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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

1 งานโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง

การพัฒนารูปแบบ

การดูแลผู้ป่วย

โรคเบาหวาน โดย

การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน

1.เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล

ผู้ป่วยเบาหวาน

2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย

โรคเบาหวาน โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยใช้แนวคิดการจัดการโรค

เร้ือรังภาคขยาย (Expanded 

Chronic care model) 

3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการดูแล

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน

1.ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี

ตามเกณท์ ≥ ร้อยละ 40

2.

        12,050       12,050          -    -น.ส.ธมภร  

มหัสพัน

 -นางจิรพันธ์   

อินทรศักด์ิ

2 งานโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลผู้ป่วย 

NCDs

เพ่ือให้มีฐานข้อมูลผู้ป่วย NCDs 

ถูกต้องตรงกัน

ข้อมูลกลุ่มป่วยในระบบ Hos-XP มีผลต่าง

จากระบบHDC ไม่เกินร้อยละ 10

            750           750          -    -น.ส.ธมภร  

มหัสพัน

 -นางจิรพันธ์   

อินทรศักด์ิ

3 งานโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง

การพัฒนารูปแบบ

การดูแลผู้ป่วยปอด

อุดก้ันเร้ือรัง โดย

การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน

 -เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคปอด

อุดก้ันเร้ือรังของอ้าเภอเชียงกลาง

 -เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง

และญาติมีความรู้เก่ียวกับโรคและ

สามารถดูแลตนเองเพ่ือควบคุมโรคได้

  - มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยปอดอุดก้ัน

เร้ือรังของอ้าเภอเชียงกลาง

 -ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองท่ี

เหมาะสม  

 -อัตรา readmission, revisit ลดลง

          9,700         9,700          -    -น.ส.ธมภร  

มหัสพัน

 -นางจิรพันธ์   

อินทรศักด์ิ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

4 งานการ

พยาบาลผู้ป่วย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช

แผนพัฒนางาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินปี  

2564

1.เพ่ือลดจ้านวนผู้ป่วย triage level  

4-5  ท่ีมีหัตถการไม่เร่งด่วนจ้านวน

มาก เพ่ิมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมากข้ึน

2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย stroke

 ,MI,SEPSIS,TRAUMA เพ่ือให้ส่งต่อ

และดูแลได้อย่างทันท่วงที

3.มีการใช้ระบบ telemedicine  ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

1.ผู้ป่วย  triage level  4-5  ลดลง

2.ผู้ป่วย stroke ,MI,SEPSIS, TRAUMA 

ได้รับการส่งต่อทันท่วงที และได้รับการ

ดูแลตามมาตรฐาน

3.มีการประสานงานและส่งต่อโดยใช้ระบบ

 telemedine  ในกลุ่มโรคท่ีส้าคัญ  

STROKE ,MI,SEPTIC SHOCK, TRAUMA 

,severe HI

          5,200         5,200          -    -น.ส.ภัทร์สิริย์  

สิงห์ธนะ

งบกองทุน

 EMS
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

5 งานโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง

พัฒนาระบบบริการ

เพ่ือลดแออัด ลด

รอคอยในผู้ป่วยนอก

การจัดการระบบผู้ป่วยนอกเพ่ือลด

แออัด ลดรอคอย OP visit ลดลง 20

 %

1. จัดส่งยาให้ท่ีบ้าน  ในกลุ่มผู้ป่วย HT

และ ผู้ป่วยคลีนิกสบายใจ(จิตเวช) โดยได้

จัดส่งยาให้ท่ีบ้าน  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ

รักษาต่อเน่ือง  ไม่ขาดนัดในคร้ังต่อไป

2. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการได้รับการคัดกรอง

โดยใช้ MOPH.ED triage ท้ัง OPD และ 

ER ท้าให้ผู้รับบริการ ได้รับการส่งต่อ

ทันท่วงที และได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

3. มีการพัฒนาระบบการรับยาใกล้บ้าน

โดยการจัดให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ท่ี

สามารถควบคุมความดันได้ดี ตรวจผล

เลือดประจ้าปีดี   อาการท่ัวไปปกติ 

หรือไม่มีโรคอ่ืนท่ีซับซ้อนร่วม  ไปรับยาต่อ

ท่ีรพ.สต. ท่ีใกล้บ้านได้

          6,400         6,400          -    -น.ส.ธมภร  

มหัสพัน

 -นางจิรพันธ์   

อินทรศักด์ิ



แบบท่ี 9 รายละเอียดการขอต้ังรายจ่ายหมวดโครงการตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 38          

เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

6 การพยาบาล การพัฒนาระบบ

ดูแลผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ

ในกระแสเลือด

 - ลดอัตราการตายของผู้ป่วยติดเช้ือ

ในกระแสเลือด

 - ผู้ป่วย sepsis ทุกรายได้รับการ

รักษาตามเป้าหมาย 1 hour sepsis 

bundle คือ MAP≥65, urine 

output>0.5 ml/kg/hr

 - ระบบข้อมูล sepsis มีความถูกต้อง

 ครบถ้วน

  1.อัตราผู้ป่วย severe sepsis/ septic 

shock ท่ี ER < 100 /100,000 ประชากร

  2..อัตราผู้ป่วย severe sepsis/ septic 

shock หลัง Admit < 40 /1,000  IPD 

All cases

  3.อัตราผู้ป่วย Sepsis (นับรวม Case NR

 แต่ไม่นับรวม Case Palliative care) 

<10%

          2,400         2,400          -   จามจุรี/ปาณิสรา

7 งานการ

พยาบาลผู้ป่วย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช

แผนพัฒนางาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินปี  

2564

ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย STEMI 

ในโรงพยาบาล (<9%)

1. STEMI door  to  needdle time < 

30 นาที 100% ,ปี 2563 = 66.66% (3 

ราย)

2. STEMI onset  to  needdle  time <

 180  นาที  100% ปี 2563 = 100% (3 

ราย)

3.เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลได้รับการ

พัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วย STEMI  > 

80%

          5,200         5,200          -    -น.ส.ภัทร์สิริย์  

สิงห์ธนะ

งบกองทุน

 EMS
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

8 การคัดกรองความ

เส่ียงต่อการเกิด 

stroke

เพ่ือค้นหาความเส่ียงต่อการเกิด 

stroke และให้การจัดการดูแลผู้ป่วย

ได้อย่างเหมาสม

              -               -            -   

9 โครงการพัฒนา

ระบบการดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง

 -เพ่ือป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง

 -เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการ

ให้บริการ

 -เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน

ระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลผ่าน

ระบบช่องทางด่วน(stroke fast tract)

 -

          2,400         2,400          -   

10 การพัฒนาคุณภาพ

การดูแลผู้ป่วย

หลอดเลือดสมอง

ระยะกลาง 

(Intermediate 

care)

เพ่ือให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองท่ีมีผล

การประเมิน Barthel ADL Index  <

 15 คะแนน หรือ ≥ 15 คะแนน

ร่วมกับ multiple impairments  

ได้รับการฟ้ืนฟูดูแลต่อเน่ืองหลังผ่าน

พ้นภาวะวิกฤต

              -               -            -   

1.รพ. มีการคัดกรองผู้ป่วย AF ในผู้ป่วย 

NCD ทุกราย

2.ผู้ป่วย stroke  มีอัตราการการเข้าถึง 

STROKE FAST  TRACT  3 ช.ม.  (เกณฑ์

 > 40 % ) 

3. อัตราผู้ป่วย Stroke ท่ีมีผล Barthel 

ADL index < 15 ได้รับการบริบาลฟ้ืนฟู

สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 

เดือน หรือเม่ือ Barthel ADL index =20

 มากกว่าร้อยละ 70
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

11 เภสัชและ

คุ้มครองผู้บริโภค

การใช้ยาอย่างสม

เหตุผลใน

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต้าบล

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการส่ังใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล

2. เพ่ือเป็นการป้องกันความ

คลาดเคล่ือนทางยา

3. เพ่ือช้ีแจงแนวทางการใช้และเก็บ

รักษายา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมีการส่ัง

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและผ่านเกณฑ์ RDU 

มีระบบป้องกันความคลาดเคล่ือนทางยา 

มีการปรับปรุงแนวทางการรักษา การส่ัง

ใช้ยาให้เป็นปัจจุบัน

600.00           600          -    -น.ส.วารินาถ  

เจริญธีรวิทย์

 -นายพัทธณัฐ 

ศรีมูล

12 โครงการจัดระบบ

บริการการบริบาล

เพ่ือฟ้ืนสภาพระยะ

กลาง โรงพยาบาล

เชียงกลาง

ผู้ป่วยระยะกลางได้รับการดุแลอย่างมี

คุณภาพและสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน

1. โรงพยาบาลสามารถให้บริการ IMC 

bed / ward และรองรับผู้ป่วยระยะกลาง

และ refer back อย่างมีคุณภาพ

2. จ้านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการและติดตาม

 ตามแผนการให้บริการผู้ป่วยเป็น

รายบุคคลต่อเน่ืองจนครบ 6 เดือน หรือ BI

 = 20 ร้อยละ 70

0.00             -            -   กชพร /จินนาภา

 -นายภัทรพล ดู่

ผัด
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

13 บริการปฐมภูมิ

และองค์รวม

โครงการ หมู่บ้าน

ร่วมใจแก้ไขปัญหา

การฆ่าตัวตาย"

หมู่บ้านสร้างสุข 

ส่ือสารด้วยรัก 1 

หมู่บ้าน 1 รพ.สต. 

บ้านน้้าอ้อ ม.3 ต.

เปือ

1.เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ในเร่ือง

สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายและการ

ช่วยเหลือเบ้ืองต้น

2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงในชุมชนได้รับการ

ประเมินความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

และได้รับการช่วยเหลือครบร้อยละ 

100

3. เพ่ือสร้างทีมงานทีมงานแก้ไข

ปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนท่ี

1.อัตราฆ่าตัวตายระดับอ้าเภอไม่เกิน 6.3 

ต่อแสนประชากร

2.กลุ่มเส่ียงได้รับการประเมินความเส่ียง

ต่อการฆ่าตัวตายและได้รับการช่วยเหลือ 

ร้อยละ 100

3.เกิดทีมงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายใน

พ้ืนท่ี

30,000.00       30,000          -   อรไท ,เกรียงศักด์ิ
 ,ชุติกาญจน์

14 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

การทดสอบความ

ช้านาญทาง

ห้องปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

 อัตราผลการควบคุมคุณภาพภายนอก

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

41,000.00             -      41,000  -นายอติวัณณ์  

อ่ินแก้ว

15 งานการ

พยาบาลผู้คลอด

พัฒนา งาน ห้อง

คลอด

 - เพ่ือทบทวน และพัฒนาความรู้

ทักษะให้เจ้าหน้าท่ี

3,700.00             -        3,700  -นางมาริษา   

สุขพันธ์พงศ์
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

16 การป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล (IC)

1.เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขได้

พัฒนาองค์ความรู้ และเข้าใจใน

มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมการ

ติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีเป็นปัญหา

ส้าคัญได้อย่างถูกต้องเป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน

2.เพ่ือร่วมกันพัฒนาแนวทางและ

ติดตามผลการด้าเนินงาน IC

อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาลของผู้ป่วย

และบุคลากรจากการปฏิบัติงานลดลง

5,700.00             -        5,700

17 กลุ่มการพยาบาล โครงการ พัฒนา

คุณภาพการพยาบาล

0.00

18 กลุ่มการพยาบาล น้าเสนอ TQM/

นวัตกรรมของ

พยาบาล ผู้ช่วย

เหลือคนไข้และ

คนงาน

1.เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจช่ืนชม

บุคลากรท่ีมีผลงานท่ีดี

2.เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณ

ภาพต่อเน่ือง

พยาบาลวิชาชีพและเวชกิจฉุกเฉิน ≥80%

 มีผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย

 1 เร่ือง/คน/ปี

3,000.00             -        3,000  -นางฐิติมญช์ุ 

ปัญญานะ
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เงินนอก

งบประมาณ

อ่ืนๆ

รหัส

โครงการ

กลุ่มงาน/งาน ช่ือโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แหล่งงบประมาณล าดับ

ท่ี

กลุ่มการพยาบาล ทีมรพร.ปัวเย่ียม

ส้ารวจรพ.เชียง

กลางเพ่ือเตรียม 

Re-accreditation

 ปี 2564

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อเน่ือง

และผ่านเกณฑ์การประเมิน 

Re-accreditation

เพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความรู้
 ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
รับ Re-accreditation

2,400.00         2,400          -    -นางฐิติมญช์ุ 

ปัญญานะ

งานพยาบาล

ผู้ป่วยใน

 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการดูแล

บาดแผลกดทับและ

แผลเร้ือรัง

เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ้าเภอเชียง

กลาง (Wound up

 date 2020)

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดูแลบาดแผล

ประเภทต่างๆให้บุคลากรใน

โรงพยาบาลเชียงกลางและเครือข่าย

บริการ

บุคลากรในเครือข่ายบริการท่ีผ่าน

การอบรมการดูแลบาดแผล มีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

3,200.00             -        3,200  -นางสุมิตรา   

พรานฟาน

19 0.00

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    133,700    77,100  56,600




