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Information Technology Management : การจัดการด้านสารสนเทศสู่ Digital Transformation  4. 2P 
Safety Hospital : ประชาชนปลอดภัย เจ้าหน้าที่ปลอดภัย  5. Financial Efficiency Transformation : การ
พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิทธิภาพ  6. Human Resource Transformation : การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และ  7. Medical Student Training Center : การพัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาช้ันคลินิกสู่ระดับ M ซึ่งการกําหนดแผนปฏิบัติงานดังกล่าว เกิดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุม และ
เห็นชอบในการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติงานฉบับน้ี เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
วางไว้ 

 จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2563 ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
สําหรับใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ และคบคุมกํากับ ติดตาม การใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรต่อไป 
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ทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายเร่งรดักระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
1. โครงการพระราชดําร ิ  
2. สุขภาพทุกกลุม่วัย  แมแ่ละเด็ก 

 ผู้สูงอายุ 
 Health Literacy การออกกําลังกาย 

3. การควบคุมปอ้งกันวัณโรค  มุ่งเน้นความครอบคลุมในการค้นหาและเพ่ิมอัตรา
ความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่

4. จัดการภัยคุกคาม ความม่ันคงทางสขุภาพ  การยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 ใช้ยาอย่างสมเหตุผล / จัดการเช้ือด้ือยา(RDU & 
AMR) 

5. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภูมิ  อสม. เป็นหมอครอบครัว 
 พัฒนาทีม PCC 
 พชอ. 
 รพ.สต.ติดดาว 

6. ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล  จัดระบบบริการเพ่ือลดความแออัด การรับยาที่ร้าน
ขายยา เพ่ิมการให้บริการใน PCC เขตเมือง 
 ห้องฉุกเฉนิคุณภาพ 

7. Fast Track  การจัดการโรคหลอดเลือดสมอง Stroke 
 การจัดการโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Stemi 

8. การเขา้ถึงกัญชาทางการแพทย์  มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และเข้าถึงกัญชาทาง
การแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและปลอดภัย 

9. นวัตกรรมทางการแพทย์เพือ่เศรษฐกิจ  สมุนไทร การนวดไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เสริมเศรษฐกิจ 

10. องค์กรคณุภาพ  HA 
 PMQA 
 องค์กรแห่งความสุข 

11. นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขต
สุขภาพ 

 Initiative Management เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของเขตสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ปีงบประมาณ 2562-2566 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงพยาบาลคุณภาพ  ที่ประชาชนไว้วางใจ  และบุคลากรมีความสุข 

พันธกิจ (Mission) 

1. ให้บริการด้านสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ประชาชนด้วยมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบริการเพ่ือรองรับปัญหาของพ้ืนที่  
3. บริหารจัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มคีุณภาพ ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกให้ได้มาตรฐาน 
2. การพัฒนาระบบบริการให้ทนัสมัย 
3. การจัดการด้านสารสนเทศสู ่Digital Transformation 
4. ประชาชนปลอดภัย  เจ้าหน้าที่ปลอดภัย 
5. การพัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสทิธิภาพ 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
7. การพัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศ์ึกษาช้ันคลินิกสู่ระดับ M 
 

เข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2563 
1. Smart Hospital 

a. Smart OPD 
b. Smart ER 
c. Smart IPD 
d. Smart OR 
e. Smart Back Office 

 
2. 2P Safety Goals 

2.1 Patient 
 S  -  Safe Surgery 
 I   -  Infection Control 
 M –  Medication & Blood Safety 
 P –  Patient Care Process 
 L –  Line , Tube & Catheter and Laboratory 
 E –  Emergency Response 
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2.2  Personnel 
 S – Social Media and Communication 
 I -  Infcetion and Exposure 
 M - Mental Health and Mediation 
 P -  Process of Work 
 L -  Lane (Traffic) and Legal Issues 
 E -  Environment and Working Conditions 

 
ค่านยิมร่วม 
    “กยิรา เจ กยิราเถนํ”     

“จะทาํสิ่งไร ควรทําจริง” 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 . การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกให้ได้มาตรฐาน (Clinical Service Quality) 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1.   การพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1. การ
พัฒนา ER 
คุณภาพ 
 

โครงการพัฒนา ER คุณภาพ นางอุษา สกุร ี
โครงการพัฒนาระบบ Fast Track ในกลุ่มโรคสาํคัญ นางอุษา สกุร ี
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู ่ นางอุษา สกุร ี
โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปว่ย นางสาวหทัยกาญจน์ สุขอนันต ์

2. การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ  

1. การ
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ปฐมภูมิ 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแล
ตนเองของประชาชน 5 กลุม่วัย (Self Care)      คลินิกหมอ
ครอบครัว เขตเทศบาลเมอืงชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

น.ส.กีรติ ด่านกุลชัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บา้นในการดูแลผู้พิการ ปี 2563 

น.ส.พีรพรรณ สิทธิวงศ์ 

โครงการอสม.ยุคใหม่ ใช้สื่อออนไลน์ในการสรา้งเสริม
สุขภาพ คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ ์ปีงบประมาณ 2563 

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยนาสัก 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อคุณภาพการบรกิาร 
ส่งเสรมิสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคในชุมชน 

นายสมชัย ชูชาติ (สสอ) 

2. การ
พัฒนาระบบ
บริการ
สุขภาพ
(Service 
Plan) 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(Stroke) 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อคุณภาพการบรกิาร 
ส่งเสรมิสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคในชุมชน 

นายสมชัย ชูชาติ (สสอ) 

โครงการปอ้งกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ใน
ประชาชนกลุ่มเสีย่ง 

กลุ่มงาน PCT Neuro และงาน
เวชกรรมสังคมและงานสุขศึกษา 

สร้างการมีสว่นรว่มของชุมชนในการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมอง ด้วยอาหารสุขภาพ 

กลุ่มงานการพยาบาลให้
คําปรึกษา กลุ่มการพยาบาล 

การลดระยะเวลา(DTN) การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด คณะกรรมการโรคหลอดเลือด
สมอง 

การปรับปรงุ CPG และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองให้ทันสมัย ประจําป ี 2563 

คณะกรรมการโรคหลอดเลือด
สมอง 

พัฒนา WI การพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้่วยโรค
หลอดเลือดสมอง อย่างครอบคลุม 

หอผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 

การพัฒนาระบบIMC bed เพื่อลดความแออัด และ
ระยะเวลารอคอย Admit ในผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ร่วมกับ
คณะกรรมการโรคหลอดเลือด
สมอง และรพช. เครือข่าย 

การพัฒนาทักษะการประเมินทางระบบประสาท และNIHSS 
สําหรับพยาบาล 

แพทย์อายุรกรรมประสาท 
ร่วมกบัพยาบาลเฉพาะทางโรค
หลอดเลือดสมอง 

การพัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรมประจาํหน่วยงาน พยาบาลประจาํหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 

การพัฒนาข้อมลูการปฐมนิเทศผูป้่วยโดยใช้ QR code พยาบาลประจาํหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 

Stroke สัญจร พี่เย่ียมน้อง  เรียนรู้ร่วมกัน  สหสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
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กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  
2. การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  

2. การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ(Service 
Plan)  
 

โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจลุชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
โครงการอบรมการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ 
ในการจดัการเช้ือดื้อยาอย่างสมเหตผุล 

 ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 

โครงการอบรมความรู้และการปฏิบตัิตามแนวทางRDU 
และ AMR ทุก 3 เดือน 

 ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 

โครงการประชุมคณะกรรมการ RDU/AMR  ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 
โครงการอบรมการจัดการ High alert drug  ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 
โครงการอบรมการจัดการ High alert drug  ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 
โครงการรณรงค์ความรู้และความเข้าใจเรื่อง RDU  
แก่เจา้หน้าท่ีรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และประชาชนท่ัวไป 

 ทีม Awareness RDU  

โครงการอบรมเรือ่งยาโดยเภสัชกร สาํหรบัเจา้หน้าท่ีหน่วย
บริการปฐมภูมิเครอืข่ายรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ภญ.กมลพร มากภิรมย์  

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิดและกุมารเวชกรรม 
ส่งWorkshop Neonatal Resusitation Programeของ
ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิแห่งประเทศไทยหลักสูตร ๑ 
วันแพทย์ ๑คน และพยาลบาล ๒คน 

หัวหน้าแผนกกมุารเวชกรรม 

ส่งWorkshop การใช้เครื่องช่วยหายใจของชมรมเวช
ศาสตร์ทารกแรกเกิดแหง่ประเทศไทยหลักสูตร ๑ วัน
แพทย์ ๑คน และพยาลบาล ๒คน 

หัวหน้าแผนกกมุารเวชกรรม 

ส่งประชุมวิชาการของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่ง
ประเทศไทยหลักสูตร ๓ วัน แพทย์ ๑ คน พยาบาล ๓ คน 

หัวหน้าแผนกกมุารเวชกรรม 

อบรมพยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิดหลักสตูร ๔  เดือน หัวหน้าหออภิบทาลทารกแรกเกิด 
พัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพทีมทารกแรกเกิดจงัหวัด
ชุมพรโซนเหนือ ๑ รพท. ๕ รพช. 

ประธานService planทารกแรก
เกิด 

พี่เย่ียมน้องNodeโซนใต้(รพ.หลงัสวน) ประธานService planทารกแรก
เกิด 

วิชาการทารกแรกเกิดเครือข่ายทารกแรกเกิดจงัหวัดชุมพร ประธานService planทารกแรก
เกิด 

วิชาการฟ้ืนฟูการในหออภิบาลทารกแรกเกดิเรื่องใช้
เครื่องช่วหายใจโดยตัวแทนจาํหน่าย 

หัวหน้าหออภิบทาลทารกแรกเกิด 

ฟื้นฟูศักยภาพฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดภายในโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ประธานService planทารกแรก
เกิด 

ส่งแพทย์และพยาบาลอบรบการดูแลผู้ปว่ยวิกฤตระยะสั้น
หลักสูตร 3-5 วัน  / 4เดือน จํานวน1-2 คน 

พญ ตฤษนันท์ แซ่แต ้

จัดอบรมวิชาการการดแูลผู้ป่วยวิกฤตใหก้ับบุคลากรท่ีดูแล
ผู้ป่วยเดก็ 

พญ ตฤษนันท์ แซ่แต ้

จัดการหาเครื่องมอืให้เพียงพอและพร้อมใช้              พญ ตฤษนันท์ แซ่แต้ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยหอบหดือย่างเป็น
ระบบ 

พญ นิสา จิรพัฒานนท ์
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2. การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ  

2. การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ
(Service 
Plan)  
 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม Sepsis 
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยSepsisใน
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ 

พญ.กนกรัตน์ เพขรศรีจันทร์/ทีม 

เย่ียมเสริมพลัง/นิเทศโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัด
ชุมพร 

พญ.กนกรัตน์ เพขรศรีจันทร์/ทีม 

พัฒนาระบบการส่งต่อ,การรายงานทบทวนCase 
deathในโรงพยาบาลเครือข่าย 

พญ.กนกรัตน์ เพขรศรีจันทร์/ทีม 

จัดคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยSepsis ใน
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิและโรงพยาบาล
ชุมชน /รพสต. 

น.ส สะอาด ทองย้อยและทีม 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง จังหวัดชุมพร 4 คร้ัง/ 1 ปี  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การดแูลผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง จังหวดัชุมพร 

โครงการติดตามเย่ียมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงพยาบาลเครือข่าย 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การดแูลผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง จังหวดัชุมพร 

โครงการเสริมทักษะพยาบาลประจําหอผู้ป่วย ในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การดแูลผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง จังหวดัชุมพร 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สุภาภรณ ์ไชยาวรรณ 
โครงการจิตเวชสัญจร สุภาภรณ ์ไชยาวรรณ 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
หัวใจสัญจร พ่ีเย่ียมน้อง  เรียนรู้ร่วมกัน  สหสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

เปิด Heart failure clinic  กลุ่มงานอายุรกรรม สหสาขา
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

เปิด Warfarin NCD clinic  กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์โรคหัวใจ    
Warfrin clinic      เภสัชกร         

โครงการพัฒนาศกัยภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวสําหรับพยาบาล 

กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์โรคหัวใจ  
ฝ่ายการพยาบาล 

โครงการพัฒนาศกัยภาพการแปลผล EKG สําหรับ
พยาบาล 

กลุ่มงานอายุรกรรม  ศูนย์โรคหัวใจ  
ฝ่ายการพยาบาล 

การลดระยะเวลา(DTN) การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด กง.อายุรกรรม ศูนยโ์รคหัวใจ      
คกก. Service plan โรคหัวใจ      

การลดระยะเวลา(OTN) การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์โรคหัวใจ    
คกก Service plan โรคหัวใจ      
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โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
โครงการตรวจคัดกรองมะเรง็ลาํไสใ้หญ่ดว้ย FIT Test ประธานService planมะเร็ง 
โครงการพ้ฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีเครือข่ายสาขา
มะเร็ง 

รัตนา พมิาน 

โครงการมิตรภาพบําบัดเพื่อผู้ปว่ยมะเร็ง สุจืนต์ วงษ์มณ ๊
โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้การดแูลผู้ป่วยรับยาเคมีบาํบัด รัตนา พมิาน 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
โครงการพ่ี เลี้ยง รพ.ท่าแซะ นางกนกรัตน์  เพชรศรีจันทร์

และนางอิม่บญุ  อุดมประมวล 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา ศัลยกรรม 
โครงการ การดูแลผู้ป่วยผา่ตัดมะเร็งลําไส้ใหญ ่ ในรพ.
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

นาง สุจินต ์ วงษ์มณี 

โครงการพ้ฒนาระบบบริการผ่าตดัแบบวันเดียวกลับ(One 
day Suregy) 

ประธานService plan
ศัลยกรรม 

โครงการให้ความรูแ้ละพ้ฒนาทักษะการดแุลผู้ป่วยผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับแก่เครือข่าย 

ประธานService plan
ศัลยกรรม 

โครงการตรวจยืนยันมะเร็งลําไส้ใหญ่ด้วยกล้อง Colono 
scopy 

หัวหน้าแผนกศัลยกรรม 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา IMC 
อบรมเชิงปฏิบตัิการแนวทางการจัดการการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)ใน
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด ์

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม 

เย่ียมเสริมพลัง/นิเทศโรงพยาบาลเครือข่ายจงัหวดัชุมพร พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม 
พัฒนาระบบการสง่ต่อ,การรายงานทบทวนCase IMC 
Bed และติดตาม  Case IMC ต่อเน่ือง 6 เดือนใน
โรงพยาบาลเครือข่าย  

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม 

พัฒนาระบบการสง่ต่อ,การรายงานทบทวนCase IMC 
Bed และติดตาม  Case IMC ต่อเน่ือง 6 เดือนใน รพ.สต 
อําเภอเมือง 

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม 

จัดคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ปว่ยการบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลาง (Intermediate care; IMC) ในโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชน /รพสต. 

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม 

อบรมเชิงปฏิบตัิการการฝกึกลืน เบือ้งต้นด้วย
กิจกรรมบาํบัด สําหรับพยาบาล 

นายอาภรัตน์  แสงศรี 

อบรมเชิงปฏิบตัิการการฝกึพูดเบือ้งต้นด้วยกจิกรรมบาํบัด 
สําหรับนักกายภาพบําบดั 

นายอาภรัตน์  แสงศรี 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออโธปดิกิส ์
โครงการการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดักระดกูสันหลัง
ระดับ C Spine  ในรพ.ชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์

นาง ภุมรี ภมรนาค 

โครงการการให้ข้อมูลผูป้่วยผา่ตัดตอ้กระจกด้วยระบบ
ออนไลน์ 

นางวิยดา ยงรกัษา 
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กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  
2. การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  

2. การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ(Service 
Plan)  
 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ 
โครงการชุมพรรักษ์ดวงตา ครั้งท่ี 4 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด

ชุมพรและกลุ่มงานจักษุวิทยา 
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

โครงการวันสัปดาห์ต้อหินโลก  นส.ปราโมทย์ หฤรักษ์ 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถา่ยอวัยวะ 

สร้างกุศลแก่ผูใ้หส้ร้างชีวิตใหม่แก่ผู้รบั  นางสาหร่าย ศรนีวล  
3. การส่งเสริม 
ป้องกันโรคโดย
บูรณาการกบัสถาน
บริการสาธารณสขุ
และภาคีเครือข่าย
จังหวัดชุมพร 

1. แผนพฒันา
และสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย 

โครงการตดิตามเย่ียมมารดาและทารกหลังคลอดโดยแกน
นํานมแม่คลินิกหมอครอบครวัตากแดดและคลินิกหมอ
ครอบครัวนาทุ่ง ปีงบประมาณ 2563  

นางสาวนุจรีย์ หนูภักด ี

โครงการพัฒนาระบบบริการเพือ่ดูแลผู้สงูอายุ คลินิกหมอ
ครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพร ป ี2563 

นางสาวปรียาภรณ์  นิยม 

โครงการมหกรรม โชว์พลัง สุขภาพผู้สูงวัย ชีวิตชีวา สดใส
ด้วยการออกกําลังกาย 

นางณฐมน เตรัชสกุล  นางสาว
มณีพร  ส่งนาค 

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
เครือข่ายบรกิารสขุภาพ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
อําเภอเมือง จังหวดัชุมพร 

นางณฐมน เตรัชสกุล นางสาว
มณีพร  ส่งนาค 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดแูลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงเครือข่ายบริการสขุภาพโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ ์ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๓ 

นางณฐมน เตรัชสกุล นางสาว
มณีพร  ส่งนาค 

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน ไทยกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย (สสอ) 

นส.มณีพร  สง่นาค (สสอ) 

โครงการประชุมช้ีแจงบุคลากรสาธารณสุขและครูปฐมวัย นส.มณีพร  สง่นาค (สสอ) 
2. แผนพฒันา
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร นส.มณีพร  สง่นาค (สสอ) 
โครงการวัดบันดาลใจ พระสงฆ์ไทยสุขภาพด ีปี 2563 นางสาวปรียาภรณ์  นิยม 
โครงการพัฒนาแกนนําออกกาํลังกาย ให้สบายชีวี ดว้ยวิถี
ชุมชน แบบบูรณาการ คลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาล
เมืองชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยนาสัก 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บา้นในการดูแลผู้พิการ ปี 2563 

น.ส.พีรพรรณ สิทธิวงศ์ 

โครงการแกนนํา ปรับพฤตกิรรม ลดเสี่ยง ลดโรค 
เบาหวาน/ความดนัโลหิตสงู ตามวถีิชุมชน 

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยนาสัก 

3. แผนควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
 

โครงการตดิตามดแูลผูป้่วยวัณโรค คลินิกหมอครอบครวั
เขตเทศบาลเมืองชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

นายอําพล  รัตนะ 

การประชุมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกบัโรคเบาหวาน เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและชะลอไตเสื่อม 

นางจริยา  พิชญ์ชยะนนท์ , นาง
อิ่มบุญ  อุดมประมวล , นางสาว
สาลกิา  นาคกล่อม  

โครงการค้นหาปญัหาสุขภาพในชุมชน คลินิกหมอ
ครอบครัวตากแดดปีงบประมาณ 2563 

สัญญวดี ฤกษ์สมทุร 

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออก คลินิก
หมอครอบครัวตากแดด และคลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

นายคมสันต ์สิมมา 
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กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  
3. การส่งเสริม 
ป้องกันโรคโดย
บูรณาการกบัสถาน
บริการสาธารณสขุ
และภาคีเครือข่าย
จังหวัดชุมพร 

3. แผนควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
 

โครงการปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 
รพ.ชุมพรฯ ปี2563 

กฤษณ ี วิชิตะกุล 

โครงการปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 
รพ.ชุมพรฯ ปี2563 

กฤษณ ี วิชิตะกุล 

โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคเบาหวาน ปงีบประมาณ 2563 กฤษณ ี วิชิตะกุล 
โครงการพัฒนาส่งเสริมการเขา้ถึงบรกิารงานทันตกรรม- 
โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพ่ือพัฒนางานบริการ
ทันตสุขภาพในประชาชน 

ดร.กฤตย์ตวิัฒน์  ฉัตรทอง 
(สสอ) 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก ชัยกฤต ชิตพงศ์ (สสอ) 
4. การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเอ้ือ
ต่อการดูแล
ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ 

1. การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
การดูแลผู้ป่วย 

การพัฒนา Rehabilitation corner  in Stroke Unit กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีหอผู้ปว่ยโรคหลอด
เลือดสมอง 

2. การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเอ้ือต่อผู้รับ
และผู้
ให้บริการ 

Healing environtment in Stroke Unit เจ้าหน้าท่ีหอผู้ปว่ยStroke unit 
พัฒนาสุขาสาธารณะในโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ ์

นางกญัญา บรรจงแจ่ม 

พัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital เครือข่าย
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

นางสาวปรียากร พรหมน้อย 

5. การพัฒนาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลใน
โรงพยาบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

โครงการ
พัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบรกิารปฐมภูมิเครอืข่าย
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ตามเกณฑ ์รพ.สต.ตดิดาว   

1.นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 
2.นายวิชาญ  ไชยแขวง 
3.น.ส.ปรญา นันทสุคนธ์  
4.นายสมชัย ชูชาติ 

โครงการดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
ชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

นายสมชัย  ชูชาต(ิสสอ) 

โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในเครือข่ายสุขภาพอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
ปีงบประมาณ 2563 

นายสมชัย  ชูชาต ิ(สสอ) 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานบริการอําเภอเมือง
ชุมพร ปี2563 

ฐิติพรรณ   โสตถิฤทธิ์ (สสอ) 

พัฒนาผลงานวิชาการ หน่วยบริการปฐมภูมิ อําเภอเมือง
ชุมพร 

ดร.กฤตย์ตวิัฒน์ ฉัตรทอง(สสอ) 

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านสุขภาพและ
สาธารณสุขในภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

นายสมชัย   ชูชาติ (สสอ) 

การพัฒนา
คุณภาพบริการ
พยาบาลใน
โรงพยาบาล 

โครงการประเมินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตาม
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 

นางกลุธิดา   
พรมตุ่น 

โครงการขอรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาลในโรงพยาบาล 

นางกลุธิดา  พรมตุ่น 

โครงการขอรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาลในโรงพยาบาล 

นางกลุธิดา  พรมตุ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพบรกิารพยาบาลในหน่วยงาน นางกลุธิดา   พรมตุ่น 
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กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  
5. การพัฒนาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลใน
โรงพยาบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

การพัฒนา
คุณภาพบริการ
พยาบาลใน
โรงพยาบาล 

โครงการดแูลผู้ป่วยเจาะคอ  (ENT) น.ส.ปราโมทย์     หฤรักษ์ 

โครงการสร้างการมีส่วนรว่มของชุมชนในการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง (งานให้คําปรึกษา 

นางบังอร หนูบรรจง 

โครงการลูกหมอพรรวมพลคนกินนมแม่ครั้งท่ี4 นางสมหมาย  รตันนิตย์  
นางสวุิดา  โชติสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 25 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 . การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกให้ได้มาตรฐาน  (Clinical Service Quality) 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
แผนงานที่ 1. การพัฒนา ER คุณภาพ 
โครงการพัฒนา ER คุณภาพ 
(เป้าหมาย เพื่อ ลดความแออัด 
- ลดอัตราการเสียชีวิต ใน 24 ชั่วโมง 
-ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admitted อยู่
ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม.) 

1.จํานวนการประชุมคกก.พัฒนา ER คณุภาพ 
2. มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสําคัญ 
3.ผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
4.ความแออัดในห้องฉุกเฉินลดลง 
 

1.จํานวนครั้งของการประชุมคกก. 4 ครั้ง 
2.จํานวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
สําคัญครบ 100% 
3.อัตราการ Triage ผู้ป่วยฉุกเฉินถูกต้อง 
4.ร้อยละประสิทธิภาพการช่วยชีวิต ≥ 90% 
5. จํานวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินระดับ 4-5 ลดลง 5 % 
6.ร้อยละผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ในการ Admitted อยู่ใน
ห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง 80% 

นางอุษา  สุกรี 8,400 บาท 1 
- 
 

100 
60 
1 
60 

1 
5 
 

100 
70 
2 
70 

1 
 - 
        

100 
80 
3 
80 

1 
 -  
 

100 
90 
5 
80 

โครงการพัฒนาระบบ Fast Track ใน
กลุ่มโรคสําคัญ 

1.จํานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการ 
2.จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม 
3.แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Fast Track  
4.ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทาง Fast Track ที่
กําหนด 

1.จํานวนการจัดประชุม 
 วิชาการ ≥ 5 ครั้ง 
2.จํานวนบุคลากรที่เข้าประชุม ≥ 80% 
3.จํานวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Fast 
track  6 เรื่อง 
4.ร้อยละผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทาง Fast 
Track ที่กําหนด ≥ 80% 

นางอุษา  สุกรี 18,375 
บาท 

1 
 

80 
 -  
 

70 

1 
 

80 
3 
 

75 
 

2 
 

80 
3 
 

80 

1 
 

80 
 - 
 

≥80 

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 1.มีการจัดประชุมเครือข่ายกู้ชีพและรพช.โซนกลาง 
2.มีแผนรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาล 
3.มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 
4.ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

1.จํานวนครั้งของการประชุม เป้าหมาย2 ครั้ง 
2.จํานวนแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 1 ฉบับ 
3.จํานวนการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เป้าหมาย 1 
ครั้ง/ป ี

นางอุษา  สุกรี 30,000 
บาท 

 - 
 -  
 -  

 -  
1 
 - 

 -  
 -  
1 

 -  
 -  
 -   
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
แผนงานที่ 1. การพัฒนา ER คุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย 1.มีการจัดประชุมเครือข่ายรับส่งต่อผู้ป่วย
จังหวัดชุมพร    2.จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุม  
3.มีแนวทางปฏฺบัติในการรับส่งต่อผู้ป่วย 
4.ผู้ป่วยได้รับการดูแลเหมาะสมทันเวลา ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างนําส่ง  
5.ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานการรับส้ง
ต่อ 
6.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

1.จํานวนครั้งการจัดประชุมเครือข่าย (เป้าหมาย 4 ครั้ง) 
2.จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ > 80% 
3.จํานวนแนวทางปฏิบัติ 4 เรื่อง 
4.ร้อยละการประสานงานก่อนส่งต่อใช้เวลาไม่เกิน30นาที>90% 
5.ร้อยละการถูกปฏิเสธในผู้ป่วยวิกฤตเท่ากับ 0 
6.จํานวนอุบัติการณ์ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างส่งต่อเท่ากับ0 
7.ร้อยละการประเมินผู้ป่วย Trauma Neuro Stroke STEMI > 
90% 
8.ร้อยละความพึงพอใจ> 80% 

 นส.หทัย
กาญจน์  สุข
อนันต์ 

23,600 
บาท 

1 
>80 
1 
70 
0 
0 
 

 80 

1 
>80 
1 
80 
0 
0 
 
 

80 

1 
>80 
1 
90 
0 
0 
 
 

90 

1 
>80 
1 
90 
0 
0 
 
 

90 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่ 1.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ 

    โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแล
ตนเองของประชาชน 5 กลุ่มวัย 
(self care)      คลินิกหมอ
ครอบครัว เขตเทศบาลเมืองชุมพร 
ปีงบประมาณ 2563 

ผลผลิต 
1.อาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน 5 กลุ่มวัย (self 
care) จํานวน 100 คน 
2.อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมีกิจกรรมการดูแล
สุขภาพ ประชาชน 5 กลุ่มวัย (self care) จํานวน 43 ชุมชน 
ผลลัพธ ์
    อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการสร้าง
พลังอํานาจ (Empowerment) กับประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การดูแลและแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของตนเอง และชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม 

1.อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมอบรมในโครงการ 
ร้อยละ 100 
2.อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลตนเองและดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัย (self care) 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3.อาสาสมัครสาธารณสุขได้นํากิจกรรมการดูแลตนเอง
และดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัย (self care) ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ90  

น.ส.กีรติ 
ด่านกุลชัย 

จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
เมืองชุมพร 
จํานวน 
22,200 
บาท 

เสนอ
โครงการ
ผ่าน 
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ
เทศบาล
เมือง
ชุมพร   

1.เตรียม
กลุ่มเป้าห
มายตาม
โครงการ  
2.ขอ
อนุมัติ
จัดซื้อจัด
จ้างตาม
โครงการ 
3.ดําเนิน
โครงการ 

ติดตาม
ประเมินผ
ล
โครงการ 

สรุปผล
โครงการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 1. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
แผนงานที่ 1. การพัฒนา ER คุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วย 

1.มีการจัดประชุมเครือข่ายรับส่งต่อผู้ป่วย
จังหวัดชุมพร    2.จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุม  
3.มีแนวทางปฏฺบัติในการรับส่งต่อผู้ป่วย 
4.ผู้ป่วยได้รับการดูแลเหมาะสมทันเวลา ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างนําส่ง  
5.ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานการรับส้ง
ต่อ 
6.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

1.จํานวนครั้งการจัดประชุมเครือข่าย (เป้าหมาย 4 ครั้ง) 
2.จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ > 80% 
3.จํานวนแนวทางปฏิบัติ 4 เรื่อง 
4.ร้อยละการประสานงานก่อนส่งต่อใช้เวลาไม่เกิน30นาที>90% 
5.ร้อยละการถูกปฏิเสธในผู้ป่วยวิกฤตเท่ากับ 0 
6.จํานวนอุบัติการณ์ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างส่งต่อเท่ากับ0 
7.ร้อยละการประเมินผู้ป่วย Trauma Neuro Stroke STEMI > 
90% 
8.ร้อยละความพึงพอใจ> 80% 

 นส.หทัย
กาญจน์  สุข
อนันต์ 

23,600 
บาท 

1 
>80 
1 
70 
0 
0 
 

 80 

1 
>80 
1 
80 
0 
0 
 
 

80 

1 
>80 
1 
90 
0 
0 
 
 

90 

1 
>80 
1 
90 
0 
0 
 
 

90 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่ 1.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขใน
การดแูลตนเองของ
ประชาชน 5 กลุ่มวัย (self 
care)      คลินิกหมอ
ครอบครัว เขตเทศบาลเมอืง
ชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

ผลผลิต 
1.อาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน 5 กลุ่มวัย (self 
care) จํานวน 100 คน 
2.อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมีกิจกรรมการดูแล
สุขภาพ ประชาชน 5 กลุ่มวัย (self care) จํานวน 43 ชุมชน 
ผลลัพธ ์
    อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการสร้าง
พลังอํานาจ (Empowerment) กับประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การดูแลและแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของตนเอง และชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม 

1.อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมอบรมใน
โครงการ ร้อยละ 100 
2.อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และทักษะ
ในการดูแลตนเองและดูแลประชาชน 5 กลุ่ม
วัย (self care) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3.อาสาสมัครสาธารณสุขได้นํากิจกรรมการ
ดูแลตนเองและดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัย 
(self care) ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ90  

น.ส.กีรติ ด่านกุลชัย จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
เมืองชุมพร 
จํานวน 
22,200 
บาท 

เสนอ
โครงการ
ผ่าน 
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ
เทศบาล
เมือง
ชุมพร   

1.เตรียม
กลุ่มเป้าห
มายตาม
โครงการ  
2.ขอ
อนุมัติ
จัดซื้อจัด
จ้างตาม
โครงการ 
3.ดําเนิน
โครงการ 

ติดตาม
ประเมินผ
ล
โครงการ 

สรุปผล
โครงการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่ 1.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บา้นในการดแูลผู้
พิการ ปี 2563 

ผลผลิต  
อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมู่บา้น เข้า
รับการอบรม จาํนวน 130 คน  
ผลลพัธ ์ 
เพื่อใหอ้าสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นมีความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะใน
การดแูลสุขภาพอนามัยผู้พกิาร และปฏิบัติ
ต่อผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายใน
การอบรม เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 100   
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้พิการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

น.ส.พีรพรรณ สิทธิ
วงศ ์

งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
เมืองชุมพร 
จํานวน 
23,900  
บาท 

1. นําเสนอ
โครงการ
เพื่อขอ
อนุมัติจาก
กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
เทศบาล
เมืองชุมพร 

1. เตรียม
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
2. จัดซื้อ-
จ้างวัสดุ
อุปกรณ์ใช้
ใน
โครงการ 

1. ดําเนิน 
การจัด
อบรม 1 
วัน 

1. สรุปผล
โครงการ
และ
ประเมินผ
ลโครงการ 

โครงการอสม.ยุคใหม่ ใช้สื่อ
ออนไลน์ในการสร้างเสริม
สุขภาพ คลินิกหมอ
ครอบครัวนาทุ่ง 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ ปีงบประมาณ 2563 

ผลผลิต 
1. อสม. คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง ได้รับ
อบรมพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.ยุคใหม่ ที่มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) ผ่านระบบการสื่อสารดิจิทัล จํานวน 
131 คน 
ผลลัพธ ์
1. ประชาชน / ชุมชนได้รับการดูแลสุขภาวะ
ผ่าน application อสม.ออนไลน์  ที่มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

1. อสม. คลินกิหมอครอบครัวนาทุ่ง ได้รับอบรมพัฒนา
ศักยภาพเป็น อสม.ยุคใหม่ ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. อสม. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมนําไปใช้ในการทํางาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90   
3. อสม.ที่ผ่านการอบรม มีการใช้ application อสม.
ออนไลน์ ในการดูแลสุขภาวะของประชาชน ได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ 
ไชยนาสัก 

งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
เมืองชุมพร 
จํานวน 
22070 บาท 

1. 
นําเสนอ
โครงการ
เพื่อขอรับ
การอนุมัติ
จาก
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
เทศบาล
เมือง
ชุมพร 

1. จัด
อบรม ทีม 
อสม.พี่
เลี้ยง   
2. จัด
อบรม
พัฒนา
ศักยภาพ 

1. ส่งเสริม  
สนับสนุน
การ
ดําเนินงาน 
ของ อสม. 
ในพื้นที่ 
ติดตาม 
กํากับ ให้
คําปรึกษา 
โดย 
เจ้าหน้าที่
และ อสม.
พี่เลี้ยง 

ประเมินผ
ลและสรุป
โครงการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขา โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) 

โครงการ Alarm Alert Stroke 
signs in School Chumphon  

1.นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้คําแนะนํา
เกี่ยวกับอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 

อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มมากกว่า ร้อยละ 10 กง.อายุรกรรม 
ร่วมกับ หอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
ร่วมกับกลุ่มงานเวช
กรรมสังคม 

30,000 อัตราการ
เข้าถึงยา
ละลายลิ่ม

เลือด 
ร้อยละ 

12 

อัตราการ
เข้าถึงยา
ละลายลิ่ม

เลือด 
ร้อยละ 

14 

อัตราการ
เข้าถึงยา
ละลายลิ่ม

เลือด 
ร้อยละ 

16 

อัตราการ
เข้าถึงยา
ละลายลิ่ม

เลือด 
ร้อยละ 

18 
โครงการปอ้งกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองรายใหม่ใน
ประชาชนกลุ่มเสีย่ง 

1.เกิดกิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ 

 อัตราการสียชีวิตโรคหลอดเลือดสมองแตกลดลง ร้อยละ 
25 

กลุ่มงาน PCT 
Neuro และงานเวช
กรรมสังคมและงาน
สุขศึกษา 

ไม่ใช้งบ อัตราการ
ตาย 
Hemorrh
agic 
Stroke< 
25% 

อัตราการ
ตาย 
Hemorrh
agic 
Stroke< 
23% 

อัตราการ
ตาย 
Hemorrh
agic 
Stroke< 
20% 

อัตราการ
ตาย 
Hemorrh
agic 
Stroke< 
18% 

สร้างการมีสว่นรว่มของชุมชนใน
การปอ้งกันโรคหลอดเลือดสมอง 
ด้วยอาหารสุขภาพ 

1.เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารสุขภาพในชุมชน อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากเดิม ร้อยละ 
10 

กลุ่มงานการพยาบาล
ให้คําปรึกษา กลุ่ม
การพยาบาล 

43,700 ลดลง 
ร้อยละ 2 

ลดลง 
ร้อยละ 4 

ลดลง 
ร้อยละ 8 

ลดลง 
ร้อยละ 

10 

การลดระยะเวลา(DTN) การ
เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด 

1.สามารถ Lean ระบบโดยเฉพาะ waste 
time  

ลดระยะเวลา Door to needle time < 60 นาที คณะกรรมการโรค
หลอดเลือดสมอง 

ไม่ใช้งบ < 60 
นาที 

< 55 
นาที 

< 50 
นาที 

< 40 
นาที 

การปรับปรุง CPG และมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ให้ทันสมัย ประจําปี  2563 

1. เกิดCPGและแผนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ที่ทันสมัย 

1. ได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปรับปรุง
ใหม่ ปี 2563 

คณะกรรมการโรค
หลอดเลือดสมอง 

4,000  ได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ปรับปรุงใหม่ ปี 2563 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขา โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) 

พัฒนา WI การพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง อย่างครอบคลุม 

1. เกิด WI การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบเฉพาะ 

ได้แนวทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

หอผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

ไม่ใช้งบ ได้WI การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
อย่างครอบคลุม  

การพัฒนาระบบIMC bed เพื่อลด
ความแออัด และระยะเวลารอคอย 
Admit ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

1. มีระบบรองรับในการส่งต่อผู้ป่วย IMC กลับ
รพช.  

สามารถส่งผู้ป่วย IMC กลับรพช.ได้ทุกราย กลุ่มงานเวชกรรม
ฟื้นฟู ร่วมกับ

คณะกรรมการโรค
หลอดเลือดสมอง 

และรพช. เครือข่าย 

ไม่ใช้งบ สามารถ
ส่งกลับได้
อย่างน้อย
ร้อยละ 

50 

สามารถ
ส่งกลับได้
อย่างน้อย
ร้อยละ 

60 

สามารถ
ส่งกลับได้
อย่างน้อย
ร้อยละ 

80 

สามารถ
ส่งกลับได้
อย่างน้อย
ร้อยละ 
100 

การพัฒนาทักษะการประเมินทาง
ระบบประสาท และNIHSS สําหรับ
พยาบาล 

1. พยาบาลทุกคนได้พัฒนาทักษะการประเมิน
ทางระบบประสาท และNIHSS สําหรับ
พยาบาล 

พยาบาล Stroke unit สามารถประเมิน NIHSS ได้ทุกคน แพทย์อายุรกรรม
ประสาท ร่วมกับ
พยาบาลเฉพาะทาง
โรคหลอดเลือดสมอง 

2,000 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

การพัฒนาทักษะการประเมินทาง
ระบบประสาท และNIHSS สําหรับ
พยาบาล 

1. พยาบาลทุกคนได้พัฒนาทักษะการประเมิน
ทางระบบประสาท และNIHSS สําหรับ
พยาบาล 

พยาบาล Stroke unit สามารถประเมิน NIHSS ได้ทุกคน แพทย์อายุรกรรม
ประสาท ร่วมกับ
พยาบาลเฉพาะทาง
โรคหลอดเลือดสมอง 

2,000 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

การพัฒนาผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมประจําหน่วยงาน 

1.เกิดผลงาน CQI วิจัย และนวัตกรรม 1.เกิดผลงาน CQI อย่างน้อย 3 เรื่องตาม Risk metrix 
ของหน่วยงาน 

พยาบาลประจําหอ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke Unit) 

5,000   เกิด
ผลงาน 
CQI 3 
เรื่อง 

เกิด
ผลงาน

นวัตกรรม 
3 ชิ้น 

เกิด
ผลงานวิจั
ย 1 ชิ้น 

 

 

 



ห น้ า  | 31 

 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาการป้องกันและควบคุมการดื้อยาจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
โครงการรณรงค์ความรู้และความ
เข้าใจเรื่อง RDU แก่จนท.-
ประชาชนทั่วไป (สัปดาห์เภสัช
กรรม) 

 - จนท.และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้
เรื่อง RDU ของยาที่ใช้บ่อย 

ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไม่น้อยกว่า 80% ทีม Awarness 
RDU 

30,000        

โครงการอบรมการเลือกใช้ยา
ปฏิชีวนะในการจัดการเชื้อดื้อยา
อย่างสมเหตุผล 

 - ผู้เข้าอบรมมีระดับความรู้เรื่องการใช้ยา
ปฏิชีวนะในการจัดการเชื้อดื้อยาผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด 

  - ระดับความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในการจัดการเชื้อ
ดื้อยาผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไม่น้อยกว่า 70 % 
- อัตราความเหมาะสมในการใช้ยาต้านจุลชีพ (≥ 70%) 

ภญ. มาศรินทร์ 
ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 

45,000        

โครงการอบรมความรู้และการ
ปฏิบัติตามแนวทาง RDU และ 
AMR ทุก 3 ด. 

 - ผู้เข้าอบรมมีระดับความรู้เรื่อง 
RDU/AMR ผ่านเกณฑ์ที่กาํหนด 

 - ระดับความรู้เรือ่ง RDU/AMR ของผู้เข้าอบรมผา่น
เกณฑ์ ไม่น้อยกวา่ 80 % 
 - ตัวชี้วัด RDU ของรพ. ผา่นเกณฑ ์RDU ขั้น 3 

ภญ. มาศรินทร ์
ธรรมสิทธิ์บูรณ ์

15,000     

โครงการอบรมความรู้และการ
ปฏิบัติตามแนวทาง RDU และ 
AMR ทุก 3 ด. 

 - ผู้เข้าอบรมมีระดับความรู้เรื่อง 
RDU/AMR ผ่านเกณฑ์ที่กาํหนด 

 - ระดับความรู้เรือ่ง RDU/AMR ของผู้เข้าอบรมผา่น
เกณฑ์ ไม่น้อยกวา่ 80 % 
 - ตัวชี้วัด RDU ของรพ. ผา่นเกณฑ ์RDU ขั้น 3 

ภญ. มาศรินทร ์
ธรรมสิทธิ์บูรณ ์

15,000     

โครงการประชุมคณะกรรมการ 
RDU /AMR  

 - มีการกาํหนดแนวทางการจัดการและ
ดําเนินการเรื่อง RDU-AMR ให้เป็นไป
ตามเปา้หมาย 

 - ตัวชี้วัด RDU ของรพ. ผา่นเกณฑ ์RDU ขั้น 3 
 - อัตราเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดของโรงพยาบาล
เทียบกับปี 62 ลดลง 15% 

ภญ. มาศรินทร ์
ธรรมสิทธิ์บูรณ ์

-     

โครงการอบรมเรือ่งยาโดยเภสัช
กร สําหรับเจา้หน้าที่หน่วย
บริการปฐมภูมิเครอืข่าย รพ.
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย 
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดร้ับการอบรม
เรื่องยาโดยเภสัชกร ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยบรกิารปฐมภูมิเครือข่าย รพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ ์มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสว่นบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ผ่านเกณฑ์เปา้หมายทั้ง 2 โรค มากกว่าร้อยละ 80 

ภญ.กมลพร มาก
ภิรมย์ งานพัฒนา
เครือข่ายระบบ

บริการเภสัชกรรม 
กลุ่มงานเภสัช

กรรม 

9,600 บาท      
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาการป้องกันและควบคุมการดื้อยาจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

โครงการอบรมการจัดการ High 
alert drug 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้ยา
และการติดตามการใช้ยา 
กลุ่ม High alert drug 

   ภญ.มาศรินทร์ 
ธรรมสิทธิบูรณ ์ 

10,000         

สาขาทารกแรกเกิดและกุมารเวชกรรม
ส่งWorkshop Neonatal 
Resusitation Programeของ
ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่ง
ประเทศไทยหลักสูตร ๑ วันแพทย์ 
๑คน และพยาลบาล ๒คน 

บุคลากรมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ
และเป็นผู้สอนทีมทารกแรกเกิดได้ 

แพทย์ผ่านการWorkshop NCPR๑ คน และพยาบาลผ่านการ
Workshop NCPR ๒ คน 

หัวหน้าแผนกกุมาร
เวชกรรม 

16,000            / 

ส่งWorkshop การใช้เครื่องช่วย
หายใจของชมรมเวชศาสตร์ทารก
แรกเกิดแห่งประเทศไทยหลักสูตร 
1 วัน 

บุคลากรมีทักษะในการใช้เครื่องช่วย
หายใจ 

แพทย์ผ่านการWorkshop การใช้เครื่องช่วยหายใจ๑ คน และ
พยาบาลผ่านการWorkshopการใช้เครื่องช่วยหายใจ๒ คน  

หัวหน้าแผนกกุมาร
เวชกรรม 

16,000       / 

ส่งประชุมวิชาการของชมรมเวช
ศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศ
ไทยหลักสูตร ๓ วัน  

บุคลากรมีความรู้และทักษะการ
พยาบาลทารกแรกเกิดและเป็นผู้สอน
ทีมทารกแรกเกิดได้ 

แพทย์ผ่านการประชุมวิชาการ ๑ คน และพยาบาลผ่านการ
ประชุมวิชาการ ๒ คน 

หัวหน้าแผนกกุมาร
เวชกรรม 

23,000       / 
 
 

อบรมพยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิดหลักสูตร ๔  เดือน 

มีความรู้และทักษะในการให้การ
พยาบาลทารกแรกเกิดและเป็นทีมช่วย
เสนอและนิเทศได้ 

บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตร ๔ เดือนจํานวน ๑ คน หัวหน้าหออภิบทาล
ทารกแรกเกิด 

100,000        /     

พัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ
ทีมทารกแรกเกิดจังหวัดชุมพรโซน
เหนือ ๑ รพท. ๕ รพช. 

ทีมมีความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ทารกแรกเกิด 

ทีมทารกแรกเกิดจังหวัดชุมพรโซนเหนือ ๑ รพท. ๕ รพช.ผ่าน
การอบรม ๑๐๐% 

ประธานService 
planทารกแรกเกิด 

5,000     /   
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาทารกแรกเกิดและกุมารเวชกรรม

พี่เยี่ยมน้องNodeโซนใต้(รพ.หลัง
สวน) 

เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ และให้
คําปรึกษา 

รพ.หลังสวนได้รับการเยี่ยม ๑ ครั้ง ประธานService 
planทารกแรกเกิด 

2,000     /   

วิชาการทารกแรกเกิดเครือข่าย
ทารกแรกเกิดจังหวัดชุมพร 

ทีมทารกแรกเกิดมีความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 

จํานวนทีมทารกแรกเกิดเข้าร่วมวิชาการระดับจังหวัดมากกว่า 
80% 

ประธานService 
planทารกแรกเกิด 

8,000   /     

วิชาการฟื้นฟูการในหออภิบาล
ทารกแรกเกิดเรื่องใช้เครื่องช่วย
หายใจโดยตัวแทนจําหน่าย 

ทีมทารกแรกเกิดรพ.ชุมพรฯมีความรู้
ความเข้ากลไกการทํางานของ
เครื่องช่วยหายใจที่มีในหน่วยงาน 

จํานวนทีมทารกแรกเกิดรพ.ชุมพรฯเข้าร่วมการฟื้นฟูมากกว่า 
90% 

หัวหน้าหออภิบทาล
ทารกแรกเกิด 

         

ฟื้นฟูศักยภาพฟื้นคืนชีพทารกแรก
เกิดภายในโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ 

ทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทารกแรก
เกิดมีความสามารถฟื้นคืนชีพทารกแรก
เกิด 

ทีมทารกแรกเกิดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 60% 

ประธานService 
planทารกแรกเกิด 

5,000   /     

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วยวิกฤตในเด็ก  

บุคลากรได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วย
วิกฤตระยะสั้น3-5 วัน / 4เดือน
บุคลากรมีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้ป้วยวิกฤตการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
ผลลัพธ์ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ได้รับ
การดูแลการดูแลรักษาที่ทันท่วงทีไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน 

1.จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
2.ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
วิกฤตผ่านเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 100 

พญ.ตฤษนันท์  แซ่
แต้ 

65,000     
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาทารกแรกเกิดและกุมารเวชกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลผู้ป่วยหอบหืดอย่างเป็น
ระบบ 

ผลผลิต 1.มีคลินิกหอบหืดในเด็ก 
2.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามจํานวนที่กําหนด 
3.มี CPG asthma, Protocol และ standing 
order  
4.มีระบบนัดที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
5.มีระบบติดตามการเยี่ยมบ้าน 
6.มีระบบการส่งต่อ early 
consult,early refer 
7.มีการทบทวนเคสที่มีปัญหาหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
ผลลัพท์ 1.ผู้ป่วยปลอดภัย ได้รับการดูแลรักษา
ถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
2.ผู้ป่วยดูแลตนเองที่บ้านได้ ไม่กลับมารักษาซ้ํา 

1. จํานวน asthma clinic 1 คลินิก 
2.อัตราผู้ป่วยที่มาตามนัด ≥ 90% 
3.อัตราการใช้ CPG, Protocol, Standing order ≥ 
90% 
4.อัตราการใช้ AS ในการประเมินผู้ป่วย 100% 
5.มี early consult, early refer ถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กําหนด 100% 
6.อัตราการเยี่ยมบ้านในเคสกลุ่มเสี่ยง 100% 
7.อัตราการทบทวนเคสที่มีปัญหา 100% 
8.อัตราการ readmit จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
ลดลง 10 %2.อัตราการ revisit ภายใน48 ชมที่ ER, 
OPD ลดลง  
3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน การใส่ท่อช่วย
หายใจลดลง10% ของทุกปี 

พญ.นิสา จิรพัฒา
นนท์ 
 

30,000     

สาขาอายุรกรรม Sepsis 
อบรมเชิงปฏิบตัิการการดแูล
ผู้ป่วยSepsisในโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักด ์

ความรู/้ทักษะการดูแลผู้ป่วย Sepsis จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม พญ.กนกรัตน์ 
เพขรศรีจันทร/์ทีม 

8,000บาท     /   

เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศ
โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัด
ชุมพร 

ความเขม้แข็งของระบบ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดชุมพร พญ.กนกรัตน์ 
เพขรศรีจันทร/์ทีม 

ขอสนับสนุน
รถ 

    / / 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาอายุรกรรม Sepsis 

พัฒนาระบบการสง่ต่อ,การรายงานทบทวน
Case deathในโรงพยาบาลเครือข่าย 

การดแูลถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย อัตราตายลดลง พญ.กนกรัตน์ เพขร
ศรีจันทร์/ทีม 

ร่วมกบัการ
ประชุมการ
ส่งต่อ 

/ / / / 

จัดคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ปว่ยSepsis ใน
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และ
โรงพยาบาลชุมชน /รพสต. 

ระบบการดูแลในทางเดียวกัน อัตราตายลดลง น.ส สะอาด ทองย้อย
และทีม 

2,000บาท   /     

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวช 

เพื่อใหผู้้รับบริการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชที่
สําคัญได้แก ่โรคจิต โรคซึมเศร้า 

150คน สุภาภรณ ์ไชยาวรรณ 26,000   / /   

โครงการจิตเวชสญัจร เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชน M1-F3  มีการ
จัดบรกิารสุขภาพจิตเวชเร่งด่วน ตามบริบท 

10 แห่ง สุภาภรณ ์ไชยาวรรณ 30,000   / /   

สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวดัชุมพร 4 
ครั้ง/ 1 ปี  

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการดแูลผูป้่วยแบบประคับประคอง 
โรงพยาบาลในเครอืข่ายจังหวดัชุมพร 

ผลการดาํเนินงานศูนย์ดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองใน
จังหวัดชุมพร 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการดแูล
ผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง จังหวดั
ชุมพร 

4,000        

โครงการตดิตามเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโรงพยาบาลเครอืข่าย 

โรงพยาบาลในเครอืข่ายได้รับการติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง 

โรงพยาบาลในเครอืข่ายได้รับ
การตดิตามเยี่ยมเสริมพลังทุก
แห่ง 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการดแูล
ผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง จังหวดั
ชุมพร 

30,000         
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
โครงการเสริมทักษะพยาบาลประจําหอผู้ป่วย ใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

1. พยาบาลประจําหอผู้ป่วยมีความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง 2. จํานวนพยาบาลที่เข้า
ร่วมโครงการ 

พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบประคับประคอง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง จังหวัดชุมพร 

10,000         

สาขาออโธปิดิกส ์
โครงการ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูก
สันหลังระดับ C Spine  ในรพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับ 
C Spineได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง  
เหมาะสม 

ร้อยละผู้ป่วยที่เสียชีวิต นาง ภุมรี ภมรนาค   0 0 0 0 

โครงการ การให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกด้วย
ระบบออนไลน์ 

ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับข้อมูลและทักษะการ
ดูแลแผลเมื่อกลับบ้าน 

ร้อยละของ wound infection นางวิยดา ยงรักษา   0 0 0 0 

สาขาโรคหัวใจ 
หัวใจสัญจร พี่เยี่ยมน้อง  เรียนรู้ร่วมกัน  รพ.เครือข่ายได้รับการนิเทศเกี่ยวกับระบบ

การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
รพ.เครือข่ายได้รับการนิเทศอ 
100%  

สหสาขาโรคหัวใจและหลอด
เลือด 

5,000   รพ.
เครือข่าย
ได้รับการ
นิเทศอย่าง
น้อยละ 50 

รพ.
เครือข่าย
ได้รับการ
นิเทศอย่าง
น้อยละ 70 

รพ.เครือข่าย
ได้รับการ
นิเทศอย่าง
น้อยละ 100 

เปิด Heart failure clinic  มี Heart failure clinic อย่างเต็มรูปแบบ
โดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

มี Heart failure clinic เต็ม
รูปแบบ 

กลุ่มงานอายุรกรรม สหสาขา
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ไม่ใช้งบ       มี Heart 
failure 
clinic เต็ม
รูปแบบ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมา
ณที่ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาโรคหัวใจ 
เปิด Warfarin NCD clinic  ผู้ป่วย NCD ที่ได้รับยา Warfarin 

ได้รับการดูแลโดยที่ม Warfarin 
clinic 

ผู้ป่วย NCD ที่ได้รับยา 
Warfarin มีค่า INR intarget 
>80% 

กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์
โรคหัวใจ     Warfrin clinic   
เภสัชกร         

ไม่ใช้งบ ผู้ป่วย NCD ที่ได้รับ
ยา Warfarin มีค่า 
INR intarget 
>500% 

ผู้ป่วย NCD ที่ได้รับ
ยา Warfarin มีค่า 
INR intarget >60% 

ผู้ป่วย NCD ที่
ได้รับยา Warfarin 
มีค่า INR intarget 
>70% 

ผู้ป่วย NCD ที่ได้รับ
ยา Warfarin มีค่า 
INR intarget 
>80% 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสําหรับ
พยาบาล 

พยาบาลแผนกอายุรกรรมทุกคน 
และพยาบาลผู้สนวจ ได้พัฒนา
ทักษะการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวสําหรับพยาบาล 

ลดอัตราการ Re-admit ด้วย
ภาวะ Heart failure ลดลง 
2%/ปี 

กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์
โรคหัวใจ         ฝ่ายการ
พยาบาล 

ไม่ใช้งบ อัตราการ Re-
admit ด้วยภาวะ 
Heart failure    < 
18% 

อัตราการ Re-
admit ด้วยภาวะ 
Heart failure < 
16% 

อัตราการ Re-
admit ด้วย
ภาวะ Heart 
failure < 14% 

อัตราการ Re-
admit ด้วยภาวะ 
Heart failure < 
12% 

โครงการพัฒนาศักยภาพการแปล
ผล EKG สําหรับพยาบาล 

 พยาบาลทุกคนได้พัฒนาทักษะการ
การแปลผล EKG สําหรับพยาบาล 

Door To EKG <10 นาที 
มากกว่า 90%  

กลุ่มงานอายุรกรรม  
ศูนย์โรคหัวใจ         
 ฝ่ายการพยาบาล 

ไม่ใช้งบ Door To EKG 
<10 นาที มากกว่า 
60%  

Door To EKG 
<10 นาที มากกว่า 
70%  

Door To EKG 
<10 นาที 
มากกว่า 80%  

Door To EKG 
<10 นาที 
มากกว่า 90%  

การลดระยะเวลา(DTN) การเข้าถึง
ยาละลายลิ่มเลือด 

1.สามารถ Lean ระบบโดยเฉพาะ 
waste time  

ลดระยะเวลา Door to 
needle time < 30 นาที 

กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์
โรคหัวใจ      คณะกรรมการ
พฒนา Service plan 
โรคหัวใจ      

ไม่ใช้งบ Door to needle 
time   < 40นาที 

Door to needle 
time   < 35นาที 

Door to 
needle time   

< 30นาที 

Door to needle 
time   < 25 

นาที 

การลดระยะเวลา(OTN) การเข้าถึง
ยาละลายลิ่มเลือด 

1.สามารถ Lean ระบบโดยเฉพาะ 
waste time  

ลดระยะเวลา Door to 
needle time < 180 นาที 

กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์
โรคหัวใจ      คณะกรรมการ
พฒนา Service plan 
โรคหัวใจ      

ไม่ใช้งบ       Onset to 
needle time   
< 180นาที 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาศัลยกรรม 
โครงการ การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็ง
ลําไส้ใหญ่  ในรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
มะเร็งลําไส้ใหญ่ได้รับการ
ดูแลอย่างถูกต้อง  เหมาะสม 

ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อแผลผ่าตัด      ร้อย
ละผู้ป่วยสามารถดูแลstoma ได้ 

นาง สุจินต์  วงษ์มณี 0 
 

/ / / / 

โครงการพ้ฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับ(One day Suregy) 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ 25 % 

ประธานService 
planศัลยกรรม 

         
10,000. 

/  /  /  / 

โครงการให้ความรู้และพ้ฒนาทักษะการ
ดุแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับแก่
เครือข่าย 

บุคลากรมีความรู้และทักษะ
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับได้ 

ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมี
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับในแต่ละหัตถการได ้

ประธานService 
planศัลยกรรม 15,000 

/  /  /  / 

โครงการตรวจยืนยันมะเร็งลําไส้ใหญ่
ด้วยกล้อง Colono scopy 

กลุ่มเป้าหมายที่มี อายุ 50-
70 ปีที่ผลการตรวจ FIT 
Teat เป็นบวก ได้รับการ
Colono scopy ทุกราย 

อัตราการได้รับการทําColono scopy 
อย่างน้อย 80 %                              
อัตราการตรวจพบมะเร็งระยะ 1-2 
=70% 

หัวหน้าแผนก
ศัลยกรรม 

23,000 / / / / 

สาขาโรคมะเร็ง 
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่
ด้วย FIT Test 

กลุ่มเป้าหมายที่มี อายุ 50-70 ปี 
ได้รับการตรวจ FIT Test  ทุกราย 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี 
อายุ 50-70 ปีได้รับการตรวจ FIT 
Test ครบทุกราย 

ประธานService 
planมะเร็ง 

             
10,000  

      

โครงการพ้ฒนาศักยภาพบุคลากร
เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาขามะเร็ง 

บุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลผุ้ป่วยมะเร็งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลผุ้ป่วยมะเร็งได้ 

รัตนา พิมาน              
24,500  

       

โครงการมิตรภาพบําบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะในการดูแลตัวเอง
และครอบครัว 

ร้อยละของผู้ป่วยและญาติที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สุจืนต์ วงษ์มณ๊              
20,000  

       

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
ผู้ป่วยรับยาเคมีบําบัด 

บุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลผุ้ป่วยมะเร็งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลผุ้ป่วยมะเร็งได้ 

รัตนา พิมาน              
15,000  
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขา IMC 
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการการ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate 
care; IMC)ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ 

ความรู้/ทักษะการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค
สําคัญ 3 กลุ่มโรค (Stroke , Head 
Injury, Spinal cord injury) 

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสุข/ทีม งบงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ของ สปสช. 

  /     

เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศโรงพยาบาลเครือข่าย
จังหวัดชุมพร 

ความเข้มแข็งของระบบ โรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดชุมพร 

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสุข/ทีม ขอสนับสนุนรถ   / / / 

พัฒนาระบบการส่งต่อ,การรายงานทบทวนCase 
IMC Bed และติดตาม  Case IMC ต่อเนื่อง 6 
เดือนในโรงพยาบาลเครือข่าย  

การดูแลถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ต่อเนื่อง 6 เดือนอย่างมี
คุณภาพ  

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสุข/ทีม ร่วมกับการกระชุมการส่ง
ต่อ 

/ / / / 

พัฒนาระบบการส่งต่อ,การรายงานทบทวนCase 
IMC Bed และติดตาม  Case IMC ต่อเนื่อง 6 
เดือนใน รพ.สต อําเภอเมือง 

การดูแลถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ต่อเนื่อง 6 เดือนอย่างมี
คุณภาพ  

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสุข/ทีม ร่วมกับการกระชุมการส่ง
ต่อ 

/ / / / 

จัดคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยการบริบาล
ฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 
ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และ
โรงพยาบาลชุมชน /รพสต. 

ระบบการดูแลในทางเดียวกัน ได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ต่อเนื่อง 6 เดือนอย่างมี
คุณภาพ  

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสุข/ทีม งบงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ของ สปสช. 

  /     

อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกกลืน เบื้องต้นด้วย
กิจกรรมบําบัด สําหรับพยาบาล 

ความรู้/ทักษะการฝึกกลืน  จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม นายอาภรัตน์  แสงศรี งบงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ของ สปสช. 

    /   

อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกพูดเบื้องต้นด้วย
กิจกรรมบําบัด สําหรับนักกายภาพบําบัด 

ความรู้/ทักษะการ ฝึกพูด จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม นายอาภรัตน์  แสงศรี งบงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ของ สปสช. 

    /   

อบรมเชิงปฏิบัติการการทํากายภาพบําบัด
เบื้องต้น ผู้ป่วยอัมพาตในชุมชน สําหรับ รพ.สต. 
และอสม. 

ความรู้/ทักษะการ ฝึกพูด จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม กภ.พวงเพชร  ปราบพล/ทีม งบงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ของ สปสช. 

      / 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนงานที่  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

สาขาโรคไต 

โครงการพี่ เลี้ยง รพ.ท่าแซะ 
 

ผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3 ,4,5 ได้รับการ
ดูแลที่ CKD  clinic รพ.ท่าแซะเพิ่มขึ้น 
80% 

ผู้ป่วย CKD ในพื้นที่ F/U ที่
CKD รพ.ท่าแซะ 

นางกนกรัตน์  เพชรศรีจันทร์และ
นางอิ่มบุญ  อุดมประมวล 

ไม่ใช้งบ         

สาขาจักษุ 

โครงการชุมพรรักษ์ดวงตา ครั้งที่ 4  1.มีการจัดประชุมชุมพรรักษ์ดวงตา 
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มกราคม 2563        
2. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และนําไปปฏิบตัิ
ในการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

1. ร้อยละผู้ป่วยได้รับการคัด
กรองต้อกระจกผ่านเกณฑ์   > 
75 %                             

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพรและกลุ่มงานจักษุวิทยา 
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ใช้งบของ สสจ. 60 70 80 90 

โครงการวันสัปดาห์ต้อหินโลก  ประชาชนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ได้รับ
การคัดกรองต้อหิน ในเดือนมีนาคม 63  

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
การคัดกรองที่มีความดันตาสูง 
ได้รับการรักษาต่อเนื่อง 

นส.ปราโมทย์ หฤรักษ์ ใช้งบบริษัท   ตาม
จํานวนที่
ตรวจพบ 

    

สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

สร้างกุศลแก่ผู้ให้สร้างชีวิตใหม่แก่ผู้รับ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 

ผู้ร่วมประชุมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการรับบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

 นางสาหร่าย ศรีนวล  
 

             15,000 
  

  /     
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมป้องกันโรคโดยบูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร 
แผนงานที่  1. แผนพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลัง
คลอดโดยแกนนํานมแมค่ลินิกหมอ
ครอบครัวตากแดดและคลินิกหมอ
ครอบครัวนาทุ่ง ปีงบประมาณ 2563  

ผลผลติ  
1. มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดในพื้นที่
รับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวตากแดดและ
คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง จํานวน 140  คนได้รับ
การติดตามเยีย่มตามมารตฐาน  
ผลลัพธ ์ 
1. มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด มีสุขภาพดี  
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
2. มารดาหลังคลอดทุกราย มีความรู ้สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและทารกได้อย่างถูกต้อง 

1. มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดในพื้นที่
รับผดิชอบของคลินิกหมอครอบครัวตากแดด
และคลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง  จํานวน 140 
คน ได้รับการติดตามเยีย่มตามมารตฐาน ร้อยละ 
100  
1. มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด มีสุขภาพ
ดี  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ100  
2. มารดาหลังคลอดมีความรู้และความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและทารกได้
อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 

นางสาวนุจรีย ์หนูภักดี งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 56,000 บาท  

1. นําเสนอ
โครงการเพือ่ขอ
อนุมัติจากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชุมพร 

1. เตรียมกลุ่ม 
เป้าหมาย 
2. จัดซื้อ-จ้างวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ใน
โครงการ 
3. ดําเนินงาน
ติดตามเยี่ยมมารดา
หลังคลอด 

ดําเนินงาน
ติดตาม
เยี่ยมมารดา
หลังคลอด 

1. สรุปผล
โครงการ
และ
ประเมินผ
ลโครงการ 

 โครงการพฒันาระบบบริการเพือ่ดูแล
ผู้สูงอาย ุคลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาล
เมืองชุมพร ปี 2563 

ผลผลติ 
1. แกนนําคัดกรองผูสู้งอายคุลินิกหมอครอบครวัเขต
เทศบาลเมอืงชุมพร เข้ารับการอบรม การคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น กลุ่ม Geriatric Syndromes การ
ทดสอบสภาพสมอง และประเมินสมรรถนะเพือ่
จําแนกตามกลุ่มศักยภาพ ความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน จํานวน 351 คน  
ผลลัพธ ์
1. ผู้สูงอายคุลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาล ได้รับ
การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น กลุ่ม Geriatric 
Syndromes มีการทดสอบสภาพสมองและประเมิน
สมรรถนะ เพื่อจําแนกตามกลุ่มศักยภาพ 
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน เพื่อใช้ใน
การแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุ และสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ชีวิตผู้สูงอายุได้ตามความเหมาะสม 

1. แกนนําคัดกรองผูสู้งอายคุลินิกหมอครอบครวั
เขตเทศบาลเมอืงชุมพร เข้ารับการอบรม การ
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  ในผู้สูงอาย ุไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
2. แกนนําคัดกรองผูสู้งอายคุลินิกหมอครอบครวั
เขตเทศบาลเมอืงชุมพรมีความรู้และทักษะใน
การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในผู้สูงอาย ุ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบของคลินิก
หมอครอบครัวเขตเทศบาล ได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80                  

นางสาวปรยีาภรณ ์ นิยม งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 61,920 บาท 

นําเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชุมพร 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

อสม.ลง
พื้นที่คัด
กรองและ
ประเมิน
ภาวะ
สุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

ประเมินผ
ลและสรุป
โครงการ 

 



ห น้ า  | 42 

 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมป้องกันโรคโดยบูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร 
แผนงานที่  1. แผนพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการมหกรรม โชวพ์ลัง สุขภาพผูสู้งวัย 
ชีวิตชีวา สดใสด้วยการออกกําลังกาย 

1เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ด้าน กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมี ความรู้เรือ่งโภชนาการ การ
ใช้ยาและการออกกําลังกายในผ้สูงอาย ุ
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการรวมกลุม่ทํากิจกรรมและสรา้ง
คุณค่าให้ตนเอง สามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการรวมกลุม่ทํากิจกรรมและสรา้ง
คุณค่าให้ตนเอง 

ผู้สูงอายแุละตัวแทนชมรมตัวแทนชมรม 11 
ชมรม  ชมรมละ 11 คน 

นางณฐมน เตรัชสกุล  
นางสาวมณพีร  ส่งนาค 

36,000 บาท (งบ LTC)     ดําเนิน
โครงการ 

ติดตาม
โครงการ
และสรุป 

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายรุะยะยาว เครอืข่ายบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อาํเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุในตําบล LTC เข้าถึงบริการ
อย่างถ้วนหน้าและเทา่เทียม 
2.เพื่อพฒันาตําบลLTC ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตําบลที่ขึ้นทะเบียน15 ตําบล นางณฐมน เตรัชสกุล 
นางสาวมณพีร  ส่งนาค 

19,260 บาท  (งบ LTC)     ดําเนิน
โครงการ 

สรุป
โครงการ 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงเครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๓ 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ  โดย
ได้รับการตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเชิงรุก
ทุกคน  
2.เพื่อส่งเสรมิให้สูงอายหุรือผู้ดูแลผูสู้งอาย ุมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
3. เพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการ
คัดกรอง4.ผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาสุขภาพได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง 
 

1.เจ้าหน้าที่หน่วยบริการอาสาสมัครประจํา
หมู่บ้านและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน( Care 
Giver ) 
2.ผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จํานวน 20,000 คน 

นางณฐมน เตรัชสกุล 
นางสาวมณพีร  ส่งนาค 

100,000 บาท  (งบ LTC) เสนอโครงการ ดําเนินโครงการ สรุป
โครงการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมป้องกันโรคโดยบูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร 
แผนงานที่  2.แผนพัฒนาความรู้รอบด้านของประชาชน 
โครงการวัดบันดาลใจ พระสงฆ์ไทยสุขภาพดี ปี 
2563 

ผลผลติ 
1. พระสงฆ์ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอ
ครอบครัวตากแดดและคลินิกหมอครอบครัวนา
ทุ่ง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จํานวน 72 รูป 
ผลลัพธ ์
1. พระสงฆ์ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอ
ครอบครัวตากแดดและคลินิกหมอครอบครัวนา
ทุ่งได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน โดยกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ และกลุม่ป่วย
ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 
2. มีระบบการดูแลติดตามพระสงฆก์ลุ่มเสี่ยง 
และกลุม่ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและจัดระบบการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสม 

1. พระสงฆ์ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอ
ครอบครัวตากแดดและคลินิกหมอครอบครัวนา
ทุ่ง ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
2. พระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและกลุ่มป่วยได้รับการรักษาตาม
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  
3. พระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง และกลุม่ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานหลังปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและเข้าระบบการรักษา   มีคา่ความ
ดันโลหิต และคา่ระดับน้ําตาลในเลอืด อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นางสาวปรยีาภรณ ์ นิยม งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 20,800 บาท   

ขออนุมัติ
โครงการจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชุมพร  

ดําเนินการตรวจคัด
กรองสุขภาพและ
ถวายความรู้ให้แด่
พระสงฆ์และ
ประชาชน 

ดําเนินการ
ตรวจคัด
กรอง
สุขภาพซ้ํา
ประเมินผล 

ประเมินผ
ลและสรุป
โครงการ 

โครงการพฒันาแกนนําออกกําลังกาย ให้สบาย
ชีวี ด้วยวิถีชุมชน แบบบูรณาการ คลินิกหมอ
ครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพร ปีงบประมาณ 
2563 

ผลผลติ 
1. พัฒนาแกนนําออกกําลังกาย ในเขตเทศบาล
เมืองชุมพร จํานวน   86  คน  
ผลลัพธ ์
1. แกนนําออกกําลังกาย มีทักษะในการเป็นผู้นํา
ด้านการออกกําลังกาย โดยวิถีชุมชนแบบบรูณา
การ และสามารถนํา ไปใช้ในการเสริมสร้าง
สุขภาพของคนในชุมชน สร้างให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนัก ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้  

1. แกนนําออกกําลังกาย ในเขตเทศบาลเมอืง
ชุมพรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100  
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการออกกําลัง
กายด้วยวิถีชุมชนแบบบูรณาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. ชุมชนมีการรวมกลุ่มออกกกําลังกาย โดยมี
แกนนําที่ผ่านการอบรม ผู้ออกกําลังกาย โดยวิถี
ชุมชน แบบรูณาการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 

นางสาวณัฏฐ์ชานันท ์ไชย
นาสัก 

งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 15920 บาท 

1. นําเสนอ
โครงการเพือ่
ขอรับการอนุมัติ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ เทศบาล
เมืองชุมพร 

1. จัดอบรมแกนนํา
ออกกําลังกาย 
แบบบรูณาการ และ
การแลกเปลีย่น
เรียนรู้กันระหว่าง
ชุมชน 
2. ประเมินความรู้ 
เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา
ศักยภาพ 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
ติดตามการ
ดําเนินงาน
ของแกนนํา
ออกกําลัง
กายใน
ชุมชน 

ประเมินผ
ล 
และสรุป
โครงการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตร
มาส 4 

กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมป้องกันโรคโดยบูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร 
แผนงานที่  2.แผนพัฒนาความรู้รอบด้านของประชาชน 
โครงการพฒันาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจําหมู่บ้านในการดูแลผูพ้ิการ ปี 2563 

ผลผลติ  
อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เข้ารับการ
อบรม จํานวน 130 คน  
ผลลัพธ ์ 
เพื่อให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้พิการ และปฏิบัติต่อผูพ้ิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่เป็น
เป้าหมายในการอบรม เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 100   
2. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้พิการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

น.ส.พีรพรรณ สิทธิ
วงศ ์

งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 23,900  บาท 

1. นําเสนอ
โครงการเพือ่ขอ
อนุมัติจากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชุมพร 

1. เตรียมกลุ่ม 
เป้าหมาย 
2. จัดซื้อ-จ้างวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ใน
โครงการ 

1. ดําเนินการ
จัดอบรม 1 วัน 

1. 
สรุปผล
โครงกา
รและ
ประเมิ
นผล
โครงกา
ร 

แผนงานที่ 3 แผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

โครงการแกนนํา ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลด
โรค เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน 

ผลผลติ  
1. มีแกนนําสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้รับการอบรม (ครู ก.) จํานวน 42 คน 
2. ประชาชนกลุ่มเสีย่ง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง เข้ารบัการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยความสมัครใจ จํานวน 120 คน 
ผลลัพธ ์ 
1. ประชาชนกลุ่มเสีย่ง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ที่ได้รบัการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม   มีค่าระดับน้ําตาลในเลอืด/ระดับ
ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ทีค่วบคุมได้ 

1. แกนนําสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ารับ
การอบรม ร้อยละ 100 
2. แกนนําสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี
ความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรร ลดเสีย่ง 
ลดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามวิถชุม
ชนไม่น้อยกวา่ร้อยละ80 
3. ประชาชนกลุ่มเสีย่ง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ90 
4. ประชาชนกลุ่มเสีย่ง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   มีค่า
ระดับน้ําตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิต อยู่ใน
เกณฑ์ที่ควบคุมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                  

นางสาวณัฏฐ์
ชานันท์ ไชยนาสัก 

งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 29640 บาท 

1. นําเสนอ
โครงการเพือ่
ขอรับการอนุมัติ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ เทศบาล
เมืองชุมพร 

1. จัดอบรมแกนนํา
สุขภาพในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้รับการ
อบรม (ครู ก.) 
จํานวน 42 คน 
2. จัดอบรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุม่เสีย่ง 
กลุ่มป่วย 
โรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง เข้ารับ
จํานวน 120 คน 

1. แกนนํา
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ติดตามการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
กลุ่มเสีย่ง/กลุ่ม
ป่วย โดย 
ระยะเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ถึงการ
ประเมินผล 3  
เดือน  

ประเมิ
นผล 
และ
สรุป
โครงกา
ร 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมป้องกันโรคโดยบูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร 
แผนงานที่ 3 แผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
คลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาล
เมืองชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

ผลผลติ 
เป้าหมายในโครงการเป็นผู้ป่วยวณัโรคและ
ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของคลนิิกหมอครอบครัว
เขตเทศบาลเมอืงชุมพร จํานวน43 ชุมชน 
รวม 180 คน โดยผู้ป่วยวัณโรคได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบ้านตามมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยวณัโรค รวมทั้งผู้สมัผัสร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วยวณัโรค ได้รับการคัดกรองวณัโรค
ตามเกณฑ์   
ผลลัพธ ์
ผู้ป่วยวณัโรคได้รับการรกัษาวัณโรคได้
คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ป่วยวณัโรค
หายขาดจากโรค  และไม่มีวัณโรค
แพร่กระจายในครอบครัวและในชุมชน  

1. ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน
ตามมาตรฐาน รวมทั้งผูส้ัมผสัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วยวณัโรคได้รับการคัดกรองวณัโรคตาม
เกณฑ์   ร้อยละ 100 
 2. ความสําเร็จของการรักษาวัณโรครายใหม่ 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

นายอาํพล  รัตนะ งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองชุมพร จํานวน 33,300 
บาท  

1. จัดทําโครงการฯ
เสนอเพื่อขออนุมัติงบฯ 
2. แกนนําการดูแล
ผู้ป่วยวณัโรค ติดตาม
เยี่ยมบ้าน/ให้ความรู้/
ตรวจคัดกรองวณัโรค
ในผู้สัมผัสรว่มบ้าน 

1. แกนนําการ
ดูแลผู้ป่วยวัณ
โรค ติดตาม
เยี่ยมบ้าน/ให้
ความรู้/ตรวจ
คัดกรองวณั
โรคในผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน 

1. ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ความก้าวหน้า
และปัญหาใน
การติดตาม
เยี่ยมบ้านของ
แกนนําการ
ดูแลผู้ป่วยวัณ
โรค 
2. แกนนําการ
ดูแลผู้ป่วยวัณ
โรค ติดตาม
เยี่ยมบ้าน/ให้
ความรู้/ตรวจ
คัดกรองวณั
โรคในผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน 

1. แกนนําการดูแลผู้ป่วย
วัณโรค ติดตามเยี่ยมบ้าน/
ให้ความรู้/ตรวจคัดกรอง
วัณโรคในผูส้ัมผัสรว่มบ้าน 
2. ประเมินผลการติดตาม
เยี่ยมบ้านและการดูแล
ผู้ป่วยวณัโรค 
3.สรุปผลและประเมินผล
โครงการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมป้องกันโรคโดยบูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร 
แผนงานที่ 3 แผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
การประชุมฟื้นฟูความรูเ้กี่ยวกับ
โรคเบาหวาน    เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและชะลอไตเสื่อม 

1.ผู้ป่วยเบาหวานหรอืญาติเกิดความ
ตระหนักและเข้าร่วมโครงการ (กําหนด
กลุ่มเป้าหมาย 100 คน) 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
จัดอบรม 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน รวมทั้ง
การชะลอไตเสือ่ม 

1.ผู้ป่วยเบาหวานหรอืญาติ   เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย  
ร้อยละ 60  (60 คน) 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ-   พึงพอใจระดับปานกลาง 
ถึงมากร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู ้ในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและการชะลอไตเสื่อม ใน
ระดับปานกลางขึ้นไป รอ้ยละ 60 

นางจริยา  พิชญ์ช
ยะนนท ์    
นางอิ่มบุญ  อุดม
ประมวล      
นางสาวสาลิกา  
นาคกลอ่ม 

     ค่าวิทยากร        
8 ชม. X 600       = 

4,800 บาท 

        

โครงการค้นหาปัญหาสขุภาพใน
ชุมชน คลินิกหมอครอบครัวตากแดด
ปีงบประมาณ 2563 

ผลผลิต                    เป้าหมายของภาคี
เครอืข่ายในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อ
ค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนจํานวน 50 
คน           ผลลพัธ ์ได้แผนงานในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยการมสี่วนร่วมของ
ภาคีเครอืข่าย  

1. ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการค้นหาปัญหา
สุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90     2. มีแผนงาน
ดําเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยการมสี่วนรว่มของ
ภาคีเครอืข่าย ปีงบประมาณ 2563-2564 จํานวน 1 ชุด 

สัญญวดี ฤกษ์
สมุทร 

จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 9,860 บาท 

เสนอโครงการผา่น
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง
ชุมพร 

1.เตรียม
กลุ่มเป้าหมาย
2.ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการ
3.ดําเนิน การ
ตามโครงการ 

ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 

สรุปผลโครงการ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลอืดออก คลินิกหมอครอบครัว
ตากแดด และคลินิกหมอครอบครัว
นาทุ่ง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ 

ผลผลิต    1.ชุมชนในเขตรับผิดชอบของ
คลินิกหมอครอบครัวตากแดด จํานวน 15 
ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลอืดออก    2.แกนนําควบคมุโรค
ไข้เลอืดออกและสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 
จํานวน 15 ชุมชน                                
ผลลัพธ ์   1.ไม่มีอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้
เลือดอกในชุมชน          2. อัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลอืดออกในชุมชนลดลง  

1. ชุมชนในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวตาก
แดด และคลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง ได้รับการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกรอ้ยละ 100    
2. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน เท่ากับ 0   
3. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนลดลง ไม่เกิน 
37 คน ต่อแสนประชากร(คา่มัธยฐานยอ้นหลัง 5 ปี)         
 4. แกนนําและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนร้อยละ 100 

นายคมสันต์ 
สิมมา 

จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงชุมพร 
จํานวน 48,500 บาท 

เสนอโครงการผา่น
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง
ชุมพร 

1. เตรียม
กลุ่มเป้าหมาย
2. ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการ 
3. ดําเนิน การ
ตามโครงการ 

ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 

สรุปผลโครงการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมป้องกันโรคโดยบูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร  
แผนงานที่ 3 แผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
โครงการป้องกันควบคมุโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง รพ.ชุมพรฯ ปี
2563 

1.กลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานได้รับการ
ตรวจติดตามระดับน้ําตาลในเลอืด  
 

ร้อยละ 60 ของกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการ 
ตรวจติดตามระดับน้ําตาลในเลอืด  

กฤษณี  วิชิตะกุล  งบเงินบํารุงรพ.ชุมพรฯ 
56,300 บาท  

ร้อยละ20  ร้อยละ40 ร้อยละ60   

2.กลุ่มสงสยัป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับ
การตรวจติดตามระดับความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 60 ของ.กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ได้รับการตรวจติดตามระดับความดันโลหิตสูง 

  
ร้อยละ20 ร้อยละ40 ร้อยละ60   

2.ระบบการดําเนินงานโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประชุมจนท.ผูร้ับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัทุก 3 
เดือน 

  
1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 

โครงการเฝา้ระวังคัดกรอง
โรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2563 

ประชาชนอาย ุ๓๕ ปีขึ้นไปในเขต
รับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัว
เทศบาลเมอืงชุมพร  คลินิกหมอครอบครัว
ตากแดด  คลินิกหมอครอบครัว นาทุ่ง 
ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  

1.ร้อยละ 90 ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในเขต
รับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมอืงชุมพร  
คลินิกหมอครอบครัวตากแดด  คลินิกหมอครอบครัวนา
ทุ่ง ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  

กฤษณี  วิชิตะกุล กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง
ชุมพร 163,200 บาท 

ร้อยละ60 ร้อยละ90     

 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ
ติดตามระดับน้ําตาลในเลือด 

2.ร้อยละ 60 ของกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการ
ตรวจติดตามระดับน้ําตาลในเลอืด 

  ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดูแลผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 
การพัฒนา Rehabilitation 
corner  in Stroke Unit 

เกิด Rehabilitation corner ภายใน
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ต้อง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการทํา
กายภาพในหอผู้ป่วยอย่างน้อยร้อยละ80 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับ
เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

30,000  ผู้ป่วยได้ทํา
กายภาพใน
หอผู้ป่วยร้อย
ละ60 

ผู้ป่วยได้ทํา
กายภาพใน
หอผู้ป่วยร้อย
ละ70 

ผู้ป่วยได้ทํากายภาพใน
หอผู้ป่วยร้อยละ80 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อผู้รับและผู้ให้บริการ 

Healing environtment in Stroke 
Unit 

เกิดมุมพักผอ่นสําหรับญาติผู้ป่วย ความพึงพอใจของผูร้ับบริการมากกว่ารอ้ยละ 90 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยStroke unit 15,000 ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ>
ร้อยละ 70 

ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ>
ว่าร้อยละ 80 

ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ>
ร้อยละ 90 

ความพึงพอใจผู้รับบริการ>
ร้อยละ 95 

พัฒนาสุขาสาธารณะในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

สุขาสาธารณะในโรงพยาบาลผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน HAS 

1. ประกวดสุขาสาธารณะในโรงพยาบาล ร้อยละ 
100          
 2. สุขาสาธารณะผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 80 

นางกัญญา บรรจงแจ่ม 60,000     ร้อยละ 80   

พัฒนางาน GREEN & CLEAN 
Hospital เครอืข่ายโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

เครอืข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พัฒนางานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN 
& CLEAN Hospital  

1. เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก รอ้ยละ 80               2. เกิด
นวัตกรรมต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้มGREEN 
& CLEAN Hospital เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ร้อยละ 50  

นางสาวปรยีากร พรหมน้อย 30,000       ร้อยละ 80     
ร้อยละ 50 

  

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

แผนงานที่ 1  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

โครงการพฒันาคณุภาพหน่วยบริการปฐม
ภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ตามเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว   

เพื่อพัฒนาให้หน่วยบริการปฐมภูมิเครอืข่าย
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 

บุคลากร 120 คน และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเครอืข่ายโรงพยาบาลชุมพรฯ 
21 แห่ง 

1.นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 
2.นายวิชาญ  ไชยแขวง 
3.น.ส.ปรญา นันทสุคนธ์  
4.นายสมชัย ชูชาติ 

147,950 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

แผนงานที่ 2  การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล 
โครงการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลตามมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาล 

1. หน่วยงานมีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การพยาบาลในโรงพยาบาล 
2.คะแนนการประเมินตนเองมากกว่าร้อยละ 60 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมิน
ตนเองมากกว่าร้อยละ 60 (ค่าเป้าหมาย 70% 
ของหน่วยงาน) 

นางกุลธิดา   
พรมตุ่น 

75,000 
 

50 60 70 80 

โครงการขอรับการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริการพยาบาลใน
โรงพยาบาล 

1.ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลใน
โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จากกองการ
พยาบาล 

องค์กรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

นางกุลธิดา  พรมตุ่น 90,000   
 - 

 
 - 

1  
 - 

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลในหน่วยงาน 

1.หน่วยงาน/หอผู้ป่วยมีโครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลในหน่วยงาน 

1.ร้อยละของหน่วยงาน/หอผู้ป่วยในกลุ่มการฯ 
ที่โครงการบรรลุเป้าหมาย ≥ 80 

นางกุลธิดา   
พรมตุ่น 

-  -  -   -  ≥ 80 

โครงการดูแลผู้ป่วยเจาะคอ  (ENT) ผู้ป่วยที่เจาะคอได้รับการดูแลถูกต้องเหมาะสม ร้อยละผู้ป่วยท่อเจาะคอเลื่อนหลุด น.ส.ปราโมทย์    หฤรักษ์ 1,250         

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
(งานให้คําปรึกษา) 

1.มีกลุ่มในชุมชนเป็นทีมร่วมดําเนินการ 
2.เกิดกิจกรรมในหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง 

1.จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มชุมชน 
2.จํานวนหมู่บ้านที่ร่วมดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 

นางบังอร  
หนูบรรจง 

43,100         

โครงการลูกหมอพรรวมพลคนกินนม
แม่ครั้งที่4 

    นางสมหมาย  รัตนนิตย ์ 
นางสุวิดา   
โชติสุวรรณ 

30,800         
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 . การพฒันาระบบบริการให้ทันสมัย (Service Transformation) 

 

กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

1.พัฒนาระบบดูแล
ผู้ป่วยผ่านระบบ
ออนไลน์ใน
เครือข่ายและ
จัดระบบบริการ
สุขภาพแบบองค์
รวมผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดย
เน้นและพัฒนาให้
ครอบคลุมผู้ป่วย
ทุกโรค 
 

SMART 
nursing 
service in 
OPD ER OR 
IPD 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาการให้ข้อมูล /ความรู้ใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ 

หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน 

โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลกับ
ผู้รับบริการ 

นางอุษา สุกรี 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ในเครือข่ายและจัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเน้นและพัฒนาให้ครอบคลุมผู้ป่วยทุกโรค  

แผนงานที่ 1 SMART nursing service in OPD ER OR IPD 
โครงการพัฒนาการให้ข้อมูล /
ความรู้ในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ 

1. จํานวนโครงการการให้ข้อมูล/
ความรู้ในการดูแลตนเองผู้ป่วยผ่าน
ระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

1. ร้อยละหน่วยงานที่มีโครงการให้ข้อมูล/ความรู้
ผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ 
 (> 80 %) 
2. ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย / ญาติ
ที่ได้ใช้ระบบการให้ข้อมูลออนไลน์   (> 80 %) 

หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย/หัวหน้า
งาน 

-   30 
 
 
 -  

60 
 
 

60 

80 
 
 

70 

>80 
 
 

>80 

โครงการพัฒนาการสื่อสาร
ข้อมูลกับผู้รับบริการ 

1.มีจอและโปรแกรมการให้ข้อมูล
สื่อสารกับผู้รับบริการผ่านตัววิ่งป้าย
ไฟ 
2.ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจและข้อ
ร้องเรียนด้านการให้ข้อมูลลดลง 

1.ร้อยละความพึงพอใจต่อบริการการให้ข้อมูล
ผ่านตัววิ่งป้ายไฟ > 80 % 
2.จํานวนข้อร้องเรียนด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย
และญาติ = 0 

นางอุษา สุกรี 50,000 บาท  -   -  70  >80 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 . การจัดการด้านสารสนเทศ Digital Transformation 

กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

1. การสร้าง
มาตรฐานของระบบ
ข้อมูลสุขภาพและ
บูรณาการข้อมูล
สารสนเทศและ
แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.การพัฒนา
คลังข้อมูลสุขภาพ 

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด นายยุทธิชัย หมานจิตร 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด นางจันทนา ตันยุชน 

โครงการ ท่ี 1 การจัดทําฐานข้อมูลการบริการพยาบาล
ท่ีจําเป็น 

   - ตารางเวร 

  -  อัตรากําลัง 

  -  สถิติบริการ 

  - ตัวชี้วัด 

นางนฤมล  ต้ังเจริญธรรม 

โครงการท่ี 2. การพัฒนาระบบตัวชี้วัดและระบบ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

นางนฤมล ต้ังเจริญธรรม 

2. การพัฒนา
บุคลากรด้าน E-
Health 

นิเทศติดตามการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านคุณภาพ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิปีงบประมาณ ๒๕๖3 

นางกัญญา บรรจงแจ่ม น.ส.
ปรญา นันทสุคนธ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้ในการบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูล     การดูแลต่อเนื่อง    โดยใช้โปรแกรม    
Thai COC 

 นางจริยา  พิชญ์ชยะนนท์     
นางสาวปรญา  นันทสุคนธ์ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมา
ณที่ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างมาตรฐานของระบบข้อมูลสุขภาพและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 1.การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและตัวชี้วัด 

หน่วยงานมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่
เข้าถึงง่าย  สะดวก รวดเร็ว 

ร้อยละของความสําเร็จตามแผน นายยุทธิชัย หมาน
จิตร 

5,000 100 100 100 100 

 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและตัวชี้วัด 

หน่วยงานมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่
เข้าถึงง่าย  สะดวก รวดเร็ว 

ร้อยละของฐานข้อมูล ที่จําเป็นของ
หน่วยงานมีครบตามที่ต้องการ 

นางจันทนา ตันยุชน 5,000 80 80 100 100 

การจัดทําฐานข้อมูลการบริการ
พยาบาลที่จําเป็น 
   - ตารางเวร 
  -  อัตรากําลัง 
  -  สถิติบริการ 
  - ตัวชี้วัด 

1. มีฐานข้อมูลการบริการพยาบาลที่จําเป็น 1. ร้อยละหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลที่
กําหนดครบถ้วน > 80% 

นางนฤมล  ตั้งเจริญ
ธรรม 

 -  60 70 75 >80 

การพัฒนาระบบตัวชี้วัดและ
ระบบติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

1. มีคู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
2. มีระบบการติดตามตัวชี้วัดทุกหน่วยงาน 

1. มีคู่มือตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล 1ฉบับ 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มี KPI Area 
> 80% 

นางนฤมล  
ตั้งเจริญธรรม 

 -  -   
10 

 -  
30 

1 
60 

 - 
>80 

แผนงานที่ 2.การพัฒนาบุคลากรด้าน E-Health 

นิเทศติดตามการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้านคุณภาพโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีงบประมาณ 2563 

๑.  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ทุกระดับสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัด
ชุมพร                               
2.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้
ได้ตามเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน           
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ตามเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน 

 1.ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน 
2. บุคลากรหน่วยบริการสาธารณสุขทุก
ระดับในจังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน 

นางกัญญา บรรจง
แจ่ม น.ส.ปรญา นันท
สุคนธ์ 

20,950 50 60 70 80 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมา
ณที่ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างมาตรฐานของระบบข้อมูลสุขภาพและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 2.การพัฒนาบุคลากรด้าน E-Health 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู
ความรู้ในการบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูล     การดูแล
ต่อเนื่อง    โดยใช้โปรแกรม    
Thai COC 

1.บุคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง ในหน่วย
บริการปฐมภูมิและ  หอผู้ป่วย เข้าร่วม
โครงการ (กลุ่มเป้าหมาย 60 คน) 
2.บุคลากรสาธารณสุขมีสมรรถนะในการใช้
โปรแกรม Thai COC 

1. บุคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง เขา้ร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 (48 คน) 
 
2.1 หน่วยงานทุกแห่ง สามารถ   ส่งรายงาน 
ถูกต้องตามกําหนดเวลา ร้อยละ 100       
2.2 หน่วยงาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรม   มาใช้ในการพัฒนางานได้    
อย่างน้อย  ร้อยละ 80 

 นางจริยา  
พิชญ์ชยะนนท์     
นางสาวปรญา  
นันทสุคนธ์ 

26,900     /     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 . ประชาชนปลอดภยั เจ้าหน้าท่ีปลอดภัย 2P Safety Hospital 

กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

ส่งเสริมองค์ความรู้
และสร้างความ
ตระหนักเร่ือง 2P 
safety 

พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารความเสี่ยง
ท้ังด้านผู้ป่วยและ
บุคลากร 
 

โครงการประชุมวิชาการเร่ือง  2 P safety  คณะกรรมการ  2 P safety 

โครงการรณรงคส์ัปดาห์ความปลอดภัย  คณะกรรมการ  2 P safety 

โครงการพัฒนาความปลอดภัยในการให้เลือด นางสาหร่าย ศรีนวล 
โครงการพัฒนาความปลอดภัยในการบริหารยา  นางสาหร่าย ศรีนวล 

โครงการลดการเลื่อนหลุด  Line Tube  Catheter นางสุวรรณ ี ชัยขวัญ 
โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด นางสวิตตา แสงทอง 
โครงการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา นางสาวจรรยา ธรารักษ์ 
โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด นางปรารถนา เมืองแดง   

นางสาวรัตติยา กองช่าง 
โครงการลดการติดเชื้ออย่าเบื่อล้างมือ นส.จิรัชญา มากศักด์ิ ,  

นส.นิรมล   ตรีวงศ ์
โครงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยาในผู้ป่วย  นส.จิรัชญา มากศักด์ิ  

นส.นิรมล   ตรีวงศ ์
 โครงการป้องกันความคลาดเคล่ือนทางยา นางสาวรัตติยา กองช่าง 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้าน
ต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

โครงการจัดทํา risk register /แนวทางปฏิบัติ  2 P 
Safety 

Risk Owner  

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลากร 

Risk Owner  

โครงการ  5 ส. ทุกวันศุกร์ นางอ่ิมบุญ  อุดมประมวล 
โครงการจัดโครงสร้างและพื้นท่ีห้องฉุกเฉินให้มี
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการและ
บุคลากร 

นางอุษา  สุกรี 

โครงการบ้านหลังท่ี 2 นางเนตรนรินทร์ เอ่ืยมปรีดี 
ส่งเสริมระบบการ
วัดผลลัพธ์  การเฝ้า
ระวังและติดตาม
การดําเนินงานและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันเพ่ือพัฒนา
ระบบบริการ 

 

การส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลากร 

 คณะกรรมการ  2 P 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม  คณะกรรมการ  2 P 

พัฒนา Risk 
register  
 

พัฒนาระบบการ
วัดผลลัพธ์ 

โครงการ  SMART KPI นางสาวฐิตภรณ ์ ทับเวช 
โครงการส่งเสริมการใช้ระบบรายงาน นส.จงรัก   รมย์นุกูล 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่อง 2P safety 

แผนงานที่ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านผู้ป่วยและบุคลากร 
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง  
2 P safety 

 1. มีการจัดประชุม 1 ครั้ง 
 2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 2 P safety 

 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 
 2. ร้อยละของผู้เข้าประชุมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 80 %  

 คณะกรรมการ  2 P safety 40,000 บาท       จัดประชุม
วิชาการ 1 
ครั้ง 

  

โครงการรณรงค์สัปดาห์ความ
ปลอดภัย 

มีกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 

มีการจัดสัปดาห์รณรงค์ความปลอดภัย
อย่างน้อย  1 ครั้ง 

 คณะกรรมการ  2 P safety 40,000 บาท     จัดสัปดาห์
รณรงค์ 1 
ครั้ง 

  

โครงการพัฒนาความปลอดภัย
ในการให้เลือด 

1. ผู้รับบริการปลอดภัยจากการให้เลือด 1. อัตราการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ 
(เท่ากับ 0) 

นางสาหร่าย ศรีนวล 
 

 -  0 0 0 0 

โครงการพัฒนาความปลอดภัย
ในการบริหารยา  
    

1. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการบริหารยา 1.อัตราการเกิด Administration error 
ระดับ D ขึ้นไป ลดลงร้อยละ 10 
2.จํานวนรายงาน Administration 
error เพิ่มขึ้น 10% 

นางสาหร่าย ศรีนวล 
 

3,600 5 
 
5 

7 
 
7 

9 
 
9 

>10 
 

>10 

โครงการลดการเลื่อนหลุด  
Line Tube  Catheter 

1. การเลื่อนหลุดของ  Line Tube  
Catheter  ลดลง 

1. อัตราการเลื่อนหลุดของ  Line Tube  
Catheter  ลดลงจากเดิม 10 % 

นางสุวรรณี  ชัยขวัญ   -  5 7 9 >10 

 โครงการ เตรียมความพร้อม
ก่อนผ่าตัด 

ผู้ป่วยมีความพร้อมก่อนไปห้องผ่าตัด อัตราการเลื่อนผ่าตัดจากผู้ป่วยไม่พร้อม นางสวิตตา แสงทอง   0 0 0 0 

 โครงการป้องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องและมีความปลอดภัย อุบัติการณ์การความคลาดเคลื่อนทางยา
ลดลง 

นางสาวจรรยา ธรารักษ์   ลดลง 5 % ลดลง 10  % ลดลง 15 % ลดลง  20% 

 โครงการ พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 

ผู้ป่วยมีความพร้อมและปลอดภัยจากการ
ผ่าตัด 

อัตราการเลื่อนผ่าตัดจากการเตรียม
ผ่าตัดไม่พร้อม=0 

นางปรารถนา เมืองแดง           
นางสาวรัตติยา กองช่าง 

  0 0 0 0 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่อง 2P safety 

แผนงานที่ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านผู้ป่วยและบุคลากร 
โครงการลดการติดเชื้ออย่าเบื่อล้างมือ บุคลากรทําควมสะอาดมืออย่างถูกต้องและเป็น

นิสัย 
อัตราการล้างมืออย่างถูกต้อง ตาม 7  
moment 80 % 

นส.จิรัชญา มากศักดิ์ 
นส.นิรมล   ตรีวงศ์ 

  75 80 80 80 

โครงการป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อดื้อยาในผู้ป่วย  

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาใน
หอผู้ป่วย 

อัตราการเกิดเชื้อดื้อยาเคสใหม่บนหอ 
ผู้ป่วย = 0 

นส.จิรัชญา มากศักดิ์ 
นส.นิรมล   ตรีวงศ์ 

  0 0 0 0 

แผนงานที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการจัดทํา risk register /
แนวทางปฏิบัติ  2 P Safety 

  1. มี  risk register  / แนวทางปฏิบัติ
ครอบคลุม 2 P Safety ที่กําหนด 

1. ร้อยละของ risk register / แนวทาง
ปฏิบัติครอบคลุม 2 P Safety ที่กําหนด 
(100 %) 

Risk Owner    2  เรื่อง 8  เรื่อง 12 เรื่อง  > 12 เรื่อง 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากร 

1. ตัวชี้วัด 2 P safety ที่กําหนดผ่านเกณฑ์ 1. ร้อยละตัวชี้วัด 2P safety ผ่านเกณฑ์
ที่กําหนด > 80 % 

Risk Owner    70 70 80  > 80 % 

โครงการ  5 ส. คู่หอผู้ป่วยคุณภาพ 1. หน่วยงานที่แผนพัฒนา 5 ส. 1. ร้อยละของหน่วยงานมีแผนงาน 5 ส.  
(> 80 % ) 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน 5 ส. (> 80 % ) 

นางอิ่มบุญ   
อุดมประมวล 

20,000  60 70 80 >80 

โครงการจัดโครงสร้างและพื้นที่ห้อง
ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร 

1. มีโครงสร้างทางกายภาพที่ปลอดภัย 
2. มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ป่วยและ
ญาติที่เหมาะสม 

1.มี Double door 
2.มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่บริการ 
3.มีพื้นที่/เก้าอี้นั่งรอตรวจเพียงพอ 
ตามมาตรฐาน (1: 1000 ) 100 % 
4.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ> 80% 

นางอุษา  สุกรี 150,000 
บาท 

 -  
 
 - 
 

75 

 -  
 
 -  
 

78 

1 
 

100 
 

80 

 - 
 

100 
 

>80 

โครงการบ้านหลังที่ 2 หอผู้ป่วย สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ตาม
มาตรฐาน 5 ส. 

หอผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ 5 ส. 100% นางเนตรนรินทร์ เอื่ยม
ปรีดี 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมระบบการวัดผลลัพธ์ การเฝ้าระวังและการติดตามการดําเนินงานและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบบริการ 

แผนงานที่ 1. การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 
โครงการพัฒนา     นวตกรรมเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากร 

1. มีนวตกรรม / ผลการพัฒนาคุณภาพด้าน
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร 

1. มีผลงานการพัฒนาคุณภาพ / นวตก
รรมอย่างน้อย  12 เรื่อง 

 คณะกรรมการ  2 P 70,000  
บาท 

      12 เรื่อง 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ทีม 

1. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการและ
เปลี่ยนเรียนรู้ 

 คณะกรรมการ  2 P   -    3 เรื่อง 6 เรื่อง 12 เรื่อง 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา Risk Register 
แผนงานที่ 1. พัฒนาระบบการวัดผลลัพธ์ 
โครงการ  SMART KPI 1. มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่สําคัญครบถ้วน   1. ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีการรายงาน

ทันเวลา (100 %) 
 2. ร้อยละตัวชี้วัดที่รายงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ( 100 % 

นางสาวฐิตภรณ์  ทับ
เวช 

 - 50 60 80 100 

 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบรายงาน 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการใช้
โปรแกรมรายงานความเสี่ยง 
  

1. จํานวนการรายงานอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 
10 % 
2. คะแนนการสํารวจวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย > 80 % 

นส.จงรัก   รมย์นุกูล   - 5% 
   - 

8% 
  - 

10% 
> 80 % 

10% 
 - 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 . การพฒันาระบบการเงินการคลังให้มีประสทิธิภาพ 

Financial Efficiency Management   

กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

การจัดการความ
เสี่ยงเพื่อลดการ
สูญเสีย ป้องกันการ
ร่ัวไหล 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง 5 
ด้าน 

โครงการ 3R :  One unit one project นางขนิษฐา หลักปัญญา 
 

การออกแบบ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล
ในทุกภารกิจและ
ทุกหน่วยงาน 
พัฒนาโรงพยาบาล
ให้มีความโดดเด่น
ด้านการเป็น
โรงพยาบาล
คุณภาพ 
 

การพัฒนาระบบ 
IT เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริการการเงินการ
คลัง 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การเงิน พัสดุ และบัญชี โดยใช้ระบบ IT  

น.ส.สมใจ กุลมะลิวัลย์ 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยงด้านการเงิน
เพ่ือลดการสูญเสีย 

โครงการ แฟ้มไม่ค้าง  สร้างรายได้ นางอมรพันธ์ อรุณโชติ 
one unit one project นางมณฑิรา เสนาะวาที 
โครงการ co-pay เข้มแข็ง นางวันเพ็ญ วิชัยดิษฐ์ 
โครงการพ้ฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียน นางอังคนา ใสสชุล 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1.การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการสูญเสีย ป้องกันการรั่วไหล 
แผนงานที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 ด้าน 
โครงการ 3R :  One unit one 
project 

1.มีโครงการ 3R ในหน่วยงาน 1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการ 3R 
> 80 % 

นางขนิษฐา หลักปัญญา 10,000     70 80 

กลยุทธ์ที่ 2.การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในทุกภารกิจและทุกหน่วยงาน พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความโดดเด่นด้านการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการเงินการคลัง 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน พัสดุ และ
บัญชี โดยใช้ระบบ IT  

มีการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนางานด้านการ
บริหารการจัดซื้อวัสดุ     

สามารถมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการบริหารการจัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ 
ในโรงพยาบาล 

น.ส.สมใจ กุลมะลิวัลย์ 150,000 วางแผน
โครงการ 

จัดทําโครงการ พัฒนา
ระบบ

โปรแกรม
การใช้งาน 

สามารถเริ่ม
ระบบ

โปรแกรมใน
หน่วยงานนํา

ร่องได้ 
สามารถใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการ
เจ้าหนี้ได้ 

มีการตั้งเจ้าหนี้การค้าได้ครบ 100% 
      

หน่วยงานต่างๆ สามารถขอเบิกวัสดุ ผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

  
      

แผนงานที่ 2 การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินเพื่อลดการสูญเสีย 
โครงการ แฟ้มไม่ค้าง  สร้างรายได้ เพื่อมีระบบจัดการส่งคืนแฟ้มเวชระเบียนได้

ตามเวลาที่กําหนด และโรงพยาบาลไม่สูญเสีย
รายได้  

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน นางอมรพันธ์ อรุณโชติ   60 70 80 90 

one unit one project เพื่อให้วัสดุภัณฑ์คงค้างสต๊อคในหอผู้ป่วย อัตราคงค้างของวัสดุภัณฑ์ นางมณฑิรา เสนาะวาที   20 10 5 0 
โครงการ co-pay เข้มแข็ง เพื่อให้ไม่เกิดข้อร้องเรียนในผู้ป่วยที่ต้องร่วม

จ่ายค่ารักษาและโรงพยาบาลไม่สูญเสียรายได้ 
อัตราการร้องเรียน                            
ความสมบูรณ์ของคา่รักษาร่วม 

นางวันเพ็ญ วิชัยดิษฐ์   0 0 0 0 

โครงการพ้ฒนาระบบการบันทึกเวช
ระเบียน 

เพื่อให้บันทึกเวชระเบียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน นางอังคนา ใสสุชล   75 75 80 90 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 . การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

Human Resource Transformation   

กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

 พัฒนาระบบบริการ
และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร เพ่ือ
รองรับการเติบโตของ
ภารกิจโรงพยาบาลท้ัง
ระดับตติยภูมิและปฐม
ภูมิ 
 

แผนงานพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 1.กลุม่งานพัฒนาบุคลากร 
2.คณะกรรมการ HRD 

โครงการเตรียมความพร้อมพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม ่  นางขนิษฐา  หลกัปัญญา  

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นบรหิารทางการพยาบาล  นางขนิษฐา  หลกัปัญญา  

โครงการการวางแผนพัฒนาพยาบาลวิชาชีพและการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2563 

 นางรตันา กรมาทิตย์สุข  

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้  นางรตันา กรมาทิตย์สุข  

โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศทางการพยาบาล  นางกลุธดิา   พรมตุ่น  

โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัการความเสี่ยงทางการ
พยาบาล 

 นางกลุธดิา   พรมตุ่น  

โครงการพัฒนาระบบบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบตัิการ ISO ๑๕๑๘๙และISO ๑๕๑๙๐ 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 

โครงการสานสัมพนัธ์ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการกบัหอ
ผู้ป่วยปีงบประมาณ 2563 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 

โครงการประชุมวชิาการการจัดเก็บและนําสง่สิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ปีงบประมาณ 2563 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 

โครงการรบัรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัตกิารรังสวีินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของหน่วย
บริการปฐมภูมิเครือ่ข่ายรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีงบประมาณ 2563 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 

โครงการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
เทคนิคการแพทย์(LA)จากทีมประเมนิคุณภาพ
ห้องปฏิบตัิการจงัหวัดชุมพรปีงบประมาณ 2563 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 

โครงการอบรมระบบบริหารความเสีย่งในโรงพยาบาล
คุณภาพ 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

โครงการอบรมการพัฒนาปฏิบัตกิารพยาบาลเพ่ือคุณภาพ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพ 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

โครงการพัฒนาคุณภาพสาํหรับงานสนับสนุนบริการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การพัฒนางานคณุภาพสู่ผลงาน
วิชาการ ปีงบประมาณ  2563 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ 2563  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม ่ ปีงบประมาณ 2563  นายสุรเชษฏ์  สุมานนท์  
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 

การผสมผสานการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการ
นวดสมัผัสและการนวดฟื้นฟู 

 วรรณา   เมฆอําพล  

โครงการอบรมเรือ่งยาโดยเภสัชกร  
สําหรับเจ้าหน้าท่ีเครือข่าย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

 ภญ.กมลพร มากภิรมย์  
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กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

1.พัฒนาระบบบริการ
และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร เพ่ือ
รองรับการเติบโตของ
ภารกิจโรงพยาบาลท้ัง
ระดับตติยภูมิและปฐม
ภูมิ 
 

แผนงานพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรแพทย์  น.ส.เยาวลักษณ ์ทิพย์มล  
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

งานนิตกิาร กลุม่งานบริหาร
ท่ัวไป 

โครงการ " อบรมการปอ้งกันและการระงับอัคคีภัยและ
เคลื่อนย้ายผู้ปว่ย"โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ 
ประจําป ี2563 

คกก.ENV ด้านอัคคีภัยอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล 

โครงการอบรมความรู้เจ้าหน้าท่ีงานผลิตยาปราศจากเชื้อ 
เรื่องการรับคําสัง่ใช้ยา Small dose และ TPN โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ภก.ชลพิวัฒนะ เลก็เจริญ , ภก.
ธีรนันท์ นาคทองรปู 

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามความเช่ียวชาญ นางรัตนา  กรมาทิตย์สุข 
โครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพสําเรจ็ใหม่ นางขนิษฐา หลกัปัญญา 

โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารทางการพยาบาล นางรัตนา  กรมาทิตย์สุข 

โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการช่ัวโมงการทํางาน
ของพยาบาล 

คุณนฤมล ตั้งเจรญิธรรม 

โครงการทบทวนระบบmed reconcileแก่พยาบาลหอ
ผู้ป่วยเปา้หมาย 

ภญ.สุธดิา  พรหมชัย 

โครงการอบรมความรู้เรือ่งโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแก่
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ภญ.วาสิตฐี หตัา 

โครงการ Heart Failure Clinic ภญ.ศิริวรรณ  แซ่ลิ้ม 

โครงการทบทวนระบบยา IPD  ภญ.นันทวัน ศรสีวุรรณ  

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ  ฐิติภัค อินทเสม  

โครงการพัฒนาเสริมสรา้งองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ  ฐิติภัค อินทเสม  

โครงการพัฒนาบุคลากรเวชระเบียน  นายสถาพร  ขําอนันต์  

2. สร้างและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้าน
สมรรถนะดา้นการบริการ
ทางการแพทย์ สมรรถนะ
ด้านบรกิารท่ีมีคุณภาพ
และสมรรถนะสากล 

แผนงานพัฒนา
ความเช่ียวชาญ
ทางการ แพทย์ทุก
วิชาชีพ 

โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญตามสายวิชาชีพ กง.พัฒนาบุคลากร,งาน HRD 
โครงการ มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง นางภุมร ีภมรนาค 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารทักษะการทําหัตถการสาํคัญและ
แลกเปลี่ยนรู ้  การดําเนินงานเย่ียมบ้าน 

นางจริยา พิชญ์ชยะนนท์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดแูลผู้ป่วย
ทางเดินปสัสาวะ 

สุจินต ์วงษ์มณ ี

โครงการพัฒนาทักษะการดูแลแผลและ Stomaได้ สุจินต์ วงษ์มณ ี

โครงการ พ้ฒนาความรู้และทักษะการปฏิบตัิการพยาบาล
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง 

นางสจุินต ์วงษ์มณี 

พัฒนาการนวดสัมผัสของแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลชุมพรและเครือข่ายเพ่ือการฟ้ืนฟู
สุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก 

โครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพสําเรจ็ใหม่ นางขนิษฐา หลกัปัญญา 

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตอ่เน่ือง
ด้วยกระบวนการให้คําปรกึษารายบคุคล   

นางบังอร หนูบรรจง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรือ่งการเลี้ยงลูกดว้ยนม
แม ่

นางสมหมาย  รัตนนิตย์  
นางสวุิดา  โชติสุวรรณ 

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทํา  CPR  สําหรับ
บุคลากรทางการพยาบาล 

นางอิ่มบุญ   อุดมประมวล 

โครงการพัฒนาการอ่าน EKG สําหรบัพยาบาล นางรมณีย์   หนูทองแกว้ 

ประชุมเชิงปฎิบัตกิารช่วยภาวะฉุกเฉินทางสตูิกรรม  นฤมล  ตั้งเจริญธรรม  
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กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

3.  ส่งเสริม สนับสนุน 
ขีดความสามารถแก่
หัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 

แผนงาน
เสริมสร้าง
ความสุขในการ
ทํางานและมีความ
ภาคภูมิใจและ
ศรัทธาต่อองค์กร 

สํารวจความสุข ความผูกพัน และความพึงพอใจ
บุคลากร ปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการ HRD 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความ
ผูกพันเจ้าหน้าท่ีด้วยวิถีพุทธ 

คณะกรรมการ HRD 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรเวชกรรมสังคมโดย
เทคนิคการใช้สื่อ 

 นางจริยา  พิชญ์ชยะนนท์  

การอบรมการเรียนรู้การออมเงินและการจัดการภาระ
หนี้สินของบุคลากรแพทย์แผนไทย รพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิและเครือข่าย 

 ฉัตรวตี เดชปรัชถกร  

โครงการสร้างความสุข ความผูกพันในหน่วยงาน นางรัตนา  กรมาทิตย์สุข 
แผนงานส่งเสริม
บุคลากรสุขภาพดี 

โครงการรักษ์สุขภาพ กลุ่มงานสุขศึกษา 
การส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเครียด (พยาบาล
ชุมชนและเวชกรรมสัมพันธ์) 

 นางจริยา  พิชญ์ชยะนนท์ 

โครงการคัดกรองและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
อักเสบบีในบุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

อรสา อาจหาญ 

โครงการคัดกรองวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ 

นส.ปุญญิศา ภักดีบุรี 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากร
ทางการแพทย์ 

นาง ณัฐพร  เทศสุววณ 

โครงการสร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค บุคลากรผู้
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 

นส. ปุญญิศา ภักดีบุรี 

โครงการฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมันกลุ่มเสี่ยงในนักศึกษา
แพทย์ 

นส. ปุญญิศา ภักดีบุรี 

การปรับสมดุลย์โครงสร้างร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี
ผู้สนใจในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีแพทย์แผนไทยใน
เครือข่าย     

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

แผนงานพัฒนา
โรงพยาบาลสู่
องค์กรคุณภาพ
และพัฒนาองค์กร
ท่ีเข้มแข็ง 

โครงการอบรมระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
คุณภาพ 

กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพบริการ
และมาตรฐาน 

โครงการอบรมการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
คุณภาพ 

กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพบริการ
และมาตรฐาน 

โครงการอบรมคุณภาพและความปลอดภัยในคลินิก กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพบริการ
และมาตรฐาน 

โครงการอบรมฟื้นฟูนักวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการและ
คุณภาพบริการ 

กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพบริการ
และมาตรฐาน 

โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ 2563 กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพบริการ
และมาตรฐาน 

โครงการอบรมพัฒนาและจัดต้ังแนวทางคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพบริการ
และมาตรฐาน 

โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข
เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ.2563 

ภญ. ปาจรีย์  ยังชํานาญ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของภารกิจโรงพยาบาลทั้งระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 

บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2563 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 

1.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
2.คณะกรรมการ HRD 

1,643,500  - 50 75 100 

โครงการเตรียมความพร้อมพยาบาล
วิชาชีพสําเร็จใหม่ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําเร็จใหม่ พยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่ได้รับการ
ปฐมนิเทศทุกคน 

 นางขนิษฐา  หลักปัญญา  55,750          

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร
ทางการพยาบาล 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่
ตําแหน่งบริหารทางการพยาบาล 

พยาบาลวิชาชีพที่เข้าสู่ผู้บริหารพยาบาล
ได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน 

 นางขนิษฐา  หลักปัญญา  138,800          

โครงการการวางแผนพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพและการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล ปีงบประมาณ 2563 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
รายบุคคล 

พยาบาลวิชาชีพได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลทุกคน 

 นางรัตนา กรมาทิตย์สุข  65,200          

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ผ่านการฝึกทักษะที่
จําเป็นทุกคน 

 นางรัตนา กรมาทิตย์สุข  14,400          

โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศทางการ
พยาบาล 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการนิเทศทางคลินิกของ
ผู้บริหารทางการพยาบาล 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะทางด้านการ
นิเทศทางคลินิกอยู่ในระดับที่ต้องการ 

 นางกุลธิดา   พรมตุ่น  58,900          

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการความ
เสี่ยงทางการพยาบาล 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวิเคราะห์และ
จัดการความเสี่ยงทางการพยาบาลได้ 

จํานวนความเสี่ยงทางการพยาบาลที่ได้รับ
การจัดการ 

 นางกุลธิดา   พรมตุ่น  80,200          

โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO ๑๕๑๘๙
และISO ๑๕๑๙๐ 

1.เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการดําเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ISO15189 & ISO15190 ต่อไป  

ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO15189 & ISO15190 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 81,800          

โครงการรับรองระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการดําเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และเพื่อขอ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานการดําเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

   นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 39,060          
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของภารกิจโรงพยาบาลทั้งระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ
เครื่อข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีงบประมาณ 2563 

เพื่อให้ จนท.รพ.สต. มีความเข้าใจเกณฑ์เกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว และสามารถเก็บและนําส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในบางรายการ
ทดสอบได้ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

1.อัตราปฏิเสธสิ่งส่งตรวจจากรพ.สต.< 
0.5% 
2.ผล IQC และ  EQA ครบถว้นและถกูต้อง
100 % 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์          
2,225  

        

โครงการตรวจติดตามระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์
(LA)จากทีมประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการจังหวัดชุมพรปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการดําเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้อง
ตามระบบประกันคุณภาพของสภาเทคนิค
การแพทย์ 

1.รักษามาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 
2.ผ่านการตรวจประเมินได้ > 70 ข้อจาก 
100 ข้อ 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์          
4,400  

        

โครงการสานสัมพันธ์ประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการกับหอผู้ป่วยปีงบประมาณ 
2563 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหวิชาชีพกับ
ห้องปฏิบัติการ 
2.เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
ระหว่างหอผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการ 
3.สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในกลุ่ม
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจําตึก 

1.ความพึงพอใจของกลุ่มพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ประจําตึก 
2.มากกว่าร้อยละ 80 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์          
1,400  

        

โครงการประชุมวิชาการการจัดเก็บและ
นําส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
จัดเก็บและนําส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพเหมาะสมกับการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

อัตราปฏิเสธสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงาน
ภายนอก(หอผู้ป่วย)<0.5 % 

 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์          
2,400  

        

โครงการอบรมระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลคุณภาพ 

เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถวางระบบ
บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ระดับ
โรงพยาบาล 

จํานวนความเสี่ยงทางคลินิก และความเสี่ยง
ในระบบสําคัญที่ถูกงานและได้รับการแก้ไข 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ         
75,800  
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของภารกิจโรงพยาบาลทั้งระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการอบรมการพัฒนาปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อคุณภาพ 

หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกต่อเนื่อง   1.จํานวนหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 
2.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการทบทวนโดย
กระบวนการ 3P 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ         
59,800  

        

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ 

ระบบสําคัญ และ PCTมีแบบประเมินตนเอง และ
ส่งศูนย์คุณภาพได้ตามเวลาที่กําหนด 

ระบบสําคัญ และ PCT มีการประเมินตนเอง 
และมีแนวปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ         
89,300  

        

โครงการพัฒนาคุณภาพสําหรับงาน
สนับสนุนบริการ 

งานสนับสนุนบริการมีกระบวนการพัฒนาตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

จํานวนของหน่วยงานสนับสนุน ที่เข้ารับการ
อบรม 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ         
53,000  

        

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การพัฒนางาน
คุณภาพสู่ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ  
2563 

ผลงานวิชาการจากการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ 
วิจัย/R2R, นวัตกรรม, CQI, Photo Voice, 
โครงการ, เรื่องเล่าเร้าพลัง ไม่น้อยกว่า 30 
ผลงาน 

จํานวนผลงานวิชาการ/ผู้นําเสนอผลงาน
วิชาการ 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ         
88,000  

        

โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ 
2563 

จํานวนผลงานวิชาการจากการพัฒนาคุณภาพ
บริการถูกนําเสนอเผยแพร่ระดับจังหวัดขึ้นไป ไม่
น้อยกว่า 10 ผลงาน 

จํานวนผลงานวิชาการที่สามารถนําไปเสนอ
หรือเผยแพร่ในเวทีระดับต่างๆ และ/หรือ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรม
สุขภาพได้ 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ        
164,100  

        

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่  
ปีงบประมาณ 2563 

มอบนโยบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ แนว
ปฏิบัติ สวัสดิการ รู้จักผู้บริหาร และกลุ่มสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ใหม่เข้าร่วมการอบรมครบถ้วนและ
มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

 นายสุรเชษฏ์  สุมานนท์         
25,000  

    100   

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft 
Office ขั้นพื้นฐาน 

เสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word , 
Excel , Power point เบื้องต้น 

เจ้าหน้าที่มีทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft Word , Excel , Power point 
เบื้องต้นที่ถูกต้อง 

กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์ 

       
90,000  

        

การผสมผสานการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาต ด้วยการนวดสัมผัสและการนวด
ฟื้นฟู 

1. แพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
เรียนรู้วิธีการนวดสัมผัส 
2. นําความรู้ไปใช้กับผู้ป่วยในผู้ป่วยอัมพฤกษ์-
อัมพาต  

    1. ผู้เข้าร่วมอบรม   
    2. จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล 
    3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการ 

 วรรณา   เมฆอําพล         
25,000  
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของภารกิจโรงพยาบาลทั้งระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการอบรมเรื่องยาโดยเภสัชกร  
สําหรับเจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ 

เพื่อส่งเสริมความรู้ในการใช้ยากับบุคลากรหน่วย
บริการ 
ปฐมภูมิเครือข่ายรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

   ภญ.กมลพร มากภิรมย์  9,600         

โครงการทบทวนระบบยา IPD เพื่อทบทวนและติดตามระบบยา IPD กับหอ
ผู้ป่วย 

   ภญ.นันทวัน ศรีสุวรรณ  5,000         

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1.เข้าใจหลักการรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2.เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานที่
เกี่ยวข้อง 
3.มีความสามารถในการสื่อสาร 

มีความรู้และเข้าใจการรอบรู้ด้านสุขภาพ  ฐิติภัค อินทเสม        
140,000  

        

โครงการพัฒนาเสริมสร้างองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

1.พัฒนาความสามารถและทักษะการเสริมสร้าง
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2.ออกแบบกระบวนการสร้างเสริมองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

มีกระบวนการสร้างเสริมองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

 ฐิติภัค อินทเสม         
36,000  

        

โครงการพัฒนาบุคลากรเวชระเบียน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพ และให้มี
พฤติกรรมการบริการที่เหมาะสม 

บุคลากรงานเวชระเบียนมีบุคลิกภาพและมีมี
พฤติกรรมการบริการที่ดีขึ้น 

 นายสถาพร  อนันต์         
30,000  

        

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรแพทย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้าร่วมโครงการ 100%  น.ส.เยาวลักษณ์ ทิพย์มล  55,000         

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน และกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1.เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลได้รับการปลูกฝัง
และปรับฐานความคิดให้มีความตระหนัก และ
สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว ออกจาก
ประโยชน์ส่วนร่วมได้ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
ราชการ 

ร้อยละของการร้องเรียนลดลง งานนิติการ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

50,000         
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของภารกิจโรงพยาบาลทั้งระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1. โครงการ " อบรมการป้องกันและการ
ระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย"
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
ประจําปี 2563 

1. ผู้ป่วย/ญาติ ผู้มาติดต่องาน บุคลากรของ
โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องอยู่ภายใน
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ตลอดเวลา 
2. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรของ
โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องรู้เข้าใจสามารถปฏิบัติ
ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
โรงพยาบาลได้ถูกต้อง 
3.เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ HA 

1.บุคลากรที่เข้ารับการอบรม  ได้รับความรู้
ความสามารถใช้เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์
ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องครบ 80 % 
2. มีการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปีละ 1 ครั้ง 

คกก.ENV ด้าน
อัคคีภัยอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล 

65,000 /       

โครงการอบรมความรู้เจ้าหน้าที่งานผลิต
ยาปราศจากเชื้อ เรื่องการรับคําสั่งใช้ยา 
Small dose และ TPN โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 - เจ้าหน้าที่รับใบสั่งยา จํานวน 4 คน สามารถ
อ่านคําสั่งใช้ยา Small doseและ TPN เพื่อการ
ผลิตยาได้ 
- เจ้าหน้าที่รับใบสั่งยาสามารถใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ IV-admixture และ TPN ลงข้อมูล
การสั่งใช้ยา พิมพ์ฉลาก และแก้ไขคําสั่งใช้ยาใน
โปรแกรมได้ทุกคน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับการอบรมผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติคะแนนไม่น้อยกว่า 70 % 
ทุกคน 

ภก.ชลพิวัฒนะ เล็ก
เจริญ , ภก.ธีรนันท์ 
นาคทองรูป 

- √       

โครงการที่ 2โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามความเชี่ยวชาญ 

1.มีเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะเฉพาะ 
2.หน่วยงานมีมีแผนการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 
3.ผลการประเมินสมรรถนะเฉพาะ 

1.ร้อยละพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะเฉพาะ
หน่วยงานผ่านเกณฑ์>80% 

นางรัตนา   
กรมาทิตย์สุข 

17,400 
บาท 

 -   -  80 >80 

โครงการที่ 3 โครงการปฐมนิเทศพยาบาล
วิชาชีพสําเร็จใหม่ 

1.พยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่ผ่านกระบวนการ
ปฐมนิเทศ 

1.ร้อยละพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่ผ่าน
กระบวนการปฐมนิเทศตามแนวทางที่กําหนด 
100% 
2.ร้อยละพยาบาลวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความรู้หลังเข้าโครงการ 
 > 80% 

นางขนิษฐา             
หลักปัญญา 

60,000 
บาท 

 -  
 
 
 -  

 -  
 
 
 -  

1 
 
 

>80 

 -  
 
 
 -  
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมา
ณที่ใช้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของภารกิจโรงพยาบาลทั้งระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารทางการพยาบาล 

1.พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ 
2.ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วม
โครงการ 

1.ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อมสําหรับผู้บริหาร (>ร้อยละ 80) 
2.ร้อยละความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นางรัตนา   
กรมาทิตย์สุข 

15,600   - 
 
 
 -  

 - 
 
 
 - 

80 
 
 

>80 

 -  
 
 
 - 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการชั่วโมงการทํางานของ
พยาบาล 

1. จํานวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการชั่วโมงการ
ทํางานของพยาบาล 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
ชั่วโมงการทํางานของพยาบาลตามเกณฑ์  (>
ร้อยละ 80 )  

คุณนฤมล ตั้งเจริญ
ธรรม 

 -  60 70 80 >80 

โครงการทบทวนระบบmed reconcile
แก่พยาบาลหอผู้ป่วยเป้าหมาย 

ผลลิต :การประชุมทบทวนระบบmedreconcileแก่
พยาบาลหอผู้ป่วยเป้าหมาย         
ผลลัพธ์:บุคคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม   

-ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
เป้าหมายมากกว่า 80%         
-ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้
ความเข้าใจระบบmed reconcile                  

ภญ.สุธิดา  พรหมชัย 3,000   / / / 

โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคหืดและปอด
อุดกั้นเรื้อรังแก่บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ผลผลิต : การประชุมอบรมความรู้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ภายในโรงพยาบาล       
ผลลัพธ์ : บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องแนวทางการรักษา และการใช้ยารักษา
ผู้ป่วย รวมถึงเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นแต่ละประเภท       

-ร้อยละจํานวนหอผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การอบรม          
-ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80                      

ภญ.วาสิตฐี หัตา 3,000   / / / 

โครงการ Heart Failure Clinic ผลผลิต : สื่อให้ความรู้เรื่องยาในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
ล้มเหลว   
ผลลัพธ์ : เภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สามารถให้ความรู้เรื่องยาในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
ล้มเหลวได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                   

จํานวนสื่อให้ความรู้เรื่องยาในผู้ป่วยที่มีภาวะ
หัวใจล้มเหลวเสร็จสิ้นในระยะเวลาและได้ตาม
จํานวนที่กําหนด              
เภสัชกร  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้เรื่องยาในผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลว ร้อยละ80                 

ภญ.ศริิวรรณ  แซ่ลิ้ม 10,000      / / 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสมรรถนะด้านการบริการทางการแพทย์ สมรรถนะด้านบริการที่มีคุณภาพและสมรรถนะสากล 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการ แพทย์ทุกวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญตามสาย
วิชาชีพ 

บุคลากรได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (อบรม
เฉพาะทาง) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ (อบรมเฉพาะทาง) ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 

1.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
2.คณะกรรมการ HRD 

   
2,550,000  

        

โครงการ มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาล
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 

พยาบาลมีความรู้และสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของพยาบาลในหอผู้ป่วยสามารถ
ประเมินผู้ป่วยและใช้แผนปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 

นางภุมรี ภมรนาค   70 75 80 85 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการทํา
หัตถการสําคัญและแลกเปลี่ยนรู้    การ
ดําเนินงานเยี่ยมบ้าน 

1.บุคลากรผู้เข้าประชุมมีทักษะในการทําหัตถการ
สําคัญในการเยี่ยมบ้าน 
2.ผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะ  แทรกซ้อนลดลง 
3. มี Best Practice ในการเยี่ยมบ้าน มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.บุคลากรมีทักษะในการทําหัตถการ
สําคัญในการเยี่ยมบ้านระดับดีร้อยละ 80 
2.ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนลดลง จากเดิม
ร้อยละ 5 
3. มีจํานวน Best Practice ในการเยี่ยม
บ้าน 1-2 แห่ง มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นางจริยา พิชญ์ชยะนนท์ 13,415 

  

  13,415    

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะ 

พยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วยมีความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะได้ 

  สุจินต์ วงษ์มณี 10,000         

โครงการพัฒนาทักษะการดูแลแผลและ 
Stoma ได้ 

พยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วยมีความรู้และทักษะใน
การดูแล แผลและ Stomaได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สุจินต์ วงษ์มณ ี           

โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
สูง 

พยาบาลมีความรู้และสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของพยาบาลในหอผู้ป่วยมีทักษะ
และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงได้
อย่างถูกต้อง 
จํานวนครั้งของการ CPR สําเร็จ 

นางสุจินต์ วงษ์มณี   70 75 80 85 

พัฒนาการนวดสัมผัสของแพทย์แผนไทย
และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ชุมพรและเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน 
ผู้เข้าอบรมมีความสามารถนวดสัมผัส 

จํานวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ   จํานวน 
23 คน 
ผู้รับการอบรมนวดสัมผัสเป็น 100% 

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

13,000 

  

ติดต่อ
วิทยากร 

จัดอบรม 
ประเมิน
การอบรม 

ติดตาม
การ

นําไปใช้ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสมรรถนะด้านการบริการทางการแพทย์ สมรรถนะด้านบริการที่มีคุณภาพและสมรรถนะสากล 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการ แพทย์ทุกวิชาชีพ 
โครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพสําเร็จ
ใหม่ 

1.พยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่ผ่านกระบวนการ
ปฐมนิเทศ 

1.ร้อยละพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่ผ่าน
กระบวนการปฐมนิเทศตามแนวทางที่กําหนด 
100% 
2.ร้อยละพยาบาลวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความรู้หลังเข้าโครงการ > 80% 

นางขนิษฐา  หลักปัญญา 60,000   -  
 
 
 -  

 -  
 
 
 -  

1 
 
 

>80 

 -  
 
 
 -  

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยกระบวนการให้
คําปรึกษารายบุคคล   (งานให้คําปรึกษา) 

1.การเข้าร่วมกิจกรรมของพยาบาลประจําการ 
2.พยาบาลประจําการมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการให้คําปรึกษา 

1.จํานวนการเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกขั้นตอน 
2.ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการฝึกปฏิบัติให้
คําปรึกษาเบื้องต้น 

นางบังอร หนูบรรจง 18,500          

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

บุคลากรมีความรู้และทักษะในเรื่องการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 

1. ร้อยละบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  (> 80 %) 
2. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการประเมินทักษะ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  (> 80 %) 

นางสมหมาย  รัตนนิตย์  
นางสุวิดา   
โชติสุวรรณ 

9,600         

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทํา  CPR  
สําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

1. จํานวนพยาบาลวิชาชีพร่วมฝึกทักษะ
พื้นฐานการทํา  CPR 
2. จํานวนผู้ช่วยเหลือคนไข้เข้าร่วมฝึกทักษะ
พื้นฐานการ  CPR 

1. ร้อยละของพยาบาลที่เข้าร่วมฝึกทักษะ
พื้นฐานการ  CPR ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 (> ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของผู้ช่วยเหลือที่เข้าร่วมฝึกทักษะ
พื้นฐานการ  CPR ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 (> ร้อยละ 80) 

นางอิ่มบุญ   อุดประมวล 30,000          

โครงการพัฒนาการอ่าน EKG สําหรับ
พยาบาล 

1. จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมการ
พัฒนาการอ่าน  EKG  

1. ร้อยละของพยาบาลที่เข้าโครงการสามารถ
อ่าน  EKG ที่ผิดปกติได้  (> ร้อยละ 80) 

นางรมณีย์   หนูทองแก้ว 5,000 บาท         

ประชุมเชิงปฎิบัติการช่วยภาวะฉุกเฉินทาง
สูติกรรม 

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ มีทักษะในการดูแล
ภาวะวิกฤตทางสูติกรรม มากกว่าร้อยละ 80  นฤมล  ตั้งเจริญธรรม  25,000 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 3.  ส่งเสริม สนับสนุน ขีดความสามารถแก่หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง  

แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสร้างความสุขในการทํางานและมีความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อองค์กร 
สํารวจความสุข ความผูกพัน และความพึง
พอใจบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 

บุคลากรที่ตอบแบบประเมิน ร้อยละของบุคลากรที่ตอบแบบประเมิน คณะกรรมการ HRD  -  - 100 - - 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
สร้างความผูกพันเจ้าหน้าที่ด้วยวิถีพุทธ 

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการ HRD       
158,400  

50 50 50 50 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรเวช
กรรมสังคมโดยเทคนิคการใช้สื่อ 

เพื่อให้บุคลากรเวชกรรมสังคมมีสุขภาวะ 1.ผลการประเมินความเครียด (St.5) ของบุคลากร
ลดลงจากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 50 
2.บุคลากรมีความพึงพอใจอย่างน้อย ร้อยละ 50 

 นางจริยา  พิชญ์ชยะ
นนท์  

       
10,000  

        

การอบรมการเรียนรู้การออมเงินและการ
จัดการภาระหนี้สินของบุคลากรแพทย์
แผนไทย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และ
เครือข่าย 

บุคลากรแผนไทยและผู้ช่วยรู้วิธีการออมเงิน 
และจัดการหนี้สินตนเอง 

1. ผู้เข้าร่วมอบรม   
2. จํานวนพนักงานที่มีการออมเงิน  

 ฉัตรวตี เดชปรัชถกร  6,300         

 โครงการสร้างความสุข ความผูกพันใน
หน่วยงาน 

1. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสร้างความสุข 
ความผูกพัน 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีกิจกรรม/โครงการสร้าง
ความสุขความผูกพันในหน่วยงาน > 80 
2.ร้อยละคะแนน Happinometer > 80 

นางรัตนา   
กรมาทิตย์สุข 

 -  60 70 80 >80 

แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี 
โครงการรักษ์สุขภาพ บุคลากรมีพฤติกรรมการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น   กลุ่มงานสุขศึกษา 200,000         
การส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเครียด 
(พยาบาลชุมชนและเวชกรรมสัมพันธ์) 

1.บุคลากรเกิดความตระหนักในการลด
ความเครียด และเข้าร่วมโครงการ 
2.บุคลากรมีความเครียดลดลง 

1.บุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ( 16 คน) 
2.คะแนนความเครียดของบุคลากรหลังเข้าร่วม
โครงการ  ลดลงอย่างน้อย 1 คะแนนร้อยละ 80 
(แบบประเมินความเครียด ST-5) 

 -นางจริยา  พิชญ์ช
ยะนนท์ 

      8,000    -     

โครงการคัดกรองและสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ผลผลิต : บุคลากรทุกระดับได้เข้าร่วมโครงการ   
ผลลัพธ์ :บุคลากรได้รับการคัดกรองและสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบ ี
                                                          

ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดกรอง
และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีตาม
มาตรฐาน>80% 

อรสา อาจหาญ 450,000 
(แผนเงิน

บํารุง) 

      √   
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 3.  ส่งเสริม สนับสนุน ขีดความสามารถแก่หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง  

แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี 
โครงการคัดกรองวัณโรคในบุคลากร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 1.  บุคลากรได้รับการเอกซเรย์ปอดทุกคน         -  ร้อยละ100ได้รับการคัดกรอง วัณโรคเชิงรุก
โดยการเอกซเรย์ปอด            

นส.ปุญญิศา ภักดีบุรี 245,310 √ √   

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ในบุคลากรทางการแพทย์ 

บุคคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ร้อยละ 100 ของบคุลากรกลุ่มเสี่ยง นาง ณัฐพร  เทศสุววณ 233,415 
(แผนเงิน
บํารุง) 

  √  

โครงการสร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค 
บุคลากรผู้สัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 

บุคคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันการเกิดโรคจากปัจจัยเสี่ยงในการ
ทํางาน  

ร้อยละ 80 บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย
จากการทํางาน 

นส. ปุญญิศา ภักดีบุรี 25,000    √ 

โครงการฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมันกลุ่ม
เสี่ยงในนักศึกษาแพทย์ 

นักศึกแพทย์ ได้รับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน ร้อยละ 100 นักศึกษาแพทย์ได้รับวัคซีนหัด หัด
เยอรมัน   

นส. ปุญญิศา ภักดีบุรี 14,120  √   

การปรับสมดุลย์โครงสร้างร่างกายด้วย
ศาสตร์มณีเวชสําหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้สนใจใน
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
ในเครือข่าย     

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน 
เข้าอบรมสามารถปรับสมดุลย์    ร่างกาย
ตัวเองเป็น 

จํานวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 80 
คน 
ผู้เข้าอบรมปรับสมดุลตนเองได้ 100% 

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

50,000 

  

ติดต่อ
วิทยากร 

®จัด
อบรม 
®
ประเมิน 
ผลการ
อบรม 

ติดตาม
การการ
นําไปใช้ 

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณภาพและพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง 
โครงการอบรมระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลคุณภาพ 

   จํานวนความเสี่ยงที่ถูกงานและได้รับการแก้ไข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

       
85,600  

        

โครงการอบรมการพัฒนาปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อคุณภาพ 

  1.จํานวนหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 
2.จํานวนรายงาน 
3 P ที่แก้ปัญหาของหน่วยงาน 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

       
91,600  
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ใช ้ เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ที่ 3.  ส่งเสริม สนับสนุน ขีดความสามารถแก่หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง  

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณภาพและพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง 
โครงการอบรมคุณภาพและความปลอดภัย
ในคลินิก 

  PCT มีการประเมินตนเอง และมีแนวปฏิบัติ เพื่อ
แก้ปัญหา 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

       
91,600  

        

โครงการอบรมฟื้นฟูนักวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาการและคุณภาพบริการ 

  จํานวนผลงานวิชาการ/ผู้นําเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

   
85,000  

        

โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ 
2563 

  จํานวนผลงานวิชาการที่สามารถนําไปเสนอหรือ
เผยแพร่ในเวทีระดับต่างๆ และ/หรือสามารถนําไปใช้
ประโยชน์เชิงนวัตกรรมสุขภาพได้ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

   
135,000  

        

โครงการอบรมพัฒนาและจัดตั้งแนวทาง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  

  คณะกรรมการพิจารณาจริธรรมการวิจัยในมนุษย์/
หรือช่องทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

   
35,000  

        

โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายบุคลากร
สาธารณสุขเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจําปี พ.ศ.2563 

จํานวนบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย 
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ผ่านการ
ประชุมอบรมวิชาการ(50คน) 

ร้อยละ ของบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย รพ.ชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ทีผ่านการประชุมอบรมวิชาการ 

ภญ. ปาจรีย์  ยังชํานาญ 20,000       √ 

โครงการทบทวนระบบยา IPD ผลผลิต : การประชุมทบทวนระบบยา 
IPD 
ผลลัพธ์ : แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการ
ปรับปรุงในระบบยา IPD 

ร้อยละของจํานวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม
มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
ME ตั้งแต่ระดับ C ลดลงหลังมีการปรับแนวทาง
ปฏิบัติ 

ภญ.นันทวัน ศรีสุวรรณ 5,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก 
ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

1 โครงการพัฒนา ER คุณภาพ นางอุษา สกุร ี 8,400 
2 โครงการพัฒนาระบบ Fast Track ในกลุ่มโรคสาํคัญ นางอุษา สกุร ี 18,375 
3 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู ่ นางอุษา สกุร ี 30,000 
4 โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปว่ย นางสาวหทัยกาญจน์ สุขอนันต ์ 23,600 

รวม 80,375 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลตนเองของ
ประชาชน 5 กลุ่มวัย (Self Care)      คลินิกหมอครอบครัว เขตเทศบาลเมือง
ชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

น.ส.กีรติ ด่านกุลชัย 23,600 
(งบเทศบาลฯ) 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้นในการดูแลผู้
พิการ ปี 2563 

น.ส.พีรพรรณ สิทธิวงศ์ 23,900 
(งบเทศบาลฯ) 

7 โครงการอสม.ยุคใหม่ ใช้สื่อออนไลน์ในการสรา้งเสริมสขุภาพ คลินิกหมอ
ครอบครัวนาทุ่ง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปงีบประมาณ 2563 

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยนาสัก 22,070 
(งบเทศบาลฯ) 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อคุณภาพการบรกิาร ส่งเสริมสุขภาพ และ
ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน 

นายสมชัย ชูชาต ิ 100,000 

รวม 100,000 
แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

9 โครงการ Alarm Alert Stroke signs in School Chumphon  กลุ่มงานอายุรกรรม ร่วมกับ หอ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
ร่วมกบักลุม่งานเวชกรรมสงัคม 

30,000 

10 โครงการปอ้งกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในประชาชนกลุม่เสี่ยง กลุ่มงาน PCT Neuro และงาน
เวชกรรมสังคมและงานสุขศึกษา 

ไม่ใช้งบ 

11 สร้างการมีสว่นรว่มของชุมชนในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยอาหาร
สุขภาพ 

กลุ่มงานการพยาบาลให้
คําปรึกษา กลุ่มการพยาบาล 

43,700 

12 การลดระยะเวลา(DTN) การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด คณะกรรมการโรคหลอดเลือด
สมอง 

ไม่ใช้งบ 

13 การปรับปรงุ CPG และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองให้
ทันสมัย ประจาํป ี 2563 

คณะกรรมการโรคหลอดเลือด
สมอง 

4,000 

14 พัฒนา WI การพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
อย่างครอบคลุม 

หอผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ใช้งบ 

15 การพัฒนาระบบIMC bed เพื่อลดความแออัด และระยะเวลารอคอย Admit 
ในผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ร่วมกับ
คณะกรรมการโรคหลอดเลือด
สมอง และรพช. เครือข่าย 

ไม่ใช้งบ 

16 การพัฒนาทักษะการประเมินทางระบบประสาท และNIHSS สําหรับพยาบาล แพทย์อายุรกรรมประสาท ,
พยาบาลเฉพาะทางโรคหลอด
เลือดสมอง 

2,000 

17 การพัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรมประจาํหน่วยงาน พยาบาลStroke Unit 5,000 
18 การพัฒนาข้อมลูการปฐมนิเทศผูป้่วยโดยใช้ QR code พยาบาล Stroke Unit ไม่ใช้งบ 
19 Stroke สัญจร พี่เย่ียมน้อง  เรียนรู้ร่วมกัน  สหสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 5,000 
20 โครงการอบรมการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในการจัดการเช้ือดื้อยาอย่างสมเหตุผล  ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 45,000 
21 โครงการอบรมความรู้และการปฏิบตัิตามแนวทางRDU และ AMR ทุก 3 

เดือน 
 ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 15,000 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

22 โครงการประชุมคณะกรรมการ RDU/AMR  ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ ไม่ใช้งบ 
23 โครงการอบรมการจัดการ High alert drug  ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 30,000 
24 โครงการอบรมการจัดการ High alert drug  ภญ.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิบูรณ ์ 10,000 
25 โครงการรณรงค์ความรู้และความเข้าใจเรื่อง RDU  

แก่เจา้หน้าท่ีรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และประชาชนท่ัวไป 
 ทีม Awareness RDU  30,000 

26 โครงการอบรมเรือ่งยาโดยเภสัชกร สาํหรบัเจา้หน้าท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ
เครือข่ายรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ภญ.กมลพร มากภิรมย์  9,600 

27 ส่งWorkshop Neonatal Resusitation Programeของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรก
เกิดแห่งประเทศไทยหลักสูตร ๑ วันแพทย์ ๑คน และพยาลบาล ๒คน 

หัวหน้าแผนกกมุารเวชกรรม 16,000 
(แผนอบรมฯ) 

28 ส่งWorkshop การใช้เครื่องช่วยหายใจของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแหง่
ประเทศไทยหลักสูตร 1 วันแพทย์ 1คน และพยาลบาล 2คน 

หัวหน้าแผนกกมุารเวชกรรม 16,000 
(แผนอบรมฯ) 

29 ส่งประชุมวิชาการของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
หลักสูตร 3 วัน แพทย์ 1 คน พยาบาล 3 คน 

หัวหน้าแผนกกมุารเวชกรรม 23,000 
(แผนอบรมฯ) 

30 อบรมพยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิดหลักสตูร 4  เดือน หัวหน้าหออภิบทาลทารกแรกเกดิ 100,000 
(แผนอบรมฯ) 

31 พัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพทีมทารกแรกเกิดจงัหวัดชุมพรโซนเหนือ 1 
รพท. 5 รพช. 

ประธานService planทารกแรกเกิด 5,000 

32 พี่เย่ียมน้องNodeโซนใต้(รพ.หลงัสวน) ประธานService planทารกแรกเกิด 2,000 
33 ส่งแพทย์และพยาบาลอบรบการดูแลผู้ปว่ยวิกฤตระยะสั้นหลักสูตร 3-5 วัน  / 

4เดือน จํานวน1-2 คน             
พญ ตฤษนันท์ แซ่แต ้ 60,000 

(แผนอบรมฯ) 
34 จัดอบรมวิชาการการดแูลผู้ป่วยวิกฤตใหก้ับบุคลากรท่ีดูแลผูป้่วยเด็ก พญ ตฤษนันท์ แซ่แต ้ 5,000 
35 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยหอบหดือย่างเป็นระบบ พญ นิสา จิรพัฒานนท์ 30,000 
36 อบรมเชิงปฏิบตัิการการดแูลผูป้่วยSepsisในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด ์ พญ.กนกรัตน์ เพขรศรีจันทร์/ทีม 8,000 
37 เย่ียมเสริมพลัง/นิเทศโรงพยาบาลเครือข่ายจงัหวดัชุมพร พญ.กนกรัตน์ เพขรศรีจันทร์/ทีม ไม่ใช้งบ 
38 พัฒนาระบบการส่งต่อ,การรายงานทบทวนCase deathในโรงพยาบาลเครือข่าย พญ.กนกรัตน์ เพขรศรีจันทร์/ทีม ไม่ใช้งบ 
39 จัดคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ปว่ยSepsis ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม

ศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชน /รพสต. 
น.ส สะอาด ทองย้อยและทีม 2,000 

40 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยแบบประคับประคอง 
จังหวัดชุมพร 4 ครั้ง/ 1 ปี  

คกก.พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับ ประคอง จังหวัดชุมพร 

4,000 

41 โครงการตดิตามเย่ียมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลเครือข่าย คกก.พัฒนาคุณภาพการดูแล
คณะกรรมการผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง จังหวัดชุมพร 

30,000 

42 โครงการเสริมทักษะพยาบาลประจาํหอผู้ป่วย ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

คกก.พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับ ประคอง จังหวัดชุมพร 

10,000 

43 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สุภาภรณ ์ไชยาวรรณ 26,000 
44 โครงการจิตเวชสญัจร สุภาภรณ ์ไชยาวรรณ 30,000 
45 หัวใจสญัจร พี่เย่ียมน้อง  เรียนรู้ร่วมกัน  สหสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 5,000 
46 เปิด Heart failure clinic  กลุ่มงานอายุรกรรม สหสาขา

โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ไม่ใช้งบ 

47 เปิด Warfarin NCD clinic  กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์โรคหัวใจ   
Warfrin clinic      เภสัชกร         

ไม่ใช้งบ 

48 โครงการพัฒนาศักยภาพการดแูลผูป้่วยภาวะหวัใจลม้เหลวสําหรับพยาบาล กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์โรคหัวใจ  
ฝ่ายการพยาบาล 

ไม่ใช้งบ 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

49 โครงการพัฒนาศักยภาพการแปลผล EKG สําหรับพยาบาล กลุ่มงานอายุรกรรม  ศูนย์
โรคหัวใจ  ฝ่ายการพยาบาล 

ไม่ใช้งบ 

50 การลดระยะเวลา(DTN) การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด กง.อายุรกรรม ศูนยโ์รคหัวใจ      
คกก. Service plan โรคหัวใจ      

ไม่ใช้งบ 

51 การลดระยะเวลา(OTN) การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์โรคหัวใจ   
คกก Service plan โรคหัวใจ      

ไม่ใช้งบ 

52 โครงการตรวจคัดกรองมะเรง็ลาํไสใ้หญ่ดว้ย FIT Test ประธานService planมะเร็ง 10,000 
53 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีเครือข่ายสาขามะเร็ง รัตนา พมิาน 24,500 
54 โครงการมิตรภาพบําบัดเพื่อผู้ปว่ยมะเร็ง สุจืนต์ วงษ์มณ ๊ 20,000 
55 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้การดแูลผู้ป่วยรับยาเคมีบาํบัด รัตนา พมิาน 15,000 
56 โครงการพ่ี เลี้ยง รพ.ท่าแซะ นางกนกรัตน์  เพชรศรีจันทร์

และนางอิม่บญุ  อุดมประมวล 
ไม่ใช้งบ 

57 โครงการ การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลําไส้ใหญ่  ในรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ นาง สุจินต ์ วงษ์มณี ไม่ใช้งบ 
58 โครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตดัแบบวันเดียวกลับ(One day Suregy) ประธานService planศัลยกรรม 10,000 
59 โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดุแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับแก่เครือข่าย ประธานService planศัลยกรรม 15,000 
60 โครงการตรวจยืนยันมะเร็งลําไส้ใหญ่ด้วยกล้อง Colono scopy หัวหน้าแผนกศัลยกรรม 23,000 
61 อบรมเชิงปฏิบตัิการแนวทางการจัดการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 

(Intermediate care; IMC)ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด ์
พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม ไม่ใช้งบ 

62 เย่ียมเสริมพลัง/นิเทศโรงพยาบาลเครือข่ายจงัหวดัชุมพร พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม ไม่ใช้งบ 
63 พัฒนาระบบการสง่ต่อ,การรายงานทบทวนCase IMC Bed และติดตาม  Case 

IMC ต่อเน่ือง 6 เดือนในโรงพยาบาลเครือข่าย  
พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม ไม่ใช้งบ 

64 พัฒนาระบบการสง่ต่อ,การรายงานทบทวนCase IMC Bed และติดตาม  Case 
IMC ต่อเน่ือง 6 เดือนใน รพ.สต อําเภอเมือง 

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม ไม่ใช้งบ 

65 จัดคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ปว่ยการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 
(Intermediate care; IMC) ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และ
โรงพยาบาลชุมชน /รพสต. 

พญ.นพรัตน์ จึงเจริญนรสขุ/ทีม ไม่ใช้งบ 

66 อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกกลืน เบื้องต้นด้วยกิจกรรมบําบัด สําหรับพยาบาล นายอาภรัตน์  แสงศรี ไม่ใช้งบ 
67 โครงการการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดักระดกูสันหลังระดับ C Spine  ในรพ.

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
นาง ภุมรี ภมรนาค ไม่ใช้งบ 

68  โครงการการให้ข้อมูลผูป้่วยผา่ตัดตอ้กระจกด้วยระบบออนไลน์ นางวิยดา ยงรกัษา ไม่ใช้งบ 
69 โครงการชุมพรรักษ์ดวงตา ครั้งท่ี 4 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด

ชุมพรและกลุ่มงานจักษุวิทยา 
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ใช้งบ สสจ. 

70 โครงการวันสัปดาห์ต้อหินโลก  นส.ปราโมทย์ หฤรักษ์ ไม่ใช้งบ 
71 สร้างกุศลแก่ผูใ้หส้ร้างชีวิตใหม่แก่ผู้รบั  นางสาหร่าย ศรนีวล  15,000 

รวม  
แผนงานท่ี 4 แผนพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

72 โครงการติดตามเย่ียมมารดาและทารกหลังคลอดโดยแกนนํานมแม่คลินิกหมอ
ครอบครัวตากแดดและคลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง ปีงบประมาณ 2563  

นางสาวนุจรีย์ หนูภักด ี 56,000 
(งบเทศบาล) 

73 โครงการพัฒนาระบบบริการเพือ่ดูแลผู้สงูอายุ คลินิกหมอครอบครัวเขต
เทศบาลเมืองชุมพร ปี 2563 

นางสาวปรียาภรณ์  นิยม 61,920 
(งบเทศบาล) 

74 โครงการมหกรรม โชว์พลัง สุขภาพผู้สูงวัย ชีวิตชีวา สดใสด้วยการออกกําลังกาย นางณฐมน เตรัชสกุล  นางสาว
มณีพร  ส่งนาค 

36,000 
(งบ LTC) 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
แผนงานท่ี 4 แผนพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

75 โครงการขับเคล่ือนพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เครือข่ายบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

นางณฐมน เตรัชสกุล นางสาว
มณีพร  ส่งนาค 

19,260 
(งบ LTC) 

76 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดแูลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพงิ
เครือข่ายบรกิารสขุภาพโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวดัชุมพร ปี ๒๕๖๓ 

นางณฐมน เตรัชสกุล นางสาว
มณีพร  ส่งนาค 

100,000 
งบ(LTC) 

77 โครงการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคน ไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั  นส.มณีพร  สง่นาค(สสอ) 8,880  
78 โครงการประชุมช้ีแจงบุคลากรสาธารณสุขและครูปฐมวัย นส.มณีพร  สง่นาค(สสอ) 8,880 
79 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชากร นส.มณีพร  สง่นาค(สสอ) 11,080  

รวม  
แผนงานท่ี 5 แผนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 

80 โครงการวัดบันดาลใจ พระสงฆ์ไทยสุขภาพด ีปี 2563 นางสาวปรียาภรณ์  นิยม 20,800 
(งบเทศบาล) 

81 โครงการพัฒนาแกนนําออกกาํลังกาย ให้สบายชีวี ดว้ยวิถีชุมชน แบบ
บูรณาการ คลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพร ปีงบประมาณ 
2563 

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยนาสัก 15,920 
(งบเทศบาล) 

82 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้นในการดูแลผู้
พิการ ปี 2563 

น.ส.พีรพรรณ สิทธิวงศ์ 23,900 
(งบเทศบาล) 

รวม  
แผนงานท่ี 6 แผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

83 โครงการแกนนํา ปรับพฤตกิรรม ลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ตามวิถีชุมชน 

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยนาสัก 29,640 
(งบเทศบาล) 

84 โครงการตดิตามดแูลผูป้่วยวัณโรค คลินิกหมอครอบครวัเขตเทศบาลเมือง
ชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

นายอําพล  รัตนะ 33,300 
(งบเทศบาล) 

85 การประชุมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกบัโรคเบาหวาน    เพื่อปอ้งกัน
ภาวะแทรกซ้อนและชะลอไตเสื่อม 

นางจริยา  พิชญ์ชยะนนท์ , นาง
อิ่มบุญ  อุดมประมวล , นางสาว
สาลกิา  นาคกล่อม  

4,800 
 

86 โครงการค้นหาปญัหาสุขภาพในชุมชน คลินิกหมอครอบครัวตากแดด
ปีงบประมาณ 2563 

สัญญวดี ฤกษ์สมทุร 9,860 
(งบเทศบาล) 

87 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก คลินิกหมอครอบครัวตากแดด 
และคลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

นายคมสันต ์สิมมา 48,500 
(งบเทศบาล) 

88 โครงการปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู รพ.ชุมพรฯ ปี
2563 

กฤษณ ี วิชิตะกุล 56,300 

89 โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคเบาหวาน ปงีบประมาณ 2563 กฤษณ ี วิชิตะกุล 163,200 
90 โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพ่ือพัฒนางานบริการ 

ทันตสุขภาพในประชาชน 
ดร.กฤตย์ตวิัฒน์  ฉัตรทอง  
 

70,000 

91 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก ชัยกฤต ชิตพงศ์ 13,400 
รวม  

แผนงานท่ี 7 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแลผูป้่วย 
92 การพัฒนา Rehabilitation corner  in Stroke Unit กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

30,000 

รวม  
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
แผนงานท่ี 8 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อผู้รับและผู้ให้บริการ 

93 Healing environtment in Stroke Unit เจ้าหน้าท่ีหอผู้ปว่ยStroke unit 15,000 
94 พัฒนาสุขาสาธารณะในโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ นางกญัญา บรรจงแจ่ม 60,000 
95 พัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตร

อุดมศักดิ ์
นางสาวปรียากร พรหมน้อย 30,000 

รวม 105,000 
แผนงานท่ี 9 โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 

96 โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบรกิารปฐมภูมิเครอืข่ายโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ตามเกณฑ ์รพ.สต.ตดิดาว   

1.นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 
2.นายวิชาญ  ไชยแขวง 
3.น.ส.ปรญา นันทสุคนธ์  
4.นายสมชัย ชูชาติ 

147,950 
 

97 โครงการดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

นายสมชัย  ชูชาต ิ 4,000 

98 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเครือข่าย
สุขภาพอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2563 

นายสมชัย  ชูชาต ิ 17,505 

99 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานบริการอําเภอเมืองชุมพร ปี2563 ฐิติพรรณ   โสตถิฤทธิ์ 18,780 
100 พัฒนาผลงานวิชาการ หน่วยบริการปฐมภูมิ อําเภอเมืองชุมพร ดร.กฤตย์ตวิัฒน์ ฉัตรทอง 50,000 
101 โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านสุขภาพและสาธารณสุขในภาคีเครือข่าย

สุขภาพและประชาชน อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2563 
นายสมชัย   ชูชาติ 31,000 

รวม  
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล 
102 โครงการประเมินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการ

พยาบาลในโรงพยาบาล 
นางกลุธิดา  พรมตุ่น 75,000 

 
103 โครงการขอรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลใน

โรงพยาบาล 
นางกลุธิดา  พรมตุ่น 90,000 

104 โครงการพัฒนาคุณภาพบรกิารพยาบาลในหน่วยงาน นางกลุธิดา  พรมตุ่น - 
105 โครงการดแูลผู้ป่วยเจาะคอ  (ENT) น.ส.ปราโมทย์    หฤรักษ์ 1,250 
106 โครงการสร้างการมีส่วนรว่มของชุมชนในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 

(งานให้คําปรึกษา) 
นางบังอร  หนูบรรจง 43,100 

107 โครงการลูกหมอพรรวมพลคนกินนมแม่ครั้งท่ี4 นางสมหมาย  รัตนนิตย์  
นางสวุิดา  โชติสุวรรณ 

30,800 

รวม 240,150 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาระบบบริการให้ทันสมัย 
แผนงานท่ี 1 SMART nursing service in OPD ER OR IPD 
108 โครงการพัฒนาการให้ข้อมูล /ความรู้ในการดแูลตนเองของผูป้่วยผา่นระบบ

ออนไลน์ 
หัวหน้าหอผู้ปว่ย/หัวหน้างาน 5,000 

109 โครงการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลกับผู้รับบรกิาร นางอุษา สกุร ี ไม่ใช้งบ 
รวม 5,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการด้านสารสนเทศสู่ Digital Transformation 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ 
110 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและตัวช้ีวัด นายยุทธิชัย หมานจิตร 5,000 
111 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและตัวช้ีวัด นางจันทนา ตันยุชน 5,000 
112 การจัดทําฐานข้อมูลการบรกิารพยาบาลท่ีจําเป็น นางนฤมล  ตั้งเจรญิธรรม ไม่ใช้งบ 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
113 การพัฒนาระบบตวัช้ีวัดและระบบติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน นางนฤมล ตั้งเจริญธรรม ไม่ใช้งบ 

รวม 10,000 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรด้าน E-Health 
114 นิเทศติดตามการดูแลตอ่เน่ืองท่ีบา้นคุณภาพโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ปีงบประมาณ 2563 
นางกญัญา บรรจงแจ่ม น.ส.
ปรญา นันทสุคนธ ์

20,950 

115 การประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้ในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมลู     การ
ดูแลตอ่เน่ือง    โดยใช้โปรแกรม    Thai COC 

 นางจริยา  พิชญช์ยะนนท์     
นางสาวปรญา  นันทสุคนธ ์

26,900 

รวม 47,850 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ประชาชนปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีปลอดภัย 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงท้ังด้านผู้ป่วยและบุคลากร 

116 โครงการประชุมวชิาการเรื่อง  2 P safety  คณะกรรมการ  2 P safety 40,000 
117 โครงการรณรงค์สปัดาห์ความปลอดภัย  คณะกรรมการ  2 P safety 40,000 
118 โครงการพัฒนาความปลอดภัยในการให้เลือด นางสาหร่าย ศรีนวล ไม่ใช้งบ 
119 โครงการพัฒนาความปลอดภัยในการบริหารยา  นางสาหร่าย ศรีนวล 3,600 
120 โครงการลดการเลือ่นหลุด  Line Tube  Catheter นางสวุรรณ ี ชัยขวัญ ไม่ใช้งบ 
121 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตดั นางสวิตตา แสงทอง ไม่ใช้งบ 
122 โครงการปอ้งกันความคลาดเคลื่อนทางยา นางสาวจรรยา ธรารักษ์ ไม่ใช้งบ 
123 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยผ่าตดั นางปรารถนา เมอืงแดง   

นางสาวรตัติยา กองช่าง 
ไม่ใช้งบ 

124 โครงการลดการตดิเช้ืออย่าเบื่อลา้งมือ นส.จิรัชญา มากศักดิ์ ,  
นส.นิรมล   ตรีวงศ์ 

ไม่ใช้งบ 

125 โครงการปอ้งกันการแพรก่ระจายของเช้ือดื้อยาในผู้ปว่ย  นส.จิรัชญา มากศักดิ์  
นส.นิรมล   ตรีวงศ์ 

ไม่ใช้งบ 

126  โครงการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา นางสาวรตัติยา กองช่าง ไม่ใช้งบ 
รวม 83,600 

แผนงานท่ี 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียงด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
127 โครงการจัดทํา risk register /แนวทางปฏิบัต ิ 2 P Safety Risk Owner  ไม่ใช้งบ 
128 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านความปลอดภยัของผู้ป่วยและบคุลากร Risk Owner  ไม่ใช้งบ 
129 โครงการ  5 ส. ทุกวันศุกร ์ นางอิ่มบุญ  อุดมประมวล ไม่ใช้งบ 
130 โครงการจัดโครงสร้างและพื้นท่ีห้องฉุกเฉินให้มมีาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้รับบรกิารและบคุลากร 
นางอุษา  สุกร ี 150,000 

131 โครงการบา้นหลังท่ี 2 นางเนตรนรินทร ์เอื่ยมปรีด ี ไม่ใช้งบ 
รวม 150,000 

แผนงานท่ี 3. การส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
132 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร  คณะกรรมการ  2 P 70,000 
133 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม  คณะกรรมการ  2 P ไม่ใช้งบ 

รวม 70,000 
แผนงานท่ี 4. พัฒนา Risk register  
134 โครงการ  SMART KPI นางสาวฐิตภรณ ์ ทับเวช ไม่ใช้งบ 
135 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบรายงาน นส.จงรัก   รมย์นุกูล ไม่ใช้งบ 

รวม - 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5.การพัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
แผนงานท่ี 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 ด้าน 
136 โครงการ 3R :  One unit one project นางขนิษฐา หลกัปัญญา 10,000 

รวม  
แผนงานท่ี 2. การพัฒนาระบบ IT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการการเงินการคลงั 
137 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพดา้นการเงิน พัสดุ และบัญชี 

โดยใช้ระบบ IT  
น.ส.สมใจ กุลมะลวิัลย์ 
 

150,000 

รวม  
แผนงานท่ี 3. การจัดการความเส่ียงด้านการเงินเพ่ือลดการสูญเสีย 
138 โครงการ แฟ้มไมค้่าง  สร้างรายได ้ นางอมรพันธ์ อรณุโชติ ไม่ใช้งบ 
139 one unit one project นางมณฑิรา เสนาะวาที ไม่ใช้งบ 
140 โครงการ co-pay เข้มแข็ง นางวันเพ็ญ วิชัยดิษฐ์ ไม่ใช้งบ 
141 โครงการพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียน นางอังคนา ใสสุชล ไม่ใช้งบ 

รวม - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 . การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
แผนงานท่ี 1. แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
142 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 1.กลุม่งานพัฒนาบุคลากร 

2.คณะกรรมการ HRD 
1,643,500 

143 โครงการเตรียมความพร้อมพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม ่  นางขนิษฐา  หลกัปัญญา  55,750 
144 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นบรหิารทางการพยาบาล  นางขนิษฐา  หลกัปัญญา  138,800 
145 โครงการการวางแผนพัฒนาพยาบาลวิชาชีพและการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

ปีงบประมาณ 2563 
 นางรตันา กรมาทิตย์สุข  65,200 

146 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้  นางรตันา กรมาทิตย์สุข  14,400 
147 โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศทางการพยาบาล  นางกลุธดิา   พรมตุ่น  58,900 
148 โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัการความเสี่ยงทางการพยาบาล  นางกลุธดิา   พรมตุ่น  80,200 
149 โครงการพัฒนาระบบบรหิารคุณภาพตามมาตรฐานหอ้งปฏิบัตกิาร ISO ๑๕๑๘๙

และISO ๑๕๑๙๐ 
 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 81,800 

150 โครงการรบัรองคุณภาพหอ้งปฏิบตักิารทางการแพทย์และรังสวีินิจฉัยตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 39,060 

151 โครงการพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิรพ.ชุมพรฯ ปี2563  นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 2,225 
152 โครงการติดตามระบบบริการคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์(LA) ปี 2563  นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 4,400 
153 โครงการสานสัมพันธ์ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการกับหอผู้ป่วยปีงบประมาณ 2563  นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 1,400 
154 โครงการประชุมวชิาการการจัดเก็บและนําสง่สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
 นางยุภา ขจรมาศบุษป ์ 2,400 

155 โครงการอบรมระบบบริหารความเสีย่งในโรงพยาบาลคุณภาพ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  75,800 
156 โครงการอบรมการพัฒนาปฏิบัตกิารพยาบาลเพ่ือคุณภาพ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  59,800 
157 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  89,300 
158 โครงการพัฒนาคุณภาพสาํหรับงานสนับสนุนบริการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  53,000 
159 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้การพัฒนางานคุณภาพสู่ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ  2563  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  88,000 
160 โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ 2563  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  164,100 
161 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม ่ ปีงบประมาณ 2563  นายสุรเชษฏ์  สุมานนท์  25,000 
162 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มงานสารสนเทศทาง

การแพทย์ 
90,000 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
163 การผสมผสานการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการนวดสัมผัสและการนวดฟ้ืนฟู  วรรณา   เมฆอําพล  25,000 
164 โครงการอบรมเรือ่งยาโดยเภสัชกร  

สําหรับเจ้าหน้าท่ีเครือข่าย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
 ภญ.กมลพร มากภิรมย์  9,600 

165 โครงการทบทวนระบบยา IPD  ภญ.นันทวัน ศรสีวุรรณ  5,000 
166 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ  ฐิติภัค อินทเสม  140,000 
167 โครงการพัฒนาเสริมสรา้งองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ  ฐิติภัค อินทเสม  36,000 
168 โครงการพัฒนาบุคลากรเวชระเบียน  นายสถาพร  ขําอนันต์  30,000 
169 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรแพทย์  น.ส.เยาวลักษณ ์ทิพย์มล  55,000 
170 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และกิจกรรมส่งเสรมิการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งานนิตกิาร กลุม่งานบริหาร
ท่ัวไป 

50,000 

171 โครงการ " อบรมการปอ้งกันและการระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ปว่ย"
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ประจําปี 2563 

คกก.ENV ด้านอัคคีภัย
อัคคีภัยในโรงพยาบาล 

65,000 

172 โครงการอบรมความรู้เจ้าหน้าท่ีงานผลิตยาปราศจากเชื้อ เรื่องการรับคําสั่งใช้ยา 
Small dose และ TPN โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ภก.ชลพิวัฒนะ เลก็เจริญ , 
ภก.ธีรนันท์ นาคทองรูป 

ไม่ใช้งบ 

173 โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามความเช่ียวชาญ นางรัตนา  กรมาทิตย์สุข 17,400 
174 โครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพสําเรจ็ใหม ่ นางขนิษฐา หลกัปัญญา 60,000 
175 โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารทางการพยาบาล นางรัตนา  กรมาทิตย์สุข 15,600 
176 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการช่ัวโมงการทํางานของพยาบาล คุณนฤมล ตั้งเจรญิธรรม ไม่ใช้งบ 
177 โครงการทบทวนระบบmed reconcileแก่พยาบาลหอผู้ป่วยเปา้หมาย ภญ.สุธดิา  พรหมชัย 3,000 
178 โครงการอบรมความรู้เรือ่งโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแกบุ่คลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ภญ.วาสิตฐี หตัา 3,000 

179 โครงการ Heart Failure Clinic ภญ.ศิริวรรณ  แซ่ลิ้ม 10,000 
รวม  

แผนงานท่ี 2. แผนงานพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการ แพทย์ทุกวิชาชีพ 
180 โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญตามสายวิชาชีพ 1.กลุม่งานพัฒนาบุคลากร 

2.คณะกรรมการ HRD 
2,550,000 

181 โครงการ มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง นางภุมร ีภมรนาค ไม่ใช้งบ 
182 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารทักษะการทําหัตถการสาํคัญและแลกเปลี่ยนรู ้   การ

ดําเนินงานเย่ียมบา้น 
นางจริยา พิชญ์ชยะนนท์ 13,415 

183 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดแูลผู้ป่วยทางเดินปสัสาวะ สุจินต ์วงษ์มณ ี 10,000 
184 โครงการพัฒนาทักษะการดูแลแผลและ Stomaได้ สุจินต์ วงษ์มณ ี ไม่ใช้งบ 

185 โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบตัิการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง นางสจุินต ์วงษ์มณี ไมใช้งบ 

186 พัฒนาการนวดสัมผัสของแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ชุมพรและเครือข่ายเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

13,000 

186 โครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพสําเรจ็ใหม ่ นางขนิษฐา หลกัปัญญา 60,000 

187 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตอ่เน่ืองด้วยกระบวนการให้
คําปรึกษารายบุคคล   

นางบังอร หนูบรรจง 18,500 

188 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรือ่งการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ นางสมหมาย  รัตนนิตย์  
นางสวุิดา  โชติสุวรรณ 

9,600 

189 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทํา  CPR  สําหรับบคุลากรทางการพยาบาล นางอิ่มบุญ   อุดมประมวล 30,000 
190 โครงการพัฒนาการอ่าน EKG สําหรบัพยาบาล นางรมณีย์   หนูทองแกว้ 5,000 
191 ประชุมเชิงปฎิบัตกิารช่วยภาวะฉุกเฉินทางสตูิกรรม  นฤมล  ตั้งเจริญธรรม  25,000 

รวม  
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีใช้ 
แผนงานท่ี 3. แผนงานเสริมสร้างความสุขในการทํางานและมีความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อองค์กร 
192 สํารวจความสุข ความผูกพัน และความพงึพอใจบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการ HRD ไม่ใช้งบ 
193 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสรา้งความผกูพันเจา้หน้าท่ีด้วยวิถีพุทธ คณะกรรมการ HRD 158,400 
194 โครงการส่งเสริมสขุภาพจิตบุคลากรเวชกรรมสังคมโดยเทคนิคการใช้สื่อ  นางจริยา  พิชญช์ยะนนท์  10,000 
195 การอบรมการเรียนรู้การออมเงินและการจดัการภาระหน้ีสินของบุคลากรแพทย์

แผนไทย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิแ์ละเครือข่าย 
 ฉัตรวตี เดชปรัชถกร  6,300 

196 โครงการสร้างความสุข ความผูกพันในหน่วยงาน นางรัตนา  กรมาทิตย์สุข ไม่ใช้งบ 
รวม  

แผนงานท่ี 4. แผนงานส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี 
197 โครงการรกัษ์สุขภาพ กลุ่มงานสขุศึกษา 200,000 
198 การส่งเสริมสขุภาพจิต พิชิตความเครียด (พยาบาลชุมชนและเวชกรรมสมัพันธ์)  นางจริยา  พิชญช์ยะนนท์ 8,000 
199 โครงการคัดกรองวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ นส.ปุญญิศา ภักดบีุร ี 245,310 
200 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์ นาง ณัฐพร  เทศสุววณ 233,415(งบร.) 
201 โครงการสร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค บุคลากรผู้สัมผัสปัจจัยเส่ียงจากการทํางาน นส. ปุญญิศา ภักดีบุร ี 25,000 
202 โครงการฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมันกลุ่มเสี่ยงในนักศึกษาแพทย์ นส. ปุญญิศา ภักดีบุร ี 14,120(งบร.) 
203 โครงการคัดกรองและสร้างเสริมภูมคุ้ิมกันไวรัสตับอักเสบบ ี อรสา  อาจหาญ 450,000(งบร.) 
204 การปรับสมดุลย์โครงสรา้งรา่งกายดว้ยศาสตร์มณีเวชสําหรับบุคลากรทาง

การแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีผู้สนใจในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีแพทย์แผนไทย
ในเครือข่าย     

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

50,000 

รวม  
แผนงานท่ี 5. แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณภาพและพัฒนาองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
205 โครงการอบรมระบบบริหารความเสีย่งในโรงพยาบาลคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐาน 
85,600 

206 โครงการอบรมการพัฒนาปฏิบัตกิารพยาบาลเพ่ือคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

91,600 

207 โครงการอบรมคุณภาพและความปลอดภัยในคลินิก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

91,600 

208 โครงการอบรมฟ้ืนฟูนักวิจัยเพือ่พัฒนาวิชาการและคุณภาพบรกิาร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

85,000 

209 โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

135,000 

210 โครงการอบรมพัฒนาและจัดตั้งแนวทางคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิัย
ในมนุษย์  

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

35,000 

211 โครงการประชุมพฒันาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขเฝ้าระวงัและตดิตาม
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําป ีพ.ศ.2563 

ภญ. ปาจรีย์  ยังชํานาญ 20,000 

รวม  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน จํานวน
โครงการ 

เงินบํารุง เงินอื่นๆ รวมเงิน
ท้ังหมด 

1.การพัฒนา
คุณภาพทางคลินกิZ 

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 4 80,375 - 80,375 
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ 4 100,000 69,570 169,570 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 63 518,800 - 518,800 
แผนพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 8 28,840 273,180 302,020 
แผนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 3 - 60,620 60,620 
แผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 9 307,700 121,300 429,000 
การพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการดูแลผูป้่วย 1 30,000 - 30,000 
การพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อเอือ้ต่อผู้รบัและผู้
ให้บริการ 

3 105,000 
 

- 105,000 
 

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6 269,235 - 269,235 
การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล 6 240,150 - 240,150 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 107 1,680,100 524,670 2,204,770 
2. การพัฒนาระบบ
บริการให้ทันสมัย  

SMART nursing service in OPD ER OR IPD 2 5,000 - 5,000 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 2 5,000 - 5,000 
3.การจัดการด้าน
สารสนเทศ 

การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ 4 10,000 - 10,000 
การพัฒนาบุคลากรด้าน E-Health 2 47,850 -   47,850 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 6 57,850 - 57,850 
4.2P Safety 
Hospital 

พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
ความเสี่ยงท้ังดา้นผู้ป่วยและบุคลากร 

11 83,600 
 

 83,600 
 

พัฒนาระบบบรหิารจดัการความเสีย่งด้านตา่งๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 150,000 
 

- 150,000 
 

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 2 70,000 - 70,000 
พัฒนา Risk register 2 - - - 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 20 303,600   303,600 
5.การพัฒนาระบบ
การเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ 

การเพ่ิมประสิทธภิาพการเงินการคลัง 5 ดา้น 1 10,000  10,000 

การพัฒนาระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการการเงินการคลัง 

1 150,000 - 150,000 

การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินเพ่ือลดการสูญเสีย 4 - - - 
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 6 160,000   160,000 

6.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

38 3,357,635 0 3,357,635 

แผนงานพัฒนาความเช่ียวชาญทางการ แพทย์ทุก
วิชาชีพ 

13 2,734,515 0 2,734,515 

แผนงานเสรมิสรา้งความสุขในการทํางานและมี
ความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อองค์กร 

5 174,700  174,700 

แผนงานส่งเสริมบคุลากรสุขภาพด ี 8 528,310  528,310 
แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณภาพและ
พัฒนาองค์กรท่ีเข้มแข็ง 

7 543,800 
 

 543,800 
 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 71 7,338,960   7,338,960 
รวมทั้งสิ้น 212 9,545,510 524,670 10,070,180 

 


