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ก 
 

คํานํา 
 
  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ในฐานะหนวยงานของกรมการแพทย เพ่ือพัฒนาวิชาการและ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคทางระบบประสาท บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยดานโรคทางระบบประสาท จัดระบบการใหบริการเพ่ือรองรับการสงตอผูปวยโรคทางระบบ
ประสาท  ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีภารกิจในการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบเขตสุขภาพ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน        
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารงานของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม 
 แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 ฉบับนี้เปนแนวทาง           
การดําเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตลอดท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาบริการและวิชาการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงสาธรณสุข 
กรมการแพทย และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมขอขอบคุณ คณะทํางานจัดทําและผูมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้ดวย 
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แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 

จ 
 

บทสรุปผูบริหาร 

  แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบ
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เพ่ือการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางในการบริหาร
และขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ เชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิผล และมุงสูวิสัยทัศนของโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหมท่ีวา “ประชาชนในภาคเหนือไดรับบริการทางการแพทยดานโรคระบบประสาทท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพอยางเสมอภาค ภายในป พ.ศ. 2564” โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปและปฏิรูปประเทศไทยดานสาธารณสุข ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและยุทธศาสตรของกรมการแพทย  การจัดทํา
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมฉบับนี้ ไดดําเนินการจัดทําโดยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
บุคลากรจากหนวยงานภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม รวมท้ังไดใหความสําคัญกับการนําเทคนิคและ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ         มาประยุกตใช โดยดําเนินงานตามลําดับข้ันตอน รวมท้ังการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีมีผล        ตอการดําเนินงานภายใตการจัดบริการสุขภาพท่ีรับผิดชอบตอ
สังคม การมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาล 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision)  
  “ประชาชนในภาคเหนือไดรับบริการทางการแพทยดานโรคระบบประสาทท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพอยางเสมอภาค ภายในป พ.ศ. 2564” 

พันธกิจ (Mission)  
  กรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมและภารกิจการพัฒนา
ไปสูวิสัยทัศน โรงพยาบาลไดกําหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร ดังนี้ 
  “สรางและถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคระบบประสาทท่ีสมคุณคา 
(Appropriate Medical Technology) เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทยดานโรค
ระบบประสาทในทุกภาคสวน (Collaboration Center) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการแพทยดานโรคระบบประสาท
ในภาคเหนือ”  

เปาประสงค (Goal)  
1. การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือมีคุณภาพและมาตรฐาน (Medical Services 

Excellence) 
  2. แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคระบบประสาท (Health 
Personal Excellence) 
  3. การบริหารจัดการท่ีดีเปนองคกรสมรรถนะสูง (Management Excellence)  
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 

ฉ 
 

ยุทธศาสตร (Strategy)  
  1. สรางความเขมแข็งเครือขายบริการและวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุขดานโรค
ระบบประสาทของภาคเหนือ 

  2. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความเชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาทและพอเพียงกับ
ความตองการของภาคเหนือ 

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศ 
  

 ท้ังนี้ไดแสดงภาพรวมของแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ดังแสดงในแผนภาพ 



    ยุทธศาสตรโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม 
     

วิสัยทัศน  พันธกิจ 
ประชาชนในภาคเหนือไดรับบริการทางการแพทยดานโรคระบบประสาทท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐานวิชาชีพอยางเสมอภาค ภายในป พ.ศ. 2564 
 สรางและถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคระบบประสาทท่ีสมคุณคา (Appropriate Medical Technology) เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการและบริการ 

ทางการแพทยดานโรคระบบประสาทในทุกภาคสวน (Collaboration Center) เพื่อพัฒนาคุณภาพการแพทยดานโรคระบบประสาทในภาคเหนือ 

   
เปาประสงค ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 

    1. การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือมี
คุณภาพและมาตรฐาน (Medical Services 
Excellence) 

1. สรางความเขมแข็งเครือขายบริการและวิชาการทางการแพทย
และสาธารณสุขดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือ 

1. แผนงานพฒันาความเปนเลศิ
ของหนวยงาน 
 

1. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการพยาบาลเพือ่การรักษาพยาบาลและ
ฟนฟผููปวยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Nurse : Basic Course) 
2. โครงการพฒันาเครอืขายวิชาการทางดานการพยาบาลในผูปวยโรคระบบ
ประสาทแกพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ 
3. โครงการพฒันาศักยภาพดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตทางระบบประสาท 
4. โครงการใหบรกิารฟนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลอืดสมองดวยเทคโนโลยีข้ันสงู 
5. โครงการฝกทกัษะการใชแขนและมือในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพือ่เตรียม
ความพรอมกอนกลับบาน 
6. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนอืดานการ
ดูแลรกัษาโรคกระดูกสนัหลัง 
7. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยเครอืขายโรคลมชักในเขต
สุขภาพที่ 1 
8. โครงการอบรมใหความรูเรือ่งโรคลมชักในวัน “Epilepsy day” 

9. โครงการอบรมใหความรูโรคลมชักแกผูขับข่ียานพาหนะ 
10. โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร “ฟนคืนชีพ (CPR)” 
11. โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง การชวยเปดทางเดินหายใจและการชวย
หายใจในผูปวยที่มีภาวะการหายใจลมเหลว 
12. โครงการพัฒนาทกัษะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย (Palliative Care) 
13. โครงการพัฒนาบคุลากรทางการพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะกลาง 
(Intermediate Care) 
14. โครงการเยี่ยมบานโรคทางระบบประสาท 
15. โครงการดนตรบีําบดั 
16. โครงการสุขาภิบาลอาหารเพื่อผูบริโภค 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในเขตภาคเหนือโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 

ตัวช้ีวัด : 
1.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ความสําเร็จ : 
1. ระบบขอมูลทางการแพทยมีคณุภาพและ 
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศูนยความเปนเลศิทางการแพทยเฉพาะ 
ทาง (Centers of Excellence : COE) และนวัตกรรม 
3. การนําไปเผยแพรถายทอดสนบัสนนุใหกบั 
เครอืขายการแพทย 
4. นิเทศ ตดิตาม และพฒันางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

       2.แผนงานการแพทย 4.0 1. โครงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 
2. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) 
3. โครงการผลติสื่อดิจิตอลมีเดีย 
4. COC โปรแกรม / Thai Refer 

5. Nurse Note โปรแกรม 
6. Productivity โปรแกรม 
7. โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม Endnote web  
 

   
   
   
       3. แผนงานพฒันาดานการแพทย

และสาธารณสุขกับเครือขาย
การแพทย 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดานการดูแล
รักษาโรคกระดูกสันหลัง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชักในเขตสุขภาพที่ 1 

3. โครงการเยี่ยมบานผูปวยรวมกับสหวิชาชีพ 
4. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

     2. แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางดานโรคระบบประสาท (Health Personal 
Excellence) 

2. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความเช่ียวชาญดานโรค
ระบบประสาทและพอเพียงกับความตองการของภาคเหนือ 

4. แผนงานพฒันาบคุลากรทาง
การแพทยของภาคเหนอื 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดานการดูแล
รักษาโรคกระดูกสันหลัง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชักในเขตสุขภาพที่ 1 
3. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคลมชักในวัน “Epilepsy day” 

     ตัวช้ีวัด :  
2.1 จํานวน / รอยละของบคุลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ไดรับการพฒันาความ
เช่ียวชาญดานการแพทยเฉพาะทางโรคระบบ
ประสาท 

ความสําเร็จ : 
1. วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะทาง - ตอยอด 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความตองการของเขตสุขภาพ 
2. การฝกอบรมตองตอบโจทยปญหาสาธารณสุขและเหมาะสมกับ
พื้นที ่

   

     3. การบริหารจัดการที่ดีเปนองคกรสมรรถนะสูง 
(Management Excellence)  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนบัสนนุใหเกิดความเปน
เลิศ 

5. แผนงานดิจิทัล CM Neuro  
 

1. โครงการผลติสื่อดิจิตอลมีเดีย 
2. โครงการพฒันาฐานขอมูลบคุลากรดิจิทัล (Digital HR) 
3. โครงการระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส 
4. โครงการจัดทําระบบจัดเกบ็เอกสารและสญัญาดวยระบบอเิล็กทรอนิกส 

5. โครงการจัดทําระบบเบิกจายพัสดุในคลังพัสดุของโรงพยาบาลดวยระบบ
อิเลก็ทรอนกิส 
6. โครงการพฒันาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

     ตัวช้ีวัด : 
3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพระดับจังหวัด เขต ภาค 
และระดบัประเทศ  

ความสําเร็จ : 
1. ระบบวิชาการ ระบบสารสนเทศ ระบบทรพัยากรบคุคล 
และระบบงบประมาณ สอดคลองเช่ือมโยงและสนบัสนุน
ยุทธศาสตร รพ. 
2. ระบบบริหารมีธรรมาภิบาล 
3. กําลังคนมีความเปนมืออาชีพและมีความสุขใน 
การปฏิบตัิงาน 

6. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของหนวยงาน 

1. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
2. โครงการ 2P Safety ผูปวยปลอดภัย เรากป็ลอดภัย 
3. โครงการปองกนัและรองรับอุบตัิเหตแุละอุบตัิภัยภายในโรงพยาบาล 
4. โครงการขอรับการประเมินและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (Re-
Accreditation) 
5. โครงการขอรับการประเมิน Surveillance Survey 

6. โครงการมหกรรมคณุภาพ 
7. โครงการลดใชพลงังาน ลดสวนเกนิใหพอด ี
8. โครงการประหยัดพลังงานของกลุมภารกิจดานการพยาบาล 
9. โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารกลุมภารกิจดานอาํนวยการ 
10. โครงการสุขภาพดีมีสุข 
 

       7. แผนงานพฒันาและเสริมสราง
สมรรถนะบคุลากรโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม 

1. โครงการ Happy CM Neuro 
2. โครงการ Open Mind Open House 
3. โครงการปฐมมิเทศบุคลากรใหมประจําป 
4. โครงการพัฒนาและฟนฟูความรูในการดูแลผูปวยระบบประสาท งานอนามัยหอผูปวย
และการบํารุงรักษาเครื่องมือของพนักงานชวยเหลือคนไข 
5. โครงการอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการปฏิบตัิงานดานพัสดุตาม
ระเบียบ 

6. โครงการความกาวหนาทางสายงานระดับผูบริหารทางการพยาบาล 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมภารกิจดานการพยาบาล (OD) 
8. โครงการนิเทศทางการพยาบาล 
9. โครงการธัมมะเจริญสติ สรางปญญา สรางความสุขในการทํางาน 
10. โครงการทําความสะอาดครั้งใหญ 
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บทที่ 1 แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมไดกําหนดจุดยืนในการพัฒนา และการกําหนดทิศทางในการพัฒนา
โรงพยาบาลฯ ตามนโยบายของกรมการแพทย ดังนี้ 
 
1. จุดยืนการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ในชวงป พ.ศ. 2561 - 2564 
 การพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ในชวงป พ.ศ. 2561 - 2564 มีจุดยืนการพัฒนา 8 
ประเด็นจุดยืน ดังนี้   
 1) พัฒนาระบบการดําเนินการระดับเขตบริการสุขภาพ และบูรณาการความรวมมือดานบริการ 
วิชาการ ใหครอบคลุมท้ัง 3 เขตบริการสุขภาพตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  
 2) พัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเทียบเทากับมาตรฐานสากล เพ่ือใหผูรับบริการ    
มีความเชื่อม่ันและไววางใจตอการเขารับบริการ และสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
 3) พัฒนาโรงพยาบาลใหเปนศูนยความเปนเลิศระดับตติยภูมิและสูงกวาดานวิชาการและบริการทาง
โรคระบบประสาท 
 4) สรางความรวมมือและความสัมพันธกับเครือขายและพันธมิตรระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด           
เขตบริการสุขภาพ สถาบันประสาทวิทยา ประชาคมอาเซียน เพ่ือการแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน
รวมกัน 
 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสรางขวัญกําลังใจสนับสนุนใหบุคลากรมีการ
พัฒนาศักยภาพ องคความรู และผลิตผลงานวิชาการดานระบบประสาท 
 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีการกระจายอํานาจ เกิดความเหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาล    
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดข้ันตอน ทันสมัย โปรงใส กํากับติดตามและตรวจสอบได  
 7) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีสําคัญรองรับการใหบริการโรคระบบประสาท 
 8) สนับสนุนการพัฒนาและสรางสรรควิชาการ งานวิจัย องคความรู การประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย เผยแพรสูสาธารณชนและผูเก่ียวของ และนําไปใชใหเกิดประโยชน เปนท่ียอมรับในระดับชาติและ
สากล  
 
2. การประเมินศักยภาพและสภาพแวดลอมขององคกรตอการขับเคล่ือนจุดยืนทางยุทธศาสตร  
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดมีการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันขององคกร โดยนําเครื่องมือ
ทางการบริหาร SWOT Analysis มาใชเพ่ือคนหาศักยภาพในการบริหารจัดการดานการดําเนินงานดวยการวิ
เคราะหหา   จุดแข็ง จุดออน โอกาสในการพัฒนา และอุปสรรค โดยมองวาการวิเคราะหหาจุดแข็งหรือจุดเด
นภายในองคกร (Strength) จะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดออนหรือขอดอย 
(Weakness) ภายในองคกรท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะหหาโอกาสหรือป
จจัยสงเสริมจากภายนอก (Opportunity) ท่ีทําใหการดําเนินงานภายในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝา
ระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์  
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3. วิสัยทัศน (Vision) 
 “ประชาชนในภาคเหนือไดรับบริการทางการแพทยดานโรคระบบประสาทท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพอยางเสมอภาค ภายในป พ.ศ. 2564” 
 
4. พันธกิจ (Mission)  
 กรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมและภารกิจการพัฒนาไปสูวิสัย
ทัศน โรงพยาบาลไดกําหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร ดังนี้  
 “สรางและถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคระบบประสาทท่ีสมคุณคา 
(Appropriate Medical Technology) เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทยดานโรค
ระบบประสาทในทุกภาคสวน (Collaboration Center) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการแพทยดานโรคระบบประสาท
ในภาคเหนือ” 
 
5. เปาประสงค (Goal)  
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือมี
คุณภาพและมาตรฐาน (Medical Services Excellence) 

1.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

2. แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานโรคระบบประสาท (Health Personal 
Excellence) 

2.1 จํานวน/รอยละของบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ีไดรับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญดานการแพทยเฉพาะทางโรค
ระบบประสาท 

3. การบริหารจัดการท่ีดีเปนองคกรสมรรถนะสูง 
(Management Excellence)  

3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพระดับจังหวัด เขต ภาค 
และระดับประเทศ  

 
6. ยุทธศาสตร (Strategy)  
 

เปาประสงค ยุทธศาสตร 
1. การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือมี
คุณภาพและมาตรฐาน (Medical Services 
Excellence) 

1. สรางความเขมแข็งเครือขายบริการและวิชาการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขดานโรคระบบประสาท
ของภาคเหนือ 

2. แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานโรคระบบประสาท (Health Personal 
Excellence) 

2. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความเชี่ยวชาญ
ดานโรคระบบประสาทและพอเพียงกับความตองการ
ของภาคเหนือ 

3. การบริหารจัดการท่ีดีเปนองคกรสมรรถนะสูง 
(Management Excellence)  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนใหเกิด
ความเปนเลิศ 

 

  โดยในแตละยุทธศาสตรมีมาตรการและแนวปฏิบัติ แผนงาน โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งเครือขายบริการและวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุขดานโรค
ระบบประสาทของภาคเหนือ  

มาตรการและแนวปฏิบัติ  
1. ระบบขอมูลทางการแพทยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเฉพาะทาง (Centers of Excellence : COE) 

และนวัตกรรม 
3. การนําไปเผยแพรถายทอดสนับสนุนใหกับเครือขายการแพทย 
4. นิเทศ ติดตาม และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
แผนงาน/โครงการ  
แผนงานท่ี 1  แผนงานพัฒนาความเปนเลิศของหนวยงาน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลเพ่ือการรักษาพยาบาล
และฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Basic Course) 

2. โครงการพัฒนาเครือขายวิชาการทางดานการพยาบาลในผูปวยโรคระบบ
ประสาทแกพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตทางระบบประสาท 
4. โครงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคโนโลยีข้ัน

สูง 
5. โครงการฝกทักษะการใชแขนและมือในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือ

เตรียมความพรอมกอนกลับบาน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดาน

การดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลัง 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชักในเขต

สุขภาพท่ี 1 
8. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคลมชักในวัน “Epilepsy day”  
9. โครงการอบรมใหความรูโรคลมชักแกผูขับข่ียานพาหนะ 

 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟนคืนชีพ (CPR)” 
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยเปดทางเดินหายใจและการ

ชวยหายใจในผูปวยท่ีมีภาวะการหายใจลมเหลว 
 12. โครงการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพการดูแลผูปวย

ระยะสุดทาย (Palliative Care) 
 13. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะกลาง 

(Intermediate Care) 
 14. โครงการเยี่ยมบานโรคทางระบบประสาท 
 15. โครงการดนตรีบําบัด 
 16. โครงการสุขาภิบาลอาหารเพ่ือผูบริโภค 
 17. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในเขตภาคเหนือโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
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แผนงานท่ี 2  แผนงานการแพทย 4.0 

1. โครงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 
2. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) 
3. โครงการผลิตสื่อดิจิตอลมีเดีย 
4. COC โปรแกรม / Thai Refer  
5. Nurse Note โปรแกรม 
6. Productivity โปรแกรม 
7. โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม Endnote web 

แผนงานท่ี 3  แผนงานพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุขกับเครือขายการแพทย  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดาน

การดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลัง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชักในเขตสุขภาพท่ี 1

  
3. โครงการเยี่ยมบานผูปวยรวมกับสหวิชาชีพ 
4. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความเช่ียวชาญดานโรคระบบประสาท
และพอเพียงกับความตองการของภาคเหนือ 

มาตรการและแนวปฏิบัติ 
1. วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะทาง - ตอยอด ท้ังระยะสั้นและระยะยาวตาม

ความตองการของเขตสุขภาพ 
2. การฝกอบรมตองตอบโจทยปญหาสาธารณสุขและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
แผนงาน/โครงการ  
แผนงานท่ี 4  แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของภาคเหนือ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดาน
การดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลัง  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชกัในเขตสุขภาพท่ี 1 
3. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคลมชักในวัน “Epilepsy day” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศ 
มาตรการและแนวปฏิบัติ  
1. ระบบวิชาการ ระบบสารสนเทศ ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ สอดคลอง

เชื่อมโยงและสนับสนุนยุทธศาสตร รพ. 
2. ระบบบริหารมีธรรมาภิบาล 
3. กําลังคนมีความเปนมืออาชีพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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แผนงาน/โครงการ 
แผนงานท่ี 5  แผนงานดิจิทัล CM Neuro  

 1. โครงการผลิตสื่อดิจิตอลมีเดีย 
2. โครงการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรดิจิทัล (Digital HR) 

 3. โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 4. โครงการจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารและสัญญาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 5. โครงการจดัทําระบบเบิกจายพัสดุในคลังพัสดุของโรงพยาบาลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 6. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

แผนงานท่ี 6  แผนงานสรางความเขมแข็งของหนวยงาน 
 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

2. โครงการ 2P Safety ผูปวยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย 
 3. โครงการปองกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล 
 4. โครงการขอรับการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) 

5. โครงการขอรับการประเมิน Surveillance Survey  
 6. โครงการมหกรรมคุณภาพ 
 7. โครงการลดใชพลังงาน ลดสวนเกินใหพอดี 
 8. โครงการประหยัดพลังงานของกลุมภารกิจดานการพยาบาล 
 9. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการกลุมภารกิจดานอํานวยการ 
 10. โครงการสุขภาพดีมีสุข 

แผนงานท่ี 7  แผนงานพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 1. โครงการ Happy CM Neuro 
 2. โครงการ Open Mind Open House 
 3. โครงการปฐมมิเทศบุคลากรใหมประจําป 
 4. โครงการพัฒนาและฟนฟูความรูในการดูแลผูปวยระบบประสาท งาน
อนามัยหอผูปวยและการบํารุงรักษาเครื่องมือของพนักงานชวยเหลือคนไข 
 5. โครงการอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดาน
พัสดุตามระเบียบ  
 6. โครงการความกาวหนาทางสายงานระดับผูบริหารทางการพยาบาล 
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมภารกิจดานการพยาบาล (OD) 
 8. โครงการนิเทศทางการพยาบาล 
 9. โครงการธัมมะเจริญสติ สรางปญญา สรางความสุขในการทํางาน 
 10. โครงการทําความสะอาดครั้งใหญ 
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บทที่ 2 แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 

 การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 - 2564 ไปสูการ
ปฏิบัติโดยจัดทําแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย 7 แผนงาน 57 โครงการ ดังนี้   
 ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน  3  แผนงาน  28  โครงการ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน    1  แผนงาน    3  โครงการ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน    3  แผนงาน  26    โครงการ 
 รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้
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แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 
เปาประสงคท่ี 1 การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือมีคุณภาพและมาตรฐาน (Medical Services Excellence)  
ตัวช้ีวัด 1.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
1. สรางความเขมแข็งเครือขาย
บริการและวิชาการทางการแพทย
และสาธารณสุขดานโรคระบบ
ประสาทของภาคเหนือ 
ความสําเร็จ : 
1. ระบบขอมูลทางการแพทยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยเฉพาะทาง (Centers of 
Excellence : COE) และนวัตกรรม 
3. การนําไปเผยแพรถายทอด
สนับสนุนใหกับเครือขายการแพทย 
4. นิเทศ ติดตาม และพัฒนางานให
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

1. แผนงานพัฒนาความเปนเลิศของ
หนวยงาน 
ตัวช้ีวัด :  
1.1 จํานวนผลงานการวิจัยและ/หรือ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุข 
1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ผลงานวิชาการเพ่ือการเผยแพรและการ
นําไปใชประโยชน 
1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย  
1.4 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 
Advocacy) 
1.5 จํานวนแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีไดรับ
การจัดทํา/พัฒนาและนําไปเผยแพร
เพ่ือใหการบริการทางการแพทยมี
คุณภาพและเหมาะสมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.6 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการและมี

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลเพ่ือการรักษาพยาบาลและฟนฟู
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Basic Course) 
2. โครงการพัฒนาเครือขายวิชาการทางดานการพยาบาลในผูปวยโรคระบบประสาทแก
พยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตทางระบบประสาท 
4. โครงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 
5. โครงการฝกทักษะการใชแขนและมือในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนกลับบาน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดานการดูแล
รักษาโรคกระดูกสันหลัง 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชักในเขตสุขภาพท่ี 
1 
8. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคลมชักในวัน “Epilepsy day”  
9. โครงการอบรมใหความรูโรคลมชักแกผูขับข่ียานพาหนะ 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟนคืนชีพ (CPR)” 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยเปดทางเดินหายใจและการชวยหายใจ
ในผูปวยท่ีมีภาวะการหายใจลมเหลว 
12. โครงการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
(Palliative Care) 
13. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะกลาง 
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เปาประสงคท่ี 1 การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือมีคุณภาพและมาตรฐาน (Medical Services Excellence)  
ตัวช้ีวัด 1.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
ผลตอสุขภาพของประชาชน 
 
 

(Intermediate Care) 
14. โครงการเยี่ยมบานโรคทางระบบประสาท 
15. โครงการดนตรีบําบัด 
16. โครงการสุขาภิบาลอาหารเพ่ือผูบริโภค 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในเขตภาคเหนือโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

2. แผนงานการแพทย 4.0 
ตัวช้ีวัด :  
2.1 จํานวนผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทยท่ีพัฒนาและ/หรือตอยอด 
2.2 ระดับความสําเร็จการพัฒนาบริการ
อัจฉริยะดานสุขภาพ (CM Neuro Smart 
Service)  
2.3 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานบริการดูแลระยะกลาง 
2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ศูนย รับ-สงตอ 
2.5 ระดับความความสําเร็จของการ
จัดทําคูมือการใหบริการประชาชน 

1. โครงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 
2. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) 
3. โครงการผลิตสื่อดิจิตอลมีเดีย 
4. COC โปรแกรม / Thai Refer  
5. Nurse Note โปรแกรม 
6. Productivity โปรแกรม 
7. โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม Endnote web 

3. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและ
สาธารณสุขกับเครือขายการแพทย 
ตัวช้ีวัด :  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดานการดูแล
รักษาโรคกระดูกสันหลัง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชักในเขตสุขภาพท่ี 
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เปาประสงคท่ี 1 การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือมีคุณภาพและมาตรฐาน (Medical Services Excellence)  
ตัวช้ีวัด 1.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
3.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
การดําเนินงานดานการแพทยรวมกับ
เครือขายเขตสุขภาพ 
3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ตอบสนองความตองการดานวิขาการ 
และบริการ (Technical support) ตอ
เครือขายเขตสุขภาพ 

1  
3. โครงการเยี่ยมบานผูปวยรวมกับสหวิชาชีพ 
4. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

 
เปาประสงคท่ี 2 แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานโรคระบบประสาท (Health Personal Excellence)  
ตัวช้ีวัด 2.1 จํานวน/รอยละของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ีไดรับการพัฒนาความเช่ียวชาญดานการแพทยเฉพาะทางโรคระบบประสาท 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
2. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย
ใหมีความเช่ียวชาญดานโรคระบบ
ประสาทและพอเพียงกับความ
ตองการของภาคเหนือ 
ความสําเร็จ : 
1.วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมเฉพาะทาง - ตอยอด ท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาวตามความ
ตองการของเขตสุขภาพ 

 

4. แผนงานพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยของภาคเหนือ 
ตัวช้ีวัด :  
4.1 จํานวนและรอยละของแพทยและ
บุคลากรดานสุขภาพท่ีไดรับการพัฒนา
ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร 
4.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาแพทยและ
บุคลากรดานสุขภาพ 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตสุขภาพภาคเหนือดานการดูแล
รักษาโรคกระดูกสันหลัง  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเครือขายโรคลมชักในเขตสุขภาพท่ี 
1 
3. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคลมชักในวัน “Epilepsy day” 
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2. การฝกอบรมตองตอบโจทย
ปญหาสาธารณสุขและเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ี 

 
เปาประสงคท่ี 3 การบริหารจัดการท่ีดีเปนองคกรสมรรถนะสูง (Management Excellence)  

ตัวช้ีวัด 3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศ 
ความสําเร็จ : 
1. ระบบวิชาการ ระบบสารสนเทศ 
ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบ
งบประมาณ สอดคลองเชื่อมโยงและ
สนับสนุนยุทธศาสตร รพ. 
2. ระบบบริหารมีธรรมาภิบาล 
3. กําลังคนมีความเปนมืออาชีพและ
มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

5. แผนงานดิจิทัล CM Neuro  
ตัวช้ีวัด :  
5.1 ระดับความสําร็จของการพัฒนา
ดิจิทัล (Digital CM Neuro) 
 

1. โครงการผลิตสื่อดิจิตอลมีเดีย 
2. โครงการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรดิจิทัล (Digital HR) 
3. โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
4. โครงการจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารและสัญญาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
5. โครงการจัดทําระบบเบิกจายพัสดุในคลังพัสดุของโรงพยาบาลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
6. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

6. แผนงานสรางความเขมแข็งของ
หนวยงาน 
ตัวช้ีวัด :  
6.1 ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ี
ดําเนินการตามเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 
2. โครงการ 2P Safety ผูปวยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย 
3. โครงการปองกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล 
4. โครงการขอรับการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) 
5. โครงการขอรับการประเมิน Surveillance Survey  
6. โครงการมหกรรมคุณภาพ 
7. โครงการลดใชพลังงาน ลดสวนเกินใหพอดี 
8. โครงการประหยัดพลังงานของกลุมภารกิจดานการพยาบาล 
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เปาประสงคท่ี 3 การบริหารจัดการท่ีดีเปนองคกรสมรรถนะสูง (Management Excellence)  

ตัวช้ีวัด 3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
6.2 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ
ภาครัฐของหนวยงาน 
6.3 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม   
6.4 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
6.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับหนวยงาน 
6.6 ระดับความสําเร็จของการสอบทาน
และประเมินผลการควบคุมภายใน 

9. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการกลุมภารกิจดานอํานวยการ 
10. โครงการสุขภาพดีมีสุข 

7. แผนงานพัฒนาและเสริมสราง
สมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม 
ตัวช้ีวัด :  
7.1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรพัฒนา
บุคลากร 
7.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการ Happy CM Neuro 
2. โครงการ Open Mind Open House 
3. โครงการปฐมมิเทศบุคลากรใหมประจําป 
4. โครงการพัฒนาและฟนฟูความรูในการดูแลผูปวยระบบประสาท งานอนามัยหอ
ผูปวยและการบํารุงรักษาเครื่องมือของพนักงานชวยเหลือคนไข 
5. โครงการอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานพัสดุตาม
ระเบียบ  
6. โครงการความกาวหนาทางสายงานระดับผูบริหารทางการพยาบาล 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมภารกิจดานการพยาบาล (OD) 
8. โครงการนิเทศทางการพยาบาล 
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เปาประสงคท่ี 3 การบริหารจัดการท่ีดีเปนองคกรสมรรถนะสูง (Management Excellence)  

ตัวช้ีวัด 3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
7.3 รอยละความสุขและความผูกพันใน
องคกร (HAPPINOMETER)  
 

9. โครงการธัมมะเจริญสติ สรางปญญา สรางความสุขในการทํางาน 
10. โครงการทําความสะอาดครั้งใหญ 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามยุทธศาสตรกรมการแพทย 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ  วงเงิน เปาประสงค ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการสรางศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการของ
เครือขายโรคหลอดเลือดสมองและโรคระบบประสาทในเขต
ภาคเหนือ  

1,079,450 1,2 1,2,3 3,7,9 3.2/7.1/ 
9.2 

งบกองทุน
วิชาการ 
กรมการแพทย 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเพ่ือการ
รักษาพยาบาลและฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  
(Stroke : Basic Course) 

446,000 2 3 9 9.2   

3 โครงการวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจําป 2561 400,000 1 1 3 3.2   

4 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตทางระบบ
ประสาท 

109,900 2 3 9 9.2   

5 โครงการเยี่ยมบานผูปวยโรคทางระบบประสาท 55,000 1 1 3 3.2   

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยเขตบริการสุขภาพ
ในภาคเหนือดานการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลัง  

50,200 2 3 9 9.2   

        หมายเหตุ : ดําเนินการรายงานความกาวหนาในระบบ Budfin ทุกเดือน 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โคงการ / กิจกรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กองทุนสํานักวิชาการกรมการแพทย 
1 โครงการสรางศักยภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวชิาการของ
เครือขายโรคหลอดเลือดสมองและ
โรคระบบประสาทในเขตภาคเหนือ  

1,2,3 1,079,450                         กลุมภารกิจดาน
การแพทย 

โครงการในแผน 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง

การแพทยเพื่อการรักษาพยาบาลและ
ฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  
(Stroke : Basic Course) 

3 420,800                        กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล 

3 โครงการวันโรคหลอดเลือดสมองโลก 
ประจําป 2561 

1 400,000                         กลุมภารกิจดาน
การแพทย 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
พยาบาลผูปวยวิกฤตทางระบบ
ประสาท 

3 109,900                         กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล 
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โคงการ / กิจกรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5 โครงการเยี่ยมบานผูปวยโรคทาง
ระบบประสาท 

1 55,000                         กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทยเขตบริการสุขภาพใน
ภาคเหนือดานการดูแลรักษาโรค
กระดูกสันหลัง  

3 50,200                         กลุมภารกิจดาน
การแพทย 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแล
ผูปวยสงูอายุและโรคเร้ือรังทางระบบ
ประสาท 

1,2 58,200                         กลุมภารกิจดาน
พยาบาล 

8 โครงการใหความรูในผูปวยปวดหลัง 
(Back School) 

1 3,000                       งานกายภาพบําบัด 

9 โครงการใหความรูในการดูแลผูปวย
อัมพาตคร่ึงซีก  

1 5,000                         งานกายภาพ 
บําบัด 

10 โครงการอบรมใหความรูและสงเสริม
สุขภาพดานโรคระบบประสาทแก
ชมรมผูสูงอายโุรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม 

1 44,200                        ฝายสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ 

11 โครงการรณรงคคนไทยฟนด ีสดุดี
สมเด็จยา 

1  -                         กลุมงานทันต- 
กรรม 
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โคงการ / กิจกรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

12 โครงการพัฒนาและฟนฟูความรูเร่ือง
การดูแลผูปวยระบบประสาท งาน
อนามัยหอผูปวย และการบาํรุงรักษา
เคร่ืองมือสําหรับพนักงานชวยเหลือ
คนไข 

1 80,500                         กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวยในงานประจํา" [Patient 
Care Research (PCR)] 

1 180,000                         งานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี 

14 โครงการมหกรรมคุณภาพ 1 126,100                         ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
(HA) 

15 โครงการบริหารความเสี่ยง 1 56,100                         ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
(HA) 

16 โครงการขอธํารงรักษาคุณภาพ  1 62,800                         ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
(HA) 

17 โครงการพัฒนาองคความรูผู
ประสานงานคุณภาพ 

1 41,700                         ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
(HA) 

18 โครงการขอรับการประเมินและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
(Re-Accreditation) คร้ังที่ 3 

1 133,400                         ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
(HA) 
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โคงการ / กิจกรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

19 โครงการทบทวนแผนแผนยทุธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ ประจาํป 2561 

1 181,460                         ฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
วิชาชีพในเขตภาคเหนือโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

1 120,800                         กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล 

21 โครงการการตรวจสอบสารปนเปอน
ในอาหารและเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ในอาหาร 

1 5,195                         กลุมงานโภชน-
ศาสตร 

22 โครงการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร 

1 7,250                         ฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

23 โครงการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง 
( Blueprint Change) 

1 9,000                         ฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

24 โครงการลดการใชพลงังานลด
สวนเกินใหพอดี 

1 25,450                         ฝายบริหารท่ัวไป 

25 โครงการปองกันและรองรับอุบตัิเหตุ
และอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล 

1 84,500                         ฝายบริหารท่ัวไป 

26 โครงการศึกษาดูงานโภชนาการ
โรงพยาบาลนครพิงคเชียงใหม 

1 1,850                         กลุมงานโภชน-
ศาสตร 
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โคงการ / กิจกรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

27 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูปวย
ที่ไดรับความชวยเหลือทางสังคม
สงเคราะห 

1 0                         ฝายสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ 

28 โครงการขอรับการประเมิน 
Surveillance survey  

1 50,000                         ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
(HA) 

29 โครงการบุคลากรพบผูบริหาร 1 34,000                         ฝายทรัพยากร
บุคคล 

30 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 1 5,000                         ฝายทรัพยากร
บุคคล 
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บทที่ 3 ระบบการติดตามประเมินผล 
 
 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจําเปนตองให ความสําคัญตอการบริหารจัดการ      
เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทาแผนงานและโครงการได     
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยาง     
เปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 
  

1. วัตถุประสงค   
  1.1 เพ่ือเสริมสรางความรูและความเขาใจรวมกันของบุคลากรในองคกรท่ีเก่ียวของ  
  1.2 เพ่ือปรับกระบวนการและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลใหสามารถสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  1.3 เพ่ือใหมีการติดตามแผนอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเปนเครื่องมือ และสะทอน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐานของ HA 
  

2. เปาหมาย  
  2.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคสวนภายนอกท่ีเก่ียวของในเครือขายสุขภาพ มีความรู ความ   
เขาใจในแผนปฎิบัติราชการ และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ   
  2.2 มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงาน
และโครงการขององคกรท่ีเก่ียวของในทุกระดับท่ีสอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด  
  2.3 สามารถบริหารจัดการใหตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางเปน    
รูปธรรมภายใตแนวคิด 1 ป : เปนรูปธรรม, 3 ป : เปลี่ยนแปลง, 5 ป : พัฒนา, 10 ป : ยั่งยืน 
  

3. แนวทางในการดําเนินการ  
  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้   

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนปฏิบัติราชการ พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการท่ี
บูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระสําคัญของยุทธศาสตร เพ่ือแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก ใหมีความพรอม
และมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

1.1 สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ     
ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ    
   1.2 จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการรองรับความจําเปนในการขับเคลื่อน และ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของแผนงานและโครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนน
ผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก   
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   1.3 จัดทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ เชน การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรผานสื่อภายในองคกร ฯลฯ  เพ่ือขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง  

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผน/โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะบูรณาการพรอม
กับมีการจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 สนับสนุนการจัดทําแผน/โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะบูรณาการ 
และประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในโรงพยาบาล ภาครัฐ/เอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวของ 
   2.2 กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหชัดเจน และ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน  
   2.3 การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีไดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ     

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
   3.1 ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ใหเปนไปในทางเดียวกัน 
และเชื่อมโยงกัน เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคนอยางเปนระบบ 
   3.2 สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
มีการกําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานท่ีเนนผลลัพธของงานเปนหลัก 
   3.3 นําผลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทําแผนงาน/
โครงการ เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนา 
   3.4 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
กําหนดตัวชี้วัด  
   3.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
สามารถเชื่อมโยงเปนเครือขาย เพ่ือใชประโยชนรวมกันในทุกระดับ  
   3.6 กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ทุกๆ ไตรมาส และวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือนําสูการตัดสินใจของผูบริหาร 
(การประชุมของผูบริหาร)  

4. เสริมสรางแนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนานําสูการปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ โดยมุงท่ีผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรเปนสําคัญ และเชื่อมโยงโครงการกับแผนของ
เขตสุขภาพ พรอมท้ังการผลักดันโครงการตามปฏิบัติราชการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

 


