ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

งบเงินบารุง โรงพยาบาลนครพิงค์
1 โครงการประชุม นิเทศติดตาม งาน รพ.เครือข่าย

∕

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

2 พัฒนาระบบบริการด้านโรคหลอดเลือดสมอง

∕

50,000.00

3 การดูแล เฝูาระวังโรคซึมเศร้าสาหรับพยาบาล

∕

20,000.00

โครงการประชุมอบรมการใช้ยาNSAIDs อย่าง
สมเหตุสมผล สาหรับบุคลากรทางแพทย์

∕

50,000.00

∕

20,000.00

กก.SP สาขาอายุรกรรม
กก.SP สาขาโรคหลอด
50,000.00
เลือดสมอง
กลุ่มงานสุขภาพจิต
20,000.00
และจิตเวช
คณะอนุกรรม การการ
50,000.00 ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล
20,000.00 กลุ่มการพยาบาล

∕

40,000.00

40,000.00 กลุ่มการพยาบาล

นางเพ็ญศิริ คลังเพชร

∕

40,000.00

40,000.00 กลุ่มการพยาบาล

นางเยาวภา จันทร์มา

4

5 โครงการพัฒนาระบบการจัดการรายกรณี
โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวย intermediate
6
care โดยใช้หลักการเตียง 5 สี
โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยเด็ก Intermediate
7
care และเตรียมความพร้อมในการส่งต่อ
8 โครงการอบรม Triage for nurse
9 อบรมพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของ TEA Unit
10 ติดตามการดาเนินการระบบ Fast track

∕
∕
∕

30,000.00

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

23,800.00
26,500.00
12,600.00

นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธ์
นางจรรยา กาวีเมือง
พญ.รจนพรรณ นันทิ
ทรรภ
นางรศนา ธนะทิพานนท์
นางอัษฎา สุทธเสนา

กก.SP สาขาอุบัติเหตุ นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล
กก.SP สาขาอุบัติเหตุ .น.ส.นัดดาว มะโนวรรณฃ
กก.SP สาขาอุบัติเหตุ นพ.ธรณี กายี

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

11

อบรมแพทย์ใช้ทุนเรื่องแนวทางการดูแลผู้ปุวนตาม
หลัก ATLS

12

โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพการดูแลผู้ปุวย
Trauma ตามหลัก ATLS สาหรับพยาบาล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

∕
∕

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งต่อและ
13 ดูแลรักษาด้วยระบบช่องทางด่วน ( Fast track)
ของโรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือข่าย

∕

พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการ
ผู้ปุวยเฉพาะโรคทีส่ าคัญหรือมีปัญหาใน OPD

∕

14

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

28,000.00

ผู้ประสานงาน

กก.SP สาขาอุบัติเหตุ นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก

9,100.00

50,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กก.SP สาขาอุบัติเหตุ

นางสาว นัดดาว มะ
โนวรรณ

50,000.00 กก. SP สาขาหัวใจ

นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา
นางชนกพร อุตตะมะ

กลุ่มงานอายุรกรรม

หัวหน้า กลุ่มงานอายุรก
รรม

15 โครงการ “Nice OPD”

∕

28,000.00

16 โครงการ Best transfers งานเคลื่อนย้ายผู้ปุวย

∕

10,000.00

∕

56,000.00

28,000.00 การพยาบาลงานผู้ปุวย
นางปิยเนตร ทาจวง
นอก
10,000.00 การพยาบาลงานผู้ปุวย
นอก
56,000.00 กก.SP สาขาอายุรกรรม นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธ์

∕

10,000.00

10,000.00

โครงการอบรมฟืน้ ฟูความรู้เชิงปฏิบัติการ/พัฒนา
17 ศักยภาพการดูแลรักษาผู้ปุวยด้านอายุรกรรม
ปีงบประมาณ 2562
โครงการการให้ความรู้เจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวกับการเขียน
18
แบบฟอร์มเพือ่ ส่งผลงานทางวิชาการ (อวช.)

กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล

นางธนรัตน์ ปัญญาวุฒิ

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

70,000.00

24,000.00 กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
5,000.00 กลุ่มการพยาบาล
40,000.00 กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มการพยาบาล

∕

28,000.00

28,000.00 กลุ่มงานเภสัชกรรม

19 โครงการเชิดชูความดีบุคลากรโรงพยาบาล

∕

24,000.00

20 โครงการ Happy Nurses

∕

5,000.00

21 โครงการเสริมสร้าง Engagement

∕

40,000.00
∕

22 โครงการสร้างเสริมค่านิยมในองค์กร
23 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ รองรับ
Thailand
โครงการพัฒ4.0นาศักยภาพบุคลากรสู่การบริการที่
24
เป็นเลิศ "เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจโลก"

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

35,000.00

ผู้ประสานงาน

พญ.วารุณี มณีรัตน์
นางสุดารัตน์ วรรณสาร
พญ.วารุณ๊ มณีรัตน์
พญ.วารุณ๊ มณีรัตน์
น.ส.นาฎยา เอื้องไพโรจน์
หัวหน้า กลุ่มงานเภสัช
กรรม

25

โครงการ NAKORNPING SMART LEADERS ปี
2562

∕

150,000.00

150,000.00 กลุ่มการพยาบาล

นางกุลดา พฤติวรรธน์
และ

26

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ
องค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ

∕

24,000.00

24,000.00 กลุ่มการพยาบาล

นส.นาฏยา เอื้องไพโรจน์

∕

25,800.00

25,800.00 กลุ่มการพยาบาล

นส.นาฏยา เอื้องไพโรจน์

โครงการเรียนรู้การทาวิจัยเชิงคุณภาพในยุค
Thailand 4.0 สาหรับหน่วยงานบริการ
โครงการขอรับการประเมินสถาบันสมทบฝึกอบรม
28
แพทย์ประจาบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
27

50,000.00

กลุ่มงานวิสัญญี

นพ.พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

โครงการให้ความรู้ “วิธีปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด
29 จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ
กฎกระทรวง”สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลนครพิงค์

∕

35,200.00

กลุ่มงานพัสดุ

นางเสาวคนธ์ เปีย้ สุพงษ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการ
30 ดาเนินการและปรับแผนแผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลนครพิงค์

∕

300,000.00

กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน

นางรัตนมาลา เทียม
ถนอม

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
โรงพยาบาลนครพิงค์

∕

52,800.00

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

ทญ.กฤษณา ทวีธนากร

∕

50,000.00

กลุ่มงานเวชกรรมฟืน้ ฟู นายพิชัย ปาพันธ์

31

โครงการตรวจมาตรฐานเพือ่ รับรองคุณภาพ
มาตรฐานงานกายภาพบาบัด โดยสภา
32
กายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ
2562
33 โครงการ Reaccreditation ครั้งที่ 5

∕

158,400.00

พัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

โครงการประเมินจากสมาคมเภสัชกรรม
∕
39,400.00
โรงพยาบาล (ประเทศไทย)
โครงการอบรมความปลอดภัยในการทางานของ
บุคลากร:
SHE Management for 2P Safety and
35 Employee engagementโครงการอบรมความ
∕
52,200.00
ปลอดภัยในการทางานของบุคลากร: SHE
Management for 2P Safety and Employee
engagement
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล
36
∕
30,000.00
ด้านการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ค่า
37
∕
50,000.00
รักษาพยาบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
38 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานพัสดุ
∕
14,800.00
39 โครงการพัฒนาคุณภาพบัญชี
45,600.00
งบเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ขี องประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (PP&P Excellence)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปูองกันและการ
1 ดูแลหญิงมีครรภ์ทมี่ ีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
∕
7,000
กาหนด
34

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

กลุ่มงานเภสัชกรรม

ภญ.รศนา ธนะทิพานนท์

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

กลุ่มการพยาบาล

นางเยาวภา จันทร์มา

กลุ่มงานการเงิน

นางลดวรรณ วงค์ทิพย์

กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานบัญชี

นางเสาวคนธ์ เปีย้ สุพงษ์
นส.สินีนารถ แซ่ตั้ง

PCT สูติกรรม

นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ

ผลการดาเนินงาน
จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

2

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลหญิงมีครรภ์ทมี่ ี
ภาวะเสี่ยงและภาวะBA

∕

7,000

PCT สูติกรรม

นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ

3

โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลใน
การลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด

∕

24,000

PCT สูติกรรม

นางอ้อมใจ สิทธิจาลอง

4

โครงการนิเทศติดตามและทบทวนระบบการดูแล
ผู้ปุวยโรคสาคัญในมารดา

8,400

PCT สูติกรรม

นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ

20,000 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

พญ.ประภาวรรณ เมธา
เกษร

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

∕

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

5 โครงการส่งเสริมนมแม่ในเด็กปุวยเกิดก่อนกาหนด

∕

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยศูนย์เด็กเล็กรพ.
นครพิงค์

∕

6,000

∕

61,200

61,200 กลุ่มงานทันตกรรม

∕

80,000

80,000 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ถาวร

6

โครงการพัฒนาการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ
7 ทันตกรรมปูองกัน และ บริการทันตกรรมพืน้ ฐาน
ในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 12
โครงการเฝูาระวังและสร้างเสริมสุขภาพวัยทางาน
8
ในสถานประกอบการในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
9

โครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบปูองกันโรคหัวใจ
“ชุมชนต้นแบบหัวใจแข็งแรง”

79,100

6,000 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นางสุพรรณ วงค์ตัน
นางวิลาสินี สุทธนะ
นางวลีลักษณ์ พิพฒ
ั น์รัตน

ศูนย์โรคหัวใจ

นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

10

ชื่อแผนงานโครงการ

โครงการสูงวัยไม่ล้มไม่ลืม คลินิกผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลนครพิงค์

11 ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
12

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

∕

58,400

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

∕

43,600

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

33,500

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน พ.ศ.
2562

13 โครงการวันเด็ก

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

∕

นพ.สุรชาย เล้าพรพิชยา

∕

15,000

15,000 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นุวฒั น์

14

โครงการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของรพ.
สต.เครือข่ายสาธารณสุขอาเภอเมืองเชียงใหม่

∕

20,800

20,800 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

15

โครงการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของรพ.
สต.เครือข่ายสาธารณสุขอาเภอแม่ริม

∕

20,800

20,800 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

∕

33,200

33,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

15,200

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานด้านการ
16 ปูองกันการติดเชื้อในชุมชนสาหรับรพ.สต.
เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์
พัฒนาข้อมูลระบบบริการภายใต้กรอบแนวคิดการ
17 จัดการโรคเรื้อรังเพือ่ พัฒนาสู่คลินิก NCD คุณภาพ
ใน รพ.สต.

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

18

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคลินิกของรพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุขอาเภอแม่ริม

∕

4,200

4,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

19

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคลินิกของรพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุขอาเภอเมืองเชียงใหม่

∕

3,480

3,480 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

20

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเครือข่ายรพ.นครพิงค์

∕

95,000.00

95,000.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

21 ประชุมคณะกรรมการ คพสอ. เมืองเชียงใหม่

∕

7,200.00

7,200.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

22 ประชุมคณะกรรมการ คพสอ. แม่ริม

∕

7,200.00

7,200.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึง่ พิง (Care Giver) และอสม. ในการดูแล
23 ผู้ปุวยแบบประคับประคองในพืน้ ทีเ่ ครือข่ายบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค์ เขตอาเภอเมือง/แม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

∕

60,800.00

60,800.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ใหม่/ทดแทนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ 3 ตาบล

∕

69,600.00

69,600.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

25 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ปุวยและส่งต่อรักษา TB

∕

47,660.00

47,660.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

24

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
โครงการดูแลผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วย
27
บริการปฐมภูมิ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
28
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
26

29

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนางานสร้าง
เสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์
นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
36,380.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
อนันต์

∕

8,800.00

∕

36,380.00

∕

190,000.00

∕

68,500.00

68,500.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธีรวัฒน์วงค์ตัน

8,800.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

190,000.00 กลุ่มงานสุขศึกษา

นายมนตรี นรสิงห์

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการ
30 ปฏิบัติของญาติในการจัดการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อดื้อ
ยาชนิดควบคุมพิเศษ

∕

17,500.00

ทีมนา ปูองกันและ
17,500.00 ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (ICC.)

โครงการซ้อมแผนตอบโต้โรคอุบัติใหม่และอุบัติช้า
โรงพยาบาลนครพิงค์

∕

13,200.00

13,200.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธีรวัฒน์วงค์ตัน

32 โครงการเฝูาระวังภัยจากเครื่องทาน้าอุ่นระบบแก๊ส

∕

20,200.00

20,200.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธีรวัฒน์วงค์ตัน

19,500.00

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธีรวัฒน์วงค์ตัน

31

โครงการตรวจประเมินอาหารปลอดภัยขั้นพืน้ ฐาน
33 ในกลุ่มผู้ขาย/ผู้ปรุงอาหารบริเวณริมรั้วรอบ
โรงพยาบาลนครพิงค์

∕

นางสมรรถเนตร ตะริโย

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
รพ.นครพิงค์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

∕

20,000.00

20,000.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธีรวัฒน์วงค์ตัน

35 โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพในวัดและชุมชน

∕

50,000.00

50,000.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธีรวัฒน์วงค์ตัน

โครงการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกสาหรับ
พระภิกษุสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

∕

87,500.00

87,500.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

37 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคในพืน้ ทีพ่ ิเศษ

∕

60,000.00

60,000.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

34

36

38

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก-ขยะมูล
ฝอย

39 ตามรอยสถานทีร่ ับทาการกาจัดขยะมูลฝอย

∕

นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์

31,400.00

กก.ENV

นายดุสิต อภัยสุวรรณ

∕

33,600.00

33,600.00 กก.ENV

นายดุสิต อภัยสุวรรณ
นายดุสิต อภัยสุวรรณ

40

ศึกษาดูงานการทาลายขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วย
เทคโนโลยีไอน้า( Autoclave )

∕

35,000.00

35,000.00 กก.ENV

41

สารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดบริการ PCC และ PCU นอกและใน รพ.

∕

20,000.00

20,001.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการ
42 ปฏิบัติของญาติในการจัดการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อดื้อ
ยาชนิดควบคุมพิเศษ
43

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

∕

โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทีมสูติ
นรีเวชกรรม ปี 2562

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

17,500.00
∕

4,200.00

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทีมนา ปูองกันและ
17,501.00 ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (ICC.)
PCT สูติกรรม

ผู้ประสานงาน

นางสมรรถเนตร ตะริโย
นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ

16,000.00

คณะกรรมการการ
16,000.00 ดูแลแบบ

∕

52,500.00

ประคับประคอง
52,500.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

∕

31,600.00

31,600.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการฟืน้ ฟูความรู้ พัฒนาทักษะสาหรับผู้ดูแล
47 ผู้ปุวยติดเตียงในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลนคร
พิงค์ ปีงบประมาณ 2562

∕

42,700.00

42,700.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์

∕

31,100.00

31,100.00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นายยุทธพงษ์ พรหมเสนา

โครงการพัฒนาศัยภาพการดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง
โครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
45 ดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองในชุมชน
ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องเครือข่าย
46
โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2562
44

48

∕

นางศศิวิมล บรรจงจัด

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

โครงการอบรมบุคลากรด้านการปูองกันระงับ
49 อัคคีภัย และการซ้อมแผนฉุกเฉิน/อพยพ
ผู้ประสบภัยกรณีอัคคีภัย
โครงการอบรมบุคลากรด้านสารเคมี/วัตถุ
50 อันตราย/สารอันตราย และการเตรียม ความพร้อม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล
โรงพยาบาลนครพิงค์
โครงการตรวจสมรรถภาพทางกายบุคลากร
51
โรงพยาบาลนครพิงค์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

∕

62,400.00

62,400.00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นายสมบูรณ์ ขันเมือง

∕

48,400.00

48,400.00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นายสมบูรณ์ ขันเมือง

∕

39,000.00

39,000.00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

52 โครงการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ Fit for Work

∕

82,300.00

82,300.00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ถาวร

53 นครพิงค์รักษ์สุขภาพ

∕

95,400.00

95,400.00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ถาวร

∕

96,100.00

96,100.00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ถาวร

∕

33,600.00

33,600.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการประเมินความเสี่ยงในการทางานของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์
ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโซนที่ 5 อาเภอ
55
แม่ริม-อาเภอเมืองเชียงใหม่
54

นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์
รัตนถาวร
นางวลีลักษณ์ พิพฒ
ั น์รัตน
นางวลีลักษณ์ พิพฒ
ั น์รัตน
นางวลีลักษณ์ พิพฒ
ั น์รัตน

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

56

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสารสนเทศ

∕

31,200.00

31,200.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

57

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเรียนรู้ด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ

∕

34,400.00

34,400.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ

∕

41,600.00

41,600.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

∕

78,400.00

78,400.00 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการอบรมและฟืน้ ฟูเชิงปฏิบัติการการใช้
59 โปรแกรม Thai COC สาหรับหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลนครพิ
งค์แ่ยละเครื
ายสุขภาพขภาพ
โครงการการปรับเปลี
นพฤติอกข่รรมทางสุ
60 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

∕

150,000.00

0

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

อโครงการอบรมควบคุ
าเภอเมืองจังหวัดเชีมยโรคติ
งใหม่ดปีต่อ๒๕๖๒
อาเภอเมือง
61 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.เมือง

∕

350,000.00

0

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.เมือง

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
62 อาเภอแม่ริม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

∕

189,970.00

0

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.แม่ริม

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการการปูองกันโรคและภัยสุขภาพ อาเภอแม่
63 ริม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

∕

153,000.00

0

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.แม่ริม

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

โครงการการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย อาเภอแม่
64 ริม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

∕

165,880.00

0

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.แม่ริม

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์
65 ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

∕

77,800.00

0

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.แม่ริม

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยทางาน
66 โรคไม่ติดต่อ อาเภอแม่ริม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

∕

50,000.00

0

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.แม่ริม

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย
67 อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

∕

54,350.00

0

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/สสอ.แม่ริม

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

โครงการการดาเนินงานทันตสาธารณสุขอาเภอแม่
68 ริม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

∕

15,000.00

0

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน
/สสอ.แม่ริม

∕

90,000.00

0

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายมนตรี นรสิงห์

งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ (P&P Area Based)
โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพือ่ ลด
1 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพือ่ ลด
2 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

∕

150,000.00

0

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายมนตรี นรสิงห์

โครงการให้ความรู้และคัดกรองเบือ้ งต้นโรคมะเร็ง
3 ลาไส้ใหญ่และลาไส้ตรง คณะกรรมการพัฒนา
สุขภาพ

∕

44,880.00

0

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางดารา ชัยสง่าพงษ์

4

โครงการปูองกันและควบคุมโรควัณโรค ในกลุ่ม
เสี่ยงผู้สูงอายุติดบ้าน

∕

43,230.00

0

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

5

PPA ดาเนินงานปูองกัน และควบคุมโรควัณโรค ใน
เรือนจา โรงพยาบาลนครพิงค์ เขตสุขภาพที่ ๑

∕

189,000.00

0

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

งบกองทุนโรคเรื้อรัง
โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ปุวยตาม NKP
1 Nursing care model Integrated of care from
Entry to COC

∕

50,000.00

50,000.00 กลุ่มการพยาบาล

นางรัชนีย์ วงศ์แสน

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดูแลผู้ปุวยโรค
2 เรื้อรัง(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
โรงพยาบาลนครพิงค์
โครงการประชุม NCD forum

∕

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

20,400.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ประสานงาน

ทีมนา โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

นส.จารุนันท์ ฟูวงค์

∕

52,800.00

52,800.00

ทีมนา โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

นส.จารุนันท์ ฟูวงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ปุวย
4 เบาหวานชนิดที1่

∕

26,800.00

26,800.00

ทีมนา โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

นางสาวทัศทิวา นิราช

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการ
5 ดาเนินการและปรับแผนแผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลนครพิงค์

∕

300,000.00

300,000.00

∕

20,800.00

20,800.00 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นางสาวทัศทิวา นิราช

∕

15,500.00

15,500.00 ทีมนา โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
ทีมนา โรคไม่ติดต่อ
0
เรื้อรัง

3

6

โครงการค่ายเด็กรูปร่างดี กินพอดี ไม่มีอ้วน ครั้งที่ 2

7 โครงการครอบครัวบาบัด ประจาปี 2562
โครงการรณรงค์ต้านภัยโรคเบาหวาน ในวัน
8 เบาหวานโลก

∕

25,000.00

กลุ่มงานนโยบายและ
นางรัตนมาลา เทียมถนอม
แผนงาน

นส.จารุนันท์ ฟูวงค์
พญ.กมลวรรณ สิริอารีย์

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อแผนงานโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
การ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินงาน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ลด
9 ภาวะแทรกซ้อน

∕

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

14,100.00

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

0

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทีมนา โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

ผู้ประสานงาน

นส.จารุนันท์ ฟูวงค์

งบเงินบารุงข้ามปี
1

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการบริการผู้ปุวย
ศูนย์กลาง

2

โครงการเพือ่ พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผน
ไทย และสถานบริการเครือข่าย

3

โครงการพัฒคุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
HIV และผู้ปุวย HIV

∕

∕

โครงการพัฒนาและสนันสนุนระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์

20,000.00

0
206,105.74

∕

โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก อาชีวเวชศาสตร์
4 สาหรับการบริการตติยภูมิในโรงพยาบาลปี พ.ศ.
๒๕๖๒ (ระยะที่ ๑๒)
5

20,000.00

120,969.00
∕

งานแพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทยและ
และการแพทย์ทางเลือก การแพทย์ทางเลือก

120,969.00 งานศูนย์HIV

งานศูนย์HIV

0
350,000.00

∕

เวชกรรมสังคม (งาน
นางอุไรวรรณ พวงสายใจ
ระบาด) และ ศูนย์ HIV

329,598.00

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
329,598.00

สานักงานระบบบริการ สานักงานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉุกเฉิน

