


ยทุธศาสตร์ที่  3          :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1
1.1 การพฒันาการควบคุมคุณภาพ
ภายในเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์

1.เพื่อใหผ้ลการตรวจ
วิเคราะหถ์ูกต้อง

1.เคร่ืองปั่น Hct 9เคร่ือง 1.อตัราความถูกต้อง
ของการตรวจวิเคราะห ์
ร้อยละ 95

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ไมม่ี สมภพ

2.เพื่อเปรียบเทยีบผลตรวจ
วิเคราะหจ์ากเคร่ืองมอืชนดิ
เดียวกนั

2.เคร่ืองตรวจน ้าตาล 
จากปลายนิ วจ้านวน 20
 เคร่ือง

2.อตัราการปฏเิสธส่ิงส่ง
ตรวจ ร้อยละ 1

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ไมม่ี องัคาร

3. เพื่อการเกบ็ส่ิงส่งตรวจที่
ถูกต้อง

3.สอบเทยีบเคร่ืองมอื
ที่หนว่ยงานรัฐบาลไม่
สามารถท้าได้  จ้านวน 
7 เคร่ือง

3.อตัราการรายงานผล
ผิดพลาด ร้อยละ 0.5

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ค่าสอบเทยีบ
เคร่ืองมอื 7 เคร่ือง

70,000 P กชกร

1.2การพฒันาศักยภาพการเกบ็ส่ิงส่ง
ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการและการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห ์
ณ จุดปฏบิติังาน (POCT)

4.เพื่อเจ้าหนา้ที่ รพ.สต.มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏบิติัการตรวจวิเคราะห ์
ทางหอ้งปฏบิติัการส้าหรับ 
รพ.สต.ติดดาว

เจ้าหนา้ที่ใน รพ.และ 
รพ.สต. 300 คน

4. อตัราการรายงานผล 
PT,APTT ในเวลา 30 
นาทใีนผู้ปว่ยฉุกเฉิน 
มากกว่าหรือเทา่กบัร้อย
ละ 80

ธ.ค.-63 ค่าอาหารว่าง 300 
คน x 25 บาท

7,500 P กชกร/องัคาร

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิปงีบประมาณ  2564 

ชื่อหน่วยงาน              :  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลยทุธ์         3.2        : พัฒนาระบบบริการเทคนิคการแพทย์

ชื่อแผนงาน   28         : การพัฒนาระบบบริการเทคนิคการแพทย์

ล าดบั วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานงานทางเทคนิคการแพทย์

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1

1.3 ทบทวนวิชาการการวินจิฉัยเชื อ
แบคทเีรียทางการแพทย์และการใช้ 
โปรแกรม M LAB

นกัเทคนคิการแพทย์ 
และจพ.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 14 คน

ม.ค.-พ.ค.64 ไมม่ี กชกร

 

1.4 ทบทวนวิชาการเร่ือการใช้
เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดอตัโนมติั
และการแปลผล

นกัเทคนคิการแพทย์ 
และจพ.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 14 คน

ม.ค.-พ.ค.64  ไมม่ี  กชกร

1.5 ทบทวนวิชาการเร่ือการใช้
เคร่ืองตรวจวิเคราะหอ์ตัโนมติัทาง
เคมคีลินกิ

 นกัเทคนคิการแพทย์ 
และจพ.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 14 คน

ม.ค.-พ.ค.64  ไมม่ี  กชกร

1.6 ทบทวนวิชาการการ
ควบคุมคุณภาพด้วย six sigma

นกัเทคนคิการแพทย์ 
และจพ.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 14 คน

ม.ค.-พ.ค.64 ไมม่ี  กชกร

1.7ประชุมวิชาการสภาเทคนิค
การแพทย์

นกัเทคนคิการแพทย์ 2
 คน

พ.ย.-63 แผน HRD P ธารารรัตน์/ 
ขนษิฐา

 
1.8 ประชุมวิชาการสมาคมเทคนคิ
การแพทย์แหง่ประเทศไทย

 นกัเทคนคิการแพทย์ 3
 คน

เม.ย.-ม.ิย.64 ค่าลงทะเบยีน,ค่าที่
พกั,ค่าเดินทางและ
เบี ยเลี ยง

แผน HRD P ศศิวรัตน์/
จุฬาลักษณ์

1.9อบรมการบริหารและการ
วิเคราะหข์้อมลูทางจุลชีววิทยาอย่าง
มปีระสิทธิภาพด้วย MLAB system

 นกัเทคนคิการแพทย์ 1
 คน

พ.ย.-63 ค่าลงทะเบยีน,ค่าที่
พกั,ค่าเดินทาง/เบี ย
เลี ยง

แผน HRD P กชกร

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานงานทางเทคนิคการแพทย ์(ตอ่)

ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1

1.10 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการ
ตรวจวิเคราะหส์ารน ้าในร่างกาย

 
นกัเทคนคิการแพทย์ 2
 คน

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ค่าลงทะเบยีน,ค่าที่
พกั,ค่าเดินทาง/เบี ย
เลี ยง

แผน HRD P อรว/ีอริศรา

1.11 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองส
เมียร์เลือดช่วยวินิฉัยทางโลหิต
วิทยา

นักเทคนิคการแพทย ์/จพ.
วทิยาศาสตร์การแพทย ์2 
คน

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ค่าลงทะเบยีน,ค่าที่
พกั,ค่าเดินทาง/เบี ย
เลี ยง

แผน HRD P ภมูภิขั/สมภพ

1.12 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยใน
การเกบ็ตัวอย่างเลือดเพื่อการ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

 นกัเทคนคิการแพทย์ 2
 คน

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ค่าลงทะเบยีน,ค่าที่
พกั,ค่าเดินทาง/เบี ย
เลี ยง

แผน HRD P ผ่องสี / วิภา
รัตน์

1.13 ประชุมวิชาการเซลล์
วิทยาวินิจฉัย นกัวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 1 คน

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ค่าลงทะเบยีน,ค่าที่
พกั,ค่าเดินทาง/เบี ย
เลี ยง

แผน HRD P รัตนา

1.14อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
ระบบคุณภาพ 
ISO15189/ISO15190:จาก
มาตรฐานสู่การปฏิบัติ

นกัเทคนคิการแพทย์ 2
 คน

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ค่าลงทะเบยีน,ค่าที่
พกั,ค่าเดินทาง/เบี ย
เลี ยง

แผน HRD P กชกร / ผ่องสี

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานงานทางเทคนิคการแพทย ์(ตอ่)

ระยะเวลาโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด



1

1.15  การตรวจติดตามภายใน
หอ้งปฏบิติัการตามมาตรฐานงานทาง
เทคนคิการแพทย์ 2560

 นกัเทคนคิการแพทย์ 
15 คน

 ต.ค.63- ก.ย.
64

ค่าอาหารว่าง 15 
คน x 25 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน

3,000 P กชกร

1.13  การตรวจรับรองตามมาตรฐาน
งานทางเทคนคิการแพทย์ 2560 
ครั งที่ 4

เพื่อการพฒันาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

นกัเทคนคิการแพทย์ 
15 คน หวัหนา้กลุ่มงาน
 หวัหนา้งาน 20 คน

5.ร้อยละของ
หอ้งปฏบิติัการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขม ีคุณภาพ
และมาตรฐานการ
บริการ ร้อยละ 100

 ต.ค.63- ก.ย.
64

1. ค่าเดินทาง
ผู้ตรวจประเมนิ 3 
ทา่น 2. ค่าที่พกั
ผู้ตรวจประเมนิ 3 
หอ้ง 3. ค่าตรวจ
ประเมนิ 1.
ค่าอาหารว่าง 35 
คน x 25 บาท 5.
ค่าอาหารกลางวัน

30,000 P กชกร

รวม 110,500  

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานงานทางเทคนิคการแพทย ์(ตอ่)

ล าดบั แหลง่งบประมาณ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

2
2.1 อบรมแนวทางการใหโ้ลหติ 
อย่างปลอดภยั

1.เพื่อใหเ้ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
มคีวามรู้ในการใหโ้ลหติและ
ปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง

แพทย์  พยาบาล      
นกัเทคนคิการแพทย์ 
50 คน

1.อตัราความผิดพลาด
ของการจ่ายโลหติ ร้อย
ละ 0

ไมม่ี P กชกร/ผ่องสี

 2.อตัราการ
เกดิปฏกิริิยาจากการ
ได้รับโลหติ ร้อยละ 0

2.2 ออกหนว่ยรับบริจาคโลหติ  ทั ง
ภายในและภายนอกสถานที่

2.เพื่อจัดหาโลหติเพยีงพอ
ต่อผู้รับบริการ

1.ผู้บริจาคโลหติ 2,500
 คน             2.
เจ้าหนา้ที่ที่ร่วมออกรับ
บริจาค จ้านวน 25 
คน/ครั ง 15 ครั ง

3.อตัราการไมม่เีลือด
จ่ายตามที่ขอ ร้อยละ 0

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมผู้บริจาค
โลหติ 2,500x25 
บาท ค่าอาหาร
กลางวัน 
25x100x15 บาท 
ค่าปา้ยไวนลิ 2,000 

102,000   P กชกร/ผ่องสี

โครงการได้รับการอนมุติัแล้ว 4.อตัราการไมม่เีลือด
จ่ายตามที่จอง ร้อยละ 1

รวม 102,000  

            ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการโลหติ


