรียกคิวหอ้งจ่ายยา
4.2.เรียกคิวทันตกรรม 
4.3.เรียกคิวหอ้งตรวจ 1 
4.4.จองคิวตรวจ SMC
5.ทดสอบระบบ
5. ใช้งานระบบจริง
6. สรุปสนอผู้บริหาร



1.เพื่อลดการแออดั
ของผู้มารับบริการจุด
บริการ
2.เพื่อเพิ่มช่องทาง
ใหบ้ริการผู้ปว่ยเข้าถึง
บริการ SMC
3.เพื่อเกบ็รวบรวม
ข้อมลูน ามาวิเคราะห์
ปรับปรุงระบบการ
ใหบ้ริการ



รพ.ตสม.



ผู้ปว่ย/
แพทย/์
พยาบาล 
เจ้าหนา้ที่
โรงพยาบาล

เงินบ ารุง
500,000 บาท

ผลผลิต
- มีระบบเรียกคิวของ
รพ.มากกวา่ 1 ระบบ
- มีระบบ Application 
SMC ของรพ.มากกวา่ 1
 ระบบ

ผลลัพธ์
น าเทคโนโลยมีาใช้งาน
บริการประชาชน 1 
ระบบ 

ประเมนิตาม
แบบประเมนิ
ตัวชีว้ัด

นายแพทย์
สมธิ เกดิสินธุ์

ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

ยทุธศำสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปำ้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ  มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลังสามารถรองรับการพฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื
แผนงำน  สารสนเทศดิจทิัล
โครงกำรระบบจัดกำรเรียกคิวตรวจรักษำผู้ปว่ยนอก

แผนปฏิบัตกิำร R17 สำรสนเทศทำงกำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำรประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3

500,000  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1. เสนอคณะกรรม CIO 
เหน็ชอบ
2. จัดท าโครงการเสนอ
ผู้บริหาร
3. จัดซ้ือจัดหา
Hardware/Software
4. ติดต้ังระบบเฝ้าระวังระบบ
เครือข่ายเพื่อปอ้งกนัเคร่ือง
แมข่่ายคอมพิวเตอร์
5.ทดสอบระบบ
5. ใช้งานระบบจริง
6. สรุปสนอผู้บริหาร



1.เพื่อลดความ
เส่ียงข้อมลู
สารสนเทศเสียหาย
2.เพื่อปอ้งกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์



รพ.ตสม.



ผู้ปว่ย/
แพทย/์
พยาบาล 
เจ้าหนา้ที่
โรงพยาบาล



500,000 บาท

เงินบ ารุง



ผลผลิต
มีการพฒันาระบบปอ้งกนั
ความปลอดภยัเครือขา่ย
มากกวา่ 1 ระบบ

ผลลัพธ์
น าระบบปอ้งกนัเฝ้าระวงัใช้
งาน 1 ระบบ 



ประเมนิตาม
แบบประเมนิ
ตัวชีว้ัด



นายแพทย์สมธิ 
เกดิสินธุ์

ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

ยทุธศำสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปำ้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ  มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลังสามารถรองรับการพฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื
แผนงำน  สารสนเทศดิจทิัล
โครงกำรระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภยัขอ้มลูสำรสนเทศ

แผนปฏบิัตกิำร R17 สำรสนเทศทำงกำรแพทย ์ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำร
ประเมนิผล

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2

500,000  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที ่1 ตรวจเยีย่ม
1.ประสานงาน/ท าหนังสือถงึสมาคมเวช
สารสนเทศไทยเพือ่ขอรับการเยีย่มส ารวจ 
และจดัท าก าหนดการ
2.เขยีนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.ประสานแจง้ผู้เกีย่วขอ้งทราบ
4.รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และจดัส่ง
เอกสารใหแ้กท่ี่ปรึกษา
5.จดัเตรียมเอกสาร  สถานที่ และวสัดุ
อปุกรณ์ 
6.ประสานงาน/อ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ที่ปรึกษาในการเขา้เยีย่มส ารวจ/ให้
ค าปรึกษาตามก าหนดการ
7.ประเมินผลโครงการ



1.เพือ่พฒันาคุณภาพ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
โรงพยาบาลเพือ่การ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 
TMI ได้2.เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพด้าน
คุณภาพขอ้มูลสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลได้



รพ.ตสม.



เจา้หน้าที่
โรงพยาบาลใช้
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาล



108,000 บาท
เงินบ ารุง



ผลผลิต
มีการพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HAIT 
ตามด้าน 7 ด้าน

ผลลัพธ์
ได้ผ่านรับรองคุณภาพ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
 HAIT



ประเมินตาม
แบบประเมิน
ตัวชี้วดั



คณะกรรมการ 
CIO/ศูนย์
คอมพวิเตอร์/
เวชระเบยีน

แผนปฏบิัตกิำร สำรสนเทศทำงกำรแพทย ์ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ 
แหลง่

งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำร
ประเมนิผล

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

ยทุธศำสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปำ้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ  มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลังสามารถรองรับการพฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื
แผนงำน  สารสนเทศดิจทิัล
โครงกำรผ่ำนกำรรับรองคุณภำพเทคโนโลยสีำรสนเทศใหไ้ดม้ำตรฐำน HAIT

50,000  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิำร สำรสนเทศทำงกำรแพทย ์ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้ำหมำย
กลุม่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมำณ 
(บำท)/ 
แหลง่

งบประมำณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

กำร
ประเมนิผล

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

ยทุธศำสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปำ้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ  มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลังสามารถรองรับการพฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื
แผนงำน  สารสนเทศดิจทิัล
โครงกำรผ่ำนกำรรับรองคุณภำพเทคโนโลยสีำรสนเทศใหไ้ดม้ำตรฐำน HAIT
กิจกรรมที ่2 ตรวจประเมนิ
1.ประสานงาน/ท าหนังสือถงึสมาคมเวช
สารสนเทศไทยเพือ่ขอรับการเยีย่มส ารวจ 
และจดัท าก าหนดการ
2.เขยีนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.ประสานแจง้ผู้เกีย่วขอ้งทราบ
4.รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และจดัส่ง
เอกสารใหแ้กท่ี่ปรึกษา  
5.จดัเตรียมเอกสาร  สถานที่ และวสัดุ
อปุกรณ์ 
6.ประสานงาน/อ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ที่ปรึกษาในการเขา้เยีย่มส ารวจ/ให้
ค าปรึกษาตามก าหนดการ
7.ประเมินผลโครงการ

58,000  



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1. เพ่ิมรำยไดโ้รงพยำบำล
    - ทบทวนระบบการติดตามหนี้
   - Audit ผุ้ป่วยใน100%
   - SMC (EGD,colonoscope,sleep lab,ผ่าตัด
ต้อกระจก,ผ่าตัดข้อเข่าเทียม,OPD เฉพาะทางนอก
เวลา)
  - ประชากรสิทธ ิUC type1,3ขึ้นทะเบียน รพ.
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  >95 
  -รายได้แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น5%
  -รายได้จากห้องพิเศษเพิ่มขึ้น 5 %
  -รายได้จากสิทธสิวสัดิการข้าราชการเพิ่มขึ้น 5%
2. ลดรำยจ่ำยโรงพยำบำล
3. ลดตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร
- หาunit cost ของโรคในแต่ละสาขา โรคทีa่dmit
สูง โรคที่ค่าใช้จา่ยสูง เทียบกับราคาตามDRG
- ลดต้นทุนการให้บริการนอกcup
-ส่งผู้ป่วยที่อาการคงที่กลับรพ.ต้นสังกัด



1.เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น 5% 
ต่อปี
2.เพื่อลดรายจา่ย5% ต่อปี
3. เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ
 5%



รพ. ตสม.

 -ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอเมือง
ตากและพื้นที่
ใกล้เคียง
-ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคกระดูก
พรุน มะเร็งเต้านม
 - OP+IP

39,900/เงิน
บ ารุง

ผลผลิต
๑.จ านวนผู้รับบริการตรวจ
สุขภาพเพิ่มขึ้น
๒.ประชากรสิทธ ิ
UCtype1,3 ขึ้นทะเบียน 
รพ. มากกวา่ร้อยละ ๙๕
 ผลลัพธ์
๑.รายได้เพิ่มขึ้น ๕%  
2.ลดรายจา่ย ๕%
๓.Risk Score เท่ากับศูนย์

ประเมินตาม
ตัวชี้วดัทางการเงิน
การคลังจาก
รายงานการประชุม
 คณะกรรมการ 
CFOของ
โรงพยาบาล

นพ.สายชล
รัชตธรรมากูล

 

แผนปฏิบัตกิำร R18  ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนที่เปำ้หมำย
กลุ่ม

เปำ้หมำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค.65 -ก.ย.67) ปีงบฯ 
2567 งบประมำณ 

(บำท)/ แหลง่
งบประมำณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

กำรประเมินผล

แผนงำน WT:เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังและบคุลำกรที่มีควำมสำมำรถสูง

แผนงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
โครงกำร  เพ่ิมรำยรับ ลดรำยจำ่ย ลดตน้ทุนกำรบริกำร

ผู้รับผิดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1

39,900  


