
 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC / 

Non UC 

Capitation 

 โรค

เร้ือรัง

เก็บ

จาก

ลงทะเบี

ยน

เบิกจ่าย      

  ค่าวัดสุจาก

แผนเงิน

บ ารุงปกติ

เงิน

บ ารุง

หมวด

ค่าตอบแ

ทน

งบศูนย์

แพทย์

งบประมา

ณ สสจ

รวมงบประมาณ   3,534,260    1,361,080   1,882,080   291,100        -          70,500    2,400   1,188,600     29,900

1 โครงการนิเทศติดตามและทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วย

และการส่งต่อสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงสูง

     11,200      11,200
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT สูติ-นรีเวชกรรม - ประธานทีมน าสูติ-นรีเวชกรรม

-นางกาญจนา นวลแก้ว

2 โครงการอบรมการป้องกันและดูแลหญิงต้ังครรภ์ท่ีมี

ภาวะเส่ียง

     42,000      42,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT สูติ-นรีเวชกรรม - ประธานทีมน าสูติ-นรีเวชกรรม

-นางอ้อมใจ สิทธิจ าลอง

3 โครงการให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์และสามีเร่ืองการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากในครรภ์ สู่วันหลังคลอด

     15,600      15,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT กุมารเวชกรรม พ.ญ.วราลี เดชพุทธวัจน์

4 โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยทาง

นรีเวช

     42,000      42,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT สูตินรีเวชกรรม -ประธานทีมน าสูติ-นรีเวชกรรม

-นางอรศิลป์ ช่ืนกุล

5 โครงการพัฒนาคุณภาพงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย และเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า ประจ าปี

งบประมาณ 2563

     28,000      28,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางนีรชา เหมืองอุ่น

6 โครงการธาลัสซีเมียยืนยาว      10,100      10,100  ต.ค. - ก.ย. 63 ทีมน ากุมารเวชกรรม 

(Hemato)

พญ.กนิษฐา ม่ันเข็มทอง

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย  ฮีโมฟีเลีย      13,500      13,500  ต.ค. - ก.ย. 63 ทีมน ากุมารเวชกรรม พญ.กนิษฐา ม่ันเข็มทอง

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริม คัด

กรองพัฒนาการเด็ก

       3,300        3,300
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน ากุมารเวชกรรม พญ.วราลี เดชพุทธวัจน์

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์เด็กเล็ก และ

โรงเรียนอนุบาล (น าร่องศูนย์เด็กเล็กรพ. นครพิงค์ และ

ต่อยอดไปรร.เนรมิต, ดอนแก้ว, ดอนจ่ัน ในปีถัดไป)

       2,700        2,700
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน ากุมารเวชกรรม พญ.วราลี เดชพุทธวัจน์

10 โครงการให้ความรู้เร่ืองโรคระบาดในโรงเรียน และการ

ดูแลปฐมพยาบาลเด็กเบ้ืองต้น(น าร่องโรงเรียนวัดดอน

จ่ัน)

       2,700        2,700

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน ากุมารเวชกรรม พญ.วราลี เดชพุทธวัจน์

   11  โครงการวันเด็กปี 2563      15,000      15,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT กุมารเวชกรรม ประธานทีมน ากุมารเวชกรรม

แผนการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2563

ล าดับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

กลุ่มงาน/ทีมน าระบบ/

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ

 ประเภทเงินบ ารุง แหล่งอ่ืน

ช่ือแผนงาน

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

ระยะเวลาด าเนิการ งบท่ีอนุมัติ
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ณ สสจล าดับ
กลุ่มงาน/ทีมน าระบบ/

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ

 ประเภทเงินบ ารุง แหล่งอ่ืน

ช่ือแผนงาน ระยะเวลาด าเนิการ งบท่ีอนุมัติ

12 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเครือข่าย

โรงพยาบาลนครพิงค์(อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอแม่

ริม)

     27,840      27,840
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางนภัสกรณ์  สมิเปรม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

13 โครงการพัฒนาการให้บริการ ส่งเสริมทันตสุขภาพ 

และป้องกันทางทันตกรรม ในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 12 ปี

     70,700      70,700

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานทันตกรรม ทพญ.วิลาสินี สุทธนะ

14 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพในกลุ่มวัยท างานในสถานประกอบการ/

แรงงานนอกระบบในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

     65,000      65,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร

15 โครงการอบรมการเฝ้าระวังและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม

ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ภาค อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และภาคบริการในพ้ืนท่ีรับชอบ

โรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือข่าย

   220,000    220,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พญ.ลดาวัลย์ หาญไพโรจน์

นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร

16 โครงการพัฒนาบริการเวชกรรมฟ้ืนฟูรองรับผู้สูงอายุ ,

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยระยะกลาง (IMC ) แบบ

ผู้ป่วยนอก  ท่ีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.ริมใต้ และ

ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุ/คนพิการ ในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ รพ.นครพิงค์

     30,000             -       30,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

นายพิชัย ปาพันธ์

17 โครงการพัฒนาวิชาการคุณภาพงานดูแลต่อเน่ือง      15,600      15,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางดวงเดือน คงงาม

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

18 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานการ

พยาบาลในชุมชนเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค์

     31,200      31,200
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางแสงเดือน    กฤษณุรักษ์

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) และอสม. ในการดูแลผู้ป่วย

ติดเตียงต่อเน่ืองท่ีบ้าน ร่วมกับทีมหมอครอบครัวใน

พ้ืนท่ีเครือข่ายบริการ สุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค์ 

เขตอ าเภอเมือง/แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

     23,600      23,600

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางธีรนันท์  ขอบใจกลาง

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
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20 โครงการสร้างทีมพ่ีเล้ียงและพ้ืนท่ีต้นแบบการดูแลผู้ป่วย

 Palliative care ในชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลนคร

พิงค์

     19,000      19,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางอุบล  หาญฤทธ์ิ

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

21 โครงการ “ตายดี  เตรียมได้  ความตายพูดได้”      23,700      23,700
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางอุบล  หาญฤทธ์ิ

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

22 โครงการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแล

ต่อเน่ืองใน ชุมชนปีงบประมาณ 2563

     19,800      19,800
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางอุบล หาญฤทธ์ิ

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

23 โครงการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อและตอบกลับข้อมูล

การดูแลต่อเน่ืองผู้ป่วยผ่านโปรแกรมThai COC ใน

หน่วยงานโรงพยาบาลนครพิงค์และเครือข่ายสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์

     11,050      11,050

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางศรีพรรณ วรรณธนศรี

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

24 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

ล้มเหลวด้วยเคร่ืองฺ BiPAP ท่ีบ้าน

       6,500        6,500
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นส.ธีรนุช หอมนาน

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

25 สมาร์ทสูงวัย      44,200      44,200
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางสายพิณ ยานะ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

26 โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ ในศูนย์

สุขภาพชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.นครพิงค์

     55,400      55,400
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

27 โครงการพัฒนาระบบบริการกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 

Mild Cognitive Impairment (MCI) ประจ าปี

งบประมาณ 2563

     20,400      20,400

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม -นางนีรชา เหมืองอุ่น

28 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง

     23,800      23,800
 ต.ค. - ก.ย. 63

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาล

หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล
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29 พัฒนาการท างานระหว่าง PCT Med, เวชกรรมสังคม 

และคปสอ.

           -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม       

  พญ.กมลวรรณ สิริอารีย์

30 ประชุม ติดตามผลการด าเนินงานของ รพ.สต.เครือข่าย

สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงใหม่

     22,400     22,400
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

31 ประชุม ติดตามผลการด าเนินงานของ รพ.สต.เครือข่าย

สาธารณสุขอ าเภอแม่ริม

     22,400      22,400
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

32 ส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การจัดบริการ PCC และ PCU นอกและใน รพ.

           -              -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

33 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานด้านการป้องกัน

การติดเช้ือในชุมชนส าหรับรพ.สต. เครือข่าย

โรงพยาบาลนครพิงค์

     32,400      32,400

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

34 พัฒนาศักยภาพด้านคลินิกของ รพ.สต.เครือข่าย

สาธารณสุขอ าเภอแม่ริม

       3,600        3,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

35 พัฒนาศักยภาพด้านคลินิกของ รพ.สต.เครือข่าย

สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงใหม่

       3,000        3,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

36 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานเวช

กรรมสังคม และเครือข่าย รพ.นครพิงค์

     33,600      33,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

37 ประชุมคณะกรรมการ คพสอ. เมืองเชียงใหม่        7,200        7,200  ต.ค. - ก.ย. 63 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

38 ประชุมคณะกรรมการ คพสอ. แม่ริม        7,200        7,200  ต.ค. - ก.ย. 63 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

39 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในวัดและชุมชน      19,600     19,600  ต.ค. - ก.ย. 63 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

40 พัฒนาบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐม

ภูมิ

       8,400        8,400
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน

41 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน รพ.

นครพิงค์

     17,600      17,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

งานป้องกันควบคุมโรคและ

ระบาดวิทยา
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42 พัฒนาศักยภาพทีมควบคุมป้องกันการระบาดของ

โรคติดต่อ และภัยสุขภาพ  

   133,600    133,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

งานป้องกันควบคุมโรคและ

ระบาดวิทยา
43 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา TB    110,000    110,000

 ต.ค. - ก.ย. 63
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

งานป้องกันควบคุมโรคและ
44 ซ้อมแผนตอบโต้โรคติดต่ออันตรายโรงพยาบาลนครพิงค์      17,000      17,000

 ต.ค. - ก.ย. 63
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

งานป้องกันควบคุมโรคและ

ระบาดวิทยา45 โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี

พิเศษ

     44,000      44,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

งานป้องกันควบคุมโรคและ

ระบาดวิทยา46 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา STI      11,150      11,150
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอุไรวรรณ พวงสายใจ

งานป้องกันควบคุมโรคและ
47 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

 ปีงบประมาณ 2563

     48,200      48,200
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานสุขศึกษา นายมนตรี นรสิงห์

48 โครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะการดูแลเด็กเบาหวาน

ชนิดท่ี 1 ประจ าปี 2563

     17,600   17,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD น.ส.ทัศทิวา  นิราช 

ห้องตรวจกุมารเวชกรรมงาน

บริการผู้ป่วยนอก49 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย

เบาหวานชนิดท่ี1

     13,500   13,500

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD น.ส.ทัศทิวา  นิราช 

ห้องตรวจกุมารเวชกรรมงาน

บริการผู้ป่วยนอก

50 โครงการครอบครัวบ าบัด คร้ังท่ี 2 ปี 2563      13,000   13,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD น.ส.ทัศทิวา  นิราช 

ห้องตรวจกุมารเวชกรรมงาน

บริการผู้ป่วยนอก

51 โครงการค่ายเด็กรูปร่างดี  กินพอดี  ไม่มีอ้วน ประจ าปี 

2563

     19,800   19,800

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD น.ส.ทัศทิวา  นิราช 

ห้องตรวจกุมารเวชกรรมงาน

บริการผู้ป่วยนอก

52 โครงการพัฒนาส่ือการสอนส าหรับเด็กอ้วนและ

เบาหวาน ประจ าปี 2563

     30,000   30,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD น.ส.ทัศทิวา  นิราช 

ห้องตรวจกุมารเวชกรรมงาน

บริการผู้ป่วยนอก
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53 โครงการรณรงค์ต้านภัยโรคเบาหวาน ในวันเบาหวาน

โลก

       7,500     7,500
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD นางจารุนันท์ ฟูวงศ์

54 โครงการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

เบาหวานความดันโลหิตสูงรายใหม่ในโรงพยาบาลนคร

พิงค์

     12,600   12,600

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD นางกาญจนา หินมะลิ

55 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง DPAC)โรงพยาบาล

นครพิงค์ ปี  2563

     33,200   33,200  

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD นางจารุนันท์ ฟูวงศ์

56 ส่ือส่ิงพิมพ์ เพ่ือห่างไกลNCD      55,000   55,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD -นางกาญจนา  หินมะลิ

57 การอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยกระบวนการสร้าง

แรงจูงใจ( MI )ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวานในรพ.นคร

พิงค์

     46,500   46,500

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD นพ.ปัณณวิช  จันทกลาง , 

นส.จารุนันท์ ฟูวงศ์

58 ประชุมคณะกรรมการโรคเร้ือรังโรงพยาบาล        2,400     2,400
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD นางจารุนันท์ ฟูวงศ์

59 การประชุม NCD forum      40,000   40,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า NCD นางจารุนันท์ ฟูวงศ์

60 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพเพ่ือเป็นพ่ีเล้ียง

ในบริการติดตามวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

       6,140        6,140

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติอนันต์

61 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ " หลักเกณฑ์

มาตรฐานในการสุขาภิบาลอาหารส าหรับร้านจ าหน่าย

อาหารภายในโรงพยาบาล "

       1,000        1,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป น.ส.เอมิกา  สิทธิไตรย์

2.โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)e Excellence
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62 โครงการประชุมบูรณาการแลกเปล่ียนเรียนรู้การเสริม

พลังและพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว อสม. และ

ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์

 ปีงบประมาณ 2563

       9,900        9,900

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติอนันต์

63  โครงการ พัฒนาระบบบริการด้านโรคหลอดเลือดสมอง            -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม -หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

-พญ.พิมพ์พร พรหมค าตัน

-นางจรรยา กาวีเมือง

64 โครงการพัฒนาระบบ refill ยาโดยเภสัชกรส าหรับ

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

65 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม            -    ต.ค. - ก.ย. 63 กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

66 การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยเช้ือด้ือยา      17,000       17,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

คณะอนุกรรมการจัดการ

การด้ือยาต้านจุลชีพ

ประธานคณะอนุกรรมการ

จัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ

67 โครงการเพ่ิมบริการเตียง sick newborn จ านวน 4 

เตียง ในหอผู้ป่วย NICU3

           -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

SP สาขาทารกแรกเกิด -พญ. ปัฐมาลักษณ์ เผือกผ่อง

-นางวรรณา  สุธรรมา

-นางปริชาติ   ขันทรักษ์

68 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีดูแลทารกปกติและ

ทารกป่วย

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

SP สาขาทารกแรกเกิด พญ. ปัฐมาลักษณ์ เผือกผ่อง

69 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิด            -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

SP สาขาทารกแรกเกิด พญ.ปัฐมาลักษณ์ เผือกผ่อง

70 โครงการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมด้วยการแพทย์แผนไทย            -        13,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย น.ส.รัตนาวลี แก้วใจ

71 โครงการดูแลผู้ป่วย stroke ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย            -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย น.ส.กฤตพร ศรีแก้ว

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
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72 โครงการดูแลผู้ป่วยทางเดินหายใจด้วยวิธีทาง

การแพทย์แผนไทย

           -        15,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย นายพงศ์ธร ทรัพย์เจริญ

73 โครงการพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลและ รพ.สตเครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

           -        35,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย นางธิดารัตน์ กันทาแจ่ม

74 การดูแล และจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ใน

ผู้ป่วยท่ีม่ีโรคจิตเวช และโรคจากการใช้สารเสพติดร่วม 

ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจ าปี 2563

           -               -      29,900

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานจิตเวช หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช

75 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสาขาหลักอายุรกรรม      13,000       13,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม นพ.กาจบัณฑิต  สุรสิทธ์ิ

นางดรุณี  ไชยวงค์

76 โครงการ ODS  Ortho            -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ออร์โธปิดิกส์ -นพ.สถาพร    เปาอินทร์

-นพ.สมาธิต  พรวัฒนเวทย์

77 โครงการสรุปผลงานและจัดท าแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงาน

ออร์โธปิดิกส์

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ออร์โธปิดิกส์ -นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล

78 พัฒนาทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด

เลือด

     14,000       14,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม -นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา

-พญ.ธัญญาลักษณ์ โชตยาภรณ์

79 โครงการอบรม ฟ้ืนฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด

หัวใจกับทีมสหวิชาชีพ

     14,000       14,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม -นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล 

-นพ.จิรศักด์ิ  ปล้ืมปัญญา

-นพ.พิชยา แคนยุกต์

80 จัดอบรม ฟ้ืนฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่าย

     14,000       14,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม -นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล 

-น.พ.กฤษฎา  พฤกสวัสด์ินนท์

-พ.ญ.รุ่งรุจี  กาวีแว่น

81 โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการสวนหัวใจใน

เด็ก

     28,800       28,800
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน ากุมารเวชกรรม 

(cadio)

-นพ.ชัชวาลย์ เชวงชุติรัตน์

-พญ.นันทวัน สุอังคะ
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82 Tumor/RT conference เดือนละ 1-2 คร้ัง            -              -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT โสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

83 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเร่ืองการดูแลผู้ป่วย

มะเร็งท่ีซับซ้อนเฉพาะทาง เคมีบ าบัดและรังสีรักษาท่ีมี

ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง (Center of Excellence)

     26,800       26,800

 ต.ค. - ก.ย. 63

SP สาขามะเร็ง นางบัวบาล ชัยมงคล

84 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  และคัดกรอง

 มะเร็ง เต้านม ในวันแม่แห่งชาติ วันมะเร็งแห่งชาติ 

และวันมะเร็งโลก

       5,800         5,800

 ต.ค. - ก.ย. 63

SP สาขามะเร็ง นางบัวบาล ชัยมงคล

85 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดโรงพยาบาล

นครพิงค์ ประจ าปี 2563

           -               -   0
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานจิตเวช หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช

86 โครงการดูแลแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยสูงอายุ ท่ีมีปัญหา

ทางออร์โธปิดิกส์ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลนคร

พิงค์

       4,500         4,500

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ออร์โธปิดิกส์ -นพ.ศิริพจน์    ศรีบัณฑิตกุล

-นพ.จิรวัฒน์  โชตยะกุล

-นพ.จิรายุ  ปลิโพธ

87 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) 

ส าหรับ case manager

       7,800         7,800
 ต.ค. - ก.ย. 63

กก. Intermediate Care -นพ.จ ารูญ    ลิขิตวัฒนาสกุล

-นางเพ็ญศิริ   คลังเพชร

88 โครงการติดตามผลการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะ

กลาง (IMC)

     31,200       31,200

 ต.ค. - ก.ย. 63

กก. Intermediate Care -นพ.จ ารูญ ลิขิตวัฒนาสกุล

-นางเพ็ญศิริ คลังเพชร

-นางนภัสวรรณ งามวงษ์

89 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลบาดแผล      14,000      14,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

90 โครงการลดความแออัด  (ห้องยาใกล้บ้านใกล้ใจ 

 รับยาทางไปรษณีย์ /รับยาท่ี PCC)

            -      
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างานบริการจ่ายยาห้อง

จ่ายยาผู้ป่วยนอกและหัวหน้า

งานบริหารเวชภัณฑ์91 โครงการห้องจ่ายยาบริการยอดเย่ียม (Excellent 

Service Hospital)

 -             -              -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างานบริการจ่ายยาห้อง

จ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

92 โครงการ พัฒนาระบบ Electronic MR            -               -    ต.ค. - ก.ย. 63 กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
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93 โครงการพัฒนาการกระจายยา แบบ one day dose 

ในหอผู้ป่วย

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้าบริการจ่ายยาห้องจ่ายยา

ผู้ป่วยใน

94 โครงการพัฒนาแนวทางการคัดกรองใบส่ังยาในผู้ป่วย

กลุ่มโรคเฉพาะตาม service plan

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

95 โครงการER Crowding Management            -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอุบัติเหตุ และ

ฉุกเฉิน

หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน

96 โครงการ “Smart &Smile OPD ศรีนครพิงค์”      20,400       20,400
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการพยาบาล

ผู้ป่วยนอก

นางปิยเนตร  ทาจวง

นส.จารุนันท์ ฟูวงศ์

97 โครงการบุคลากรรพ.นครพิงค์ไม่ตีตราผู้ติดเช้ือHIV            -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

ศูนย์เอชไอวี พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์

98 โครงการทบทวนแนวทางการด าเนินงานการป้องกัน

การแพร่เช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

     13,000      13,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

ศูนย์เอชไอวี พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์

99 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการท่ีมีผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง(DSC)

     16,900       16,900
 ต.ค. - ก.ย. 63

ศูนย์เอชไอวี พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์

100 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ป่วย

เฉพาะโรคท่ีส าคัญหรือมีปัญหาใน IPD

           -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

101 พัฒนาการให้บริการ ODS            -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม -นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

-พญ.โชติรส  อังกุระวรานนท์

-นางศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์

102 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสาขาหลักศัลยกรรม 

พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย SEPSIS

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม -นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

103 โครงการ ONE ICU One province โปรแกรม  10 วัน      13,500       13,500
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

นางวรรณา สุธรรมมา
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104 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนประจ าการ 

ICU โปรแกรม 5  วัน

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

นางสุพรรณ วงศ์ตัน

105  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการส่องกล้อง

(endoscopy)อบรมศัลยแพทย์ในการท า ERCP

     71,400      71,400

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม -นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล 

-พญ.โชติรส  อังกุระวรานนท์

-นางศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์

106 อบรมระยะส้ัน การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบ

ทางเดินอาหารข้ันสูง 8 สัปดาห์

     84,400       84,400
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม -นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

107 โครงการเชิดชูความดีบุคลากรโรงพยาบาล      41,850       41,850
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

พญ.วารุณี  มณีรัตน์

108 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรมและเสริมสร้างค่านิยมใน

องค์กร

     66,200      66,200
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

พญ.วารุณี  มณีรัตน์

109 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ / มีการใช้ 

Evidence – based practice  ในการพัฒนางาน และ

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง

           -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

110 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย R2R และ   

นวัตกรรมทางเภสัชกรรม

       1,600         1,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

111 Research Center            -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน าระบบวิจัย พญ.สุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์

112 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ knowledge sharing 

งานวิจัยและนวัตกรรม (เวทีน าเสนอผลงาน)

     32,800       32,800

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน าระบบวิจัย พญ.สุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

4 โรงพยาบาลมีอัตราก าลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน

5.บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและท างานอย่างมีความสุข
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113 โครงการ knowledge sharing งานวิจัยวารสาร และ

จริยธรรมงานวิจัย กับ รพ.บ าราศนราดูร

     34,200       34,200

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน าระบบวิจัย พญ.สุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์

114 โครงการ Research Camp            -      228,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน าระบบวิจัย พญ.สุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์

115 โครงการจัดท าแผนงาน Research & Innovation            -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน าระบบวิจัย พญ.สุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์

116 โครงการขอประเมินรับรองมาตรฐานวารสาร รพ.นคร

พิงค์

           -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน าระบบวิจัย พญ.สุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์

117 การพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยทางการพยาบาล 

ในงานประจ า โดยการมีส่วนร่วมของทีมการพยาบาล 

โรงพยาบาลนครพิงค์

     20,000       20,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

-หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล

118 โครงการเย่ียมเสริมพลังคุณภาพการพยาบาลเครือข่าย

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563

     38,280       38,280

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

-หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล

-นางอ้อมใจ สิทธิจ าลอง

119 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพทางการ

พยาบาลกับเครือข่ายทางการพยาบาลภายนอก

โรงพยาบาลนครพิงค์

       8,500         8,500

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล

120 โครงการอบรมหลักสูตรผู้น าโรงพยาบาลนครพิงค์            -            960,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

พญ.วารุณี  มณีรัตน์

121 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปล        6,500         6,500
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

นางวันเพ็ญ ศุภตระกูล

122 พัฒนาการให้บริการด้านโภชนบ าบัด อบรมวิชาการ        4,800         4,800
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT ศัลยกรรม นพ.อมรชัย   กริชนิกรกุล
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123 โครงการประเมินความเส่ียงในการท างานของบุคลากร

โรงพยาบาลนครพิงค์ ตามมาตรฐานระบบการจัดการ  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

     70,600      70,600

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร

124 โครงการนครพิงค์รักษ์สุขภาพ      25,000      25,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม -นางเรณู  ขันเมือง

-นายจรูญ  ชิดนายี

125 โครงการอบรมเร่ืองสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลนครพิงค์

       6,000        6,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม นายจรูญ ชิดนายี

126 โครงการการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 2563

  ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ และบุคลากรใน

เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข

           -   7500 2,400

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า  ป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล

นางรัชนีย์ วงค์แสน

127 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการ

ด าเนินการและปรับแผนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล

นครพิงค์

   298,300     298,300

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ

นางรัตนมาลา เทียมถนอม

128 โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินการโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563

     16,800       16,800

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ

นางรัตนมาลา เทียมถนอม

129 โครงการอบรมความรู้การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน  

โรงพยาบาลนครพิงค์

     26,700       26,700

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป นายชนากร บุญหนัก 

นายอนุกิตต์ิ เข่ือนสา

7.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ

6.บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม  ทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
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130 โครงการให้ความรู้  “การจัดซ้ือจัดจ้างพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ”ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนครพิงค์

     15,600       15,600

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัสดุ นางเสาวคนธ์ เป้ียสุพงษ์

131 โครงการพัฒนาการรายงานข้อมูลทางด้านการพัสดุ            -     - 
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัสดุ นางเสาวคนธ์ เป้ียสุพงษ์

132 โครงการพัฒนางานบริหารคลังเวชภัณฑ์และคลังส ารอง

ยา ด้วยระบบ LEAN

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างานบริหารเวชภัณฑ์

133 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล

นครพิงค์

     48,500       48,500
 ต.ค. - ก.ย. 63

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน

ทพญ.กฤษณา ทวีธนากร

134 โครงการอบรมบุคลากรด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย/

แผ่นดินไหว

 และการซ้อมแผนฉุกเฉิน/อพยพผู้ประสบภัยกรณี

อัคคีภัย

     89,600      89,600

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม นายสมบูรณ์      ขันเมือง

135 โครงการอบรมบุคลากรด้านสารเคมี/วัตถุอันตราย/สาร

อันตราย และการเตรียม      ความพร้อมรองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน  กรณีสารเคมีร่ัวไหลโรงพยาบาล

นครพิงค์

     35,200     35,200

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม นายสมบูรณ์      ขันเมือง

136 โครงการอบรมความปลอดภัยในการท างานของ

บุคลากร: 

2P Safety  : Personnel Safety Goals

     63,800      63,800

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร

137 โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ

ท างานระดับบริหาร

     33,000      33,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร

138 โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ

ท างานระดับหัวหน้างาน

     38,600      38,600
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานอาชีวิเวชกรรม นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร
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139 ควบคุมก ากับ  ติดตามระบบบริหารความเส่ียงด้าน

clinic และ Non clinic

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

140 ก ากับติดตามการป้องกันและการควบคุมการติดเช้ือใน

รพ. การเกิดปอดอักเสบใน ผู้ป่วยท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 

(VAP)

           -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม       

              พญ รัฐกานต์  กาวิละ

141 พัฒนาระบบการให้บริการ Emergency response            -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม -นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธ์ิ

-นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา

-พญ.พิมพ์พร พรหมค าตัน

142 ก าหนดกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค ส่งเสริมและก ากับติดตาม

ให้มีการด าเนินตาม CPG และ จัดให้มี case manager

 และUpdate Clinical tracer อย่างต่อเน่ือง(ทุก 6

เดือน) ได้แก่ การดูแลผู้ป่วย COPD, UGIH, CKD, TB, 

HIV, STEMI, Stroke, Sepsis, DM, CHF

           -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม -หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

143 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถพัฒนานวตก

รรม และ Clinical CQI

           -               -   

 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม -หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

-นางนภัสวรรณ งามวงษ์

-นางชนกพร   อุตตะมะ

144 โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติของ

บุคลากร และผู้มารับบริการในการลดการเกิดเช้ือด้ือยา

 และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาชนิดควบคุม

พิเศษ

     28,000      28,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า  ป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล

นางสมรรถเนตร  ตะริโย

145 โครงการสร้างความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพด้าน 

IC.เพ่ือผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

     16,600     16,600

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า  ป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล

พญ.รัฐกานต์ กาวิละ

นาง รัชนีย์  วงค์แสน
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146 โครงการพัฒนาหน่วยจ่ายกลางเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์

ความเช่ียวชาญ (Smart CSSD)

     10,400      10,400

 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน า  ป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล

นส.ชาลินี โบปาราย

147 Reaccreditation คร้ังท่ี 5    208,000     208,000
 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุน

บริการสุขภาพ

หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุนบริการ

สุขภาพ148 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเส่ียง      16,000       16,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุน

บริการสุขภาพ

หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

149 พัฒนาระบบการท า Internal audit ในกลุ่มผู้ป่วย

เฉพาะโรค

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

150 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการท างาน

เป็นทีม  สหสาขาวิชาชีพ

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

151 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ป่วย

เฉพาะโรคท่ีส าคัญหรือมีปัญหาใน OPD

           -               -   
 ต.ค. - ก.ย. 63

PCT อายุรกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายุรกรรม

152 การพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ

คุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator 

Project THIP)

     20,000       20,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุน

บริการสุขภาพ

หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

153 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

และผู้เก่ียวข้องด้านการเงิน การคลัง หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลนครพิงค์

       6,000         6,000

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการเงิน นางลดาวัลย์  วงค์ทิพย์

8.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

9.โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง



 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC / 

Non UC 

Capitation 

 โรค

เร้ือรัง

เก็บ

จาก

ลงทะเบี

ยน

เบิกจ่าย      

  ค่าวัดสุจาก

แผนเงิน

บ ารุงปกติ

เงิน

บ ารุง

หมวด

ค่าตอบแ

ทน

งบศูนย์

แพทย์

งบประมา

ณ สสจล าดับ
กลุ่มงาน/ทีมน าระบบ/

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ

 ประเภทเงินบ ารุง แหล่งอ่ืน

ช่ือแผนงาน ระยะเวลาด าเนิการ งบท่ีอนุมัติ

154 สร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ให้ผู้รับบริการศรัทธา

 และยอมรับ

     14,850       14,850
 ต.ค. - ก.ย. 63

ทีมน าการตลาด นพ.ชนัตถ์  คุณชยางกูร

155 โครงการ Utilization Review(UR)      15,000       15,000  ต.ค. - ก.ย. 63 กลุ่มงานพัสดุ พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์

156 โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหาร

กองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์

     23,100       23,100

 ต.ค. - ก.ย. 63

กลุ่มงานการเงิน นางลดาวัลย์  วงค์ทิพย์


