








Action Plan ตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลมะนัง ปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1   การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพใหม้คีุณภาพมาตรฐาน 
เป้าหมาย( Strategic Gold) ประชาชนสขุภาพด ี

กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

กลยุทธท์ี ่1 สง่เสรมิ
การดแูลสขุภาพ 

1. อตัรามารดาตาย เท่ากบั 0
  
2.อตัราตายปรกิ าเนิด 
9:1,000 

โครงการพฒันาระบบงาน anc คณุภาพ 
กิจกรรม1.เตรียมความพรอ้มระดบัอ าเภอ หน่วยงาน
ภายใน Cup 
1.1 ประชุมชีแ้จงการด าเนินงานแก่เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการ MCH Board 
1.3 ประชุมตดิตามการด าเนินงานทุก ๓ เดอืน 
1.4 ประเมนิคุณภาพงานมาตรฐานอนามยัแม่และเดก็1 ครัง้/ปี 
(รพ.สต.) 
กิจกรรม 2.กลุ่มหญิงตัง้ครรภ ์
2.1 ดแูล ตดิตามการฝากครรภค์รบ 5 ครัง้ 
2.2 สนบัสนุน นม ไข ่เกลอืเสรมิไอโอดนี 
2.3 ดแูลตดิตามหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะซดีทุก 1 เดอืน 
กิจกรรม 3.กลุ่มหญิงคลอดและหลงัคลอด 
3.1 สนบัสนุนคู่มอื DSPM และ DAIM  
3.2 ตดิตามเยีย่มบา้นโดยทมีและเครอืขา่ย 
กิจกรรม 4.กลุ่มทารกแรกเกิด 
4.1 สนบัสนุนคู่มอื DSPM และ DAIM  
4.2 ตดิตามเยีย่มบา้นโดยทมีและเครอืขา่ย 
 
 
 

แพทย ์, จนท.
รบัผดิชอบงาน 
anc 

เงนิบ ารุงรพ. 
 

ม.ีค 64 - 
กย. 64 

ปบฐมภูมิ
(รุ
ษมานีย/์ 
สริิ
กาญจน์) 
 
 

 



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

  1.พฒันาระบบการวางแผนจ าหน่ายในกลุ่มโรค Preterm 

Labour, PIH 

2.ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการคลอดก่อนก าหนด /อาการที่

ตอ้งรบีมา รพ.แกห่ญงิตัง้ครรภท์ีม่ารบับรกิารทุกราย 

3.ประชาสมัพนัธ ์บรกิารฉุกเฉิน 1669 ใหม้ารดาทีม่า Admit 

ดว้ย Preterm labour 

4.ร่วมกบัทมี PCT  ในการทบทวนแนวทางการรบัรกัษาใน

โรงพยาบาล,เกณฑก์ารสง่ต่อ,เกณฑก์ารปรกึษาแพทยเ์ฉพาะ

ทาง/รพ.แม่ขา่ยและตดิตามผลการปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนด 

5.จดัท าสือ่ออนไลน์ เรื่อง Preterm 

6.สง่ขอ้มลู Preterm labour,ใหแ้ก่หน่วยงาน ANC เพื่อวเิคราะห์

ขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข 

7.มกีารจดัซอ้มแผนการดแูลหญงิตัง้ครรภใ์นภาวะฉุกเฉิน 

 

-มารดาPreterm 

 

-หญงิตัง้ครรภท์ีม่า

รบับรกิารทีค่ลนิิก

HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หน้าทีร่พสต. 

,ER,LR 

เงนิบ ารุง  

5,000 บ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.63 

 

 

 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

 

LR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท์ี ่2 พฒันา
ระบบการดแูลโรค
ส าคญัของโรงพยาบาล 

3. อตัรา Cavity Free ในเดก็ 12 
ปี มากกว่ารอ้ยละ 80 

-ตรวจสขุภาพช่องปากเดก็อายุ 12 ปีในโรงเรยีน และประสาน 
อสม. ใหน้ดัเดก็อายุ 12 ปีในพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดเ้รยีนในโรงเรยีนในเขต 
-ใหค้วามรูแ้ละสอนแปรงฟนัในโรงเรยีน 
-รบัเดก็อายุ 12 ปีมารบับรกิารเคลอืบหลุมร่องฟนัและเคลอืบ
ฟลอูอไรดท์ีโ่รงพยาบาล 
-มบีรกิารนดัหมายเดก็อายุ 12 ปีมารบับรกิารอุดฟนั/รกัษาราก
ฟนัทีโ่รงพยาบาล 

เดก็อายุ 12 ปี ใน
เขตรบัผดิชอบของ
โรงพยาบาล 

- ต.ค.63-
ก.ย.64 

ฝา่ยทนั
ตกรรม 

 

 4.อตัราการตายของผูป้ว่ยโรค 1. โครงการพฒันาศกัยภาพทมีกูช้พีฉุกเฉิน (FR) ผูใ้หบ้รกิารและ - ก.ย.63- SP  



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

หลอดเลอืดหวัใจ 
5.อตัราการตายของผูป้ว่ยโรค
หลอดเลอืดสมอง 

2. กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์และใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ว่ย และชมุชน 
 - จดัท าชุดความรู ้เรื่องโรค และระบบบรกิาร EMS แจกจ่าย
ใหก้บัผูร้บับรกิาร ผูน้ าศาสนา อสม. เพื่อประชาสมัพนัธ ์
 - จดับอรด์ใหค้วามรู ้/ป้ายประชาสมัพนัธ ์ทัง้ใน รพ.และชมุชน 
3. สง่เจา้หน้าทีเ่ขา้อบรมเพื่อฟ้ืนฟูความรู ้ทกัษะ การประเมนิ 
และคดักรองผูป้ว่ยกลุ่มวกิฤตแิละฉุกเฉินในกลุ่มโรค STEMI 
‚Stroke ทีโ่รงพยาบาลจดัและนอกโรงพยาบาล 
4. โครงการสรา้งเครอืขา่ยอาสาฉุกเฉินในชุมชน 
5. สง่เสรมิใหค้วามรู ้ฝึกทกัษะ โดยการนิเทศหน้างาน เรยีนรู้
แบบพีส่อนน้อง และจดัใหม้รีะบบพีเ่ลีย้งสอนงาน 
6.กจิกรรม Lean พฒันาระบบสง่ต่อใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
ทนัเวลา 
- ปรบัปรุงแนวทางการดผููป้ว่ย(CPG) STEMI ,Stroke 
- ประเมนิ ตดิตามทบทวนการดแูลผูป้ว่ย STEMI , Stroke ทุก
ราย น าผลการทบทวนมาพฒันาสว่นทีข่าดใหด้ขีึน้ 
 

ผูร้บับรกิารใน 
โรงพยาบาลมะนงั 
รพ.สต.ในเขต
รบัผดิชอบทัง้สี่
แห่ง 

ต.ค.64 ACS/ER 
/เวชกรรม
ก ากบั
ตดิตาม
โดย PCT 

 6. อตัราการเสยีชวีติจาก Sepsis 
รอ้ยละ0 

-โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรูแ้ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนั
และควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลประจ าปี(sepsis) 
 
 
 
-จดัท าCPG / พฒันา CPG ประกาศและน าไปใชทุ้กหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
-พฒันาระบบ Fast Track sepsis ของโรงพยาบาล 
 

-เจา้หน้าที่
โรงพยาบาล
จ านวน ๕๐ คน 
-เจา้หน้าทีร่พ.สต.
จ านวน ๑๐ คน 
 
-จุดคดัแยก/
ER/LR/IPD/OPD-
--จุดคดัแยก/

เงนิบ ารุง 
9,600 บาท 

 นางสนุิสา  
ด าเนียม 

 



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

 
-พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นการคดัแยกผูป้ว่ย 
 
-พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นการประเมนิผูป้ว่ยโดยการใช ้sos 
score  
-พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตัติาม 6 bundle 
-จดัระบบการสง่ต่อผูป้ว่ย Fast Track มปีระกนัเวลาในการตาม 

ER/LR/IPD/OPD 
 
-จุดคดัแยก/ER 
 
-ER/LR/IPD/OPD 
 
-ER/IPD 
 
-บรหิาร/พขร. 
 

 7. อตัราการเสยีชวีติของผูป้ว่ย
วกิฤตฉุกเฉิน(TRIAGE LEVEL 1) 
ภายใน 24 ชัว่โมง รพ.ระดบั 
A,SM1 ทัง้ที ่ER และ ADMIT 
น้อยกว่า รอ้ยละ 12 

1.โครงการซอ้มแผนอุบตัภิยัหมูใ่นชมุชนและโรงพยาบาล 
2. โครงการพฒันาศกัยภาพทมีกูช้พีฉุกเฉิน (FR) 
3. มกีารประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชนเขา้ถงึระบบบรกิาร 1669 
4.โครงการรนณรงคก์ารสวมหมวกกนันอค คาดเขม็ขดันิรภยั 
5.โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรูแ้ละทกัษะ ACLS 
 

ผูใ้หบ้รกิารและ
ผูร้บับรกิารใน 
โรงพยาบาลมะนงั 
รพ.สต.ในเขต
รบัผดิชอบทัง้สี่
แห่ง 

20,100 
เงนิบ ารุง รพ. 

ก.ย.63-
ต.ค.64 

ER  
เวชกรรม 
ตดิตาม
โดย PCT 

 

 8. รอ้ยละจ านวนรอ้ยละผูป้ว่ย
โรคเบาหวานทีค่วบคุมระดบั
น ้าตาลไดด้ ี>= รอ้ยละ 40 
k9 รอ้ยละผูป้ว่ยโรคความดนั
โลหติสงูทีค่วบคมุความดนัโลหติ
ไดด้>ี= รอ้ยละ60 

1.ตรวจสขุภาพประจ าปีในผูป้ว่ย เบาหวาน,ความดนั 
- ตรวจ Check up DM,HT ในผูป้ว่ยทุกราย 
- ทบทวนเคสทีเ่กดิ อุบตักิารณ์เพื่อหาแนว ทางแกไ้ข 
2.ตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางตา ไต เทา้ และช่องปากใน
ผูป้ว่ยเบาหวา 
น 
-ตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางตา ไต เทา้ และช่องปากใน
ผูป้ว่ยเบาหวาน 
3. ประเมนิ CVD risk 

ผูป้ว่ย DM,HT ใน
เขต คป.สอ.มะนงั 

- ไตรมาสที ่
1-2 

NCD /SP 
NCD 
ปฐมภูม ิ
 

 



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

- CXR+EKG 
 10. โรงพยาบาลผ่านการรบัรอง

คุณภาพ HA ขัน้ที ่3 
1. โครงการรบัการประเมนิเพื่อรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(Accreditation) 
1. พฒันาทกัษะการท า RCA อย่างเรยีบง่ายและไดผ้ล 
2. ฟ้ืนฟูความรูก้ารจดัท า Service profile และ Action plan 
3. พฒันาศกัยภาพในการวเิคราะหค์วามเสีย่งตามกระบวนการ 
Care process  
4. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการ มาตรฐานส าคญัจ าเป็น 
5. มะนงั องคก์รแห่งการเรยีนรูสู้คุ่ณภาพทีย่ ัง่ยนื ครัง้ที ่2 
5. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์และจดัท าแผนปฏบิตัิ
ราชการ รพ.มะนงั ปี 2565 
6. พฒันา LA คุณภาพ 

เจา้หน้าทีร่พ. 
 
หน.หน่วยงาน/คก.
ทมีน า 

เงนิบ ารุงรพ. 
145,000 
7,760 
7,760 
7,760 
 
6,460 
21,990 
11,400 
 
50,000 
 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

QMR/ 
RM/PCT 
 
 
 
 
 
 
โนร ี
 
LAB 

 

 11.อตัราความส าเรจ็การรกัษา
ผูป้ว่ยวณัโรค รายใหม ่

1. พฒันาระบบคน้หาผูม้อีาการเขา่ขา่ยวณัโรคใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ และเร่งคน้หาผูป้ว่ยวณัโรคในกลุ่มเสีย่งเป้าหมาย 
1.1.ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อชีแ้จงกลุม่เสีย่งและแนวทางการ
คน้หาผูม้อีาการเขา้ขา่ยในกลุ่มเสีย่ง   
1.2.ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาระบบการสง่ต่อผูป้ว่ยทีม่ี
อาการเขา้ขา่ยจากต าบลมาคดักรองเพิม่เตมิทีโ่รงพยาบาล 
1.3 สรุปผลการคดักรอง (6 เดอืน)  และเร่งรดัคดักรองใน
กลุ่มเป้าหมายทีย่งัไม่ถงึเกณฑ ์
2.พฒันาระบบงานวณัโรคใหผ้่านมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
การดแูลรกัษาวณัโรค 
2.1 จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร  เพื่อแจง้สถานการณ์วณัโรคใน
ปจัจบุนั  รวมทัง้ชีแ้จงมาตรฐานทีใ่ชป้ระเมนิคุณภาพ

1.ผูส้มัผสัวณัโรค
ร่วมบา้น และผู้
สมัผสัใกลช้ดิ 
2.กลุ่มผูป้ว่ยมโีรค
หรอืภาวะเสีย่งต่อ
วณัโรค 
- ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี  
- ผูป้ว่ยเบาหวานที่
ควบคุมน ้าตาล
ไม่ได ้(HbA1c ≥ 
7  FBS ≥ 140 ) 
- ผูป้ว่ยไตวาย

- ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ปฐมภูม ิ  



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

โรงพยาบาลในการดแูลรกัษาวณัโรค เรือ้รงั (CKD) 
- ผูป้ว่ยปอดอุดกัน้
เรือ้รงั ( COPD )                        
- กลุ่มผูป้ว่ยมโีรค
ร่วมหรอืภาวะเสีย่ง
อื่นๆ เช่น โรคพษิ
สรุาเรือ้รงั 

 12. อตัราการใชย้าอย่าง
สมเหตุสมผล RDU ขัน้ที ่2 รพ.
ผ่านเกณฑ ์

1. โครงการพฒันาระบบบรกิารใหม้กีารใชย้าอย่างสมเหตุผล 
- ก าหนดทมีผูร้บัผดิชอบในการขบัเคลื่อนการพฒันาระบบ
บรกิารใหม้กีารใชย้าอย่างสมเหตุผล 
- อบรม สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการรกัษาโรคตดิเชือ้และ
การใชย้าปฏชิวีนะ ใหบุ้คลากรทางการแพทย ์รพ. และ รพ.สต. 
เน้น2 โรค คอือุจจาระร่วงเฉียบพลนัและบาดแผลสด 
- สรา้งความตระหนกัรูข้องบุคลากร รพ. และ รพ.สต. และ
ผูร้บับรกิารต่อการใชย้าอย่างสมเหตุผล 
- ตดิตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั 

จนท.รพ.และ รพ.
สต. 

- ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

คมข า  

กลยุทธท์ี ่3 พฒันา
ระบบการจดัการความ
เสีย่งใหเ้ป็นวฒันธรรม
ความปลอดภยัของ
องคก์ร 

13. จ านวนอุบตักิารณ์ของการเกดิ
ความเสีย่งส าคญั( 9R ,2P ) ระดบั 
E ขึน้ไป เป็น 0 
14. อตัราการเกดิความเสีย่ง
รุนแรง ระดบั 4-5 & F-I ซ ้า เป็น 0 

1. จดัอบรมใหค้วามรูร้ะบบการบรหิารความเสีย่ง  
2.แผนการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่ง 
1.1 ทบทวนและแกไ้ขโปรแกรมความเสีย่ง 
-  ใบรายงานความเสีย่ง 
-  แนวทางการรายงานความเสีย่ง 
1.2 ทบทวน / จดัท า บญัชคีวามเสีย่งของหน่วยงาน 
1.3. ทบทวนปรบัปรุง นโยบาย ขอบเขต คู่มอืการบรหิารความ
เสีย่ง 
1.4.ประชุมคณะกรรมการการบรหิารความเสีย่ง  

ทุกหน่วยงาน
จ านวน 2 รุ่น 

5,500 
เงนิบ ารุงรพ. 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

คณะกรร
มการ
ความ
เสีย่ง 

 



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

    เดอืนละ 1 ครัง้ 
1.5 ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานแก่คณะท างานความ
เสีย่งจากตวัแทนทุกหน่วยงาน 
2.แผนพฒันาการกระตุน้การรายงานความเสีย่ง 
2.1 Risk Round หน่วยงานทุก 3 เดอืน 
2.2 ประชาสมัพนัธ ์จดับอรด์ ใหค้วามรู ้ผลการด าเนินงานและ
การแกไ้ขความเสีย่ง 3 เดอืน ครัง้ 
2.3 จดัการประกวดการรายงานอุบตักิารณ์และมอบรางวลัแด่
หน่วยงานทีม่กีารรายงานอุบตักิารณ์มากทีส่ดุ  จ านวน 3 รางวลั 
3. แผนพฒันาการจดัการการบรหิารความเสีย่ง 
3.1 จดัเวทกีารทบทวน 12 กจิกรรมทบทวน และเวทใีนการท า 
RCA เหตุการณ์ส าคญั ระดบั E, 3  ขึน้ไป 
3.2 รวบรวมใบรายงานอุบตักิารณ์ วเิคราะหใ์บอุบตักิารณ์ความ
เสีย่ง เชื่อมโยงขอ้มลูตามโปรแกรมต่างๆ 
3.3 ก าหนดผูร้บัผดิชอบการตดิตาม แกไ้ข 
4. จดัท า นโยบาย  2 P  และประกาศใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคน
รบัทราบ 
4.1 ทมีน าทีเ่กีย่วขอ้ง ทบทวน  2P  ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิ 
4.2 ชีแ้จงแนวทางปฏบิตัใิหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนรบัทราบ และ
ตดิตามตวัชีว้ดั 
 

 15. อตัราการตเิชือ้ใน รพ. 
0.5/1,000 วนันอน 

-โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรูแ้ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนั
และควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลประจ าปี 
- โครงการซอ้มแผนโรคอุบตัใิหม่  
-จดัท าและพฒันาแนวทางในการปฏบิตักิารพยาบาลงานป้องกนั

เจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งทุก
หน่วยงาน 

เงนิบ ารุงรพ. 
 
6,000 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

IC  



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

และควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
SP- IC -…. 
-พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตักิารพยาบาลตาม
แนวทางทีถู่กตอ้ง 
-สุม่ประเมนิการปฏบิตั ิIC round ทุกหน่วยงานโดยใชแ้บบ
ประเมนิเดอืนละ1 ครัง้ 
-รายงานอุบตักิารณ์/เหตุการณ์ส าคญัทุกครัง้ และสง่
คณะกรรมการRM ทุกเดอืน 
-ท าRCA ในอุบตักิารณ์ทีม่คีวามรุนแรงระดบัE และเหตุการณ์ที่
มคีวามถีม่ากทีส่ดุ 

 16. รอ้ยละความพงึพอใจต่อการ
รบับรกิารในโรงพยาบาล 

- พฒันาการเขา้ถงึ เขา้รบับรกิารทีร่วดเรว็ มตีารางการ
ใหบ้รกิารโรงพยาบาลมะนงั 
มกีารจดัควิช่องทางด่วน Green channel และควิทัว่ไป 
- พฒันาระบบการประเมนิคดักรองเบือ้งตน้ คดัแยกประเภท
ผูป้ว่ยตามปญัหาความเร่งด่วนสง่แผนกหอ้งอุบตัเิหตุ-ปว่ย
ฉุกเฉิน แผนก OPD ทัว่ไป คลนิิกพเิศษและจุดแยกโรค  
- พฒันาการเขา้ถงึในผูป้ว่ยกลุ่มfast track  
- เปิดบรกิารนอกเวลาราชการ OPD นอกเวลาวนัเสาร-์อาทติย์
และวนัหยุดนกัขตัฤกษ,์ บรกิารคลนิิกทนัตกรรม นอกเวลา
ราชการทุกวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี,กายภาพบ าบดั นอก
เวลาราชการทุกวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี
- บรกิารคลนิิกใกลบ้า้นใกลใ้จ ในกลุ่มผูป้ว่ย DM,HT ทีค่วบคุม
ระดบัน ้าตาลและความดนัได ้มกีารสง่ต่อรบัยาทีร่พ.สต.ใน
เครอืขา่ย มแีพทย,์เภสชักร, พยาบาลประจ าคลนิิกออกตรวจ
ตดิตาม1ครัง้/ เดอืน กลุ่มมานิ และกลุ่มแรงงานต่างดา้วไดร้บั

เจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งทุก
หน่วยงาน 

- ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ทมีรระบบ
บรกิาร 

 



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

บรกิารอย่างเท่าเทยีมโดยมทีมีพีเ่ลีย้งคอยดแูล 
- ก าหนดการดแูลผูป้ว่ยเฉพาะกลุ่มเสีย่งตดิเชือ้ระบบทางเดนิ
หายใจ(COVID-19)โดยการเพิม่เจา้หน้าทีค่ดักรองเพิม่พยาบาล
ARI เพิม่จุดแยกโรคตามมาตรฐาน IC 
-เพิม่การประชาสมัพนัธต์ารางการใหบ้รกิารโรงพยาบาลมะนงั 
ทัง้วนัท าการปกตแิละ กรณีวนัหยุดผ่านการสือ่สารทางไลน์
หมู่บา้น Facebook เพิม่ป้ายหน้าหอ้งบตัรแผนกผูป้ว่ยนอกและ
หน้าหอ้งยาโดยการแจง้ล่วงหน้า1 สปัดาห ์
-ลดระยะเวลารอคอยผูป้ว่ยนอก โดยปรบัตารางแพทยเ์วร 
-ตดิป้ายหน้าหอ้งตรวจแจง้ผูร้บับรกิารในกรณีแพทยต์ดิตรวจ
ผูป้ว่ยแผนกอื่นๆ หรอืแพทยล์ากจิ/ลาปว่ย/ตดิประชมุ 
-เพิม่ป้ายทีแ่ผนกประชาสมัพนัธ ์แจง้จ านวนแพทยเ์วร/วนั 
-พฒันาระบบนดั โดยนดัผูป้ว่ยมาช่วงบ่ายยกเวน้ผูป้ว่ยทีต่อ้ง 
NPO  มกีารกระจายเวลานดัของแพทย ์
-แจง้ขัน้ตอนการรบับรกิารทีแ่ผนกต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี์ 2   การพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้สีมรรถนะและมคีวามสขุ 
เป้าหมาย( Strategic Gold) บุคลากรมสีมรรถนะ มคีุณธรรม จรยิธรรม มสีขุภาพดแีละมคีวามสขุ 

กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

กลยุทธท์ี ่4 เสรมิสรา้งวนิยั
คุณธรรมจรยิธรรมแก่บคุลากร 
และความผกูพนัในองคก์ร 

17. รอ้ยละ
บุคลากรมี
สมรรถนะหลกั
ผ่านเกณฑ ์
มากกว่า รอ้ย
ละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประเมนิ  COMPETENCYของบุคลากรในหน่วยงาน 
 - จดัแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ 
 - ก าหนด COMPETENCYตามงานทีร่บัผดิชอบ 
 - ประเมนิสว่นขาด 
 - ฟ้ืนฟูความรู ้ทกัษะ ตามCOMPETENCYปีละ 1 ครัง้ 
- ปฐมนิเทศเดก็ใหม ่
- สนบัสนุนการหาความรูเ้พิม่เตมิ จากการประชมุ/อบรมและ
จากกจิกรรมอื่น ๆ 
2. พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีต่ามจุดเน้น 
- อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการ
ช่วยฟ้ืนคนืชพี (CPR)พรอ้มฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้และการช่วยฟ้ืนคนืชพี (CPR) 
3. โครงอบรม ระบบบรหิารความเสีย่งในรพ.   

จนท.รพ.มนงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนท.รพ.มนงั 
 
 
ทมีคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง
จ านวน 2 คน   

เงนิบ ารุงรพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,100 
 
 
18,000 
 
 

ต.ค.63 -ก.ย.
64 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.-ก.ค. 
 
 
ต.ค.63-ก.ย.
64 

HRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
ER 
 
 
RM 

 

 18. จ านวน
อุบตักิารณ์ขอ้
รอ้งเรยีน 
 

1. โครงการสรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมสจุรติ จนท.รพ.มนงั - ม.ค.-ม.ีค. ชมรม
จรยิธรรม 

 

 19. รอ้ยละ
ความพงึพอใจ
ของบุคลากร 
รอ้ยละ 80 

1. โครงการสง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพบุคคลกร ปี2564 
-ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ในเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลมะนงักลุ่ม
เสีย่ง   จะจดัขึน้ต่อเนื่อง โดย  เน้นหลกักจิกรรม 3อ2ส   
-ออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ ขยบักายสบายชวี ีดว้ยวธิเีตน้แอ

จนท.รพ.มนงั 33,600 ม.ค.-ก.ย. HPH  



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

โรบคิ จะจดัขึน้ต่อเนื่องทุกวนั จนัทร ์พุธ ศุกร ์
-รณรงค ์ลด ละ เลกิบุหรีแ่ละสรุา ในเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล 
มะนงัและผูม้ารบับรกิาร 
-“หิว้ป่ินโตโชวเ์มนูผกั” จดัขึน้เพือ่สรา้งความสมัพนัธข์อง
บุคลากรโรงพยาบาลมะนงั โดยการรบัประทานอาหาร
ร่วมกนั 
-ปลกูผกัครวั รมิรัว่กนิไดต้ามแนวปรชัญาเศษฐกจิพอเพยีง 
ในเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลมะนงั   
5. จดัสวสัดกิารแก่เจา้หน้าที ่รพ. 
- โครงการสวสัดปีีใหม่ 
-โครงการรบัน้องใหมแ่ละกฬีาสสีานสมัพนัธ ์คปสอ.มะนงั 
-โครงการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรบัเจา้หน้าที ่
5. ชื่นชม เชดิช ูคนดศีรมีะนงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3   การพฒันาระบบบรหิารจดัการ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เป้าหมาย( Strategic Gold) ระบบบรหิารจดัการ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

กลยุทธท์ี ่5 สง่เสรมิการ 
บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิ
บาล และITA 

20.โรงพยาบาล
ผ่านการ
ประเมนิ ITA 
รอ้ยละ 90 

1. วางระบบและเปิดเผยขอ้มลูของโรงพยาบาลใหป้ระชาชน
ทราบ และเขา้ถงึบรกิาร 
2. จดัระบบการจดัซือ้จดัจา้งและจดัหาพสัดุ อย่างโปร่งใส 
3. พฒันาการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยยดึหลกั 
คุณธรรม สมรรถนะ การกระจายอ านาจ คุณภาพชวีติในการ
ท างาน หลกัผลงาน 
4. สง่เสรมิใหม้คีวามโปร่งใสในการท างาน การป้องกนัการ
ทุจรติ โดยการอบรมจรยิธรรมการท างาน การป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
5. จดัระบบ มาตรการการป้องกนัการรบัสนิบน และการใช้
ทรพัยส์นิของราชการ 
6. เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร วฒันธรรมสจุรติ ต่อตา้น
ทุจรติในหน่วยงาน ปลกูฝงัความซื่อสตัยส์จุรติ 

จนท.โรงพยาบาล
มะนงั 

- ก.ย.63-ต.ค.
64 

โนร/ีHRD/
ชมรม
จรยิธรรม 

 

กลยุทธท์ี ่6 เฝ้าระวงัและ
ประเมนิภาวะวกิฤตทิาง 
การเงนิ 

21.โรงพยาบาล
ไม่เกดิภาวะ
วกิฤตทาง
การเงนิ ระดบั 
7 

1. เพิม่รายได-้ลดรายจ่าย 
- เพิม่ประสทิธภิาพการเรยีกเกบ็ (ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา) 
- พฒันาความสมบรูณ์ ถูกตอ้งของเวชระเบยีนตามเกณฑ์
การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายเพื่อ
บรกิารสาธารณสขุ 
- พฒันาการบนัทกึค่ารกัษาพยาบาลใหค้รบถว้น 
2. ควบคมุการจดัซือ้ยา วสัดุวทิยาศาสตร ์
3. มาตรการประหยดั พลงังาน วสัดุทัว่ไป 

กลุ่มงานประกนัฯ
,กลุ่มงานบรหิาร
ทัว่ไป,LAB, เภสชั
กรรม, ทนัตกรรม, 
กายภาพ, แพทย์
แผนไทย 

- ก.ย.63-ต.ค.
64 

CFO  



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

 
กลยุทธท์ี ่7 พฒันาคุณภาพ
ระบบขอ้มลูและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศดา้น
สขุภาพ 

22. อตัราความ
สมบรูณ์ของ 43 
แฟ้ม รอ้ยละ 
99.9 

1. โครงการพฒันาคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ
โรงพยาบาล HAIT 
2.โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารบนัทกึขอ้มลูโปรแกรม hosxp 
ปีงบประมาณ 2564 
3. ตรวจสอบและคนืขอ้มลูแต่ละแฟ้มใหห้น่วยงานที่
รบัผดิชอบในวนัพุธที ่1 และ 3 ของเดอืน และ 2 วนัท าการ
ก่อนสง่ OP/PP 

จนท.ทุกหน่วยงาน 8,400 
เงนิบ ารุงรพ. 

ก.ย.63-ต.ค.
64 

IM  

 23. อตัราความ
สมบรูณ์ของ
ผูป้ว่ยนอก รอ้ย
ละ 80 
24. อตัราความ
สมบรูณ์ของ
ผูป้ว่ยใน รอ้ย
ละ 80 
 

- พฒันาความสมบรูณ์ถูกตอ้งของการบนัทกึเวชระเบยีน 
-จดัอบรมและชีแ้จงเกณฑก์ารบนัทกึและตรวจสอบเวช
ระเบยีน โดยเพิม่หน่วยงานแพทยแ์ผนไทย กายภาพ เวช
ปฏบิตั ิทนัตกรรม 
-สุม่เวชระเบยีนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อท าการ audit ทุก
เดอืน 30 ฉบบั/เดอืน 
-ประเมนิผลการพฒันาคุณภาพการบนัทกึเวชระเบยีนผูป้ว่ย 

ER, OPD, IPD, 
ทนัตกรรม,ปฐม, 
กายภาพ, แพทย์
แผนไทย, LAB, 
เภสชักรรม 

- ก.ย.63-ต.ค.
64 

IM  

สง่เสรมิการบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้มภายในโรงพยาบาล 

25. Green and 
Clean Hospital 
ผ่านเกณฑ ์ดี
มาก Plus 

1. มกีารจดัการมลูฝอยทุกประเภท ไดถู้กตอ้ง 
โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรูแ้ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลประจ าปี 
-จดัท าและพฒันาแนวทางในการปฏบิตักิารพยาบาลงาน
ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
SP- IC -…. 
-พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตักิารพยาบาล
ตามแนวทางทีถู่กตอ้ง 

-ER/LR/IPD/OPD 
/LAB/เวช 
 
 
-ER/LR/IPD/OPD 
/LAB/
กายภาพบ าบดั/
บรหิารงานทัว่ไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.63-ต.ค.
64 
 
 
 
 
 
 

ทมี ENV 
- สนุิสา 
- ศราวุฒ ิ
- วริชา 
- รตันาภรณ์ 
- อุมาพร 
- สทุนินั 
 

 



กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

-สุม่ประเมนิการปฏบิตั ิIC round ทุกหน่วยงานโดยใชแ้บบ
ประเมนิเดอืนละ1 ครัง้ 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑม์าตรฐานสะอาด เพยีงพอ และ
ปลอดภยั (HAS) 
- พฒันาระบบก ากบั ตดิตามประเมนิผล 
3. โรงพยาบาลลดค่าไฟฟ้า 5 % 
- นโยบาย มาตรการก าหนดพลงังาน 
- ก าหนดการตดิตาม การปฏบิตั ิ
- มผีูร้บัผดิชอบในแต่ละหน่วยงานชดัเจน 
4. โรงพยาบาลผ่าน Healthy Workplace ขัน้พืน้ฐาน 
- กจิกรรมประกวดหน่วยงานหอ้งท างาน น่าอยู่ น่าท างาน 
5. โรงพยาบาลผ่านเกณฑโ์รงพยาบาลอาหารปลอดภยั 
- ตรวจน ้าดื่มทุก 6 เดอืน 
- ตรวจรา้นแผงลอยในโรงพยาบาลทุก 3 เดอืน 
- ตรวจสารปนเป้ือนและสารตกคา้งในวตัถุดบิทีน่ ามาปรุง
ประกอบอาหารเดอืนละ 1ครัง้ 
- ด าเนินการจดัตลาด GREEN Market ของโรงพยาบาล
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
6. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจดับรกิารอาชวีอนามยัและ
เวชกรรมสิง่แวดลอ้มระดบัเริม่ตน้พฒันาขึน้ไป 
- ตรวจสขุภาพเจา้หน้าทีต่ามความเสีย่ง 
- ประเมนิความเสีย่งจากการท างาน 
- ส ารวจสารเคมอีนัตรายในโรงพยาบาล 
- จดัโครงการซอ้มแผนอคัคภียั โรงพยาบาลมะนงั 

-ทุกหน่วยนงาน 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
เจา้หน้าทีร่พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงนิบ ารุงรพ.
36,700 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ย.63-ต.ค.
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ดรุณี 
 



 
ยุทธศาสตรท่ี์ 4   การสง่เสรมิใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการจดัการสขุภาพ 
เป้าหมาย( Strategic Gold) ชุมชนเขม้แขง็ประชาชนพึง่ตนเองได ้

กลยุทธ์ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งงบฯ
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

กลยุทธท์ี ่9 สง่เสรมิ การมสีว่น
ร่วมของภาคเีครอืขา่ยในการ
เฝ้าระวงั คดักรอง ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม 

จ านวนหมู่บา้น
จดัการสขุภาพ
ผ่านเกณฑ ์
จ านวน 1 
หมู่บา้น 

กจิกรรมที ่1 สรา้งและพฒันาทมีแกนน าพฒันาหมูบ่า้น
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  
กจิกรรมที ่2 ใชข้อ้มลูพืน้ฐานหมู่บา้นและพฤตกิรรมสขุภาพ
ของประชาชน 
กจิกรรมที ่3 เขา้ใจปญัหาและวางแผนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพ 
กจิกรรมที ่4 จดักจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของ
ประชาชน 
กจิกรรมที ่5 เฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพโดยชมุชน เป็นการ
คน้หาและรวบรวมขอ้มลู พฤตกิรรมเสีย่งของประชาชน 
กจิกรรมที ่6 สรา้งการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยสขุภาพ 
กจิกรรมที ่7 ประเมนิผลการด าเนินงานพฒันาหมู่บา้นปรบั
เลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ 

ประชาชนทีอ่ยู่ใน
กลุ่มเสีย่งในหมู่ที ่1 
ต าบลปาลม์พฒันา 

เงนิบ ารุงรพ. 
 

ม.ีค 64 - กย. 
64 

ปรชัญา 
สทุนินั 
 

รอผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 ย1ก1 โครงการซ้อมแผนการดูแลหญิงต้ังครรภ์ใน
ภาวะฉุกเฉิน

5,000.00      LR √

2 ย1ก2 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้และแนวปฏิบัติ
เกีย่วกับการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ใน

โรงพยาบาลประจ าปี(sepsis)

9,600.00      นางสุนิสา 
 ด าเนียม

√ √ √

3 ย1ก2 โครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมูใ่นชุมชนและ
โรงพยาบาล

20,100.00    ER √ √ √

4 ย1ก2 โครงการรับการประเมินเพือ่รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (Accreditation)

145,000.00   ศูนย์คุณภาพ √

5 ย1ก2 พฒันาทกัษะการท า RCA อย่างเรยีบงา่ย
และไดผ้ล

7,760.00      ศูนย์คุณภาพ √

6 ย1ก2  ฟืน้ฟูความรู้การจัดท า Service profile และ 
Action plan

7,760.00      ศูนย์คุณภาพ √

7 ย1ก2  พัฒนาศักยภาพในการวเิคราะห์ความเส่ียงตาม
กระบวนการ Care process

7,760.00      ศูนย์คุณภาพ √

8 ย1ก2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ มาตรฐาน
ส าคัญจ าเป็น

6,460.00      ศูนย์คุณภาพ √

9 ย1ก2 มะนงั องค์กรแห่งการเรยีนรูสู้คุ่ณภาพที่
ย ัง่ยนื ครัง้ที ่2

21,990.00    ศูนย์คุณภาพ √

10 ย1ก2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์และจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการ รพ.มะนงั ปี 2565

11,400.00    งานยุทธฯ √ √ √

แก้ครัง้
ที1่

แก้ครัง้
ที2่

เบิกจ่าย

วันทีอ่นุมัติ
โครงการ

จ านวนเงนิ
ทีอ่นุมัต

อนุมัติโครงการ

วันที่
ด าเนินการ

ส่งแผน

รายงานติดตามความก้าวหน้า แผนงานโครงการ โรงพยาบาลมะนัง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ
หน่วยงาน/

ทีมที่

รบัผิดชอบ

ที่
ยุทธ 

ศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

คงเหลือ/คืน

จ านวนเงนิ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

สถานะทีร่พ.มะนัง สถานะที ่สสจ.สตูล

โครงการ
ส่ง สสจ.

โครงการ
ส่งรพ.

แก้ครัง้
ที1่

แก้ครัง้
ที2่



แก้ครัง้
ที1่

แก้ครัง้
ที2่

เบิกจ่าย

วันทีอ่นุมัติ
โครงการ

จ านวนเงนิ
ทีอ่นุมัต

อนุมัติโครงการ

วันที่
ด าเนินการ

ส่งแผนงบประมาณ
หน่วยงาน/

ทีมที่

รบัผิดชอบ

ที่
ยุทธ 

ศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

คงเหลือ/คืน

จ านวนเงนิ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

สถานะทีร่พ.มะนัง สถานะที ่สสจ.สตูล

โครงการ
ส่ง สสจ.

โครงการ
ส่งรพ.

แก้ครัง้
ที1่

แก้ครัง้
ที2่

11 ย1ก2 พัฒนา LA คุณภาพ 50,000.00    LAB √

12 ย1ก3 จัดอบรมให้ความรู้ระบบการบริหารความเส่ียง 5,500.00      RM √

13 ย1ก3 โครงการซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ 6,000.00      IC √

14 ย2ก4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นและการช่วยฟืน้คืนชีพ 

(CPR)พร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐม

พยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยฟืน้คืนชีพ 

(CPR)

24,100.00    ER √

15 ย2ก4 โครงอบรม ระบบบริหารความเส่ียงในรพ.  18,000.00    RM √

16 ย2ก4 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสุจริต -             ชมรม
จริยธรรม

√ √ √ 0 25-ก.พ.-64 0.00 0.00

17 ย2ก4 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพบุคคลกร ปี
2564

33,600.00    HPH √

18 ย2ก4 อบรมจริยธรรมการท างาน การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

-             ชมรม
จริยธรรม

√

19 ย3ก7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
โปรแกรม hosxpปีงบประมาณ 2564

8,400.00      IM √

20 ย3ก7 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลมะนัง 
อ าเภอมะนัง จังหวดัสตูล

36,700.00    ดรุณี √ √ √

425,130.00  


