
ประเด็น / งาน :   พัฒนาศักยภาพพยาบาลไตเทียมสู่การเป็นพยาบาลผู้เช่ียวชาญไตเทียมและเพ่ิมการเข้าถึงบรกิารการบ าบัดทดแทนไต

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  1. โรงพยาบาลเกาะคามพียาบาลไตเทียมสอบผ่านพยาบาลเช่ียวชาญไตเทียมในปี 2566 จ านวน2 คน

                                             2.โรงพยาบาลเกาะคาเปิดด าเนินการไตเทียมได้เองในปี 2567

                                             3.เพ่ิมบรกิารการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียมเป็น 12 เครือ่งในปี 2565

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

 1.โรงพยาบาลเกาะคามีแผนด าเนินการเปดิหน่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีมในป ี2562 แต่ยังขาดพยาบาลเชี่ยวชาญไตเทยีมเปน็ผู้ดูแลศูนย์

และขาดอายุรแพทย์โรคไต แนวทางแกไ้ขโดยให ้Out sourse เข้ามาด าเนินการแทนต้ังแต่เดือน กพ 2563 จนกว่าบคุลากรของ 

โรงพยาบาลมีองค์ประกอบครบตามเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานไตเทยีม(ตรต) องค์ประกอบหนึ่งทีต้่องพฒันาคือการเพิม่

ศักยภาพพยาบาลไตเทยีมสู่การเปน็พยาบาลเชี่ยวชาญไตเทยีมโดยตัองฝึกเกบ็ประสบการณ์การฟอกไตไม่ต่ ากว่า 4 ป ีและอบรมฟืน้ฟู

ความรู้วิชาการหลักสูตรทีส่มาคมโรคไตรับรองไม่ต่ ากว่า 5 คร้ังในเวลา 4 ป ีคุณสมบติัจงึจะครบถ้วนมีสิทธิสมัครสอบพยาบาลเชี่ยวชาญไตเทยีม

ซ่ึงคาดว่ามีสิทธิสมัครสอบได้ ในป ี2565

2 .ปจัจบุนัเปดิบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีมจ านวน 8 เคร่ืองจ านวน 3-4 รอบต่อวันมีผู้รับบริการจ านวน 57 คน แต่ยังรองรับผู้มารับบริการไม่เพยีงพอ

จงึขยายรอบการฟอกเปน็นอกเวลาราชการมากขึ้น  เพือ่ลดความเส่ียงการเกดิอบุติัการณ์อนัไม่พงึประสงค์และเพือ่เพิม่ศักยภาพการใหบ้ริการ 

จงึขยายเพิม่เคร่ืองฟอกไตเปน็ 12 เคร่ืองใน ป ี2565

3.ในเดือน มิ ย 2565 มีอายุรแพทย์ลาศึกษาต่อสาขาอายุรแพทย์โรคไตเปน็เวลา 2 ปกีลับมาปฏิบติังานในปี2567 เพือ่รองรับการใหบ้ริการ Acute hemodialysis

เพือ่ใหม้ีอตัราก าลังเปน็ไปตามทีส่มาคมโรคไตก าหนดคือพยาบาลไตเทยีม1คนต่อผู้ปวุยทีฟ่อกไตแบบวิกฤต 2 คน(1:2)คาดว่าควรมีพยาบาลไตเทยีมเพิม่อกีจ านวน2คน

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ........

โครงการ ฟืน้ฟคูวามรู้ทางด้านวิชาการและทกัษะการ ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม

เพือ่เพิม่ศักยภาพเปน็พยาบาลเชี่ยวชาญไตเทยีม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่1

ฝึกทกัษะและเกบ็ประสบการณ์การ ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม พยาบาลไตเทยีม หน่วยไตเทยีม ไม่ใช้งบประมาณ 1ตค64-30 กย 65 1.พยาบาลไตเทยีม

ครบ 1,000 รอบ(4,000 ชม )เปน็ระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี จ านวน 2 คน โรงพยาบาลเกาะคา 2.รพ เกาะคา

โดยฝึกทีห่น่วยไตเทยีม โรงพยาบาลเกาะคา

กิจกรรมที่2

  พยาบาลไตเทยีมได้รับการอบรมฟืน้ฟู พยาบาลไตเทยีม ตามสถานทีจ่ดัอบรม 20,000บาท งบแผนยุทธศาสตร์ 1กพ 64-28 กพ 65 1.พยาบาลไตเทยีม

ความรู้ทางด้านวิชาการตามหลักสูตรทีส่มาคม จ านวน 2 คน ( จ านวน 2 คน  ) 2.รพ เกาะคา

โรคไตแหง่ประเทศไทยรับรองจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง

 ในระยะเวลา 4 ปี

กิจกรรมที่3

สมัครสอบขึ้นทะเบยีนเปน็พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทยีมทัง้ภาคทฤษฏี พยาบาลไตเทยีม สนามสอบตามที่ 24,880บาท งบแผนยุทธศาสตร์ สมัครสอบ 1.พยาบาลไตเทยีม

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจงัหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอเกาะคา   จงัหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปาูหมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



ภาคปฏิบติั และภาคปากเปล่า จ านวน 2 คน สมาคมโรคไตก าหนด จ านวน2คน ธค.2565 2.รพ เกาะคา

สอบ มีค.2566

(อาจเปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ์COVID )

2 โครงการ ขยายบรกิารเพ่ิมการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียมเป็น 12 เครือ่ง

รายละเอยีดกจิกรรม

1.จดัท าแผนเพือ่ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ Service plan สาขาไตจงัหวัด ผู้ปวุย ESRD จ านวน หน่วยไตเทยีม ผู้รับจา้งเหมาเอกชน 15ธค64-31มีค65 รพ เกาะคา

2.คณะกรรมการ Service plan สาขาไตจงัหวัดเข้าตรวจเย่ียมประเมินความพร้อม 80 คน Out source

3.คณะกรรมการประชุมหารือพจิารณาเพือ่ลงนามการอนุมัติ

4.คณะกรรมการ Service plan จงัหวัด แจง้คณะกรรมการ Service plan เขตรับทราบ

5.ส่งแบบประเมินตนเองเพือ่ขอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจรับ

รองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม(ตรต)หลังได้รับการอนุมัติเหน็

เหน็ชอบจากคณะกรรมการ Service plan

6.รอรับการตรวจประเมินจาก ตรต ภายใน 90 วันนับจากวันทีไ่ด้รับเอกสาร

7.รับการตรวจประเมินจาก ตรต

8. แกไ้ข ปรับปรุงตามค าแนะน าของ ตรต กรณีไม่ผ่านการประเมิน

9.ด าเนินการเปดิบริการ12 เคร่ืองหลังได้รับการอนุมัติเปน็ลายลักษณ์อกัษร

3 โครงการ..................................

เตรียมอตัราก าลังพยาบาลไตเทยีมเพือ่รองรับการเปดิหน่วย Acute Hemodialysis
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะคา 70,000บาทต่อคน งบแผนยุทธศาสตร์ 1ตค64-30 กย 66 1.รพ  เกาะคา

 หลังอายุรแพทย์เรียนจบเปน็แพทย์ต่อยอด สาขาโรคไตในป ี2567 จ านวน 1 คนต่อ ปี 2.สถาบนัการศึกษาที่ จ านวน2คน 2.หน่วยไตเทยีม

รายละเอียดกิจกรรม รวม 2 คน สมาคมโรคไตรับรอง

1.เสนอแผนต่อคณะกรรมการHRD

2.เปดิรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ เกณฑ์ดังนี้

     1.1เปน็ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

     1.2มีประสบการณ์การท างานในหอผู้ปวุยอย่างน้อย2ปี

     1.3อายุไม่เกนิ35ป ีมีทศันคติทีดี่ต่อวิชาชีพ

2.ท าการคัดเลือกเบือ้งต้นทีร่พ.เกาะคา

3.ติดตามการสมัครสอบเข้าเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

 สาขาพยาบาลเวชปฏิบติัการบ าบดัทดแทนไต หลักสูตร6เดือน

4.เข้ารับการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเปน็เวลา6 เดือน

 เมื่อส้ินสุดการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบตัร พยาบาลไตเทยีม

20,000+24,880+70,000

รวมUC 114880

รวมPPA

รวมทัง้หมด



ยทุธศาสตร์ที่ 3   บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ    บุคลากรในงานทันตกรรมได้รับการพัฒนา

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

จากการให้บริการรากฟันเทียมซ่ึงเป็นบริการเฉพาะทางที่ต้องมีการเสริมกระดูกและเน้ือเยื่อเพ่ือให้รากเทียมมีคุณภาพมากข้ึนจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาเพ่ิมเติมรวมถึงวิชาการในงานเฉพาะทางอ่ืนๆเพ่ือพัฒนา

จ านวน แหล่งงบ

1 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทันตกรรม

โครงการ.......ประชุมวิชาการ.........

1.รายละเอยีดกจิกรรม บูรณาการ ย.3

ประชุมวิชาการ ทันตแพทย์ประจ าสาขา 1คร้ัง/คน/ปี 11 คร้ัง ทันตแพทยสมาคมแต่ละสาขา 11 คน 2000/คน/ปี 1 ตค.64-30กย.65 อภิญญา

ประชุมวิชาการ รากเทียม หลักสูตรไม่เกนิ 2-3 วันโดยขอไม่เป็นวันลา 2 คน สมาคมรากเทียม 2 คน บูรณาการ ย.3 1 ตค.64-30กย.65 นิพฐิ

อบรมการใช้เคร่ือง intra oral scanerหลักสูตรไม่เกนิ 1-2 วัน โดยขอไม่เป็นวันลา1 คน บริษัท 1 คน 1 ตค.64-30กย.65 นิพฐิ

ประชุมวิชาการ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุข 5 คน วิทยาลัยการสาธารณสุข 5 คน 2000/คน/ปี 1 ตค.64-30กย.65 อภิญญา

ประชุมวิชาการในผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 คน สสจ.ล าปาง 2 คน บูรณาการ ย.3 1 ตค.64-30กย.65 อภิญญา

2 ประชุมในงาน บูรณาการ ย.3

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานโดยทันตแพทย์-ผู้ช่วย 11 คน กลุ่มงานทันตกรรม 11 คน  - 1 ตค.64-30กย.65 อภิญญา

ประชุมพฒันาการใช้เคร่ืองมือส าคัญในผู้ช่วยทันตแพทย์ 11 คน กลุ่มงานทันตกรรม 11 คน  - 1 ตค.64-30กย.65 อภิญญา

ประชุมประจ าหน่วยงาน 12 คร้ัง/25 คน กลุ่มงานทันตกรรม 25 คน  - 1 ตค.64-30กย.65 อภิญญา

3 การสรรหาบุคลากร บูรณาการ ย.3

ทันตแพทย์สาขา เด็ก/บูรณะ 1 คน กลุ่มงานทันตกรรม 1 คน  - 1 ตค.64-30กย.65 อภิญญา

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอ  เกาะคา จังหวัดล าปาง

ประเด็น / งาน :   พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม และส่งเสริม ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พืน้ทีด่ าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ


