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๑. ชื่อโครงการ เวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง
๒. เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๒ องค์กรสาธารณสุข มีคุ ณภาพมาตรฐาน
๓. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : Governance Excellence
๔.หลักการและเหตุ ผล
โรงพยาบาลปายได้ดาเนินการพัฒนาคุ ณภาพจนได้รับ การรับรองคุ ณภาพ Re accreditation ๒ เมื่อปี
๒๕๕๘ และจะหมดอายุการรับรองในวันที่ ๒๔ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทีมนา
เฉพาะด้านและหน่วยงานทุกหน่วยงาน ได้ดาเนินการพัฒนาคุ ณภาพมาอย่างต่อ เนื่องโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์ก ลาง
และเจ้าหน้าที่มีความปิ ติสุขจากการพัฒนา ๒ P-Safety Goal จึงได้จัดทาโครงการเวทีนี้ ต้องมีพี่เลี้ยงขึ้น มาเพื่อ ให้
ทีมงาน หน่วยงานมีการเตรียมความพร้ อมที่ ดีในการรับรอง Re accreditation ๓ ครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านประสบการณ์
คอยให้คาชี้แนะ เติ มเต็ มส่วนขาด และให้มีความมั่นใจในการขอรับการประเมินและรับรองที่จะมีขึ้นในเดือน
มกราคม ๒๕๖๑
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้เกิด ๒ P-Safety goal ในองค์กร
๕.๒ เพื่อให้ผ่านการรับรอง Re accreditation ๓ nd
๕.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้และมีความมั่นใจ และมีความพร้อมในการประเมินและรับรอง
๖. เป้า หมาย ทีมนา ทีมนาเฉพาะด้าน หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ จานวน ๑๖๐ คน
๗. ตัวชี้วัดโครงการ ผ่านการประเมินและรับรองคุ ณภาพ Re accreditation ๓ rd /DHSA
๘. ระยะเวลาดาเนินงาน
๘.๑ ประชุ มคณะกรรมการการดาเนินงาน /เตรียมความพร้ อม ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘.๒ ดาเนินงานตามโครงการในวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๘.๓ ติ ดตามประเมินผล
๙. สถานที่ดาเนิ นงาน ห้องประชุมเอื้องแคทรียา โรงพยาบาลปาย หน่วยงานบริการที่สาคัญ

๑๐. งบประมาณ
งบโครงการหลักประกันสุขภาพ สถานบริการสุขภาพอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จานวน ๗๐,๘๕๐ บาท( เจ็ดหมื่นแปดร้ อยห้าสิบบาทถ้วน )
๑๐.๑ ค่าที่ พัก
๓ คืน X ๑,๗๐๐ บาท
๕,๑๐๐ บาท
๑๐.๒ ค่าอาหารเย็นวิทยากรและที มงาน ๕ คน X๑๕๐ บาท X ๓วัน ๒,๒๕๐ บาท
๑๐.๓ ค่าอาหารกลางวันวิ ทยากรและที ม ๕ คน X ๑๐๐บาท x ๓วัน ๑,๕๐๐บาท
๑๐.๔ ค่าอาหารกลางวันจนท. ( ๑๖,๑๗ )๑๗๐คนX๑๐๐ X ๑มื้ อ ๑๗,๐๐๐ บาท
๑๐.๕ ค่าอาหารว่าง
๑๗๐ คน X ๖๐ บาท X๓ วัน
๓๐,๖๐๐ บาท
๑๐.๖ ค่าสมนาคุณวิ ทยากร ๖๐๐ บาท X ๘ ชม.X ๓ วัน
๑๔,๔๐๐ บาท
รวมเป็น เงินทั้งสิ้ น

๗๐,๘๕๐ บาท
( เจ็ ดหมื่น แปดร้อยห้าสิ บบาทถ้ว น )

หมายเหตุ งบประมาณขอคละจ่า ยภายในวงเงิ นที่ไ ด้รับจัดสรร
๑๑. ผลที่คาดว่า จะได้รับ
ทีมนา ทีมนาเฉพาะด้าน หน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อ มในการประเมินและรับรอง Re
accreditation ๓ rd /DHSA
๑๒. ผู้รับผิ ดชอบโครงการ : ผู้ ประสานงานคุณภาพ
๑๓. ผู้เสนอโครงการ : โครงการเวทีนี้ ต้องมีพี่เลี้ ยง

(นางเพียรศรี ใจกันทา)
เลขางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ : โครงการ เวทีนี้ ต้องมีพี่ เลี้ ยง
(นายวัฒนชัย วิเศษสมิต)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปาย
๑๕. ผู้อนุมั ติโ ครงการ : โครงการเวทีนี้ ต้องมีพี่ เลี้ยง

วันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๖-๑๗ ธัน วาคม๒๕๖๐

ตารางการจัดกิจกรรมโครงการเวที นี้ต้องมีพี่เลี้ยง
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐น.-๐๙.๐๐ น. ผู้อานวยการรพ.นาเสนอ Hospital Presentation พร้อมรับการ
วิพากษ์จากอ.วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ Quality Coach เชียงราย
๐๙.๐๐น.-๑๐.๓๐ น. PCT,RM,IC นาเสนอ พร้อมรับการวิพากษ์
๑๐.๓๐น.-๑๐.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐น.-๑๒.๐๐น. PTC,ENV,HRD นาเสนอ พร้อมรับการวิพากษ์
๑๒.๐๐น.-๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐น.-๑๔.๓๐ น. MSO,NSO,HPH ,IM
๑๔.๓๐น.-๑๔.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕น.-๑๖.๓๐น. หน่วยงานทุกหน่วยงานนาเสนอผลงานเด่น พร้อ มรับการวิ พากษ์
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.
๐๘.๓๐น.-๑๐.๓๐น.
๑๐.๓๐น.-๑๐.๔๕น.
๑๐.๓๐น.-๑๒.๐๐น.
๑๒.๐๐น.-๑๓.๐๐น.
๑๓.๐๐น.-๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐น.-๑๔.๔๕น.
๑๔.๔๕น.-๑๖.๓๐น.

ลงทะเบียน
ความรู้ HA & การเตรียมตัวต่างๆ
พักรับประทานอาหารว่าง
ความรู้ HA & การเตรียมตัวต่างๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ความรู้ HA & การเตรียมตัวต่างๆ
พักรับประทานอาหารว่าง
ลงเยี่ยมหน่ วยงานบริการที่สาคัญเช่น ER,OPD,IPD,LR,จ่ายกลาง,
ซักฟอก,โภชนา,กายภาพ,ชันสู ตร ,เอกซเรย์

