ยุทธศาสตร์ที่ 2
Service Excellence

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพ บริการปฐมภูมเิ รือนจา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัติการ.. เพื่อดูแล ุขภาพผู้ต้องขังใ ้มีประ ิทธิภาพ และ นับ นุนการพัฒนา น่วยบริการเรือนจาใ ้ได้ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด ลัก/รอง..มีการใ ้บริการ ุขภาพที่จาเป็นต่อผู้ต้องขังอย่างมีประ ิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท) งบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1 โครงการพัฒนาและเ ริมศักยภาพการบริการ ุขภาพในเรือนจา
กกที่1.1 พัฒนาระบบบริการ
1.1.1 ออกใ ้บริการ ดูแล ุขภาพ
ผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเรือ้ รังโดยทีม
วิชาชีพ
1.1.2 คัดกรองด้าน ุขภาพ ในเรือนจา
- กลุ่มเ ี่ยงโรค DM/HT
- กลุ่มเ ี่ยง วัณโรค
- คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม
การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
1.1.3 นับ นุนยา และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา

นับ นุนการ ปฏิบัติงาน ผู้ต้องขังในเรือนจา
ของเรือนจาในการดูแล จัง วัดพะเยา
ุขภาพผู้ต้องขังใ ้มี
ประ ิทธิภาพ

ตค.62 - กย.63

6,000

เงิน
วั ดิการ
รพ.พะเยา

1,500

1,500

1,500

1,500 นาง ุจติ ิทธิ
ยุโณ , นางพวง
ทอง เจริญ
รา ฎร์

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพ บริการปฐมภูมเิ รือนจา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวมงบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

โครงการพัฒนาและเ ริมศักยภาพการบริการ ุขภาพในเรือนจา
กกที่1.1 พัฒนาระบบบริการ
ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ
1.1.1 ออกใ บ้ ริการ ดูแล ุขภาพผู้ต้องขังที่ปว่ ยด้วย
โรคเรื้อรังโดยทีม วิชาชีพ
1.1.2 คัดกรองด้าน ุขภาพ ในเรือนจา
- กลุ่มเ ี่ยงโรค DM/HT
- กลุ่มเ ี่ยง วัณโรค
- คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้าน
- การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
1.1.3 นับ นุนยา และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา

10คนx50บาทx12วัน

เงิน วั ดิการ
รพ.พะเยา

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กกที่ 1.4 พัฒนาระบบติดตามกากับและ นับการ
ดาเนินงานโดยคณะกรรมการดาเนินการระบบ
บริการ าธารณ ุข า รับผู้ต้องขังในเรือนจา
จัง วัดพะเยา
1.4.1 ตามความก้าว น้า การขึ้นทะเบียน น่วย
บริการปฐมภูมิ
1.4.2 มาตรฐาน รพ. ต.ติดดาว

ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

20คนx25บาทx1วัน

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 3 ไตรมา 4 รวมงบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เงิน วั ดิการ
รพ.พะเยา

500

500

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

1,500

1,500

1,500

2,000

6,500

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงิน วั ดิการ

1,500

1,500

1,500

2,000

6,500

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster; PCC) กลุม่ งาน การพยาบาลชุมชน ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา ปฐมภูมแิ ละองค์รวม
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร. เพื่อใ ้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึน้ และประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการ ุขภาพของตนเอง
ตัวชีว้ ัด ลัก/รอง. ขยาย น่วยบริการปฐมภูมแิ ละเครือข่าย น่วยบริการปฐมภูมเิ พิ่มขึน้
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา
งบประมาณ แ ล่ง
เป้า มาย/จานวน (ระบุเดือนที่
(บาท) งบประมาณ
ดาเนินการ)

1 โครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
กกที่1.1 ทบทวนโครง ร้างคณะทางานPCC
- ทบทวน/แต่งตั้งคกก
- มอบ มายบทบาทภารกิจคกก.

เพือ่ ใ ป้ ระชาชนได้รับการดูแล
ตาม ลักเวชศา ตร์ครอบครัว
รวมทัง้ ร้างเ ริมใ ป้ ระชาชนมี
ศักยภาพและมีความรู้ในการ
จัดการ ุขภาพของตนเอง

คณะกรรมการ
20 คน

ตค.62-มิย.63

ไม่ใช้งบ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก กลุ่มงาน การพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้าน การพยาบาล
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา..............
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร.....พัฒนาระบบบริการผู้ปวยนอก (Smart OPD)
ตัวชี้วัด ลัก/รอง เพิ่มประ ิทธิภาพการบริการ/อัตราความพึงพอใจ>85% ระยะเวลารอคอย(ยื่นบัตรถึงยื่นใบ ั่งยา)<60 นาที กรณีไม่มกี ารตรวจทาง ้องปฏิบัตกิ าร
โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ลาดับ
กิจกรรมดาเนินการ
1

ระบบจัดเก็บข้อมูลการคัด
กรอง(บุ รี/่ ุรา/แพ้ยา)การ
ตรวจวัด ัญญาณชีพ นน./
. โดยใช้ Digital
Technology (New
service Model)

1.เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพ 1.มีระบบจัดเก็บข้อมูลการ
ในการจัดเก็บข้อมูลการ คัดกรองและตรวจวัด
วัดในระบบบริ ารจัดการ ัญญาณชีพในระบบ
ข้อมูลผู้ป่วย
าร นเทศของ รพ.

ม.ค.-63

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
แ ล่ง
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
126,000บาท
เงิน
น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
(ซื้ออุปกรณ์
งบประมาณ
และนางพัชรี
รายละเอียด
(ศคอศ)
พวงมาลัย
ตาม
แบบฟอร์ม2)

2.เพิ่มความ ะดวก
2.ข้อมูลการตรวจวัด
รวดเร็ว ถูกต้องในการ
ัญญาณชีพของผู้ป่วยที่
วินิจฉัย ืบค้นและลด
จัดเก็บในระบบมีความ
ภาระงานที่ซ้าซ้อนในการ ถูกต้องแม่นย้า 100%
ปฏิบัติงาน

ม.ค.-63

/

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ลาดับ
กิจกรรมดาเนินการ
2

3

วัตถุประ งค์

เพิ่มความรวดเร็ว และ 2.1เพื่อลดเวลารอคอย
ความครอบคลุมการใช้งาน
โดยตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ
(ใช้Scaner bar code)

พัฒนาระบบคิวบริการ

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

1.มีการใช้ระบบการ
ลงทะเบียนด้วยตู้
ลงทะเบียนอัตโนมัติ
ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล

4,000(ซื้อ
อุปกรณ์
รายละเอียด
ตาม
แบบฟอร์ม2)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
แ ล่ง
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
เงิน
น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
งบประมาณ
และนางพัชรี
(ศคอศ)
พวงมาลัย

2.2เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพ 2.มีระบบการลงทะเบียน
การเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง รวดเร็วขึน้ โดยใช้เครือ่ ง
ถูกต้อง แม่นย้า
แกนบาร์โค้ด

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

2.3เพื่อเพิ่มช่องทางใ ้
ผู้รับบริการได้รับความ
ะดวกมากขึน้ และ
ลงทะเบียนเข้ารับบริการ
ได้รวดเร็วขึน้

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

3.1เพื่อบริ ารจัดการคิว 1.มีระบบนัดและจัดคิว
ใ ้มีประ ิทธิภาพ
บริการครอบคลุมทุกโอพีดี
โดยเริม่ เฟ 1 OPD
GP&MED

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

1.มีระบบนัดเป็นช่วงเวลา 3.2เพื่อลดความแออัด

ต.ค.-62

/

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ลาดับ
กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

2.มีระบบจัดคิวบริการโดย 3.3เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
น้าเทคโนโลยีมาใช้
ของผู้รับบริการและลดข้อ
ร้องเรียนเรือ่ งระบบบริการ

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

3.แจ้งข้อมูลการรับบริการ
ตามคิวบริการผ่านจอ
Display แ ดงคิวและเ ียง
แจ้งคิวบริการ

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

4

กระจายผู้มารับบริการและ 4.1เพื่อลดความแออัด
เพิ่มการจัดบริการคลินิก
ของผู้รับริการในคลินิก
เฉพาะทาง
เฉพาะทางต่างๆ

5

พัฒนาระบบบริการงาน
ตรวจ ุขภาพ WELLNESS
CENTER

5.1เพื่อจัดระบบบริการ
งานตรวจ ุขภาพใ ้
ะดวกเข้าถึงบริการได้ง่าย

1.มีแพทย์เฉพาะทางออก
ตรวจเป็นช่วงเวลา

ต.ค.-62

/

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท/
นางพัชรี
พวงมาลัย/นาง
กรรณิการ์ ุวรรณกูล
/

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท/
นางพัชรี
พวงมาลัย/นาง
กรรณิการ์ ุวรรณกูล

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ลาดับ
กิจกรรมดาเนินการ

วัตถุประ งค์

โดยจัดบริการตรวจ ุขภาพ 5.2เพิ่มรายได้จากการ
เชิงรุกเพิ่มขึน้ /จัดท้า
ใ ้บริการตรวจ ุขภาพ
แพคเกจการตรวจใ ้
ครอบคลุมและตอบ นอง
ความต้องการของผู้รับการ
ตรวจ ุขภาพ/จัดช่องทาง
การใ ้ผู้ป่วยเข้าถึงการ
บริการและจองคิวบริการ
ตรวจ ุขภาพโดยใช้ช่องทาง
เทคโนโลยี าร นเทศเพิ่มขึน้

6

ร่วมพัฒนาระบบบริการ ่ง
ต่อผู้ป่วย/ระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่าย
ระบบบริการ ุขภาพ

เป้า มาย/จานวน

เพิ่มรายได้เป็น 500,000
บาทต่อเดือน

6.1เพื่อพัฒนาระบบ
มีระบบการบันทึก / ่งต่อ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยRefer
ข้อมูลอย่างมีประ ิทธิภาพ
และเพิ่มประ ิทธิภาพการ และน้ามาวิเคราะ ์ผลได้
เชื่อมโยงข้อมูล ใ ้
ครอบคลุม ครบถ้วน
และวิเคราะ ์ผลได้

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณ
เดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
แ ล่ง
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
/
น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท/
นางพัชรี
พวงมาลัย/นาง
กรรณิการ์ ุวรรณกูล

น.พ.ณัฐวุฒิ จันโท
และนางพัชรี
พวงมาลัย

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาและเพิ่มประ ิทธิภาพบริการผู้ป่วยใน (IPD)

ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ

Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา.................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร..เพื่อลดอัตราการครองเตียงเพื่อใ ้เกิดอัตราการการ มุนเวียนเตียงและ เพิ่ม AdjRWในผู้ป่วยกลุม่ โรคที่ าคัญและ ัตถการที่ าคัญ
ตัวชีว้ ัด ลัก/รอง .AdjRWในผู้ป่วยกลุม่ โรคที่ าคัญและ ัตถการที่ าคัญ เพิ่มมากขึน้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนทีด่ าเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4

ผูร้ ับผิดชอบ

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพคณะทางาน
กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะทางาน IPD ของ เพือ่ างแผนการดาเนินงานและ
โรงพยาบาลพะเยา
กากับติดตาม

25คน *6ครั้ง ตค .62 - กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

คณะทางาน IPD

บรูณาการ
ร่ มกับ น่ ยงานที่
เกี่ย ข้อง

ั น้า ICU &
SICU

2 การพัฒนาระบบบริการผูป้ ว่ ยในใ ม้ ีคุณภาพทีเ่ มาะ ม
2.1 การเข้าถึงบริการผู้ป่ ยในอย่างมีคุณภาพ
และเ มาะ ม
กิจกรรมที่ 2.1.1 เพิม่ ักยภาพในการ
ใ บ้ ริการของ ICU & SICU

1.เพือ่ ลดอัตราการรอคอยเตียง
ICU
2.turn over rate in ICU ูงขึ้น

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนทีด่ าเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4

ผูร้ ับผิดชอบ

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
กิจกรรมที่ 2.1.2 จัดประชุมคณะทางาน OR ผู้ป่ ยได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินตาม
criteria of E & U patients
มาตรฐาน

บรูณาการ
ร่ มกับ น่ ยงานที่
เกี่ย ข้อง

ั น้า OR

กิจกรรมที่ 2.1.3 จัดประชุมคณะทางาน
พัฒนา อ้ งพิเ

บรูณาการ
ร่ มกับ น่ ยงานที่
เกี่ย ข้อง

ั น้า อ้ งพิเ

กิจกรรมที่ 2.2.1 พัฒนา ักยภาพเจ้า น้าที่ 1.เพิม่ ักยภาพเจ้า น้าทีใ่ น
ใน specific unit
specific unit

บรูณาการ
ร่ มกับ น่ ยงานที่
เกี่ย ข้อง

ทีม PCT

กิจกรรมที่ 2.2.2 trace น้างานโดยทีม IS เยี่ยม าร จและติดตามการ
ของโรงพยาบาล
พัฒนาคุณภาพใ ไ้ ด้ตามมาตรฐาน

บรูณาการ
ร่ มกับ น่ ยงานที่
เกี่ย ข้อง

ทีม HA

กิจกรรมที่ 2.2.3 พัฒนาคุณภาพงานค าม
เ ี่ยงในกลุ่มโรคทีเ่ ี่ยง ูง

บรูณาการ
ร่ มกับ น่ ยงานที่
เกี่ย ข้อง

ทีม RM

1.เพิม่ อัตราการครองเตียง อ้ ง
พิเ
2.ลดอัตราการรอคอย อ้ งพิเ

2.2 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่ ยในใ ม้ ีค าม
ปลอดภัย

3

1.เพิม่ อัตรการรายงานเ ตุการณ์
E up
2. เพิม่ อัตราการทารายงาน RCA

พัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแลผูป้ ว่ ยเฉพาะทาง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Care System :ECS) กลุม่ งานเวชศา ตร์ฉุกเฉิน ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา......อุบัติเ ตุฉุกเฉิน
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัติการ.เพื่อพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์ ER คุณภาพ
ตัวชีว้ ัด ลัก/รอง..... 1. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
2.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3 อัตราการเ ียชีวิตของผูป้ ่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัว่ โมง
4. จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ม่ฉุกเฉินใน ้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

โครงการพัฒนาระบบการรัก าพยาบาลฉุกเฉินคุณภาพ (ECS)
1.1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กก.ที1่ .1.1 ตร จประเมินตั รถยนต์และ เพือ่ ประเมินค ามพร้อมและค าม
ปลอดภัยของรถและอุปกรณ์กู้ชีพใ ้
อุปกรณ์กชู้ ีพประจารถ EMS
เป็นไปตามมารตรฐาน
โรงพยาบาลพะเยา และลูกข่าย

เป้า มาย/
จานวน

25 คน/ปีละ 1
ครัง้ /ครัง้ ละ 3
นั

งบประมาณ
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ไตรมา 2
ไตรมา 3
ไตรมา 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ค.63

11,250

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

ธค.62,มีค.63
มิย.63, กย.63

33,600

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

8,400

8,400

20 คน/ปีละ 6 ตค.62, ธค.62 ,
ครัง้ /ครัง้ ละ 1 กพ.63, เมย.63
นั
มิย.63, ค.63

3,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

1,000

500

กก.ที1่ .1.2 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
EMS day ระ า่ งโรงพยาบาลพะเยา
และกูช้ ีพกูภ้ ัยเครือข่าย

เพือ่ นาเ นอผลงานตามตั ชี้ ดั ชี้แจง 70 คน/ปีละ 4
นโยบาย และเ ริม ร้างค าม ัมพันธ์ ครัง้ /ครัง้ ละ 1
ที่ดีระ า่ ง น่ ยปฏิบัติการการแพทย์
นั
ฉุกเฉินทุกระดับ

กก.ที1่ .1.3 ประชุมประเมินปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (Audit EMS)

เพือ่ ประเมินผลงานตามตั ชี้ ดั
ร มทั้ง เิ คราะ ์ปัญ าที่เกิดขึ้นก่อน
และระ า่ งปฏิบัติงาน

1.2 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ ย ่งต่อ

ระยะเวลา
(ระบุเดือนที่
ดาเนินการ)

ผูร้ ับผิดชอบ

11,250

ขญ
ั เรือน

8,400

8,400

ุรภาพรรณ

1,000

500

กรรณิการ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

กก.ที1่ .2.1 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพือ่ ร้างค ามเข้าใจ และรับฟัง
ระบบ Ambulance operation center ปัญ า เพือ่ พัฒนาระบบการ
(AOC) ระ า่ งโรงพยาบาล
ติดตาม ญ
ั ญาณชีพผูป้ ่ ยขณะ ่ง
ต่อใ ้มีประ ิทธิภาพ

เป้า มาย/
จานวน
20 คน/ปีละ 1
ครัง้ /ครัง้ ละ 1
นั

1.3 พัฒนาระบบการ อื่ ารประชา ัมพันธ์
กก.ที1่ .3.1 จัดทา อื่ ประชา ัมพันธ์ 1669 ประชา ัมพันธ์ 1669 เชิงรุก และ ประชาชน 300
และอาการแ ดงทีเ่ ป็นภา ะฉุกเฉิน /fast เพิม่ การเข้าถึงระบบบริการ
คน/ปีละ 1 ครัง้
track แก่ประชาชนกลุม่ เ ยี่ งใน
การแพทย์ฉกุ เฉิน
โรงพยาบาล
1.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการข้อมูล
กก.ที1่ .4.1 ประชุมประเมินและ
ตร จ อบค ามถูกต้องของแบบบันทึก
ทางการพยาบาล (audit CPR)

ระยะเวลา
(ระบุเดือนที่
ดาเนินการ)
กพ.63

งบประมาณ
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ไตรมา 2
ไตรมา 3
ไตรมา 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
3,000

3,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

พย.62

12,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

12,000

ผูร้ ับผิดชอบ
เนตรนภา/
กรรณิการ์

า นา

เพือ่ ทบท น และตร จ อบแน
ทางการประเมินและดูแลรัก า
ผูป้ ่ ยทีไ่ ม่มีชีพจร

20 คน/ปีละ 12
ครัง้ /ครัง้ ละ 1
นั

ทุกเดือน

6,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

1,500

1,500

1,500

1,500

นิภาพร

กก.ที1่ .4.2 ประชุมประเมินและ
ตร จ อบค ามถูกต้องของแบบบันทึก
ทางการพยาบาล (audit triage)

เพือ่ ทบท น และตร จ อบแน
ทางการประเมินผูป้ ่ ยเบือ้ งต้น

20 คน/ปีละ 6
ครัง้ /ครัง้ ละ 1
นั

พย.62 มค.63
มีค.63 พค.63
กค.63 กย.63

3,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

500

1,000

500

1,000

รี กุล

กก.ที1่ .4.3 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และทบท นการพยาบาลผูป้ ่ ยระ า่ ง
น่ ยงาน (RCA)

เพือ่ ทบท นแน ทางการประเมิน
และดูแลรัก าผูป้ ่ ยทีเ่ กิดค าม
เ ยี่ ง

20 คน/ปีละ 4
ครัง้ /ครัง้ ละ 1
นั

ธค.62 มีค.63
มิย.63 กย.63

2,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

500

500

500

500 นธยา/นิภาพร

กก.ที1่ .4.4 ประชุมภายในเพือ่ จัดทาข้อมูล เพือ่ ร มร มข้อมูล าร นเท
และ ถิติตั ชี้ ดั ECS คุณภาพ
กากับ ติดตาม และ รุปผลการ
ดาเนินงาน นาไป กู่ าร เิ คราะ ์
และพัฒนาต่อไป

20 คน/ปีละ 12
ครัง้ /ครัง้ ละ 1
นั

ทุกเดือน

6,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

1,500

1,500

1,500

1,500 ผ่องพรรณ (ค)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
กก.ที1่ .4.5 ประชุมภายในเพือ่ จัดทา
ข้อมูลและรายงาน ถิติต่อ ูนย์อาน ย
ค ามปลอดภัยทางถนน จัง ดั พะเยา

วัตถุประ งค์

30 คน/ปีละ 2
ครัง้ /ครัง้ ละ 1
นั

ระยะเวลา
(ระบุเดือนที่
ดาเนินการ)
ธค.62 เมย.63

งบประมาณ
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ไตรมา 2
ไตรมา 3
ไตรมา 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
3,600
3,600

7,200

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

2คน/65,000
ต่อคน

130,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กก.ที1่ .5.2 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง
าขาการพยาบาลเพือ่ จัดการระบบการ
ดูแลผูป้ ่ ยบาดเจ็บ (Trauma &
emergency nurse coordinator)

2คน/45,000
ต่อคน

90,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กก.ที1่ .5.3 อบรม ลัก ูตรการช่ ยชี ติ
ขัน้ ูง (ACLS provider)

20คน/5,500 ไตรมา ละ 4 คน
ต่อคน

88,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

22,000

กก.ที1่ .5.4 อบรม ลัก ูตรต่ออายุใบ
ประกา นียบัตรการช่ ยชี ติ ขัน้ ูงการ
ช่ ยชี ติ ขัน้ ูง (ACLS provider
renewal)

1คน/3,300ต่อ
คน

3,300

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

3,300

กก.ที1่ .5.5 อบรม ลัก ูตรครูผู้ อนการ
ช่ ยชี ติ ขัน้ พืน้ ฐาน า รับบุคลากรทาง
การแพทย์ (BLS instructor)

2คน/10,000
ต่อคน

20,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

1.5 พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
กก.ที1่ .5.1 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง
าขาการพยาบาลเ ชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)

เพือ่ ทบท นและทาค ามเข้าใจ
แน ทางการจัดทาข้อมูลและ
รายงาน ถิติอุบัติเ ตุทางถนนต่อ
จัง ดั ทีถ่ ูกต้องและร ดเร็ ใน
ทิ ทางเดีย กัน

เป้า มาย/
จานวน

130,000

ผูร้ ับผิดชอบ
กาญจนา

พรรณี

90,000

22,000

22,000

พรรณี

22,000

พรรณี

พรรณี

10,000

10,000

พรรณี

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา
(ระบุเดือนที่
ดาเนินการ)

งบประมาณ
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ไตรมา 2
ไตรมา 3
ไตรมา 4
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
8,000

ผูร้ ับผิดชอบ

กก.ที1่ .5.6 การดูแลผูป้ ่ ยฉุกเฉินและการ
จัดการทางการแพทย์ใน ถานการณ์ า
ธารณภัย

2คน/4,000ต่อ
คน

8,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กก.ที1่ .5.7 การดูแลผูบ้ าดเจ็บก่อนถึง
โรงพยาบาล (PHTLS)

1คน/10,000
ต่อคน

10,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000

พรรณี

กก.ที1่ .5.8 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่ ย
ช่ ยชี ติ ผูป้ ่ ยขัน้ ูง า รับผูบ้ าดเจ็บ
รุนแรง (ATLS)

1คน/10,000
ต่อคน

10,000

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000

พรรณี

2 ใบ

2,500

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

มิย.63

40,500

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กค.63

4,500

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

1.6 พัฒนาระบบ นับ นุนการจัดบริการ น่ ยอุบัติเ ตุและฉุกเฉิน
กก.ที1่ .6.1จัดซือ้ กระเป๋าอุปกรณ์
ขยายงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน EMS
2

เป้า มาย/
จานวน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนเพือ่ พัฒนาทัก ะบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการช่ ยฟืน้ คืนชีพ เพือ่ กระจายค ามรู้ และ
ประชาชน 90
ขัน้ พืน้ ฐานแก่ประชาชน
เ ริม ร้างค ามมัน่ ใจในการช่ ย
คน/ปีละ 1
ฟืน้ คืนชีพอย่างถูกต้องและมี
ครัง้ /ครัง้ ละ 3
ประ ิทธิภาพ
นั
2.2 อบรมฟืน้ ฟูค ามรูก้ ารอ่านคลืน่ ไฟฟ้า เพือ่ ทบท นค ามรู้ และพัฒนา
ั ใจเบือ้ งต้น
ักยภาพของบุคลากร
2.3 ซ้อมแผนอุบัติภัย มู่

เพือ่ เตรียมค ามพร้อมเจ้า น้าที่
ทุกระดับในการตัง้ รับ ถานการณ์
ฉุกเฉิน

15 คน/ปีละ 1
ครัง้ /ครัง้ ละ 2
นั

พรรณี

พรรณี

40,500

กรรณิการ์

4,500

ภัทร์นฤน

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (Emergency Care System :ECS) กลุม่ งานเวชศา ตร์ฉกุ เฉิน ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/วัน/
ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

25 คนx70บาทx3 นั
25 คนx 25 บาท x 3 นั
25 คนๆละ30 บาท
70คนx70บาทx4ครั้ง
70 คนx 25 บาท x 4ครั้ง
20 คนx 25 บาท x 6ครั้ง

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน
กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน
กองทุ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

อา ารกลาง นั 1 มือ้
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
ค่า ั ดุจดั ประชุม

20คนx70บาทx1ครั้ง
20 คนx 25 บาท x 1ครั้ง
20 คน / 30 บาทต่อคน

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

ค่าจ้างทา อื่ ประชา มั พันธ์เป็น
ปฏิทนิ 300 ชุด

ประชาชน 300 คนๆละ40
บาท

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบการรัก าพยาบาลฉุกเฉินคุณภาพ (ECS)
1.1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
กก.ที1่ .1.1 ตร จประเมินตั รถยนต์และอุปกรณ์กู้ ค่าอา ารกลาง นั 1มือ้
ชีพประจารถ EMS โรงพยาบาลพะเยา และลูกข่าย ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
ค่า ั ดุจดั ตร จ อบรถ
กก. ที1่ .1.2 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ EMS day อา ารกลาง นั 1 มือ้
ระ า่ งโรงพยาบาลพะเยา และกูช้ พี กูภ้ ยั เครือข่าย ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
กก. ที1่ .1.3 ประชุมประเมินปฏิบตั กิ ารการแพทย์ ค่าอา าร า่ ง 1 มือ้
ฉุกเฉิน (Audit EMS)
1.2 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ ย ง่ ต่อ
กก.ที1่ .2.1 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระบบ
Ambulance operation center (AOC) ระ า่ ง
โรงพยาบาล
1.3 พัฒนาระบบการ อื่ ารประชา มั พันธ์
กก.ที1่ .3.1 จัดทา อื่ ประชา มั พันธ์ 1669 และ
อาการแ ดงทีเ่ ป็นภา ะฉุกเฉิน/fast track แก่
ประชาชนกลุม่ เ ยี่ งในโรงพยาบาล
1.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการข้อมูล

ไตรมา 1
ตค -ธค.62

4,900
3,500
1,000

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 2
ไตรมา 3
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63

3,500
500

1,400
1,000
600
12,000

4,900
3,500
1,000

ไตรมา 4
กค.-กย.63

5,250
3,750
2,250
4,900
3,500
500

รวมงบประมาณ

5,250
3,750
2,250
14,700
14,000
3,000

1,400
1,000
600
12,000

ลาดับ

2

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/วัน/
ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ไตรมา 2
ไตรมา 3
ไตรมา 4
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ตค -ธค.62
1,500
1,500
1,500
1,500

รวมงบประมาณ

กก.ที1่ .4.1 ประชุมประเมินและตร จ อบค าม
ถูกต้องของแบบบันทึกทางการพยาบาล (audit
CPR)

ค่าอา าร า่ ง 1 มือ้

20 คนx25บาทx12ครั้ง

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กก.ที1่ .4.2 ประชุมประเมินและตร จ อบค าม
ถูกต้องของแบบบันทึกทางการพยาบาล (audit
triage)

ค่าอา าร า่ ง 1 มือ้

20 คนx25บาทx6ครั้ง

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

500

1,000

500

1,000

3,000

กก.ที1่ .4.3 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
ทบท นการพยาบาลผูป้ ่ ยระ า่ ง น่ ยงาน
(RCA)

ค่าอา าร า่ ง 1 มือ้

20 คนx25บาทx4ครั้ง

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

500

500

500

500

2,000

กก.ที1่ .4.4 ประชุมภายในเพือ่ จัดทาข้อมูล และ
ถิตติ ั ชี้ ดั ECS คุณภาพ

ค่าอา าร า่ ง 1 มือ้

20 คนx25บาทx12ครั้ง

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

กก.ที1่ .4.5 ประชุมภายในเพือ่ จัดทาข้อมูลและ
อา ารกลาง นั 1 มือ้
30 คนx70บาทx2ครั้ง
รายงาน ถิตติ อ่ ูนย์อาน ยค ามปลอดภัยทาง
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
30คนx25บาทx2ครั้ง
ถนน จัง ดั พะเยา
ร มงบประมาณทัง้ นิ้ คกที1่
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและซ้อมแผนเพือ่ พัฒนาทัก ะบุคลากรด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน
กก.ที2่ .1อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารช่ ยฟืน้ คืนชีพขัน้
อา ารกลาง นั 1 มือ้
90 คนx70บาทx3 นั
พืน้ ฐานแก่ประชาชน
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
90 คนx25บาทx3 นั
ค่า ั ดุจดั ประชุม
90 คนๆละ30บาทx3 นั
กก.ที2่ .2อบรมฟืน้ ฟูค ามรู้การอ่านคลืน่ ไฟฟ้า
อา ารกลาง นั 1 มือ้
15 คนx70บาทx2 นั
ั ใจเบือ้ งต้น
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
15 คนx25บาทx2 นั
ค่า ั ดุจดั ประชุม
15 คนๆละ30บาทx2 นั
กกที2่ .3 ซ้อมแผนอุบตั ภิ ยั มู่

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

2,100
1,500
29,000

11,500

2,100
1,500
17,000

24,650

4,200
3,000
82,150

2,100
1,500
900

18,900
13,500
8,100
2,100
1,500
900

กก.ที2่ .3.1 ประชุมคณะทางานเพือ่ จัดทาแผน
เผชิญเ ตุ

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

อา ารกลาง นั 1 มือ้
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้

50 คนx70บาทx1 นั
50 คนx25บาทx1 นั

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน
กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

18,900
13,500
8,100

3,500
2,500

6,000

3,500
2,500

ลาดับ

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/วัน/
ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

50 คนx70บาทx1 นั
50 คนx25บาทx1 นั
50 คนๆละ60 บาท
120 คนx70บาทx1 นั
120 คนx25บาทx1 นั
40 คน/100บาทต่อคน

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กก.ที2่ .3.4 ประชุมคณะทางานถอดบทเรียนซ้อม อา ารกลาง นั 1 มือ้
แผนภาค นาม (AAR)
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้

50 คนx70บาทx1 นั

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กก.ที2่ .4 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการรับมือผูป้ ่ ยทีม่ ี อา ารกลาง นั 1 มือ้
พฤติกรรมก้า ร้า รุนแรง
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
กก.ที2่ .5อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนา ักยภาพ อา ารกลาง นั 1 มือ้
พยาบาลและเจ้า น้าทีร่ ะ า่ ง ง่ ต่อผูป้ ่ ย
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้

45 คนx70บาทx2 นั
45 คนx25บาทx2 นั
45 คนx70บาทx1 นั

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ
กก.ที2่ .3.2 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการคัดแยก
ผูบ้ าดเจ็บกรณีอบุ ตั ภิ ยั มู่ (table top)
กก.ที2่ .3.3 ซ้อมแผนภาค นามรับอุบตั ภิ ยั มู่
โรงพยาบาล

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
อา ารกลาง นั 1 มือ้
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
ค่าถ่ายเอก ารภาพผูป้ ่ ยจาลอง
อา ารกลาง นั 1 มือ้
ค่าอา าร า่ ง 2 มือ้
ค่าตอบแทนผูป้ ่ ยจาลอง

ร มงบประมาณทัง้ นิ้ คกที่ 2
รวมงบประมาณทัง้ นิ้
รวมงบประมาณทัง้ นิ้ กองทุนการแพทย์ฉกุ เฉิน

50 คนx25บาทx1 นั

45 คนx25บาทx1 นั

ไตรมา 1
ตค -ธค.62

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

กองทุน
การแพทย์
ฉุกเฉิน
กองทุ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 2
ไตรมา 3
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63
3,500
2,500
3,000
8,400
6,000
4,000

ไตรมา 4
กค.-กย.63

3,500
2,500
3,000
8,400
6,000
4,000

3,500

3,500

2,500

2,500

3,150

6,300
4,500
3,150

2,250

2,250

6,300
4,500

29,000
29,000

44,200
55,700
55,700

รวมงบประมาณ

51,900
68,900
68,900

4,500
29,150
29,150

100,600
182,750
182,750

แผนปฏิบัตกิ ารเปิดคลินิกใ ้คาปรึก าการใช้กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
ประเด็น .กัญชาทางการแพทย์.....
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
อดคล้อง Service Plan าขา................................................
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั ิการ....การจัดบริการคลินิกใ ค้ าปรึก าการใช้กัญชาทางการแพทย์
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง ..เพิม่ ประ ิทธิภาพการบริการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

1 การจัดบริการคลินิกใ ค้ าปรึก าการใช้
กัญชาทางการแพทย์
1.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
จัดบริการ

ัตถุประ งค์
เพื่อจัดบริการใ ้
คาปรึก าการใช้
กัญชาทางการแพทย์

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จาน น
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน
ไตรมา 1

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ต.ค.-62

ไม่ใช้
งบประมาณ

/

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ า
แนวทางในการดาเนินงานและจัดทีม
บุคลากรประจาคลินิก

พ.ย.-62

ไม่ใช้
งบประมาณ

/

1.3 เปิดบริการคลินิกคลินิกใ ้
คาปรึก าการใช้กัญชาทางการแพทย์

พ.ย.-62

ไม่ใช้
งบประมาณ

/

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน คัดกรอง ัณโรค กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ภารกิจด้าน. ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพะเยา
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา. ัณโรค
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร เพือ่ พัฒนาการดาเนินการค้น ารัก า ่งต่อ ผู้ป่ ย ัณโรคปอด
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง..อัตราการค้นพบผู้ป่ ย ัณโรคปอดรายใ ม่ และ อัตราค าม าเร็จของการรัก า ัณโรคปอดรายใ ม่
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรมดาเนินการ
1 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่ ย ัณโรค
1.1 PM ตามประเภทกลุ่มเ ี่ยงกา นด
กลุ่มเป้า มาย
1.2 ่งกลุ่มเป้า มายคัดกรองโดยวิธี CXR

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา (ระบุ
เดือนที่ดาเนินการ)

1.เพื่อเพิ่มความ
ครอบคลุมการคัดกรอง
2.เพื่อใ ผ้ ู้ปว่ ยได้รับการ
รัก าเร็วขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
1.3 ่งอ่านฟิลม์โดยเทคโนโลยี AI

ACF 5,701 ราย ตค.62 - กย.63
PCF 4,564ราย

29,049 เงินบารุง รพ.
พะเยา P25

1.4 ่งตรวจ Sputum รายที่ผิดปกติ
ไม่ใช้งบประมาณ

16,133

12,916

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานคัดกรองวัณโรค กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ภารกิจด้าน. ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพะเยา
Service Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ง่ เ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

1.3 ่งอ่านฟิลม์โดยเทคโนโลยี AI

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ค่าจ้างเ มาอ่านฟิลม์ รายละประมาณ
2.83 บาท รวมเงิน 29,049 บาท

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น
รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

จานวนเงิน(บาท)
เป้า มาย /จานวน (ระบุ
รวม
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/ แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
วัน/ครัง้ ) ที่ใช้งบ
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ตค -ธค.62

ACF 5,701 ราย, PCF
4,564ราย

เงินบารุง รพ.
พะเยา P25

12,916

16,133
16,133
16,133

-

12,916
12,916

29,049
-

29,049
29,049

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน ขุ ภาพจิตและยาเ พติด กลุ่มงานจิตเ ชและยาเ พติด ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา.... ขุ ภาพจิตและจิตเ ช
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั กิ าร.เพื่อผู้ปุ ยเข้าถึงบริการ ขุ ภาพจิตและยาเ พติด ..
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง...ลดอัตราการฆ่าตั ตายและการเ พซ้า..
โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ

ัตถุประ งค์

ระยะเ ลา (ระบุ
เปูา มาย/จาน น
งบประมาณ (บาท)
เดือนที่ดาเนินการ)

แ ล่ง
งบประมาณ

1 โครงการ ัคซีนใจดูแลเจ้า น้าที่ที่ เพื่อใ บ้ ริการด้าน
150คน
มีค ามเ ี่ยงต่อปัญ า ขุ ภาพจิต ความรู้ในการดูแล
บูรณาการ
่งเ ริมและป้องกันการ ร่วมกับงาน HR
เกิดปัญ า ุขภาพจิต แต่งบกิจกรรมอยู่
อันจะนาไป ู่การฆ่าตัว ใน SP จิตเวช
ตาย
และจิตเวช

มค.-มีค.63

26,950

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

2 โครงการฝึกทัก ะเจ้า น้าที่ใน
การประเมินภา ะซึมเ ร้า

มค.-มีค.63

15,600

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

เพื่อเพิ่ม มรรถนะ
พยาบาล และ
บุคลากรในการดูแล
เจ้า น้าที่
ผู้ปว่ ยที่มคี วามเ ี่ยงต่อ ผู้เกี่ยวข้อง100คน
การฆ่าตัวตาย

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
มค.-มีค.63
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
26,950
กลุม่ งานจิต
เวชและยา
เ พติด

15,600

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ

ัตถุประ งค์

ระยะเ ลา (ระบุ
เปูา มาย/จาน น
งบประมาณ (บาท)
เดือนที่ดาเนินการ)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

3 โครงการดูแลผู้ปุ ยจิตเ ชเรื้อรังในชุมชน
3.1ทากลุ่มจิตบาบัคดผู้ปว่ ยและ
ญาติโรคจิตเภทเรื้อรัง

เพื่อ นับ นุนใ ผ้ ู้ปว่ ย ผู้ปว่ ยจิตเวชเรื้อรัง
จิตเวชเรื้อรังได้รับ
ในพื้นที่ 40ราย
บริการต่อเนื่องในชุมชน และโรงพยาบาล

มค.-มีค.63

3.2ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่องการ
ฟื้นฟู ุขภาพผู้ปว่ ยจิตเวชเรื้อรังใน
ชุมชน

38,400

กองทุนจิตเวช
เรื้อรัง ป ช.

52,800

3.3 ชุดนิทรรศการการดูแลผู้ปว่ ยจิต
เวชเรื้อรัง

มค.-มีค.63

21,000

38,400

52,800

กองทุนจิตเวช
เรื้อรัง ป ช

21,000

3.4กากับติดตามการดาเนินงาน
ดูแลผู้ปว่ ยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
เครือข่ายบริการ ุขภาพจัง วัด
พะเยาประจาปี2563

99,000

99,000

3.5จัดประชุมวันพบญาติจิตเวช
เรื้อรัง

7,260

7,260

218,460

218,460

ร มงบประมาณโครงการที่3

กลุ่มงานจิต
เวชและยา
เ พติด

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน ขุ ภาพจิตและยาเ พติด กลุม่ งานจิตเ ชและยาเ พติด ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิและตติยภูมิ
Service Excellence
แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ปูองกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

1 โครงการ คั ซีนใจดูแลเจ้า น้าทีท่ มี่ คี าม
เ ยี่ งต่อปัญ า ขุ ภาพจิต

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้
ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มือ้
ค่า ั ดุอปุ กรณ์
ค่าตอบแทน ทิ ยากร

จาน นเงิน(บาท)
เปูา มาย /จาน น (ระบุ
แ ล่ง
จาน นคน/เงินต่อ
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
น่ ย/ นั /ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
150คนx70บาทx1 นั
เงินบารุง
10,500
โรงพยาบาล
150คนx25บาทx1 นั
7,500
พะเยา P25
1,750
2 คนx 3ชั่ โมงๆละ
1200x1 นั

ร มงบประมาณโครงการที่ 1
2 โครงการฝึกทัก ะเจ้า น้าทีใ่ นการ
ประเมินภา ะซึมเ ร้า

ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้

100คนx70บาทx1 นั

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มือ้

100คนx25บาทx1 นั

ค่าตอบแทน ทิ ยากร

2 คนx 3ชั่ โมงๆละ
600x1 นั

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

ร มงบประมาณโครงการที่ 2

ร มงบประมาณ
10,500
7,500
1,750

7,200

7,200

26,950

26,950

7,000

7,000

5,000

5,000

3,600

3,600

15,600

15,600

3 โครงการดูแลผูป้ ุ ยจิตเ ชเรื้อรังในชุมชน
3.1ทากลุ่มจิตบาบัคดผู้ปุ ยและญาติโรคจิต ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้ และค่าอา าร
เภทเรื้อรัง
า่ งพร้อมเครื่องดื่ม 2มือ้

40คนx120บาทx8ครั้ง

ปช

38,400

38,400

3.2ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟืน้ ฟู
ุขภาพผู้ปุ ยจิตเ ชเรื้อรังในชุมชน

ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้

20คนx70บาทx1 นั x22
รพ ต

ปช

30,800

30,800

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มือ้

20คนx25บาทx1 นั x22
รพ ต

22,000

22,000

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

3.3 ชุดนิทรร การการดูแลผู้ปุ ยจิตเ ชเรื้อรัง ค่าชุดนิทรร การ
3.4กากับติดตามการดาเนินงานดูแลผู้ปุ ย
จิตเ ชเรื้อรังในชุมชนเครือข่ายบริการ
ุขภาพจัง ดั พะเยาประจาปี2563

นับ นุนการจัดบริการในรพช
เครือข่าย

จาน นเงิน(บาท)
เปูา มาย /จาน น (ระบุ
แ ล่ง
จาน นคน/เงินต่อ
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
น่ ย/ นั /ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
2,100บาทx10ปูาย
ปช
21,000
5,000บาทx6รพช.

ปช

3.4.1 ประชุมกลุ่มเพือ่ ปรึก าปัญ าราย ค่าอา ารกลาง นั 2มือ้ และอา าร า่ ง 120คนx300บาทx1 นั
กรณี(แม่ขา่ ย)
4มือ้ จัดโรงแรม

21,000

30,000

30,000

36,000

36,000

ค่าตอบแทน ทิ ยากรทีไ่ ม่ใช่บุคลากร
ภาครัฐ

6ชมx1200บาทx1 นั x2คน

14,400

14,400

ค่าตอบแทน ทิ ยากรภาครัฐ

6ชมx600บาทx1 นั x2คน

7,200

7,200

ค่าทีพ่ กั ทิ ยากร

1200บาทx1คืนx2คน

2,400

2,400

9,000

9,000

2,310

2,310

ค่า ั ดุอปุ กรณ์
3.5จัดประชุม นั พบญาติจติ เ ชเรื้อรัง

ร มงบประมาณ

ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้

33คนx70บาทx นั

ปช

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มือ้

33คนx25บาทx1 นั

1,650

1,650

ค่าพา นะผู้ปุ ยและญาติ

33คนx100บาทx1 นั

3,300

3,300

218,460

ร มงบประมาณโครงการที่ 3

218,460

4 โครงการบาบัดรัก าฟืน้ ฟู ภาพผูต้ ดิ ยาและ ารเ พติด
4.1ประชุมแบบ นทนากลุ่มกายจิต ังคม
บาบัด

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 1 มือ้

250คนx25บาทx16ครั้ง

งบดาเนินการ
ป.

100,000

100,000

4.2กลุ่มบาบัด นั พบญาติ

ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้

200คนx70บาทx1ครั้ง

14,000

14,000

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มือ้

200คนx25บาทx1ครั้ง

งบดาเนินการ
ป.

10,000

10,000

ค่าพา นะผู้ปุ ยและญาติ

100บาทx200คนx1ครั้ง

20,000

20,000

ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้ ครั้งที่1

50คนx70บาทx1ครั้งx22 งบดาเนินการ
ป.
แ ง่

77,000

77,000

4.3กลุ่มติดตามฟืน้ ฟู ภาพผู้ปุ ยยาเ พติด
ใน น่ ยบริการ

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มือ้ ครั้ง
ที่1

จาน นเงิน(บาท)
เปูา มาย /จาน น (ระบุ
แ ล่ง
จาน นคน/เงินต่อ
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
น่ ย/ นั /ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
50คนx25บาทx1ครั้งx22 งบดาเนินการ
55,000
ป.
แ ง่

ค่าอา ารกลาง นั 1 มือ้ ติดตามครั้งที่
2 พืน้ ทีเ่ ี่ยง

50คนx70บาทx1ครั้งx4
แ ง่

14,000

14,000

ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มือ้
ติดตามครั้งที่2 พืน้ ทีเ่ ี่ยง

50คนx25บาทx1ครั้งx4
แ ง่

10,000

10,000

12,500

12,500

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จัดซื้อชุดตร จปั า ะ
4.4กิจกรรมharm reduction

น ตั กรรมชุมชนในการแก้ไขปัญ ายา
เ พติด 22แ ง่

4.5 พัฒนาบุคลากรด้านยาเ พติด

ฝึกอบรม/ ึก าดูงาน

ร มงบประมาณ
55,000

3,000บาทx22รพ. ต.

งบดาเนินการ
ป.

66,000

66,000

10,000x3คน

งบดาเนินการ
ป.

30,000

30,000

408,500
408,500

408,500

ร มงบประมาณโครงการที่ 4
ร มงบประมาณทัง้ นิ้
ร มงบประมาณทัง้ นิ้ เงินบารุงโรงพยาบาล P25
ร มงบประมาณทัง้ นิ้ งบดาเนินการ ป.
ร มงบประมาณทัง้ นิ้ เงิน ป ช

261,010

669,510

42,550

42,550

408,500

408,500
218,460

218,460

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา........ าขา COPD
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร. เพื่อใ ้ผู้ป่ ยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับการดูแลรัก าที่มคี ุณภาพตามมาตรฐาน
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง.ร้อยละการ ินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและร้อยละผู้ป่ ยได้รับการดูแลตามมาตราฐาน
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลาตั้งแต่
ันที่- ันที่

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
งบประมาณ
แ ล่ง
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ร ม (บาท) งบประมาณ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการ ุขภาพโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
กกที่ 1.1พัฒนามาตรฐาน
เพือ่ ใ ้ผู้ป่ ยในคลินิกโรค ผู้ป่ ยในคลินิกโรคปอด
คลินิกโรคปอดอุดกันเรื้อรังใน ปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับการ อุดกั้นเรื้อรัง จาน น
300 ราย
โรงพยาบาลพะเยา
ดูแลรัก าทีม่ ีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ต.ค.62- ก.ย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

นพ.อุ ณ นันทิทรรภ
คทง.COPD รพ.พะเยา

กกที1่ .2 คัดกรองผู้ป่ ยโรค เพือ่ ใ ้ผู้ป่ ยโรคปอดอุดกั้น กลุ่มเ ี่ยง ูง/กลุ่มเ ี่ยง
ปอดอุดกันเรื้อรังโรงพยาบาล เรื้อรังได้รับการดูแลรัก า ทั่ ไปแผนกOPD
จาน น 200 ราย
พะเยา
ทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน

ต.ค.62- ก.ย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

นพ.อุ ณ นันทิทรรภ
คทง.COPD รพ.พะเยา

กกที1่ .3จัดนิทรร การ นั โรค ประชา ัมพันธ์ รณรงค์ใ ้ ประชา ัมพันธ์
ปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก ประจาปี ค ามรู้ แก่ประชาชนทั่ ไป ร่ มแลกเปลี่ยน
2563
และผู้ป่ ย เรื่องการดูแล เรียนรู้ (ไ นิล 4
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อัน)

ค.-กย.63

4,000

งบร.รพ.
พะเยา P25

4,000

นพ.อุ ณ นันทิทรรภ
คทง.COPD รพ.พะเยา

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)
เป้า มาย /จานวน (ระบุจานวน
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
คน/เงินต่อ น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ
ตค.-ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม

โครงการพัฒนาระบบบริการ ุขภาพโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง (COPD)
กิจกรรมที่1.3จัดนิทรร การ นั โรคปอดอุดกั้น ค่าใช้ อยและค่า ั ดุ (จ้างเ มา
เรื้อรังโลก ประจาปี 2563
บริการ)

800 บาท x 5ป้าย

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

4,000

4,000

100 คนx70บาทx1 ัน

เงินบารุง
โรงพยาบาล
พะเยา P25

7,000

7,000

5,000

5,000

รวมงบประมาณ

16,000

16,000

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น งบร.รพ.พะเยา P25

16,000

16,000

กิจกรรมที่ 1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ค่าอา าร 1มื้อ
พัฒนา ักยภาพบุคลากรในการดูแลรัก า ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
ผู้ป่ ย COPD ตามมาตรฐาน

100 คนx25บาท x1 ัน

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน.... อ้ งตร จตา....กลุ่มงาน..จัก ุ ิทยา......ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ง่ เ ริม ขุ ภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ
อดคล้อง Service Plan าขา.จัก ุ..........
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั กิ าร....เพื่อการบริการที่เป็นเลิ ในด้านจัก ุ
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง .ผู้ป่ ยได้รับการรัก าโรคต้อกระจก85% และโรคต้อ นิ 80%
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

ัตถุประ งค์

1

โครงการงาน ัปดา ต์ อ้ นิ โลกครั้ง 1.เพื่อ ่งเ ริมใ ้
ที4่
ประชาชนตื่นตั ในการ
ระ ังภัยจากโรคต้อ นิ
2.เพื่อใ ผ้ ู้ป่ ยต้อ นิ มี
ค ามรู้ค ามเข้าใจ
เกี่ย กับโรคต้อ นิ

2

โครการพัฒนาเครือข่ายบุคลากร
การดูแลผู้ป่ ยทางตา

1.เฟื่อพัฒนา กั ยภาพ
น่ ยบริการใน
เครือข่ายการดูแลผู้ป่ ย
ทางตา

3

เพิ่มทัก ะและค ามรู้ของ
บุคลากร(เ ชปฎิบตั ทิ างตา)

1.เพื่อ กั ยภาพในการ
บริการผู้ป่ ยทางตา

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา
งบประมาณ แ ล่ง
เป้า มาย/จาน น (ระบุเดือน
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท) งบประมาณ
ที่ดาเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
ประชาชนทั่ ไป
มีค.63
25,850 เงินบารุงรพ.
25,850
นพ.ท พร
และผุ้ป่ ยต้อ นิ /
P25
และทีม
450คน
แผนกผู้ป่ ย
นอกจัก ุ

พยาบาล ิชาชีพเ ช พค.-กย63
ปฏิบตั ทิ างตาและ
พยาบาล ิชาชีพ/
100คน
พยาบาล ิชาชีพ

พค.-กย63

10,800 เงินบารุงรพ.
P25

92,400 เงินพัฒนา
บุคลากร P20

10,800 นพ.ท พร
และทีม
แผนกผู้ป่ ย
นอกจัก ุ
46,200

46,200 พยาบาล
ิชาชีพ อ้ ง
ตร จตา

แผนปฏิบตั ิการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน...... ้องตร จตา....กลุ่มงาน..จัก ุ ิทยา......ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

2

กิจกรรมในโครงการที่ใช้
งบประมาณ
โครงการงาน ัปดา ์ต้อ ินโลก
ครัง้ ที่4

ใ ้ความรูแ้ นวทางการดูแล
ผู้ป่วยทางตาแก่เจ้า น้าที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จาน น (ระบุ
จาน นคน/เงินต่อ น่ ย/
ัน/ครัง้ ) ที่ใช้งบ

ค่าอา ารว่งและเครือ่ งดื่ม 1มื้อ
ค่าป้ายไวนิล
ค่าเช่า ถานที่

470คน*25บาท
2แผ่นๆ800บาท
4ชั่วโมงๆ1,625บาท

ค่าเ มาตกแต่ง ถานที่
ค่าเช่าเครือ่ งเ ียง
ค่าป้ายไวนิล
ค่าอา ารกลางวัน1มื้อ

3,000บาท
3,000 บาท
1แผ่นๆ800บาท
100คน*50บาท

ค่าอา ารว่างและเครือ่ งดื่ม2มื้อ
รวมงบประมาณทั้ง ิ้น

จาน นเงิน(บาท)

แ ล่งงบประมาณ

ไตรมา 1
ตค -ธค.62

เงินบารุง P25

รม
ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
11,750
11,750
1,600
1,600
6,500
6,500
3,000
3,000

เงินบารุง P25

100คน*25บาท

ร มงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

800
5,000

3,000
3,000
800
5,000
5,000
36,650
36,650

0

25,850

0

5,000
10,800

0

25,850

0

10,800

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน ง่ เ ริม ขุ ภาพและดูแล ขุ ภาพช่องปาก กลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิและตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ปูองกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา ขุ ภาพช่องปาก
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการดูแล ขุ ภาพช่องปาก และ เพื่อใ ้ประชาชนทั่ ไปเข้าถึงบริการรัก าทางทันตกรรม
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง.....ประชาชนทั่ ไปเข้าถึงบริการรัก าทางทันตกรรมมากขึ้น
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ
ล่
ง
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

โครงการ ง่ เ ริม ขุ ภาพช่องปากและการป้องกันโรคในช่องปากทุกกลุ่ม ัย เครือข่ายบริการ ขุ ภาพโรงพยาบาลพะเยา
1) กลุ่ม ญิงตั้งครรภ์ (ANC)
1.1 จัดทาฐานข้อมูล การบันทึก
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการดูแล
ญิงตั้งครรภ์ ในเครือข่าย
ข้อมูล ุขภาพช่องปากแก่ ญิง
ุขภาพช่องปากกลุ่ม ญิงตั้งครรภ์ บริการ ุขภาพอาเภอเมือง
ตั้งครรภ์ที่รับบริการตร จรัก าทาง
และอาเภอภูกามยา
ทันตกรรมใ ถ้ ูกต้อง ครบถ้ น และ
เป็นปัจจุบนั

คงคลังเดิม

PPB

ป ิตรา
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

1.2 บริการตร จ รัก า ุขภาพช่อง เพื่อใ ้ ญิงตั้งครรภ์มี ุขภาพช่อง ญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ปาก ใ ท้ นั ต ุข กึ า การ าธิตการ ปากทีด่ ี ลดการเกิดโรคฟันผุและ ฝากครรภ์ครั้งแรกที่คลินกิ
แปรงฟันที่ถูก ิธี การบริการรัก า โรคเ งือกอักเ บ
ฝากครรภ์ (ANC.)
ใน ญิงตั้งครรภ์ที่มปี ญ
ั า ุขภาพ
ช่องปาก รือการ ่งต่อรับการ
รัก าที่โรงพยาบาลแม่ข่าย และการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน ลังคลอด

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ ล่ง
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
ม.ค63 - มี.ค63
15,000
PPB
15,000
ป ติ รา
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

2) การ ง่ เ ริม ขุ ภาพช่องปาก และการป้องกันโรคในช่องปากในคลินิก ขุ ภาพเด็กดี (WBC.)
2.1 นับ นุน ั ดุ อุปกรณ์ ในการ
ใ บ้ ริการ ่งเ ริม ุขภาพช่องปาก
กลุ่มเด็กอายุต่าก ่า 3 ปี ในคลินกิ
ุขภาพเด็กดี

เพื่อใ เ้ ด็กอายุต่าก ่า3 ปี ได้รับ
การตร จ ุขภาพช่องปาก การทา
ฟลูออไรด์ าร์นชิ ตลอดจน
ผู้ปกครองมีทกั ะการแปรงฟัน
การดูแล ุขภาพช่องปากในเด็กที่
ถูก ิธี

เด็กอายุต่าก ่า3 ปีที่มารับ
บริการที่รพ.พะเยา ม.2
แ ง่ รพ. ต. อ.เมือง15 แ ง่
และรพ. ต. อ.ภูกามยา 5
แ ง่

ม.ค.63 - มี.ค.
63

2.2 การทาฟลูออไรด์ านิชเพื่อ
เพื่อใ เ้ ด็กอายุต่าก ่า 3 ปี ได้รับ เด็กอายุต่าก ่า 3 ปี ในคลินกิ ต.ค.62 - ก.ย63
ปูองกันฟันผุใน น่ ยบริการปฐมภูมิ การทาฟลูออไรด์ านิชเพื่อปูองกัน ุขภาพเด็กดีได้รับการทา
อาเภอเมืองและอาเภอภูกามยา
ฟันผุ
ฟลูออไรด์ านิช

คงคลังเดิม

PPB

ผน กในงบ
ั ดุ

3) การ ง่ เ ริม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู/้ กิจกรรมทันต ขุ ภาพใน พด./ รุปผลการประเมิน พด.คุณภาพ อาเภอเมือง และอาเภอภูกามยา

ป ิตรา
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ป ิตรา
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ ล่ง
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
1 ครั้ง/ปี
บูรณาการ
เม.ย.63 - มิ.ย
กับ จ.
63
พะเยา

3.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ เพื่อการพัฒนา พด.ใ เ้ ป็นไปตาม
ใ ค้ ามรู้ครูผู้ดแู ลเด็ก /ผู้ดแู ลเด็กใน มาตรฐานการประเมิน พด.
นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอเมือง
คุณภาพและเตรียมค ามพร้อม
และอาเภอภูกามยา
พด.ในการพัฒนาตามเกณฑ์
พด.คุณภาพ

ตั แทนจนท.รพ. ตในพื้นที่
อาเภอเมืองและอาเภอภูกาม
ยา 25 คน ผู้ดแู ลเด็กจาก
พด.35 นู ย์70 คน และทีม
รพ.พะเยา 5 คน ร ม 100 คน

3.2 นับ นุน ั ดุ/อุปกรณ์ ทา
ค าม ะอาดช่องปากเด็ก

เด็กใน พด./รร.อนุบาลได้รับ ม.ค63 - มี.ค63 คงคลังเดิม
การตร จ ุขภาพช่องปากมี
การจัดกิจกรรมแปรงฟัน ลัง
อา ารกลาง ันด้ ยยา ีฟนั
ผ มฟลูออไรด์

เพื่อใ เ้ ด็กใน พด./รร.อนุบาล
ได้รับการตร จ ุขภาพช่องปาก
การทาฟลูออไรด์ าร์นชิ ตลอดจน
ผู้ปกครอง/ผู้ดแู ลเด็กมีทกั ะการ
แปรงฟัน การดูแล ุขภาพช่องปาก
ในเด็กที่ถูก ิธี

3.3 การทาฟลูออไรด์ านิชเพื่อ
เพื่อใ เ้ ด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการทา เด็กอายุ 3-5 ปี ใน นู ย์เด็ก
ปูองกันฟันผุใน น่ ยบริการปฐมภูมิ ฟลูออไรด์ านิชเพื่อปูองกันฟันผุ เล็กได้รับการทาฟลูออไรด์ า
อาเภอเมืองและอาเภอภูกามยา
นิช

ต.ค.62 - ก.ย63

PPB

ผน กในงบ
ั ดุ

ผู้รับผิดชอบ
ชิดชนก
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ
3.4 กิจกรรม นู ย์เด็กเล็กคุณภาพ
อาเภอเมือง และอาเภอภูกามยา

ัตถุประ งค์
เพื่อนาเ นอผลงาน นู ย์เด็กเล็ก
คุณภาพที่มผี ลงาน รือน ัตกรรม
่งเ ริมทันต ุขภาพปลอดโรค
ดีเด่นในระดับอาเภอ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จาน น
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
นู ย์เด็กเล็กมีผลงาน รือ
ต.ค.62 - ก.ย63
บูรณาการ
ทันตกรรม
น ัตกรรม ่งเ ริมทันต ุขภาพ
กับ จ.
รพ.พะเยา
ปลอดโรค จาน น 6 นู ย์
พะเยา

4) การ ง่ เ ริม ขุ ภาพและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียนประถม ึก า อ.เมือง และอ.ภูกามยา จ.พะเยา
มิ.ย - ธ.ค63

ผน กในงบ
ั ดุ

ป ติ รา ทัน
ตกรรม รพ
พะเยา และ
งานทันต
าธารณ ขุ ใน
รพ. ต.ที่มจี
พง.ทันตฯ

เพื่อปูองกัน/ลด/ชะลอ การเกิดฟัน นักเรียนป.1และป.6 ในพื้นที่
ผุในนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 โดย รับผิดชอบอ.เมือง และอ.ภู
การเคลือบ ลุมร่องฟัน
กามยา

มิ.ย63 - ธ.ค63

ผน กในงบ
ั ดุ

ทันตกรรม
รพ.พะเยา

เพื่อใ เ้ ด็กนักเรียนที่มปี ญ
ั า
ุขภาพช่องปากได้รับการรัก า
ทางทันตกรรม

มิ.ย63 - ธ.ค63

ผน กในงบ
ั ดุ

ทันตกรรม
รพ.พะเยา

4.1 ใ บ้ ริการตร จ ุขภาพช่องปาก
นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ชั้นป.1 ป.6 ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน
และเดือนธัน าคม และจัดทา
ฐานข้อมูลใน ท . 003 การบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรมซีแลนโตแกรม
และการบันทึกในโปรแกรม Hosxp

เพื่อใ เ้ ด็กนักเรียนชั้นป.1-ป.6
ได้รับการตร จ ุขภาพช่องปาก
การบริการรัก าทางทันตกรรมที่
เ มาะ ม และการบันทึก
ฐานข้อมูล ุขภาพช่องปาก

4.2 จัดบริการเคลือบ ลุมร่องฟัน
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6

4.3 ใ บ้ ริการทันตกรรมผ มผ าน
แบบ มบูรณ์แก่นกั เรียนชั้น ป. 1

เด็กนักเรียนชั้นประถม กึ า
ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการ
ตร จ ุขภาพช่องปากและ
การจัดทาฐานข้อมูล การ
บันทึกข้อมูล ุขภาพช่องปาก
ที่ถูกต้อง ครบถ้ น และเป็น
ปัจจุบนั

นักเรียน ป.1 ในพื้นที่
รับผิดชอบอ.เมือง และอ.ภู
กามยา

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ
4.4 นับ นุน ั ดุ/อุปกรณ์ ทา
ค าม ะอาดช่องปากเด็กนักเรียน

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

เพื่อใ เ้ ด็กอายุ 6-12 ปีมที กั ะ
นักเรียนป.1 -ป.6 ในพื้นที่
การแปรงฟัน การดูแล ุขภาพช่อง รับผิดชอบอ.เมือง และอ.ภู
ปากที่ถูก ิธี
กามยา

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ ล่ง
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
ม.ค63 - มี.ค63
40,000
PPB
40,000
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

4.5 การทาฟลูออไรด์ านิชเพื่อ
เพื่อใ เ้ ด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการ เด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการทา ต.ค.62 - ก.ย63
ปูองกันฟันผุใน น่ ยบริการปฐมภูมิ ทาฟลูออไรด์ านิชเพื่อปูองกันฟันผุ ฟลูออไรด์ านิชได้รับการทา
อาเภอเมืองและอาเภอภูกามยา
ฟลูออไรด์ านิช ( น่ ยงานที่
รับผิดชอบ ามารถเบิกจ่าย
ตามรายการบริการ (fee
schedule)เ มาจ่าย 100
บาทต่อรายต่อ1ปีงบประมาณ
ได้

60,000

5) ใ บ้ ริการรัก าทางทันตกรรมทั่ ไป และบริการใ ฟ่ ันเทียมแก่ประชาชนใน น่ ยบริการปฐมภูมทิ ี่ไม่มจี พง.ทันต าธารณ ขุ ประจาพื้นที่

PPB

60,000

ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ
5.1 ใ บ้ ริการรัก าทันตกรรมทั่ ไป
และบริการใ ่ฟนั เทียมใน น่ ย
บริการปฐมภูมแิ ก่ประชาชนในพื้นที่
เครือข่ายอาเภอเมือง และอาเภอภู
กามยา (รพ. ต.แม่ใ รพ. ต.แม่องิ
ม.เท บาลแม่ตา ม.เท บาล
เ ียง ฯลฯ)

ัตถุประ งค์
เพื่อใ ป้ ระชาชนทั่ ไปทันตกรรม
บริการรัก าทางทันตกรรมทั่ ไป
และบริการใ ่ฟนั เทียม แก่
ประชาชนในพื้นที่ CUP เมือง
และภูกามยา ในรพ. ต.ที่ไม่มจี
พง.ทันต าธารณ ุขประจาพื้นที่

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ ล่ง
เป้า มาย/จาน น
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
ประชาชนทั่ ไปในเขตพื้นที่ที่ ต.ค.62 -ก.ย.63 16,000
PPB
4,000
4,000
4,000
4,000 ทันตกรรม
ไม่มี จพ.ทันต าธารณ ุข
รพ.พะเยา
ประจาพื้นที/่ เดินทางโดยรถ
่ นตั โดยมีจนท.ใ บ้ ริการ 2
คน /1 ัน (รพ. ต.แม่ใ 1
ัน/1อาทิตย์, รพ. ต.แม่องิ 1
ัน/1อาทิตย์ ม.เท บาล
แม่ตา2 ัน/1อาทิตย์ ม.
เท บาลเ ียง 2 ัน/1อาทิตย์)

6) การ ง่ เ ริม ขุ ภาพช่องปากและการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ งู อายุ
6.1ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน เพื่อใ บ้ ริการ ร้างเ ริม ุขภาพ ประธานชมรมผู้ ูงอายุ/แกน ต.ค.62 -ก.ย.63
ทันต าธารณ ุข ของชมรมผู้ ูงอายุ ช่องปากที่ดใี นกลุ่มผู้ ูงอายุ /แกน นาอ.เมือง อ.ภูกามยา 50
อาเภอเมืองและภูกามยา และ
นาอ.เมือง อ.ภูกามยา
คนและเจ้า น้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประก ดคัดเลือกผู้ ูงอายุ 80 ปี ฟันดี
10 คน ร ม 60 คน

บูรณาการ
กับ จ.
พะเยา

ามารถ รพ.
พะเยาและ
รพ. ต. อ.
เมือง15 แ ่ง
รพ. ต. อ.ภู
กามยา 5
แ ่ง

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

6.2 คัดเลือกและประก ดผู้ ูงอายุ เพื่อคัดเลือกผู้ ูงอายุที่มี ุขภาพ
80 ปี ฟันดี ุขภาพดีในระดับ CUP. กาย ุขภาพฟันที่ดเี ข้าร่ มการ
ประก ดผู้ ูงอายุฟนั ดี

มีตั แทนผู้ ูงอายุ 80 ปี
ุขภาพฟันดี ชมรมละ 1 คน

6.3 บริการ ่งเ ริมปูองกันทันต
ุขภาพผู้ ูงอายุที่มภี า ะพึ่งพิงใน
พื้นที่ (Long Term Care)

ผู้ งู อายุในพื้นที่ได้รับบริการ
่งเ ริมปูองกันทันต ุขภาพ
ร่ มกับการบริการรัก าทัน
ตกรรมทั่ ไปและการใ ่ฟนั
เทียม

เพื่อใ ผ้ ู้ ูงอายุได้รับบริการตร จ
ุขภาพช่องปากและใ ค้ าแนะนา
รือการคัดกรองเตรียมช่องปาก
เพื่อประเมินการใ ่ฟนั ปลอม การ
ฝึกทัก ะในการค บคุมคราบ
จุลินทรีย์ การใช้ฟลูออไรด์ านิช
ปูองกัน รือยับยั้งรากฟันผุ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ ล่ง
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
ต.ค.62 -ก.ย.63
บูรณาการ
ทันตกรรม
กับ จ.
รพ.พะเยา
พะเยา

ต.ค.62 -ก.ย.63

บูรณาการ
กับ จ.
พะเยาและ
น่ ย
บริการปฐม
ภูมิ

ทันตกรรม
รพ.พะเยา

ต.ค.62 -ก.ย.63

บูรณาการกับ
จ.พะเยาและ
น่ ยบริการ
ปฐมภูมิ

ณรงค์
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

7) การดูแล ขุ ภาพประจาตั ในพระภิก ุ งฆ์และ ามเณร
7.1 ตร จคัดกรอง ุขภาพช่องปาก
การใ ค้ ามรู้ การดูแล ุขภาพทาง
กาย การดูแล ุขภาพจิต การดูแล
ุขภาพช่องปาก แก่พระภิก ุ งฆ์
และ ามเณร

เพื่อใ พ้ ระภิก ุ งฆ์ และ ามเณร พระภิก ุ งฆ์และ ามเณร
ได้รับการดูแล ุขภาพประจาตั
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาเภอ
แบบองค์ร ม
เมืองพะเยา

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ
7.2 บริการตร จรัก า ุขภาพช่อง
ปาก ใ ท้ นั ต ุข กึ า การ าธิต ิธี
แปรงฟันที่ถูก ิธีแก่พระภิก ุ งฆ์
และ ามเณร รร. ัดราชคฤ ช์ ั้นม.1
-ม.6 อาเภอเมืองพะเยา

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ระยะเ ลา งบประมาณ
แ ล่ง
ัตถุประ งค์
เป้า มาย/จาน น
ตั้งแต่ ันที-่ ร ม (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ันที่
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
บูรณาการกับ
เพื่อใ พ้ ระภิก ุ งฆ์ และ ามเณร ามเณร ัดราชคฤ ร์ ะดับชั้น ต.ค.62 -ก.ย.63
ณรงค์
จ.พะเยาและ
ได้รับการดูแล ุขภาพประจาตั
ม.1-ม.6 ที่มปี ญ
ั า ุขภาพ
ทันตกรรม
น่ ยบริการ
แบบองค์ร ม
ช่องปาก
รพ.พะเยา
ปฐมภูมิ

7.3 การใ บ้ ริการรัก าทางทันตก เพื่อใ ้ ามเณรเข้าถึงบริการทันตก ามเณร ัดราชคฤ ร์ ะดับชั้น ต.ค.62 -ก.ย.63
รรมใน ามเณร รร. ัดราชคฤ ช์ ั้นม. รรมอย่างครอบคลุมและเ มาะ ม ม.1-ม.6 ที่มปี ญ
ั า ุขภาพ
1- ม.6ที่มปี ญ
ั า ุขภาพช่องปาก
ช่องปาก
รือการ ่งต่อรับการรัก าที่
โรงพยาบาลแม่ข่าย

ณรงค์
ทันตกรรม
รพ.พะเยา

บูรณาการกับ
จ.พะเยาและ
น่ ยบริการ
ปฐมภูมิ

8) การนานโยบายไป ู่การปฏิบตั ิ
8.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย การ
จัดทาแผนงานทันต าธารณ ุข
อบรมฟื้นฟู การติดตามการ
ดาเนินงาน รุปผลงานประจาปีการ
ดาเนินงานทันต าธารณ ุข CUP
เมืองและภูกามยา จาน น 30 คน

เพื่อชี้แจงนโยบาย การจัดทา
แผนงานทันต าธารณ ุข เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานทันต
าธารณ ุข เพื่อ รุปผลงาน
ประจาปีเพิ่มพูนทัก ะ ฟื้นฟู
ค ามรู้ทาง ิชาการและมีค ามรู้
ใ ม่ ๆเพิ่มขึ้น ามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการระบบการทางาน
การดูแลรัก าผู้ปุ ยได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพ

2ครั้ง/ปี จาน น 30 คน

ม.ค.63 - มี.ค.
63 ,ก.ค.63ก.ย.63

7,200

PPB

3,600

3,600

รพ. ต.
เครือข่าย
อาเภอ
เมืองและ
อาเภอภู
กามยา

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน บริการทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการในโครงการที่
ลาดับ
ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย/จาน น

แ ล่ง
งบประมาณ

จาน นเงิน(บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ร มงบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

โครงการ ่งเ ริม ุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคในช่องปากทุกกลุ่ม ัย เครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา
1) กลุ่ม ญิงตั้งครรภ์ (ANC.)
1.1 จัดทาฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูล ุขภาพช่อง จ้างเ มาบริการค่าจัดทา มุด
ปากแก่ ญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการตร จรัก าทาง คู่มือแม่ลูกฟันดี
ทันตกรรมใ ถ้ ูกต้อง ครบถ้ น และเป็นปัจจุบนั

500 เล่ม/ราคาเล่ม 20
บาท (คงคลังเดิม)

PPB

1.2 บริการตร จ รัก า ุขภาพช่องปาก ใ ท้ นั ต จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดูแล ุขภาพ
ุข ึก า การ าธิตการแปรงฟันที่ถูก ธิ ี การ
ช่องปากแม่ลูก (แปรง ีฟนั ผู้ใ ญ่
บริการรัก าใน ญิงตั้งครรภ์ที่มีปญ
ั า ุขภาพ
+ ยา ีฟนั +ถุง ิ้ +กระเป๋าผ้า)
ช่องปาก รือการ ่งต่อรับการรัก าที่โรงพยาบาล
แม่ข่าย และการติดตามเยี่ยมบ้าน ลังคลอด

500 ชุด/แปรง ีฟนั
ผู้ใ ญ่ (คงคลังเดิม)
ยา ีฟนั 10 บาท
กระเป๋าผ้า 20 บาท
ถุง ิ้ (คงคลังเดิม)

PPB

2) การ ่งเ ริม ุขภาพช่องปาก และการป้องกันโรคในช่องปากในคลินิก ุขภาพเด็กดี (WBC.)

15,000

15,000

กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการในโครงการที่
ลาดับ
ใช้งบประมาณ
2.1 นับ นุน ั ดุ อุปกรณ์ ในการใ บ้ ริการ
่งเ ริม ุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กอายุต่าก า่ 3 ปี
ในคลินิก ุขภาพเด็กดี

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย/จาน น

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดูแล ุขภาพ
คงคลังเดิม
ช่องปากเด็ก (แปรง ีฟนั เด็ก 0-3
ปี + ยา ีฟนั )

2.2 นับ นุนฟลูออไรด์ านิชเพื่อป้องกันฟันผุ ใน จัดซื้อฟลูออไรด์ านิช
การใ บ้ ริการ ่งเ ริม ุขภาพช่องปากกลุ่มเด็ก
อายุต่าก า่ 3 ปี ในคลินิก ุขภาพเด็กดี

ผน กในงบ ั ดุ

แ ล่ง
งบประมาณ

จาน นเงิน(บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ร มงบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

PPB

PPB

4) การ ่งเ ริม ุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียนประถม ึก า อ.เมือง และอ.ภูกามยา จ.พะเยา
4.4 นับ นุน ั ดุ/อุปกรณ์ ทาค าม ะอาดช่อง
ปากเด็กนักเรียน

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดูแล ุขภาพ
ช่องปากเด็ก (แปรง ีฟนั เด็ก
6-12 ปี + ยา ีฟนั )

4.5 การทาฟลูออไรด์ านิชเพื่อป้องกันฟันผุใน
จัดซื้อฟลูออไรด์ านิช
น่ ยบริการปฐมภูมิอาเภอเมืองและอาเภอภูกาม
ยา

2,000 ชุด/แปรง ีฟนั
เด็ก6-12 ปี + ยา ีฟนั

PPB

40,000

40,000

2,700 ชิ้น/ฟลูออไรด์
านิช

PPB

60,000

60,000

5) ใ บ้ ริการรัก าทางทันตกรรมทั่ ไป และบริการใ ่ฟันเทียมแก่ประชาชนใน น่ ยบริการปฐมภูมิที่ไม่มี
จพง.ทันต าธารณ ุขประจาพืน้ ที่
เดินทางโดยรถ ่ นตั ใน
5.1 ใ บ้ ริการรัก าทันตกรรมทั่ ไป และบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ใ ่ฟนั เทียมใน น่ ยบริการปฐมภูมิแก่ประชาชน ราชการ ในประเท (เบี้ยเลี้ยง ที่ เขตอ.เมือง และภูกามยา
โดยเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ในพื้นที่เครือข่ายอาเภอเมือง และอาเภอภูกามยา พัก พา นะ)
อัตรา กม.ละ 4 บาท 2 คน
(รพ. ต.แม่ใ รพ. ต.แม่อิง ม.เท บาลแม่ตา
/1 ัน/1พื้นที่
ม.เท บาลเ ยี ง ฯลฯ)

PPB

4,000

4,000

4,000

4,000

16,000

กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการในโครงการที่
ลาดับ
ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย/จาน น

แ ล่ง
งบประมาณ

จาน นเงิน(บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ร มงบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

8) การนานโยบายไป ู่การปฏิบตั ิ

-

8.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย การจัดทาแผนงานทันต ค่าอา าร า่ ง 2 มื้อ อา าร
าธารณ ุข อบรมฟื้นฟู การติดตามการ
กลาง นั 1 มื้อ
ดาเนินงาน และ รุปผลงานประจาปีการ
ดาเนินงานทันต าธารณ ุข CUP เมืองและภูกาม
ยา จาน น 30 คน

ตั แทนจนท.รพ. ตในพื้นที่
อ.เมืองและภูกามยา 25
คน และทีมรพ.พะเยา 5
คน ร ม 30คน 2ครั้ง/ปี/
30คน/120บาทต่อคน/1 ัน

PPB

8.2 าร จ ภา ะทันต ุขภาพของเมืองและภูกาม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ยา ประจาปี 2563 ในกลุ่มเป้า มายจาน น 6 ราชการ ในประเท (เบี้ยเลี้ยง ที่
กลุ่มเป้า มายได้แก่ เด็กอายุ 18 เดือน, เด็กอายุ พัก พา นะ)
3 ปี, เด็กอายุ 6 ปี, เด็กอายุ 12 ปี, ประชาชนอายุ
35-59 ปี และผู้ ูงอายุ 60-74 ปี

เดินทางโดยรถ ่ นตั ในเขตอ
เมือง และภูกามยา โดยเบิก
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงอัตรา กม.ละ
4 บาท และเบิกเงิน ั ดิการ
ค่าอา าร า รับผู้ที่ออก
ปฏิบัติงานในอัตรา คนละ 5๐
บาท จาน น 2 คน /1 นั /1
พืน้ ที่

PPB

3,600

3,600

7,200

3,000

3,000

ร มงบประมาณทั้ง ิ้น

4,000

122,600

4,000

10,600

141,200

ร มงบประมาณทั้ง ิ้น ป ช. PPB

4,000

122,600

4,000

10,600

141,200

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการด้าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน ัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม ภารกิจด้าน.การพยาบาล
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา... ัวใจ
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร.....ผู้ป่วยโรค ัวใจและผู้ดแู ลตระ นักถึงความ ้าคัญในการดูแลตนเอง เฝ้าระวังการก้าเริบซ้าและปรับพฤติกรรม ุขภาพใ ้เ มาะ ม
ตัวชีวัด ลัก/รอง .ผู้ป่วยโรค ัวใจและผู้ดแู ล ามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ุขภาพได้ถูกต้อง
โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ล้าดับ
กิจกรรมด้าเนินการ
1

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จ้านวน

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณรายไตรมา (บาท)
งบประมาณ
แ
ล่
ง
เดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ด้าเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

โครงการพัฒนาระบบบริการ ุขภาพและการดูแลผู้ปว่ ยโรค วั ใจ เครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2563
กกที่1.1 ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
โรค วั ใจและ ลอดเลือด
แก่ผู้ปว่ ยโรค วั ใจและ
ผู้ดูแล (care giver)

ผู้ปว่ ยโรค วั ใจและ
ผู้ดูแลตระ นักถึง
ความ าคัญในการดูแล
ตนเอง เฝ้าระวังการ
กาเริบซ้าและปรับ
พฤติกรรม ุขภาพใ ้
เ มาะ ม

ผู้ปว่ ยโรค วั ใจและ
ธ.ค.62, มี.ค.,
ผู้ดูแล (care giver) มิ.ย.,ก.ค.63
25 คน x 4 ครั้ง (รวม
100 คน)

2,500

งบร.รพ.
พะเยา P25

625

625

625

625 พญ. ิริธร
าญธัญพงศ์
/กมลวรรณ
จันตระกูล
คทง.
าขา วั ใจ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
ล้าดับ
กิจกรรมด้าเนินการ
กกที่1.2 ประชุมเชิง
ปฎิบตั ิการเรื่องการดูแล
ผู้ปว่ ยโรค วั ใจและ ลอด
เลือดแก่ทมี พยาบาล
เจ้า น้าที่รพ. ต.และ ทีม
เยี่ยมบ้าน

วัตถุประ งค์
1. พัฒนาศักยภาพและ
การมี ่วนร่วมของทีมใน
การดูแลผู้ปว่ ยโรค วั ใจ
และ ลอดเลือด
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการดูแลผู้ปว่ ย
โรค วั ใจ และเชื่อมต่อ
ข้อมูลการดูแลผู้ปว่ ย ู่
ชุมชน

เป้า มาย/จ้านวน
พยาบาลทีมโรค วั ใจ
รพ.พะเยา เจ้า น้าที่
รพ. ต. ทีมเยี่ยมบ้าน
จานวน 30 คน x 2
ครั้ง (รวม 60 คน)

ระยะเวลา (ระบุ
งบประมาณรายไตรมา (บาท)
งบประมาณ
แ
ล่
ง
เดือนที่
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
(บาท)
งบประมาณ
ด้าเนินการ)
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
มค.-กพ., 63

ไม่ใช้
งบประมาณ

กกที่1.3 จัดทาคู่มือ
ผู้ปว่ ยมีความรู้ ความ ผู้ปว่ ยที่ได้รับการทา
การดูแลตนเองและ
เข้าใจในเรื่องการดูแล
ตั ถการทาง วั ใจและ
ติดตามผู้ปว่ ยทา ตั ถการ ตัวเอง ลังการทา
ลังผ่าตัด วั ใจ
ทาง วั ใจ และ ลังผ่าตัด ตั ถการและ ลังผ่าตัด จานวน 500 คน
วั ใจ
วั ใจ

ม.ค.-63

15,000

งบร.รพ.
พะเยา P25

กกที่1.4 จัดทาปฎิทนิ
รณรงค์ ใ ค้ วามรู้ แก่
เรื่องการดูแลผู้ปว่ ย
ประชาชนทั่วไปและ
โรค วั ใจและ ลอดเลือด ผู้ปว่ ย เรือ่ งการดูแล
โรค วั ใจและ ลอดเลือด

มิ.ย.-63

18,000

งบร.รพ.
พะเยา P25

ประชา ัมพันธ์ ื่อ าร
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลตนเอง จานวน
1,000 ชุด และบูรณา
การร่วมกับ SP Stroke
(งบอยู่ใน SP วั ใจ)

พญ. ิริธร
าญธัญพงศ์
/กมลวรรณ
จันตระกูล
คทง.
าขา วั ใจ

15,000

พญ. ิริธร
าญธัญพงศ์
/กมลวรรณ
จันตระกูล
คทง.
าขา วั ใจ
18,000

พญ. ิริธร
าญธัญพงศ์
/กมลวรรณ
จันตระกูล
คทง.
าขา วั ใจ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการ ุขภาพ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (STEMI)
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

เป้า มาย /จานวน (ระบุจานวน
กิจกรรมในโครงการที่ใช้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/เงินต่อ น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้
งบประมาณ
งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

ไตรมา 4 รวมงบประมาณ
กค.-กย.63

โครงการพัฒนาระบบบริการ ุขภาพและการดูแลผู้ปว่ ยโรค วั ใจ เครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2563
กกที่1.1 ประชุม
ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
โรค วั ใจและ ลอดเลือด
แก่ผู้ปว่ ยโรค วั ใจและ
ผู้ดูแล (care giver)

25 คน*25 บาท*4ครั้ง

งบร.รพ.
พะเยา P25

กกที่1.2 ประชุมเชิง
ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ
ปฎิบตั ิการเรื่องการดูแล
ผู้ปว่ ยโรค วั ใจและ ลอด
เลือดแก่ทมี พยาบาล
เจ้า น้าที่รพ. ต.และ ทีม
เยี่ยมบ้าน

30 คน*25 บาท*2 ครั้ง

งบร.รพ.
พะเยา P25

625

625

625

625

2,500

ลาดับ

เป้า มาย /จานวน (ระบุจานวน
กิจกรรมในโครงการที่ใช้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/เงินต่อ น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้
งบประมาณ
งบ

กกที่1.3 จัดทาคู่มือ
ค่าใช้ อยและค่าวั ดุ (จ้าง
การดูแลตนเองและ
เ มาบริการ)
ติดตามผู้ปว่ ยทา ตั ถการ
ทาง วั ใจ และ ลังผ่าตัด
วั ใจ

แ ล่ง
งบประมาณ

500 คน*30 บาทต่อเล่ม

งบร.รพ.
พะเยา P25

กกที่1.4 จัดทาปฎิทนิ
ค่าใช้ อยและค่าวั ดุ (จ้าง 1,000 ชุด/18 บาทต่อชุด
เรื่องการดูแลผู้ปว่ ย
เ มาบริการ) และบูรณาการ
โรค วั ใจและ ลอดเลือด ร่วมกับ SP Stroke (งบอยู่ใน
SP วั ใจ)

งบร.รพ.
พะเยา P25

กกที่1.5 จัดนิทรรศการ
วัน วั ใจโลก ประจาปี
2563

งบร.รพ.
พะเยา P25

ค่าใช้ อยและค่าวั ดุ (จ้าง
เ มาบริการ)

5 ป้าย/ 800 บาทต่อป้าย

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

ไตรมา 4 รวมงบประมาณ
กค.-กย.63

15,000

15,000

18,000

18,000

4,000

4,000

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น

625

15,625

18,625

4,625

39,500

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

625

15,625

18,625

4,625

39,500

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
ประเด็น มะเร็ง น่ ยบริการ CUP อาเภอเมืองและภูกามยา
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา..มะเร็ง
ัตถุประ งค์ : เพือ่ ใ ้ประชากรกลุ่มเ ี่ยงได้รบั การตร จคัดกรองโรคมะเร็ง ่งต่อ ินิจฉัยและดูแลการรัก า ตามมาตรฐาน
ตั ชี้ ัด ลัก : 1. ประชากรกลุ่มเ ี่ยงมะเร็งเต้านม,มะเร็งลาไ ้ใ ญ่,มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดีได้รบั การตร จคัดกรองเบือ้ งต้น ร้อยละ 80
2. ประชากรกลุ่มเ ี่ยงมะเร็งปากมดลูกได้รบั การตร จคัดกรองด้ ย ิธี PAP Smear มากก ่าร้อยละ 20
3. ผู้ป่ ยมะเร็งรายใ ม่ได้รบั การรัก าด้ ย ิธกี ารผ่าตัด และรัก าด้ ยเคมีบาบัด ภายใน 4 ัปดา ์และ 6 ัปดา ์ ร้อยละ 70
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา

แ ล่ง
งบประมาณร ม (บาท)
ไตรมา 1
งบประมาณ
ตค.-ธค.62

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

ไตรมา 4
กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

1 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพเครือข่ายบริการ CUP พะเยา าขามะเร็ง
1.1 การประชุมคณะทางาน าขามะเร็ง
เพือ่ ผลักดันนโยบาย/แน ทางการทางานใน
ทิ ทางเดีย กัน และติดตามค ามก้า น้า
ทุก3-6 เดือน

เพือ่ ใ ้ น่ ยงานที่เกี่ย ข้อง คณะทางาน NCD และ
1 ต.ค.62- 30
ในโรงพยาบาลและเครือข่าย เครือข่ายบริการ จาน น ก.ย.63
ตั้งเป้า มาย ู่การทางาน
20 คน
ร่ มกัน

ไม่ใช้
งบประมาณ

พญ. มนาม , ุด
ฤทัยและคทง.มะเร็ง

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรมดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา

แ ล่ง
งบประมาณร ม (บาท)
ไตรมา 1
งบประมาณ
ตค.-ธค.62

1.2 ตร จคัดกรองมะเร็งลาไ ้และท าร
นักด้ ย ธิ Fี IT Test และการตร จยืนยัน
ผลด้ ธิ ี ่องกล้อง

คัดกรองผู้ที่มีโอกา เ ี่ยงต่อ กลุ่มเ ี่ยงทั่ ไปอายุ 50-70 1 ต.ค.62- 30
มะเร็งลาไ ้เข้ารับการตร จ ปี ทิ ธิ์ uc จาน น 2,917 ก.ย.63
colonoscope
คน พืน้ ที่อาเภอเมือง
จาน น 2,362 คนและ
อาเภอภูกามยา 555 คน

54,000

งบ OP
จาก ป ช.

1.3 การตร จคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็ง
ท่อน้าดี ด้ ย ธิ อี ัลตราซา ด์ เพือ่ ราลึกใน
พระม ากรุณาธิคุณ ของพระบาท มเด็จ
พระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช

1.เพือ่ ตร จอัลตราซา ด์ตับ
ในประชาชนกลุ่มอายุ ๔๐ ปี
ขึ้นไปที่ตร จพบไข่พยาธิใบไม้
ในตับ และ ่งตั ใ ้การรัก า
ในรายที่ตร จพบค ามผิดปกติ

63,000

งบ ป.( จ.
พะเยา)

17,160

งบพัฒนา
บุคลากร P20

2 พัฒนา ักยภาพบุคลากร ประจาปี าขามะเร็ง
2.1 การเข้าร่ มประชุม ชิ การ าขามะเร็ง เพือ่ แลกเปลี่ยนค ามรู้ และ
ประจาปี
ประ บการณ์ในการทางาน
และค ามรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
น่ ยงาน และเครือข่าย

กลุ่มเ ี่ยงอายุ 40 ปี ขึ้นไป 1 ต.ค.62- 30
พืน้ ที่อาเภอเมืองและ
ก.ย.63
อาเภอภูกามยา จาน น
22 แ ่งๆละ 40 คน ร ม
880 คน

คกก.SP CA 4 คน

ธค.62-มีค.63

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

54,000

46,200

17,160

ไตรมา 4
กค.-กย.63

ผู้รบั ผิดชอบ
พญ. มนาม ,กลุ่ม
งานเทคนิค
การแพทย์และคทง.
,มะเร็งเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ

16,800

พญ. มนาม, ุดฤทัย
,คทง.มะเร็งรพ.
พะเยา อ.เมือง
ภูกามยา และ
รพ. ต./ ม.ทุกแ ่ง

พญ. มนาม , ุด
ฤทัยและคทง.มะเร็ง

แผนงบประมาณการดาเนินงานของเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็น มะเร็ง น่วยบริการ CUP อาเภอเมืองและภูกามยาว
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ

กิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จานวน*อัตรา*ครัง้

แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

1

ไตรมา 3

ไตรมา 4

รวม

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

.พัฒนาระบบบริการ ุขภาพเครือข่ายบริการ CUP พะเยา าขามะเร็ง
1.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งลาไ ้และทวาร นักด้วยวิธี
FIT Test และการตรวจยืนยันผลด้วยวิธี ่องกล้อง

จัดซือ้ อุปกรณ์ FIT TEST จานวน 3,000 3,000ชุด*18บาท
ชุดๆละ 18 บาท

งบ OP จาก ป ช.

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…1.2.....
1.3 การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี ค่าอา าร อา ารว่างและเครือ่ งดืม่
ด้วยวิธอี ัลตราซาวด์ เพือ่ ราลึกในพระม ากรุณาธิคุณ
ของพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลย จัดซือ้ อุปกรณ์ ในการทา U/S
เดช
รวมงบประมาณกิจกรรมที่…1.3.....

54,000
-

22แ ่งๆละ40คน*60บาท*1

งบ ป.( จ.พะเยา)

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…1..

2

ไตรมา 2

54,000

54,000
-

-

54,000

52,800

52,800

10,200

10,200

-

63,000

-

-

63,000

-

117,000

-

-

117,000

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปี 2563 าขามะเร็ง
กิจกรรมที่ 2.1 การเข้าร่วมประชุมและนาเ นอ
ผลงานวิชาการ าขามะเร็งประจาปี

1.1 ค่าเบีย้ เลีย้ ง

240บาท*2คน*4ครัง้ +80บาท*1
คน*4ครัง้

1.2 ค่าทีพ่ ัก

2,240

2,240

1200บาท*2คืน*2คน

4,800

4,800

1.3 ค่าพา นะ (รถโดย าร ไป-กลับ กทม. 990บาท*4คน*2เทีย่ ว
990*2*4 คน)

7,920

7,920

800

800

เ มาจ่ายจากทีบ่ ้าน ถึงขน ่ง ไปกลับ
(50*2*4 คน)

100บาท*2เทีย่ ว*4คน

งบพัฒนาบุคลากร
P20

ผลงานวิชาการ าขามะเร็งประจาปี

P20

จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ

กิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จานวน*อัตรา*ครัง้

แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

เ มาจ่ายจากทีแ่ ท็กซี่ ขน ่ง ถึงทีพ่ ัก ไป
กลับ (เทีย่ วละ 200*2*2 )

400บาท*2เทีย่ ว

(2) ค่าทาไวนิลเ นอผลงาน

600บาท*1ชิน้

ไตรมา 3

ไตรมา 4

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
800
600

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…2.1.
กิจกรรมที…่ 2.3การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
ศักยภาพบุคลากรในการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี 1.2 ค่าอา าร อา ารว่างและเครือ่ งดืม่
HPV DNA Testing บันทึกข้อมูลและระบบการ ่งต่อ (2) ค่าถ่ายเอก าร (คูม่ ือและแนวปฎิบัติ
น่วยบริการเคมีบาบัด)

ไตรมา 2

-

17,160

รวม
800
600

-

-

17,160

งบ รพ.พะเยา P25
40คน*120บาท*1วัน

4,800

4,800

30*120

3,600

3,600

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…2.2.

-

8,400

-

-

8,400

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…2

-

25,560

-

-

25,560

-

142,560
8,400
17,160
54,000
63,000

-

-

142,560
8,400
17,160
54,000
63,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น
รวมงบประมาณ เงินบารุง P25
รวมงบประมาณ งบพัฒนาบุคลากร P20
รวมงบประมาณ งบ OP จาก ป ช.
รวมงบประมาณ งบ ป.( จ.พะเยา)

แผนปฏิบตั ิการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการ ุขภาพ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (NCDs: DM /HT) น่วยบริการ CUP อาเภอเมืองและภูกามยาว
Service Excellence
แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฎิบัติการ : เพือ่ พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่ ยโรคเบา านและโรคค ามดันโล ิต ูงตามมาตรฐาน
ตั ชี้ ัด ลัก : 1. ผู้ป่ ยโรคเบา านและโรคค ามดันโล ิต ูงรายใ ม่ลดลง
2. ผู้ป่ ยโรคเบา าน ามารถค บคุมระดับน้้าตาล ะ มได้ดี HbA1C ≥ 7 mg% ร้อยละ 40
3. ผู้ป่ ยค ามดันโล ิต ูง ามารถค บคุมค ามดันโล ิตได้ดี ≥ ร้อยละ 50
โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่ งบประมาณรวม (บาท)
งบประมาณ
วันที่

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
กค.-กย.63

โครงการพัฒนาคุณภาพและ ร้างเ ริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน เครือข่ายบริการ ุขภาพ CUP พะเยา ประจาปี 2563
1 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพเครือข่ายบริการ CUP พะเยา าขา NCDs
1.1 เพิม่ ประ ิทธิภาพการบริ ารจัดการแบบมี ่วนร่วมของเครือข่ายบริการ ุขภาพ
1.1.1 การประชุมคณะท้างาน
NCD ทุกระดับเพื่อผลักดัน
นโยบาย/แน ทางการท้างานใน
ทิ ทางเดีย กัน โดยบูรณาการ
ร่ มกันกับ Service Plan าขา
จัก ุ ,โรคไต, ั ใจและ ลอด
เลือด มอง

เพื่อใ ้ น่ ยงานที่เกี่ย ข้อง คณะท้างาน NCD และ
ในโรงพยาบาลและ
เครือข่ายบริการ จ้าน น
เครือข่ายตั้งเป้า มาย ู่การ 40 คน
ท้างานร่ มกัน

ธค.62

ไม่ใช้
งบประมาณ

พญ.กัตติกา
, ุดฤทัย
และ
คณะท้างาน
NCD
ระดับ CUP

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ
1.1.2 ประชุมคณะท้างาน เพื่อ
ติดตามค ามก้า น้า และ
รุปผลการด้าเนินงาน

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

เพื่อติดตามค ามก้า น้า คณะท้างาน NCD และ
และประเมินผลการ
เครือข่ายบริการ จ้าน น
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
40 คน

ระยะเวลา
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่ งบประมาณรวม (บาท)
งบประมาณ
วันที่
ค.63

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
กค.-กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

พญ.กัตติกา
, ุดฤทัย
และ
คณะท้างาน
NCD
ระดับ CUP

รวมงบประมาณ โครงการ ที1่
2 พัฒนาระบบบริการในการจัดการตนเองของผู้ป่วยและญาติ าขา NCDs
1.เพิม่ ประ ิทธิภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ ในกลุ่ม DM Type 1, Poor controlled DMและกลุ่ม GDM โรงพยาบาลพะเยา
2.1.1พัฒนาระบบบริการ One
เพื่อใ ้ ถานการณการ
stop service และ ่งเ ริมการใช้ ใ ้บริการ Clinic NCD
กระบ นการ DSME
โรงพยาบาลพะเยา มี
เป้า มายในการรัก า
ธิ กี ารจัดการตนเองในการ
แก้ไขน้้าตาลต่้า และการ
ค บคมอา ารที่ถูกต้อง
ร มทั้งแน ทางการดูแลผู้
ป่ ยเบา านในกลุ่ม DM
Type 1 และกลุ่ม GDM ที่
ยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2.1.1

ป่ ยเบา านในกลุ่มDM
Type 2ที่คุมระดับ
น้้าตาลไม่ได้ DM Type 1
และกลุ่ม GDM

มีค.63

114,000

114,000

กองทุน
NCDs

114,000

114,000

นพ.ทั ิ
มนต์, ทัย
กานต์และ
ทีม
าขา ชิ าชีพ

0

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

2.1.2 พัฒนาค ามรอบรู้ด้าน
เพื่อดูแลผู้ป่ ยป่ ย
ุขภาพในการ ื่อ ารค ามรู้เรื่อง เบา านในกลุ่มDM Type
โรค เป้า มายการรัก าและการ 2ที่คุมระดับน้้าตาลไม่ได้
จัดการตนเอง
DM Type 1 และกลุ่ม GDM

เป้า มาย/จานวน
ป่ ยเบา านในกลุ่มDM
Type 2ที่คุมระดับ
น้้าตาลไม่ได้ DM Type 1
และกลุ่ม GDM

ระยะเวลา
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่ งบประมาณรวม (บาท)
งบประมาณ
วันที่
เม.ย.-63

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2.1.2
2.1.3 นับ นุนอุปกรณ์
Novopen ้า รับผู้ป่ ย DM
Type 1

เพื่อใ ้ผู้ป่ ย DM Type 1
และญาติ ามารถดูแล
ตนเองและไม่เกิด
ภา ะแทรกซ้อนทั้ง
เฉียบพลันและเรื้อรัง

DM Type 1และญาติ

เมย.-มิย.63

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
กค.-กย.63

132,000 กองทุน
NCDs

132,000

132,000
18,000 กองทุน
NCDs

132,000
18,000

0

18,000

0

114,000

156,000

0

5,700

750

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น 2.1.3

18,000

รวมงบประมาณกิจกรรม ( 2.1)

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

264,000

0

นพ.ทั ิ
มนต์,รุ่งทิ า
, ทัยกานต์

นพ.ทั ิ
มนต์, ทัย
กานต์

2.2 พัฒนาระบบบริการการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
2.2.1 นับ นุน น่ ยบริการปฐม
ภูมิ ร้างค ามตระ นักรู้ และ
ป้องกันการเ ื่อมของไตไม่ใ ้เข้า ู่
ภา ะไต ายเรื้อรังในผู้ป่ ย
โรคเบา านและค ามดันโล ิต ูง

1. เพื่อค บคุมปัจจัยเ ี่ยง
และป้องกันการเ ื่อมของไต
ไม่ใ ้เข้า ู่ภา ะไต ายเรื้อรัง
2. ลดอัตราผู้ป่ ยโรคไตที่
เกิดจากผู้ป่ ยเบา านและ
ค ามดันโล ิต ูงรายใ ม่

รวมงบประมาณกิจกรรม 2.2.1

กลุ่มผู้ป่ ยโรคเบา าน 1 ต.ค.62 และค ามดันโล ิต ูงที่มี 30 ก.ย.63
ค่า eGFR ระดับ 2 และ 3
ab จ้าน น 30 คน
(รพ. ต.บ้าน าง)

7,200

7,200

กองทุน
NCDs

0

5,700

750

750 พญ.กัตติกา
, ุดฤทัย
,ทิ าพร
และรพ.
ต.บ้าน าง

750

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ
2.2.2 นับ นุน น่ ยบริการปฐม
ภูมิมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
ใช้ มาธิบ้าบัด ้า รับผู้ป่ ยDM /
HT ที่ค บคุมไม่ได้

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มผู้ป่ ยDM/HT Poor
และลดภา ะแทรกซ้อนของ controlled จ้าน น 30
กลุ่มป่ ยDM/HT ที่ค บคุม คน (รพ. ต.แม่นาเรือ)
ไม่ได้

ระยะเวลา
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่ งบประมาณรวม (บาท)
งบประมาณ
วันที่
มีค.63

รวมงบประมาณกิจกรรม 2.2.2
รวมงบประมาณกิจกรรม (2.2)

6,900

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

กองทุน
NCDs

6,900
14,100

0
0

ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
กค.-กย.63

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

5,400

750

750

5,400
11,100

750
1,500

750
1,500

ดุ ฤทัย
,ทิ าพร
และรพ. ต.
แม่นาเรือ

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
องค์ค ามรู้ในการดูแล ุขภาพ
แบบองค์ร มในผู้ป่ ย
โรคเบา านและค ามดันโล ิต ูง
ในชุมชน ู่การดูแล ุขภาพที่ยั่งยืน

เพื่อ ร้างองค์ค ามรู้ ค าม บุคคลากรผู้รบั ผิดชอบ มค.-มีค.62 19,600
มั่นใจ ในการประยุกต์ใช้ใ ้ งาน NCDs เครือข่าย
เ มาะ มกับพื้นที่ และเพื่อ บริการ ุขภาพอ.เมือง
การพัฒนาที่ต่อเนื่องและ และภูกามยา และผู้ นใจ
1,550
ยั่งยืน
50 คน

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.1

กองทุน
NCDs
เงิน
ั ดิการ
รพ.

21,150

19,600

1,550

21,150

พญ.กัตติกา
, ุดฤทัย
และ
คณะท้างาน
NCD
ระดับ CUP

โครงการ/กิจกรรม ลัก/กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ
3.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบ
การบันทึกข้อมูล HDC และการ
น้าไปใช้ประโยชน์

วัตถุประ งค์
เพื่อใ ้บุคคลากรมีค ามรู้
และค ามเข้าใจในระบบ
การบันทึก ตร จ อบผลงาน
และการน้าข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนา/แก้ไขปัญ า
ในพท.

เป้า มาย/จานวน
คณะท้างาน NCD และ
เครือข่ายบริการอ.เมือง
และภูกามยา จ้าน น
60 คน

ระยะเวลา
แ ล่ง
ตั้งแต่วันที-่ งบประมาณรวม (บาท)
งบประมาณ
วันที่
ตค.62-มีค.62

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.2
3.3 ประชุม ชิ าการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการติดตามผลการ
ด้าเนินงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนค ามรู้ และ
ประ บการณ์ในการท้างาน
และน้าค ามรู้ที่ได้รบั ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อ
ยอด ต่อไป

คณะท้างาน NCD และ
เครือข่ายบริการอ.เมือง
และภูกามยา จ้าน น
40 คน

คณะท้างาน NCD และ
เครือข่ายบริการอ.เมือง
และภูกามยา จ้าน น
40 เล่ม

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3
พัฒนาระบบ าร นเทศ

กองทุน
NCDs

กค.- ค.63

5,600

มค-มีค.63

4,800

ไตรมา 3
เมย.-มิย.63

ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
กค.-กย.63
พญ.กัตติกา
, ทัย
กานต์/
จนท. ูนย์
คอม

30,300
กองทุน
NCDs

5,600

0
กองทุน
NCDs

นพ.ทั ิ
มนต์และ
คทง.

4,800
0

56,250

พญ.กัตติกา
, ุดฤทัย
และ
คณะท้างาน
NCD
ระดับ CUP

5,600

4,800

4,800
61,850

ไตรมา 2
มค.-มีค.63
30,300

5,600

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.4
4

ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

30,300

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.3
3.4 จัดท้าแน ทางเ ชปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่ ยโรคเบา านและโรค
ค ามดันโล ิต ูงเครือข่ายบริการ
ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา CUP

30,300

งบประมาณรายไตรมา (บาท)

0

5,600

รายละเอียดการใช้งบประมาณดาเนินงานของเครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการ ุขภาพ กลุม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: DM /HT) น่วยบริการ CUP อาเภอเมืองและภูกามยาว
Service Excellence
แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ

กิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จานวน*อัตรา*ครัง้

แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
ตค.-ธค.60

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

รวม

มค.-มีค.61 เมย.-มิย.61 กค.-กย.61

2 พัฒนาระบบบริการในการจัดการตนเองของผูป้ ่วยและญาติ าขา NCDs
1.เพิ่มประ ิทธิภาพการดูแลตนเองของผูป้ ่วยและญาติ ในกลุม่ DM Type 1, Poor controlled DMและกลุม่ GDM โรงพยาบาลพะเยา
2.1.1พัฒนาระบบบริการ One stop service
และ ่งเ ริมการใช้กระบ นการ DSME

1 ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่

950คน*70บาท*1มือ้

2 ค่าอา าร า่ งและเครือ่ งดืม่ 1มือ้ และ
ติดตาม 2 ครัง้

950บาท*25บาท*2มือ้ *

2.1.2 พัฒนาค ามรอบรูด้ ้าน ุขภาพในการ
1 ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่
อื่ ารค ามรูเ้ รือ่ งโรค เป้า มายการรัก าและ
2 ค่าอา าร า่ งและเครือ่ งดืม่ 1มือ้ และ
การจัดการตนเอง
ติดตาม 2 ครัง้

1,100คน*70บาท*1มือ้

2.1.3 นับ นุนอุปกรณ์ Novopen า รับ
ผูป้ ่ ย DM Type 1

กองทุน NCDs

กองทุน NCDs

1,100คน*25บาท*2มือ้

1ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่

70คน*70บาท*1มือ้

2 ค่าอา าร า่ งและเครือ่ งดืม่ 1มือ้ และ
ติดตาม 2 ครัง้

70คน*25บาท*2มือ้

2.2 พัฒนาระบบบริการการจัดการโรคเรือ้ รังในชุมชน

หน ้าที่ 1

กองทุน NCDs

66,500

66,500

47,500

47,500

77,000

77,000

55,000

55,000

10,500

10,500

7,500

7,500

จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ

กิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จานวน*อัตรา*ครัง้

แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
ตค.-ธค.60

2.2.1 นับ นุน น่ ยบริการปฐมภูมิ ร้างค าม 1 ค่าตอบแทน ทิ ยากร
ตระ นักรู้ และป้องกันการเ อื่ มของไตไม่ใ ้
2 ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่
เข้า ภู่ า ะไต ายเรือ้ รังในผูป้ ่ ยโรคเบา าน
3 ค่าอา าร า่ งและเครือ่ งดืม่ 1มือ้ และ
และค ามดันโล ิต ูง
ติดตาม 2 ครัง้
4 ค่า ั ดุในการจัดประชุม/อบรม/ ัมมนา
2.2.2 นับ นุน น่ ยบริการปฐมภูมิ มีการ
1 ค่าตอบแทน ทิ ยากร
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยใช้ มาธิบาบัด า รับ 2 ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่
ผูป้ ่ ยDM / HT ทีค่ บคุมไม่ได้
3 ค่าอา าร า่ งและเครือ่ งดืม่ 1มือ้ ติดตาม 2
ครัง้ และ รุปผลงาน

4ชั่ โมงๆ300บาท*1ครัง้

กองทุน NCDs

120บาท*30คน*1ครัง้

3.2 อบรมบุคลากรในการบันทึกข้อมูล HDC
และการนาไปใช้ประโยชน์

1.1 ค่าตอบแทน ทิ ยากร
1.2 ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่

กองทุน NCDs

120บาท*30คน*1ครัง้

1.3 ค่า ั ดุในการจัดประชุม/อบรม/ ัมมนา

กองทุน NCDs

1,200

750

1,500

900

900

1,800

1,800

3,600

3,600

25บาท*30คน*2ครัง้

-

รวม

3,600
750

30บาท*30คน*1ครัง้

3ชั่ โมงๆ600บาท*2ครัง้

ไตรมา 4

มค.-มีค.61 เมย.-มิย.61 กค.-กย.61
1,200

25บาท*30คน*2มือ้ *1ครัง้

6ชั่ โมงๆ300บาท*1ครัง้

ไตรมา 3

3,600

รวมงบประมาณกิจกรรมที่...2.2
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปี 2563
3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์ค ามรูใ้ น
การดูแล ุขภาพแบบองค์ร มในผูป้ ่ ย
โรคเบา านและค ามดันโล ิต ูงในชุมชน ู่
การดูแล ุขภาพทีย่ งั่ ยืน

ไตรมา 2

257,100

750

750

1,500

151,500

1,500

278,100

3,600

3,600

120บาท*50คน*2ครัง้

12,000

12,000

40บาท*50คน *2ครัง้

4,000

4,000

2.1 ค่าขอ น่ ยคะแนน ภาพยาบาล

1,050บาท

เงิน ั ดิการ รพ.

1,050

1,050

2.2ค้างเ มาบันทึกข้อมูล ภาพยาบาล

500บาท

เงิน ั ดิการ รพ.

500

500

1.1 ค่าตอบแทน ทิ ยากร

6ชั่ โมงๆ600บาท*2ครัง้

กองทุน NCDs

7,200

7,200

1.2 ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่

60คน*120บาท*2ครัง้

14,400

14,400

1,800

1,800

1.3 ค่า ั ดุในการจัดประชุม/อบรม/ ัมมนา

30บาท*60คน
หน ้าที่ 2

กองทุน NCDs

จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ

กิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จานวน*อัตรา*ครัง้

แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
ตค.-ธค.60

2.1 ค่าทีพ่ ัก ทิ ยากร 1 คน
ค่าตั เครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงราย
ค่าเ มาจ่ายรถแท็กซีพ่ ร้อม ัมภาระ ไปกลับ ทีพ่ ัก- นามบิน
3.3 ประชุม ชิ าการ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
การติดตามผลการดาเนินงาน

1.2 ค่าอา าร อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่
1.3 ค่าจัดทาเกียรติบัตร

3.4 จัดทาแน ทางเ ชปฏิบัติการดูแลผูป้ ่ ย
1.3 ค่าจัดทาแน ทางเ ชปฎิบัติการดูแลผูป้ ่ ย
โรคเบา านและโรคค ามดันโล ิต ูง
โรคเบา านและค ามดันโล ิต ูง
เครือข่ายบริการ ุขภาพโรงพยาบาลพะเยา CUP

1200บาท*2คืน

กองทุน NCDs

2,000บาท*2เทีย่

กองทุน NCDs

250บาท*2เทีย่
120บาท*40คน*1ครัง้

ไตรมา 3

ไตรมา 4

มค.-มีค.61 เมย.-มิย.61 กค.-กย.61
2,400

กองทุน NCDs

2,400
4,000

500

500
4,800

4,800

800

800

8ชิน้ *100บาท
120บาท*40คน*1ครัง้

รวม

4,000

กองทุน NCDs
4,800

4,800

56,250

รวมงบประมาณกิจกรรมที่..3.
4

ไตรมา 2

5,600

61,850

พัฒนาระบบ าร นเทศ
4.1.ประชุมคณะทางานพัฒนาระบบข้อมูล
อา าร า่ งและเครือ่ งดืม่
ทะเบียนผูป้ ่ ยเบา านและค ามดันโล ิต ูง
และการบันทึกข้อมูลใ ้มีค าม มบูรณ์ครบถ้ น
เป็นปัจจุบัน และ ามารถ ่งต่อข้อมูล เชือ่ มโยง
ไปยัง น่ ยบริการใ ้พนื้ ทีไ่ ด้

40คน*25บาท*4ครัง้

รวมงบประมาณกิจกรรมที่..4.
รวมงบประมาณทัง้ นิ้
รวมงบประมาณทัง้ นิ้ เงิน วั ดิการ รพ.
รวมงบประมาณทัง้ นิ้ กองทุน NCDs

หน ้าที่ 3

กองทุน NCD

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

182,350

152,500

8,100

343,950

0

1550

0

1550

1,000

180,800

8,100

342,400

0
152,500

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบริการ ุขภาพ าขา Palliative care
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้

( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา Palliative care
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัติการ..เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการดาเนินงาน Palliative care ใ ้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนการขยายบริการใ ้ครอบคลุมทัง้ ในและนอก ถานบริการ
ตัวชีว้ ัด ลัก/รอง .บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ กลุม่ เป้า มายได้รับการดูและตามมาตรฐาน และร้อยละของการเข้าถึงบริการในกลุม่ เป้า มายเพิ่มมากขึน้

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
(ระบุเดือน
(บาท)
งบประมาณ
ที่ดาเนินการ)

1 ทบท น/แต่งตั้งคกก.

ไม่ใช้
งบประมาณ

2 มอบ มายบทบาทภารกิจคกก.

ไม่ใช้
งบประมาณ

3 ประชุม คกก.ชี้แจงนโยบาย,แลกเปลี่ยน เพื่อชี้แจงนโยบาย แน
เรียนรู้การดาเนินงาน และติดตามผล ทางการปฏิบัติงานการ
การดาเนินงาน
ดูแลผู้ป่ ยและครอบครั
ระยะท้าย

พยาบาลผู้รับผิดชอบ
ของ น่ ยงาน 15 คน
(รพ.พะเยาและรพ. ต.)

พย 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

พญ. ณิชา
ภัทร

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

4 โครงการ ึก าดูงานโรงพยาบาล
ต้นแบบบริการดูแลผู้ป่ ยระยะท้าย
แบบประคับประคอง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ คณะกรรมการจาน น
ดาเนินงาน
15 คน

5 จัดตั้งคลินิก Palliative care

เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพการ
ใ ้บริการ และขยายบริการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
แ ล่ง
(ระบุเดือน
(บาท)
งบประมาณ
ที่ดาเนินการ)
ธ.ค 62

ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
1,800

ไม่ใช้
งบประมาณ

1คลินิก

พญ. ณิชา
ภัทร

คกก.
Palliative
care

ไม่ใช้
งบประมาณ

6 ประ านงาน/เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
Pain clinic
7 จัด า เครื่องค บคุมอัตราการไ ล
เพื่อขยายบริการใ ้
ของยาแบบต่อเนือ่ งที่เรียก ่า “syringe ครอบคลุมทั้งในและนอก
driver”
ถานบริการ

1,800 เงินบารุง P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)

2 เครื่อง

พ.ย 62

40,000

เงินบริจาค

40,000

คกก.
Palliative
care

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบริการ ุขภาพ าขา Palliative care
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ

( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

4

โครงการ ึก าดูงานโรงพยาบาลต้นแบบ
ค่าอา ารกลาง นั 1 มื้อ และ
บริการดูแลผู้ป่ ยระยะท้ายแบบประคับประคอง ค่าอา าร า่ งและเครื่องดื่ม 2มื้อ

7

จัด า เครื่องค บคุมอัตราการไ ลของยา
แบบต่อเนื่องที่เรียก า่ “syringe driver”

8

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพยาบาลการผู้ป่ ยระยะ ค่าอา าร า่ ง 2 มื้อ และอา ารกลาง นั
ท้าย( Family meeting, ACP การจัดการPain
และการ ่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงบริการโดย
โปรแกรม EMR)

เครื่องค บคุมอัตราการไ ลของยา
แบบต่อเนื่องที่เรียก า่ “syringe
driver”

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

15 คน / 120 บาทต่อ เงินบารุง P25
คน / 1 นั
เครื่องละ 20,000
บาท*2เครื่อง

เงินบริจาค

60 คน / 120 บาท
ต่อคน / 1 นั

เงินบารุง P25

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2

ไตรมา 3 ไตรมา 4

มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม
งบประมาณ

1,800

1,800

40,000

40,000

7,200

7,200

41,800

7,200

ร มงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

1,800

7,200

0

0

9,000

ร มงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบริจาค

40,000

0

0

0

40,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

-

-

49,000

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน เภ ัชกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา..RDU
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั ิการ....เพือ่ พัฒนาการดาเนินงานใ ม้ ีประ ิทธิภาพและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ลัก/รอง..โรงพยาบาลมีการดาเนินงานเรือ่ งการใช้ยาอย่าง มเ ตุผล และผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง มเ ตุผล (RDU)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านยา ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อ.เมือง /ภูกามยาวและในโรงพยาบาลพะเยา
กก.ที่ 1.1 ประชุมวิชาการมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านยาในเครือข่าย
บริการปฐมภูมิประจาปี2562

เพื่อ ร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มศักยภาพ
ของพยาบาลผู้ดูแล
เรื่องยาในเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ

พยาบาลผู้ดูแล
เรื่องยาใน
เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 30
คน*1วัน

กค63

4,500

เงินบารุงรพ.
พะเยา P25

4,500

ภ.ญ.
เบญจมาศ
ภ.ญ.
เ าวคนธ์

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน เภ ัชกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
Service Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3 ไตรมา 4

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม
งบประมาณ

พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านยา ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อ.เมือง /ภูกามยาวและในโรงพยาบาลพะเยา
กก ที่ 1.1 . ประชุมวิชาการมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านยาในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา าร
กลางวัน

30คน/120บาทต่อคน/ เงินบารุง P25
1วัน

ค่าวั ดุจัดประชุม

30 คน / 30 บาทต่อคน

3,600

3,600

900

900

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

-

-

-

4,500

4,500

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

-

-

-

4,500

4,500

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน โรค ลอดเลือด มอง กลุ่มงานอายุรกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิและตติยภูมิ
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขาโรค ลอดเลือด มอง
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร.....พัฒนาระบบการดูคนไข้และปรับปรุงผลลัพธ์.............................................
ตัวชี้วัด ลัก/รอง ............ลดอัตราการตายของโรค ลอดเลือด มอง...........................................................................................................
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

1 จัดทาแผ่น ติกเกอร์อาการเตือนโรค
ลอดเลือด มอง

วัตถุประ งค์
การ ื่อ ารความเ ี่ยงโรค
ลอดเลือด มอง

เป้า มาย/จานวน

ประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเ ี่ยง

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
แ ล่งงบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ)
(บาท)
บูรณาการร่วมกับ
SP าขา วั ใจ ใน
กิจกรรม ที่ 1.4

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
พญ. ุนารี
นางศศิวิมล

(งบอนู่ใน SP วั ใจ)

2 กิจกรรม World Stroke Day

การรณรงค์ประชา ัมพันธ์
โรค ลอดเลือด มอง

ประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเ ี่ยง

ไม่ใช้งบประมาณ

พญ. ุนารี
นางศศิวิมล

3

กิจกรรม Stop Stroke

การรณรงค์ประชา ัมพันธ์ อ ม./ประชาชนทั่วไป
โรค ลอดเลือด มอง
ในชุมชน

ไม่ใช้งบประมาณ

พญ. ุนารี
นางศศิวิมล

4

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการดูแลผู้ปว่ ย
โรค ลอดเลือด มอง

พัฒนาศักยภาพเจ้า น้าที่ บุคลากรทางการแพทย์
ในการดูแลผู้ปว่ ย

ไม่ใช้งบประมาณ

พญ. ุนารี
นางศศิวิมล

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานโรค ลอดเลือด มอง กลุ่มงานอายุรกรรม ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
Service Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ (

) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

กก ที่ 6. จัดประชุมเครือข่ายโรค ลอดเลือด
มอง

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวนคน/เงินต่อ น่วย/
วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และ
อา ารกลางวัน

30คน/120บาทต่อคน/
1วัน

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

เงินบารุง P25

ไตรมา 3 ไตรมา 4
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

3,600

รวม
งบประมาณ

3,600

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

-

-

3,600

-

3,600

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

-

-

3,600

-

3,600

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาระบบบริการพยาบาล กลุม่ งาน การพยาบาล ภารกิจด้าน การพยาบาล
Service Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ง่ เ ริม ขุ ภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ
อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั กิ าร... พัฒนาระบบบบริการพยาบาลใ ม้ คี ุณภาพและติตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัด ลัก/รอง ร้อยละตัวชีว้ ัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์......
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา
งบประมาณ
(ระบุเดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1 ประชุมคณะกรรมการบริการวิเคราะ ผ์ ล
การดาเนินงานและจัดทาแผน และติดตาม
การดาเนินงาน

เพื่อจัดทาแผนพัฒนางาน ประธาน
มค 63,กย 63
บริการพยาบาล
คณะกรรมการจานวน
8 คน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ปนัดดา

2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้
กระบวนการพยาบาลและการบันทึก

เพื่อประเมินผลการ
คณะกรรมการกลุม่
ม.ค.63, .ค.63
พัฒนาการพัฒนาการใช้ การพยาบาลจานวน 4
กระบวนการพยาบาลและ คน
การบันทึก

ไม่ใช้
งบประมาณ

ปนัดดา
วัชราภรณ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

3 ประชุม วั น้า อผูป้ ว่ ย/ วั น้างานการใช้ เพื่อใ ้ วั น้างาน/
กระบวนการพยาบาลและการบันทึก
วั น้า อผูป้ ว่ ย
ทางการพยาบาลแบบFocus Charting
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลการ
นิเทศและวิเคราะ ก์ าร
บันทึกทางการพยาบาล
แบบFocus Charting

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา
งบประมาณ
(ระบุเดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

วั น้างาน/ วั น้า
อผูป้ ว่ ยจากทุก
น่วยงาน จานวน 25
คน

มค.63,กค63

ไม่ใช้
งบประมาณ

วัชราภรณ์ แ ง
คา

4 ประชุมคณะกรรมการระดับ น่วยงาน
เพื่อชีแ้ จงการดาเนินงาน
วั น้างาน/ วั น้า
พัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลและการ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้การ อผูป้ ว่ ยจากทุก
บันทึก
บันทึกทางการพยาบาล
น่วยงาน จานวน 25
แบบFocus Charting
คน

กพ 63, ค63

ไม่ใช้
งบประมาณ

วัชราภรณ์ แ ง
คา

ม.ค 2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

กัลยา ณัฐธิพร

ทุก 4 เดือน
(มค,พค, ค
63)

ไม่ใช้
งบประมาณ

ุรางค์พิมล

5 ประชุมกรรมการผูร้ ับผิดชอบงานวางแผน
จา น่ายของ น่วยงาน

เพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน COC และ
Re-admit

20 คน

6 ประชุมผูร้ ับผิดชอบการบริ ารยาใน อผูป้ ว่ ย เพื่อกระตุน้ การใ ก้ าร
พยาบาลผุร้ ับผิดชอบ
บริการด้านยาตาม
ใน น่วยงานจานวน
แนวทางปฏิบตั แิ ละ
25 คน
ป้องกันการแพ้ยาซ้าใน อ
ผูป้ ว่ ย

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

7 ประชุมความรู้การพัฒนาประ ิทธิภาพการ เพื่อพัฒนา มรรถนะการ
ใ ย้ า HAD เพื่อป้องกันอาการไม่พึง
ใ ย้ าที่มคี วามเ ยี่ ง ูง
ประ งค์จากการใช้ยาใน อผูป้ ว่ ย
และลดอุบตั กิ ารณ์การเกิด
อาการแทรกซ้อนที่ไม่พึง
ประ งค์

เป้า มาย/จานวน
พยาบาลที่รับผิดชอบ
ระบบยาทุก อผูป้ ว่ ย
และผู้ นใจจานวน 50
คน

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

มิ.ย.-63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ุรางค์พิมล

มค ,กค63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ปนัดดา ศิริพร
ภาคิน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ปนัดดา ศิริพร
ภาคิน

8

ประชุมคกกการพยาบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
ระดับ น่วยงาน

9

ประชุมคกก .การพยาบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย เพื่อติตามการดาเนินงาน พยาบาลผูร้ ับผิดชอบ
รุปผลการดาเนินงานประจาปี
และปรับปรุงการปฎิบตั งิ าน ของ น่วยงาน 25 คน

ค 63

10 จัดอบรมความรู้ Operation: Standard of 1.เพื่อเพิ่มความรู้และความ พยาบาล อผูป้ ว่ ย 80
care and prevention of SSI
เข้าใจในการดูแลผูป้ ว่ ย
คน
pre and post operation

พค63

2,000

เงินบารุง P25

2,000

น. พชรพรรณ
เลิศทอง

9,600

เงินบารุง P25

9,600

น. พชรพรรณ
เลิศทอง

11 ประชุม ติดตามงาน: Monitoring and
Evaluation :Hospital Acquired
Infection

เพื่อติดตามการดาเนินงาน พยาบาลผูร้ ับผิดชอบ
และปรับปรุงการปฎิบตั งิ าน ของ น่วยงาน 25 คน

ระยะเวลา
งบประมาณ
(ระบุเดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

2. เพื่อเพิ่มความรู้เรื่อง
มาตรฐาน อ้ งผ่าตัดและ
การป้องกันการติดเชือ้

บุคลากร OR 40คน

มิย63

1.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลระบบ IC
(เพื่อนเยีย่ มเพื่อน)

ICWN, NA 60คน

มค63, ค63

ไม่ใช้
งบประมาณ

น. พชรพรรณ
เลิศทอง

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาระบบบริการพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล ภารกิจด้าน การพยาบาล
Service Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( /) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

10

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม
งบประมาณ

.จัดอบรมความรู้ Operation: Standard of care and prevention of SSI
10.1จัดอบรมความรู้การดูแลผู้ปว่ ย pre and
post operation

ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ

80คน /25 บาท /1 วัน เงินบารุง P25

10.2จัดอบรมความรู้มาตรฐาน อ้ งผ่าตัดและ
การป้องกันการติดเชื้อ

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา ารกลางวัน 40คน/120 บาทต่อ
คน/1วัน

เงินบารุง P25

2,000

2,000

4,800

4,800

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย

1 คน/ชม.ละ 600/ 6
ชม./ 1วัน

3,600

3,600

ค่ายานพา นะ

กมละ 4 บาท*300
กม=1200 บาท

1,200

1,200

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น

0

0

11,600

0

11,600

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

0

0

11,600

0

11,600

