แผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปีงบประมาณ 2565
และ
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2565

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ
2563 ได้มีการจัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อ
ทบทวนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 และมีการปรับแผนปฏิบัติการ และแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงและของระดับจังหวัด รวมทั้ง
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลนครพิงค์ ทำหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
งบประมาณ และพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและโครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยในปีงบประมาณ 2565 ยังได้ดำเนินการต่อเนื่อง จากปี 2564 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ชั้นนำแห่งล้านนา ในปี 2565” ต่อไป
บัดนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนครพิงค์

สารบัญ
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการพัฒนางานในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
สรุปจำนวนโครงการและแผนการใช้งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์
ปี 2565
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
ภาคผนวก
ผังขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
บันทึกข้อความเสนอโครงการ
แนวทางการเขียนโครงการของโรงพยาบาลนครพิงค์
หลักเกณฑ์การจัดประชุม/อบรมตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565
แบบสรุป/ประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การใช้งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P) ปีงบประมาณ 2565
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นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2565
นโยบาย
1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- หลักนิติธรรม (Rule of law)
- หลักคุณธรรม (Moral)
- หลักความโปร่งใส (Transparency)
- หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- หลักสำนึกรับผิดชอบ (Responsibility)
- หลักความคุ้มค่า (Worth)
2. One Health One Company One Family
3. สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข มีความรัก ความสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”
4. นำ OKR เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ทิศทางการขับเคลื่อนงานและประเด็นมุ่งเน้น ปีงบประมาณ 2565
1. ให้ความสำคัญสูงสุด ต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
1.1.ขยายผลแนวคิดการดำเนินงาน รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ไปยัง รพ.ในสังกัดทุกแห่ง
1.2.โครงการร้อยใจรักษ์
1.3.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
2. ดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สาธารณสุข (4 Excellence Strategic) ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 14
แผนงาน 38 โครงการ 65 ตัวชี้วัด
3. ประเด็นมุ่งเน้น (Focus) ปีงบประมาณ 2565
3.1.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
3.2.ผู้สูงอายุ (Aging)
3.3.โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases :EID) /โรคอุบัติซ้ำ (Re-Emerging Infectious Diseases
:Re-EID) / การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency)
3.4.ผลกระทบจาก PM.2.5 / ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
3.5.ฆ่าตัวตาย (Suicide)
3.6.มะเร็ง (Cancer)
3.7.พัฒนาการเด็ก / เด็กเตี้ย
3.8.มารดาตาย
3.9.พัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดาร
3.10.การบริหารการเงินการคลัง (Finance)

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2565
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ชั้นนำแห่งล้านนา ในปี 2565”

พันธกิจ (Mission)
• ด้านบริการ
ให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและระดับศูนย์ความ
เชี่ยวชาญอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยความใส่ใจเอื้ออาทร
คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม
• ด้านการผลิตบุคลากร
ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับใช้สังคม

เข็มมุ่ง ปี 2565 (Key Area Focus)
•
•
•
•
•

2P Safety
Smart Hospital
Minimally Invasive Surgery (MIS)
Disease Specific Certification
Research/Innovation (New Normal Service)

ค่านิยม ( Core Value)
“MOPH”
• M: Mastery เป็นนายตนเอง
• O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
• P : People centered ใส่ใจประชาชน
• H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

14

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion, Prevention & Protection Excellence)
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

เป้าประสงค์ (Objective)
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพที่มี
คุณภาพ
2. โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
3. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
4. โรงพยาบาลมีอัตรากาลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน
5. บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและทางานอย่างมีความสุข
6. บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจาบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม ทักษะ
ชีวิต
7. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ
8. โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
9. โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2565
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ตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

<17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสน
คน

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ

1.พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

1

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 5 ปี

ร้อยละ 64

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

2.2

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 85

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

3

ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่ผุ(Cavity free)

≥ ร้อยละ 54

กลุ่มงานทันตกรรม

4

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวน
ประขากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ไม่เกิน 25

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

5

ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

≥ร้อยละ 55

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

6

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม
Care Plan

ร้อยละ 90

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

16

ที่

เป้าประสงค์

1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

ที่

1.พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

7

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแล
ทั้งในสถานบริการและในชุมชน

7.1

ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น
Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ
7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่า
เป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ

7.2

8

8.1

8.2

ตัวชี้วัด

7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่า
เป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

ร้อยละ 50

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ร้อยละ 98

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

≥ร้อยละ 30

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

≥ร้อยละ 30

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

17

ที่
1

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับ ระดับอำเภอ (พชอ.)
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรคและ
3.พัฒนาระบบการ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
คุณภาพ

2 โรงพยาบาลมีโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน

4.พัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้ได้มาตรฐานสากล
คำนึงถึงความปลอดภัย
และความสะดวกของ
ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

9

ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 75

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

10

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

11

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน

≥ร้อยละ 80

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

12

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

13

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง

< ร้อยละ
2.05
≥ร้อยละ 80

14

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
Plus

โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก
Plus

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

18

ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ
3 ประชาชนเข้าถึงบริการ 5.พัฒนาระบบ
และได้รับบริการสุขภาพ การแพทย์ปฐมภูมิ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
(Primary Care
Cluster)
6.พัฒนาระบบบริการ
ตามแผนพัฒนาบริการ
สุขภาพ (Service Plan)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Service Excellence

15

จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 100
ของพื้นที่
เป้าหมาย

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

16

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก
อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ 65

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

17

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60- <ร้อยละ 7
I69)
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ≥ ร้อยละ 60
ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดดำภายใน 60 นาที
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัด
≥ ร้อยละ 70
ภายใน 90 นาที

17.1
17.2

17.3
17.4

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ
ไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

≥ ร้อยละ 60

กก.SP สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง/กลุ่มงานอายุรกรรม
กก.SP สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง/กลุ่มงานอายุรกรรม
กก.SP สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง/กลุ่มงานอายุรกรรม
กก.SP สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง/กลุ่มงานอายุรกรรม

19

ที่
3

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประชาชนเข้าถึงบริการ 6.พัฒนาระบบบริการ
และได้รับบริการสุขภาพ ตามแผนพัฒนาบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สุขภาพ (Service Plan)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Service Excellence

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

18

อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

18.1

อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

ร้อยละ 88

กลุม่ งานเวชกรรมสังคม

18.2

อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของทั้งประเทศ

ร้อยละ 88

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

<ร้อยละ 1.55

กลุ่มงานอายุรกรรม

ผ่านเกณฑ์

กลุ่มงานเภสัชกรรม

ไม่เพิ่มจากปีที่
ผ่านมา
< 3.6 ต่อ
ทารกเกิดมีชีพ
1000 คน
≥ ร้อยละ 50

กลุ่มงานเภสัชกรรม

19
20

โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

21

อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

22

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

23

ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า
(Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ

กลุม่ งานเวชกรรมสังคม

กก.SP สาขาทารกแรกเกิด/
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กก.SP สาขาการดูแลแบบ
ประคับประครอง

20

ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3 ประชาชนเข้าถึงบริการ 6.พัฒนาระบบบริการ
และได้รับบริการสุขภาพ ตามแผนพัฒนาบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สุขภาพ (Service Plan)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Service Excellence

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

24

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 20.5

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

25

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

≥ ร้อยละ 74

กก.SP สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช/กลุ่มงานจิตเวช

26

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

กก.SP สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช/กลุ่มงานจิตเวช

27

ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเอง
ซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

≤ 8.0 ต่อ
ประชากรแสน
คน
ร้อยละ 90

28

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired

<ร้อยละ 26

กก.SP สาขาอายุรกรรม /
กลุ่มงานอายุรกรรม

29

Refracture Rate

<ร้อยละ 20

กก.SP สาขาออร์โธปิดิกส์ /
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

กก.SP สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช/กลุ่มงานจิตเวช

21

ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3 ประชาชนเข้าถึงบริการ 6.พัฒนาระบบบริการ
และได้รับบริการสุขภาพ ตามแผนพัฒนาบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สุขภาพ (Service Plan)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Service Excellence

ที่
30

30.1
30.2
30.3
31
31.1
31.2

ตัวชี้วัด
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI
ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้
ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

31.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

<ร้อยละ 8

กก.SP สาขาโรคหัวใจ/กลุ่ม
งานอายุรกรรม
กก.SP สาขาโรคหัวใจ/กลุ่ม
งานอายุรกรรม
กก.SP สาขาโรคหัวใจ/กลุ่ม
งานอายุรกรรม

≥ร้อยละ 60
≥ร้อยละ 60

≥ร้อยละ 75

กก.SP สาขาโรคมะเร็ง

≥ร้อยละ 75

กก.SP สาขาโรคมะเร็ง

≥ร้อยละ 60

กก.SP สาขาโรคมะเร็ง

22

ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3 ประชาชนเข้าถึงบริการ 6.พัฒนาระบบบริการ
และได้รับบริการสุขภาพ ตามแผนพัฒนาบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สุขภาพ (Service Plan)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Service Excellence

ที่
32
33
34

35

36

37
38

ตัวชี้วัด
ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5
ml/min/1.73m2/yr
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract)
ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน
อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
(โรงพยาบาล A, S)
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate)
ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการ
บริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน
Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
ร้อยละของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่ได้รับการผ่าตัดสมอง
ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
ร้อยละผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่
กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่ส่งกลับ

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

≥ร้อยละ 66

กก.SP สาขาไต/ กลุ่มงาน
อายุรกรรม
กก.SP สาขาตา/ กลุ่มงาน
จักษุ
กก.SP สาขาการรับบริจาคฯ

≥ร้อยละ 85
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20
ร้อยละ 58

กลุ่มงานจิตเวช

≥ร้อยละ 70

กก.SP สาขาการดูแลระยะ
กลาง
กก.SP สาขาการดูแลระยะ
กลาง
กก.SP สาขาออร์โธปิดิกส์ /
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

23

ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3 ประชาชนเข้าถึงบริการ 6.พัฒนาระบบบริการ
และได้รับบริการสุขภาพ ตามแผนพัฒนาบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สุขภาพ (Service Plan)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Service Excellence

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

39

ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังได้รับการส่งกลับไป
รักษาต่อ Intermediate care

กก.SP สาขาศัลยกรรม

40

กก.SP สาขา COPD

42

อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง
ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการทันตกรรมได้
มาตรฐาน
อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน-5 ปี

43

อัตราการเกิด Birth Asphyxia

44

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day
Surgery

≥ ร้อยละ 20

45

ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการ
ผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการ
ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)

< ร้อยละ 5

46

ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

ร้อยละ 70

41

กก.SP สาขาทันตกรรม
กก.SP สาขาอายุรกรรม /
กลุ่มงานอายุรกรรม
กก.SP สาขาสูติกรรม
กก.ODS / SP สาขา
ศัลยกรรม / กลุ่มงาน
ศัลยกรรม
กก.ODS / SP สาขา
ศัลยกรรม / กลุ่มงาน
ศัลยกรรม
กก.OPD

24

ที่

เป้าประสงค์

3

ประชาชนเข้าถึงบริการ
และได้รับบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

กลยุทธ์

7.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่ง
ต่อ

8.พัฒนาการจัดบริการ
รูปแบบพิเศษ

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

47

ผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์

เพิ่มขึ้นร้อยละ กก.การดูแลแบบประคับประ
5
ครอง

48

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level
1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
(ทั้งที่ ER และ Admit)

<ร้อยละ 12

กก.SP สาขาอุบัติเหตุ / กลุ่ม
งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

49

ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

ร้อยละ 100

กก.SP สาขาอุบัติเหตุ / กลุ่ม
งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

50

ระยะเวลารอคอย Admit ผู้ป่วย ER level 1 ภายใน 3
ชั่วโมง

> ร้อยละ 60

กก.SP สาขาอุบัติเหตุ / กลุ่ม
งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

51

โรงพยาบาลสามารถดำเนินการจัดบริการรูปแบบพิเศษ
ตามรูปแบบ/เกณฑ์กำหนด

51.1

ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วย SMC

ร้อยละ 80

กก. SMC

51.2

อัตราการเพิ่มรายรับของบริการรูปแบบพิเศษ

>1

กก. SMC

51.3

อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยที่รับบริการรูปแบบพิเศษ

กก. SMC

25

ที่
3

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประชาชนเข้าถึงบริการ 9.พัฒนาระบบการ
และได้รับบริการสุขภาพ ให้บริการผู้ป่วยนอก
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
10.พัฒนาระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยใน

11.พัฒนาระบบบริการ
ผู้ป่วยวิกฤต

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ
กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยนอก
กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยนอก

52

ระยะเวลารอคอย OPD

<= 80 นาที่

53

ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก

ร้อยละ 80

54

LOS ในทุกแผนกไม่เกินค่าเฉลี่ย รพ.ระดับเดียวกันใน
เขตสุขภาพที่ 1

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยใน

55

อัตราตายผู้ป่วยในไม่เกินค่าเฉลี่ย รพ.ระดับเดียวกัน ใน
เขตสุขภาพที่ 1

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยใน

56

ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยใน

ร้อยละ 80

57

CMI สูงกว่าค่าเฉลี่ย รพ.ระดับเดียวกันในเขตสุขภาพที่
1

> ค่าเฉลี่ย

58

อัตราการตายในหอผู้ป่วยวิกฤต

< ค่าเฉลี่ย

59

อัตราผู้ป่วย On ventilator นอกหอผู้ป่วย ICU

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยใน
กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยใน
กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยใน
กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ป่วยใน

26

ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3 ประชาชนเข้าถึงบริการ 12.การพัฒนาระบบ
และได้รับบริการสุขภาพ บริการการตรวจวินิจฉัย
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

60

อัตราการใช้บริการด้านรังสี

กลุ่มงานรังสีวิทยา

60.1

อัตราการนำเข้าข้อมูลรังสีวิทยาจากโรงพยาบาลชุมชน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านกำลังคนให้เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ( People Excellence )
4 โรงพยาบาลมีอัตรากำลัง 13.พัฒนาการวางแผน
61 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention
บุคลากรเพียงพอ และ กำลังคนของโรงพยาบาล
Rate)
สอดคล้องกับภาระงาน
5 บุคลากรมีสุขภาพดี มี
ศักยภาพและทำงาน
อย่างมีความสุข

14.ปลูกฝังค่านิยม
MOPH และส่งเสริม
สร้างความผูกพันองค์กร

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

62

องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

62.1

ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข
ของคนทำงาน (Happinometer)

ร้อยละ 70

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

62.2

ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 20

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

62.2.1 รพ.มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน(Happy work
life index) และ core value "MOPH" ไปใช้

ระดับ 5

27

ที่

เป้าประสงค์

5 บุคลากรมีสุขภาพดี มี
ศักยภาพและทำงาน
อย่างมีความสุข

กลยุทธ์

ที่

62.2.2 รพ.มีการนำดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy work
place index) ไปใช้
15.พัฒนาศักยภาพและ
การเรียนรู้ของบุคลากร
16.พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังสุขภาพบุคลากร

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

ระดับ 5

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

> ร้อยละ 50

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ
และคุณภาพบริการ
กลุม่ งานอาชีวิเวชกรรม

ร้อยละของกลุ่มงานทีมีผลการวิจัย / นวัตกรรม

64

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม
≥ร้อยละ 60
ประเมินผล (เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมัน น้ำหนัก
เกิน)
ร้อยละของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ที่ > ร้อยละ 46
เข้าร่วมโครงการมีดัชนีมวลกายลดลง
จำนวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่วยเป็นวัณโรครายใหม่
<= 4 ราย

66
17.พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์และ
ยกระดับเป็นสถาบัน
หลักฝึกอบรมแพทย์
และแพทย์ประจำบ้าน
ทุกสาขาวิชาหลัก

ค่าเป้าหมาย
2565

63

65

6 บัณฑิตแพทย์แพทย์
ประจำบ้าน บุคลากร
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข มีความรู้
คุณธรรม ทักษะชีวิต

ตัวชี้วัด

กลุม่ งานอาชีวิเวชกรรม
กก.IC

67

ร้อยละของความสำเร็จของการเปิดเป็นสถาบันหลัก
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ร้อยละ 100

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

68

ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สามารถสอบผ่าน National
License ขั้นตอนที่ 2

ร้อยละ 100

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

28

ที่
6

เป้าประสงค์
บัณฑิตแพทย์แพทย์
ประจำบ้าน บุคลากร
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข มีความรู้
คุณธรรม ทักษะชีวิต

กลยุทธ์

18.พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน

ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

69

ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สามารถสอบผ่าน National
License ขั้นตอนที่ 3

ร้อยละ 100

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

70

ร้อยละของอาจารย์แพทย์ใหม่ได้รับการอบรมหลักสูตร
พัฒนาอาจารย์อย่างน้อย 1 หลักสูตร

ร้อยละ 100

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

ร้อยละ 92

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
7 โรงพยาบาลมีระบบ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กรคุณภาพ

19.พัฒนาระบบธรรมาภิ
บาลและคุณภาพการ
บริการจัดการภาครัฐ

71
72

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และ วัสดุทันตกรรม

≥ ร้อยละ 20

72.1

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา

≥ ร้อยละ 20

กลุ่มงานเภสัชกรรม

72.2

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมขอ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

≥ ร้อยละ 20

กลุ่มงานพัสดุ

72.3

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของวัสดุวิทยาศาสตร์

≥ ร้อยละ 20

กลุ่มงานพัสดุ

72.4

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของวัสดุทันตกรรม

≥ ร้อยละ 20

กลุ่มงานทันตกรรม

29

ที่

เป้าประสงค์

7

โรงพยาบาลมีระบบ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์

ที่

20.การพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง

73

73.1
21.พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานบริการด้าน
สุขภาพ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมภายใน

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ

ร้อยละ 90

กก.ควบคุมภายใน

ระดับ 6

กก.ควบคุมภายใน

74

ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัด
ร้อยละ 100
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน

75

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน

75.1

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety (P1 ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย)

ระดับ 5

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน

75.2

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety (P2
บุคลากรทางการแพทย์)

ระดับ 5

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน

30

ที่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

8 มีระบบเทคโนโลยี
22.พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มี
เทคโนโลยีและข้อมูล
ประสิทธิภาพตอบสนอง สารสนเทศด้านสุขภาพ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ที่

23.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง

ค่าเป้าหมาย
2565

76

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

76.1

รพ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่
ทราบสาเหตุ(Ill Defined))

<ร้อยละ 25

77

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription)
อัตราความครบถ้วนของการเรียกเก็บ

ระดับ 5

78
9 โรงพยาบาลมีสภาพ
คล่องทางการเงินเพียง
พอที่จะพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

79
80
80.1

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน
ภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 0)

80.2

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

ระดับ 3

กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ร้อยละ 100

กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานบัญชี

ระดับ 0

กลุ่มงานบัญชี

มี EBITDA บวก

>0

กลุ่มงานบัญชี

80.3

มี NI บวก

>0

กลุ่มงานบัญชี

80.4

ทุนสำรองสุทธิ NWC บวก

>0

กลุ่มงานบัญชี

80.5

ผลต่างระหว่างแผนทางการเงิน(planfin)และค่าใช้จ่าย
จริง

<ร้อยละ 5

กลุ่มงานบัญชี

แผนงานโครงการและงบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์
ปีงบประมาณ 2565

31

สรุปจํานวนโครงการและแผนการใช้งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์
กรอบวงเงินจากแผนเงินบํารุง
1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
2.ด้านบริการเป็นเลิศ
3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ
4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
รวม
เงินกันสําหรับโครงการระหว่างปี

จํานวน
โครงการ

เงินบํารุงสําหรับแผนงานโครงการดําเนินงาน
โรคเรื้อรัง
OP/IP
PP
UC/Non
UC
รวม

เงินบํารุงหมวดอื่น ๆ
หมวดวัสดุ
ปกติ

งบพัฒนา
บุคลากร*

214,500

216,000

23

600,897

-

145

- 430,500
- 600,897

170,500 3,037,517 1,667,000

458,363

829,500 2,162,483

874,620

1,656,000
-

2,470,560
1,191,560

11,800,000 11,811,000 12,241,500

11,000

941,637 1,925,380

รวมทั้งหมด

11,800,000 13,467,000 18,667,000

1,400,000 2,800,000 1,000,000 5,200,000 1,667,000
38
- 644,060 170,500 814,560 1,656,000
75 126,240 1,065,320
- 1,191,560
9

รวม

-

-

600,897

11,800,000 13,467,000 16,504,517
2,162,483

32
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

กรอบวงเงินที่จัดสรร
6,867,000 1,400,000
รวมงบประมาณที่ใช้
4,704,517 941,637
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ
1 โครงการ ฉีดวัคซีนนอกสถานที่
1,656,000
2 โครงการวันเด็กปี 2565
20,000
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตาม
28,000
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

2,800,000 1,000,000
1,925,380
170,500

20,000
28,000

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.วิลาสินี สุทธนะ

-

กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.กฤษณา ทวีธนากร
ทพ.พงษ์กมล กาบบัว

-

กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.ธนียา จันทร์คง
ทพญ.สุนธรี ขันธรรม
ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติอนันต์
นพ.อิสรภาพ กองสมบัติ
นางดารา ชัยสง่าพงษ์
นางดารา ชัยสง่าพงษ์

42,000
11,200

42,000
11,200

6 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และบริการทันตกรรมพื้นฐาน ใน
ทุกกลุ่มวัย ในรูปแบบ (New normal) ภายใต้สถานการณ์การโรคโควิด 19 ใน
พื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565

109,150

109,150

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลรอยโรคในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
10 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการในกลุ่มเด็กที่ยุ่งยากซับซ้อน
11 โครงการ สุขภาพดีชีวีสดใส
12 โครงการประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ในพระภิกษุ
13 ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัยจาก COVID-19
14 การเยี่ยมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน และติดตาม การตอบแบบประเมิน
ตนเอง สําหรับสถานศึกษา

1,667,000
1,667,000

1,656,000 คณะกรรมการฉีดวัคซีน
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

4 โครงการอบรมการป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะBA
5 โครงการนิเทศติดตามและทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยงสูง

7 โครงการพัฒนางานบริการทันตกรรมสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง ณ ศูนย์มะเร็งขอนตาล
8 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน
ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบ

10,000
13,200
5,100
-

10,000
13,200
5,100
-

นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน
ประธานทีมนํากุมารเวชกรรม
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ/นางอัจฉรา
พร นาคฤทธิ์

33
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

ผู้รับผิดชอบ

15 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน รพ.นครพิงค์

17,000

17,000

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นายภาณุพงศ์ วงศ์ศรี
นางพิมพินันท์ คํามาวัน

16 โครงการซ้อมแผนตอบโต้โรคติดต่ออันตราย และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา โรงพยาบาล
นครพิงค์ ปี 2565

21,200

21,200

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางพิมพินันท์ คํามาวัน

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อในชุมชน และ
แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สําหรับรพ.สต.
เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

58,240

58,240

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางอรวิมล ตั้งเจริญ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางอรวิมล ตั้งเจริญ

18 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของ รพ.สต.เครือข่ายสาธารณสุขอําเภอเมือง
เชียงใหม่
19 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของ รพ.สต.เครือข่ายสาธารณสุขอําเภอแม่ริม
20 ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. เมืองเชียงใหม่ และแม่ริม
21 โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
22 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)
23 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน
24 โครงการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อห่างไกลNCDโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2565
25 โครงการ วันเบาหวานโลก แบบ New normal
26 โครงการครอบครัวบําบัด ครั้งที่ 2 ปี 2565
27 โครงการพัฒนาสื่อการสอนสําหรับเด็กอ้วนและเบาหวาน ประจําปี 2565
28 โครงการให้บริการ อาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบกิจการ
29 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทํางาน
ในสถานประกอบการ/กลุ่มเกษตรกร/แรงงานนอกระบบในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด
เชียงใหม่
30 แผนพัฒนางานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
31 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.นครพิงค์

-

-

63,200

63,200

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

นางอรวิมล ตั้งเจริญ
นางอรวิมล ตั้งเจริญ
นางดวงเดือน คงงาม

32,200
6,300
121,000
17,000
32,500
40,320
80,000

32,200
6,300

40,320
80,000

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
กก.โรคไม่ติดต่อ
กก.โรคไม่ติดต่อ
กก.โรคไม่ติดต่อ
กก.โรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

นางแคทรียา สิงห์โสภณ
นางสาวธีรนุช หอมนาน
นางกาญจนา หินมะลิ
นางกาญจนา หินมะลิ
นางกาญจนา หินมะลิ
นางกาญจนา หินมะลิ
นางเรณู ขันเมือง
นายวิชา เจริญพรกุล

6,800
24,200

6,800
24,200

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

นายสมบูรณ์ ขันเมือง
นายสมบูรณ์ ขันเมือง

121,000
17,000
32,500

34
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

32 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
33 โครงการพัฒนาสื่อรอบรู้สุขภาพชีวิตวิถีใหม่สนับสนุนการจัดบริการ รพ.นครพิงค์
เป้าประสงค์ 2โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
34 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารให้กับเจ้าหน้าที่
35 การให้ความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลหน่วยผลิตอาหารทางสายให้อาหาร
36 การพัฒนาแปลงผักปลอดภัย
37 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ " หลักเกณฑ์มาตรฐานในการสุขาภิบาล
อาหารสําหรับโรงครัวของโรงพยาบาล "
38 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ " หลักเกณฑ์มาตรฐานในการสุขาภิบาล
อาหารสําหรับร้านจําหน่ายอาหารภายในโรงพยาบาล "
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ 3.ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
39 โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการสวนหัวใจในเด็ก
40 จัดประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมในการรับรองเฉพาะโรค STEMIแก่บุคลากรใน
เครือข่าย และการพัฒนาระบบการส่งต่อ Fast track
41 โครงการ พัฒนาระบบบริการด้านโรคหลอดเลือดสมอง
42 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทาง
ช่องท้อง
43 พัฒนาคุณภาพการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
44 พัฒนาศักยภาพให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตในการบําบัดทดแทนไต โดยการทํา CRRT
การใช้เครื่อง Ecmo
45 ควบคุมกํากับ ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงด้านclinic และ Non clinic
46 กํากับติดตามการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
47 พัฒนาระบบการให้บริการ Emergency response

13,000
33,600

ผู้รับผิดชอบ

13,000
33,600

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานสุขศึกษา

นายสมบูรณ์ ขันเมือง
นายมนตรี นรสิงห์

5,350

5,350

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางวีราภรณ์ พุทธวงศ์
นางสาวชิตาภา ศรีเขียว
นายพิสฐเวช เอี่ยมสุพรรณ
นางสาวเอมิกา สิทธิไตรย์

4,000

4,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวเอมิกา สิทธิไตรย์

28,800
35,200

28,800
35,200

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานอายุรกรรม

ประธานทีมนํากุมารเวชกรรม
นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา

13,000

กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานอายุรกรรม

พญ.พิมพ์พร พรหมคําตัน
นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี

กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี

กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
พญ.รัฐกานต์ กาวิละ
นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

-

13,000
21,200
-

21,200

35
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

ผู้รับผิดชอบ

48 พัฒนาระบบการทํา Internal audit ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค
49 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการทํางานเป็นทีม สหสาขาวิชาชีพ
50 ส่งเสริมและกํากับติดตามให้มีการดําเนินตาม CPG และ จัดให้มี case manager
และUpdate Clinical tracer อย่างต่อเนื่อง(ทุก 6 เดือน) ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค

-

กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย

51 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ / มีการใช้ Evidence – based
practice ในการพัฒนางาน และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

-

กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย

52 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถพัฒนานวตกรรม และ Clinical CQI
53 พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (R2R) หรือการใช้ผลงานวิจัย และการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ต่างๆ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้จากงานประจําทั้งภายในและภายนอก
องค์กร

-

กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย

54 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ป่วยเฉพาะโรคที่สําคัญหรือมีปัญหา
ใน OPD

-

กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย

55 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ป่วยเฉพาะโรคที่สําคัญหรือมีปัญหา
ใน IPD

-

กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

56 พัฒนาการทํางานระหว่าง PCT Med, เวชกรรมสังคม และคปสอ.
57 โครงการนิเทศเครือข่ายพี่เยี่ยมน้อง พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เครือข่ายTrauma จังหวัดเชียงใหม่

24,400

24,400

กลุ่มงานอายุรกรรม
กก.สาขาอุบัติเหตุ

58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง Advance Trauma care
(ATLS) สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

44,400

44,400

กก.สาขาอุบัติเหตุ

นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

59 โครงการอบรม ฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยก่อน และหลังผ่าตัด
60 โครงการอบรม ฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ (CVT) กับทีมสหวิชาชีพ

18,800
18,800

18,800
18,800

กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรม

นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล
นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

36
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

ผู้รับผิดชอบ

61 พัฒนาระบบบริการด้านการดูแลบาดแผล (Update Wound and Ostomy
care)

16,800

16,800

กลุ่มงานศัลยกรรม

นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

62 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการดูแลผู้ป่วย มะเร็งที่ซับซ้อนเฉพาะทาง
เคมีบําบัด และรังสีรักษาที่มี ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง (Center of Excellence)

29,600

29,600

กก.สาขาโรคมะเร็ง

พญ.อัญชลี ชัยนวล

63 โครงการอบรมโภชนาบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์
64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทําทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งและการจัดทํา
รายงานทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาล

24,400
7,800

24,400
7,800

กก.สาขาโรคมะเร็ง
กก.สาขาโรคมะเร็ง

พญ.อัญชลี ชัยนวล
พญ.อัญชลี ชัยนวล

65 โครงการ พัฒนาระบบบริการด้านผู้ป่วยมะเร็ง
66 โครงการ ER Crowding Management

42,000

42,000

กก.สาขาโรคมะเร็ง
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส
นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล

67 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในห้องฉุกเฉิน
68 อบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรค fast track/กลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา

22,400
53,200

22,400
53,200

กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล
นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล

69 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปล
70 แผนการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (The New Normal )
71 โครงการ “3Sผสานคุณภาพนําบริการงานผู้ป่วยนอก”

22,400
26,400

22,400

กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

นางวันเพ็ญ ศุภตระกูล
นางปิยะเนตร ทาจวง
นางปิยะเนตร ทาจวง

กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ภญ.ดวงรัตน์ สุวรรณ
ภก.นพสิทธิ์ ขันตี
ภญ.ดวงรัตน์ สุวรรณ
ภญ.ปวิดา หอมสุวรรณ
ภก.อัครวัฒน์ กรจิระเกษมศานติ์
ภญ.ดวงรัตน์ สุวรรณ

72 พัฒนาระบบบริการเภสัชกรรม ทํา QR Code รับยา
73 พัฒนาระบบบริการเภสัชกรรม การให้คําปรึกษาทางไกลโดยเภสัชกร
74 การส่งยาทางไปรษณีย์ ร้านขายยา รพ.สต.
75 พัฒนาระบบการจ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน
76 พัฒนาระบบ Electronic MR
77 พัฒนาการจัดทําแนวทางการคัดกรองใบสั่งยาในผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะตาม service
plan

-

26,400

37
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

78 พัฒนาการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล พัฒนาฉลากยาพูดได้
79 พัฒนาการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล RDU community
80 การตรวจรหัสพันธุกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง
81 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจําปี 2565
82 การดูแล และจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ในผู้ป่วยที่มี่โรคจิตเวช และโรคจาก
การใช้สารเสพติดร่วม ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) สําหรับบุคลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่
และอําเภอแม่ริม ประจําปี 2565

19,470
45,800

83 การจัดอบรมเสวนา “พ่อแม่ยุคใหม่ รู้ใจลูก ปลูกวินัย ใส่ใจพัฒนา EF ในรูปแบบ
ออนไลน์” สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจําปี 2565

9,750

ผู้รับผิดชอบ

45,800

กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช

ภญ.ดวงรัตน์ สุวรรณ
ภญ.ผกาวรรณ บุญมา
ภก.นพสิทธิ์ ขันตี
พญ.รจนพรรณ นันทิทรรภ
พญ.รจนพรรณ นันทิทรรภ

9,750

กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช

พญ.รจนพรรณ นันทิทรรภ

19,470

84 “เข้าถึงอย่างเข้าใจ”(การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดอย่างต่อเนื่องในชุมชน
แบบองค์รวม ประจําปี 2565)

-

กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช

พญ.รจนพรรณ นันทิทรรภ

85 ดูแลใจบุคลากร
86 โครงการพัฒนาความรู้เฉพาะสาขาของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง

-

กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช
กก.การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง

นางสาววิชญา โมฬีชาติ
พญ.ประดับพร ลีละศาสตร์
พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร

กก.การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง

พญ.ประดับพร ลีละศาสตร์
พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร

87 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองแก่ภาคประชาชนผ่านวิทยุ
และโทรทัศน์ท้องถิ่น
88 โครงการฟื้นฟูผู้ป่วย Stroke รายใหม่ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

15,000

15,000

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

นส.กฤตพร ศรีแก้ว

89 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลนครพิงค์

30,000

30,000

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

นางอัจฉรา รักษ์วรรณวงค์

90 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูหัวใจใน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

4,750

4,750

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ชตุมณฑน์ สุนทรธรรม

38
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

ผู้รับผิดชอบ

91 โครงการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติ ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ
ส่วนบุคคลของบุคลากร โรงพยาบาลนครพิงค์

22,400

22,400

งานควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อฯ

นางทิพวิมล เชษฐ์ขุนทด

92 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน AMR, IC. กับโรงพยาบาลลําพูน

5,400

5,400

งานควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อฯ

นางรัชนีย์ วงค์แสน

93 โครงการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลนครพิงค์

14,000

14,000

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

94 พัฒนาทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

7,000

7,000

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

95 โครงการ ODS Ortho
96 Telemedicine
97 การพัฒนาศักยภาพการบริการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

92,300

92,300

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
กลุ่มงานจักษุ

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
พญ.บงกช ธีรกิตติกุล

98 โครงการให้ความรู้และคัดกรองโรคต้อหิน
99 โครงการอบรมการเจรจาจัดเก็บดวงตาบริจาค
100 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยทางตา
101 คัดแยกผู้ป่วยเร่งด่วนทางตาและผู้ป่วยล้อนอน
102 โครงการพัฒนาบริการพยาบาล “Smart Nursing Service”
เรื่อง “การพยาบาลทางไกล (Tele- nursing) สู่การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านแบบ
บูรณาการ”

12,000
24,300
2,800
160,350

12,000
24,300
2,800
160,350

กลุ่มงานจักษุ
กลุ่มงานจักษุ
กลุ่มงานจักษุ
กลุ่มงานจักษุ
กลุ่มงานการพยาบาล

พญ.บงกช ธีรกิตติกุล
พญ.บงกช ธีรกิตติกุล
พญ.บงกช ธีรกิตติกุล
นางสาวอรพรรณ มั่งดี
นางชนกพร อุตตะมะ
นางจรรยา กาวีเมือง
นางจันทร์จิรา เปียงเจริญ
นางวรรณา สุธรรมา

103 โครงการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่

105,000

105,000

กลุ่มงานการพยาบาล

นางเยาวภา จันทร์มา
นางดรุณี ไชยวงค์
นางศศิวิมล บรรจงจัด

-

39
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

ผู้รับผิดชอบ

104 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ฟื้นฟูระดับตําบลบูรณาการงาน Intermediate Care

17,400

17,400

กก.การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

นางเพ็ญศิริ คลังเพชร

105 พัฒนาศักยภาพ Team Intermediate Care Nurse รพ.นครพิงค์

16,800

16,800

กก.การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

นางเพ็ญศิริ คลังเพชร

11,200
11,300
87,500
27,440
-

11,200
11,300
87,500
27,440
-

กก.การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กก.สาขาโรคปอดอุดกั้นฯ
กก.สาขาโรคปอดอุดกั้นฯ
กก.สาขาโรคปอดอุดกั้นฯ
ศูนย์เอชไอวี
ศูนย์เอชไอวี
ศูนย์เอชไอวี

นางเพ็ญศิริ คลังเพชร
พญ.สุนทรี มูลรินต๊ะ
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
นางศิริพิมพ์ กําแพงคํา
นางศิริพิมพ์ กําแพงคํา
นางศิริพิมพ์ กําแพงคํา

30,000

30,000

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นางธนรัตน์ ปัญญาวุฒิ

106 ประชุมคณะกรรมการบูรณาการงาน Intermediate Careรพ.นครพิงค์
107 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การการป้องกันอันตรายจากรังสีและแพร่กระจายเชื้อ
108 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและเครือข่าย
109 พี่เยี่ยมน้องสัญจร
110 เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่
111 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง(DSD)
112 โครงการเรือนจํา
113 โครงการ PrEP
เป้าประสงค์ 4.โรงพยาบาลมีอัตรากําลังบุคลากรเพียงพอและสอดคล้องกับภาระงาน
114 การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ (อวช.)
เป้าประสงค์ 5.บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและทํางานอย่างมีความสุข
115 โครงการการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปี 2565 สําหรับบุคลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์ และบุคลากรในเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข

11,000

11,000 งานควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อฯ

นางรัชนีย์ วงค์แสน

116 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนหน่วยงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์

47,800

47,800

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พญ.วารุณี มณีรัตน์

117 โครงการพัฒนาองค์กร
118 โครงการพัฒนาService mind
119 โครงการรณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Week)
120 โครงการอบรมบุคลากรด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย/แผ่นดินไหว
และการซ้อมแผนฉุกเฉิน/อพยพผู้ประสบภัยกรณีอัคคีภัย

66,600
70,100
56,000
97,100

66,600
70,100

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

56,000
97,100

พญ.วารุณี มณีรัตน์
พญ.วารุณี มณีรัตน์
นพ.ปัณณวิช จันทกลาง
นายสมบูรณ์ ขันเมือง

40
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

121 โครงการอบรมบุคลากรด้านสารเคมี/วัตถุอันตรายและการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
สารเคมีรั่วไหล

32,900

122 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์
30,000
เป้าประสงค์ 6.บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจําบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม ทักษะชีวิต
โครงการตามแผนพัฒนาของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 7.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ
20,100
20,100
123 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย
เพื่อป้องกันมิให้กระทําผิดวินัยและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนคร
พิงค์ ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบ

32,900

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

นายสมบูรณ์ ขันเมือง

30,000

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

นายสมบูรณ์ ขันเมือง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายอนุกิตติ์ เขื่อนสาร

124 โครงการให้ความรู้ “การจัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ”สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนคร
พิงค์

28,200

28,200

กลุ่มงานพัสดุ

นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์

125 โครงการพัฒนาการรายงานข้อมูลการบริหารคลังพัสดุ
126 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลนครพิงค์
127 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดําเนินการและปรับแผนแผน
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์

52,800
25,200

52,800
25,200

กลุ่มงานพัสดุ
กก.ตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ฯ

นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์
ทพญ.กฤษณา ทวีธนากร
นางรัตนมาลา เทียมถนอม

128 Clinic Researchสนับสนุน ให้คําปรึกษาและ ขับเคลื่อนงานวิจัย/นวตกรรม
129 ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
130 ธํารงรักษาคุณภาพวารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ตามมาตรฐาน TCI
131 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ knowledge sharing งานวิจัยและนวัตกรรม (เวที
นําเสนอผลงาน)

57,800
68,000
76,800

57,800
68,000
76,800

ทีมนําวิจัย
ทีมนําวิจัย
ทีมนําวิจัย
ทีมนําวิจัย

พญ.สุภารัชต์
พญ.สุภารัชต์
พญ.สุภารัชต์
พญ.สุภารัชต์

132 โครงการ knowledge sharing งานวิจัยวารสาร และจริยธรรมงานวิจัย กับ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

11,800

11,800

ทีมนําวิจัย

พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์

กาญจนะวณิชย์
กาญจนะวณิชย์
กาญจนะวณิชย์
กาญจนะวณิชย์

41
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

ผู้รับผิดชอบ

133 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาลและรูปแบบบริหารพยาบาล
ในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19

44,400

44,400

กลุ่มงานการพยาบาล

นางชนกพร อุตตะมะ
นางวันเพ็ญ ศุภตระกูล
นางสาวสุทธิพันธ์ ถนอมพันธ์

134 โครงการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการประเมิน

15,399

15,399

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

135 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรับรองเฉพาะโรคของแต่ละ PCT

-

-

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

136 โครงการสร้างพลังและพร้อมรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองคุณภาพ

-

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

137 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
(Thailand Hospital Indicator Project THIP)

20,000

20,000

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

138 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยง

20,000

20,000

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

139 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

44,798

44,798

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

140 โครงการส่งเสริมการค้นหา และรายงานความเสี่ยง

42,000

42,000

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

141 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยตาม 2P Safety/มาตรฐานสําคัญจําเป็น
9 ข้อ

42,000

42,000

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

งานควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อฯ

นางรัชนีย์ วงค์แสน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางรัตนมาลา เทียมถนอม

เป้าประสงค์ 8.โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
142 โครงการพัฒนา application antibiogram
143 โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติแผนงาน/โครงการ และการแจ้งสถานะแผนงาน
โครงการที่ผ่านการอนุมัติผ่านระบบออนไลน์

-

42
รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ
เบิกจากเงิน กลุ่มงาน/ทีมนํา/คณะกรรมการ
ที่อนุมัติ
OP/IP PP UC/Non โรคเรื้อรัง บํารุงหมวด
พัสดุ/ค่าใช้สอย
UC

144 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการลดแออัด ลดระยะเวลารอ
คอย
เป้าประสงค์ 9.โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
145 โครงการอบรมความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินบํารุงและเงิน
งบประมาณ

-

31,600

31,600

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางรัตนมาลา เทียมถนอม

กลุ่มงานการเงิน

หน.กลุ่มงานการเงิน

รายละเอียดแผนงานโครงการและงบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์
ปีงบประมาณ 2565
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ลำดับ

แผนงาน

1

โครงการ ฉีดวัคซีนนอก
สถานที่

2

โครงการวันเด็กปี 2565

แผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่า
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ดำเนินการ
(แจงรายละเอียด)
ตัวชี้วัด ปี
65
เพื่อเพิ่มการเช้าถึงบริการฉีด
ประชากร
อัตราการฉีด
ร้อยละ 70 ตุลาคม 2564- 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ของ
ธันวาคม 2564 80 บาท x 1 มื้อ x 120 คน
วัคซีนตามเป้าหมาย
ในเขตรับผิดชอบ
ประชากร
x 92 วัน = 883,200 บาท
จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเป้า
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
หมาย
ละ 35 บาท x 2 มื้อ x 120 คน x
92 วัน = 772,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,656,000 บาท
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและ ผู้ป่วยเด็ก
ร้อยละความพึง
>ร้อยละ
มกราคม 2565 1. ค่าอาหารกลางวัน
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ
โรงพยาบาลนคร พอใจผู้รับบริการ
85
80 บาท x 90 คน
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ พิงค์ที่มารับ
= 7,200 บาท
แก่เด็กป่วย
บริการที่
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
OPD กุมารเวช
30 บาท x 90 คน
กรรม,
= 2,700 บาท
หอผู้ป่วยกุมารเวช
3.ค่าของขวัญ/ ของรางวัลเท่ากับ
กรรม,
= 10,100 บาท
หอผู้ป่วยพิเศษ
รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท
12/5,
หอผู้ป่วย NICU 1
,
หอผู้ป่วย NICU 2,
หอผู้ป่วย NICU 3,

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.ธีรวัฒน์
วงค์ตัน

ประธานทีมนำ
กุมารเวชกรรม
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3

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และผูป้ ่วยเด็กต่าง
แผนก
จำนวน 90 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูน -แพทย์และ
-บุคลากรได้รับ
ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลใน
การพัฒนา
บุคลากรในการส่งเสริม
2.เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายปกป้อง เครือข่าย
ศักยภาพความรู้
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลีย้ ง
เรื่องนมแม่
ตามมาตรฐานงานอนามัย
ลูกด้วยนมแม่
-ร้อยละความพึง
แม่และเด็ก
3.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
พอใจ
และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

>ร้อยละ
80

กุมภาพันธ์ 65

1.ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 80
บาท x 100 คน x 2 รุ่น =
16,000 บาท
2.อาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2
รุ่น =12,000บาท
รวมทั้งสิ้น 28,000 บาท

นพ.รัฐศาสตร์
มหาเทพ

มกราคม 65

0%

1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ นพ.รัฐศาสตร์
30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ x 2 มหาเทพ
รุ่น = 18,000 บาท
2.อาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท
x 150 คน x 2 รุ่น= 24,000บาท

ลดลง5%

รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท

>ร้อยละ
80

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
4

โครงการอบรมการ
ป้องกันและดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่ ง
และภาวะ BA

1.เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ได้แก่การชัก ตกเลือดหลังคลอด
และมารดาเสียชีวิต
2.เพื่อป้องกันBAและ
ภาวะแทรกซ้อนและการบาดเจ็บ
จากการคลอด
3.เพื่อป้องกันการคลอดก่อน
กำหนด

-แพทย์และ
พยาบาลในกลุม่
งานและสาขาใน
เครือข่าย

-อัตราการชักใน
โรงพยาบาล
-อัตราการ ตก
เลือดคลอด
-อัตรามารดา
เสียชีวิต
-อัตราการคลอด
ก่อนกำหนด
-อัตราการเกิดBA

0%
<1%
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5

แผนงาน

โครงการนิเทศติดตาม

วัตถุประสงค์

-นิเทศติดตามและทบทวน

และทบทวนระบบการ
ดูแลผูป้ ่วยและการส่งต่อ

-แพทย์ พยาบาล
ระบบการดูแลผู้ป่วยและการส่ง ทีมสหสาขา
ต่อสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 80 คน

สตรีตั้งครรภ์ที่มีความ

ในรพ.เครือข่าย4 เครือข่าย

เสี่ยงสูง
6

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพช่อง
ปากในทุกกลุ่มวัย
ป้องกัน และบริการทันตก 2.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากทุกกลุ่ม
รรมพื้นฐาน ในทุกกลุ่มวัย
วัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในรูปแบบ (New
3.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ
normal) ภายใต้
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยครู
สถานการณ์การโรคโควิด อนามัยโรงเรียน
4.เพื่อให้ครูอนามัยโรงเรียน มี
19 ในพื้นที่เครือข่าย
ความรู้และทักษะการดูแล
โรงพยาบาลนครพิงค์
สุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและ
ปีงบประมาณ 2565
สามารถแนะนำได้
โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพ ทันตกรรม

ตัวชี้วัด

-ร้อยละ
ความสำเร็จของ
กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามและ
ทบทวนระบบการ
ดูแล

ทุกกลุ่มวัย
ร้อยละ ของทุก
ในเขตรับผิดชอบ กลุ่มวัยได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากเบื้องต้น

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
<25:1000
การเกิดมี
ชีพ
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 64กันยายน 65

1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ
30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ
=4,800 บาท2.อาหารกลางวัน
มื้อละ 80 บาทx 80 คน =6,400
บาท

นพ.รัฐศาสตร์
มหาเทพ

รวมทั้งสิ้น 11,200 บาท
ร้อยละ 50

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ดังนี้
1.โมเดลสอนแปรงฟัน(น้ำนม)
2 อัน x 1,500 บาท
= 3,000 บาท
2.โมเดลสอนแปรงฟัน(ฟันแท้)
2 อัน x 1,500 บาท
= 3,000 บาท
3.โมเดลฟันน้ำนมแบบใส
1 อัน x 3,500 บาท
= 3,500 บาท
4.โมเดลรอยโรคต่างๆในฟันแท้
1 อัน x 3,500 บาท

ทพญ.วิลาสินี
สุทธนะ
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

5.เพื่อให้มีความรู้และทักษะการ
ดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้อง
6.ทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
เหมาะสม
7.ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

= 3,500 บาท
5.โมเดลเคลือบหลุมร่องฟัน
1 อัน x 3,500 บาท
= 3,500 บาท
6.ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน
1 ตัว x 5,000 บาท
= 5,000 บาท
7.ถุงผ้าฟ.ฟันดี
850 ผืน x 25 บาท
= 21,250 บาท
8.แปรงสีฟันเด็ก 0-3 ปี
300 ด้าม x 13 บาท
= 3,900 บาท
9.แปรงสีฟันเด็ก 3-6 ปี
200 ด้าม x 14 บาท
= 2,800 บาท
10.แปรงฟันเด็ก 6-12 ปี
300 ด้าม x 14 บาท
= 4,200 บาท
11.แปรงฟันผู้ใหญ่
800 ด้าม x 15 บาท
= 12,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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7

แผนงาน

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนางานบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในความ
ทันตกรรมสำหรับผู้ป่วย
รับผิดชอบของโรงพยาบาลนคร

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
ในความ
รับผิดชอบของ

ตัวชี้วัด

ผู้ป่วยมะเร็งที่
ได้รับบริการ
เตรียมช่องปาก

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ร้อยละ 50 ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

12.ยาสีฟันผู้ใหญ่
500 กล่อง x 10 บาท
= 5,000 บาท
13.ยาสีฟันเด็ก
500 กล่อง x 25 บาท
= 12,500 บาท
14.ถุงนิ้วทำความสะอาดช่องปาก
350 แพค x 20 บาท
= 7,000 บาท
15.แปรงนิ้วซิลิโคน
200 อัน x 45 บาท
= 9,000 บาท
16.ไหมขัดฟันสำเร็จรูป
100 กล่อง x 40 บาท
= 4,000 บาท
17.ไหมขัดฟัน 12 หลา
300 อัน x 20 บาท
= 6,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 109,150 บาท
งบดำเนินการของกลุ่มงาน
ทพญ.กฤษณา
ทวีธนากร
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ลำดับ

8

9

10

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มะเร็ง ณ ศูนย์มะเร็งขอน
ตาล
โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน
และ บริการทันตกรรม
พื้นฐานในทัณฑสถานหญิง
จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลรอยโรคในช่อง
ปากในกลุ่มผูส้ ูงอายุ

โรงพยาบาลนคร
พิงค์
-กลุ่มผูต้ ้องขัง
ในทัณฑสถาน
หญิงจังหวัด
เชียงใหม่

ก่อนรับการฉาย
แสงรักษา
-ร้อยละของ
ผู้ต้องขังที่ตรวจ
สุขภาพช่องปาก
ได้รับบริการตาม
ชุดสิทธิประโยชน์

กลุ่มผูส้ ูงอายุใน
พื้นที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพ

พิงค์ได้รับการบริการเตรียมช่อง
ปาก ก่อนรับการฉายแสงรักษา
1. เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐานตามความจำเป็น
ในชุดสิทธิประโยนช์ทางทันตก
รรมและส่งเสริมให้ผตู้ ้องขังมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่เหมาะสม
- พัฒนาศักยภาพการค้นหา/คัด
กรองตรวจวินิจฉัยและพัฒนา
แนวทางการส่งต่อ/รักษารอย
โรคในช่องปากในกลุ่มผูส้ ูงอายุ
- เพิ่มศักยภาพการให้บริการใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษา

บริการในกลุม่ เด็กที่

สุขภาพช่องปากเด็กที่มีความ

ยุ่งยากซับซ้อน

ยุ่งยากซับซ้อน

- ร้อยละผู้สูงอายุ
ที่มีรอยโรคช่อง
ปากได้รับการ
รักษาและส่งต่อ
ตามความ
เหมาะสม
- ร้อยละเด็กที่มี
ความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่เข้ามารับ
บริการได้รับการ
ตรวจ รักษาทันตก
รรม

กลุ่มเด็กที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนในจังหวัด
เชียงใหม่

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

60

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

งบดำเนินการของกลุ่มงาน

ทพ.พงษ์กมล
กาบบัว

80

ตุลาคม 2564
-กันยายน 2565

งบดำเนินการของกลุ่มงาน

ทพญ.ธนียา
จันทร์คง

50

ตุลาคม 2564
-กันยายน 2565

งบดำเนินการของกลุ่มงาน

ทพญ.วสุนธรี
ขันธรรม
ทพญ.ณัชชา
ภัทร
ธนพงศ์ไพสิฏฐ์

49

ลำดับ

11

แผนงาน

โครงการ สุขภาพดีชีวี
สดใส

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนัก เด็กนักเรียนใน
1. เด็กร้อยละ 90 1. เด็กอายุ
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
สถานรับเลี้ยงเด็ก มีน้ำหนักส่วนสูง 0-5 ปี สูงดี
มาตรฐาน
แคนดี้โฮมเนิส
เป็นไปตามเกณฑ์ สมส่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
เซอร์รี่ ต.พระสิงห์ มาตรฐาน
ร้อยละ
การเคลื่อนไหวร่างกาย
อ.เมือง จ.
2. เด็กร้อยละ 90 64.0
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ
เชียงใหม่ จำนวน มีน้ำหนักส่วนสูง
และตาประสาทสัมพันธ์กันดี
60 คน
เป็นไปตามเกณฑ์
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสยั ใน
มาตรฐาน
การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตน
90 มีสุขนิสัยใน
และปฏิบตั ิจนเป็นนิสัย
การดูแลสุขภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการ
อนามัยส่วนตน
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
และปฏิบตั ิจนเป็น
ความปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภาวะ
นิสัย
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและ
4. เด็กร้อยละ 90
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตนตาม
และสถานการณ์ที่เสีย่ งต่อโรค
ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และ ระวัง
ภัยจากบุคคล
สิ่งแวดล้อม และ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

พฤศจิกายน 64 - 1. ค่าเอกสาร เป็นเงิน 300 บาท นางเกศสุดา
กรกฎาคม 65 2. ค่าน้ำยาแช่ผักผลไม้ (กิจกรรม
ภรณ์ เกียรติ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการทาง
อนันต์
อาหาร) เป็นเงิน 600 บาท
3. ค่าชุดอุปกรณ์อนามัยในช่องปาก
- ยาสีฟันสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี
ราคา 20 บาท x 60 ชิ้น = 1,200 บาท
- แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี
ราคา 20 บาท x 60 ชิ้น = 1,200 บาท
4. ค่าน้ำยาล้างมือ, น้ำยาฆ่าเชื้อ,
แอลกอฮอล์เจล แมสเด็ก = 6,700
บาท
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

50

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

มิถุนายน 65กันยายน 65

1. Alcohol Spray 500 ml.
จำนวน 3 วัด x 10 ขวด x 150
บาท = 4,500 บาท
2. หน้ากากอนามัย จำนวน 3 วัด
x 20 กล่อง x 70 บาท = 4,200
บาท
3. ค่า Stand ขนาด 50 x 180
cm.ไวนิลพิมพ์ออฟเซท 4 สี
จำนวน 3 วัด x 2 อัน x 750
บาท = 4,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

สถานการณ์ที่เสีย่ ง
ต่อโรค

12

โครงการประชาสัมพันธ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID–19) ใน
พระภิกษุ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะในการป้องกันและเฝ้า
ระวังจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID–19) แก่พระภิกษุ
2.เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID–19) ในชุมชน

13

ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัย
จาก COVID-19

1. เพื่อให้มีแกนนำผู้สูงอายุใน
การร่วมประชาสัมพันฺธ์
ถ่ายทอดความรู้ในการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โค

พระภิกษุในพื้นที่
3 วัด 3 ตำบล
พระสิงห์ ศรีภูมิ
และป่าตัน

1. พระภิกษุมีแนว ร้อยละ 80
ทางการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019
(COVID–19) ตาม
บริบทของพื้นที่
2.พระภิกษุมี
ความรู้ในการเฝ้า
ระวังและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019
(COVID–19)
ในพื้นที่รับผิดชอบ 1. ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 85
โรงพยาบาลนคร มีความรู้ความ
พิงค์
เข้าใจการแพร่
1. แกนนำ
ระบาดของโรคติด
ผู้สูงอายุ
เชื้อไวรัสโคโรนา

นพ.อิสรภาพ
กองสมบัติ

รวมทั้งสิ้น 13,200 บาท
ตุลาคม 64 สิงหาคม 65

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
นางดารา
ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัยจาก COVID- ชัยสง่าพงษ์
19

51

ลำดับ

14

แผนงาน

การเยี่ยมเตรียมความ

วัตถุประสงค์

สถานศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

โรนา 2019 (COVID -19) แก่
2. อาสาสมัคร
ผู้สูงอายุในชุมชน
ดูแลผูส้ ูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมให้แกนนำ
(care giver)
ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ
และการปฏิบัตติ ัวในการป้องกัน
ตนเองที่ถูกต้องในการเสี่ยงต่อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) ในผู้สูงอายุ
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ และการปฏิบัตติ ัวในการ
ป้องกันตนเองของญาติ ผู้ดูแล
ใกล้ชิดที่ถกู ต้อง ไม่เป็นผู้แพร่
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
-19) ไปติดผู้สูงอายุในบ้าน และ
ชุมชน

2019 (COVID 19)
2. แกนนำผู้สูงอายุ ร้อยละ 90
มีการทำงาน
ร่วมกับทีม
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใน
ชุมชน

เพื่อติดตามความพร้อม และ

มีรายงานผลการ
เยี่ยม เตรียมความ
พร้อมก่อน เปิด
ภาคเรียน และ
ติดตาม การตอบ
แบบประเมิน

พร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ประเมินตนเองสำหรับ
และติดตาม การตอบแบบ สถานศึกษาในการเตรียมความ
ประเมินตนเอง สำหรับ

กลุ่มเป้าหมาย

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการ

โรงเรียนในสังกัด
สพป./ สพม./
เทศบาล/ตชด./
การศึกษาพิเศษ/
เอกชน (สช.)/
สาธิต (สังกัด

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 30 คน x 1 มื้อ = 2,400
บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน =
1,800 บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน 30
บาท x 30 คน = 900 บาท
รวมทั้งสิ้น 5,100 บาท

ตุลาคม 64 สิงหาคม 65

- ไม่ใช้งบประมาณ

นางดารา
ชัยสง่าพงษ์

52

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่

15

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ใน รพ.นครพิงค์

16

โครงการซ้อมแผนตอบโต้
โรคติดต่ออันตราย และ
โรคอุบัติใหม่อุบตั ิซ้ำ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ปี
2565

กลุ่มเป้าหมาย

กระทรวง
อุดมศึกษาในพื้นที่
ระบาดของโรคโควิด 19
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์
1. เพื่อป้องกันควบคุมโรค
1. เจ้าหน้าที่ที่
ไข้เลือดออกในโรงพยาบาลอย่าง ปฏิบัติงานในรพ.
ต่อเนื่อง
นครพิงค์ ที่พัก
อาศัยอยู่ใน
โรงพยาบาลและ
ไม่ได้พักอาศัยอยู่
ในโรงพยาบาล
๒. ผู้ป่วยและญาติ
ที่มารับบริการของ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เจ้าหน้าที่ รพ.
ตอบโต้ และรับมือกรณี เกิดการ นครพิงค์ และ
หน่วยงานที่
ระบาดของระบาด
เกี่ยวข้อง 80 คน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ธันวาคม 64 –
กันยายน 65

1. ค่าน้ำมัน สำหรับการพ่น
สารเคมีกำจัดยุงลาย เป็นเงิน
5,000 บาท
2. ค่าตอบแทนคนพ่นสารเคมี
กำจัดยุง และบำรุงรักษาเครื่อง
พ่น จำนวน 2 คน x 300 บาท x
20 ครั้ง = 12,000 บาท

นายภาณุพงศ์
วงศ์ศรี
นางพิมพินันท์
คำมาวัน

ตนเองสำหรับ
สถานศึกษา
จำนวน 1 ฉบับ

ป้องกันควบคุม
ร้อยละ80
โรคไข้เลือดออกใน
รพ.นครพิงค์ ไม่ให้
เกิดการระบาด
หรือ Generation
ที่ 2

รวมทั้งสิ้น

1. มีแนวทาง
ปฏิบัติในการตอบ
โต้กรณีเกิดการ
ระบาดของโรค
2. ร้อยละของ
หน่วยงานที่

ร้อยละ 80

ธันวาคม 64 –
กันยายน 65

17,000 บาท

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อม
แผน
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 80 คน =
4,800 บาท

นางพิมพินันท์
คำมาวัน

53

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การซ้อมแผน

17

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งาน IC รวมทั้งผู้สนใจ ได้พัฒนา
ดำเนินงานด้านการ
องค์ความรู้และเข้าใจถึง
ป้องกันการติดเชื้อใน
หลักการป้องกันและควบคุมการ
ชุมชน และแนวทางการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็น
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปัญหาสำคัญได้อย่างถูกต้องใน
และการช่วยฟื้นคืนชีพ
แนวทางเดียวกัน

รพ.สต.เครือข่าย
อำเภอเมือง
เชียงใหม่ และ
อำเภอแม่รมิ
จำนวน 208 คน

1. ร้อยละ 100
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงาน IC
พัฒนาองค์ความรู้
และเข้าใจถึง
หลักการป้องกัน
และควบคุมการ

100

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 80 คน x 1 มื้อ = 6,400
บาท
3.ค่าเอกสาร/ วัสดุ = 1,000
บาท
4.ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ
600 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 คน =
4,200 บาท
รวม 16,400 บาท
2. จัดประชุมทีมงาน 4 ครั้ง
ก่อนและหลัง ซ้อมแผน
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 40 คน x 4 ครั้ง =
4,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
นางอรวิมล
บาท x 1 มื้อ x 52 คน x 8 ครั้ง ตั้งเจริญ
= 33,280 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 52 คน x
8 ครั้ง = 24,960 บาท
รวมทั้งสิ้น 58,240 บาท

54

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

(CPR) สำหรับรพ.สต.

กลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้าน * แบ่งเป็น 4 รุ่น
อบรมรุ่นละ 52
เครือข่ายโรงพยาบาลนคร การบริหารจัดการระบบการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คน รุ่นละ 2 วัน *
พิงค์
ใน รพ.สต.
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่าย
งาน IC ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์และปัญหา
ต่าง ๆ
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้และทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง
5. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ
อบรมสามารถให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการช่วย
ฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด

ติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
2. ร้อยละ 100
พัฒนาคุณภาพ
บริการด้านการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 100
เกิดการพัฒนางาน
ด้านการบริหาร
จัดการระบบการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
4. ร้อยละ 100
เจ้าหน้าที่มีความรู้
เรื่องการปฐม

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

55

ลำดับ

18

แผนงาน

นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ รพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุข
อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR)
5. ร้อยละ 100
เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR) ได้
ถูกต้อง
1. เพื่อสร้างความเข้าใจใน
เจ้าหน้าที่
1. มีการสร้างและ
รายละเอียดตัวชี้วัดระหว่างผู้
รพ.สต.เครือข่าย ใช้แผนที่
นิเทศงาน กับผู้รับนิเทศงาน
สาธารณสุขอำเภอ ยุทธศาสตร์เพื่อ
2. เพื่อบูรณาการงานส่งเสริม
เมืองเชียงใหม่
พัฒนาโรงพยาบาล
สุขภาพและป้องกันโรคเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลนครพิงค์
ตำบล
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร /
เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในแบบ
ประเมิน / ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

90

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

- ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางอรวิมล
ตั้งเจริญ

56

ลำดับ

19

แผนงาน

นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ รพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุข
อำเภอแม่รมิ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สามารถนำไปใช้
ในการรวบรวม
ข้อมูลในการนิเทศ
ได้เป็นอย่างดี
1. เพื่อสร้างความเข้าใจใน
เจ้าหน้าที่
1. มีการสร้างและ
รายละเอียดตัวชี้วัดระหว่างผู้
รพ.สต.เครือข่าย ใช้แผนที่
นิเทศงาน กับผู้รับนิเทศงาน
สาธารณสุขอำเภอ ยุทธศาสตร์เพื่อ
2. เพื่อบูรณาการงานส่งเสริม
แม่ริม
พัฒนาโรงพยาบาล
สุขภาพและป้องกันโรคเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลนครพิงค์
ตำบล
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร /
เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในแบบ
ประเมิน / ตัวชี้วัด
สามารถนำไปใช้
ในการรวบรวม
ข้อมูลในการนิเทศ
ได้เป็นอย่างดี

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

90

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

- ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางอรวิมล
ตั้งเจริญ
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ลำดับ

20

แผนงาน

วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการ คป 1. เพื่อพัฒนา รพ.สต.ให้มี
สอ. เมืองเชียงใหม่ และ คุณภาพสำหรับการบริการ
ตอบสนองความต้องการของ
แม่ริม
ประชาชน
2. เพื่อให้ทุกหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ได้ดำเนินการ จัดประชุม
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.
สต.คุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ
อำเภอ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
และอำเภอริม
จำนวน 40 คน

รพสต.ทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ รพสต.

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
การพยาบาล
ชุมชน,เภสัชกร
ชุมชน,นัก
กายภาพบำบัด,

มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับ
HCM ประจำหอ
ผู้ป่วย 12 ครั้ง/ปี
(อ.เมือง 20 คน/

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
80

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

- ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางอรวิมล
ตั้งเจริญ

สาธารณสุข ผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมของสถานบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และตรงกับความ
ต้องการของประชาชน
21

โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลต่อเนื่อง
1 พัฒนาวิชาการคุณภาพ
งานดูแลต่อเนื่อง

1.เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนา
องค์ความรู้ แนวทางการ
ดำเนินงานการวางแผนการ
จำหน่ายเชื่อมโยงการดูแลคนไข้
สู่ชุมชน

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน x 12 ครั้ง
= 19,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ

นาง
ดวงเดือน
คงงาม

58

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย/
ครอบครัว สามารถปฏิบัตติ ัวได้
สอดคล้องกับสภาพการเจ็บป่วย
และแบบแผนการดำเนินชีวิต
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และ
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

นักกิจกรรมบำบัด
HCM ประจำตึก,
คลินิคเวชศาสตร์
ครอบครัว และ
ชุมชน, รพ.สต.

ตัวชี้วัด

ครั้ง จำนวน 6
ครั้งและ อ.แม่ริม
20 คน/ครั้ง
จำนวน 6 ครั้ง )
- ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วางแผนการ
จำหน่ายตาม
2.ถอดบทเรียนและ
เกณฑ์
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การดูแล 1. เพื่อให้บุคลากร ได้
เจ้าหน้าที่จาก รพ. -ร้อยละของระดับ
ต่อเนื่องใน ชุมชน
แลกเปลีย่ นความรู้ ความเข้าใจ สต.เครือข่ายรพ. ความพึงพอใจของ
ประสบการณ์การดูแลต่อเนื่อง นครพิงค์, PCC,
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในชุมชน และสามารถนำความรู้ งานการพยาบาล ที่มีต่อกิจกรรม อยู่
ที่ได้ในการถอดบทเรียน/
ชุมชน,เภสัชกร
ในระดับ ดี ข้อค้นพบใหม่ ไปปรับใช้การ
ชุมชน,นัก
ดีมาก
ดูแลผูป้ ่วยและครอบครัวอย่าง กายภาพบำบัด,
เป็นองค์รวม ทั้ง ทางด้าน
นักกิจกรรมบำบัด
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
อสม.,นักบริบาล
วิญญาณ ในชุมชนและที่บ้าน
ท้องถิ่นและ Care
อย่างเหมาะสม
Giver เครือข่าย
รพ.นครพิงค์
(พื้นที่เป้าหมาย อ.

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

x 12 ครั้ง =14,400 บาท
รวม 33,600 บาท

นางแสงดาว
จำนงประสาท
พร

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 15 คน x 10 ครั้ง
= 12,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ
x 10 ครั้ง = 9,000 บาท
รวม 21,000 บาท

นางไพลิน
สุขโข
นางธีรนันท์
ขอบใจกลาง

80%

80%

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

59

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

- ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีต่อกิจกรรม อยู่
ในระดับ ดี – ดี
มาก

≥ 70 %

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

เมือง และอ.แม่ริม
10 ครั้ง/ปี)
3.พัฒนาคุณภาพรูปแบบ
การทำงานทีมหมอ
ครอบครัว
กิจกรรมที่ 1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวางแนวทางการ
ทำงานแบบทีมหมอ
ครอบครัว

กิจกรรมที่ 2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้
สุนทรียสนทนากับการ
ดูแลผูป้ ่วย

1.เพื่อพัฒนากระบวนการ
การเยี่ยมบ้านแบบทีมหมอ
ครอบครัว
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย/
ครอบครัว
ได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับ

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
การพยาบาล
ชุมชน,เภสัชกร
ชุมชน นัก
กายภาพบำบัด
ชุมชน นัก
กิจกรรมบำบัด
สภาพการเจ็บป่วยและแบบ
แผนการดำเนินชีวิต โดยมุ่งเน้น ชุมชน
, จนท.รพ.สต. (20
ความปลอดภัย และได้รับการ
คน)
ดูแลอย่างต่อเนื่อง
Care giver, นัก
บริบาลท้องถิ่น
,อสม (20 คน)

80%

กิจกรรมที่ 1
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน
= 1,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ
= 1,200 บาท
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
= 1,500 บาท
รวม 4,300 บาท
กิจกรรมที่ 2
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน
= 1,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 2 มื้อ x 20 คน
=1,200 บาท
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

นางอุบล
หาญฤทธิ์
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

= 1,500 บาท
รวม 4,300 บาท
รวมทั้งสิ้น 63,200 บาท
22

โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)
1.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)
นักบริบาลท้องถิ่น
และอสม.
ร่วมกับทีมหมอครอบครัว
ในพื้นที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลนคร
พิงค์ เขตอำเภอเมือง/แม่
ริม จ.เชียงใหม่

1. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง (IMC) Care Giver
นักบริบาลท้องถิ่นและอสม.
ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
/ศูนย์ฟื้นฟู ร่วมกับทีมหมอ
ครอบครัว ในพื้นที่เครือข่าย
บริการสุขภาพโรงพยาบาลนคร
พิงค์ เขตอำเภอเมือง/แม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลาง
(IMC) ในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์

ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง (IMC) Care
Giver นักบริบาล
ท้องถิ่น อสม. และ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ เขตอำเภอ
เมือง/แม่รมิ
จังหวัดเชียงใหม่
(พื้นที่เป้าหมาย
ศูนย์ฟื้นฟู
สันโป่ง ห้วยทราย
หนองหอย ป่า
ข่อยเหนือ)

ความรู้หลังการ
≥ 70 %
อบรม ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม มี
คะแนนการเรียนรู้

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ
x 3 ครั้ง x 4 ศูนย์ฟื้นฟู
= 14,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 3
ครั้ง x 4 ศูนย์ฟื้นฟู
= 10,800 บาท
รวม 25,200 บาท

นางแคทรียา
สิงห์โสภณ
นางกุลธิดา
ยาดี
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2.พัฒนาคุณภาพการส่งต่อ
และตอบกลับข้อมูลการ
ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยผ่าน
โปรแกรมThai COC ใน
หน่วยงานโรงพยาบาลนคร
พิงค์และเครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลนครพิงค์

1. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้
หอผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์
ให้ความสำคัญในการใช้
โปรแกรม ThaiCOC อย่าง
ต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เครือข่าย ให้
ความสำคัญในการรับ/ตอบกลับ
ข้อมูลในระบบโปรแกรม
ThaiCOC
3. เพื่อนิเทศ ติดตามหอผู้ป่วย
เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาล

1.ตัวแทนจากPCT
รพ.นครพิงค์และ
ผู้รับผิดชอบงาน
การดูแลต่อเนื่อง
เขตอำเภอเมือง
และแม่ริม
จำนวน 15 คน

1. ร้อยละการส่ง
ต่อข้อมูลเพื่อการ
ดูแลต่อเนื่อง
ทันเวลาภายใน 5
วัน
2.ร้อยละของการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
ภายใน 14 วัน
3.ร้อยละของการ
ตอบกลับข้อมูล
4.ความพึงพอใจ
ในการใช้โปรแกรม
Thai COC

นครพิงค์ในการใช้โปรแกรม
Thai COC
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โครงการพัฒนาการ ดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ในชุมชน
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
1.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ความใจเกี่ยวกับโรคทางเดิน
ระบบทางเดินหายใจ
หายใจล้มเหลวและมีทักษะใน

ตัวแทนจากหอ
ผู้ป่วย,เจ้าหน้าที่
จาก รพ.สต.

- ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ค่า
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดำเนินการ
ตัวชี้วัด ปี
65
80 % ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

80 %
80 %

80 %

≥ 70 %

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

กิจกรรมที่ 1
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ
= 1,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ
= 900 บาท
รวม 2,100 บาท
กิจกรรมที่ 2
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 35 คน x 1 มื้อ
= 2,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 35 คน x 2 มื้อ
= 2,100 บาท
รวม 4,900 บาท
รวมทั้งสิ้น 32,200 บาท

นาง
ศรีพรรณ
วรรณธนศรี

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ
x 3 ครั้ง = 3,600 บาท

นางสาวธีรนุช
หอมนาน

62

ลำดับ

24

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ล้มเหลวด้วยเครื่องฺBiPAP
ที่บ้าน

การใช้เครื่องBiPAPเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน
2. ลดอัตราการครองเตียง
สำหรับผู้ป่วยprolong
ventilator

เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์,
เจ้าหน้าที่จาก
PCC, จนท.กลุ่ม
งานการพยาบาล
ชุมชน 45 คน
(จัดกิจกรรม 3
ครั้งๆละ 15 คน)
ผู้รับบริการโรค
เรื้อรังใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ และ
เครือข่าย

- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการดูแล
ผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ
ที่บ้าน

โครงการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ

-มี ส มุ ด คู ่ ม ื อ และสื ่ อ ข้ อ มู ล
ห่างไกล NCD โรงพยาบาล ค ว า ม ร ู ้ ส ุ ข ภ า พ เ ป ็ น ก า ร
สนับสนุนเสริมพลังอำนาจผู้ป่วย
นครพิงค์ ปี 2565
ในการปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรม
สามารถดู แ ลตนเองได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองในการควบคุมภาวะโรค
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ควบคุ ม โรคได้ อ ยู ่ ร ะดั บ ที่
เหมาะสม

- ร้อยละของ
ผู้รับบริการผู้ป่วย
รายใหม่ได้
ลงทะเบียนได้รับ
การโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกันและ
ลด
ภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
และได้รับสมุด
ประจำคัว

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
≥ 70 %

ร้อยละ
100

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ
x 3 ครั้ง = 2,700 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,300 บาท

ตุลาคม 64กันยายน 65

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางศรียุดา
สุวรรณพงษ์กูล

-ค่าแบบพิมพ์หนังสือ สมุด
นางกาญจนา
ประจำตัวโรคเบาหวาน เล่มละ
หินมะลิ
20 บาท x 2,000 เล่ม
= 40,000 บาท
-ค่าแบบพิมพ์สมุดประจำตัว โรค
ความดันโลหิตสูง เล่มละ 20 บาท
x 3,000 เล่ม = 60,000 บาท
-ค่าแผ่นพับความรู้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ฉบับละ 5 บาท x 3,000
ฉบับ = 15,000 บาท
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ความรู้โรคเบาหวาน แจกให้รพ.
สาขาและแต่ละ รพสต.ใน

63

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

พฤศจิกายน 64

เครือข่าย ผืนละ 200 บาท x 30
ผืน = 6,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 121,000 บาท
-ไม่ใช้งบประมาณ

เบาหวานความดัน
โลหิตสูง
25

โครงการ วันเบาหวานโลก
แบบ New normal

เพื่อเป็นการรณรงค์ ในการคัด

ประชาชนและ
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้รับบริการใน รพ. ได้รับความรูเ้ รื่อง
กรองโรคเบาหวานและ
นครพิงค์
โรคเบาหวาน
สนับสนุนให้ประชาชนดูแล
สามารถคัดกรอง
ตนเอง จัดการพฤติกรรมเสีย่ ง
ความเสีย่ ง
ก่อนจะเป็นโรค ทั้งนี้เพิ่มการ
โรคเบาหวานด้วย
เข้าถึงมาตรฐานขั้นพื้นฐาน และ
ตัวเอง
ทราบวิธีการปรับเปลีย่ น
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มคี วาม
พฤติกรรมในเบื้องต้น โดย
เสี่ยง ได้รับ
กิจกรรมผ่าน line Open
คำแนะนำ และ
chat
ประสานส่งต่อการ
รักษาตาม
มาตรฐาน
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้ และพึง
พอใจในกิจกรรม

ร้อยละ 80

ร้อยละ
100

ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางกาญจนา
หินมะลิ

64

ลำดับ

แผนงาน
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โครงการครอบครัวบำบัด
ครั้งที่ 2 ปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ครอบครัวทุกครอบครัวและลด
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็ก
เบาหวาน

27

โครงการพัฒนาสื่อการ

เพื่อป้องกันและลด
สอนสำหรับเด็กอ้วนและ ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเด็ก
เบาหวาน ประจำปี 2565 อ้วนเบาหวานในโรงพยาบาล
นครพิงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปกครองและ
ผู้ป่วยเด็ก
เบาหวานชนิดที่ 1
จำนวน 40 คน
จำนวน 2 รุ่น
รุ่นละ 20 คน

ตัวชี้วัด

1. อัตราการรับไว้
รักษาใน
โรงพยาบาล
เนื่องจาก
ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันจาก
โรคเบาหวาน (
Re-admit ด้วย
hypoglycemia /
DKA)
2.ร้อยละของ
ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุม ระดับ
น้ำตาลได้ดี
3.ไม่พบผู้ป่วยเด็ก
เบาหวานเข้าข่าย
ภาวะซึมเศร้า
ผู้ป่วยโรคอ้วนและ ผู้รับบริการที่
เบาหวานที่มารับ โรงพยาบาลนคร
บริการใน
พิงค์ได้รับคูม่ ือ

ค่า
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดำเนินการ
ตัวชี้วัด ปี
65
<ร้อยละ ตุลาคม 6410
กันยายน 65

HbA1C<=
8%

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 1 มื้อ x 40 คน
= 3,200 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 40 คน
= 2,400 บาท
3. ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600
บาท x 7 ชั่วโมง x 2 คน =
8,400 บาท
4.ค่าวัสดุใช้สอยและของรางวัล
=3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 17,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางกาญจนา
หินมะลิ

ร้อยละ 0

ร้อยละ
100

ตุลาคม 64กันยายน 65

1.สมุดประจำตัวเด็กอ้วน เล่มละ นางกาญจนา
หินมะลิ
25 บาท x 200 เล่ม
= 5,000 บาท
2.สมุดประจำตัวเด็กเบาหวาน

65

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โรงพยาบาลนคร
พิงค์

และมีสื่อการสอน
ที่มีคุณภาพ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

เล่มละ 25 บาท x 100 เล่ม
= 2,500 บาท
3.สมุดประจำตัวเด็กเบาหวานราย
ใหม่ เล่มละ 45 บาท x 100
เล่ม

= 4,500 บาท

4.คู่มือประกอบการให้ความรู้
โรคเบาหวานในเด็ก เล่มละ 80
บาท x 100 เล่ม = 8,000 บาท
5.คู่มือการนับคาร์โบไฮเดรต
เล่มละ 85 บาท จำนวน 100 เล่ม
= 8,500 บาท
6.ค่า x-stand และ ไวนิล พร้อม
ขาตั้ง ขนาด 80 x 180 ม. ชุดละ
800 บาท x 5 ชุด
= 4,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 32,500 บาท
28

โครงการให้บริการ อาชี
วอนามัยเชิงรุกในสถาน
ประกอบกิจการ
(การตรวจสุขภาพทั่วไป,
ตรวจสุขภาพตามความ

-บริษัท/สถาน
ประกอบกิจการ

-บริษัท/สถาน
ประกอบกิจการ

-ร้อยละ
20

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1. การตรวจสุขภาพ และการ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

นางเรณู
ขันเมือง

66

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

เสี่ยง และการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง)

1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

กลุ่มเป้าหมาย

ขนาดใหญ่/กลาง
และขนาดเล็ก ที่มี
ลูกจ้างมากกว่า
50 คน ขึ้นไปใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ (อำเภอ
เมือง,แม่ริม,
ให้พนักงานในสถานประกอบ
สันกำแพง,ดอย
กิจการมีสุขภาพดี ลดการ
สะเก็ด,แม่ออน,
เจ็บป่วย การบาดเจ็บ สามารถ หางดง,สันป่าตอง
ป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ
,แม่วาง,จอมทอง)
ของพนักงานในการปฏิบัติงาน และจังหวัดลำพูน
ด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (อำเภอเมือง,
ป่าซาง, บ้านธิ)
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
สุขภาพจิตดี

29

โครงการเฝ้าระวังและ
1. เพื่อทราบสภาวะสุขภาพของ กลุ่มวัยทำงานใน
ป้องกันควบคุมโรคจาก
วัยทำงานในสถานประกอบการ/ สถานประกอบ
การประกอบอาชีพในกลุ่ม กลุ่มเกษตรกร/แรงงานนอก
การ/กลุ่ม
ระบบในพื้นที่รับผิดชอบ
เกษตรกร/แรงงาน
วัยทำงานในสถาน
2. เพื่อให้วัยทำงานในสถาน
นอกระบบในพื้นที่
ประกอบการ/กลุม่
ประกอบการ/กลุม่ เกษตรกร/
รับผิดชอบ
เกษตรกร/แรงงานนอก

ตัวชี้วัด

ขนาดใหญ่/กลาง
และขนาดเล็ก
เลือกรับบริการ
ตรวจการตรวจ
สุขภาพทั่วไป,
ตรวจสุขภาพตาม
ความเสีย่ ง และ
การตรวจวัดและ
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน
แสงสว่าง และ
เสียง จากรพ.นคร
พิงค์เพิ่มขึ้น
-ร้อยละของกลุม่
วัยทำงานมีการ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อความ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 15 คน/ครั้ง x 24 ครั้ง
= 28,800 บาท
2. การตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 4 คน/ครั้ง x 36 ครั้ง
= 11,520 บาท
รวมทั้งสิ้น 40,320 บาท

นายสมบูรณ์
ขันเมือง
นายวิชา เจริญ
พรกุล

-มากกว่า มีนาคม - สิงหาคม -กิจกรรมประชุมเฝ้าระวังและ
ร้อยละ 60
2565
ป้องกันควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 500 คน
= 40,000 บาท

นายวิชา เจริญ
พรกุล
นายสมบูรณ์
ขันเมือง-คณะ
กรรม
การENV
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ลำดับ

30

แผนงาน

วัตถุประสงค์

ระบบในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานนอกระบบในพื้นที่
รับผิดชอบ มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อการควบคุม
ป้องกันโรคที่เหมาะสม

แผนพัฒนางานพิษวิทยา

-เพื่อจัดทำแผนและติดตาม

และเวชกรรม

ประเมินผลการดำเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อม

พิษวิทยา และเวชกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

แผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายบริการ
สุขภาพ รพ.นครพิงค์

-เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือข่ายบริการสุขภาพรพ.นคร
พิงค์ ให้มีความรู้ด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ปลอดภัยในการ
ทำงาน

-คณะทำงานฯ

สิ่งแวดล้อม

31

ตัวชี้วัด

-บุคลากร
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ รพ.นคร
พิงค์ จำนวน 100
คน

-มีแผนปฏิบตั ิการ
-มีการประชุม
คณะทำงาน
-มีการติดตาม/
นิเทศประเมินผล
และสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร
-บุคลากร
เครือข่ายที่เข้า
อบรมมีความรู้
ด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

-1 แผน
-4 ครั้ง

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

-1 ครั้ง

-ร้อยละ
80 ขึ้นไป

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 500 คน x 2 มื้อ
= 30,000 บาท
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
=10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 30 คน x 1 มื้อ
x 4 ครั้ง = 3,600 บาท
2. ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ในการ
ประชุมฯครั้งละ
800 x 4 ครั้ง = 3,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,800 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 100 คน
= 8,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ
= 6,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย
วิชาการ 600 บาท x 6 ชั่วโมง
x 1วัน x1 คน = 3,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

คณะกรรม
การ คปอ.

นายสมบูรณ์
ขันเมือง
นายวิชา
เจริญพรกุล

นายสมบูรณ์
ขันเมือง
นายวิชา
เจริญพรกุล
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ลำดับ

32

แผนงาน

การจัดทำสื่อ

กลุ่มเป้าหมาย

-เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

-ประชาชนใน
-ประชาชนใน
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมเช่น คู่มือ อำเภอเมือง,แม่ริม อำเภอเมือง,แม่ริม
มีความรู้ความ
เอกสารแผ่นพับ การให้ความรู้
เข้าใจเรื่องมลพิษ
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม/การ
สิ่งแวดล้อม และ
รณรงค์ลดการเผาทุกชนิดใน
ลดการเผาทุกชนิด
พื้นที่
ในพื้นที่

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

โครงการพัฒนาสื่อรอบรู้

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล

คณะทำงานสร้าง

สุขภาพชีวิตวิถีใหม่
สนับสนุนการจัดบริการ

สารสนเทศสื่อสุขภาพและ
ข้อมูลการจัดบริการ

เสริมสุขภาพ
จำนวน 50 คน

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

รพ.นครพิงค์

โรงพยาบาลนครพิงค์

ประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

33

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
= 6,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 24,200 บาท
1. ค่าเอกสาร/แผ่นพับความรู้
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม และ การ
ดูแลตนเองเมื่อได้รับ ผลกระทบ
จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1,000 แผ่น x 5 บาท
= 5,000 บาท
2. จัดทำไวนิลรณรงค์ลดการเผา
ในพื้นที่
10 ชุด x 800 บาท/ชุด
= 8,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท
1.ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความรู้
ประเด็นโรคสำคัญ (Proxy
Disease) ได้แก่
- โปสเตอร์ PP/ป้าย ไวนิล =
5,600 บาท
- แผ่นพับสี = 10,000 บาท
- บอร์ดนิทรรศการ = 15,000
บาท รวม 30,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นายสมบูรณ์
ขันเมือง
นายวิชา
เจริญพรกุล
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ลำดับ

34

แผนงาน

วัตถุประสงค์

การอบรมให้ความรู้

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้

เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร

ให้กับเจ้าหน้าที่

ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน
ประกอบอาหาร
ของกลุ่มงานโภชน
ศาสตร์

ตัวชี้วัด

1.พนักงาน
ประกอบอาหาร
เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ100
2.พนักงาน
ประกอบอาหารมี
ความรู้เกี่ยวหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
ร้อยละ 100

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

2.ประชุมทบทวนมาตรฐานงาน
สุขศึกษาแก่คณะกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
บาท x 50 คน x 2 วัน เป็นเงิน
3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 33,600 บาท
1.พนักงาน มกราคม-เมษายน - ไม่มีงบประมาณ
นางวีราภรณ์
ประกอบ
2565
พุทธวงศ์
อาหารเข้า
ร่วมอบรม
ร้อยละ
100
2.พนักงาน
ประกอบ
อาหารมี
ความรู้
เกี่ยวหลัก
สุขาภิบาล
อาหารร้อย
ละ 100
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ลำดับ

35

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การให้ความรูเ้ รื่องสุข

เพื่อให้ผู้ปฏิบัตไิ ด้ทราบถึงหลัก

วิทยาส่วนบุคคลหน่วย

สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

พนักงานประกอบ
อาหารที่ผลิต
อาหารทางสายให้
อาหาร

ผู้ปฏิบัตสิ ามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามหลักสุขวิทยา
ส่วนบุคคล

ผลิตอาหารทางสายให้
อาหาร
36

การพัฒนาแปลงผัก

เชิงปฏิบัติการ "
หลักเกณฑ์มาตรฐานใน

ผู้ป่วยใน ในระบบ
SMC ได้
ผู้ป่วยในในระบบ SMC
รับประทานผัก
ปลอดภัย
เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วาม
เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม จำนวนบุคลากรที่
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ งานโภชนศาสตร์ เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด
ความรู้
สุขาภิบาลอาหารทีด่ ีให้แก่ผู้

การสุขาภิบาลอาหาร

สัมผัสอาหารของโรงครัว

สำหรับโรงครัวของ

โรงพยาบาล

ปลอดภัย

37

โครงการอบรมให้ความรู้

เพื่อจัดสำหรับปรุงอาหารให้กับ

ผู้ป่วยในในระบบ
SMC

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ร้อยละ
100

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่มีงบประมาณ

นางสาวชิตาภา
ศรีเขียว

มากกว่า 6
ครั้งต่อปี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่มีงบประมาณ

นายพิสฐเวช
เอี่ยมสุพรรณ

ร้อยละ
100

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

นางสาวเอมิกา
สิทธิไตรย์

ร้อยละ
100

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

- ค่ า อาหารว่ า งและเครื ่ อ งดื่ ม
มื้อละ 25 บาท x 30 คน x 1 มื้อ
= 750 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ
600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน
= 3,600 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการ
อบรม เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 5,350 บาท
- ค่ า อาหารว่ า งและเครื ่ อ งดื่ ม
มื้อละ 25 บาท x 40 คน x 1 มื้อ
= 1,000 บาท

โรงพยาบาล "

38

โครงการอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการ "
หลักเกณฑ์มาตรฐานใน
การสุขาภิบาลอาหาร

ผู้ประกอบการ
เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ ร้านค้า-สวัสดิการ
โรงพยาบาล-นคร
สุขาภิบาลอาหารทีด่ ีให้แก่ผู้
พิงค์ จำนวน 40
คน

จำนวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม
ความรู้

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางสาวเอมิกา
สิทธิไตรย์
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ลำดับ

แผนงาน

สำหรับร้านจำหน่าย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

สัมผัสอาหารของร้านจำหน่าย

อาหารภายในโรงพยาบาล อาหารภายในโรงพยาบาล
"

39

โครงการพัฒนาทักษะของ เพิ่มพูนทักษะในการสวนหัวใจ
บุคลากรในการสวนหัวใจ

ของกุมารแพทย์โรคหัวใจและ

ในเด็ก

บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการสวน
หัวใจในเด็ก

40

จัดประชุมวิชาการเตรียม
ความพร้อมในการรับรอง
เฉพาะโรค STEM Iแก่
บุคลากรในเครือข่าย และ
การพัฒนาระบบการส่งต่อ
Fast track

1. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ประเมินคุณภาพการดูแลรับรอง
เฉพาะโรค STEMI
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งเครือข่าย

กุมารแพทย์
โรคหัวใจและ
พยาบาลห้องสวน
หัวใจ

-ภาวะแทรกซ้อน <ร้อยละ
จากการสวนหัวใจ 10
-อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 0
จากการสวนหัวใจ

1.แพทย์/พยาบาล
กลุ่มงาน
อายุรกรรม
และสหสาขา
วิชาชีพใน
เครือข่ายโรคหัวใจ

1. จำนวนผู้ป่วย
STEMI ได้รับการ
ส่งต่อในระบบ
Fast track อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรทุก
ระดับได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
อย่างเหมาะสม
3. บุคลากรของ
ศูนย์โรคหัวใจ

ธันวาคม 64 กันยายน 65

3. > 80% ตุลาคม 2564กันยายน 2565

4. > 80%

5. > 80%

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ
600 บาท x 3 ชั ่ ว โมง = 1,800
บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการ
อบรม เป็นเงิน 1,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท
1.ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท ทีมนำกุมารเวช
x 8 ชั่วโมง x 2 คน x 3 ครั้ง กรรม
= 28,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 28,800 บาท
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 100 คน x 1 มื้อ
x 2 วัน = 16,000 บาท
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2
วัน = 12,000 บาท
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน
= 7,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 35,200 บาท

นพ.เวช
วิจารณ์ปรีชา
พญ.กุลธิดา
เลิศธนาผล
นางชนกพร
อุตตะมะ
น.ส ดารณี
โตวรกุล
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ลำดับ

41

แผนงาน

โครงการ พัฒนาระบบ
บริการด้านโรคหลอดเลือด
สมอง
2.1 พัฒนาทีมสหสาขาใน
การดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนา
ระบบบริการผูป้ ่วยให้ได้
มาตรฐานระดับประเทศ
และนานาชาติ
2.2 ขอรับการตรวจ
ประเมินและรับรองเกณฑ์
การประเมินหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองมาตรฐาน
2.3 เตรียมความพร้อมใน
การประเมินเฉพาะโรค

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการ
stroke Fast Track ให้ผู้ป่วย
เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว
3.พัฒนาระบบการดุแลผู้ป่วย
Stroke ระยะกลาง

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับการตรวจ
ประเมินและ
รับรองคุณภาพ
การดูแลเฉพาะ
โรค STEMI
1.แพทย์/พยาบาล 1. มีแผนปฎิบัติ
กลุ่มงาน
การ Service
อายุรกรรม
plan โรคหลอด
2.บุคลากร ward เลือดสมองของ
Stroke Unit
รพ.นครพิงค์
และสหสาขา
2. มีการประชุม
วิชาชีพ
ทบทวนการ
ดำเนินงานของ
Stroke Fast
Track ทุก 2
เดือน
3.stroke unit
ขอรับการตรวจ
ประเมินและ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

1. จำนวน
1ฉบับ

2. จำนวน
6ครั้ง/ปี
และ
รายงาน 6
ฉบับ/ปี
3.stroke
unit ได้รับ
การรับรอง
เกณฑ์การ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
พญ.พิมพ์พร
พรหมคำตัน
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

(Disease specific
certification)
2.4 ปรับขยาย Stroke
Conner ในหอผู้ป่วย
สามัญ

42

โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต โรคไต
เรื้อรังที่ได้รับการล้างไต
ทางช่องท้อง

แพทย์และ
พยาบาลสาขา
อายุรกรรม

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
รับรอง เกณฑ์การ ประเมิน
ประเมินหอผู้ป่วย หอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
โรคหลอด
สมองมาตรฐาน
เลือดสมอง
4. มีการประเมิน มาตรฐาน
ตนเองเพื่อขอการ
4.
รับรองเฉพาะโรค มีStroke
Conner
ในหอ
ผู้ป่วย
สามัญ 4
เตียง
1. มีแผนปฎิบัติ
1 ฉบับ
การ Service
(100%)
plan โรคไตของ
รพ.นครพิงค์

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 100 คน x 1 มื้อ
= 8,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ
= 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.พันธพงศ์
ตาเรืองศรี
นางศุภรดา
ประเสริฐกุล
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ลำดับ

43

44

แผนงาน

วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณภาพการ

- เพื่อลดอัตราการเข้ารับการ

วางแผนจำหน่ายผู้ป่วย

รักษาซ้ำในโรงพยาบาลโดย

โรคไตเรื้อรังที่ได้รับการ
ล้างไตทางช่องท้อง

ไม่ได้วางแผน

พัฒนาระบบบริการความ
เชี่ยวชาญระดับสูงเฉพาะ
ทาง
1 ฟื้นฟูความรู้/ศักยภาพ

เพื่อพัฒนาระบบบริการความ
เชี่ยวชาญระดับสูงของงาน
บริการ
อายุรกรรม

ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตใน
การบำบัดทดแทนไต โดย
การทำ CRRT การใช้
เครื่อง Ecmo ,

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์และ
พยาบาลสาขา
อายุรกรรม

ตัวชี้วัด

1. ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังที่ได้รับการ
ล้างไตทางช่อง
ท้องได้รับการ
วางแผนจำหน่าย
> 80 %
2. อัตราการเข้า
รับการรักษาใน
โรงพยาบาลซ้ำ
โดยไม่ได้วางแผน
ลดลง
แพทย์และ
จำนวนบริการ
พยาบาลสาขาอายุ ความเชี่ยวชาญ
รกรรม
ระดับสูงที่สามารถ
ทำได้มากกว่าเดิม
เช่น
1.พยาบาลหอ
ผู้ป่วยวิกฤต
มีcompetency
ในการให้บริการ
CRRT , การดูแล
เครื่องEcmo

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
1 ฉบับ
(100%)

2 บริการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

-นพ.พันธพงศ์
ตาเรืองศรี
นางศุภรดา
ประเสริฐกุล.

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

1. ค่าลงทะเบียน
5,000 บาท x 2 คน
= 10,000 บาท
2. ค่าเดินทาง
4,000 บาท x 2 คน
= 8,000 บาท
3. ค่าที่พัก
1,600 บาท x 2 คน
= 3,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท

นพ.กาจบัณฑิต
สุรสิทธิ์
นางดรุณี
ไชยวงค์
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ลำดับ

45

แผนงาน

ควบคุมกำกับ ติดตาม
ระบบบริหารความเสี่ยง
ด้านclinic และ Non
clinic
1 กำกับติดตามและ
ทบทวนอุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้น
2 กำกับติดตามการสั่งใช้
ยาตามแนวทางที่กำหนด
3 พัฒนาระบบการป้องกัน
ความเสีย่ งในเรื่อง
3.1 med error ที่มีความ
รุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้น
ไป
3.2 การแพ้ยาซ้ำ
3.3 ความผิดพลาด/ near
miss ของการให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ทุกหอผู้ป่วย

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

-ร้อยละของ
อุบัติการณ์ทไี่ ด้รับ
การแก้ไขในเวลาที่
กำหนด
-อัตราการสั่งใช้ยา
ที่สอดคล้องตาม
แนวทางที่กำหนด
-อัตราการเกิด
med error ที่มี
ความรุนแรง
ตั้งแต่ระดับ E ขึ้น
ไป
-อัตราการแพ้ยา
ซ้ำ
-จำนวนความ
ผิดพลาด/ near
miss ของการให้
เลือด และ

70%

70%

20%

0%
0

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

-ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนประกอบของ
เลือด
- จำนวนผู้ป่วยฆ่า
ตัวตาย
-อัตราผู้ป่วยที่ ET
Tube เลื่อนหลุด

3.4 ฆ่าตัวตาย
3.5 E.T Tube เลื่อนหลุด

3.7 การทบทวนDead
case conference

กำกับติดตามการป้องกัน เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการ
และการควบคุมการติดเชื้อ ติดเชื้อต่างๆในรพ.
ในโรงพยาบาล

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

0

< 10 ต่อ
วันที่ใช้
เครื่องช่วย
หายใจ
- จำนวนcase ที่มี
> 80%
ภาวะแทรกซ้อน
หลังทำ PCI ได้รับ
การทบทวนเพื่อ
หาโอกาสพัฒนา
- จำนวนcase
> 80%
dead ที่มีปัญหา
ได้รับการทบทวน
หาแนวทางพัฒนา
ต่อเนื่อง

3.6 การทบทวน case ทำ
PCI ที่เกิดภาวะแทรกซ้อน

46

ตัวชี้วัด

ผู้ป่วยในทุกหอ
ผู้ป่วย

ตุลาคม 2564กันยายน 2565
< 15

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
พญ.รัฐกานต์
กาวิละ
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1 การเกิดปอดอักเสบใน
ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ (VAP)

-อัตราการเกิด
(VAP) ต่อ1000
วันที่ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ
-อัตราการเกิดแผล
กดทับ ต่อ1000
วันนอน
-อัตราการติดเชื้อ
(CAUTI) ต่อ1000
Catheter day

2 การเกิดปอดอักเสบใน
ผู้ป่วยที่นอนนาน (HAP)
3 การติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะแบบมีอาการใน
ผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวน
ปัสสาวะ(CAUTI)
9.4 การติดเชื้อดื้อยาที่

-อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาที่รุนแรงตาม
นโยบาย 5 ชนิด

รุนแรง
47

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

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

<5

< 15

100% ที่
ไม่มีการ
ระบาด

เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยได้รับการ ทุกหอผู้ป่วย

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

ดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
-อัตราการตาย
< 40 %
Severe Sepsis
-อัตราการตาย
< 10 %
STEMI
-อัตราการตาย
<5%
Ischemic stroke

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.กาจบัณฑิต
สุรสิทธิ์
นพ.ขรรค์ชัย
ศิริวัฒนา
พญ.พิมพ์พร
พรหมคำตัน

78

ลำดับ
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แผนงาน

พัฒนาระบบการทำ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุกหอผู้ป่วย

ร้อยละความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียน

Internal audit ในกลุ่ม
ผู้ป่วยเฉพาะโรค

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
80 %

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย

49

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและการ
ทำงานเป็นทีม สหสาขา
วิชาชีพ

ทุกหอผู้ป่วย

คะแนนประเมิน
Overall scoring
เพิ่มมากขึ้น

80 %

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย

50

กำหนดกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ
โรค ส่งเสริมและกำกับ
ติดตามให้มีการดำเนินตาม
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 %

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยและCase
manager
เฉพาะโรค

79

ลำดับ
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ให้

กลุ่มเป้าหมาย

ค่า
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดำเนินการ
ตัวชี้วัด ปี
65
80 % ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ทุกหอผู้ป่วย

มีการใช้
Evidence based practice

แพทย์
พยาบาล
ทุกหอผู้ป่วย

1.จำนวน CQI /
นวัตกรรม

1. จำนวน
12 เรื่อง/ปี

แพทย์
พยาบาล
ทุกหอผู้ป่วย

2.จำนวนโครงการ
/ กิจกรรม R2R /
งานวิจัย

2.จำนวน
วิจัย 4
เรื่อง/ปี

การจัดการความรู้ / มีการ การดูแลผู้ป่วยที่อาศัยหลักฐาน
ใช้ Evidence – based
practice ในการพัฒนา

ตัวชี้วัด

เชิงประจักษ์

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย

งาน และคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
52

53

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานสามารถ
พัฒนานวตกรรม และ
Clinical CQI
หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ
และเผยแพร่ผลงานวิจยั ที่
ได้จากงานประจำทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กร
พัฒนางานประจำสู่

เพื่อพัฒนาและเผยแพร่
นวัตกรรม งานวิจัย สู่ภายใน

งานวิจัย (R2R) หรือการ

นวัตกรรม งานวิจัย สู่ภายใน

ใช้ผลงานวิจัย และการใช้

และภายนอกองค์กร

และภายนอกองค์กร

เพื่อพัฒนาและเผยแพร่

80

ลำดับ

แผนงาน

54

พัฒนากระบวนการและ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุก OPD

ร้อยละความพึง
พอใจผู้ป่วยนอก

คุณภาพในการบริการ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
80 %

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
หัวหน้าOPD

ผู้ป่วยเฉพาะโรคทีส่ ำคัญ
หรือมีปัญหาใน OPD
55

พัฒนากระบวนการและ
คุณภาพในการบริการ
ผู้ป่วยเฉพาะโรคทีส่ ำคัญ
หรือมีปัญหาใน IPD

ทุกหอผู้ป่วย

ร้อยละความพึง
พอใจผู้ป่วยใน

80 %

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย

56

พัฒนาการทำงานระหว่าง เพื่อพัฒนางานการดูแลผู้ป่วย
PCT Med, เวชกรรมสังคม อย่างต่อเนื่อง
และ คปสอ.
1 ส่งเสริมให้มีการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องถึงชุมชน
2 จัดระบบการรับ-ส่ง
ข้อมูลการเยี่ยมบ้านในหอ
ผู้ป่วย และเวชกรรมสังคม
3 มีการทบทวนข้อมูล

แพทย์และ
พยาบาลของอายุ
รกรรม และกลุ่ม
งานเวชกรรม
สังคม

จำนวนครั้งของ
การทบทวนทุก 3
เดือน

4 ครั้ง/ปี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-ไม่ใช้งบประมาณ

นพ.วีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย

และนำข้อมูลมาวิเคราะห์
และจัดการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาทุก 3 เดือน

81

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

57

โครงการนิเทศเครือข่าย
พี่เยี่ยมน้อง พัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ
และฉุกเฉิน เครือข่าย
Trauma จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้บุคลากรมีโอกาส
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เสริมสร้าง
ความร่วมมือกันในเครือข่าย
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก าร
รักษาพยาบาล พัฒนาศักยภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรใน
เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
3..เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุม
ทุ ก ระยะในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยในจั ง หวั ด
เชียงใหม่

1.คณะกรรมการ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เครือข่ายจังหวัด
เชียงใหม่
2 ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่
ศูนย์ส่งต่อ TEA
unit คณะทำงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เครือข่ายจังหวัด
เชียงใหม่

1. ความพึงพอใจ
ของบุคลากรใน
เครือข่ายที่ได้รับ
การเสริมพลังและ
เกิดความร่วมมือ
ร่วมกันในการดูแล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
2. การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
เครือข่าย
ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรงเวลา ในแต่ละ
ไตรมาส
3. ระบบ/แนวทาง
ในการดูแลผู้ป่วย
Trauma มีการ
พัฒนาไปใน
แนวทางเดียวกัน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
1.ความพึง
พอใจของ
บุคลากรใน
เครือข่าย>
80%
2.ข้อมูล
การ
บาดเจ็บมี
การ
เชื่อมโยง
ระหว่าง
เครือข่าย
ครบถ้วน
ถูกต้อง
ได้รับการ
บันทึกใน
ฐานข้อมูล
จังหวัดตรง
เวลา 100
%
3.แนวทาง
ในการดูแล

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1.ออกเยี่ยมนิเทศ โรงพยาบาล
เครือข่าย ในจังหวัดเชียงใหม่
4 โรงพยาบาล
สถานที่
โรงพยาบาล ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 มีนาคม 2565
โรงพยาบาล จอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 10 มีนาคม 2565
โรงพยาบาล สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2565
โรงพยาบาล สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 24 มีนาคม
2565
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 16 คน x 4 วัน
= 5,120 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 16 คน x 4 วัน
= 1,600 บาท
1.3 ค่าพาหนะและน้ำมัน
เชื้อเพลิง 4,000 บาท x 4 วัน
= 16,000 บาท

-ประธานคณะ
กรรม
การ Service
plan สาขา
อุบัติเหตุ
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แผนงาน

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแล
ผู้บาดเจ็บขั้นสูง Advance
Trauma care (ATLS)
สำหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ โรงพยาบาล
นครพิงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ในการ
ดูแลผูบ้ าดเจ็บระดับสูงแบบครบ
วงจร
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์
การดูแผูบ้ าดเจ็บ

กลุ่มเป้าหมาย

1.แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์จำนวน 40
คน
2.พยาบาลที่ให้
การดูแลผู้ป่วย

ตัวชี้วัด

1.แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะมีความรู้
และทักษะในการ
ดูแลผูบ้ าดเจ็บได้
อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานผ่านการ
อบรม 100 %

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ผู้ป่วย
Trauma มี
การพัฒนา
ไปใน
แนวทาง
เดียวกัน
และมีการ
สื่อสารใน
เครือข่าย
ทุกครั้งที่มี
การ
เปลี่ยนแป
ลง
ทุกครั้ง

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1.อัตรา
การ
เสียชีวิตใน
ผู้ป่วย
บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน
(Trauma

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

รวม 22,720 บาท
2.ประชุม สรุปวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน ตรวจเยี่ยม/นิเทศ
เครือข่าย
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 16 คน x 1 วัน
= 1,280 บาท
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 16 คน x 1 วัน
= 400 บาท
รวม 1,680 บาท
รวมระยะที่ 1 และระยะที่ 2
รวมทั้งสิ้น 24,400 บาท
แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน (แพทย์)
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน x 1 มื้อ
x 2 วัน = 3,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ

-ประธานคณะ
กรรม
การ Service
plan สาขา
อุบัติเหตุ

83

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

บาดเจ็บภายใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ จำนวน 20
คน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
2.พยาบาลวิชาชีพ Level 1)
ที่เข้าร่วมอบรมมี ใน 24
ความรู้และทักษะ ชั่วโมง
ในการดูแล
น้อยกว่า
ผู้บาดเจ็บได้อย่าง ร้อยละ 12
ถูกต้องตาม
2. อัตรา
มาตรฐานผ่านการ การ
อบรม 100 %
เสียชีวิตใน
ผู้ป่วย
บาดเจ็บที่
มี PS
score ≥
0.75 น้อย
กว่า 1 %

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

x 2 วัน = 2,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 วัน
= 9,600 บาท
รวม 14,800 บาท
รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน (แพทย์)
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน x 1 มื้อ
x 2 วัน = 3,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ
x 2 วัน =2,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 วัน
= 9,600 บาท
รวม 14,800 บาท
รุ่นที่ 3 จำนวน 20 คน (พยาบาล)
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน x 1 มื้อ
x 2 วัน = 3,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 20 คน x2 มื้อ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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59

แผนงาน

โครงการอบรม ฟื้นฟู
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
ก่อน และหลังผ่าตัด

60

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ พยาบาล ใน
โรงพยาบาลนคร
ดูแลก่อนและหลังผ่าตัด
พิงค์ จำนวน120
คน

โครงการอบรม ฟื้นฟู

เพื่อพัฒนาความรู้/ทักษะการ

ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจ (CVT) กับ

ดูแลผ่าตัดหัวใจ

ทีมสหวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
กระบวนการ:ร้อย
ละของการเตรียม
ความพร้อมก่อน
ผ่าตัด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์:
อุบัติการณ์ความ
เสี่ยงจากการดูแล
ผู้ป่วย

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

จำนวน 1
ครั้งต่อปี
ประกอบ
ด้วย
พยาบาล
ในโรง
พยาบาล
นครพิงค์
จำนวน
120 คน
แพทย์/เภสัชฯ/
สหสาขาวิชาชีพ
จำนวน 1
พยาบาล/นัก
กลุ่มเป้าหมาย ที่ ครั้งต่อปี
กายภาพ
ผ่านการอบรมการ ประกอบด้
บำบัด จำนวน120 ดูแลผูป้ ่วยผ่าตัด วย แพทย์/
คน
หัวใจ
เภสัชฯ/
พยาบาล/

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ธันวาคม 2564 กันยายน 2565

ธันวาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

x 2 วัน = 2,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 วัน
= 9,600 บาท
รวม 14,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 44,400 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 120 คน
= 9,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 120 คน x 2 มื้อ
= 7,200 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
= 2,000บาท
รวมทั้งสิ้น 18,800 บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน
120 คน x 80 บาท
= 9,600 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
= 7,200 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.อมรชัย
กริชนิกรกุล
นางศศิวิมล
บรรจงจัด

นพ.อมรชัย
กริชนิกรกุล
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ลำดับ

61

62

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
นัก
กายภาพ
บำบัด
จำนวน
120 คน
พัฒนาระบบบริการด้าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการ
แพทย์และ
1.การเข้าถึงการ
-ร้อยละ
การดูแลบาดแผล
จัดการ ดูแล รักษาผู้ป่วย
พยาบาลที่
รักษาของ
การส่งต่อ
(Update Wound and แผลเรื้อรังและสโตร์มา
ให้บริการผู้ป่วย
ผู้รับบริการ
ผู้ป่วย
Ostomy care)
โรคแผลเรื้อรัง
2.จํานวนผู้ป่วย
กลับไป
และสโตร์มา
Chronic Wound ดูแลรักษา
ทีมสหสาขา
ได้รับการส่งต่อ
ต่อที่รพช,
วิชาชีพ
รพสต.
โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง บุคลากรแพทย์
ร้อยละ 100 ของ พัฒนาด้าน
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ซับซ้อน เภสัชกร พยาบาล บุคลากร
ความรู้ที่
บุคลากรเรื่องการดูแล
เฉพาะทาง เคมีบำบัดและรังสี วิชาชีพ จำนวน
เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วย มะเร็งที่ซับซ้อน
1.สามารถ
รักษาที่มีความเป็นเลิศด้าน
80 คน
กับการ
เฉพาะทาง เคมีบำบัด
ให้บริการผู้ป่วย
โรคมะเร็ง (Center of
ทำงานการ
มะเร็งที่มี
และรังสีรักษาที่มี ความ
ดูแลผูป้ ่วย
Excellence)
ภาวะแทรกซ้
อ
น
เป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
มะเร็งที่มี
2.พั
ฒ
นาความรู
แ
้
ละทั
ก
ษะใน
ได้
อ
ย่
า
งมี
(Center of Excellence)
ภาวะแทร
ประสิทธิภาพ
การพยาบาลผู้ป่วยที่ ต้องการ
กซ้อน
การดูแลแบบประคับประคอง
และ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

3.ค่าตอบแทนวิทยากร
= 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 18,800 บาท

ธันวาคม 2564 กันยายน 2565
(1 วัน)

มิถุนายน 2565

1.ค่าอาหารกลางวัน
120 คน x 80 บาท
= 9,600 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
= 7,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 16,800 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 80 คน x 2 วัน
=12,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ x2 วัน
= 9,600 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง
(600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน x
2 วัน ) = 7,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 29,600 บาท

นพ.อมรชัย
กริชนิกรกุล
นางศศิวิมล
บรรจงจัด
นางอรพินท์
อุดมศรี
พญ.อัญชลี ชัย
นวล
พญ.นภาวรรณ
ศุกรภาส
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

และผูป้ ่วยระยะสุดท้ายของ
ชีวิต

63

โครงการอบรมโภชนา
บำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลนครพิงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2. มีทักษะในการ
บริการเคมีบำบัด
และรังสีรักษาได้

3.มีทักษะในการ
ประเมินปัญหา
และจัดการกับ
อาการรบกวน
ความปวด การ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง
และผูป้ ่วยระยะ
สุดท้ายของ ชีวิต
และการบริการ
เคมีบำบัดและรังสี
รักษาได้
1. เพื่อพัฒนาทักษะ บุคลากรใน บุคลากร สหสาขา ร้อยละ 100 ของ
ด้านการดูแลโภชนบำบัดสำหรับ วิชาชีพ แพทย์
บุคลากร
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เภสัชกร พยาบาล 1.มีทักษะการ
วิชาชีพ
ประเมินภาวะ
นักโภชนากร
โภชนาการใน
ทุกแผนกที่ให้การ ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผูป้ ่วยมะเร็ง

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
สามารถ
บริหารยา
เคมีบำบัด
การดูแล
ผู้ป่วยที่รับ
รังสีรักษา
และการ
ดูแลผูป้ ่วย
ระยะท้าย
สามารถ
ทำงานไห้มี
ประสิทธิ
ภาพ

1.พัฒนา
ด้าน
ความรู้
โภชน
บำบัด
สำหรับ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

เมษายน 2565

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ
80 บาท x 80 คน x 1 วัน
= 6,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ
x 1 วัน = 4,800 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ

พญ.นภาวรรณ
ศุกรภาส
นางอัษฎา
สุทธเสนา
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน ในโรงพยาบาล
การคัดกรองและประเมินภาวะ นครพิงค์ จำนวน
80 คน
โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง

64

ประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพการ
จัดทำทะเบียนผู้ป่วย
มะเร็งและการจัดทำ
รายงานทะเบียนผู้ป่วย
มะเร็งของโรงพยาบาล

1. พัฒนาเพิ่มทักษะผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนมะเร็งและจัดทำ
ข้อมูลรายงานได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีงาน
ทะเบียนมะเร็งและเคมีบำบัด
ของ รพ. ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องงาน
มะเร็ง จำนวน
30 คน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
2 ผู้เข้าร่วมการ
ผู้ป่วย
อบรมมีความรู้การ โรคมะเร็ง
ดูแลโภชนบำบัด
2. เพิ่ม
สำหรับผู้ป่วย
ศักยภาพ
โรคมะเร็ง
การคัด
กรองและ
ประเมิน
ภาวะ
โภชนาการ
ในผู้ป่วย
มะเร็ง
- ร้อยละ 100
1.รายงาน
ของ รพ.บันทึก
ทะเบียน
ข้อมูลครบถ้วน
มะเร็ง ปี
ถูกต้องและส่ง
64
claim ได้ทัน
2.ข้อมูล
กำหนด รวมทั้ง
ทะเบียน
สรุปรายงาน
ถูกต้อง
ทะเบียนมะเร็ง
และส่ง
ของ รพ.ได้ทัน
claim ได้
ตามกำหนด
ทันกำหนด

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1,200 บาท x 3 ชม. x 2 คน
x 1 วัน = 7,200 บาท
4 .ค่าเดินทางวิทยากร
(ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)
3,000 บาท x 2 คน
= 6,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 24,400 บาท

มีนาคม 2565

1. ค่าอาหารกลางวัน
มื้อละ 80 บาท x 30 คน
=2,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ
=1,800 บาท
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 3 ชม. x 2 คน
=3,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 7,800 บาท

พญ.นภาวรรณ
ศุกรภาส
น.ส.สโรชา
ช่างฝั้น
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

65

โครงการ พัฒนาระบบ
บริการด้านผู้ป่วยมะเร็ง

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
มะเร็ง
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการ ให้
ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่าง
รวดเร็ว ตามนโยบาย cancer
anywhere

1.แพทย์/พยาบาล
และสหสาขา
วิชาชีพ ทีมนำ
มะเร็ง

1. มีแผนปฎิบัติ
การ Service
plan มะเร็ง ของ
รพ.นครพิงค์
2. มีการประชุม
ทบทวนการ
ดำเนินงาน ทุก 2
เดือน
3. มีการประเมิน
ตนเองเพื่อขอการ
รับรองเฉพาะโรค

66

โครงการ ER Crowding
Management

1.เพื่อ ED Crowding
Management ให้มี
ประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจการ,
หัวหน้าหอผู้ป่วย
(อบรม)
ผู้ตรวจการ,
หัวหน้าหอผู้ป่วย
(ทำแผน)

-ร้อยละECS
คุณภาพ

ค่า
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดำเนินการ
ตัวชี้วัด ปี
65
1. จำนวน ตุลาคม2564
ฉบับ
กันยายน 2565 2. จำนวน
6ครั้ง/ปี
และ
รายงาน 6
ฉบับ/ปี
3.ผ่านการ
ขอรับรอง
เฉพาะ
โรคมะเร็ง
-ECS
คุณภาพ
ผ่าน>80
%

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

-

พญ.นภาวรรณ
ศุกรภาส
นางอัษฎา
สุทธเสนา
นางสายจันทร์
พิมพาเนตร

1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 150 คน x 2 รุ่น
= 24,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ x 2
รุ่น =18,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท

นพ.อิทธาวุธ
งามพสุธาดล
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ลำดับ

แผนงาน

67

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในห้องฉุกเฉิน

68

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พยาบาลผู้ป่วยกลุม่ โรค
fast track/กลุม่ โรคอุบัติ
ใหม่อุบัติซ้ำ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้อง

ตัวชี้วัด

-แพทย์พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ใน
ฉุกเฉินสามารถตระหนักถึง
ความเสีย่ งและสามารถจัดการ กลุ่มงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
กับความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม
จำนวน 3 รุ่นๆละ
2 วัน

แพทย์พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินได้รับ
การอบรม

เพื่อให้พยาบาลมีความรู้และ

-ร้อยละของ
ตัวชี้วัดกลุ่มโรค
Fast track/กลุม่
โรคอุบัติใหม่อุบตั ิ
ซ้ำ

ทักษะในการพยาบาลผู้ป่วย
กลุ่มโรค fast track/กลุ่มโรค

พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
แพทย์
พยาบาล
และ
เจ้าหน้าที่
ในกลุ่มงาน
อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
ได้รับการ
อบรม
100%

ตัวชี้วัด
กลุ่มโรค
Fast
track/กลุม่
โรคอุบัติ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

เฟสที่ 1 RM
1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 100คน = 8,000บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ
=6,000 บาท
รวม 14,000 บาท
เฟสที่ 2 Violence Work
Place
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน x 3 รุ่น
=4,800 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x
3 รุ่น = 3,600 บาท
รวม 8,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 22,400 บาท
ระยะที่ 1 ให้ความรู้และฝึก
ทักษะกลุ่มโรค Fast track และ
กลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
1.ค่าอาหารกลางวัน

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.อิทธาวุธ
งามพสุธาดล

นพ.อิทธาวุธ
งามพสุธาดล
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ได้ตาม
มาตรฐาน

69

โครงการพัฒนาศักยภาพ

1.เพื่อให้พนักงานเปลมีความรู้

พนักงานเปล

และทักษะในการกระบวนการ
ทำงานในงานของตนเอง

-พนักงานเปล

พนักงานเปล
มีความรู้และ
ทักษะใน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ใหม่อุบัติ
ซ้ำผ่าน
เกณฑ์

-ร้อยละ
100 ของ
พนักงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

80 บาท x 30 คน x 6 รุ่น
=14,400 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ
x 6 รุ่น = 10,800 บาท
รวม 25,200 บาท

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ระยะที่ 2 การส่งต่อผู้ป่วยกลุ่ม
โรคFast track และกลุ่มโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 50 คน x 2 วัน x2 รุ่น
= 16,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x
2 วัน x 2 รุ่น =12,000 บาท
รวม 28,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 53,200 บาท
1 .ค่าอาหารกลางวัน
นางวันเพ็ญ
ศุภตระกูล
80 บาท x 40 คน x 4 ครั้ง
= 12,800 บาท
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ลำดับ

70

แผนงาน

แผนการให้บริการ
ทางการแพทย์วิถีใหม่
(The New Normal)

71

โครงการ “3Sผสาน
คุณภาพนำบริการงาน
ผู้ป่วยนอก”

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
เปลผ่าน
การอบรม

กระบวนการการ
ทำงานและ
สามารถนำไปใช้
ในงานประจำได้
-เพื ่ อ ลดความแออั ด ของห้ อ ง -ผู ้ ป ่ ว ยที ่ เ ข้ า รั บ -ระยะเวลาในการ -ระยะเวลา
ตรวจต่ า งๆในกลุ ่ ม งานผู ้ ป ่ ว ย การตรวจที แต่ละ ตรวจรักษา(cycle
ในการ
นอก
ห้องตรวจ
time )
ตรวจรักษา
-เพื่อป้องกันการติดเชื้อและ
-ทีมบุคลากรใน
-อัตราการเกิดการ (cycle
การแพร่กระจายเชื้อ
ห้องตรวจ
ติดเชื้อของผู้ป่วย
time )
-เพื่อลดระยะเวลาในการ
และบุคลากร
ไม่เกิน 1
1/2ชั่วโมง
ให้บริการ
-อัตราการ
เกิดการติด
เชื้อของ
ผู้ป่วยและ
บุคลากร
เท่ากับ 0
-เพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ -บุคลากรงานการ -จำนวนงาน
>12เรื่อง
ของงานผู้ป่วยนอก
พยาบาลผู้ป่วย
คุณภาพ
-เพื่อให้บุคลากรและผูร้ ับบริการ นอกจำนวน 120 -การลดcycle
<120นาที
ปลอดภัย
คน
time

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x
4 ครั้ง = 9,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 22,400 บาท
ไม่มี

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

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางปิยะเนตร
ทาจวง

นางปิยเนตร
ทาจวง
นส.จารุนันท์
ฟูวงศ์
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

-เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของ
บุคลากรผู้ป่วยนอก

72

-อุบัติการณ์การ
เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ขณะรอตรวจ

พัฒนาระบบบริการเภสัช เพื่อให้ผู้ป่วยทราบคิวการรับยา ผู้ป่วยนอกทุกราย
กรรม . ทำ QR Code รับ โดยไม่ต้องรอหน้าห้องยา
ยา

73

พัฒนาระบบบริการเภสัช
กรรม . การให้คำปรึกษา
ทางไกลโดยเภสัชกร

เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ป ่ ว ย ได้ ร ั บ คำแนะนำ
และการติ ด ตามการใช้ ย าที่
ถ ู ก ต ้ อ ง ผ ่ า นร ะ บ บ กา ร ให้
คำปรึกษาทางไกลโดยเภสัชกร

ตัวชี้วัด

1.ผู้ป่วยใหม่ที่
ได้รับการสั่งใช้ยา
Warfarin
2.ผู้ป่วย ที่เข้ารับ
การรักษาที่ห้อง
ฉุกเฉินและหรือ
ต้องเข้ารับการ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
<จำนวน0
ราย

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

= 7,200 บาท
3. ค่าสถานที่จัดห้องประชุม
= 2,000 บาท
4. ค่าวัสดุใช้สอย =4,000 บาท
5. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ
600 บาท x 3 ชม. x 2 คน
= 3,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 26,400 บาท

-ความพึงพอใจ
บริการของ
ผู้รับบริการ

>ร้อยละ
80

อัตราความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการห้องจ่ายยา
นอก

ร้อยละ 80

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1.ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ได้รับ
บริการการให้
คำปรึกษาทางไกล
โดยเภสัชกร
2. ร้อยละของ
ปัญหาจากการใช้

ร้อยละ80

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ร้อยละ80

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ภญ.ดวงรัตน์
สุวรรณ

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภก.นพสิทธิ์
ขันตี
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

รักษาใน
โรงพยาบาลด้วย
โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังและโรคหืด
เป็นโรคหลัก

ตัวชี้วัด

ยาที่ได้รับการ
แก้ไข(DRPs)
3. อัตราการRevisit และหรือ
Re-admit ของ
ผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังและโรค
หืด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ลดลงร้อย
ละ10

74

การส่งยาทางไปรษณีย์
ร้านขายยา รพ.สต.

ลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การรับบริการ

ระยะเวลารอรับยา ลดลงร้อย
ละ 10

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภญ.ดวงรัตน์
สุวรรณ

75

พัฒนาระบบการจ่ายยา
ผู้ป่วยกลับบ้าน

ระยะเวลารอรับยา ลดลงร้อย
ละ 10

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภญ.ปวิดา
หอมสุวรรณ

76

พัฒนาระบบ Electronic

ลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย ผ ู ้ ป ่ ว ย น อ น ที่
การรับบริการ
จำหน่ายโดย
แพทย์ อ นุ ญ าตให้
กลับบ้าน
เพื่อลดความเสีย่ งจากการ
ผู ้ ป ่ ว ยที ่ น อนใน
คัดลอกคำสั่งการใช้ยาของ
โรงพยาบาล
แพทย์ ทั้งในขั้นตอนแรกรับและ
ย้ายหอผู้ป่วย

1. ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ทำ MR
แรกรับ และ MR
ย้ายหอผู้ป่วย
2 จำนวนครั้งของ
การป้องกันการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

-ภก.อัครวัฒน์
กรจิระ
เกษมศานติ์

MR

มากกว่า
ร้อยละ80
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แผนงาน

พัฒนาการจัดทำแนว
ทางการคัดกรองใบสั่งยา
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะ
ตาม service plan

78

พัฒนาการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยและสมเหตุผล
“พัฒนาฉลากยาพูดได้”

79

พัฒนาการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยและสมเหตุผล
“RDU community”

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เกิดปัญหาจากการ
ใช้ยา(DRPs)
1. เพื่อลดความเคลื่อนทางยาใน ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม โรค 1. ร้อยละความ
ผู้ป่วยกลุม่ โรคเฉพาะ
เ ฉ พ า ะ ต า ม คลาดเคลื่อนทาง
2. เพื ่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ปั ญ หา service plan
ยา
จากการใช้ ยา(DRPs) ในผู ้ ป่วย
2. จำนวนครั้งของ
กลุ่มโรคเฉพาะ
การป้องกันการ
เกิดปัญหาจากการ
ใช้ยา(DRPs)
เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยใช้ ย าได้ ยาที่มีเทคนิคการ ร้อยละของ
ถูกต้อง
ใช้พิเศษ
รายการยาที่จัดทำ
ยาที ่ ม ี ค วามเสี ่ ย ง ฉลากยาพูดได้
สูง

เพื่อพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุน -ประชาชนใน
และส่งเสริ มการใช้ย าอย่างสม ชุมชน ต.สะลวง
เหตุผลในระดับชุมชน
อ.แม่ริม และ
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
-ร ้ า น ค ้ า ใ น
เครือข่าย

ระดับความสำเร็จ
การส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ME ระดับ
Eขึ้นไป =
0

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร้อยละ80

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระดับ 2

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ภญ.ดวงรัตน์
สุวรรณ
ภญ.ปวิดา
หอมสุวรรณ

ภญ.ดวงรัตน์
สุวรรณ
ภญ.ปวิดา หอม
สุวรรณ
ภญ.ผกาวรรณ
บุญมา
RDU Community
ภญ.ผกาวรรณ
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท x บุญมา
150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท
ภญ.กชภรณ์
- ค่าคู่มือและวัสดุประกอบการ
สินธารัตนะ
อบรม ชุดละ 50 บาท x 150 คน
= 7,500 บาท
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แผนงาน

80

พัฒนาการเฝ้าระวัง และ

81

โครงการป้องกัน แก้ไข

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึง ผู้ป่วยที่ได้รับยา (
ประสงค์ที่รุนแรง
Allopurinol
ติดตามอาการไม่พึง
Carbamazepine
ประสงค์จากการใช้ยา
Abacavir ) ค รั้ ง
“การตรวจรหัสพันธุกรรม
แรกหรื อ ใช้ ย าไม่
เพื่อป้องกันการเกิดอาการ
เกิน1 เดือน
ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง”

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
รหัสพันธุกรรม
เพื่อป้องกันการ
เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ที่รุนแรง

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

- ค่าใบประกาศสำหรับร้านที่ผ่าน
เกณฑ์RDU Community ใบละ
30 บาท x 75 ร้าน = 2,250 บาท
- ค่าจ้างเหมาสำรวจการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 400
บาท x 15 หมู่บ้าน = 6,000 บาท
รวม 19,470 บาท
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
ภก.นพสิทธิ์
ขันตี

- จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสำนักงานสาธารณสุข

พญ.รจนพรรณ
นันทิทรรภ

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 50 คน x 1 มื้อ x 3 วัน

พญ.รจนพรรณ
นันทิทรรภ

โรงพยาบาลนครพิงค์
ประจำปี 2565
82

การดูแล และจัดการ
พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ

บุคลากร
โรงพยาบาลนคร

1.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้

ร้อยละ 70

มิถุนายน 2565

96

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ในผู้ป่วยที่มโี่ รคจิตเวช และ
โรคจากการใช้สารเสพติด
ร่วม ในภาวะปกติใหม่ (New
Normal) สำหรับบุคลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์ และ
เครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ในเขตอำเภอเมือง
เชียงใหม่ และอำเภอแม่รมิ
ประจำปี 2565

มีทัศนคติทางบวก และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ในประเด็นต่าง
ๆ เพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มี่
โรคทางจิตเวช และโรคจากการใช้
สารเสพติดร่วม รวมถึงข้อมูล
วางแผนป้องกันการเกิดปัญหา
ในอนาคต ตามแนวทางภาวะปกติ
ใหม่ (New Normal)

พิงค์ จำนวน 150
คน โดยแบ่งเป็น 3
รุ่น รุ่นละ 50 คน
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
งานรักษาความ
ปลอดภัยทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ประจำ
งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และ
บุคลากร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ที่สนใจ
รวมถึงตัวแทน
เครือข่ายดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชใน
เขตอำเภอเมือง
เชียงใหม่ และ
อำเภอแม่รมิ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง
ผู้ป่วยที่มโี่ รคทาง
จิตเวช และโรคจาก
การใช้สารเสพติด
ร่วม
2. ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีทักษะใน ร้อยละ 70
การดูแล และ
จัดการพฤติกรรม
ก้าวร้าว รุนแรง
ในผู้ป่วยที่มโี่ รคจิต
เวช และโรคจาก
การใช้สารเสพติด
ร่วม
3. ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีทัศนคติ
ร้อยละ 70
ทางบวกต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง ในผู้ป่วยที่มี่
โรคจิตเวช และโรค

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

= 12,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 3 วัน
= 9,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน
x 3 วัน = 21,600 บาท
4. ค่าใบประกาศนียบัตร
15 บาท x 1 ใบ x 50 คน x 3 รุน่
= 2,250 บาท
5. ค่าเอกสาร = 950 บาท
รวมทั้งสิ้น 45,800 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

จากการใช้สารเสพ
ติดร่วม
4. ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ร้อยละ 70
ในการดูแล และ
จัดการพฤติกรรม
ก้าวร้าว รุนแรง ใน
ผู้ป่วยทีม่ ี่โรคจิตเวช
และโรคจากการใช้
สารเสพติดร่วม
83

การจัดอบรมเสวนา “พ่อแม่
ยุคใหม่ รู้ใจลูก ปลูกวินยั
ใส่ใจพัฒนา EF ในรูปแบบ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และ
มีทัศนคติเชิงบวกในการดูแล
ออนไลน์” สำหรับบุคลากร บุตรของตนเอง รวมทั้งสามารถ
ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่
โรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
ประจำปี 2565
ในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นได้

บุคลากร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ที่สนใจเข้า
ร่วม จำนวน 100
ท่าน

1.ผู้เข้าร่วมการ
ร้อยละ 80 พฤศจิกายน 2564
อบรมมีความรู้
- สิงหาคม 2565
ความเข้าใจ และ
ทัศนคติเชิงบวก
เกี่ยวกับการดูแล
บุตร
2. ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีทักษะใน ร้อยละ 80
การให้คำแนะนำ
เบื้องต้นในการดูแล

ค่าอุปกรณ์
พญ.รจนพรรณ
1. สมุดบันทึก
นันทิทรรภ
20 บาท x 50 เล่ม = 1,000 บาท
2. ปากกา
10 บาท x 50 ด้าม = 500 บาท
3. อุปกรณ์ประกอบการอบรม ได้แก่
3.1 กล่องใส่อุปกรณ์ (ใช้กล่อง
ไปรษณีย์ขนาด B)
5 บาท x 50 กล่อง = 250 บาท
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุตรแก่ผปู้ กครอง
ได้

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

3.2 เทปใสสำหรับปิดกล่องอุปกรณ์
30 บาท x 5 ม้วน = 150 บาท
3.3 ของเล่นคละแบบ แบบละ 10
ชิ้น ดังนี้
3.3.1 รูบิค
100 บาท x 10 ชิ้น = 1,000 บาท
3.3.2 เกมแยกสีลกู ปัด 2 ด้าน
100 บาท x 10 ชิ้น = 1,000 บาท
3.3.3 เกมแยกสีลกู ปัด 3 ด้าน
100 บาท x 10 ชิ้น = 1,000 บาท
3.3.4 จิก๊ ซอว์
100 บาท x 10 ชิ้น =1,000 บาท
3.3.5 เกมตัวต่อ
100 บาท x 10 ชิ้น = 1,000 บาท
3.3.6 ขวดน้ำรูปสัตว์
5 บาท x 100 ชิ้น = 500 บาท
3.3.7 กากเพชรและเลื่อมสีต่างๆ
150 บาท x 10 ชุด = 1,500 บาท
3.3.8 กาวน้ำแบบใส ขวดใหญ่
30 บาท x 5 ขวด = 150 บาท
3.3.9 ขวดสำหรับแบ่งกาวน้ำใส
7 บาท x 50 ขวด = 350 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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แผนงาน

“เข้าถึงอย่างเข้าใจ”
(การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชและสาร
เสพติ ด ได้ ร ั บ การดู แ ลติ ดตาม
สารเสพติดอย่างต่อเนื่องใน อย่างต่อเนื่องในชุมชนแบบองค์
รวม และญาติ หรือผู้ดูแลผู้ดูแล
ชุมชนแบบองค์รวม
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ประจำปี 2565)
มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยจิตเวชและ
สารเสพติด รวมถึง
ญาติหรือผู้ดูแล
ผู้ป่วย ที่ได้รับการ
ส่งต่อข้อมูลผ่าน
ทางโปรแกรม
THAI COC อยู่ใน
ระดับเสี่ยงสูง
(บ้านสีแดง)
ในเขตอำเภอเมือง
และแม่ริมทุกราย

ตัวชี้วัด

1.ผู้ป่วยจิตเวช
และสารเสพติดที่
ได้รับการส่งต่อ
ข้อมูลผ่านทาง
โปรแกรม THAI
COC อยู่ในระดับ
เสี่ยงสูง (บ้านสี
แดง) ในเขต
อำเภอเมืองและ
แม่ริม ได้รับการ
ติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้ป่วยใน
ชุมชน โดยได้รับ
การประเมินแบบ
ติดตามผู้ป่วยจิต
เวชเรื้อรังในชุมชน
10 ด้าน และแบบ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ร้อยละ
100

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

3.3.10 ถุงซิป ขนาด 4 x 6 ซม. (100
ถุง/แพ็ค)
3 แพ็ค x 50 บาท = 150 บาท
3.3.11 ค่าถ่ายเอกสาร = 200 บาท
รวมทั้งสิ้น 9,750 บาท
- ไม่ใช้งบประมาณ
พญ.รจนพรรณ
นันทิทรรภ

100

ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเมินพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง
OAS
2.ญาติ หรือผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชและ
สารเสพติด ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคและ
การดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสม
(Psychoeducati
on) รวมถึง
สามารถใช้แบบ
ประเมินปัจจัย
เสี่ยงอาการทางจิต
กำเริบ (5 Red
Flags)
85

ดูแลใจบุคลากร

-เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิต
บุคลากร รพ.
ของบุคลากร
นครพิงค์ทุกระดับ
-เพื ่ อ ป้ อ งกัน ปัญหาสุ ขภาพจิต
ของบุคลากร

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ร้อยละ
100

1.ผลประเมิน
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- ไม่ใช้งบประมาณ

นางสาววิชญา
โมฬีชาติ
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โครงการพัฒนาความรู้
เฉพาะสาขาของบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง

วัตถุประสงค์

1.พัฒนาความรู้และศักยภาพแก่
แพทย์ พ ยาบาล เภสั ช กรและ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองในจังหวัด
เชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

1.แพทย์ นักศึกษา
แพทย์ พยาบาล
วิ ช าชี พ เภสั ช กร
และบุคลากร
ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งเพื่ อ
อบรมหลั ก สู ต ร
เ ฉ พา ะ ทา งกา ร
ด ู แล แบบ
ประคั บ ประคอง
จำนวน100 คน
โครงการให้ความรู้
1. เพื่อให้ภาคประชาชนทราบ ป ร ะ ช า ช น ช า ว
เชียงใหม่และพื้นที่
เกี่ยวกับการดูแลแบบประ ถึงทางเลือกในการรักษาและ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการ ใกล้ เ คี ย งที ่ ร ั บ ชม
คับ ประคองแก่ภาค
ดูแลแบบประคับประคอง
รั บ ฟั ง ทางสถานี
ประชาชนผ่านวิทยุและ
วิทยุและโทรทัศน์
โทรทัศน์ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ร้อยละ 80

2.ผลประเมิน
ระดับสุขภาพจิต
ก่อนและหลังการ
ร่วมกิจกรรมมีการ
เปลี่ยนไปในทางที่
ดีชึ้น
บุคลากรสุขภาพ
บุคลากร
ในโรงพยาบาล
ทุกระดับมี
ระดับตติยภูมิ
ความรู้
โรงพยาบาลชุมชน
ความ
และเครือข่ายใน
เข้าใจใน
จังหวัดเชียงใหม่มี การดูแล
ความรู้ในการดูแล ผู้ป่วยมาก
ผู้ป่วยแบบ
ขึ้น
ประคับประคอง

ประชาชนได้รู้จัก จำนวนการ
และมีความเข้าใจ ทำ Living
ทางเลือกในการ
will มีเพิ่ม
ดูแลแบบปรนะคับ มากขึ้น
ประคองมากขึ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

พญ.ประดับพร
ลีละศาสตร์
พญ.อิสรีย์
ศิริวรรณกุลธร
นางปภัสรา
พบจันอัด

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณจากเครือข่ายใน
จังหวัด

พญ.อิสรีย์
ศิริวรรณกุลธร
พญ.พัชราภรณ์
อินต๊ะวงศ์
นางปภัสรา
พบจันอัด
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แผนงาน

โครงการฟื้นฟูผู้ป่วย
Stroke รายใหม่ด้วย
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

89

โครงการพัฒนาระบบ

วัตถุประสงค์

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จ ั ด ท ำ Living will ใ น ภ า ค
ประชาชน
- เพื่อฟื้นฟูฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วยด้วยการใช้ศาสตร์ด้าน
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
จีน
- เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟู
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
- เพื ่ อ พั ฒ นาระบบการดู แ ล
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
และชุมชน
-

บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลนครพิงค์

-

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้ป่วย Stroke
จำนวนผู้ป่วย
รายใหม่ที่เข้ารับ Stroke รายใหม่
การรักษาใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ซึ่งต้องได้รับ
การดูแลต่อ
ในระยะกลาง
( Intermediate
care)

กระตุ้นให้ชุมชนให้ความ 1.เจ้าหน้าที่รพสต. จำนวนที่เข้าถึง
บริการงานแพทย์
สนใจการดูแลสุขภาพแบบ 2.อสม.
3.ประชาชนทั่วไป แผนไทยและ
องค์รวม
การแพทย์
ทางเลือกเพิ่มขึ้น
เพื่อจัดทำคู่มือแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยโดยใช้

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

จำนวน
ผู้ป่วย
Stroke
รายใหม่ใน
รพ.ได้รับ
การรักษา
ด้วยวิธีการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก
คิดเป็น
ร้อยละ5
จำนวนผู้
เข้ารับการ
รักษาด้วย
วิธีการ
แพทย์แผน
ไทยและ

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

ค่าจัดนิทรรศการ
นางกฤตพร
ศรีแก้ว
- แผ่นพับ 2,000 บาท
นายจิรวัฒน์
- ไวนิล 3,000 บาท
- โมเดลสมุนไพร 8,000 บาท สิทธิกุล
- อุปกรณ์ต่างๆ 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

1.ค่าสมุนไพรไทย จีน = 5,500
บาท
2.ค่าจัดทำเอกสาร =3,000
3.ค่าวัสดุ = 4,000 บาท
4.จัดประชุมทีมงานเพื่อวางแผนฯ

อัจฉรา รักษ์
วรรณวงค์
ธิดารัตน์
กันทาแจ่ม
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วัตถุประสงค์

วิธีการทางแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
การแพทย์
ทางเลือก
เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ
5

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x
15 คน = 1,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
บาท x 15 คน 2 มื้อ = 900 บาท
รวม 2,100 บาท
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การ
ทำงานของบุคลากร 4 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x
20 คน x 4 ครั้ง = 6,400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 4
ครั้ง= 4,800 บาท
รวม 11,200 บาท
6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรุปบทเรียนการดำเนินงาน
-ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx 30
คน = 2,400 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30
บาท x 30 คน x 2 มื้อ= 1,800
บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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แผนงาน

โครงการอบรมวิชาการ
เรื่อง การฟื้นฟูหัวใจใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ของทีม
สหวิชาชีพเรื่องการ
ฟื้นฟูหัวใจใน
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ
2. เพื่อสร้างการ
ประสานงานที่ดี
และมีแนวทาง
ปฏิบัติตาม
- มาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย

1. พยาบาลผ้ดู แล
ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ
2. นัก
กายภาพบำบัด
รวม 20 คน

ตัวชี้วัด

1. แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและ
หลังอบรม
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการจัดการ
อบรมด้าน
เนื้อหา กิจกรรม
และรูปแบบการ
อบรมใน
ภาพรวม

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

1. ผู้เข้า
อบรม
มากกว่า
ร้อยละ
80 ได้
คะแนน
แบบทด
สอบ
ความรู้
เพิ่มขึ้น
หลังสิ้นสุด
การ
อบรม
2.
ผู้เข้าร่วม
อบรม
มีความพึง
พอใจ
ในการจัด
อบรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1 วัน

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

รวม 4,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 25 คน
= 750 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
1,200 บาท x 3 ชั่วโมง
= 3,600 บาท
3. ค่าเอกสารและอุปกรณ์
= 400 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,750 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

พญ. ชตุมณฑน์
สุนทรธรรม
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วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ดำเนินการ
(แจงรายละเอียด)
ตัวชี้วัด ปี
65
มากร้อย
ละ 80
โครงการ ส่งเสริมความรู้ 1.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากร
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 80 มกราคม-เมษายน จัดอบรม 2 รุ่นๆ ละ
และการปฏิบัติ ในการใช้ มีความรูเ้ กี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน โรงพยาบาล
บุคลากรทีผ่ ่าน
2565
1 วัน x 50 คน = 100 คน
อุปกรณ์ป้องกันทางเดิน
ทางเดินหายใจส่วนบุคคล
นครพิงค์ ที่
การอบรมมีความรู้
1. ค่าอาหารกลางวัน
หายใจส่วนบุคคลของ
เกี่ยวข้องกับการ เพิ่มขึ้น
80 บาท x 50 คน x 2 รุ่น
- เพื่อให้บุคลากรทางการ
บุคลากร โรงพยาบาลนคร
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน 2. ร้อยละของ
=8,000 บาท
แพทย์สามารถปฏิบัติ
พิงค์
ร่างกายส่วนบุคคล บุคลากรทีผ่ ่าน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ของระบบทางเดิน การอบรมมีการ
30 บาท x 50 คน x 2 มื้อ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
หายใจ และมี
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
x 2 รุ่น = 6,000 บาท
ป้องกันทางเดินหายใจส่วน
ความเสีย่ งสูงต่อ การตรวจสอบ
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
บุคคลได้อย่างถูกต้อง
การติดเชื้อ
ประสิทธิภาพของ
600 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 วัน
ทางเดินหายใจ
หน้ากากทาง
= 8,400 บาท
ดังนี้
การแพทย์ได้
รวมทั้งสิ้น 22,400 บาท
1) แพทย์
ถูกต้องเพิ่มขึ้น
2) ทันตแพทย์
3) บุคลากร
ทางการพยาบาล
ภ) รังสีวิทยา
6) เทคนิค
การแพทย์

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางทิพวิมล
เชษฐ์ขุนทด
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
การพัฒนางาน AMR, IC. พัฒนางาน AMR กับ
กับโรงพยาบาลลำพูน
โรงพยาบาลลำพูน

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

7) งานสนับสนุน
ได้แก่ พนักงาน
เก็บขยะ พนักงาน
ซักฟอก
จำนวน 100 คน
คกก. AMR และ
คกก. ที่เกี่ยวข้อง
(RDU IC ) จำนวน
15 คน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1 ครั้ง

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1. ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน
1 วัน x 2,000 บาท
=2,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลีย้ ง
240 บาท X 10 คน
= 2,400 บาท
3. ค่าของที่ระลึก = 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 5,400 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 100 คน
= 8,000บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ
= 6,000บาท
รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท

-

93

โครงการดูแลผู้ป่วยแบบ
1. มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ไร้รอยต่อในผู้ป่วยสูงอายุ
2. ผู้ป่วยได้รับการรักษาตาม
ที่มีปัญหาทางออร์โธปิ มาตรฐานโดยแพทย์และทีมงาน
ดิกส์ในเขตรับผิดชอบของ ผู้เชี่ยวชาญ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุดูแล
โรงพยาบาลนครพิงค์
ตนเองได้
4. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
หักซ้ำ
-

1. ผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม
2. ผู้ป่วยกระดูก
รอบสะโพกหัก
3. ผู้ป่วยกระดูก
พรุน

1. อัตรากลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรอง
และส่งต่ออย่าง
ถูกต้อง

1.ร้อยละ
80 ของ
ผู้ป่วย
ได้รับการ
คัดกรอง
2.เจ้าหน้า
2.รพสต.ได้รับการ ที่ ได้รับ
พัฒนาความรู้การ การพัฒนา
คัดกรองและดูแล
ผู้ป่วย

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางรัชนีย์
วงค์แสน

นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล
นพ.จิรวัฒน์
โชตยะกุล
นพ.จิรายุ
ปลิโพธ
นางสกุณี
สีหะนาท
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กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ความรู้
80%
3. ผู้ป่วยได้รับการ 3.อัตรา
อบรมให้ความรู้ใน การหักซ้ำ
การป้องกันการหัก ภายใน 1
ซ้ำ
ปีน้อยกว่า
ร้อยละ 30
(Osteopo
rotic
fracture
hip spine
wrist)
4.การ
4.อัตราการ
ประเมิน
ประเมินการติด
การติดเชื้อ
เชื้อหลังผ่าตัด
หลังผ่าตัด
ระยะแรกโดย รพ ได้100%
สต.ได้และส่งมา และส่งต่อ
รักษาได้
ทันที

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางส่องศรี
หล้าป่าซาง
น.ส.ณิชกานต์
ไชยรังสี
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94

พัฒนาทีมสหสาขาในการ
ดูแลผูป้ ่วยออร์โธปิดิกส์

95

โครงการ ODS Ortho

วัตถุประสงค์

-

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ แพทย์ พยาบาล
และทีมสหสาขา
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
วิชาชีพ ออร์โธปิ
ดิกส์

1.ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
2.ลดระยะเวลาการรอคอยการ
ผ่าตัด
- 3.ลดความแออัดใน
โรงพยาบาล4.เพิ่มการ

ผู้ป่วยกระดูกแขน
ส่วนปลายหัก
(Distal radius
fracture) ได้รับ
การผ่าตัดใส่วสั ดุ
เข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน ดามกระดูกชนิด
ลวด(K-wire)
และปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
มีแผนปฏิบตั ิการ 1.มีการ
Service plan
จัดทำ
Orthopedics
แผน
ของ รพ.นครพิงค์ พัฒนา
จำนวน
1 ฉบับ
การ
สรุปผล
การ
ดำเนินงาน
4 ครั้ง/ปี
อัตราผู้ป่วยกระดูก ร้อยละ 80
แขนส่วนปลายหัก ของผู้ป่วย
(Distal radius
กระดูก
fracture) ได้รับ
แขนส่วน
การผ่าตัดและ
ปลาย
จำหน่ายใน 24
(Distal
ชั่วโมง
radius
fracture)
ได้รับการ
ผ่าตัดแบบ
ODSและ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 50 คน
= 4,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 50 คน x 2 มื้อ
= 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

นพ.ศิริพจน์ ศรี
บัณฑิตกุล
นางเพ็ญศิริ
คลังเพชร
นางอำภา
ขันอัศวะ
น.ส.วิทวดี
สุวรรณศรวล

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ไม่มีงบประมาณ

นพ.ศิริพจน์ ศรี
บัณฑิตกุล
นพ.สมาธิต
พรวัฒนเวทย์
นางไพลิน
โกเฮง
นางสกุณี
สีหะนาท
นส.นงลักษณ์
อนันต์ประดิษฐ์
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ลำดับ
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แผนงาน

Telemedicine

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1.เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มี
มาตรฐานและปลอดภัย
2.ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
และการเดินทางของผู้ป่วย
- 3.ลดความแออัดใน

ผู้ป่วย SCI ในเขต
รพ.นครพิงค์

อัตราผู้ป่วยSCI
ได้รับการตรวจ
ตามนัดผ่านระบบ
telemedicine

จักษุแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
หอผู้ป่วยจักษุ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

จักษุแพทย์
พยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วย

โรงพยาบาล

97

การพัฒนาศักยภาพการ
บริการผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

เพื่อให้ผู้ป่วยที่ตาพิการจาก
- โรคกระจกตาได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาใน
โรงพยาบาลนครพิงค์

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
จำหน่ายใน
24 ชั่วโมง
1. ผู้ป่วย
SCIในเขต
บริการ
ของ
โรงพยาบ
าลนคร
พิงค์ได้รับ
การตรวจ
ตามนัด
ผ่าน
ระบบ
telemed
icine
80%
ร้อยละ>
80

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ไม่มีงบประมาณ

นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล
นพ.ทวนฤทธิ์
สอนสะอาด
นางเพ็ญศิริ
คลังเพชร
นางอำภา
ขันอัศวะ
น.ส.วิทวดี
สุวรรณศรวล
น.ส.ฐาปณี
องคสิทธิ์

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 30 คน x 3 วัน
= 7,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม 30 บาท x 30 คน

พญ.บงกช
ธีรกิตติกลุ
นางอรทัย
เส็งกิ่ง
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แผนงาน

โครงการให้ความรู้และคัด
กรองโรคต้อหิน

วัตถุประสงค์

-

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หอผู้ป่วยพิเศษที่
เกี่ยวข้อง ห้อง
ผ่าตัดและห้อง
ตรวจตา จำนวน
30 คน

ผ่าตัดเปลีย่ น
กระจกตา

พยาบาล/
ผู้ปฎิบัติงานและคัดกรอง เจ้าหน้าที่
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคต้อ ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชากรกลุ่ม
หินให้ได้รบั การวินิจฉัย
เสี่ยงทุกพื้นที่ใน
และรักษา
เครือข่ายรพ นคร
พิงค์ จังหวัด
เชียงใหม่
เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแล
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโรคต้อหิน
ได้รับการอบรมคัด
กรองร้อยละ 80
-ประชากรกลุม่
เสี่ยงได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา
ร้อยละ 80

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ร้อยละ>
80

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

x 3 วัน = 2,700 บาท
3. ค่าเดินทางวิทยากร
4,000 บาท x 4 คน
= 16,000 บาท
4. ค่าที่พักวิทยากร
1,450 บาท x 4 คืน x 4 คน
= 23,200 บาท
5. ค่าบรรยายเชิงปฎิบัติการ
4,800 บาท x 3 คน x 3 วัน
=43,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 92,300 บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท x 100 คน
= 5,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ
= 6,000 บาท
3. ค่าโปสเตอร์ = 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

พญ.บงกช ธีร
กิตติกุล
พญ.ณัฐยา
ปัญโญวัฒน์กลุ
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ลำดับ

แผนงาน
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โครงการอบรมการเจรจา

วัตถุประสงค์

-

จัดเก็บดวงตาบริจาค

100

101

ให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติในการ
เจรจาเก็บดวงตาบริจาค

การพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผูป้ ่วยทางตา

-

คัดแยกผู้ป่วยเร่งด่วนทาง

-ผู้ป่วยได้รับการตรวจโดยจักษุ
แพทย์ได้รวดเร็ว ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนขณะรอตรวจ
- -เจ้าหน้าที่สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็ว

ตาและผู้ป่วยล้อนอน

เพิ่มสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
ทางตา

ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่
ความสามารถใน
การเจรจาเก็บ
ดวงตาบริจาค

พยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมและ
สามารถปฏิบัติใน
การเจรจาและ
เก็บดวงตาบริจาค

พยาบาลวิชาชีพ
หอผู้ป่วยจักษุ
ห้องผ่าตัดและ
ห้องตรวจตา
จำนวน 20 คน

พยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วยทาง
ตา

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ร้อยละ
>80

-ผู้ป่วยเร่งด่วนทาง -ผู้ป่วยเร่งด่วนทาง -ร้อยละ
ตาและผู้ป่วยล้อ ตาและผู้ป่วยล้อ
80 ของ
นอน
นอนได้รับการ
ผู้ป่วย
ตรวจโดยจักษุ
เร่งด่วน
แพทย์ภายใน 60 ทางตาและ
นาที
ผู้ป่วยล้อ
นอนได้รับ
การตรวจ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1. ค่าเดินทาง
4,000 บาท x 1 คน
= 4,000 บาท
2. ค่าที่พัก
1,450 บาท x 14 วัน
= 20,300 บาท
รวมทั้งสิ้น 24,300 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน
= 1,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ
= 1,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,800 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

พญ.บงกช
ธีรกิตติกลุ
นางอรทัย
เส็งกิ่ง

พญ.บงกช
ธีรกิตติกลุ
นางอรทัย
เส็งกิ่ง

นางสาวอร
พรรณ มั่งดี
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102

โครงการพัฒนาบริการ
พยาบาล “Smart
Nursing Service”
เรื่อง “การพยาบาล
ทางไกล (Tele- nursing)
สู่การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่
บ้านแบบบูรณาการ”

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ภายใน 60
นาที
1. พยาบาล
1. บุคลากร
มากกว่า
1. เพื่อพัฒนาระบบการ
วิชาชีพประจำหอ ทางการพยาบาลมี ร้อยละ 80
พยาบาลทางไกลในการให้
ผู้ป่วย
ความรู้ ทักษะ
คำปรึกษาแก้ไขปัญหาทาง
2. พยาบาล
แนวคิดและวิธีการ
สุขอนามัยของผู้ป่วยภายใต้
กรอบความรู้แห่งวิชาชีพทางการ ผู้จัดการผู้ป่วยราย ปฏิบัติที่ดีในการ
กรณี (Nurse
ให้บริการและการ
พยาบาล
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาล case manager) ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
ผ่านทางTeleวิชาชีพในการวางแผนจำหน่าย ตามศูนย์ความ
nursing
ผู้ป่วยให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน เชี่ยวชาญ
3. ผู้ป่วย/ผูด้ ูแล 2.บุคลากร
มากกว่า
ในการพยาบาลแบบทางไกล
พยาบาลมีความ ร้อยละ 80
เน้นกลุ่มโรคสำคัญที่นำไปสู่การ หลัก กลุ่มโรค
สำคัญ เช่น
พึงพอใจต่อการ
พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจ โรค
ให้บริการผู้ป่วย
ระดับสูง(Excellent center)
หลอดเลือดสมอง แบบบูรณาการ
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการ โรคไตวายเรื้อรัง ด้าน Teleพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โรคปอดอุดกั้น
nursing
เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
เรื้อรัง โรคกระดูก 3.ผู้ป่วยได้รับการ
บริการโดยการลดความแออัด
และข้อ โรคติด
ดูแลอย่างต่อเนื่อง อัตราการ
ลดระยะเวลารอคอยและปรับ
เชื้อไวรัส
ที่บ้าน ลดการ
Re-admit
รูปแบบบริการให้สอดคล้องกับ โคโรนา- 2019
กลับเข้ามารับการ < ร้อยละ
สถานการณ์ COVID-19 และ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564 –
สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้
แก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง Telenursing for Smart Nurses
1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 100 คน x 2 วัน
= 16,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ
x 2 วัน = 12,000 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน
= 7,200 บาท
รวม 35,200 บาท

นางชนกพร
อุตตะมะ
นางจรรยา
กาวีเมือง
นางจันทร์จิรา
เปียงเจริญ
นางวรรณา
สุธรรมา

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรม
นางชนกพร
การพยาบาลทางไกล (teleอุตตะมะ
nursing) ในการวางแผนจำหน่าย
นางจันทร์จิรา
ผู้ป่วยกลุม่ โรคที่สำคัญ ของแต่ละ
เปียงเจริญ

113
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
การเปลีย่ นแปลงในยุค New
-พยาบาลวิชาชีพ รักษาพยาบาลซ้ำ 5 ในแต่ละ
Normal
ระดับ
ในร.พ
กลุ่มโรคที่
4.เพื่อเตรียม
หัวหน้ากลุ่มงาน 4.ลดระยะ เวลา
สำคัญ
ความพร้อมใน
การพยาบาล
รอคอย ลดความ
มากกว่า
การให้บริการพยาบาล ใน
หัวหน้าหอผู้ป่วย แออัดในการมารับ ร้อยละ 80
สถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อ
อาคาร9 จำนวน การรักษาซ้ำใน
โควิด 19 ระดับรุนแรง
25 คน
ร.พ
5. เพื่อควบคุมคุณภาพบริการ -พยาบาลระดับ
5.ผู้ป่วยมีความพึง
พยาบาลผู้ป่วย
ปฏิบัติการ ผู้
พอใจต่อการ
มากกว่า
โรคติดเชื้อ
ให้บริการพยาบาล บริการพยาบาลที่ ร้อยละ 80
โควิด 19 ตามมาตรฐาน
ในหอผู้ป่วย
ได้รับ
- 6. เพื่อพัฒนาสื่อการสอน อาคาร 9 จำนวน 6. ผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลหลักมี
มากกว่า
การให้ความรู้และพัฒนา 100 คน
ทักษะการดูแลตนเองของ -ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ความรู้และทักษะ 2 รูปแบบ
โควิด 19 และ
ในการดูแลตนเอง
ต่อ
ผู้ป่วยและส่งเสริม
ญาติ
และมี
1 โรค
สมรรถนะของผู้ดูแลผูป้ ่วย
ความสามารถใน
ผ่านสื่อหรือเทคโนโลยีขั้น
การดูแลผู้ป่วย
สูง
กลุ่มโรคที่สำคัญ
7. คะแนน
ระยะหลัง
ประเมินระบบ
พัฒนามี
บริหารทางการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

หอผู้ป่วย เช่น โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรค
กระดูกและข้อ โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา- 2019,TB มะเร็ง และโรค
เรื้อรังอื่นๆที่ต้องการการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน

นางบานเย็น
ไชยรินทร์
นางอัษฎา
สุทธเสนา

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
ประเมินผล และสรุปผลโครงการ
การพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล “Smart Nursing
Service” ในการพยาบาลทางไกล
(Tele- nursing) สู่การดูแล
สุขภาพผู้ป่วยที่บ้านแบบบูรณา
การ”

นางชนกพร
อุตตะมะ
น.ส.ภัชชนก
ธงเชื้อ

**รวมกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรม
ที่ 3 ในการดำเนินการ และการ
สรุปประเมินโครงการฯ
1.ค่าอาหารกลางวัน

-น.ส สุทธิพันธ์
ถนอมพันธ์
-นางชนกพร
อุตตะมะ
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กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พยาบาลใน
สถานการณ์
ระบาดโรคติดเชื้อ
โควิด 19
8.คะแนนความรู้
ด้านบริการ
พยาบาล ใน
สถานการณ์
ระบาดโรคติดเชื้อ
โควิด 19 ระดับ
รุนแรง
9.อัตราตาย

10.ภาวะ
แทรกซ้อน
อันตรายลดลง
เช่น การติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
ภาวะ ARDS

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
คะแนน
มากกว่า
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ระยะหลัง
พัฒนามี
คะแนน
มากกว่า
ร้อยละ 80

80 บาท x 100 คน x 1วัน
= 8,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
x 100 คน = 6,000 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
วิพากษ์ผลการดำเนินโครงการฯ
จำนวน 6 ชั่วโมง x 600 บาท
x 1 คน = 3,600 บาท
รวม 17,600 บาท

อัตราตาย
ลดลง
มีค่า<ร้อย
ละ 2
-ภาวะ
แทรกซ้อน
อันตราย
ลดลง
จากเดิม
ร้อยละ 2

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล ในสถานการณ์
ระบาดโรคติดเชื้อ covid-19
ระดับรุนแรง
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปญ
ั หา
และสถานการณ์ และออกแบบ
ระบบบริหารทางการพยาบาลใน
สถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อ
โควิด 19 ระดับรุนแรง
(ระบบ on site และ on line)
1. ค่าอาหารกลางวัน

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

-น.ส.จันทิมา
อ่องประกฤษ
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
11.จำนวนของสื่อ -จำนวน
การสอน/
ของสื่อการ
เทคโนโลยีการ
สอน/
สื่อสารขั้นสูงใน
เทคโนโลยี
การดูแลผู้ป่วย
การสื่อสาร
กลุ่มโรคสำคัญ
ขั้นสูงใน
การดูแล
ผู้ป่วยกลุม่
โรคสำคัญ
มีจำนวน≤
4 ผลงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

80 บาท x 125 คน x 1 วัน
= 10,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 125 คน x 2 มื้อ
x 1 วัน = 6,250 บาท
รวม 16,250 บาท
ขั้นตอนที่ 2 การนำระบบบริหาร
ทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การให้ความรู้
- การฝึกทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
โควิด 19 และการป้องกันการติด
เชื้อ
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
โควิด 19
-การนิเทศและเสริมพลัง
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 125 คน x 1 วัน
= 10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 125 คน x 2 มื้อ
x 1 วัน = 6,250 บาท
รวม 16,250 บาท
ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการและการเตรียม
ความพร้อมรับ
สถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อ
โควิด 19 ระดับรุนแรง
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 125 คน x 1 วัน
= 10,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท x 125 คน x 2 มื้อ x
1 วัน = 6,250 บาท
รวม 16,250 บาท
กิจกรรมที่ 5 การจัดทำสื่อการ
สอน และการจัดทำโปรแกรมการ
สอน โดยใช้ E- Application ,
Web page การสื่อสารตาม

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

โครงการ tele- nursing สร้าง
นำไปนวัตกรรม
1. ค่าจ้างเหมาการทำสื่อการ
สอนแผ่นพับสีส่ ี
5,000 แผ่น x 5 บาท
= 25,000 บาท
2. ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์เขียน
โปรแกรมการสื่อสารผ่านtelenursing โดยใช้โปรแกรม
E- Application และ Web page
= 10,000 บาท
รวม 35,000 บาท
1. เพื่อเสริมพลังพยาบาล
โรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน
4 node
(รพ.สันทราย รพ.ฝาง รพ.
จอมทอง และรพ.สันป่าตอง
- 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร และบุคลากรใน
หน่วยงาน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการสร้าง

-ผู้บริหารทางการ จำนวนเครือข่าย
พยาบาล
บริการพยาบาลที่
โรงพยาบาลนคร ได้รบั การพัฒนา
พิงค์และ
โรงพยาบาลชุมชน
30 คน

ร้อยละ80

ธันวาคม2564สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ 6
นางนภัสวรรณ
ดำเนิ น การเสริ ม พลั ง พยาบาล งามวงษ์
โรงพยาบาลเครื อ ข่ า ยจำนวน 4
node (รพ.สั น ทราย รพ.ฝาง
รพ.จอมทอง และรพ.สันป่าตอง
1. . ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 30 คน x 4 วัน
= 9,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ความยั่งยืนของการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ

103

โครงการพัฒนาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และ
เครือข่ายในจังหวัด
เชียงใหม่

1.เพื่อให้พยาบาลมีทักษะและ พยาบาลในหอ
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ป่วยวิกฤตและ
- 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการ สามัญ 120 คน
ดูแลผูป้ ่วยภาวะวิกฤตใน
หอผู้ป่วยสามัญ

-คะแนนความรู้
ก่อนและหลังการ
อบรม ปี 65 ทำ
ต่อเนื่อง

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ
x 4 วัน = 7,200 บาท
3. ค่าพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
วันละ 3,500 บาท x 2 วัน
= 7,000 บาท
รวม 23,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 160,350 บาท
-มากกว่า มีนาคม -มิถุนายน โครงการย่อย 5 การพัฒนาความรู้
ร้อยละ 80
2565
และทักษะทางการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤตของพยาบาลวิชาชีพในหอ
ผู้ป่วยสามัญ
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 120 คน x 5 วัน
= 48,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 120 คน x 2 มื้อ
x 5 วัน = 36,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 7 ชั่วโมง x 5 วัน
= 21,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 105,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางเยาวภา
จันทร์มา
นางดรุณี
ไชยวงค์
นางศศิวิมล
บรรจงจัด
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ลำดับ

104

แผนงาน

วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 1. เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาศูนย์
ศูนย์ฟื้นฟูระดับตำบล
ฟื้นฟูระดับตำบล ในอำเภอเมือง
บูรณาการงาน
และอำเภอแม่รมิ เป็นศูนย์ฟื้นฟูที่
ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
Intermediate Care
- 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ตัวแทนศูนย์
ฟื้นฟูระดับตำบล
ในอำเภอเมือง
และอำเภอแม่รมิ
จำนวน 27 แห่ง
ให้กับผู้รับผิดชอบงานเป็น แห่งละ 2 คน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 2. คณะกรรมการ
IMC รพ.นครพิงค์
ทำงานเกิดโอกาสพัฒนา
จำนวน 60 คน
งานในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
1. ร้อยละ 100
จำนวน 2
ของตัวแทนศูนย์
ครั้งต่อปี
ฟื้นฟูระดับตำบล
ประกอบ
ใน อำเภอเมือง
ด้วย
และอำเภอแม่รมิ
ตัวแทน
ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ศูนย์ฟื้นฟู
แนวทางการ
ระดับ
ทำงานและ
ตำบลใน
กำหนดมาตรฐาน
อำเภอ
ศูนย์ฟื้นฟูที่
เมืองและ
เหมาะสม2. ร้อย อำเภอแม่
ละ 80 ศูนย์ฟื้นฟู ริม จำนวน
ระดับตำบล ใน
60 คน
เขตอำเภอเมือง
และอำเภอแม่รมิ
นำมาตรฐานศูนย์
ฟื้นฟูใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 60 คน x 2 ครั้ง
= 9,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 60 คน x 2 มื้อ
x 2 ครั้ง = 7,200 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือ
ศูนย์ฟื้นฟูระดับตำบล
60 เล่ม x 10 บาท
= 600 บาท
รวมทั้งสิ้น 17,400 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางเพ็ญศิริ
คลังเพชร
นางศรีทุน
ขาวแสง
นายพิชัย
ปาพันธ์

120

ลำดับ

แผนงาน

105

พัฒนาศักยภาพ Team
Intermediate Care
Nurse รพ.นครพิงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา
แนวทางการดูแลผู้ป่วย IMC
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อติดตามผลการทำงาน
- ปี 2564 และร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลวิชาชีพ/
บุคลากร
สาธารณสุข
รพ.นครพิงค์
จำนวน 30 คน

แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลการ
ทำงานในรูปแบบการ
นำเสนอผลการดำเนินงาน
และวางแผนนิเทศติดตาม
ผลการดำเนินโครงการฯ
106

ประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการงาน
Intermediate Careรพ.
นครพิงค์

1. เพื่อร่วมวางแผนการ
ดำเนินงาน และติดตาม
ความก้าวหน้า
- 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับผู้รับผิดชอบงานเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทำงาน

คณะกรรมการ
Intermediate
Care จำนวน
20 คน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
1. มีแนวทางการ จำนวน 1
เตรียมผู้ป่วยเข้าสู่ ครั้งต่อปี
การดูแลระยะ
ประกอบ
กลาง
ด้วย
2. มีผู้จัดการการ
พยาบาล
ดูแลผูป้ ่วยครบทุก
ในโรง
กลุ่มโรค Stroke / พยาบาล
TBI /SCI
นครพิงค์
จำนวน 30
คน
1. มีการประชุม
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ครบ 4 ครั้ง
2. มีการรายงาน
ความก้าวหน้าราย
ไตรมาส การ
ดำเนินงาน
โครงการฯ มี
ความก้าวหน้า
บรรลุวตั ถุประสงค์

จำนวน 4
ครั้งต่อปี
ประกอบ
ด้วย
คณะกรรม
การ
โรงพยาบา
ลนคร
พิงค์Inter
mediate
Care

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง
= 9,600 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ
x 4 ครั้ง = 7,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 16,800 บาท

นางเพ็ญศิริ
คลังเพชร
นางศรีทุน
ขาวแสง
นางจันทร์จิรา
เปียงเจริญ

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 20 คน x 4 ครั้ง
= 6,400 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ
x 4 ครั้ง = 4,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 11,200 บาท

นางเพ็ญศิริ
คลังเพชร
นางศรีทุน
ขาวแสง
นางจันทร์จิรา
เปียงเจริญ
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ลำดับ

107

แผนงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการป้องกันอันตราย
จากรังสีและแพร่กระจาย

วัตถุประสงค์

-

- ทบทวนและเพิ่ม พูน
ทักษะ มาใช้ในการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรและเครือข่าย

- บุคลากรในกลุ่ม
งานทุกคน

ปฏิบัติงาน

เชื้อ

108

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนว
ทางการในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยCOPDให้แก่บุคลากร
และเครือข่าย
(Update Guideline COPD)
- 2.เพื่อให้บุคคลากรใน
เครือข่าย ใช้เครื่องตรวจ
สมรรถภาพปอด

ตัวชี้วัด

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ
80
- ค่ารังสีประจำตัว
บุคคล ไม่เกิน
มาตรฐาน

- บุคลากร รพ.
นครพิงค์ ที่
เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือที่มีรังสี

- อัตราติดเชื้อจาก
การทำงาน

บุคคลากรที่
รับผิดชอบคลินิก
COPD

โรงพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม่
ครบ100% ผ่าน
การอบรม

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
จำนวน20
คน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

100%

ตุลาคม 64 กันยายน 65

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ
80 บาท x 35 คน x 2 ครั ้ ง =
5,600 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 30 บาท x 35 คน x 2 ครั้ง
= 2,100 บาท
3.ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท x
3 ชม. x 2 ครั้ง =3,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 11,300 บาท
1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.ค่าเอกสารประกอบการอบรม/
ค่าวัสดุสำนักงาน= 1,000บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 2 มื้อ x 150 คน =
7,500 บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท
x 150 คน= 12,000 บาท
4.ค่าตอบแทนวิทยากรชม.ละ600
บาท x 6ชม.= 3,600 บาท

0%

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

พญ.สุนทรี
มูลรินต๊ะ

นายวีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

Spirometry แบบ New
normal

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

รวม 24,100 บาท
2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตามงาน 3 ครั้ง
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 3 ครั้ง
= 4,500 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x
30 คน x 3 ครั้ง
= 7,200 บาท
รวม 11,700 บาท
3.จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วย
COPD
1.จัดทำ CPG COPD เล่มละ120
บาท x 30 เล่ม = 3,600 บาท
2.จัดทำคู่มือการดูแลตนเอง
สำหรับผู้ป่วยและญาติเล่มละ 15
บาท x 1,000 เล่ม
= 15,000 บาท
รวม 18,600บาท
4.จัดประกวดนวัตกรรมส่งเสริม
การดูแลผู้ป่วยCOPD ในคลินกิ
แบบ New normal

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1.เงินรางวัล 29,500 บาท
แยกเป็น
รางวัลที่ 1 = 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 = 2,500 บาท
รางวัลที่ 3 = 2,000 บาท
รางวัลชมเชยรางวัลละ 1,000 x
22 รพ. = 22,000 บาท
2.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ
600 บาท x 6 ชม.= 3,600 บาท
รวม 33,100 บาท
รวมทั้งสิ้น 87,500 บาท
109

พี่เยี่ยมน้องสัญจร

-.เพื่อติดตามงานและแก้ไข
ปัญหาในการดำเนินงาน
COPD คุณภาพ
-

4โซนจำนวน 8รพ. โรงพยาบาลใน
เครือข่ายมีการ
ดำเนินการ COPD
clinicคุณภาพ >
60 %

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

กิจกรรมการนิเทศติดตาม
นายวีรยุทธ
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 7 คน โฆษิตสกุลชัย
x 8 รพ. = 13,440 บาท
2.ค่าพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
3,500 บาท x 4 วัน = 14,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 27,440 บาท
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ลำดับ

110

แผนงาน

เพิ่มการเข้าถึงวัคซีน

วัตถุประสงค์

-

ไข้หวัดใหญ่

111

เพื่อลดการเกิด

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน24 รพ.

ผู้ป่วยCOPD
ได้รับวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่>80%

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์
-กลุ่มเป้าหมายที่
สนใจร่วม
ดำเนินการ

มีระบบการ
เชื่อมต่อระบบ
ระหว่าง
โรงพยาบาลนคร
พิงค์/โรงพยาบาล
ชุมชน/
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลและองค์กร
ในพื้นที่ร่วมกัน
ดูแลผูป้ ่วย ผู้ตดิ
เชื้อ อย่างต่อเนื่อง
แบบใกล้บ้าน ใกล้
ใจ

Exacerbationในผู้ป่วย
COPD

โครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการที่มผี ู้ป่วย

1.เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน
บริการระหว่างโรงพยาบาล

เป็นศูนย์กลาง(DSD)

นครพิงค์ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล คลินิกชุมชน และ
หน่วยงานบริการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้โอการผู้ป่วย และผู้ติด
เชื้อ เอช ไอ วี เลือกใช้สถาน
บริการ ตามความเหมาะสม
และพึงพอใจ
-

3.เพื่อเป็นการพัฒนา
รูปแบบการทำงานโดยมี
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

-ร้อยละ
20 ของผู้
ติดเชื้อ ที่
เข้าเกณฑ์
สามารถ
ส่งออก
ตามระบบ
ได้

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

-ไม่ใช้งบประมาณ

นายวีรยุทธ
โฆษิตสกุลชัย

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

1.จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง
2.สรุปผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง
-ไม่ใช้งบประมาณ

-กลุ่มงานศูนย์
เอชไอวี
-งานระบาด
กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม
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ลำดับ

แผนงาน

112

โครงการเรือนจำ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
1.เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแล -ผู้ต้องขังในทัณฑ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
-ร้อยละ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยแพทย์ สถานหญิง จังหวัด เอดส์ ได้รับการ
90 ของผู้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เชียงใหม่
รักษาอย่าง
ติดเชื้อ ที่
2.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
ต่อเนื่องเป็นไป
เข้าเกณฑ์
ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
ตามแผนการรักษา ได้รับการ
ต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนการ
รักษาอย่าง
รักษา
ต่อเนื่อง
3.เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
เอชไอวีและโรคแทรกซ้อนใน
เรือนจำ
- 4.เพื่อลดความเสี่ยงและ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

-ทีมแพทย์และพยาบาลเข้าไปให้ -คลินิกอายุรก
การดูแลในเรือนจำ 1 ครั้ง/เดือน รรมโรคติดเชื้อ
-ไม่ใช้งบประมาณ
-กลุ่มงานศูนย์
เอชไอวี

ลดความยุ่งยากในการนำ
ผู้ต้องขังไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล
113

โครงการPrEP

๑.เพื่อคัดกรองกลุ่มประชากรที่มี
ความเสีย่ งและเข้าถึงยาก
(MSM,TG,ผู้ใช้สารเสพติด)
๒.เพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อน
การสัมผัสเชื้อ(PrEP)
-

กลุ่มชายที่มี
การเข้าถึงการคัด
เพศสัมพันธ์กับ
กรองตรวจหาเชื้อ
ชาย ( MSM) และ เอชไอวี
สาวประเภทสอง
(TG) และกลุ่มผู้ใช้
สารเสพติดชนิดฉีด

ร้อยละ 80
ของผู้คัด
กรองVCT
ตรวจหา
เชื้อเอชไอ
วี

ปีงบประมาณ๖๕ -ไม่ใช้งบประมาณ

-คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
เอดส์
-กลุ่มงานศูนย์
เอชไอวี
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
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การให้ความรูเ้ จ้าหน้าที่
เกี่ยวกับจัดทำผลงาน
ทางวิชาการ (อวช.)

เพื่อให้ผู้มีคณ
ุ สมบัติในการส่ง
ข้าราชการของ
ระดับความสำเร็จ
ประเมินผลงาน มีความรูค้ วาม โรงพยาบาลนคร ของการให้ความรู้
เข้าใจในวิธีการจัดทำเอกสาร
พิงค์
ในการจัดทำ
ผลงานทางวิชาการ
ผู้มีคณ
ุ สมบัติใน
เอกสารทาง
ได้อย่างถูกต้อง
การ
วิชาการ
ขอประเมินผลงาน
- ตามระเบียบและ
ทางวิชาการ
แบบฟอร์มที่กำหนด
จำนวน 100 คน

115

โครงการการให้บริการ

-

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ประจำปี 2565 สำหรับ
บุคลากรโรงพยาบาลนคร
พิงค์ และบุคลากรใน

เพื่อจัดระบบ และ
ให้บริการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ แก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ และ
บุคลากร
สาธารณสุขใน
เครือข่าย จำนวน
2,200 คน

ร้อยละความ
ครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีนในกลุ่ม
บุคลากร

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ผู้เข้ารับ
การอบรม
มีความรู้
ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
การจัดทำ
เอกสาร
ทาง
วิชาการ

80%

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ม.ค. 2565 - มี.ค. 1.ค่าพาหนะวิทยากร ไป-กลับ
2565
4,500 บาท x 2 คน = 9,000
บาท
2.ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 1,200
บาท x 2 คน = 2,400 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ
600 บาท x 6 ชม. = 3,600
บาท
4. ค่าอาหารว่าง 30 บาท x
100 คน x 2 มื้อ
= 6,000 บาท
5.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท
x 100 คน = 8,000 บาท
6.ค่าเอกสาร 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
มิถุนายน-สิงหาคม 1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฉีดวัคซีน
2565
รายละ 5 บาท x 2,200 ราย
= 11,000
รวมทั้งสิ้น 11,000 บาท
*เบิกในระบบปกติ พัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นางธนรัตน์
ปัญญาวุฒิ

นางรัชนีย์
วงค์แสน
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

- เพื่อพัฒนาระบบจัดการความรู้
โรงพยาบาล
นครพิงค์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
-เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์
มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้โรงพยาบาล
นครพิงค์
-

คณะทำงาน
การจัดการ
ความรู้
โรงพยาบาล
นครพิงค์
จำนวน 20 คน
-ตัวแทนหน่วยงาน
โรงพยาบาล
นครพิงค์ จำนวน
60 คน

หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินงานจัดการ
ความรู้
ภายในองค์กร

จำนวน ≥
10
หน่วยงาน

ตุลาคม 64
-สิงหาคม 65

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

เครือข่ายสถานบริการ
สาธารณสุข
116

การพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้โดยการมี
ส่วนร่วมของตัวแทน
หน่วยงานโรงพยาบาล
นครพิงค์

-

-เกิดนวัตกรรมที
เป็นความรู้
ที่สำคัญของ
องค์กร

จำนวน ≥
5 ผลงาน

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ปญ
ั หา พญ.วารุณี
และสถานการณ์การจัดการ
มณีรตั น์
ความรู้ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ
ออกแบบระบบการจัดการความรู้
โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยการมี
ส่วนร่วมของตัวแทนหน่วยงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์
(ระบบ on site และ on line)
1. ค่าอาหารกลางวัน
มื้อละ 80 บาท x 80 คน x 1 วัน
= 6,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 30 บาท x 1 มื้อ x 80
คน x 1 วัน = 2,400 บาท
3. ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 1200
บาท x 3 ชั่วโมง = 3,600 บาท
รวม 12,400 บาท
กิจกรรมครั้งที่ 2
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ลำดับ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

การติดตาม เสริมพลังตัวแทน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการจัดการความรู้
โรงพยาบาลนครพิงค์
(ระบบ on site และ on line)
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
มื้อละ 30 บาท x 1 มื้อ x 80
คน x 8 วัน = 19,200 บาท
กิจกรรมที่ 3
สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้โดยการมีส่วนร่วม
ของตัวแทนหน่วยงานโรงพยาบาล
นครพิงค์ (ระบบ on site และ
on line)
1 ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 1200
บาท x 3 ชม.
= 3,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 30 บาท x 1 มื้อ x 80
คน x 1 วัน = 2,400 บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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117

แผนงาน

โครงการพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบ/ระบบการ
ทำงานในองค์กรและเพื่อให้เกิด
ความไว้วางใจของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้างาน
จำนวน 80 คน

ตัวชี้วัด

องค์กรมีระบบการ
ทำงานที่ดี

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

องค์กรมี
ระบบที่
รองรับการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 64 กันยายน 65

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

มื้อละ 80 บาท x 80 คน x 1 วัน
= 6,400 บาท
4.เงินรางวัลสำหรับ
หน่วยงาน ที่มีการเผยแพร่
องค์ความรู้ที่มีประโยชน์และ
น่าสนใจผ่านระบบ KM ของ
องค์กร
ระดับ Super excellence vote
= 1,500 บาท
ระดับ Excellence vote
= 1,000 บาท
ระดับ popular vote = 800
บาท
ระดับ New creative maker
vote = 500 บาท
รวม 3,800 บาท
รวมเป็นเงินในกิจกรรมที่ 3
= 16,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 47,800 บาท
กิจกรรมอบรมที่ 1
พญ.วารุณี
มณีรตั น์
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

-

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ให้บริการที่
ดี

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม. ละ
1,200 บาท x 6 ชม. x 2 วัน =
14,400 บาท
2.ค่าพาหนะวิทยากร เที่ยวละ
2,500 บาท x 2 เที่ยว
= 5,000 บาท
3.ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 1,200
บาท x 2 คืน = 2,400 บาท
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 80 คน x
x 2 วัน = 9,600 บาท
5.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 80 คน x 2 วัน = 12,800
บาท
รวม 44,200 บาท

กิจกรรมประชุมกลุม่ ครั้งที่1
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 1 มื้อ x 80 คน = 6,400
บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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118

แผนงาน

โครงการพัฒนาService
mind

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจมี
ความตระหนักถึงการให้บริการ
กับผู้มารับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

-

ตัวชี้วัด

-ร้อยละข้อ
-บุคลากร
โรงพยาบาล ร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ
นครพิงค์
-ความพึงพอใจ
ด่านหน้า
ของผู้รับบริการ
ด้านหน้า

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

-ข้อ
ร้องเรียน
ด้าน
พฤติกรรม
บริการ
ลดลงร้อย
ละ 30%

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 64 กันยายน 65

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 80 คน
=4,800 บาท
รวม 11,200 บาท
กิจกรรมประชุมกลุ่ม ครั้งที่ 2
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 1 มื้อ x 80 คน = 6,400
บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 80 คน
=4,800 บาท
รวม 11,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 66,600 บาท
ระยะที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ พญ.วารุณี
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ใ น บ ร ิ บ ท ข อ ง มณีรตั น์
โรงพยาบาลนครพิงค์
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x
2 รุ่น = 6,000 บาท
2 ค่ า อาหารกลางวั น มื ้ อ ละ 80
บาท x 1 มื้อ x 50 คน x 2 รุ่น=
8,000 บาท
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
- ความพึง
พอใจ> 80
%

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

3 ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท x
5 ชม. x 2 รุ่น = 6,000 บาท
รวม 20,000 บาท
ระยะที่ 2 ถอดบทเรียนที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากระยะที่
1
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 25 คน
x 1 รุ่น = 1,500 บาท
2 ค่ า อาหารกลางวั น มื ้ อ ละ 80
บาท x 1 มื้อ x 25 คน x 1รุ่น =
2,000 บาท
3. ค่ า วิ ท ยากร 1,200 บาท x 5
ชม. x 1 รุ่น = 6.000 บาท
รวม 9,500 บาท
ระยะที ่ 3 นิ เ ทศติ ดตามผลการ
ดำเนิ น การหลั งจากการประชุ ม
ปฏิบัติการระยะที่ 1 และระยะที่
2
ระยะที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยบุ ค ลิ ก ภาพที่
เป็นมิตร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 2
รุ่น = 6,000 บาท
2 ค่ า อาหารกลางวั น มื ้ อ ละ 80
บาท x 1 มื ้ อ x 50 คน x 2 รุ่ น
เป็นเงิน = 8,000 บาท
3 ค่าวิทยากร ชม.ละ 1,200 บาท
x 5 ชม. x 2 รุ่น = 12,000 บาท
รวม 26,000 บาท
ระยะที ่ 5 แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้
องค์กรที่ให้การบริการเป็นเลิศ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 25 คน
x 2 รุ่น = 3,000 บาท
2. ค่ า อาหารกลางวั น มื ้ อ ละ 80
บาท x 1 มื้อ x 25 คน x 2 รุ่น =
4,000 บาท
3. ค่าศึกษาดูงาน 2,000 บาท x 2
รุ่น = 4,000 บาท
4 ค่าพาหนะ 1,800 บาท x 1 วัน
x 2 รุ่น = 3,600 บาท
รวม 14,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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119

แผนงาน

วัตถุประสงค์

โครงการรณรงค์ ส ั ป ดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความปลอดภั ย ในการ ความรู้ความเข้าใจด้านอาชีว
ทำงาน (Safety Week) อนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

-เจ้ า หน้ า ที ่ ที ่ รั บ
ผิ ด ด้ า นอาชี ว อนามัย ความ
ปลอดภัย จากทุก
หน่วยงาน
-ผู ้ ร ั บ บริ ก ารและ
ประชาชนทั่วไป
-พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย
จากสถาน
ประกอบการต่างๆ
จำนวน 120 คน

ตัวชี้วัด

-หน่วยงานใน
โรงพยาบาล มีการ
ประเมินความ
เสี่ยง มีแผนลด/
ป้องกันความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสภาพ
แวดล้อมในการ
ทำงาน
-จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

-ร้อยละ
80

-ร้อยละ
80

ระยะเวลา
ดำเนินการ

มีนาคม กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ระยะที ่ 6 สรุ ป ผลดำเนิ น การ
ตลอดทั้งปี 2565
รวมทั้งสิ้น 70,100 บาท
1. จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ส ั ป ดาห์
ความปลอดภั ย ในการทำงาน
(Safety Week)
1.1 ค่ า รางวั ล การประกวด
นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ
= 5,000 บาท
1.2 ค่ารางวัลการประกวดคำขวัญ
ฯ ด้านความปลอดภัยฯ
= 5,000 บาท
1.3 ค่ า รางวั ลการประกวดเรื่อง
เล่าฯด้านความปลอดภัยฯ
= 5,000 บาท
1.4 ค่ารางวัลประกวดนวัตกรรม
เพื ่ อ ส่ งเสริ ม ความปลอดภั ย ใน
การทำงาน
= 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.ปัณณวิช
จันทกลาง
นายสมบูรณ์
ขันเมือง
นายวิชา
เจริญพรกุล
คณะกรรมการ
ENV
คณะกรรมการ
คปอ.
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120

แผนงาน

โครงการอบรมบุคลากร
ด้านการป้องกันระงับ
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย/แผ่นดินไหว

กลุ่มเป้าหมาย

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์ ทุกหน่วย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

-กลุ่มเป้าหมายมี -ร้อยละ
ความรู้ความเข้าใจ 80
ในการป้องกัน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

สิงหาคม 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความ
ปลอดภั ย ในการทำงานของ
บุคลากร
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 120 คน
= 9,600 บาท
2.2 ค่ า อาหารว่า งและเครื่องดื่ม
30 บาท x120 คน x 2 มื้อ
= 7,200 บาท
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร(เอกชน)
1,200 บาท x 6 ชม. x 1วัน
= 7,200 บาท
2.4 ค่าเดินทาง(ไป-กลับ)วิทยากร
= 2,000 บาท
2.5 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัด
นิทรรศการ รณรงค์สัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทำงาน
= 10,000 บาท
รวม 36,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 56,000 บาท
1.การอบรมการป้องกันระงับ
นายสมบูรณ์
อัคคีภัย และการเตรียมการรับ
ขันเมือง
สถานการณ์แผ่นดินไหว
นายวิชา
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

และการซ้อมแผนฉุกเฉิน/ สามารถปฏิบัตติ ามแผนฉุกเฉิน
อพยพผู้ประสบภัยกรณี
กรณีอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
อัคคีภัย

กลุ่มเป้าหมาย

งาน (ประมาณ
200 คน)
-

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระงับอัคคีภัย/
แผ่นดินไหว
และการซ้อมแผน
ฉุกเฉิน/อพยพ
ผู้ประสบภัยกรณี
อัคคีภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
-ผลการประเมิน -ระดับดี
การซ้อมแผนการ ขึ้นไป
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว
อยู่ในระดับดี ขึ้น
ไป

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 200 คน x 2 วัน
= 32,000 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 200 คน x 2 มื้อ x
2 วัน = 24,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2
ประเภท
- บรรยายวิชาการ
600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน
x 1 คน = 3,600 บาท
- อภิปราย
600 บาท x 1 ชั่วโมง x 2 วัน
x 5 คน = 6,000 บาท
1.4 ฝึกปฏิบัติการดับเพลิง
600 บาท x 1 ชั่วโมง x 2 วัน
x 6 คน = 7,200 บาท
1.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การประชุมคณะทำงานซ้อมแผน
ฉุกเฉินฯ
30 บาท x 85 คน x 2 ครั้ง
= 5,100 บาท
รวมเป็นเงิน 77,900 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

เจริญพรกุล
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

2. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
อัคคีภัย/และการอพยพหนีไฟ
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การประชุมคณะทำงานซ้อมแผนฯ
30 บาท x 80 คน x 2 ครั้ง
= 4,800 บาท
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้ร่วมซ้อมแผนฯ
30 บาท x 100 คน x 1 ครั้ง
= 3,000 บาท
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรฯ
- ทีมทดสอบระบบน้ำฯ
600 บาท x 2 ชั่วโมง x 4 คน
= 4,800 บาท

121

โครงการอบรมบุ ค ลากร 2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ -บุคลากร
ด้านสารเคมี/วัตถุอันตราย ความเข้าใจในเรื่องสารเคมี/วัตถุ รพ.นครพิงค์

-กลุ ่ ม เป้ า หมายมี -เพิ่มขึ้น
กรกฎาคม 2565
ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80

2.4 ชี้แจงการซ้อมแผนฯ
600 บาท x 1 ชั่วโมง x 1 คน
= 600 บาท
2.5 ปฏิบัติการซ้อมแผนฯ 5 ทีม
5 ทีม x 600 บาท x 1 ชั่วโมง
x 2 คน = 6,000 บาท
รวมเป็นเงิน 19,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 97,100 บาท
1. การอบรม/ซ้อมแผนสารเคมี/ นายสมบูรณ์
วัตถุอันตราย
ขันเมือง
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

และการซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น อันตราย และสามารถปฏิบัติ
กรณีสารเคมีรั่วไหล
ตามแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลได้
อย่างถูกต้อง

122

การตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์

เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลมีสภาพแวดล้อมใน
การทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ทุกหน่วยงาน
(ประมาณ 100
คน)
-

-

ตัวชี้วัด

ในเรื ่ อ งสารเคมี /
วัตถุอันตราย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
-รพ.นครพิงค์มี
แผนรองรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉินกรณี
สารเคมีรั่วไหล

1. ตรวจวัดความ
ทุก
หน่วยงานใน เข้มของแสงสว่าง
โรงพยาบาล 141 หน่วยงาน
2. ตรวจวัดความ
ดังของเสียง 9
หน่วยงาน ได้แก่
งานกายอุปกรณ์,

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

-มีแผน
รองรับ
สถานการ
ณ์ฉุกเฉิน
กรณี
สารเคมี
รั่วไหล

ร้อยละ
100

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

1.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x100 คน= 8,000 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ
= 6,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
= 12,300 บาท
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร
2 ประเภท
1.5 บรรยายวิชาการ
600 บาท x 5 ชั่วโมง x 1 วัน
x 1 คน = 3,000 บาท
2. ฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนฯ
600 บาท x 1 ชั่วโมง x 1 วัน
x 6 คน = 3,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 32,900 บาท
ตรวจประเมิน - ค่าจ้างตรวจวัดก๊าชและสารเคมี
สภาพแวดล้อมใน ในสภาพแวดล้อมการทำงาน
การทำงานของ = 30,000 บาท
บุคลากร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นายวิชา
เจริญพรกุล

นายวิชา
เจริญพรกุล
นายสมบูรณ์
ขันเมือง
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ตัวชี้วัด

งานทันตกรรม,
งานโภชนาการ,
ห้องเฝือก, งาน
ซักฟอก, งานตัด
เย็บ, งานจ่าย
กลาง, งานซ่อม
บำรุง ,งานผลิตน้ำ
ดื่ม
3. ตรวจวัดความ
ร้อน 3 หน่วยงาน
ได้แก่ งาน
โภชนาการ, งาน
ซักฟอก และงาน
จ่ายกลาง
4. ตรวจวัดก๊าซ
และสารเคมี 7
หน่วยงาน กลุ่ม
งานนิติเวช, กลุ่ม
งานพยาธิวิทยา
กายวิภาค,
งานจ่ายกลาง,
งานรักษาศพ,

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
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กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

งานกายอุปกรณ์,
คลังผลิตยา และ
ห้องผ่าตัด
5. ตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นทั่วไป/
ฝุ่นฝ้าย 4
หน่วยงาน
งานซักฟอก
ตัดเย็บ กาย
อุปกรณ์และห้อง
ตรวจ ortho

123

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
พัฒนาด้านจริยธรรม
การรักษาวินัย เพื่อป้องกัน
มิให้กระทำผิดวินัยและ

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรม
การรักษาวินัย เพื่อป้องกันมิให้
กระทำผิดวินัย และการป้องกัน
ป้องกันผลประโยชน์ทับ ปราบปรามการทุจริต และ
ผลประโยชน์
ซ้อน โรงพยาบาลนครพิงค์
ทับซ้อน
ปีงบประมาณ 2565

-

เจ้าหน้าที่ จำนวนเจ้าหน้าที่
ที่เข้ารับการอบรม
ภายใน
โรงพยาบาล ความรู้
นครพิงค์
จำนวน 150
คน

ร้อยละ
100

มกราคม-เมษายน 1. ค่าอาหารกลางวัน
2565
มื้อละ 80 บาท x 150 คน
= 12,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 30 บาท x 150 คน
= 4,500 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ
600 บาท x 6 ชม. x 1 คน

นายอนุกิตติ์
เขื่อนสาร
งานนิติการ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป
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กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรมไปยังบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง
124

โครงการให้ความรู้ “การ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ศึกษาเรียนรู้รายละเอียดวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้าง ปี 2560 และสามารถ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และลด
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ”
ความเสีย่ งในการทำงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
นครพิงค์

125

โครงการพัฒนาการ
รายงานข้อมูลการบริหาร
คลังพัสดุ

ผู้ที่มักถูกแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรม
การจัดซื้อจัดจ้าง /
ตรวจรับพัสดุ /
ตรวจการจ้าง
และผู้ทไี่ ด้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่หรือ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาล
1.เพื่อให้การรายงานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
ทางด้านการพัสดุด้านการจัดซื้อ งานพัสดุ จำนวน
จัดจ้างพัสดุ
30 คน
2.โดยใช้รหัส GPSC และ Bar
Code

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

= 3,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 20,100 บาท

ผู้เข้าร่วมอบรมมี ไม่น้อยกว่า
ความรู้และความ ร้อยละ 80
เข้าใจในระเบียบ
ข้อกฎหมาย
เพื่อสามารถ
ดำเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง

กรกฎาคม 2565

1.ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 150 คน
= 12,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ
= 9,000 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน
= 7,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 28,200 บาท

นางเสาวคนธ์
เปี้ยสุพงษ์

เพื่อให้การรายงาน ไม่น้อยกว่า
ข้อมูลด้านการ
ร้อยละ 85
จัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่าย และการ

ตุลาคม-ธันวาคม
2564

-

นายนิติพล
เถาว์คำ
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แผนงาน
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กลุ่มเป้าหมาย

3.ข้อมูลรายงานพัสดุคงคลัง
ถูกต้อง ทันเวลา
126

โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน
โรงพยาบาลนครพิงค์

- เพื่อให้โรงพยาบาลนครพิงค์ มี
การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินผลการ
ควบคุมภายในการจัดทำรายงาน
ผลฯ และการตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐและ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ (แนวปฏิบัติ
ใหม่)
- เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่ม
งาน/หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาลมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

-ร้อยละ
100

กรกฎาคม2565

1. โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล
นครพิงค์
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 80 คน x 2 วัน
= 12,800 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ
x 2 วัน = 9,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 วัน
=16,800 บาท
1.4 ค่าเดินทางวิทยากร
= 6,000 บาท
1.5 ค่าที่พักวิทยากร
คืนละ 2,200 บาท x 3 คืน
= 6,600 บาท
1.5 ค่าวัสดุและเอกสาร
ประกอบการประชุม

ทพญ.กฤษณา
ทวีธนากร

รายงานพัสดุคง
คลังถูกต้อง
- คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้างาน
จำนวน 80 คน
-

- หน่วยงานมี
ระบบตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตาม
มาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
- หน่วยงานมีการ
จัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
การจัดทำรายงาน
ผลฯ และการ
ตรวจสอบภายใน
เป็นไปตาม
มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การ
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จัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในรูปแบบใหม่

127

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ติดตามผลการ
ดำเนินการและปรับแผน
แผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลนครพิงค์

1.เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิการของ
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปีงบประมาณ 2565

128

Clinic Research
สนับสนุน ให้คำปรึกษา
และ ขับเคลื่อนงานวิจัย/
นวตกรรม

- เพื่อเปิดเป็นที่ให้คำปรึกษา
และค้นหาข้อมูลสำหรับนักวิจยั
- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
คลังความรู้ และศูนย์รวม
เอกสารงานวิจัย
- เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่นักวิจัยใช้
เป็นสถานที่ดำเนินงานวิจัย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
-คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล
จำนวน 70 คน

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

= 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 52,800 บาท

1.คณะกรรมการ ร้อยละ 90
บริหาร
โรงพยาบาล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
ร้อยละ 70
90 เข้าร่วม
2.ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์จะต้อง
บรรลุ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

-บุคลากรใน รพ. -จำนวน
-บุคลากรนอก รพ. ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

-ร้อยละ
10 ของ
งานวิจัยที่
เพิ่มขึ้น

สิงหาคม 65

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 นางรัตนมาลา
บาท x 60 คน x 1 มื้อ x 3 วัน เทียมถนอม
= 14,400 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x
3 วัน =10,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 25,200 บาท

ปีงบประมาณ
2565

-

พญ.สุภารัชต์
กาญจนะวณิชย์
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130

แผนงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คุณภาพมาตรฐาน
มนุษย์ตามมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยใน
ระดับประเทศ (National
มนุษย์
Ethics Committee
Accreditation System of
Thailand : NECAST)
2.เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ สามารถร่วมงานวิจยั ทาง
คลินิกที่เป็น Clinical trial ได้
3.เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
SIDCER-NECAST Recognition
ธำรงรักษาคุณภาพวารสาร 1 เพื่อรักษาคุณภาพวารสาร
โรงพยาบาลนครพิงค์ตาม โรงพยาบาลนครพิงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน TCI
TCI
2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ/
งานวิจัยให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล
ประเมินและรับรอง

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

งานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสาร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ผ่านการรับรอง
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
มาตรฐาน
พิจารณาจริยธรรม NECAST
การวิจัยในมนุษย์ Level 3
ตามมารฐานระดับ
สากล

-จำนวน
ผลงานวิจัย/
วิชาการที่ส่ง
ตีพิมพ์
-วารสาร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ ออนไลน์ได้
ตามเวลาที่กำหนด

-ผ่านการ
ประเมิน
การธำรง
รักษา
ระบบตาม
มาตรฐาน
TCI

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ปี 2565

1. ค่าตรวจประเมิน
= 20,000 บาท
2. ค่าดำเนินงาน/ให้คำแนะนำ
การตรวจประเมิน
= 20,000 บาท
3. ค่าเดินทาง
6,000 บาท x 2 คน
= 12,000 บาท
4. ค่าที่พัก
1,450 บาท x 2 วัน x 2 คน
= 5,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 57,800 บาท

พญ.สุภารัชต์
กาญจนะวณิชย์

ปี 2565

1. ค่าธำรงรักษาคุณภาพวารสาร
ปีละ = 20,000 บาท
2. ค่าตอบแทนบรรณาธิการ
วารสาร
1,000 บาท x 12 ท่าน
x 2 ฉบับ = 24,000 บาท
3. ค่าจัดทำวารสาร รพ.นครพิงค์
12,000 บาท x 2 ฉบับ:ปี

พญ.สุภารัชต์
กาญจนะวณิชย์

145

ลำดับ

131

แผนงาน

โครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ knowledge
sharing งานวิจัยและ
นวัตกรรม (เวทีนำเสนอ
ผลงาน)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำเสนอผลงานวิจัย
นวตกรรม และ R2R

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
-ตีพิมพ์
วารสาร/
วารสาร
ออนไลน์
ปีละ 2
ฉบับๆละ
ไม่น้อยกว่า
4 บทความ
-บุคลากรใน รพ. -จำนวนผลงานที่ -อย่างน้อย
จำนวน 150 คน * แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กลุ่มงาน
2 วัน
-จำนวนหน่วยงาน
ละ 1
ที่เข้าร่วม
ผลงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

= 24,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 68,000 บาท

ปีงบประมาณ
2565

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 150 คน x 1 มื้อ
x 2 วัน = 24,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ
x 2 วัน = 18,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 คน
x 2 วัน
= 16,800 บาท
4. ค่าเดินทาง
5,000 บาท x 2 คน
= 10,000 บาท
5. ค่าที่พัก
1,500 บาท x 2 ห้อง

พญ.สุภารัชต์
กาญจนะวณิชย์
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

= 3,000 บาท
6. ค่าเอกสาร = 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 76,800 บาท
132

โครงการ knowledge
sharing งานวิจัยวารสาร
และจริยธรรมงานวิจัย กับ
รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห์

133

โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพทางการ
พยาบาลและรูปแบบ
บริหารพยาบาลใน
สถานการณ์ระบาดโรค
โควิด-19

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานด้าน วิจัย วารสาร
และจริยธรรมการวิจัย
- เพื่อเตรียมการเข้าสู่
กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

- คณะกรรมการ
วิจัย / วารสาร /
จริธรรมฯ จำนวน
20 คน

-

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
การประกันคุณภาพทางการ
พยาบาลแก่ผบู้ ริหารและ
พยาบาลวิชาชีพภารกิจด้านการ
พยาบาลรับทราบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการพยาบาลใน
โรงพยาบาลและสามารถนำลงสู่

-หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าตึก/
หัวหน้างานและ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ จำนวน 150
คน

ผู้บริหารและ
พยาบาลวิชาชีพ
ภารกิจด้านการ
พยาบาลสามารถ
บริหารการ
พยาบาลตามแนว
ทางการประเมิน

-

ปีงบประมาณ
2565

1. ค่าจ้างเหมารถ
2,000 บาท x 2 คัน
=4,000 บาท
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
1,500 บาท x 2 คัน
= 3,000 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
240 บาท x 20 คน x 1 วัน
= 4,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 11,800 บาท

พญ.สุภารัชต์
กาญจนะวณิชย์

-ผู้บริหาร
และ
พยาบาล
วิชาชีพ
ภารกิจ
ด้านการ
พยาบาล
บริหาร

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

กิจกรรมที่ 1
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาลและรู ป แบบ
บริ ห ารพยาบาลในสถานการณ์
ระบาดโรคโควิด-19
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 150 คน x 1 วัน
= 12,000 บาท

นางชนกพร
อุตตะมะ
นางวันเพ็ญ
ศุภตระกูล
นางสาวสุทธิ
พันธ์
ถนอมพันธ์
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปฏิบัติหน้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อแลกเปลีย่ นประเด็นการ
บริหารการพยาบาล ในองค์กร
พยาบาลเครือข่ายเขต 1

หัวหน้ากลุ่มงาน
/หัวหน้างาน
โรงพยาบาลศูนย์
ผู้เข้าประชุม
รูปแบบ
On site
จำนวน 50 คน
ผู้เข้าประชุม On
line
จำนวน 100 คน

ตัวชี้วัด

ค่า
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดำเนินการ
ตัวชี้วัด ปี
65
คุณภาพการ
จัดการการ
พยาบาล
ให้บริการ
พยาบาล
ใน
หน่วยงาน
ได้ตามแนว
ทางการ
ประเมิน
คุณภาพ
การ
พยาบาล
ร้อยละ80
ระดับความสำเร็จ ระดับ 3 ตุลาคม 2564การแลกเปลี่ยน
กันยายน 2565
เรียนรู้
( 2 วัน)

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ
x 1 วัน = 9,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
1,200 บาท x 5 ชั่วโมง x 1 วัน
= 6,000 บาท
รวม 27,000 บาท

กิจกรรมที่ 2
การแลกเปลี่ยนประเด็นการ
บริหารการพยาบาล เครือข่ายเขต
1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 50 คน x 1 วัน
= 4,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 50 คน x 2 มื้อ
x 1 วัน = 3,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร

นางสาวนาฏยา
เอื้องไพโรจน์
นางสุพรรณ
วงค์ตัน
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กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ

134

โครงการพัฒนาคุณภาพให้ 1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ PCT/ทีมนำ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ได้ตามมาตรฐานและปลอดภัย
และการประเมิน
2.เพือ่ ให้หน่วยงานและทีมนำมี
การดำเนินงานตามกระบวนการ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละมาตรฐาน
รายข้อที่มีคะแนน
การประเมิน
scoring
guideline = 4

80%
มีคะแนน
scoring =
4

ตุลาคม 64 กันยายน 65

135

โครงการสนับสนุน

PCT ละ 1 โรค
ผ่านการ
ปี 65 HIV Stroke รับรองโรค
MI
HIV
Stroke MI

ตุลาคม 64 กันยายน 65

ส่งเสริมให้มีการรับรอง
เฉพาะโรคของแต่ละ PCT

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานและปลอดภัย

PCT/ทีมนำ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

600 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 คน
= 8,400 บาท
4. ค่าจัดจ้าง พิมพ์ จัดทำเอกสาร
electronic file
=1,000 บาท
5. ค่าขอ CNEU
= 1,000 บาท
รวม 17,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 44,400 บาท
1.ค่าหลักสูตร 1,399 บาท
นพ.ศิริพจน์
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ ศรีบัณฑิตกุล
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 100 คน =
6,000 บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 1 มื้อ x 100 คน = 8,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 15,399 บาท
นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล
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136

137

แผนงาน

โครงการสร้างพลังและ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อสร้างความตื่นตัวและเตรียม PCT/ทีมนำ/
พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ ความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ หน่วยงาน
เพื่อรับรองคุณภาพจาก สรพ.
เพื่อรับรองคุณภาพ
และทุกทีมนำ/ทุกหน่วยงานมี
ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล
โครงการการพัฒนาระบบ PCT/ทีมนำมีการนำข้อมูลจาก PCT/ทีมนำ
สารสนเทศเปรียบเทียบ โครงการฯมาเปรียบเทียบ/
เทียบเคียงเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
วัดระดับคุณภาพ
โรงพยาบาล (Thailand
Hospital Indicator
Project THIP)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ PCT/
ทีมนำ/หน่วยงาน
ที่มีความพร้อมรับ
การเยี่ยมสำรวจ/
เฝ้าระวัง

PCT/ทีมนำมีการ
นำข้อมูลมา
เทียบเคียงเพื่อ
นำไปสู่การพัฒนา

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
80%
PCT/ทีม
นำได้มีการ
พัฒนา
คุณภาพ
อย่าง
ต่อเนื่อง
80% ของ
แต่ละ
PCT/ทีม
นำได้มีการ
นำผลการ
ดำเนินงาน
มา
เปรียบเทีย
บกับกลุ่ม
รพ.ที่เข้า
ร่วม
โครงการ
และนำมา
พัฒนา

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ตุลาคม 64 กันยายน 65

ตุลาคม 64 กันยายน 65

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล

ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท

นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล
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แผนงาน

วัตถุประสงค์

138

พัฒนาระบบสารสนเทศ

-เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความเสีย่ งของโรงพยาบาล
-เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพให้ผู้ป่วยและ
บุคลากรปลอดภัย

การบริหารจัดการความ
เสี่ยง

139

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการ
ความเสีย่ ง

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร
รพ.นครพิงค์

1.เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหาร PCT/ทีมนำ
ความเสีย่ งและความปลอดภัยที่ บุคลากรในรพ.
มีประสิทธิผลและประสาน
สอดคล้องกัน
2.เพื่อจัดการความเสีย่ งและ
สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
และผูร้ ับบริการ เจ้าหน้าที่และผู้
มาเยือน

ตัวชี้วัด

PCT/ทีมนำมีการ
นำข้อมูลมา
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ระบบงาน พัฒนา
งาน

1.ร้อยละความ
เสี่ยง/อุบตั ิการณ์
ได้รับการแก้ไข
2.ความเสี่ยงที่เคย
เกิดไม่เกิดซ้ำอีก
Never event
3.รพ.ไม่ถูกผู้ป่วย
ร้องเรียน
4.Simple /
มาตรฐานสำคัญ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์
80% ของ
หน่วยงาน
PCT/ทีม
นำได้มีการ
นำข้อมูล
มา
วิเคราะห์
เพื่อ
ออกแบบ
ระบบงาน
100%
0%
ลดลง
10% จาก
เดิม
100 %

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 64 กันยายน 65

ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท

นส.สุพรรพิลาศ
ไชยศรี

ตุลาคม 64 กันยายน 65

1.ค่าลงทะเบียนหลักสูตร สรพ.
นพ.ศิริพจน์
1,399 บาท x 2 หลักสูต =2,798 ศรีบัณฑิตกุล
บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
มื้อละ 30 บาท x 2 มื้อ x 100
คน x 3 วัน = 18,000 บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 1 มื้อ x 100 คน x 3 วัน
= 24,000 บาท
รวม 44,798 บาท
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ลำดับ

140

แผนงาน

โครงการส่งเสริมการ
ค้นหา และรายงานความ
เสี่ยง

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการ บุคลากรในรพ.
รายงานสืบหาสาเหตุ และ
ดำเนินการตอบสนองต่อ
อุบัติการณ์เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ และเหตุเกือบพลาดที่
ส่งผลต่อผู้ป่วย/ผูร้ ับบริการ
เจ้าหน้าที่ หรือผู้มาเยือน และ
นำไปสู่การพัฒนาการบริการที่ดี
ขึ้น
2.เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวคิด
หลักการบริหารความเสี่ยง
3.เพื่อให้มีการค้นหาและ
รายงานความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

จำเป็นทุกประเด็น
ที่ปฏิบัติและ
ติดตามผลลัพธ์
5.ความปลอดภัย
ในภาพรวม
6.ความถี่ในการ
รายงาน
ร้อยละของ
หน่วยงานที่มีการ
ค้นหาและส่ง
รายงานความเสี่ยง
(ในโปรแกรม
HRMS)

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
>80%

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 64 กันยายน 65

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 100 คน
x 3 วัน = 18,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 100 คน x 3 วัน
= 24,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท

นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล

>80%

>80%
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แผนงาน
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โครงการส่งเสริม
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บุคลากร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ (แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัช
กร พยาบาล
เทคนิคการแพทย์)
โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อให้การบริหารจัดการการขอ ทุกกลุ่มงาน
ขออนุมัติแผนงาน/
อนุมัติแผนงาน โครงการเป็นไป
โครงการ และการแจ้ง
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และ
สถานะแผนงานโครงการที่ รวดเร็ว
ผ่านการอนุมตั ิ
ผ่านระบบออนไลน์

143

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ
วัฒนธรรมความปลอดภัย และผูม้ าเยือนปลอดภัย
2.เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ตาม 2P Safety/
ปฏิบัติตามแนวทาง 2P Safety
มาตรฐานสำคัญจำเป็น 9
Goal
ข้อ
3.เพื่อสร้างความตระหนักและ
เห็นความสำคัญในความเสีย่ งที่
ป้องกันได้
โครงการพัฒนา
เพื่อให้มี application
antibiogram ของ
application
1. รพ.นครพิงค์ เพื่อช่วยใน
antibiogram
กบรพ ทำการเลือกใช้ยา
ปฏิชีวนะ

กลุ่มเป้าหมาย

PCT/ทีมนำ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 2P
Safety/มาตรฐาน
สำคัญจำเป็นที่
เป็นจุดเน้นบรรลุ
ตามเป้าหมาย

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
100%

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม 64 กันยายน 65

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อ
ละ 30 บาท x 2 มื้อ x 100 คน
x 3 วัน = 18,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80
บาท x 100 คน x 3 วัน =
24,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท

นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล

มี application
antibiogram
ของ
ร.พ. นครพิงค์

1 ครั้ง

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ไม่ใช้งบประมาณ

นางรัชนีย์
วงค์แสน

ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนา

ระดับ 4

ตุลาคม 64 –
กันยายน 65

ไม่ใช้งบประมาณ

นางรัตนมาลา
เทียมถนอม
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แผนงาน

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจในการลดแออัด
ลดระยะเวลารอคอย

145

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้มีระบบข้อมูลสนับสนุนให้ -แผนกผู้ป่วยใน
ผู้บริหารได้ใช้ตัดสินใจในการ
-แผนกผูป้ ่วยนอก
ดำเนินการตามนโยบายลดความ -ห้องฉุกเฉิน
แออัด ลดระยะเวลสรอคอย

โครงการอบรมความรู้ด้าน 1.เพื่อกำหนดแนวทางการการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเบิกเงินบำรุงและเงิน โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
งบประมาณ
2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิการของ
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปีงบประมาณ 2565
3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลนครพิงค์มีความรู้
และเข้าใจเรื่องระเบียบการเบิก
เงินบำรุงและเงินงบประมาณ

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ผู้รับความรู้
เข้าใจในระเบียบ
การเบิกเงินบำรุง
และเงิน
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ลดระยะเวลารอ
คอยผู้ป่วยนอกลง
ร้อยละ 10
ลดความแออัด
ผู้ป่วยในลดลงร้อย
ละ 10
1.ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
เข้าร่วม
2.ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์จะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี
65
ร้อยละ 10

ผู้เข้ารับ
การอบรม
ร้อยละ
100 มี
ความ
เข้าใจใน
ระเบียบ
การเบิก
จ่ายเงิน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

มกราคม 2564กันยายน 2565

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ไม่ใช้งบประมาณ

นางรัตนมาลา
เทียมถนอม

1. ค่าอาหารกลางวัน
80 บาท x 200 คน x 1 มื้อ
= 16,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 200 คน x 2 มื้อ
= 12,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 6 ชั่วโมง
= 3,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 31,600 บาท

หัวหน้ากลุ่ม
งานการเงิน

ภาคผนวก
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ผังขั้นตอน

รายละเอียด

ร่างทำโครงการ

จัดทำโครงการ ตามแนวทางการเขียนโครงการ ส่ง
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

-ฝ่าย/กลุ่มงานที่เสนอขอ

คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ และ
อนุ มั ติ โครงการในหลั ก การ/กลุ่ ม งานนโยบายและ
แผนงานรวบรวมเสนอต่อคณะกรรการเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอโครงการภายใน 1-2 วันหลังจากรับข้อเสนอ
ฝ่าย/กลุ่มงานจัดทำโครงการตามแนวทางการเขียน
โครงการ(แนวตั้ ง)และแผนงานโครงการ(แนวนอน)
จัดส่งให้กลุ่มงานนโยบายและแผนงานก่อนดำเนินการ
ประมาณ 1-2 เดือน ผ่านโปรแกรมจัดทำโครงการ
รวบรวม/ วิเคราะห์ โครงการนำเสนอและ ตรวจสอบ
เบื้ อ งต้ น ตามแนวทางการเขี ย นโครงการ หลั ก การ
และเหตุผล กลุ่มหมาย ฯลฯ ภาย 1-2 วัน
การเงิน ตรวจสอบ ระเบี ย บตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และ
รายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการ
สนั บ สนุ น ส่ งเสริม การจั ด บริก ารสาธารณสุ ข และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ และระเบี ยบ ของผู้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณ ภายใน 3-5 วัน
ดำเนิ น การแก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง ตามแนวทางรู ป แบบ
การเขียนโครงการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ฯ และระเบียบของงบผู้สนับสนุน
งบประมาณ *ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการแก้ไขของกลุ่ม
งานที่เสนอขอโครงการ
เสนอผ่านผู้บริหาร ลงนามโครงการ ดังนี้
- ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้ากลุ่มงาน/ประธานทีมนำ)
- ผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์)
- ผู้อนุมัติโครงการ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่) ภายใน 3-4สัปดาห์

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

รอการพิจารณา

จัดทำโครงการ

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล

ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง

รวบรวมเสนอผู้บริหาร/ลงนามอนุมัติโครงการ

แจ้งการอนุมัติโครงการ

ดำเนินการติดต่อกลุ่มงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ

-ฝ่าย/กลุ่มงานที่เสนอขอ

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ
-กลุ่มงานการเงิน

-กลุ่มงานที่เสนอขอ

- กลุ่มงานที่เสนอขอ
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ
- กลุ่มงานธุรการ

- ส่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติแก่เจ้าของ โครงการ
-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ทราบผล เพื่อดำเนินการ ภายใน 1-2วัน
แผนงานโครงการ
- กลุ่มงานพัสดุดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ
- กลุม่ งานพัสดุ
อุปกรณ์ ในโครงการ ก่อนดำเนินการโครงการ และรอ
รับของภายใน 10-14 วัน จึงจะดำเนินการได้
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ผังขั้นตอนการจัดทำและดำเนินการอนุมัตโิ ครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ผังขั้นตอน

ดำเนินการติดต่อกลุ่มงานการเงิน

การจัดทำหนังสือเชิญ /ขออนุมัติ
เป็นวิทยากร

สรุป/รายงาน
ดำเนินการตามโครงการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

- ก่อนดำเนินโครงการ ติดต่อกลุ่มงานการเงิน เรื่อง - กลุ่มงานที่เสนอขอ
ทำสัญญายืมเงิน 10-14 วัน ก่อนดำเนินโครงการ
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานการเงิน ดำเนินการเสนอบันทึกเงินสด
- กลุม่ งานที่เสนอขอ
(เช็ค) ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล และรอรับเช็ค ภายใน 5-7
วัน *กรณีงบจากโครงการ Service Plan รอรับเช็ค
ภายใน 10 -14 วัน
- เจ้าของโครงการ ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญ
-กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
วิทยากรภายนอกด้วยตนเอง โดยเสนอตามระบบงาน - กลุม่ งานที่เสนอขอ
ธุรการผ่านผู้บริหาร โดยสามารถสอบถามขั้นตอน
และข้อมูลแนวทางจาก กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร โทร
9317 ก่อนจะดำเนินการโครงการ 2 สัปดาห์
*กรณีวิทยากรเป็นบุคคลภายในโรงพยาบาล
1.ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาชีพพิเศษ/เฉพาะทาง จึงจะ
สามารถเชิญเป็นวิทยากรได้
2.ต้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเป็นวิทยากร
ดังกล่าว เสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ก่อน
ดำเนินการโครงการ และนำบันทึกแนบกับโครงการ
ทุกครั้ง
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้กลุ่ม
งานนโยบายและแผนงาน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
การดำเนินการ

- ฝ่าย/กลุ่มงานที่เสนอขอ

- คณะกรรมการบริหารโครงการฯ สรุปผลการ
ดำเนินงานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนคร
พิงค์

- คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ

เสนอผลการดำเนินการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………….………………… โรงพยาบาลนครพิงค์ โทร ……………….
ที่ ชม ๐๐๓๒.๒/
วันที่ ............................................
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําโครงการ
เรียน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
ด้วย งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน.....................................................................................................................
ได้จัดทำโครงการ.....................................................................................................................................................
โดยใช้งบประมาณจาก
งบกลุ่มงาน
งบกลาง
งบเงินบำรุงโรงพยาบาล
งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
งบอื่นๆ (ระบุ)..........................................................................
เป็นเงินจำนวนเงิน......................................บาท (..............................................................................)
และขอให้กลุ่มงานนโยบายและแผนดำเนินการดังนี้
ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ
เสนอโครงการตามขั้นตอน
ทั้งนี้ กลุ่มงาน/ฝ่าย.................................................................จะสรุปผลการดำเนินโครงการที่
จัดทำดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายใน ๑ สัปดาห์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(...............................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
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แนวทางการเขียนโครงการของโรงพยาบาลนครพิ งค์
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………

๑. หลักการและเหตุผล: การเขียนความเป็ นมาหรือภูมหิ ลัง (Background)และสภาพปั ญหา
- ระบุความเป็ นมาของโครงการ
- ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบนั
- ระบุสภาพปั ญหาหรือความต้องการ รวมทัง้ สาเหตุมาจากอะไร มีขอ้ มูลสนับสนุนให้ปรากฏ
ชัดเจน
- ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี้
- ระบุความสาคัญของโครงการทีจ่ ะมีต่อนโยบาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ………………………….
๒.๒……………………………
- ระบุผลลัพธ์ทค่ี าดหมายว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ เสร็จโครงการ (ทาโครงการนี้แล้วผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั คือ
อะไร )ควรเขียนให้อยูใ่ นรูปการลดหรือขจัดปั ญหาหรือพัฒนาสิง่ ทีต่ อ้ งการเพิม่ ขึน้ ระบุให้ชดั เจน
รัดกุม และสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
๓. เป้ าหมาย
๓.๑………………………………..
๓.๒…………………………………..
- เป็ นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบตั งิ านทีร่ ะบุในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ
เวลาและพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ านะบุเวลาทีผ่ ลงานจะแล้วเสร็จ
๔. พืน้ ทีด่ าเนินงาน
- ……………………………… (สถานทีจ่ ดั ระบุ ห้องให้ชดั เจน)

๕. กิจกรรม…
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๕. กิจกรรมและกระบวนการดาเนินงาน
๕.๑………………………………………..
๕.๒…………………………………………
- ระบุกจิ กรรมโครงการทัง้ หมด
- ระบุขนั ้ ตอนในการดาเนินกิจกรรม
- ระบุเทคนิคทีใ่ ช้ในการปฏิบตั กิ าร
๖. ระยะเวลาดาเนินงาน
- ระบุระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
๗. งบประมาณ
- ระบุแหล่งงบประมาณ และค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยยึดตามระเบียบค่าใช้จ่ายของ
กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินทีก่ าหนด

๘. ผูร้ บั ผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ
- ระบุชอ่ื บุคคลหรือคณะทางานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการโครงการ

๙. การติดตามและประเมินผล
๙.๑………………………………………..
๙.๒…………………………………………
- ระบุวธิ กี าร เกณฑ์วดั และระยะเวลา ทีจ่ ะติดตามโครงการ
- ระบุเกณฑ์ทจ่ี ะใช้ประเมินผล
๑๐. ผลทีค่ าด...
๑๐. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑๐.๑………………………………………..

159

๑๐.๒…………………………………………
- ระบุผลประโยชน์ทก่ี ลุ่มบุคคล หรือ พืน้ ที่ หรือสังคมโดยรวมจะได้รบั
- ระบุผลกระทบในด้านบวกทีจ่ ะตามมาจากโครงการ

ผูเ้ สนอโครงการ
........................................................

ลงชือ่

(......................................................)
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้ากลุม่ งานหรือประธานคณะทางาน
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชือ่ ......................................................
(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก )
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
โครงการ…..ระบุชอ่ื
โครงการ…................................................................................................…………..

ลงชือ่ .....................................................
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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หลักเกณฑ์ การจัดการประชุม / อบรมตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565
เพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด
ดังนั้นให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดประชุม/อบรม ตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 ให้ใช้แนวทางดังต่อไปนี้
1.การจัดการประชุม/อบรม
1.1 การจัดโครงการประชุมฯหรือโครงการอบรมฯ ที่จะต้องใช้เงินบำรุงหรืองบประมาณของโรงพยาบาล
จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติเบื้องต้น
1.2 ผู้ดำเนินการจัดการประชุม/ ฝึกอบรม ตรวจสอบช่วงเวลาที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จากนั้นให้เสนอขออนุมัติดำเนินการตามแผน โดยให้เสนอในรูปแบบโครงการตามรายละเอียด
แบบจัดทำโครงการ
2.สถานที่จัดประชุม/อบรม
2.1 การจัดประชุม/อบรม ให้ดำเนินการจัดในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ หากดำเนินการจัดประชุม
ในโรงพยาบาล ผู้จัดต้องดำเนินจองห้องประชุมและประสานงานเวชนิทัศน์ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง
ๆ สำหรับการประชุม
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม
3.1. การจัดประชุม / อบรม กรณีจัดการประชุมไม่ถึง 1 วัน สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้ 1 มื้อ ในอัตรา
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินมื้อละ 30 บาท/คน
3.2. การจัดประชุม / อบรม กรณีจัดการประชุมเต็มวัน ให้เบิกค่าอาหารว่างได้ 2 มื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินมื้อละ 30 บาท/คน/มื้อ ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินมื้อละ 80 บาท/คน และใช้เมนูสุขภาพ
ในการดำเนินการจัดประชุม/อบรม
3.3. การเบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทนวิท ยากร ให้ เบิ ก จ่ ายค่ าวิท ยากรเฉพาะกรณี ที่ เชิ ญ วิท ยากรจากภายนอก
โรงพยาบาลเท่านั้น โดยให้ใช้อัตราค่าวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วน
ราชการ
3.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริง ไม่เกินคนละ 30 บาท/ คน
โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุของโรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ กรณีมีเอกสารประกอบการ
ประชุม ให้จัดทำเป็น Electronic File ให้ผู้เข้าร่วมประชุม Download เพื่อประหยัดงบประมาณ
4.การดำเนินการหลังการจัดประชุม / อบรม / จัดทำโครงการ
4.1 ผู้จัดประชุม / อบรมจะต้องจัดทำแบบสรุปผลการจัดประชุม /อบรม ตามแบบฟอร์ม ส่งให้กับกลุ่มงาน
นโยบายและแผนงาน ภายใน 1 เดือน
5.การสนับสนุนจากกลุ่มงานนโยบายแลแผนงานในการจัดประชุม/อบรม
กลุ่มงานนโยบายและแผนงานจะให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการของฝ่าย/กลุ่มงานดังต่อไปนี้
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5.1. ตรวจสอบโครงการ และจัด แบบดำเนิ น การ ตามประกาศแจ้ งจาก สาธารณสุ ขจั งหวัด เชี ยงใหม่ /
ตรวจสอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
5.2. นำเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
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แบบสรุป/ประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ : ……………………………………………………………………………………..……………………………
๒. งบประมาณ : …………………บาท ( .............................................................. )
๓. แหล่งงบประมาณ : ( ) เงินบำรุงโรงพยาบาล ( ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ( ) งบ สปสช…………………
( ) อื่นๆ …………………………………………………………………
๔. ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ ………………………………………………………..เบอร์โทร……………………..
กลุ่มงาน…………………………………………………………………………………..
๕. โครงการนี้ ตอบสนอง
๕.๑ ยุทธศาสตร์ลำดับที่……………………………………………………………………………………………..…….….………
๕.๒ เป้าประสงค์ (ข้อที่)……………………………………………………………………….…………….……..…..……….…..
๕.๓ ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ KPI เรื่อง……………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…..
๖ . วิธีการดำเนินโครงการ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
๗. ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ………………………………………………………………….
ระยะเวลาที่ดำเนินการได้จริง (ระบุ วัน เดือน ปี)…………………………………………………………………….
๘. พื้นที่ดำเนินงาน(ระบุสถานที่)…………….…………………………………………………………………………..
๙. ผลการดำเนินงาน
( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก..................................................................................................................
( ) อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยดำเนินงานได้ร้อยละ…………………………ของกิจกรรมทั้งหมด
( ) ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมของโครงการ
- งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร …..…………………บาท ( .............................................................. )
- เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ……………………..บาท ( .............................................................. )
คิดเป็นร้อยละ ………………… ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามรายละเอียดดังนี้
๙.๑ กิจกรรมที่ ๑ ………………………………………………………………….……………… งบ…………………..บาท
๙.๒ กิจกรรมที่ ๒ …………………………………………………………………………………… งบ…………….……บาท
๙.๓ กิจกรรมที่ ๓ ……………………………………………………………………………….……งบ………..………..บาท
๙.๔ กิจกรรมที่ ๔ ……………………………………………………………………………………งบ…………….…….บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................บาท
(..........................................................................)
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๑๐.ผลลัพธ์โครงการตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ……………………………………………………………………………………………………
( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ เพราะ
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ……………………………………………………………………………………………………
( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ เพราะ..................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ขอที่ ๓ ……………………………………………………………………………………………………
( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ เพราะ
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
๑๒. ประโยชน์หรือผลลัพท์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ(หลังการจัดโครงการ)
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ผู้รายงาน
(ลงชื่อ)……………………………..………........
(ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............
(
)
(
)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้ากลุม่ งาน
............../.............../................
.............../.............../................

164 งบประมาณ ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
กลุม่ ........................................... โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อแผน โครงการ……………………………………………………………………………………………
สถานการณ์ สภาพปัญหา
- ระบุความเป็นมาของโครงการ ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปจั จุบัน
- ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุมาจากอะไร มีข้อมูลสนับสนุนให้ปรากฏชัดเจน
- ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี้ ระบุความสำคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน
- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ (ทำโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร )ควรเขียนให้อยู่ในรูปการลดหรือขจัดปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้น ระบุให้
ชัดเจน รัดกุม และสามารถปฏิบัติได้จริง

เป็นแผนเพื่อตอบสนอง O แก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ O นโยบายและปัญหาระดับชาติ O สร้างความเข็มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
O ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...........กลยุทธ์ที่.......................
แหล่งงบประมาณ
O เงินงบประมาณ O ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ระบุกองทุน).....................................O.เงินบำรุง O อปท. O อื่นๆ(ระบุ...............................)
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ
(แจงรายละเอียด)

กลุ่มงาน/ฝ่าย
รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ
ผู้รับผิดชอบ)
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ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน
(……………………………………………..)
หัวหน้ากลุ่มงาน

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน
(........................................)
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ )

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติ แผน
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หลักเกณฑ์การใช้งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ปีงบประมาณ 2565
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งบริการทาง
ทั น ตกรรมส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น ) แก่ ป ระชาชนไทยทุ ก สิ ท ธิ ทั้ งใน และนอกหน่ ว ยบริก าร (เฉพาะพื้ น ที่ เครื อ ข่า ย
โรงพยาบาลนครพิงค์ ; อำเภอเมืองเชียงใหม่ [เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่] และอำเภอแม่ริม)
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดการให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งเชิงรับ และเชิงรุกรวมถึงบริการเสริมให้
ประชาชนทุกสิทธิเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากขึ้น
1.2 เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มขององค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน และภาคเอกชนที่ ไม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร เพื่อดำเนินการหรือจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
1.3 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการแก้ปัญหาพื้นที่
1.4 สนับสนุนและส่งเสริมระบบ เพื่อลดปัญหา (gap) การเข้าถึงบริการ/ คุณภาพบริการรวมทั้งการ
กำกับติดตามและประเมินผล
2.การใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 การใช้จ่ายงบประมาณให้ดำเนินการตามนโยบายการประหยัดของโรงพยาบาล
2.2 สถานที่ จั ด การประชุ ม / ฝึ ก อบรมควรใช้ ห้ อ งประชุ ม ของโรงพยาบาลนครพิ ง ค์ / สถานที่ ข อง
หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม
2.3 การออกปฏิบั ติงาน หรือนิ เทศติดตามงานในพื้ นที่ ไม่สามารถเบิ กค่า ตอบแทน ค่าอาหาร และ
ค่าอาหารว่างได้
2.4 การจัดประชุม/ อบรม กรณีจัดการประชุมไม่ถึง 1 วัน สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้ 1 มื้อ ในอัตรา
ไม่เกินมื้อละ 30 บาท/ คน
2.5 การจัดประชุม/ อบรม กรณีจัดการประชุมเต็มวัน ให้เบิกค่าอาหารว่างได้ 2 มื้อ/ วัน ในอัตราไม่
เกินมื้อละ 30 บาท/ คน/ มื้อ ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกิน 80 บาท/ คน/ มื้อ
2.6 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายค่าวิทยากรเฉพาะกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอก
โรงพยาบาลเท่านั้น โดยให้ใช้อัตราค่าวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
ส่วนราชการ
2.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการประชุม/อบรม ให้ใช้จ่ายตามความเป็น
จริง โดยให้งานพัสดุของโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ

คู่มือการบันทึกแผนงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2565

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.เข้า MIS ของโรงพยาบาล
2.ที่เมนูด้านซ้ายมือ เลือก โปรแกรมจัดทำโครงการ

3. เข้าโปรแกรม จัดทำโครงการจะปรากฎดังภาพ

4.เลือก เมนูด้านซ้ายมือ → โครงการที่ได้รับอนุมัติ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อโครงการทั้งหมด

5. พิมพ์ค้นหาโครงการ โดยสามารถค้นรหัสโครงการ หรือ ชื่อโครงการ หรือ กลุ่มงาน เมื่อใส่คำค้น จะมีรายชื่อ
โครงการที่ได้รับอนุมัติปรากฏ ให้ เลือกโครงการโดย Double click ที่รหัสโครงการ

6. เมื่อ Double click ที่รหัสโครงการ จะปรากฏหน้าต่าง ให้บันทึกรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มให้ครบ
ทุกช่อง จากนั้นทำการ บันทึก

7. เมื่อทำการบัทึกแล้ว กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการ ตรวจสอบโครงการที่บันทึก และจะ
ดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบหาก โครงการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรืองบประมาณในโครงการไม่ถูกระเบียบ โดย
ผู้เสนอโครงการสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการ ว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ได้ที่หน้าโปรแกรม ใน
ช่อง สถานะ

8. โปรแกรมจะแสดงสถานะของโครงการว่า ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน

9.เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับโครงการและนำไปดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการเรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้รับผิดชอบ บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ ที่เมนู การประเมินผลโครงการหลังดำเนินการเสร็จสิ้น
แล้วเลือกรหัสโครงการที่ต้องการบันทึกรายงานผลการประเมินโครงการ ให้บันทึกตามแบบฟอร์มแล้วบันทึก

