
งาน พัฒนาบุคลากร
ตัวช้ีวัดพร้อมค่าเป้าหมาย   1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการ  พัฒนาอย่างน้อย  3 วัน/ป/ีคน

จ านวน แหล่งงบ
1 รหัสโครงการ 070301

1. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระหว่างประจ าการตาม เจ้าหน้าที่ทกุคน คณะกรรมการ HRD

   แผนการพัฒนา บุคลากร
1.1 ทบทวนคณะกรรมการพฒันาก าลังคน (HRD)
1.2 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  โดยมีกระบวนการประเมิน / วิเคราะห์ส่วน

     ขาด และวางแผนพัฒนาตามส่วนขาดของบุคลากร หลักสูตรสนับสนุน มีดังนี้

กลุ่มผู้บริหาร

1. อบรมหลักสูตรรผู้บริหารระดับต้น (ผ.บ.ต.) หวัหน้างาน ER 1 คน 25,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัดี

หวัหน้างาน LR 1 คน 25,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ยุพร

หวัหน้างาน IPD 1 คน 25,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัเพญ็

พยาบาลกลุ่มเวชฯ 1 คน 25,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ณัฐรดา

พยาบาลจิตเวช 1 คน 25,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 เบญญาภา

แพทย์แผนไทย 1 คน 25,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 จิราภรณ์

ผอ.รพ.สต. 2 คน 25,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 พรชัย, สกลสุภา

รวม 175,000.00 UC รพ.

หน่วยงานการแพทย์
1. ประชุมวชิาการ
1.1 ประชุมอบรมด้านระบาดวทิยา แพทย์ 1 คน 10,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 พชิญพร
1.2 ประชุมอบรมด้านจิตเวช แพทย์ 1 คน 10,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 พนัธกานต์
1.3 ประชุมอบรมด้านเอกสารเวชระเบยีน แพทย์ 1 คน 10,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 ภาวดิา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณตามแผนงานประจ าสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2566
คปสอ วังเหนือ จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

(ระบุให้ชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ



1.4 ประชุมอบรมประชุมอบรมด้านศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์โรค
ทั่วไป

แพทย์ 1 คน 10,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 ทศพร

1.5 ประชุมอบรมด้านอายุรศาสตร์ฉุกเฉินและโรคติดเชื้อ แพทย์ 1 คน 10,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 เจติยา
1.6 ประชุมอบรมด้านแม่และเด็ก แพทย์ 1 คน 10,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 สุทวิสั

รวม 60,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานทันตกรรม
1. ประชุมวชิาการ
1.1  ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2565/2 และการประชุมปรับปรุง
ความรู้

ทนัตแพทย์ 1คน 8,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 ทพ. 1

      วชิาการทั่วไปทนัตแพทยสมาคม
1.2 ประชุมอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองทนัตกรรมในโรงพยาบาล ทนัตแพทย์ 1คน 8,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 ทพ. 2
1.3 ประชุมวชิาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลฯ

ทนัตแพทย์ 1คน 8,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 ทพ. 3

1.4 ประชุมวชิาการประจ าปสีมาคมทนัตาภบิาลเร่ืองการด าเนินงาน
ทนัต-

เจ้าพนักงานทนัต- 12,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 จพ.ทนัตฯ 1 และ 2

      สาธารณสุข สาธารณสุข 2 คน
1.5 ประชุมอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทนัตแพทย์ ผู้ช่วยทนัตแพทย์ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 ผู้ช่วยทพ. 1
2. ศึกษาต่อในหลักสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวชิาทนัตกรรมหตัถการ ทนัตแพทย์ 1 คน - ปงีบ 2566 จิรายุ

รวม 41,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค
1. อบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ปว่ย

เภสัชกร 1 คน 35,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 จุรีพร

    แบบประคับประคอง
2. อบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช เภสัชกร 1 คน 8,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 กฤตพจน์
3. อบรมเภสัชกรรมปฐมภมูิ เภสัชกร 1 คน 8,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 กิตติพงศ์
4. อบรมการพฒันาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จพ.เภสัชกรรม 1 คน 8,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 รัชย์จิรา
5. อบรมเร่ือง กฏหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน
 ป ี2565

จพ.เภสัชกรรม 1 คน 8,000.00 UC รพ. 26-28 ต.ค. 65 กันยา

    รุ่นที่ 2
6. อบรมระเบยีบพสัดุในงานจัดซ้ือ เภสัชกร 1 คน 16,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 อารีรัตน์



จพ.เภสัชกรรม 1 คน พะยอม
รวม 83,000.00 UC รพ.

กลุ่มงานการพยาบาล
1. ประชุมวชิาการ

ประชุมวชิาการประจ าป ีชมรมผุ้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 7 คน 50,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 อาคม

ประชุมพฒันาศักยภาพผุ้บริหารทางการพยาบาล (หวัหน้างานใหม)่ 4 คน 20,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 อาคม
อบรมหวัหน้าพยาบาล 1 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 อาคม

รวม 80,000.00 UC รพ.
งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก
1.พฒันาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ
1.1 เข้าร่วมประชุมและรับทราบนโยบายจากหวัหน้ากลุ่มงานงานเพื่อ
จัดต้ังแผน

เจ้าหน้าที่ OPD ทกุคน

1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายใหเ้จ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
1.3 ร่วมจัดแผนบริหาร บริการ วชิาการของหน่วยงาน ปฏบิติัตาม
แผนที่วางไว้
2. พฒันาคุณภาพบคุลากรทางการพยาบาล
2.1 ร่วมกันค้นหาความต้องการในการฝึกอบรมของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ OPD ทกุคน
2.2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช
ปฏบิติัทั่วไป

เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 45,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุทธรัิตน์

     (การรักษาโรคเบื้องต้น)
2.3 จัดบคุลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟพูยาบาลเวชปฏบิติั เจ้าหน้าที่ OPD 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ธนัยพตั, ศรัญญา
2.4 ประชุมเชิงปฏบิติัการประชุมป ีNCD Forum DM เจ้าหน้าที่ OPD 3 คน 15,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุพรรณ, ธนัยพตั, สายชล
2.5 อบรม Case Manager DM เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 50,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กรุณา
2.6 อบรมการดูแลผู่ปว่ย ARV เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศรัญญา
2.7 อบรม Advance Foot care เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สายชล
2.8 จัดบคุลากรเข้ารับการอบรมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย service
 plan



     - อบรม ตา เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศรัญญา
     - อบรม มะเร็ง เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กาญจนา
     - อบรม TB เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 นภดล
     - อบรม ไตวายเร้ือรัง เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุพรรณ
     - อบรม เบาหวานและความดันโลหติสูง เจ้าหน้าที่ OPD 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ธนัยพตั, สายชล
     - อบรม COPD เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สาวติรี
     - อบรม Warfarin เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุภาภรณ์
     - อบรม Stroke/MI เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุภาภรณ์
     - อบรม การประเมินผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กาญจนา
     - อบรม/ประชุมงานวชิาการงานวจิัย เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กาญจนา
2.9 อบรมพฒันาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล เจ้าหน้าที่ OPD 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ธนัยพตั

รวม 190,000.00 UC รพ.
งานการพยาบาล ผู้ป่วยใน
• ประชุมวชิาการ
1. อบรมการดูแลผู้ปว่ย
1.1 การพยาบาล Palliative  care พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัเพญ็, พรฤดี
1.2 การพยาบาล Intermediate  care พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุภทัรา
1.3 อบรมการดูแลผู้ปว่ยระยะกลาง Intermediate  care หลักสูตร 
5 วนั

พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุภทัรา

1.4 ฝึกปฏบิติัการดูแลผู้ปว่ยใช้ Bird s ventilator หลักสูตร 5 วนั 
(รพศ.ล าปาง)

พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กาญจนาพร, รัตนาวดี

1.5 อบรมการบริหารยา พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กัลยา
1.6 การพยาบาลผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ลัดดาวลัย์
1.7 อบรมเร่ือง Wound  Management/การพยาบาลผู้ปว่ยคาสาย
และทอ่ต่างๆ

พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กชพร, ยุภา

1.8 อบรมการพยาบาลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองและหวัใจ พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุทธดา, กาญจนาพร
2. อบรมบนัทกึทางการพยาบาล พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุภทัรา, ดรุณี
3. อบรมการดูแลเคร่ืองมือทางการแพทย์ พยาบาลวชิาชีพ 1 คน   บรูณาการแผนงานของคณะกรรรมการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั รพ .วงัเหนือ สิรวชิญ์
4. อบรม I.C. RN+NA 17 คน - มิ.ย. 66 วนัเพญ็
5. อบรม Advanced  CPR พยาบาลวชิาชีพ 13 คน - ม.ค. - ต.ค.66 วนัเพญ็



6. อบรม Basic  CPR ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 คน - ม.ค. - ต.ค.66 วนัเพญ็
7. ซ้อมแผนอุบติัเหตุ RN+NA 17 คน - เม.ย. 66 วนัเพญ็
8. ซ้อมแผนระงับอัคคีภยั RN+NA 17 คน - เม.ย. - พ.ค. 66 วนัเพญ็

9. ประชุม/อบรม ในหวัเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาคุณภาพบริการ/
RN+NA 17 คน - ต.ค.65 - ก.ย.66

วนัเพญ็

    พฒันาบคุลากร ในหน่วยงาน

10. อบรมฟื้นฟคูวามรู้วชิาการด้านบริหารการพยาบาลของหวัหน้างาน พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 5,000.00 UC รพ. มิ.ย. - ก.ค. 66 วนัเพญ็

• พฒันาระบบการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of Care) กลุ่มผู้ปว่ย 
IMC

ผู้รับผิดชอบงาน
บริการ

อ าเภอวงัเหนือ
วนัเพญ็

   (Intermediate  Care), ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง และผู้ปว่ย Palliative  
care

พยาบาลรพ.สต. 10
 คน,

   อย่างมีคุณภาพ
สสอ. 1 คน  และ

จนท.
1. ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการ คือ  รพ.วงัเหนือ 10 คน - พ.ย. 65 วนัเพญ็
คณะกรรมการดูแลผู้ปว่ยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) คป
สอ.วงัเหนือคณะกรรมการดูแลผู้ปว่ยระยะสุดทา้ย (Palliative Care) คปสอ.วงั
เหนือ
2. ประชุมพฒันาระบบการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of Care) กลุ่ม
ผู้ปว่ย IMC

ผู้รับผิดชอบงาน
บริการ บรูณาการแผน ย.2 ม.ค. 66 วนัเพญ็

    (Intermediate  Care), ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง และผู้ปว่ย Palliative 
care

พยาบาลรพ.สต. 10
 คน,

    อย่างมีคุณภาพ
สสอ.1คน  และจนท.

3. ก าหนดแนวทางการท างาน, จัดท ามาตรฐาน/ CPG รพ.วงัเหนือ 10 คน - ธ.ค. 65 วนัเพญ็
4. นิเทศติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง - ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัเพญ็
5. เปน็พี่เล้ียง/ ใหค้ าปรึกษา  ประสานงาน ด้านการดูแลผู้ปว่ยฯ - ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัเพญ็
6. ติดตามการเยี่ยมบา้นโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ - ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัเพญ็
7. จัดประชุม และติดตามตัวชี้วดั เพื่อประเมินผลการท างาน - ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัเพญ็



8. มีการคืนข้อมูลการดูแลผู้ปว่ยฯ ใหท้มีและชุมชน - ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัเพญ็
รวม 75,000.00 UC รพ.

งานการพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
1. พฒันาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ เจ้าหน้าที่ ER ทกุคน
1.1 เข้าร่วมประชุมและรับทราบนโยบายจากหวัหน้ากลุ่มงานงานเพื่อ
จัดต้ังแผน
1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายใหเ้จ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
1.3 ร่วมจัดแผนบริหาร บริการ วชิาการของหน่วยงาน ปฏบิติัตาม
แผนที่วางไว้
2. พฒันาคุณภาพบคุลากรทางการพยาบาล เจ้าหน้าที่ ER ทกุคน
2.1 ร่วมกันค้นหาความต้องการในการฝึกอบรมของหน่วยงาน
2.2 อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎบิติัฉุกเฉิน 
(Program of

เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 65,000.00 UC รพ. พ.ย.65 - ต.ค.66 วนัดี

     Nursing Specialty in Emergency Nurse Practitioner / ENP)
2.3 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช
ปฏบิติัทั่วไป

เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 45,000.00 UC รพ. มี.ค.65 - ต.ค.66 ภาคภมูิ

     (การรักษาโรคเบื้องต้น)

2.4 จัดบคุลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟพูยาบาลเวชปฏบิติั เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศรีพรรณ์
2.5 จัดบคุลากรเข้ารับการอบรมตามแผนการอบรมของโรงพยาบาล 
ได้แก่

เจ้าหน้าที่ ER 9 คน 0.00 ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัดี

     ACLS, IC, อบรมซ้อมแผนอัคคีภยั 5ส, HA, CQI
2.6 จัดบคุลากรเข้ารับการอบรมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย service
 plan
      - อบรม ACLS เจ้าหน้าที่ ER 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ปรียานุช, ณัฐวรรณ
      - อบรม stroke เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 อภวิรรณ
      - อบรม MI เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ทพิวรรณ์
      - อบรม trauma เจ้าหน้าที่ ER 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 นิรดา, สุรีย์พร
      - อบรม sepsis เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 วชัรี
      - อบรม IS เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ภาคภมูิ



      - อบรม Head injury เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 นิรดา
      - อบรม พษิสุนัขบา้ เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 สุรีย์พร
      - อบรม สาเหตุการตาย เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศรีพรรณ์
      - อบรม ชันสูตรพลิกศพ เจ้าหน้าที่ ER 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ภาคภมูิ
      - อบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre Hospital 
trauma Life

เจ้าหน้าที่ ER 2  คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 วนัดี, อุเทน

Support (PHTLS)
      - การดูแลผู้ปว่ยจิตเวชฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ ER 2  คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ภาคภมูิ, ณัฐวรรณ

รวม 190,000.00 UC รพ.
งานการพยาบาลห้องผ่าตัด
1. ประชุมวชิาการประจ าป ี(ชมรมพยาบาล) พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 5,000.00 UC รพ. มิ.ย. - ส.ค. 66 ปิ่นฟา้
2. อบรมฟื้นฟงูานการพยาบาลหอ้งผ่าตัด พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ปงีบ 2566 ปิ่นฟา้

รวม 10,000.00 UC รพ.
งานการพยาบาลผู้คลอด
1. ส่งอบรมและซ้อมแผนในสถานการณ์คลอดฉุกเฉิน 3 คน / 1 คร้ัง รพ. ล าปาง -  พ.ค. 66 นพ.สุทวิสั, นงนุช, 

พยบ.ER
2. ประชุมวชิาการงานอนามัยแม่และเด็กเขต 1 4 คน / 1คร้ัง พะเยา 4,000.00 UC รพ.  มิ.ย. 66  นพ.สุทวิสั, ยุพร,

นงนุช, พยบ.ER
2.4 อบรมภาวะฉุกเฉินมารดาและทารก 2 คน / 1 คร้ัง รพ.ล าปาง 10,000.00 UC รพ.  ส.ค. 66 นงนุช, พยบ.ER

รวม 14,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 - MTC-LA-01 : มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และ
เคร่ืองมือส าคัญใน

1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กันเกรา, จิราภรณ์,

   การพฒันาคุณภาพ ณัฐกัน, จันทร์พร
 - MTC-LA-09 : เคร่ืองมือทางหอ้งปฏบิติัการ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66
 - MTC-LA-08 plus : การประกันคุณภาพทางหอ้งปฏบิติัการ ตาม
มาตรฐาน

1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66

 - MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงาน
เทคนิค

1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66



   การแพทย์ ฉบบัป ี2566
หมายเหตุ : กรณีเปล่ียนหวัข้ออบรม จะมีการพจิารณาอบรมเร่ืองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพ รวม 20,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานรังสีวิทยา
1. ประชุมวชิาการ
ประชุมวชิาการด้านรังสีวทิยา 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ภมูิภณัฏฐ์

รวม 5,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
1. ประชุมวชิาการ
การพฒันาวชิาการและศักยภาพบคุลากรงานวชิาการทาง
กายภาพบ าบดั

นักกายภาพบ าบดั
27,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 นพดล, จารว,ี กุลธดิา

อบรมความรู้วชิาการทางด้านกายภาพบ าบดั จ านวน 3 คน
1.1 กายภาพบ าบดัในผู้ปว่ยกล้ามเนื้อและพงัผืด
1.2 กายภาพบ าบดัในผู้ปว่ยภาวะปวดคอ
1.3 กายภาพบ าบดัในผู้ปว่ย IMC

รวม 27,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
1. ประชุมวชิาการ
การพฒันาวชิาการและศักยภาพบคุลากรงานวชิาการทางแพทย์แผน
ไทย
อบรมความรู้วชิาการทางด้านแพทย์แผนไทย การฝึกอบรมความรู้
และทกัษะทาง

แพทย์แผนไทย
18,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 จิราภรณ์, พรียา

วชิาชีพ จ านวน 2 คน
รวม 18,000.00 UC รพ.

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ประชุมวชิาการ 3 คน เวยีงทองธานี 28,000.00 UC รพ.  ก.ค. - ส.ค. 66 เบญญาภา
  - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมวชิาการงานยาเสพติดแหง่ชาติ ปลีะ 
1 คร้ัง

เกรียงไกร

  - การน าเสนอผลงานทางวชิาการด้านยาเสพติดและจิตเวช ดาราวรรณ



รวม 28,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานบริการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
1. ประชุมวชิาการผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ณิชชา

2. อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 45,000.00 UC รพ. ณัฐรดา

3. ประชุมงานวจิัย/น าเสนอผลงานวจิัย พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 10,000.00 UC รพ. ณิชชา, ณัฐรดา
4. การอบรมฟื้นฟอูงค์ความรู้วชิาชีพสาธารณสุขชุมชน นวก.สาธารณสุข 5 คน 25,000.00 UC รพ. ญาณกร, อภสิรา, 

สวชิญา
กัญญาภทัร, 
ววิฒันาการ

5. การอบรมระบาดวทิยา (Advance) นวก.สาธารณสุข 1 คน 30,000.00 UC รพ. ววิฒันาการ
6. การอบรมระบบบ าบดัน้ าเสีย นวก.สาธารณสุข 1 คน 5,000.00 UC รพ.  กัญญาภทัร,

ผู้ช่วยจนท.สธ. 1 คน ฐิติพงษ์
7. การอบรมระบบประปา นวก.สาธารณสุข 1 คน 5,000.00 UC รพ.  กัญญาภทัร,

ผู้ช่วยจนท.สธ. 1 คน ฐิติพงษ์
8. อบรมระบบการจัดการขยะ นวก.สาธารณสุข 1 คน 5,000.00 UC รพ.  กัญญาภทัร,

ผู้ช่วยจนท.สธ. 1 คน ฐิติพงษ์
9. อบรมผู้ปฏบิติังานระบบบ าบดัน้ าเสีย ผู้ช่วยจนท.สธ. 1 คน 5,000.00 UC รพ.  ฐิติพงษ์,

พนักงานบริการ 1 คน ชวน
10. อบรมผู้ปฏบิติังานระบบประปา ผู้ช่วยจนท.สธ. 1 คน 5,000.00 UC รพ.  ฐิติพงษ์,

พนักงานบริการ 1 คน ชวน
11. การลงข้อมูล/ระบบ IT ในงานบริการด้านปฐมภมูิ ผู้ช่วยจนท.สธ. 1 คน 5,000.00 UC รพ.  ฐิติพงษ์
12. อบรม I.C จนท.กลุ่มเวชฯ 11 คน 0.00 ณิชชา
13. อบรม Advanced  CPR พยาบาลวชิาชีพ 3 คน 0.00 ณิชชา
14. อบรม Basic  CPR จนท.กลุ่มเวชฯ 8 คน 0.00 ณิชชา
15. ซ้อมแผนอุบติัเหตุ จนท.กลุ่มเวชฯ 11 คน 0.00 ณิชชา
16. ซ้อมแผนระงับอัคคีภยั จนท.กลุ่มเวชฯ 11 คน 0.00 ณิชชา



17. ประชุม/อบรม ในหวัเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาคุณภาพ
บริการ/

จนท.กลุ่มเวชฯ 11 คน 0.00 ณิชชา

พฒันาบคุลากร ในหน่วยงาน
รวม 145,000.00 UC รพ.

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
1. ประชุมวชิาการ
   การพฒันาวชิาการและศักยภาพบคุลากร งานวชิาการทาง
โภชนาการ
1.1 อบรมความรู้วชิาการทางด้านโภชนาการ สมาคมนักก าหนด
อาหารแหง่

นักโภชนาการ 1 คน กทม.
7,000.00 UC รพ. เม.ย.66 - พ.ค.66 วราลักษณ์

     ประเทศไทย
1.2 การพฒันาวชิาการและศักยภาพบคุลากร งานวชิาการทาง
โภชนาการ

นักโภชนาการ 1 คน
0.00 พ.ย. 65 วราลักษณ์

     เขตสุขภาพที่ 1

1.3 การวจิัยด้านโภชนาการและการดิจิตัลแพลตฟอร์มด้านโภชนาการ นักโภชนาการ 1 คน ศูนย์อนามัยเขต 1
0.00 ธ.ค. 65 วราลักษณ์

     ศูนย์อนามัยเขต 1
รวม 7,000.00 UC รพ.

งาน IC
1. พฒันาบคุคลากร
1.1 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปว่ยโรคติดเชื้อและ
การควบคุม

ICN 50,000.00 UC รพ. ม.ค.66 - พ.ค.66 บศุรา ICN

     การติดเชื้อในสถานพยาบาล 4 เดือน
1.2 อบรมเฉพาะทาง ICWN ระยะด าเนินการ 2 สัปดาห์ ICWN 3,500.00 UC รพ. ก.ค. 66 บศุรา/ICWN
1.2 อบรมงานจ่ายกลาง ของชมรมจ่ายกลางแหง่ประเทศไทยหรืองาน
จ่ายกลาง งานจ่ายกลาง 2,

5,000.00 UC รพ.
พ.ค. 66

บศุรา/ICWN

     สัญจรภาคเหนือ รพ.สต. 10, ICN=1
2. วชิาการ



2.1 อบรมฟื้นฟคูวามรู้เชิงปฏบิติัการการปอ้งกันและควบคุม การติด
เชื้อใน

จนท. คปสอ. วงัเหนือ
24,000.00 UC รพ. ก.ค. 66 บศุรา/ICWN

     โรงพยาบาลโดยวทิยากรหรือ ICN 200 คน
2.2 ฟื้นฟคูวามรู้เชิงปฏบิติัการ งานจ่ายกลางแก่ จนท. จนท.รพ./รพสต. 10 แหง่ 2,000.00 UC รพ. ก.ค. 66 บศุรา/ICWN
2.3 ฟื้นฟคูวามรู้เชิงปฏบิติัการด้านการปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อ
แก่แม่บา้น

จนท.คปสอ.วงัเหนือ 2,000.00 UC รพ. ก.ค. 66 บศุรา/ICWN

     งานครัว พนักงานเก็บขยะ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องงานปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อ
3.1 กิจกรรมวนัล้างมือโลก ICN 2,000.00 UC รพ. ต.ค. 65 บศุรา/ICWN
4. กิจกรรมอื่นๆ
4.1 อบรม Advanced CPR ICN
4.2 อบรม Basic CPR จนท.งานจ่ายกลาง
4.3 ซ้อมแผนอุบติัเหตุ ICN/จนท.งานจ่ายกลาง
4.4 ซ้อมแผนระงับอัคคีภยั ICN/จนท.งานจ่ายกลาง
4.5 ประชุม/อบรม ในหวัเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาคุณภาพ
บริการ/พฒันา

ICN/จนท.งานจ่ายกลาง

     บคุลากร ในหน่วยงาน
รวม 88,500.00 UC รพ.

หน่วยงานศูนย์คุณภาพ (QIC)
ประชุมวิชาการ

1 EL002 : ความรู้พื้นฐานส าหรับการพฒันาคุณภาพ 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศูนย์คุณภาพ
2 EL006 : มาตรฐาน HA Part 1-3 ผู้ปว่ย/ผู้รับผลงาน 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ทมี PCT
3 EL003 : มาตรฐานส าคัญจ าเปน็ต่อความปลอดภยั 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ทมี  RM
4 EL013 : การท า Service Profile เพื่อการพฒันาคุณภาพใน 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กฤตชญา

หน่วยงาน ที่เข้มแข็ง
5 EL016 : การจัดการระบบบ าบดัน้ าเสียในโรงพยาบาล 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ทมี ENV
6 EL005 : การทบทวนเวชระเบยีน 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 แสงเดือน
7 EL017 : การพฒันาคุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 จิรศักด์ิ



8 EL004 : Hospital Profile 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศูนย์คุณภาพ
9 EL008 : มาตรฐาน HA Part I-2 กลยุทธ ์ 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศูนย์คุณภาพ

10 EL011 : มาตรฐาน HA Part I-1 การน า  1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ศูนย์คุณภาพ
11 EL023 : Track 4 Building TRUST in Healthcare by 3P Safety 1 คน  1,399 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ทมี  RM

รวม  15,389
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
1. ประชุมวชิาการ
1.1 ประชุมวชิาการระเบยีบพสัดุ (สมาคมนักบริหารพสัดุแหง่ประเทศ
ไทย)

จนท.พสัดุ 2 คน 10,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 ธญัชิตา, นิตยา

1.2 อบรมระเบยีบการเงินงบประมาณ จนท.การเงิน 3 คน 15,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 รุ่งทวิา, จุฑามณี, แววตา
1.3 อบรมวนิัยการขับรถและดูแลรักษารถพยาบาล พนักงานขับรถยนต์ 2 คน 10,000.00 UC รพ. เม.ย. - ก.ย.66 นัฐพล, มัณพงษ์
1.4 อบรมระเบยีบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จนท.ธรุการ 2 คน 10,000.00 UC รพ. มี.ค. - ก.ย.66 ดารารัตน์, มณีนุช
1.5 อบรมเร่ืองไฟฟา้ภายในอาคาร จนท.ซ่อมบ ารุง 5,000.00 UC รพ. มี.ค. - ก.ย.66 ฐาปนกุล
1.6 อบรมหวัหน้าฝ่ายบริหาร หวัหน้ากลุ่มงานบริหารฯ 5,000.00 UC รพ. ก.พ. - ก.ย.66 หวัหน้ากลุ่มงานบริหารฯ

รวม 55,000.00 UC รพ.
กลุ่มงานประกันฯ
1. ประชุมวชิาการ
อบรมวชิาการเวชสถิติ 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 แสงเดือน
อบรมวชิาการความรู้ด้านการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล การทบทวน
เวชระเบยีน

1 คน - ต.ค.65 - ก.ย.66 แสงเดือน

(บรูณาการร่วมกับงานพฒันาคุณภาพ)
อบรมวชิาการความรู้ด้านการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล การเขียน 
service

1 คน - ต.ค.65 - ก.ย.66 กฤตชญา

profile (บรูณาการร่วมกับงานพฒันาคุณภาพ)
อบรมวชิาการความรู้ด้านการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล การพฒันา
คุณภาพ

1 คน - ต.ค.65 - ก.ย.66 จิรศักด์ิ

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (บรูณาการร่วมกับงานพฒันา
คุณภาพ)



ประชุมวชิาการด้านสาธารณสุข 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 กฤตชญา
รวม 10,000.00 UC รพ.

งานสารสนเทศฯ
1. ประชุมวชิาการ
อบรมทกัษะการเขียนโปรแกรม LiNUX 1 คน 5,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 จิรศักด์ิ
อบรมวชิาการด้านข้อมูลสารสนเทศ 3 คน 15,000.00 UC รพ. ต.ค.65 - ก.ย.66 จิรศักด์ิ, รพพีงษ์, กฤตชญา

รวม 20,000.00 UC รพ.
สสอ รพสต
1. อบรมเพื่อพฒันาความรู้และศักยภาพ
1.1 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิติัทั่วไป เอมวกิา
1.2 อบรมฟื้นฟพูยาบาลเวชปฏบิติั สสอ.
2. ประชุมวชิาการ
2.1 ประชุมวชิาการระดับภาค จนท. 25 คน สสอ.
2.2 ประชุมวชิาการระดับประเทศ จนท. 10 คน สสอ.

รวม 0.00 fixcost สสอ.
2. การพัฒนา  core competency ท่ีส าคัญ
2.1 อบรมพฤติกรรมบริการและการท างานเปน็ทมีเจ้าหน้าที่ รพ.วงั
เหนือ

จนท.รพ.วงัเหนือ 100 คน 30,800.00 UC รพ. ปงีบ 2566 คณะกรรมการ HRD

รวม 30,800.00 UC รพ.

รวมท้ังส้ิน 1,387,689.00 บาท




























