
ยุทธศาสตรท์ี่ 4
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : การธ ารงคุณภาพ HA  ขั้นที่ 3
สถานการณ์ / ขอ้มลูพ้ืนฐาน :  โรงพยาบาลวังเหนือ รบัการเยีย่มประเมนิจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)
โรงพยาบาลวงัเหนือ ได้ผ่านการรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล ในวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และ หมดอายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564

จ านวน แหล่งงบ
1 รหัสโครงการ  070401

โครงการมาตรฐานหน่วยบริการระดับทุติยภูมสิู่มาตรฐาน HA 1.สถานบริการผ่าน
1).ทบทวนสร้างทมีบรูณาการระดับอ าเภอเพื่อประสานการ ทมีน า รพ.วังเหนอื การรับรอง - - ตค 64
พฒันาและก ากบัติดตามการด าเนนิงาน 2. มคีวามต่อเนื่องใน
2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพหนว่ยบริการระดับอ าเภอ 4 คร้ัง/ปี รพ.วังเหนอื การพฒันาคุณภาพ ตค 64
1)ประชุมทมีพฒันาคุณภาพเพื่อติดตามระบบและพฒันาอย่างต่อเนื่อง จ านวน5 ทมี 3.มกีารพฒันาทมี - กพ, เมย กค 65

ทมีละ15  คน พฒันาคุณภาพทกุระบบ
3)สนบัสนนุและเสริมสร้างแรงจูงใจ การพฒันาคุณภาพ  และการพฒันาคุณภาพCQI ทกุหนว่ยงาน รพ.วังเหนอื 4. บคุลากรทกุหนว่ย มค65

งานมคีวามเข้าใจ
4)สนบัสนนุและเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการด าเนนิงานของทมีอ าเภอ/ต าบล จนท รพ.วังเหนอื รพ.วังเหนอื การพฒันาคุณภาพและ - - ตค64-กย65

 และรพสต.ทกุแหง่ มกีารพฒันาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องตาม
ขั้นตอนP-D-C-A
5.มกีารพฒันาคุณภาพ

แผนปฎบัิติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ......วังเหนือ..........................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)



ที่ได้มาตรฐานในรพช
และ  รพสต

จ านวน แหล่งงบ
5).พฒันาระบบบริหารความเส่ียง
5.1.  พฒันาการระบบการค้นหาความเส่ียงเชิงรุก  ทกุหนว่ยงานใน รพ.วังเหนอื - - ตค64-กย65
 1. 12 กจิกรรมทบทวน รพ.วังเหนอื
 2. Trigger tool ,Tracer หนว่ยงานทางคลินกิ
 5.2. ปรับปรุงclinical risk profileที่ต้องเฝ้าระวัง - - ตค 64
5.3.ทบทวนบญัชีความเส่ียงและมาตรการเส่ียงและมาตรการปอ้งกนั ทกุหนว่ยงานใน ตค 64
ในระดับโรงพยาบาลและระดับหนว่ยงาน รพ.วังเหนอื - -
5.4.  ส่งเสริมใหม้กีารรายงานความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง ทกุหนว่ยงานใน - - ตค64-กย65
5.5.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการกบัความบริหารและจัดการกบัความ รพ.วังเหนอื
เส่ียงที่ส าคัญ ทกุหนว่ยงานใน - - ตค64-กย65

รพ.วังเหนอื
 - สร้างความเข้าใจและส่งเสริมใหท้มีน าต่างๆพฒันาระบบการท างาน/จัดการแก้ ทกุหนว่ยงานใน - - ธค 64
ไขความเส่ียงตามระบบที่ได้วางไว้อย่างสม่ าเสมอ รพ.วังเหนอื ตค64-กย65
 - วิเคราะหแ์นวโนม้/ติดตามตัวชี้วัดตามรอบที่เหมาะสมและเฝ้าระวังความ ทกุเดิอน
เส่ียงที่ส าคัญสะทอ้น/ข้อมลูความเส่ียงแกผู้่เกี่ยวข้อง 
 -  ประสานกบัPCT +องค์กรแพทย์+องค์กรพยาบาล เพื่อติดตามผลการด าเนนิ ทกุเดิอน
การควบคุมการปฏบิติัใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - - ตค64-กย65
5.6. เสริมสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภยัในการท างานผู้รับผิดชอบในการติดตาม ทกุหนว่ยงานใน - - ตค64-กย65
ผลการด าเนนิการ(ได้แก่Safe Surgery,Hand Hygiene  รพ.วังเหนอื
Medication errorในกลุ่มยาHAD.และการดูแลผู้ปว่ยที่มภีาวะ
วิกฤติในกลุ่มโรคMI , PPH , BA และวางแผนน าใช้เพิ่มเติมได้แก ่
Blood Safety ,  LASA,Drug Reconcileation

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)



stroke ,การส่ือสารโดยใช้ SBARและการก าหนดwarning signs ในกลุ่มโรค
ที่ส าคัญ)

จ านวน แหล่งงบ
 -  ส่ือสารสร้างความเข้าใจ2P Safety Goal เจ้าหนา้ที่ - - มค 65
 - ประเมนิความเข้าใจของเจ้าหนา้ที่โดยใช้แบบประเมนิวัฒนธรรมความปลอดภยั รพ.วังเหนอื
และน ามาพฒันา เจ้าหนา้ที่

รพ.วังเหนอื
7). ส่งบคุลากรเข้ารับการ
อบรมมาตฐานของ สรพ.
      1. 1  อบรมการพื้นฐานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 5 คน รพ.ล าปาง ตามแผน สสจ.

27-28 ส.ค.65

      1.2  อบรมเร่ืองทกัษะการเปน็พี่เล้ียง และ การเยี่ยม coaching ในหนว่ยบริการ  10 คน รพ.ล าปาง ตามแผน สสจ.
8) ก ากบัติดตามความกา้วหนา้การด าเนนิงาน ทมีน า รพ.วังเหนอื - - มค  เมย
 8.1. เนน้การน ามาตรฐานของกระทรวงบรูณาการในงานประจ าประเมนิส่วนขาด สค
และแกไ้ข
8.2. รับการประเมนิตามมาตรฐาน ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานกระทรวงฯ
9)ติดตามประเมนิการพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพ ทมีน าระบบคุณภาพ รพ.วังเหนอื 1.ทกุระบบ การประเมนิตนเอง- - ตค64-กย65
  9.1.เนน้ ทมีน าระบบ ใช้ HA 2018/HA 2020 หนว่ยงานย่อย ใช้ HA 2011
  9.2.เนน้หนว่ยงายย่อยใช้ sevice profile ในโรงพยาบาล 2.หนว่ยงายย่อยใช้ 
ติดตาม และใช้เปน็แนวทางการพฒันา วังเหนอื sevice profile
10). ตรวจเยี่ยมส ารวจภายใน ทกุ 3  เดือน รพ.วังเหนอื 3.รายงานการเยี่ยม - - ธค64 มคี 65

ส ารวจภายใน มยิ,กย 65

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)



จ านวน แหล่งงบ
11.การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง

     11.1.ทมีน าระดับกลางประเมนิตนเองตาม มาตรฐาน HA ฉบบั 4 รพ.วังเหนอื ต.ค.-64

     11.2  คะแนน Scoring  Guideline 2019 มาตรฐานตอนที่ I-IV ไมต่่ ากว่า 2.5             
และปฏบิติัได้ตามมาตรฐานส าคัญจ าเปน็ต่อความปลอดภยั 9 ข้อ

รพ.วังเหนอื ต.ค.-64

    11.3.  ประเมนิตนเอง(SAR 2020) รพ.วังเหนอื ต.ค.-64

   11.4.  ศูนย์คุณภาพ ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ QLN รพ.วังเหนอื ธ.ค.64 -ม.ค 65

    11.5.  คณะกรรมการ QLN  เยีย่มสนับสนุน Coaching 35 รพ.วังเหนอื 4,200 UC รพ. ก.พ. 65- ม.ีค. 65

 11.6.  รพ.ด าเนินการปรับปรุง/จัดท าแผนพัฒนา ส่วนขาด รพ.วังเหนอื เม.ย.-65

   11.7.  คณะกรรมการ QLN  ติดตามผลการปรับปรุง พัฒนา 35 รพ.วังเหนอื 4,200 UC รพ. เม.ย.65- พ.ค.65

    11.8.   จัดส่งเอกสารให้กับผู้เยีย่มส ารวจและสถาบัน
ตามรายละเอียดการเตรียมรับการเยีย่มส ารวจ

รพ.วังเหนอื พ.ค.65-ก.ค.65

   11.9.  ผู้เยีย่มส ารวจเข้าเยีย่ม สถานพยาบาล รพ.วังเหนอื 135,000 UC รพ. ก.ย.-65

143400

ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ล าดับ



ยทุธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจดัการด้านการเงินการคลงัของหน่วยบริการ

ประเด็น / งาน : มาตรการ

1 การจัดสรรเงินอย่างเพยีงพอ (Sufficient Allocation)

2 พฒันาระบบบญัชี (Accountting Management)

3 พฒันาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแกเ่ครือข่ายและบคุลากร (Network & Capacity Building)

4 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

5 ติดตาม ก ากบั เคร่ืองมอืประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management)

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลพัธ์ที่ต้องการ  

1 ไมม่ภีาวะวิกฤติทางการเงินในระดับ 5-7 

2 ร้อยละของหนว่ยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ไมเ่กนิร้อยละ 0.00

ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1 วิกฤติทางการเงินของโรงพยาบาลวังเหนอื ก.ค.2563 อยู่ในระดับ 1

2 7 Plus ระดับ C

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ   070402

แผนปฎบัิติการสาธารณสขุจงัหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.วังเหนือ จงัหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



โครงการ การบริหารจดัการด้านการเงินการคลงัของหน่วยบริการ รพ .วังเหนือCFO : Chief
 Financial  Officer

1. การจัดสรรเงินอย่างเพยีงพอ

จ านวน แหล่งงบ

1.1 บริหารและจัดการเงินรูปแบบ One Province One Hospital

 - จัดท าแผน Planfin ต้นปงีบประมาณ 1 รพ.วังเหนอื 1 แหง่ ต.ค.63,ม.ีค.64

 - งบ Basic Payment จัดสรร 90:Virtual 10 1 รพ.วังเหนอื 1 แหง่ 31-ม.ค.-64

 - จัดท าแผนและบริหารงบค่าเส่ือม 100% จาก 70,20,10% 14
รพ.วังเหนอื/รพ.

สต.
11 แหง่ ก.ค.64- ส.ค.64

 - จัดบริการ 5 กองทนุได้เพยีงพอ ได้แก ่1.หลักประกนัสุขภาพถ้วนหนา้ UC 2.กองทนุ
ประกนัสังคม 3.กองทนุข้าราชการ 4.กองทนุแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว 5.กองทนุ
บคุคลที่มปีญัหาสถานะและสิทธิ 1 รพ.วังเหนอื 1 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.64

 - บริหารรายได้และค่าใช้จา่ยของหน่วยบริการ ให้เป็นไปตามแผนและผล 11
รพ.วังเหนอื/รพ.

สต.
11 แหง่

 - จัดท าแผนรับ-จ่ายเงินบ ารุง รพ. 1 รพ.วังเหนอื 1 แหง่ ต.ค.63,ม.ีค.64

 - จัดท าแผน Fix cost และจัดท าแผนรับ-จ่ายเงินบ ารุง รพ.สต. 10 รพ.สต. 10 แหง่ ต.ค.63,ม.ีค.64

2. พฒันาคุณภาพบญัชี

2.1 โรงพยาบาลเปน็ center การจัดท าบญัชีของอ าเภอ 1 รพ.วังเหนอื 1 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.64

ระยะเวลา
ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนนิการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



2.2 ตรวจสอบคุณภาพบัญชีก่อนส่งงบทดลอง(รพ.ทุกเดือน รพ.สต.ทุกไตรมาส) 11
รพ.วังเหนอื/รพ.

สต.
11 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.64

2.3 ส่งงบทดลองทนัเวลาทกุเดือน (รพ.วันที่ 10 ,รพ.สต.วันที่ 25) 11
รพ.วังเหนอื/รพ.

สต.
11 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.64

2.4 สอบทานระบบบญัชีและการเงิน ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในทกุหนว่ยบริการ 1
คร้ัง/ปี

11
รพ.วังเหนอื/รพ.

สต.
11 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.64

จ านวน แหล่งงบ

3. พฒันาศักยภาพทมีบริหารด้านการเงินการคัง  ต.ค.63-ก.ย.64

3.1 จัดประชุมวิชาการ พฒันาศักยภาพทมีบริหารด้านการเงินการคลังจังหวัดล าปาง "ทกัษะ
การจัดการยุค 4.0"

15
รพ.วังเหนอื/รพ.

สต.
15 คน  ต.ค.63-ก.ย.64

3.2 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้แผนทางการเงินและการจัดเกบ็รายได้ที่มคุีณภาพ 11
รพ.วังเหนอื/รพ.

สต.
11 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.64

3.3 เร่งรัดการใช้โปรแกรมติดตามลูกหนี้ RCM หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 1 รพ.วังเหนอื 100%  ต.ค.63-ก.ย.64

   3.4 พฒันาโปรแกรมลูกหนี้ ลงสู่ทกุฝ่าย/งาน และติดตาม ประเมนิผล การใช้โปรแกรม ลูกหนี้
ใหม่ รพ.วังเหนอื  - จนท.มคีวามรู้สามารถ

 -
ธค. 62

 -  อบรมโปรแกรมพฒันาประสิทธิภาพระบบการจัดเกบ็รายได้ของหนว่ยบริการ RCM   เพื่อ
ติดตามประสิทธิภาพระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนา้ที่ รพ.วังเหนอื

40 คน
ท าระบบใหม่ได้ทุงาน 20,648        

UC รพ.
 - กย.63

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4.1 สนบัสนนุการจัดรูปแบบบริการร่วม A & M2,M2 & F2 ใหส้อดคล้องกบั Service Plan 
เช่น การจัดบริการ ส่งต่อ ยา ฯลฯ

1 รพ.วังเหนอื 1 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.63

4.2 มทีมี MRA ด าเนนิการ Audit Chart & สุ่มกอ่น Claim ทกุ 1-3 เดือน 1 รพ.วังเหนอื 1 ทมี  ต.ค.63-ก.ย.64

4.3 ประสานการจัดบริการ Center Logistic และคงคลัง 1.5 เดือน 4 รพ.วังเหนอื คงคลัง<60 วัน  ต.ค.63-ก.ย.64

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



4.4 ศูนย์จัดเกบ็รายได้มรีะบบตรวจสอบสิทธิ Claim ครบและทนัเวลาภายใน 30 วัน ที่มี
ทะเบยีนคุมลูกหนี้ทกุสิทธิ การทวนสอบลูกหนี้ ติดตามการช าระหนี้

1 รพ.วังเหนอื

Claim ครบทกุ
สิทธิ 100% ,
sent date 

100%

 ต.ค.63-ก.ย.64

จ านวน แหล่งงบ

4.5 ประสาน CM รายโรคตรวจสอบข้อมลูบริการใหม้คีวามครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเวลา และ
วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงานเพื่อการพฒันาต่อเนื่อง

1 รพ.วังเหนอื
CM รับรู้และ
ด าเนนิการ

 ต.ค.63-ก.ย.64

5. ติดตาม ก ากบั และประเมนิผล รพ.วังเหนอื

5.1 เปรียบเทยีบแผนทางการเงินกบัผลการด าเนนิงานทกุเดือน กรณีเกนิแผนใหข้ออนมุติั 
นพ.สสจ.ปรับแผนด าเนนิการ

2 รพ.วังเหนอื ไมเ่กนิแผน ต.ค.63/ม.ีค.64

5.2 วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงานจากเคร่ืองมอืทางการเงิน

 - ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus efficiency) ทกุเดือน 1 รพ.วังเหนอื >5  ต.ค.63-ก.ย.64

 - ต้นทนุผู้ปว้ยนอก & ผู้ปว่ยใน (Unit cost) เทยีบกบักลุ่ม รพ.เดียวกนั 1 รพ.วังเหนอื
ไมเ่กนิค่ากลาง

กลุ่ม รพ.
 ต.ค.63-ก.ย.64

 - ความเส่ียงทางการเงิน (Risk Score) กลุ่ม 4-7 1 รพ.วังเหนอื 0  ต.ค.63-ก.ย.64

 - ศักยภาพการใหบ้ริการผู้ปว่ยใน (CMI อตัราครองเตียง) 1 รพ.วังเหนอื >80%  ต.ค.63-ก.ย.64

 - HGR เปรียบเทยีบกลุ่ม รพ.เดียวกนั ได้แก ่ผลผลิต LC & MC (ค่ายา Lab เวชภณัฑ์) 1 รพ.วังเหนอื ผ่านทั้ง 4 ตัว  ต.ค.63-ก.ย.64

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



 - ผลประเมนิ New TPS กระบวนการและผลด าเนนิงาน <13 คะแนน 1 รพ.วังเหนอื
เกรด A ร้อยละ 

80
 ต.ค.63-ก.ย.64

 - ตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้น 1 รพ.วังเหนอื
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ

 100
 ต.ค.63-ก.ย.64

5.3 การบริหารคลังพสัดุ

(1) จัดท าแผนจัดหาพสัดุประจ าปี 1 รพ.วังเหนอื 1 คร้ัง ต.ค.-63

จ านวน แหล่งงบ

(2) ประชุมเชิงปฏบิติัการการด าเนนิงานด้านพสัดุโดยวิธีทางอเิล็คทรอนกิส์ (1วัน)

 - นกัจัดการงานทั่วไป 1 รพ.วังเหนอื 1 คน UC รพ. ม.ีค.-64

 - จนท.พสัดุ รพ. 5 รพ.วังเหนอื 5 คน UC รพ. ม.ีค.-64

 - ผู้ช่วย สสอ. 1 รพ.วังเหนอื 1 คน UC รพ. ม.ีค.-64

5.4 ติดตามรายงานการประชุม คกก.CFO ทกุเดือน 12 รพ.วังเหนอื 12 คร้ัง UC รพ.  ต.ค.63-ก.ย.64

จัดประชุม คกก.CFO ทกุเดือน 12 รพ.วังเหนอื 12 คร้ัง 17,280       UC รพ.  ต.ค.63-ก.ย.65

37,928       UC รพ.

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



ยทุธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจดัการด้าน ITA

ประเด็น / งาน : มาตรการ

1 การปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลพัธ์ที่ต้องการ  

1 องค์กรบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล

ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ITA ไตรมาสที่ 4 ของ รพ.วังเหนอื ร้อยละ 100

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ   070403

โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต คปสอ .วังเหนือ 

1. ทบทวนแต่งต้ังคณะท างาน รพ./สสอ. 2 แหง่ รพ.วังเหนอื/สสอ. 2 แหง่ 800            UC รพ.  ต.ค.2563

2. ประชุมคณะท างานก าหนดรูปแบบแนวทาง

แผนปฎบัิติการสาธารณสขุจงัหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.วังเหนือ   จงัหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



 - ประชุมคัดเลือกคณะท างานจังหวัด/อ าเภอ (ต.ค. 2563) 1 คณะ สสจ.ล าปาง 100%  ต.ค.2563

จ านวน แหล่งงบ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน (ต.ค. 2563) 1 คร้ัง สสจ.ล าปาง 100%  ต.ค.2563

3. ก าหนดแผน/กจิกรรมการปฏบิติังานรายเดือน

 - ประชุมเชิงปฏบิติัการตรวจประเมนิหลักฐานเชิงประจักษ ์ (รายไตรมาส) 4 คร้ัง รพ.วังเหนอื/สสอ. 100% 800            UC รพ.  ต.ค.63-ก.ย.64

4. ก ากบัติดตาม ความกา้วหนา้การด าเนนิงานรายเดือน 4 คร้ัง รพ.วังเหนอื/สสอ. 100% 800            UC รพ.  ต.ค.63-ก.ย.64

2,400          UC รพ.

ระยะเวลา
ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนนิการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



ประเด็น / งาน : งานขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสขุ

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ   070404

โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพขอ้มลูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศคปสอ .วังเหนือ 2564

ระยะเวลาด าเนินการล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : 1. ร้อยละของจังหวัด อ าเภอและหนว่ยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมลู    มขี้อมลูสารสนเทศ ครบถ้วนถูกต้อง นา่เชื่อถือ เปน็
ปจัจุบนั และน าไปใช้ประโยชนไ์ด้

2. ข้อมลูมคุีณภาพตามโครงสร้าง 43 แฟม้

3. โรงพยาบาลทกุแหง่ด าเนนิการ Digital Transformation

4.  โรงพยาบาลทกุแหง่พฒันาเปน็ Smart Hospital ( Queue, Less paper )

ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : ขอ้มลูประชากรเทียบทะเบียนราษฎร์ สว่นต่าง (< 3 %) 1.45%

คปสอ....................วังเหนือ........................................จงัหวัดล าปาง
แผนปฎบัิติการสาธารณสขุภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์สาธารณสขุ จงัหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)



1. พัฒนาศูนยข์อ้มลูสารสนเทศระดับจงัหวัด อ าเภอ มคุีณภาพ     1.1 การบริหารจดัการ
ศูนยข์อ้มลู ระดับอ าเภอ

ตค. 63 - กย. 64

จ านวน แหล่งงบ

ตค. 63

1.1.2 ติดต้ัง Data center ระดับอ ำเภอ (DHDC : เอะ๊! EH) และก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก
1 แหง่ คปสอ.วังเหนอื ตค. 63

1.1.3 ผู้รับผิดชอบข้อมูลจัดท ำข้อมูล และรายงานตามชุดข้อมลูมาตรฐาน (Minimum Data 
Set) Up load ขึ้นระบบตามที่จังหวัดก าหนด

ทกุเดือน, 
ทกุไตรมาส, 
ทกุ 6 เดือน

คปสอ.วังเหนอื ตค. 63 - กย. 64

1.1.4. หน่วยบริกำรในอ ำเภอ ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากโปรแกรม 
OPPP2010 แล้วส่งไปยัง Data Center ระดับอ าเภอ (EH) และรายงานผลการตรวจสอบข้อมลู
ใหผู้้บริหารระดับอ าเภอ

ทกุวัน

คปสอ.วังเหนอื ตค. 63 - กย. 64

ตค. 63 - กย. 64

1.1.1. ทบทวนคณะกรรมกำร CIO ระดับอ ำเภอ และก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมลูระดับอ าเภอ 
(IM) และผู้รับผิดชอบข้อมลูย่อยระดับหนว่ยงาน/กลุ่มงาน/งาน และส่งส าเนาค าส่ัง/รายชื่อให้
จังหวัด

ต.ค. 63
รายชื่อ CIO
รายชื่อ IM อ าเภอ
IM ย่อยระดับ
หนว่ยงาน

คปสอ.วังเหนอื

ระดับหน่วยบริการ 
 - หนว่ยบริการส่งออกข้อมลู 43 แฟม้ ทกุวัน
 - ตรวจสอบ 43 แฟม้ ด้วยโปรแกรม OPPP 2010 ถ้าพบ Error ใหท้ าการแกไ้ขใน Hosxp 
JHCISใหถู้กต้อง
 - ส่ง 43 แฟม้ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใหอ้ าเภอ DHDC ทกุวัน

ทกุวัน
ทกุสัปดาห์
รายงานการ
ตรวจสอบ คปสอ.วังเหนอื

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ

 ระดับอ าเภอ
 - IT, IM อ าเภอตรวจสอบความถูกต้องข้อมลูในระบบ EH ทกุวัน
  - แจ้งพื้นที่ตรวจสอบ แกไ้ขข้อมลูในระบบ EH
 - IT ส่งออก 43 ใหจ้ังหวัด ในระบบ HDC ทกุสัปดาห ์(ส่งไฟล์แยกรายรหสัหนว่ยบริการ)

ทกุสัปดาห์

1.1.5. ผู้รับผิดชอบงานข้อมลู Monitor ข้อมลูผ่านระบบ Data Center อ าเภอ (EH) รายงาน
ผลผู้บริหารระดับอ าเภอ แจ้งผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงแกไ้ขข้อมลูใหถู้กต้อง และลงชื่อรับรอง
รายงานความถูกต้อง

1.1.6. อ าเภอ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลใหผู้้บริหารอ าเภอ และส่งรายงานการ
ประชุมใหจ้ังหวัด ประชุม คปสอ.ทกุ

เดือน
12คร้ัง

1.2 คุณภาพขอ้มลูสารสนเทศด้านสขุภาพ
1.2.1 ข้อมูลประชำกร

ทกุวัน
ทกุสัปดาห์
รายงานการ
ตรวจสอบ

ตค. 63 - กย. 64

ตค. 63 - กย. 64

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

ระดับหน่วยบริการ 
 - หนว่ยบริการส่งออกข้อมลู 43 แฟม้ ทกุวัน
 - ตรวจสอบ 43 แฟม้ ด้วยโปรแกรม OPPP 2010 ถ้าพบ Error ใหท้ าการแกไ้ขใน Hosxp 
JHCISใหถู้กต้อง
 - ส่ง 43 แฟม้ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใหอ้ าเภอ DHDC ทกุวัน

ทกุวัน
ทกุสัปดาห์
รายงานการ
ตรวจสอบ คปสอ.วังเหนอื



1) ส ารวจ ปรับปรุงข้อมลูพื้นฐานประชากร 
1.1) ส ารวจประชากรสัญชาติไทย PERSON TYPEAREA 1+2 เทยีบกบัฐานทะเบยีนราษฏร์ 
ส่วนต่างไมเ่กนิร้อยละ 3

คร้ังที่ 1
ก.พ.-ม.ีค.64

คร้ังที่ 2
ส.ค.-ก.ย.64

รพ.,ทกุรพสต.

คร้ังที่ 1
ก.พ.-ม.ีค.64

คร้ังที่ 2
ส.ค.-ก.ย.64

จ านวน แหล่งงบ

1.2) ปรับปรุงข้อมลูประชาชนในเขตรับผิดชอบ และที่มารับบริการในหนว่ยบริการนั้นๆ ถูกต้อง
 ประกอบด้วย
 - ข้อมลูเลขบตัรประชาชน (CID)
 - ค าน าหนา้ของสมณะ (พระสงฆ์)
 - สถานะภาพของสมณะ (พระสงฆ์)
 - ข้อมลูเพศ (SEX)
 - ข้อมลูวันเกดิ (BIRTH)
 - ข้อมลูสัญชาติ (NATION)
 - ข้อมลูสถานะ/สาเหตุการจ าหนา่ย (DISCHARGE)

ทกุไตรมาส รพ.,ทกุรพสต.

ตค. 63 - กย. 64

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



1.3) ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมลูแฟม้ประชาชน กบัแฟม้ที่อยู่
       - ปชก. TYPEAREA 1 ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น แฟม้ Home
       - ปชก. TYPEAREA 1 ที่อยู่ในเขตแต่ไมต่รงทะเบยีนบา้น บา้นที่มาอยู่จริง แฟม้ Home, 
ตามทะเบยีนบา้น แฟม้ Address
       - ปชก. TYPEAREA 2 ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น แฟม้ Home
       - ปชก. TYPEAREA 3 ตามบา้นที่มาอยู่จริง แฟม้ Home, ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น แฟม้ 
Address
       - ปชก. TYPEAREA 4 ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น/ที่ติดต่อได้ แฟม้ Address ทกุไตรมาส

จ านวน แหล่งงบ

1.4) ตรวจสอบประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ าซ้อน TYPEAREA 1, 3 กบัหนว่ยบริการอื่นๆ
   - ตรวจสอบข้อมลู Data Exchange 
   - ส ารวจพื้นที่หาข้อเทจ็จริง และปรับปรุงฐานข้อมลู HIS
   - หนว่ยบริการเจ้าของพื้นที่ รายงานผลการปฏบิติังานใหผู้้รับผิดชอบอ าเภอทราบ ทกุไตรมาส ทกุรพสต.

1.2.2 กำรพัฒนำแฟ้มบริกำร

ตค. 63 - กย. 64

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



1) ตรวจสอบความเชื่อมโยง ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกนัและเทา่กนัของกลุ่มแฟม้ผู้ปว่ยใน 43 แฟม้
 กบั 12 แฟม้
   - จ านวนผู้ปว่ย
   - จ านวนวันนอน วันที่รับ Admit วันที่ Discharge
   - บนัทกึแผนกที่รับผู้ปว่ย/วินจิฉัย ทกุต้องเปน็จริง
   - การใหร้ะหสัการวินจิฉัยโรค เวลาที่วินจิฉัยโรค
   - การใหร้หสัหตัถการ วันที่และเวลาการท าหตัถการ ราคา ค่าใช้จ่าย
   - รหสัยาและเวชภณัฑ์ จ านวนที่จ่าย ราคา วันที่เร่ิมใหย้า
   - ข้อมลูการรับ-ส่งรักษาต่อ (ฟวิด์ ที่เกี่ยวข้องกบัการ Refer)
   - ข้อมลู DRG, RW, ADJWR, สิทธิก์ารรักษาพยาบาล

1คร้ัง/เดือน รพ.,ทกุรพสต.

2) ส่งข้อมลูข้อมลู 12 แฟม้ เว็บ CMI เขต 1 และ สสจ. ไมเ่กนิวันที่ 10 ของทกุเดือน
1คร้ัง/เดือน รพ.วังเหนอื ตค. 63 - กย. 64

จ านวน แหล่งงบ

2) IT, PM, User ร่วมกนัตรวจสอบความเชื่อมโยงข้อมลูแฟม้ Diag_OPD (วินจิฉัย Z34-Z35), 
แฟม้ ANC, แฟม้ Prenatal ในโปรแกรม Hosxp JHCIS มจี านวนถูกต้อง สัมพนัธ์เชื่อมโยงกนั 
หากไมต่รงกนัใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ขข้อมลูที่ไมถู่กต้อง ส่งข้อมลูที่แกไ้ขเข้าสู่ระบบ HDC 1คร้ัง/เดือน รพ.,ทกุรพสต.

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



3) IT, PM, User ร่วมกนัตรวจสอบความเชื่อมโยงข้อมลูแฟม้ Diag_IPD (O80-O84), แฟม้ 
Labor, แฟม้ Newborn ในโปรแกรม Hosxp JHCIS มจี านวนถูกต้อง สัมพนัธ์เชื่อมโยงกนั หาก
ไมต่รงกนัใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ขข้อมลูที่ไมถู่กต้อง ส่งข้อมลูที่แกไ้ขเข้าสู่ระบบ HDC 1คร้ัง/เดือน รพ.,ทกุรพสต.

4) PM ก ากบั ติดตาม หนว่ยบริการในการจัดท ารายงานการคลอด ในสถานบริการ และในพื้นที่
เขตรับผิดชอบ ส่งรายงานใหอ้ าเภอและจังหวัด 1คร้ัง/เดือน รพ.,ทกุรพสต.

1.2.4 กำรพัฒนำแฟ้มข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD)

1) CM อ าเภอตรวจสอบข้อมลูการขึ้นทะเบยีนผู้ปว่ย NCD ของจังหวัด และอ าเภอ ในระบบ 
Data Exchange คืนข้อมลู 1คร้ัง/เดือน 12 คร้ัง

2) IT และ CM ตรวจสอบผู้ปว่ยที่ได้รับการวินจิฉัย NCD แฟม้ Diag_OPD, Diag_IPD ใน  
Hosxp JHCISที่ยังไมไ่ด้ขึ้นทะเบยีนแฟม้ Chronic ใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ข และขึ้นทะเบยีน ทกุ
ราย และตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตกบัแฟม้ Death และแฟม้ Person ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

1คร้ัง/เดือน 12 คร้ัง

จ านวน แหล่งงบ

ตค. 63 - กย. 64

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

ตค. 63 - กย. 64



3) ผู้รับผิดชอบงานระดับหนว่ยบริการติดตามเยี่ยมบา้น รักษา ฟื้นฟ ูใหก้ารช่วยเหลือ และ
รายงานการช่วยเหลือเข้าสู่ระบบสารสนเทศ Hosxp JHCIS และระบบ COC
   - แฟม้ Service และกลุ่มแฟม้ผู้ปว่ยนอก
   - แฟม้ Community Service
   - แฟม้ Community Activity
   - โปรแกรม COC

ทกุราย

ทกุสัปดาห ์

เปา้หมายการลง
บนัทกึการเยี่ยม
บา้นกลุ่มเส่ียง 

กลุ่มปว่ย 100 %

12 คร้ัง ตค. 63 - กย. 64

1.2.5 กำรพัฒนำคุณภำพกำรวินิจฉัยโรคและกำรให้สำเหตุกำรตำย
1) IM, MRA มกีารตรวจคุณภาพเวชระเบยีน การควบคุม ก ากบั ติดตามการตรวจ Audit การ
แกไ้ข แฟม้ผู้ปว่ยนอก แฟม้ผู้ปว้ยใน ของหนว่ยบริการ มกีารรายงานผลการตรวจสอบ แผนการ
แกไ้ขปญัหาที่พบในที่ประชุมระดับอ าเภอ และส่งผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนใหจ้ังหวัด

ทกุเดือน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

 ร้อยละ 90
12 คร้ัง ตค. 63 - กย. 64

2) คณะกรรมการ MRAทวนสอบหาสาเหตุการตายกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล/แพทย์ออก
ชันสูตรพลิกศพ พร้อมทั้งมกีารเกบ็รวบรวมรายงานการให้/การทวนสอบไว้เปน็หลักฐาน

ทกุราย

ตค. 63 - กย. 64

2. โรงพยาบาลวังเหนือได้รับการพัฒนาเป็น Smart Hospital

จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนนิการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



2.1 โรงพยาบาลวังเหนอื มรีะบบคิวที่เหมาะสมกบับริบทพื้นที/่คิวแยกเฉพาะจุดบริการคลินกิ/
คิวออนไลน์/ จอแสดงล าดับคิว

จุด OPD,
จุด เอก็ซเรย์,

จุด หอ้งปฏบิติัการ,
จุด หอ้งยา การเงิน

ตค. 63 - กย. 64

2.2 โรงพยาบาลวังเหนอื ปรับระบบการนดัหมายใหม้กีารนดัเหล่ือมเวลา แสดงเวลานดัหมาย
ชัดเจน หรือมลี าดับขั้นตอนการนดัหมายระบชุัดเจนในใบนดัหมายผู้ปว่ยคร้ังต่อไป

 
ใบนดัทกุใบ

ตค. 63 - ธค. 64

2.3 โรงพยาบาลวังเหนอื มนีโยบายยกเลิกการเรียกรับส าเนาบตัรประชาชน มกีารใช้เคร่ืองอา่น
บตัรประชาชนส าหรับผู้ใหบ้ริการ และผู้รับบริการ ทกุจุดบริการ และจัดเกบ็ข้อมลูเวชระเบยีน
ผู้ปว่ยด้วยรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ (EMR) และมกีารใช้ใบส่ังยาในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ทกุหอ้ง
ตรวจ

ยกเลิกเรียกเกบ็
ส าเนาบตัร 100 %

ตค. 63 - กย. 64

2.4 โรงพยาบาลวังเหนอื มแีละใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ในการบริหาร
จัดระบบงาน Back Office

 อย่างนอ้ย 1 
ระบบ รพ.วังเหนอื

 - จัดอบรมเจ้าหนา้ที่โปรแกรม GTW Back office ท าเอกสารส่ิงพมิพ ์เกบ็ในรูปแบบดิจิตอล 
ทดแทนเอกสาร เช่น เอกสารการประชุม เอกสารรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ใบลา การจองหอ้ง
ประชุมฯลฯ 1 คร้ัง / 50 คน คปสอ.วังเหนอื 14,400       UC ร.พ. มคี. 63

จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนนิการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



2.5โรงพยาบาลวังเหนอื พฒันาระบบ Hosxp ใหส้ามารถเชื่อมโยงข้อมลูของเคร่ืองมอืแพทย์ได้
แบบอตัโนมติั เช่น เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองชั่งน้ าหนกั วัดส่วนสุง เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ ระบบ
เอก็ซเรย์ ฯลฯ

 
อย่างนอ้ย 3 ระบบ

รพ.วังเหนอื ตค. 63 - กย. 64

3. การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ/คลนิิกหมอครอบครัว จงัหวัดล าปาง มแีละใชร้ะบบ
สารสนเทศในการบันทึกขอ้มลู

3.1 โรงพยาบาลแมข่่ายพฒันาระบบสารเทศส าหรับการใหบ้ริการในปฐมภมู ิ(PCU)
2 แหง่ pcu ร่อง

เคาะ,ทุ่งฮ้ัว
ร่องเคาะ,ทุ่งฮ้ัว พย. 63 - กย. 64

1) คณะกรรมการ CIO ระดับอ าเภอ ร่วมกนัวิเคราะห ์ศึกษา และวางแผนการจัดการระบบสาร
เทศส าหรับการใหบ้ริการในปฐมภมู ิ(PCU) ก าหนดบญัชีทรัพยากร เวชภฑัณ์ ที่ใช้ในหนว่ยปฐมภมูิ

1 คร้ัง คปสอ.วังเหนอื พย. 63 - มค. 64

2) โรงพยาบาลวังเหนอืจัดเตรียมอปุกรณ์การบริหารเครือข่ายส าหรับการเชื่อมโยงระบบ VPN 
หนว่ยปฐมภมูมิายังHosxp ติดต้ังระบบความปลอดภยั และก าหนดรหสัผู้ใช้งานในผู้เกี่ยวข้อง 
และทดสอบระบบสารเทศส าหรับการใหบ้ริการในปฐมภมู ิ(PCU)

2 แหง่ ร่องเคาะ
,ทุ่งฮ้ัว

ร่องเคาะ,ทุ่งฮ้ัว มค. 64- กย. 64

จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนนิการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



3) ทบทวน ติดต้ัง ทดสอบระบบการใช้โปรแกรม Thai Refer ในหนว่ยงานปฐมภมู ิและก าหนด
ผู้รับผิดชอบการส่ง Refer กรณีเกณฑ์ศักยภาพของ รพ.สต. และก าหนดผู้รับผิดชอบการลงรับ
ผู้ปว่ย ก าหนดคิวส่งผู้ปว่ยเข้าหอ้งตรวจคลินกิปฐมภมู ินั้นๆ

1คร้ัง คปสอ.วังเหนอื ตค. 63

4) Admin IT ที่ดูแลระบบ Hosxp โรงพยาบาลวังเหนอื เพิ่มคลินกิแผนก ปฐมภมู ิตามรหสั PCU
 ที่ขึ้นทะเบยีนการจัดต้ังหนว่ยบริการปฐมภมูแิละเครือข่ายฯ ตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภมู ิพ.ศ.
 2562

1คร้ัง ร่องเคาะ,ทุ่งฮ้ัว มค. - กย. 64

5) ประมวลผล และรายงานผู้บริหาร 1คร้ัง/เดือน 12 คร้ัง ตค. 63 - กย. 64
4.เพ่ิมสมรรถนะด้าน Digital Completency ของเจา้หน้าที่
1.ส่ือสารประชาสัมพนัธ์การเรียนรู้ออนไลน ์ผ่านเว็บ thaimooc.org จนท.คปสอ.

ลงทะเบยีน
 ร้อยละ 90 คปสอ.วังเหนอื ต.ค.-ธ.ค. 63

2. รายงานข้อมลู Digital competency ของบคุลากรในคปสอ.วังเหนอื  เรียนรู้ครบ
หลักสูตร

และได้ใบประกาศ 
ร้อยละ 75 

คปสอ.วังเหนอื ม.ค.-ม.ีค 64

3.จัดอบรม บคุลากรในหวัข้อการพฒันา Digital competacy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้
ประโยชนจ์ากระบบเทคโนโลยีในการพฒันางานของเจ้าหนา้ที่ รพ.วังเหนอื

จนท.120 คน คปสอ.วังเหนอื 22,800        ม.ค.-ม.ีค 65

       37,200 UC ร.พ.



ทมีน า

ทมีน า

แผนปฎบัิติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ......วังเหนือ..........................................จังหวัดล าปาง

ผู้รับผิดชอบ



ทมีน า/
ทมีบริหาร
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ



ทมีน า

ทมีน า
ทมีน า

ทมีมาตรฐาน

ทมีน า 
ทมีFA

ผู้รับผิดชอบ



ทมีน าระดับกลาง

ทมีน าระดับกลาง

ทมีน าระดับกลาง

ศูนย์คุณภาพ

ทมีน า

ทมีน า

ทมีน า

ศูนย์คุณภาพ

ทมีน า

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฎบัิติการสาธารณสขุจงัหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.วังเหนือ จงัหวัดล าปาง

ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มงานประกนั

และ การเงิน

ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ



คุณภมูนิทร์/คุณ
ธัญชิตา

คุณภมูนิทร์/คุณ
ธัญชิตา

แผนปฎบัิติการสาธารณสขุจงัหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.วังเหนือ   จงัหวัดล าปาง

ผู้รับผิดชอบ



คุณภมูนิทร์/คุณ
ธัญชิตา

คุณภมูนิทร์/คุณ
ธัญชิตา

คุณภมูนิทร์/คุณ
ธัญชิตา

คุณภมูนิทร์/คุณ
ธัญชิตา

คุณภมูนิทร์/คุณ
ธัญชิตา

ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของจังหวัด อ าเภอและหนว่ยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมลู    มขี้อมลูสารสนเทศ ครบถ้วนถูกต้อง นา่เชื่อถือ เปน็
ปจัจุบนั และน าไปใช้ประโยชนไ์ด้

2. ข้อมลูมคุีณภาพตามโครงสร้าง 43 แฟม้

3. โรงพยาบาลทกุแหง่ด าเนนิการ Digital Transformation

4.  โรงพยาบาลทกุแหง่พฒันาเปน็ Smart Hospital ( Queue, Less paper )

ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : ขอ้มลูประชากรเทียบทะเบียนราษฎร์ สว่นต่าง (< 3 %) 1.45%

คปสอ....................วังเหนือ........................................จงัหวัดล าปาง
แผนปฎบัิติการสาธารณสขุภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์สาธารณสขุ จงัหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)



คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

คณะกรรมการCIO

คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

IT

คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

ผู้รับผิดชอบ



 PM,IT

คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

ผู้รับผิดชอบ



คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ



แสงเดือน

คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

ผู้รับผิดชอบ



คณะกรรมการ
CIO=>CM, PMงาน 

NCD,IT

ผู้รับผิดชอบ



คณะกรรมการ
CIO=>CM, PMงาน 

COC,IT 
คณะกรรมการ 
palliative care

คณะกรรมการ
CIO=>CM, PMงาน 

MRA,IT

ผู้รับผิดชอบ



คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

ผู้รับผิดชอบ



คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT

ผู้รับผิดชอบ



คณะกรรมการ
CIO=>CM, PM,IT
























































