
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
Service Excellence 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย 



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

1
กกที่1.1 พัฒนาระบบบริการ               

1.1.1 ออกให้บริการ ดูแลสุขภาพ

ผู้ต้องขงัที่ป่วยด้วยโรคเร้ือรังโดยทีมสห

วิชาชีพ                                        

1.1.2 คัดกรองด้านสุขภาพ ในเรือนจ า    

    - กลุ่มเส่ียงโรค DM/HT                 
    - กลุ่มเส่ียง วัณโรค                      

     - คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านม                                   - 
การตรวจคัดกรองการติดเช้ือ HIV      
1.1.3 สนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา

สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน

ของเรือนจ าในการดูแล

สุขภาพผู้ต้องขงัให้มี

ประสิทธิภาพ

 ผู้ต้องขงัในเรือนจ า

 จงัหวัดพะเยา

ตค.62  - กย.63 6,000 เงิน

สวัสดิการ 

รพ.พะเยา

1,500       1,500     1,500     1,500     นางสุจติ สิทธิ

ยโุณ , นางพวง

ทอง  เจริญ

ราษฎร์

                                                                     (   )ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการบริการสุขภาพในเรือนจ า

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพ บริการปฐมภมูเิรือนจ า  กลุ่มงานการพยาบาลชมุชน    ภารกิจดา้นบริการปฐมภมูิ

Service    Excellence
สอดคล้องแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ  (  / )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

สอดคล้อง Service Plan สาขา....................................................................

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ.. เพ่ือดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้มีประสิทธภิาพ และสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการเรือนจ าให้ได้ตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดหลัก/รอง..มีการให้บริการสุขภาพที่จ าเป็นต่อผู้ต้องขังอยา่งมีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
1

กกที่1.1 พฒันาระบบบริการ                         

1.1.1 ออกใหบ้ริการ ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังท่ีปว่ยด้วย

โรคเร้ือรังโดยทมีสหวชิาชีพ                             

1.1.2 คัดกรองด้านสุขภาพ ในเรือนจ า                 

 - กลุ่มเส่ียงโรค DM/HT                                 
 - กลุ่มเส่ียง วณัโรค                                      

  - คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้าน         

   - การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV                
1.1.3 สนับสนุนยา และเวชภณัฑ์ไม่ใช่ยา

ค่าอาหารกลางวนั 1  มื้อ 10คนx50บาทx12วนั  เงินสวสัดิการ 

รพ.พะเยา

       1,500 1,500        1,500     1,500                  6,000

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพ บริการปฐมภูมเิรือนจ า  กลุ่มงานการพยาบาลชมุชน    ภารกิจดา้นบริการปฐมภูมิ

Service    Excellence

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

โครงการพัฒนาและเสรมิศักยภาพการบรกิารสุขภาพในเรอืนจ า

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

กกที่ 1.4 พฒันาระบบติดตามก ากับและสนับการ

ด าเนินงานโดยคณะกรรมการด าเนินการระบบ

บริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 

จังหวดัพะเยา                                           

1.4.1 ตามความก้าวหน้า การขึ้นทะเบยีนหน่วย

บริการปฐมภมูิ                                         

1.4.2 มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1  มื้อ 20คนx25บาทx1วนั  เงินสวสัดิการ 

รพ.พะเยา

500       500                

1,500       1,500       1,500     2,000    6,500            

1,500       1,500       1,500     2,000    6,500            
รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รวมงบประมาณทัง้สิ้น เงินสวัสดกิาร 



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

1
กกที่1.1 ทบทวนโครงสร้างคณะท างานPCC    
 - ทบทวน/แต่งต้ังคกก                             

 - มอบหมายบทบาทภารกิจคกก.

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับการดูแล

ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

รวมทัง้สร้างเสริมใหป้ระชาชนมี

ศักยภาพและมีความรู้ในการ

จัดการสุขภาพของตนเอง

คณะกรรมการ 

20 คน

ตค.62-มิย.63  ไม่ใช้งบ

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิัตกิาร. เพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึงบรกิารไดม้ากขึน้และประชาชนมศัีกยภาพและมคีวามรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง

ตวัชีว้ัดหลัก/รอง. ขยายหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูเิพ่ิมขึน้ 

ระยะเวลา 

(ระบเุดือนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ

 (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายบริการปฐมภมูิ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

สอดคล้อง Service Plan สาขา ปฐมภมูแิละองค์รวม

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็  การพัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care Cluster; PCC)  กลุม่งาน  การพยาบาลชมุชน     ภารกิจดา้นบรกิารปฐมภมูิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการทีม่ีประสิทธิภาพ

Service    Excellence





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

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจดัเกบ็ขอ้มูลการ

วัดในระบบบริหารจดัการ

ขอ้มูลผู้ป่วย

1.มีระบบจดัเกบ็ขอ้มูลการ

คัดกรองและตรวจวัด

สัญญาณชีพในระบบ

สารสนเทศของ รพ.

ม.ค.-63  126,000บาท 

(ซ้ืออุปกรณ์

รายละเอียด

ตาม

แบบฟอร์ม2)

 เงิน

งบประมาณ

(ศคอศ)

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

2.เพิ่มความสะดวก

รวดเร็ว ถกูต้องในการ

วินิจฉยัสืบค้นและลด

ภาระงานท่ีซ้้าซ้อนในการ

ปฏิบัติงาน

2.ขอ้มูลการตรวจวัด

สัญญาณชีพของผู้ป่วยที่

จดัเกบ็ในระบบมีความ

ถกูต้องแม่นย้า 100%

ม.ค.-63 / น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก กลุ่มงาน การพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจดา้น การพยาบาล

สอดคล้องแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ  (  / )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                                 (   )ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

Service   Excellence  

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิัตกิาร.....พัฒนาระบบบริการผู้ปวยนอก (Smart OPD)
ตวัชี้วัดหลัก/รอง เพ่ิมประสิทธภิาพการบริการ/อัตราความพึงพอใจ>85%  ระยะเวลารอคอย(ยื่นบัตรถึงยื่นใบสั่งยา)<60 นาที กรณีไมม่กีารตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร

ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้อง Service Plan สาขา..............

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลการคัด

กรอง(บุหร่ี/สุรา/แพ้ยา)การ

ตรวจวัดสัญญาณชีพ  นน./

สส. โดยใช้ Digital 

Technology (New 

service Model)

1



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

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

2.1เพื่อลดเวลารอคอย 1.มีการใช้ระบบการ

ลงทะเบียนด้วยตู้

ลงทะเบียนอัตโนมัติ

ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล

 เงิน

งบประมาณ

(ศคอศ)

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

2.2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงขอ้มูลอยา่ง

ถกูต้อง แม่นย้า

2.มีระบบการลงทะเบียน

รวดเร็วขึน้โดยใช้เคร่ือง

สแกนบาร์โค้ด

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

2.3เพื่อเพิ่มช่องทางให้

ผู้รับบริการได้รับความ

สะดวกมากขึน้และ

ลงทะเบียนเขา้รับบริการ

ได้รวดเร็วขึน้

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

3  พัฒนาระบบคิวบริการ 3.1เพื่อบริหารจดัการคิว

ให้มีประสิทธิภาพ

1.มีระบบนัดและจดัคิว

บริการครอบคลุมทุกโอพีดี 

 โดยเร่ิม เฟส1 OPD 

GP&MED

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

 1.มีระบบนัดเป็นช่วงเวลา 3.2เพื่อลดความแออัด ต.ค.-62 / น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

 4,000(ซ้ือ

อุปกรณ์

รายละเอียด

ตาม

แบบฟอร์ม2)

 เพิ่มความรวดเร็ว และ

ความครอบคลุมการใช้งาน

โดยตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ

(ใช้Scaner  bar code)

2



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

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

 2.มีระบบจดัคิวบริการโดย

น้าเทคโนโลยมีาใช้

3.3เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการและลดขอ้

ร้องเรียนเร่ืองระบบบริการ

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

 3.แจง้ขอ้มูลการรับบริการ

ตามคิวบริการผ่านจอ

Display แสดงคิวและเสียง

แจง้คิวบริการ

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย

4  กระจายผู้มารับบริการและ

เพิ่มการจดับริการคลินิก

เฉพาะทาง

4.1เพื่อลดความแออัด

ของผู้รับริการในคลินิก

เฉพาะทางต่างๆ

1.มีแพทยเ์ฉพาะทางออก

ตรวจเป็นช่วงเวลา

ต.ค.-62 / น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท/

นางพัชรี  

พวงมาลัย/นาง

กรรณิการ์ สุวรรณกลู

5  พัฒนาระบบบริการงาน

ตรวจสุขภาพ WELLNESS 

CENTER

5.1เพื่อจดัระบบบริการ

งานตรวจสุขภาพให้

สะดวกเขา้ถงึบริการได้ง่าย

/ น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท/

นางพัชรี  

พวงมาลัย/นาง

กรรณิการ์ สุวรรณกลู



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

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

 โดยจดับริการตรวจสุขภาพ

เชิงรุกเพิ่มขึน้/จดัท้า

แพคเกจการตรวจให้

ครอบคลุมและตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับการ

ตรวจสุขภาพ/จดัช่องทาง

การให้ผู้ป่วยเขา้ถงึการ

บริการและจองคิวบริการ

ตรวจสุขภาพโดยใช้ช่องทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มขึน้

5.2เพิ่มรายได้จากการ

ให้บริการตรวจสุขภาพ

เพิ่มรายได้เป็น 500,000

บาทต่อเดือน

/ น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท/

นางพัชรี  

พวงมาลัย/นาง

กรรณิการ์ สุวรรณกลู

6  ร่วมพัฒนาระบบบริการส่ง

ต่อผู้ป่วย/ระบบการ

เชื่อมโยงขอ้มูลกบัเครือขา่ย

ระบบบริการสุขภาพ

6.1เพื่อพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลผู้ป่วยRefer 

และเพิ่มประสิทธิภาพการ

เชื่อมโยงขอ้มูล ให้

ครอบคลุม  ครบถว้น 

และวิเคราะห์ผลได้

มีระบบการบันทึก /ส่งต่อ

ขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ

และน้ามาวิเคราะห์ผลได้

น.พ.ณัฐวุฒิ  จนัโท

และนางพัชรี  

พวงมาลัย





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

1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคณะท างาน

กิจกรรมที ่1.1 ประชุมคณะท างาน IPD ของ

โรงพยาบาลพะเยา

เพือ่วางแผนการด าเนินงานและ

ก ากับติดตาม

25คน *6คร้ัง  ตค .62 - กย.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

คณะท างาน IPD

2

2.1 การเข้าถึงบริการผู้ปว่ยในอย่างมีคุณภาพ

และเหมาะสม

กิจกรรมที ่2.1.1 เพิม่ศักยภาพในการ

ใหบ้ริการของ ICU & SICU
1.เพือ่ลดอัตราการรอคอยเตียง 

ICU
2.turn over rate in ICU สูงขึ้น

 บรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

หวัหน้า ICU & 
SICU

ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบบริการผู้ปว่ยในใหม้ีคุณภาพทีเ่หมาะสม

ล าดับ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบรกิารผู้ป่วยใน  (IPD)      ภารกิจดา้นบรกิารทุตยิภมูแิละตตยิภมูิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการทีม่ีประสิทธิภาพ

  Service   Excellence  

สอดคล้อง Service Plan สาขา.................

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนทีด่ าเนินการ)

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิัตกิาร..เพ่ือลดอัตราการครองเตยีงเพ่ือให้เกิดอัตราการการหมนุเวียนเตยีงและ เพ่ิม AdjRWในผู้ป่วยกลุม่โรคที่ส าคัญและหัตถการที่ส าคัญ

ตวัชีว้ัดหลัก/รอง .AdjRWในผู้ป่วยกลุม่โรคที่ส าคัญและหัตถการที่ส าคัญ เพ่ิมมากขึน้

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ



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

ผู้รับผิดชอบล าดับ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนทีด่ าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

กิจกรรมที ่2.1.2 จัดประชุมคณะท างาน OR
  criteria of E & U patients

ผู้ปว่ยได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินตาม

มาตรฐาน

 บรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

หวัหน้า OR

กิจกรรมที ่2.1.3 จัดประชุมคณะท างาน

พฒันาหอ้งพเิศษ

1.เพิม่อัตราการครองเตียงหอ้ง

พเิศษ

2.ลดอัตราการรอคอยหอ้งพเิศษ

 บรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

หวัหน้าหอ้งพเิศษ

2.2 การพฒันาระบบบริการผู้ปว่ยในใหมี้ความ

ปลอดภยั

กิจกรรมที ่2.2.1 พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่

ใน specific unit
1.เพิม่ศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่น 

specific unit
 บรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ทมี PCT

กิจกรรมที ่2.2.2 trace หน้างานโดยทมี IS 
ของโรงพยาบาล

เยี่ยมส ารวจและติดตามการ

พฒันาคุณภาพใหไ้ด้ตามมาตรฐาน

 บรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ทมี HA

กิจกรรมที ่2.2.3 พฒันาคุณภาพงานความ

เส่ียงในกลุ่มโรคทีเ่ส่ียงสูง

1.เพิม่อัตรการรายงานเหตุการณ์

 E up
2. เพิม่อัตราการท ารายงาน RCA

 บรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ทมี RM

3  พัฒนาศักยภาพเพ่ือการดูแลผู้ปว่ยเฉพาะทาง





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

1

กก.ที1่.1.1 ตรวจประเมินตัวรถยนต์และ

อุปกรณ์กูช้ีพประจ ารถ EMS 

โรงพยาบาลพะเยา และลูกข่าย

เพือ่ประเมินความพร้อมและความ

ปลอดภัยของรถและอุปกรณ์กู้ชีพให้

เป็นไปตามมารตรฐาน

25 คน/ปีละ 1 

คร้ัง/คร้ังละ 3 

วนั

สค.63             11,250 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

11,250 ขวญัเรือน

กก.ที1่.1.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

EMS day ระหวา่งโรงพยาบาลพะเยา 

และกูช้ีพกูภ้ัยเครือข่าย

เพือ่น าเสนอผลงานตามตัวชี้วดั ชี้แจง

นโยบาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหวา่งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์

ฉุกเฉินทุกระดับ

70 คน/ปีละ 4 

คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

ธค.62,มีค.63 

มิย.63, กย.63

            33,600 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

8,400 8,400 8,400 8,400 ศุรภาพรรณ

กก.ที1่.1.3 ประชุมประเมินปฏิบัติการ

การแพทยฉ์ุกเฉิน (Audit EMS)

เพือ่ประเมินผลงานตามตัวชี้วดั 

รวมทั้งวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน

และระหวา่งปฏิบัติงาน

20 คน/ปีละ 6 

คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

ตค.62, ธค.62 ,

กพ.63, เมย.63

 มิย.63, สค.63

              3,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

1,000 500 1,000 500 กรรณิการ์

ล าดับ

ประเด็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Care System :ECS)    กลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน     ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

โครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินคุณภาพ (ECS)

งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา   

(ระบุเดือนที่

ด าเนินการ)

เป้าหมาย/
จ านวน

วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ.เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์ ER คุณภาพ

ตัวชีว้ัดหลัก/รอง..... 1. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 

 Service   Excellence

1.1 พัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน

1.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยส่งต่อ

สอดคล้อง Service Plan สาขา......อุบัติเหตุฉุกเฉิน

                        4. จ านวนผู้ป่วยทีไ่ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ   ( /  )ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                     (   ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธภิาพ

                        2.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

                        3 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง



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

ล าดับ
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา   

(ระบุเดือนที่

ด าเนินการ)

เป้าหมาย/
จ านวน

วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ

กก.ที1่.2.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระบบ Ambulance operation center 

(AOC) ระหวา่งโรงพยาบาล

เพือ่สร้างความเข้าใจ และรับฟัง

ปัญหา เพือ่พัฒนาระบบการ

ติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะส่ง

ต่อให้มีประสิทธภิาพ

20 คน/ปีละ 1 

คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

กพ.63               3,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

3,000 เนตรนภา/

กรรณิการ์

กก.ที1่.3.1 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ ์1669

 และอาการแสดงทีเ่ป็นภาวะฉุกเฉิน/fast

 track แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน

โรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ ์1669 เชิงรุก และ

เพิม่การเข้าถึงระบบบริการ

การแพทยฉ์ุกเฉิน

ประชาชน 300

 คน/ปีละ 1 คร้ัง

พย.62             12,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

12,000 วาสนา

กก.ที1่.4.1 ประชุมประเมินและ

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึก

ทางการพยาบาล (audit CPR)

เพือ่ทบทวน และตรวจสอบแนว

ทางการประเมินและดูแลรักษา

ผู้ป่วยทีไ่ม่มีชีพจร

20 คน/ปีละ 12

 คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

ทุกเดือน               6,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

1,500 1,500 1,500 1,500 นิภาพร

กก.ที1่.4.2 ประชุมประเมินและ

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึก

ทางการพยาบาล (audit triage)

เพือ่ทบทวน และตรวจสอบแนว

ทางการประเมินผู้ป่วยเบือ้งต้น

20 คน/ปีละ 6 

คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

พย.62 มค.63 

มีค.63 พค.63 

กค.63 กย.63

              3,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

500 1,000 500 1,000 ศรีสกุล

กก.ที1่.4.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และทบทวนการพยาบาลผู้ป่วยระหวา่ง

หน่วยงาน (RCA)

เพือ่ทบทวนแนวทางการประเมิน

และดูแลรักษาผู้ป่วยทีเ่กิดความ

เส่ียง

20 คน/ปีละ 4 

คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

ธค.62 มีค.63 

มิย.63 กย.63

              2,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

500 500 500 500 สนธยา/นิภาพร

กก.ที1่.4.4 ประชุมภายในเพือ่จัดท าข้อมูล

 และสถิติตัวชีว้ดั ECS คุณภาพ

เพือ่รวมรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการ

ด าเนินงาน น าไปสู่การวเิคราะห์

และพัฒนาต่อไป

20 คน/ปีละ 12

 คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

ทุกเดือน               6,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

1,500 1,500 1,500 1,500 ผ่องพรรณ (ค)

1.3 พัฒนาระบบการส่ือสารประชาสัมพันธ์

1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล



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

ล าดับ
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา   

(ระบุเดือนที่

ด าเนินการ)

เป้าหมาย/
จ านวน

วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ

กก.ที1่.4.5 ประชุมภายในเพือ่จัดท า

ข้อมูลและรายงานสถิติต่อศูนยอ์ านวย

ความปลอดภัยทางถนน จังหวดัพะเยา

เพือ่ทบทวนและท าความเข้าใจ

แนวทางการจัดท าข้อมูลและ

รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนต่อ

จังหวดัทีถู่กต้องและรวดเร็วใน

ทิศทางเดียวกัน

30 คน/ปีละ 2 

คร้ัง/คร้ังละ 1 

วนั

ธค.62 เมย.63               7,200 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

3,600 3,600 กาญจนา

กก.ที1่.5.1 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)

2คน/65,000

ต่อคน

          130,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

130,000 พรรณี

กก.ที1่.5.2 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเพือ่จัดการระบบการ

ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma & 

emergency nurse coordinator)

2คน/45,000

ต่อคน

            90,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

90,000 พรรณี

กก.ที1่.5.3 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวติ

ขัน้สูง (ACLS provider)

20คน/5,500

ต่อคน

ไตรมาสละ 4 คน             88,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

22,000 22,000 22,000 22,000 พรรณี

กก.ที1่.5.4 อบรมหลักสูตรต่ออายใุบ

ประกาศนียบัตรการช่วยชีวติขัน้สูงการ

ช่วยชีวติขัน้สูง (ACLS provider 

renewal)

1คน/3,300ต่อ

คน

              3,300 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

3,300 พรรณี

กก.ที1่.5.5 อบรมหลักสูตรครูผู้สอนการ

ช่วยชีวติขัน้พืน้ฐานส าหรับบุคลากรทาง

การแพทย ์(BLS instructor)

2คน/10,000

ต่อคน

            20,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

10,000 10,000 พรรณี

1.5 พัฒนาบุคลากรด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน



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

ล าดับ
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา   

(ระบุเดือนที่

ด าเนินการ)

เป้าหมาย/
จ านวน

วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ

กก.ที1่.5.6 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการ

จัดการทางการแพทยใ์นสถานการณ์สา

ธารณภัย

2คน/4,000ต่อ

คน

              8,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

8,000 พรรณี

กก.ที1่.5.7 การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง

โรงพยาบาล (PHTLS)

1คน/10,000

ต่อคน

            10,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

10,000 พรรณี

กก.ที1่.5.8 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วย

ช่วยชีวติผู้ป่วยขัน้สูง ส าหรับผู้บาดเจ็บ

รุนแรง (ATLS)

1คน/10,000

ต่อคน

            10,000 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

10,000 พรรณี

กก.ที1่.6.1จัดซ้ือกระเป๋าอุปกรณ์

การแพทยฉ์ุกเฉิน EMS

ขยายงานบริการ 2 ใบ               2,500 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

พรรณี

2

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟืน้คืนชีพ

ขัน้พืน้ฐานแก่ประชาชน

เพือ่กระจายความรู้ และ

เสริมสร้างความมัน่ใจในการช่วย

ฟืน้คืนชีพอยา่งถูกต้องและมี

ประสิทธภิาพ

ประชาชน 90 

คน/ปีละ 1 

คร้ัง/คร้ังละ 3 

วนั

มิย.63             40,500 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

40,500 กรรณิการ์

2.2 อบรมฟืน้ฟูความรู้การอ่านคล่ืนไฟฟ้า

หัวใจเบือ้งต้น

เพือ่ทบทวนความรู้ และพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

15 คน/ปีละ 1 

คร้ัง/คร้ังละ 2 

วนั

กค.63               4,500 กองทุน

การแพทย์

ฉุกเฉิน

4,500 ภัทร์นฤน

2.3 ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ เพือ่เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่

ทุกระดับในการต้ังรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนเพือ่พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน

1.6 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1

ค่าอาหารกลางวนั 1ม้ือ 25 คนx70บาทx3วนั 5,250 5,250
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 25 คนx 25 บาท x 3วนั 3,750 3,750
ค่าวสัดุจดัตรวจสอบรถ 25 คนๆละ30 บาท 2,250 2,250
อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 70คนx70บาทx4คร้ัง 4,900 4,900 4,900 14,700
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 70 คนx 25 บาท x 4คร้ัง 3,500 3,500 3,500 3,500 14,000

กก. ที1่.1.3 ประชมุประเมนิปฏบิติัการการแพทย์

ฉกุเฉนิ (Audit EMS)
ค่าอาหารวา่ง 1 มือ้ 20 คนx 25 บาท x 6คร้ัง กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

1,000 500 1,000 500 3,000

อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 20คนx70บาทx1คร้ัง 1,400 1,400
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 20 คนx 25 บาท x 1คร้ัง 1,000 1,000
ค่าวสัดุจดัประชุม 20 คน / 30 บาทต่อคน 600 600

กก.ท่ี1.3.1 จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ ์1669 และ

อาการแสดงทีเ่ปน็ภาวะฉกุเฉนิ/fast track แก่

ประชาชนกลุ่มเส่ียงในโรงพยาบาล

ค่าจา้งท าส่ือประชาสัมพนัธเ์ปน็

ปฏทินิ 300 ชดุ

ประชาชน 300 คนๆละ40
บาท

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

12,000 12,000

โครงการพฒันาระบบการรักษาพยาบาลฉกุเฉนิคุณภาพ (ECS)
1.1 พฒันาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

กก. ที1่.1.2 ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ EMS day 
ระหวา่งโรงพยาบาลพะเยา และกูช้พีกูภ้ยัเครือขา่ย

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

กก.ท่ี1.2.1 ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบ 

Ambulance operation center (AOC) ระหวา่ง

โรงพยาบาล

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

1.2 พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยส่งต่อ

กก.ท่ี1.1.1 ตรวจประเมนิตัวรถยนต์และอปุกรณ์กู้

ชีพประจ ารถ EMS โรงพยาบาลพะเยา และลูกขา่ย

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

1.3 พฒันาระบบการส่ือสารประชาสัมพนัธ์

1.4 พฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มลู

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 Service   Excellence
ประเดน็การพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ (Emergency Care System :ECS)    กลุม่งานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ     ภารกิจดา้นบรกิารทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ

จ านวนเงนิ(บาท)เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิตอ่หน่วย/วัน/
ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

รวมงบประมาณ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   ( /  )ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พือ่เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

ล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

จ านวนเงนิ(บาท)เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิตอ่หน่วย/วัน/
ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

รวมงบประมาณล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

กก.ท่ี1.4.1 ประชมุประเมนิและตรวจสอบความ

ถกูต้องของแบบบนัทกึทางการพยาบาล (audit 
CPR)

ค่าอาหารวา่ง 1 มือ้ 20 คนx25บาทx12คร้ัง กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

กก.ท่ี1.4.2 ประชมุประเมนิและตรวจสอบความ

ถกูต้องของแบบบนัทกึทางการพยาบาล (audit 
triage)

ค่าอาหารวา่ง 1 มือ้ 20 คนx25บาทx6คร้ัง กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

500 1,000 500 1,000 3,000

กก.ท่ี1.4.3 ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

ทบทวนการพยาบาลผู้ปว่ยระหวา่งหนว่ยงาน 

(RCA)

ค่าอาหารวา่ง 1 มือ้ 20 คนx25บาทx4คร้ัง กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

500 500 500 500 2,000

กก.ท่ี1.4.4 ประชมุภายในเพือ่จดัท าขอ้มลู และ

สถติิตัวชีว้ดั ECS คุณภาพ

ค่าอาหารวา่ง 1 มือ้ 20 คนx25บาทx12คร้ัง กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 30 คนx70บาทx2คร้ัง 2,100 2,100 4,200
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 30คนx25บาทx2คร้ัง 1,500 1,500 3,000

29,000 11,500 17,000 24,650 82,150
2

อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 90 คนx70บาทx3วนั 18,900 18,900
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 90 คนx25บาทx3วนั 13,500 13,500
ค่าวสัดุจดัประชุม 90 คนๆละ30บาทx3วนั 8,100 8,100
อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 15 คนx70บาทx2วนั 2,100 2,100
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 15 คนx25บาทx2วนั 1,500 1,500
ค่าวสัดุจดัประชุม 15 คนๆละ30บาทx2วนั 900 900

กกที2่.3 ซ้อมแผนอบุติัภยัหมู่

อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 50 คนx70บาทx1วนั 3,500 3,500
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 50 คนx25บาทx1วนั 2,500 2,500

 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการและซ้อมแผนเพือ่พฒันาทกัษะบคุลากรด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน คกที1่

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

กก.ท่ี1.4.5 ประชมุภายในเพือ่จดัท าขอ้มลูและ

รายงานสถติิต่อศูนยอ์ านวยความปลอดภยัทาง

ถนน จงัหวดัพะเยา

กก.ท่ี2.2อบรมฟืน้ฟคูวามรู้การอา่นคล่ืนไฟฟา้

หวัใจเบือ้งต้น

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

กก.ท่ี2.3.1 ประชมุคณะท างานเพือ่จดัท าแผน

เผชิญเหตุ

กก.ท่ี2.1อบรมเชงิปฏบิติัการชว่ยฟืน้คืนชพีขัน้

พืน้ฐานแกป่ระชาชน

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

จ านวนเงนิ(บาท)เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิตอ่หน่วย/วัน/
ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

รวมงบประมาณล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 50 คนx70บาทx1วนั 3,500 3,500
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 50 คนx25บาทx1วนั 2,500 2,500
ค่าถา่ยเอกสารภาพผู้ปว่ยจ าลอง 50 คนๆละ60 บาท 3,000 3,000
อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 120 คนx70บาทx1วนั 8,400 8,400
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 120 คนx25บาทx1วนั 6,000 6,000
ค่าตอบแทนผู้ปว่ยจ าลอง 40 คน/100บาทต่อคน 4,000 4,000

อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 50 คนx70บาทx1วนั 3,500 3,500

ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 50 คนx25บาทx1วนั 2,500 2,500

อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 45 คนx70บาทx2วนั 6,300 6,300
ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 45 คนx25บาทx2วนั 4,500 4,500
อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 45 คนx70บาทx1วนั 3,150 3,150

ค่าอาหารวา่ง 2 มือ้ 45 คนx25บาทx1วนั 2,250 2,250

44,200 51,900 4,500 100,600
29,000 55,700 68,900 29,150 182,750
29,000 55,700 68,900 29,150 182,750

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน คกที ่2
รวมงบประมาณทัง้สิน้

กก.ท่ี2.4 อบรมเชงิปฏบิติัการการรับมอืผู้ปว่ยทีม่ี

พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิกก.ท่ี2.5อบรมเชงิปฏบิติัการการพฒันาศักยภาพ

พยาบาลและเจา้หนา้ทีร่ะหวา่งส่งต่อผู้ปว่ย

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

กก.ท่ี2.3.3 ซ้อมแผนภาคสนามรับอบุติัภยัหมู่

โรงพยาบาล

กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

กก.ท่ี2.3.4 ประชมุคณะท างานถอดบทเรียนซ้อม

แผนภาคสนาม (AAR)
กองทนุ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

รวมงบประมาณทัง้สิน้ กองทนุการแพทยฉ์กุเฉนิ

กก.ท่ี2.3.2 ประชมุเชงิปฏบิติัการการคัดแยก

ผู้บาดเจบ็กรณีอบุติัภยัหมู ่(table top)



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

1 การจัดบริการคลินิกใหค้ าปรึกษาการใช้

กัญชาทางการแพทย์

1.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

จัดบริการ

ต.ค.-62  ไม่ใช้

งบประมาณ

/

 1.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหา

แนวทางในการด าเนินงานและจัดทมี

บคุลากรประจ าคลินิก

พ.ย.-62  ไม่ใช้

งบประมาณ

/

 1.3 เปดิบริการคลินิกคลินิกให้

ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์

พ.ย.-62  ไม่ใช้

งบประมาณ

/

 Service   Excellence  

ผู้รบัผิดชอบ

สอดคล้อง Service Plan สาขา................................................

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิตัิการ....การจัดบรกิารคลินิกใหค้ าปรกึษาการใช้กัญชาทางการแพทย์

ตัวชี้วัดหลัก/รอง ..เพ่ิมประสิทธิภาพการบรกิาร

เพื่อจัดบริการให้

ค าปรึกษาการใช้

กัญชาทางการแพทย์

แผนปฏิบัตกิารเปิดคลินิกให้ค าปรึกษาการใชกั้ญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็ .กัญชาทางการแพทย.์....

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                                 (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

แผนการด าเนินงาน

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่ง

งบประมาณ





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1
1.1 PM ตามประเภทกลุ่มเส่ียงก าหนด

กลุ่มเปา้หมาย ไมใ่ช้งบประมาณ

1.2 ส่งกลุ่มเปา้หมายคัดกรองโดยวิธี CXR
ไมใ่ช้งบประมาณ

1.3 ส่งอา่นฟลิมโ์ดยเทคโนโลยี AI ACF 5,701 ราย 

PCF 4,564ราย

ตค.62 - กย.63           29,049  เงินบ ารุง รพ.
พะเยา P25

        16,133 12,916 กลุ่มงานการ

พยาบาลชุมชน

1.4 ส่งตรวจ Sputum รายที่ผิดปกติ
ไมใ่ช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้อง Service Plan สาขา.วัณโรค

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน คัดกรองวัณโรค กลุ่มงานการพยาบาลชมุชน  ภารกิจดา้น. ภารกิจดา้นบรกิารปฐมภมู ิ     โรงพยาบาลพะเยา

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มปีระสิทธิภาพ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

 Service  Excellence

พัฒนาระบบดแูลผู้ปว่ยวัณโรค

แหลง่

งบประมาณ

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิัตกิาร  เพ่ือพัฒนาการด าเนินการค้นหารกัษา ส่งตอ่ ผู้ป่วยวัณโรคปอด

ตวัชี้วัดหลัก/รอง..อัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่และ อัตราความส าเรจ็ของการรกัษาวัณโรคปอดรายใหม ่

1.เพื่อเพิ่มความ

ครอบคลุมการคัดกรอง    

 2.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้รับการ

รักษาเร็วขึ้น





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

1.3 ส่งอ่านฟิลม์โดยเทคโนโลย ีAI ค่าจา้งเหมาอ่านฟิลม์ รายละประมาณ 

2.83 บาท รวมเงิน 29,049 บาท

ACF 5,701 ราย, PCF 
4,564ราย

 เงินบ ารุง รพ.
พะเยา P25

        16,133 12,916       29,049

16,133        -           12,916    -        29,049      
16,133        -           12,916    -        29,049      รวมงบประมาณทัง้สิ้น เงินบ ารุง P25

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แหล่งงบประมาณ
รวม

งบประมาณ

จ านวนเงิน(บาท)
กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/
วัน/ครัง้) ที่ใช้งบ

 Service  Excellence

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานคัดกรองวัณโรค กลุ่มงานการพยาบาลชมุชน  ภารกิจดา้น. ภารกิจดา้นบริการปฐมภมู ิ   โรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ   ( / ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                     (   ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ล าดับ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1 โครงการวัคซีนใจดแูลเจา้หน้าที่ที่

มคีวามเสี่ยงตอ่ปญัหาสขุภาพจติ

เพื่อใหบ้ริการด้าน

ความรู้ในการดูแล

ส่งเสริมและปอ้งกนัการ

เกดิปญัหาสุขภาพจิต

อนัจะน าไปสู่การฆา่ตัว

ตาย

         150คน    

       บรูณาการ

ร่วมกบังาน HR 
แต่งบกจิกรรมอยู่

ใน SP  จิตเวช

และจิตเวช

มค.-มคี.63              26,950  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

 26,950

2 โครงการฝึกทกัษะเจา้หน้าที่ใน

การประเมนิภาวะซึมเศร้า

เพื่อเพิ่มสมรรถนะ

บคุลากรในการดูแล

ผู้ปว่ยที่มคีวามเส่ียงต่อ

การฆา่ตัวตาย

พยาบาล และ

เจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง100คน

มค.-มคี.63              15,600  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

 15,600

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปาูหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ (บาท)

กลุ่มงานจิต

เวชและยา

เสพติด

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งาน  สขุภาพจติและยาเสพตดิ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพตดิ  ภารกิจดา้นบริการทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภยัสุขภาพแบบบูรณาการ  (  / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

Service   Excellence 

แหลง่

งบประมาณ

สอดคลอ้ง Service Plan สาขา....สขุภาพจติและจติเวช

วัตถุประสงค์หลกัของแผนปฏบิตักิาร.เพ่ือผู้ปวุยเขา้ถึงบริการสขุภาพจิตและยาเสพตดิ ..
ตวัชี้วัดหลกั/รอง...ลดอัตราการฆ่าตวัตายและการเสพซ้ า..



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปาูหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ (บาท)

แหลง่

งบประมาณ

3

 3.1ท ากลุ่มจิตบ าบคัดผู้ปว่ยและ

ญาติโรคจิตเภทเร้ือรัง

              38,400  38,400

3.2ประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการ

ฟื้นฟสุูขภาพผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรังใน

ชุมชน

              52,800  52,800

3.3 ชุดนทิรรศการการดูแลผู้ปว่ยจิต

เวชเร้ือรัง

              21,000  21,000

3.4ก ากบัติดตามการด าเนนิงาน

ดูแลผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน

เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัด

พะเยาประจ าปี2563

              99,000  99,000

3.5จัดประชุมวันพบญาติจิตเวช

เร้ือรัง

                7,260  7,260

           218,460  218,460

 กองทุนจิตเวช

เร้ือรัง สปสช.

รวมงบประมาณโครงการที่3

เพื่อสนับสนุนใหผู้้ปว่ย

จิตเวชเร้ือรังได้รับ

บริการต่อเนื่องในชุมชน

ผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรัง

ในพื้นท่ี 40ราย

และโรงพยาบาล

 กองทุนจิตเวช

เร้ือรัง สปสช

มค.-มคี.63

มค.-มคี.63

กลุ่มงานจิต

เวชและยา

เสพติด

โครงการดแูลผู้ปวุยจติเวชเรื้อรังในชมุชน





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

ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ 150คนx70บาทx1วนั  10,500  10,500

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้ 150คนx25บาทx1วนั  7,500  7,500

ค่าวสัดุอปุกรณ์  1,750  1,750

ค่าตอบแทนวทิยากร  2 คนx 3ชั่วโมงๆละ 

1200x1วนั

 7,200  7,200

 26,950  26,950
ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ 100คนx70บาทx1วนั  7,000  7,000
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้ 100คนx25บาทx1วนั  5,000  5,000
ค่าตอบแทนวทิยากร  2 คนx 3ชั่วโมงๆละ 

600x1วนั

 3,600  3,600

 15,600  15,600
3

3.1ท ากลุ่มจติบ าบัคดผู้ปุวยและญาติโรคจติ

เภทเร้ือรัง

ค่าอาหารกลางวนั1 มือ้ และค่าอาหาร

วา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 2ม้ือ

40คนx120บาทx8คร้ัง สปสช  38,400  38,400

ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ 20คนx70บาทx1วนัx22
รพสต

 30,800  30,800

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้ 20คนx25บาทx1วนัx22
รพสต

 22,000  22,000

รวมงบประมาณโครงการที ่1

รวมงบประมาณโครงการที ่2

3.2ประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการฟืน้ฟู

สุขภาพผู้ปุวยจติเวชเร้ือรังในชุมชน

โครงการดแูลผู้ปวุยจิตเวชเรื้อรงัในชมุชน

สปสช

โครงการฝึกทักษะเจ้าหน้าทีใ่นการ

ประเมนิภาวะซึมเศรา้

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน  สขุภาพจติและยาเสพตดิ  กลุม่งานจติเวชและยาเสพตดิ  ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิและตตยิภูมิ

แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบูรณาการ   ( /  ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พือ่เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธภิาพ

Service   Excellence 

รวมงบประมาณ

เปาูหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิตอ่

หน่วย/วนั/ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

จ านวนเงนิ(บาท)
ล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

แหลง่

งบประมาณ

1

2

โครงการวคัซีนใจดแูลเจ้าหน้าทีท่ีม่คีวาม

เสีย่งตอ่ปญัหาสขุภาพจิต

เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25



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

รวมงบประมาณ

เปาูหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิตอ่

หน่วย/วนั/ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

จ านวนเงนิ(บาท)
ล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

แหลง่

งบประมาณ

3.3 ชุดนิทรรศการการดูแลผู้ปุวยจติเวชเร้ือรัง ค่าชุดนิทรรศการ 2,100บาทx10ปูาย สปสช  21,000  21,000

3.4ก ากบัติดตามการด าเนินงานดูแลผู้ปุวย

จติเวชเร้ือรังในชุมชนเครือขา่ยบริการ

สุขภาพจงัหวดัพะเยาประจ าปี2563

สนับสนุนการจดับริการในรพช 

เครือขา่ย

5,000บาทx6รพช. สปสช  30,000  30,000

ค่าอาหารกลางวนั2มือ้และอาหารวา่ง

4มือ้ จดัโรงแรม

120คนx300บาทx1วนั  36,000  36,000

ค่าตอบแทนวทิยากรทีไ่ม่ใช่บุคลากร

ภาครัฐ

6ชมx1200บาทx1วนัx2คน  14,400  14,400

ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 6ชมx600บาทx1วนัx2คน  7,200  7,200
ค่าทีพ่กัวทิยากร 1200บาทx1คืนx2คน  2,400  2,400
ค่าวสัดุอปุกรณ์  9,000  9,000
ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ 33คนx70บาทxวนั  2,310  2,310
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้ 33คนx25บาทx1วนั  1,650  1,650
ค่าพาหนะผู้ปุวยและญาติ 33คนx100บาทx1วนั  3,300  3,300

 218,460  218,460

4
4.1ประชุมแบบสนทนากลุ่มกายจติสังคม

บ าบัด

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มือ้ 250คนx25บาทx16คร้ัง  งบด าเนนิการ

สป.
 100,000  100,000

ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ 200คนx70บาทx1คร้ัง  14,000  14,000
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้ 200คนx25บาทx1คร้ัง  10,000  10,000
ค่าพาหนะผู้ปุวยและญาติ 100บาทx200คนx1คร้ัง  20,000  20,000

4.3กลุ่มติดตามฟืน้ฟสูภาพผู้ปุวยยาเสพติด

ในหน่วยบริการ

ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ คร้ังที่1 50คนx70บาทx1คร้ังx22
แหง่

 งบด าเนนิการ

สป.
 77,000  77,000

3.5จดัประชุมวนัพบญาติจติเวชเร้ือรัง สปสช

รวมงบประมาณโครงการที ่3
โครงการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟูสภาพผู้ตดิยาและสารเสพตดิ

4.2กลุ่มบ าบัดวนัพบญาติ  งบด าเนนิการ

สป.

3.4.1 ประชุมกลุ่มเพือ่ปรึกษาปัญหาราย

กรณี(แม่ขา่ย)



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

รวมงบประมาณ

เปาูหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิตอ่

หน่วย/วนั/ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

จ านวนเงนิ(บาท)
ล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

แหลง่

งบประมาณ

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้ คร้ัง

ที่1
50คนx25บาทx1คร้ังx22

แหง่

 55,000  55,000

ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ ติดตามคร้ังที่

2 พืน้ทีเ่ส่ียง

50คนx70บาทx1คร้ังx4
แหง่

 14,000  14,000

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้

ติดตามคร้ังที่2 พืน้ทีเ่ส่ียง

50คนx25บาทx1คร้ังx4
แหง่

 10,000  10,000

จดัซ้ือชุดตรวจปัสสาวะ  12,500  12,500
4.4กจิกรรมharm reduction นวตักรรมชุมชนในการแกไ้ขปัญหายา

เสพติด 22แหง่

3,000บาทx22รพ.สต.  งบด าเนนิการ

สป.
 66,000  66,000

4.5 พฒันาบุคลากรด้านยาเสพติด ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 10,000x3คน  งบด าเนนิการ

สป.
 30,000  30,000

 408,500  408,500

 408,500  261,010  669,510

42,550 42,550

 408,500  408,500

 218,460  218,460

รวมงบประมาณทัง้สิน้

รวมงบประมาณทัง้สิน้ เงินบ ารุงโรงพยาบาล P25

 งบด าเนนิการ

สป.

รวมงบประมาณทัง้สิน้ งบด าเนินการสป.
รวมงบประมาณทัง้สิน้ เงินสปสช

รวมงบประมาณโครงการที ่4



สอดคล้อง Service Plan สาขา........ สาขา  COPD 

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

1
กกที ่1.1พัฒนามาตรฐาน

คลินิกโรคปอดอุดกันเร้ือรังใน

โรงพยาบาลพะเยา

เพือ่ให้ผู้ป่วยในคลินิกโรค

ปอดอุดกั้นเร้ือรังได้รับการ

ดูแลรักษาทีมี่คุณภาพตาม

มาตรฐาน

 ผู้ป่วยในคลินิกโรคปอด

อุดกั้นเร้ือรัง จ านวน 

300  ราย

ต.ค.62-  ก.ย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

นพ.อุษณ นันทิทรรภ       

   คทง.COPD รพ.พะเยา

กกที1่.2 คัดกรองผู้ป่วยโรค

ปอดอุดกันเร้ือรังโรงพยาบาล

พะเยา

เพือ่ให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรังได้รับการดูแลรักษา

ทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลุ่มเส่ียงสูง/กลุ่มเส่ียง

ท่ัวไปแผนกOPD 
จ านวน 200  ราย

 ต.ค.62-  ก.ย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

นพ.อุษณ นันทิทรรภ       

    คทง.COPD รพ.พะเยา

กกที1่.3จัดนิทรรศการวนัโรค

ปอดอุดกั้นเร้ือรังโลก ประจ าปี

 2563

ประชาสัมพันธ ์รณรงค์ให้

ความรู้ แก่ประชาชนทัว่ไป

และผู้ป่วย เร่ืองการดูแล

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง

 ประชาสัมพันธ ์

ร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้   (ไวนิล 4 
อัน)

สค.-กย.63 4,000  งบร.รพ.
พะเยา  P25

4,000        นพ.อุษณ นันทิทรรภ    

คทง.COPD รพ.พะเยา

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD)

 Service   Excellence    

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ

รวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิัตกิาร. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังไดร้ับการดแูลรักษาที่มคุีณภาพตามมาตรฐาน 

ตวัชีว้ัดหลัก/รอง.ร้อยละการวินิจฉยัโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังและร้อยละผู้ป่วยไดร้ับการดแูลตามมาตราฐาน

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็ การพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD)

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ  (  / )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธเ์พือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธภิาพ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาตั้งแต่

วันที่-วันที่





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1

กิจกรรมที่1.3จัดนิทรรศการวนัโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรังโลก ประจ าป ี2563
ค่าใช้สอยและค่าวสัดุ (จ้างเหมา

บริการ)
800 บาท x 5ปา้ย  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

4,000      4,000          

ค่าอาหาร 1มื้อ 100 คนx70บาทx1วัน     7,000         7,000
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ 100 คนx25บาท x1วัน

    5,000         5,000

16,000 16,000
16,000  16,000      

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น งบร.รพ.พะเยา  P25

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็ การพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD)

 Service   Excellence  

เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวน

คน/เงินตอ่หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน (บาท)

รวมล าดับ

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพโรคปอดอุดก้ันเรือ้รงั (COPD)

แหลง่งบประมาณกิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ

กิจกรรมที่  1.4 จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ

พฒันาศักยภาพบคุลากรในการดูแลรักษา

ผู้ปว่ย COPD ตามมาตรฐาน

 เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

พะเยา P25

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (  / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ



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

1 โครงการงานสัปดาหต้์อหนิโลกคร้ัง

ที4่
1.เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนต่ืนตัวในการ

ระวังภยัจากโรคต้อหนิ  

  2.เพื่อใหผู้้ปว่ยต้อหนิมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัโรคต้อหนิ

ประชาชนท่ัวไป

และผุ้ปว่ยต้อหนิ/
450คน

มคี.63  25,850 เงินบ ารุงรพ.
 P25

 25,850 นพ.ทศพร

และทมี

แผนกผู้ปว่ย

นอกจักษุ

2  โครการพฒันาเครือข่ายบคุลากร

การดูแลผู้ปว่ยทางตา

1.เฟื่อพฒันาศักยภาพ

หนว่ยบริการใน

เครือข่ายการดูแลผู้ปว่ย

ทางตา

พยาบาลวิชาชีพเวช

ปฏบิติัทางตาและ

พยาบาลวิชาชีพ/
100คน

พค.-กย63  10,800 เงินบ ารุงรพ.
 P25

 10,800 นพ.ทศพร

และทมี

แผนกผู้ปว่ย

นอกจักษุ

3   เพิ่มทกัษะและความรู้ของ

บคุลากร(เวชปฎบิติัทางตา)
1.เพื่อศักยภาพในการ

บริการผู้ปว่ยทางตา

พยาบาลวิชาชีพ พค.-กย63  92,400 เงินพฒันา

บคุลากร P20
 46,200  46,200 พยาบาล

วิชาชีพหอ้ง

ตรวจตา

งบประมาณ

 (บาท)
แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งาน....หอ้งตรวจตา....กลุ่มงาน..จักษุวิทยา......ภารกิจดา้นบริการทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( /  )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                                 (  )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการท่ีมปีระสิทธิภาพ

สอดคลอ้ง Service Plan สาขา.จกัษุ..........

ล าดบั
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดอืน

ที่ด าเนินการ)

วัตถุประสงค์หลกัของแผนปฏบิตักิาร....เพ่ือการบริการที่เปน็เลศิในดา้นจกัษุ

ตวัชี้วัดหลกั/รอง .ผู้ปว่ยไดร้ับการรักษาโรคตอ้กระจก85% และโรคตอ้หนิ 80%

Service   Excellence 





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

ค่าอาหารวง่และเคร่ืองด่ืม 1มื้อ 470คน*25บาท  11,750  11,750
ค่าป้ายไวนิล 2แผ่นๆ800บาท  1,600  1,600
ค่าเช่าสถานที่ 4ช่ัวโมงๆ1,625บาท  6,500  6,500

ค่าเหมาตกแต่งสถานที่ 3,000บาท  3,000  3,000
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 3,000 บาท  3,000  3,000

ค่าป้ายไวนิล 1แผ่นๆ800บาท  800  800
ค่าอาหารกลางวนั1มื้อ 100คน*50บาท  5,000  5,000

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม2มื้อ 100คน*25บาท  5,000  5,000
 0  25,850  0  10,800  36,650
 0  25,850  0  10,800  36,650รวมงบประมาณทั้งสิ้น  เงินบ ารุง P25

รวมงบประมาณทั้งส้ิน

โครงการงานสัปดาห์ต้อหินโลก

คร้ังที่4
1 เงินบ ารุง P25

ให้ความรู้แนวทางการดูแล

ผู้ป่วยทางตาแก่เจ้าหน้าที่

เงินบ ารุง P252

งาน......ห้องตรวจตา....กลุ่มงาน..จักษุวิทยา......ภารกิจด้านบรกิารทุติยภูมิและตติยภูมิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ   ( /  ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

(   ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธภิาพ

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

รวม

งบประมาณ

จ านวนเงิน(บาท)
ล าดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้

งบประมาณ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/
วัน/ครัง้) ที่ใช้งบ

แหล่งงบประมาณ

Service   Excellence 



สอดคลอ้ง Service Plan สาขาสขุภาพชอ่งปาก

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

1.1 จัดท าฐานข้อมลู การบนัทกึ

ข้อมลูสุขภาพช่องปากแกห่ญิง

ต้ังครรภท์ี่รับบริการตรวจรักษาทาง

ทนัตกรรมใหถู้กต้อง ครบถ้วน และ

เปน็ปจัจุบนั

เพื่อพฒันาฐานข้อมูลการดูแล

สุขภาพช่องปากกลุ่มหญิงต้ังครรภ์

หญิงต้ังครรภ ์ในเครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอเมอืง

และอ าเภอภกูามยาว

 คงคลังเดิม   PPB  ปวิตรา    

 ทันตกรรม

 รพ.พะเยา

วัตถุประสงค์หลกัของแผนปฏิบัตกิาร. เพ่ือพัฒนาฐานขอ้มูลการดแูลสขุภาพชอ่งปาก และ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเขา้ถึงบริการรักษาทางทันตกรรม

ตวัชี้วัดหลกั/รอง.....ประชาชนทั่วไปเขา้ถึงบริการรักษาทางทันตกรรมมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบล าดบั

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน สง่เสริมสขุภาพและดแูลสขุภาพชอ่งปาก  กลุ่มงานทันตกรรม    ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิและตตยิภูมิ   

Service   Excellence   
สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( /  )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มปีระสิทธิภาพ

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการสง่เสริมสขุภาพชอ่งปากและการปอ้งกันโรคในชอ่งปากทกุกลุ่มวัย เครือขา่ยบริการสขุภาพโรงพยาบาลพะเยา

1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์(ANC)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/
กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบล าดบั

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่

 1.2 บริการตรวจ รักษาสุขภาพช่อง

ปาก ใหท้นัตสุขศึกษา การสาธิตการ

แปรงฟนัที่ถูกวิธี การบริการรักษา

ในหญิงต้ังครรภท์ี่มปีญัหาสุขภาพ

ช่องปาก หรือการส่งต่อรับการ

รักษาที่โรงพยาบาลแมข่่าย และการ

ติดตามเยี่ยมบา้นหลังคลอด

เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภม์สุีขภาพช่อง

ปากที่ดี ลดการเกดิโรคฟนัผุและ

โรคเหงือกอกัเสบ

หญิงต้ังครรภท่ี์มารับบริการ

ฝากครรภค์ร้ังแรกท่ีคลินิก

ฝากครรภ ์(ANC.)

ม.ค63 - ม.ีค63       15,000   PPB        15,000  ปวิตรา    

 ทันตกรรม

 รพ.พะเยา

2.1 สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ ในการ

ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

กลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ีในคลินกิ

สุขภาพเด็กดี

 เพื่อใหเ้ด็กอายุต่ ากว่า3 ป ีได้รับ

การตรวจสุขภาพช่องปาก การทา

ฟลูออไรด์วาร์นิชตลอดจน

ผู้ปกครองมทีกัษะการแปรงฟนั 

การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กท่ี

ถูกวิธี

เด็กอายุต่ ากว่า3 ปท่ีีมารับ

บริการท่ีรพ.พะเยา ศสม.2 
แหง่ รพ.สต. อ.เมอืง15 แหง่ 

และรพ.สต. อ.ภกูามยาว 5 
แหง่

ม.ค.63 - ม.ีค.
63

 คงคลังเดิม   PPB  ปวิตรา    

 ทันตกรรม

 รพ.พะเยา

2.2 การทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อ

ปอูงกนัฟนัผุในหนว่ยบริการปฐมภมิู

อ าเภอเมอืงและอ าเภอภกูามยาว

เพื่อใหเ้ด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ีได้รับ

การทาฟลูออไรด์วานชิเพื่อปอูงกนั

ฟนัผุ

เด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ีในคลินิก

สุขภาพเด็กดีได้รับการทา

ฟลูออไรด์วานชิ

ต.ค.62 - ก.ย63 ผนวกในงบ

วัสดุ

 ปวิตรา    

 ทันตกรรม

 รพ.พะเยา

2) การสง่เสริมสขุภาพชอ่งปาก และการปอ้งกันโรคในชอ่งปากในคลนิิกสขุภาพเดก็ด ี (WBC.)

3) การสง่เสริม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู/้กิจกรรมทนัตสขุภาพในศพด./สรุปผลการประเมนิศพด.คุณภาพ อ าเภอเมอืง และอ าเภอภกูามยาว



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบล าดบั

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่

3.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

ใหค้วามรู้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง 

และอ าเภอภกูามยาว

เพื่อการพฒันาศพด.ใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานการประเมินศพด.
คุณภาพและเตรียมความพร้อม

ศพด.ในการพฒันาตามเกณฑ์

ศพด.คุณภาพ

ตัวแทนจนท.รพ.สตในพื้นที่

อ าเภอเมอืงและอ าเภอภกูาม

ยาว 25 คน ผู้ดูแลเด็กจาก

ศพด.35 ศูนย์70 คน และทีม

รพ.พะเยา 5 คน รวม 100 คน

1 คร้ัง/ป ี    

เม.ย.63 - ม.ิย
63

 บรูณาการ

กบัสสจ.
พะเยา

 ชิดชนก   

ทนัตกรรม

รพ.พะเยา

3.2 สนบัสนนุวัสดุ/อปุกรณ์ ท า

ความสะอาดช่องปากเด็ก

เพื่อใหเ้ด็กในศพด./รร.อนบุาล 

ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

การทาฟลูออไรด์วาร์นชิตลอดจน

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กมทีกัษะการ

แปรงฟนั การดูแลสุขภาพช่องปาก

ในเด็กที่ถูกวิธี

เด็กใน ศพด./รร.อนบุาลได้รับ

การตรวจสุขภาพช่องปากมี

การจัดกจิกรรมแปรงฟนัหลัง

อาหารกลางวันด้วยยาสีฟนั

ผสมฟลูออไรด์

ม.ค63 - ม.ีค63  คงคลังเดิม   PPB ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

3.3 การทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อ

ปอูงกนัฟนัผุในหนว่ยบริการปฐมภมิู

อ าเภอเมอืงและอ าเภอภกูามยาว

เพื่อใหเ้ด็กอายุ 3-5 ปไีด้รับการทา

ฟลูออไรด์วานชิเพื่อปอูงกนัฟนัผุ

เด็กอายุ 3-5 ป ีในศูนย์เด็ก

เล็กได้รับการทาฟลูออไรด์วา

นชิ

ต.ค.62 - ก.ย63 ผนวกในงบ

วัสดุ

ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบล าดบั

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่

3.4 กจิกรรมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

อ าเภอเมอืง และอ าเภอภกูามยาว

เพื่อน าเสนอผลงานศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพที่มีผลงานหรือนวัตกรรม

ส่งเสริมทนัตสุขภาพปลอดโรค

ดีเด่นในระดับอ าเภอ

ศูนย์เด็กเล็กมผีลงานหรือ

นวัตกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพ

 ปลอดโรค จ านวน 6 ศูนย์

ต.ค.62 - ก.ย63 บรูณาการ

กบัสสจ.
พะเยา

ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

4) การสง่เสริมสขุภาพและปอ้งกันโรคในชอ่งปากในโรงเรียนประถมศึกษา อ .เมอืง และอ.ภกูามยาว  จ.พะเยา 

4.1 ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปาก

นกัเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ชั้นป.1 -
ป.6 ปลีะ 2 คร้ัง ในเดือนมิถุนายน 

และเดือนธันวาคม และจัดท า

ฐานข้อมลูใน ทส. 003  การบนัทกึ

ข้อมลูในโปรแกรมซีแลนโตแกรม 

และการบนัทกึในโปรแกรม Hosxp

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนช้ันป.1-ป.6  
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

การบริการรักษาทางทันตกรรมท่ี

เหมาะสม และการบนัทกึ

ฐานข้อมลูสุขภาพช่องปาก

เด็กนกัเรียนช้ันประถมศึกษา

ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการ

ตรวจสุขภาพช่องปากและ

การจัดท าฐานข้อมลู การ

บนัทึกข้อมลูสุขภาพช่องปาก

ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปน็

ปจัจุบนั

ม.ิย - ธ.ค63 ผนวกในงบ

วัสดุ

 ปวติรา ทัน

ตกรรม รพ 

พะเยา และ

งานทันต

สาธารณสุขใน

 รพ.สต.ท่ีมจี

พง.ทันตฯ

4.2 จัดบริการเคลือบหลุมร่องฟนั

นกัเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
เพื่อปอูงกนั/ลด/ชะลอ การเกดิฟนั

ผุในนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 โดย

การเคลือบหลุมร่องฟนั

นกัเรียนป.1และป.6 ในพื้นท่ี

รับผิดชอบอ.เมอืง และอ.ภู

กามยาว

ม.ิย63 - ธ.ค63 ผนวกในงบ

วัสดุ

ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

4.3 ใหบ้ริการทนัตกรรมผสมผสาน

แบบสมบรูณ์แกน่กัเรียนช้ัน ป. 1
เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนที่มปีญัหา

สุขภาพช่องปากได้รับการรักษา

ทางทนัตกรรม

นกัเรียน ป.1 ในพื้นท่ี

รับผิดชอบอ.เมอืง และอ.ภู

กามยาว

ม.ิย63 - ธ.ค63 ผนวกในงบ

วัสดุ

ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบล าดบั

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่

4.4 สนบัสนนุวัสดุ/อปุกรณ์ ท า

ความสะอาดช่องปากเด็กนกัเรียน

เพื่อใหเ้ด็กอายุ 6-12 ปมีทัีกษะ

การแปรงฟนั การดูแลสุขภาพช่อง

ปากที่ถูกวิธี

นกัเรียนป.1 -ป.6 ในพื้นท่ี

รับผิดชอบอ.เมอืง และอ.ภู

กามยาว

ม.ค63 - ม.ีค63       40,000   PPB        40,000 ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

4.5 การทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อ

ปอูงกนัฟนัผุในหนว่ยบริการปฐมภมิู

อ าเภอเมอืงและอ าเภอภกูามยาว

เพื่อใหเ้ด็กอายุ 6-12 ปไีด้รับการ

ทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อปอูงกนัฟนัผุ

เด็กอายุ 6-12 ปไีด้รับการทา

ฟลูออไรด์วานชิได้รับการทา

ฟลูออไรด์วานชิ (หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบสามารถเบกิจ่าย

ตามรายการบริการ (fee 
schedule)เหมาจ่าย 100 
บาทต่อรายต่อ1ปงีบประมาณ

ได้

ต.ค.62 - ก.ย63 60,000   PPB        60,000 ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

5) ใหบ้ริการรักษาทางทนัตกรรมทั่วไป และบริการใสฟั่นเทยีมแก่ประชาชนในหน่วยบริการปฐมภมูทิี่ไมม่จีพง.ทนัตสาธารณสขุประจ าพ้ืนที่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบล าดบั

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่

5.1 ใหบ้ริการรักษาทนัตกรรมทั่วไป

 และบริการใส่ฟนัเทยีมในหน่วย

บริการปฐมภมูแิกป่ระชาชนในพื้นที่

เครือข่ายอ าเภอเมอืง และอ าเภอภู

กามยาว (รพ.สต.แมใ่ส รพ.สต.แม่องิ

  ศสม.เทศบาลแมต่  า  ศสม.เทศบาล

เวียง ฯลฯ)

เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปทันตกรรม 

บริการรักษาทางทนัตกรรมท่ัวไป 

และบริการใส่ฟนัเทยีม แก่

ประชาชนในพื้นที่ CUP เมอืง 

และภกูามยาวในรพ.สต.ท่ีไมม่จี

พง.ทนัตสาธารณสุขประจ าพื้นที่

ประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีที่

ไมม่ ีจพ.ทันตสาธารณสุข

ประจ าพื้นที/่เดินทางโดยรถ

ส่วนตัวโดยมจีนท.ใหบ้ริการ 2
คน /1 วัน (รพ.สต.แมใ่ส 1
วัน/1อาทติย์, รพ.สต.แมอ่งิ 1
วัน/1อาทติย์  ศสม.เทศบาล

แมต่  า2วัน/1อาทติย์  ศสม.
เทศบาลเวียง 2วัน/1อาทติย์)

ต.ค.62 -ก.ย.63 16,000   PPB         4,000          4,000         4,000         4,000 ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

6.1ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน

ทนัตสาธารณสุข ของชมรมผู้สูงอายุ

 อ าเภอเมอืงและภกูามยาว และ

ประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุ 80 ป ีฟนัดี

เพื่อใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปากที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ /แกน

น าอ.เมือง อ.ภกูามยาว

ประธานชมรมผู้สูงอายุ/แกน

น าอ.เมอืง อ.ภกูามยาว 50 
คนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

 10 คน รวม 60 คน

ต.ค.62 -ก.ย.63 บรูณาการ

กบัสสจ.
พะเยา

สามารถ รพ.
พะเยาและ

รพ.สต. อ.
เมอืง15 แห่ง 

รพ.สต. อ.ภู

กามยาว 5 
แห่ง

6) การสง่เสริมสขุภาพชอ่งปากและการปอ้งกันโรคในชอ่งปากในกลุ่มผู้สงูอายุ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบล าดบั

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่

6.2 คัดเลือกและประกวดผู้สูงอายุ 

80 ป ีฟนัดี สุขภาพดีในระดับ CUP.
เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุท่ีมสุีขภาพ

กาย สุขภาพฟนัที่ดีเข้าร่วมการ

ประกวดผู้สูงอายุฟนัดี

มตัีวแทนผู้สูงอายุ 80 ป ี

สุขภาพฟนัดี ชมรมละ 1 คน

ต.ค.62 -ก.ย.63 บรูณาการ

กบัสสจ.
พะเยา

ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

6.3 บริการส่งเสริมปอูงกนัทนัต

สุขภาพผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิใน

พื้นที่ (Long Term Care)

เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับบริการตรวจ

สุขภาพช่องปากและใหค้ าแนะน า

หรือการคัดกรองเตรียมช่องปาก

เพื่อประเมินการใส่ฟนัปลอม การ

ฝึกทกัษะในการควบคุมคราบ

จุลินทรีย์ การใช้ฟลูออไรด์วานชิ

ปอูงกนัหรือยับยั้งรากฟนัผุ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับบริการ

ส่งเสริมปอูงกนัทนัตสุขภาพ

ร่วมกบัการบริการรักษาทนั

ตกรรมท่ัวไปและการใส่ฟนั

เทยีม

ต.ค.62 -ก.ย.63 บรูณาการ

กบัสสจ.
พะเยาและ

หนว่ย

บริการปฐม

ภมิู

ทนัตกรรม 

รพ.พะเยา

7.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 

การใหค้วามรู้ การดูแลสุขภาพทาง

กาย การดูแลสุขภาพจิต การดูแล

สุขภาพช่องปาก แกพ่ระภกิษสุงฆ ์

และสามเณร

เพื่อใหพ้ระภกิษสุงฆ ์และสามเณร

ได้รับการดูแลสุขภาพประจ าตัว

แบบองค์รวม

พระภกิษสุงฆแ์ละสามเณร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อ าเภอ

เมอืงพะเยา

ต.ค.62 -ก.ย.63  บรูณาการกับ

สสจ.พะเยาและ

หน่วยบริการ

ปฐมภมูิ

    ณรงค์  

 ทันตกรรม

รพ.พะเยา

7) การดแูลสขุภาพประจ าตวัในพระภกิษุสงฆ์และสามเณร



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบล าดบั

งบประมาณ

รวม (บาท) แหลง่

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลกั/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

ตั้งแตว่ันที-่
วันที่

7.2 บริการตรวจรักษาสุขภาพช่อง

ปาก ใหท้นัตสุขศึกษา การสาธิตวิธี

แปรงฟนัที่ถูกวิธีแกพ่ระภกิษสุงฆ ์

และสามเณร รร.วัดราชคฤหช์ั้นม.1
 -ม.6 อ าเภอเมอืงพะเยา

เพื่อใหพ้ระภกิษสุงฆ ์และสามเณร

ได้รับการดูแลสุขภาพประจ าตัว

แบบองค์รวม

สามเณร วัดราชคฤหร์ะดับชั้น

ม.1-ม.6 ที่มปีญัหาสุขภาพ

ช่องปาก

ต.ค.62 -ก.ย.63  บรูณาการกับ

สสจ.พะเยาและ

หน่วยบริการ

ปฐมภมูิ

    ณรงค์  

 ทันตกรรม

รพ.พะเยา

7.3 การใหบ้ริการรักษาทางทนัตก

รรมในสามเณร รร.วัดราชคฤหช์ั้นม.
1- ม.6ที่มปีญัหาสุขภาพช่องปาก 

หรือการส่งต่อรับการรักษาที่

โรงพยาบาลแมข่่าย

เพื่อใหส้ามเณรเข้าถึงบริการทันตก

รรมอย่างครอบคลุมและเหมาะสม

สามเณร วัดราชคฤหร์ะดับชั้น

ม.1-ม.6 ที่มปีญัหาสุขภาพ

ช่องปาก

ต.ค.62 -ก.ย.63  บรูณาการกับ

สสจ.พะเยาและ

หน่วยบริการ

ปฐมภมูิ

    ณรงค์  

 ทันตกรรม

รพ.พะเยา

8) การน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ

8.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย การ

จัดท าแผนงานทนัตสาธารณสุข 

อบรมฟื้นฟ ูการติดตามการ

ด าเนนิงาน สรุปผลงานประจ าปกีาร

ด าเนนิงานทนัตสาธารณสุข CUP 
เมอืงและภกูามยาว จ านวน 30 คน

เพื่อช้ีแจงนโยบาย การจัดท า

แผนงานทนัตสาธารณสุข เพื่อ

ติดตามผลการด าเนนิงานทนัต

สาธารณสุข  เพื่อสรุปผลงาน

ประจ าปเีพิ่มพนูทกัษะ ฟื้นฟู

ความรู้ทางวิชาการและมคีวามรู้

ใหม ่ๆเพิ่มขึ้น สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการระบบการท างาน

 การดูแลรักษาผู้ปวุยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2คร้ัง/ป ีจ านวน 30 คน ม.ค.63 - ม.ีค.
63 ,ก.ค.63-

ก.ย.63

7,200   PPB          3,600         3,600 รพ.สต.
เครือข่าย 

อ าเภอ

เมอืงและ

อ าเภอภู

กามยาว





สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  / )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( /  )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

โครงการส่งเสรมิสุขภาพช่องปากและการปอ้งกันโรคในช่องปากทกุกลุ่มวัย เครอืข่ายบรกิารสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา

1) กลุ่มหญงิตั้งครรภ ์(ANC.)
1.1 จัดท าฐานข้อมูล การบนัทกึข้อมูลสุขภาพช่อง

ปากแก่หญิงต้ังครรภท์ี่รับบริการตรวจรักษาทาง

ทนัตกรรมใหถู้กต้อง ครบถ้วน และเปน็ปจัจุบนั

จ้างเหมาบริการค่าจัดท าสมุด

คู่มือแม่ลูกฟนัดี

500 เล่ม/ราคาเล่ม 20
 บาท (คงคลังเดิม)

  PPB 

 1.2 บริการตรวจ รักษาสุขภาพช่องปาก ใหท้นัต

สุขศึกษา การสาธติการแปรงฟนัที่ถูกวธิ ีการ

บริการรักษาในหญิงต้ังครรภท์ี่มีปญัหาสุขภาพ

ช่องปาก หรือการส่งต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาล

แม่ข่าย และการติดตามเยี่ยมบา้นหลังคลอด

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

ช่องปากแม่ลูก (แปรงสีฟนัผู้ใหญ่

 + ยาสีฟนั +ถุงหิ้ว +กระเปา๋ผ้า)

500 ชุด/แปรงสีฟนั

ผู้ใหญ่ (คงคลังเดิม)   
ยาสีฟนั  10      บาท  

กระเปา๋ผ้า  20   บาท 

 ถุงหิ้ว(คงคลังเดิม)

 PPB       15,000               15,000

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน บริการทันตกรรม   กลุ่มงานทันตกรรม   ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมแิละตตยิภูม ิ  

Service   Excellence    

ล าดับ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการในโครงการที่

ใช้งบประมาณ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ เปา้หมาย/จ านวน

แหล่ง

งบประมาณ

จ านวนเงนิ(บาท)
รวมงบประมาณ

2) การส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก และการปอ้งกันโรคในช่องปากในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC.)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการในโครงการที่

ใช้งบประมาณ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ เปา้หมาย/จ านวน

แหล่ง

งบประมาณ

จ านวนเงนิ(บาท)
รวมงบประมาณ

2.1 สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ในการใหบ้ริการ

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กอายุต่ ากวา่ 3 ป ี

ในคลินิกสุขภาพเด็กดี

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

ช่องปากเด็ก (แปรงสีฟนัเด็ก 0-3
 ป ี+ ยาสีฟนั )

คงคลังเดิม  PPB 

2.2 สนับสนุนฟลูออไรด์วานิชเพื่อปอ้งกันฟนัผุ ใน

การใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็ก

อายุต่ ากวา่ 3 ป ีในคลินิกสุขภาพเด็กดี

จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิช ผนวกในงบวสัดุ  PPB 

4.4 สนับสนุนวสัดุ/อุปกรณ์ ท าความสะอาดช่อง

ปากเด็กนักเรียน

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

ช่องปากเด็ก (แปรงสีฟนัเด็ก 

6-12 ป ี+ ยาสีฟนั )

2,000 ชุด/แปรงสีฟนั

เด็ก6-12 ป ี+ ยาสีฟนั

 PPB       40,000               40,000

4.5 การทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อปอ้งกันฟนัผุใน

หน่วยบริการปฐมภมูิอ าเภอเมืองและอ าเภอภกูาม

ยาว

จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิช 2,700 ชิ้น/ฟลูออไรด์

วานิช

 PPB       60,000               60,000

5.1 ใหบ้ริการรักษาทนัตกรรมทั่วไป และบริการ

ใส่ฟนัเทยีมในหน่วยบริการปฐมภมูิแก่ประชาชน

ในพื้นที่เครือข่ายอ าเภอเมือง และอ าเภอภกูามยาว

 (รพ.สต.แม่ใส รพ.สต.แม่อิง  ศสม.เทศบาลแม่ต  า 

 ศสม.เทศบาลเวยีง ฯลฯ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ในประเทศ(เบี้ยเล้ียง ที่

พกั พาหนะ)

 เดินทางโดยรถส่วนตัวใน

เขตอ.เมือง และภูกามยาว

โดยเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

อัตรา กม.ละ 4 บาท  2 คน

 /1 วัน/1พื้นท่ี

  PPB         4,000         4,000         4,000         4,000               16,000

5) ใหบ้รกิารรกัษาทางทนัตกรรมทั่วไป และบรกิารใส่ฟันเทยีมแก่ประชาชนในหน่วยบรกิารปฐมภมูิที่ไม่มี  

จพง.ทนัตสาธารณสุขประจ าพ้ืนที่

4) การส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคในช่องปากในโรงเรยีนประถมศึกษา อ.เมือง และอ.ภกูามยาว  จ.พะเยา



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ม.ีค.63 เม.ย-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63

ล าดับ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการในโครงการที่

ใช้งบประมาณ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ เปา้หมาย/จ านวน

แหล่ง

งบประมาณ

จ านวนเงนิ(บาท)
รวมงบประมาณ

8) การน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ                      -   
8.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย การจัดท าแผนงานทนัต

สาธารณสุข อบรมฟื้นฟ ูการติดตามการ

ด าเนินงาน และสรุปผลงานประจ าปกีาร

ด าเนินงานทันตสาธารณสุข CUP เมืองและภกูาม

ยาว จ านวน 30 คน

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ อาหาร

กลางวนั 1 มื้อ

ตัวแทนจนท.รพ.สตในพื้นที่

อ.เมืองและภูกามยาว 25 
คน  และทีมรพ.พะเยา 5 
คน รวม 30คน 2คร้ัง/ปี/ 

30คน/120บาทต่อคน/1 วัน

  PPB         3,600         3,600                 7,200

8.2ส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพของเมืองและภกูาม

ยาวประจ าป ี2563  ในกลุ่มเปา้หมายจ านวน 6 
กลุ่มเปา้หมายได้แก่ เด็กอายุ 18 เดือน, เด็กอายุ   

 3 ป,ี เด็กอายุ 6 ป,ี เด็กอายุ 12 ป,ี ประชาชนอายุ

 35-59 ป ี และผู้สูงอายุ 60-74 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ในประเทศ(เบี้ยเล้ียง ที่

พกั พาหนะ)

 เดินทางโดยรถส่วนตัวในเขตอ

เมือง และภูกามยาวโดยเบิก

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงอัตรา กม.ละ

 4 บาท และเบิกเงินสวสัดิการ

ค่าอาหารส าหรับผู้ที่ออก

ปฏิบัติงานในอัตรา คนละ 5๐ 

บาท จ านวน 2 คน /1 วนั/1
พืน้ที่

  PPB         3,000                 3,000

       4,000     122,600        4,000       10,600             141,200
       4,000     122,600        4,000       10,600             141,200

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมงบประมาณทั้งสิ้น สปสช. PPB



สอดคล้อง Service Plan สาขา...หัวใจ

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

1
กกที่1.1 ประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง

โรคหวัใจและหลอดเลือด

แก่ผู้ปว่ยโรคหวัใจและ

ผู้ดูแล (care giver)

ผู้ปว่ยโรคหวัใจและ

ผู้ดูแลตระหนักถึง

ความส าคัญในการดูแล

ตนเอง เฝ้าระวงัการ

ก าเริบซ้ าและปรับ

พฤติกรรมสุขภาพให้

เหมาะสม

ผู้ปว่ยโรคหวัใจและ

ผู้ดูแล (care giver)   
25 คน x 4 คร้ัง (รวม 

100 คน)

ธ.ค.62, มี.ค.,
มิ.ย.,ก.ค.63

2,500  งบร.รพ.
พะเยา P25

          625 625          625          625          พญ. สิริธร 

หาญธญัพงศ์

 /กมลวรรณ

 จันตระกูล  

   คทง. 
สาขาหวัใจ

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพและการดูแลผู้ปว่ยโรคหวัใจ เครอืข่ายโรงพยาบาลพะเยา ปงีบประมาณ 2563

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ

 (บาท)

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัตกิาร.....ผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ดแูลตระหนักถึงความส้าคัญในการดแูลตนเอง เฝ้าระวังการก้าเริบซ ้าและปรับพฤตกิรรมสุขภาพให้เหมาะสม

ตวัชี วัดหลัก/รอง .ผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ดแูลสามารถปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพไดถู้กตอ้ง

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด้าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน หัวใจ    กลุ่มงานอายุรกรรม  ภารกิจดา้น.การพยาบาล

 Service   Excellence 
สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

ล้าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/

 กิจกรรมด้าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่

ด้าเนินการ)



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

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ

 (บาท)
ล้าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/
 กิจกรรมด้าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ้านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่

ด้าเนินการ)

กกที่1.2 ประชุมเชิง

ปฎบิติัการเร่ืองการดูแล

ผู้ปว่ยโรคหวัใจและหลอด

เลือดแก่ทมีพยาบาล 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ ทมี

เยี่ยมบา้น

1. พฒันาศักยภาพและ

การมีส่วนร่วมของทมีใน

การดูแลผู้ปว่ยโรคหวัใจ

และหลอดเลือด         

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

แนวทางการดูแลผู้ปว่ย

โรคหวัใจ และเชื่อมต่อ

ข้อมูลการดูแลผู้ปว่ยสู่

ชุมชน

พยาบาลทมีโรคหวัใจ 

รพ.พะเยา เจ้าหน้าที่ 

รพ.สต. ทมีเยี่ยมบา้น

จ านวน 30 คน x 2 
คร้ัง (รวม 60 คน)

  มค.-กพ., 63  ไม่ใช้

งบประมาณ

พญ. สิริธร 

หาญธญัพงศ์

 /กมลวรรณ

 จันตระกูล  

   คทง. 
สาขาหวัใจ

 กกที่1.3 จัดท าคู่มือ 

การดูแลตนเองและ

ติดตามผู้ปว่ยท าหตัถการ

ทางหวัใจ และหลังผ่าตัด

หวัใจ

ผู้ปว่ยมีความรู้ ความ

เข้าใจในเร่ืองการดูแล

ตัวเองหลังการท า

หตัถการและหลังผ่าตัด

หวัใจ

ผู้ปว่ยที่ได้รับการท า

หตัถการทางหวัใจและ

หลังผ่าตัดหวัใจ 

จ านวน 500 คน

ม.ค.-63 15,000  งบร.รพ.
พะเยา P25

15,000      พญ. สิริธร 

หาญธญัพงศ์

 /กมลวรรณ

 จันตระกูล  

   คทง. 
สาขาหวัใจ

 กกที่1.4 จัดท าปฎทินิ

เร่ืองการดูแลผู้ปว่ย

โรคหวัใจและหลอดเลือด

รณรงค์ ใหค้วามรู้ แก่

ประชาชนทั่วไปและ

ผู้ปว่ย เร่ืองการดูแล

โรคหวัใจและหลอดเลือด

ประชาสัมพนัธ ์ส่ือสาร

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การดูแลตนเอง จ านวน

 1,000 ชุด และบรูณา

การร่วมกับ SP Stroke
 (งบอยู่ใน SP หวัใจ)

มิ.ย.-63 18,000  งบร.รพ.
พะเยา P25

18,000      พญ. สิริธร 

หาญธญัพงศ์

 /กมลวรรณ

 จันตระกูล  

   คทง. 
สาขาหวัใจ





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1

กกที่1.1 ประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง

โรคหวัใจและหลอดเลือด

แก่ผู้ปว่ยโรคหวัใจและ

ผู้ดูแล (care giver)

ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ 25 คน*25 บาท*4คร้ัง  งบร.รพ.
พะเยา P25

          625 625          625          625                     2,500

กกที่1.2 ประชุมเชิง

ปฎบิติัการเร่ืองการดูแล

ผู้ปว่ยโรคหวัใจและหลอด

เลือดแก่ทีมพยาบาล 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ ทีม

เยี่ยมบา้น

ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ  30 คน*25 บาท*2 คร้ัง  งบร.รพ.
พะเยา P25

ล าดบั
กิจกรรมในโครงการที่ใช้

งบประมาณ
รายละเอียดการใชง้บประมาณ

แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพและการดูแลผู้ปว่ยโรคหวัใจ เครอืข่ายโรงพยาบาลพะเยา ปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวน

คน/เงินตอ่หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้

งบ

จ านวนเงิน(บาท)

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (STEMI)

 Service   Excellence 
สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (  / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

ล าดบั
กิจกรรมในโครงการที่ใช้

งบประมาณ
รายละเอียดการใชง้บประมาณ

แหลง่

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวน

คน/เงินตอ่หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้

งบ

จ านวนเงิน(บาท)

 กกท่ี1.3 จัดท าคู่มือ 

การดูแลตนเองและ

ติดตามผู้ปว่ยท าหตัถการ

ทางหวัใจ และหลังผ่าตัด

หวัใจ

ค่าใช้สอยและค่าวสัดุ (จ้าง

เหมาบริการ)
 500 คน*30 บาทต่อเล่ม  งบร.รพ.

พะเยา P25
15,000          15,000

 กกท่ี1.4 จัดท าปฎทินิ

เร่ืองการดูแลผู้ปว่ย

โรคหวัใจและหลอดเลือด

ค่าใช้สอยและค่าวสัดุ (จ้าง

เหมาบริการ)  และบรูณาการ

ร่วมกับ SP Stroke (งบอยู่ใน

 SP หวัใจ)

1,000 ชุด/18 บาทต่อชุด  งบร.รพ.
พะเยา P25

18,000      18,000         

กกที่1.5 จัดนิทรรศการ

วนัหวัใจโลก ประจ าป ี

2563

ค่าใช้สอยและค่าวสัดุ (จ้าง

เหมาบริการ)
5 ปา้ย/ 800 บาทต่อปา้ย  งบร.รพ.

พะเยา P25
4,000        4,000           

625          15,625      18,625      4,625       39,500        

625          15,625      18,625      4,625        39,500         รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงนิบ ารงุ P25

รวมงบประมาณทั้งสิ้น



สอดคล้อง Service Plan สาขา..มะเร็ง

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

1
1.1 การประชุมคณะท างาน สาขามะเร็ง 

เพือ่ผลักดันนโยบาย/แนวทางการท างานใน

ทิศทางเดียวกัน  และติดตามความก้าวหน้า

ทุก3-6 เดือน

เพือ่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในโรงพยาบาลและเครือข่าย

ต้ังเป้าหมายสู่การท างาน

ร่วมกัน

คณะท างาน NCD และ

เครือข่ายบริการ  จ านวน 

20 คน

1 ต.ค.62- 30
 ก.ย.63

ไม่ใช้

งบประมาณ

พญ.สมนาม ,สุด

ฤทัยและคทง.มะเร็ง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของเครอืข่ายบรกิารสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น มะเรง็  หน่วยบรกิาร CUP อ าเภอเมืองและภูกามยาว 

Service   Excellence   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณรวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบระยะเวลา

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ  ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                     (   )ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธภิาพ

พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพเครอืข่ายบรกิาร CUP พะเยา สาขามะเรง็

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รบัการตรวจคัดกรองโรคมะเรง็  ส่งต่อ วินิจฉัยและดูแลการรกัษา ตามมาตรฐาน

ตัวชีว้ัดหลัก : 1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงมะเรง็เต้านม,มะเรง็ล าไส้ใหญ,่มะเรง็ตับและมะเรง็ท่อน้ าดีได้รบัการตรวจคัดกรองเบือ้งต้น รอ้ยละ 80
                2. ประชากรกลุ่มเสี่ยงมะเรง็ปากมดลูกได้รบัการตรวจคัดกรองด้วยวิธ ีPAP Smear มากกว่ารอ้ยละ 20
                3. ผู้ป่วยมะเรง็รายใหม่ได้รบัการรกัษาด้วยวิธกีารผ่าตัด และรกัษาด้วยเคมีบ าบัด ภายใน 4 สัปดาห์และ 6 สัปดาห์ รอ้ยละ 70



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

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณรวม (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบระยะเวลา

1.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้และทวาร

หนักด้วยวธิFีIT Test และการตรวจยนืยนั

ผลด้ววธิส่ีองกล้อง

คัดกรองผู้ท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อ

มะเร็งล าไส้เข้ารับการตรวจ 

colonoscope

กลุ่มเส่ียงทั่วไปอาย ุ50-70
 ปี สิทธิ์ uc จ านวน 2,917
  คน พืน้ที่อ าเภอเมือง  

จ านวน  2,362  คนและ

อ าเภอภูกามยาว 555 คน

1 ต.ค.62- 30
 ก.ย.63

54,000  งบ OP 
จากสปสช.

 54,000 พญ.สมนาม ,กลุ่ม

งานเทคนิค

การแพทยแ์ละคทง.
,มะเร็งเครือข่าย

บริการปฐมภูมิ

1.3 การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็ง

ท่อน้ าดี ด้วยวธิอีัลตราซาวด์ เพือ่ร าลึกใน

พระมหากรุณาธคุิณ ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 1.เพือ่ตรวจอัลตราซาวด์ตับ 

ในประชาชนกลุ่มอาย ุ๔๐ ปี

ขึ้นไปที่ตรวจพบไข่พยาธใิบไม้

ในตับ และส่งตัวให้การรักษา

ในรายที่ตรวจพบความผิดปกติ

กลุ่มเส่ียงอาย ุ40 ปี ขึ้นไป

 พืน้ที่อ าเภอเมืองและ

อ าเภอภูกามยาว จ านวน 

22  แห่งๆละ 40 คน รวม

 880 คน

1 ต.ค.62- 30
 ก.ย.63

63,000 งบสป.(สสจ.
พะเยา)

 46,200  16,800 พญ.สมนาม,สุดฤทัย

,คทง.มะเร็งรพ.
พะเยา  สสอ.เมือง

ภูกามยาว  และ 

รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง

2
2.1 การเข้าร่วมประชุมวชิการสาขามะเร็ง

ประจ าปี

เพือ่แลกเปล่ียนความรู้ และ

ประสบการณ์ในการท างาน

และความรู้ที่ได้รับไป

ประยกุต์ใช้ในการพัฒนา

หน่วยงาน และเครือข่าย

คกก.SP CA 4 คน ธค.62-มีค.63 17,160  งบพัฒนา

บุคลากร P20
 17,160 พญ.สมนาม ,สุด

ฤทัยและคทง.มะเร็ง

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี สาขามะเรง็





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

1
1.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้และทวารหนักด้วยวธิี

FIT Test และการตรวจยืนยันผลด้วยวธิส่ีองกล้อง

 จัดซ้ืออุปกรณ์ FIT TEST  จ านวน 3,000
 ชุดๆละ 18  บาท

3,000ชุด*18บาท  งบ OP จากสปสช. 54,000      54,000      

-          54,000     -          -          54,000     
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 22แห่งๆละ40คน*60บาท*1 52,800     52,800     

จัดซ้ืออุปกรณ์ ในการท า U/S 10,200     10,200     

-          63,000     -          -          63,000     
-          117,000   -          -          117,000   

2
1.1 ค่าเบีย้เล้ียง 240บาท*2คน*4คร้ัง+80บาท*1

คน*4คร้ัง

2,240        2,240        

1.2 ค่าทีพ่ัก 1200บาท*2คืน*2คน 4,800        4,800        
1.3 ค่าพาหนะ (รถโดยสาร ไป-กลับ กทม.
 990*2*4 คน)

990บาท*4คน*2เทีย่ว 7,920        7,920        

เหมาจ่ายจากทีบ่้าน ถึงขนส่ง ไปกลับ 

(50*2*4 คน)
100บาท*2เทีย่ว*4คน 800          800          

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…1.3.....

งบสป.(สสจ.พะเยา)

กิจกรรมที ่2.1 การเข้าร่วมประชุมและน าเสนอ

ผลงานวชิาการสาขามะเร็งประจ าปี

 งบพัฒนาบุคลากร

 P20

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…1..
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี 2563 สาขามะเรง็ 

ล าดับ

จ านวนเงนิ (บาท)

1.3 การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

ด้วยวธิอีัลตราซาวด์ เพือ่ร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ

 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช

รวมกิจกรรมทีใ่ช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน*อัตรา*ครัง้ แหล่งงบประมาณ

.พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพเครอืข่ายบรกิาร CUP พะเยา สาขามะเรง็

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…1.2.....

Service   Excellence   
สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ  ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธเ์พือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธภิาพ

แผนงบประมาณการด าเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็น มะเร็ง  หน่วยบริการ CUP อ าเภอเมืองและภูกามยาว 



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

ล าดับ

จ านวนเงนิ (บาท)
รวมกิจกรรมทีใ่ช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน*อัตรา*ครัง้ แหล่งงบประมาณ

เหมาจ่ายจากทีแ่ท็กซ่ี ขนส่ง ถึงทีพ่ัก ไป

กลับ (เทีย่วละ 200*2*2 )
400บาท*2เทีย่ว 800          800          

(2) ค่าท าไวนิลเสนอผลงาน 600บาท*1ชิน้ 600          600          
-          17,160     -          -          17,160     

1.1 ค่าตอบแทนวทิยากร    
1.2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 40คน*120บาท*1วนั 4,800        4,800        
(2) ค่าถ่ายเอกสาร  (คู่มือและแนวปฎิบัติ

หน่วยบริการเคมีบ าบัด)
30*120 3,600        3,600        

-          8,400       -          -          8,400       
-          25,560     -          -          25,560     

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

รวมงบประมาณ เงนิบ ารุง P25

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…2.1.

รวมงบประมาณกิจกรรมที่…2.2.
รวมงบประมาณกิจกรรมที่…2

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

กิจกรรมที ่2.1 การเข้าร่วมประชุมและน าเสนอ

ผลงานวชิาการสาขามะเร็งประจ าปี

 งบพัฒนาบุคลากร

 P20

กิจกรรมที…่2.3การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวธิี

 HPV DNA Testing บันทึกข้อมูลและระบบการส่งต่อ

งบ รพ.พะเยา P25

รวมงบประมาณ งบพัฒนาบุคลากร P20
รวมงบประมาณ  งบ OP จากสปสช. 
รวมงบประมาณ งบสป.(สสจ.พะเยา)



วัตถปุระสงค์หลักของแผนปฎิบัติการ : เพือ่พฒันาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดหลัก : 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง

                 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลสะสมได้ดี HbA1C  ≥ 7 mg% ร้อยละ 40

                 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี ≥ ร้อยละ 50

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

1

1.1.1 การประชุมคณะท้างาน 

NCD ทุกระดับเพื่อผลักดัน

นโยบาย/แนวทางการท้างานใน

ทิศทางเดียวกนั โดยบูรณาการ

ร่วมกนักบั Service Plan สาขา

จกัษุ ,โรคไต,หัวใจและหลอด

เลือดสมอง

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในโรงพยาบาลและ

เครือข่ายต้ังเป้าหมายสู่การ

ท้างานร่วมกนั

คณะท้างาน NCD และ

เครือข่ายบริการ  จ้านวน

 40 คน

ธค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

พญ.กตัติกา

,สุดฤทัย

และ

คณะท้างาน

 NCD 

ระดับ CUP

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน เครอืข่ายบรกิารสุขภาพ CUP พะเยา ประจ าปี 2563

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (NCDs: DM /HT) หน่วยบริการ CUP อ าเภอเมืองและภูกามยาว

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณรวม (บาท)

Service   Excellence
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลพะเยา (  ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ   ( / )ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

  (   ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธ์เพือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพเครอืข่ายบรกิาร CUP พะเยา สาขา NCDs

1.1 เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจัดการแบบมีส่วนรว่มของเครอืข่ายบรกิารสุขภาพ



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

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณรวม (บาท)วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

1.1.2  ประชุมคณะท้างาน เพื่อ

ติดตามความกา้วหน้า และ

สรุปผลการด้าเนินงาน

 เพื่อติดตามความกา้วหน้า 

และประเมินผลการ

ด้าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

คณะท้างาน NCD และ

เครือข่ายบริการ  จ้านวน

 40 คน

สค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

พญ.กตัติกา

,สุดฤทัย

และ

คณะท้างาน

 NCD 

ระดับ CUP

 

2

2.1.1พัฒนาระบบบริการ One 

stop service และส่งเสริมการใช้

กระบวนการ DSME

 เพื่อให้สถานการณการ

ให้บริการ Clinic NCD 

โรงพยาบาลพะเยา มี

เป้าหมายในการรักษา 

วธิกีารจดัการตนเองในการ

แกไ้ขน้้าตาลต้่า และการ

ควบคมอาหารที่ถูกต้อง  

รวมทั้งแนวทางการดูแลผู้ 

ป่วยเบาหวานในกลุ่ม DM 

Type 1 และกลุ่ม GDM ที่

ยงัไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง

ป่วยเบาหวานในกลุ่มDM

 Type 2ที่คุมระดับ

น้้าตาลไม่ได้ DM Type 1

 และกลุ่ม GDM

มีค.63  114,000 กองทุน 

NCDs

114,000     นพ.ทัสสิ

มนต์,หทัย

กานต์และ

ทีมสห

สาขาวชิาชีพ

 114,000  114,000   0

พัฒนาระบบบรกิารในการจัดการตนเองของผู้ป่วยและญาติ สาขา NCDs
1.เพ่ิมประสิทธภิาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ ในกลุ่ม DM Type 1, Poor controlled DMและกลุ่ม GDM  โรงพยาบาลพะเยา

รวมงบประมาณ โครงการ ที1่

รวมงบประมาณกิจกรรมที่  2.1.1



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

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณรวม (บาท)วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

2.1.2 พัฒนาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในการส่ือสารความรู้เร่ือง

โรค เป้าหมายการรักษาและการ

จดัการตนเอง

เพื่อดูแลผู้ป่วยป่วย

เบาหวานในกลุ่มDM Type

 2ที่คุมระดับน้้าตาลไม่ได้ 

DM Type 1 และกลุ่ม GDM

ป่วยเบาหวานในกลุ่มDM

 Type 2ที่คุมระดับ

น้้าตาลไม่ได้ DM Type 1

 และกลุ่ม GDM

เม.ย.-63  132,000 กองทุน 

NCDs

132,000       นพ.ทัสสิ

มนต์,รุ่งทิวา

,หทัยกานต์

 132,000  132,000  0
2.1.3  สนับสนุนอุปกรณ์ 

Novopen ส้าหรับผู้ป่วย DM 

Type 1

เพื่อให้ผู้ป่วย DM Type 1

และญาติ สามารถดูแล

ตนเองและไม่เกดิ

ภาวะแทรกซ้อนทั้ง

เฉยีบพลันและเร้ือรัง

DM Type 1และญาติ เมย.-มิย.63  18,000 กองทุน 

NCDs

 18,000 นพ.ทัสสิ

มนต์,หทัย

กานต์

 18,000  18,000  0

 264,000  0  114,000  156,000  0

2.2.1 สนับสนุนหน่วยบริการปฐม

ภูมิสร้างความตระหนักรู้ และ

ป้องกนัการเส่ือมของไตไม่ให้เข้าสู่

ภาวะไตวายเร้ือรังในผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1. เพื่อควบคุมปัจจยัเส่ียง 

และป้องกนัการเส่ือมของไต

ไม่ให้เข้าสู่ภาวะไตวายเร้ือรัง

 2. ลดอัตราผู้ป่วยโรคไตที่

เกดิจากผู้ป่วยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงรายใหม่

กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงที่มี

ค่า eGFR ระดับ 2 และ 3

 ab  จ้านวน 30  คน 

(รพ.สต.บ้านสาง)

 1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย.63

 7,200 กองทุน 

NCDs

 5,700  750  750 พญ.กตัติกา

,สุดฤทัย

,ทิวาพร

และรพ.

สต.บ้านสาง

 7,200  0  5,700  750  750  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2.1.3

2.2 พัฒนาระบบบรกิารการจัดการโรคเรื้อรงัในชุมชน

รวมงบประมาณกิจกรรม ( 2.1)

รวมงบประมาณกิจกรรม 2.2.1

รวมงบประมาณกิจกรรมที่  2.1.2



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

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณรวม (บาท)วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

2.2.2 สนับสนุนหน่วยบริการปฐม

ภูมิมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดย

ใช้สมาธบิ้าบัดส้าหรับผู้ป่วยDM /

 HT  ที่ควบคุมไม่ได้

เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และลดภาวะแทรกซ้อนของ

กลุ่มป่วยDM/HT ที่ควบคุม

ไม่ได้

กลุ่มผู้ป่วยDM/HT Poor 

controlled  จ้านวน 30

 คน (รพ.สต.แม่นาเรือ)

มีค.63  6,900 กองทุน 

NCDs

 5,400  750  750 สุดฤทัย

,ทิวาพร

และรพ.สต.

แม่นาเรือ

 6,900  0  5,400  750  750  
 14,100  0  11,100  1,500  1,500

3

 19,600 กองทุน 

NCDs

 19,600

 1,550 เงิน

สวสัดิการ 

รพ.

 1,550

 21,150  21,150

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.1

3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนา

องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวมในผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ในชุมชน สู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยนื

เพื่อสร้างองค์ความรู้  ความ

มั่นใจ ในการประยกุต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัพื้นที่ และเพื่อ

การพัฒนาที่ต่อเนื่องและ

ยั่งยนื

บุคคลากรผู้รับผิดชอบ

งาน NCDs เครือข่าย

บริการสุขภาพอ.เมือง

และภูกามยาวและผู้สนใจ

 50 คน

มค.-มีค.62

รวมงบประมาณกิจกรรม (2.2)
รวมงบประมาณกิจกรรม 2.2.2

พญ.กตัติกา

,สุดฤทัย

และ

คณะท้างาน

 NCD 

ระดับ CUP



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

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที-่
วันที่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณรวม (บาท)วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

3.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบ

การบันทึกข้อมูล HDC และการ

น้าไปใช้ประโยชน์

เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้

และความเข้าใจในระบบ

การบันทึก ตรวจสอบผลงาน

 และการน้าข้อมูลไปใช้ใน

การพัฒนา/แกไ้ขปัญหา

ในพท.

คณะท้างาน NCD และ

เครือข่ายบริการอ.เมือง

และภูกามยาว  จ้านวน 

60 คน

ตค.62-มีค.62  30,300 กองทุน 

NCDs

 30,300 พญ.กตัติกา

,หทัย

กานต์/

จนท.ศูนย์

คอม

 30,300  30,300
3.3 ประชุมวชิาการ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ และการติดตามผลการ

ด้าเนินงาน

เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และ

ประสบการณ์ในการท้างาน

และน้าความรู้ที่ได้รับไป

ประยกุต์ใช้ในการพัฒนาต่อ

ยอด ต่อไป

คณะท้างาน NCD และ

เครือข่ายบริการอ.เมือง

และภูกามยาว  จ้านวน 

40 คน

กค.-สค.63  5,600 กองทุน 

NCDs

 5,600 พญ.กตัติกา

,สุดฤทัย

และ

คณะท้างาน

 NCD 

ระดับ CUP

 5,600  0  5,600
3.4 จดัท้าแนวทางเวชปฏิบัติการ

ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูงเครือข่ายบริการ

สุขภาพโรงพยาบาลพะเยา CUP

คณะท้างาน NCD และ

เครือข่ายบริการอ.เมือง

และภูกามยาว  จ้านวน 

40 เล่ม

มค-มีค.63  4,800 กองทุน 

NCDs

 4,800 นพ.ทัสสิ

มนต์และ

คทง.

 4,800  4,800
 61,850  0  56,250  0  5,600

4

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.4
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3

 พัฒนาระบบสารสนเทศ

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.2

รวมงบประมาณกิจกรรม 3.3





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.60 มค.-มีค.61 เมย.-มิย.61 กค.-กย.61
2

1 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 950คน*70บาท*1ม้ือ 66,500      66,500      

2 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1มือ้ และ

ติดตาม 2 คร้ัง

950บาท*25บาท*2มือ้* 47,500      47,500      

1 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,100คน*70บาท*1ม้ือ 77,000      77,000      

2 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1มือ้ และ

ติดตาม 2 คร้ัง

1,100คน*25บาท*2ม้ือ 55,000      55,000      

1ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 70คน*70บาท*1ม้ือ 10,500      10,500      

2 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1มือ้ และ

ติดตาม 2 คร้ัง

70คน*25บาท*2ม้ือ 7,500        7,500        

รายละเอียดการใช้งบประมาณด าเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จ านวนเงนิ (บาท)

รวมกิจกรรมทีใ่ช้งบประมาณล าดับ จ านวน*อัตรา*ครัง้ แหล่งงบประมาณรายละเอียดการใช้งบประมาณ

พัฒนาระบบบริการในการจัดการตนเองของผู้ป่วยและญาติ สาขา NCDs

2.1.1พัฒนาระบบบริการ One stop service 
และส่งเสริมการใช้กระบวนการ DSME

2.1.3  สนับสนุนอุปกรณ์ Novopen ส าหรับ

ผู้ป่วย DM Type 1

กองทุน NCDs

กองทุน NCDs2.1.2 พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ

ส่ือสารความรู้เร่ืองโรค เป้าหมายการรักษาและ

การจัดการตนเอง

กองทุน NCDs

ประเด็น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: DM /HT) หน่วยบริการ CUP อ าเภอเมืองและภูกามยาว

Service   Excellence

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ   ( / )ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

  (   ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ ในกลุม่ DM Type 1, Poor controlled DMและกลุม่ GDM  โรงพยาบาลพะเยา

2.2 พัฒนาระบบบริการการจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน

หนา้ที ่1



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.60 มค.-มีค.61 เมย.-มิย.61 กค.-กย.61

จ านวนเงนิ (บาท)

รวมกิจกรรมทีใ่ช้งบประมาณล าดับ จ านวน*อัตรา*ครัง้ แหล่งงบประมาณรายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ค่าตอบแทนวทิยากร 4ชัว่โมงๆ300บาท*1คร้ัง 1,200        1,200        

2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 120บาท*30คน*1คร้ัง 3,600        3,600        

3 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1มือ้ และ

ติดตาม 2 คร้ัง

25บาท*30คน*2ม้ือ*1คร้ัง 750          750          1,500        

4 ค่าวสัดุในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 30บาท*30คน*1คร้ัง 900          900          

1 ค่าตอบแทนวทิยากร 6ชัว่โมงๆ300บาท*1คร้ัง 1,800        1,800        
2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 120บาท*30คน*1คร้ัง 3,600        3,600        
3 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1มือ้ ติดตาม 2
 คร้ังและสรุปผลงาน

25บาท*30คน*2คร้ัง 750          750          1,500        

-          257,100    151,500    1,500       278,100    

3

1.1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3ชัว่โมงๆ600บาท*2คร้ัง 3,600        3,600        

1.2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 120บาท*50คน*2คร้ัง 12,000      12,000      

1.3 ค่าวสัดุในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 40บาท*50คน *2คร้ัง 4,000        4,000        

2.1 ค่าขอหน่วยคะแนนสภาพยาบาล 1,050บาท เงินสวสัดิการ รพ. 1,050        1,050        

2.2ค้างเหมาบันทึกข้อมูลสภาพยาบาล 500บาท เงินสวสัดิการ รพ. 500          500          

1.1 ค่าตอบแทนวทิยากร 6ชัว่โมงๆ600บาท*2คร้ัง 7,200        7,200        

1.2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 60คน*120บาท*2คร้ัง 14,400      14,400      

1.3 ค่าวสัดุในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 30บาท*60คน กองทุน NCDs 1,800        1,800        

กองทุน NCDs

3.2 อบรมบุคลากรในการบันทึกข้อมูล HDC 
และการน าไปใช้ประโยชน์

2.2.1 สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิสร้างความ

ตระหนักรู้ และป้องกันการเส่ือมของไตไม่ให้

เข้าสู่ภาวะไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี 2563

รวมงบประมาณกิจกรรมที่...2.2

3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ใน

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน สู่

การดูแลสุขภาพทีย่ัง่ยนื

กองทุน NCDs

กองทุน NCDs2.2.2 สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยใช้สมาธบิ าบัดส าหรับ

ผู้ป่วยDM / HT  ทีค่วบคุมไม่ได้

กองทุน NCDs

หนา้ที ่2



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.60 มค.-มีค.61 เมย.-มิย.61 กค.-กย.61

จ านวนเงนิ (บาท)

รวมกิจกรรมทีใ่ช้งบประมาณล าดับ จ านวน*อัตรา*ครัง้ แหล่งงบประมาณรายละเอียดการใช้งบประมาณ

2.1 ค่าทีพ่ักวทิยากร  1 คน 1200บาท*2คืน กองทุน NCDs 2,400        2,400        

    ค่าตัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงราย 2,000บาท*2เทีย่ว 4,000        4,000        

    ค่าเหมาจ่ายรถแท็กซ่ีพร้อมสัมภาระ ไป-
กลับ ทีพ่ัก-สนามบิน

250บาท*2เทีย่ว 500          500          

1.2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 120บาท*40คน*1คร้ัง 4,800        4,800        
1.3 ค่าจัดท าเกียรติบัตร 8ชิน้*100บาท 800          800          

3.4 จัดท าแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา CUP

1.3 ค่าจัดท าแนวทางเวชปฎิบัติการดูแลผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

120บาท*40คน*1คร้ัง กองทุน NCDs 4,800        4,800        

56,250      5,600        61,850      

4
4.1.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูล

ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

และการบันทึกข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน และสามารถส่งต่อข้อมูล เชือ่มโยง

ไปยงัหน่วยบริการให้พืน้ทีไ่ด้

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 40คน*25บาท*4คร้ัง 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 0 1550
1,000        180,800    152,500    8,100        342,400    

รวมงบประมาณกิจกรรมที่..3.

กองทุน NCDs

รวมงบประมาณกิจกรรมที่..4.

 พัฒนาระบบสารสนเทศ

กองทุน NCDs

รวมงบประมาณทัง้สิน้

รวมงบประมาณทัง้สิน้ เงนิสวัสดิการ รพ.

รวมงบประมาณทัง้สิน้  กองทุน NCDs

3.3 ประชุมวชิาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

การติดตามผลการด าเนินงาน

หนา้ที ่3



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

1 ทบทวน/แต่งต้ังคกก.  ไม่ใช้

งบประมาณ

2  มอบหมายบทบาทภารกจิคกก.  ไม่ใช้

งบประมาณ

3 ประชุม คกก.ชี้แจงนโยบาย,แลกเปล่ียน

เรียนรู้การด าเนินงาน และติดตามผล

การด าเนินงาน

เพื่อชี้แจงนโยบาย แนว

ทางการปฏิบัติงานการ

ดูแลผู้ป่วยและครอบครัว

ระยะท้าย

พยาบาลผู้รับผิดชอบ

ของหน่วยงาน  15 คน

(รพ.พะเยาและรพ.สต.)

พย 62  ไม่ใช้

งบประมาณ

พญ. ณิชา

ภัทร

งบประมาณ

 (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์

ตัวชีว้ัดหลัก/รอง .บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ กลุม่เป้าหมายได้รับการดูและตามมาตรฐาน และร้อยละของการเข้าถึงบริการในกลุม่เป้าหมายเพ่ิมมากขึน้

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น การพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขา Palliative care

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา   (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ             ( / )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                                (   )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้      (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธภิาพ

สอดคล้อง Service Plan สาขา Palliative care

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ..เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการด าเนินงาน Palliative care ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนการขยายบริการให้ครอบคลุมทัง้ในและนอกสถานบริการ

Service   Excellence 

ระยะเวลา 

(ระบุเดือน

ที่ด าเนินการ)
เป้าหมาย/จ านวน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

งบประมาณ

 (บาท)
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์

ระยะเวลา 

(ระบุเดือน

ที่ด าเนินการ)
เป้าหมาย/จ านวน

4 โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาล

ต้นแบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

แบบประคับประคอง

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ด าเนินงาน

คณะกรรมการจ านวน 

15 คน

ธ.ค 62  1,800 เงินบ ารุง P25  1,800 พญ. ณิชา

ภัทร

5  จดัต้ังคลินิก Palliative care เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการ และขยายบริการ

1คลินิก  ไมใ่ช้

งบประมาณ

คกก. 
Palliative 

care

6  ประสานงาน/เพิ่มช่องทางการเขา้ถงึ 

Pain clinic
 ไมใ่ช้

งบประมาณ

7  จดัหา เคร่ืองควบคุมอตัราการไหล

ของยาแบบต่อเนือ่งที่เรียกว่า “syringe

 driver”

เพื่อขยายบริการให้

ครอบคลุมทั้งในและนอก

สถานบริการ

2 เคร่ือง พ.ย 62  40,000 เงินบริจาค  40,000 คกก. 
Palliative 

care





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

4 โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบ

บริการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบประคับประคอง

ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ  และ

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2มื้อ

 15 คน / 120 บาทต่อ

คน / 1 วนั

 เงินบ ารุง P25  1,800  1,800

7  จัดหา เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของยา

แบบต่อเนื่องที่เรียกวา่ “syringe driver”

เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของยา

แบบต่อเนื่องที่เรียกวา่ “syringe 

driver”

 เคร่ืองละ 20,000 
บาท*2เคร่ือง

 เงินบริจาค  40,000  40,000

8 ประชุมเชิงปฏบิติัการพยาบาลการผู้ปว่ยระยะ

ทา้ย( Family meeting, ACP การจัดการPain
 และการส่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงบริการโดย

โปรแกรม EMR)

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหารกลางวนั   60 คน / 120 บาท

ต่อคน /  1 วนั

 เงินบ ารุง P25  7,200  7,200

41,800       7,200       -        -        49,000      

 1,800  7,200  0  0 9,000        

 40,000  0  0  0 40,000      

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา   (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ          ( / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                 (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)
แหลง่

งบประมาณ

ประเดน็ การพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขา Palliative care
Service   Excellence 

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน เงินบ ารุง P25
รวมงบประมาณทัง้ส้ิน เงินบริจาค

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ



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

1
กก.ที่ 1.1 ประชุมวชิาการมาตรฐาน

ความปลอดภยัด้านยาในเครือข่าย

บริการปฐมภมูิประจ าปี2562

เพื่อสร้างเวท ี

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และเพิ่มศักยภาพ

ของพยาบาลผู้ดูแล

เร่ืองยาในเครือข่าย

บริการปฐมภมูิ

พยาบาลผู้ดูแล

เร่ืองยาใน

เครือข่าย

บริการปฐมภมูิ

และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 30 
คน*1วนั

กค63  4,500 เงินบ ารุงรพ.
พะเยา P25

 4,500 ภ.ญ.
เบญจมาศ  

ภ.ญ.
เสาวคนธ์

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน  เภสัชกรรม ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมแิละตตยิภูมิ

สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( / )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

Service   Excellence 

สอดคล้อง Service Plan สาขา..RDU

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิตัิการ....เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง

ตัวชี้วัดหลัก/รอง..โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเรือ่งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

พฒันาศักยภาพบคุคลากรด้านยา  ในเครือข่ายบริการปฐมภมูิ อ.เมือง /ภกูามยาวและในโรงพยาบาลพะเยา





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63
1

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั

30คน/120บาทต่อคน/
1วนั

 3,600         3,600

ค่าวสัดุจัดประชุม  30 คน / 30 บาทต่อคน 900           900

-         -           -        4,500             4,500

-         -           -        4,500     4,500        รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงนิบ ารงุ P25
รวมงบประมาณทัง้สิ้น

 เงินบ ารุง P25กก ที่ 1.1 .  ประชุมวชิาการมาตรฐานความปลอดภยั

ด้านยาในเครือข่ายบริการปฐมภมูิ

พฒันาศักยภาพบคุคลากรด้านยา  ในเครือข่ายบริการปฐมภมูิ อ.เมือง /ภกูามยาวและในโรงพยาบาลพะเยา

รวม

งบประมาณ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   ( / )ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

กลุ่มงาน  เภสัชกรรม ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมแิละตตยิภูมิ

Service   Excellence 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1 จัดท าแผ่นสติกเกอร์อาการเตือนโรค

หลอดเลือดสมอง

การส่ือสารความเส่ียงโรค

หลอดเลือดสมอง

ประชาชนทั่วไปและ

กลุ่มเส่ียง

 บรูณาการร่วมกบั

 SPสาขาหวัใจ ใน

กจิกรรม ท่ี 1.4  
(งบอนู่ใน SP หวัใจ)

พญ.สุนารี  

นางศศิวิมล

2 กจิกรรม World Stroke Day การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

โรคหลอดเลือดสมอง

ประชาชนทั่วไปและ

กลุ่มเส่ียง

 ไมใ่ช้งบประมาณ     พญ.สุนารี   

    นางศศิวิมล

3  กจิกรรม Stop Stroke การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

โรคหลอดเลือดสมอง

อสม./ประชาชนท่ัวไป

ในชุมชน

 ไมใ่ช้งบประมาณ พญ.สุนารี   

นางศศิวิมล

4  ประชุมเชิงปฏบิติัการในการดูแลผู้ปว่ย

โรคหลอดเลือดสมอง

พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่

ในการดูแลผู้ปว่ย

บคุลากรทางการแพทย์  ไมใ่ช้งบประมาณ พญ.สุนารี   

นางศศิวิมล

แหลง่งบประมาณ

วัตถุประสงค์หลกัของแผนปฏิบัตกิาร.....พัฒนาระบบการดคูนไขแ้ละปรับปรุงผลลพัธ์.............................................
ตวัชี้วัดหลกั/รอง ............ลดอัตราการตายของโรคหลอดเลอืดสมอง...........................................................................................................

ผู้รับผิดชอบ

สอดคลอ้ง Service Plan สาขาโรคหลอดเลอืดสมอง

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน โรคหลอดเลอืดสมอง    กลุ่มงานอายรุกรรม  ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิและตตยิภูมิ

Service   Excellence 

                                                                                 (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มปีระสิทธิภาพ

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( /  )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

กก ที่ 6. จัดประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือด

สมอง

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และ

อาหารกลางวนั

30คน/120บาทต่อคน/ 
1วนั

 เงินบ ารุง P25 3,600         3,600

-            -           3,600     -        3,600        

-            -           3,600     -        3,600        รวมงบประมาณทัง้สิ้น  เงินบ ารุง P25
รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   ( 3  ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินตอ่หน่วย/
วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

Service   Excellence 
งานโรคหลอดเลือดสมอง    กลุ่มงานอายุรกรรม   ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมแิละตตยิภูมิ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1 ประชุมคณะกรรมการบริการวิเคราะหผ์ล

การด าเนนิงานและจัดท าแผน และติดตาม

การด าเนนิงาน

เพื่อจัดท าแผนพัฒนางาน

บริการพยาบาล

ประธาน

คณะกรรมการจ านวน

 8 คน

มค 63,กย 63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

ปนดัดา

2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้

กระบวนการพยาบาลและการบนัทึก

เพื่อประเมนิผลการ

พัฒนาการพัฒนาการใช้

กระบวนการพยาบาลและ

การบนัทึก

คณะกรรมการกลุ่ม

การพยาบาลจ านวน 4

 คน

ม.ค.63,ส.ค.63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

      ปนดัดา    

     วัชราภรณ์

แหลง่

งบประมาณ

Service   Excellence 

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาระบบบริการพยาบาล   กลุม่งาน การพยาบาล   ภารกิจดา้น การพยาบาล 

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  ( /  )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                                 (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มปีระสิทธิภาพ

สอดคลอ้ง Service Plan สาขา....................................................................

ตวัชีว้ัดหลกั/รอง  ร้อยละตวัชีว้ัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์......
วัตถุประสงค์หลกัของแผนปฏบิตักิาร... พัฒนาระบบบบริการพยาบาลใหม้คุีณภาพและตติามประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

แหลง่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)

3 ประชุมหวัหนา้หอผู้ปว่ย/หวัหน้างานการใช้

กระบวนการพยาบาลและการบนัทึก

ทางการพยาบาลแบบFocus Charting

เพื่อใหห้วัหนา้งาน/

หวัหนา้หอผู้ปว่ย

แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ

นิเทศและวิเคราะหก์าร

บนัทึกทางการพยาบาล

แบบFocus Charting

หวัหนา้งาน/หวัหนา้

หอผู้ปว่ยจากทุก

หนว่ยงาน จ านวน 25

คน

มค.63,กค63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

วัชราภรณ์ แสง

ค า

4 ประชุมคณะกรรมการระดับหนว่ยงาน

พัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลและการ

บนัทึก

เพื่อชีแ้จงการด าเนนิงาน

และแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

บนัทึกทางการพยาบาล

แบบFocus Charting

หวัหนา้งาน/หวัหนา้

หอผู้ปว่ยจากทุก

หนว่ยงาน จ านวน 25

คน

กพ 63,สค63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

วัชราภรณ์ แสง

ค า

5 ประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบงานวางแผน

จ าหนา่ยของหนว่ยงาน

 เพื่อติดตามประเมินผล

การปฏบิติังาน COC และ 

Re-admit

 20 คน ม.ค 2563  ไมใ่ช้

งบประมาณ

กลัยา ณัฐธิพร

6 ประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารยาในหอผู้ปว่ย เพื่อกระตุ้นการใหก้าร

บริการด้านยาตาม

แนวทางปฏบิติัและ

ปอ้งกนัการแพ้ยาซ้ าในหอ

ผู้ปว่ย

พยาบาลผุ้รับผิดชอบ

ในหนว่ยงานจ านวน 

25 คน

ทุก 4 เดือน

(มค,พค,สค 

63)

 ไมใ่ช้

งบประมาณ

สุรางค์พิมล



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

แหลง่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ระบเุดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)

7 ประชุมความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการ

ใหย้า HAD เพื่อปอ้งกนัอาการไมพ่ึง

ประสงค์จากการใช้ยาในหอผู้ปว่ย

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

ใหย้าที่มคีวามเส่ียงสูง 

และลดอบุติัการณ์การเกดิ

อาการแทรกซ้อนท่ีไม่พึง

ประสงค์

พยาบาลที่รับผิดชอบ

ระบบยาทุกหอผู้ปว่ย

และผู้สนใจจ านวน 50

 คน

ม.ิย.-63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

สุรางค์พิมล

8   ประชุมคกกการพยาบาลผู้ปว่ยระยะท้าย

ระดับหนว่ยงาน

เพื่อติดตามการด าเนนิงาน

และปรับปรุงการปฎบิติังาน

พยาบาลผู้รับผิดชอบ

ของหนว่ยงาน  25 คน

มค ,กค63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

ปนดัดา ศิริพร 

ภาคิน

9  ประชุมคกก .การพยาบาลผู้ปว่ยระยะท้าย 

สรุปผลการด าเนนิงานประจ าปี

เพื่อติตามการด าเนนิงาน

และปรับปรุงการปฎบิติังาน

พยาบาลผู้รับผิดชอบ

ของหนว่ยงาน  25 คน

สค 63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

ปนดัดา ศิริพร 

ภาคิน

1.เพื่อเพิ่มความรู้และความ

เข้าใจในการดูแลผู้ปว่ย 

pre and post operation

พยาบาลหอผู้ปว่ย 80

คน

พค63          2,000  เงินบ ารุง P25 2,000     น.ส พชรพรรณ

 เลิศทอง

2. เพื่อเพิ่มความรู้เร่ือง

มาตรฐานหอ้งผ่าตัดและ

การปอ้งกนัการติดเชือ้

บคุลากร OR 40คน มยิ63          9,600  เงินบ ารุง P25 9,600     น.ส พชรพรรณ

 เลิศทอง

11  ประชุม ติดตามงาน: Monitoring and 

Evaluation :Hospital Acquired 

Infection

1.เพื่อติดตามและ

ประเมนิผลระบบ IC 

(เพื่อนเยีย่มเพื่อน)

ICWN, NA 60คน มค63,สค63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

น.ส พชรพรรณ

 เลิศทอง

10  จัดอบรมความรู้ Operation: Standard of

 care and prevention of SSI





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

10
10.1จัดอบรมความรู้การดูแลผู้ปว่ย pre and 
post operation

ค่าอาหารวา่ง  1 มื้อ 80คน /25 บาท /1 วนั  เงินบ ารุง P25  2,000  2,000

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหารกลางวนั 40คน/120 บาทต่อ

คน/1วนั

 4,800  4,800

ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย  1 คน/ชม.ละ 600/ 6 
ชม./ 1วนั

 3,600  3,600

ค่ายานพาหนะ กมละ 4 บาท*300 
กม=1200 บาท

 1,200  1,200

 0  0  11,600  0  11,600
 0  0  11,600  0  11,600

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   /) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

.จัดอบรมความรู้ Operation: Standard of care and prevention of SSI

Service   Excellence 
งานพัฒนาระบบบริการพยาบาล   กลุ่มงาน การพยาบาล   ภารกิจดา้น การพยาบาล 

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงนิบ ารงุ  P25

10.2จัดอบรมความรู้มาตรฐานหอ้งผ่าตัดและ

การปอ้งกันการติดเชื้อ

 เงินบ ารุง P25

รวมงบประมาณทั้งสิ้น


