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แนวทางการขับเคลื่อนระดับเขตบริการสุขภาพที่1

การขับเคลื่อน โดยใช้กรอบแนวคิด Objectives and Key Results : OKRS
ตัวอย่าง
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลาพูน 2561-2565
(ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561เพิ่มยุทธศาสตร์ที่2 เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบบริการตติยภูมิและปฐมภูมิ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพคู่ใจประชาชน

พันธกิจ : 1.ให้บริการสุขภาพ ด้านการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.มุ่งมั่นให้บริการด้วยความใส่ใจ เอื้ออาทรและคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม
ทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขทุกวิชาชีพ
คุณค่าร่วม : M O P H ( Mastery = เป็นนายตนเอง , Originality = เร่งสร้างสิ่งใหม่ , People centered
approach = ใส่ใจประชาชน , Humility = ถ่อมตนอ่อนน้อม )
ความสามารถหลัก : การบริการระดับตติยภูมิ การดูแลแบบองค์รวม ความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
อัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีน้าใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1
เป็นโรงพยาบาลระดับ
ตติ ย ภู มิ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
แบบองค์ ร วมโดยมี
ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น
ศูนย์กลาง

เป้าประสงค์
1. โ ร ง พ ย า บ า ล มี
ระบบบริการในระดับ
ตติ ย ภู มิ เป็ น ไปตาม
แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริการสุขภาพ

กลยุทธ์
1 . พั ฒ น า บ ริ ก า ร ต า ม
แผนพั ฒ นาระบบบริ ก าร
สุ ข ภาพ สาขาที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาคัญของพื้นที่

ตัวชี้วัด
1.อัตราการส่งต่อผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ไปนอก
จังหวัด ( neuro. ,ortho,trauma )
2.CMI
3.อัตราตาย(รวม)
4.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
5.ผู้ป่วย DM HT ได้รบั การประเมิน CVD Risk
(ปฐมภูมิ)
6.จานวนผู้ป่วยรายใหม่ DM (ในผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง)
7.อัตรากลุ่มเสีย่ งสูงความดันโลหิตสูง ในพื้นที่
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
8.อัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
คัดกรอง
9.TB Success rate
10.Conversion rate TB
11.Onset to needle time MI
12.ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2
13.ร้อยละผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One
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day surgery (ในกลุ่มเป้าหมาย)

2. ผู้รับบริการมีความ 2. พัฒนาระบบที่เป็นมิตร
พึงพอใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การเชื่ อ มโยงระบบ
บริ ก ารตติ ย ภู มิ แ ละ
ปฐมภูมิ

14.Cycle time
15.อัตราความพึงพอใจในบริการ

3. โ ร ง พ ย า บ า ล มี 3. พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล 16.ร้อยละของ PCC ที่เปิดดาเนินการในพื้นที่
ประสิ ท ธิ ภ าพในการ เชื่ อ มโยงส่ ง ต่ อ ข้ อ บ่ ง ชี้ แ ละ
ดู แ ลตามรายโรคที่ ศักยภาพของ รพช./รพ.สต.
ส า คั ญ ร่ ว ม กั บ
เครือข่ายในพื้นที่
4.พัฒนาระบบสุขภาพบริการ
ปฐมภูมิ
4.ประชาชนแต่ ล ะ
กลุ่มวัยมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมสามารถ
ดูแลตนองได้

5 . มี ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ เ พื่ อ
เชื่อมโยงชุมชนเพื่อตอบสนอง
ปั ญ หาประชาชนแต่ ล ะกลุ่ ม
วัย

17.ร้อยละเด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย
18. - ความครอบคลุมในการคัดกรอง (ไตร
มาส2)
- ร้อยละผู้สูงอายุ Healthy Ageing (ไตรมาส
4)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ 6.เสริมสร้างวัฒนธรรมความ 19.จานวน Realtime Sentinel incident
3
บริการอย่างปลอดภัย ปลอดภัย
report
สร้างวัฒนธรรมความ ได้มาตรฐาน
20. Risk register System สาหรับ Hospital
ปลอดภัยองค์กร
Safety Goal
21.Case sentinel ทา RCA
22.Case ทา RCA ระบุหรือสร้าง Preventive
guideline Safety design
23.จานวน/อัตรา case near miss
24.จานวน sentinel event ที่เกิดซ้า
7.พัฒนาระบบจัดการความ 25.เหตุไม่พึงประสงค์ด้านการดูแลรักษา G-I
ปลอดภัยตามแนวทาง
26.Drug Administration error F ขึ้นไป
SIMPLE
27.อัตราการให้เลือดผิดพลาด
28.ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา CI NI
8.พั ฒ นาระบบดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ 29.ร้อยละผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการเข้า ICU ได้
อยู่ในภาวะวิกฤต
เข้า ICU
30.ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง
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6.สถานที่สิ่งแวดล้อม 9.พัฒนาความพร้อมของ
และระบบ
สิ่งแวดล้อม/อาคารสถานที่/
สาธารณูปโภคสะอาด สาธารณูปโภค/เครื่องมือ
ได้มาตรฐาน เพียงพอ
และปลอดภัย

31.เหตุไม่พึงประสงค์จากระบบไม่พร้อม/เสียที่
ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยระดับ E ขึ้นไป(ระบบ
ไฟฟ้า น้า ออกซิเจน)
32.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/บุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

10.ดูแลความปลอด
ภัยทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบบริ ห ารจั ด การ
ด้ า นทรั พ ยากรเพื่ อ
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

7 . โ ร ง พ ย า บ า ล มี
ส ภ า พ ค ล่ อ ง ท า ง
การเงินเพียงพอที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8.ให้ เ วชระเบี ย นมี
คุณภาพและเพียงพอ
ต่อการดูแลผู้ป่วย

33.ของหาย
: ราชการ
: ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่
11.มี ก ารจั ด การขยะที่ ไ ด้ 34.จานวนอุบัติการณ์การคัดแยก จัดเก็บและ
มาตรฐาน
ส่งกาจัดขยะไม่ถูกต้องเหมาะสม
35.ผ่านเกณฑ์ Green and Clean Hospital
12.ลดต้นทุนผู้ป่วยใน
36.ต้นทุน OPD ต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศใน
13.เพิ่มรายได้ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลระดับเดียวกัน
37.ต้นทุน IPD ต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศใน
โรงพยาบาลระดับเดียวกัน
14.เฝ้าระวังสภาวะวิกฤตด้าน 38.อัตราเสีย่ งทางด้านการเงิน
การเงินแต่ละระดับและ
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง
15.พัฒนาระบบการเรียกเก็บ 39.ร้อยละระบบการเรียกเก็บเงินได้ถูกต้อง
ให้มีคุณภาพ
ครบถ้วนทันเวลา
16.พัฒนาการบันทึกรูปแบบ 40.มีการใช้ EMR ในผู้ป่วยนอก
ท า ง เ ว ช ร ะ เ บี ย น เ ป็ น
paperless
17.พัฒนาการทบทวนและสุ่ม 41.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ตรวจเวชระเบียนโดยทีมสห 42.PCT มีการทบทวนเวชระเบียนรายโรค
วิชาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
18.พัฒนาประสิทธิภาพระบบ 43.มีการลงข้อมูลการส่งต่อในระบบ Thai
สารสนเทศ
refer
44.ผู้ป่วยที่ Refer ออกจากรพ.ลาพูนไปยังรพ.
ที่มีศักยภาพสูงกว่า
45.ผู้ป่วยที่ Refer ออกจากรพ.ลาพูนไปยัง
รพช.ภายในจังหวัดลาพูน
46.อัตราความครบถ้วนของ 43 แฟ้ม เพื่อ
เชื่อมโยง HDC กับเครือข่าย
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9.ระบบสารสนเทศมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เ พี ย ง พ อ เ พื่ อ ก า ร
บริหารและบริการ
1 0 . ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด การเป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

19.พัฒนาระบบ Data
Center เพื่อการบริการ การ
ติดตามผลและการตัดสินใจ

20.ด าเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานเกณฑ์ ป ระเมิ น
ระดั บ คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน ITA
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11.บุคลากรมีจานวน 21.มีแผนบริหารบุคลากรของ
5
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี หน่วยงาน
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ศักยภาพ
ระบบบริ ห ารจั ด การ
ด้า นทรัพ ยากรบุค คล
22.มีแผนพัฒนาศักยภาพของ
ส นั บ ส นุ นเ พื่ อ ก า ร
บุคลากร เพื่อให้เป็นตติยภูมิ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทุกวิชาชีพ
และยั่งยืน
23.พัฒนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
1 2 . บุ ค ล า ก ร มี 24. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร
พฤติกรรมบริการและ มองเห็นคุณค่าในตนเอง/งาน
มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี แ ละ และเพื่ อ นร่ ว มงาน โดยใช้
ท า ง า น อ ย่ า ง มี ค่านิยม MOPH
ความสุ ข มี ค วามรั ก 25ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่น
ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ ในมาตรฐานและจริ ย ธรรม
องค์กร
วิชาชีพ
26.ส่ ง เสริ ม เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี
สุขภาพกาย/ใจ (หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)
27. HRP( ก า ร ว า ง แ ผ น
บุคลากร)

47.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

48. การบรรลุเป้าหมายการควบคุมภายใน
ระดับโรงพยาบาล
49.ผ่านเกณฑ์คะแนน ITA
50.ร้อยละของหน่วยงานนา specific
competency มาใช้ในการประเมิน PMS
51.ทุกหน่วยงานมีอัตรากาลัง 80% ตามกรอบ
FTE
52.ร้ อ ยละของ หน. กลุ่ ม งานและ หน.งาน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพ
53.มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ/R2R/'งานวิจัย
ระบบงานสาคัญละ 1 เรื่อง
54.บุคลากรมีความสุขจากการทางานระดับดี
ขึ้นไป
55.จานวนเรื่องเล่า/คาชื่นชม
56.มีกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคคลตัวอย่าง
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จุดเน้นของโรงพยาบาลลาพูนในปี 2564
1. ยกระดับบริการ S-plus ได้แก่
 Intensive care : ICU 8 เตียง /Trauma Unit
 บริการพิเศษ : SMC /ODS /ศูนย์ส่องกล้อง/เปิดศูนย์เตรียมผ่าตัด
 ขยายบริการระดับ ตติยภูมิเพิ่มความครอบคลุม : HD เพิ่ม 12 เตียง
 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย: แม่และเด็ก ,ผู้สูงอายุ, Health literacy
 การควบคุมและป้องกันวัณโรค
 การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ: ยุติสารเคมีทางการเกษตร,RUD & AMR
 เพิ่มศักยภาพด้านปฐมภูมิ : อสม.เป็นหมอครอบครัว,PCC, พชอ. ,รพ.สต. ติดดาว
 เพิ่มคุณภาพระบบการดูแลฉุกเฉิน : Fast track Stroke ,STEMI
 การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์
 การจัดตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
2. Safety ได้แก่
 พัฒนาคุณภาพระบบบริการฉุกเฉิน :ER คุณภาพ
 ระบบ Warning sign, Safety design
 นิเทศน์การพยาบาล one day/one chart,รณรงค์ SIMPLE
3. ลดแออัดใน รพ. ได้แก่
 จัดบริการเพื่อลดความแออัด :Refer back
 นวัตกรรมจัดการสุขภาพ : Zero walk-in เขต อ.เมือง, Mobile doctor
 โครงการรับยาที่ร้านขายยา : ขยายกลุ่มโรค
4. MIS
 Smart hospital : OPD Online, Kiosk ในกลุ่มนัด,การจัดการฐานข้อมูล, DATA web, IPD
Digital,peopleware
5.STAFF
 องค์กรสร้างสุข: สร้างสุขแก่ผู้ปฏิบัติงาน
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แผนพัฒนาและค่าเป้าหมายตามจุดเน้น ๕ ด้านในปี ๒๕๖4 เพื่อขับเคลื่อนด้วย OKRs
ปรับแผนกล
ยุทธ์

ปีงบ 2563
ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

ปีงบ 2564
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

1. S-Plus
เปิดบริการ
ใหม่/ขยาย

เปลี่ยนจาก
Baseline

ค่าBaseline

เปลี่ยนจาก
Baseline

เปลี่ยนจาก
Baseline

เปลี่ยนจาก
Baseline

เปิด
ดาเนินการ

Trauma Unit
SMC

จน./มูลค่า

เพิ่มขึ้น 20%

เพิ่มขึ้น 30%

เพิ่มขึ้น 40%

เพิ่มขึ้น 50%

ODS

เพิ่มจานวน

เพิ่มขึ้น 20%

เพิ่มขึ้น 40%

เพิ่มขึ้น 60%

เพิ่มขึ้น 80%

เพิ่มขึ้น 30%

เพิ่มขึ้น 40%

เพิ่มขึ้น 50%

ปรับปรุง
สถานที่และ
หาครุภัณฑ์
บริจาค

เปิด
ดาเนินการ

เปิดศูนย์เตรียม
ผ่าตัด
ศูนย์ส่องกล้อง

เปิด
ดาเนินการ
วางแผนขยาย เพิ่มยอดผู้ปว่ ย

เพิ่มขึ้น 20%

ICU 8 เตียง

เริมก่อสร้าง

เปิดทา
การ

HD เพิ่ม 12
เตียง

ทา
business
plan

ออกแบบ

แต่งตั้ง
กรรมการ
พัสดุ

เตรียม
สถานที่ พัฒนาครู
ก่อสร้าง แพทย์
อาคารเรียน

เพื่อ
เตรียมรับ
นักศึกษา
ปี67

ศูนย์แพทย์

ทาMOU/ประเมิน

พัฒนาทีม
ศูนย์ฯ
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หาผู้จ้าง
ตาม
ระเบียบ

เริ่มก่อสร้าง
อาคาร

ปรับแผนกล
ยุทธ์
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริการ
กลยุทธ์ลดการ
สร้างหนี้ และ
ลดหนี้สูญ
เพิ่มการเรียก
เก็บจากกลุ่ม
สร้างรายได้

ปีงบ 2563
ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

ปีงบ 2564
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ค่าBaseline

เปลี่ยนจาก
Baseline

เปลี่ยนจาก
Baseline

เปลี่ยนจาก
Baseline

เปลี่ยนจาก
Baseline

มูลค่าหนี้สูญ

ลดลง 30%

ลดลง 40%

ลดลง 50%

ลดลง 60%

มูลค่าการเรียกเก็บ

เพิ่มขึ้น 20%

เพิ่มขึ้น 30%

เพิ่มขึ้น 40%

เพิ่มขึ้น 50%

การพัฒนาตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวง สธ.
ปรับแผนกลยุทธ์
 การดูแลสุขภาพตาม
กลุ่มวัย: แม่และเด็ก ,
ผู้สูงอายุ, Health literacy

ปีงบ 2563
ตค.

 การควบคุมและ

ป้องกันวัณโรค

 การจัดการภัยคุกคาม

ความมั่นคงทางสุขภาพ:
ยุติสารเคมีทางการเกษตร
,RUD & AMR

 เพิ่มศักยภาพด้านปฐม

ภูมิ : อสม.เป็นหมอ
ครอบครัว,PCC, พชอ. ,
รพ.สต. ติดดาว

พย.

ธค.
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

มค.

กพ.

มีค.
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ปีงบ 2564
เมย.

พค.

มิย.
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

กค.

สค.

กย.
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ประชาสัมพันธ์

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

2 ประเด็น
ขับเคลื่อน

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI
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ปรับแผนกลยุทธ์

ปีงบ 2563
ตค.

 เพิ่มคุณภาพระบบการ

ดูแลฉุกเฉิน : Fast track
Stroke ,STEMI

 จัดการองค์กรคุณภาพ
: HA,PMQA,องค์มี

ความสุข

 การเข้าถึงกัญชาทาง

การแพทย์

เปิดคลินิกให้
คาปรึกษา

ปีงบ 2564
พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ติดตาม
ความก้าวหน้า

ติดตาม
ความก้าวหน้า

ติดตาม
ความก้าวหน้า

ตาม KPI

ตาม KPI

ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า

ติดตาม
ความก้าวหน้า

ติดตาม
ความก้าวหน้า

ตาม KPI

ตาม KPI

ตาม KPI

ตาม KPI

ติดตาม

ติดตาม

ติดตาม

ติดตาม

ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ความก้าวหน้า
ตาม KPI
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ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ติดตาม
ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า
ตาม KPI

ปรับแผนกลยุทธ์

ปีงบ 2563
ตค.

ปีงบ 2564
พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

2. Safety
พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการฉุกเฉิน

ค่า

เปลี่ยนจาก

เปลี่ยนจาก

เปลี่ยนจาก

Baseline

Baseline

Baseline

Baseline

ลดลง 30%

ลดลง 40%

ลดลง 50%

จัดการเพื่อลด ER

ค่า

crowding< 2 ชม.

Baseline

ระบบ Warning sign

ร่วมพัฒนา
กับทุก PCT

Safety design FGHI
เกิดซ้าในสาเหตุเดิม
นิเทศน์การพยาบาล
one day/one chart

เปลี่ยน
จาก
Baseline
ลดลง
60%

ติดตาม IR - GHI

ประกาศใช้

0

0

พัฒนา
สมรรถนะผู้

Learn & Share

0

0

Learn & Share

Learn & Share

นิเทศน์
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0

Learn & Share

ปรับแผนกลยุทธ์

ปีงบ 2563
ตค.

ปีงบ 2564
พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

3. ลดแออัดใน รพ.
Refer back

ค่า

เปลี่ยนจาก

เปลี่ยนจาก

เปลี่ยนจาก

Baseline

Baseline

Baseline

Baseline

ประสาน

เพิ่มยอด

เพิ่มยอด

เพิ่มยอด

เตรียมความ

Refer

Refer back

Refer

พร้อม รพช.

back 20%

40%

back 60%

ลดลง 20%

ลดลง 40%

ลดลง 60%

Zero walk-in ใน รพ.
(กลุ่ม อ.เมือง)
Mobile doctor
(OR:ortho,Obs, ICU
medที่ป่าซางและ OPD

OR
elective 1
วัน/สัปดาห์

เพิ่ม จน. เคส
ผ่าตัด/ICU

เฉพาะทางที่ รพ. ลี้)
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เปลี่ยน
จาก
Baseline
เพิ่มยอด
Refer
back
100%
ลดลง
80%

เพิ่ม จน.

เพิ่ม จน.

เคส

เคส

ผ่าตัด/ICU

ผ่าตัด/ICU

ปรับแผนกลยุทธ์

ปีงบ 2563
ตค.

ปีงบ 2564
พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

4. MIS
Queue online

วางแผนระบบ

ทดสอบการใช้งาน

Kiosk

วางแผนระบบ

Online data

คิวยา

เริ่มต้นการใช้งาน

ปรับปรุง แก้ไข

ปรับปรุง แก้ไข

ตารางห้องผ่าตัด

การใช้ข้อมูล online

Dash board แสดงทาง internet
โครงการระบบฐานข้อมูล ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย และ กระทรวงดิจิทัล

Paperless MR

ปรับแผนกลยุทธ์

เริ่มต้นใช้ระบบ

E form เวชระเบียน กลุ่มโรคไม่ซับซ้อน

Paperless form

ปีงบ 2563
ตค.

ปีงบ 2564
พย.

ธค.

มค.

กพ.

วางแผนจัด

กิจกรรมคน
หลังบ้าน

ทีม HR

กิจกรรม /

ทุกๆ 2

กิจกรรมคน

วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมา

ดูแล
ค่าตอบแท

เดือน รุ่นละ
40-50 คน

หลังบ้าน ทุกๆ
2 เดือน รุ่นละ

ย (ผู้ปฏิบัติ)

นอย่าง
เหมาะสม

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

5.STAFF

สร้างสุขแก่ผู้ปฏิบัติงาน

40-50 คน
ติดป้ายคา

กิจกรรมคน
หลังบ้าน

กิจกรรมคน
หลังบ้าน

กิจกรรมคน
หลังบ้าน

ทุกๆ 2
เดือน รุ่นละ

ทุกๆ 2
เดือน รุ่นละ

ทุกๆ 2
เดือน รุ่นละ

40-50 คน

40-50 คน

40-50 คน

คม
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ถอดผญ๋า
ผู้เกษียณ

แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลาพูน 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น(ไม่เกิน 1 สัปดาห์)

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

PCT สูติกรรม
1

ประชุมประจาปีราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

3 วัน

8,380

2

ประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 1

PCT สูตินรีเวชกรรม

2 วัน

15,000

3

ประชุมวิชาการประจาปี

ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวช
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล/รามา

2-3 วัน

36,620

4

ประชุมวิชาการประจาปี

ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวช
วิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2-3 วัน

8,000

5

ประชุมวิชาการประจาปีสมาคมเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

สมาคมเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

3 วัน

35,720

6

ประชุมวิชาการประจาปีสมาคมเวชศาสตร์ปริ
กาเนิดประเทศไทย

สมาคมเวชศาสตร์ปริ
กาเนิดประเทศไทย

3 วัน

18,380

7

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วนมแม่

ศูนย์อนามัยที่ 1
เชียงใหม่/คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วัน

5,000

โรงพยาบาลมหาราช

5 วัน

10,000

PCT ศัลยกรรม
1

Advance Trauma Life Support care

2

อบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS for nurse

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 วัน

10,000

3

Trauma critical care of nurse ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วัน

8,900

ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

4

การประชุมประจาปีของสมาคม ศัลยแพทย์ทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

5

การเตรียมพยาบาลสาหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

6

การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรม ตับ
ทางเดินน้าดี และตับอ่อน

7

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

8

9

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย
ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์

ระยะเวลา งบประมาณ

3 วัน

47,960

แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ
ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
โรงพยาบาลมหาราช

5 วัน

15,000

1 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

3 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

การพัฒนาเครือข่ายบริการการรับบริจาคอวัยวะ เพื่อ
การปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาคเขตสุขภาพที่ 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1-3 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

การอบรมผู้ประสานการบริจาคอวัยวะ(TC)

โรงพยาบาลมหาราช

1-3 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

PCT กุมารเวชกรรม
1

ประชุมวิชาการกุมารประจาปี

ราชวิทยาลัยกุมาร/โรงพยาบาลศิริ
ราช, จุฬา ชมรมโรคติดเชื้อในเด็ก

3 วัน

14,200

2

เวชบาบัดวิกฤต

ชมรมระบบหายใจและเวชบาบัด
วิกฤต

5 วัน

ไม่ใช้งบ

3

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี

3 วัน

9,720

4

อบรม PALS/STABLE program

รอประกาศจากสมาคม

3 วัน

4,000

5

ทารกแรกเกิด

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่ง
ประเทศไทย (เชียงใหม่)

2 วัน

20,000
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26

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ระยะเวลา งบประมาณ

PCT ออร์โธปิดิกส์
1

Rcost ประจาปีราชวิทยาลัย

ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

3 วัน

ไม่เบิก

2

ประชุมประจาปีออร์โธภูมิภาค

ชมรมออร์โธปิดิกส์เหนือ-

2 วัน

40,000

3 วัน

ไม่เบิก

3 วัน

ไม่เบิก

3 วัน

ไม่เบิก

3 วัน

ไม่เบิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วัน

20,000

อีสาน
3

ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

ประชุมประจาปีสาขา spine

(สาขาย่อย)
4

ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

ประชุมประจาปีสาขา Sportmed

(สาขาย่อย)
5

สมาคมข้อสะโพกและข้อ

ประชุมประจาปีสาขา Arthology

เข่า
6

ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

ประชุมประจาปีสาขา Hand

(สาขาย่อย)
7

Update Orthopaedic

8

Ao Nurse Course

Ao foundation

2 วัน

ไม่เบิก

9

Fx. Liaison nurse

กรมการแพทย์

2 วัน

9,000

10 พัฒนาองค์ความรู้พยาบาล(Ortho)

กรมการแพทย์(รพ.เลิดสิน)

2 วัน

9,000

11 ประชุมประจาปีสาขา Trauma

ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

3 วัน

ไม่เบิก

(สาขาย่อย)
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27

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

PCTอายุรกรรม
1

การประชุมวิชาการประจาปี PCTอายุรกรรม

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

1 วัน

80,000
(บริหารภายใต้
งบกลุ่มงาน)

2

การประชุมวิชาการประจาปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ไม่ขอใช้งบ

3

การประชุมวิชาการ CMCC

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ไม่ขอใช้งบ

4

การประชุมวิชาการประจาปี อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วัน

20,000

5

การประชุมวชาการประจาปีสมาคมอายุรเวช

รอประกาศจากสมาคม

3 วัน

9,000

6

การประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

9,000

7

การประชุมประจาปีแพทย์รูห์มาโต

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

9,000

8

การประชุมประจาปีสมาคมต่อมไร้ท่อ

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

9,000

9

การประชุมประจาปีสมาคมวัณโรค

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

9,000

10 การประชุมประจาปีการดูแลผู้ป่วยเอดส์

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

9,000

11 การประชุมประจาปีสมาคมโรคผิวหนัง

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

9,000

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2564

28

แผนงาน/โครงการอบรม
แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

12 การประชุมประจาปีสมาคมโรคติดเชื้อ

รอประกาศจากสมาคม

3 วัน

9,000

13 การประชุมสมาคมโรคไต

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

18,000

14 การประชุมสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารประจาปี
(มี2ครั้ง)

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

18,000

15 งานประชุม NKC ประจาปี

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ไม่ขอใช้งบ

16 การประชุมสมาคม motility

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ไม่ขอใช้งบ

17 การประชุมสมาคมโรคตับ

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ไม่ขอใช้งบ

18 การประชุมสมาคมลาไส้เล็กลาไส้ใหญ่

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

2 วัน

ไม่ขอใช้งบ

19 คอร์สการสอนความรู้พื้นฐาน ด้าน CCRT

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 เดือน

6,000

20 การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฎิบัติครั้งที่ 20

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

5 วัน

24,000

21 การจัดอบรม TEE Workshop

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

2 วัน

9,000

22 การประชุมประจาปีชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

2 วัน

9,000

23 งานประชุม 2 day cardio

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

2 วัน

ไม่ขอใช้งบ

ที่

ระยะเวลา งบประมาณ
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29

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

24 การประชุม SICC

รอการระบุหน่วยงานและ
สถานที่

2 วัน

ไม่ขอใช้งบ

25 งานประชุม Cardio cocktail

รอการระบุหน่วยงานและ
สถานที่

2 วัน

ไม่ขอใช้งบ

26 งาน HAT

รอการระบุหน่วยงานและ
สถานที่

2 วัน

ไม่ขอใช้งบ

27 การประชุมสมาคมโรคสมองเสื่อม

รอการระบุหน่วยงานและ
สถานที่

2 วัน

ไม่ขอใช้งบ

28 การประชุมสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง

รอการระบุหน่วยงานและ
สถานที่

3 วัน

ไม่ขอใช้งบ

29 การประชุมสมาคมโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ

รอการระบุหน่วยงานและ
สถานที่

3 วัน

ไม่ขอใช้งบ

30 การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์

รอการระบุหน่วยงานและ
สถานที่

2 วัน

18,000

สมาคมโสตสัมผัสและการ
พูด

4 วัน

รพ.มหาราชเชียงใหม่

1 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน
ภายใต้งบ
กลุ่มงาน

PCT โสต ศอ นาสิก
1

ประชุมวิชาการประจาปีโสตสัมผัสและการพูด

2

ประชุมวิชาการประจาปี Update ENT

3

Chula Fess course

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 วัน

ภายใต้งบ
กลุ่มงาน

4

Khonkaen Fess course

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

4 วัน

ภายใต้งบ
กลุ่มงาน
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30

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

5

Temporal bone course

6

ประชุมวิชาการประจาปีราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิก

7

ระยะเวลา งบประมาณ

รพ.ราชวิถี

5วัน

9,000

ราชวิทยาลัยโสต ศอ

3วัน

18,000

3วัน

24,000

รพ.จุฬาลงกรณ์

3วัน

18,000

สมาคมโรคจมูก กทม.

2 วัน

18,000

รพ.ราชวิถี

5วัน

9,000

ราชวิทยาลัยโสต ศอ

3วัน

18,000

3วัน

24,000

รพ.จุฬาลงกรณ์

3วัน

18,000

สมาคมโรคจมูก กทม.

2 วัน

18,000

งานผู้ป่วยจักษุ

2 วัน

นาสิก

ประชุมวิชาการประจาปีราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิก

ราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิก

8

ประชุมวิชาการประจาปีโรคมะเร็งศรีษะและลาคอ

9

ประชุมวิชาการประจาปีโรคจมูก

10 Temporal bone course
11 ประชุมวิชาการประจาปีราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิก

นาสิก

12 ประชุมวิชาการประจาปีราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิก

ราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิก

13 ประชุมวิชาการประจาปีโรคมะเร็งศรีษะและลาคอ
14 ประชุมวิชาการประจาปีโรคจมูก

PCT จักษุ
1

การศึกษาดูงานระบบจักษุและเครื่องมือตรวจ
พิเศษ

โรงพยาบาลนครพิงค์

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน
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31

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
ระยะเวลา งบประมาณ
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

2

การประชุมราชวิทยาลัยจักษุ

3

การประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติทางตา

จักษุแพทย์

3

23,680

สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติตา
แห่งประเทศไทย และชมรม
พยาบาลและบุคลากรด้านจักษุ
ไทย

3 วัน

21,680

กองการพยาบาล สป. /กองการ
พยาบาล สป. /

2 วัน

16,800

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัน

30,000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 วัน

25,000

กลุ่มการพยาบาล
1
2

โครงการสัมมนาวิชาประจาปี
(Smart ER)สมาคมพยาบาลฉุกเฉิน
และกองการพยาบาล
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงใน
ผู้ใหญ่(ACLS Provider course)

3

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ACLS for nurse

4

อบรมหลักสูตรพยาบาลผูป้ ระสานงาน Trauma กรมการแพทย์ /เขตสุขภาพที่1

3-5 วัน

5,000

5

& Emergency Administration Unit
(TEAunit)
อบรมวิชาการด้านพิษวิทยา

กรมการแพทย์

1-2วัน

5,000

6

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Strpke Basic course)

โรงพยาบาลประสาทจ.
เชียงใหม่

5 วัน

17,500

7

ประชุมวิชาการประจาปีสมาคมห้องผ่าตัด
แห่งประเทศไทย

สมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศ
ไทย

2 วัน

16,360

8

ประชุมวิชาการสมาคมห้องผ่าตัดสัญจร
สมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

สมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศ
ไทย

2 วัน

16,360

9

ประชุมวิชาการประจาปี สมาคมศูนย์กลาง
งานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

สมาคม CSSD ภาคเหนือ

3 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน
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32

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ระยะเวลา งบประมาณ

10 ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศ
ไทย

กรุงเทพมหานคร/สมาคม
พยาบาลโรคไต

2 วัน

15,000

11 ประชุมวิชาการส่องกล้อง

กรุงเทพมหานคร/ราชวิถี

2 วัน

9,000

12 ประชุมวิชาการโรคหัวใจ

กรุงเทพมหานคร/

2 วัน

9,000

13 ประชุมวิชาการประจาปีของสมาคม
บริหารทางการพยาบาล

สมาคมพยาบาล

2วัน

10,000

14 ประชุมวิชาการประจาปีของกองการพยาบาล

กองการพยาบาล สป.

3วัน

25,000

15 รับนโยบายของการพยาบาล

กองการพยาบาล สป.

3วัน

25,000

16 รับนโยบายของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการเขต
สุขภาพที่1จ.ลาปาง

ศูนย์คุณภาพเขต 1จ.
ลาปาง

1วัน

2,000

17 อบรมการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการ
พยาบาลสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล
กรุงเทพฯ

3วัน

12,500

18 ประฃุมวิชาการประจาปีของสมาคมพยาบาลสาขา
ภาคเหนือ

สมาคมพยาบาลภาคเหนือ

1วัน

10,000

วพ.ลาปาง

5 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

20 เพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลมหาราชนคร
สาขาละ 1คน
เชียงใหม่

1 วัน

5,000

21 ประชุมวิชาการประจาปี สมาคมศูนย์กลางงาน
ปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

สมาคมศูนย์จ่ายกลาง

3 วัน

18,640

IC

3 วัน

7,500

19 ครูพี่เลี้ยงทางการพยาบาลวพ.ลาปาง

22 ประชุม ICN Forum
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

23 ประชุมสัมมนาวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ระยะเวลา งบประมาณ

IC พัทยา

5 วัน

20,400

CSSD

3 วัน

10,000

กองการพยาบาล

2 วัน

10,790

จ.ลาพูน (เจ้าภาพจัดการ)

2

90,000

กรุงเทพ

3 วัน

40,600

1วัน
(2ครั้ง/ปี)

4,440

ระดับชาติ

24 ประชุมวิชาการประจาปีชมรมจ่ายกลางภาคเหนือ
จ.ลาปาง
25 พัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
26 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล พยาบาลสุขภาพที่ 1 ปีงบปะมาณ 2564
27 ประชุมวิชาการกองการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1

ประชุมการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน สป./กรมการแพทย์
และเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาล ปี 2564

2

ประชุมวิชาการประจาปีวุฒิบัตรแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย

กรมการแพทย์ /เขต
สุขภาพที่1

3 วัน

12,440

3

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ(EMS
forum 2021)

สธฉ./สป.

3 วัน

13,440

4

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุ
ฉุเฉินและสาธารณภัย(National Trauma &
Emergency Forum)

กรมการแพทย์

3 วัน

13,440

5

ประชุมวิชาการเวชศาตร์ฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CCEM2021)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัน

4,640
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34

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
เข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

6

โครงการสัมมนาวิชาการChiangmai
Cardiology Conference

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 วัน

5,640

7

อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
(ACLS Provider course)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัน

6,140

8

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง
สถานพยาบาล(PHTLS)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วัน

5,640

9

อบรมชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
MERT.mini MERT

สธฉ./กรมการแพทย์

3-5วัน

10,200

10 ประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณภัยระดับจังหวัด
และระดับเขต

เขตสุขภาพที่1

2 วัน

2,200

11 อบรมเชิงปฏิบัติการารลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ยานเครือข่ายสุขภาพที่1

เขตสุขภาพที่1

2 วัน

2,200

12 ประชุมแผนงานโครงการและรับนโยบายงาน
Service Plan สาขาอุบัติเหตุ(ECS)

กรมการแพทย์ /เขตสุขภาพที่ 1-2วัน
1
(4ครั้ง/ปี)

4,440

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
1

ฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาล 2 ครั้ง / 1ปี

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์

4 วัน

20,780

2

ประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาล

สานักการพยาบาล/ชมรม
วิสัญญีพยาบาล

2 วัน

9,000

3

ประชุมราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์

2 วัน

6,180

4

ประชุมวิสัญญีส่วนภูมิภาค มช./มข./รามา

คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน

2 วัน

6,180
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

5

ประชุมวิชาการระงับปวด

ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์/คณะแพทยศาสตร์

2-3 วัน

6,180

6

ประชุม critical care

ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์/คณะแพทยศาสตร์

2-3 วัน

6,180

7

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิสัญญี

โรงพยาบาลนครพิงค์
(เขต1)

1 วัน

300

กลุ่มงานเภสัชกรรม
1

การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

5 วัน

15,000

2

ฝึกอบรมด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล

3 วัน

5,000

3

ประชุมสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
ประจาปี

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย

5 วัน

15,000

4

ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชมรมเจ้าพนักงานเภสัช
กรรม ประเทศไทย

3 วัน

5,000

5

ประชุมวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการบริบาล
เภสัชกรรม สาหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด
(Excellent Pharmacy Practice in
Cardiovascular Diseases)

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 วัน

8,000

6

บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย HIV

รอแผน

5วัน

12,000

7

New Normal Pharmacy Service/Tele
Pharmacy

รอแผน

5วัน

24,000

8

การจัดการระบบยา Medication system and
clinical significant

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องค์กร
มหาชน)

5วัน

12,000
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่
9

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
ระยะเวลา งบประมาณ
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ
การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

10 การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ
ประจาปี 2564

กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

5วัน

12,000

กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ

2 วัน

7,240

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
1

ประชุมประจาปีราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(ปลายปี)

ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

3 วัน

4,000

2

อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและทรวงอก

ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

3 วัน

6000

3

ประชุมวิชาการประจาปี สาขากิจกรรมบาบัด ภาควิชากิจกรรมบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

4-5 วัน

6000

4

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา 2-3 วัน
ราชินี กทม.

4480

5

การประชุมวิชาการวิชาชีพกายอุปกรณ์

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 วัน

4,280

6

ประชุมวิชาการของสภากายภาพบาบัด /
สมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย

สภากายภาพบาบัด / สมาคม
กายภาพบาบัด

3–5
วัน

23,331

7

ประชุมวิชาการของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขากายภาพบาบัด

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3–5
วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

8

ประชุมวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 - 3 วัน ภายใต้
นเรศวร จ.พิษณุโลก
วงเงินกลุ่ม
งาน

9

โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา
กายภาพบาบัด

ภาควิชากายภาพบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 - 3 วัน
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งาน
37

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ระยะเวลา งบประมาณ

10

Management of cervical disorders :
Assessment to recovery

ภาควิชากายภาพบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3–5
วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

11

Know brain No pain : Myofascial
application for lumpopelvic disorder

โรงพยาบาลพุทธชินราช
จ.พิษณุโลก

3–5
วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

12

ประชุมวิชาการ ภาควิชากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาควิชากายภาพบาบัด
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จ.
พะเยา

3 - 5 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

13

ประชุมวิชาการภาควิชากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
( รังสิต )
ประชุมวิชาการ สานักวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สานักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขากายภาพบาบัด
สาขากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

3 - 5 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

15

ประชุมวิชาการ คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล

2–3
วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

16

ประชุมเครือข่ายนักกายภาพบาบัดเขตภาคเหนือ
ตอนบน

เครือข่าย
นักกายภาพบาบัด
ภาคเหนือตอนบน

3 - 5 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

17

อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการ
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3 - 5 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

14

1–2
ภายใต้
วัน
วงเงินกลุ่ม
จานวน
งาน
4 ครั้ง/ปี
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38

แผนงาน/โครงการอบรม
หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ระยะเวลา

งบประมาณ

18 ประชุมวิชาการ ภาควิชากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 – 5 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

19 ประชุมวิชาการ ภาควิชากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

3 – 5 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

20 กายภาพบาบัดในภาวะความบกพร่องการ
เคลื่อนไหว ข้อไหล่ รุ่นที่ 2

รพ.พุทธชินราช จ.
พิษณุโลก

3 - 5 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

21 กายภาพบาบัดในคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหา
ท่อน้านมอุดตัน

หน่วยงานและหรือวิทยาลัย
ของภาครัฐหรือเอกชน

2 – 3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

22 วิชาการกายภาพบาบัดในผู้ป่วยระบบ
Neuro/Ortho/chest (จัดในรูปแบบ Online
)

สภากายภาพบาบัด /
สมาคมกายภาพบาบัด/
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
หรือเอกชน

1-3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

ที่

แผนงาน/โครงการ

23 ประชุม/อบรมวิชาการของเจ้าพนักงานเวช
กรรมฟื้นฟู
24 ประชุม/อบรมวิชาการของผู้ช่วยนัก
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ 3 – 5 วัน ภายใต้วงเงิน
มหาวิทยาลัยของภาครัฐ
กลุ่มงาน
มหาวิทยาลัยของภาครัฐ

3 – 5 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย์
1

ประชุมวิชาการด้านจุลชีววิทยา

กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์

3 วัน

8,720

2

ประชุมวิชาการด้านเคมีคลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์
ม.ช.

2-3 วัน

5,000

3

ประชุมวิชาการด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
ม.ช.

2-3 วัน

5,000
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ระยะเวลา งบประมาณ

5

ประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์

สมาคมเทคนิคการแพทย์

4-5 วัน

15,000

6

ประชุมวิชาการจุลทรรศน์ศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์
ม.ช.

2-3 วัน

5,220

7

ประชุมวิชาการประจาปีธนาคารเลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

4-5 วัน

10,760

8

ประชุมวิชาการเซลล์วินิจฉัย

เซลล์วิทยา

3 วัน

10,220

9

กับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องระบบ
คุณภาพ iso15189

คณะเทคนิคการแพทย์
ม.ช.

3 วัน

4,460

10 ประชุมวิชาการเรื่องการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
และวิธีการเจาะเก็บตัวอย่าง

คณะเทคนิคการแพทย์
ม.ช.

2-3 วัน

3,500

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
1

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตแห่งชาติ

กรมสุขภาพจิต

3 วัน

13,070

2

ประชุมวิชาการมหกรรมฟ้าใส

แพทยสมาคมฯ

3 วัน

10,070

3

ประชุมวิชาการสุราแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

3 วัน

10,070

4

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยจิตเภท

กรมสุขภาพจิต

2 วัน

8,460

5

ประชุมวิชาการแห่งชาตินักจิตวิทยาคลินิกไทย

สมาคมนักจิตวิทยาฯ

3 วัน

13,540

6

ประชุมการบาบัดแบบ Satir Therapy in the
Sand Tray

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

3 วัน

23,310

สมาคม EMDR ประเทศ
ไทย

3 วัน

18,810

7

ประชุมการบาบัดแบบ EMTR Therapy
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

สถาบันธัญญารักษ์

3 วัน

17,320

10 อบรม Matrix Program

สถาบันธัญญารักษ์

5 วัน

10,290

11 หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูรูปแบบ MI

สถาบันธัญญารักษ์

3 วัน

10,310

12 หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด CBT

สถาบันธัญญารักษ์

3 วัน

10,310

13 หลักสูตร Harm Reduction

สถาบันธัญญารักษ์

3 วัน

10,310

สถาบันธัญญารักษ์

3 วัน

10,310

สถาบันธัญญารักษ์

3 วัน

10,310

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

3 วัน

0

ประชุมวิชาการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสาหรับแพทย์

ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่น

3 วัน

0

ประชุมวิชาการชมรมความผิดปกติทางอารมณ์

ชมรมความผิดปกติทาง
อารมณ์

3 วัน

0

9

14

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่อง
ทางสมอง

15 หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยกัญชา
16
17
18

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
1

การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์

สมาคมอุรเวชช์ แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมป์

5วัน

30,960

2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวัดโดยเครื่องมือ
สุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
มาธิราช หรือ สมาคมอาชี
วอนามัยและความ
ปลอดภัย

5 วัน

28,960

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2564

41

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

4

ประชุมนาเสนอผลงานคลินิกโรคจากการทางาน

5

ประชุมวิชาการการพยาบาลอาชีวอนามัย

6
7

ระยะเวลา งบประมาณ

สานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

3 วัน

11,860

สมาคมพยาบาลอาชีวอนา
มัย

3 วัน

8,240

การอบรมการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสาหรับแพทย์

สานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

5 วัน

15,480

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงาน/web design

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 วัน

8,000

2-3วัน

7,000

5 วัน

5,000

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
1

การพยาบาลผู้ป่วยในคลินิกกัญชา

เขตสุขภาพที่ 1 /กรมการ
แพทย์แผนไทย

2

การอบรมฟื้นฟูแนวทางการแพทย์แผนไทย

3

การประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย

5 วัน

5,000

4

ประชุมรับนโยบายยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย

2-3 วัน

0

กลุ่มงานสุขศึกษา
1

2

ประชุมวิชาการ/มาตรฐานสุขศึกษา/ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ/การสร้างเสริมสุขภาพ/พัฒนา
ศักยภาพนักสุขศึกษา

สป./สบส./สคร./กองสุข
ศึกษา/กรมอนามัย/
สมาคมหรือชมรมสุข
ศึกษา/สถาบันการศึกษา

4,580

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ/สุขบัญญัติ วิจัยทางสุขศึกษา

สป./สบส./สคร./กองสุข
ศึกษา/กรมอนามัย/
1 - 2 วัน
สมาคมหรือชมรมสุขศึกษา

1 - 2 วัน
4,580

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
1

การอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 วัน
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
เข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

2

ประชุมวิชาการงานการพยาบาลชุมชน

3

ระยะเวลา งบประมาณ

ชมรมการพยาบาลชุมชน

2 วัน

5,000

ประชุบรับนโยบายยุทธศาสตร์การพยาบาล

กองการพยาบาล

2 วัน

5,000

4

ประชุมวิชาการการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1

กองการพยาบาล เขตสุขภาพ
ที1่

3 วัน

4,000

5

ประชุมวิชาการ palliative care

กองการพยาบาลและศูนย์

3 วัน

3,000

3 วัน

0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 วัน

13,000

สิรินทร
6

ประชุมวิชาการ APN

กองการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน
1

การอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป

2

ประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนประจาปี 2564

กองการพยาบาล

3 วัน

9,000

3

ประชุมวิชาการการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 1

3 วัน

5,000

4

ประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ
แห่งประเทศไทย

สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ

3 วัน

20,000

5

ประชุมกรรมการขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ
แห่งประเทศไทย

สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ

2 วัน

5,200

6

ประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ
แห่งประเทศไทย

สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ

3 วัน

6,000

7

ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตกรรมประจาปี

วิทยาลัยการสาธารณสุข

3 วัน

12,000

2 - 3 วัน

12,240

สิรินทร
งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
1

ประชุม NCD Forum

สานักโรคไม่ติดต่อ
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

2

ประชุมฟื้นฟู APN 1 ครั้ง/ปี

3

ประชุมระบาดวิทยาสาหรับผู้ปฏิบัติงานระบาด
วิทยาใหม่และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

4

ประชุมวิชาการประจาปีหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต

5

ระบาดวิทยาประยุกต์

6

อบรม CDCU

ระยะเวลา งบประมาณ

สานักพยาบาล

3 วัน

0

สคร. 1

3 - 5 วัน

1,200

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธรจังหวัดชลบุรี

3 วัน

7,340

กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

5 วัน

8,800

สานักระบาดวิทยา

5 วัน

8,800

งานส่งเสริม
1

ประชุมวิชาการกลุ่มวัยแม่และเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย

ปีงบ 64

18,000

2

ประชุมวิชาการกลุ่มวัยเรียน

กรมอนามัย

ปีงบ 64

9,000

3

ประชุมวิชาการกลุ่มวัยรุ่น

กรมอนามัย

ปีงบ 64

14,000

4

ประชุมวิชาการกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

กรมอนามัย

ปีงบ 64

9,000

5

ระบบการดูแล/การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (ราย
โรค)

กรมการแพทย์

ปีงบ 64

17,000

6

การพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบงานโปรแกรม PMK

รพ.ลาพูน

ปีงบ 64

0

ศูนย์การเรียนรู้เภสัชกรรม
ครอบครัวและชุมชน เขต
สุขภาพที่ 1 เชียงใหม่

1-3 วัน

งานคุ้มครองผู้บริโภค
1

การฝึกอบรมทักษะความรู้เชิงปฏิบัติการ เภสัชกรรม
ครอบครัวและชุมชน(Family and Community
Pharmacist Learning Practice)
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่
2

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ
การฝึกอบรมทักษะความรู้เชิงปฏิบัติการงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข จ.ลาพูน

ระยะเวลา งบประมาณ

0

ประมาณ 4
เดือน(ฝึก
ปฏิบัติงาน
สัปดาห์ละ 1
วัน(8ชั่วโมง/
วัน รวม
จานวน 128
ชั่วโมงตลอด
ระยะการ
ฝึกอบรม

งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
1

การประชุมการบริหารเครือข่าย และการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ

2

ประชุมบริหารการเงินคลัง พัสดุ เครือข่ายปฐมภูมิ

สานักพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิและทีมหมอครอบครัว
(สปค.) กระทรวงสาธารณสุข

3 วัน

9,000

เขตสุขภาพ 1 กระทรวง
สาธารณสุข

3 วัน

5,000

2 -3 วัน

3,500

3 วัน

6,350

กลุ่มงานรังสีวิทยา
1

ประชุมวิชาการ /Quality control of CR –
DR/Radiology Quality Management

- คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

ประชุมวิชาการ / Digital Imaging and PACS
(Application in Radiology)

3

ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค
1-2 วัน
รามาธิบดี สมาคมศิษย์เก่ารังสี
เทคนิคโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

6,050

4

ประชุมอัลตร้าซาวด์วิชาการประจาปี

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทาง
การแพทย์แห่งประเทศไทย

5,550

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทยสมาคมรังสีเทคนิคแห่ง
ประเทศไทย

2 วัน
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

5

ประชุมวิชาการประจาปี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย

3 วัน

6,550

6

คุณภาพการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย

1-2 วัน

4,930

7

ทิศทางการพัฒนารังสีวิทยาสู่มาตรฐานสากล

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

2 วัน

เบิกจาก
หน่วยงานที่
จัดอบรม

ทันตแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย

3 วัน

24,230

กลุ่มงานทันตกรรม
1

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

2

ประชุมอบรมความรู้ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล แห่ง
ประเทศไทย / ชมรม
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียลภาคใต้

5 วัน

14,440

3

ประชุมอบรมความรู้ด้านทันตกรรมสาหรับเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กมหา
ราชินี/ รพ.สังกัดรัฐ

3 วัน

16,920

4

ประชุมอบรมความรู้ด้านทันตกรรมจัดฟัน

สมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย /คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
สังกัดรัฐ

2 วัน

4,000

สถาบันทันตกรรม

3 วัน

9,560

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วัน

9,000

5

ประชุมวิชาการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

6

ประชุมอบรมวิชาการคณะทันตแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัย ชม.
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ระยะเวลา

งบประมาณ

8

ประชุมอบรมความรู้ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

9

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย รอการระบุหน่วยงาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

10

ประชุมอบรมความรู้ด้านทันตกรรมสาหรับเด็ก

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

11

ประชุมอบรมความรู้ด้านทันตกรรมบูรณะ

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

12

ประชุมอบรมความรู้ด้านวิทยาเอนโดดอนต์

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

13

ประชุมวิชาการประจาปี จพง.ทันตสาธารณสุข

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

14

ประชุมวิชาการงานทันตสาธารณสุข/ การ
บารุงรักษาเครื่องมือและครุภัณฑ์/ เทคนิคการ
ถ่ายภาพรังสี/ควบคุมการติดเชื้อ

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

15

ประชุมเพื่อการพัฒนางานบริการทันตกรรมตาม
นโยบาย SP สาขาสุขภาพช่องปาก

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

16

ประชุมวิชาการประจาปีวิชาการให้ความรู้แก่ช่าง
ทันตกรรม

รอการระบุหน่วยงาน
และสถานที่

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

17

การประชุมเชิงปฏิบัติการทันตกรรมในโรงพยาบาล รพ.ชลบุรี/ คณะ
/ การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรค
ทันตแพทย์
ทางระบบ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ,
รพ.ขอนแก่น , รพ.
ชลบุรี , สสจ.
ขอนแก่น

5 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน
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แผนงาน/โครงการอบรม
หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
ระยะเวลา
เข้าอบรมด้วย

งบประมาณ

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

20

การประชุมวิชาการประจาปี งานทันต
สาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข/ กรม
อนามัยสานักทันต
สาธารณสุข

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

21

ประชุมอบรมความรู้ด้านชีววิทยาช่องปาก
และวิทยาการวินิจฉัยช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสังกัดรัฐ/เอกชน

3 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

22

ประชุมวิชาการที่จัดโดยโรงพยาบาลสังกัดรัฐ/ รพ.ในสังกัดราชการ/เอกชน
เอกชน

1 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

23

ประชุมวิชาการที่จัดโดยบริษัทจาหน่ายสินค้า
ทางทันตกรรม

1 วัน

ภายใต้วงเงิน
กลุ่มงาน

ที่

แผนงาน/โครงการ

19

บริษัทเอกชน

องค์กรแพทย์
1

Assessment workshop for Clinical
teachers

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือสถาบันที่แม่
ฟ้าหลวงกาหนด

3 วัน

18,000

2

Essential Skills for Clinical Teachers

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือสถาบันที่แม่
ฟ้าหลวงกาหนด

3 วัน

18,000

3

หลักสูตร Essential Course for Medical
Educator (ECME)

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือสถาบันที่แม่
ฟ้าหลวงกาหนด

4

Essential Course for Medical Educator
(ECME)

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือสถาบันที่แม่
ฟ้าหลวงกาหนด

1 วัน

18,000

5

Essential Course for Medical Educator
: Rookie Teacher for ECME

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือสถาบันที่แม่
ฟ้าหลวงกาหนด

4 วัน

24,000

6

วิชาการ CPIRD : PCW2 : ECME

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือสถาบันที่แม่
ฟ้าหลวงกาหนด

3 วัน

20,500

งบ
สนับสนุน
จาก ม.แม่
ฟ้าหลวง
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

8

อบรมเชิงปฏิบัติการEssential Course for
Medical Educator Curriculum
Development and
Evaluation(ECME:Curriculum)

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือ
สถาบันที่แม่ฟ้าหลวง
กาหนด

4 วัน

18,000

9

อบรมเชิงปฏิบัติการ Essential Course for
Medical Educator : Assessment Toolbox
Part II

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือ
สถาบันที่แม่ฟ้าหลวง
กาหนด

3 วัน

24,000

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ Research In Medical
Education (RIME)

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือ
สถาบันที่แม่ฟ้าหลวง
กาหนด

3 วัน

18,000

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ Essential Course for
Medical Educator : Innovations and Trends
in Meded)

ม.แม่ฟ้าหลวง/หรือ
สถาบันที่แม่ฟ้าหลวง
กาหนด

3 วัน

18,000

สธ./รพ.จุฬา

3-5 วัน

24,000

สธ./สถาบันอื่นๆ

3-5 วัน

12,000

ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยา

5วัน

15,700

โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกล้า กทม.

2-3 พย.
63

12,620

สมาคมนักกาหนดอาหาร

23-25
พย. 63

10,400

ทีมRRT/ไกล่เกลี่ย
1

ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น

2

ไกล่เกลี่ยระดับ Advance
กลุ่มงานนิติเวช

1

ประชุมวิชาการประจาปีราชวิทยาลัยพยาธิวิทยา

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
1 Nutrition Review
2 การประชุมวิชาการโภชนาการ
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
1

ประชุมวิชาการกลุ่มภารกิจด้านอานวยการ ชมรม
รพศ./รพท ปีงบประมาณ 2564

ชมรม รพศ. รพท.
กระทรวงสาธารณสุข

3 วัน

66,634

2

ประชุมวิชาการนักจัดการฯและผู้ปฏิบัติงานด้าน
สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข

ชมรม รพศ. รพท.
กระทรวงสาธารณสุข

3 วัน

13,400

3

การดาเนินการทางวินัยอุทธรณ์ร้องทุกข์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนิติกร

กลุ่มเสริมสร้างวินัย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3-5 วัน

11,200

4

ประชุมวิชาการประจาปีด้านกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3-5 วัน

11,200

5

ระเบียบสารบรรณ

กระทรวงสาธารณสุข

5 วัน

12,000

6

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

3 วัน

9,440

7

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างและค่าใช้จ่าย K

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

3 วัน

5,000

8

อบรมเชิงปฏิบัติการ ชมรม

ชมรมนายช่างเทคนิค

3 วัน

9,000

9

อบรมการทวนสอบ ผลการสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์และการนาไปใช้งาน

สบส.เขต 1 เชียงใหม่

5 วัน

12,000

10

อบรมเสริมความรู้กฎระเบียบมาตรฐานใหม่สาหรับ
ระบบไฟฟ้า อาคารสนง.ภาครัฐ

สบส.เขต 1 เชียงใหม่

3 วัน

8,000

11

SketchUp 2020+Extension เขียนแบบก่อสร้าง
และประมาณราคางานก่อสร้าง

สถาบันฝึกอบรม โยธา
ไทยจ.เชียงใหม่

3 วัน

10,000
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แผนงาน/โครงการอบรม
หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ที่

แผนงาน/โครงการ

13

โครงการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

กรมบัญชีกลาง

5 วัน

11,772

14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.

สป.สธ.

5 วัน

11,772

15

การบริหารจัดการคลังพัสดุและจาหน่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาปี

สป.สธ.

3 วัน

9,500

16

การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ

กรมบัญชีกลาง

3 วัน

9,500

17

เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ2564(กบรส)
สธ. -ด้านสิ่งก่อสร้าง –ด้านครุภัณฑ์

สป.สธ.

2 วัน

11,000

18

การประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิก
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วย
บริการในสังกัด สธ.SMC Forum จานวน 2 ครั้ง

สป.สธ.

5 วัน

14,450

19

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังและการพัสดุประจาปี งปม.64

สป.สธ.

3 วัน

11,820

20

การประชุมอบรมแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขของแต่ละกองทุน
(ศูนย์จัดเก็บรายได้)
สปสช.เขต 1

2 วัน

กองทุนประกันสังคม

สานักงานประกันสังคม

2 วัน

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน
15,240

กองทุนประกันสังคม

กรมบัญชีกลาง

2 วัน

15,240

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระยะเวลา งบประมาณ
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

พรส. (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์)
เวชระเบียน
1

การให้รหัสโรค (ICD 10) และการให้รหัสหัตถการ
(ICD 9) ในระดับ ก้าวหน้า (Advance)

สานักนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุข
(สนย.)

3

17,100

2

การพัฒนาผู้ให้รหัสโรค รหัส หัตถการ (Coder)

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

2

2,240

2

15,600

สานักนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุข
(สนย.)
3

การใช้โปรแกรมพัฒนาข้อมูลมาตรฐาน DRG
Index

สานักนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุข
(สนย.)

2

15,600

4

การปฏิบัติและการเตรียมเอกสารเพื่อการ
ตรวจสอบ(Audit)

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1

280

1

5,920

2

2,240

9Exper จ.กรุงเทพฯ

2 วัน

12,280

2 Pivot Table and Pivot Chart in Microsoft
Excel

CHANSAM จ.กรุงเทพฯ

1 วัน

7,700

3 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้วยมาตรฐาน
เทคโนโลยี

สมาคมเวชสารสนเทศไทย
จ.นนทบุรี

3 วัน

15,920

สานักงานประกันสังคม
5

การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียน (MRA)

สานักงานประกันสังคม

ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 Microsoft Excel Advanced Pivot Table and
Pivot Chart
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1
2

3

ประชุมรับแจงนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

2 วัน

8,200

ประชุมรับแจงนโยบายประกันสังคม

สานักงานประกันสังคม

2 วัน

8,200

การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียน
หนังสือราชการเชิงบูรณาการ

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

2 วัน

5,200

งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
1

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทา
Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ใน
องค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI

มหาวิทยาลัยมหิดล

2 วัน

7,980

2

หลักสูตร “Motion Infographic กับการนาเสนอ
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After
Effect ระดับ Advance”

มหาวิทยาลัยมหิดล

3วัน

10,220

3

หลักสูตร Graphic Design ออกแบบ ตัดต่อ
กราฟิก อย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 วัน

9,220

สังคมสงเคราะห์
1

ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์
เขต 1

คณะกรรมการสงคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์
ภาคเหนือร่วมกับสมาคมสังคม
สงเคราะห์ฯ

2 วัน

3,460

2

ประชุมแนวทางการทางานยาเสพติดของนักสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์

คณะกรรมการสงคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์
ภาคเหนือร่วมกับสมาคมสังคม
สงเคราะห์ฯ

5วัน

15,880
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเข้าอบรมด้วย

ระยะเวลา งบประมาณ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
1

HA Forum 2564

สรพ.

2

HACC

สรพ.

4วัน

200,000
60,000

2วัน

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1

ประชุมวิชาการประจาปีกระทรวงสาธารณสุข

2

ประชุมวิชาการประจาปี รพศ./รพท.

3

ประชุมวิชาการประจาปีระดับเขต

4

ประชุมวิชาการประจาปี กลุ่มงานพรส. (รพศ./
รพท.)

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ชมรมรพศ./รพท.
สานักงานเขตสุขภาพที่ 1
ชมรมพรส.

3-5 วัน
3-5 วัน

161,000
103,000
30,000

3-5 วัน

60,000

3-5 วัน
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แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลาพูน 2564
การฝึกอบรมระยะยาว(เกิน 1 สัปดาห์)

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

PCT ศัลยกรรม

ยุทธศาสตร์พิเศษ
1

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง
สาหรับพยาบาลวิชาชีพ

2

การดูแลผู้ป่วยเคมีบาบัด

สถาบันประสาทวิยากรุงเทพฯ

2
สัปดาห์

18,000

โรงพยาบาลมหาราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10วัน

16,000

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 เดือน

105,000

10 วัน

20,000

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1 เดือน

32,400

สถาบันของรัฐ

4 เดือน

133,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลุ่มการพยาบาล
1

การพยาบาล PalliativeCare สาหรับ PCWN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PCT จักษุ
1

พยาบาลเชี่ยวชาญด้านจอตา

2

เวชปฏิบัติเฉพาะทางสาขาจักษุ
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กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย
วิทยาลัยพยาบาล/สภาการ
พยาบาล/คณะพยาบาลศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

1

เวชปฎิบัติครอบครัว

2

พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCD

ระยะเวลา งบประมาณ

6
สัปดาห์

15,000

4 เดือน

60,000

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพ
ภาควิชารังสีเทคนิคการแพทย์
ดิจิตอล (PACS) หลักสูตร 4 เดือน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เครื่องมือและกระบวนการสร้างภาพดิจิตอล
ภาควิชารังสี คณะแพทย์ศาสตร์
- พยาธิสภาพและรังสีกายวิภาค
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- QA in Medical imaging
- ฝึกปฏิบัติงาน
- ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มงานทันตกรรม

2 เดือน

18,932

2 เดือน

20,150

ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

4 เดือน

150,000

2
สัปดาห์

25,400

Case Manager )

กรมควบคุมโรค/service plan
NCD/มหาวิทยาลัย
รังสีวิทยา

1

1

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐ/
โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ/
สถาบันทันตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
1

หลักสูตรเฉพาะทางการทาลายเชื้อและการทา
ให้ปราศจากเชื้อ ระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจาก
เชื้อ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
PCT สูติ-นรีเวชกรรม
1

อบรมหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (กรณี
ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน)

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือ

45,120

4 เดือน

กลุ่มการพยาบาล
1

การใช้และการดูแลเครื่องมือ แพทย์ในหอผู้ป่วย ม.มหิดล ศาลายา
วิกฤตสาหรับพยาบาล

2
สัปดาห์

39,000

2

การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด

สถาบันประสาทวิทยากรุงเทพฯ

4 เดือน

164,000

3

การพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและ ประสาท
ศัลยศาสตร์การอบรมเฉพาะทางสาขา

สถาบันประสาทวิทยากรุงเทพฯ 4 เดือน

83,800

4

การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลส่องกล้อง

2 เดือน

58,000

4 เดือน

81,000

1 ปี

180,000

6 เดือน
(เรียนทุกวัน
เสาร์อาทิตย์)

73,000

รพ.ราชวิถี จ.กรุงเทพฯ

PCT กุมารเวชกรรม
1

อบรมทารกเวชปฏิบัติวิกฤต

รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก
รพ.มหาราช เชียงใหม่

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
1

อบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร1ปี

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์สถาบัน
พระบรมราชชนก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1

ผู้บริหารระดับกลาง

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

1 เดือน

25,000
25,000

สถาบันบรมราชนกหลวงพ่อเปิ่น

1 เดือน

30,000

หลักสูตรรองแพทย์

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

1 เดือน

143,000

การอบรมนักบริหารระดับสูง

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

3 เดือน

0

2

การอบรมนักบริหารการระดับสูง

3
4

องค์กรแพทย์
หลักสูตร การพัฒนาอาจารย์แพทย์ Dundee
1
University
2

รอการระบุหน่วยงานและสถานที่

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ รอการระบุหน่วยงานและสถานที่
แห่งประเทศไทย

1 ปี

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

1 เดือน

150,000
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แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลาพูน 2564
ลาศึกษาต่อ
แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

ยุทธศาสตร์พิเศษ
PCT ศัลยกรรม
1
2
3

Trauma Nurse Coordinator
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
การอบรมเฉพาะทางการพยาบาล ผู้ป่วย
ประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป(MIS)การอบรมผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคลินิคอนุสาขาผ่าตัดผ่านกล้อง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ หลักสูตรใหม่2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
สถาบันประสาท จ.
กรุงเทพมหานคร

4 เดือน

96,200

4 เดือน

96,200

รอการ
ระบุ

ภายใต้
วงเงินกลุ่ม
งาน

4 เดือน

86,200

2 เดือน

20,000

สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 4 เดือน

86,200

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
PCT ศัลยกรรม
1

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลโภชนบาบัด

2

อบรม Wound care and Ostomy care

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลมหาราช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3

ผู้ประสานการบริจาคอวัยวะ(TC) สภากาชาด
ไทย กรุงเทพมหานคร

4

อบรม case Manager ศัลยกรรม

โรงพยาบาลมหาราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 เดือน

44,400

แผนงาน/โครงการอบรม
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ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
PCT ออร์โธปิดิกส์
1

พยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์สาขาการ
พยาบาลปริศัลยกรรมสาขาย่อยออร์โธปิดิกส์

2

การพยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

4 เดือน

85,000

มาหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาล 4 เดือน
เลิดสิน

85,000

กลุ่มการพยาบาล
1

ป.โท สาขาบริหารการพยาบาล On line

คณะพยาบาล มช.

2 ปี

ทุนส่วนตัว
200000/คน

2

ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ On line

คณะพยาบาล มช.

2 ปี

ทุนส่วนตัว
200000/คน

3

ป.โท การพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ On line

คณะพยาบาล มช.

2 ปี

ทุนส่วนตัว
200000/คน

4

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

1 ปี

ทุนสป.ทุน
ละ45000

วพ.เชียงใหม่

กลุ่มงานทันตกรรม
1

ปริญญาโท สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยใน
สังกัดของรัฐ

(ได้เงินเดือน/
ที่ประชุม
อนุมัติให้ไป
สอบ)

2 ปี
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แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลาพูน 2564
งบ 1 ล้านจัดสรรพิเศษ
แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ

กลุ่มการพยาบาล
1

การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต

2

ประชุมวิชาการสมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่ง
ประเทศไทยกรุงเทพมหานคร/มช.

3

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 เดือน

296,800

สมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่ง
ประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

3 วัน

44,080

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านและแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจขั้นพื้นฐานสาหรับพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

2 วัน

10,000

4

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านและแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจขั้นสูงสาหรับพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

4 วัน

10,000

5

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดสมอง

โรงพยาบาลประสาท จ.
เชียงใหม่

3 วัน

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

6

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Advance course)

โรงพยาบาลประสาท จ.
เชียงใหม่

5 วัน

10,000

7

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด รพ.มหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3 วัน

14,000

8

Advance Stroke สถาบันประสาทวิทยา กทม.

สถาบันประสาทวิยากรุงเทพฯ

5-7 วัน

10,500

9

การพยาบาลผู้ป่วยSepsisรพ.มหาราช
เชียงใหม่ หรือเขตภาคเหนือ

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

1-2 วัน

24,000

1วัน

3,240

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1

ประชุมการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนและเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาล ปี 2564

สป./กรมการแพทย์

(2ครั้ง/ปี)
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่
2

3

4

แผนงาน/โครงการ
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับชาติ
(EMS forum 2021)
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ด้านอุบัติเหตุฉุเฉินและสาธารณภัย
(National Trauma & Emergency
Forum)
โครงการสัมมนาวิชาประจาปี(Smart ER)
สมาคมพยาบาลฉุกเฉินและกองการพยาบาล

หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย
สธฉ./สป.

ระยะเวลา งบประมาณ

3 วัน

8,720

กรมการแพทย์

3 วัน

8,720

กองการพยาบาล สป. /กรมการ
แพทย์

2 วัน

12,160

5

ประชุมวิชาการเวชศาตร์ฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CCEM2021)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัน

4,640

6

โครงการสัมมนาวิชาการ Chiangmai
Cardiology Conference

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 วัน

5,280

7

อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
(ACLS Provider course)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัน

11,640

8

อบรมเชิงปฏิบัติการการACLS for nurse

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 วัน

11,280

9

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง
สถานพยาบาล(PHTLS)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วัน

10,960

10

ประชุมแผนงาน โครงการ รับนโยบายของงาน
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

สธฉ./กรมการแพทย์

1วัน
(2ครั้ง/ปี)

480

11

อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ
รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

สธฉ.

1-2 วัน

480

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการการฝึกอบรม
และการขอต่ออายุใบประกาศนียบัตรผู้
12
ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นต้น

สธฉ.

1-2 วัน

480
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แผนงาน/โครงการอบรม
หน่วยงานที่ต้องการสมัครเข้า
อบรมด้วย
เขตสุขภาพที่1

ระยะเวลา งบประมาณ

2 วัน

2,400

กรมการแพทย์ /เขตสุขภาพที่1

3-5 วัน

7,800

16 อบรมเชิงปฏิบัติการารลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ยานเครือข่ายสุขภาพที่1

เขตสุขภาพที่1

2 วัน

6,000

17 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

กรมการแพทย์ /เขตสุขภาพที่1

3-5 วัน

12,560

18 ประชุมแผนงานโครงการและรับนโยบายงาน
ระบบการส่งต่อ(Referal Center)

กรมการแพทย์ /เขตสุขภาพที่1

1 วัน
(2ครั้ง/ปี)

6,080

19 ปรนะชุมแผนงานโครงการและรับนโยบายงาน
Service Plan สาขา อุบัติเหตุ(ECS)

กรมการแพทย์ /เขตสุขภาพที่1

1-2วัน
(4ครั้ง/ปี)

6,080

ที่

แผนงาน/โครงการ

14 ประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณภัย ระดับจังหวัด
และระดับเขต
15 อบรมหลักสูตรพยาบาลผู้ประสานงาน
Trauma & Emergency Administration
Unit (TEAunit)
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แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่
1
2

3

4
5

6
7
8

แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้จัด
ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลาพูน
โครงการสร้างสุขให้บุคลากร โรงพยาบาล
ชมรมจริยธรรม รพ.ลาพูน
ลาพูน
โครงการพัฒนาจิตบุคลากร โรงพยาบาล
ชมรมจริยธรรม รพ.ลาพูน
ลาพูน
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
โครงการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ ความ
ช่วยเหลือ และติดตาม ประเมินผลแบบครบ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
วงจรให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการความเสี่ยง
โครงการฟื้นฟูความรู้ระบบบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยง
แก่บุคลลากรโรงพยาบาลลาพูน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความ
คณะกรรมการความเสี่ยง
เสี่ยง โรงพยาบาลลาพูน
กลุ่มงานศัลยกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
บาดเจ็บหลายระบบจากอุบัติเหตุ กลุ่มงาน
ศัลยกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มงาน
ศัลยกรรม โรงพยาบาลลาพูน
โครงการพัฒนาศักยภาพ Ostomy Nurse
โรงพยาบาลลาพูน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ม.ค. 64
ถึง พ.ค. 64
ม.ค. 64
ถึง ก.ค. 64

6,250
7,500

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

51,220

มี.ค.
ถึง มิ.ย. 64
ธ.ค. 63
ถึง ม.ค. 64

5,000
15,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

ต.ค. 63
ถึง ก.ค. 64

26,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

พ.ย.63
ถึง มิ.ย.64

19.500

กลุ่มงานศัลยกรรม

ม.ค. 63

10,000

ต.ค. 63
ถึง ธ.ค.63
ต.ค. 63
ถึง ก.ย.64

9,200

กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
9

โครงการซ้อมแผนรองรับเหตุรุนแรงใน
กลุ่มงานอุบัติเหตุและ
โรงพยาบาลลาพูน
ฉุกเฉิน
10 โครงการ “Lamphun CPR สู่ความเป็นเลิศ” กลุ่มงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
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47,540

64

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

หน่วยงานผู้จัด

ระยะเวลา

11 โครงการฟื้นฟูความรู้ Triage ATLS PHTLS กลุ่มงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
12 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
กลุ่มงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
13 โครงการ EMS Audit
กลุ่มงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ม.ค. 64
ถึง มี.ค.64
ม.ค. 64
ถึง มี.ค.64
เม.ย 64
ถึง มิย.64

30,000

งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

เม.ย. 64

26,000

งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

เม.ย. 64

13,000

ต.ค.64

5,640

มิ.ย. 64

5,000

พ.ค. 64

5,000

ก.พ. 64

1,000

14

15
16
17
18

แผนงาน/โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสาหรับ
แพทย์ พยาบาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสาหรับ
แพทย์ NA คนงาน
โครงการรณรงค์การทาความสะอาดมือ ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลลาพูน
โครงการอบรมการทาความสะอาดและการทา
ให้ปราศจากเชื้อ
โครงการอบรมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้า
และฝึก การใส่-ถอดอุปกณ์

งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

งบประมาณ

20,000
20,000

19 โครงการอบรม IC พนักงานทาความสะอาด

งานป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อ

20 โครงการ ICC Round

งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
4 เดือน/ครั้ง

7,200

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ ICWN

งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

พ.ย. 63

5,000

ม.ค. 64
ถึง ก.ค.64

50,000

RRT และทีมไกล่เกลี่ย
22 โครงการ Workshop การจัดการความขัดแย้ง RRT และทีมไกล่เกลี่ย

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2564

65

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

23
24
25
26
27
28

29

30

31
32

33

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
โครงการ HA FORUM ปี 2021
บริการและมาตรฐาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
โครงการ HACC 2021
บริการและมาตรฐาน
โครงการรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
จากสรพ.
บริการและมาตรฐาน
โครงการรับการเยี่ยมสารวจจากสมาคมเภสัช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
กรรม
บริการและมาตรฐาน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Nonกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
Technical Skill ปีที่ 3 โรงพยาบาลลาพูน บริการและมาตรฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็น
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
กระบวนกร (Facilitator) ด้านความปลอดภัย
บริการและมาตรฐาน
โรงพยาบาลลาพูน
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิสัญญีแบบ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและ
New normal in anesthesia และสรุปผล กลุ่มงานการพยาบาล
งานประจาปี 2563
วิสัญญี
โครงการศึกษาดูงานคลีนิคประเมินและเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (Preกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและ
anesthesia Assessment Clinic : PAC)
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด วิสัญญี
เชียงราย
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลาพูน
โครงการพัฒนากลไกจริยธรรมทางการ
กลุ่มการพยาบาล
พยาบาลควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
กลุ่มการพยาบาล
ทางานและเรื่องเล่าประทับใจในการทางาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความ กลุ่มการพยาบาล
เสี่ยง กลุ่มการพยาบาล

ระยะเวลา

งบประมาณ

4 วัน

180,000

3 วัน

70,000

3 วัน

200,000

2 วัน

40,000

ต.ค.63
ถึง ก.ย.64

500,000

ต.ค
ถึง ธ.ค.63

30,000

พ.ย.63
ถึง ม.ค.64

5,000

พ.ย.63
ถึง ม.ค.64

3,500

เม.ย. 64
ถึง พ.ค.64
ธ.ค.63
ถึง ม.ค.64

25,000
5,000

มี.ค. 64
ถึง มิ.ย.64
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5,000
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

ระยะเวลา

โครงการ Risk Management and Share
Idea

กลุ่มการพยาบาล

ก.พ. 64

35 โครงการประชุมบุคลากร กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
36
กลุ่มการพยาบาล
บริการพยาบาล

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

34

งบประมาณ

14,600
40,900
16,200

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพ
ทารก และการดูแลทารกวิกฤต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพ
38
เด็กและหลักการดูแลเด็กวิกฤต
โครงการอบรมวิชาการ การดูแลเด็กในกลุ่ม
39
โรคสาคัญ
โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
40
ประสิทธิภาพในการทางาน
37

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

ต.ค.63
ถึง มิ.ย.64
ต.ค. 63
ถึง มิ.ย. 64
พ.ค. 64
ถึง มิ.ย.64
พ.ค. 64
ถึง ก.ค.64

13,000
13,000
13,000
40,000

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โครงการอบรมเสริมความรู้เรื่องสิทธิในการ
รักษาพยาบาลและการตรวจสอบความ
41
สมบูรณ์ของเวชระเบียน แก่บุคลากร
โรงพยาบาลลาพูน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
และงานเวชระเบียน

1 วัน

7,800

42 โครงการพัฒนาความรู้การดูแลผู้ป่วยต่างชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

2 วัน

23,600

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

100,000

43 โครงการประกันสังคมเชิงรุก

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานจิตเวช

44

โครงการออกหน่วยจิตเวชสัญจรเครือข่าย รพ.
กลุ่มงานจิตเวช
ชุมชน

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
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ไม่ใช้
งบประมาณ
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

45 โครงการรณรงค์วันสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
โครงการกากับติดตามการดาเนินงาน ดูแลผู้ป่วยจิต
เวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2564
โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน รพ.ลาพูน
47
โรงพยาบาลลาพูน ปี 2564
46

48

กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานจิตเวช

โครการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายอาเภอ
กลุ่มงานจิตเวช
เมืองลาพูน

49 โครงการกลุ่มเสริมพลังญาติผู้ป่วยติดสุราในหอผู้ป่วย กลุ่มงานจิตเวช
50

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ติดสุรา "โปรแกรมใกล้บ้าน
สมานใจ"

51 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด

กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานจิตเวช

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็ก
กลุ่มงานจิตเวช
ปฐมวัย
โครงการสติบาบัดในกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าและพยายาม
53
กลุม่ งานจิตเวช
ฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กวัยรุ่น
52

ระยะเวลา

งบประมาณ

พ.ย. 63
ไม่ใช้
ถึง ธ.ค. 64 งบประมาณ
ม.ค. 64
ใช้งบ สปสช.
ถึง ก.ย.64
ม.ค. 64
ใช้งบ สปสช.
ถึง ก.ย.64
พ.ค. 64
ถึง มิ.ย.64

20,000

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ใช้งบ สสจ.
ลาพูน
20,000
20,000

กลุ่มงานทันตกรรม
54
55
56

57

โครงการประเมินคุณภาพการยึดติดเคลือบหลุมร่อง
ฟันในเด็กนักเรียนประถมศึกษา อ.เมือง จ.ลาพูน ปี
2563
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัด
ลาพูน
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรทีมดูแลสุขภาพ
ช่องปากเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพช่องปาก เขตอาเภอ
เมืองลาพูน
โครงการอบรมความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(Basic
Life Support) ให้แก่เครือข่ายบริการสุขภาพ เขต
อาเภอเมืองลาพูน

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

2,860

กลุ่มงานทันตกรรม

1 ครั้ง/ปี

1,250

กลุ่มงานทันตกรรม

4 ครั้ง/ปี

15,600

กลุ่มงานทันตกรรม

1 ครั้ง/ปี

1,500
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68

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

โครงการเฝ้าระวังและยับยั้งการผุลุกลามใน
58 ฟันน้านม (Caries control) ในเด็กก่อนวัย
เรียน

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

12,400

59 โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค. 64

12,748

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

10,750

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

5,000

กลุ่มงานทันตกรรม

1 ครั้ง/ปี

3,100

กลุ่มงานทันตกรรม

1 ครั้ง/ปี

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค. 63 ถึง
ก.ย. 64

6,o600

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

5,100

กลุ่มงานทันตกรรม

พ.ย. 63
ถึง ก.ย. 64

7,200

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค.63
ถึง มี.ค.64

14,160

โครงการส่งเสริมป้องกันด้านทันตสาธารณสุขใน
60 กลุ่มผู้ป่วยทีต่ ้องได้รับการฉายรังสี และก่อนได้รับ กลุ่มงานทันตกรรม
การผ่าตัดโรคหัวใจ

61
62
63

64

65

66

67

โครงการปรับพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ต.ต้นธง
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถป้องกัน
และจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัย
โครงการพัฒนาสภาพบรรยากาศภายในคลินิก
ทันตกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ลาพูน
จัดประชุมเรื่องระบบการให้บริการทันตกรรม
สาหรับจนท. กลุ่มงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ลาพูน
จัดประชุมเรื่องการบริหารจัดการงานทันต
กรรมสาหรับทันตแพทย์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ลาพูน
จัดประชุมเรืองปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
การให้บริการทันตกรรมสาหรับผู้ช่วยทันต
แพทย์
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Save vital
and non-vital teeth:the biological
approach
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6,000

69

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

ปีละ 3 ครั้งๆ
ละ 3 วัน

11,925

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์

68 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

งานสนับสนุนการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
คกก.สนับสนุนการวิจัย
และจริยธรรมการวิจัย
คกก.สนับสนุนการวิจัย
และจริยธรรมการวิจัย

69 อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 5 phase
70 อบรมจริยธรรมการวิจัย สาหรับนักวิจัย

พ.ย. 63
ถึง ก.ค. 64
พ.ย. 63
ถึง ก.ค. 64

101,000
22,000

PCT ออร์โธปิดิกส์
PCT ออร์โธปิดิกส์

มี.ค 64
ถึง มิ.ย.64

30,000

โครงการให้ความรู้การป้องกันพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุและโรคกระดูกสะโพกหักจาก
72
PCT ออร์โธปิดิกส์
ภาวะกระดูกพรุน (อาเภอเมือง ลี้ ทุ่งหัวช้าง
บ้านโฮ่ง แม่ทา เวียงหนองล่อง ป่าซาง บ้านธิ)

ม.ค. 64
ถึง ก.ย.64

40,000

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

72,000

71 ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานโปรแกรม
73
บริหารงานโรงพยาบาลลาพูน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

(จัดปีละ 2 ครั้ง)

ศูนย์จัดเก็บรายได้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการ
74 จัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ ศูนย์จัดเก็บรายได้
2564

ต.ค. 63
ถึง ก.ย.64

13,000

PCT อายุรกรรม
โครงการอบรมวิชาการประจาปี PCT อายุร
กรรม
โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านวิชาการสาหรับ
76
บุคลากร กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ลาพูน
75

PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม

พ.ค. 64
ถึง มิ.ย.64
ต.ค. 63
ถึง ก.ค.64
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25,000
3,500

70

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่
77

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.ลี้ ด้านอายุรก
PCT อายุรกรรม
รรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 63
ถึง ก.ย.64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ต.ค.63
ถึง ก.ย.64

3,000

ต.ค.63 ถึง
ก.ย.64

20,000

กลุ่มงานรังสีวิทยา
อบรมการใช้งาน ระบบ PACS ให้กับ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาพูน 2 รุ่นๆละ 50 คน
โครงการแผนงานขอรับรองระบบบริหาร
79 คุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐาน กลุม่ งานรังสีวิทยา
กระทรวงสาะรณสุข
78

กลุ่มงานผลิตบุคลากรทางการแพทย์
80

ประชุมองค์กรแพทย์ด้านวิชาการและการ
บริหารจัดการ

81 ประชุม ER Case Review

องค์กรแพทย์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ
โครงการประชุมวิชาการสาหรับแพทย์
83
นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
82

84 วิชาการทางคลินิกสาหรับแพทย์ ปี64
85 โครงการการพัฒนาอาจารย์แพทย์
86

องค์กรแพทย์

โครงการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 6

องค์กรแพทย์
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

151,200
76,800
40,000
78,000
39,000
20,000
100,000

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
87 โครงการพัฒนาปฐมภูมิ 4.0

กลุ่มภารกิจด้านบริการ
ปฐมภูมิ

ธ.ค. 63
ถึง ม.ค. 64

88 โครงการพัฒนางานสุขศึกษา

กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่ม
ธ.ค. 63
ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ถึง พ.ค. 64
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2564

24,400
107,350
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

89 โครงการพัฒนางานอาชีวเวชกรรม

90 โครงการคลินิกโรคจากการทางาน

91 โครงการพัฒนางานการพยาบาลชุมชน

92

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงระยะยาว อ.เมืองลาพูน ปี 2564

93 โครงการพัฒนางานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

94

โครงการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มภารกิจด้านบริการ
ปฐมภูมิ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มภารกิจด้านบริการ
ปฐมภูมิ
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูมิ
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูมิ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการ
ปฐมภูมิ
กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทย กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูมิ

โครงการพัตนาแพทย์/พยาบาล/สหวิชาชีพ
ในคลินิกหมอครอบครัวเพื่อเป็นอาจารย์
รองรับการเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งฝึกงาน
กลุ่มภารกิจด้านบริการ
95
ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ ปฐมภูมิ
1 ปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 63
ถึง ก.ย.64

30,000

พ.ย. 63
ถึง ธ.ค.63

200,000

ม.ค. 64
ถึง ก.ย. 64

72,000

ม.ค. 64
ถึง ก.ย. 64

100,000

ธ.ค. 63
ถึง ก.ย.64

70,800

ม.ค. 64
ถึง ก.ย.64

50,000

ธ.ค. 63
ถึง ก.ค. 64

300,000

กลุ่มงานเภสัชกรรม

96

อบรมความรู้เรื่องการบริหารจัดการยาเคมี

งานเภสัชกรรมการผลิต

ต.ค. ถึง

บาบัด โรงพยาบาลลาพูน จานวน 50 คน

และงานเภสัชกรรมคลินิก

พ.ย.63

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2564

5,000
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

โครงการนาเสนอผลงานคุณภาพเทคนิคเภสัช
97

กรรม New normal กลุ่มงานเภสัชกรรม

งานพัฒนาระบบยาและ

ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 2 รุ่น รุ่น เภสัชสนเทศ

ต.ค. 63
ถึง ส.ค. 64

15,000

ละ 35 คน
โครงการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านบริการ
98

เภสัชกรรม New normal กลุ่มงานเภสัช

งานพัฒนาระบบยาและ

กรรม ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน

เภสัชสนเทศ

ต.ค. 63
ถึง ส.ค. 64

4,000

20 คน
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม(บริการเภสัชกรรม
99 Tele Pharmacy) ประจาปีงบประมาณ
2564

งานพัฒนาระบบยาและ
เภสัชสนเทศ

งานพัฒนาระบบยาและ
โครงการประชุมอบรมการระบบการให้บริการ เภสัชสนเทศร่วมกับ
100 รับยาร้านยาใกล้บ้านลดแออัดโรงพยาบาล
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ลดความแออัดใน
ลาพูน จานวน 50 คน
โรงพยาบาลฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบยา
101
(Retreat ระบบยา) 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน

งานพัฒนาระบบยาและ
เภสัชสนเทศ

ต.ค. 63
ถึง ส.ค. 64

ต.ค. 63
ถึง ส.ค. 64

ต.ค. 63
ถึง ส.ค. 64

30,000

10,000

30,000

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
102

103

โครงการอบรมพยาบาลฟื้นฟูสภาพ ระยะสั้น
(5 วัน)
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพระบบขับถ่ายใน
ผู้ป่วยและผู้พิการ

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค.63 ถึง
ก.ย.64
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80,000

30,000
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แผนงาน/โครงการอบรม
ที่
104

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

โครงการเรียนตัดเย็บ Pressure Garment

งานกิจกรรมบาบัด กลุ่ม

สาหรับผู้ป่วยแผลไฟไหม้

งานเวชกรรมฟื้นฟู

ระยะเวลา
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

งบประมาณ

67,000

โครงการขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน
งานกายภาพบาบัดโรงพยาบาลลาพูน ตาม

งานกายภาพบาบัด กลุ่ม

105 มาตรฐานสภากายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
งานเวชกรรมฟื้นฟู

ต.ค. 63
ถึง ก.ย.64

30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวน
106

การช่วยชีวิตเบื้องต้น ( Basic CPR ) แก่

งานกายภาพบาบัด กลุ่ม

เจ้าหน้าที่งานกายภาพบาบัด โรงพยาบาล

งานเวชกรรมฟื้นฟู

ต.ค. 63
ถึง ก.ย.64

500

ลาพูน
107

108

โครงการสัปดาห์กายภาพบาบัดแห่งชาติ

งานกายภาพบาบัด กลุ่ม

จังหวัดลาพูน

งานเวชกรรมฟื้นฟู

โครงการประชุมเครือข่ายนักกายภาพบาบัด

งานกายภาพบาบัด กลุ่ม

จังหวัดลาพูน

งานเวชกรรมฟื้นฟู

ต.ค.63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

7,000

14,040

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
109 โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

มิย. 64

15,000

110 โครงการวันเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

มิย. 64

10,000

111

โครงการประชุมวิชาการและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ.ลาพูน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64
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10,000

74

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่
112

แผนงาน/โครงการ
โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO
15189:2012 และ ISO 15190:2003

หน่วยงานผู้จัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ส.ค. 64

50,000

โครงการปรับปรุง ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
113 ห้องปฏิบัติการ (LaboratotyIntenation

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

system:LIS)

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

50,000

คณะกรรมการทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

114

โครงการวิชาการโรคหลอดเลือดสมองสัญจร
เครือข่ายจังหวัดลาพูน

คณะกรรมการทีมดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง

ก.พ. 64
ถึง เม.ย. 64

24,000

คณะกรรมการทีมดูแล
115 โครงการรณรงค์ วันโรคหลอดเลือดสมองโลก

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

ธ.ค. 63

5,000

มิ.ย. 64

20,000

สมอง
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
116 โครงการ "โรงพยาบาลสีเขียว 1 วัน"
117

118

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนสาธารณภัย
ปี 2564
โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านอัคคีภัย
เบื้องต้น จานวน 2 รุ่น

119 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย

คณะกรรมการ ENV
คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV

มิ.ย. 64
ถึง ก.ย.64

50,000

มิ.ย. 64
ถึง ก.ย.64
มิ.ย. 64
ถึง ก.ย. 64

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2564

50,000

30,000

75

แผนงาน/โครงการอบรม
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้จัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
120 โครงการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย

121 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ต.ค. 63
ถึง ก.ย. 64

24,000

ต.ค.63
ถึง ก.ย. 64

36,000

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคมะเร็ง
คณะกรรมการพัฒนา
โครการการประชุมเครือข่ายโรคมะเร็ง จังหวัด
ระบบบริการสาขา
122
ลาพูน
โรคมะเร็ง
โครงการนิเทศการดาเนินงานเครือข่าย
123
โรคมะเร็งที่โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสาขา
โรคมะเร็ง

ต.ค 63
ถึง ก.ย. 64
ต.ค 63
ถึง ก.ย. 64

13,000

6,720

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
124

125

126

โครงการประชุมนโยบายและทิศทาง Service คณะกรรมการพัฒนา

ต.ค. 63

Plan จังหวัดลาพูน

ระบบบริการสุขภาพ

ถึง ก.ย. 64

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการ

คณะกรรมการพัฒนา

ต.ค. 63

ตรวจราชการ

ระบบบริการสุขภาพ

ถึง ก.ย. 64

โครงการประชุมติดตามการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

ต.ค. 63

Service Plan จังหวัดลาพูน

ระบบบริการสุขภาพ

ถึง ก.ย. 64

คณะกรรมการพัฒนา

ต.ค. 63 ถึง

ระบบบริการสุขภาพ

ก.ย. 64

127 โครงการประชุมสรุปการตรวจราชการ

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2564

3,000

13,000

6,000
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แผนประมาณการรายจ่าย (Planfin)
แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564
รหัสรายการ

รายการ

ประมาณการแผนปี 2564

P04

รายได้ UC

P05

รายได้จาก EMS

P06

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

5,300,000.00

P61

รายได้ค่ารักษา อปท.

22,000,000.00

P07

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

P08

รายได้ประกันสังคม

66,000,000.00

P09

รายได้แรงงานต่างด้าว

2,000,000.00

P10

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ

136,000,000.00

P11

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร

324,000,000.00

P12

รายได้อื่น

80,000,000.00

P13

รายได้งบลงทุน

41,575,941.64

P13S

314,000,000.00
450,000.00

รวมรายได้

163,000,000.00

1,154,325,941.64

P14

ต้นทุนยา

182,500,000.00

P15

ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์

100,000,000.00

P16

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

P17

324,000,000.00

P18

เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร
อื่น

P19

ค่าตอบแทน

155,000,000.00

33,500,000.00

78,000,000.00
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รหัสรายการ

รายการ

ประมาณการแผนปี
2564

P20

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

27,000,000.00

P21

ค่าใช้สอย

64,000,000.00

P22

ค่าสาธารณูปโภค

20,800,000.00

P23

วัสดุใช้ไป

33,500,000.00

P24

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

76,000,000.00

P241

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ

P25

ค่าใช้จ่ายอื่น

P26S

2,500,000.00
12,000,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

1,108,800,000.00

P27S

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)

45,525,941.64

P28

สรุปแผนประมาณการ

79,950,000.00

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทาแผน
P29

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)

79,950,000.00

20% ของแผน

15,990,000.00
-10,700,000.00

งบลงทุน (เงินบารุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%
P40

ทุนสารองสุทธิ (Net working Capital)

184,480,857.87

P50

เงินบารุงคงเหลือ

109,021,616.24

P60

หนี้สินและภาระผูกพัน

117,841,198.21
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2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

ลาดับ
1
2

ความต้องการขอซื้อ
ประมาณการแผนปี 2564
165,000,000.00

รายการ
ยา
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์

96,900,000.00

3

เวชภัณฑ์มิใช่ยา

3,000,000.00

4

วัสดุการแพทย์

92,000,000.00

5

วัสดุทันตกรรม

1,900,000.00

6

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

33,500,000.00
รวม

295,400,000.00

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ

ความต้องการขอซื้อ
ประมาณการแผนปี 2564
3,000,000.00

2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

3

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,500,000.00

4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

300,000.00

5

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

250,000.00

6

วัสดุคอมพิวเตอร์

4,500,000.00

7

วัสดุงานบ้านงานครัว

7,000,000.00

8

วัสดุบริโภค

6,000,000.00

9

วัสดุก่อสร้าง

200,000.00

10

วัสดุอื่น

ลาดับ
1

วัสดุสานักงาน

7,749,000.00
รวม

33,499,000.00
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4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ลาดับ
1

ประมาณการแผนจ่ายชาระหนี้
ปี 2564
165,000,000.00

รายการ
เจ้าหนี้ยา

2

เจ้าหนี้ วชภ./การแพทย์/ทันตกรรม

98,900,000.00

3

เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์

33,000,000.00

4

เจ้าหนี้ตามจ่าย

41,000,000.00

5

เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ

30,000,000.00

6

เจ้าหนี้วัสดุอื่น

35,000,000.00

7

เจ้าหนี้อื่นๆ (รวมหนี้ค่าตอบแทน)

166,500,000.00
รวม

569,400,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ลาดับ

คาดการหนี้คงค้าง
ณ 30 ก.ย.2564 (ตามเรียกเก็บ)

รายการ

1

ลูกหนี้ UC

35,000,000.00

2

ลูกหนี้ ประกันสังคม

12,000,000.00

3

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

20,000,000.00

4

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

2,000,000.00

5

ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

1,500,000.00

6

ลูกหนี้ อปท

1,000,000.00

7

ลูกหนี้ อื่น ๆ (รัฐวิสาหกิจ+พรบ.+ชาระเอง)

7,500,000.00

รวม

79,000,000.00
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6. แผนการลงทุนเพิ่ม
จานวนเงิน

จานวนเงินรวม

ลงทุนได้
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบารุงของ รพ. ปี 2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 เป็นหอผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินวิกฤติ
ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ (เดิม) เป็น ICU
ก่อสร้างโรงเรือนซักผ้า อบผ้า + โรงอาหาร
รพ.สาขาเวียงยอง

จานวนเงินรวม
ทั้งหมด
15,990,000.00
26,690,000.00

17,100,000.00
5,000,000.00
8,700,000.00
3,000,000.00
400,000.00

ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์
ตู้เก็บเสียงและติดตั้งสายเมนต์ เชื่อมระบบสายส่ง
ของระบบ ตู้เมนต์ MDB, ATSและอาคาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ + Smart Hospital
รายการเงินสารองเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ชารุดระหว่าง
ปีงบประมาณ 2564

5,700,000.00

3,350,000.00
2,350,000.00
2,500,000.00
1,390,000.00

ผลต่าง
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน
ปี 2564

-10,700,000.00
25,724,341.64

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564

114,116,300.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564

รวม
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7. แผนสนับสนุน รพ.สต.
ลาดับ
1
2

รายการ

ประมาณการแผนปี 2564
13,445,609.50

Fixed Cost
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท

6,179,747.65

ยา

4,004,263.61

วัคซีน

808,866.42

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

650,789.10

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

342,518.55

วัสดุทันตกรรม

373,309.98

4

วัสดุทั่วไปอื่นๆ

5

งบค่าเสื่อม UC

121,622.22
11,371,800.00
รวม

31,118,779.37

8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ + Smart Hospital
ลาดับ

รายการ

จานวน

ราคา/หน่วย จานวนเงินรวม

1

Server PMK พร้อมติดตั้งและย้ายข้อมูลเดิม

1

500,000

500,000

2

เครื่องสารองไฟ 10K สาหรับ Server

2

150,000

300,000

3

Switch 24 Port

8

20,000

160,000

4

Switch 48 Port

6

30,000

180,000

5

Antivirus

425

680

289,000

6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่ม (รวมเครื่องสารองไฟ)

36

17,000

612,000

7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน (รวมเครื่องสารองไฟ)

27

17,000

459,000

รวม

2,500,000
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9. ครุภัณฑ์การแพทย์ รอบริจาค
ลาดับ

รายการ

จานวน ราคา/หน่วย

จานวนเงินรวม

1

เตียงผู้ป่วย

20

22,000.00

440,000.00

2

เครื่องวัดความดันโลหิต

2

3,000.00

6,000.00

3

เครื่องจี้ไฟฟ้าห้ามเลือด

1

44,000.00

44,000.00

4

ชุดเครื่องมือถ่างขยายช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ถ่างดึงไม่
น้อยกว่า 6 ชิ้น (Abdominal self Retractor)

1

500,000.00

500,000.00

5

เครื่องดูดเสมหะ Pipeline

2

18,000.00

36,000.00

6

เครื่องดูดก๊าซและของของเหลวออกจากร่างกายแบบ
เคลื่อนที่

1

45,000.00

45,000.00

7

เครื่องดูดก๊าซและของของเหลวออกจากร่างกายแบบ
pipeline

2

15,000.00

30,000.00

8

เครื่องวัด cuff presssur สาหรับผู้ป่วยใส่เครื่องช่วย
หายใจ

1

11,000.00

11,000.00

9

Qpad ( แผ่นวัดการลงน้าหนัก )

1

25,000.00

25,000.00

10

URS Pump เครื่องปั้มน้าสาหรับทาเคส URS

1

550,000.00

550,000.00

11

เครื่องจ่ายน้าล้างลาไส้ภายใน

1

200,000.00

200,000.00

รวมทั้งหมด

1,887,000.00
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