
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2563  

ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

1 โครงการนิเทศติดตามและ
ทบทวนระบบการดูแล
ผู้ป่วยและการส่งต่อสตรี
ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 

-นิเทศติดตามและ
ทบทวนระบบการ
ดูแลผู้ป่วยและการ
ส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยงสูง 
 

- แพทย์ พยาบาล 
ในเครือข่าย 80 คน 
 

-ร้อยละความ 
ส าเร็จของกิจกรรม
ทบทวน 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
   80 บาท x 80 คน  = 6,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   30 บาท x  80 คน x 2 มื้อ  

                        = 4,800 บาท 
             รวม 11,200 บาท 

- ประธานทีมน า 
สูต-ินรีเวชกรรม 
-นางกาญจนา     
 นวลแก้ว 

2 โครงการอบรมการปอ้งกัน
และดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง 
 

1.เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน
ได้แก่การชัก ตก
เลือดหลังคลอดและ
มารดาเสียชีวติ 
2.เพื่อป้องกันBA
และภาวะแทรกซ้อน 
3.เพื่อป้องกันการ
คลอดก่อนก าหนด 

-แพทย์ พยาบาล 
ในเครือข่าย 
 
 

-อัตราการชกัในรพ. 
-อัตราการตกเลอืด
คลอด 
-อัตรามารดา
เสียชีวิต 
-อัตราการคลอด
ก่อนก าหนด 
 

ร้อยละ 0 
< ร้อยละ 1 
 
ร้อยละ 0 
 
ลดลง ร้อยละ 5   

 

ธ.ค.62 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 150 คน x 2 รุ่น 
                        = 24,000 บาท 

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x  150 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น                   

= 18,000 บาท 
              รวม 42,000 บาท 

 

- ประธานทีมน า    
 สูตินรีเวชกรรม 
-นางอ้อมใจ  
 สิทธิจ าลอง 
 

3 โครงการให้ความรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์และสามีเรื่องการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กจาก
ในครรภ์ สู่วันหลังคลอด 
 

-พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของหญิง
ตั้งครรภ์และสามี
เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตั้งแต่
ในครรภ์ และหลัง
คลอด 

-หญิงตั้งครรภ์และ
สาม ี

1.ลดจ านวนผู้ป่วย
เด็ก และลดความ
รุนแรงของปัญหา
พัฒนาการไม่สมวัย 
ในกรณีที่สามารถ
กระตุ้น ส่งเสริม  
และป้องกันได้ 
2.หญิงตัง้ครรภ์และ

 50 คน:เดือน 
  

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

กิจกรรมให้ความรู้โดยบรรยาย
อภิปรายและ วีดีทัศน ์
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  20 บาท x 50 คน x 12 เดือน        

                      = 12,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนวทิยากร  
 600 บาท x 0.5 ชั่วโมง x 12 เดือน           

=  3,600  บาท 

-พญ.วราลี  
 เดชพุทธวัจน ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

สามีทราบเกี่ยวกับ
โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย รูจ้ักคู่มือ 
DSPM/ DAIM   
มีการใช้งานเพื่อ
กระตุ้นพัฒนาการ
อย่างตอ่เนื่องถงึอายุ 
5ปี ร้อยละ 80  
3.เด็กทุกคนที่คลอด
ที่รพ.นครพิงค์ได้รับ
คู่มือ DSPM/DAIM 
กลับบ้าน  

                   รวม 15,600 บาท 
 

4 โครงการอบรมการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยทางนรีเวช 

1.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจแนวทางใน
การดูแลผู้ป่วยทาง
นรีเวช  
2.เพื่อเพิ่มประ-  
สิทธิภาพในการดูแล
ผู้ป่วยทางนรีเวช 
3.เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจาก

-แพทย์ พยาบาล 
ในเครือข่าย 
 

-ร้อยละความพงึ
พอใจของบุคลากร 

>ร้อยละ75 มี.ค. 63 1.ค่าอาหารกลางวัน  
  150 คน x 80 บาท x 2 รุ่น  

= 24,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 150 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น                 

= 18,000 บาท 
                รวม  42,000 บาท 

 

-ประธานทีมน า
กลุ่มงานสูตินรีเวช
กรรม 
-นางอรศิลป์  
 ชื่นกุล 

49



ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

การผ่าตัดทางนรีเวช 
5 โครงการพัฒนาคุณภาพ

งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และเดก็ที่มี
พัฒนาการล่าชา้ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การส่งต่อ และดูแล
กลุ่มเด็กที่มีภาวะ
สงสัยล่าช้า (DSPM 
รอบ 2)และไม่สมวัย
(TEDA4I) ให้ไดร้ับ
การดูแลอย่าง
ถูกตอ้ง และต่อเนื่อง 
โดยความร่วมมอื
ของภาคีที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินโครงการฯ 
ตามวัตถุประสงค์ 
และตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

- Child Project 
Manager (CPM) 
อ าเภอแม่ริม 20 คน 
- Child Project 
Manager(CPM) 
อ าเภอเมือง 10 คน 
 
- บุคลากรจาก  
รพ.นครพิงค ์
ที่เกี่ยวข้อง 10 คน  
(รวม 40 คน) 

1.เด็กปฐมวัย 0-5 
ปี กลุ่มเป้าหมาย 
ที่พัฒนาการล่าช้า  
(DSPM รอบ 2) 
ได้รับการกระตุน้ 
ร้อยละ 100 
 
2. เด็กปฐมวัย 0-5 
ปี กลุ่มเป้าหมายที่
มีพัฒนาการไม่
สมวัย (TEDA4I) 
ได้รับการกระตุน้
อย่างถูกตอ้งและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

กิจกรรมที่ 1 จดัประชุม Child 
Project Manager (CPM) ทั้งระดับ
อ าเภอ และต าบล เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์ทกุไตรมาส 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x  40 คน  x 4 ครั้ง   

                      = 12,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง                 

=  9,600  บาท 
                    รวม  22,400 บาท  

กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนนิ
โครงการฯ 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 40 คน x 1 ครัง้  

                    = 3,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 1 ครั้ง               

=  2,400  บาท 
                รวม  5,600 บาท   

      รวมทัง้สิ้น 28,000 บาท 

-นางนีรชา    
 เหมืองอุ่น  
 

6 โครงการธาลัสซีเมียยืนยาว 
 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้การบรกิาร

- กุมารแพทย์โรค
เลือดและมะเร็ง

1.อตัราการมีเหล็ก
เกิน Serum 

< ร้อยละ 30 
 

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

กิจกรรมจัดค่ายธาลัสซีเมีย   
1.ค่าอาหารกลางวัน 

-พญ.กนิษฐา  
 มั่นเข็มทอง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

และคุณภาพชีวิตแก่
ผู้ป่วยธาลัสซีเมียเด็ก 

เด็ก  
- กุมารแพทย์

โรคหัวใจ 
- กุมารแพทย์ต่อมไร้

ท่อเด็ก  
- ทันตแพทย์เดก็  
- จักษุแพทย์  
- แพทย์เฉพาะ

ทางด้านโสต นาสิก 

ferritin <2,500 
2.คนไข้มี 

Pretransfusion 
Hb 9.5-10 g/dL 

 
>ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

  80 บาท x 50 คน = 4,000 บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน    
                        = 2,500 บาท 
3.ค่าตอบแทนวทิยากร  
600 บาท x 6 ชั่วโมง = 3,600 บาท 

                รวม 10,100 บาท  

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยฮีโมฟเีลีย 
 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้การบรกิารแก่
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียเด็ก 

- กุมารแพทย์โรค 
เลือดและมะเร็งเด็ก  
- ทันตแพทย์เดก็  
- นักกายภาพ  
- จิตแพทยเ์ด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อตัราการเกิด
เลือดออก 

2.ผู้ป่วยสามารถฉีด
ยาได้เองและ
เข้าถึงบริการได้
รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

<ร้อยละ 10 
 
>ร้อยละ 30 

 
 
 
 
 

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

- ค่าลงพื้นที่เยีย่มบ้านเพื่อติดตาม
กรณีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน 

- ค่าส่งทางหอ้งปฏิบัติการเพื่อให้
ได้ผลรวมเรว็ยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

- กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้คนไข้
และมี workshop ในการฉีดแฟค
เตอร์เข้มข้นเองที่บ้าน 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
   80 บาท x 30 คน = 2,400 บาท            
2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
  25 บาท x 2 มื้อ x 30 คน    

                     = 1,500 บาท 
3.ค่าตอบแทนวทิยากร   
  2 คน x 8 ชัว่โมง x 600 บาท               
                          = 9,600 บาท                                   

-พญ.กนิษฐา  
 มั่นเข็มทอง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

             รวม 13,500  บาท 
8 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

บุคลากรในการส่งเสริม 
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 
 

-เพื่อพัฒนาศักย 
ภาพบุคลากรในการ
ส่งเสริมคัดกรอง
พัฒนาการผู้ป่วยเด็ก
ในหอผู้ป่วย 

-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
แพทย์ใช้ทุน กุมาร
แพทย์ และพยาบาล
ผู้ป่วยในประจ าหอ
ผู้ป่วยเด็กตึก 1/2, 
1/3, พิเศษ 1/4,1/5, 
PICU และ NICU 

  -ผู้ป่วยในไดร้ับการ
ประเมินพัฒนาการ
เบื้องต้น และนดั
เข้าคลินิกพัฒนา 
การ และพฤตกิรรม 
≥ 5 คน/เดือน 

 60 คน 
  

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

กิจกรรม อบรมและฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้น 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 60 คน = 1,800 บาท   
2.ค่าตอบแทนวทิยากร  
600 บาท x 2.5 ชั่วโมง 

                    = 1,500 บาท 
                   รวม 3,300 บาท 

 
 
 
 

-พญ.วราลี  
เดชพุทธวัจน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กศูนย์เด็กเลก็ 
และโรงเรียนอนุบาล  
(น าร่องศูนย์เด็กเล็ก 
รพ.นครพิงค์ และต่อยอด
ไปรร.เนรมิต, ดอนแก้ว, 
ดอนจั่น ในปีถัดไป) 

 -พัฒนาศักยภาพ
ของคุณครู/ 
พยาบาล และ
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 
 

-คุณครู/พยาบาล 
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง 

-ผู้ป่วยเด็กที่มีปญัหา
พัฒนาการและ
พฤตกิรรมได้รับ
ค าแนะน าจากคุณครู 
ให้มารับการตรวจ
รักษาร้อยละ 20 

 40 คน 
  

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   30 บาท x 40 คน = 1,200 บาท 
2.ค่าตอบแทนวทิยากร  
   600 บาท x 2.5 ชั่วโมง 

                  = 1,500 บาท 
                  รวม 2,700 บาท 

-พญ.วราลี  
เดชพุทธวัจน ์

10 โครงการให้ความรู้เรือ่งโรค
ระบาดในโรงเรียน และ
การดูแลปฐมพยาบาลเด็ก
เบื้องต้น(น าร่องโรงเรียน

-พัฒนาศักยภาพ
ของคุณครูให้มคีวาม
เข้าใจ มีความรู้
เกี่ยวกับโรคระบาด

-คุณครูประจ าชัน้
อนุบาล ประถม และ
คุณครูประจ าหอ้ง
พยาบาล 

1.ลดจ านวนผู้ป่วย
เด็กที่มาตรวจรกัษา 
ที่โรงพยาบาล  
ซึ่งสามารถปฐม

 40 คน 
  

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 40 คน = 1,200 บาท 
2.ค่าตอบแทนวทิยากร   

-พญ.วราลี  
เดชพุทธวัจน ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

วัดดอนจั่น) ในโรงเรียน การ
ป้องกัน และการ
ดูแลปฐมพยาบาล
เด็กเบือ้งต้น อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 

พยาบาลเบื้องต้น
ก่อนได้ (เช่นไข้ 
น้ ามูก < 3 วัน)  
ร้อยละ 20 
2.ลดค่าใชจ้่ายของ
รพ. (อนุเคราะห์ค่า
รักษา) ร้อยละ 20 
3.การส่งต่อมารบัการ
รักษาอย่างเป็นระบบ 

   600 บาท x 2.5 ชั่วโมง 
                     = 1,500 บาท 
                   รวม 2,700 บาท 

 

11 โครงการวันเดก็ปี 2563 -ส่งเสริมการเจริญ 
เติบโตและพัฒนา 
การด้านร่างกาย 
จิตใจอารมณ์ สงัคม
และจิตวิญญาณ 
แก่เด็กปว่ย 

-ผู้ป่วย OPD เด็ก , 
หอผู้ป่วย½ ,NICU 
1,NICU2 ,พิเศษ1/5
จ านวน 90 คน 

-ร้อยละความพงึ
พอใจผูร้ับบรกิาร 

>ร้อยละ 85 ม.ค.63 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                
   90 คน x 25 บาท =  2,250 บาท 
2. ค่าของขวัญ/รางวัล ส าหรับเด็ก  
                     =  10,750 บาท 
3. ค่าวัสด/ุอุปกรณ์จัดกิจกรรม    
                     = 2,000  บาท 
                 รวม 15,000  บาท  
  

-ประธานทีมน า
กุมารเวชกรรม 
 

12 โครงการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพเครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค์
(อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
อ าเภอแม่ริม) 
 

1.เพื่อให้ครูอนามัย
โรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน 

1. ครอูนามัย
โรงเรียนเครอืขา่ย 
รพ.นครพิงค ์
จ านวน 50 คน 
2. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  
จ านวน 30 คน 

1. โรงเรียนไดร้ับ
การประเมิน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพด้วยตนเอง  
2. โรงเรียนใน
เครือข่าย 
รพ.นครพิงค์ได้รับ

ร้อยละ80 
 
 
 
ร้อยละ 30 

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

กิจกรรมที่ 1 จดัประชุมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเครือข่ายรพ.นครพงิค์   
1. ค่าอาหารกลางวัน   

30 คน x 80 บาท= 2,400  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ  

                     = 1,800  บาท 

-นางนภัสกรณ์  
สมิเปรม    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2. เพื่อให้โรงเรยีนมี
การพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้งดา้น
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อ
สุขภาพดีของทกุคน
ในโรงเรียน 
3.เพื่อนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศ ติดตาม
และประเมินการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  

                 รวม  4,200  บาท 
กิจกรรมที่ 2 จดัอบรมครอูนามัย
โรงเรียนในพื้นที่อ าเภอเมือง
เชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม    
1. ค่าอาหารกลางวัน   
   50 คน x 80 บาท= 4,000  บาท            

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ  

                     = 3,000  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
  600 บาท x 2 ชั่วโมง x 2 คน      
                           =2,400 บาท 

                  รวม 9,400  บาท 
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ  ตดิตาม 
ประเมินรร.ส่งเสริมสุขภาพอ.แม่ริม    
1. ค่าอาหารกลางวัน   
  10 คน x 80 บาท x 5 วัน   

= 4,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน  

                      = 3,000  บาท 
                    รวม 7,000 บาท 

กิจกรรมที่ 4 จดัประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานประเมินโรงเรียนส่งเสริม
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

สุขภาพเครือข่าย 
1.ค่าอาหารกลางวัน    
  16 คน x 80 บาท = 1,280 บาท                  
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  16 คน x 30 บาท x 2 มื้อ  

              = 960 บาท 
3. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการ
ด าเนินงาน  50 เล่ม x 100 บาท  

                      = 5,000 บาท 
                   รวม 7,240 บาท 
           รวมทัง้สิ้น 27,840 บาท 

13 โครงการพัฒนาการ
ให้บริการ สง่เสริมทันต
สุขภาพ และป้องกันทาง
ทันตกรรม ในกลุ่มเด็กอายุ 
0 – 12 ป ี
 

-เพื่อพัฒนาการ
จัดบรกิารสุขภาพ
ช่องปากในกลุ่มอายุ 
0 – 12 ป ี
-เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
อายุ 0 – 12 ป ี
มีพฤตกิรรมทันต
สุขภาพที่ดขีึ้น 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
อายุ 0 - 12 ปี   
มีสุขภาพฟันที่ดแีละ
เข้าถึงบริการมากขึ้น 
 

-กลุ่มเด็กอายุ  
0 – 12 ปี ในเขต
รับผิดชอบ 
 

-ร้อยละของกลุ่ม
เด็กอายุ 0 – 12 ปี 
ฟันดีไม่มีผุ  
(Cavity Free) 
 

ร้อยละ 58 ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

1.ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ ดงันี ้
 แปรงสีฟันเด็ก 0-3 ปี  
 500 ชุด x 12 บาท  = 6,000 บาท 
2.แปรงสีฟันเดก็ 6-12 ปี  
700 ชุด x 10 บาท   = 7,000 บาท 
3.แปรงฟันเด็ก 3-6ปี  
500 ชุด x 12 บาท   = 6,000 บาท 
4.ยาสีฟันเด็ก  
1,000 ชดุ x10 บาท= 10,000 บาท          
5.ยาสีฟันผูใ้หญ่   
700 ชุด x 10 บาท   = 7,000 บาท 
5.โมเดลแปรงฟนั  
1,500 บาท x 2 ชุด  = 3,000 บาท 

-ทพญ.วิลาสินี 
สุทธนะ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

6.โมเดลฟันผ ุ 
2,500 บาท x 1 ชุด = 2,500 บาท 
7.โมเดลเหงือกอักเสบ  
2,500 บาท x 1 ชุด  = 2,500 บาท 
8.ถุงผ้าฟ.ฟันดี  
 400 ถุง x 10 บาท = 4,000 บาท 
9.เมด็ย้อมสีฟัน  
1,240 เม็ด x 5 บาท  = 6,200 บาท 
10.สื่อแผ่นพับทันตสุขศึกษา  
 400 แผ่น x 5 บาท  = 2,000 บาท 
11.ไวนิลพรอ้มขาตั้งทันตสุขศกึษา  
  450 บาท  x 10 ชุด =4,500 บาท 
12.ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน  
 5,000 บาท x 2 ชุด =10,000 บาท 
                  รวม  70,700 บาท    

14 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพในกลุ่ม
วัยท างานในสถาน
ประกอบการ/แรงงานนอก
ระบบในพื้นที่รบัผิดชอบ 
     
 
 

-เพื่อทราบสภาวะ
สุขภาพของวัย
ท างานในสถาน
ประกอบการ/
แรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
-เพื่อให้วัยท างานใน
สถานประกอบการ/
แรงงานนอกระบบ

-กลุ่มวัยท างานใน
สถานประกอบการ/
แรงงานนอกระบบใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จ านวน 10 ครั้งๆละ 
50 คน 

-ร้อยละของผู้ใช้
แรงงานในสถาน
ประกอบการ/
แรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการมีการ
ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสุขภาพ

ร้อยละ 60 
 
 
 

ม.ค.63 - 
ก.ย.63   
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 500 คน = 40,000 บาท                                           
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 25 บาท x 2 มือ้ x 500 คน  
                        = 25,000  บาท 
                     รวม 65,000  บาท 
 
 
 

-นางวลีลักษณ์ 
พิพัฒน์รัตนถาวร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 ในพื้นที่รับผิดชอบมี
ความรู้ในการดแูล
สุขภาพตนเองเพื่อ
การควบคุมป้องกัน
โรคที่เหมาะสม 

เพื่อความปลอดภัย
ในการท างาน  
 
 

 
 
 

15 โครงการอบรมการเฝ้า
ระวังและสร้างเสริม
สุขภาพกลุ่มผู้ประกันตน
ในสถานประกอบการ  
ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และภาค
บริการในพื้นที่รบัชอบ
โรงพยาบาลนครพิงค์  
และเครือข่าย 

-เพื่อให้ผู้ประกนัตน
ในพื้นที่รับผิดชอบมี
ความรู้ในการดแูล
สุขภาพตนเองเพื่อ
การควบคุมป้องกัน
โรคที่เหมาะสม 
-เพื่อทราบสภาวะ
สุขภาพของ
ผู้ประกันตนในพื้นที่
รับผิดชอบ 

-กลุ่มผู้ประกันตนใน
สถานประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และ
ภาคบริการในพื้นที่
รับผิดชอบ 50 ครั้ง 
ประมาณ 10,000 
คน 

-ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
-ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

1.ค่าอาหารกลางวันวทิยากรและ
ทีมงาน   
10 คน x 80 บาท x 50 ครัง้                  
                       = 40,000  บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
   600 บาท x 2 ชม. x 50 ครัง้  
                       = 60,000 บาท 
3. ค่าจ้างบันทกึข้อมูลผลการตรวจ
สุขภาพ 10,000 ราย x 12 บาท  
                     = 120,000 บาท 
                 รวม 220,000  บาท 

-พญ.ลดาวัลย์ 
หาญไพโรจน ์
-นางวลีลักษณ์ 
พิพัฒน์รัตนถาวร 

16 โครงการพัฒนาบริการเวช
กรรมฟื้นฟูรองรบัผูป้่วย
สูงอายุ ,ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
และผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC ) แบบผู้ป่วยนอก   
ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
ต.ริมใต้ และศูนย์ฟื้นฟู
สภาพผู้สูงอายุ/คนพิการ 

1.เพื่อให้การฟืน้ฟู
สภาพผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 
2.เพื่อลดความ
แออัดในรพ.
โดยเฉพาะผู้ป่วย
ระยะกลาง (IMC ) 
ในกลุ่มโรค Stroke , 

-ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มี
ความจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสภาพ 
-ผู้ป่วยกลุ่มโรค 
Stroke , SCI , TBI  
ในเขตพื้นที่ อ.แม่ริม 
อ.เมือง ที่จ าหนา่ย
แบบ IPD case นัด

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยกลุ่มโรค 
Stroke , SCI ,TBI  
ในเขตพื้นที่  
อ.แม่ริมที่รอดชวีิต
และมีคะแนน 
Bathel Index 
<15 หรือรวมทั้ง 

ร้อยละ 80  1 ธ.ค. 62- 
30 ก.ย.63 
และพัฒนา
เป็นงาน
ประจ าในปี
ต่อไป 

กิจกรรม 1.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานในการรักษาฟื้นฟู
สภาพในโรคผู้สูงอายุ ผู้ป่วย IMC 
ในพื้นที่ อ.แม่ริม อ.เมือง และผู้ป่วย
มะเร็งในศูนย์มะเร็ง ประกอบด้วย 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
 100 คน x 80 บาท  = 8,000 บาท                                 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

-หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมฟื้นฟ ู
-นายพิชัย  
 ปาพันธ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ในเขตพื้นทีร่ับผดิชอบ  
รพ.นครพิงค์  

SCI , TBI  ในเขต
พื้นที่ อ.แม่ริมและ 
อ.เมือง แบบผู้ป่วย
นอก 
3.เพื่อรองรับผู้ป่วย
สูงอายุ เสี่ยงล้มสูง 
OA Knee และ
Dementia ในเขต
พื้นที่ อ.แม่ริมและ 
อ.เมือง ที่ผ่านการ
คัดกรองในชุมชน
และวินิจฉัยโดย
แพทย ์

เข้ารับการรักษาฟื้นฟู 
แบบผู้ป่วยนอก 
-ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้อง
รักษาและฟื้นฟูสภาพ
จากคลินิกเวชศาสตร์
ครอบครัว ได้แก่ 
ผู้ป่วยเบาหวาน  
เป็นต้น ผู้ป่วยจาก
คลินิกผู้สูงอายุที่เสี่ยง
ล้มสูง OA Kneeและ
Dementia เปน็ต้น 

Bathel Index 
≥15 with 
multiple 
impairment ได้รับ
บริการฟื้นฟูระยะ
กลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน
หรือ Bathel 
Index =15 i 
2.ร้อยละ  80 
ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ 
ในระยะฟื้นฟูไดร้ับ
บริการทางเวช
กรรมฟื้นฟู  
3.ร้อยละ 80ของ
ผู้ป่วยสูงอายุเสี่ยง
ล้มสูง  OA Knee
และ Dementia  
ในเขตพื้นที่  
อ.แม่ริม อ.แม่ริม 
ได้รับการรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพ 

  100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ     
                          =5,000 บาท 
3.ค่าเอกสารคู่มอื  
  50 เล่ม x 80 บาท  = 4,000 บาท 

                  รวม  17,000 บาท 
กิจกรรม 2 ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
 100 คน x 80 บาท = 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  
                        =5,000 บาท 
                 รวม  13,000 บาท 
          รวมทัง้ส้ิน   30,000 บาท 

17 โครงการพัฒนาวิชาการ
คุณภาพงานดูแลต่อเนื่อง  

1.เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาองค์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การพยาบาลชุมชน, 

มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับ 

ร้อยละ 80 
 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 20 คน x 6 ครัง้            

-นางดวงเดือน 
 คงงาม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 
 

ความรู้ แนวทางการ
ด าเนินงานการวาง
แผนการจ าหน่าย
เชื่อมโยงการดูแล
คนไข้สู่ชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ป่วย/ครอบครัว 
สามารถปฏิบัตติัวได้
สอดคล้องกับสภาพ
การเจ็บป่วยและ
แบบแผนการด าเนิน
ชีวิต โดยมุ่งเน้น
ความปลอดภัย และ
ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

HCM ประจ าตกึ, 
คลินกิเวชศาสตร์
ครอบครัว และ
ชุมชน, รพ.สต.  
(40 คน) 
 

HCM ประจ าหอ
ผู้ป่วย 5 ครัง้/ป ี 
- ร้อยละของผูป้่วย
ที่ได้รับการวาง
แผนการจ าหน่าย
ตามเกณฑ ์
 

 
 
ร้อยละ 70 

 

                          = 9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 25 บาท x 2 มือ้ x 20 คน x 6 ครั้ง                      
                        = 6,000 บาท 
                   รวม 15,600 บาท 

  

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานการ
พยาบาลในชุมชน
เครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 

1. เพื่อท าความ
เข้าใจแนวทางใน
การพัฒนาการ
จัดบรกิารการดแูล
ต่อเนื่องเครือข่าย
สุขภาพรพ.นครพิงค ์
2. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการเยี่ยม

-รพ.สต.เครือข่าย
นครพิงค์ 24 แห่ง 

-ระดับความส าเร็จ
ของสถานบรกิารที่
มีการจดับริการ 
การดูแลต่อเนื่อง
ของสถานบริการ
สุขภาพตามเกณฑ์ 
-ร้อยละ
ความส าเร็จของ
สถานบริการที่มี

ร้อยละ 60  กิจกรรม   
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ มาตรฐานการ
พยาบาลกับทีมงานหมอครอบครัวใน
สถานบริการในเครือข่ายจ านวน 24 
แห่ง 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท  x 10 คน x 24 ครั้ง  
                       =19,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

-นางแสงเดือน    
กฤษณุรกัษ ์
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

บ้านผู้ป่วยติดเตยีง การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยติดเตยีงและ
ผู้ป่วยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่
ป้องกันได ้
ร้อยละของสถาน
บริการสุขภาพใน
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์มีคะแนนความ
พึงพอใจในคุณภาพ
บริการตามเกณฑ ์

 24 แหง่ x10 คน x2 มื้อ x25 บาท               
                     = 12,000 บาท             

               รวม 31,200 บาท 
 

   
 
 
 

 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุที่มี
ภาวะพึง่พิง (Care Giver) 
และอสม. ในการดูแล
ผู้ป่วยติดเตยีงตอ่เนื่องที่
บ้าน ร่วมกับทีมหมอ
ครอบครัวในพืน้ที่
เครือข่ายบรกิาร สุขภาพ
โรงพยาบาลนครพิงค ์
เขตอ าเภอเมือง/แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 
2563 
 

1.ศักยภาพผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care Giver)
และอสม. ในการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตยีง
ต่อเนื่องที่บ้าน 
ร่วมกับทีมหมอ
ครอบครัว ในพื้นที่
เครือข่ายบริการ
สุขภาพรพ.นครพิงค์  
เขตอ าเภอเมือง/แม่
ริม จังหวัดเชยีงใหม่ 

-ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผูสู้งอายุที่มีภาวะ
พึ่งพงิ(Care Giver) ,
อสม. และเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่เครือข่าย
บริการสุขภาพ 
รพ.นครพิงค์  เขต
อ าเภอเมือง/แมร่ิม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

-ความรู้หลังการ
อบรม ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มี
คะแนนการเรียนรู ้

≥ ร้อยละ 70  ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

- กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงทมีหมอ
ครอบครัวเพื่อเตรียมการจัดอบรม 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 1 มื้อ x 20 คน         

 = 1,600 บาท 
 

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
25บาท x 2 มื้อ x 20 คน                      

                      = 1,000  บาท 
                รวม 2,600 บาท 

-กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชงิ
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง
ต่อเนื่องที่บ้าน ร่วมกับทีมหมอ

-นางธีรนันท์     
 ขอบใจกลาง 
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 2. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มี
ภาวะพึ่งพิงในพืน้ที่
เป้าหมาย ไดร้ับการ
ดูแลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

ครอบครัว 
1. ค่าอาหารกลางวัน   
  80 บาท x 20 คน x 6 แห่ง     
                     = 9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 25 บาท x 2 มื้อ x 20 คน x 6 แห่ง                  
                       = 6,000 บาท 
3.ค่าวทิยากรฝกึปฏิบัติการ ลงพื้นที่ 
6 แห่ง 300 บาท x 3 ชั่วโมงx 1 คน 
                       =  5,400 บาท 

                 รวม 21,000 บาท 
        รวมทัง้สิน้ 23,600 บาท 

20 โครงการสร้างทมีพี่เลี้ยง
และพื้นที่ต้นแบบการดูแล
ผู้ป่วย Palliative care ใน
ชุมชน เครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้รับ 
บริการในชุมชน
เข้าถึงการดูแลแบบ
ประคับประคอง 
2.เพื่อการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตทัง้ของ
ผู้ป่วย ครอบครวั 
และผู้ดูแล โดยได้รับ
การดูแลทีเ่หมาะสม 
ตามช่วงระยะเวลา 
จนถึงระยะใกล้
เสียชีวิตและผู้ป่วย

-ทีมหมอครอบครัว
ในพื้นทีเ่ขต อ าเภอ
แม่ริม และอ าเภอ
เมือง 
-ทีมพี่เลี้ยงและพื้นที่
ต้นแบบการดูแล
ผู้ป่วย Palliative 
care ในชุมชนอ าเภอ
แม่ริม และอ าเภอ
เมือง พื้นที่ละ 1 ทีม 

-มีทีมพี่เลี้ยงและ
พื้นที่ต้นแบบการ
ดูแลผู้ป่วย 
Palliative care 
ในชุมชน เครือข่าย
รพ.นครพิงค์พื้นที่
ละ 1 ทีม 
 
 
-ความรู้หลังการ
อบรม ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥ ร้อยละ 70  
 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมร่วมกบัรพ.
สต.เครือข่ายเมือง/แมร่ิม เพื่อ
คัดเลือกพื้นที่ตน้แบบ 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 20 คน = 1,600 บาท            
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
 25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ  

                     = 1,000 บาท             
                รวม 2,600 บาท 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การด าเนินงานการดูแลแบบ
ประคับประคองในชุมชนพื้นที่เขต 

-นางอุบล   
 หาญฤทธิ ์
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ได้เสียชีวิตอย่างสงบ 
สมศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ตลอดจนการ
ดูแลครอบครัวและ
ญาติภายหลังผูป้่วย
เสียชีวิต 
(Bereavement 
Care) 

อ าเภอแม่ริม และอ าเภอเมือง 
1.ค่าตอบแทนวทิยากร  
600 บาท x 5 ชั่วโมงx2 วันx 1 คน     
                         = 6,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 40 คน x 2 มื้อ  

 = 6,400 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  25 บาท x 4 มื้อ x 40 คน               
                          = 4,000 บาท 

         รวม  16,400 บาท 
      รวมทัง้สิ้น 19,000 บาท 

21 โครงการ “ตายดี  เตรยีม
ได้  ความตายพดูได้”  
 

1.เพื่อสร้างกระบวน   
การที่เป็นรูปธรรม
ในการเรียนรู้ เสริม
ทักษะและการเขียน
พินัยกรรมชีวติ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายอย่าง
กว้างขวางในการ
ช่วยเหลือทางจติใจ 
และจิตวิญญาณต่อ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

1.กลุ่มจิตอาสา อสม.
และ Care Giver  
2.กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในพื้นที่
เครือข่ายบรกิาร
สุขภาพรพ.นครพิงค์  
เขตอ าเภอเมือง/ 
แม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่
 

-ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

≥ ร้อยละ 70  
 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

กิจกรรม ประชมุเชิงปฏิบัติการ   
การเขียนพินยักรรมชีวติการสนทนา  
เรื่องความตายผา่นเกมไพ่ ไขชีวิต  
1.ค่าตอบแทนวทิยากร    
 600 บาท x 7 ชั่วโมง= 4,200 บาท  
2.ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 150 คน  = 12,000 บาท 
3.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
 25 บาท x 2 มื้อ x 150 คน 

                     = 7,500 บาท 
                รวม 23,700 บาท 

 

-นางอุบล   
 หาญฤทธิ ์
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

22 โครงการถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
ต่อเนื่องใน ชุมชน
ปีงบประมาณ 2563 
 

1. เพื่อให้บุคลากร 
ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเขา้ใจ
ประสบการณก์าร
ดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน และสามารถ
น าความรู้ที่ไดใ้นการ
ถอดบทเรียน/ 
ข้อค้นพบใหม ่
 ไปปรับใชก้ารดูแล
ผู้ป่วยและครอบครัว
อย่างเป็นองค์รวม 
ทั้ง ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สงัคม และจิต
วิญญาณ ในชุมชน
และที่บ้านอย่าง
เหมาะสม 

-เจ้าหน้าที่จาก  
รพ.สต.เครือข่าย 
รพ.นครพิงค,์ PCC, 
งานการพยาบาล
ชุมชน, PCWN อสม.
และ Care Giver 
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค ์

-ร้อยละของระดบั
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
มีต่อกิจกรรม อยู่ใน
ระดับ ดี – ดีมาก   

≥ ร้อยละ 70  ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

กิจกรรม จัดเวทีถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลต่อเนื่อง
ในชุมชน 
1.ค่าตอบแทนวทิยากร  
600 บาท x 7 ชั่วโมง = 4,200 บาท  
2.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 120 คน = 9,600 บาท  
3.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
  25 บาท x 2 มื้อ x 120 คน  

                     = 6,000 บาท 
             รวม 19,800 บาท 

 
 
 

-นางอุบล   
 หาญฤทธิ ์
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 

23 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การส่งต่อและตอบกลับ
ข้อมูลการดูแลต่อเนื่อง
ผู้ป่วยผ่านโปรแกรมThai 
COC ในหนว่ยงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์และ
เครือข่ายสุขภาพ

1. เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนให้หอ
ผู้ป่วยรพ.นครพิงค์
ให้ความส าคัญใน
การใช้โปรแกรม 
ThaiCOC อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ตวัแทนจากหอ
ผู้ป่วยรพ.นครพงิค์
และรพ.สต.เครือข่าย 
จ านวน 30  คน 
2.เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ประจ าหอผู้ป่วย

1. ร้อยละการส่งต่อ
ข้อมูลเพื่อการดแูล
ต่อเนื่องทันเวลา
ภายใน 5 วัน 
2.ร้อยละของการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
ภายใน 14 วัน 

ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 

ธ.ค.62 –  
ก.ย.63 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมและจัดตั้ง
คณะกรรมการการดูแลต่อเนื่อง 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 30 คน  = 2,400 บาท       
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 25 บาทx 2 มือ้x 30 คน  

                     = 1,500 บาท 

-นางศรีพรรณ 
วรรณธนศร ี
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 

2. เพื่อให้เครือข่าย 
ให้ความส าคัญใน
การรับ/ตอบกลบั 
ข้อมูลในระบบ
โปรแกรม ThaiCOC 
3. เพื่อนิเทศ 
ติดตามหอผู้ป่วย 
เครือข่ายสุขภาพ 
รพ.นครพิงคใ์นการ
ใช้โปรแกรม Thai 
COC 

จ านวน 35 ท่าน  
3.เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานรพ.
สต.เครือข่าย  
จ านวน 20 ท่าน 

3.ร้อยละของการ
ตอบกลับขอ้มูล 
4.ความพงึพอใจใน
การใช้โปรแกรม
Thai COC 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

       รวม 3,900 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมนิเทศติดตาม
งานภายในหนว่ยงานและเครือข่าย
รพ.นครพิงค์  
1.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 35 คน = 2,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
25 บาท x 35 คน x 2 มื้อ   

= 1,750 บาท 
               รวม 4,550 บาท 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนิน 
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการส่งต่อ/
ตอบข้อมูลผ่านโปรแกรม Thai COC  
1.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 20 คน = 1,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
25 บาทx2มื้อx20คน = 1,000 บาท 

                 รวม  2,600 บาท 
รวมทัง้สิ้น   11,050 บาท  

24 โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
ล้มเหลวด้วย เครื่องBฺiPAP
ที่บ้าน 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีความรู้ความใจ
เกี่ยวกับโรคทางเดิน
หายใจล้มเหลวและ

-ตัวแทนจากหอ
ผู้ป่วย,เจ้าหน้าที่จาก 
รพ.สต.เครือข่าย 
รพ.นครพิงค,์ 

-บุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้

ร้อยละ 70  
 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

กิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
โรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
และการใช้เครือ่ง BiPAP 
 1.ค่าอาหารกลางวัน  

-นส.ธีรนุช  
 หอมนาน 
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 
 

มีทักษะในการใช้
เครื่องBiPAPเพือ่
การดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน 
2. ลดอัตราการ
ครองเตียงส าหรับ
ผู้ป่วยprolong 
ventilator 

เจ้าหน้าที่จาก PCC, 
จนท.กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน  
50 คน 

เครื่องช่วยหายใจที่
บ้าน  

   80 บาท x 50 คน  = 4,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน  
                         = 2,500 บาท 
                   รวม  6,500  บาท 

  
 
 

 

25 สมาร์ทสูงวัย 1. เพื่อสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมพลังกลุ่ม
สูงอายุ/ภาคีสุขภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง
ด้านจัดการสุขภาพ
ตนเองและชุมชน 
2. เชือ่มโยงบริการ
สุขภาพและบริการ
ทางสงคม 
3. มีเวทใีนการ
แสดงออกในเรือ่ง
การออกก าลังกาย
ด้วยตาราง 9 ช่อง
ป้องกันล้มป้องกัน
ลืม 

-กลุ่มผู้สูงอายุและ
ญาติ จิตอาสา ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ  
ของรพ.นครพิงค ์

1.ร้อยละ 80 ของ
ต าบลในพื้นที่
รับผิดชอบ เกิด
เครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
2.ร้อยละ 80 ของ
ชมรมผู้สูงอายุผา่น
การประเมินเปน็
ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ 

ร้อยละของ 
Healthy Ageing 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

มหกรรมสมารท์สูงวัย 
1. เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้การสง่เสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุ
1. ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 200 คน = 16,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   30 บาท x 200 คน x  2 มื้อ  
                   = 12,000 บาท  
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
   600 บาท x 4 ชม x 3 คน  
                     = 7,200 บาท  
                 รวม  35,200 บาท 
2. กิจกรรมประกวดการออกก าลัง
กายด้วยตาราง 9 ช่อง  
1. ค่าเช่าสถานที่  = 5,000 บาท 
2. ค่าเช่าเครื่องเสียง= 3,000 บาท         

-นางสายพิณ  
 ยานะ 
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

3. ค่าใบประกาศนียบัตร  
                        = 1,000 บาท  
                     รวม 9,000 บาท 
            รวมทัง้สิ้น 44,200 บาท 

26  โครงการพัฒนาระบบ
บริการคลินิกผู้สูงอาย ุ
 ในศูนย์สุขภาพชุมชน 
เครือข่ายบรกิารสุขภาพ 
รพ.นครพิงค ์

 1.เพื่อพัฒนาคลินิก
ผูสู้งอายุให้สามารถ
จัดบรกิารไดต้าม
มาตรฐาน 
2.เพื่อสร้างแกนน า
จิตอาสาร่วม
จัดบรกิารในคลินิก
ผู้สูงอาย ุ
3.เพื่อพัฒนาคู่มอื
ป้องกันล้มและคู่มือ
ป้องกันลืมในคลินิก
ผู้สูงอาย ุ
 

 1.คลินิกผู้สูงอายุ 
PCCเมือง  1 แห่ง 
(รพสต.ป่าขอ่ยเหนือ) 
 
2.คลินิกผู้สูงอายPุCC
แม่ริม 2 แห่ง  
(รพสต.ริมเหนือ  
รพสต.บ้านซาง) 
3.แกนน าจิตอาสา
บริการในคลินิก
ผู้สูงอายุ รพสต.ละ 
15 คน รวม 45 คน 
 

1.คลินิกผู้สูงอายุ 
ประเมินผ่าน
มาตรฐาน
ระดับพื้นฐาน 
2.แกนน าจิตอาสา
เข้ามามีส่วนร่วม
จัดบรกิารในคลินิก
ผู้สูงอาย ุ
3.มีคู่มือฝึกทักษะ
การป้องกันล้มและ
ป้องกันลืมในคลินิก
ผู้สูงอาย ุ

ร้อยละ 50 
(ผ่านอย่างน้อย  
1 แห่ง)  

 
ร้อยละ 85 

 
 
 

ร้อยละ 100 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

กิจกรรมที1.ประชุมเตรียมความ
พร้อมคณะท างานร่วมกับพื้นที ่ 
3 แห่ง 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท  x 15 คน x 3 วัน              
                         = 3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 3 วัน  
                        = 2,700 บาท 

                   รวม 6,300 บาท  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
แกนน าจิตอาสาคลินิกผู้สูงอาย ุ
1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80  บาท x 15  คน x 3 วัน     
                        =  3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 2 มือ้ x 15 คน x 3วัน                          
                         = 2,700 บาท  
                     รวม 6,300  บาท 
กิจกรรมที่ 3 

 -นพ.ธรีวัฒน์  
  วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

จัดท าคู่มือฝึกปฏิบัติ 
 1.ค่าจัดท าคู่มอืฝึกทกัษะป้องกันล้ม 
 2,000 เล่ม x  20 บาท  
                      = 40,000 บาท 
                   รวม 40,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4  
ประชุมสรุปโครงการ  
1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 20 คน= 1,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท  x 20 คน x 2 มือ้  

                      = 1,200 บาท 
                   รวม 2,800 บาท 
           รวมทัง้สิ้น 55,400 บาท 

 
 

27 โครงการพัฒนาระบบ
บริการกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะ Mild Cognitive 
Impairment (MCI) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การส่งต่อ และ
รูปแบบการคัดกรอง
เบื้องต้น ตั้งแต่
ระดับพื้นที่ จนมาถึง
แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง 
และนัก
กิจกรรมบ าบดั  

- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน
สูงอายุ(เสี่ยงสมอง
เสื่อม) อ าเภอแม่ริม 
20 คน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน
สูงอายุ (เสี่ยงสมอง
เสื่อม) อ าเภอเมือง 
10 คน 

1.ร้อยละของการ
ส่งต่อจากระบบคัด
กรองในพื้นที ่
2. ร้อยละของการ
วินิจฉัย MCI 
3. ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ MCI ได้รับ
การดูแลอย่าง

 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 . จัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ ผู้ดูแลงานสูงอายุ (เสียง
สมองเสื่อม) ทั้งระดับอ าเภอ และ
ต าบล เครือข่ายรพ.นครพิงค ์
1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 40 คน x 1 ครัง้   
                        = 3,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

-นางนีรชา    
 เหมืองอุ่น  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2. เพื่อให้ภาคี
เครือข่ายทกุภาค
ส่วนในเขตอ าเภอ
เมือง และอ าเภอ 
แม่ริม ได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน
บริการคัดกรอง
เบื้องต้นในผู้สูงอายุ
ที่มีอาการสมอง
เสื่อมขั้นต้น(Mild 
Cognitive 
Impairment) หรือ 
MCI 

- บุคลากร  
จากโรงพยาบาลนคร
พิงค์ที่เกี่ยวข้อง 
10 คน 
(รวม 40 คน)  
 
 

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 1 ครั้ง                
                      =  2,400  บาท 
                     รวม 5,600 บาท 
กิจกรรมที่ 2 .จัดท าการจัดแบบฝึก
สมอง ส าหรับผูส้งูอายุ MCI  
1.ค่าจัดคู่มือท าแบบฝึกหัดกระตุ้น
สมอง        230 เล่ม x 40 บาท 
                     = 9,200  บาท 
                  รวม  9,200 บาท  
กิจกรรมที่ 3.ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินโครงการฯ 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 40 คน x 1 ครัง้   
                        = 3,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 1 ครั้ง  

                      =  2,400  บาท 
                     รวม 5,600 บาท  
             รวมทั้งสิ้น 20,400 บาท 

  
28 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

1.เพื่อให้พยาบาลมี
ความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

-พยาบาลวิชาชีพ     
รพ.นครพิงค ์

-พยาบาลมีความรู้
และทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ก.พ. 63 1 .ค่าอาหารกลางวัน   
  80 บาท x 120 คน = 9,600 บาท     
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
  25 บาท  x 120 คน x 2 มื้อ  

-หัวหน้าภารกิจ
ด้านการพยาบาล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

   และสามารถ
น าไปใช้ในงานได้ 

                        = 6,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
1,200บาท x 6 ชั่วโมง =7,200 บาท
4. ค่าขอ CNEU       = 1,000 บาท 

                  รวม  23,800 บาท    
29 พัฒนาการท างานระหว่าง 

PCT Med, เวชกรรม
สังคม และ คปสอ. 
1. ส่งเสริมให้มกีารดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องถงึชุมชน  
2. จดัระบบการรับ-ส่ง
ข้อมูลการเยี่ยมบ้านในหอ
ผู้ป่วย และเวชกรรมสังคม 
3. มกีารทบทวนข้อมูล 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และจัดการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาทุก 3 เดือน 

-เพื่อพัฒนางานการ
ดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง  

-แพทย์และพยาบาล
ของอายุรกรรม และ
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 

-จ านวนครั้งของ
การทบทวนทุก  
3 เดือน 

4 ครั้ง/ป ี ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
-พญ.กมลวรรณ 
สิริอารีย ์
-นพ.วรียุทธ  
โฆษิตสกุลชัย 
-นพ.พันธพงศ์  
ตาเรืองศรี 
-นพ.ขรรค์ชัย  
ศิริวัฒนา 
-กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 

30 ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานของ รพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุข
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  
 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจในรายละเอียด
ตัวชี้วัดระหว่างผู้
นิเทศงาน กับผู้รับ
นิเทศงาน 
 
 

-เจ้าหน้าที่  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชยีงใหม ่

1. มกีารสร้างและ
ใช้แผนที่
ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
 

ร้อยละ 90 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 40 คน  x  4 ครัง้  

                  = 12,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 40 คน  x 2 มื้อ x 4 ครั้ง                       

                  = 9,600 บาท 
                  รวม 22,400 บาท 

-นพ. ธีรวัฒน์  
 วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2. เพื่อบูรณาการ
งานส่งเสริมสขุภาพ
และป้องกันโรค
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค ์
 

2. ร้อยละ 90 ของ
บคุลากร/ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
แบบประเมิน / 
ตัวชี้วัด สามารถ
น าไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลใน
การนิเทศได้เปน็
อย่างด ี

 

31 ประชุม ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ รพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุข
อ าเภอแม่ริม 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจในรายละเอียด
ตัวชี้วัดระหว่างผู้
นิเทศงาน กับผู้รับ
นิเทศงาน 
2. เพื่อบูรณาการ
งานส่งเสริมสขุภาพ
และป้องกันโรค
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค ์
 

-เจ้าหน้าที่  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ 
แม่ริม 

1. มกีารสร้างและ
ใช้แผนที่
ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร / 
เจ้าหน้าที่ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
แบบประเมิน / 
ตัวชี้วัด สามารถ
น าไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลใน

ร้อยละ 90 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 40 คน x 4 ครัง้  

                    = 12,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x  40 คน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง                  
                          = 9,600 บาท 

                 รวม 22,400 บาท 
 

-นพ. ธีรวัฒน์  
 วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

การนิเทศได้เปน็
อย่างด ี

32 ส ารวจความต้องการ/
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดบรกิาร PCC และ PCU 
นอกและใน รพ. 

1. ศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการด้านรกัษา 
พยาบาลใน PCC 
และ PCU นอกและ
ในรพ.นครพิงค ์
2. เพื่อศึกษาถงึ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้
มารับบรกิารในด้าน
รักษาพยาบาลใน 
PCC และ PCU 
นอกและในรพ.นคร
พิงค ์
3. เพื่อศึกษา
ข้อคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีตอ่ 
PCCและ PCU นอก 
และในรพ.นครพิงค ์
 
 
 

-รพ.สต.เครือข่าย 1. ร้อยละ
ข้อเสนอแนะผู้มา
รับบรกิารด้าน
รักษาพยาบาล
น ามาปรับปรงุ
แก้ไขการให้บริการ
ของ PCC และ 
PCU นอกและใน 
รพ.นครพิงค ์
2. มกีารวาง
แผนการบรกิาร
สาธารณสุขให้กบั
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
 
 
 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
ใช้แบบทดสอบ ผ่าน QR code 

-นพ. ธีรวัฒน์    
 วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

33 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
การด าเนินงานด้านการ
ป้องกันการติดเชื้อใน
ชุมชนส าหรับรพ.สต. 
เครือข่ายโรงพยาบาลนคร
พิงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงาน IC  
รวมทัง้ผู้สนใจ ได้
พัฒนาองค์ความรู้
และเข้าใจถงึ
หลักการป้องกนัและ
ควบคุมการติดเช้ือ
ในรพ.ที่เป็นปัญหา
ส าคัญได้อย่าง
ถูกตอ้งในแนวทาง
เดียวกัน  
2. เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานด้านการ
บริหารจัดการระบบ
การป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือ
ใน รพ.สต. 
3.  เพื่อเปิดโอกาส
ให้เครือข่ายงาน IC  
ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
และปัญหาต่างๆ 

-รพ.สต.เครือข่าย 1. ร้อยละ 100 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับงาน IC  พัฒนา
องค์ความรู้และ
เข้าใจถงึหลักการ
ป้องกันและควบคุม
การตดิเชื้อในรพ. 
2. ร้อยละ 100 
พัฒนาคุณภาพ
บริการด้านการ
ป้องกันและควบคุม
การตดิเชื้อใน
โรงพยาบาลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 
เกิดการพัฒนางาน
ด้านการบริหาร
จัดการระบบการ
ป้องกันและควบคุม
การตดิเชื้อในรพ.
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ 100 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 90 คน  x 2 วัน  

                    = 14,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 90 คน x  2 มื้อ x 2 วัน  

                      = 10,800 บาท 
3.ค่าตอบแทนวทิยากร   
   600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วนั       
                           =7,200 บาท 

                  รวม  32,400 บาท 
 

-นพ. ธีรวัฒน์    
 วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

34 พัฒนาศักยภาพด้านคลินิก
ของ รพ.สต.เครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอแม่ริม 

1. เพื่อช่วยเหลอื
และร่วมกันพัฒนา
ในการท างานของ
ทีมสหวิชาชีพ ท าให้
ระบบบริการใน
คลินิกและการ
พัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. เพื่อเก็บข้อมลู 
และประเมินผลเป็น
ระยะท าให้การ
พัฒนาระบบบรกิาร
ได้ต่อเนื่องและ
ครอบคลุม 

-เจ้าหน้าที่  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ 
แม่ริม 

1. ร้อยละการ
พัฒนาในการ
ท างานของทีม 
สหวิชาชีพ มีระบบ
บริการในคลินิก
และการพัฒนาการ
ดูแลในภาพ
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละการ
พัฒนาระบบบรกิาร
ได้อย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม 
 
 
 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x  30 คน x 4 ครั้ง  

                      = 3,600 บาท 
                 รวม  3,600 บาท 

 

-นพ. ธีรวัฒน์  
 วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพด้านคลินิก
ของ รพ.สต.เครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อช่วยเหลอื
และร่วมกันพัฒนา
ในการท างานของ
ทีมสหวิชาชีพ ท าให้
ระบบบริการใน
คลินิกและการ
พัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. เพื่อเก็บข้อมลู 
และประเมินผลเป็น
ระยะท าให้การ
พัฒนาระบบบรกิาร
ได้ต่อเนื่องและ
ครอบคลุม 

-เจ้าหน้าที่  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชยีงใหม ่

1. ร้อยละการ
พัฒนาในการ
ท างานของทีม 
สหวิชาชีพ มีระบบ
บริการในคลินิก
และการพัฒนาการ
ดูแลในภาพ
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละการ
พัฒนาระบบบรกิาร
ได้อย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม 
 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 25 คน x 4 ครัง้  
                       = 3,000 บาท 
                    รวม 3,000 บาท 
 

-นพ. ธีรวัฒน์  
วงค์ตัน 
 

36 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่ม
งานเวชกรรมสังคม และ
เครือข่าย รพ.นครพิงค ์
  
 

1.เพื่อให้มีเวที
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี 2562
และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
สาธารณสุขปี 2563 
ของกลุ่มงานเวช

-เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม และ
เจ้าหน้าที่เครือข่าย 
รพ.นครพิงค์ จ านวน 
120 คน 

1. ทุกหนว่ยงาน
สามารถน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ โดย
มีการด าเนินงาน
ตามแผนร้อยละ 80 
2. เมือ่สิ้นปี 
หน่วยงานมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุ

ร้อยละ 90 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมร่วมกับตัวแทน
ภาคประชาชนเครือข่ายโรงพยาบาล
นครพิงค ์
1. ค่าอาหารกลางวัน  
   80 บาท x 60 คน x 2 วัน      

 = 9,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท  x 60 คน x 2 มื้อ x 2 วัน  

-นพ. ธีรวัฒน์  
วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กรรมสังคม 
2. กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม มีแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2563 ที่มี
ประสิทธิภาพและ
หน่วยงานสามารถ
น าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้  

ตัวชี้วัดร้อยละ 90 
 

                     = 7,200 บาท 
                รวม  16,800 บาท 

กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาระบบสุขภาพ  
1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 60 คน x 2 วัน  

                   = 9,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 60 คน x 2 มื้อ x 2 วัน  

                     = 7,200 บาท 
                รวม  16,800 บาท 
         รวมทัง้ส้ิน  33,600 บาท 

37 ประชุมคณะกรรมการ  
คพสอ. เมืองเชยีงใหม่ 

1. เพื่อพัฒนา รพ.
สต.ให้มีคุณภาพ
ส าหรับการบรกิาร
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้ทกุหน่วย
บริการปฐมภูมิ  ได้
ด าเนินการ จัด
ประชุมประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ 
รพ.สต.คุณภาพ 

-คณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
เมืองเชยีงใหม่ 
จ านวน 40 คน 

-รพสต.ทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ รพสต. 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 40 คน x 6 ครัง้  

                     = 7,200 บาท 
                รวม  7,200 บาท 

 

-นพ. ธีรวัฒน์  
วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

3. เพื่อพัฒนา
ระบบงาน
สาธารณสุข ผลงาน
ทางวิชาการ 
นวัตกรรมของสถาน
บริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และตรง
กับความต้องการ
ของประชาชน 

38 ประชุมคณะกรรมการ  
คพสอ.แม่ริม 

1. เพื่อพัฒนา รพ.
สต.ให้มีคุณภาพ
ส าหรับการบรกิาร
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้ทกุหน่วย
บริการปฐมภูมิ  ได้
ด าเนินการ จัด
ประชุมประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ 
รพ.สต.คุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนา
ระบบงาน

-คณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
แม่ริม จ านวน 40 
คน 

-รพสต.ทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ รพสต. 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 40 คน x 6 ครัง้  

                     = 7,200 บาท 
                รวม  7,200 บาท 

 

-นพ. ธีรวัฒน์  
วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

สาธารณสุข ผลงาน
ทางวิชาการ 
นวัตกรรมของสถาน
บริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และตรง
กับความต้องการ
ของประชาชน 

39 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพใน
วัดและชุมชน 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากรในพื้นที่ 
รวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ และ
เทคโนโลยีแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนทั่วไป 
2. เพื่อติดตาม 
ก ากับ และ
ประเมินผล หลังจาก
การใช้เป็นต้น
แบบอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องต่อไป 
 

-ชุมชนในเขต และ
นอกเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จ านวน 70 
คน 

1. ชุมชนไดร้ับการ
พัฒนาตนเองใน
ด้านสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
2. มีช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาองค์กร
เครือข่าย 
3. ประชาชนใน
ชุมชน มีศักยภาพ 
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่าง
ต่อเนื่อง เกดิภาคี
เครือข่ายที่มกีาร
จัดการเรียนรู้ (KM) 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
  70 คน x 80 บาท x 2 วัน  
                     = 11,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  70 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน                  

= 8,400 บาท 
                รวม  19,600 บาท 

 

-นพ. ธีรวัฒน์  
วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ร่วมกัน 
4. สามารถน า
ความรู้ น าบทเรียน
ที่เป็นชุมชน
ต้นแบบไปขยายผล 
(scaling up) 
สามารถน าไปปรับ
ใช้ใหเ้หมาะสมกับ
พื้นที่/สถานการณ์ 

40 พัฒนาบริการการดูแล
รักษาผู้ป่วยในหน่วย
บริการปฐมภูม ิ

1. เพื่อช่วยเหลอื
และร่วมกันพัฒนา
ในการท างานของ
ทีมแพทย์ ท าให้
ระบบบริการใน
คลินกิและการ
พัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. เพื่อเก็บข้อมลู 
และประเมินผลเป็น
ระยะท าให้การ
พัฒนาระบบบรกิาร
ได้ต่อเนื่องและ

แพทย์ประจ า PCU 
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค ์

1. ร้อยละการ
พัฒนาในการ
ท างานของทีม 
แพทย์ มีระบบ
บริการในคลินิก
และการพัฒนาการ
ดูแลในภาพ
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละการ
พัฒนาระบบบรกิาร
ได้อย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม 
 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 30 คน  x 2 ครัง้  

                      = 4,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง                  

= 3,600 บาท 
                   รวม  8,400 บาท 

 

-นพ. ธีรวัฒน์  
วงค์ตัน 
 

78



ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ครอบคลุม 
41 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน  
รพ.นครพิงค ์
 

1. เพื่อพัฒนาการ
เฝ้าระวังป้องกนั 
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
โรงพยาบาลอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในรพ.นคร
พิงค์  
- ผู้ป่วยและญาติที่ 
มารับบรกิารใน รพ.
นครพิงค ์
- ผู้ที่พักอาศัย ใน
บ้านพัก หอ และ
แฟลต ใน รพ.นคร
พิงค ์

- เจ้าหน้าที่ รพ.
นครพิงค์มีความ
เข้าใจและเกิดความ
ตระหนักในเรื่อง
การป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
และมีส่วนร่วมใน
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอยา่ง
ต่อเนื่อง 
-ลดจ านวน
เจ้าหน้าที่  
รพ.นครพิงค์ ปว่ย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
- ลดความเสี่ยง 
เรื่องร้องเรียน
ผลกระทบจากการ
พ่นยา 

ร้อยละ 60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีผู้ป่วย 
 
 
 
 
ไม่เกิน3ครั้ง 

ธ.ค.62 –  
ก.ย.63 
 

 ค่าจัดอบรมทบทวนความรู้ระบบ
เฝ้าระวังโรคและการป้องกันควบคุม
โรค 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x  60 คน =  4,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 60 คน x 2 มื้อ  
                       = 3,600 บาท 
3.  ค่าตอบแทนวิทยากร  
   600 บาท x 3 ชั่วโมง  
                       = 1,800 บาท 
 
4. ค่าตอบแทนคนพ่นสารเคมี 
   ก าจัดยุง 10 ครั้ง x 600 บาท  
                      = 6,000 บาท 
5. ค่าน้ ามัน ส าหรับการพ่นสารเคมี  
ก าจัดยุงลาย       = 1,400 บาท 
                   รวม 17,600 บาท 

-นางอุไรวรรณ 
พวงสายใจ  
งานป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา 

42 พัฒนาศักยภาพทีมควบคุม
ป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อ และภัยสุขภาพ  
  

1. มีโครงสร้าง
เครือข่ายทีมงานที่
ชัดเจน พร้อมในการ
ท างานกรณเีกิดการ

ทีมระดับอ าเภอ 
(เมือง แม่ริม   
เทศบาลนคร ) 
ทีมระดับต าบล+

1. มีโครงสร้าง
เครือข่ายทีมงานที่
ชัดเจน พร้อม
ปฏิบัติการได้ครบ

ร้อยละ 100 
 
 
 

ภายในเดือน 
ธ.ค.62 – 
ก.ย.63 

กิจกรรมที่ 1. จดัอบรมฝึกปฏิบตัิการ 
CPR และการใช้ ADE  
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 90 คน  x 2 รุ่น  

-นางอุไรวรรณ 
พวงสายใจ  
งานป้องกัน
ควบคุมโรคและ
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

  
 

ระบาดของ
โรคติดต่อและภัย
สุขภาพ 
2. ควบคุม ป้องกัน
การระบาด
โรคติดต่อและภัย
สุขภาพ ในพื้นที่ได้
รวดเร็วลดการ
สูญเสีย  

พื้นที่ (เมือง แมร่ิม 
และเทศบาลนคร) 

ทั้งระดับอ าเภอ 
และระดับต าบล  
2. ทีมสามารถ 
ปฏิบัติการกรณเีกิด
โรคและภัยสุขภาพ
ได้ รวดเร็ว ถูกต้อง
ปลอดภัย 
 

 
 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครั้งกรณี
เกิดเหต ุ

                        = 5,400 บาท 
2.ค่าวทิยากรกลุ่ม  
600 บาทx 3  ชั่วโมงx2 คน x2 ครั้ง  

                       = 7,200 บาท 
                 รวม 12,600 บาท 

กิจกรรมที่ 2  
จัดอบรม ฟื้นฟศูักยภาพทีมระดับ
อ าเภอ + ต าบล หรือพื้นที่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 150 คน = 12,000 บาท             
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ  

                     = 9,000 บาท 
                 รวม 21,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3  
จัดอบรมเชิงปฏบิัติ การซ้อมแผน
ด าเนิน การควบคุม ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและภัยสุขภาพใน
พื้นที ่
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุม 
ป้องกันการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพ             = 40,000 บาท 
2. ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ
ทีมงานปฏิบัตกิารควบคุมโรคและภัย

ระบาดวิทยา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

สุขภาพ             = 24,000 บาท 
3. ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ
แกนน าในชุมชนปฏิบัติการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ = 18,000 บาท 
4. ค่าอาหาร/อาหารว่าง วัสดุในการ
จัดเวทีประชาคม    = 18,000 บาท 

              รวม 100,000 บาท 
         รวมทัง้ส้ิน 133,600 บาท 

43 โครงการคัดกรอง ค้นหา 
ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา TB 

1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรอง
TB 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยใหม่
ได้รับการรักษา
ต่อเนื่องอย่างมี
คุณภาพ 
 

1. กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
พิเศษ ( พื้นที่ที่ไม่มี
หน่วยงานรับผดิชอบ
ชัดเจนหรือพื้นที่ที่มี
ความยากในการ
ท างาน) และใน
โรงพยาบาล 
2. กลุ่มผู้ป่วยTBใหม ่
 

1. กลุ่มเสี่ยงไดร้ับ
การคัดกรองด้วยวิธี 
verbal Screening
และ/หรือ CXR 
2. ผู้ป่วยใหม่ ได้รับ
ยาครบถ้วน ถูกต้อง
ต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 

1.ร้อยละ 90  
กลุ่มเสี่ยงไดร้ับ
การคัดกรองด้วย
วิธีverbal 
Screeningและ
หรือCXR 
2. ร้อยละ 95 
ผู้ป่วยใหม่ ได้รบั
ยาครบถ้วน 
ถูกตอ้งตอ่เนื่อง
ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ค่าด าเนินการคดักรอง 
1. ค่า CXR           = 84,000 บาท 
2. ค่า lab  AFB+X-pert   

                 = 12,000 บาท  
3. ค่าเอกสารแบบคัดกรอง  

                  = 3,000 บาท 
             รวม 99,000  บาท 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน 
1. ค่าอาหารกลางวัน 
 80 บาท x 10 คน  x 2 ครัง้  

                        = 1,600 บาท 
 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
25 บาท x 10 คน  x 2 มื้อ x 2 ครั้ง               

= 1,000 บาท  
                   รวม 2,600 บาท 

-นางอุไรวรรณ 
พวงสายใจ  
งานป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง  ท าแผน 
ร่วมกับเจ้าทีร่พ.สต. 
1. ค่าอาหารกลางวัน 
 80 บาท x 30 คน  = 2,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  30  บาท x 30 คน x 2 มือ้  
                          = 1,800บาท  

                 รวม 4,200 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผล ปัญหา
อุปสรรครว่มกับเจ้าทีร่พ.สต. 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 30 คน  = 2,400 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  30  บาท x 30 คน x 2 มือ้  

                      = 1,800บาท  
                 รวม 4,200 บาท 
       รวมทัง้สิ้น 110,000 บาท 

*หากมีงบ PPA จะใช ้PPA ก่อน 
44 ซ้อมแผนตอบโต้โรคติดต่อ

อันตรายโรงพยาบาลนคร
พิงค ์

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการตอบโต้
กรณีเกิดการระบาด
ของโรคติดต่อ
อันตราย 

-เจ้าหน้าที่  
รพ.นครพิงค์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
80 คน 

- มีแนวทางปฏบิัติ
ในการตอบโตก้รณี
เกิดการระบาดของ
โรค 
- ร้อยละของ
หน่วยงานที่

ร้อยละ 100 ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

กิจกรรมที่ 1 จดัอบรมเชงิปฏิบตัิการ
ซ้อมแผน 
1.ค่าอาหารกลางวัน (ซอ้มแผน)  
  80 บาท x 80 คน  = 6,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ซ้อม
แผน) 30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ                              

-นางอุไรวรรณ 
พวงสายใจ  
งานป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การซ้อมแผน 

                      = 4,800 บาท 
3. ค่าเอกสาร/ วัสดุ (ซ้อมแผน) 
                          = 1,000 บาท 
                      รวม 12,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จดัประชุมทีมงาน  
4 ครั้ง 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
(การสรุปซ้อมแผนและจัดท าคู่มือ)  
  30 บาท x 40 คน x 4 ครัง้  
                         = 4,800 บาท 
             รวมทั้งสิ้น 17,000 บาท 

45 โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
พิเศษ 

1. เพื่อให้กลุ่ม 
เป้าหมายในพื้นที่
พิเศษไดร้ับการ
ค้นหาคัดกรองโรค 
และภัยสุขภาพใน
พบบ่อยในพื้นที ่
2.เพื่อติดตามและ
พัฒนาศักยภาพแกน
น าในการด าเนนิงาน
เฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ ร่วมกัน  

-ประชาชนในพืน้ที่
พิเศษ(รร.วัดดอนจั่น 
รร.ศึกษาสงเคราะห์  
เรือนจ าหญิง       
วัดพระธาตุดอยสุ
เทพ)  
 

1.มรีะบบการเฝ้า
ระวังโรค และภัย
สุขภาพที่สามารถ
ปฏิบัติได้สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที ่
2.แกนน าในพื้นที่
พิเศษไดร้ับการ
อบรมและเพิ่มพูน
วิชาการ ให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้  

1.มีโครงสร้าง 
ระบบการท างาน
ครบทั้ง 4 แห่ง
(ร้อยละ 100) 
 
2.แกนน าสามารถ
ด าเนินการในพื้นที่
ได้ ร้อยละ 60 

 

ธ.ค. 62.-  
ก.ย. 63 

กิจกรรมที่ 1 จดัประชุมและวางแผน 
จัดระบบงานประเด็นโรคติดต่อที่
ต้องด าเนินการต่อเนื่องเช่นค่าCI 
คณะท างาน 2 ครั้ง 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 10 คน x 2 ครัง้  

                      = 1,600 บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  25 บาท x 10คน x 2 ครัง้ x 2 มื้อ                    

= 1,000 บาท 
                  รวม 2,600 บาท 

กิจกรรมที่ 2 จดัอบรมและฝึกปฏิบัติ 
แกนน า ในพื้นที่ 4 แห่ง  

-นางอุไรวรรณ 
พวงสายใจ  
งานป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน   
  80 บาท x 35 คน x 4 ครัง้  

                     =  11,200 บาท 
 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
25 บาท x 35 คน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง                   

= 7,000 บาท 
                รวม 18,200 บาท 

กิจกรรมที่ 3 จดัประชุมแกนน า  
ในพื้นที่ 4 แห่ง การตดิตาม 
วิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไข/
การด าเนินงานต่อ เรือ่งโรคและภัย
สุขภาพที่พบบ่อย พร้อมติดตามการ
ปฏิบัติ  
1. ค่าอาหารกลางวัน   
  80 บาท x 35 คน x 4 ครัง้  
                     =  11,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 25 บาท x35 คน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง                 
                         = 7,000 บาท 
                    รวม 18,200 บาท
กิจกรรมที่ 4 การจัดจ้างท าสื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของแกนน า 
- ค่าโปสเตอร์ขนาด A 4 ส ี
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

500 แผ่น x 10 บาท = 5,000 บาท 
                รวมทั้งสิ้น  44,000 บาท 

46 โครงการคัดกรอง ค้นหา 
ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา STI 

1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรอง
STI 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยใหม่
ได้รับการรักษา
ต่อเนื่องอย่างมี
คุณภาพ 
 

1. กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่  
รพ.นครพิงค์
รับผิดชอบอ าเภอ
เมืองและแม่ริม 
2. กลุ่มผู้ป่วยใหม ่
 

1. กลุ่มเสี่ยงไดร้ับ
ค าแนะน าให้เขา้ถึง
บริการ 
2. ผู้ป่วยใหม่ ได้รับ
ยาครบถ้วน ถูกต้อง
ต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 

1. ร้อยละ60 กลุ่ม
เสี่ยง ที่มารับ
บริการทีร่พ.สต. /
คลินิกได้เข้าถึง
บริการ 
2. ร้อยละ95 
ผู้ป่วยใหม่ได้
ติดตามให้ได้รับ
การรักษาต่อเนือ่ง
ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ธ.ค. 62.-  
ก.ย. 63 

กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างท าสื่อ
สนับสนุนโครงการ 
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานSTI/
คลินิก(ชวนชม)ในรพ.และรพ.สต.  
  50 แผ่น x 25 บาท = 1,250 บาท 
 
2. ค่าแผ่นพับเรือ่งโรค STI  สี  
 300 แผ่น x 6 บาท = 1,800 บาท 

                   รวม 3,050 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จดัประชุมท าแผน 
ร่วมกับเจ้าทีร่พ.สต.สร้างเครอืขา่ย 
ท าแผนการฝึกอบรม  
1. ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 15 คน  = 1,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x15 คน x2 มื้อ =900 บาท  

                  รวม 2,100 บาท 
กิจกรรมที่ 3 จดัอบรมเจ้าทีร่พ.สต.
สร้างเครอืข่ายสร้างระบบการท างาน 
เชื่อมต่อรพ.และคลินิกบริการ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 
  80 บาท x 30 คน  = 2,400 บาท 

-นางอุไรวรรณ 
พวงสายใจ  
งานป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   30 บาท x 30 คน x 2 มือ้  
                        = 1,800 บาท  
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
 600 บาท x 3 ชั่วโมง =1,800 บาท                    

รวม 6,000 บาท 
            รวมทัง้สิ้น 11,150 บาท 

47 เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ ปีงบประมาณ 
2563 

-เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน                     
ของเครือข่าย
สุขภาพ ในการ    
เสริมสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ              
และพฤติกรรม
สุขภาพแก่ผู้ป่วย 
ญาติผู้ป่วย และ
ประชาชนทั่วไป 

1. เครือข่ายสุขภาพ
ใน รพ.นครพงิค ์และ
ในพื้นที่เครือข่าย 
2. ผู้ป่วยและญาติ
ที่มาใช้บริการใน  
รพ.นครพิงค ์

-ประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรม
สุขภาพเปลี่ยน 
แปลงไปในทางที่
ถูกตอ้ง  
 

-มีสื่อครอบคลุม
ตามประเด็นโรคที่
ส าคัญ (ศูนย์ความ
เป็นเลิศ, Proxy 
disease และ  
5 โรคหลักตาม 
PCT) 

พ.ย.-ธ.ค. 62  
 

- สนับสนุนส่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพแก่
ผู้ใช้บริการ 
 
1. ค่าวัสดใุนการจัดท าคู่มือผู้ป่วย 
เช่น Palliative care มะเร็ง ฯลฯ/
แผ่นพับโรคที่ส าคัญของ รพ./ป้ายไว
นิล/บอร์ดนทิรรศการ/สติก๊เกอร์ติด
บอร์ด               = 30,000 บาท 
-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและจัดท าสื่อตามประเด็น
โรคที่ส าคัญของ รพ. เพื่อใช้ร่วมกัน
ทั้ง รพ.  
1. ค่าอาหารกลางวัน  
    70 คน x 70 บาท x 2 วัน  
                         = 9,800 บาท 

-นายมนตรี        
 นรสิงห ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   70 คน x 30 บาท x 2 วันx 2 มื้อ  
                         = 8,400 บาท 
                     รวม 18,200 บาท 
            รวมทัง้สิ้น  48,200 บาท 

48 โครงการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะการดูแลเด็ก
เบาหวานชนิดที่ 1 
ประจ าปี 2563 

-เพื่อสร้างเครือข่าย
การดูแลผู้ป่วยเด็ก
เบาหวานชนิดที่และ
ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีความรู้
ความเข้าใจใน
โรคเบาหวานชนิด 
ที่ 1 

-เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในจังหวัด
เชียงใหม่จ านวน 100 
คน 

1.มกีารสร้าง
เครือข่ายการดูแล
เด็กเบาหวานชนิดที่ 
1 แบบองค์รวม 
2.เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1 
 
 

-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
100 คน x  80 บาท  = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ    

                   =  6,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาทx 6 ชั่วโมง= 3,600  บาท

     รวม 17,600 บาท    

-น.ส.ทัศทิวา  
 นิราช  
ห้องตรวจกุมารเวช
กรรมงานบริการ
ผู้ป่วยนอก   

49 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที ่1           

1. เพื่อสร้างทีมสห
สาขาวิชาชีพ
เชี่ยวชาญในการ
ดูแลรักษาเบาหวาน
ชนิด ที่ 1 ทุกอายุ
และผู้ป่วยเบาหวาน
เด็กและวัยรุ่นทุก
สาเหตุที่มี

-พยาบาลวิชาชีพห้อง
ตรวจกุมารเวชกรรม
และห้องตรวจโรค
เรื้อรัง 

-พยาบาลมีความรู้
ความเข้าใจและ
ทักษะในการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 1 

-พยาบาลได้เข้า
ร่วมการประชุม 
ร้อยละ 100 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

งบประมาณส าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการ การ
น าเสนอผลงาน สมาคมต่อมไร้ท่อ
เด็กและวัยรุ่น       = 13,500 บาท 

-น.ส.ทัศทิวา  
 นิราช  
ห้องตรวจกุมารเวช
กรรมงานบริการ
ผู้ป่วยนอก   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ความจ าเพาะในการ
ดูแลรักษา 
2. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพพยาบาล
ผู้ดูแลเด็กเบาหวาน
ชนิดที่ 1 ทุกอายุ
และผู้ป่วยเบาหวาน
เด็กและวัยรุ่น 

50 โครงการครอบครัว 
บ าบัด ครั้งที่ 2 
ปี 2563 

-เพื่อสร้างความ
เข้าใจในครอบครัว
ทุกครอบครัวและลด
ภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยเด็กเบาหวาน 

-ผู้ปกครองและผู้ป่วย
เด็กเบาหวานชนิดที่ 
1  จ านวน 80 คน 

1.อตัราการรับไว้
รักษาใน
โรงพยาบาล
เนื่องจาก
ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันจาก
โรคเบาหวาน ( Re-
admit ด้วย 
hypoglycemia / 
DKA)  น้อยกว่า 
10%  ใน
ปีงบประมาณ 
2563 
2.ร้อยละของผูป้่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุม ระดับ

-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x  80 คน = 6,400  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ      

                     = 4,800   บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 3 ชั่วโมง = 1,800 บาท 
                      รวม 13,000 บาท   

-น.ส.ทัศทิวา   
นิราช  
ห้องตรวจกุมารเวช
กรรมงานบริการ
ผู้ป่วยนอก   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

น้ าตาลได้ดี(HbA1C 
น้อยกว่า7%)  
มากกว่า 40%   
ในปีงบประมาณ 
2563 
3.ไม่พบผู้ป่วยเด็ก
เบาหวานเข้าข่าย
ภาวะซึมเศร้า  ใน
ปีงบประมาณ 
2563 

51 โครงการค่ายเดก็รูปร่างดี  
กินพอดี  ไม่มีอว้น 
ประจ าปี 2563 

-เพื่อเด็กวัยเรียนที่มี
ภาวะอ้วนได้รับการ
ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมหลัก  
3อ3ส 

-เด็กที่มีภาวะอ้วนที่

รับบรกิารในคลินิก

เด็กอว้น จ านวน  

80 คน  

 

1.เด็กมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ตามหลัก  
3อ3ส 
2.เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมน้ าหนกัไม่
เพิ่ม 

-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ธ.ค.62 – 
ก.ย.63 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 80 คน   = 6,400  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 80 คน  x 2 มื้อ            

                    = 4,800  บาท 
3.ค่าจัดสถานที ่      = 5,000  บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร    
  600 บาท x 6 ชม. = 3,600  บาท 

                รวม 19,800 บาท 

-น.ส.ทัศทิวา   
 นิราช  
ห้องตรวจกุมารเวช
กรรมงานบริการ
ผู้ป่วยนอก   

52 โครงการพัฒนาสื่อการ
สอนส าหรับเดก็อ้วนและ
เบาหวาน ประจ าปี 2563 

-เพื่อป้องกันและลด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเด็กอ้วน
เบาหวานใน  
รพ.นครพิงค ์

-ผู้ป่วยโรคอ้วนและ
เบาหวานที่มารับ
บริการรพ.นครพิงค ์

-ร้อยละ 100 ของ
ผู้รับบริการที ่
รพ.นครพิงค์ไดร้ับ
คู่มือและมีสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพ 

-ร้อยละ 100 ของ
ผู้รับบริการที ่
รพ.นครพิงค์ได้รับ
คูม่ือและมีส่ือการ
สอนที่มีคุณภาพ 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1.ค่าจัดท าสื่อการสอนเดก็อ้วน และ
ผู้ป่วยเบาหวานเด็ก  

                   = 30,000 บาท 
 

-น.ส.ทัศทิวา   
 นิราช  
ห้องตรวจกุมารเวช
กรรมงานบริการ
ผู้ป่วยนอก   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

53 โครงการรณรงค์ต้านภัย
โรคเบาหวาน ในวัน
เบาหวานโลก 
 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชน ผู้ป่วย
และผู้รับบริการใน
เรื่องโรคเบาหวาน 
 

-ผู้ป่วยและผู้รับ 
บริการในรพ.นคร
พิงค ์
 

1. ประชาชนที่เข้า
ร่วมงานได้รับ
โอกาสคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวาน
รายใหม ่
2.ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการ 

1.มีผู้รว่มรับ
บริการการคัด
กรองอย่างน้อย
100คน 
2. ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
80% 

 

พ.ย.62 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 150 คน x 30 บาท  = 4,500 บาท 
2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 
เบาหวานโลก/ความรู้โรคเบาหวาน  
                          = 2,000 บาท 
3. ค่าอุปกรณ์          = 1,000 บาท 

                    รวม 7,500 บาท 

-น.ส.จารุนันท ์
 ฟูวงศ์  
 

54 โครงการป้องกนัและลด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิตสูง
รายใหม่ในโรงพยาบาล
นครพิงค ์
 

-เพื่อป้องกันและลด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
รายใหม่ใน 
รพ.นครพิงค ์
 

-ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ที่มารับบริการใน 
รพ.นครพิงค ์
 

-ร้อยละผู้รับบริการ
ผู้ป่วยรายใหม่ได้
ลงทะเบียนได้รบั
การโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันและลด
ภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 
 

1.ร้อยละ80   
ของผูร้ับบรกิาร
ผู้ป่วยรายใหม่ได้
ลงทะเบียนรับการ
โปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพเพื่อ
ป้องกันลด
ภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 

ธ.ค.62- 
ก.ย.63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 60 คน  = 4,800  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 60 คน x 2 มื้อ  

                       = 3,600 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
600 บาท x 7 ชั่วโมง = 4,200 บาท 

                รวม 12,600 บาท 

-นางกาญจนา  
หินมะล ิ
 

55 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง(โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง DPAC)
โรงพยาบาลนครพิงค ์

-เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการดูแลบุคลากร
ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
DPACในรพ.นคร

-บุคลากรพยาบาล
ผู้ดูแลผู้รับบริการโรค
เรื้อรังและเครือข่าย
จ านวน 200 คน 
 

-ร้อยละของผู้เข้า
อบรมสามารถตอบ
แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับความรู้การ
ดูแลผู้ป่วย

-ร้อยละ80 ของ 
ผู้เข้าอบรม
สามารถตอบ
แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับความรู้

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 200 คน = 16,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  30 บาท x 200 คน x 2 มื้อ  
                         = 12,000 บาท 

-น.ส.จารุนันท์  
 ฟูวงศ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ปี 2563 
 

พิงค์และเครือข่าย โรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง DPAC 
 

การดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 
DPAC 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 7 ชั่วโมง = 4,200 บาท 
4. ค่าสถานที่           = 1,000 บาท 
                      รวม 33,200 บาท 

56 สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อห่างไกล
NCD 
 

-มีสื่อการสอนและ
สิ่งพิมพ์ให้ผู้รับ 
บริการ/ผู้ป่วย 
 

-ผู้รับบริการ และ
ผู้ป่วยรพ.นครพิงค์
และเครือข่าย 
 

-มีหนังสือ สิ่งพิมพ์
และแผ่นพับงาน
สอน 
 

-ได้สื่อสิ่งพิมพ์
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 
 

1.จดัพิมพ์หนงัสือและส่ือการสอน   
  โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
1,000เล่ม x 40บาท= 40,000 บาท 
2.แผ่นพับความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน   
   ความดันโลหิตสูง  
2,000 ฉบับx 5 บาท =10,000 บาท 
3. ใบบันทกึการตรวจเท้าส าหรับ    
   ผู้ป่วยเบาหวานของกายภาพ  
5,000 ใบ x 1 บาท= 5,000บาท 

                รวม  55,000 บาท 

-นางกาญจนา   
หินมะล ิ
 

57 การอบรมปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมด้วยกระบวน 
การสร้างแรงจูงใจ( MI)  
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ในรพ.นครพงิค ์
 

-เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน
การดูแลตนเอง
ให้กับกลุ่มผู้ป่วย 
โรคเบาหวาน 

-กลุ่มป่วย 
โรคเบาหวานที่ระดับ
น้ าตาลHbA1C>9ได้
ในรพ.นครพงิค ์

 

-ร้อยละผู้ป่วย
เบาหวานที่สามารถ
ลดระดับน้ าตาลใน
เลือด 

-ร้อยละ80ของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่
สามารถลดระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ 

 

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
   80 บาท x 35 คน x 3 รุ่น  
                       = 8,400บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  30 บาท x 35คน  x 2 มื้อ x 3 รุ่น                      
                       = 6,300 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
  600 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 รุ่น 
                      = 10,800 บาท 
4. ค่าเดินทางของผู้ป่วย 

-นพ.ปัณณวิช   
จันทกลาง 
-น.ส.จารุนันท์  
 ฟูวงศ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

  35 คน x 200 บาท x 3 รุ่น 
                    = 21,000บาท 
        รวมทัง้สิน้  46,500 บาท 

58 ประชุมคณะกรรม การโรค
เรื้อรังโรงพยาบาล 

-เพื่อติดตามปัญหา
ในการท างาน 
-เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาของ
งานโรคเรื้อรงั 

-คณะกรรมการงาน
โรคเรื้อรัง จ านวน  
20 คน 

-การเข้าร่วมคณะ
กรรม การเข้ารว่ม
การประชุม  4 
ครั้ง/ป ี

-ร้อยละ80 การ 
มาเข้ารว่มประชุม
ของคณะกรรม 
การงานโรคเรื้อรัง 

ธ.ค.62 - 
ก.ย.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 20 คน x 4 ครัง้ 

                      = 2,400 บาท 
                 รวม  2,400 บาท  

 

-น.ส.จารุนันท ์
 ฟูวงศ ์
 

59 การประชุม NCD forum -เพื่อบุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานNCD 

-บุคลากรในทีมNCD -ได้เข้าประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในงานNCD forum 

-ได้เข้าประชุมตาม
ก าหนดเวลา 

มิ.ย.- ก.ย.63 - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน NCD  forum  40,000 บาท 

-น.ส.จารุนันท์  
ฟูวงศ ์
 

60 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพเพื่อเป็น    
พี่เลี้ยงในบรกิารติดตามวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน 

1. เพื่อให้แกนน า
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมอง  
2. เพื่อให้แกนน า
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริการติดตาม
วัดความดันโลหิตที่
บ้าน 
3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง
โรคหัวใจและหลอด

 -แกนน าสุขภาพ 
ต าบลพระสิงห์ ,    
ศรีภูมิ และป่าตัน 
จ านวน 28 คน 

1. ร้อยละ80 ของ
แกนน าสุขภาพ 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โรคหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมอง 
2. ร้อยละ80 ของ
แกนน าสุขภาพมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการบริการ
ติดตามวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 
3. ร้อยละ80 กลุ่ม  

 ร้อยละ 80 
 
 
 

ธ.ค. 62 -   
ก.ย. 63 
 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 28 คน = 2,240 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  25บาท x 28 คน  x 2 มื้อ 
                      = 1,400 บาท 
3. ค่าป้ายไวนิล แสดงผลงานแบบ 
Roll up 1 ชิ้น     = 2,500 บาท 
                   รวม 6,140 บาท 

-นางเกศสุดาภรณ์ 
เกียรติอนันต ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

เลือดสมองไดร้ับการ
วัดความดันโลหิตที่
บ้าน 

เสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง
ได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน 

61 โครงการอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการ " 
หลักเกณฑ์มาตรฐานใน
การสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับร้านจ าหน่าย
อาหารภายในโรงพยาบาล  

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ในการสุขาภิบาล
อาหารที่ดีให้แกผู่้
สัมผัสอาหารของ
ร้านจ าหน่ายอาหาร
ภายในโรงพยาบาล 

-ผู้ประกอบการ
ร้านค้า-สวัสดิการ 
รพ.นครพิงค์  
จ านวน 40 คน 

-จ านวนบุคลากร 
ที่เข้ารับการอบรม
ความรู ้

ร้อยละ 100 ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

1.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 25 บาท x 40 คน = 1,000 บาท 

                  รวม 1,000 บาท 

-น.ส.เอมิกา  
สิทธิไตรย ์

62 โครงการประชมุบูรณาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เสริมพลังและพฒันา
ศักยภาพทีมหมอ
ครอบครัวอสม. และผู้ดูแล
ผู้ป่วยติดบ้านตดิเตียง 
ศูนย์สุขภาพชุมชนนคร
พิงค์ ปีงบประมาณ 2563 
 

1. ส่งเสริมศักยภาพ
และสร้างระบบการ
ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงให้มีความ
เชื่อมโยงและ
ต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนการ
ด าเนินงานการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงในความ
รับผิดชอบของศูนย์
สุขภาพชุมชน 

1. ทีมหมอครอบ -
ครัวสหสาขาวิชาชีพ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน
นครพิงค ์
จ านวน 10 คน 
2. อสม.และผู้ดูแล
ผู้ป่วย ต าบลพระสิงห์ 
ต าบลศรีภูมิ ต าบล
ป่าตันจ านวน 50 คน 
(รวมจ านวน 60 คน) 

-ศูนย์สุขภาพชุมชน
นครพิงค์มีการ
จัดระบบการดูแล
ผู้ป่วยติดบ้านตดิ
เตียงอย่างต่อเนือ่ง 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ม.ค.- ส.ค.63 1. ค่าอาหารกลางวัน  
   80 บาท x 60 คน  = 4,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   30 บาท x 60 คน x 2 มือ้  
                     = 3,600 บาท 
3. ค่าป้ายไวนิลแสดงผลงาน  
    3 ชิ้น x 500  บาท    
                     = 1,500 บาท 
                  รวม 9,900 บาท 

-นางเกศสุดาภรณ์ 
เกียรติอนันต์   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

3. เพื่อให้เกดิการ 
บูรณาการการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างทีมสุขภาพ
และชุมชน 

63  โครงการ พัฒนาระบบ
บริการด้านโรคหลอดเลือด
สมอง 
1. ให้บริการ Stroke Unit 
8 เตียง 
2. พัฒนาทีมสหสาขาใน
การดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนา
ระบบบริการผูป้่วย3. 
ขอรับการตรวจประเมิน
และรับรองเกณฑ์การ
ประเมินหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
มาตรฐาน 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
2. เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ stroke 
Fast Track ให้
ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
ได้อย่างรวดเร็ว 

1.แพทย์/พยาบาล  
กลุ่มงาน 
อายุรกรรม 
 2.บุคลากร ward 
Stroke Unit 
และสหสาขาวิชาชีพ 

1. มีแผนปฏิบัตกิาร 
Service plan โรค
หลอดเลือดสมอง
ของรพ.นครพิงค ์
2. มกีารประชุม
ทบทวนการ
ด าเนินงานของ 
Stroke Fast 
Trackทุก 2 เดอืน 
3.stroke unit 
ขอรับการตรวจ
ประเมินและรับรอง 
เกณฑ์การประเมิน
หอผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
มาตรฐาน 

1. จ านวน 1 ฉบับ 
    
 
 
2. จ านวน 6ครัง้/
ปี และรายงาน  
6 ฉบับ/ป ี
 

 
3. stroke unit 
ได้รับการรับรอง 
เกณฑ์การ
ประเมินหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
สมองมาตรฐาน 

 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

-ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
-พญ.พิมพ์พร 
พรหมค าตัน 
-นางจรรยา  
กาวีเมือง 

64 โครงการพัฒนาระบบ 
refill ยาโดยเภสัชกร
ส าหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

- เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการ
ให้บริการผู้ป่วยที่รับ

-ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง CKD  

1. อตัราความพงึ
พอใจของผู้ป่วยที่ 
refill ยาโดยเภสัช

> ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย.63 

-ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม 

94



ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

เรื้อรัง ยาต่อเนื่องไม่พบ
แพทย ์
- เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
การให้ค าปรกึษา
ด้านยา 

กร 
2. จ านวนครั้ง ME 
ในการ refill ยา
โดยเภสัชกร 

65 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างเหมาะสม 
 

-เพื่อส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผล 

-ผู้ป่วยในที่ใช้ยา
ปฏิชีวนะ  

1. ค่า DDD 
2. มูลค่ายาที่
ประหยัดได ้

ลดลง 
 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

-ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม 

66 การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย
เชื้อดื้อยา 

-เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในการใช้ยา
ปฏิชีวนะ 

-การใช้ยาปฏิชวีนะ
เหมาะสมมากขึน้ 

-ความรู้ความเขา้ใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรมแพทย์ เภสัช
กร เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัตกิาร 
พยาบาล ใน  
รพ.และในรพช. 

 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
   80 บาท  x 70 คน =5,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30 บาท x 70 คน  x 2 มื้อ 

                       = 4,200 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
  1,200 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน  
                         = 7,200 บาท 

              รวม  17,000 บาท 

-ประธาน
คณะอนุกรรมการ
จัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพ 
  

67 กิจกรรมเพิ่มบรกิารเตียง 
sick newborn จ านวน 4 
เตียง ในหอผู้ปว่ย NICU3  

1. เพื่อเพิ่มบริการ
การดูแลอาการ
ผิดปกติในทารกกลุ่ม
เสี่ยงที่อายุ 2-4 
ชั่วโมง หลังคลอด 
(Transitional 
period) 

บุคลากรในหอผู้ป่วย 
-ห้องคลอด NICU2 
และ NICU3 

1. ร้อยละของ
ทารกกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการประเมิน
และดูแลอย่าง
เหมาะสม     
2. ร้อยละของการ
ใช้ RD score ใน

> ร้อยละ 95 
 
 
 
 
>ร้อยละ 80 
 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -พญ.ปัฐมาลกัษณ์ 
เผือกผ่อง 
-นางวรรณา       
 สุธรรมา 
-นางปริชาติ   
 ขันทรักษ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2. เพื่อพัฒนาวธิี
ประเมินอาการ
ผิดปกติในทารกโดย
การใช้ RD score  
3. เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนที่
ป้องกันได้ในทารก
กลุ่มเสี่ยง 

ทารกกลุ่มเสี่ยง 
3. ร้อยละของ
ทารกกลุ่มเสี่ยง ไม่
มีอาการแย่ลงจน
ต้องใส่ท่อช่วย
หายใจ                      
 

 
>ร้อยละ 80 

 

68 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ดูแลทารกปกติ
และทารกป่วย 

-เพื่อพัฒนาทักษะ
และศักยภาพการ
ดูแลทารกปกติ 
ทารกป่วยและทารก
ป่วยที่ซับซ้อน 

-บุคลากรที่ดูแลทารก
แรกเกิดปกติและ
ทารกป่วย 30 คน 
(NICU1, NICU2  
NICU3,  ½, 1/3, 
1/4, 1/5, แพทย์พี่
เลี้ยงและกุมาร
แพทย์) 

-ร้อยละของการ
ประเมินความรูห้ลัง
เข้ารับการอบรม  

>ร้อยละ 80 
 
 
 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63  
(จัด 3 ครั้ง) 

 
 

 -ไม่ใช้งบประมาณ -พญ.ปัฐมาลกัษณ์ 
เผือกผ่อง 

69 โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการการกู้ชีพทารก
แรกเกิด 

-เพื่อพัฒนาทักษะ
และศักยภาพการกู้
ชีพ ส่งต่อ และดูแล
หลังกู้ชีพทารกแรก
เกิด 

-บุคลากรที่ดูแลทารก
แรกเกิดปกติและ
ทารกป่วย 50 คน 
(NICU1, NICU2  
NICU3,  ½, 1/3, 
1/4, 1/5, แพทย์พี่
เลี้ยงและกุมาร
แพทย์) 

-ร้อยละของการ
ประเมินความรูห้ลัง
เข้ารับการอบรม  

>ร้อยละ 80 
 
 
 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 
 (จัด 4 ครั้ง) 

 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ -พญ.ปัฐมาลกัษณ์ 
เผือกผ่อง 

96



ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

70 โครงการดูแลผู้ป่วยข้อเข่า
เสื่อมด้วยการแพทย์แผน
ไทย  
 

1.เพื่อบรรเทา
อาการปวดบรเิวณ
เข่าชะลออาการของ
โรคข้อเข่าเสื่อม 
2.เพื่อลดอาการบวม 

-ผู้ป่วยที่มีอาการปวด
เข่าที่เข้ามารับบริการ
กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทย 
 

-.ผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดเข่าเสื่อมเขา้ถึง
บริการการแพทย์
แผนไทย 
 

ผู้ป่วยเข้าถึง  
ร้อยละ 20  

 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

 -ใช้ วัสดุ และยาสมุนไพรจากเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล 
 

-น.ส.รตันาวลี   
แก้วใจ 
 

71 โครงการดูแลผู้ป่วยstroke 
ด้วยวิธกีารแพทย์แผนไทย 
 

เพื่อดูแลผู้ป่วย
stroke ร่วมกับ   
สหวิชาชีพ 

-ผู้ป่วย stroke ราย
ใหม่ที่เข้ารับบริการ
รักษาที่ รพ.นครพิงค์ 
 

-ผู้ป่วย stroke 
น าเข้าถงึบรกิาร
การแพทย์แผนไทย 
 

ผู้ป่วย stroke 
น าเข้าถงึบรกิาร
การแพทย์แผน
ไทย 15% 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

-น.ส.กฤตพร  
ศรีแก้ว 
 

72 โครงการดูแลผู้ป่วย
ทางเดินหายใจด้วยวิธทีาง
การแพทย์แผนไทย 

เพื่อเป็นทางเลอืกใน
การบริการให้กบั
ผู้ป่วย 

ผู้ป่วยหวัด ภูมิแพ้ ที่
เข้ารับการบริการ
รักษาที่ รพ.นครพิงค์ 

-ผู้ป่วยหวัด ภูมแิพ้ 
เข้าถึงบริการแพทย์
แผนไทย 

- ผู้ป่วยหวัด
ภูมิแพ้เข้าถงึ รอ้ย
ละ 50% 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

-ใช้ วัสดุ และยาสมุนไพรจากเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล 
 

-นายพงศ์ธร 
ทรัพย์เจริญ 

73 โครงการพัฒนางานบรกิาร
การแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลและ รพ.สต
เครือข่ายโรงพยาบาลนคร
พิงค ์
  
 
 
 

-   
 
 

-เพื่อเปิดคลินิกให้
ค าปรึกษาการกัญชา
ทางการแพทย์แผน
ไทยกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย
ให้ปลอดภัย 
-เพื่อให้ผู้สูงอายทุี่มา
รับบรกิารคลินกิ
ผู้สูงอายุ รพ.นคร
พิงค ์
-เพื่อให้มารดา
ตั้งครรภ์และหลัง

-ผู้ป่วยและบุคคล
ทั่วไปไดร้ับการดูแล
ส่งเสริมการใชก้ัญชา
ทางการแพทย์แผน
ไทย ที่มารับบริการ
ในรพ.นครพิงค ์
- ผู้สูงอายุคลินิก
ผู้สูงอายุ รพ.นคร
พิงค ์
 
-มารดาตัง้ครรภ์และ
หลังคลอดได้รับการ

-ข้อมูลการ
ลงทะเบียนให้
ค าปรึกษาและดูแล
เรื่องกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 
 
-ผู้สูงอายุคลินิก
ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการการแพทย์
แผนไทย 
-การเข้าถึงการดูแล
ส่งเสริมและฟื้นฟู

-การลงทะเบียน
ดูแลส่งเสริมการ
ใช้กัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทย 
 
- การเข้าถึงคลินิก
ผู้สูงอายุ รพ.นคร
พิงค์ 50% 
 
-มารดาตัง้เข้าถงึ 
50% 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 
 
 
 
ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 
 
ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 

-ใช้ วัสดุ และยาสมุนไพรจากเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล 
 
 
 
 
-ใช้ วัสดุ และยาสมุนไพรจากเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล 
 
 
 -ใช้ วัสดุ และยาสมุนไพรจากเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล 

-นางธิดารัตน์  
กันทาแจ่ม 
 
 
 
 
-นางธิดารัตน์  
กันทาแจ่ม 
 
 
-นางธิดารัตน์  
กันทาแจ่ม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

  
 

คลอดได้รับการดูแล
ส่งเสริมและฟื้น
สุขภาพหลังคลอด
บุตรด้วยการแพทย์
แผนไทย 

ดูแลและส่งเสริมฟิ้น
ฟูทางการแพทย์แผน
ไทย 
 
 

สุขภาพของมารดา
ตั้งครรภ์และฟื้นฟู
ด้วยการแพทยแ์ผน
ไทย 
 

-รายงานการเข้า
รับบรกิารฟื้นฟู
หลังคลอด 

 
 

 
 

 

74 การดูแลและจัดการ
พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง 
ในผู้ป่วยที่มี่โรคจิตเวช และ
โรคจากการใช้สารเสพติด
ร่วม ส าหรับบุคลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ประจ าปี 2563 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ 
มีทัศนคติทางบวก 
และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง ใน
ประเด็นต่าง ๆ  
เพื่อให้บรกิารดแูล
ผู้ป่วยที่มี่โรคทางจิต
เวช และโรคจากการ
ใช้สารเสพติดร่วม 
รวมถงึขอ้มูล
วางแผนป้องกันการ
เกิดปัญหาในอนาคต 
 
 

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์ จ านวน 50 คน 
(2รุ่น)โดยแบง่เป็น
กลุ่มงานรักษาความ
ปลอดภัยทั้งหมด 
เจ้าหน้าที่ประจ างาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
และบุคลากร 
รพ.นครพิงคท์ี่สนใจ 

1.ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจต่อพฤตกิรรม
ก้าวร้าว รุนแรง 
ผู้ป่วยที่มี่โรคทาง
จิตเวช และโรคจาก
การใช้สารเสพติด
ร่วม 
2.ร้อยละ 70 
ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีทักษะในการดูแล 
และจัดการ
พฤตกิรรมก้าวร้าว 
รุนแรง ในผู้ป่วยที่มี่
โรคจิตเวช และโรค
จากการใช้สารเสพ
ติดร่วม  
3.ร้อยละ 70 

 1-30 มิ.ย.63 
 
 
 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
   50 คน x 80 บาท x 2 วัน  

= 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
   50 คน x25 บาท x2 มื้อ x2 วัน  

= 5,000 บาท 
  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
 2 คน x 600 บาท x 6 ชมx 2 วัน    

= 14,400 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร   = 1,000  บาท 
5. ค่าใบประกาศนียบัตร   
  15 บาท x 100 คน = 1,500 บาท 

รวมทัง้สิ้น  29,900  บาท  
หมายเหตุ  ขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณ จาก สสจ.เชียงใหม่ 

-หัวหน้ากลุ่มงาน
จิตเวช 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีทัศนคติทางบวก
ต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าว รุนแรง ใน
ผู้ป่วยที่มี่โรคจิตเวช 
และโรคจากการใช้
สารเสพติดร่วม  
4.ร้อยละ 70 
ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในการดแูล 
และจัดการพฤติ 
กรรมก้าวร้าว 
รุนแรง ในผู้ป่วยที่มี่
โรคจิตเวช และโรค
จากการใช้สารเสพ
ติดร่วม 

75 โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการสาขาหลกั 
อายุรกรรม 
 
 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วย 
อายุรกรรม 
 

-แพทย์และพยาบาล
สาขาอายุรกรรม 
และแพทย์พยาบาล
ในรพช.ทุกระดับใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. อตัราการลง
บันทึกในฐานข้อมูล 
> 60% 
 
 
 

1 ฉบับ (100%) 
รพช. จ านวน 
23 แหง่ 
 

 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 50 คน  x 2 ครัง้   
                         = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 25 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง  

                        = 5,000 บาท 
               รวม  13,000 บาท 

-นพ.กาจบัณฑติ  
สุรสิทธิ ์
-นางดรณุี ไชยวงค ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

76 โครงการ ODS  Ortho -ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษา 
- ลดระยะเวลาการ
รอคอยการผ่าตดั 
- ลดความแออัดใน
โรงพยาบาล 
- เพิ่มการเข้าถึง
บริการที่มีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

- ผู้ป่วยที่ไดร้ับการดงึ
กระดกูเข้าที่และใส่
เฝือก ผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดใส่วัสดุดาม
กระดกูชนิดลวด
ผู้ป่วย remove 
plate Nail 

- ผู้ป่วยกระดกูหัก
แบบ simple Fx 
ได้รับการผ่าตัดและ
จ าหน่ายใน  
24 ชั่วโมง 

 ธ.ค. 62-  
ก.ย. 63 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.สถาพร    
เปาอินทร ์
-นพ.สมาธิต  
พรวัฒนเวทย ์
-นางสกุณี      
สีหะนาท 
-นางไพลิน โกเฮง 

77 โครงการสรุปผลงานและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กลุ่ม
งานออร์โธปิดิกส์ 

-เพื่อสรุปผลงาน
และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กลุม่งาน
ออร์โธปิดกิส ์

-แพทย์ หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ผู้ช่วยหัวหน้า
หอผู้ป่วย 

-สรุปทบทวน
ผลงานและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มงานออร์โธปิ
ดิกส ์

 ส.ค. 63 ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.ศิริพจน์   
ศรีบัณฑิตกุล 
-นพ.นพรัตน์  
รุจิวัฒนพงศ ์
-นางอ าภา   
ขันอัศวะ 
-น.ส.วทิวดี  
สุวรรณศรวล 

78 พัฒนาทีมสหสาขาในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอด
เลือดใหเ้ป็น
Excellent Center 
 

-แพทย์และพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจ  และ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

1. มีแผนปฏิบัตกิาร 
Service plan 
โรคหัวใจและหลอด
เลือดของรพ.นคร
พิงค ์
2.มกีารประชุม
ทบทวนการ

1.มกีารจดัท า
แผนพัฒนาของ
รพ.จ านวน  
1 ฉบับ (100%) 
2. จ านวนการ
ทบทวน 4 ครัง้/ปี 
และส่งรายงาน  

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
 80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  

                     = 6,000 บาท 
                รวม  14,000 บาท    

 

-นพ.ขรรค์ชัย  
 ศิริวัฒนา 
-พญ.ธญัญาลักษณ์ 
โชตยาภรณ ์
-นพ.พิษณุวัฒน ์ 
เดชนันทรัตน ์
-นพ.นพรัตน์  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ด าเนินงานของการ
ตรวจสวนหัวใจ  
ทุก3 เดือน และส่ง
รายงานการ
ทบทวนให้ประธาน
PCT ทุก  3 เดอืน 
3.จดัอบรม ฟื้นฟู
ความรู้ในการดแูล
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ให้กับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

4 ฉบับ/ป ี
3. จ านวน 1ครัง้/
ปี ประกอบดว้ย
แพทย์/เภสัชฯ/
พยาบาล/ 
นักกายภาพบ าบัด 
จ านวน 100 คน 

 
 
 

 อ่อนเอี่ยม 
-พญ.กุลธิดา 
 เลิศธนาผล 
-นางชนกพร  
 อุตตะมะ 

79 โครงการอบรม ฟื้นฟู
ความรู้ในการดแูลผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจกับทีมสห
วิชาชีพ 

-เพื่อพัฒนาความรู้ /
ทักษะ การดูแล
ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  

-แพทย์/เภสัชฯ/
พยาบาล/นัก
กายภาพบ าบัด  
จ านวน  100 คน 
 

-สหสาขาวิชาชีพ 
กลุ่มเป้าหมายผา่น
การอบรมการดูแล
ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ 

 ร้อยละ 80 
 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
100 คน x 80 บาท = 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ  

= 6,000 บาท 
รวม  14,000 บาท   

- นพ.อมรชัย  
กริชนกิรกุล  
-นพ.จริศักดิ์   
ปลื้มปัญญา 
-นพ.พิชยา  
แคนยุกต ์

80 จัดอบรม ฟื้นฟคูวามรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และเครือข่าย 

-เพื่อพัฒนาความรู้ /
ทักษะ การดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือด 

-แพทย์/เภสัชฯ/
พยาบาล/นัก
กายภาพบ าบัด 
จ านวน  100 คน 
 

-สหสาขาวิชาชีพ 
กลุ่มเป้าหมายผา่น
การอบรมการดูแล
ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ 

จ านวน 1ครัง้/ปี 
แพทย์/เภสัชฯ/
พยาบาล/นัก
กายภาพบ าบัด 
จ านวน 100 คน 

 1. ค่าอาหารกลางวัน 
  80 บาท x 100 คน= 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ  

= 6,000 บาท 
รวม  14,000 บาท    

-นพ.อมรชัย  
กริชนกิรกุล  
-นพ.กฤษฎา   
พฤกสวัสดิ์นนท ์
-พญ.รุ่งรุจี   
กาวีแว่น  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

81 โครงการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรในการสวนหัวใจ
ในเดก็ 

เพิ่มพูนทักษะในการ
สวนหัวใจของกุมาร
แพทย์โรคหัวใจและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการสวนหัวใจใน
เด็ก 

กุมารแพทย์โรคหัวใจ 
และพยาบาลห้อง
สวนหัวใจ 

1. ภาวะแทรกซอ้น
จากการสวนหัวใจ  
< 10% 
2. อตัราการการ
เสียชีวิตจากการ
สวนหัวใจ 0% 

< ร้อยละ 10 
  

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  
 2 คนx 8 ชัว่โมง x600 บาทx 3 รุ่น 

= 28,800 บาท 
รวมทัง้สิ้น  28,800 บาท      

-นพ.ชัชวาลย ์
 เชวงชุตริัตน์ 
-พญ.นันทวัน      
สุอังคะ 
 

82 Tumor/RT conference 
เดือนละ 1-2 ครั้ง 
 

-การเตรียมความ
พร้อมของผู้ป่วยที่
ต้องไดร้ับการรกัษา
โดยการฉายแสง 

- กลุ่มผู้ป่วย
โรคมะเร็งศีรษะและ
ล าคอ 

- กลุ่มผู้ป่วยโรค 
มะเร็งศีรษะและ
ล าคอ ได้รับการ
ฉายแสงภายใน  
6 สัปดาห ์

- ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
โสต ศอ นาสิก 
 

83 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเรือ่งการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ซับซ้อน
เฉพาะทาง เคมบี าบัดและ
รังสีรกัษาที่มีความเป็นเลิศ
ด้านโรคมะเร็ง (Center 
of Excellence 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วย
มะเร็งที่ซับซ้อน 
- ด้านการคัดกรอง
มะเร็ง  
-การผ่าตัด 
-เคมีบ าบัด 
-รังสีรกัษา 
- การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
-โภชนบ าบัดใน
ผู้ป่วยมะเร็ง 

-บุคลากรสหสาขา
วิชาชีพแพทย์  
พยาบาล 
เภสชักร 
กายภาพบ าบัด 
เทคนิคการแพทย ์

- บุคลากรมีความรู้
และทักษะในการ
ให้บริการมะเร็งที่
ซับซ้อน 
-ด้านการ ด้านการ
คัดกรองมะเรง็  
-การผ่าตัด 
-เคมีบ าบัด 
-รังสีรกัษา 
- การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
-การส่งต่อผู้ป่วยใน
เครือข่ายและ

-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่ผ่าน
การอบรมสามารถ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่
มีความซับซ้อนได้ 

มี.ค. 63 1. ค่าอาหารกลางวัน  
  70 คน x 80 บาท x 2 วัน                                         
                        = 11,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   70 คนx 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน                                            
                         = 8,400 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
 2 คน x 600 บาท x 3 ชม x2 วัน                                                                         
                          = 7,200 บาท 
            รวมทัง้สิ้น  26,800 บาท 

-นางบัวบาล 
ชัยมงคล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

-การส่งต่อผู้ป่วยใน
เครือข่ายและศูนย์
มะเร็ง  

โรงพยาบาลมะเร็ง 
 

84 โครงการรณรงค์ป้องกันการ
เกิดโรคมะเร็ง  และคัดกรอง 
มะเร็ง เต้านม ในวันแม่
แห่งชาติ วันมะเร็งแห่งชาติ 
และวันมะเร็งโลก 
 

-เพื่อค้นหามะเร็งเต้า
นมและมะเร็งล าไส้ใน
ระยะที่1และ2 

-บุคลากร รพ.นครพิงค ์
-ประชาชนที่มารับ
บริการในรพ.นครพิงค ์

-บุคลากร สตรี  
รพ.นครพิงคท์ี่ 
อายุ 30 ปีขึ้นไป  
-ผู้รับบริการและ
ญาติที่เป็นสตรี 
อายุ 30ปี ขึ้นไป  

-ร้อยละ 80 ของ
สตรีกลุ่มเป้าหมาย 
รับความรู้และการ
ตรวจมะเร็งเต้านม
โดยจนท. 

 

ธ.ค.62 - 
ส.ค. 63 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ  
                      = 1,800 บาท  
2. ค่าจัดท าโปสเตอร์  
   500 บาท x 8 โปสเตอร์  
                      = 4,000 บาท 
                    รวม  5,800 บาท 

-นางบัวบาล  
ชัยมงคล 
  
 
 
 

85 โครงการป้องกนั แก้ไข 
ปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ประจ าปี 2563 

-เพื่อให้ผู้เสพ/ผูต้ิด
สารเสพติด  ไดร้ับ
การบ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครบตามมาตรฐาน 

-ผู้เข้ารับการบ าบัด
ทั้งระบบสมัครใจและ
บังคับบ าบัด 

-ร้อยละของผู้เสพ/
ผู้ติดสารเสพติด 
ได้รับการบ าบัด 
รักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ครบถ้วน 

ร้อยละ80 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 
 
 
 

จากงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจาก
ส านกังานสาธารณสุข 

-หัวหน้ากลุ่มงาน
จิตเวช 

86 โครงการดูแลแบบไร้
รอยต่อในผู้ป่วยสูงอายุ  
มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ 
ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลนครพิงค ์

1.มกีารคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 
2. ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามมาตรฐาน
โดยแพทย์และ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ 
สูงอายุดูแลตนเองได้ 

1. ผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อม  
2. โรคกระดกูพรุน 
3. กระดกูรอบ
สะโพกหัก 

1.กลุ่มเสี่ยงไดร้ับ
การคัดกรองและส่ง
ต่ออย่างถกูต้อง 

 

2. อสม.ได้รับการ
พัฒนาความรู้การ
คัดกรองและดูแล
ผู้ป่วย 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยได้รับการคัด
กรอง 

 

- การตดิเชื้อหลงั
ผ่าตัดน้อยกว่า 
1:100 
procedure 

ธ.ค. 62 -  
ก.ย.63 
1.กลุ่มป้องกัน 

 2.กลุ่มหลัง     
การรักษา 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  100 คน x 30 บาท  
                       = 3,000 บาท 
 
2. คู่มือการปฏิบัติตนของผู้ป่วย       
                       = 1,500 บาท 
                    รวม  4,500 บาท   
 

-นพ.ศิริพจน์     
ศรีบัณฑิตกุล 
-นพ.จริวัฒน์  
 โชตยะกุล 
-นพ.จริายุ     
 ปลิโพธ 
-นางสกุณี  
 สีหะนาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

4. เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุการหัก
ซ้ า 

3. ผู้ป่วยได้รับการ
อบรมให้ความรู ้

-อัตราการหกัซ้ า
ภายใน  1 ปี นอ้ย
กว่ารอ้ยละ30 
Osteoporotic 
fracture hip 
spine wrist 

-น.ส.ณีชกานต์   
 ไชยรังษ ี
-นางส่องศรี   
 หล้าป่าซาง 
 

87 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC) ส าหรับ case 
manager  

1.เพื่อสร้างระบบ
การดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง (IMC) 
2.เพื่อให้มีการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC) แบบไร้
รอยต่อ 

- ผู้รับผิดชอบการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC) รพ.นครพิงค์ 
ในแต่ละกลุ่มโรค
เป้าหมาย  
- ผู้รับผิดชอบการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC) รพ. ในจงัหวัด
เชียงใหม ่

-มีพยาบาล case 
manager ที่
รับผิดชอบในกลุ่ม
โรคเป้าหมาย ใน
ทุกหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

-ร้อยละ 80  
ของรพ.ใน  
จ.เชียงใหม่  

ก.พ. 63 1.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 60 คน  = 4,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  

                       = 3,000 บาท 
             รวม  7,800 บาท    

  

-นพ.จ ารูญ    
 ลิขิตวัฒนาสกลุ 
-นางเพ็ญศิริ    
 คลังเพชร 

 
 

88 โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง (IMC) 
 

1.เพื่อให้มีการ
พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC) อย่างต่อเนื่อง 
2.เพื่อให้มีการ
น าเสนอ
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานทุก
ไตรมาส 

- ผู้รับผิดชอบการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC) รพ.นครพิงค์ 
ในแต่ละกลุ่มโรค
เป้าหมาย  
- ผู้รับผิดชอบการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(IMC) รพ. ในจงัหวัด
เชียงใหม ่

-case manager 
ที่รับผิดชอบในกลุ่ม
โรคเป้าหมาย ใน
ทุกหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

-ร้อยละ 80  
ของรพ.ใน  
จ.เชียงใหม ่

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
  80 บาท x 60 คน  x 4 ครัง้ 
                        = 19,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  25 บาท x 60 คน x 2 มื้อx 4 ครั้ง                    
                        = 12,000 บาท 
                    รวม  31,200 บาท    

-นพ.จ ารูญ ลิขติ
วัฒนาสกุล 
-นางเพ็ญศิริ  
 คลังเพชร 
-นางนภัสวรรณ 
งามวงษ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

89 โครงการพัฒนาระบบ
บริการด้านการดูแล
บาดแผล 
  

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการ จัดการ 
ดูแล รักษาผู้ป่วย 
แผลเรื้อรังและสโตร์
มา  

 

 

-แพทย์และพยาบาล
ที่ให้บริการผู้ป่วยโรค 
แผลเรื้อรังและสโตร์
มาทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
-พยาบาลวิชาชีพที่
ให้บริการผู้ป่วยโรค 
แผลเรื้อรังและสโตร์
มา 

1.การเข้าถึงการ
รักษาของ
ผู้รับบริการ 
2.จ านวนผู้ป่วย 
Chronic Wound 
ได้รับการส่งต่อตาม
แผน service  
plan chronic 
wound  care 

 

-จ านวนการส่งต่อ
ผู้ป่วยกลับไปดแูล
รักษาต่อที่รพช, 
รพสต 
-ร้อยละ 100 ของ
การเปดิ clinic  
wound  care  
รพท. 
-ร้อยละการ
กลับมาของผู้ป่วย
ที่มีแผลเรื้อรงัทีส่่ง
ต่อกลับมารกัษา
ซ้ า 
-ร้อยละของผู้ปว่ย
ที่มีแผลเรื้อรังที่
ส่งไปรักษาต่อที่
รพIntermediate  
1 คน ตามแผน 
การพัฒนา 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 
  
 
 
 
 
ส.ค.-ก.ย. 63 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 100 คน  = 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 30 บาท x 100 คน x  2 มื้อ  
                         = 6,000 บาท 
                     รวม 14,000 บาท    
 
 
 
 
 

- นพ.อมรชัย 
 กริชนกิรกุล  

 

90 โครงการลดความแออัด 
(ห้องยาใกล้บ้านใกล้ใจ ,
รับยาทางไปรษณีย์ ,รับยา
ที่ PCC) 

- เพื่อลดความแออัด
และระยะเวลารอรับ
ยาผู้ป่วยนอกของ
รพ. 
 

-ผู้รับบริการห้องจ่าย
ยาผู้ป่วยนอก  

1. ระยะเวลารอรับ
ยาผู้ป่วยนอก 
(เฉลี่ยทัง้วัน) 
2. ร้อยละของ
ผู้รับบริการทีร่ับยา

-ร้อยละของ 
ผู้ป่วยที่มารับ
บริการในช่วงเวลา
เร่งด่วนได้รับยา
ภายใน 60 นาท ี

ธ.ค. 62 -  
ก.ย.63 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
 

-หัวหน้างาน
บริการจ่ายยาหอ้ง
จ่ายยาผู้ป่วยนอก
และหัวหน้างาน
บริหารเวชภัณฑ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 ที่ร้านยา,รับยาทาง
ไปรษณยี์และรับยา
ที่ PCC 
 

-เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ตอ่ปี  

91 โครงการห้องจ่ายยา
บริการยอดเยี่ยม 
(Excellent Service 
Hospital) 

- เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับการบริการที่มี
คุณภาพและพึง
พอใจ 

-ผู้รับบริการห้องจ่าย
ยาผู้ป่วยนอก และ
ผู้ป่วยในกลับบา้น 

- อัตราความพงึ
พอใจของผู้มารับ
บริการห้องจ่ายยา
นอกระดับปาน
กลางขึ้นไป 

>ร้อยละ 80 
 
 

 

ก.พ. 63 - 
ส.ค. 63 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

-หัวหน้างาน
บริการจ่ายยาหอ้ง
จ่ายยาผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน 

92 โครงการ พัฒนาระบบ 
Electronic MR  

-เพื่อลดความเสีย่ง
จากการคัดลอก
ค าสั่งการใช้ยาของ
แพทย์ ทั้งในขั้นตอน
แรกรับและย้ายหอ
ผู้ป่วย 
 

-ผู้ป่วยนอนรพ. 1. ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ท า MR 
แรกรับ และ MR 
ย้ายหอผู้ป่วย 
2. จ านวนครั้งของ
การป้องกันการเกิด
ปัญหาจากการใช้
ยา (DRPs) 

>ร้อยละ80 
 
 
 

 

ธ.ค. 62- 
ก.ย. 63 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

-กลุ่มงานเภสัช
กรรม 

93 โครงการพัฒนาการ
กระจายยา แบบ one 
day dose ในหอผู้ป่วย 

-เพื่อกระจายยา
แบบ one day 
dose ให้ครอบคลุม
ทุกหอผู้ป่วย 

-หอผู้ป่วยใน  
รพ.นครพิงค ์

ร้อยละหอผู้ป่วยที่
จ่ายยาแบบ one 
day dose 

ร้อยละ 100 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

-หัวหน้างาน
บริการจ่ายยาหอ้ง
จ่ายยาผู้ป่วยใน 

94 โครงการพัฒนาแนว
ทางการคัดกรองใบสั่งยา
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะ

- เพื่อลดความ
เคลื่อนทางยาใน
ผู้ป่วยกลุ่มโรค

-ผู้ป่วยกลุ่มโรค
เฉพาะตาม service 
plan 

- จ านวนครั้งของ
การป้องกันการเกิด
ปัญหาจากการใช้

ME ระดับ 
E = 0 

 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ตาม service plan  เฉพาะ 
- เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหาจากการ
ใช้ยา(DRPs) ใน
ผู้ป่วยกลุ่มโรค
เฉพาะ 
 
 

ยา (DRPs) 
- ร้อยละความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
 

95  โครงการER Crowding 
Management  

-เพื่อบริหารจัดการ
ความแออัดของ
ผู้ป่วยแผนกอุบัติตุ 
ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-พยาบาลวิชาชพี -ร้อยละความพงึ
พอใจของบุคลากร 
-จ านวนข้อ
ร้องเรียน 
-ร้อยละอุบัตกิารณ์
ที่เกิดขึ้น 

-พยาบาลความใจ
หลักการบริหาร
จัดการ ER 
Crowding 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

96 โครงการ “Smart Smile 
OPD ศรีนครพงิค์” 
 

-เพื่อพัฒนา
ระบบงานคุณภาพ 
ของงานผู้ป่วยนอก 
-เพื่อให้บุคลากร มี 
จิตบรกิาร  
 
 

-บุคลากรงานการ
พยาบาลผู้ป่วยนอก
จ านวน120คน 
 

-บุคลากรมีทกัษะ
ในการทบทวน
ความรู ้
 -ความพึงพอใจ
บริการของ
ผู้รับบริการ 
-การลดcycle 
time 
  

>ร้อยละ85 
 
 
>ร้อยละ80 
 
 
<120นาท ี

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารกลางวัน  
 120 คน x 80 บาท = 9,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ      

= 7,200 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรราชการ 
   2 คน x 600 บาท x 3 ชม.  

=  3,600 บาท 
รวมทัง้สิ้น  20,400 บาท 

 

-นางปิยเนตร   
ทาจวง 
-น.ส.จารุนันท์  
ฟูวงศ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

97  โครงการบุคลากรรพ.นคร
พิงค์ไม่ตีตราผู้ติดเชื้อHIV 

1.เพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องโรคเอดส์ 
 2.เพื่อลดการตีตรา
ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
ในองคก์ร 

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค ์

-บุคลากรมีความ
เข้าใจเรื่องโรคเอดส์
และ และลดเรื่อง
การตตีรา 

-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมมีความรู้
และความเข้าใจ
เรื่องโรคเอดส์มาก
ขึ้น 

1 ธ.ค.62  ไม่ใช้งบประมาณ รพ. (ใช้งบ
โครงการวันเอดส์โรค)    

-พญ.สุภารัชต์ 
กาญจนะวณิชย ์

98 โครงการทบทวนแนว
ทางการด าเนินงานการ
ป้องกันการแพรเ่ชื้อเอชไอ
วีจากแม่สู่ลูก 

1.เพื่อทบทวนแนว
ทางการด าเนินงาน
การป้องกันการแพร่
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่
ลูก 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลและการ
ป้องกันการแพรเ่ชื้อ
เอชไอวีจากแมสู่่ลูก  

-ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เอดส์ในรพ.นครพิงค์
และรพช. จ านวน 
100 คน 

-ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เอดส์ใน
โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลชุมชน 
มีความรู้ความ 
สามารถ  มีความ
มั่นใจในให้การ
บริการอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้รับบริการมี
ความรู้ และเข้าใจ
สถานการณ์โรค
เอดส์มากขึ้น 

-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ก.พ. 63 1.ค่าอาหารกลางวัน 
  80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
                          = 5,000 บาท 
                    รวม 13,000  บาท    

-พญ.สุภารัชต์ 
กาญจนะวณิชย ์

99  โครงการพัฒนารูปแบบ
การจดับริการที่มีผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง (DSD) 

1.เพื่อเชื่อมโยงการ
ท างานบริการ
ระหว่างรพ.นครพิงค์  
โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริม

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค ์
-กลุ่มเป้าหมายที่
สนใจร่วมด าเนินการ  

-มีระบบการ
เชื่อมต่อระบบ
ระหว่างรพ.นคร
พิงค์/รพช./รพสต.
และองค์กรในพื้นที่

-ร้อยละ 20 ของผู้
ติดเชื้อ ที่เข้า 
เกณฑ์ สามารถ
ส่งออกตามระบบ
ได้ 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1.จดัประชุมคณะท างาน  2 ครั้ง 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  
    20 คน x 80 บาท x 2 วัน  
                    = 3,200 บาท 
1.2 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่    

-พญ.สุภารัชต์ 
กาญจนะวณิชย ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

สุขภาพต าบล  
คลินิกชุมชน และ
หน่วยงานบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 2.เพื่อให้โอการ
ผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อ 
เอช ไอ วี เลือกใช้
สถานบริการ ตาม
ความเหมาะสม และ
พึงพอใจ 
3.เพื่อเป็นการ
พัฒนารูปแบบการ
ท างานโดยมีผู้ปว่ย
เป็นศูนย์กลาง 

ร่วมกันดูแลผู้ป่วย  
ผู้ติดเชื้อ อย่าง
ต่อเนื่องแบบใกล้
บ้าน ใกล้ใจ 

  20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน                  
= 2,000 บาท 

2.จดัประชุมคณะท างาน 
จัดประชุมชี้แจ้งกลุ่มเป้าหมายอ าเภอ
เมือง และแม่ริม  1  ครั้ง 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน   
 30 คน x  80 บาท  = 2,400 บาท 
2.2 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่  
   30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  

                       = 1,500 บาท 
3. จดัประชุมกลุ่มเป้าหมายที่สมัคร
ใจเข้าร่วมด าเนินการ 1 ครั้ง 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 30 คน  = 2,400 บาท 
3.2 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 
    25 บาท x 30 คน x  2 มื้อ  

                       = 1,500 บาท 
4.ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
4.1 ค่าอาหารกลางวัน   
   80 บาท x 30 คน  = 2,400 บาท 
4.2 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 
    25 บาท x 30 คน  x 2 มื้อ  

                       = 1,500 บาท 
               รวม 16,900  บาท   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

100 พัฒนากระบวนการและ
คุณภาพในการบริการ
ผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ส าคัญ
หรือมีปัญหาใน IPD 

 -ทุกหอผู้ป่วย  -ร้อยละความพงึ
พอใจผู้ป่วยใน 

80 %  ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
  

101 พัฒนาการให้บริการ ODS -เพื่อลดอัตราการ
นอนโรงพยาบาล 

-แพทย์,พยาบาล
สาขาศัลยกรรม และ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

1.จ านวนผู้มารับ
บริการ ODS 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
 

1. มกีารจดัท า
แผนพัฒนาของ
รพ.จ านวน 1 
ฉบับ (100% ) 
2.จ านวน 4ครัง้/ปี 
และรายงาน 4 
ฉบับ/ปี 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.อมรชัย 
 กริชนกิรกุล  
-พญ.โชตริส   
อังกุระวรานนท ์
-นางศรีสังวาลย ์
เนตรอนงค ์
 

102 โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการสาขาหลกั
ศัลยกรรม พัฒนาการ
จัดการฐานข้อมลูผู้ป่วย 
SEPSIS 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วย 
ศัลยกรรม 
 

-แพทย์และพยาบาล
สาขาศัลยกรรม และ
แพทย์พยาบาลใน
รพช.ทุกระดับใน
จังหวดัเชียงใหม ่

1. อตัราการลง
บันทึกในฐานข้อมูล 
> 60% 
 
 

1.มกีารจดัท า
แผนพัฒนาของ
รพ.จ านวน 1 
ฉบับ (100%) 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.อมรชัย   
กริชนกิรกุล  
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โครงการ ONE ICU One 
province  
โปรแกรม  10 วัน 

-เพื่อจัดการความรู ้
พัฒนาศักยภาพ 

-โรงพยาบาล  
M1,M2,F1 

-อัตราการไดร้ับ
การพัฒนาตามแผน 

50 คน 
 

พ.ค.63 1. ค่าอาหารกลางวัน  
  50 คน x 80 บาท x 3 วัน  
                     = 12,000 บาท 
2. ค่าขอ CNEU   = 1,500 บาท 
                  รวม 13,500 บาท 

-นางวรรณา  
สุธรรมมา   
 

104 โครงการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรก่อนประจ า 
การ ICU โปรแกรม 5  วัน 

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

-พยาบาลประจ าการ
ใหม่/รับย้ายอายุงาน 
1-2 ปี  

-อัตราการไดร้ับ
เตรียมความพรอ้ม
ตามเกณฑ ์

30 คน 
  

พ.ค.63  -ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการกับ 
โครงการ One ICU One Province 

-นางสุพรรณ  
วงศ์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

105 โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการด้านการส่องกล้อง
(endoscopy) 
  
  
    

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพระบบ
บริการด้านการส่อง
กล้อง(endoscopy) 
ในผู้ป่วยผู้ป่วยโรค
นิ่วในท่อทางเดนิ
น้ าดี  
 
 

-แพทย์,พยาบาล
สาขาศัลยกรรม และ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

1. มีแผนปฎิบัตกิาร 
Service plan การ
ติดเชื้อในท่อน้ าดี
จากนิ่วในท่อน้ าดี
อุดตันในรพ.นคร
พิงค ์
2.อัตราการกา
เพิ่มขึ้นของการท า
ERCP ในศัลยกรรม 
3. สามารถท า 
ERCP elective 
case ได้ภายใน  
3 เดือน 
4. สามารถท า 
ERCP ในเคส toxic 
cholangitis ได้
ภายในการนอนรพ.
ครั้งนั้น 

อัตราการเพิ่มขึน้
ของบริการ   
ด้านการส่องกลอ้ง
(endoscopy) 
 

 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 
 

1.อบรมศัลยแพทย์ในการท า ERCP    
  3 เดือน  
1.1 ค่าลงทะเบยีน  
65,000 บาท x 1 คน 

= 65,000 บาท 
1.2 ค่าที่พัก/รายเดือน  
    800 บาท x 3 เดือน x 1 หอ้ง 

                     = 2,400 บาท 
1.3 ค่าเดินทาง   
4,000 บาท x 1 คน  = 4,000 บาท 

              รวม 71,400 บาท 
 
  
 

-นพ.อมรชัย  
กริชนกิรกุล  
-พญ.โชตริส   
อังกุระวรานนท ์
-นางศรีสังวาลย ์
เนตรอนงค ์
 

106 อบรมระยะสั้น การ
พยาบาลผู้ป่วยส่องกล้อง
ระบบทางเดินอาหารขั้นสงู 
8 สัปดาห ์

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ระบบ
บริการด้านการส่อง
กล้อง(endoscopy) 
ในผู้ป่วยผู้ป่วยโรค
นิ่วในท่อทางเดนิ

จ านวน 2 คน(ศริิราช
ฯ) (29 เม.ย.ถึง 2 
ส.ค.63 ) 
 

1. สามารถท า 
ERCP elective 
case ได้ภายใน 3 
เดือน 
2. สามารถท า 
ERCP ในเคส toxic 

อัตราการเพิ่มขึน้
ของบริการ  ด้าน
การส่องกล้อง
(endoscopy) 

 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1. ค่าลงทะเบียน 
   35,000 บาท x 2 คน  

= 70,000บาท 
2. ค่าที่พัก 1,600 บาท x 4 เดือน 

= 6,400 บาท 
3. ค่าเดินทาง  4,000 บาท x 2 คน                 

-นพ.อมรชัย 
 กริชนกิรกุล  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

น้ าดี  
 

cholangitis ได้
ภายในการนอน
โรงพยาบาลครัง้นั้น 

= 8,000 บาท 
               รวม 84,400 บาท 

107  โครงการเชิดชคูวามดี
บุคลากรโรงพยาบาล 

1.เพื่อยกย่อง
บุคลากรผู้กระท า
ความดี 
2.เพื่อสร้างขวญั 
ก าลังใจ ตลอดจน
ปลูกจิตส านึก และ
กระตุ้นให้มี
แบบอย่างทีด่ีรวมถึง
มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์รกัษา และ
ส่งเสริมคนดี 

1.บุคลากรดีเดน่ 
รพ.นครพิงค ์
2.บุคลากรดีเดน่
ประจ าหน่วยงาน 
3.บุคลากรทีท่ า
ชื่อเสียงให้กับ 
รพ.นครพิงค ์
4.หนว่ยงานที่มี
ผลงานดีเด่น 
5.บุคลากรที่สนใจ 
 

 -รพ.นครพิงค์ได้
เชิดชูบุคลากรดเีด่น 
ประจ าป ี

  
 
 
 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 150 คน  
                     = 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
25 บาท  x 150 คน  x 2 มื้อ  
                     = 7,500 บาท 
3.ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ)  
                     = 5,000 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
                     = 3,600 บาท 
5.ค่าที่พัก           = 2,400บาท 
6.ค่าโล่รางวัล 1,300 บาท x 2 โล่ 
                     = 2,600 บาท 
7. ค่ากรอบใบประกาศนียบัตร  
 250 บาท x 35 กรอบ  
                     = 8,750 บาท 
                   รวม 41,850 บาท    

-พญ.วารุณี   
 มณีรัตน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

108 โครงการโรงพยาบาล
คุณธรรมและเสริมสร้าง
ค่านิยมในองคก์ร 

1.เพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องค่านยิม
และวัฒนธรรม
องค์กร 

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค ์

-บุคลากรมีความ
เข้าใจเรื่องค่านยิม
และวัฒนธรรม
องค์กร และ

 ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
  150 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง  
                     = 24,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

-พญ.วารุณี   
 มณีรัตน ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2.เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมใหเ้กดิขึ้น
อย่างยัง่ยืนในองค์กร 

สามารถน าไปใช้ใน
งานได ้

 50 คน x25 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง              
= 15,000 บาท 

3.ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ)    
5,000 บาท x 2 ครั้ง =10,000 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 ครั้ง 
                      = 14,400 บาท 
5.ค่าที่พัก 2 คืน   = 2,800 บาท 

                 รวม 66,200 บาท    
109 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การจดัการความรู้ / มกีาร
ใช้ Evidence – based 
practiceพัฒนางานและ
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 

-เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้ให้การ
ดูแลผู้ป่วยที่อาศัย
หลักฐานเชงิ
ประจักษ ์

-ทุกหอผู้ป่วย มีการใช้ Evidence 
– based practice 

80 % ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
 

110 โครงการส่งเสริมสนับ 
สนุนการวิจัย R2R และ
นวัตกรรมทางเภสัชกรรม 

- เพื่อพัฒนาศักย- 
ภาพเภสัชกรเรื่อง
การจดัท าวจิัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

-เภสัชกร - งานวิจัย หรือ 
นวัตกรรม 

1 เรือ่ง ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
  20 คน x 80 บาท  = 1,600 บาท 

รวม 1,600 บาท 

-หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม 

111 Research Center 
 
 
 

- เพื่อเปิดเป็นที่ให้
ค าปรึกษา/ค้นหา
ข้อมูลส าหรับหรับ
นักวิจัย 

-บุคลากรใน รพ. 
-บุคลากรนอก รพ. 

-จ านวนผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น 

-ร้อยละ 10 ของ
งานวิจัยที่เพิ่มขึน้ 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -พญ.สุภารัชต์  
กาญจนะวณิชย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 
 
 
 
 
 

- เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล คลัง
ความรู้ และศูนย์
รวมเอกสารงานวิจัย 
- เพื่อเปิดพื้นทีใ่ห้แก่
นักวิจัยใช้เป็น
สถานที่ด าเนิน
งานวิจัย 

112 โครงการแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ knowledge 
sharing งานวิจยัและ
นวัตกรรม (เวทีน าเสนอ
ผลงาน) 

- เพื่อเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอ
ผลงานวิจัย  
นวัตกรรม และ R2R 

-บุคลากรใน รพ.
จ านวน 150 คน * 2 
วัน 

-จ านวนผลงานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-จ านวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วม 

-อย่างน้อยกลุ่ม
งานละ 1 ผลงาน 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
  100 คน x 80 บาท x 2 มื้อ  
                      = 16,000 บาท 
 2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
  600 บาท x 7 ชม. x 2 คน x 2 วัน                  

= 16,800 บาท 
                 รวม   32,800 บาท 

-พญ.สุภารัชต์  
กาญจนะวณิชย ์

113 โครงการ knowledge 
sharing งานวิจยัวารสาร 
และจริยธรรมงานวิจัย กับ
รพ.บ าราศนราดูร 

- เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนนิ 
งานด้าน วิจยั 
วารสาร และ
จริยธรรมการวจิัย  
- เพื่อเตรียมการเข้า
สู่กระบวนการขอ
รับรองมาตรฐาน 

- คณะกรรมการวิจัย 
/ วารสาร /จริยธรรม
ฯ จ านวน 20 คน 

  ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1. ค่าจ้างเหมารถรวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง   
 4,000 บาท x 1 คัน x  3 วัน                   
                        =12,000 บาท 
2.ค่าที่พัก     
 1,500 บาท x 5 ห้อง x 2 คืน              
                         = 15,000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง    
 10 คน x 240 บาท x 3 วัน      

-พญ.สุภารัชต์  
กาญจนะวณิชย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

                          = 7,200 บาท 
                    รวม   34,200 บาท 

114 โครงการ Research 
Camp  

- เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานวจิัยใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การเขียนและตพีิมพ์
ผลงานวิจัย 

- บุคลากรใน รพ. 
ทุกวิชาชพี จ านวน 
40 คน 

-จ านวนผลงานที่ได้
เผยแพร่และ
น าเสนอ 

-ร้อยละ 10 ของ
งานวิจัยที่เพิ่มขึน้ 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
 400 บาท x 40 คน x 3 มือ้ 
                    = 48,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  50 บาท x 40 คน x 6 มื้อ   
                    = 12,000 บาท 
3.ค่าอาหารเย็น  
  300 บาท x 40 คน x 2 มือ้ 
                   = 24,000 บาท 
 
4. ค่าที่พัก  
  1,500 บาท x 20 หอ้ง x 2 คนื 
                    = 60,000 บาท 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร  
   1,200 บาท x  29 ชม. x 2 คน 
                    = 69,600 บาท 
6. ค่าเดินทาง  
5,000 บาท x 2 คน= 10,000 บาท 
7. ค่าเอกสาร    = 5,000 บาท 

               รวม 228,600 บาท 
(บริหารงบฯร่วมกับศูนย์แพทยฯ์) 

-พญ.สุภารัชต์  
กาญจนะวณิชย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

115 โครงการจัดท าแผนงาน 
Research & Innovation 

- เพื่อวางแนวทางใน
การขับเคลื่อน 
Research & 
Innovation  

- คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและวารสาร
รพ.จ านวน 20 คน 

-แผนก ากับการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

- ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

-พญ.สุภารัชต์  
กาญจนะวณิชย ์

116 โครงการขอประเมิน
รับรองมาตรฐานวารสาร 
รพ.นครพิงค์ (TCI) 

-เพื่อยกระดับระบบ
การท างาน
วารสารวิชาการนคร
พิงค์ไปสู่ระบบสากล 
 

 -วารสารผ่านการ
รับรอง TCI 

-ผ่าน TCI ขั้น 2 ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

-พญ.สุภารัชต์  
กาญจนะวณิชย ์

117 การพัฒนาศกัยภาพด้าน
การท าวิจัยทางการ
พยาบาล ในงานประจ า 
โดยการ มีส่วนร่วมของทีม
การพยาบาลโรงพยาบาล
นครพิงค ์

-บุคลากรการ
พยาบาลได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการ
วิจัย 
 

-HW.และตัวแทน
จากหอผู้ป่วย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้รับผิดชอบ COP.
วิจัย APN และ case  
manager จ านวน 
50 คน 
 

- จ านวนงานวจิยั  
R2R นวตักรรม  
ทางการพยาบาล 

-ผลงานอย่างนอ้ย 
1 เรือ่งตอ่
หน่วยงาน 
 

 

- พ.ย. 62          
- ธ.ค. 62 
- มี.ค. 63 
- มิ.ย. 63 
- ส.ค. 63 

1.ค่าอาหารกลางวัน            
  50 คน x 80 บาท  x 5 ครั้ง 
                    = 20,000 บาท 
                 รวม  20,000 บาท 

-หัวหน้าภารกิจ
ด้านการพยาบาล 
  
 
 
 

118 โครงการเยี่ยมเสริมพลัง
คุณภาพการพยาบาล
เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ   
2563 
 

1. เพื่อให้บุคลากร
พยาบาลมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเครือข่าย 
2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการ
พยาบาลใน

1. หวัหน้ากลุ่มงาน 
การพยาบาล 16 คน 
2 ผูป้ฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ศูนย์ส่งตอ่  
CoP palliative care 
กรรมการบริหาร
จัดการเครื่องมอื

-รพ.ในเครอืข่าย
ได้รับการเยี่ยม
เสริมพลัง 

-ร้อยละ 80  ก.ค. 63 1. ค่าอาหารกลางวัน  
   34 คน x 80 บาท x 4 วัน  
                       = 10,880 บาท     
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   34 คน x 25 บาท x 4 วัน  
                         = 3,400 บาท 
3. ค่าพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง  

-หัวหน้าภารกิจ
ด้านการพยาบาล 
-นางอ้อมใจ  
สิทธิจ าลอง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

เครือข่าย 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายทั้ง
จังหวัดเชียงใหม่ 

ทางการแพทย์ 4 คน 
3 พยาบาลรพ.
เครือข่าย จ านวน 14 
คน 

   3,000 บาท x 4 วัน x 2 คัน  
                        = 24,000 บาท 
                    รวม  38,280 บาท 

119 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาลกับ
เครือข่ายทางการพยาบาล
ภายนอกโรงพยาบาลนคร
พิงค ์

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาลกับ
เครือข่ายทางการ
พยาบาลภายนอก
รพ.นครพิงค ์

-หัวหน้ากลุ่มงาน  
HW. ตัวแทนจาก 
หอผู้ป่วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องผู้รับผดิชอบ 
 

-ผู้เข้าแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความรูแ้ละ
ได้แลกเปลี่ยนกบั
เครือข่ายทางการ
พยาบาลภายนอก 
 

-ร้อยละ 80 ม.ค.- ก.ค.63 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2ครั้ง                  

= 2,500 บาท 
2. ค่าเหมารถรับจ้าง   
3,000 บาท x 2 ครั้ง  = 6,000 บาท 

                 รวม  8,500 บาท 

-หัวหน้าภารกิจ
ด้านการพยาบาล 
 
 
 

120 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้น าโรงพยาบาลนครพิงค ์

-เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ
การบริหารรพ. 
 

- หัวหน้า /ผู้ช่วย
หัวหน้าหอผู้ป่วย 
หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มงาน 

-ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะการ
บริหารรพ. 

-ร้อยละ 80 ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

                รวมงบประมาณ
ส าหรับจัดอบรม  960,000  บาท 
  

 -พญ.วารุณี   
  มณีรัตน ์
  
  

121 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเปล 

-เพื่อให้พนักงานเปล 
มีความรู้ความเข้าใจ
งานบรกิารที่ท าอยู่ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

-พนักงานเปล 
รพ.นครพิงค์  และ 
พนักงานเปล Out 
source 

-ร้อยละของ
อุบัติการณ์อันไม่พึง
ประสงค์ 
-จ านวนข้อร้อง 
เรียน 

-ไม่เกิดอุบตัิการณ์
อันไม่พึงประสงค ์

ธ.ค. 62 -
ก.ย.63 

1 .ค่าอาหารกลางวัน   
50 คน x 80 บาท  = 4,000 บาท  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
    50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ                 

                       = 2,500 บาท 
                    รวม 6,500บาท    

-นางวันเพ็ญ     
ศุภตระกูล  

122 พัฒนาการให้บริการด้าน
โภชนบ าบัด (อบรม
วิชาการ) 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วย 
ศัลยกรรมด้านโภชน

แพทย์และพยาบาล
สาขาศัลยกรรม 

1.มกีารคัดกรอง
ประเมินภาวะ
โภชนาการ  

มากกว่า 80% 
 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
  60 คน x 80 บาท = 4,800 บาท 
                     รวม 4,800 บาท   

-นพ.อมรชัย   
กริชนกิรกุล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 บ าบัด 2.ทบทวนพัฒนา
ความรู้ในการดแูล
ผู้ป่วยด้านโภชน
บ าบัด ปีละ 1 ครั้ง 

123 โครงการประเมนิความ
เสี่ยงในการท างานของ
บุคลากรโรงพยาบาลนคร
พิงค์ ตามมาตรฐานระบบ
การจดัการ  อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 
45001  
 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ประเมินความเสี่ยง
ในหน่วยงานของ
ตนเองได ้
-มีการประเมินความ
เสี่ยงและจัดท าแผน
แก้ไขความเสี่ยงใน
การท างาน 

-ตัวแทนหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ประเมิน
ความเสี่ยงในการ
ท างานทุกหนว่ยงาน 
จ านวน 100 คน 
 

-ร้อยละของ
หน่วยงานทีมีผล
การประเมินความ
เสี่ยงในการท างาน 
 

ร้อยละ 80 
 

มี.ค. 63 – 
ก.ย.63 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน 
1,200 บาท x  6 ชม x 3 วัน  
                        = 21,600 บาท 
2.ค่าที่พัก/พาหนะ วิทยากร  
                        = 7,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 100คน x 3 วัน               
                     = 24,000  บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 2 มือ้ x 100 คน x 3 วัน  

                      = 18,000 บาท 
                  รวม 70,600  บาท 

-นางวลีลักษณ์  
พิพัฒน์รัตนถาวร 

124 โครงการนครพงิค์รักษ์
สุขภาพ   
 

-เพื่อให้กลุ่ม 
เป้าหมายมีการดูแล
สุขภาพตนเองเอง
เพื่อการป้องกันโรค
ที่เหมาะสม 
-เพื่อลดการเกิดโรค/
ภาวะแทรกซ้อนใน
กลุ่มเป้าหมาย 

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์ที่ตรวจสขุภาพ
ประจ าปีและผลการ
ตรวจสขุภาพอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง/ป่วยโรค
เรื้อรัง 
-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ (เน้นกลุ่มที่

-ร้อยละของ
บุคลากรกลุ่มเสีย่ง
ที่ได้รับการติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย.63 
 

1.ค่าจ้างทดสอบสมรรถภาพทางกาย     
  30 บาท x 300 คน x 2 ครั้ง  
                        = 18,000 บาท 
2.ค่าจ้างท าประกาศนียบัตร  
  100 บาทx 70 อัน = 7,000 บาท 
                  รวม 25,000  บาท 
 

-นางเรณู  ขันเมือง 
-นายจรูญ  ชดินายี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

สมรรถภาพทางกาย
มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน) 
-บุคลากรรพ.ที่มีผล
ตรวจสมรรถภาพ
ร่างกายอยูใ่นระดับ
ต่ า/ต่ ามาก 
จ านวน 100 คน 

 
 

125 โครงการอบรมเรื่อง
สภาพแวดล้อมการท างาน
ที่มีผลกระทบตอ่สุขภาพ
ของบุคลากร โรงพยาบาล
นครพิงค ์
 

-เพื่อให้กลุ่ม 
เป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่อง
สภาพแวดล้อมการ
ท างานที่มีผล 
กระทบต่อสุขภาพได้
อย่างถูกตอ้ง 

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ จ านวน 100 
คน 
 

-กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ในเรือ่งความเสีย่ง
ทางด้านสขุภาพ
จากสภาพแวดล้อม
การท างานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ม.ค.- เม.ย63 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 2 มือ้ x 100  คน  

= 6,000  บาท 
                      รวม 6,000  บาท 

-นายจรูญ ชิดนายี 

126 โครงการการใหบ้ริการ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 
2563  ส าหรับบุคลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์ และ
บุคลากรในเครือข่ายสถาน
บริการสาธารณสุข 

-เพื่อจัดระบบ และ
ให้บริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ แก่
กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพ  

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์ และบุคลากร
สาธารณสุขใน
เครือข่าย จ านวน 
1,500 คน 

-ร้อยละความ
ครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีนในกลุ่ม
บุคลากร 

ร้อยละ 80 มิ.ย.- ส.ค.63 1.  ค่าวัสดุ อุปกรณก์ารฉีดวัคซีน     
1,500 ราย x 5 บาท = 7,500  บาท 
2.ค่าตอบแทน จนท.บันทึกข้อมูล      
1 คน x 300  บาท x 8 วัน  
                         = 2,400  บาท 
                     รวม  9,900  บาท  
*งบโครงการนี้เบิกในระบบปกติ 
พัสดุ และ OT 

-นางรัชนีย์   
วงค์แสน 

127 โครงการประชมุเชิง 1.เพื่อก าหนดแนว -คณะกรรมการ 1.คณะกรรมการ ร้อยละ 90  ส.ค. 63 1. ค่าอาหารกลางวัน  -นางรัตนมาลา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ปฏิบัติการ ติดตามผลการ
ด าเนินการและปรับแผน
แผนยุทธศาสตร์ 
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 
 
 

ทางการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์ของ

รพ.ให้มีประสิทธิ 

ภาพยิ่งขึ้น 

2.เพื่อจัดท า

แผนปฏิบัติการของ

รพ.นครพิงค์ 

ปีงบประมาณ 2563  

 

บริหารรพ.จ านวน 
60 คน 

บริหารรพ. ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 90 เข้า
ร่วม  
2.ตวัชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์จะตอ้ง
บรรลุ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

 
 
 
ร้อยละ 70 

   60 คน x 250 บาท x 3 วัน  
                       = 45,000  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  60 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน                   
                       =18,000  บาท 
3. ค่าอาหารเยน็  
  60 คน x 400 บาท x 2 มื้อ  
                        = 48,000 บาท 
4. ค่าที่พัก ห้องคู่  
   27  หอ้ง x 1,600 บาท x 2 คืน 
                         = 86,400 บาท 
5. ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว  
   6 ห้อง x 1,450  บาท x 2 คืน 
                        = 17,400 บาท 
6. ค่าจ้างเหมารถตู ้
    7 คัน x 3,500 บาท x3 วัน  

                  = 73,500 บาท 
7. ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่าอุปกรณ์/ 
   ค่าวัสดุ             = 10,000 บาท 

           รวม     298,300 บาท 

เทียมถนอม 

128 โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการโรงพยาบาล
นครพิงค์ ปีงบประมาณ 

1.เพื่อประเมินผล
การปฏิบัตงิานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล      

-คณะกรรมการ
บริหาร   
-คณะกรรมการด้าน
การเงินการคลัง   

-ร้อยการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
ครบถ้วนตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 พ.ย.62  1.ค่าอาหารกลางวัน  
   30 คน x 80 บาท x 4 ครั้ง  

                   = 9,600  บาท   
  2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

-นางรัตนมาลา 
เทียมถนอม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

พ.ศ.2563 แผนรายรับ รายจ่าย
เงินบ ารุง และ 
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

-คณะกรรมการ
พฒันาระบบบริการ
สุขภาพ 

   30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง                
= 7,200 บาท 

                รวม  16,800  บาท 

129 โครงการอบรมความรู้การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและผลประโยชน์
ทับซ้อน  โรงพยาบาล                
นครพิงค ์

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจรติและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

-เจ้าหน้าที่ภายใน 
รพ.นครพิงค์ จ านวน
ประมาณ 150 คน 

-จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม
ความรู ้

ร้อยละ 100 ธ.ค. 62 – 
 ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารกลางวัน   
 150 คน x 80 บาท = 12,000 บาท          
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   150 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  

                      = 7,500 บาท               
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
1,200 บาท x 6 ชั่วโมง=7,200 บาท        

                  รวม 26,700 บาท 

‘-นายชนากร  
บุญหนัก  
-นายอนุกิตติ์ 
เขื่อนสา 
 

130 โครงการให้ความรู้  “การ

จัดซื้อจัดจ้ดพระราช 

บัญญัติการจัดซือ้จัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ”

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

นครพิงค ์

 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ศึกษา
เรียนรู้รายละเอยีด
วิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พร้อมกฎกระทรวง 
7 ฉบับ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถกูต้อง 

-ผู้ที่มักถูกแต่งตัง้ให้
เป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจ
รับพัสดุ / ตรวจการ
จ้าง  และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่หรือเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจดัจ้าง
ของโรงพยาบาล  
 
 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และความ
เข้าใจในระเบียบข้อ
กฎหมาย เพื่อ
สามารถด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง  
 
   
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

พ.ค. 63 1. ค่าอาหารกลางวัน  
 100 คน x 70 บาท = 7,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   100 คน x 2 มื้อ x 25 บาท  
                     = 5,000  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1 คน x 600 บาท x 6 ชม. 
                    =  3,600  บาท 
                 รวม  15,600  บาท 
 

-นางเสาวคนธ์  
เปี้ยสุพงษ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

และลดความเสี่ยงใน
การท างาน 

131 โครงการพัฒนาการ

รายงานข้อมูลทางด้านการ

พัสดุ 

 

-เพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลทางด้านการ
พัสดุด้านการจดัซื้อ
จัดจ้างและพัสดคุง
คลังทันตามก าหนด
ระยะเวลา 

-เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
งานพัสดุ จ านวน  
30 คน 
 

-เพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่าย และการ
รายงานพัสดุคงคลัง
ถูกตอ้ง   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

พ.ค. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

-นางเสาวคนธ์  
เปี้ยสุพงษ ์

132 โครงการพัฒนางานบริหาร
คลังเวชภัณฑ์และคลัง
ส ารองยา ด้วยระบบ 
LEAN 
 

- ลดค่าใช้จ่าย 
มูลค่าคงคลัง 
 

-คลังยาทุกคลังใน 
รพ.นครพิงค ์

1. อตัราคงคลังยา 
2. อตัราคงคลังยา
ย่อย 

≤1 เดือน 
≤2 สัปดาห ์

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

-หัวหน้างาน
บริหารเวชภัณฑ ์

133 โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน 
โรงพยาบาลนครพิงค ์

- เพื่อให้รพ.นคร

พิงค์ มีการจัดวาง

ระบบการควบคุม

ภายในการประเมิน 

ผลการควบคุม

ภายในการจัดท า

รายงานผลฯ และ

การตรวจสอบ

ภายในเป็นไปตาม

- คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 

หวัหน้ากลุ่มงาน 

หัวหน้างาน จ านวน 

80 คน 

 

- หน่วยงานมรีะบบ
ตรวจสอบภายใน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
- หน่วยงานมกีาร
จัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การ

-ร้อยละ 100 ก.ค.63 1. ค่าอาหารกลางวัน 
   80 คน x 80 บาท x 2 มื้อ  

                      = 12,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    80 คน x 30 บาท x 4 มื้อ  

                       = 9,600 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
    600 บาท x 3 คน x 7 ชั่วโมง 

                     = 12,600 บาท 
4. ค่าเดินทางวทิยากร 
    4,500 บาท x 3 คน 

-ทพญ.กฤษณา 
ทวีธนากร 

122



ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

มาตรฐานและ

หลักเกณฑ์การ

ควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐและ

มาตรฐานและ

หลักเกณฑ์การ

ตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ (แนวปฏิบัติ

ใหม่) 

- เพื่อให้คณะกรรม 
การตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้ากลุ่ม
งาน/หวัหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาลมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในขั้นตอนและ

ประเมินผลการ
ควบคุมภายในการ
จัดท ารายงานผลฯ 
และการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การ
ควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

                    = 13,500 บาท 
                  รวม  48,500 บาท   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

วิธีการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
รูปแบบใหม ่

134 โครงการอบรมบุคลากร
ด้านการปอ้งกันระงับ
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว 
 และการซ้อมแผนฉุกเฉิน/
อพยพผู้ประสบภัยกรณี
อัคคีภัย 
 

-เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ในเรือ่งการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
-เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย 
สามารถปฏิบัตติาม
แผนฉุกเฉินกรณี
อัคคีภัยได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์ ทุกหน่วยงาน
(ประมาณ 400 คน) 
 

-ผลการประเมนิ
การซ้อมแผน
อัคคีภัยอยู่ในระดับ
ดี ขึ้นไป 
 
 
 
 

ระดับด ี
 
 

 

มี.ค–พ.ค. 63 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร  
 600 บาท x6 ชั่วโมงx2 ครั้งx 4 คน  

                     = 28,800  บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 200 คน x 2 วัน   

 = 32,000  บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 2 มือ้ x 200 คน x 2 วัน     

                     = 24,000  บาท 
4.ค่าอาหารว่างฯการประชุม
คณะท างานซ้อมแผนฉุกเฉินฯ  
 30 บาท  x 80  คน x 2 ครัง้   

                     = 4,800  บาท 
                 รวม  89,600  บาท 

 
 
 
 

-นายสมบูรณ์        
 ขันเมือง 

135 โครงการอบรมบุคลากร
ด้านสารเคมี/วตัถุ

-เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมี

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์  ทกุหน่วยงาน

-กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเขา้ใจ

80% 
 

พ.ค -มิ.ย 63 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร  
600  บาท x  6 ชม. x 2 คน       

-นายสมบูรณ์      
ขันเมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

อันตราย/สารอนัตราย 
และการเตรยีม  
ความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  กรณี
สารเคมีรั่วไหลโรงพยาบาล
นครพิงค์   
 

ความรู้ ความเขา้ใจ
ในเรือ่งสารเคมี/วัตถุ
อันตราย/ สาร
อันตราย และ
สามารถปฏิบัตติาม
แผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
กรณีสารเคมีรั่วไหล
ได้อย่างถูกต้อง 

(ประมาณ 200 คน) 
 

ในเรือ่งสารเคมี/
วัตถุอันตราย/สาร
อันตรายเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
-รพ.นครพิงค์มแีผน
รองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินกรณีสารเคมี
รั่วไหล 
 

 
 
 
 
-มีแผนรองรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉินกรณี
สารเคมีรั่วไหล 

 

 
 
 
 

                          = 7,200 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 200 คน = 16,000  บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 2 มือ้ x 200  คน    
                        = 12,000  บาท 
                   รวม  35,200  บาท 
 

136 โครงการอบรมความ
ปลอดภัยในการท างาน
ของบุคลากร:  
2P Safety  : Personnel 
Safety Goals 
 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้เพื่อ
ความปลอดภัยใน
การท างาน 
 
 

-เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบประเมิน
ความเสี่ยง และ 
พยาบาลควบคุมโรค
ติดเชื้อในทกุ
หน่วยงาน จ านวน 
150 คน 
 

- ร้อยละของ
หน่วยงานที่เข้ารับ
การอบรมมีนวัต 
กรรมเพื่อเสริม 
สร้างความปลอด 
ภัยในการท างาน
อย่างน้อย 1 เรือ่ง 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ม.ค– ก.ย 63 1.ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน   
  1,200 บาท x 6 ชม x 2 วัน  
                        = 14,400 บาท 
2.ค่าเดินทางวิทยากร  5,000 บาท 
3.ค่าที่พักวิทยากร   
1,200 บาท x 2 คืน  =2,400 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 150 คน x 2 วัน             
                       = 24,000  บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 2 มือ้ x 150 คน x 2 วัน  
                        = 18,000  บาท 
                      รวม 63,800 บาท 
 
 

-นางวลีลักษณ์  
พิพัฒน์รัตนถาวร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

137 โครงการอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างานระดับบริหาร 

-เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกตอ้งตามที่
กฎหมายก าหนดไว ้

-กรรมการบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้าหอผู้ป่วย  
ในรพ.นครพิงค ์
รวม 40 คน 

-ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการอบรม 

100 มค.– ก.ย 63 1.ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน 
1,200 บาท x  6 ชม x 2 วัน  
                         = 14,400 บาท 
2.ค่าเดินทางวิทยากร  5,000 บาท 
3.ค่าที่พกัวิทยากร   
 1,200 บาท x 2 คืน  = 2,400 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน  
  80 บาท x 40 คน x 2 วัน              
                         = 6,400  บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 30 บาท x 2 มือ้ x 40 คน x 2 วัน  
                        = 4,800  บาท 

                    รวม  33,000  บาท 

-นายจรูญ  
ชิดนาย ี

138 โครงการอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างานระดับ
หัวหน้างาน 

-เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกตอ้งตามที่
กฏหมายก าหนดไว้ 

-หัวหน้างาน ทกุ
หน่วยงานรพ.นคร
พิงค์จ านวน 60 คน  
 

-ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการอบรม 

100 ม.ค.–ก.ย. 63 1.ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน    
  1,200 บาท x  6 ชม x 2 วัน  
                       = 14,400 บาท 
2.ค่าเดินทางวิทยากร  5,000 บาท 
3.ค่าที่พักวิทยากร   
1,200 บาท x 2 คืน = 2,400 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน  
 80 บาท x 60 คน x 2 วัน              
                         = 9,600  บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 2 มือ้ x 60 คน x 2 วัน  

-นายจรูญ  
ชิดนาย ี
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

                         = 7,200  บาท 
                     รวม 38,600  บาท 

139 ควบคุมก ากับ  ติดตาม
ระบบบริหารความเสี่ยง
ด้านclinic และ Non 
clinic 
1. ก ากับตดิตามและ
ทบทวนอุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้น 
2. ก ากับตดิตามการสั่งใช้
ยาตามแนวทางที่ก าหนด 
3. พัฒนาระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่อง 
3.1 med error ที่มีความ
รุนแรงตั้งแตร่ะดับ E ขึ้น
ไป 
3.2 การแพ้ยาซ้ า 
3.3 ความผิดพลาด/ near 
miss ของการให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด 
3.4 ฆ่าตัวตาย 
3.5 E.T Tube เลื่อนหลุด 
3.6 การทบทวน case ท า 
PCI ที่เกิดภาวะแทรกซอ้น 

-เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปลอดภัย 

-ทุกหอผู้ป่วย -ร้อยละของ
อุบัติการณ์ที่ไดร้ับ
การแก้ไขในเวลาที่
ก าหนด 
 
 
-อัตราการสั่งใช้ยา
ที่สอดคล้องตาม
แนวทางที่ก าหนด 
 
 
-อัตราการเกิด 
med error ที่มี
ความรุนแรง ตั้งแต่
ระดับ E ขึ้นไป 
-อัตราการแพ้ยาซ้ า 
-จ านวนความ
ผิดพลาด/ near 
miss ของการให้
เลือด และ
ส่วนประกอบของ
เลือด 

70% 
 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
0% 
0 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

3.7 การทบทวนDead 
case conference 

- จ านวนผู้ป่วยฆ่า
ตัวตาย 
-อัตราผู้ป่วยที่ ET 
Tube เลื่อนหลุด 
- จ านวนcase ที่มี
ภาวะแทรกซ้อน
หลังท า PCI ไดร้ับ
การทบทวนเพื่อหา
โอกาสพัฒนา 
- จ านวนcase 
dead ที่มีปัญหา 
ได้รับการทบทวน
หาแนวทางพัฒนา
ต่อเนื่อง 

0 
 
< 10 ต่อ วันที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ 
> 80% 
 
 
 
 
> 80% 

 

140 ก ากับตดิตามการป้องกัน
และการควบคุมการตดิเชื้อ
ในรพ.  
1. การเกิดปอดอักเสบใน 
ผู้ป่วยที่ใชเ้ครื่องช่วย
หายใจ (VAP)     
2. การเกิดปอดอักเสบใน 
ผู้ป่วยที่นอนนาน (HAP) 
3. การตดิเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะแบบมีอาการใน

-เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากการติด
เชื้อต่างๆในรพ. 

-ผู้ป่วยในทุกหอ
ผู้ป่วย 

-อัตราการเกิด 
(VAP) ตอ่1000 
วันที่ใช ้
เครื่องช่วยหายใจ 
-อัตราการเกิดแผล
กดทับ ต่อ1000 วัน
นอน 
-อัตราการตดิเชื้อ   
(CAUTI) ต่อ1000 
Catheter day 

< 15 
 
 
 
< 5 
 
 
< 15 
 
 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
-พญ.รัฐกานต ์
 กาวิละ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวน
ปัสสาวะ(CAUTI)  
4. การตดิเชื้อดือ้ยาที่
รุนแรง 

-อัตราการตดิเชื้อ
ดื้อยาทีรุ่นแรงตาม
นโยบาย 5 ชนดิ 
 

100% ที่ไม่มีการ
ระบาด 

141 พัฒนาระบบการให้บริการ 
Emergency response 
1. การให้บริการผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Sepsis 
2. การให้บริการผู้ป่วย 
STEMI 
3. การให้บริการ Stroke 
fast track 

-เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยได้รับการ
ดูแลรักษาอย่าง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

-ทุกหอผู้ป่วย -อัตราการตาย 
Severe Sepsis 
-อัตราการตาย 
STEMI 
-อัตราการตาย 
Ischemic stroke 

< 40 % 
 
< 10 % 

 
< 5 % 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.กาจบัณฑติ 
สุรสิทธิ ์
-นพ.ขรรค์ชัย  
ศิริวัฒนา 
-พญ.พิมพ์พร 
พรหมค าตัน 

142 ก าหนดกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ
โรค ส่งเสริมและก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินตาม 
CPG และ จัดให้มี case 
manager และUpdate 
Clinical tracer อย่าง
ต่อเนื่อง(ทุก 6เดือน) ได้แก่ 
การดูแลผู้ป่วย COPD, 
UGIH, CKD, TB, HIV, 
STEMI, Stroke, Sepsis, 
DM, CHF 
 

 -ทุกหอผู้ป่วย -คะแนนประเมิน 
Overall scoring 
เพิ่มมากขึ้น  

80 % ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
 

129



ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

143 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานสามารถ
พัฒนานวตกรรม และ 
Clinical CQI   
-พัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (R2R) หรือการใช้
ผลงานวิจัย และการใช้
หลักฐานเชงิประจักษ์ต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่
ได้จากงานประจ าทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กร 
 
 

-เพื่อพัฒนาและ
เผยแพร่นวัตกรรม 
งานวิจัย สู่ภายใน
และภายนอกองค์กร 

-แพทย์  
พยาบาล 
ทุกหอผู้ป่วย 

1.จ านวน CQI /  
นวัตกรรม 
2.จ านวนโครงการ 
/ กิจกรรม R2R / 
งานวิจัย 

1. จ านวน12 
เรื่อง/ป ี

2.จ านวนวิจัย4 
เรื่อง/ป ี

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
-นางนภัสวรรณ 
งามวงษ ์
-นางชนกพร    
อุตตะมะ 
 

144 โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและการปฏิบัติ
ของบุคลากร และผู้มารับ
บริการในการลดการเกิด
เชื้อดื้อยา และป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ดื้อยา
ชนิดควบคุมพิเศษ 

เพื่อให้บุคลากร และ
ผู้มารับบริการมี
ความรู้ความเขา้ใจ 
สามารถลดการเกิด
เชื้อดื้อยา และ
ป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ดื้อ
ยาชนิดควบคุม
พิเศษได้  

-บุคลากรในรพ.นคร
พิงค์ จ านวน 40 
หน่วยงาน 
- บุคลากร รพ.สต. 
อ.แม่ริม และ 
อ.เมือง จ านวน 28 
แห่ง 
-ผู้มารับบริการใน
แผนก OPD และ 
IPD รพ.นครพิงค์ 

1.ร้อยละของ
บุคลากร/ผู้มารบั
บริการที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและ
การปฏิบัต ิ
2. คะแนนความรู้
ก่อนและหลังได้รับ
การส่งเสริม 
3. อตัราการตดิเชื้อ

-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในรพ.
นครพิงค์และมา
รับบรกิารใน
แผนก OPD และ
IPDรพ.นครพิงค์ 
และรพ.สต. 
อ.แม่ริมและ 
อ.เมืองมีความรู้ใน
ระดับดี  

เม.ย.-ก.ย.63 จัดจ้างท าสื่อสนบัสนุน 
1 ค่าโปสเตอร์ขนาด A 4 สีจ านวน     
500 แผ่น x 12 บาท  

                      = 6,000 บาท 
2 กล่องทดสอบการล้างมอื(hand 
hygiene training kit ) 
  100 กล่อง x 100 บาท  

                   = 10,000 บาท 
3. Standy  board   
     10 ชิ้น x 1,200 บาท   

-นางสมรรถเนตร 
ตะริโย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

และรพ.สต.อ.แม่ริม 
และอ.เมือง 

ดื้อยา/เชื้อดื้อยา
ชนิดควบคุมพิเศษ 

- อัตราการตดิเชื้อ
ดื้อยา/เชื้อดื้อยา
ชนิดควบคุมพิเศษ
ลดลง 10 % 

                  = 12,000 บาท 
                รวม  28,000 บาท 

145 โครงการสร้างความยั่งยืน
ของการพัฒนาคุณภาพ
ด้าน IC.เพื่อผ่านการ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
หน่วยงานให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในการ 
สร้างความยัง่ยืนของ
การพัฒนาคุณภาพ
ด้านIC.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อค้นหา Gap 
การพัฒนาคุณภาพ 
และน าข้อมูลที่ได้ไป
วางแผนพัฒนางาน 

-ผู้บริหาร และ
ผู้รับผิดชอบงาน IC.
หน่วยงาน 

-จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
-จ านวนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

-บุคลากรจ านวน 
100 คน 

ม.ค.-ก.พ.63 1. ค่าอาหารกลางวัน  
100 คน x 80 บาท  = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ   

                     = 5,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
 600 บาท x 6 ชั่วโมง= 3,600 บาท 
                  รวม 16,600 บาท 

-พญ.รัฐกานต ์
กาวิละ 
-นางรัชนีย์   
วงค์แสน 

146 โครงการพัฒนาหน่วยจ่าย
กลางเพื่อรองรบัการเป็น
ศูนย์ความเชี่ยวชาญ 
(Smart CSSD) 

-เพื่อพัฒนา
ระบบงานหน่วย
จ่ายกลางเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์
ความเชี่ยวชาญ 
-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

-บุคลากร หน่วยจ่าย
กลางและบุคลากร
หน่วยรับบริการ 

- จ านวนโครงการ
ย่อย/ กิจกรรมการ
พัฒนา 
- จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

-จ านวนโครงการ
ย่อย/ กิจกรรม
การพัฒนา 10 
กิจกรรม 
-บุคลากรหน่วย
จ่ายกลางและ
หน่วยรับบริการ  

ธ.ค.62- 
ก.ย.63 

1. ค่าอาหารกลางวัน   
   80 บาท x 80 คน  = 6,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    25 บาท x 80 คน x 2 มื้อ  
                       = 4,000 บาท 

                รวม  10,400  บาท 

-นส.ชาลินี   
โบปาราย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

หน่วยจ่ายกลาง
และหน่วยรับ
บริการเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์ความ
เชี่ยวชาญ 

ร้อยละ90ได้รับ
การฟื้นฟูความรู ้
 

 

147 Reaccreditation ครัง้ที่ 
5  

-เพื่อธ ารงรักษา
คุณภาพของรพ.ตาม
มาตรฐาน HA 

-กรรมการบริหาร/
PCT/ทีมน าระบบ 

-ผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐาน HA 

-โรงพยาบาลผ่าน
การประเมินตาม
มาตรฐาน HA 

ธ.ค. 62 1. ค่าเยีย่มส ารวจ  
   5 คน x 18,000 บาท x 2 วนั  
                     = 180,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
    80 บาท x  100 คน x 2 มื้อ 
                       =16,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 30 บาท x  100 คน x 2 มื้อ x2 วัน 
                      =12,000 บาท 
                 รวม  208,000 บาท 

-หัวหน้าภารกิจ
ด้านพัฒนาระบบ
บริการและ
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

148 ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงของรพ. 

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค ์

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์มีความรู้/ความ
เข้าใจเรื่องการ
รายงานอุบัติการณ์
ในระบบสารสนเทศ
และน าข้อมูลมาใช้
ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ของรพ. 

-รพ.มรีะบบ
สารสนเทศใชใ้น
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/มีการ
รายงาน
อุบัติการณ์ใน
โปรแกรม 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

- ค่าต่ออายุสมาชกิโครงการ      
                        16,000 บาท 

-หัวหน้าภารกิจ
ด้านพัฒนาระบบ
บริการและ
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

149 พัฒนาระบบการท า 
Internal audit ในกลุ่ม
ผู้ป่วยเฉพาะโรค 

 -ทุกหอผู้ป่วย -ร้อยละความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 

80 % ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
 

150 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและการ
ท างานเป็นทีม  สหสาขา
วิชาชีพ 

 -ทุกหอผู้ป่วย -คะแนนประเมิน 
Overall scoring 
เพิ่มมากขึ้น  

80 % ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
 

151 พัฒนากระบวนการและ
คุณภาพในการบริการ
ผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ส าคัญ
หรือมีปัญหาใน OPD 

 -ทุก OPD  -ร้อยละความพงึ
พอใจผู้ป่วยนอก 

80 %  ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรกรรม 
 

152 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปรยีบเทียบวัด
ระดับคุณภาพโรงพยาบาล 
(Thailand Hospital 
Indicator Project THIP) 

-เพื่อพัฒนาตวัชีว้ัด
เปรียบเทียบในการ
วัดผลลัพธ์ที่เปน็
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
-เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้จากการ
ปฏิบัติที่ดีของ
เครือข่าย
สถานพยาบาล 
 

-PCT/ทีมน า -PCT/ทีมน ามีการ
น าข้อมูลจาก
โครงการฯมา
เปรียบเทียบ/
เทียบเคียงเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา 

-ร้อยละ 80 ของ
แต่ละ PCT/ทีมน า
คัดเลือกได้มีการ
น าผลการ
ด าเนินงานมา
เปรียบเทียบกับ
กลุ่มโรงพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการ
และน ามาพัฒนา
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีต่อองค์กร 
 
 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63  
 

ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท -หัวหน้าภารกิจ
ด้านพัฒนาระบบ
บริการและ
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

153 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน 
การคลัง หนว่ยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค ์

1.เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการ 
เงินการคลัง ใหม้ี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบการเงิน 
การคลัง เพื่อน าไป 
ใช้ในการปฏิบัตงิาน
ได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ซกัถาม
ปัญหา ข้อสงสัยจาก
วิทยากร เพื่อน าไป
แก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
3.เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค ์

-บุคลากรมีความ
เข้าใจระเบียบ
การเงิน การคลัง
และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้
อย่างถูกตอ้ง 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบ 

ธ.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
30 บาท x  80 คน   = 2,400 บาท 
2.ค่าตอบแทนวทิยากร  
  2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง  
                         = 3,600 บาท 

                   รวม  6,000 บาท    

-นางลดาวัลย์   
วงค์ทิพย ์

154  สร้างภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาล ใหผู้้รับ 
บริการศรัทธา และยอมรับ  

ประชาชนเชื่อมั่นใน
ศักยภาพขององค์กร
มีการใช้การบรกิาร
รพ.มากขึ้น 

-องค์กร ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
-กลุ่มผู้ป่วยที่จ่ายเงิน
เอง 

-จ านวนองคก์ร 
ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
-จ านวนผู้ป่วยทีใ่ช้
บริการ SMC 

-องค์กร 
ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจที่มาใช้
บริการรพ. 
-จ านวนผู้ป่วยทีใ่ช้

เม.ย. 63 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
30 บาท x 15 คน x 5 ครัง้  
                       = 2,250 บาท 
2.ค่าจัดท า ป้าย vinyl 
ประชาสัมพันธ์  3 ป้าย x 700 บาท                   

-นพ.ชนัตถ์   
คุณชยางกูร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

บริการ SMC
เพิ่มขึ้น 

                          = 2,100 บาท 
3.ค่าเช่าพื้นที่ออกบูธ  
3,500 บาท x 3 ครั้ง =10,500 บาท 

                รวม   14,850  บาท   
155 โครงการ Utilization 

Review (UR) 
1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การจดัเก็บรายได้
และการบริหารการ
ใช้จ่าย 
2.เพื่อให้มีความ
มั่นคงในระบบ
การเงินการคลัง 
3.เพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้งของการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯพัสด ุ

-ทุก PCT -ทุก PCT จัดท า
รายการค่าใช้จ่าย
ส าหรับโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง(high 
cost) หรือโรคที่มี
ผู้ป่วยจ านวนมาก
(high volume) 
อย่างละ3-5โรค 

-ร้อยละ 80 ของ
รายการค่าใช้จ่าย
ได้รับการ review 
และติดตามการ
เรียกเก็บเงินและ
เงินที่ได้รับจริง 

ธ.ค.62- 
ก.ย.63 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
25 บาท x 50 คน x 12 เดือน  

                 =15,000 บาท 
                 รวม  15,000 บาท    

-พญ.ลดาวรรณ  
หาญไพโรจน ์

156 โครงการการพฒันาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
บริหารกองทุนประกัน 
สังคม โรงพยาบาลนคร
พิงค ์

1.เพื่อจัดท าแนว
ทางการบันทึกข้อมูล 
ค่าบริการทาง
การแพทย์ของ รพ.
เครือข่าย
ประกันสังคม 
รพ.นครพิงค์ 
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี

-บุคลากร รพ.
เครือข่ายฯ รพ.นคร
พิงค ์

บุคลากรมีความรู้  
มีความสามารถใน
การบันทึกข้อมลู
สารสนเทศ 
ค่าบริการทาง
แพทย์ ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกตอ้ง 
ทันเวลา 

-ร้อยละ 80 ของ
ความครบถ้วน 
ถูกตอ้ง ทันเวลา
ในการส่งข้อมูล 
รพ.เครือข่ายฯ 

ธ.ค. 62- 
ก.ย.63 

1.ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 150 คน = 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
25 บาท x 2 มื้อ x 150 คน  
                       = 7,500 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 6 ชั่วโมง = 3,600 บาท 
                  รวม  23,100 บาท    

-นางลดาวัลย์   
วงค์ทิพย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ กจิกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2563 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการบันทกึข้อมูล
สารสนเทศ 
ค่าบริการทาง
การแพทย์  
รพ.เครือข่าย  
รพ.นครพิงค์ 
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