
สรุปแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
 เงินบำรุง  

 กองทุน
สุขภาพตำบล  

อื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

1 โครงการประกวดสุดยอดคุณแม่ ระดับอำเภอ ปี 2564 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/ไพลิน นุรักษ์ 15,350    
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ (LTC)     กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/นันทรัตน์ สุดจิตร  20,400   
3 โครงการเคาะประตูบา้นคัดกรองโรคไมต่ิดต่อ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/นันทรัตน์ สุดจิตร  75,000   
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุม่หญิงตั้งครรภ์และทารก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/ไพลิน นุรักษ์  14,700   

5 
โครงการรณรงค์เชิงรุกฝากครรภ์คณุภาพก่อน12 สัปดาห์        
“ร่วมงานแต่ง แจ้งประจำเดือนขาดเสริมธาตเุหล็ก” 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/ไพลิน นุรักษ์  20,600   

6 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก งานทันตสาธารณสุข/ภัทรพรรณ พรายพรรณ ์ 6,000    
7 โครงการบ๊ายบายขวดนม ปลอดลูกอม ขนมกรุบกรอบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานทันตสาธารณสุข/ปานสุดา หอมเกต ุ 16,000    
8 โครงการยิม้สดใส เด็กไทยฟันด ี งานทันตสาธารณสุข/ชนัญญา จรินันทนากร 5,000    
9 โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง งานทันตสาธารณสุข/นันทพร เฉลมิพักตร ์ 3,500    
10 โครงการเบาหวานฟันดี เริม่ที่อ่อนหวาน งานทันตสาธารณสุข/อรชญาภัสส ์ เชาวภาษี 2,325    
11 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป งานทันตสาธารณสุข/ศิรนันท์ พราหมณ ี 7,700    
12 โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กผู้ติดเชื้อ งานทันตสาธารณสุข/วศินี  เขตตพ์ันธ์ 2,000    

13 
โครงการพัฒนาศักยภาพ Care Giver ด้านทันตสุขภาพเพื่อดูแลผูสู้งอายุ
กลุ่มตดิบ้านตดิเตยีง 

งานทันตสาธารณสุข/ฉัตรกมล เสนาพันธ์  20,000   

14 โครงการบรูณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธีการอุดแบบ SMART งานทันตสาธารณสุข/ภัทรพรรณ พรายพรรณ ์ 6,000    
15 โครงการประกวดหนูน้อยนมแม่คนเก่งพัฒนาการสมวัยอำเภอฉวาง ปี 2564   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/บุญฤดี บัญชา 20,000    
16 โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปี 2564 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/วนัสนันท์ ยิ่งนคร  20,600   
17 โครงการ การป้องกัน รักษาและฟืน้ฟูโรคข้อเข่าเสื่อม งานกายภาพบำบัด/ธมลวรรณ วุฒิธาดา  30,600   

18 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยบคุลากร
เครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 

คณะกรรมการ ENV/ศศิธร เพ็ชรมนต์   35,000    



ลำดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
 เงินบำรุง  

 กองทุน
สุขภาพตำบล  

อื่นๆ 

19 
โครงการอบรมแกนนำ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยวณัโรคและคัดกรองวัณโรค
ในกลุ่มเสีย่งในชุมชน ปี 2564 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/สุทธินี สินรา 26,520    

20 โครงการพัฒนาคณุภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือด งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน/อมรรัตน์ รพีศักดิ์สาครกุล 6,375    

21 
โครงการลดการตีตรา - เลือกปฏบิตัิต่อผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มการพยาบาล/อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ 24,960    

22 โครงการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลด้วยกิจกรรม 5 ส. กลุ่มการพยาบาล/เยาวลักษณ์ มีไชย 25,000    
23 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะเรื่องนมแม ่ กลุ่มการพยาบาล/ดารนี นุกิจรังสรรค์ 25,000    

24 โครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยเครือขา่ยสุขภาพอำเภอฉวาง ปี 2564 งานตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย/ศศิธร เพ็ชรมนต์   25,000    

25 
โครงการส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองกับบตุร
หลานวัยรุ่น รุ่นที่ 1 

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ/วรรณวิมล ชมโฉม  57,000   

26 
โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564     

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/โยธิน บุญสิน  75,650   

27 
โครงการประชุมวิชาการเรื่องการให้ข้อมูลการใหย้าระงับความรูส้ึกในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มารับบริการผ่าตดัทางหน้าท้อง 

กลุ่มการพยาบาล/อมรานันท์ ปิ่นทอง 5,000    

28 
โครงการการพัฒนารูปแบบการใหค้วามรู้ก่อนและหลังผ่าตดัในผู้ป่วยที่มา
รับการผ่าตัดนิ้วล็อค 

กลุ่มการพยาบาล/อมรานันท์ ปิ่นทอง 3,000    

29 โครงการเฝ้าระวังและปรับพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/สมศรี เสนาพันธ์ 30,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ 

30 โครงการจดัตั้งชมรม คนไสหร้า ลด หวาน มัน เค็ม กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/นันทรัตน์ สุดจิตร  21,600   
31 โครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ยุค  4.0 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/นันทรัตน์ สุดจิตร  46,560   

32 
โครงการประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังและ
ซับซ้อนในหอผู้ป่วยชาย 

กลุ่มการพยาบาล/น.ส.เรวดี เดชรัตน์ 1,000    

33 โครงการ"การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยหัวใจแห่งรัก" กลุ่มการพยาบาล/น.ส.ศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์ 4,000    
34 โครงการการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติ (Intermedia care) งานกายภาพบำบัด/ศิริรัตน์ สุวรรณวงค์ 9,945    



ลำดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
 เงินบำรุง  

 กองทุน
สุขภาพตำบล  

อื่นๆ 

35 
โครงการการพัฒนาระบบบริการดา้นการแพทย์แผนไทยในเครือข่าย
สุขภาพอำเภอฉวาง 

งานแพทย์แผนไทย/น.ส.จันทร์ทิพย์ ล้วนฤทธิ์ 8,100    

36 
โครงการอบรมกัญชาทางการแพทย์ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านและการบรูณาการการแพทย์แผนไทย 

งานแพทย์แผนไทย/น.ส.จันทร์ทิพย์ ล้วนฤทธิ์ 14,710    

37 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
แก่ผู้ดูแลหลัก (Care-giver)" 

งานแพทย์แผนไทย/น.ส.ลักษณ์กญัญ์ เจ็นเชี่ยวชาญ 20,000    

38 โครงการสุขภาพดีวิถีแพทย์แผนไทย งานแพทย์แผนไทย/น.ส.อรรตญิา  สวัสด ี  46,870   

39 
โครงการ One day camp สำหรับผูป้่วยเบาหวานในคลินกิเบาหวานโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชฉวางทีมีคา่ HbA1c มากกว่า 7 (ในเขตตำบลไส้หร้า) 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์/ศรุตยา ลิมปจรัสกลุ  25,100   

40 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพบุคลากรเครือข่าย
สุขภาพ ชุมชนอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มการพยาบาล/แพรดาว เกลี้ยงเกลา 30,000    

41 โครงการ การพัฒนาระบบ FAST Track stroke, MI เครือข่ายอำเภอฉวาง ปี 64 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน/หัฐยา ศรแกว้ 33,540    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 

42 
โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคนืชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่าย
สุขภาพอำเภอฉวาง 

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน/นันทา เหมทานนท์ 23,000    

43 โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (3rd R to R) กลุ่มการพยาบาล/อัมไพวรรณ บญุแก้ววรรณ 20,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

44 โครงการส่งเสริม"การนอนหลับของผู้ป่วยถูกรบกวน" กลุ่มการพยาบาล/ศิรเิพ็ญ สิทธิบรรณ์   2,000    
45 โครงการ "The trainer" กลุ่มการพยาบาล/ศิรเิพ็ญ สิทธิบรรณ ์ 3,000    
46 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม กลุ่มการพยาบาล/ศิรเิพ็ญ สิทธิบรรณ ์ 50,000    

47 
โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่องการบันทึกและการตรวจสอบเวชระเบยีนแก่
บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง 

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ/ขวัญเรอืน พัดศรีเรือง 10,970    

48 
โครงการพัฒนาระบบคณุภาพเครอืข่ายบริการสุขภาพอำเภอฉวางประจำ 
ปี 2564 

สำนักงานคุณภาพ/พรทิพย์ สิทธิรกัษ์ 108,000    



ลำดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
 เงินบำรุง  

 กองทุน
สุขภาพตำบล  

อื่นๆ 

49 
โครงการพัฒนาเพื่อธำรงระบบคณุภาพโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชฉวาง
ประจำปี 2564 

สำนักงานคุณภาพ/พรทิพย์ สิทธิรกัษ์ 115,000    

50 
โครงการพัฒนาคณุภาพห้องปฏบิตัิการกลุม่งานเทคนิคการแพทย์ ตาม
มาตรฐาน ISO 15189:2012 ISO 15190:2003 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์/พรทิพย์ ไพจิตจินดา 100,000    

51 โครงการพัฒนางานโดยใช้ระบบลีน กลุ่มการพยาบาล/จิราพร รักษายศ 40,000    
52 โครงการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประจำปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 81,500    

รวมงบประมาณ 1,439,175บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 964,495 474,680   

 

 

 
              ........................................................ผู้เสนอแผนปฏิบตัิราชการ     
                          (นายกรีฑา  ต่อสุวรรณ) 
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 
                 วันท่ี............เดือน.............. พ.ศ. 2563 

                     ...................................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏิบัตริาชการ     
                           (.......................................................) 
                       วันท่ี............เดอืน.................... พ.ศ. ........... 


