
                       
 
 
๑. ชื่อโครงการ  เวทีน้ีต้องมีพ่ีเล้ียง  
 
๒. เป้าประสงค์  
เป้าประสงค์ที่ ๒ องค์กรสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 
 
๓. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : Governance Excellence 
 
๔.หลักการและเหตุผล 
    โรงพยาบาลปายได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพจนได้รับการรับรองคุณภาพ Re accreditation ๒ เม่ือปี 
๒๕๕๘ และจะหมดอายุการรับรองในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทีมน า
เฉพาะด้านและหน่วยงานทุกหน่วยงาน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
และเจ้าหน้าที่มีความปิติสุขจากการพัฒนา ๒ P-Safety Goal จึงได้จัดท าโครงการเวทีนี้ ต้องมีพ่ีเลี้ยงขึ้นมาเพ่ือให้
ทีมงาน หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมที่ ดีในการรับรอง Re accreditation ๓ ครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านประสบการณ์
คอยให้ค าชี้แนะ เติมเต็มส่วนขาด และให้มีความม่ันใจในการขอรับการประเมินและรับรองที่จะมีขึ้นในเดือน
มกราคม ๒๕๖๑  
                
๕. วัตถุประสงค์ 

   ๕.๑ เพ่ือให้เกิด ๒ P-Safety goal ในองค์กร 
             ๕.๒ เพ่ือให้ผ่านการรับรอง Re accreditation ๓ nd  
             ๕.๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้และมีความม่ันใจ และมีความพร้อมในการประเมินและรับรอง 
 
๖. เป้าหมาย   ทีมน า ทีมน าเฉพาะด้าน หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๖๐ คน  
 
๗.  ตัวชี้วัดโครงการ   ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ Re accreditation ๓ rd /DHSA 

                                   
๘. ระยะเวลาด าเนินงาน 

๘.๑ ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน /เตรียมความพร้อม ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๘.๒ ด าเนินงานตามโครงการในวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๘.๓ ติดตามประเมินผล 

๙. สถานท่ีด าเนินงาน  ห้องประชุมเอ้ืองแคทรียา โรงพยาบาลปาย หน่วยงานบริการที่ส าคัญ  
 
 

รหัสโครงการ       -      ป     ย     ก         
ร         
ส         



๑๐. งบประมาณ 
           งบโครงการหลักประกันสุขภาพ สถานบริการสุขภาพอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  จ านวน  ๗๐,๘๕๐  บาท( เจ็ดหม่ืนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
๑๐.๑ ค่าที่พัก                              ๓ คืน X ๑,๗๐๐ บาท          ๕,๑๐๐ บาท    

๑๐.๒ ค่าอาหารเย็นวิทยากรและทีมงาน  ๕ คน X๑๕๐ บาท X ๓วัน  ๒,๒๕๐ บาท    
๑๐.๓ ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและทีม  ๕ คน X ๑๐๐บาท x ๓วัน  ๑,๕๐๐บาท 
๑๐.๔ ค่าอาหารกลางวันจนท. ( ๑๖,๑๗ )๑๗๐คนX๑๐๐ X ๑ม้ือ    ๑๗,๐๐๐ บาท         

   

๑๐.๕ ค่าอาหารว่าง            ๑๗๐ คน X ๖๐ บาท X๓ วัน          ๓๐,๖๐๐ บาท 
๑๐.๖ ค่าสมนาคุณวิทยากร    ๖๐๐ บาท X ๘ ชม.X ๓ วัน           ๑๔,๔๐๐ บาท 
 

   

  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน                                                  ๗๐,๘๕๐ บาท 
 

  
                                                ( เจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

หมายเหตุ งบประมาณขอคละจ่ายภายในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร  
 
๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ทีมน า ทีมน าเฉพาะด้าน หน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการประเมินและรับรอง Re 
accreditation ๓ rd /DHSA 
 
 
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ประสานงานคุณภาพ       
 
๑๓. ผู้เสนอโครงการ : โครงการเวทีน้ีต้องมีพ่ีเล้ียง  
 

 
 
                 (นางเพียรศรี ใจกันทา) 

                                                  เลขางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
      

 
 
 
๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ : โครงการ  เวทีน้ีต้องมีพ่ีเล้ียง 
 
                            (นายวัฒนชัย    วิเศษสมิต) 
                                               นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง     
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 
 
 
๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ : โครงการเวทีน้ีต้องมีพ่ีเล้ียง  



 
ตารางการจัดกิจกรรมโครงการเวทีน้ีต้องมีพ่ีเล้ียง  

วันท่ี เวลา กิจกรรม 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐น.-๐๙.๐๐ น. ผู้อ านวยการรพ.น าเสนอ Hospital Presentation พร้อมรับการ

วิพากษ์จากอ.วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ Quality Coach เชียงราย 
 ๐๙.๐๐น.-๑๐.๓๐ น. PCT,RM,IC  น าเสนอ พร้อมรับการวิพากษ์ 
 ๑๐.๓๐น.-๑๐.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๐.๓๐น.-๑๒.๐๐น. PTC,ENV,HRD น าเสนอ พร้อมรับการวิพากษ์ 
 ๑๒.๐๐น.-๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 ๑๓.๐๐น.-๑๔.๓๐ น. MSO,NSO,HPH ,IM  
 ๑๔.๓๐น.-๑๔.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๔.๔๕น.-๑๖.๓๐น. หน่วยงานทุกหน่วยงานน าเสนอผลงานเด่น พร้อมรับการวิพากษ์  
   

๑๖-๑๗ ธันวาคม๒๕๖๐ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. ลงทะเบียน 
 ๐๘.๓๐น.-๑๐.๓๐น. ความรู้ HA & การเตรียมตัวต่างๆ 
 ๑๐.๓๐น.-๑๐.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๐.๓๐น.-๑๒.๐๐น. ความรู้ HA & การเตรียมตัวต่างๆ 
 ๑๒.๐๐น.-๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 ๑๓.๐๐น.-๑๔.๓๐ น. ความรู้ HA & การเตรียมตัวต่างๆ 
 ๑๔.๓๐น.-๑๔.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๔.๔๕น.-๑๖.๓๐น. ลงเยี่ยมหน่วยงานบริการที่ส าคัญเช่น ER,OPD,IPD,LR,จ่ายกลาง,

ซักฟอก,โภชนา,กายภาพ,ชันสูตร ,เอกซเรย์ 
   

 


