




 
 

คํานํา 

 กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ กลุมภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ

สุขภาพ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2566ภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน  ไดแก 1. สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ2. บริการ

ที่เปนเลิศ  3. บุคลากรเปนเลิศ  4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  โดยในป 2566นี้ โรงพยาบาลชุมพรเขตร

อุดมศักดิ์ มีความมุงมั่นในการดําเนินงานดังกลาวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ย่ิงขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งหมด 6ดาน คือ  1.พัฒนาคุณภาพทางคลินิก ระดับทุตยภูมิ ตติยภูมิ

ใหมีมาตรฐาน  2.พัฒนา PCC และ PCU เครือขาย สามารถใหบริการรักษาระดับปฐมภูมิอยางมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย รองรับ Digital Transformation 4. พัฒนาระบบการเงิน 

การคลังใหมีประสิทธิภาพ5. การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard  6. ยกระดับศูนยแพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิกสูระดับชาติและนานาชาติซึ่งการกําหนดแผนปฏิบัติการดังกลาว เกิดจากหนวยงานที่เก่ียวของ

รวมประชุม และเห็นชอบในการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว 

 จึงหวังเปนอยางย่ิงวา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2566ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ

หนวยงาน สําหรับใชเปนแนวทางการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ และควบคุมกํากับ ติดตาม การใช

งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

       กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ 

                  พฤศจิกายน 2565  



 
 

สารบัญ 

 เร่ือง          หนา 

นโยบายและทิศทางกระทรวงสาธารณสุข ป 2566 – 2568     1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ป 2566    5 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์2566    7 

โครงการและงบประมาณ เพือ่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  10 

สรุปงบประมาณโครงการ ปงบประมาณ 2566      37 

Timeline การดําเนินการโครงการ ปงบประมาณ 2566     38 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ปงบประมาณ 2566 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 โรงพยาบาลคุณภาพ ที่ประชาชนไววางใจ และบุคลากรมีความสุข 

พันธกิจ (Misson) 

1. ใหบริการดานสุขภาพระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิและปฐมภูมิ อยางมปีระสิทธิภาพ 

2. ใหบริการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3. พัฒนาการบริหารการเงนิการคลังใหมีประสิทธิภาพ 

4. สนับสนุนใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพทางคลินิก ระดับทุตยภูมิ ตติยภูมิใหมีมาตรฐาน 

2. พัฒนา PCC และ PCU เครือขาย สามารถใหบริการรักษาระดับปฐมภูมิอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย รองรบั Digital Transformation 

4. พัฒนาระบบการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard 

6. ยกระดับศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสูระดับชาติและนานาชาติ 

เปาประสงค 

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับการวินิจฉัยและรักษาโรคจากแพทยผูเชี่ยวชาญ ตาม

มาตรฐานโรงพยาบาลระดับ S  

2. เพื่อใหประชาชนปลอดภัย และเจาหนาที่ปลอดภัย 

3. โรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพ 

4. เพื่อใหประชาชนเขาถึงและสามารถใชบริการระดับปฐมภูมิ ในสถานบริการเครือขายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อลดแออัดในโรงพยาบาล 

6. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็ว สะดวก ถูกตอง ดวยระบบสารสนเทศท่ี

ทันสมัย 
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7. เพื่อใหระบบขอมูลสารสนเทศของโรงพยาบาลถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

8. เพื่อใหโรงพยาบาลมีความม่ันคงดานการเงินการคลัง 

9. เพื่อใหเจาหนาที่มคีวามผูกพันและภักดีตอองคกร 

10. เพื่อยกระดับศักยภาพนักศกึษาแพทย 

11. เพื่อยกระดับศักยภาพอาจารยแพทย 

12. เพื่อยกระดับศูนยแพทยเขาสูมาตรฐานระดับสากล 

เข็มมุง ป 2566 

1. Smart Hospital 

2. Smart Financials 

3. Smart Service 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศักดิ์  ปงบประมาณ 2566 

เปาประสงค กลยุทธ ตวัชี้วัด 
กลุมงาน/ฝาย/คณะทํางาน ที่

เกี่ยวของ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. พัฒนาคุณภาพทางคลินิก ระดับทุตยภูมิ ตติยภูมิใหมีมาตรฐาน 

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ไดรับการ
วินิจฉัยและรักษาโรคจากแพทย
ผูเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล
ระดับ S 

1. พัฒนาคุณภาพทางคลินิก โดยใชมาตรฐาน 
THIP 
2. พัฒนา Service Plan 7 สาขาหลักและ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหผานเกณฑ 

1. ตัวชี้วัด THIP ผาน MEAN โรงพยาบาลระดับ S ทั้ง 
4 หมวด 
2. ตัวชี้วัด Service Plan ผานเกณฑ 

องคกรแพทย/กลุมการพยาบาล / 
ผูรับผิดชอบ Service plan แตละ
สาขา/ PCT ทุก PCT 

2. เพื่อใหประชาชนปลอดภัย เจาหนาที่
ปลอดภัย 

3.พัฒนาคณุภาพตาม SIMPLE 3.ตัวชี้วัด SIMPLE ผานเกณฑ องคกรแพทย/กลุมการพยาบาล / 
/PCT ทุก PCT 

3. โรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพ 4. ขับเคลื่อนองคกรใหผานมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re Accredit 
คร้ังท่ี 2 

4. ผานการ Re Accredit องคกรแพทย/กลุมการพยาบาล / 
ศูนยพัฒนาคณุภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนา PCC และ PCU เครือขาย สามารถใหบริการรักษาระดับปฐมภูมิอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหประชาชนเขาถึงและสามารถ
ใชบริการระดับปฐมภูมิ ในสถานบริการ
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. สรางความพรอมดานบุคลากร 
เครื่องมือ ระบบการบริการและการ
เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแมขาย 

5. สัดสวนของผูปวยนอกที่มารับบริการที่ PCC 
และ PCU เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลแมขาย 
 

องคกรแพทย/กลุมการพยาบาล / 
กลุมงานเวชกรรมสังคม 

5. เพื่อลดความแออัดภายใน
โรงพยาบาล 
 

6. จัดระบบการเขาถึงบริการตามความ
เหมาะสมของระดับการเจ็บปวย 

6.สัดสวนผูปวย  NCDs ท่ีเขารับการรักษาที่ 
PCC และ PCU เทียบกับโรงพยาบาลแมขาย 

องคกรแพทย/กลุมการพยาบาล / 
กลุมงานเวชกรรมสังคม 
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เปาประสงค กลยุทธ ตวัชี้วัด 
กลุมงาน/ฝาย/คณะทํางาน ที่

เกี่ยวของ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย รองรับ Digital Transformation 

6. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่
รวดเร็ว สะดวก ถูกตอง ดวยระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย 

7. พัฒนาระบบการใหบริการ E-Health 7. ผานเกณฑ Smart Hospital กระทรวง
สาธารณสุข 

กลุมงานสารสนเทศทาง
การแพทย 
 

7. เพื่อใหระบบขอมูลสารสนเทศของ
โรงพยาบาลถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน 

8. ปรับระบบ Hospital Information 
System ของโรงพยาบาล 

8. ความถูกตองของขอมูลการเรียกเก็บทุกสิทธิ์ กลุมงานสารสนเทศทาง
การแพทย 
 

9. ขอมูล 43 แฟม มีความถูกตอง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีประสทิธิภาพ 

8. เพื่อใหโรงพยาบาลมีความมั่นคงดาน
การเงินการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เพ่ิมรายรับของโรงพยาบาล 10. รอยละของรายรับทุกกองทุนเพิ่มข้ึนตอป คกก.บริการการเงินการคลัง / 
คกก.หองพิเศษ / คกก.ตรวจสอบ
เวชระเบียน 

10. ลดรายจายของโรงพยาบาล 11. รอยละของการจัดซื้อ 8 คลังหลัก ลดลงตอ
ป 

องคกรแพทย / คกก.บริหารคลัง
พัสด ุ
 11. บริหารคลังอยางมีประสิทธิภาพ 12. มูลคาคงคลังใน 8 คลังหลักลดลงจากปท่ี

ผานมา 
-  มูลคา Sub Stock ลงลงจากปท่ีผานมา 

12. ใชระบบ IT ในการควบคุม กํากับ 
ติดตามและประเมินผล 

13. มีการเบิกจายรายการวัสดุผานระบบ IT 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard 

9. เพื่อใหเจาหนาที่มีความผูกพันและ
ภักดีตอองคกร 

13. ใช HR Scorecard ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

14. ผานเกณฑ HR Scorecard 5 มิติ คกก.HRD / กง.ทรัพยากรบุคคล 
/ กง.พัฒนาทรัพยากรบุคคล / 
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เปาประสงค กลยุทธ ตวัชี้วัด 
กลุมงาน/ฝาย/คณะทํางาน ที่

เกี่ยวของ 
กง.อาชีวเวชกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. ยกระดับศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสูระดับชาติและนานาชาต ิ

10. เพ่ือยกระดับศกัยภาพนักศึกษา
แพทย 

14. พัฒนาการวิจัยและเผยแพรงานวจิัย
ของนักศึกษาแพทยทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ

15. รอยละของผลงานวิจัยของแพทยท่ีได
นําเสนอระดับชาติและนานาชาต ิ

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

15. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย
ทั้งในและตางประเทศ 

16. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนใน
ระดับประเทศตอป 
17. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับ
นานาชาติตอป 

16. พัฒนาการวิจัยและเผยแพรงานวจิัย
ของอาจารยแพทยทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ

18. รอยละของผลงานวิจัยของอาจารยแพทยท่ี
ไดนําเสนอระดับชาติและนานาชาต ิ

17. มาตรฐาน WORLD FEDERATION 
FOR MEDICAL EDUCATION 

19. ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน WFME 
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โครงการและงบประมาณ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร  

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศกัดิ์  ปงบประมาณ 2566 

ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพทางคลินิก ระดับทุติยภมูิ ตติยภูมิ ใหมีมาตรฐาน 

เปาประสงค :  1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ไดรับการวินิจฉัยและรักษาโรคจากแพทยผูเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ S 
กลยุทธ :  1. พัฒนาคุณภาพทางคลินิก โดยใชมาตรฐาน THIP 
KPI : 1. ตัวชี้วัด THIP ผาน MEAN โรงพยาบาลระดับ S ทั้ง 4 หมวด 

1  โครงการพัฒนาศักยภาพดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชือ้ 

ผลผลิต :จํานวนผูเขารวมประชุม กลุมเปาหมายเขารวม
ประชุมรอยละ 80 

40,000 เงนิบํารุง กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล 

ผลลัพธ :คะแนนความรูดานการ
ปองกันและควบคุมการติดเชือ้ของ
ผูเขารวมประชุม 

คะแนนความรูดานการ
ปองกันและควบคุมการติด
เชื้อของผูเขารวมประชุม
มากกวารอยละ 80 

กลยุทธ :  2. พัฒนา Service plan 7 สาขาและระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหผานเกณฑ 
KPI : 2. ตัวชี้วัด Service plan 7 สาขา ผานเกณฑ 

1 โครงการประชุมติดตามการดําเนินงานระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) จ.ชุมพร 
  

ผลผลิต  : มีการติดตามการ
ดําเนินงานระบบบริการสุขภาพ 

ประธาน/เลขา Service   
เขารวมประชุมรอยละ80 

19,200 เงนิบํารุง คณะกรรมการ 
Service Plan 
ระดับจังหวัด ผลลัพธ  : คณะกรรมการ Service 

Plan มีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 

มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการไมนอยกวา
รอยละ80 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

สาขาอายุรกรรม 
2 พัฒนาระบบการสงตอผูปวย Sepsis การสง

ตอขอมลูและการประสานงานระหวางรพช. 
และ รพท. จังหวัดเพื่อการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง 

ผลผลิต  : มีการประชุมการ
ประสานงานพัฒนาระบบการสงตอ
ผูปวย Sepsis 

บุคลากรท่ีเก่ียวของเขารวม
ประชุมประสานงานอยาง
ตอเนื่อง 

  ไมใชงบ คกก.service plan      
สาขาSepsis 

ผลลัพธ  : ผูปวย Sepsis ไดรบัการ
ดูแลอยางตอเน่ือง 

ผูปวย Sepsis ไดรับการ
ดูแลอยางตอเนื่อง รอยละ
80 

3 พัฒนาระบบ Sepsis Fast Tract รพช. 
สามารถเขาถึงเตียง ICU รพ.ชุมพรไดเลยโดย
ไมผาน ER และสามารถปรึกษาอายุรแพทย
รพ.ชุมพรฯ ไดตลอด 24 ชม. 

ผลผลิต : ผูปวย Sepsis เขาถึงเตียง 
ICU ไดโดยไมผาน ER 

ภายใน 3ชั่วโมง   ไมใชงบ คกก.service plan      
สาขาSepsis 

ผลลัพท : ลดอัตราการเสียชีวิต นอยกวารอยละ 24   

4 พัฒนาทีม  RRT ในรพ.ชุมพร ผลผลติ : 1.มีแตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับรพ.และ ผูรับผิดชอบงาน 

มีคณะกรรมการและ
ผูรับผิดชอบงาน รอยละ 
100 

  ไมใชงบ คกก.service plan      
สาขาSepsis 

2.ผูปวยท่ีเขาสูระยะวิกฤติไดรับการ
ดูแลไดอยางรวดเร็ว 

ไมนอยกวารอยละ 80 

ผลลัพธ : ลดอัตราการเสียชีวิต นอยกวารอยละ 24   

สาขาหลอดเลือดสมอง 
5 พัฒนาระบบการติดตามผูปวยตามนัด ผลผลติ :ผูปวยไดรับการติดตามตาม

นัด 
มากกวารอยละ 90   ไมใชงบ คกก.service plan      

สาขาหลอดเลือด
สมอง ผลลัพธ : ลดการกลับมารับการรักษา

ซ้ํา 
6 พัฒนาระบบการติดตามผูปวยในรายท่ีมีปญหา

ซับซอน 
ผลผลิต : ผูปวยไดรับการติดตามตาม
นัด 

มากกวารอยละ 90   ไมใชงบ คกก.service plan      
สาขาหลอดเลือด

สมอง ผลลัพธ : ลดการกลับมารับการรักษา
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ซ้ํา 

7 ประชาสัมพันธเพื่อรณรงค ในกลุมประชาชน
ทั่วไป กลุมเสี่ยง ในเร่ืองปจจัยเสี่ยงตางๆ การ
ใชระบบบริการ รถฉุกเฉิน 1669 

ผลผลิต : มีการรณรงคการใช 1669 
ครอบคลุมทุกอําเภอ 

อัตราการใชรถ 1669
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 

  ไมใชงบ คกก.service plan      
สาขาหลอดเลือด
สมอง ผลลัพธ : ผูปวยมาถึงรพ. ภายใน 4 

ชั่วโมง 
8 วิเคราะหระบบ Fast track พัฒนาระบบและ

กระบวนการโดยแนวคิดลีนเพื่อลดความสญู
เปลา ลด DTN 

ผลผลิต : มีการพัฒนาระบบ Stroke 
fast track  

อัตราการเขาถึงยาละลาย
ลิ่มเลอืดมากกวารอยละ 20 

  ไมใชงบ คกก.service plan      
สาขาหลอดเลือด
สมอง 

ผลลัพธ : ลดอัตราการเสียชีวิต 

สาขาอุบัติเหต ุ
9 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรดานการคัดแยกผูปวย 
ผลผลิต  : มีการประชุมวิชาการ ผูปวยไดรับการคัดกรอง

ถูกตอง 
43,000 เงินบํารุง คกก.service plan      

สาขาอุบัติเหต ุ
ผลลัพธ  : บุคลากรผานการอบรม
การคัดกรอง 

บุคลากรสามารถคัดแยก
ผูปวยไดถูกตอง 

10 โครงการซอมแผนอุบัติเหตุหมู ผลผลติ : มีแผนการซอมแผน
อุบัติเหตุหมู 

มีการซอมแผนอุบัติเหตุหมู 20,000 เงนิบํารุง คกก.service plan      
สาขาอุบัติเหต ุ

ผลลัพธ : 1.บุคลากรที่ผานการอบรมรู
บทบาทหนาที่เม่ือมีการประกาศใชแผนรับ
สาธารณภัย 
2.หนวยงานที่เขารวมซอมแผนอุบัติเหตุหมู 
3.ภาคีเครือขายทุกภาคมีสวนรวมในการ
ซอมแผนรบัสาธารณภัย 

บุคลากรรูบทบาทหนาท่ีเมื่อ
มีการประกาศใชแผนรับสา
ธารณภัย 

11 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรดานการชวยชีวิต 
(PALS 2020) 

ผลผลิต1.เจาหนาที่ผูเขาอบรมมี
ความรู 

1.คะแนน post test>90% 4,500 เงินบํารุง คกก.service plan      
สาขาอุบัติเหต ุ

ผลลัพธ1.เจาหนาที่อุบัติเหต-ุฉุกเฉิน
สามารถแกไขภาวะวิกฤติเด็กไดอยาง

1.ผูปวยเด็กวิกฤติที่เขารับ
บริการอุบัติเหต-ุฉุกเฉินปาน
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ถูกตองเหมาะสม ภาวะวกิฤติเด็กไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม>90% 

12 โครงการพัฒนาสมรรถนะเชิงปฎิบัต ิ
การการชวยชีวิตขั้นสูง 

ผลผลิต : 1.การจัดโครงการ 
2.จํานวนบุคคลที่เขารวมโครงการ 
3.มีแนวทางการปฏิบัต ิ
4.บุคลากรผานการประเมินผล 

1.จํานวนคร้ังของการจัด
โครงการ 
2.รอยละของบุคคลากรท่ี
เขารวมโครงการ 
3.จํานวนแนวทางปฏิบัต ิ
4.รอยละของบุคคลากรท่ี
ผานการประเมินผล 

7,350 เงินบํารุง คกก.service plan      
สาขาอุบัติเหต ุ

ผลลัพธ :บุคลากรผานการ
ประเมินผล 

1.รอยละของบุคคลากรท่ี
ผานการประเมินผล 

13 โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวยจังหวดัชุมพร 
ปงบประมาณ 2566 

ผลผลิต 1. การจัดประชุมเครือขาย
รับสงตอผูปวยจังหวัดชุมพร  
2. จํานวนหนวยงานที่เขารวมประชุม 
3. มีแนวทางการปฏิบัติการรับสงตอ
ผูปวยในกลุมโรคสําคญั 
ผลลัพธ : 1. ผูปวยไดรับการเตรียม
ความพรอมกอนสงตอทีถู่กตอง 
เหมาะสม  
2. ผูปวยไดรับการดูแลระหวางนําสง
อยางเหมาะสมไมมภีาวะแทรกซอน
ขณะนําสง  
3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
ระบบสงตอ 
 

1.  ผูปวยไดรับการดูแล
ระหวางนําสงอยาง
เหมาะสมไมมี
ภาวะแทรกซอนขณะนําสง  
2.  ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในระบบสงตอ 

66,000 เงินบํารุง นางสาวหทัย
กาญจน สขุอนันต 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

สาขาโรคหัวใจ 
14 โครงการฝกอบรมทักษะ ACLS  สําหรับ

พยาบาลวชิาชีพ 
ผลผลิต : มีพยาบาลวิชาชีพหัวหนา
หอผูปวยและหัวหนางานเปนแกนนํา 
BLS  

พยาบาลวชิาชีพหัวหนาหอ
ผูปวยและหัวหนางานเขา
รับการอบรมรอยละ 100  

8,000 เงินบํารุง คกก.service plan      
สาขาหัวใจ 

ผลลัพธ :มีพยาบาลวิชาชีพหัวหนา
หอผูปวยและหัวหนางานเปนผาน
การอบรม BLS Guidelines 2020 

พยาบาลวชิาชีพหัวหนาหอ
ผูปวยและหัวหนางานทํา 
BLS   Guidelines ไดรอย
ละ 90 

15 โครงการฝกอบรมทักษะ BLS  สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย 

ผลผลิต : มีพยาบาลวิชาชีพตัวแทน
หอผูปวยเปนแกนนํา ACLS ประจํา
หอผูปวย 

พยาบาลวชิาชีพเขารับการ
อบรมรอยละ 100 

8,000 เงินบํารุง คกก.service plan      
สาขาหัวใจ 

ผลลัพธ :พยาบาลวิชาชีพตัวแทนหอ
ผูปวย ผานการอบรม ACLS ตาม 
Guidelines 2020 

พยาบาลวิชาชีพตัวแทนหอ
ผูปวยผานการอบรม ACLS 
ไดตาม Guidelines รอยละ 
90 

16 โครงการเตรียมความพรอมการจัดตั้งศนูย
โรคหัวใจ 

ผลผลิต : มีผูเชี่ยวชาญดานการเปด
ศูนยโรคหัวใจเขามาแนะนําการ
ดําเนินงาน 

เปดบริการศูนยโรคหัวใจในป 
66 ได 

8,700 เงินบํารุง กลุมงานอายุรกรรม 

สาขาการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
17 โครงการประชาสัมพันธคลินิกกัญชาทาง

การแพทยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ผลผลิต : การประชาสัมพันธคลินกิ
กัญชาทางการแพทยโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

สื่อประชาสัมพันธ (สือ่
ประชาสัมพันธ) 

10,000 เงินบํารุง คลินิกกัญชาทาง
การแพทย 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ผลลัพธ :การเขาถึงบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทยของผูปวย
กลุมเปาหมาย 

รอยละของผูปวยที่ไดรับ
การรักษาแบบ
ประคับประคอง 
(palliative care) ไดรับ
การรักษาดวยยากัญชาทาง
การแพทย (รอยละ 5 ขึ้น
ไป) 

18 โครงการทบทวนการใชยาสํารองหอผูปวย ผลผลติ :1.หอผูปวยมีเทอรโมมิเตอร
เพียงพอใช 

1.รอยละหอผูปวยมี
อุณหภูมิที่จดัเก็บยา
เหมาะสมมากวาหรือเทากับ
รอยละ 90 

20,000 เงนิบํารุง งานบริการเภสัช
กรรม ผูปวยใน 

2.หอผูปวยมีการจัดเก็บสํารองยาท่ี
ถูกตอง 

2.รอยละหอผูปวยมีการ
จัดเก็บสํารองยาทีถู่กตอง
เหมาะสมมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 

ผลลัพธ :มีการนําสงและจัดเก็บยา
เย็นอยางเหมาะสม 

รอยละหอผูปวยมีอณุหภูมิที่
จัดเก็บยาเหมาะสมมากวา
หรือเทากับรอยละ 80 

19 โครงการทบทวนการใช Spill 
Kit/Extravasation Kit และ Emergency 
Drug Kit 

ผลผลิต : จํานวน Emergency Drug 
Kit / Spill Kit / Extravasation Kit 

จํานวน Emergency drug 
kit 10 ชุด / Spill Kit 15 
ชุด / Extravasation Kit 
20 ชุด 

14,000 เงนิบํารุง งานบริการเภสัช
กรรมผูปวยใน 

ผลลัพธ : จํานวน Emergency Drug 
Kit / Spill Kit / Extravasation Kit 
มีเพียงพอใช 

จํานวนครั้งของการเกิด
ความเส่ียงของไมเพียงพอ
เทากับ 0 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

20 โครงการตูยาออกหนวยรวมกับจังหวดัพบ
ประชาชน 

ผลผลิต: สงเสริมการมีสวนรวมของ
โครงการจังหวัด “หนวยบําบัดทุกข
บํารงุสุข สรางรอยยิ้มใหกับ
ประชาชน” ในการมอบตูยาแก
โรงเรียนในพ้ืนที ่

หนวยจังหวัดไดรับตูยาออก
หนวยทันเวลา 

15,000 เงนิบํารุง งานบริการเภสัช
กรรมผูปวยนอก 

ผลลัพธ: บําบัดทุกข บาํรุงสุข สราง
รอยยิ้มใหกับประชาชน 

หนวยจังหวัดไดมอบตูยา
พรอมยาสามัญประจําบาน
แกโรงเรียนในพื้นที่ครบตาม
คําขอ 

สาขาทารกแรกเกิด 
21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  NCPR ผลผลติ :มีการจัดประชุม NCPR บุคลากรเครือขายจังหวดั

ชุมพรเขารวมประชุมรอย
ละ 100 

15,400 เงนิบํารุง คกก.service plan      
สาขาทารกแรกเกิด 

ผลลัพธ :จํานวนทารกแรกเกิดที่เกิด
ในรพ.เครือขายจังหวดัชุมพรไดรับ
การกูชีพทุกราย 

คะแนน Apgar Score ที่ 5 
นาทีของทารก เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 80 

สาขาการพัฒนาคุณภาพบริการสาขามะเร็ง 
22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจาหนาที่

เครือขายสาขามะเร็ง 
ผลผลิต :บุคลากรเขารวมโครงการ
อบรมใหความรูเรื่องการรักษาผูปวย
โรคมะเรง็ 5 อันดบั 

บุคลากรเขารวมโครงการ
อบรมรอยละ 80 

20,000 เงนิบํารุง คกก.service plan      
สาขามะเร็ง 

ผลลัพธ :บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในระบบการรักษาโรคมะเร็ง 5 
อันดับแรกที่พบใน จ.ชุมพร 

บุคลากรมีความรูเพิ่มมาก
ขึ้นรอยะละ 80 

23 โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน ผูปวยมะเร็งเตานม ผลผลติ:จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูปวยและญาติเขารวม
โครงการรอยละ 80 

  ไมใชงบ คกก.service plan      
สาขามะเร็ง 



แผนปฏิบัติการ 65 | 17 
 

ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ผลลัพธ :มีผูปวยจิตอาสาที่มีคณุภาพ
และสามารถเปนตนแบบแกผูปวย
มะเร็งเตานมคนอื่นๆได 

รอยละ 80 ของผูปวยจิตอา
สามีคณุภาพและสามารถ
เปนตนแบบได 

24 โครงการพัฒนาความรูและทักษะการใหยาเคมี
บําบัด 

ผลผลิต:จํานวนกลุมเปาหมายเขารวม
โครงการพัฒนาความรูและทักษะการ
ใหยาเคมีบําบัด 

รอยละ 80 ของบุคลากรเขา
รวมโครงการ 

1500 เงินบํารุง คกก.service plan      
สาขามะเร็ง 

ผลลัพธ :ผูเขารวมประชุมมีทักษะใน
การใหยาเคมีบําบัดและการจัดการ
ภาวะแทรกซอนและการจัดการเมื่อ
ยาเคมีบําบัดรั่วซึมและหกได 

กลุมเปาหมายมีความรู
เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 80 

สาขาการดูแลแบบประคับประคอง 
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพบุคลากร

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเมอืงชมุพรใน
การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

ผลผลิต:พยาบาลและเจาหนาที่
สาธารณสขุ ผูปฏิบติังานการดูแล
ผูปวยแบบประคับประคองเครือขาย
สุขภาพอําเภอเมอืงชมุพรเขารวม
โครงการ 

จํานวนพยาบาลและ
เจาหนาที่สาธารณสขุเขา
รวมโครงการ มากกวา รอย
ละ 80 

8,500 เงินบํารุง คกก.service plan 
สาขาการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

ผลลัพธ : 1ผูปวยระยะ
ประคับประคองในพื้นที่บริการไดรับ
กิจกรรม Family meeting  และ 
Advance care planning 

มากกวารอยละ 50 ของ
ผูปวยไดรับกิจกรรม 
Family meeting  และ 
Advance care planning 

2.บุคลากรที่เขารวมอบรมสามารถ
สาธิตยอนกลับการใชเครื่องใหยา 
Syringe  driver 

รอยละ 100 ของผูเขารวม
อบรมสามารถสาธิต
ยอนกลับการใชเครื่องใหยา 
Syringe  driver 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

26 โครงการติดตามเสริมพลังแลกเปลีย่นเรียนรู
การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

ผลผลิต:แพทย พยาบาลและ
ผูปฏิบัติงานการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองเครือขายสขุภาพ
อําเภอเมืองชมุพรเขารวมโครงการ 

จํานวนแพทยพยาบาลและ
บุคลากรเขารวมโครงการ 
มากกวา รอยละ 80 

35,000 เงนิบํารุง คกก.service plan 
สาขาการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

ผลลัพธ : 1ผูปวยระยะ
ประคับประคองไดรับการบรรเทา
อาการดวยยา Opioids 

มากกวารอยละ 50 ของ
ผูปวยระยะประคับประคอง
ไดรับการบรรเทาอาการ
ดวยยา Opioids 

2.ผูปวยระยะประคับประคองไดรับ
การติดตามดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

มากกวารอยละ 50 ของ 
ผูปวยระยะประคับประคอง
ไดรับการติดตามดูแล
ตอเนื่องที่บาน 

สาขาศัลยกรรมกระดูก 
27 โครงการผาตัดรักษาผูปวยท่ีบาดเจ็บเสนเอ็นที่

หัวเขาและหัวไหลดวยวิธีสองกลอง 
ผลผลิต :มีผูเชี่ยวชาญเขามารักษา
และสอนการผาตัด 

12 ครั้ง 48,000 เงนิบํารุง นพ.พยัพพยัพพา
นนท 

ผลลัพธ :ลดการสงตัวผูปวย รอยละ 100  

สาขาศัลยกรรม 
28 โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสดวยกลอง 

Colonoscopy 
ผลผลิต :อาสาสมัครสาธารณสขุ 
คนหา คดักรองมะเร็งลําไสใหญและ
ไสตรงโดยวิธี Fit test  แกประชาชน
อาย ุ50-70 ปและไมซ้ํารายเกาปที่
แลว 

รอยละ 80 1,000 เงนิบํารุง คกก.service plan     
สาขาศัลยกรรม 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ผลลัพธ :ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมี
ผลตรวจผิดปกติไดรับการตรวจ
ยืนยนัดวยกลอง Colonoscopy 

รอยละ100 

29 โครการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและ
ลําไสตรง 

ผลผลิต/ผลลัพธ :ประชากร
กลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัด
กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรงดวย
วธิ ีFit test  

รอยละ 80 100,000 เงินบํารุง คกก.service plan     
สาขาศัลยกรรม 

30 โครงการพัฒนาความรูและทักษะการดูแล
ผูปวยผาตัดแบบวันเดียวกลับและการผาตัด
แบบแผลเล็ก 

ผลผลิต :ผูเขารวมประชุมมีความรู
ความเขาใจในการดูแลผูปวยผาตดั
แบบวันเดียวกลับและการผาตัดแบบ
แผลเล็ก( ODS&MIS) 

มากกวารอยละ 80 8,000 เงินบํารุง คกก.service plan     
สาขาศัลยกรรม 

ผลลัพธ :ผูเขารวมประชุมมีทักษะใน
การดูแลผูปวยผาตดัแบบวันเดียว
กลับและการผาตัดแบบแผลเล็ก      
( ODS&MIS) 

มากกวารอยละ 80 

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :แผลและการ
ดูแลบาดแผล       ( Wound care) 

ผลผลิต :ผูเขารวมประชุมมีความรูใน
การทําแผลและดูแลบาดแผล 

มากกวารอยละ 80 6,000 เงินบํารุง คกก.service plan     
สาขาศัลยกรรม 

ผลลัพธ :ผูเขารวมประชุมมีทักษะใน
การในการทําแผลและดูแลบาดแผล 

มากกวารอยละ 80 

สาขาการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ 
32 โครงการใหความรูเร่ืองการรับบริจาคอวัยวะ

และดวงตา 
ผลผลิต :กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80 

6,800 เงินบํารุง คกก.สาขาการรับ
บริจาคและปลูกถาย

อวัยวะ ผลลัพธ :จํานวนผูบรจิาคอวัยวะ
เพิ่มขึ้น 

ผูบริจาคอวยัวะจากภาวะ
สมองตายอยางนอย 2 ราย 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

สาขาจักษุวิทยา 
33 โครงการเด็กไทยสายตาด ี2566 1.มีการคัดกรองสายตาเด็กไทยชั้น

ประถมศึกษาปที ่1-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
2.เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีสายตาผิดปกติพบ
จักษุแพทย 
3.เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 -ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีสายตาผิดปกติตอง
ใสแวนไดรับแวนตาในเวลาที่เหมาะสม 

อัตราการคัดกรองสายตา
เด็กไทยป.1- ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 รอยละ 80 
-อัตราการไดพบจักษุแพทย 
รอยละ 80 
-อัตราเด็กที่ไดรับแวนตา รอย
ละ 100 

110,000 เงินบํารุง คกก.service plan     
สาขาจักษุวิทยา 

ศูนยวางแผนจําหนายผูปวย       
34 โครงการสรางการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการวางแผนจําหนายผูปวยติดเตียง 
ผลผลิต :เจาหนาที่เขารวมกิจกรรม มากกวารอยละ80 25,000 เงินบํารุง ศูนยวางแผน

จําหนายผูปวย ผลลัพธ :1.มีแนวทางการวางแผน
จําหนายกลุมโรครวมกันใน
เครือขายจ.ชุมพร 

1.อยางนอย 7 กลุมโรค 
ตามมาตรฐานงาน QA และ 
Service Plan 

2.ลดอัตราการ Readmit 2.อัตราการ Readmit 
ลดลง 10% จากป 2565 

สาขาแพทยแผนไทย 
35 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองคความรูแก

บุคลากรผูปฏิบติังานในการดูแลสุขภาพตาม
หลักแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ
รวมพิธีไหวครแูพทยแผนไทย 

ผลผลิต : จํานวนผูเขารวมอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรู
แกบุคลากรผูปฏิบติังานในการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทยแผนไทย
การแพทยพ้ืนบาน และรวมพิธีไหว
ครแูพทยแผนไทย 

จํานวนผูอบรม 
(ราย) 

30,000 เงินบํารุง กลุมงานแพทยแผน
ไทย 

ผลลัพธ :    - ผูเขาอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพองคความรูแก

คะแนนทดสอบหลังการ
อบรม 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

บุคลากรผูปฏิบตัิงานในการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทยแผนไทย
การแพทยพ้ืนบาน มีองคความรู
เพิ่มขึ้น                 - จัดอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรู
แกบุคลากรผูปฏิบติังานในการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทยแผนไทย
การแพทย พ้ืนบาน และรวมพิธีไหว
ครแูพทยแผนไทย    - ผูเขาอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรู
แกบุคลากรผูปฏิบติังานในการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทยแผนไทย
การแพทยพ้ืนบาน มีความพึงพอใจ
เพิ่มมากขึ้นในการเขาอบรม 

จํานวนครั้งการจัดโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจ 

งานธนาคารเลือด       
36 โครงการรับบรจิาคโลหิตนอกสถานท่ี 1.รอยละของการออกหนวยรับ

บริจาคโลหิต 
รอยละ 80  264,000 เงินบํารุง กลุมงานเทคนิค

การแพทย 
2.รอยละของจํานวนผูบริจาคโลหิต
นอกสถานที่จํานวนโลหิตที่ไดรับ
บริจาค 
 
 
 
 
 

รอยละ 80  จํานวนโลหิต 
6,400 ยูนิต 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

เปาประสงค :  2. เพื่อใหประชาชนปลอดภัย เจาหนาที่ปลอดภัย 
กลยุทธ :  3. พัฒนาคุณภาพตาม SIMPLE 

KPI : 3. ตัวชี้วัด SIMPLE ผานเกณฑ 
1 ความรูพ้ืนฐานการบริหารความเสี่ยงใน

โรงพยาบาลคณุภาพ 
หนวยงานมีการดักจับและสามารถ
คนหาความเสี่ยงหนางานได 

รอยละของความเสี่ยงท่ีถูก
บันทึกผานโปรแกรม 

44,000 เงินบํารุง ศนูยคุณภาพ 

เปาประสงค :  3. โรงพยาบาลไดรับการรับรองคณุภาพ 
กลยุทธ :  4. ขับเคล่ือนองคกรใหผาน มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re Accredit ครั้งที่ 2 
KPI : 4. ผานการ Re accredit 

1 โครงการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย(LA)  จากทีม
ประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการจังหวดัชุมพร 

1.หองปฏิบัติการรายงานผลตรวจได
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

1.ผานการควบคุมคุณภาพ
ภายในและภายนอกทุกการ
ทดสอบระดับดีถึง ดีมากทุก
การทดสอบ 

5,500 เงินบํารุง กลุมงานเทคนิค
การแพทย 

2.เจาหนาที่ไดรับคําแนะนําและ
ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจ
วเิคราะหทางหองปฏิบัติการ 

2.เจาหนาที่มีความรูและ
ทักษะเพ่ิมขึ้นในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
เทคนิคการแพทย๒๕๖๐ 

3.รักษามาตรฐานเทคนิคการแพทย
๒๕๖๐จากสภาเทคนิคการแพทย
แหงประเทศไทย 

3.ผานการตรวจประเมิน
ได>๗๐ขอจาก๑๐๐ ขอ 

2 โครงการเตรียมความพรอมกอน      
Re-accreditation   

บุคลากรโรงพยาบาลและทีมนําทกุ
ทีมมีความพรอมเพ่ือเตรียมรับการ 
Re-Accreditation 

ผานการรับรองคุณภาพจาก
สรพ. ในป 2565 

81,800 เงินบํารุง ศนูยคุณภาพ 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
พัฒนาคณุภาพ 

ผูปฏิบัติงานทางคลินิก / ระบบ
สําคัญ 

ทีมนําคุณภาพมีการรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่องทุก 3 เดือน 

66,000 เงินบํารุง ศนูยคุณภาพ 

4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการนํามาตรฐาน
สูการปฏิบัต ิ

ผลผลิต: มีรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเน่ืองมีระบบติดตาม
การดําเนินงานคุณภาพผูปฏิบัติงาน
ทางคลินิก / ระบบสําคญั 

ทีมนําคุณภาพมีรายงานการ
ประเมินตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

68,600 เงนิบํารุง ศนูยคุณภาพ 

ผลลัพธ : มีรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเน่ืองมีระบบติดตาม
การดําเนินงานคุณภาพ 

5 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติกาการพัฒนาคุณภาพ
บริการดวยกระบวนการ CQI 

ผลงานวิชาการจากการพัฒนา
คุณภาพไดรับการเผยแพรต้ังแต
ระดับจังหวดัขึ้นไป 

จํานวนผลงานวชิาการจาก
การพัฒนาคุณภาพบริการ
ถูกนําเสนอเผยแพรระดับ
จังหวัดขึ้นไป 

46,550 เงินบํารุง ศนูยคุณภาพ 

6 โครงการเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจโดยสมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2566 

การประชุมรับการเยี่ยมสํารวจจาก
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

ผานการรับรองคุณภาพจาก
สรพ. ในป 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,900 เงินบํารุง กลุมงานเภสัชกรรม 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนา PCC และ PCU เครือขายสามารถใหบริการรักษาระดบัปฐมภูมิอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค :  4. เพื่อใหประชาชนเขาถึงและสามารถใชบริการระดับปฐมภมูิ ในสถานบริการเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ :  5. สรางความพรอมดานบุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริการและการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแมขาย 
KPI : 5. สัดสวนผูปวยนอกที่มารับบริการที่ PCC และ PCU เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลแมขาย 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์
ปงบประมาณ 2566   

หนวยบริการปฐมภูมิผานการ
ประเมินคุณภาพ 

รอยละ 75 80,000 เงนิบํารุง กลุมงานเวชกรรม
สังคม 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและทบทวนทักษะการตรวจ
พัฒนาการเด็กโรงพยาบาลชมุพรเขตรอุดม
ศักดิ์ปงบประมาณ 2566 

ผูรับผิดชอบงานฯ เขารวม ไดผาน
การทํากิจกรรมครบทั้ง 6 ฐานการ
เรียนรู 

รอยละ100 20,000 เงินบํารุง กลุมงานเวชกรรม
สังคม 

3 โครงการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กตั้งครรภ
คุณภาพอําเภอเมืองชุมพร 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ปงบประมาณ 
2566 

ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก
ของสถานบริการสาธารณสขุใน
เครือขายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุม
ศักดิ์และบุคลากรผูมีสวนรวมในงาน
อนามัยแมและเด็กประชุม 4 คร้ัง/ป 

รอยละ80 20,000 เงนิบํารุง กลุมงานเวชกรรม
สังคม 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ผูสูงอาย ุ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ปงบประมาณ 
2566 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบงานฯ ไดมีการฝกทําการ
ประเมินดวยตนเอง 

รอยละ100 9,550 เงนิบํารุง กลุมงานเวชกรรม
สังคม 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

เปาประสงค :  5. เพื่อลดความแออดัในโรงพยาบาล 
กลยุทธ :  6. จัดระบบการเขาถึงบริการตามความเหมาะสมของระดับการเจ็บปวย 
KPI :  6.สัดสวนผูปวย  NCDs ที่เขารับการรักษาที่ PCC และ PCU เทียบกับโรงพยาบาลแมขาย 

1 โครงการอบรมฟนฟูและนิเทศติดตามการดูแล
ตอเนื่องที่บานคณุภาพ 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ปงบประมาณ 
2566 

อัตราความครอบคลมุการเยี่ยมบาน รอยละ 80 50,000 เงินบํารุง กลุมงานการ
พยาบาลชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย รองรับ Digital Transformation 
เปาประสงค :  6. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็ว สะดวก ถูกตอง ดวยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
กลยุทธ :  7. พัฒนาระบบการใหบริการ E-Health 
KPI : 7. ผานเกณฑ Smart Hospital ของกระทรวง 

 1 พัฒนาระบบ IPD paperless มีการใชใบสั่งยาและเวชระเบียนใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส 

รอยละ100 15,000,000 เงนิบํารุง กลุมงานสารสนเทศ
ทางการแพทย 

เปาประสงค :  7. เพื่อใหระบบขอมูลสารสนเทศของโรงพยาบาลถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน 
กลยุทธ :  8. ปรับระบบ HIS (Hospital Information System) ของโรงพยาบาล 
KPI : 8. ความถูกตองของขอมูลการเรียกเก็บทุกสิทธิ ์

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
โปรแกรมการสงขอมลูเพ่ือเรียกเก็บคา
รักษาพยาบาล 

ขอมลูการเรียกเก็บทุกสิทธิ์มีความ
ถูกตอง 

รอยละ 80 50,000 เงนิบํารุง ศูนยจัดเก็บรายได
และกลุมงาน
สารสนเทศทาง
การแพทย 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

KPI : 9. ขอมูล 43 แฟม มีความถูกตอง 

1 พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล ขอมูล 43แฟมมีความถูกตอง รอยละ 80 - ไมใชงบ กลุมงานสารสนเทศ
ทางการแพทย 

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค :  8. เพื่อใหโรงพยาบาลมีความมั่นคงดานการเงินการคลัง 
กลยุทธ :  9. เพิ่มรายรับของโรงพยาบาล 
KPI : 10. รอยละของรายรับทุกกองทุนเพิ่มขึ้นตอป 

1 เพิ่มการบริการหองพิเศษ ปริมาณผูรับบริการเพ่ิมขึ้น รอยละของรายไดหองพิเศษ
เพิ่มขึ้น 10% 

- ไมใชงบ คณะกรรมการหอง
พิเศษ 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บแตละกองทุน ปริมาณการจัดเก็บรายไดแตละ
กองทุนเพ่ิมขึ้น 

รอยละของรายไดในการ
จัดเก็บเพ่ิมขึ้น 20% 

- ไมใชงบ คกก.บริหารการเงิน
การคลัง 

3 ตรวจสุขภาพเชิงรุก ปริมาณรายไดเพ่ิมขึ้น รายได 2,000,000 บาทตอ
ป 

- ไมใชงบ งานอาชีวเวชกรรม 

4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดผูปวยใน ปริมาณรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละของรายไดเพ่ิมขึ้น
10% 

- ไมใชงบ คกก.บริหารการเงิน
การคลัง 

5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดผูปวยนอก ปริมาณรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละของรายไดเพิ่มขึ้น 
10% 

- ไมใชงบ คกก.บริหารการเงิน
การคลัง 

6 ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน ปริมาณรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละของรายไดเพ่ิมขึ้น 
30% 

- ไมใชงบ คกก.ตรวจสอบเวช
ระเบียน 
 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพเวชระเบียนและระบบการเรียกเก็บ
คาใชจาย โรงพยาบาลชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์
ปงบประมาณ 2566 

ผลผลิต :บุคลากรที่เขารวมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพเวชระเบียนแบะระบบการ
เรียกเก็บคาใชจาย 

เวชระเบียนมีความถูกตอง 
สมบูรณและสามารถ
ตรวจสอบได 

153,822 เงินบํารุง คกก.ตรวจสอบเวช
ระเบียน 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ผลลัพธ : มีความรูความเขาใจใน
ขั้นตอนกระบวนการตางๆ ของเวช
ระเบียนท่ีถูกตอง สมบูรณและ
สามารถตรวจสอบได 

กลยุทธ :  10. ลดรายจายของโรงพยาบาล 
KPI : 11. รอยละของการจัดซื้อ 8 คลังหลัก ลดลงตอป 

1 ลดปริมาณ Stock ในคลังหลัก มูลคาคงคลังไมเกิน 60 วัน รอยละของมูลคาคงคลัง ≤ 
60 วัน 

  ไมใชงบ คกก.บริหารคลัง
พัสด ุ

กลยุทธ :  11. บริหารคลังอยางมีประสิทธิภาพ 
KPI : 12. มีการเบิกจายรายการวัสดุผานระบบ IT 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง โปรแกรม BMS-HOSxP XE รอยละการเบิกจายผาน
ระบบ IT 90% 
 

  ไมใชงบ คกก.บริหารรพ.
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ยุทธศาสตรที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard 

เปาประสงค :  9. เพื่อใหเจาหนาท่ีมีความผูกพันและภักดีตอองคกร 
กลยุทธ :  12. ใช HR Scorecard ในการบริหารทรัพยากร 
KPI : 13. ผานเกณฑ HR Scorecard 5 มิต ิ

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและ
ระงับอัคคภีัยการฝกซอมอพยพหนีไฟ 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ประจําป
งบประมาณ 2566 

ผลผลิต :ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปองกันและระงับอัคคภีัยการฝกซอม
อพยพหนีไฟ 

ปละ  1  ครั้ง      50,000  เงนิบํารุง กลุมงานบริหาร 

ผลลัพธ :1.มีผูเขารวมการฝกอบรม 
ทั้ง 2 รุนจํานวน  240  คน 

ผูเขารวมการฝกอบรมทั้ง 2 
รุนไมนอยกวา 192 คน 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

2.ผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจ
และสามารถปฏิบัตไิด 

ผูเขารวมฝกอบรมมีความรู
สามารถปฏิบัตไิดในระดับด ี

2 โครงการอบรมใหความรูดานวินัยและการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

ผลผลิต : ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรูความเขาใจในการจัดอบรม
ครั้งนี้ 

รอยละของจํานวนผูเขารับ
การอบรม (รอยละ 80) 

7,800 เงินบํารุง กลุมงานบริหาร 

ผลลัพธ :ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจทางดานจริยธรรม การ
รักษาวินัยและการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

เรื่องรองเรียนและการ
กระทําผิดวินัยลดลง (รอย
ละ 50) 

3 โครงการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ผลผลิต : 1.กลุมเปาหมายไดรับการ
ตรวจสุขภาพประจําป 

1.รอยละของจํานวน
กลุมเปาหมายเขารวมตรวจ
สุขภาพ (มากกวารอยละ 
80) 

354,430 เงินบํารุง กลุมงาน 
อาชีวเวชกรรม 

2.กลุมเปาหมายมคีวามพึงพอใจใน
การรับบริการตรวจสุขภาพประจําป 

2.รอยละของกลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจในการรับ
บริการตรวจสุขภาพ
ประจําป (มากกวารอยละ 
80) 

3.บุคลากรสิทธปิระกันสังคมไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปากและฟน  
(ยอด 727 คน×900 บาท=654,300
บาท) 

รอยละของบุคลากรสิทธิ
ประกันสังคมเขารวมตรวจ
สุขภาพชองปากและฟน 
(มากกวารอยละ 80) 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ผลลัพธ : 1.ทราบถึงภาวะสขุภาพ
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ ์

1.มีฐานขอมลูสภาวะ
สุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ ์(ระบุภาวะสุขภาพ ได
กลุมปกต ิกลุมเสีย่ง กลุม
ผิดปกติ) 

2.ไดแนวทางในการดูแลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสขุภาพและติดตามภาวะ
สุขภาพของบุคลากร 

2.มีแนวทางในการดูแล
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตดิตามภาวะ
สุขภาพของบุคลากรที่เขา
รับการตรวจสุขภาพ (รอย
ละ 100) 

3.ไดแนวทางในการตรวจสขุภาพชอง
ปากและฟนของบุคลากรสิทธิ
ประกันสังคม 

3.มีแนวทางในการตรวจ
สุขภาพชองปากและฟนของ
บุคลากรสิทธิประกันสังคม 
(1ฉบับ) 

4.รายงานผลการตรวจสุขภาพชอง
ปากและฟน 

4.มีรายงานผลจํานวนยอด
และคาใชจายของการตรวจ
สุขภาพชองปากและฟน 
(1ฉบับ) 
 

4 โครงการคัดกรองวณัโรคปอดโดยการเอกซเรย
ในบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลชมุพร
เขตรอุดมศักดิ ์

ผลผลิต: 1.บุคลากรทางการแพทย
ไดรับการคัดกรองวณัโรคโดยการ
เอกซเรยปอด 

1.รอยละของบุคลากรทาง
การแพทยเขารวมคัดกรอง
วณัโรคโดยการเอกซเรย
ปอด (รอยละ 90) 

 - ไมใชงบ กลุมงาน 
อาชีวเวชกรรม 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ผลลัพธ :1.รายงานผลการคัดกรอง
วณัโรคปอดในบุคลารกรกลุมเสี่ยง 

1.มีรายงานผลการคัดกรอง
วณัโรคป 2566 (1เลม) 

2.ไดรูปแบบ WI/CPG ในการคัด
กรองวัณโรค 

2.มีเอกสาร WI/CPG ใน
การคัดกรองวัณโรค 
(1ฉบับ) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูควบคุมและ
ผูปฏิบัติงานระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์

ผลผลิต :1.  กลุมเปาหมายไดรับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

1. รอยละกลุมเปาหมาย
ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานระบบบําบัด
น้ําเสยี (รอยละ 80) 

21,900 เงินบํารุง  กลุมงาน 
อาชีวเวชกรรม 

ผลลัพธ :1. มีการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดานระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข 1 ครั้ง/ป 

1. จานวนคร้ังในการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ระบบบําบัดน้ําเสีย (1 คร้ัง/
ป) 

2. มีแนวทางในการดูแลระบบบําบัด
น้ําเสยี 

2. จัดทําแนวทางในการ
ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย (1 
ฉบับ) 

6 โครงการฉีดยาวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย 

ผลผลิต :1. บุคลากรทางการแพทย
ไดรวมเขาโครงการ 

รอยละของจํานวนผูเขารวม 120,000  เงินบํารุง กลุมงาน 
อาชีวเวชกรรม 

ผลลัพธ: 1.บุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ไดรับวัคซนีไขหวดัใหญตามฤดูกาล 

1. รอยละของเขารวมไดรบั
วคัซีนไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาล 

2.บุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ลด
ความรุนแรงการเจ็บปวยจาก
ภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ

2. รอยละของผูเขารวมลด
ความรุนแรงจากการ
เจ็บปวยจาก
ภาวะแทรกซอนของโรค
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ตามฤดูกาล ไขหวัดใหญ 

3. บุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มี
ความพึงพอใจในการรับบริการฉีด
วคัซีนไขหวัดใหญ 

3. รอยละของผูเขารวมมี
ความพึงพอใจในการรับ
บริการฉีดวคัซีนไขหวดัใหญ 

7 ประชุมวิชาการการจัดเก็บและนําสงสิ่งสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการ 

1.เจาหนาที่มีความรูความเขาใจใน
การเก็บสิ่งสงตรวจอยางมีคุณภาพ 

1.ตัวแทนจากหอผูปวยเขา
รวมโครงการ 100 % 

4,750 เงินบํารุง  กลุมงาน 
เทคนิคการแพทย 

2.หองปฏิบัติการไดรับสิ่งสงตรวจที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการตรวจ
วเิคราะห 

2.อัตราปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
จากหนวยงานภายนอก(หอ
ผูปวย)<0.5 % 

8 โครงการพิธีรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 
2565 

ผลผลิต :ผูไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
ประจําป 2565 ไดเขารวมโครงการ 

จํานวนผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน
สายสะพายประจําป 2565 
ที่เขารวมโครงการ รอยละ 
100 

6,000 เงินบํารุง กลุมงาน 
ทรัพยากรบุคคล 

ผลลัพธ :ผูเขารวมโครงการไดรบัการ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณได
ถูกตอง 

ผูเขารวมโครงการมีความรู
และประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณได
ถูกตองรอยละ 100 

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่กลุม
ภารกิจดานการพยาบาล 

ผลผลิต: พยาบาลและผูชวยเหลอื
คนไขเขารับการอบรม 

จํานวนพยาบาลและผู
ชวยเหลอืคนไขเขารับการ

111,900 เงินบํารุง กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

อบรมมากกวารอยละ 80 

ผลลัพธ :อุบัติการณความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น 

จํานวนขอรองเรียนดาน
พฤติกรรมนอยกวา ป 2565 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทางการ
พยาบาล 

ผลผลิต :จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80 

25,000 เงนิบํารุง กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 

ผลลัพธ :ผูเขาประชุมมีสมรรถนะ
ดานการบริหารทางการพยาบาลผาน
เกณฑ 

คะแนนสมรรถนะดานการ
บริหารทางการพยาบาล≥
รอยละ 80 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล : 
Nursing Quality Meeting 

ผลผลิต :จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80 

20,000 เงนิบํารุง กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 

ผลลัพธ :จํานวนผลงานการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล วจัิย  CQI 
นวัตกรรม 

มีจํานวนผลงานหนวยงาน
ละ 1 เรื่อง 

ผลลัพธ : Risk Profile/Risk Matrix 
ระดับหอผูปวย 

รอยละ 80 ของ หอผูปวย 
มี Risk Profile/Risk 
Matrix  

12 โครงการพัฒนาความสมบูรณของเวชระเบียน
สําหรับพยาบาล 

ผลผลิต :กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ 

จํานวนผูเขารวมประชุม
ครอบคลมุทุกหนวยงาน
มากกวารอยละ 80 

4,900 เงินบํารุง กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 

ผลลัพธ :ผูรวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ 

คุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนในสวนของ
พยาบาลมากขึ้น≥รอยละ 
85 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

13 โครงการพัฒนาการใชกระบวนการพยาบาล
และการบันทึก 

ผลผลิต :กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ 

จํานวนผูเขารวมประชุม
ครอบคลมุทุกหนวยงาน≥
รอยละ 80 

6,300 เงินบํารุง กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 

ผลลัพธ :สามารถบันทึกทางการ
พยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาล
ไดถูกตอง 

คะแนนการใชกระบวนการ
พยาบาลและการบันทึก≥
รอยละ 80 

14 โครงการจางเหมาพนักงานชวยเหลือคนไขและ
พนักงานบริการ(ความสะอาด) 

ผลผลิต :มีจํานวนพนักงานชวยเหลือ
คนไขตามกรอบที่ตองการ 

จํานวนพนักงานชวยเหลอื
คนไขปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมาย≥ 80 

4,104,000 เงนิบํารุง กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 

ผลลัพธ :ผูปวยมีความพึงพอใจเม่ือ
รับบริการ 

ผูปวยมีความพึงพอใจเมื่อ
รับบริการ ≥รอยละ 80 

15 โครงการประชุมรับตรวจราชการและนิเทศงาน
กระทรวงสาธารณสุขป 2566 

ผลผลิต: กลุมเปาหมายเขารวม
ประชุมตามกําหนด 

รอยละ 80 40,000 เงนิบํารุง กลุมงานยุทธศาสตร
และแผนงาน

โครงการ ผลลัพธ :ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 

มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 

16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลูกหมอพร ใส
ใจสขุภาพ" 

ผลผลิต :เจาหนาที่รพ.ชมุพรฯเขา
รวมโครงการ 

เจาหนาที่รพ.ชุมพรฯเขา
รวมรอยละ 50 

400,000 เงินบํารุง กลุมงานยุทธศาสตร
และแผนงาน

โครงการ ผลลัพธ :เจาหนาที่รพ.สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานสุขภาพได 

เจาหนาที่รพ.ชุมพรฯมี
พฤติกรรมดานสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดาํเนินงาน
กลุมวยั 

ผลผลิต : จํานวนผูเขารวมประชุม 
ผลลัพธ : มีการดําเนินงาน วัยทํางาน
ในทิศทางเดียวกัน 

ผูเขารวมประชุม>รอยละ80 
ผลการดําเนินงานผาน
ตัวชี้วัด>รอยละ 80 

5,000 งบ PP กลุมงานสขุศึกษา
และเวชกรรมสังคม 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

18 โครงการปฐมนิเทศเจาหนาท่ีใหมปงบประมาณ 
2566 

1.จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการ 
2.ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการ
จัดโครงการและความรูที่ไดรับ 

1. รอยละของเจาหนาที่ใหม
ที่เขารวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของ
เจาหนาที่ใหมตอการจัด
โครงการและความรูท่ีไดรบั 

50,000 เงนิบํารุง คณะกรรมการ
บริหารการพัฒนา
ทรัยพยากรบุคคล 

19 โครงการประชุมถายทอดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ป 2566 

ผลผลิต : มีการจัดถายทอดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร ป 2566 
ผลลัพธ : ผูเขารวมประชุมมีความ
เขาใจนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
สามารถนาํไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ผูเขารวมประชุมมีความ
เขาใจนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร สามารถนําไป
ปรับใชในการปฏิบัติงาน 

14,000 เงนิบํารุง กลุมงานยุทธศาสตร
และแผนงาน

โครงการ 

20 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการของโรงพยาบาลชมุพรเขตร
อุดมศักดิ ์

ผลผลิต : ผูเขารวมโครงการได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการของโรงพยาบาล 
ผลลัพธ : โรงพยาบาลมีแนวทาง
ระบบสนบัสนุนบริการท่ีมีคุณภาพ 

โรงพยาบาลมีแนวทาง
ระบบสนบัสนุนบริการที่มี
คุณภาพ 

60,000 เงนิบํารุง กลุมงาน 
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2566 

ผลผลิต :มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 2566 
ผลลัพธ : ผูเขารวมประชุมมี
แผนปฏิบัติการที่สามารถนําไปปฏบิัติ
ได 
 
 
 

โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติ
การที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ได 

9,000 เงินบํารุง กลุมงานยุทธศาสตร
และแผนงาน

โครงการ 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

ยุทธศาสตรที่  6. ยกระดับศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิสูระดับชาติและนานาชาต ิ

เปาประสงค :  10. เพื่อยกระดับศักยภาพนกัศึกษาแพทย 
กลยุทธ :  13.พัฒนาการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยของนักศกึษาแพทยทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ
KPI :14. รอยละ ของผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทยที่ไดนําเสนอที่ไดนําเสนอระดับชาติและนานาชาต ิ

1 โครงการเยี่ยมบัณฑติ     30,000  งบศูนยแพทยฯ ศนูยแพทยฯ 

2 โครงการประเมินบัณฑิตแพทยเพ่ิมพูนทักษะ     50,000  งบศูนยแพทยฯ ศนูยแพทยฯ 

3 โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลชมุชน ณ 
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวดัชุมพร 

    50,000  งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

4 โครงการนํานักศึกษาแพทยเยี่ยมและทํา
กิจกรรม ณ บานพักคนชรา 

    30,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

5 โครงการนํานักศึกษาแพทยออกหนวยบริการ
สุขภาพแกชมุชน 

    50,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยป4 และ
ผูปกครอง 

    15,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยป1 และ
ผูปกครอง 

    15,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

8 โครงการจัดงานพิธีไหวครูและพิธีรับ
จรรยาบรรณของนักศึกษาแพทย 

    40,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

9 โครงการปจฉิม นศพ.ชั้นปที ่6     50,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

10 โครงการรับนอง     110,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 
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ลําดับ โครงการ ผลผลติ/ผลลัพธ ตวัชีว้ดั งบประมาณท่ี
ใช 

ประเภท
งบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ 

11 โครงการจัดสอบประมวลรายวิชาเวชศาสตร 2 
วิทยาศาสตรคลินิก ประเภท OSCE สําหรับ
นักศึกษาแพทยชั้นปที6่ 

    110,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

12 โครงการวารสารของศนูยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก องคกรแพทยและโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ ์

    140,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

13 โครงการวันมหิดล     40,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

14 โครงการประชุมวชิาการการดูแลผูปวยแบ
งองครวมถายทอดประสบการณจากอาจารย
แพทยสูนักศึกษาแพทย 

    30,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

15 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนและเรียนรูงาน
พัฒนาบุคลากรดานแพทยศาสตรศึกษา 

    50,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงราง
วิจัยสําหรับนักศึกษาแพทยแพทยเพ่ิมพูน
ทักษะอาจารยแพทยและบุคลากรสาธารณสขุ 
จังหวัดชุมพร 

    40,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

17 โครงการมหกรรมคุณภาพวชิาการจังหวัด
ชุมพร ประจําป 2566 

    200,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

18 โครงการวิจัย รอบที่ 1     100,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

19 โครงการวิจัย รอบที่ 2     100,000 งบศูนยแพทยฯ ศูนยแพทยฯ 

 

 



แผนปฏิบัติการ 65 | 37 
 

สรุปงบประมาณ และจํานวนโครงการ เพื่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ ป 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
เงินบํารุง งบอื่นๆ ไมใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น รวมทั้งสิ้น 

โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน 

1.   พัฒนาคุณภาพทางคลินิก 
ระดับทุตยภูม ิตติยภูมใิหมี
มาตรฐาน 

36 1,303,300 - - 8 - 44 1,303,300 

2.  พฒันา PCC และ PCU 
เครือขาย สามารถใหบริการ
รักษาระดับปฐมภมูิอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 179,550 - - - - 5 179,550 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันสมัย รองรับ 
Digital Transformation 

2 15,050,000 - - - - 2 15,050,000 

4.พัฒนาระบบการเงิน การ
คลังใหมีประสิทธิภาพ 

1 153,822 
 

- - 8 - 9 153,822 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตาม HR Scorecard 

20 5,414,980   1 - 21 5,414,980 

6. ยกระดับศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินกิสูระดับชาติ
และนานาชาต ิ

- - 19 1,250,000 - - 19 1,250,000 

รวม 64 22,101,652 19 1,250,000 17  100 23,251,652 
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Timeline การดําเนินการโครงการตามแผนปฏบัิตกิาร  

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศกัดิ์ ปงบประมาณ 2566 


