
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 



1 654102129
โครงการการติดตามเย่ียมบ้านและมีระบบการดูแลต่อเน่ือง

ท่ีดีในชุมชน

2 654102130
โครงการการอา่นและแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจข้ันพ้ืนฐาน

ส าหรับพยาบาล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการประเมินผู้ป่วยโรค STEMI ซ่ึง

เป็นกลุ่มโรค Fast track
 - 20,000  -  -

หน่วยการพยาบาล

ผู้ป่วยวิกฤต
อยู่ระหว่างด าเนินการ

3 654102131 โครงการจัดการความรู้ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้รหัสโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์  - 20,000  -  - หน่วยประกันสุขภาพ อยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการ

4 654102132 โครงการช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับพยาบาล (ACLS, PALS)
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
 - 20,000  -  -

หน่วยการพยาบาล

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน

อยู่ระหว่างด าเนินการ

5 654102133 โครงการดูแลผู้บาดเจ็บข้ันสูงส าหรับพยาบาล
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือ

รักษาพยาบาลบผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 20,000  -  -

หน่วยการพยาบาล

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน

อยู่ระหว่างด าเนินการ

6 654102134 โครงการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยา rt PA และยา Streptokinase
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแก่บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค Fast 

track คือ โรค Stroke และ STEMI
 - 50,000  -  -

หน่วยการพยาบาล

ผู้ป่วยวิกฤต
อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 654102135

โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์สู่การรับรองมาตรฐาน ISO 

(15189 :2012) และ ISO 15190 : 2003 คร้ังท่ี 1/2565

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 

(15189:2012) และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ISO 

(15190:2003)

 - 10,000  -  - หน่วยเทคนิคการแพทย์ อยู่ระหว่างด าเนินการ

8 654102136 โครงการท าบุญโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

9 654102137 โครงการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ได้รับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล (ISO)
 - 20,000  -  - หน่วยรังสีวิทยา อยู่ระหว่างด าเนินการ

10 654102138 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาชีพ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

ร้อยละ

การเบิกจ่าย
หมายเหตุ

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ .

งบประมาณ

ท่ีใช้ไป

ผลลัพธ์การด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี รหัส โครงการ เป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ



11 654102139 โครงการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ

ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล และเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

อุบัติใหม่อุบัติซ้ า รวมถึงเพ่ือให้บุคลากรปลอดภัยจากการดูแล

ผู้ป่วยโรคติดเช้ือ

 - 100,000  -  -

หน่วยการพยาบาล

ด้านการควบคุมและ

ป้องกันการติดเช้ือ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

12 654102140 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีจากการใช้ยาสมุนไพร เพ่ือการส่งเสริม

สุขภาพและการป้องกันโรคในระบบสุขภาพ
ร้อยละ 60 20,000 20,000 ร้อยละ 100

คลินิกการแพทย์

แผนไทยประยุกต์
อยู่ระหว่างด าเนินการ

13 654102141
โครงการฝึกอบรมการจัดการด้านระบบยาแก่บุคลากรโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย
 - 20,000  -  - หน่วยเภสัชกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ

14 654102142 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ข้ัน 2 ร้อยละ 80 250,000 137,410 ร้อยละ 54.964
หน่วยพัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐาน

อยู่ระหว่างรอการแจ้งผลจาก

สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล

15 654102143

โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์สู่การ

รับรองมาตรฐาน ISO 15189 :2012 และ ISO 15190 : 2003 จาก

ส านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 

(15189:2012) และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ISO 

(15190:2003)

 - 50,000  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

16 654102144

โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียสู่

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 :

2012) และความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (ISO 15190 : 2003)

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียได้รับการรับรอง

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189:2012)
ร้อยละ 80 50,000 45,600 ร้อยละ 91.2 หน่วยธาลัสซีเมีย

อยู่ระหว่างรอการแจ้งผล 

external audit จากสถาบัน

รับรองมาตรฐาน ISO

17 654102145
โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสขององค์กร

เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความรู้ความเข้าใจ 

สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมข้ึน และเพ่ือเพ่ิมระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานในภาพรวมของคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 - 5,000  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

18 654102146 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถนะพยาบาลเร่ืองบันทึกทางการพยาบาล
เพ่ือเพ่ิมทักษะพยาบาลในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลให้มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วย
 - 20,000  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

19 654102147
โครงการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา

20 654102148 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ



21 654102149 โครงการอนามัยโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการคัดกรอง

สุขภาพ และมีสุขภาพท่ีดีห่างไกลจากโรค
ร้อยละ 100 10,000 10,000 ร้อยละ 100

หน่วยเวชกรรมสังคม 

อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

22 654102150
โครงการอบรมผู้ประกอบการในชุมชน และดูแล ตรวจสอบผ่าน

เกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร

ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาอาหาร และผ่าน

เกณฑ์การรับรองตามมาตรฐานกรมอนามัย

ร้อยละ 100 20,000 20,000 ร้อยละ 100

หน่วยเวชกรรมสังคม 

อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

23 654102151 โครงการอบรมให้มีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพในชุมชน

24 654102152 โครงการจัดการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันถ่วงที
เพ่ือให้มีระบบการเฝ้าระวัง การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

และภัยสุขภาพในชุมชน
 - 20,000  -  -

หน่วยเวชกรรมสังคม 

อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ยกเลิกโครงการ


