
ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลเวียงสา ป ี2562-2565

แผนปฏบิตักิาร โรงพยาบาลเวียงสา 

ปงีบประมาณ 2562



PPA PPB สป. เงินบ ารุง
1 ยุทธศาสตร์ด๎านสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 16 99,000 424,000 523,000

เป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2 ยุทธศาสตร์ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 4 45,250 45,250
3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4 64,800 64,800

24 0 99,000 534,050 633,050รวม

จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเวียงสา ประจ าปีงบประมาณ 2562

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ/แหล่งงบ

แผนงาน/โครงการที่



ประเด็นยุทธศาสตร์      ( √  )   PP & P Excellence       (   )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ  -โรงพยาบาลผําน 1.เจา๎หน๎าที่ 1.1คําอาหารกลางวนั1มื้อ 16,600 บาท นายวิทยา

ชุมชนจดัการสุขภาพ ในการปฏิบัติการ เกณฑ์การซ๎อมแผน โรงพยาบาลเวยีงสา มื้อละ100คนๆละ70บาท

ต๎นแบบ เป็นชุมชนรอบร๎ู ปูองกันและระงับ อัคคีภัยร๎อยละ100 2.เจา๎หน๎าที่จาก เป็นเงิน 7,000 บาท

ด๎านสุขภาพ(HL) อัคคีภัยในโรงพยาบาล  -จ านวนอุบัติการณ์ หนํวยงานภายนอก 1.2คําอาหารวาํง2มื้อๆละ

การเกิดอัคคีภัย จ านวนรวม 100 คน 100 คนๆละ25บาท

ในโรงพยาบาลเทํากับ 0 เป็นเงิน 5,000 บาท

1.3คําตอบแทนวทิยากร

จ านวน2คนๆละ3ชม.ๆละ

600บาทรวม3,600บาท

1.4คําวสัดุ อุปกรณ์

จ านวน 1,000 บาท

รวม 16,600 บาท

1.ปฏิบัติการซ๎อมแผน
อัคคีภัยประจ าป2ี562

แผนงานที่  1  ชือ่แผนงาน แผนงาน GREEN&CLEAN Hospital

ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:  1) ร๎อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัส่ิงแวดล๎อมได๎ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
                                 2) ร๎อยละของจงัหวดัที่มรีะบบจดัการปัจจยัเส่ียงจากส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพอยาํงบูรณาการมปีระสิทธภิาพและยั่งยนื

วเิคราะห์สถานการณ์     โรงพยาบาลมกีารพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อให๎ผํานการประเมนิคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA  การบริหารส่ิงแวดล๎อมและความปลอดภัย (ENV) ซ่ึงมนีโนบายในการปูองกนัอนัตรายและความเสียหายจากอคัคีภัย มกีารตรวจสอบและปรับปรุง
เคร่ืองปูองกนัอคัคีภัยอยาํงสม่ าเสมอ มเีคร่ืองมอืและระบบปูองกนัอคัคีภัยอยาํงเหมาะสม โดยจดัหาเคร่ืองดับเพลิง มกีารติดต้ังเคร่ืองมอื และให๎ความสนใจตํอบริเวณอนัตราย มหีลักฐานการตรวจสอบ การบ ารุงเคร่ืองมอื มปีูายและต าแหนํงของเคร่ืองดับเพลิงชดัเจน ตลอดจนการฝึกซ๎อ
มวธิปีฏิบัติเมื่อเกดิอคัคีภัย เจา๎หน๎าที่ทุกคนได๎รับการฝึกอบรมอคัคีภัยทุกปีรวมทั้งการแจง๎สัญญาณอคัคีภัย การใชเ๎คร่ืองดับเพลิง วธิกีารและเส๎นทางเคล่ือนยา๎ยผ๎ูปุวย การติดตํอประสานงานหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านอคัคีภัยในพื้นที่ รวมทั้งมกีารประเมนิผลหลังซ๎อมแผนอคัคีภัย  ดังนั้น
คณะกรรมการส่ิงแวดล๎อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล จงึได๎จดัให๎มกีารซ๎อมแผนอคัคีภัย  เพื่อให๎ทุกคนได๎เตรียมพร๎อมเขา๎ใจและปฏิบัติได๎ถกูต๎องเมื่อเกดิอคัคีภัย

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  -เพื่อให๎มีการบริหาร  -ร๎อยละของเคร่ือมือ 2.พัฒนาระบบจดัการเคร่ือง  -ผ๎ูรับผิดชอบประจ า 2.1คําตอบแทนวทิยากร 28,100 บาท นางอรพรรณ

จดัการเคร่ืองมือแพทย์ แพทย์ได๎รับการตรวจ มือแพทย์และสอบเทียบ หนํวยงาน เป็นเงิน 3,600 บาท

ที่มีประสิทธภิาพ สอบมาตรฐานตาม เคร่ืองมือประจ าปี 2562  -คณะท างาน คําใช๎จาํยในการสอบ

 -เพื่อบ ารุงรักษา เกณฑ์ที่ก าหนด  -เจา๎หน๎าที่ผ๎ูเกี่ยวข๎อง สอบเทียบเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือแพทย์  -ร๎อยละของเคร่ืองมือ 2.2คําตอบแทน

ได๎รับการตรวจเช็ค เป็นเงิน 20,000 บาท

กํอนใช๎งาน 2.3คําที่พัก

เป็นเงิน 5,400 บาท

รวม 28,100 บาท

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  -เพื่อปูองกันผลกระทบ  -ร๎อยละการบาดเจบ็ 3.อาชีวอนามัยและความ  -หนํวยงานใน 3.1คําใช๎จาํยในการตรวจ 20,000 บาท นางจารุ

ตํอสุขภาพจากส่ิง จากการท างาน ปลอดภัยในการท างาน โรงพยาบาล สุขภาพตามความเส่ียง

แวดล๎อมในการท างาน เจา๎หน๎าที่ปี 2562  -เจา๎หน๎าที่ใน จ านวน 50 คนๆละ 

 -ตรวจสุขภาพจนท.ตาม โรงพยาบาล 1 คร้ังๆละ400 บาท

ความเส่ียง  -เจา๎หน๎าที่กลํุมเส่ียง (50x1x400)

ในโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท

4  -เพื่อปรับปรุงด๎าน  -โรงพยาบาลผําน 4.ปรับปรุงโครงสร๎างและ  -ปรับปรุงพื้นที่วาํง 120,000
รวม 

220,000 นายวทิยา

โครงสร๎างและภูมิทัศน์ เกณฑ์การประเมิน ภมูิทศัน์ในรพ. ป2ี562 ระหวาํงตึกผ๎ูปุวยใน2,3 นายเจษฎากร

ในโรงพยาบาล มาตรฐานระบบบริการ ให๎เป็นสถานที่ใช๎สอย

สุขภาพด๎านความปลอด ส าหรับผ๎ูปุวยและญาติ

ภัย ระดับคุณภาพ  -เปล่ียนโถส๎วมเป็น 50,000

แบบนั่งราบตึกผ๎ูปุวย

ใน2, งานสร๎างเสริม

สุขภาพและX-ray

 -ทาสีตึกผ๎ูปุวยใน 30,000

 -ซํอมดาดฟูาทางเดิน 20,000

ตึกผ๎ูปุวยใน2 รวม 220,000 บาท

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5  -เพื่อดูแลส่ิงแวดล๎อม  -มาตรฐานน้ าทิ้งจาก 5.ดูแลระบบบ าบดั 5.1คําใช๎จํายในการสํง 31,500 บาท เจษฎากร

ในโรงพยาบาล ระบบบ าบดัผํานเกณฑ์   5.1สํงตรวจคุณภาพน้ า ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ชุติพา

 -โรงพยาบาลผําน จากทอํน้ าทิ้งที่กรมอนามัย เปน็เงิน13,200บาท จารุ

เกณฑ์การประเมิน   5.2สํงตรวจคุณภาพน้ า 5.2คําใช๎จํายในการสํง

GREEN & CLEAN ประปาที่กรมอนามัย ตรวจคุณภาพประปา

Hospital ระดับดีมาก และสํงตรวจที่รพ.นําน เปน็เงิน4,800บาท

(รักษามาตรฐานตํอเนื่อง)   5.3ดูดไขมันและล๎าง 5.3คําใช๎จํายในการดูดล๎าง

ระบบบอํบ าบดัน้ าเสีย ไขมัน เปน็เงิน 7,000บาท

ปลีะ 2 คร้ัง

  5.4ธนาคารขยะรีไซเคิล 5.4คําใช๎จํายการจัดกิจกรรม

 -ประชาสัมพันธ์และ เปน็เงิน 3,000 บาท

สร๎างแรงจูงใจสมาชิก

  5.5ปุ๋ยหมักชีวภาพ 5.5คําใช๎จํายในการ

สร๎างสวนปลูกผักสวนครัว จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์

เปน็เงิน 3,500บาท

รวม 31,500 บาท

6  -เพื่อให๎บริการสินค๎า  -ความพึงพอใจของผ๎ู 6.กิจกรรมร๎านค๎าสวัสดิการ 6.1ปรับปรุงสถานที่ 85,000 บาท นายวทิยา
เบ็ดเตล็ดใน ใช๎บริการ โรงพยาบาล ป ี2562 30,000 บาท

โรงพยาบาล   -จัดหาอุปกรณ์จ าเปน็ 6.2โปรแกรมส าเร็จรูป

ที่ใช๎ในร๎านค๎า 20,000 บาท

6.3ชั้นวางของ 35,000

บาท

รวม 85,000 บาท

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  -เพื่อสํงเสริมและสนับ ร๎อยละของหนํวยงาน 7.พัฒนา ๕ ส. โรงพยาบาล จนท.ทุกหนํวยงาน 7.1.1คําอาหารกลางวนั 15,600 บาท

สนุนใหเ๎จ๎าหน๎าที่มีความ ที่ผํานเกณฑ์มาตรฐาน เวียงสาป ี2562 จ านวน80คนๆละ1มื้อๆ

เข๎าใจใหค๎วามส าคัญตํอ ๕ ส. (>ร๎อยละ ๘๐)   7.1อบรมใหค๎วามร๎ูเร่ือง ละ๗๐บาทรวม5,600บาท

กิจกรรม ๕ ส.และปฏบิติั ๕ส.แกํเจ๎าหน๎าที่หนํวยงาน 7.1.2คําอาหารวาํง 80คน

อยํางตํอเนื่อง เกณฑ์ 5ส. ของหนํวยงาน คนละ2มื้อๆละ25 บาท

 -เพื่อสํงเสริมการมีสํวน ใหเ๎หมาะสมกับบริบท รวม 4,000 บาท

รํวมในการท างานใหแ๎กํ
ของหนํวยงาน รวม 9,600 คน

เจ๎าหน๎าที่ทกุระดับ
  7.2จัดกิจกรรมวันท า 7.2.1คําอาหารวาํง

 -เพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อม
ความสะอาดใหญํ จ านวน80คนๆละ 1มื้อๆ

ในการท างานใหเ๎ปน็
(Big Cleaning’s Day) ละ 25 บาทจ านวน 3คร้ัง

ระเบยีบเรียบร๎อย
ในหนํวยงานและพื้นที่ เป็นเงิน 6,000 บาท

สะดวก สะอาด สํวนรวม๓ คร้ัง/ปี รวม 6,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8  -เพื่อสร๎างความร๎ู ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎า 8.พัฒนาศักยภาพบคุลากร ทกุหนํวยงาน 8.1คําอาหารกลางวนั30คน 7,200 บาท นางนงคราญ

ความเข๎าใจเร่ืองการใช๎ อบรมสามารถใช๎วิทยุ ด๎านการใช๎วิทยุส่ือสาร คนละ1มื้อๆละ ๗๐ บาท

วิทยุส่ือสาร ในการส่ือสารได๎ถูกต๎อง โรงพยาบาลเวียงสา เป็นเงิน 2,100 บาท

 -บคุลากรมีทกัษะการ ป ี2562 8.2คําอาหารวาํง 30คน

ใช๎วิทยุส่ือสาร คนละ 2มื้อๆละ25

เป็นเงิน 1,500 บาท

8.3คําตอบแทนวทิยากร

จ านวน3คนๆละ 3ชม.ๆละ

600บาทเป็นเงิน 3,600บาท

รวม 7,200 บาท รวมเป็นเงิน

424,000

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์      ( √  )   PP & P Excellence       (   )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

วเิคราะห์สถานการณ์ 

1 ปีงบประมาณ 2560 ม ีANC<12 สัปดาห์ (58.82)   ต่ ากวาํเกณฑ์,ANC 5 คร้ังตามเกณฑ์ ต่ ากวาํเกณฑ์ (47.06)  การติดตามเยี่ยมหลังคลอดครบ3คร้ังตามเกณฑ์(41.18)

2 ร๎อยละการตรวจพัฒนาการเด็กสมวยัอยูํในระดับสูง แตํการค๎นหาเด็กที่สมสัยพัฒนาลําชา๎ได๎ต่ ากวาํเปูาหมาย  ซ่ึงพบวาํ การบันทึกขอ๎มลูยงัไมเํชื่อมโยงกบัการให๎บริการจริงในพื้นที่

3 โรงเรียนไมไํด๎รับการประเมนิมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ

4 โรงเรียนขาดนักเรียนแกนน าด๎านสุขภาพ

5 วยัแรงงานพบภาวะเส่ียงด๎านพฤติกรรมสุขภาพสูง (กลํุมเส่ียงDM ร๎อยละ15.85  เส่ียงHT 12.23 เส่ียงอว๎น 18.50)

6 กลํุมปุวยในชมุชนให๎บริการด๎านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมไมคํรอบคลุม 

7 ผ๎ูสูงอายมุแีนวโน๎มสูงขึ้น ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 21.28

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ประชุมเชิงปฏบิติัการแก๎ไข 1.เพื่อปรับเปล่ียน 1.ร๎อยละ30ของเด็กที่มี 1.ประชุมเชิงปฏบิติัการเด็ก 1.นักเรียนที่ภาวะ คําอาหารและอาหารวาํง 
จรีุรัตน์

ปญัหาเด็กอ๎วนในโรงเรียน พฤติกรรมเด็กอ๎วน ภาวะโภชนาการเกินมี และผ๎ูปกครอง/ครูอนามัยรร. โภชนาการเกิน50คน 120x110

ในโรงเรียนแบบ น้ าหนักลดลง 2.จัดกิจกรรมติดตามประเมิน 2.ผ๎ูปกครอง 50คน เป็นเงิน13,200บาท

บูรณาการ ภาวะโภชนาการทกุ2เดือน 3.ครูอนามัยโรงเรียน

เจ๎าหน๎าที่ 10 คน

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่ม ร๎อยละ80ของผ๎ูเข๎ารํวม 1.ประชุมเชิงปฏบิติัการการ ครูอนามัยโรงเรียน/ คําอาหารและอาหารวําง เจษฏากร

พัฒนาศักยภาพครูอนามัย ศักยภาพครูในการดูแล อบรมมีความร๎ูในการดูแล ปฐมพยาบาล/การชํวยฟื้นคืนชีพครูประจ าหอนอน/ 120x40เปน็เงิน4,800บาท 

โรงเรียนและครูประจ า และชํวยเหลือเด็ก และชํวยเหลือเด็กนักเรียน การใช๎ยา/การเฝูาระวัง เจ๎าหน๎าที4่0คน ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
งบPPB 

หอพักในการดูแลและ กลํุมวัยเรียนได๎อยําง ได๎อยํางถูกต๎อง
และควบคุมโรค จากหน่วยงานในรพ.

กลางเวียง

ชํวยเหลือเด็กเบื้องต๎น มีประสิทธิภาพ รวม 

21,000 บาท

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่  1  ชือ่แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัย เขตต าบลกลางเวียง

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการเฝูาระวังและ ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไป ร๎อยละ90 ของประชาชนอายุ คัดกรองประชาชนอายุ 15 ปี ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไปแผํนStrip /เข็มเจาะ วไิลวรรณ

สร๎างเสริมสุขภาพกลํุม ได๎รับการตรวจคัดกรอง 35 ปขีึ้นไปได๎รับการตรวจ ขึ้นไปได๎รับการตรวจคัดกรอง ในพื้นที6่,900 คน ใช๎เบิกจากคลังยาเข๎าแผน

วัยแรงงาน ความดัน/เบาหวาน คัดกรองDM/HT ภาวะสุขภาพประจ าป ี กับห๎องLabแล๎ว

ประจ าป ีและได๎รับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพตามปญัหาที่พบ

ร๎อยละของประชาชนอาย3ุ0-44 วัดรอบเอวและประเมินBMI

มีคําดัชนีมวลกายปกติร๎อยละ70 กลํุมเปาูหมายและบนัทกึ

ในโปรแกรมHos-Xp

ลดอัตราการเกิด ลดอัตราการเกิดผ๎ูปวุยเบาหวาน จัดคลินิกปรับเปลียนพฤติกรรม แฟูมบันทึกสุขภาพรายบุคคล

DM /HT รายใหมํ รายใหมํ น๎อยกวําร๎อยละ 2.4 สุขภาพ(DPAC)กลํุมเส่ียงสูง 100คนๆ50บาท        

(รายบคุคลและรายกลํุม) เป็นเงิน5000บาท  

ลดอัตราการเกิดผ๎ูปวุยความดัน

โลหติสูงรายใหมํ  

น๎อยกวําร๎อยละ 2.5

กลํุมปุวยไมํพบ ผ๎ูปุวยเบาหวานที่ควบคุม จัดคลิกนิกปรับเปลียนพฤติกรรม คํูมือการติดตามระดับน้ าตาล

ภาวะแทรกซ๎อน ระดับน้ าตาลได๎ดี สุขภาพ(DPAC)กลํุมปวุย ในเลือดด๎วยตนเอง

(HbA1C<7%)  (รายบคุคลและรายกลํุม) จ านวน50คนๆ 30บาท

ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 50 ท าSMBG  เป็นเงิน 1500 บาท

รางวลับุคคลต๎นแบบที่

ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด

ได๎ดี 5รางวลัๆละ300บาท

เปน็เงิน 1500บาท                 

รวมเปน็เงิน 3,000 บาท

ผ๎ูปุวยความดันโลหิตสูงที่ ใหค๎ าแนะน าการปรับเปล่ียน

ควบคุมระดับความดันโลหิต พฤติกรรมรายบคุคลและติดตาม

ได๎ดี  ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 50 วัดผลตามเกณฑ์

กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่
เปูาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลํุมเปาูหมายหญิงอายุ 30-60ปี ส ารวจกลํุมเปาูหมาย/ส ารวจการ งบPPB กลางเวียง รวม

ในพื้นที่ได๎รับการคัดกรอง ได๎รับการคัดกรอง  ในพื้นที่ / 13,500 บาท

มะเร็งเต๎านม ร๎อยละ 80 ท าทะเบยีนกลํุมเปาูหมายราย

หมูํบา๎น  ตรวจสอบและบนัทกึ

ข๎อมูลในโปรแกรมHos-Xp

กลํุมเปาูหมายหญิงอายุ 30-60ปี ส ารวจกลํุมเปาูหมาย/ส ารวจการ

ในพื้นที่ได๎รับการคัดกรอง ได๎รับการคัดกรอง ในพื้นที่ /

มะเร็งปากมดลูก ร๎อยละ 80 ท าทะเบยีนกลํุมเปาูหมายราย

หมูํบา๎น  ตรวจสอบและบนัทกึ

ข๎อมูลในโปรแกรมHos-Xp

12 โครงการพัฒนาและสร๎าง ผ๎ูสูงอายุในพื้นที่ได๎รับ ร๎อยละ80 ของผ๎ูสูงอายุได๎รับ ประสานงานกับชมรมผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุในเขตพื้นที่

เสริมศักยภาพคนไทย การดูแลสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ ในชุมชน/แกนน าชุมชน/ อปท. ต าบลกลางเวยีง

กลํุมวยัผ๎ูสูงอายุ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ในการสํงเสริมสุขภาพในผ๎ูสูงอายจุ านวน 2,379 คน

ระยะยาว (Long Team Care) 

ร๎อยละ90 ของผ๎ูสูงอายุที่มี การคัดกรองสุขภาพผ๎ูสูงอายุ แบบประเมิน/คัดกรองผ๎ูสูงอายุ 

ภาวะพึ่งพิงได๎รับการติดตาม เชํน ประเมิน ADL ตรวจสุขภาพ จ านวน2,379 

เยี่ยมในชุมชนตามเกณฑ์ ปากและฟัน คัดกรองภาวะ (บรรจุในแผนพัสดุรพ.)

ซึมเศร๎า ภาวะเขําเส่ือม 

ตาต๎อกระจก ภาวะเส่ียงตํอการ

พลัดตกหกล๎ม ภาวะสมองเส่ือม

ต าบลผํานเกณฑ์การประเมิน พัฒนาศักยภาพชมรม แฟูมข๎อมูลผ๎ูสูงอายุ 

ต าบลการดูแลผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุระดับหมูํบา๎น จ านวน15แฟูมๆละ 

ระยะยาว (บรรจุในแผนพัสดุรพ.)

(Long Term Care)  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแฟูม

(บรรจุในแผนพัสดุรพ.)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการพัฒนาและสร๎างเสริมเพื่อใหผ๎ู๎พิการในชุมชนเข๎า
ร๎อยละ100 ของผ๎ูพิการได๎รับการ

จัดท าทะเบยีนผ๎ูพิการราย
หมูํบา๎น

ผ๎ูพิการทั้งต าบล 651 คน แบบประเมิน/คัดกรองผ๎ูพิการ เจษฎากร

ศักยภาพผ๎ูพิการในชุมชน ถึงบริการและได๎รับการ ติดตามเยี่ยมในชุมชนตามเกณฑ์ ติดตามเยี่ยม   และผ๎ูดูแล จ านวน 651 ชุด

ดูแลตามเกณฑ์ พัฒนาศักยภาพสํงเสริมการ (บรรจุในแผนพัสดุรพ.)

ด าเนินงานชมรมผ๎ูพิการ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแฟูม 

(บรรจุในแผนพัสดุรพ.)

แฟูมข๎อมูลผ๎ูพิการ 

จ านวน15แฟูมๆละ 150 บาท

(บรรจใุนแผนพัสดุรพ.)

การให๎บริการที่เข๎าถึง มีหมอครอบครัวที่สามารถ
 วิเคราะหบ์ริบทของพื้นที่ เวณิกา

ชุมชน ได๎ครอบคลุมทุก ติดตํอและประสานงานได๎ตลอด ขนาดของปญัหาในชุมชน 

กลํุมวยั 24ชั่วโมง ร๎อยละ 100 เพื่อจัดการสุขภาพในชุมชน

อยํางเปน็ระบบ

หมูํบ๎านจดัการสุขภาพ วิเคราะหบ์ริบทของพื้นที่ ขยายผลจากบ๎าน

ต๎นแบบบูรณาการ ขนาดของปญัหาในหมูํบา๎น ดอนแทํนหมูํที1่4

5 กลํุมวยั เพื่อจัดการสุขภาพในหมูํบา๎น

อยํางเปน็ระบบ

ด าเนินการกิจกรรมตามประเด็น

ที่วิเคราะหต์ามกลํุมวัยในหมูํบา๎น

14 ชุดเยี่ยมบา๎นส าหรับ เพื่อให๎ผ๎ูปุวย/ผ๎ูรับ จัดอุปกรณ์เยี่ยมบา๎นที่จ าเปน็

Care giver บริการในชุมชนได๎รับ ส าหรับcg ทกุหมูํบา๎นๆละ 1ชุด

การบริการอยํางมีคุณภาพ

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.ผ๎ูดูแลได๎รับการพัฒนา 1.ร๎อยละ 100ของเด็ก0-5 ปี 1.อบรมเชิงปฏบิติัการ กลํุมเปาูหมายหมูํบา๎น 1.คําอาหาร จ านวน 50 คน

การผ๎ูดูแลผ๎ูที่มีภาวะพึ่งพิง ความร๎ูและทกัษะในการ ที่มีพัฒนาการลําช๎าได๎รับการ จัดจ านวน 50 คน ละ 5 คน(Cg1,อสค1, คนละ70 บาท  

ในชุมชน ( Cg / อสค. ดูแลผ๎ูที่มีภาวะพึ่งพิง ติดตามในชุมชน  อสม.1,จิตอาสา1 เปน็เงิน 3,500 บาท    

/อสม./จติอาสา) ในชุมชน     2.ร๎อยละ100ของผ๎ูสูงอายุกลํุม2,3 ผ๎ูน าชุมชน1) 2.คําอาหารวําง จ านวน 50 คน

2.เพื่อใหผ๎ู๎ที่มีภาวะพึ่งพิง  ในชุมชนได๎รับการติดตามเยี่ยม รวมวิทยากรและผ๎ู คนละ25บาทx2มื้อ  

ในชุมชนได๎รับการดูแล 3.ร๎อยละ100ของผ๎ูปวุยDM,HT ประสานงาน เปน็เงิน 2,500 บาท       

ที่มีคุณภาพ ที่สํงตํอจากโรงพยาบาลได๎รับ จ านวน 50 คน 3.คําวัสดุ อุปกรณ์ใน 

การติดตามเยี่ยม ในชุมชน การจัดอบรม         

เปน็เงิน 1,500 บาท    

รวมเปน็เงิน7,500บาท

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ประเด็นยุทธศาสตร์      ( √  )   PP & P Excellence       (   )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

วเิคราะห์สถานการณ์ 

การระบาดไขเ้ลือดออกในพื้นที่มากกวา่เกณฑ์มาตรฐาน

การอพยพ ยา้ยถิ่นโดยแฉพาะแรงงานในพื้นที(่ต่างชาติ)

การระบาดไขห้วดัในโรงเรียนประจ า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการพัฒนาระบบ 1.อัตราปุวยด๎วยไข๎เลือดออก 1. จัดท าแผนปฏบิติัการเฝูา
จรีุรัตน์

การเฝูาระวังโรคติดตํอ ไมํเกิน 50 ตํอแสนประชากร ระวังโรคติดตํอที่ส าคัญในพื้นที่

และภัยสุขภาพ ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบงานในพื้นที่

ใหช๎ัดเจนมอบหมาย

บทบาทหน๎าที่ใหช๎ัดเจน  

2.ศูนย์ระบาดวทิยาผํานการ 2. การพัฒนาศักยภาพทมี SRRT คําอาหารและอาหารวํางใน

ประเมินมาตรฐานระบาด ระดับต าบลตามมาตรฐานของ การอบรมทมี SRRTระดับต าบล

วทิยาระดับดี กรมควบคุมโรค 60คนๆ120 บาท

เป็นเงนิ7,200บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่  1  ชือ่แผนงาน  ควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อในพ้ืนที่ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

Administrator
Typewritten Text
12



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. การจัดท าส่ือ ในการส่ือสาร คําอาหารและอาหารวําง
รวม 

ความเส่ียง(แผํนประชาสัมพันธ์ ในการประชุมเชิงปฏบิติัการ 17,900 บาท

ในชุมชนตามปฏทินิการระบาด) ผ๎ูหริหาร/ตัวแทนครูศูนย์เด็ก

3.โรงเรียนผํานเกณฑ์ ประสานงานกับหนํวยงานที่ และโรงเรียนอนุบาล25คน

โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค เกี่ยวข๎อง เชํน อปท./อบต. คนละ120 บาทเปน็3,000บาท

ร๎อยละ 50 ขอความรํวมมือในการพัฒนา ค่าเอกสารแนวทางการ

และประเมินศูนย์เด็กเล็ก ป้องกันโรคตดิตอ่ในศูนย์ 

ปลอดโรค เดก็เล็กและโรงเรยีนอนุบาล

เล่มละ60บาทจ านวน 15เล่ม

เป็นเงนิ 900บาท                

ค่าเอกสารคู่มอืการใชง้าน

ระบบฐานขอ้มลูศูนย์เดก็เล็ก

และโรงเรยีนอนุบาลปลอดโรค

คุณภาพ เล่มละ 50บาท

จ านวน 15เล่ม เป็น 750 บาท

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 4650 บาท

การใหค๎วามร๎ูแกํ ครู 

และครูพี่เล้ียงศูนย์เด็กเล็ก

       

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (  )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหม๎ีโลหติส ารองไว๎ใน จ านวนโลหติที่ได๎รับบริจาค รับบริจาคโลหติในประชาชน 1.ประชาชนทั่วไป 1.นม 800กลํองๆละ 10 บาท 20,250 บาท กลํุมงานเทคนิค

ระบบบริการบรูณาการ โรงพยาบาลอย่างเพียงพอ (ในและนอกรพ.)    พื้นที่อ าเภอเวียงสาทั้งเชิงรุก 2.นักเรียนนักศึกษา เปน็เงิน8,000 บาท การแพทย์ 

โรงพยาบาลเวียงสา น าออกใช๎ในเวลาที่จ าเปน็ 800ยูนิตตํอปี นอกสถานบริการและเชิงรับ อ. รร.ตาลชุมพิทยาคม, 2.ขนม 800 ถุงๆละ10 บาท และกลํุมการ

ประจ าป ี2562 และฉุกเฉินได๎ทนัเวลา  เปาูหมายร๎อยละ 90 ในหอ๎งผําตัดเล็กโรงพยาบาล รร.ราชประชานุเคราะห์  เปน็เงิน8,000บาท พยาบาล

ผ๎ูบริจาคโลหติเข๎าถึงงําย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ๎อน เวียงสาป ี2562 มหาวทิยาลัยราชภัฏ 3.น้ าด่ืม 1,000ขวดๆละ 5 บาท รพ.เวยีงสา

ไมํเสียเวลาเดินทางไปบริจาค รุนแรงตํอผ๎ูบริจาคโลหิต อุตรดิตถ์วทิยาเขตนําน เปน็เงิน5,000 บาท

ที่โรงพยาบาลเวียงสา เทํากับ 0 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 4.คําเบี้ยเล้ียงจนท.ปฏบิติังาน 

เพื่อใหเ๎กิดความปลอดภยัตํอ 8คนๆละคร่ึงวันๆละ 120บาท

ผ๎ูบริจาคโลหติทั้งใน จ านวน 3 คร้ัง 

โรงพยาบาลและนอกสถานที่ รวมเงิน 2,880 บาท

2) โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผํานการรับรอง HA ขัน้ 3 ระดับรพช.ร๎อยละ 60  (Goal17 : หนํวยงานสาธารณสุขมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลและเปน็องค์กรแหงํคุณภาพ)
วเิคราะห์สถานการณ์ ในปี 2561 มกีารใชโ๎ลหิตในรพ.เวยีงสาประมาณ 1,208 ยนูิต แตํมผ๎ูีมาบริจาคโลหิตในรพ.เวยีงสาเพียงจ านวน 380 ยนูิต  ซ่ึงท าให๎ต๎องเบิกโลหิตจากรพ.นํานเป็นจ านวนมากเพื่อให๎เพียงพอตํอการให๎บริการผ๎ูปุวย และบางชวํงเวลาไมมํโีลหิตจาํยให๎ผ๎ูปุวยเนื่องจากขา
ดแคลนโลหิต

กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่  2  ชือ่แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:          1) มีระบบบริการสุขภาพที่ได๎คุณภาพมาตรฐาน

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (  )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ  ผ๎ูปวุยได๎รับการเฝูาระวังความ ประชุมกรรมการทมีน าพัฒนา กรรมการทมีน ารพ.100% ไมํใช๎งบ กฤษณา

ระบบบริการแบบบรูณา มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง ปลอดภยัในการรับบริการตาม คุณภาพ รพ.

การโรงพยาบาลเวียงสา สํงผลใหเ๎กิดความปลอดภยัใน เกณฑ์มาตรฐานPSG          
เวทจีัดท าแผนพัฒนา
โรงพยาบาล ตัวแทนภาคประชาชน คําอาหารกลางวนั 


ประจ าป ี2562 ผ๎ูปวุยและผ๎ูรับบริการ เวียงสาแบบมีสํวนรํวมกับภาค และเครือขํายสุขภาพ จ านวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อ

(2P Safety) และบรูณาการ ประชาชนและภาคีเครือขําย จ านวน 20 คน มื้อละ 70 บาท

การพัฒนาอยํางมีระบบ คณะกรรมการบริหาร รวม 3,500บาท

และทีมน ารพ. 

จ านวน 30 คน
จ านวนรวม50คน

เวทเีสนอผลงานระดับหนํวยงาน หัวหน๎าหนํวยงาน ไมํใช๎งบ

 Service profile และตัวแทน

เวทปีระกาศนโยบาย เจา๎หน๎าที่รพ.100% ไมํใช๎งบ

ทศิทางองค์กรและ 2 รํุนๆละคร่ึงวัน

กิจกรรม Highlights 

วเิคราะห์สถานการณ์              ระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลพบมอีตัราการรายงานและการทบทวนความเส่ียงส าคัญลดลงและพบวาํมกีารทบทวนและจากการทบทวนการดูแลผ๎ูปุวยพบมคีวามเส่ียงทางคลินิกในระดับ E-I สูงขึ้น

โรงพยาบาลมรีะบบการจดัการครอบคลุมทุกด๎าน แตํยงัพบวาํการจดัการความเชื่อมโยงเชงิระบบท าได๎ระดับปานกลาง และมกีารกระจายภาระงานให๎มผ๎ูีรับผิดชอบหลักน๎อยเกดิworkloadในการท างานของเจา๎หน๎าที่

ตัวชี้วดัโครงการ ไตรมาส 2กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ ไตรมาส 1

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่  2  ชือ่แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:  1) มีระบบบริการสุขภาพที่ได๎คุณภาพมาตรฐาน

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบ

                                       โรงพยาบาลมรีะบบความปลอดภัยในผ๎ูปุวยแตํยงัพบวาํมอีบุัติการณ์มผีลกระทบตํอกระบวนการดูแลผ๎ูปุวยแตํไมรุํนแรง จงึก าหนดให๎มกีารทบทวนและพัฒนาแนวทางความปลอดภัยในการดูแลผ๎ูปุวยและบุคลากรตามมาตรฐาน 2P safety 2018

 2) โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผํานการรับรอง HA Raacreditation ระดับรพช. ภายในปงีบประมาณ 2563 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
(รอบ 6 เดือนแรก)

ทีมน าและทีมเฉพาะ
ด๎านรพ.

ไมํใช๎งบ
Safety Culture Survey 
โดย Application เจ๎าหน๎าที่รพ.100% 

16.ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าป2ี562 
และจดัท าแผนปี 2563

ทีมน าและทีมเฉพาะ
ด๎านรพ.

2. เพื่อพัฒนาระบบบริการ SM ด าเนินงานตามมอบหมาย
 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนร๎ูเวท ี
System Manager (SM)
ไมํใช๎งบ กฤษณา

ใหมี๎คุณภาพ อยํางมีประสิทธิภาพ > 50% Learn @ Share System รพ.เวียงสา จ านวน 80คน

โดย System Manager Management

“Teamwork by Challenge 

Coordination” 

3. เพื่อให๎บุคลากร อุบัติการณ์ด๎านความ 2P Safety Walk Rally 2018  เจา๎หน๎าที่ 200 คน คําอาหารวาํงจ านวน200 คน ทพญ.วริยา

ตระหนักเร่ืองความ ปลอดภัยลดลง คนละ1 มื้อๆละ25บาท

ปลอดภัยทั้งตํอผ๎ูรับ (200x25) รวม5,000 บาท

บริการและบุคลากร

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (  )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ  -การรายงานความเส่ียง รายงานความเส่ียงnear miss ประชุมประจ าเดือน กรรมการบริหาร ไมํใช๎งบ กฤษณา

ระบบบริการแบบบรูณา โดยรวมเพิ่มขึ้น (ระดับA-Bและระดับ1) ความเส่ียงรพ.

การโรงพยาบาลเวียงสา  -เพื่อลดอัตราการเกิดความ  เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 .เวทคีวามปลอดภยั เจ๎าหน๎าที่รพ. คําอาหารวํางจ านวน100คน 5,000 บาท

ประจ าป ี2562 เส่ียงเกิดซ้ าในระดับ E ขึ้นไป ความเส่ียงระดับ E ขึ้นไป ประกาศนโยบาย2P safety คร้ังละ 100 คน คนละ1มื้อๆละ 25บาท 

หรือระดับ 3 หรือระดับ3 ได๎รับการแก๎ไข100%และ buddy ความเส่ียง จ านวน 2 คร้ัง

 -เพื่อประเมินประสิทธิภาพ อัตราเกิดซ้ าในระดับ E ขึ้นไป (1x100x25x2=5,000บาท)

การจัดการความเส่ียงใน หรือระดับ3 =0

หนํวยงาน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายละเอียดงบประมาณ

วเิคราะห์สถานการณ์              ระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลพบมอีตัราการรายงานและการทบทวนความเส่ียงส าคัญลดลงและพบวาํมกีารทบทวนและจากการทบทวนการดูแลผ๎ูปุวยพบมคีวามเส่ียงทางคลินิกในระดับ E-I สูงขึ้น

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย

                                       หนํวยงานและทีมครํอมสายงานมกีารน าขอ๎มลูความเส่ียงไปพัฒนาระบบงานเกดิประสิทธภิาพประสิทธผิลการจดัการความเส่ียงร๎อยละ 50(เปูาหมาย>80%)

                                 2) โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผํานการรับรอง HA ขัน้ 3 ระดับรพช.ร๎อยละ 60 

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:  1) มีระบบบริการสุขภาพที่ได๎คุณภาพมาตรฐาน
แผนงานที่  2  ชือ่แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (  )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสํงเสริมการท า อัตราการล๎างมือ >80% ประชุมประจ าเดือน ผ๎ูรับบริการและเจ๎าหน๎าที่ ไมํใช๎งบ วชิราภรณ์

ระบบบริการแบบบรูณา ความสะอาดมือในผ๎ูปวุย "Clean your hand Save ท าปาูยเตือนล๎างมือ

การโรงพยาบาลเวียงสา และเจ๎าหน๎าที่ your life" จัดกิจกรรมวันล๎าง ขนาด 30X45 ซม.

ประจ าป ี2562 มือ ในรพ. * แจกปาูยเตือน จ านวน 24 ปาูยๆละ 50 บาท 

การล๎างมือและรณรงค์ในกลํุม รวม1,200บาท

ผ๎ูรอรับบริการ ICWN สํุมส ารวจการล๎างมือ

ในจนท.

 -สร๎างความตระหนัก  -อุบติัการณ์การเกิดเชื้อด้ือยา " ส่ือสารต๎านด้ือยา"
 ผ๎ูรับบริการและจนท. จัดท าปาูยไวนิลขนาด16X160 วชิราภรณ์

การปอูงกันเชื้อด้ือยา ควบคุมพิเศษในรพ.  -จัดท าปาูยเตือนเร่ืองเชื้อด้ือยา ในรพ. พร๎อมขาต้ังจ านวน 4 ปาูย

 -เฝูาระวังการแพรํกระจาย  -จัดท าส่ือวิทยุการปฏบิติัตัว ปาูยละ650บาท

เชื้อด้ือยา  -ปรับปรุงโซนแยกผ๎ูปวุยเชื้อ เปน็เงิน 2,600 บาท

ด้ือยาที่ตึกผป.ในและ ER บทความวิทยุเปดิที่หอผ๎ูปวุย

ท าราวกั้นแบบพับได๎ที่หน๎า

หอ๎งฉุกเฉิน 1 ชุด

เปน็เงิน 5,000 บาท

 -ลดอุบัติเหตุจากเข็ม  -อุบติัการณ์จนท.ถูกเข็มทิ่มต า " ปลอดเชื้อ  ปลอดภยั"
 จนท.ในรพ. 1.ใช๎แกลลอนขาวขุํนทิ้งเข็ม
 วชิราภรณ์

ทิ่มต าเจา๎หน๎าที่  -จัดหาภาชนะทิ้งเข็ม 2.ส่ือสารความร๎ูเจ๎าหน๎าที่

 -จัดหาPPE ที่เหมาะสมใหจ๎นท. 3.สํุมสังเกตการใช๎ PPE

ของเจ๎าหน๎าที่

แผนงานที่  2  ชือ่แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:  1) มีระบบบริการสุขภาพที่ได๎คุณภาพมาตรฐาน
                                  2) โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผํานการรับรอง HA ขัน้ 3 ระดับรพช.ร๎อยละ 60  (Goal17 : หนํวยงานสาธารณสุขมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลและเปน็องค์กรแหงํคุณภาพ)

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วเิคราะห์สถานการณ์    จากขอ๎มลูการสํุมส ารวจการล๎างมอืในกลํุมเจา๎หน๎าที่โรงพยาบาลปี 2561 พบวาํมอีตัราการล๎างมอืกอํนท าหัตถการร๎อยละ 45  และจากการเฝูาระวงัการติดเชื้อในโรงพยาบาล  การเฝูาระวงัเชื้อด้ือยา ซ่ึงสาเหตุสํวนใหญํเกดิจากการติดเชื้อจากการสัมผัส            
การล๎างมอืจงึเป็นสํวนส าคัญของการลดการติดเชื้อตํางๆได๎ดีที่สุด  ผ๎ูให๎บริการและผ๎ูรับบริการปลอดภัยจากการสัมผัสเชื้อโรคตํางๆได๎มากขึ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -ปอูงกันการติดเชื้อจาก  -อุบติัการณ์จนท.ติดเชื้อ ตรวจสุขภาพจนท.ใหมํทกุราย  -เจ๎าหน๎าที่ รพ.ที
่ Vaccine Flu (ของกระทรวง)
 10,300 บาท

โรคที่สามารถปอูงกันได๎ จากการท างาน ครอบคลุม TB HIV Hep.B ปฏบิติังานใหมํ จัดซ้ือ Vaccine Hep.B

.ดูแลการได๎รับVaccine  -จนท.ที่ใหบ๎ริการ จ านวน 15 dose/ป ี

Flu Hep.B ทางคลินิก รวมเงิน 2,700 บาท

(รวมงบคํายารพ.)

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (  )      Service Excellent       (   )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ   -บคุลากรมีความสุข


 ความพึงพอใจของจนท>80% ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อ เจ๎าหน๎าที่รพ.จ านวน 3 รํุน คําอาหารกลางวันรํุนละ1มื้อ ทพญ.ประภาพร

ระบบบริการบรูณาการ ในระดับมีความสุขขึ้นไป ความผูกพันของจนท. >80% พัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ ๆละ 1 วันๆละ 25 คน มื้อละ25คนๆละ70บาท

โรงพยาบาลเวียงสา  -บคุลากรมีความผูกพัน ดัชนีความสุขคนท างาน ใหเ๎ปน็องค์กรแหงํความสุข จ านวน3รํุน

ประจ าป ี2562 กับองค์กร (Happy Work Life Index) “ODH” (Organization เปน็เงิน5,250บาท

>80% Development Happiness) คําอาหารวาํง รํุนละ 25

คนละ2 มื้อๆละ25บาท 

จ านวน3รํุนเปน็เงิน3,750บาท

รวม 9,000บาท

กิจกรรมปฐมนิเทศ เจา๎หน๎าที่ปฏิบัติงาน คําอาหารวําง จ านวน 20คน


"รับเพื่อนใหม"ํ ปีงบ2562 จ านวน10คน คนละ 1 มื้อๆละ 25 บาท

และทีมสร๎างสุข10 คน รวม 500 บาท

อบรมเพื่อพัฒนาแกนน า ตัวแทนเจา๎หน๎าที่ ไมํใช๎งบ

ทมีสร๎างสุขรพ.เวียงสา ในหนํวยงาน 9 คน

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่  3  ชือ่แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:   1. หนํวยงานมกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใชร๎๎อยละ 60
                                           2.  อตัราการคงอยูํของบุคลากรสาธารณสุข(Retention Rate)ไมนํ๎อยกวาํร๎อยละ 85   (Goal 16 : ก าลังคนด๎านสุขภาพมคีวามเพียงพอ และมคุีณภาพชวีติที่ดี และประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎อยาํงเหมาะสม )

วิเคราะหส์ถานการณ:์ จากการวเิคราะห์ขอ๎มลูความสุขในการท างานของบุคลากรโดยใชเ๎คร่ืองมอื Happinometer ปี 2560-2561 พบวาํระดับความสุขในการท างานของเจา๎หน๎าที่รพ.เวยีงสาภาพรวมเทํากบัร๎อยละ 64.35 และ 62.4 ตามล าดับ (เปูาหมาย> 50 %) เมื่อจ าแนก
ความสุขรายด๎านพบวาํความสุขด๎านการเงินดี ปี 2561 เทํากบั 47.5 คะแนน มรีะดับต่ าที่สุด รองลงมาได๎แก ํความสุขด๎านผํอนคลายดี ด๎านการงานดี และด๎านสติปัญญาดี ซ่ึงมคีะแนนความสุขอยูํในชวํง 50-60 ปัจจยัที่มคีวามสัมพันธก์บัความสุขในการท างานของเจา๎หน๎าที่สํวนใหญํ
พบวาํ ปัจจยัระดับบุคคลด๎านรายได๎มคีวามสัมพันธก์บัความสุขในการท างาน และปัจจยัระดับองค์กรมคีวามสัมพันธก์บัความสุขในการท างานมากที่สุด ซ่ึงองค์กรได๎รับผลกระทบจากเติบโตและพัฒนาจากสํวนกลาง จงึท าให๎เกดิภาระงานที่มากขึ้น แตํอตัราก าลังมแีนวโน๎มลดลงทุกปี  ซ่ึง
ในปี 2561 พบวาํอตัราการยา๎ยออก ลาออก ของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นมากกวาํเกณฑ์ที่ก าหนดถงึร๎อยละ 6.36 จงึเป็นที่มาของการด าเนินการสร๎างสุขในองค์กรปี 2562

กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่
เปูาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เวท ีKM การบริหารการเงิน เจา๎หน๎าที่ที่มีภาวะ คําวทิยากรภายนอก 

ที่ดี "พํอมดการเงิน" การเงิน และผ๎ูสนใจ จ านวน 1 คน 3 ชั่วโมงๆละ

100 คน 600 บาท รวม1,800บาท

จ านวนเงิน 
(บาท)

รายละเอียดงบประมาณ
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (  )      Service Excellent       (   )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพื่อใหพ๎ยาบาลหนํวยงาน 1.พยาบาลหนํวยงานได๎รับการ
 นิเทศทางการพยาบาล 1.ทมีนิเทศทางการพยาบาล ไมํใช๎งบ ฝุายการ

ระบบบริการบรูณาการ รับการนิเทศทางการ นิเทศทางคลินิกตามความเส่ียง ด๎านคลินิก 12 คน พยาบาล

โรงพยาบาลเวียงสา พยาบาลด๎านคลินิก ทางการพยาบาลที่ส าคัญ 2.พยาบาลผ๎ูรับการนิเทศ

ประจ าป ี2562 ครอบคลุมกับปญัหา ร๎อยละ100 ในหนํวยงานผ๎ูปวุยนอก 

หรือความเส่ียงที่ส าคัญ 2.ผ๎ูปวุยกลํุมเส่ียงทางการ งานผ๎ูปุวยใน งานอุบัติเหตุ

2.ผ๎ูปวุยกลํุมเส่ียงทางการ พยาบาลได๎รับการดูแล ฉุกเฉิน งานผําตัด

พยาบาล  ที่ส าคัญได๎รับ ตามมาตรฐานการพยาบาล คลินิกพิเศษ ห๎องคลอด

การดูแลที่ปลอดภยัตาม ร๎อยละ 80 คลินิกสร๎างเสริมสุขภาพ

มาตรฐานการพยาบาล

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ร๎อยละพยาบาลรพ.และรพ.สต. กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิติัการ
 
พยาบาลวชิาชีพองค์กร คําอาหารกลางวัน 100 คน ฝุายการ

พยาบาล ได๎รับการพัฒนาศักยภาพตาม บริหารทางการพยาบาล พยาบาลรพ.เวยีงสา ๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท พยาบาล

บริบทร๎อยละ 60 อ.เวียงสาประจ าป ี2562 และรพ.สต. จ านวน 100คน (1x100x70=7,000บาท) 

 คําอาหารวําง 100คน

คนละ 2 มื้อๆละ25บาท

(2x100x25=5,000บาท) 

รวม 12,000 บาท

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่  3  ชือ่แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:    1. อตัราการคงอยูํของบุคลากรสาธารณสุข(Retention Rate)ไมนํ๎อยกวาํร๎อยละ85  (Goal 16 : ก าลังคนด๎านสุขภาพมคีวามเพียงพอและมคุีณภาพชวีติที่ดี และประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎อยาํงเหมาะสม )

วิเคราะหส์ถานการณ:์ ด๎วยขอ๎จ ากดัของอตัราก าลังพยาบาลสํงผลให๎พยาบาลเกดิความเครียด ขาดขวญัก าลังใจ และสํงผลตํอการปฏิบัติงาน พบวาํการดูแลผ๎ูปุวยกลํุมส าคัญตามบริบทรพ.เวยีงสา พบมโีอกาสการพัฒนาสํวนขาดด๎านการประเมนิผ๎ูปุวย  และรองรับการพัฒนาระบบ
ความเชื่อมโยงการดูแลระดับเครือขาํยเพื่อให๎การดูแลผ๎ูปุวยมคุีณภาพ

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4.องค์กรพยาบาลได๎รับ

1.ร๎อยละ100ของหนํวยงาน ประชุมเชิงปฏบิติัการ หัวหน๎าหนํวยงานกลํุม คําอาหารกลางวนั10คน

การพัฒนาการคุณภาพการ เข๎ารํวมประชุมสรุปผลงานและ การบริหารทางการพยาบาล การพยาบาล คนละ 1 มื้อๆละ 70 บาท

ใหบ๎ริการพยาบาลที่ จัดท าแผนยุทธศาสตร์กลํุม สรุปผลงานและจัดท าแผน จ านวน 10 คน (1x10x70=700บาท)  

ครอบคลุมสอดคล๎องกับ การพยาบาลงบประมาณ2562 ยุทธศาสตร์กลํุมการพยาบาล คําอาหารวาํง 10คน

ปญัหาขององค์กรพยาบาล 2562 คนละ 2 มื้อๆละ25บาท

5..องค์กรพยาบาลทราบ  (2x10x25=500บาท) 

ทิศทางและเปูาหมาย รวมทั้งส้ิน 1,200บาท

ของการพัฒนาที่ชัดเจน คําสถานที่ 1 วนั

วนัละ 2,000 บาท

รวม 3,200 บาท

6.เพื่อให๎พยาบาลมี พยาบาลได๎รับการพัฒนา ประชุมเชิงปฏบิติัการ

 Scrub nurse คําเบี้ยเล้ียงจ านวน 1 คน


ศักยภาพในการดูแล ศักยภาพเฉพาะด๎าน การพัฒนาศักยภาพพยาบาล จ านวน 1 คน ๆละ 22 วนั คนละ 22 วนัๆละ 240 บาท

ผ๎ูปุวยเฉพาะด๎านมากขึ้น ร๎อยละ 100 เฉพาะด๎าน รวม 5,280 บาท

พยาบาลทารกปวุย กึ่งวิกฤติ คําเบี้ยเล้ียงจ านวน 5 คน

จ านวน 5 คนๆละ 3 วัน คนละ 3 วนัๆละ 240 บาท 

รวม 3,600 บาท

พยาบาลผป.ใน ด๎านการ คําเบี้ยเล้ียงจ านวน 7 คน

ดูแลผป.กึ่งวกิฤติทาง คนละ 5 วนัๆละ 240 บาท 

อายุรกรรม จ านวน 7 คน เป็นเงิน 8,400 บาท รวม

คนละ 5 วนั 32480 บาท

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (  )      Service Excellent       (   )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ จัดระบบKM ที่มี ร๎อยละ 80 ของหนํวยงาน เวทจีัดการความร๎ูใน เจา้หน้าที่รพ.เวยีงสา คําอาหารวําง 40คนๆละ1 มื้อ ทพ.ประภาพร

ระบบบริการแบบบรูณา ประสิทธิภาพ เข๎ารํวมน าเสนอเวท ีKM โรงพยาบาลเวียงสา(เวท ีKM) มื้อละ 25บาท

การโรงพยาบาลเวียงสา บคุลากรมีการพัฒนา ร๎อยละ 80 ของบคุลากรเคย เปน็เงินคร้ังละ1,000บาท

ประจ าป ี2562 สมรรถนะตามภารกิจ เข๎าเวทKีM อยํางน๎อยปลีะ1คร้ัง จ านวน 10คร้ัง

ของหนํวยงาน รวมเป็น10,000บาท

เพื่อพัฒนาศักยภาพ SM มกีารจดัการเชงิระบบ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนร๎ู System Manager คําอาหารวําง จ านวน100คน กฤษณา

System manager ในงานได๎ในระดับดี ร๎อยละ 50 และน าเสนอผลงานระดับ จ านวน 100 คน คนละ 2 มื้อๆละ25 บาท 

ในการจัดการเชิงระบบ หนํวยงาน system manager (2x25x100) เปน็ 5,000 บาท

เพื่อใหเ๎กิดการแลกเปล่ียน คําอาหารวําง จ านวน100คน

เรียนร๎ูพัฒนาระบบงาน คนๆะ1 มื้อๆละ 70 บาท

และความเชื่อมโยงการ (1x70x100) เปน็ 7,000 บาท  

ท างานรํวมกัน รวมเปน็ 12,000 บาท

แผนปฏบิตัิการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่  3  ชือ่แผนงาน การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย:   1.  ผลงานวจิยั/R2R ด๎านสุขภาพที่เผยแพรํให๎หนํวยงานตํางๆน าไปใชป๎ระโยชน์ ร๎อยละ 25
                                           2.  ระดับอ าเภอที่มผีลงานวจิยัด๎านสุขภาพที่ดีเยี่ยม มกีารน าผลงานของตนเองไปทดลองใชแ๎ละน าไปขยายผล ร๎อยละ 20

วิเคราะหส์ถานการณ:์  ปี 2561 โรงพยาบาลเวยีงสารํวมกบัเครือขาํยบริการสุขภาพอ าเภอเวยีงสาด าเนินการขบัเคล่ือนการพัฒนางานประจ าให๎มคุีณคําและน าเสนอในระดับอ าเภอเวยีงสามกีารน าผลการพัฒนางานทางวชิาการกวาํ 50 ผลงาน(งานวจิยั R2R CQI นวตักรรม และ
หนังส้ัน) ในระดับพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนร๎ูโดยมผ๎ูีทรงคุณวฒิุให๎ค าปรึกษา  เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนงานประจ าให๎เป็นงานที่มคุีณภาพมากขึ้นตํอเนื่อง ปี 2561 มุํงเน๎นให๎บุคลากรมกีารพัฒนาศักยภาพด๎านวชิาการและการน าเอาผลงานดีเดํนในปีที่ผํานมา CQI ให๎เกดิ Good practice  ที
มวชิาการเครือขาํยสุขภาพอ าเภอเวยีงสาจงึได๎จดัท าแผนงานเพื่อการขบัเคล่ือนตํอไป

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม
กลํุมเปูาหมาย/พื้นที่

เปูาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช๎งบประมาณ 

ผ๎ูรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

Administrator
Typewritten Text
24






