๑

๒

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ( 15 แผนงาน 40 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention α Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (3 โครงการ)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (1 โครงการ)
แผนงานที่ 3 การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ)
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (2 โครงการ)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (17 โครงการ)
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพืนที่เฉพาะ (1 โครงการ)
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (1 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ)
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
แผนงานที่ 15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาก้าหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ)

๓
คารับรองปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
1.ร้อยละของอ้าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ) ที่มีคุณภาพ
2.ร้อยละของหมอครอบครัวที่เปิดด้าเนินการในพืนที่ (Primary Care Cluster)
3.ร้อยละโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
4.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
5.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
6.ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก้าลังคนที่มีประสิทธิภาพ
7.จ้านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
8.ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
9.เขตสุขภาพมีการด้าเนินการ Digital Transformation อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด
10.มีการใช้ Application ส้าหรับ PCC ทุกแห่ง
คารับรองการปฏิบัติราชการของอธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
1.อัตราส่วนการตายมารดา
2.ระดับความส้าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
4.ระดับความส้าเร็จของส่วนราชการใน สป. ทีด่ ้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์
ก้าหนด
5.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน 3
6.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
7.ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
8.อัตราตายผู้ป่วยติดเชือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด Community-acquired
9.ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ้าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก้าหนดและได้รับการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)
10.ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บ้าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก้าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ้าหน่าย
จากการบ้าบัด 3 เดือน (3 month remission rate)
11.อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triagel lavel 1) ภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาล A, S, M1
12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ

๔

นโยบายการทางาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
๑. ด้าเนินโครงการพระราชด้าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการจิตอาสาโดยมีการติดตามผลการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
๒. สร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพี่เป็นน้อง เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
พร้อมทังขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPHผ่านกิจกรรมต่างๆ
๓. สร้างองค์กรแห่งความสุข “สร้างครอบครัวสาธารณสุขจังหวัดเลย”โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลทุกด้าน
3.1 หลักนิติธรรม / กฎหมาย /ระเบียบต่างๆ
3.2 หลักคุณธรรม: ยึดประโยชน์ส่วนรวม
3.3 หลักความโปร่งใส: ตรวจสอบได้
3.4 หลักการมีส่วนร่วม: ชมรมต่างๆ วิชาชีพต่างๆ ภาคีเครือข่าย
3.5 หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณชน / สังคม
๔. พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการทุกระดับ รพ.สต.ติดดาว / HA เน้นการลงทุนเพื่อผู้รับบริการเป็นส้าคัญ
๕. ขับเคลื่อนงานผ่านยุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยมีเป้าหมายผ่าน PA ท่านปลัด สธ. มีผลการด้าเนินงานจาก
เวทีการตรวจราชการอยู่ใน ๓ ล้าดับแรกของเขตสุขภาพที่ ๘ รวมทังแก้ไขปัญหาส้าคัญของจังหวัดผ่าน
คณะกรรมการตาม Service Plan
๖. น้าเทคโนโลยีด้านสุขภาพมาใช้ทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการ Monitoring ผ่านเวทีประชุม กวป. HDC, การ
ควบคุมโรค ลดขันตอนของการท้างาน
๗. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ้าเภอ (พชอ.) กองทุนต้าบล
๘. พัฒนาก้าลังคนทุกระดับ ผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆสร้างขวัญและก้าลังใจ ในการท้างานให้แก่บุคคลทุก
ระดับ ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับ เสริมพลังให้ อสม. ท้างานอย่างเต็มความสามารถ
๙. พัฒนากลไก / สร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลังของหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับในจังหวัดเลยโดย
ยึดหลัก “พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ เราช่วยกัน”
แผนงาน/งาน/กิจกรรมเน้นหนักปี ๒๕๖๒ ส้านักงานสาธารสุขจังหวัดเลย
1.จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. Role model ด้านสุขภาพ (บุคลากร / อสม. / ส่วนราชการ / บุคคลทั่วไป) โดยเฉพาะนโยบายการลด
น้าหนักโดยกลวิธีต่างๆ
3. การประชุม กวป. สัญจร เดือนเว้นเดือนโดยหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ
4. การประชุม สสอ. / การประชุม ผอ.รพ แยกจากการประชุม กวป. เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ในวัน
ประชุม กวป.
5. การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดเลย (ปสน.) เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๕
ในวันประชุม กวป.
6. การสรุปน้าเสนอ Service Plan อย่างน้อย ๑ สาขา ในวันประชุม กวป.
7. น้าเสนอวาระ CFO ทุกครังในการประชุม กวป.
8. การแบ่งกลุ่มงาน / การแบ่งอ้าเภอรับผิดชอบให้รอง นพ.สสจ.
9. ประชุมติดตามงานใน สสจ. เช่น Morning talk - One page paper ๑ แผ่น / กลุ่มงาน / เดือน
10.การสอบกลุ่มงาน/งานใน สสจ.ปีละ ๒ ครัง ก่อนช่วงเวลาประเมินความดีความชอบ
11. การลงตรวจเยี่ยมทุก คปสอ. (ต.ค.-พ.ย. ๖๑)
12. การลงสุ่มตรวจเยี่ยม รพ.สต. (ธ.ค.๖๑-ม.ค.๒๕๖๒)
13. การพัฒนาสภาพแวดล้อม การทาสีอาคาร , รัว , ป้ายส้านักงาน , ห้องน้า ใน สสจ.

6
แผนทางการเงินสาหรับหน่วยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2562
1 แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562
รหัส
รายการ
P04
P05
P06
P61
P07

รายการ

ประมาณการปี 2562 ทั้ง
ปีจากส่วนกลาง

ประมาณการปี 2562

เป้าหมายการเพิ่มลดรายได้และ
ค่าใช้จ่าย (%)

380,383,399.94
739,400.00
2,659,398.67
21,769,781.28
135,077,593.95

380,000,000.00
800,000.00
2,700,000.00
22,000,000.00
139,000,000.00

-0.10
7.58
1.50
1.05
2.82

24,827,451.61
3,126,322.67
168,010,117.80
259,894,296.11
41,818,771.59
29,645,784.50
1,067,952,318.12

32,000,000.00
3,100,000.00
180,000,000.00
270,000,000.00
43,000,000.00
30,000,000.00
1,102,600,000.00

22.41
-0.85
6.66
3.74
2.75
1.18
3.14

P08
P09
P10
P11
P12
P13
P13S

รายได้ UC
รายได้จาก EMS
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
รายได้ค่ารักษา อปท.
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง
รายได้ประกันสังคม
รายได้แรงงานต่างด้าว
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รายได้อื่น
รายได้งบลงทุน
รวมรายได้

P14

ต้นทุนยา

179,990,328.17

180,000,000.00

0.01

P15

96,323,665.72

95,000,000.00

-1.39

P151

ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์
ต้นทุนวัสดุทนั ตกรรม

1,658,193.36

1,600,000.00

-3.64

P16

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

32,941,016.19

32,000,000.00

-2.94

P17

เงินเดือนและค่าจ้างประจ้า

259,890,216.09

270,000,000.00

3.74

P18

75,932,921.37

76,000,000.00

0.09

P19

ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมา
บุคลากรอื่น
ค่าตอบแทน

143,022,582.74

143,000,000.00

-0.02

P20

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

21,430,341.32

22,000,000.00

2.59

P21

ค่าใช้สอย

76,258,697.12

76,000,000.00

-0.34

P22

ค่าสาธารณูปโภค

24,547,470.26

24,000,000.00

-2.28

P23

วัสดุใช้ไป

47,239,332.96

48,000,000.00

1.58

P24

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย

63,744,328.93

64,000,000.00

0.40

7
P241

หนีสูญและสงสัยจะสูญ

10,976,151.29

10,000,000.00

-9.76

P25

ค่าใช้จ่ายอื่น

11,515,947.76

12,000,000.00

4.03

P26S
P27S

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)

1,045,471,193.28
22,481,124.84

1,053,600,000.00
49,000,000.00

0.77

P28

สรุปแผนประมาณการ

เกินดุล

83,000,000.00

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทาแผน
รหัส
รายการ
รายการ
P29
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)
งบลงทุน (เงินบารุง) เปรียบเทียบกับ
EBITDA >20%
P40
ทุนส้ารองสุทธิ (Net working Capital)
P50
เงินบ้ารุงคงเหลือ
P60
หนีสินและภาระผูกพัน

ประมาณการปี 2562
ทั้งปีจากส่วนกลาง
ไม่เกิน
94,644,982.65
186,397,470.11
272,485,922.01

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
150,000,000.00

เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)

95,000,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)
รวม

32,000,000.00
277,000,000.00

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
วัสดุส้านักงาน

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
4,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

273,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน่

4,400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

367,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

3,300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

7,700,000

8
แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุบริโภค

10,400,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

2,200,000

วัสดุก่อสร้าง

3,470,000

วัสดุอื่น

390,000
รวม

42,000,000

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้
ประมาณการจ่ายชาระหนี้ปี 2562
เจ้าหนียา
เจ้าหนี วชภ.
เจ้าหนี lab
เจ้าหนีตามจ่าย
เจ้าหนีค่าแรงค้างจ่าย
เจ้าหนีค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ
เจ้าหนีวัสดุอื่น
เจ้าหนีอื่นๆ

จานวนเงิน
7,500,000
49,000,000
18,900,000
3,000,000
10,600,000
23,000,000
20,000,000
14,000,000
213,500,000

รวม
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562
ลูกหนี UC

จานวนเงิน
380,000,000

ลูกหนี ประกันสังคม

22,000,000

ลูกหนี กรมบัญชีกลาง

133,800,000

ลูกหนี แรงงานต่างด้าว

3,100,000

ลูกหนี บุคคลที่มปี ัญหาสถานะและสิทธิ

2,000,000

ลูกหนี อปท

22,000,000

ลูกหนี อื่น ๆ

40,000,000
รวม

602,900,000

9
6. แผนการลงทุนเพิ่ม
แผนการลงทุนเพิ่ม
จัดซือ จัดหาด้วยเงินบ้ารุงของ รพ. ปี 2562

จานวนเงิน
16,420,000.00

จัดซือ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562

18,153,631.25

จัดซือ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562

17,915,400.00

จัดซือ จัดหาด้วยเงินงบบริจาค ของ รพ. ปี 2562

5,000,000.00
52,489,031.25

รวม

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)
รายการอื่น
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท
งบค่าเสื่อม UC
รวม

จานวนเงิน
10,940,000.00
3,100,000.00
5,920000.00
19,960,000.00

10
แผนรายจ่ายเงินบารุง/งบประมาณ/งบอื่นๆ โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2562
แผนคาขอ

จานวน

1.แผนงาน/โครงการ (P25)
2.แผนงาน/โครงการ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (P25)
3.แผนงาน/โครงการ หมวดครุภัณฑ์อื่นๆ (P25)
4.แผนขยายโครงการและกันเงินข้ามปี
5.แผนพัฒนาบุคลากร ตาม Training need (P21)
6.แผนพัฒนาบุคลากร ตาม Service Plan (P21)
7.แผนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เงินบ้ารุง)

114
23
11
45
38
31
8

8.แผนครุภัณฑ์ทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม)

16

9.แผนปรับปรุงโครงสร้างและสิง่ แวดล้อม (P21)
10.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา (P15)
11.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (P16)
12.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดวัสดุการแพทย์ (P15)
13.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดจ้างเหมาบริการ (P21)
14.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดวัสดุทั่วไป (P23)
15.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว (P23)
16.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดวัสดุส้านักงาน (P23)
17.แผนสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างด้วยเงินบ้ารุง
หมวดวัสดุเครื่องแต่งกาย (P23)
18.แผนสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2562
(อาคารจอดรถ 10 ชัน)
19. แผนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ 2562(PCC)
20. แผนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ 2563
21.แผนสิ่งของ หมวดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งบบริจาค)

แหล่งงบ
รวมเป็นเงิน
ประมาณ
เงินบ้ารุง
16,121,562.00
เงินบ้ารุง
5,379,690.00
เงินบ้ารุง
1,419,000.00
เงินบ้ารุงและอื่นๆ 32,519,679.00
เงินบ้ารุง
3,806,500.00
เงินบ้ารุง
1,193,500.00
เงินบ้ารุง
15,580,000.00

35
1

เงิน UC
เงินบ้ารุง
เงินบ้ารุง
เงิน สปสช.

18,153,631.25
1,368.75
7,451,217.00
103,000.00

22

เงินบ้ารุง

40,218,275.53

13

เงินบ้ารุง

31,157,509.00

11

เงินบ้ารุง

18,996,617.00

10

เงินบ้ารุง

41,342,035.00

6

เงินบ้ารุง

10,363,907.00

5

เงินบ้ารุง

7,545,131.00

1

เงินบ้ารุง

2,761,200.00

1

เงินบ้ารุง

2,165,400.00

1

งบประมาณ

83,351,800.00

5
3
5

งบประมาณ
งบประมาณ
งบบริจาค

1,245,000.00
13,400,000.00
7,156,000.00

หมายเหตุ รายการที่ 10 - 17 เสนอลงนามไปในช่วงเดือนกันยายน 2561

๑๐
แผนคาของบประมาณ แผนงาน/โครงการ (เงินบารุง) ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

กลวิธี/กิจกรรม

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

1

ชื่อแผนงาน/โครงการ
โครงการประชุมอบรม
PCT สูติกรรมและกุมารเวช
กรรม
โครงการประชุมอบรม
PCT ศัลยกรรม

ประชุม อบรม

100,000

PCT สูติกรรมและ
กุมารเวชกรรม

ประชุม อบรม

100,000

PCT ศัลยกรรม

3

โครงการประชุมอบรม
PCT อายุรกรรม

ประชุม อบรม

100,000

PCT อายุรกรรม

4

โครงการประชุมอบรม
ประชุม อบรม
PCT ศัลยกรรมกระดูกและเวช
กรรมฟื้นฟู

100,000

PCT ศัลยกรรม
กระดูกและเวชกรรม
ฟื้นฟู

5

โครงการประชุมอบรม
PCT อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประชุม อบรม

100,000

PCT อุบัติเหตุฉุกเฉิน

6

โครงการประชุมอบรม
PCT EENT

ประชุม อบรม

100,000

PCT EENT

7

โครงการประชุมอบรม IC
LAB เภสัชกรรม

ประชุม อบรม

50,000

IC LAB เภสัชกรรม

8

โครงการประชุมอบรม รพ.
คุณธรรม ITA HRD

ประชุม อบรม

100,000

รพ.คุณธรรม ITA
HRD

9

โครงการประชุมอบรม CFO
ตรวจสอบภายใน FAI

ประชุม อบรม

100,000

CFO ตรวจสอบ
ภายใน FAI

2

๑๑
ลาดับ

11

12

โครงการศึกษาดูงานระบบการ
ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลท่า
ตูมและโรงพยาบาลสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ประจ้าปี
งบประมาณ 2562 โดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การดูแลต่อเนื่องโรงยาบาล
เลย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บ้ารุงรักษาเบืองต้นและการ
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ความเสีย่ งสูง ประจ้าปี
งบประมาณ 2562
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่

กลวิธี/กิจกรรม

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

10

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ศึกษาดูงาน

100,000

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง

ประชุม อบรม

100,000

คณะกรรมการ
เครื่องมือ

50,000

กลุ่มการพยาบาล

1.วิเคราะห์ความ
ต้องการความรู้และ
สมรรถนะที่จ้าเป็นของ
พยาบาลบรรจุใหม่
2.การจัดกิจกรรมตาม
ตารางปฐมนิเทศ

เพื่อให้พยาบาลบรรจุ
ใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
และสมรรถนะที่จ้าเป็น
ในการปฏิบัติงานและ
รับทราบความเข้าใจ
โครงสร้างการด้าเนินการ
ขององค์กรเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๒
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานการน้า It
มาช่วยในการบริหารการ
พยาบาล

1.ศึกษาหาข้อมูลและ
เลือกสถานที่ศึกษาดู
งาน
2.ศึกษาดูงาน
3.สรุปและประเมินผล
การศึกษาดูงาน

14

โครงการอบรมชินสาสมาธิ

อบรม 2 รุ่น

15

ส้ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ

๑. จัดท้า
แบบสอบถาม
๒. สอบถามความพึง
พอใจทังผู้ป่วยนอก
และผูป้ ่วยใน ทัง
แบบสอบถาม ตู้
ร้องเรียนและ
ร้องเรียนผ่านโซเชียล
ต่างๆ
๓. วิเคราะห์ข้อมูล
๔. น้าเสนอผู้เกี่ยวข้อง
๕. เสนอแนะสู่การ
ปรับปรุงบริการ

เหตุผล/
ความจาเป็น

ผู้ตรวจการ
พยาบาล
ตัวแทนหัวหน้า
ตึก และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์
จ้านวน 9 คน
2 รุ่น รุ่นละ เพื่อส่งเสริมด้าน
60 คน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ลดความเครียด
ผู้ป่วยนอก
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการลดข้อ
ประชาชน
ร้องเรียน
ทั่วไป
สอบถาม
๒ ครัง/ปี
อื่นๆทุกเดือน

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

13

เป้า
หมาย

20,000

กลุ่มการพยาบาล

20,000

กลุ่มการพยาบาล

-

กลุ่มการพยาบาล

๑๓
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
การนิเทศทางคลินิก

17

การน้ากระบวนการพยาบาล
ไปใช้และการบันทึกทางการ
พยาบาล

18

โครงการวิจัย: การพัฒนาแบบ
ประมินผู้ป่วย URI เด็ก1-8 ปี
ที่มารับบริการ
โครงการวิจัย : ผลการ
Oxygen supplement ใน
ผู้ป่วยผ่าตัด LEEP MVA F+C
D+C ระยะเวลา 15 และ 30
นาที
โครงการวิจัย : การให้ความรู้
ในบันทึกการให้ยาระงับ
ความรูส้ ึก

19

20

1.จัดท้าแผนการนิเทศ
หน่วยงาน
2. นิเทศการพยาบาล
3. ประเมินผลการ
นิเทศ ทุก 3 เดือน
1.วิเคราะห์ข้อมูลการ
น้ากระบวนการ
พยาบาลไปใช้
2.ประชุม/อบรมเพื่อ
ทบทวนส่วนขาด
3.ประเมินการน้า
กระบวนการพยาบาล
ไปใช้
4.การประเมินผลการ
บันทึก

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

16

กลวิธี/กิจกรรม

-

กลุ่มการพยาบาล

-

กลุ่มการพยาบาล

-

กลุ่มงานวิสญ
ั ญี

-

กลุ่มงานวิสญ
ั ญี

-

กลุ่มงานวิสญ
ั ญี

๑๔
ลาดับ

22

โครงการวิจัย : ผลของการให้
ความรู้มารดาตังครรภ์ก่อนให้
ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้อง
วางแผนจ้าหน่ายเพื่อป้องกัน
Sepsis ในกลุ่มเสีย่ งเขตเมือง

กลวิธี/กิจกรรม

สอน Care giver ส่ง
ต่อข้อมูล PCU สอน
อสม.
สอน Care giver

23

สอนญาติช่วยดูแลผู้ป่วยใช้
เครื่องช่วยหายใจ

24

โครงการประชุมวิชาการและ
แนวทางการดูแลเบืองต้น
ผู้ป่วย Sepsis ในเขตอ้าเภอ
เมืองเลย ปี 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
นมแม่

อบรมให้ความรู้

แผนส่งเสริมการเพิ่มนา้ นมแม่
ใน NICU

1.จัดมุมน้าอุ่นเพื่อเพิ่ม
น้านมแม่
2.จัดท้าแผ่นพับ
แนะน้าอาหารและ
สมุนไพรเพิ่มน้านมแม่

25

26

เป้า
หมาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เหตุผล/
ความจาเป็น

ภาระงานหนัก
อุบัติการณ์ท่อช่วย
หายใจเลื่อนหลุดจาก
ญาติ
รพสต.ในเขต
เมืองเลยและ
แผนกต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบนม
แม่และ อสม.
ในเขตอ้าเภอ
เมือง

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มงานวิสญ
ั ญี

-

กลุ่มงาน
อายุรกรรมชาย 2

1,000

กลุ่มงาน
อายุรกรรมชาย 2

30,000

กลุ่มงาน
อายุรกรรมชาย 2

-

ตามนโยบายสายใยรัก
ส่งเสริมการเลียงลูกด้วย
นมแม่

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

21

ชื่อแผนงาน/โครงการ

-

√

กลุ่มงานหลังคลอด

กลุ่มงาน
วิกฤตทารกแรกเกิด

๑๕
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เป้า
หมาย

27

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
PPV

สอนทักษะโดยใช้
แพทย์จักษุเฉพาะทาง
Retina

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
Retina เพิ่มมากขึน

-

กลุ่มงาน หู คอ จมูก

28

พัฒนาเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยSilver fibe ที่บ้าน
ร่วมกับ COC

1. ประสานทีม COC
หาแนวร่วมกันในการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2.จัดท้า flow chart
ในการแลกเปลี่ยน
Silver fibe

เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใส่ Silver
fibe ดูแลตัวเองอย่างถูก
วิธี

-

กลุ่มงาน หู คอ จมูก

29

โครงการซ้อมแผนอุบัตเิ หตุ
ซ้อมแผน
กลุ่มชน
การป้องกันการเลื่อนหลุดของ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ET-tube

30
31

การใช้กระบวนการพยาบาลใน On the training
การดูแลผู้ป่วย

32

การนิเทศทางการพยาบาลสู่
ความเป็นเลิศ

On the training

35,000
เพื่อให้ผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัย
พยาบาล
วิชาชีพ
ทังหมดในหอ
ผู้ป่วย
พยาบาล
วิชาชีพ
ทังหมดในหอ
ผู้ป่วย

-

กลุ่มงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
กลุ่มงาน
วิกฤตศัลยกรรม

-

กลุ่มงาน
พิเศษศัลยกรรม
กระดูกและเด็ก

-

กลุ่มงาน
พิเศษศัลยกรรม
กระดูกและเด็ก

๑๖
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
โครงการคัดกรองมะเร็งท่อ
น้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์

34

โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วย
เพื่อน
โครงการสร้างเสริมความรู้
บุคลากร "ท้างานปลอดภัย
กายใจเป็นสุข 2562"

35

36

โครงการ Hand hygiene
2562

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

ตรวจเวลานอกราชการ
วันละ 20-100 ราย
และจัดมหกรรมร่วมกับ
รพ.ศรีนครินทร์
1-2 ครัง จ้านวน
500 ราย/วัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ

400 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

300 คน

ฟื้นฟูความรู้พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

33

กลวิธี/กิจกรรม

105,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

กลุ่มงานศัลยกรรม

20,000

กลุ่มงานศัลยกรรม
หญิง
ICC

80,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)
30,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ICC

๑๗
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนากระบวนการ
บ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดปี2562

38

โครงการอบรมสุขาภิบาล
อาหารให้กับเจ้าหน้าที่
โภชนาการเครือข่ายจังหวัดเลย
โครงการพี่เยี่ยมน้องเครือข่าย
โภชนาการในจังหวัดเลย

39
40

1.กิจกรรมกลุ่มบ้าบัด
2.กิจกรรมกลุ่ม
ครอบครัวศึกษา
3.กิจกรรมกลุ่ม
ติดตาม
4.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
5.ค้นหาป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงในโรงพยาบาล
เลย 1 ครัง/ปี
6.กิจกรรมรายงาน
ระบบข้อมูล บสต.
1 วัน/เดือน

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ จัดท้าโครงการ
ทุนปีที่ ๑และอบรมความรู้ทาง ประชุม/อบรมเชิง
นิติเวชศาสตร์สา้ หรับแพทย์
ปฏิบัติการ
และบุคลากรทางการแพทย์

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

120 คน

เพื่อด้าเนินงาน
กระบวนการบ้าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพผู้ตดิ ยา
เสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3 คน
แพทย์ใช้ทุนปี
1แพทย์
ผู้สนใจ

แพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องที่เข้าปฏิบัติงาน
ใหม่ได้รับความรู้เมื่อเริ่ม
การปฏิบัติงานจริง

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
-

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

37

กลวิธี/กิจกรรม

75,000
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ งานยาเสพติด
(งบยาเสพติด)
25,00
(จัดสรรจาก
สสจ.ค่าบ้าบัด
และติดตาม)

-

กลุ่มงานโภชนาการ

5,040

กลุ่มงานโภชนาการ

60,000

√

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๘
ลาดับ

42
43

44
45

กลวิธี/กิจกรรม

เป้า
หมาย

จัดท้าโครงการ
ประชุม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
โครงการส้ารวจความผาสุก
ส้ารวจความผาสุก
บุคลากรใน
บุคลากรโรงพยาบาลเลย
บุคลากรโรงพยาบาล โรงพยาบาล
เลยปีงบ 2562
เลยทังหมด
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ อบรบเชิงปฏิบัติการ
50 คน
จัดท้าแผน ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลเลย 5 ปี (25632567)
โครงการพัฒนางานดูแลผู้ป่วย ประชุม/อบรม
150 คน
โรคสมองเสื่อม จังหวัดเลย
โครงการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” 1 ครัง/ปี จ้านวน 2 วัน 120 คน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน
ท้างาน

เหตุผล/
ความจาเป็น

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่
ใหม่

เพื่อประเมินผลงานตาม
แผนกลยุทธ์โรงพยาบาล
เลย

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต่อผู้ป่วย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

41

ชื่อแผนงาน/โครงการ

100,000

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

20,000

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

174,200

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

25,800

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

70,000

๑๙
ลาดับ

โครงการป้องกันการติดเชือ
เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุม่ ประชากร
หลัก ปีงบประมาณ2562

กลวิธี/กิจกรรม
ให้บริการตามกรอบ
RRTTR
1.Reached ค้นหา
กลุ่มประชากรหลัก
2.Recruited การ
เข้าถึงบริการของกลุ่ม
ประชากรหลัก
3.Tested การตรวจ
เลือดการตรวจ STI
4.Treated การรับ
การรักษาเมื่อพบผล
เลือดผิดปกติหรือเป็น
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
5.Retained การ
ติดตามมาเจาะเลือด/
รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

กลุ่มประชากร
หลัก MSM
จ้านวน 90
ราย

1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการของกลุ่ม MSM
2. เพื่อป้องกันการ ติด
เชือเอชไอวีของกลุ่ม
MSM
3.เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการแก่กลุม่ MSM

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
91,800
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

46

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ศูนย์บริการทีเ่ ป็นมิตร
(คลินิกกามโรคเดิม)
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

๒๐
ลาดับ

กลวิธี/กิจกรรม

การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร 1.ตรวจมาตรฐาน
และน้าดืม่ ใน โรงพยาบาลเลย สุขาภิบาลอาหารใน
ปีงบประมาณ 2562
โรงครัว
2.ตรวจมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร ใน
ร้านค้าสวัสดิการ
3.ตรวจวิเคราะห์จดุ
บริการน้าดื่มในแผนก
ต่างๆในรพ.
4.ตรวจวิเคราะห์น้า
ดื่มที่ผลิตภายใน
โรงพยาบาลเลย

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

1.เดือนละ 1
ครัง
2. 3 เดือน/
ครัง
3. เดือน/ครัง
4.2 ครัง/ปี

เพื่อการเฝ้าระวังโรคอัน
เกิดมาจากอาหารและน้า
เป็นสื่อในโรงพยาบาล

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
50,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

47

ชื่อแผนงาน/โครงการ

/ / / / / / / / / / / / กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

๒๑
ลาดับ

โครงการดอกฝ้ายบาน อาหาร
ปลอดภัย ไร้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

กลวิธี/กิจกรรม
๑.๑ ตรวจและแนะน้า
อาหารแผงจ้าหน่าย
อาหารในงานกาชาด
ดอกฝ้ายบาน
๑.๒ ป้องปรามการ
จ้าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายใน
งานกาชาดดอกฝ้าย
บาน
๑.๓ ตรวจและแนะน้า
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร
ร้านอาหาร/แผง
จ้าหน่ายอาหารในเขต
อ้าเภอเมืองเลย
๑.๔ ตรวจพบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

๑.แผง
เพื่อการเฝ้าระวังโรคอัน
จ้าหน่าย
เกิดมาจากอาหารและน้า
อาหารในงาน เป็นสื่อในโรง
กาชาดดอก
ฝ้ายบาน
๒.ร้านอาหาร
และแผง
จ้าหน่าย
อาหาร
๓. ตลาดสดใน
ห้างสรรพสินค้า

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
17,700
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

๒๒
ลาดับ

โครงการโรงพยาบาลเลย
อาหารปลอดภัย อ้าเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย ประจ้าปี
๒๕๖๒

กลวิธี/กิจกรรม
๑.ตรวจสารปนเปื้อน
ในวัตถุดิบที่น้ามา
ประกอบอาหารในโรง
ครัวร้านอาหาร
สวัสดิการ และร้าน
จ้าหน่ายผักปลอดภัย
โรงพยาบาลเลย เดือน
ละ 1 ครัง
๒.ให้ค้าแนะน้า
มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร ส้าหรับ จนท.
ในโรงครัว

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

๑.วัตถุดิบที่
น้ามาประกอบ
อาหาร
๒. ผู้ให้และ
ผู้รับบริการใน
การด้าเนินงาน
อาหาร
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล มี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๑. เพื่อการเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพจากสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
ส้าหรับผู้ป่วย ญาติ และ
จนท.
๒. เพื่อเป็นต้นแบบใน
การด้าเนินการด้าน
อาหารปลอดภัยตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
๒๓,๐๙๒
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

๒๓
ลาดับ

โครงการโรงพยาบาลเลย
ปลอดลูกน้ายุงลาย
ปีงบประมาณ 2562

กลวิธี/กิจกรรม
1.ส้ารวจท้าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย
2.พ่นสารเคมีกา้ จัด
ยุงลาย
3.ใช้แบคทีเรียก้าจัด
ลูกน้าในท่อระบายน้า
4.ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและควบคุม
โรค
5. แจกโลชั่นทากันยุง
ส้าหรับผู้ป่วยที่นอน
พักหรือรักษาตัวด้วย
โรคไข้เลือดออกหรือ
สงสัยไข้เลือดออกและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

1.ค่า CI = 0
2.ภาวะปกติ
ทุก 1 เดือน
3.ช่วงระบาด
ทุก 1-2
สัปดาห์ 4.ทุก
2 สัปดาห์

1.เพื่อลดดัชนีความชุก
ชุมของลูกน้ายุงลาย
2.เพื่อลดความชุกของ
ยุงตัวแก่ในใน
โรงพยาบาล
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ภายในโรงพยาบาลเลย
4.เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกใน
โรงพยาบาลเลย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
45,200
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

๒๔
ลาดับ

การประชุมพัฒนางานบริการ
ปฐมภูมิ บ้านวัด โรงเรียน
ปีงบประมาณ 2562

กลวิธี/กิจกรรม
1. จัดประชุมพัฒนา
งานบริการปฐมภูมิ
บ้าน วัด โรงเรียน ทุก
เดือน เพื่อเป็นเวที
แลกเปลีย่ น เรียนรู้
(การน้าเสนอความ
ก้าว หน้า อภิปราย
ตอบข้อซักถาม) 2
เดือนต่อครัง
2.ประสานการใช้
ทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานจากงาน
ภาคีเครือข่ายต่างๆ

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

1.ตัวแทน
คณะกรรมการ
ชุมชน 49 คุ้ม
49 คน
2.ประธาน
อสม. 10 คน
3.ประธาน
ชมรม
ผู้สูงอายุ
10 คน
4.ตัวแทน
โรงเรียน
10 คน
5.ตัวแทนวัด
10 คน
6.จนท.
สาธารณสุข
รพ.เลยและ
ทม.เลย 20 คน
ผู้เข้าร่วม
ประชุมทังหมด
109 คน

เพื่อให้การประชุมเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสานกิจกรรมสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และผู้ให้บริการ
สุขภาพจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเขตต้าบลกุด
ป่อง

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
๔๓,๐๕๐
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

๒๕
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เป้า
หมาย

52

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข เขต
เมือง ปีงบประมาณ 2562

1. จัดประชุมทบทวน อสม.234 คน
พัฒนาความรู้ ทักษะ
ส้าหรับการด้าเนินงาน
สาธารณสุขในชุมชน
ตามบทบาท อสม.
1 ครัง

1.เพื่อเป็นเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสานกิจกรรมสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่าย
สุขภาพในพืนที่
2.เพื่อพัฒนาทีมสุขภาพ
ในระดับ ชุมชน สามารถ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขตามบทบาท
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพเป็น
เครือข่ายการจัดการ
สุขภาพในพืนที่ร่วมกับ
หน่วยบริการได้อย่าง
เหมาะสม

31,680
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

53

โครงการพี่เยี่ยมน้อง รพ.สต.
เครือข่ายอ้าเภอเมืองเลยปี
2562

นิเทศ ก้ากับ รพ.สต.
เครือข่ายเพื่อประเมิน
ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันปีละ 2 ครัง/
1 แห่ง

เพื่อให้ค้าปรึกษา
แนะน้า และร่วมแก้ไข
ปัญหา รวมทังพัฒนา
ระบบ บริการให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานบริการ
ปฐมภูมิ

-

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

รพ.สต.ใน
เครือข่าย
19 แห่ง

๒๖
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

54

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐม
ภูมิอ้าเภอเมืองเลย ปี 2562

1.ส้ารวจความ
รพ.สต.ใน
ต้องการ จนท.
เครือข่าย 19
2.จัดอบรมและฝึก
แห่ง
ปฏิบัติงาน
3.จัดอบรมในเรื่อง
อื่นๆจากการวิเคราะห์
ที่เป็นส่วนขาด
4.ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้พยาบาลNP
และสหวิชาชีพ 2
เดือน/ครัง

55

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

56

กิจกรรมผู้สูงอายุวันสงกรานต์

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ พัฒนาการ
กลุ่มวัยเด็กในชุมชนใน
สัปดาห์วันเด็ก
แห่งชาติ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุในงาน
วันสงกรานต์

เด็ก 0-5 ปี
ในเขตกุดป่อง

เหตุผล/
ความจาเป็น
1.เพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
ความรู้และการปฏิบัติ
ของผู้ปฏิบัติในระดับ
ปฐมภูมิ ตามมาตรฐาน
และตามส่วนที่ขาด
2.เพื่อติดตามการ
ด้าเนินงาน/ปัญหา
อุปสรรคการท้างานให้
ค้าปรึกษา แนะน้า และ
ร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนา
ระบบบริการให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพเด็ก

ตัวแทน
จัดให้มีกิจกรรมดูแล
ผู้สูงอายุในเขต สุขภาพผูส้ ูงอายุ และ
อนุรักษ์ประเพณีไทย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เป้า
หมาย

-

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

5,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

5,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

๒๗
ลาดับ

โครงการบริการด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและเวชปฏิบัตเิ ชิง
รุกในครอบครัวและชุมชน
ปีงบประมาณ2562

กลวิธี/กิจกรรม
1.ท้าแผนSRMร่วมกับ
ชุมชน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพตามกลุม่ วัยใน
ครอบครัวและชุมชน
3.จัดบริการเยี่ยมบ้าน
4.จัดกิจกรรมรณรงค์
กิจกรรมการป้องกัน
การควบคุมโรคทัง
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในชุมชน
5.จัดกิจกรรมงาน
อาหารปลอดภัยและ
งานคุ้มครองผู้บริโภค
อื่นๆ
6.ให้บริการในหน่วย
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
และรักษาพยาบาล

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

ประชาชน
ต้าบลกุดป่อง
จ้านวน
21,008 คน
/11,407
หลังคาเรือน

ให้เกิดบริการเชิงรุกด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและ
การปฏิบัติงานด้านเวช
ปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน ครอบคลุมถึง
ประชาชนมากยิ่งขึน

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
440,460
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

Fixed cost
500,940
บาท
(ค่าตอบแทน)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

57

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

๒๘
ลาดับ

กลวิธี/กิจกรรม

เป้า
หมาย

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ๑. รับการส่งต่อจาก กลุ่มเสี่ยงกลุ่ม
ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล กลุม่ งานอาชีวเวชกรรม ปกติ กลุ่มป่วย
เลย
2.ลงทะเบียนวัด
๒๐๐ คน
สมรรถภาพร่างกาย
3. ออกแบบบริการ
4. ด้าเนินการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
5.เฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพทุกสัปดาห์
6.ประเมินผล
7.ประกวดบุคคล
ต้นแบบ/ขยาย
เครือข่าย
8. สร้างนวัตกรรมการ
ดูแลสุขภาพ จนท.

เหตุผล/
ความจาเป็น
บุคลากรท้างานหนัก
พักผ่อนน้อยสุขภาพทรุด
โทรมต้องได้รับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
65,500
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

/

กลุ่มงานสุขศึกษา

๒๙
ลาดับ

พัฒนางานด้านสุขศึกษา
โรงพยาบาลเลย (ให้ข้อมูลและ
เสริมสร้างพลังในการดูแล
ตนเอง)

กลวิธี/กิจกรรม

เป้า
หมาย

๑.จัดท้าโครงการ/
ทุก PCT
ชีแจง
รพ.สต.และ
๒.ร่วมก้าหนดโรคใน เครือข่าย
แต่ละ PCT/เครือข่าย
๓.ออกแบบเครื่องมือ/
ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพและความ
แตกฉานด้านสุขภาพ
๔.อบรมให้ความรู้
๕.ออกแบบบริการ
รายบุคคล/รายกลุ่ม
๖. ด้าเนินการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ
๗. เฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพโดย
ผู้ดูแล
๘. ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชีวัด
๙. จัดกิจกรรมในหอ
ผู้ป่วยและ ชุมชน
ผู้ป่วย

เหตุผล/
ความจาเป็น
ลดอัตราป่วยลดโรค
แทรกซ้อน ลดอัตราตาย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
10,000

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

59

ชื่อแผนงาน/โครงการ

/

กลุ่มงานสุขศึกษา

๓๐
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

60

พัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ๑. จัดสถานที่ส่งเสริม จนท.รพ.เลย
การเรียนรู้
บุคคลทั่วไป
๒. จัดตารางเพื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ส้าหรับ จนท.และบุตร
หลาน
๓.เพื่อหนังสือวิชาการ
และอื่นๆตามความ
เหมาะสม
๔.เพิ่มบริการ
ห้องสมุดอิเล็กโทนิกส์

61

ส้ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและระยะเวลารอ
คอย

๑. จัดท้า
แบบสอบถาม
๒.สอบถามความพึง
พอใจทังผู้ป่วยนอก
และ ผู้ป่วยใน ทัง
แบบสอบถามตู้
ร้องเรียนและ
ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ
๓.วิเคราะห์ข้อมูล
๔.น้าเสนอผู้เกีย่ วข้อง
๕. เสนอแนะสู่การ
ปรับปรุงบริการ

เหตุผล/
ความจาเป็น
ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูล
เพื่อการศึกษาพัฒนางาน

ผู้ป่วยนอก
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ผู้ป่วยใน
ผู้รบั บริการลดข้อ
ประชาชน
ร้องเรียน
ทั่วไปสอบถาม
๒ ครัง/ปี
อื่นๆทุกเดือน

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
60,000

40,000

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เป้า
หมาย

/

ห้องสมุด

/

/ กลุ่มงานสุขศึกษา
CRM

๓๑
ลาดับ

กลวิธี/กิจกรรม

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ"พัฒนา ระบบ
บริหารความเสี่ยง ส้าหรับ
บุคลากรในโรงพยาบาลเลย"
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ"การเป็นผู้เยี่ยม
ส้ารวจภายในโรงพยาบาลเลย"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3 วัน 1 รุ่น

64

โครงการเยี่ยมเพื่อการเฝ้า
ระวังคุณภาพ (surveillance
survey)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 วัน 1 ครัง

65

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อัตลักษณ์และความปลอดภัย
สู่งานประจ้าของบุคลากร
พนักงาน NA,WK

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 วัน 5 รุ่น
รุ่นละ 30 คน

66

โครงการมหกรรมคุณภาพ โรง กิจกรรมแลกเปลี่ยน
บาลเลย “คุณภาพ คู่คุณธรรม ผลงาน นวัตกรรม
ประจ้าปี 2562”
1 ครัง 2 วัน

67

โครงการต่ออายุ THIP

63

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3 วัน 1 รุ่น

1 ครัง /ปี

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

แพทย์
เพิ่มระดับความส้าเร็จ
พยาบาล
ของระบบบริหารความ
รพ.เลย
เสี่ยง
250 คน
แพทย์
พยาบาล
รพ.เลย
100 คน
แพทย์
พยาบาล
รพ.เลย
150 คน
บุคลากรใหม่
NA,WK,
บุคลากร ทุก
งานปี2561
จ้านวน
150 คน
บุคลากรทุก
งาน 300 คน

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

62

ชื่อแผนงาน/โครงการ

123,000

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

78,200

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

60,000

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

30,000

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

400,000

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

10,000

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

๓๒
ลาดับ

69
70
71

72

กลวิธี/กิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ประชุมเชิง
เรื่อง"SPA and Self
ปฏิบัตกิ าร1 วัน1รุ่น
Assessment Report"
และ"Scoring Guideline
2018"และมาตรฐาน
โรงพยาบาลสุขภาพ ฉบับใหม่"
พัฒนาตน พัฒนางาน
กระบวนการกลุ่ม
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ตรง
สานจิตเสวนา
กระบวนการกลุ่ม
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ตรง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังกลุ่มทีเ่ ข้มแข็ง
ส้าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เลย
โครงการ Green and Clean ประชุม อบรม
การขับเคลื่อนสู่ชุมชน

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

แพทย์
พยาบาล
80 คน

6 รุ่น รุ่นละ
40 คน

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

68

ชื่อแผนงาน/โครงการ

50,000

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จิตใจ

70,000

เพื่อการเรียนรู้งานและ
ชีวิตที่หลากหลาย

60,000

คณะกรรมการ
คุณธรรมและ
จริยธรรม
คณะกรรมการ
คุณธรรมและ
จริยธรรม
คณะกรรมการ
คุณธรรมและ
จริยธรรม

210,000

100,000

กลุ่มงาน
อาชีวะเวชกรรม

๓๓
ลาดับ

กลวิธี/กิจกรรม

เป้า
หมาย

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ 1..ประสานงานกับ
จนท.รพ.
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1300 คน
2.ก้าหนดเกณฑ์การ
ตรวจสุขภาพตามอายุ
และความเสีย่ งในการ
ท้างาน
3.จัดท้าแผนออก
ปฏิบัติงานแจ้ง
หน่วยงาน
4.ด้าเนินการตรวจคัด
กรองสุขภาพ
5.สรุป/รายงานผล
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ
5.1 กรณีผิดปกติมาก
ส่งพบแพทย์
5.2 กรณีผิดปกติ
เล็กน้อยหรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงให้
ความรู้เป็นรายกลุ่ม
หรือรายบุคคลและส่ง
ต่อคลินิกDPAC

เหตุผล/
ความจาเป็น
จนท.ได้รบั การคัดกรอง
สุขภาพและรับรู้ภาวะ
สุขภาพและรับรู้ภาวะ
สุขภาพได้รับการดูแล
ภาวะสุขภาพที่เหมาะสม
ทังการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค ได้รับ
การรักษาเมื่อเจ็บป่วย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
65,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

73

ชื่อแผนงาน/โครงการ

√ √ √ √ √ √

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

๓๔
ลาดับ

กลวิธี/กิจกรรม

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ 1.ประสานงานกับ
การประเมินความเสีย่ งตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเสีย่ ง 7 ด้าน
2.ก้าหนดเกณฑ์การ
ตรวจความเสีย่ ง
สุขภาพและความเสี่ยง
ในการท้างาน
3.จัดท้าแผนออก
ปฏิบัติงานแจ้ง
หน่วยงาน
4.ด้าเนินการตรวจ
ประเมินตามความ
เสี่ยง
5.สรุป/รายงานผล
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ
6.สร้างการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานต่างๆ
เพื่อเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพ

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

จนท.รพ.และ
หน่วยงานกลุ่ม
เสี่ยงทุก
หน่วยงาน

จนท.ได้รบั การคัดกรอง
สุขภาพและรับรู้ภาวะ
สุขภาพได้รับการดูแล
ภาวะสุขภาพสุขภาพที่
เหมาะสมทังการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค
ได้รับการรักษาเมื่อ
เจ็บป่วย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
-

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

74

ชื่อแผนงาน/โครงการ

√ √ √ √ √

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

๓๕
ลาดับ

การพัฒนาแนวทางการดูแล
ภาวะตามความเสี่ยง 7 ด้าน

กลวิธี/กิจกรรม
1..ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ก้าหนดเกณฑ์การ
ตรวจความเสีย่ ง
สุขภาพและความเสี่ยง
ในการท้างาน
3.จัดท้าแผนออก
ปฏิบัติ
4.ด้าเนินการตรวจ
ประเมินตามความเสี่ยง
5.สรุป/รายงานผล
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ
5.1 กรณีผิดปกติมาก
ส่งพบแพทย์
5.2 กรณีผิดปกติ
เล็กน้อยหรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงให้
ความรู้/ปรับสถานี
งาน/สภาพแวดล้อม
การท้างาน/
อาชีวสุขศาสตร์
6.สร้างการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานต่างๆเพื่อ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

จนท.รพ.และ
หน่วยงานกลุ่ม
เสี่ยงทุก
หน่วยงาน

จนท.ได้รบั การคัดกรอง
สุขภาพและรับรู้ภาวะ
สุขภาพได้รับการดูแล
ภาวะสุขภาพสุขภาพที่
เหมาะสมทังการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค
ได้รับการรักษาเมื่อ
เจ็บป่วย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
20,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

75

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

๓๖
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

เหตุผล/
ความจาเป็น

76

การพัฒนาทีมสอบสวนโรค
และอุบัตเิ หตุจากการท้างาน

1. จัดตังทีมสอบสวน
โรคและอุบัติเหตุจาก
การท้างาน
2. ชีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานสอบสวน
โรคและอุบัติเหตุจาก
การท้างาน
3. สรุปผลการ
ด้าเนินงาน

หอผู้ป่วย
ER,OPD

มีการรายงานผู้ป่วยที่
เป็นโรคหรือได้รับ
อุบัติเหตุจากการท้างาน

77

โครงการการส่งเสริมและการ
ค้นหาความเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

1.ด้าเนินการตรวจ
ประเมินตามความ
เสี่ยง
2.ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.จัดท้าแผน
ปฏิบัติงาน
4.ส่งเสริมให้ความรู้
ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ท้างาน
5.ประเมินผล
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้
โรงพยาบาลเลย ความรู้ด้านอาชีวอนามัย
100 คน
และความปลอดภัยใน
การท้างานเสนอแนะ
ปัญหา หาแนวทางการ
แก้ปัญหา

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
-

60,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เป้า
หมาย

√ √ √

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

๓๗
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
อบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แก่พนักงาน/
บุคลากร/ผูจ้ ้างเหมา รายใหม่
ที่ เข้ามาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเลย

79

ตรวจสอบความปลอดภัยสุข
โดยทั่วไป ตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมด้วยเครื่องมือ
ศาสตร์อุตสาหกรรม

1.ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.จัดท้าแผน
ปฏิบัติงาน
3.อบรมข้อปฏิบัติ
1 ชั่วโมง
4.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
1.ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.จัดท้าแผน
ปฏิบัติงาน
3.ตรวจประเมินด้วย
เครื่องมือสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม แสง
เสียง ความร้อน co
co2
4.เสนอแนะวิธีการ
ป้องกันแก้ไข
5.สรุปผลการตรวจ
ประเมิน

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

78

กลวิธี/กิจกรรม

พนักงานใหม่ผู้
รับจ้างเหมาที่
เข้ามา ใน
โรงพยาบาล

สร้างความตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติภายใน
โรงพยาบาลเลย

-

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

พืนที่ที่มีการ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
เลยรวมถึง
ส่วน
ผู้รับบริการ

พืนที่ทังหมดได้รบั การ
ตรวจ แก้ไขให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน

10,000

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

๓๘
ลาดับ

สถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัยกายใจเป็นสุข

กลวิธี/กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
เสนอผู้บริหาร
2. ประชุมชีแจงในการ
ด้าเนินโครงการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สถาน
ประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐ
3. ด้าเนินการตรวจ
เยี่ยม ส้ารวจค้นหา
ความเสีย่ งจากการ
ท้างาน walk
through survey
วางแผนในการ
แก้ปัญหาร่วมกับสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ
4. ตรวจคัดกรองตาม
ความเสีย่ งส่งเสริม
ป้องกัน ให้ความรู้ใน
กลุ่มเสี่ยง และส่งต่อ
เพื่อรับการรักษาที่
ถูกต้องในรายที่
ผิดปกติ
5. ด้าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาในสถาน

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

สถาน
ประกอบการ
11 แห่ง
ลูกจ้างจ้านวน
200 คน

สถานประกอบการ จ.
เลยมีจ้านวนมากและ
จ้านวนลูกจ้างในสถาน
ประกอบการมีจ้านวน
มาก หากแต่การเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุข
น้อยลูกจ้างยังขาด
ความรู้ในการดูแลตนเอง
ในจากการท้างานที่
ปลอดภัยการส่งเสริม
และป้องกันโรคจากการ
ท้างานที่สามารถป้องกัน
ได้จึงมีความส้าคัญส่งผล
ให้ลูกจ้างมีสุขภาพดี เกิด
การท้างานที่ปลอดภัย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
-

เงินคลินิกโรค
จากการ
ท้างาน
40,500
บาท

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

๓๙
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ประชุมคณะท้างานเครือข่าย
คลินิกโรคจากการท้างาน 3
ครัง / ปีทังในและนอก รพ.

82

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในงาน
อาชีวเวชศาสตร์

83

โครงการอบรมป้องกันและ
และซ้อมแผนอัคคีภยั และภัย
พิบัติ

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานผลการ
ด้าเนินโครงการเสนอ
ผู้บริหาร
7. มอบใบประกาศ
ให้กับสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
1.ประชุมชีแจงการ
1.คณะท้างาน รายงานผลการด้าเนิน
ด้าเนินงาน
จังหวัด13 คน งานและปัญหา พร้อมหา
ปีงบประมาณ 2562 2.คณะท้างาน แนวทางแก้ไขร่วมกับ
ประกันสังคม คณะท้างาน
25 คน
3.คณะท้างาน
ในรพ. 25 คน
เจ้าหน้าที่ด้าน
เจ้าหน้าที่
พัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขเข้ารับการ สาธารณสุขใน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อบรมด้าน
จ.เลย
อาชีวเวชศาสตร์และ
ประชุมด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีวอนามัย

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

-

เงินคลินิกโรค
จากการ
ท้างาน
4,650 บาท

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

-

เงินคลินิกโรค
จากการ
ท้างาน
32,650
บาท

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

70,000

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

๔๐
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประจ้าหน่วยงาน

85

ชาวรพ.เลยร่วมใจอนุรักษ์
พลังงาน สืบสานความ
พอเพียงปี 2562

86

งานวิชาการแผนกทันตกรรม

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...
60,000

1.สมัครเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนการ
ลงทุนการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ภาครัฐ
(Matching Fund)
ระยะที3่
1.1 ปรับเปลี่ยนระบบ
หม้อนึ่งไอน้า
1.2 ปรับเปลี่ยนระบบ
ปรับอากาศเป็นระบบ
VRF
1.3 พัฒนาศักยภาพ
ทีมน้าและส.ส.
พลังงาน
1.4 กิจกรรม/
ฝึกอบรม/มหกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์พลังงาน

Matching
Fund ระยะที3่
ปรับเปลีย่ น
อุปกรณ์เครื่อง
ก้าเนิดไอน้า
และเครื่อง
ปรับอากาศ
VRE ส.ส.
พลังงานและทีม
น้า 100 คน
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเลย

1.ลดการใช้พลังงาน
2.ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน
3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน

เพื่อกระตุ้นให้เรียนรู้
วิทยาการใหม่ๆ

10,500,000

-

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม

๔๑
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

นักเรียน ม.1
กระทรวง
ศึกษาธิการ
อ.เมืองเลย

สนับสนุนจาก
สสจ. เม็ดสี
ย้อมฟัน
ยาสีฟัน

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เป้า
หมาย

87

กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด
เหงือกแข็งแรง

1.ประสานงานเพื่อ
ชีแจงกับ สสอ.เมือง
เลย รพ.สต
2.ออกรณรงค์ ฟัน
สะอาดเหงือกแข็งแรง
3.ติดตามผล

กลุ่มงานทันตกรรม

88

งานส้ารวจใน 4 กลุ่มอายุ

1.ประชุมปรับ
มาตรฐาน
2. ท้าแผนงานแจ้ง
รพ.สตในเขตนันๆ
3.ออกปฏิบัติงานตาม
แผน
4.บันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม
5.สรุปผลงาน

เพื่อทราบการปฏิบัติงาน
ในทุกกลุ่มอายุ

-

กลุ่มงานทันตกรรม

89

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
หญิงตังครรภ์

1.ตรวจช่องปากหญิง หญิงตังครรภ์
ตังครรภ์และแนะน้าให้ ในต้าบลกุด
รับการรักษา
ป่อง
2. ให้สุขศึกษา
ทันตกรรม
3.ฝึกแปรงฟัน

เพื่อเฝ้าระวังโรคในช่อง
ปากให้กับหญิงตังครรภ์

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ กลุ่มงานทันตกรรม

๔๒
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่ม
เด็กที่มารับวัคซีน

91

งานส่งเสริมป้องกันทาง
ทัตสุขภาพในกลุม่ นักเรียน
ประถมศึกษา 6-12 ปี

1.ตรวจช่องปากเด็ก
เล็กและแนะน้าให้รับ
การรักษากรณีมโี รคใน
ช่องปาก
2. ให้ทันตสุขศึกษาแก่
ผู้ปกครอง
3.ทาฟูลออไรด์วานิช
ในเด็กกรณีที่จา้ เป็น
4.ฝึกให้ผู้ปกครองท้า
ความสะอาดช่องปาก
ให้เด็ก
1.ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก
2.ให้ทันตสุขศึกษา
3.กิจกรรมการแปรง
ฟันในโรงเรียน
4.เคลือบหลุมร่องฟัน
5.นัดเข้ารับการรักษา
6.ติดตามใบนัดการ
รักษา

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เด็กที่มารับ
วัคซีนที่สุข
ศาลา ต.กุด
ป่อง

เพื่อลดปัญหาโรคฟันผุใน
เด็กเล็ก

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ กลุ่มงานทันตกรรม

อนุบาล-ป.6

ได้รับความรู้และมี
พฤติกรรมทาง
ทันตสุขภาพที่ดีขึนและ
ลดปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก

100,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ กลุ่มงานทันตกรรม

๔๓
ลาดับ

93

94

95

กลวิธี/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัย
เรียน ปีงบประมาณ 2562

1.ตรวจสุขภาพช่อง
ปากให้แก่เด็กทุกคน
2.สาธิตการแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
3.ทาฟลูออไรด์เพื่อ
ป้องกันฟันผุ
4.ให้ทันตสุขศึกษาแก่
ผู้ปกครอง ครู พี่เลียง
เด็ก
โครงการออกให้บริการ
1.ตรวจสุขภาพช่อง
ทันตกรรมในหน่วยปฐมภูมิ ที่ ปากในหญิงตังครรภ์
ไม่มเี จ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข 2.ตรวจสุขภาพช่อง
ประจ้าใน รพ.สต
ปากในเด็ก (0-2ปี)
ปีงบประมาณ 2562
3.ประชาชนทั่วไป
1.ทบทวนคุณภาพ
ตามข้อก้าหนด
มาตรฐานเทคนิค
การแพทย์
2.พัฒนาส่วนขาดและ
พัฒนาต่อยอดในส่วน
ที่ท้าได้ดี
3.ขอการรับรองจาก
สภาเทคนิคการแพทย์
โครงการอบรมทักษะการเจาะ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เก็บเลือด

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

92

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ศูนย์เด็กเล็ก
ทุกแห่งในเขต
อ.เมืองเลย

เพื่อให้เด็กๆมีกจิ กรรม
การแปรงฟันอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน

135,000
(งบส่งเสริม
สุขภาพ PPB)

80,000
(ค่าตอบแทน)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพ.สต ที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่
ทันตกรรมอยู่
ประจ้า

เพื่อให้บริการทันตกรรม
ในทุกกลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์มาตรฐานใน
รพ.สต

-

120,000
(ค่าตอบแทน)

กลุ่มงานทันตกรรม

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

53,940

กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์

10,000

ธนาคารเลือด

โครงการพัฒนาระบบบริการ
และรับรองคุณภาพมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ (Re
LA3) (re-accreditation
lab3)

30 คน

๔๔
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
โครงการวิจัย "ประสิทธิผล
และความปลอดภัยของยา
ทิงเจอร์ทองพันชั่งในการรักษา
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชือรา
ต้ารับโรงพยาบาลเลย

97

โครงการวิจัย "ประสิทธิผล
และความปลอดภัยของ
ยากลีเซอรีนเสลดพังพอนใน
การรักษาแผลในปาก ต้ารับ
โรงพยาบาลเลย

98

โครงการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรอย่างสมเหตุสมผล

99

ประชุมวิชาการ นิทรรศการ
เพื่อพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยด้านยาและส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
100 ออกให้บริการกายภาพบ้าบัด
ใน PCC เพชรเจริญ ก้างปลา
กุดป่อง
101 ไม้เท้าขาวสู่ชุมชน

ศึกษาวิจัยทางคลินิก
ในโรงพยาบาลเลย
และ รพ.สต.ใน
เครือข่าย cupเมือง ที่
มีแพทย์แผนไทย
ประจ้าอยู่ 5 แห่ง
ศึกษาวิจัยทางคลินิก
ในโรงพยาบาลเลย
และ รพ.สต.ใน
เครือข่าย cupเมือง ที่
มีแพทย์แผนไทย
ประจ้าอยู่ 5 แห่ง
ให้ความรู้ ออก
ติดตามการใช้ยาแผน
ไทย ท้าสื่อ
ประชุม อบรม
นิทรรศการ
ออกให้บริการ
กายภาพบ้าบัด
ทบทวนความรู้ของ
ของผู้อบรมไม้เท้าขาว
และฝึกการใช้ชีวิตใน
ชุมชน

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

ผู้ป่วยที่เป็น
โรคผิวหนังที่
เกิดจากเชือรา
(กลาก เกลือน
น้ากัดเท้า)

เพื่อศึกษาประสิทธิผล
และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
เภสัชต้ารับของ
โรงพยาบาลเลย

2,500

/ / / / / / / / / / / / กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทยฯ

ผู้ป่วยที่เป็น
แผลในปาก

เพื่อศึกษาประสิทธิผล
และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
เภสัชต้ารับของ
โรงพยาบาลเลย

2,500

/ / / / / / / / / / / / กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทยฯ

50,000

กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทยฯ

30,000

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

124,800

กลุ่มงาน
เวชกรรมฟื้นฟู

10,000

กลุ่มงาน
เวชกรรมฟื้นฟู

100 คน

3,760 คน

เพื่อการเข้าถึงบริการ
ลดความแออัด

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

96

กลวิธี/กิจกรรม

๔๕
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ออกเยี่ยมบ้าน

เป้า
หมาย

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการด้านการ
เคลื่อนไหว

129,480
ค่าตอบแทน

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

102 โครงการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการใน
ชุมชน Intermediate care
และ long term care
ปีงบประมาณ 2562
103 การรับมือความเสี่ยงความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ในยุค
เปลี่ยนผ่านดิจิทลั
104 อบรม MySQL Cluster
พร้อมขึนระบบ HOSxP
MySQL Cluster
105 โครงการอบรมการใช้
โปรแกรม Thai coc เพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
จังหวัดเลย
106 IT Security Master Plan
Development
107 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
โรงพยาบาล
108 โครงการพัฒนาโปรแกรม
ระบบคลังพัสดุด้วย ระบบ
MMIS กระทรวงสาธารณสุข
109 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อปิดงวดบัญชีโรงพยาบาล
เลยและ รพ.สต.ในเครือข่าย

กลวิธี/กิจกรรม

กลุ่มงาน
เวชกรรมฟื้นฟู

สัมนา

200 คน

พัฒนา บุคลากร

100,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

รพ.เลย

พัฒนา บุคลากร

70,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

200 คน

เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลต่อเนื่อง จังหวัดเลย

100,000

กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

CIO,IT,IM

พัฒนาบุคคลากร

50,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

100 คน

พัฒนาทีม IM

30,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

32,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

67,500

กลุ่มงานบัญชี

25 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ

72 คน

ปิดบัญชีโรงพยาบาลเลย
และ รพ.สต.ในเครือข่าย

๔๖
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กลวิธี/กิจกรรม

เหตุผล/
ความจาเป็น

งบประมาณ
เงินบารุง อื่นๆ ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

เป้า
หมาย

110 โครงการความเสี่ยงการเกิดคดี อบรม จ้านวน 2
ทางการแพทย์
รุ่นๆ ละ 100 คน

200 คน

50,000

111 โครงการเสริมสร้างวินัยและ
คุณธรรม
112 โครงการพัฒนาการดูแลทารก
ที่ส่งต่อโดยใช้ S.T.A.B.L.E
Program
113 โครงการประชุม R2R

อบรม จ้านวน 2
รุ่นๆ ละ 50 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ

100 คน

30,000

90 คน

36,000

กลุ่มงาน
วิกฤตทารกแรกเกิด

240,000

คณะกรรมการ R2R

114 โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการศูนย์คณ
ุ ภาพ ณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี

ศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
จ.ชลบุรี

41,800

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
10 คน

รวมเป็นเงิน

( นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

/
/

16,121,562

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

งานนิติการ
งานนิติการ

๔๗
แผนคาของบประมาณ แผนงาน/โครงการ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินบารุง) ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

รายการครุภัณฑ์

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จานวน

จานวนเงิน

เหตุผล
ทด ขยาย เพิ่ม อื่นๆ
แทน งาน งาน ระบุ
ใหม่

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่
ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบเชิง
ปริมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนา Activate Hosxp

77,000

1

77,000

√

ค่าใช้จ่าย
จ้าเป็นต้องจ่าย
ปกติ

Update path new คณะกรรมการ IM
version, ตามนโยบาย
สนย.,สปสช.

2

ค่าอินเตอร์เน็ตรายปี

20,000

12

240,000

√

ค่าใช้จ่าย
จ้าเป็นต้องจ่าย
ปกติ

จ้านวน
ส่งเบิกรายได้ต่างๆ ,ส่ง คณะกรรมการ IM
ผู้ใช้งาน
ข้อมูลข่าวสาร ,สื่อสาร
เพิ่มขึนเท่าตัว ในองค์กร

3

โครงการจัดซือหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ส้าหรับ เครื่องแม่ข่าย HOSxP Server
(SSD ขนาด 1TB)

19,000

8

152,000

√

พืนที่เก็บข้อมูล
เหลือน้อย

ตาม
มาตรฐาน
บันทึกข้อมูล
เพิ่มขึน

4

โครงการจัดซือระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ
ความชืนห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

50,000

2

100,000

√

5

โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ
ที่ 2

320,000

4

1,280,000

6

โครงการจัดซือชุดระบบประชุมทางไกล
(Video Conference)

300,000

1

300,000

√

มีพืนที่เพียงพอ ท้างาน คณะกรรมการ IM
ได้ต่อเนื่อง ลดความ
เสี่ยง ssd ช้ารุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์

√

อายุใช้งาน 7 ปี
HosXP

Main 2 ,DR- ความน่าเชื่อถือ,ผ่าน
Site 2
HA

√

ไม่มี ต้องไปที่
สสจ.เลย

มีการประชุม
ต่อเดือนบ่อย

ศูนย์คอมพิวเตอร์

จ้านวนคนที่เข้าประชุม คณะกรรมการ IM
ลดค่าใช้จ่าย,เวลา
เดินทาง

๔๘
ลาดับ

รายการครุภัณฑ์

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จานวน

จานวนเงิน

เหตุผล
ทด ขยาย เพิ่ม อื่นๆ
แทน งาน งาน ระบุ
ใหม่

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่
ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบเชิง
ปริมาณ

ผู้รับผิดชอบ

7

โครงการจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนของเดิม

23,000

100

2,300,000

√

อายุใช้งาน 7 ปี
ต่้ากว่า พ.ศ.57

8

โครงการจัดซือ UPS3K เครื่องส้ารอง
กระแสไฟ ส้าหรับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่าย

37,000

4

148,000

√

ขนาดไม่เพียงพอ
,ไฟตกบ่อย

9

โครงการจัดซือเครื่องสแกนเนอร์สา้ หรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 3

35,000

1

35,000

√

ช้ารุด

กลุ่มงาน
ส้านักงานผู้อ้านวยการ

10

โครงการจัดซือจอรับภาพห้องประชุม
(จอภาพความละเอียดสูง ดูดซับแสงกว่า
จอทั่วไป 10เท่า)

200,000

1

200,000

อายุการใช้งานกว่า รพ.เลย,สสจ. ภาพชัดขึน ตัวหนังสือ
7ปี,ไม่ชัด,
เลย เกือบทุก ขนาดเล็ก อยูไ่ กลยัง
วัน
อ่านรู้เรื่อง

กลุ่มงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

11

โครงการจัดซือห้องบันทึกเสียงพร้อม
อุปกรณ์
โครงการจัดซือเครื่องscan

50,000

1

50,000

√

35,000

1

35,000

√

12

√

ถูกระเบียบ,ราคาต่้า
กว่าซือทดแทนทีละ
เครื่อง

อุปกรณ์
เชื่อมต่อ
เพิ่มขึน

คณะกรรมการ IM
ทันตกรรม (2)
เภสัชกรรม (4)
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน (2)
กลุ่มงานส้านักงาน
ผู้อ้านวยการ (1)
ท้างานต่อเนื่องนานขึน คณะกรรมการ IM
,อุปกรณ์ไม่เสียหาย

กลุ่มงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

๔๙
ลาดับ

รายการครุภัณฑ์

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จานวน

จานวนเงิน

600

1

600

เหตุผล
ทด ขยาย เพิ่ม อื่นๆ
แทน งาน งาน ระบุ
ใหม่

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่
ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบเชิง
ปริมาณ

ผู้รับผิดชอบ

13

โครงการจัดซือต่อโดเมนโปรแกรม
NRLS

14

โครงการจัดซือ LED TV ขนาด 58 นิว

25,990

1

25,990

√

15

โครงการจัดซือระบบส่งภาพเอ็กซเรย์
ทางไกล (Teleradiology)

100,000

1

100,000

√

16

โครงการจัดซือ Barcode Printer

13,500

1

13,500

17

โครงการจัดซือปรินเตอร์

3,800

2

7,600

√

กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม

18

โครงการจัดซือเครื่องส้ารองไฟ

2,500

2

5,000

√

กลุ่มงานทันตกรรม

19

โครงการจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าหรับออกใบเสร็จรับเงินและหนังสือ
ตอบรับเงิน
โครงการจัดซือเครื่องปรินสติ๊กเกอร์

200,000

1

200,000

√

กลุ่มงานการเงิน

13,000

2

26,000

√

20

√

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
บริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
บริการ
กลุ่มงานรังสี

ช้ารุด

ไม่มรี ะบบจ่ายยา
โดยคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เห็นข้อมูลคนไข้ กลุ่มงานเภสัชกรรม
ทังหมดก่อนจ่ายยา

๕๐
ลาดับ

รายการครุภัณฑ์

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จานวน

จานวนเงิน

เหตุผล
ทด ขยาย เพิ่ม อื่นๆ
แทน งาน งาน ระบุ
ใหม่

21

โครงการจัดซือเครื่องส้ารองไฟ

2,500

4

10,000

√

22
23

โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์ notebook

30,000
22,000

1
2

30,000
44,000

√
√

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

√

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่
ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบเชิง
ปริมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มรี ะบบจ่ายยา
โดยคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เห็นข้อมูลคนไข้ กลุ่มงานเภสัชกรรม
ทังหมดก่อนจ่ายยา

ตังหน่วยงานใหม่

กลุ่มงานซ่อมบ้ารุง
กลุ่มงาน
การพยาบาลชุมชน

5,379,690

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๕๑
แผนคาของบประมาณ แผนงาน/โครงการ หมวดครุภัณฑ์อื่นๆ (เงินบารุง) ตามแผนปฏิบัตริ าชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ล้าดับ

รายการครุภัณฑ์

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จ้านวน จ้านวนเงิน
หน่วยที่
ขอ

เหตุผล
ทด ขยาย เพิ่ม
แทน งาน งาน
ใหม่

เหตุผล ค้าชีแจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบนั
ข้อมูลประกอบ
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ที่มีอยู่
เชิงปริมาณ

1

โครงการจัดซือรถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้า

100,000

2

200,000

√

2

โครงการจัดซือรถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้า

100,000

1

100,000

√

3

โครงการจัดซือรถเข็นอาหารไฟฟ้า

150,000

1

150,000

√

4

โครงการจัดท้าป้ายเตือนทางเดินหนีไฟ

100,000

1

100,000

5

โครงการจัดซือเครื่องส้ารองไฟฟ้าตู้
เคมีบ้าบัด
โครงการจัดซือเครื่องส้ารองไฟของ
เครื่องช่วยหายใจ

45,000

1

45,000

√

กลุ่มงาน
อาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม

22,000

12

264,000

√

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

7

โครงการจัดซือรถเข็นขยะสแตนเลส

50,000

1

50,000

√

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

8

โครงการจัดซือถาดหลุมอาหารชนิดลึก

500

375,000

√

กลุ่มงานโภชนาการ

9

ชุดลูกตุ้มน้าหนักผู้ใหญ่

1

50,000

6

750
50,000

√

ปฏิบัติงานขนย้ายผ้า
เปื้อนเฉลี่ย 2,000
กิโลกรัม/วัน

หน่วยงาน

กลุ่มงานซักฟอก

กลุ่มงานเภสัชกรรม
√

รถเสีย1คัน

√

√

วัดทดสอบค่าสารละลาย
เครื่องเครื่อง Infusion
Pump

กลุ่มงานโภชนาการ

งานซ่อมบ้ารุง/
เครื่องมือแพทย์

๕๒
ล้าดับ

รายการครุภัณฑ์

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จ้านวน จ้านวนเงิน
หน่วยที่
ขอ

10

เครื่องชั่งสารความละเอียดสูง

50,000

1

50,000

11

เครื่อง Hematocrit

35,000

1

35,000

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

เหตุผล
ทด ขยาย เพิ่ม
แทน งาน งาน
ใหม่
√

เหตุผล ค้าชีแจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบนั
ข้อมูลประกอบ
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ที่มีอยู่
เชิงปริมาณ
วัดทดสอบค่าสารละลาย
เครื่องเครื่อง Infusion
Pump, Syringe Pump

√

หน่วยงาน

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง/
เครื่องมือแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

1,419,000

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๕๓

ลาดับ

เงินกันค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 2561 ไปปีงบประมาณ 2562
โครงการ/ขอกันเงินข้ามปีงบประมาณ
กันเงิน(จานวนเงิน)

งบเงินบารุง
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดการบริหารเครือข่าย Infrastructure
1 จัดหาครุภณ
2 โครงการประชุม อสม.ช่วยเลิกบุหรี่ ยาเสพติดชุมชนบ้านใหม่และฝากเลยฯ
3 โครงการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ฯ
4 ส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รพ.เลย ปี61
5 โครงการจัดงาน 100 ปีกระทรวงสาธารณสุขและ64 ปี รพ.เลย
6 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิฯ
7 อบรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขันสูง
8 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย(กิจกรรมที่ 3 )
9 โครงการรณรงค์ใช้ PPE ใน รพ.
10 โครงการชาวเลยรวมใจอนุรักษ์พลังงานสืบสานความพอเพียง
11 โครงการประชุมคลินิกโรคจากการท้างาน
12 โครงการผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงอ้าเภอเมืองเลย
13 พัฒนาเครือข่ายบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
14 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
15 มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก เครือข่ายจังหวัดเลย
16 PPA กลุ่มเด็ก จาก สปสช.
17 โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอ้าเภอเมืองเลย
18 งานป้องกันติดเชือ HIV
19 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจสู่การรับรองคุณภาพเครือข่ายบริการในโรค STEMI

2,575,900
20,000
10,000
20,000
10,600
420,000
366,400
56,000
23,800
3,235,910
37,000
47,300
30,000
35,000
421,880
75,000
116,044
54,000
110,880

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานบ้าบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
งานบ้าบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
เครือข่ายหัวใจและหลอดเลือดฯ

แหล่งเงิน
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
PCC
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง

๕๔
ลาดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

โครงการ/ขอกันเงินข้ามปีงบประมาณ
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 3,4,5,6
จ้างเหมาย้ายเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าข้างโรงจอดรถ
จ้างย้ายระบบระบายอากาศห้องแยกผู้ป่วยโรคติดเชือทางอากาศ อญ. 1
จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์
จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยสามัญ อญ.2 อช. 2
จ้างย้ายพร้อมติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA
จ้างสอบเทียบและบ้ารุงรักษาเครือ่ งมือแพทย์ รายการชุดเครื่องกรองและควบคุมความดันลม ครังที่ 2
จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
จ้างเหมาก้าจัดมูลฝอยติดเชือ
จ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย
เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS)
โครงการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน เจ็บป่วยคราใดใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์ เวชฯ
- ค่าคู่มือการใช้ยาสมุนไพร
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่ากล่องพลาสติก
โครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อกระจายให้หน่วยบริการ สาธารณสุขจังหวัดเลย 2561 ( วัตถุดิบ)
- บรรจุภณ
ั ฑ์(ขวดแก้ว)
- วัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์ผลิต)
- วัสดุส้านักงาน (สติ๊กเกอร์ยาสมุนไพร)
โครงการพัฒนาระบบบริการแผนไทย วัสดุ อุปกรณ์ / ปชส. / ค่าคูม่ อื
โครงการวิจัย ผลของการบริหารการด้วยฤาษีดดั ตนในผูป้ ่วยโรคปอดอุดกันเรือรัง

กันเงิน(จานวนเงิน)
4,304,061
350,000
100,000
172,000
142,940
234,000
124,838
2,833,600
448,679
3,104,001
1,340,000
10,500
6,500
2,400
600
25,500
144,500
30,480
27,000
30,000
5,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/จ่ายกลาง
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

แหล่งเงิน
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง

๕๕
โครงการ/ขอกันเงินข้ามปีงบประมาณ

ลาดับ
41
42
39
40
41

โครงการวิจัย เปรียบเทียบประสิทธิผลยาชงหญ้าดอกขาวและยาอมบ้วนปากฯ
โครงการชุมชนน้าร่องร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ปี2561(ซือ/จ้าง วัสดุ)
โครงการพัฒนาระบบบริการแผนไทย วัสดุ อุปกรณ์ / ปชส. / ค่าคูม่ อื
โครงการวิจัย ผลของการบริหารการด้วยฤาษีดดั ตนในผูป้ ่วยโรคปอดอุดกันเรือรัง
โครงการวิจัย เปรียบเทียบประสิทธิผลยาชงหญ้าดอกขาวและยาอมบ้วนปากฯ

รวมเป็นเงิน

โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์

กลุ่มแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง
บ้ารุง

60,000

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ปกส.บริหาร

22,225

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ปกส.บริหาร

4,000,000

โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพวัยท้างาน

138,050

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

15,000
13,600
30,000
5,000
15,000

แหล่งเงิน

21,130,912

งบกองทุนประกันสังคม ประเภทงบเพื่อการพัฒนาระบบบริการระดับหน่วยบริการ
1 โครงการคัดกรองกลุ่มเสีย่ ง STEMI และ DV RISK วัยท้างาน

2
3
4

ผู้รับผิดชอบ

กันเงิน(จานวนเงิน)

กลุ่มภารกิจอ้านวยการ/ห้องส่องกล้อง ปกส.บริหาร
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ปกส.บริหาร

4,220,275

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๕๖
แผนคาของบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร (Training need) ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

กลวิธี/กิจกรรม

งบประมาณ
เงินบารุง
อื่นๆ
ระบุ...

1

อบรมนักบริหารระดับสูง (นบส.)

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

80,000

2

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

80,000

3

อบรมนักบริหารระดับสูงด้านพยาบาล
(นพ.ส.)
อบรมผู้บริหารระดับกลาง (ผบก.)

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

30,000

4

อบรมผู้บริหารระดับต้น (ผบต.)

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

25,000

5

หลักสูตรรองแพทย์

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

80,000

6

หลักสูตรบริหารการพยาบาล (4เดือน)

2 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

80,000

7

อบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

5 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

15,000

8
9
10

ผู้สูงอายุโรคเรือรัง หลักสูตร 4 เดือน
Case Maneger TB 7 วัน
อบรมการใช้และการดูแลเครื่องมือ
แพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตส้าหรับ
พยาบาล (2 สัปดาห์)

1 คน
2 คน
4 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

√
√
√

45,000
0
40,000

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเลย
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเลย
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเลย
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเลย
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเลย
กลุ่มการพยาบาล
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
OPD
OPD
กลุ่มงาน ICU ACU
อญ 2 อช2

๕๗
ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

11

อบรมเพิ่มศักยภาพด้านสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อบรมเพิ่มศักยภาพด้านประชาสัมพันธ์

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

10,000

2 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

20,000

13

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่า
บรรณารักษ์แพทย์ ประจ้าปี 2562

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

20,000

14

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาจุล
ชีววิทยาแขนงแบคทีเรียดือยา 4 เดือน

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

15

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิสัญญี

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

100,000

กลุ่มงานวิสญ
ั ญี

16

อบรมพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างาน
จ่ายกลาง

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

50,000

กลุ่มงานจ่ายกลาง

17

โครงการ THIP ต่อเนื่อง (สรพ.)

3 คน

ร่วมประชุม

√

10,800

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

18

ประชุมหลักสูตร HA 501 SPA and
Self Assessment Report

2 คน

ร่วมประชุม

√

10,800

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

12

กลวิธี/กิจกรรม

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

งบประมาณ
เงินบารุง
อื่นๆ
ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

ลาดับ

กลุ่มงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
งบเขต 8

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

๕๘
ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

กลวิธี/กิจกรรม

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

งบประมาณ
เงินบารุง
อื่นๆ
ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19

Performance Measurement with
HA Standard

2 คน

ร่วมประชุม

√

7,200

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

20

ประชุมหลักสูตร Diploma clinical
statistic

2 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

40000

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

21

ประชุมหลักสูตรHA 201HAพืนฐาน
ส้าหรับการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการ

2 คน

ร่วมอบรม3 วัน

√

25,000

22

ประชุมหลักสูตรHA SPA and Self
Report

2 คน

ร่วมอบรม3 วัน

√

25,000

23

การเป็นผูเ้ ยี่ยมส้ารวจภายใน
(Internal Surveyor)

2 คน

ร่วมอบรม3 วัน

√

25,000

24

มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับใหม่

2 คน

ร่วมอบรม3 วัน

√

25,000

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

ลาดับ

√

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
√

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
√

√

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

๕๙
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

กลวิธี/กิจกรรม

งบประมาณ
เงินบารุง
อื่นๆ
ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

25

Risk management in new HA
standard

2 คน

ร่วมอบรม3 วัน

√

25,000

√

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ

26

Performance Measurement with
HA standard

2 คน

ร่วมอบรม3 วัน

√

25,000

√

27

อบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร
ส้าหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงาน

1 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

๑๐,๐๐๐

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม

28

อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ทั่วไป หลักสูตร 4 เดือน

2 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

80,000

29

LBC (Link Basic of Network
Cabling)

2 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

5,200

กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

30

LAC (Link Advanced Copper
Solution)

2 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

5,200

ศูนย์คอมพิวเตอร์

31

LAF (Link Advanced Fiber Optic
Cabling)

2 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

5,200

ศูนย์คอมพิวเตอร์

๖๐
ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

กลวิธี/กิจกรรม

งบประมาณ
เงินบารุง
อื่นๆ
ระบุ...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

32

LPD

3 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

12,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

33

LIS

3 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

12,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

34

WUNCA 38. UNINET

3 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

13,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

35

WUNCA 39.UNINET

3 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

12,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

36

อบรม Mobile Application
(Flutter)
แผนพัฒนาบุคลากร ICWN
(2 สัปดาห์)
ประชุมอบรมอื่นๆ

3 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

25,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์

8 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

√

56,000

ICC

√

2,677,100

37
38

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลเลย

3,806,500

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๖๑
ล้าดับ

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

แผนคาของบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร (Service Plan) ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อแผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย กลวิธี/
เหตุผล
งบประมาณ
ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
เงินบ้ารุง อื่นๆ ระบุ
นา ระบุ
...

1

อบรมระยะสัน การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่
ได้รับยาเคมีบ้าบัด (1เดือน)

2 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

60,000

กลุ่มการพยาบาล

2

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Palliative care

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

40,000

กลุ่มการพยาบาล

3

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

65,000

กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

4

หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ (Pre-hospital
Nurse) (5 วัน )

3 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

10,500

กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

5

หลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(Emergency Medical Dispatcher)
พยาบาล (1-2 สัปดาห์)
หลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(Emergency Medical Dispatcher)
EMT (1-2 สัปดาห์)
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อ
(1-2 สัปดาห์)

2 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

20,000

กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

3 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

15,000

กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

10,000

กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

6

7

๖๒
ล้าดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย กลวิธี/
กิจกรรม

งบประมาณ
เงินบ้ารุง อื่นๆ ระบุ
...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

8

Case Manager Palliative care
(10 วัน)

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

5,000

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

9

Case Manager HT /DM (4 เดือน)

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

45,000

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

10

อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)
(4 เดือน)

4 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

180,000

กลุ่มงาน ICU ACU อญ.2 อช.2

11

พยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด (4 เดือน)

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

50,000

งานยาเสพติด

12

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ทางสาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
(4 เดือน)
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
4 เดือน
ฝึกปฏิบัติงานการเตรียมเครื่องมือและช่วย
ผ่าตัดโรคต้อหินทางจักษุแพทย์ 1 สัปดาห์

2 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

98,000

กลุ่มงานห้องผ่าตัด

2 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

95,000

กลุ่มงานห้องผ่าตัด

1 คน

ศึกษาดูงาน

√

30,000

กลุ่มงานห้องผ่าตัด

อบรมอนามัยแม่และเด็ก

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

15,000

กลุ่มงานพิเศษสูติกรรม

13

14
15

๖๓
ล้าดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย กลวิธี/
กิจกรรม

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการผดุง
ครรภ์ (4 เดือน)

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

17

อบรมพยาบาลฟื้นฟูออร์โธปิดิกส์
(5-10 วัน)

2 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

18

การพยาบาลเด็กระยะวิกฤต (4เดือน)

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

19

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางวิกฤต
ทารกและเด็ก (4 เดือน)

1 คน

20

หลักสูตรการพยาบาลทารกแรกเกิด
(2 สัปดาห์)

21

√

งบประมาณ
เงินบ้ารุง อื่นๆ ระบุ
...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

16

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

45,000

กลุ่มงานห้องคลอด

10,000

กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก

√

50,000

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรคติดเชือ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

45,000

กลุ่มงานวิกฤตทารกแรกเกิด

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

10,000

กลุ่มงานวิกฤตทารกแรกเกิด

อบรมเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม
ประสาท (4 เดือน)

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

45,000

กลุ่มงานศัลยกรรมหญิง

22

หลักสูตร ophthalmic Technicians
(1 เดือน)

1 คน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

30,000

PCT จักษุ

23

ศึกษาดูงาน Echocardiography ในเด็ก
(2 เดือน)

1คน

ศึกษาดูงาน
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

√

20,000

PCT กุมารเวชกรรม

√

๖๔
ชื่อแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย กลวิธี/
กิจกรรม

24

ศึกษาดูงาน U/S brain ในเด็ก (1 เดือน)

1 คน

25

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็ก Thalassemia
(มูลนิธิธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย)

2 คน

26

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กป่วย(สถาบัน
เด็ก/มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

27

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ

งบประมาณ
เงินบ้ารุง อื่นๆ ระบุ
...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

ล้าดับ

ศึกษาดูงาน
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ร่วมประชุม
2-4 วัน

√

20,000

PCT กุมารเวชกรรม

√

25,000

√

PCT กุมารเวชกรรม

2 คน

ร่วมประชุม
2-4 วัน

√

20,000

√

PCT กุมารเวชกรรม

พัฒนาการดูแลทารกแรกเกิด (ชมรมเวช
ศาสตร์ทารกแรกเกิด) กท.

2 คน

ร่วมประชุม
วิชาการเชิง
ปฏิบัติการ

√

30,000

√

PCT กุมารเวชกรรม

28

พัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดป่วย (ชมรม
เวชศาสตร์ทารกแรกเกิด) ขอนแก่น

2 คน

ร่วมประชุม
วิชาการเชิง
ปฏิบัติการ

√

20,000

√

PCT กุมารเวชกรรม

29

พัฒนาการดูแลทารกและเด็กโรคหัวใจ
(สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

2 คน

√

25,000

√

PCT กุมารเวชกรรม

30

กายภาพบ้าบัดในชุมชนหลักสูตร
(4 เดือน)

1 คน

ร่วมประชุม
วิชาการเชิง
ปฏิบัติการ
อบรมระยะ
สัน 4 เดือน

√

40,000

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

๖๕
ชื่อแผนงาน/โครงการ

31

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการและ
วิชาการด้าน Vojta therapy ในผู้สูงอายุ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว

เป้าหมาย กลวิธี/
กิจกรรม
1 คน

อบรมระยะ
สัน 2 สัปดาห์

เหตุผล
เพิ่ม พัฒ อื่นๆ
นา ระบุ
√

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

งบประมาณ
เงินบ้ารุง อื่นๆ ระบุ
...

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

ล้าดับ

20,000

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

1,193,500

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๖๖
แผนสิ่งของ หมวดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งบกองทุนประกันสังคม ประเภทงบเพื่อจ่ายค่าพัฒนาหน่วยบริการ) ตามแผนปฏิบัติราชการ
โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ราคาต่อหน่วย จานวน รวมจานวนเงิน
เหตุผล คาชี้แจง
หน่วยที่
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
ขอ
สภาพปัจจุบัน
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ที่มีอยู่

ลาดับ

หน่วยงาน

1

โคมไฟห้องผ่าตัด

1,000,000

4

4,000,000

ช้ารุด

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

กลุ่มงานห้องผ่าตัด

2

เครื่องจีห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าและตัดเนือเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงพร้อม
ระบบจีผิวหนังขนาดใหญ่

2,000,000

1

2,000,000

ไม่มี

เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วย

กลุ่มงานห้องผ่าตัด

3

เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล

1,600,000

3

4,800,000

ช้ารุด

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

กลุ่มงานห้องผ่าตัด

4

ชุดเครื่องมือยึดจับกะโหลก

1,400,000

1

1,400,000

ช้ารุด

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

กลุ่มงานห้องผ่าตัด

5

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก

1,200,000

1

1,200,000

ไม่มี

เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วย

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

6

เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียงปรับระดับสูงต่้า

400,000

1

400,000

ไม่เพียงพอ

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

7

เครื่องตรวจวิเคราะห์การท้างานของเส้นประสาทและกล้ามเนือ

1,000,000

1

1,000,000

ไม่มี

เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วย

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

8

เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง

300,000

1

300,000

ไม่มี

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

15,100,000

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

๖๗

ลาดับ

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
แผนระดับหน่วยบริการ 70% โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)
จานวน
ราคา/
รวมเป็นเงิน
แหล่งงบประมาณ(บาท)
จานวนที่
หน่วย
(บาท)
มีอยู่
งบลงทุน UC
เงินบารุง
รวมเงินที่ใช้
(บาท)
ปัจจุบัน
รพ.
(หน่วย)

ตอบสนอบริการด้าน

1

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
พร้อมเครื่องอัดอากาศ

2

850,000

1,700,000

1,700,000

-

1,700,000

2/19

ส่งคืนโรงพยาบาลวังสะพุง

2

ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมระบบวิดีทัศน์ชนิดความ
ละเอียดสูงส้าหรับงานส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ

1

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

2,500,000

1/1

กลุ่มงานศัลยกรรม
ทางเดินปัสาสาวะ

3

เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวน
เพดาน

1

1,750,000

1,750,000

1,750,000

-

1,750,000

1/3

กลุ่มงานรังสีวิทยา

4

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 300 mA.
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

-

1,300,000

1/5

กลุ่มงานรังสีวิทยา

5

ยูนิตท้าฟัน

2

460,000

920,000

920,000

-

920,000

2/15

กลุ่มงานทันตกรรม

6

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรละความดัน
พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามพยาธิสภาพปอด

2

850,000

1,700,000

1,700,000

-

1,700,000

2/12

กลุ่มงานผู้ป่วยวิกฤต( ICU)
และเด็กติดเชือ

7

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตราและความดัน

3

450,000

1,350,000

1,350,000

-

1,350,000

3/19

กลุ่มงานผู้ป่วยวิกฤต (1)
และอายุรกรรมหญิง2 (2 )

8

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
เคลื่อนที่ได้

3

450,000

1,350,000

1,350,000

-

1,350,000

3/42

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

๖๘
ลาดับ

รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)

จานวน

ราคา/
หน่วย
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

แหล่งงบประมาณ(บาท)
งบลงทุน UC

เงินบารุง
รพ.

รวมเงินที่ใช้

จานวนที่
มีอยู่
ปัจจุบัน
(หน่วย)

ตอบสนอบริการด้าน

9

เครื่องติดตามการท้างานของหัวใจและสัญญาณชีพ

2

150,000

300,000

300,000

-

300,000

2/68

กลุ่มงานวิสญ
ั ญี

10

เครื่องติดตามการท้างานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบ
รวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

1

4,200,000

4,200,000

4,200,000

-

4,200,000

1/1

กลุ่มงานวิกฤตศัลยกรรม

11

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ขนาด 24 หัว

1

125,000

125,000

125,000

-

125,000

1/3

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

12

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา

1

75,000

75,000

75000

-

75,000

1/13

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13

ตู้อบเด็ก ( Incubator)

1

550,000

550,000

550000

-

550,000

1/8

กลุ่มงานกุมารเวชกรรมทั่วไป

14

เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด

1

80,000

80,000

80000

-

80,000

1/25 กลุ่มงานกุมารเวชกรรมทั่วไป

15

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

1

85,000

85,000

85000

-

85,000

1/69 กลุ่มงานกุมารเวชกรรมทั่วไป

16

เตียงออกก้าลังกายและฝึกกิจกรรมปรับสูงต่้าด้วยไฟฟ้า

2

85,000

170,000

168,631.25

1,368.75

170,000

2/2

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

18,153,631.25

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มงานกายภาพบ้าบัด

1,368.75 18,155,000

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๖๙

ลาดับ

แผนปรับปรุงโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม (เงินบารุง) ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เหตุผล คาชี้แจง
เหตุผล
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
ราคาต่อ จานวน
ทด ขยาย เพิ่ม สภาพปัจจุบันที่ ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
รายการปรับปรุงโครงสร้าง/สิ่งแวดล้อม
หน่วย หน่วยที่ รวมเป็นเงิน
แทน งาน งาน
มีอยู่
ประกอบ
(บาท)
ขอ
ใหม่
เชิง
ปริมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

ค่าจ้างเหมาย้ายเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ข้างโรงจอดรถ
พร้อมติดตังไว้ข้างแฟลต 8 ชัน จ้านวน 1 ชุด

100,000

1

100,000

√

ป้องกันความเสียหาย หน่วยงานซ่อมบ้ารุง

2

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า 7 เครื่อง

16,000

7

112,000

√

ลดความเสีย่ ง

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง

3

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 5 เครื่อง

18,000

5

90,000

√

ลดความเสีย่ ง

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง

4

เปลี่ยนชุด ATS เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าตึก OPD

230,000

1

230,000

5

35,000

2

70,000

6

ติดตังเครื่องป้องกันไฟกระโชก ตึกผ่าตัดเก่าและ
แฟลตพัก 8 ชัน
ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างรัวหน้า รพ.

70,000

1

70,000

7

ย้ายตู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึก สงฆ์ฯ

22,000

1

22,000

8

แผนบ้ารุงรักษาเครื่องก้าเนิดไอน้าพร้อมใบรับรอง
ความปลอดภัย ประจ้าปี
ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัยปีละ 2
ครัง ทุกจุดในโรงพยาบาล

39,500

2

79,000

√

130,000

1

130,000

√

9

√

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง
√

√

ลดความเสีย่ ง

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง

ลดความเสีย่ ง

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง

ลดความเสีย่ งด้าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลดความเสีย่ งด้าน
พลังงาน
ลดความเสีย่ งด้าน
อุบัติการณ์

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง
หน่วยงานซ่อมบ้ารุง

๗๐
เหตุผล

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่ ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบ
เชิง
ปริมาณ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จานวน
หน่วยที่
ขอ

10 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชนิดบน
ฝ้าเพดานภายในโรงพยาบาลเลย 77 เครื่อง
11 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน รพ.

260,000

1

260,000

500,000

1

500,000

12 ปรับปรุงรางระบายน้ารอบ รพ.เลย

700,000

1

700,000

13 ปรับปรุงบ่อแมนโฮลรอบ รพ.เลย

100,000

1

100,000

15,000

2 ชุด

30,000

15 ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ เป็น
ห้องพับผ้าซักฟอก

500,000

1

500,000

เพื่อขยายห้องพับผ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ให้มีพืนที่พอส้าหรับ
พับผ้า

16 ปรับปรุงต่อเติมห้องพักขยะติดเชือ

150,000

1

150,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

17 ก่อสร้างรางระบายน้าฝนหน้าตึกสงฆ์ ตึก 60 ปี
และตึกผ่าตัดใหม่

200,000

1

200,000

เพื่อแก่ไขปัญหาน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ท่วมขังบริเวณหน้าตึก

ลาดับ

รายการปรับปรุงโครงสร้าง/สิ่งแวดล้อม

14 ร่องระบายน้าบ่อตกตะกอน

รวมเป็นเงิน

ทด
แทน

ขยาย
งาน

เพิ่ม
งาน
ใหม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

√

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลดความเสีย่ ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

มีจ้านวน
2 จุด

ท้าให้ระบายน้าได้ดี
ดูแลรักษาและท้า
ความสะอาดได้ง่าย

บ่อบ้าบัด น้าเสีย

๗๑
เหตุผล

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่ ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบ
เชิง
ปริมาณ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จานวน
หน่วยที่
ขอ

18 ก่อสร้างต่อเติมที่พักรับส่งผู้ป่วยและทางลาด หน้า
ER.

450,000

1

450,000

19 ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรค ห้อง
แยกโรคหอผู้ป่วยเด็กติดเชือ
20 ค่าจ้างเหมาเดินท่อเมนเชื่อมระบบก๊าซ Medical
Air ระหว่างตึกผ่าตัดใหม่ ตึก60ปีและตึกสงฆ์

430,000

1

430,000

100,000

1

100,000

√

ลดความเสีย่ งด้าน
อุบัติการณ์

หน่วยงานซ่อม
บ้ารุง/เครื่องมือ
แพทย์

21 ค่าจ้างเหมาเดินท่อเมนเชื่อมระบบก๊าซ Vacuum
ระหว่างตึกผ่าตัดใหม่ ตึก60ปีและตึกสงฆ์

180,000

1

180,000

√

ลดความเสีย่ งด้าน
อุบัติการณ์

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง/
เครื่องมือแพทย์

22 ค่าสอบเทียบเครื่องมือทดสอบสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์

2,000

10

20,000

√

สามารถวัดทดสอบ
ค่ามาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์

หน่วยงานซ่อมบ้ารุง/
เครื่องมือแพทย์

23 เพิ่มpipelineตึกเด็กทั่วไป 8 จุด

8,500

8

68,000

√

ลดความเสีย่ ง

90,000

1

90,000

√

ลดความเสี่ยงด้าน
อุบัติการณ์

กลุ่มงาน
กุมารเวชกรรมทั่วไป
หน่วยงานซ่อมบ้ารุง/
เครื่องมือแพทย์

ลาดับ

รายการปรับปรุงโครงสร้าง/สิ่งแวดล้อม

24 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษา ระบบ Air pump ระบบ
Vacuum pump/Oxygen ระบบ Pipe Line ๔
ครัง/ปี

รวมเป็นเงิน

ทด
แทน

ขยาย
งาน

เพิ่ม
งาน
ใหม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อแก่ไขปัญหา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
การจราจรรถติดหน้า
ER.
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

√

๗๒
เหตุผล
ลาดับ

รายการปรับปรุงโครงสร้าง/สิ่งแวดล้อม

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

25 ปรับปรุงโรงเก็บมูลฝอยทั่วไปและห้องห้องน้า/ห้อง
อาบน้าเจ้าหน้าที่ที่ท้าหน้าที่ในการเก็บขยะ
26 ปรับปรุงต่อเติมห้องท้างานกลุ่มงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
27 บ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบท่อลม (กระสวย
สุญญากาศ) รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ 4 ครังต่อปี

500,000

จานวน
หน่วยที่
ขอ
1

รวมเป็นเงิน

ทด
แทน

ขยาย
งาน

500,000

เพิ่ม
งาน
ใหม่
√

√

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่ ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบ
เชิง
ปริมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่เพียงพอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถานที่ไม่
เพียงพอ
อายุใช้งาน 5 ปี

กลุ่มงานสุขศึกษา

150,000

1

150,000

154,217

1

154,217

28 ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องย้อมสี
(ห้องเซลล์วิทยา)
29 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจ กายภาพ

100,000

1

100,000

530,000

1

530,000

√

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

30 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรม

250,000

1

250,000

√

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

31 ชุดตลับลูกปืนใบพัดเติมอากาศบ่อบ้าบัดน้าเสีย

48,000

2

96,000

√

32 ปั๊มสูบน้าเสียและปัม๊ สูบตะกอน

90,000

1

90,000

√

33 ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องlab1

100,000

1

100,000

√

ห้องจุลทรรศน์วิทยา

34 ค่าจ้างเหมาติดตังลิฟท์อาคารสายธาร

300,000

1

300,000

√

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

35 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศห้อง lab

500,000

1

500,000

√

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ยืดอายุการใช้งานให้ กลุ่มงานเทคนิค
นานขึน
การแพทย์

√

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ช้ารุดง่าย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๗๓
เหตุผล
ลาดับ

รายการปรับปรุงโครงสร้าง/สิ่งแวดล้อม

36 ต่อเติมพืนที่ระเบียงข้างอาคารผู้ปว่ ยนอกชัน 2
ข้างห้องแพทย์แผนไทย เป็นพืนที่ให้บริการแม่หลัง
คลอด (โครงการ Day spa for Mom)

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จานวน
หน่วยที่
ขอ

103,000

1

เงินบารุง
อื่นๆ

รวมเป็นเงิน

ทด
แทน

103,000
สปสช.

ขยาย
งาน

เพิ่ม
งาน
ใหม่
√

เหตุผล คาชี้แจง
อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
สภาพปัจจุบันที่ ข้อมูล
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
มีอยู่
ประกอบ
เชิง
ปริมาณ
5ราย/
เดือน

1.ได้จัดบริการอยูไ่ ฟ
แม่หลังคลอดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. แม่หลังคลอดที่
คลอดรพ. ได้รบั การ
อยูท่ ุกคนเพื่อฟื้นฟู
สภาพ
3.รพ.ได้ค่าตอบแทน
กลับคืนมาจากการ
ให้บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพทย์แผนไทย

7,451,217
103,000

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๗๔
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 (หมวดสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
ลาดับ
1

รายการ
อาคารจอดรถ 10 ชัน เป็นอาคาร คสล 10 ชัน
พืนที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร

แบบเลขที่
10562+10562/1

ราคาต่อหน่วย จานวน
83,351,800

1

งบปีเดียว/งบผูกพัน
16,670,400

66,681,400

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

สถานที่

83,351,800 โรงพยาบาลเลย

83,351,800

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

รวมวงเงิน

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๗๕
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 รายการงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ( PCC) โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
ลาดับ

รายการ

ราคาต่อหน่วย

จานวน

รวมงบประมาณ

หน่วยงาน

1
2

กล้องจุลทรรศน์
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ ูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

50,000
920,000

1
1

50,000
920,000

โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลเลย

3
4
5

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED
เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

130,000
70,000
75,000

1
1
1

130,000
70,000
75,000

ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขศาลา โรงพยาบาลเลย
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขศาลา โรงพยาบาลเลย
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขศาลา โรงพยาบาลเลย

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

1,245,000

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๗๖
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 รายการงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

ลา
ดับ

รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

ราคาต่อ จานวน รวมเงินทั้งสิ้น แหล่งงบ
หน่วย(บาท) หน่วย
ประมาณ จานวน สภาพปัจจุบัน
ที่มี
และใช้
การได้

1

เครื่องเอกซเรย์ดิจติ อล ฟลูออโรสโคป

2

รถพยาบาล โครงสร้างปลอดภัย
เคลือบสารต้านจุลชีพ ขนาดกลาง

2,480,000

1

3

เครื่องตรวจวิเคราะห์ชันจอประสาท
ตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุนเลเซอร์
ได้หลายทิศทาง (Optical
Coherence Tomography)

3,920,000

1

7,000,000

รวมเป็ นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

1

7,000,000

งบลงทุน

ไม่มี

ไม่มเี ครื่องมือเพื่อ
รองรับการรักษา
ผู้ป่วย

2,480,000

งบลงทุน

6

มี 2 คันที่อายุการ
ใช้งานเกิน 10 ปี
และไม่เพียงพอต่อ
การใช้ Refer

3,920,000

งบลงทุน

ไม่มี

ความ
สอดคล้อง
กับService
Plan

เหตุผล คาชี้แจง
ข้อมูลประกอบ
เชิงปริมาณ

ทุกสาขา

ผู้ป่วยที่มารับบริการ
เครื่องเอกซเรย์
ดิจิตอล
ฟลูออโรสโคป เฉลี่ย
ปีละ1,289 ครัง
สาขาอุบัติเหตุ ใช้ในการ refer
ฉุกเฉิน
ผู้ป่วย 60 เที่ยว/วัน

ไม่มีเครื่องมือเพื่อ สาขาจักษุ
รองรับการรักษา
ผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่มารับ
บริการ ด้านจักษุ
เฉลี่ยปี 16,905
คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาและพัฒนา ตาม
Service Plan
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาและพัฒนา ตาม
Service Plan

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาและพัฒนา ตาม
Service Plan

13,400,000

(นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๗๗
แผนสิ่งของ หมวดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งบบริจาค) ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
รายการ
ราคาต่อหน่วย
จานวน
รวมจานวนเงิน
หน่วยงาน
เหตุผลความจาเป็น
งบบริจาคของโรงพยาบาลเลย (วงเงิน 6,593,417.92 บาท )
1

โคมไฟฝ่าตัด

1,000,000

2

2,000,000

ห้องผ่าตัด

เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

2

เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครือ่ ง ติดตาม
การท้างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ

2,000,000

2

4,000,000

วิสัญญี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

3

เครื่องจีห้ามเลือดและตัดเนือเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

500,000

1

500,000

ห้องผ่าตัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

รวมเป็นเงิน
งบบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (วงเงิน 672,998.71 บาท )
1

อุปกรณ์บรรจุเครื่องมือส้าหรับการท้าปราศจากเชือ

2

ชุดเครื่องมือผ่าตัด

6,500,000
38,000

12

456,000

ห้องผ่าตัด

เพื่อเพิ่มการรักษาทีไ่ ด้มาตรฐาน

200,000

1

200,000

ห้องผ่าตัด

เพื่อรองรับการรักษาทีเ่ พิ่มมากขึน

รวมเป็นเงิน

(นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

656,000

(นายทวีศกั ดิ์ ศานติวรางคณา)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายชุมนุม วิทยานันท์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเลย

(นายปรีดา วรหาร )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

๗๘
แผนสิ่งของ หมวดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งบบริจาค) ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
รายการ
ราคาต่อหน่วย จานวน รวมจานวนเงิน หน่วยงาน
เหตุผลความจาเป็น
งบบริจาคของโรงพยาบาลเลย (รองบบริจาคเพิ่มเติม)
1
2

เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้
เครื่องนึ่งฆ่าเชือจุลินทรีย์แบบไอนา้ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 100
ลิตร (Pre-Post vat)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู

260,000
420,000

1
1

260,000 ห้องผ่าตัด
420,000 ห้องผ่าตัด

ช้ารุด
ครุภณ
ั ฑ์เดิมช้ารุดไม่เพียงพอ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

80,000

11

880,000 ห้องผ่าตัด

เพื่อ ให้มีการรักษาที่ได้มาตรฐานรองรับผู้ป่วยที่มาใช้
บริการเพิม่ มากขึน

4

สว่านลมเจาะกระดูกขนาดใหญ่

1,400,000

1

1,400,000 ห้องผ่าตัด

5

อุปกรณ์บรรจุเครื่องมือส้าหรับการท้าปราศจากเชือ

38,000

18

684,000 ห้องผ่าตัด

6

สว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก

1,100,000

1

1,100,000 ห้องผ่าตัด

ครุภณ
ั ฑ์เดิมช้ารุด และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

7

ชุดเครื่องมือผ่าตัด

200,000

5

1,000,000 ห้องผ่าตัด

เพื่อ ให้มีการรักษาที่ได้มาตรฐานรองรับผู้ป่วยที่มาใช้
บริการเพิม่ มากขึน

8
9

เตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า
โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60000 ลักซ์ ชนิดตังพืน

300,000
270,000

2
2

600,000 ห้องคลอด
540,000 ห้องคลอด

10

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก

75,000

1

75,000 ห้องคลอด

เพื่อรองรับการเปิดบริการห้องคลอดใหม่
เพื่อรองรับการเปิดบริการห้องคลอดใหม่ ไม่เพียงพอ
ส้าหรับการรักษา
เพื่อรองรับการเปิดบริการห้องคลอดใหม่ ไม่เพียงพอ
ส้าหรับการรักษา

11

เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

450,000

1

450,000 ห้องคลอด

รวมเป็นเงิน

7,409,000

ครุภณ
ั ฑ์เดิมช้ารุดไม่เพียงพอ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน

เพื่อรองรับการเปิดบริการห้องคลอดใหม่ ไม่เพียงพอ
ส้าหรับการรักษา

๗๙

