


ยทุธศาสตร์ที่   2         :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)การแพทยป์ฐมภมู ิและการแพทยฉ์กุเฉนิ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1

1.1 ปรชุมคณะกรรมการ MCH BOARD 1. เพื่อทราบปญัหาและหา กรรมการ MCH 1.ร้อยละของเด็ก0-5ปี มค./เม.ย. ค่าอาหารว่าง 30 คน 2,250     P นางนติยา

แนวทางแกไ้ขร่วมกนั BOARD คปสอ.ภเูขียว ได้รับการตรวจ /ก.ย. x 25 บาท x 3 คร้ัง ทองประเสริฐ

1.2 ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 0-5 ป ี 2.  เพื่อลดการต้ังครรภ์ พฒันาการ ร้อยละ 90   -ค่าอาหารกลางวัน/ นางเพ็ญประภา

อบรมการคัดกรองพฒันาการDSPM/การ ในหญิงอายุ 15-19 ปี จนท.สาธารณสุข 2.ร้อยละของเด็กปฐมวยั อาหารว่าง 100 คน 10,000   P ปญัญายิ่ง

กระตุ้นพฒันาการเด็กปฐมวัย(3-5ป)ี  3. เพื่อใหห้ญิงวัยเจริญพนัธ์ /ครู ศพด. 100 คน ที่ได้รับการคัดกรอง x 100 บาท
 ได้รับประทานยา Folic แล้วพบว่ามพีฒันาการ

1.3 พฒันาคุณภาพบริการ MCH acid ปอ้งกนัทารกพกิาร ล่าช้าได้รับการกระตุ้น  -ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ 16,550   P

1.4 ประชาสัมพนัธ์ ฝากครรภก์อ่น แต่ก าเนดิ 1.รพ.ภเูขียวเฉลิมพระ พฒันาการด้วยเคร่ือง  -ค่าปา้ยขนาด (5*3)      2,250 P

หรือเทา่กบั 12 wks./มหศัจรรย์1000 วัน 4. เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภ์ เกยีรติ และ รพ.สต. มอืมาตรฐาน  -ค่าปา้ยขนาด (2*1) 4,800     P

    1) ปา้ยประชาสัมพนัธ์ รพ./รพ.สต. ฝากครรภก์อ่น 12 สัปดาห์ 2.หอกระจายข่าวของ 3.ร้อยละการฝากครรภ์ 16 ปา้ยx300 บาท
    2) ประชาสัมพนัธ์ในชุมชน 5.เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภไ์ด้รับ หมู่บา้น 155 บา้น คร้ังแรก GA  12 wks  -บทความตามหอกระ 1,650     P

    3) ประชาสัมพนัธ์วิทยุชุมชน การฝากครรภค์รบ 5 หรือ8 3.วิทยุชุมชน 3 แหง่  60 % จายข่าวประจ าหมู่บา้น
    4) ประชาสัมพนัธ์ประชุมผู้น า คร้ังตามเกณฑ์ 4.ร้อยละการฝากครรภ์ 165 แผ่น x 10 บาท

    5) ประชาสัมพนัธ์แผ่นพบัใหค้วามรู้ ครบ 5หรือ8 คร้ัง  -สปอตวิทยุ 3 ชุด 3,000     P

ตามเกณฑ์  60 %  - แผ่นพบั 3000 แผ่น 3,000     P

x 1 บาท

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

งบประมาณ แหลง่งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการมหศัจรรย์1000แรก แหง่ชวีิต 1000 วันพลสั

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดชยัภมู ิปีงบประมาณ  2564  
ชื่อหน่วยงาน              :  PCT สตูิ-นรีเวชกรรม /งานหอ้งคอด 

กลยทุธ์         2.1       : พัฒนาศักยภาพงานบริการสขุภาพกลุ่มโรคสตูิ-นรีเวชกรรม (หอ้งคลอด)

ชื่อแผนงานที่   7        : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ ในการดแูลผู้ปว่ยดา้นสตูิ-นรีเวชกรรม

ล าดบั กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1
1.5 สนบัสนนุยา Folic acid และแผ่นพบั  - เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภม์ี  - คู่แต่งงานใหม่  - อตัราการต้ังครรภใ์น  - Folic acid 5000เม็ด 1,900     P นางนติยา
ใหค้วามรู้แกคู่่แต่งงานที่มาจดทะเบยีน ความรู้ในการดูแลตนเอง   100 คู่ หญิงอายุ 15-19 ปี  5 กระปกุx 380 ทองประเสริฐ
สมรสที่ว่าการอ าเภอภเูขียว และทารกในครรภ์ ไมเ่กนิ 40:1000 ของ  - ถุงผ้าใส่ยาและแผ่น 1,000     P นางเพ็ญประภา

 - เพื่อใหห้ญิงวัยเจริญพนัธ์ ปชก.หญิงอายุ 15-19ปี พับให้ความรู้100x10บาท ปญัญายิ่ง
1.6 มอบเกยีรติบตัรฝากครรภก์อ่นเทา่กบั ได้รับประทานยา Folic acid  - อตัราการต้ังครรภซ้์ า  -กระดาษท าเกยีรติบตัร 1,000     P

12wks.และฝากครรภค์รบ 5คร้ังตามเกณฑ์ ปอ้งกนัทารกพกิาร แต่ก าเนดิ ในหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 x 1 บาท
1.7 จัดท าปา้ยเตรียมพร้อมกอ่น  - สร้างขวัญและก าลังใจให้  18 % มค.63  - ปา้ยหนา้หอ้ง 1 ปา้ย   

ต้ังครรภติ์ดหนา้หอ้งใหค้ าปรึกษา หญิงต้ังครรภแ์ละเปน็ตัว
อย่างที่ดีในการฝากครรภ์
 - เพื่อใหผู้้รับบริการเข้า  
ถึงได้ง่าย

1.8 การจัดโรงเรียนพอ่แมใ่หเ้หมาะสม  - เพื่อใหค้วามรู้หญิง  - หญิงต้ังครรภแ์ละ มค.64  - ตุ๊กตา 3 ตัว x 200 600       P

และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ต้ังครรภแ์ละสามใีหม้คีวามรู้ สามี  - รูปภาพทารกและ
 ในการดูแลตนเอง เด็ก 10 แผ่น x 50 500       P

 - เส้ือเต้านมสอนการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่
x 5 ตัว x 300 1,500     P

 1.9 การเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาล  - เพื่อรับฟงัปญัหาและหา  - คกก.อนามยัแมแ่ละ ม.ค. 
ลูกข่าย แนวทางแกไ้ขปญัหาแมแ่ละ เด็ก 10 คน สค.64

เด็กร่วมกนั รพ.บา้นแทน่,คอนสาร
และเกษตรสมบรูณ์

รวม 50,000   

โครงการมหศัจรรย์1000แรก แหง่ชวีิต 1000 วันพลสั (ตอ่)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

ล าดบั กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา

หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

งบประมาณ แหลง่งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ



ยทุธศาสตร์ที่   2    :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)การแพทยป์ฐมภมู ิและการแพทยฉ์กุเฉนิ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1

1.1 ทบทวนการด าเนนิงานใน คปสอ. 1. เพื่อการเข้าถึงบริการ 1.บคุลากร รพ 100
1.อตัราการเข้าถึง
บริการใน ม.ค.- ค่าอาหารกลางวัน 17,800 P นางวรรณี

    1) ใหค้วามรู้แกบ่คุลากรสาธารณสุข ในผู้ปว่ย Stroke STEMI 2.บคุลากร รพ.สต. ผู้ปว่ย stroke fast tractก.ค.-64 178 คนx100บาท ทพิย์มณี

ทกุระดับ และ sepsis" ที่รวดเร็ว 60 คน ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง ค่าวัสดุ นายรุ่งโรจน์

    2) ระบบส่งต่อใหม้คีวามสอดคล้อง และทนัเวลา 3.อปท.13 คน 2.อตัราการเข้าถึงบริการในผู้ปว่ย สวัสด์ิ

เชื่อมโยงกนัในแต่ละระดับ 4. มลูนธิิ 5 คน STEMI ภายในเวลา 30 นาที นางเจนสุดา

    3) จัดท าแผน ก าหนดบทบาท และ แบง่เปน็ 2 รุ่น 3.อตัราการเข้าถึงบริการใน พรมมาบญุ

และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (PIRAB) ผู้ปว่ย Sepsis ภายในเวลา  
1.2 ทบทวนแนวปฏบิติั ใน NODE 2.เพื่อพฒันาสมรรถนะ  -แพทย์พยาบาลจาก 24 ชั่วโมง ค่าอาหารกลางวัน 9,000 P

    1) ประชุมทบทวนการดูแลผู้ปว่ย บคุลากรในการดูแล รพ.ลูกข่ายภแูทน่ 4.อตัราตายผู้ปว่ยโรคหลอดเลือด 30 คนx100บาท

Stroke STEMI และ sepsis ภแูทน่ ผู้ปว่ย Stroke STEMI  เกษตรสาร รพ.ละ สมอง ≤ร้อยละ 7 x 3 คร้ัง

เกษตรสาร ประชุมทกุ 3 เดือน และ sepsis  5ทา่น 5. อตัราตายจากโรคหลอดเลือด 

   2) ประชุมวิชาการ/ทบทวนอบุติัการณ์ 3. เพื่อพฒันาสมรรถนะ  -แพทย์พยาบาลผู้ หวัใจ ≤27 ต่อประชากร แสนคน

ต้ังแต่ระดับ G-I ทกุวันพฤหสับดี บคุคลากรรพ.ภเูขียว สนใจจากรพ.ภเูขียว 6.อตัราตายผู้ปว่ยติดเชื้อ

ในกระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนดิ community-acquired

แผนปฏบิตักิาร โรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิ ปงีบประมาณ  2564

ชื่อหน่วยงาน        :  PCT อายรุกรรม

กลยทุธ์      2.3     : พัฒนาระบบบริการสขุภาพกลุ่มโรคอายรุกรรม (อายรุกรรมและNCD)   

ชื่อแผนงานที่  10   : พัฒนาระบบบริการสขุภาพในการดแูลผู้ปว่ยดา้นอายรุกรรม 

ล าดบั กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการเขา้ถึงผู้ปว่ยกลุ่มโรคทางอายรุกรรม "รู้เร็ว รู้ทนั  Stroke STEMI และ sepsis"

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1

1.3 การใหต้วามรู้ในชุมขน 4.เพื่อใหผู้้ปว่ยกลุ่มเส่ียง อสม.ทกุ รพ.สต. ค่าแผ่นพบั 5,000 10,000 P นางวรรณี

     1) อบรมใหค้วามรู้แก ่อสม. ทกุคน และประชาชนทั่วไปมี แผ่นx 2 บาท 2,340 P ทพิย์มณี

ในที่ประชุมประจ าเดือนของ อสม. ความรู้เร่ืองโรคหลอด นายรุ่งโรจน์

   2) ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ในการ เลือดสมอง โรคหลอด ก านนัผู้ใหญ่บา้น สวัสด์ิ

ประชุมประจ าเดือนก านนัผู้ใหญ่บา้น เลือดหวัใจ โรคติดเชื้อ 1 คร้ัง นางเจนสุดา

1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์ พรมมาบญุ

    1) ประชาสัมพนัธ์ความรู้/แนวทาง อบต/เทศบาล/ร.ร.

การเข้าถึงบริการที่ทนัเวลาแกอ่งค์กร ส่วนราชการในอ าเภอ

ส่วนราชการ (หนงัสือปประชาสัมพนัธ)์ ทกุแหง่
    2) จัดท าแผ่น CD ใหค้วามรู้เร่ือง หมู่บา้น 156 หมู่บา้น ค่าแผ่น CD 156 1,560 P

 Stroke STEMI  และ sepsis ใหห้มู้บา้น แผ่นx 10 บาท

(หอกระจายข่าว)

     3) ประชาสัมพนัธ์ใน รพ./รพ.สต.  ค่าปา้ยไวนลิขนาด 7,200 P

เร่ือง Stroke STEMI  และ sepsis  1.5*2 เมตร 16

ปา้ย x 450 บาท

    4) จัดรณรงค์ในงานประจ าป ีและงาน ค่าปา้ยไวนลิขนาด

ประเพณีต่างๆ 1.5*3 เมตร 3 2,100 P

ปา้ย x 700 บาท

รวม 50,000

ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการเขา้ถึงผู้ปว่ยกลุ่มโรคทางอายรุกรรม "รู้เร็ว รู้ทนั  Stroke STEMI และ sepsis"

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2

2.1 ก าหนดกลุ่มโรคส าคัญ (3 P) ที่ต้อง 1.เพื่อเตรียมความพร้อม กลุ่มโรคอายุรกรรม นางรวงทอง

ดูแลต่อเนื่อง ดังนี้ ของผู้ปว่ยและผู้ดูแลให ้ กลุ่มโรคจักษุ ชาติศรี

    1) กลุ่มโรคทางอายุรกรรม ได้แก ่DM สามารถดูแลผู้ปว่ย กลุ่มโรคศัลยกรรม
และ Stroke ได้ถูกต้อง กระดูกและข้อ
    2) กลุ่มโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ 2.เพื่อใหเ้กดิการดูแล
ได้แก ่โรค Fracture Long Bone และ ผู้ปว่ยสอดคล้องกบัปญัหา

โรค Fracture around the hip อย่างมปีระสิทธิภาพ

    3) กลุ่มโรคจักษ ุได้แก ่ผู้ปว่ย  

Endoptthalmitis

2.2 ประชุมแนวทางการดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่อง 1.เพื่อทบทวนแนวทาง แพทย์ พยาบาล รพ. ม.ีค.-64 ค่าอาหารกลางวัน 6,000 P

ในกลุ่มโรคที่ส าคัญ การดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่อง 30 คน 60 คนx100 บาท

    1) การเตรียมความพร้อมของผู้ปว่ย พยาบาล/จนท.

 และผู้ดูแลใหส้ามารถดูแลผู้ปว่ยได้ถูกต้อง รพ.สต. 30 คน  

   2) ระบบส่งต่อข้อมลู และ Thai COC

    3) แนวทางการดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่อง
ของบคุลากรที่เกี่ยวข้อง

    4) ช่องทางการส่ือสารในเครือข่าย 

โดย Line COC และแบบฟอร์มเยี่ยมบา้น

รวม 0

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการดแูลตอ่เน่ืองกลุ่มโรคที่ส าคัญ ผู้ปว่ย IMC และผู้ปว่ยระยะสดุทา้ย

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2

2.3 การด าเนนิงานดูแลผู้ปว่ย IMC 1.ลดความแออดั รพศ. นางรวงทอง

    1) ก าหนดกลุ่มโรคจัดบริการ IMC 2.เพิ่มอตัราครองเตียงรพช. ชาติศรี

Stroke, Traumatic brain injury,  3.เพื่อเชื่อมโยงแผนการ 

Spinal cord injury, Capture the ดูแลผู้ปว่ย IMC ต้ังแต่ 

the fracture (จ.ชัยภมูิ) ระดับตติยภมูทิติุยภมู ิ
    2) ประชุมแนวทางการดูแลผู้ปว่ย IMC ปฐมภมูแิละชุมชน แพทย์ พยาบาล รพ. งบประมาณร่วมกบั

ได้แก ่แนวปฏบิติั  รูปแบบ ขั้นตอน และ 30 คน การดูแลผู้ปว่ย

พื้นที่เปา้หมายการด าเนนิงาน พยาบาล/จนท. ต่อเนื่อง

รพ.สต. 30 คน
2.4 การด าเนนิงานดูแลผู้ปว่ยระยะ 1.เพื่อการเข้าถึงบริการ 

สุดทา้ย ผู้ปว่ยระยะทา้ยเพิ่มขึ้น
    1) ปรับเกณฑ์ที่พจิารณาได้ง่ายชัดเจน 2.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้รับการ 

ลงสู่การปฏบิติั ประเมนิครบถ้วนรอบด้าน
    2) ประชุมแนวทางการดูแลผู้ปว่ย  

ระยะสุดทา้ย ได้แก่

       2.1) การส่ือสารแนวทางและ 

ช่องทางการ ปรึกษาสู่ผู้ปฏบิติัทั้งใน รพ.

และในชุมชน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการดแูลตอ่เน่ืองกลุ่มโรคที่ส าคัญ ผู้ปว่ย IMC และผู้ปว่ยระยะสดุทา้ย (ตอ่)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั กิจกรรม/งาน



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2 นางรวงทอง

2.4 การด าเนนิงานดูแลผู้ปว่ยระยะ ร้อยละ 90 ของผู้ปว่ยที่ได้ประเมนิ ชาติศรี

สุดทา้ย (ต่อ) อาการรบกวน
    2) ประชุมแนวทางการดูแลผู้ปว่ย  ร้อยละการจัดการความปวดกลุ่ม งบประมาณร่วมกบั
ระยะสุดทา้ย ได้แก่ ผู้ปว่ยมะเร็งระยะสุดทา้ยอย่าง การดูแลผู้ปว่ย
       2.2) ประเมนิผู้ปว่ยด้วย pps score เหมาะสม ≥ ร้อยละ90 ต่อเนื่อง

 /pain score ร้อยละ80 ของผู้ปว่ยมะเร็งระยะ 

       2.3) การส่ือสารแนวทางความรู้เกี่ยว ทา้ยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บา้น

กบัการจัดการอาการรบกวนสู่ผู้ปฏบิติั
      2.4) การส่ือสารความรู้เกี่ยวกบั 

การใช้ยามอร์ฟนี
     2.5) Family meeting วางแผนการ 

ดูแลล่วงหนา้ทกุราย

     2.6) ศูนย์ใหย้ืมเคร่ืองมอืเช่น syringe  

driver เคร่ืองผลิตออกซิเจน ที่นอนลม
     2.7) ระบบสารสนเทศผ่านโทรศัพท ์

/Line/ โปรแกรมThaicoc
    2.8 ก ากบัติดตามจนผู้ปว่ยเสียชีวิต 

และดูแลครอบครัวหลังการสูญเสีย

ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพฒันาระบบการดูแลต่อเนื่องกลุ่มโรคที่ส าคัญ ผู้ปว่ย IMC และผู้ปว่ยระยะสุดทา้ย (ต่อ)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



ยทุธศาสตร์ที่   2          :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) การแพทยป์ฐมภมู ิและการแพทยฉ์กุเฉนิ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1 1.นางเจนสุดา

1.1 ทบทวนแนวทางการ 1. เพื่อพฒันาระบบบริการ คณะท างานระดับ 1.อตัราตายของ ต.ค.63 -  ค่าอาหารว่าง 30 คนX 25บาท1,500 P พรมมาบญุ

ดูแลผู้ปว่ยโรคเบาหวาน อ าเภอ (NCD Bord ) ผู้ปว่ยโรคหลอดเลือด  ก.ย.64 X 2 คร้ัง นายรุ่งโรจน์

สมองและระยะเวลา สวัสด์ิ

1.2 จัดอบรมใหค้วามรู้แนว 2.เพื่อใหเ้กดิแนวทางปฏบิติัใน จนท. จ านวน   88 คน ที่ได้รับการรักษา  ม.ค.-ก.ค.64 -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง12,320 P

ปฏบิติัในการดูแลผู้ปว่ย การดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง ที่เหมาะสม   88 คนX140บาท 

โรคเร้ือรัง คปสอ.ภเูขียว  -ค่าวัสดุ 2,580 P

1.3 จัดท าปา้ยไวนลิส่งเสริม 3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ผู้ปว่ยและญาติ
 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน แกผู้่ปว่ยและญาติ 1.ค่าปา้ย 16 แหง่x1500 24,000 P

ของกลุ่มโรคเร้ือรัง  5 กลุ่มโรค 4.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน สติกเกอร์ 1669x 5000 ดวง25,000

(ตา,ตีน,ไต,Stroke,Stemi) ในผู้ปว่ยเบาหวาน

1.4 พฒันาแนวทางการ (ตา,ตีน,ไต,Stroke,Stemi) แพทย์

ส่งต่อระหว่าง รพ.และ รพ.สต. เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพผู้ปว่ยใน

นกัโภชนากร/รพ.สต.

 นกักายภาพบ าบดั
รวม 20 คน

รวม 65,400      

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิปงีบประมาณ  2564

ชื่อหน่วยงาน              :  คลนิิก NCD-PCT อายรุกรรม

กลยทุธ์         2.3        :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพกลุ่มโรคอายรุกรรม (อายรุกรรม และ NCD)   

ชื่อแผนงาน   11          :  การพัฒนาระบบบริการสขุภาพในการดแูลผู้ปว่ยโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง   

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2 1.นางเจนสุดา

2.1 พฒันาศักยภาพสถาน 1. เพื่อความครอบคลุม ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 1.ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน  พ.ย.63 2.อาหารกลางวัน/
อาหารว่าง

2,000     P พรมมาบญุ
บริการทุกระดับให้ตรวจคัดกรอง การตรวจคัดกรอง ผู้ปว่ยโรคความดัน และโรคความดัน  -ก.ย.64 20 คน x 100 บาท นายรุ่งโรจน์

กลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรังได้  กลุ่มเส่ียงโรคไตวาย โลหติสูง โลหติสูงได้รับการ สวัสด์ิ

  1) ทบทวนแนวทางการคัด เร้ือรัง แพทย์ คัดกรองโรคไตวาย 

กรองกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง เภสัชกร เร้ือรัง

แนวปฎบิติัการส่งต่อผู้ปว่ย พยาบาลวิชาชีพผู้ปว่ยใน

ไตวายเร้ือรังแต่ละระยะ นกัโภชนากร

  2) จัดระบบและพฒันาฐาน นกักายภาพบ าบดั

ข้อมลูการตรวจทางหอ้งปฎบิติั จนท รพ.สต.

การ ใหส้ามารถตรวจคัดกรอง รวม 20 คน
กลุ่มเส่ียงและแบง่ระยะของโรค

  3) สนบัสนนุเครือข่ายในการ

ตรวจและบนัทกึข้อมลูในฐาน

ข้อมลู การตรวจทางหอ้ง 

ปฎบิติัการ

2,000     

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ปว่ยโรคไตเรื้อรัง

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
3 1.นางเจนสุดา

3.1 พฒันาศักยภาพบคุลากร 1.เพื่อพฒันาระบบการดูแล แพทย์ 1.บคุลากรเข้ารับการ ต.ค.-พ.ย.63 -คู่มอืการด าเนนิ  พรมมาบญุ

การจัดการรายกรณีผู้ปว่ย ผู้ปว่ยเบาหวานและ เภสัชกร อบรมร้อยละ95 งาน NCD clinic  plus  

เบาหวานและความดันโลหติสูง ความดันโลหติสูงใหม้ี พยาบาลวิชาชีพผู้ปว่ยใน 2.ผู้เข้าร่วมประชุมมี (เบกิตามแนวทางพสัดุ)

ในงาน NCD clinic plus ความเชื่อมโยงและ นกัโภชนากร ความรู้ความเข้าใจ 2.อาหารกลางวัน/
อาหารว่าง

2,000     P

    1) แต่งต้ังทมีสหวิชาชีพและ ครอบคลุม นกักายภาพบ าบดั วิธีการจัดการรายกรณี 20 คน x 100 บาท

ก าหนดบทบาทหนา้ที่ความ รวม 20 คน ผู้ปว่ยเบาหวานและ   

รับผิดชอบ ความดันโลหติสูงเพิ่ม

    2) จัดประชุมชี้แจง ขึ้นร้อยละ 80

    3) จัดประชุมวิชาการเพื่อ

ใหค้วามรู้การจัดการผู้ปว่ย 

รายกรณีเบาหวานและความดัน

 โลหติสูง

    4) พฒันาระบบการ 

ประสานส่งต่อด้วยทมีสหวิชาชีพ

รวม 2,000    

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรการจดัการรายกรณีผู้ปว่ยเบาหวานและความดนัโลหติสงูในงาน NCD clinic plus

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม 



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.สปสช

4 1.นางเจนสุดา

4.1 ทบทวนแนวทางการด าเนิน 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ 1.บคุลากรสาธารณสุข 1.NCD คุณภาพผ่าน ต.ค. 63 - 2.อาหารกลางวนั/อาหาร
วา่ง

6,000     P พรมมาบญุ

งานคัดกรองการจัดบริการ บคุลากรในการดูแล รพ./รพสต. การประเมนิ ก.ย.-64 60 คน x 100 บาท   
คลินกิ NCD การบนัทกึข้อมลู ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 2.สหวิชาชีพ ได้แกแ่พทย์ ระดับดีขึ้นไป

การคัดกรอง/cvd risk / 2. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม เภสัชกร พยาบาล 1.อัตราป่วยเบาหวาน 

บนัทกึข้อมลู LAB และกจิกรรม ลุ่มเส่ียงสูงจากการคัดกรอง นกัโภชนากร  รายใหมล่ดลง

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3. เพื่อลดอตัราผู้ปว่ย นกักายภาพบ าบดั 2.อตัราผู้ปว่ยความ 

4.2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เบาหวาน/ความดันรายใหม่ ดันโลหติสูงรายใหม ่  -ค่าด าเนนิการการจัดกจิ 100,000 P

สุขภาพกลุ่มเส่ียง DM/HT และ  ลดลง กรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เสริมสร้างระบบ  3 อ. 2ส สุขภาพ 3 อ 2 ส (กลุ่มเส่ียง)

   1) กจิกรรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียง

   2) สร้างกระแสรักสุขภาพ

สุขภาพดีที่ภเูขียว

รวม 106,000   

ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu

ผู้รับผิดชอบ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดนัโลหติสงู

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



ยทุธศาสตร์ที่   2         : พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) การแพทยป์ฐมภมู ิและการแพทยฉ์กุเฉนิ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1 นางพชิยา  

 1.1 Fracture around the hip •ปอ้งกนัการเกดิ HAP •กลุ่มผู้ปว่ย Fracture •ร้อยละการเกดิHAP ใน ตค63-กย64 ภาชนะ
     1) Early surgery around the hip ผู้ปว่ยFracture around
     2) เตรียม/ดูแลหลังผ่าตัดตาม the hip ≤10%

มาตรฐาน Safe surgery safe  

anesthesia และ effective pain  •ร้อยละEarly surgery

management

     3) ท าCare Map ร่วมกบัสหวิชาชีพ ≥50% ตค 63

     4) น า HAP bundle ลงสู่การปฎบิติั

     5) พฒันาศักยภาพพยาบาลในการ

Rehab โดยนกักายภาพ

      6) ประเมนิBraden scaleแรกรับ •ปอ้งกนัการเกดิ Bedsore ร้อยละการเกดิBedsore

ทกุรายหาก<16คะแนนปฏบิติัตามแนว ในผู้ปว่ย Fracture

ทางเฝ้าระวังการเกดิแผลกดทบั around the hip=0

     7) ทพุโภชนาการConsult โภชนากร

     8) D/C Plan รายโรค •ผู้ปว่ย/ญาติมศัีกยภาพใน •ร้อยละการ Re-admit ธค 63  

     9) จัดท าแบบประเมนิความรู้/ทกัษะผู้ การดูแลตัวเองเมื่อ D/C ด้วย HAP /Bedsore ธค 63

ปว่ย ผู้ดูแลกอ่น D/C ≤3%

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิปงีบประมาณ  2564  

ชื่อหน่วยงาน             :  PCT ศัลยกรรมกระดกูและขอ้

กลยทุธ์mที่     2.4       : พัฒนาระบบบริการสขุภาพกลุ่มโรคออร์โธปดิกิสแ์ละขอ้    

ชื่อแผนงานที่   12       : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพในการดแูลผู้ปว่ยกลุ่มโรคออร์โธปดิกิสแ์ละขอ้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย  ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคส าคัญทางศัลยกรรมกระดกูและขอ้

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1

1.1 Fracture around the hip (ต่อ) ต.ค.-63 ในแผนดูแลต่อเนื่อง

     9) จัดท าแบบฟอร์มเยี่ยมบา้นระบ ุ

ประเด็นที่ต้องดูแลต่อเนื่องแนบThai COC

เพื่อประสานเครือข่าย

1.2 Chronic osteomyelitis ปอ้งกนัการเกดิ COM ในผู้ กลุ่มผู้ปว่ยที่แพทย์ ร้อยละการเกดิ COM น.ส.สุดารัตน์

     1) ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองโรค ปว่ย DM วินจิฉัย COM ในผู้ปว่ย DM ตค63-ธค63 ชัยมเีขียว

COM ในชุมชนเนน้ปอ้งกนัการเกดิแผล ผู้ปว่ย COM เข้ารับบริการ

ที่เทา้ เมื่อมแีผลรีบรักษาอย่างถูกวิธี ทนัเวลา ร้อยละLimb amputate

     2) Feed back ข้อมลูการสูญเสีย ลดการสูญเสียอวัยวะ ใน COM 20%

อวัยวะแกเ่ครือข่าย

     3) จัดท า Criteria DB /Amputation

     4) จัดท าแนวทางการใหE้mpirical ปอ้งกนัการเกดิ Septic ร้อยละการเกดิ Septic ธค63

 ATB ในผู้ปว่ย COM shock ใน COM shockในผู้ปว่ย COM

     5) ชื่อมต่อข้อมลู NCD Clinic ในกลุ่ม <2%

ผู้ปว่ย COM with poor control DM

 1.3 Fracture long bone •ลดการเกดิ Failed plate กลุ่มผู้ปว่ย Fracture •ร้อยละ Failed plate ตค63-กย64 น.ส.กมลพร 

     1) ปรับเปล่ียนเทคนคิการผ่าตัด Lock long bone ที่ผ่าตัด ในผู้ปว่ย Fracture long เปรมใจ

plate ด้วย wire บน/ล่าง Fracture ORIF + Plate bone ที่ผ่าตัด ORIF+

site อย่างละ 1 ชุด Plate <3%

     2) เลือกใช้ Instrument เหมาะสมกบั

fracture site และเศรษฐานะผู้ปว่ย

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคส าคัญทางศัลยกรรมกระดกูและขอ้ (ตอ่)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย  ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1

1.3 Fracture long bone (ต่อ) น.ส.กมลพร 

     3) ร่วมกบัสหวิชาชีพท า Care Map ต.ค.-63  เปรมใจ

     4) จัดท าภาพพลิกรายโรคประกอบ ม.ค.-64 ค่าวัสดุ/เอกสาร 1,000     

การใหค้วามรู้

     5) ท าแบบประเมนิความรู้ผู้ปว่ย/ญาติ •ผู้ปว่ย/ญาติมคีวามรู้เร่ืองตค63-ธค63
     6) Consult โภชนากรเมื่อ BMI>25 การปฏบิติัตัวกอ่น D/C

     7) จัดท าแบบฟอร์มเยี่ยมบา้นส่ือสาร >90% ตค63

ประเด็นต้องดูแลต่อเนื่องแนบ Thai COC

1.4 OA Knee • เพิ่มการเข้าถึงการดูแล •กลุ่มผู้ปว่ยข้อเข่าเส่ือม •ผู้ปว่ยข้อเข่าเส่ือมได้รับ ธค63-กย64 น.ส.รัฐดาพร

     1) เชื่อมต่อข้อมลูวางระบบการดูแล รักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง การดูแลจาก Staff เพิ่ม แกว้อาจ

ร่วมกบัรพสต ขึ้นจากเดิม >20%

     2) จัดท า Criteria การส่งพบ Staff ธค63

     3) ก าหนดวัน/จ านวนเคส ส่งพบ  

Staff ที่ OPD Ortho

     4) จัดท า Criteria ที่ต้องผ่าตัด ธค63

     5) Motivation ผ่าตัดในกลุ่มที่ม ี

criteria by staff
     6) เตรียม/ดูแลหลังผ่าตัดตาม •ปลอดภยัจากกระบวนการดู •ร้อยละการติดเชื้อข้อเข่า   

มาตรฐาน Safe surgery safe  แลรักษา หลังการผ่าตัดภายใน

anesthesia และ effective pain  1ป ี≤0.5%

management ตค63

     6) จัดท า Care Map / D/C รายโรค

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย  ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคส าคัญทางศัลยกรรมกระดกูและขอ้ (ตอ่)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1

1.5 BKA  
    1)เตรียม/ดูแลหลังผ่าตัดตามมาตรฐาน เพื่อใหผู้้ปว่ยปลอดภยัลด กลุ่มผู้ปว่ย BKA •อตัราการติดเชื้อ (SSI) ตค63-กย64 น.ส.วรรณพร

Safe surgery safe anesthesia และ  ภาวะแทรกซ้อนได้รับขา Stump ≤0.5% ทดิีนด า

effective pain management เทยีมตามเกณฑ์
    2) พฒันาศักยภาพพยาบาลตึก •อตัราการได้รับขาเทยีม (โครงการร่วมกนัทกุ  
รพ.สต./ผู้ปว่ย/Care giver เร่ืองการพนั ภายใน 3 เดือน≥50% PCT)
Stump โดยนกักายภาพ (No DM)

    3) D/C Plan by สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

    4) จัดท าแบบฟอร์มเยี่ยมบา้นส่งต่อ  •อตัราการได้รับขาเทยีม

ประเด็นที่ดูแลต่อเนื่องแนบ Thai COC ภายใน 7 เดือน≥50%

    5) ภาพพลิกรายโรคประกอบการให้ ( DM) ธค 63 ค่าวัสดุ/เอกสาร 1,000        

ความรู้

1.6 Post op pain •เพื่อใหผู้้ปว่ยสุขสบายไมม่ี •กลุ่มผู้ปว่ย Post op •Pain management ตค63-กย64 นางสัญญา 

    1) พฒันาศักยภาพผู้ปฏบิติัโดยวิสัญญี ภาวะแทรกซ้อนจากการ และม ีpain control เหมาะสมหลังการผ่าตัด  กลุแกว้

แพทย์ ดูแลรักษา ภายใน 24 ชม≥90%

    2) Standing order pain control
by Cop OR อบุติัการณ์ Opeoide ตค63-กย64  
    3) ระบบ Consult by วิสัญญีแพทย์ over dose

    4) จัดหาอปุกรณ์เพยีงพอกบัการปฏบิติั

งาน(EKG Monitor/Syring pump)

    5) ควบคุมก ากบัการปฏบิติัโดยหวัหนา้  

หนว่ยงาน

    6) ทบทวนอบุติัการณ์

รวม 2,000    

 ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคส าคัญทางศัลยกรรมกระดกูและขอ้ (ตอ่)

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

2

2.1 จัดท าแผนพฒันาศักยภาพบคุลากร • การบริการที่มคุีณภาพ •บุคลากรมCีompetency นางสัญญา 
ทั้งใน/นอก หนว่ยงาน ผู้รับบริการปลอดภยั ตามเกณฑ์≥80% กลุแกว้
     1) อบรมเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก พยาบาลวิชาชีพ ก.พ-พ.ค.64 ในแผน HRD-HRM  

และข้อ 1 คน

     2) อบรมฟื้นฟวูิชาการระยะส้ัน 3-5วัน พยาบาลวิชาชีพ (5คน) ก.พ-พ.ค.64 ในแผน HRD-HRM  

2.2 ประเมนิ Competency •พยาบาลวิชาชีพ

     1) Common competency AID / คนงาน กย 64
     2) Specific competency

2.3 จัดท าคู่มอื/แนวทางปฏบิติั น าสู่การ •อบุติัการณ์ความเส่ียง

ปฏบิติัก ากบัติดตามโดยหวัหนา้งาน จากการปฏบิติังาน
2.4 Grand round /ทบทวนอบุติัเคส

สอนหนา้งานโดยแพทย์

2.5 ประชุมวิชาการเครือข่าย รพสต รพสต 15 แหง่

รพ.ลูกข่าย (ภาพรวมทกุ PCT) รพ.ลูกข่าย 3แหง่  

   1) ทบทวนอบุติัการณ์ร่วมในเครือข่าย

   2) ทบทวนคู่มอืการส่งต่อ/Consult ใน

เครือข่ายใหเ้ปน็ปจัจุบนั

  -ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย/ผู้ดแูลกลุ่มโรคทางศัลยกรรมกระดกูและขอ้

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย  ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

3

 3.1 ลดต้นทนุในการใหบ้ริการ เพื่อลดต้นทนุและเพิ่มราย •ผู้ปว่ย IPD กระดูก •ร้อยละRefer back ต.ค.63-ก.ย.64 นางสัญญา 

     1) จัดหาเคร่ืองมอืที่เหมาะสม ได้จากการใหบ้ริการผู้ปว่ย และข้อทกุราย เครือข่ายเพิ่มขึ้น≥25% กลุแกว้
กบัการท าหตัถการ (ORบริษทั) ออร์โธปดิิกส์และข้อ จากปกีอ่นหนา้ PCT Ortho

     2) เลือกใช้อปุกรณ์ที่เหมาะสมกบั

หตัถการ (แพทย)์

     3) Refer Back เครือข่ายตาม

Criteria Refer Back 

     4) Prevention Complication

จากกระบวนการดูแล

     5) Monitor LOS ใหเ้หมาะสมกบั

โรค/หตัถการ (น าร่องOA Knee ,CTF)

     6) เลือกใช้/ส่งตรวจ ATB,Labอย่าง

สมเหตุสมผล

 3.2 เพิ่มรายได้จากการใหบ้ริการ

     1) สรุป Chart เร็วส่งทนัเวลา .อตัราความสมบรูณ์

     2) Audit เวชระเบยีนทกุวันพธุ ของเวชระเบยีน≥80%

     3) Training บคุลากรในหนว่ยงาน  

ใหส้ามารถลงการใหร้หสัทางการ

แพทย์เบื้องต้น(Comobility)ช่วย

แพทย์ได้ .ร้อยละของรายได้

     4) ลงหตัถการครบถ้วน/ถูกต้องโดย ที่เพิ่มขึ้นหลังจากจัดการ

ปรึกษากบัแพทย์ที่ผ่าตัด ความสมบรูณ์ของ 

เวชระเบยีนผู้ปว่ย Ortho

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย  ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 โครงการบริหารจดัการตน้ทนุในการใหบ้ริการผู้ปว่ยออร์โธปดิกิสแ์ละขอ้

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

2

3.2 เพิ่มรายได้จากการใหบ้ริการ นางสัญญา 

     5) Code การใหร้หสัหตัถการทาง กลุแกว้

การแพทย์ถูกต้อง ครบถ้วนร่วมกนั PCT Ortho

ระหว่างแพทย์ที่ดูแลร่วม(Consult)

     6) ลงอปุกรณ์ที่ใช้ในหนว่ยงานและ ต.ค.63-ก.ย.64

อปุกรณ์ Rehabilitation ของกายภาพ

บ าบดัใน HosXP ใหค้รบถ้วน

      7) เพิ่มอตัราการครองเตียงโดยAdmit  (ท าเหมอืน One day surgery แต่ Admit 1 วัน)

ในกลุ่มโรคที่ท าหตัถการ เพื่อ Observe

อาการ เช่น Repair Tendon/Off K-wire

     8) Motivate การใช้บริการหอ้งพเิศษ

      8) ตรวจสอบสิทธิถ์ูกต้องเช่น พรบ ต.ค.63-ก.ย.64

ประกนัสังคม

 

 

  

 

 ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 โครงการบริหารจดัการตน้ทนุในการใหบ้ริการผู้ปว่ยออร์โธปดิกิสแ์ละขอ้

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



ยทุธศาสตร์ที่   2         :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)การแพทยป์ฐมภมู ิและการแพทยฉ์กุเฉนิ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1

1.1 ประสานความร่วมมือภาคี 1.เพื่อใหผู้้ปว่ยโรคต้อ ผู้ปว่ยโรคต้อกระจกใน ค่าตอบแทนทมี P นางร าพงึ 
เครือข่าย รพ.สต./รพ.ลูกข่าย กระจกในระบบหลักประกนั ผู้สูงอายุ 800 ดวง  ต.ค.61 จักษแุพทย์ โดยเบกิ ออกประเสริฐ

1.2 ให้บริการตรวจคัดกรองใน สุขภาพถ้วนหนา้ ได้รับ ใน อ.ภเูขียว คอนสาร  -ก.ย.63 เปน็ Case Major 

พื้นที่เปา้หมาย บริการผ่าตัดต้อกระจก บ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์ นอกเวลาราชการ

1.3 ด าเนนิการผ่าตัดต้อกระจกและ 2.เพื่อพฒันาศักยภาพระบบ หนองบวัแดง และ

เปล่ียนเลนส์แกว้ตาเทยีม เครือข่ายในการคัดกรอง แกง้คร้อ
1.4 ติดตามผลการรักษา ค้นหาผู้ปว่ยตาต้อกระจก

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยโรคต้อกระจก
ได้รับบริการผ่าตัดต้อกระจก

ที่คุณภาพและมาตรฐาน

ลงชื่อ..........................................................................ผู้เหน็ชอบแผน ลงชื่อ............................................................................ผู้อนมุติัแผน  

แผนปฏบิตักิาร โรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิ ปงีบประมาณ  2564

ชื่อหน่วยงาน              :  PCT จกัษุวิทยา งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก

กลยทุธ์         2.1       :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพกลุ่มโรคจกัษุวิทยา                 

ชื่อแผนงาน    15       :  การพัฒนาระบบบริการสขุภาพในการ ดแูลผู้ปว่ยโรคจกัษุวิทยา                 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการรณรงค์ผ่าตดัตาตอ้กระจก “ภแูทน่เกษตรสาร” 



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

2

1.1 ประสานความร่วมมือภาคี 1.เพื่อใหผู้้ปว่ยต้อเนื้อได้รับ ผู้ปว่ยโรคต้อเนื้อ ค่าตอบแทนทมี P นางร าพงึ 
เครือข่าย รพ.สต./รพ.ลูกข่าย รู้ถึงการดูแล ปอ้งกนัและ ใน อ.ภเูขียว คอนสาร  ต.ค.61 จักษแุพทย์ โดยเบกิ ออกประเสริฐ

1.2 ให้บริการตรวจคัดกรองใน การรักษาที่ถูกต้องเมื่อ บ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์  -ก.ย.63 เปน็ Case Major 

พื้นที่เปา้หมาย เข้าเกณฑ์การรักษา นอกเวลาราชการ

1.3 ด าเนนิการผ่าตัดต้อเนื้อ 2.เพื่อพฒันาระบบเครือข่าย 
1.4 ติดตามผลการรักษา ในการค้นหา คัดกรองผู้ปว่ย 

ต้อเนื้อ

รวม 0.0

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการลอกตอ้เน้ือ  “ภแูทน่เกษตรสาร” 



ลงชื่อ..........................................................................ผู้เหน็ชอบแผน ลงชื่อ............................................................................ผู้อนมุติัแผน  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

3

3.1 จัดอบรมเจ้าหนา้ที่ รพ.สต. 1.เพื่อใหบ้คุลากรใน รพ.สต.  จนท.รพ./รพ.สต. ม.ค.-ก.ย.63 -ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 2,500     P นางร าพงึ 

ในการใช้เคร่ืองมอื สามารถใช้เคร่ืองถ่ายภาพ ภแูทน่เกษตรสาร ผู้เข้าอบรม 100 คนx25 บ ออกประเสริฐ

3.2 จัดอบรม จนท. รพ./รพสต.อปท. จอประสาทตาได้อย่าง  -ค่าวัสดุอบรม 2,000     P

เร่ืองการถ่ายภาพและการอา่นภาพ มปีระสิทธิภาพ  -คู่มอืแนวทาง 5,400     P  

จอประสาทตา 2.เพื่อพฒันาระบบการ  -คู่มอืวัดสายตา        400 P

3.2 คัดกรองผู้ปว่ยเบาหวานตาม บนัทกึข้อมลูการตรวจ 

แนวทางจัดเกบ็ข้อมลูและรายงาน คัดกรองภาวะจอประสาท 

3.3 ใหบ้ริการผ่าตัดตาด้วยเลเซอร์ ตาเส่ือมจากโรคเบาหวาน
ในระบบ HOSxP

รวม 10,300  

ลงชื่อ..........................................................................ผู้เหน็ชอบแผน ลงชื่อ............................................................................ผู้อนมุติัแผน  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพการถ่ายภาพจอประสาทตาและการบนัทกึขอ้มลูในระบบ HOSxP ในผู้ปว่ยเบาหวาน



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

4

4.1 จัดประชุมชมรม อสม. ระดับ 1.เพื่อให ้อสม. มคีวามรู้ อสม.ในอ าเภอภเูขียว ม.ค.-ก.ย.63 -ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 5,000     P นางร าพงึ 

อ าเภอ และทกัษะในการปฏบิติังาน ผู้เข้าอบรม 100 คนx25 บ ออกประเสริฐ

4.2 อบรมเชิงปฏบิติัการฟื้นฟวูิชากา  ด้านส่งเสริมสุขภาพและ  -ค่าวัสดุอบรม 2,000     P

รและฝึกทกัษะความรู้ด้านการดูแล ปอ้งกนัโรค ในการดูแล  -ค่าวัสดุอบรม 3,000     P  

ผู้ปว่ยหลังผ่าตัดตา และสร้างสุขภาพทางตา  -ค่าเอกสาร      5,000 P

3.3 อสม.ด าเนนิกจิกรรมการดูแลผู้ปว่ย 2.เพื่อสร้างการบริการ 

ในพื้นที่ เชิงรุกด้านการส่งเสริม 

สุขภาพ ปอ้งกนัโรค  
การรักษาและการฟื้นฟุ

สมรรถภาพของประชาชน 

กลุ่มเปา้หมายด้านสุขภาพ 

ทางตา

รวม -       

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเครอืขา่ยและศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดแูลสุขภาพทางตา



ชื่อหน่วยงาน              :  งานผู้ปว่ยนอก กลุ่มงานการพยาบาล

ยทุธศาสตร์ที่      2      :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)การแพทยป์ฐมภมู ิและการแพทยฉ์กุเฉนิ

กลยทุธ์          2.14     :  พัฒนาระบบบริการแพทยป์ฐมภมูแิละผู้ปว่ยนอก

ชื่อแผนงานที่   23       :   การพัฒนาระบบบริการและผู้ปว่ยนอก

รายละเอียด จ านวน PP UC อป
ท.

อื่น
ๆ

1

 1.1 น าแนวคิด LEAN มาปฏบิติัทกุหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 1.เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผู้มารับบริการ 1.ระยะเวลารอคอย ต.ค.-63 นางปรารถนา

 1.2 หนว่ยงานหลักก าหนดเปา้หมาย เวลา
รอรับบริการ 

ของผู้มารับบริการ ผู้ปว่ยนอก
ผู้ปว่ยนอกลดลง< 150
 นาที

 -ก.ย.64 ทองใบใหญ่

 1.3 องค์กรแพทย์ร่วมก าหนด ทมีสหวิชาชีพ

     1) เวลาการออกตรวจของแพทย์ 2.ร้อยละความพงึพอใจ
     2) จัดเวรแพทย์ Intern 2 ออกตรวจ หรือ  ผู้ปว่ยนอก > 80 %
Intern 2 คู่ Intern 1

     3) เพิ่มหอ้งตรวจ

 1.4 ส่งผู้ปว่ยเข้าคลินกิแพทย์เฉพาะทางตามเกณฑ์

 1.5 น าระบบ IT มาใช้ 

 - การส่ัง Lab.ล่วงหนา้
 - การส่ังยา ทาง Computer 100 %

 1.6 เพิ่มการส่ือสารคิวหอ้งตรวจโดยใช้จอแสดงคิว  TV  1 อนั 10,000 P

หนา้หอ้งตรวจ คอมพวิเตอร์ 20,000 P

1 ชุด

รวม 30,000

แแผนปฏบิัตกิาร โรงพยาบาลภเูขยีวเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดชยัภมู ิปีงบประมาณ 2564

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดระยะเวลารอคอยบริการ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อป
ท.

อื่น
ๆ

2

 2.1 Refer In รพ.ลูกข่าย ได้พบแพทย์เฉพาะทาง ผู้ปว่ยที่ Refer อบุติัการณ์ Refer in ผิดวันต.ค.-63 นางปรารถนา

    1) Update ตารางบริการในคู่มอื Refer เมื่อมาถึง จากรพ.ลูกข่าย ลดลง  -ก.ย.64 ทองใบใหญ่

    2) ร่วมประชุมเครือข่ายRefer เพื่อสะทอ้นข้อมลูการ  

ส่งต่อ

    3) ประสานหนว่ยงานดูแล Web. ส่ือสารตาราง 

บริการ รพ.

    4) ประสานรพ.ลูกข่าย เพิ่มการส่ือสารกบัผู้ปว่ย  

ได้แก ่ระบวุันที่แพทย์เฉพาะทางออกตรวจ เบอร์โทร รพ. 

ใหผู้้ปว่ยทราบ
 2.2 การส่ือสารกบัชาวต่างชาติ บคุลกรสามารใช้ ชาวต่างชาติ บคุลกรสามารใช้ภาษาองักฤษ

     1) ส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมเพิ่ม
ทกัษะการใช้ 

ภาษาองักฤษ ในการส่ือสาร ที่มารับบริการ ในการส่ือสารกบัต่างชาติได้

ภาองักฤษ กบัชาวต่างชาติได้

      2) จัดหาคู่มอืการสนทนาภาษาองักฤษ ที่จ าเปน็ 

ต้องใช้ใน การส่ือสารของแต่ละต าแหนง่

      3) ระบบการช่วยเหลือโดยทมี

      4) ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ าเสมอ

ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารการใหบ้ริการผู้ปว่ยนอก

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



รายละเอียด จ านวน PP UC อป
ท.

อื่น
ๆ

3

 3.1 พฒันาการคัดกรองผู้ปว่ย คัดกรองถูกต้องและใหก้าร ผู้รับบริการ 1.ร้อยละความถูกต้อง
ในการ

ต.ค.-63 นางปรารถนา
    1) น า MOPH triage มาปฏบิติั ดูแลได้ทนัเวลา ผู้ปว่ยนอก คัดกรองผู้ปว่ยนอก  -ก.ย.64 ทองใบใหญ่

    2) ส่ือสาร ทบทวนการใช้เคร่ืองมอื > ร้อยละ95
    3) ควบคุมก ากบัการปฏบิติัตามCPG 

2.อบุติัการณ์ผุ้ปว่ย
อาการ

    4) เสริมจุดคัดกรอง วันละ1คน ในช่วงเวลา ทรุดลงกอ่นพบ
7.30–8.30 น. traige Nurse

    5) ใหค้วามรู้บคุลากร แต่ละระดับในการประเมนิ 

ผู้ปว่ยเส่ียงสูง ที่ต้องรีบแจ้งพยาบาลทนัท ีได้แก่

พนกังานเปล จนท.ประชาสัมพนัธ์ และ พนกังาน 
ช่วยเหลือคนไข้

    6) ปา้ยประชาสัมพนัธ์ โรค Stroke, STEMI, Sepsis

    7) พยาบาลแนะน าอาการผิดปกติที่ต้องแจ้งทนัที

 3.2 พฒันาการประเมนิผู้ปว่ยที่อาการไมช่ัดเจนผู้ปว่ยได้รับการประเมนิ ผู้รับบริการ 3.Missed Diagnosis
   17) ปรับปรุงเกณฑ์การท า ECG ในผู้ปว่ยจุกแนน่ +ถูกต้องตามความเร่งด่วน ผู้ปว่ยนอก
เหนื่อยหรือหายใจไมอ่ิ่ม

    2) ปรับปรุงCPG เนน้การตรวจร่างกายและใช้  

Alvarado Score ในกลุ่มอาการAGE,Dyspepsia, UTI, 

 Pregnancy with Abdominal pain
    3) ควบคุมก ากบัการปฏบิติัตามแนวทาง 
Sepsis    4) จัดท าแนวทางประเมนิWithdrawal Symptom ธ.ค.-63
    5) Case Epilepsy เพิ่มการซักประวัติ 
ได้แก่ - ชักล่าสุดหากเกดิภายใน 24 ชม.หรือชักต่อเนื่องส่ง ER

 - ประวัติการกนิยา หากขาดยา จัดเปน็คิว
เร่งด่วนพบแพทย์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ปว่ยนอก แบบ  Safety Service

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ



รายละเอียด จ านวน PP UC อป
ท.

อื่น
ๆ

3

 3.2 พฒันาการประเมนิผู้ปว่ยที่อาการไมช่ัดเจน ต.ค.-63 นางปรารถนา
    6) ก าหนดกลุ่มผู้ปว่ยAlcohol withdrawal และ  -ก.ย.64 ทองใบใหญ่
Epilepsy ใหไ้ด้พบแพทย์ช่วงเช้า

3 3.2 Reassessment ตามเวลาที่ก าหนดกลุ่มผู้ปว่ย ผู้ปว่ยได้รับการประเมนิซ้ า กลุ่มผู้ปว่ย 4.อบุติัการณ์ผู้ปว่ยนอก ต.ค.-63
สีเหลือง ตามเวลาที่ก าหนด สีเหลือง ทรุดลงขณะรอตรวจ
    1) องค์กรแพทย์ปรับแนวทางการAdmit ใหเ้ร็วขึ้น

ไมต้่องรอ lab.

    2) ทบทวนข้อบง่ชี้ในการท า H/C ใน Case Sepsis

    3) เจาะLab.ด่วนโดยพยาบาล

    4) Reviewเพื่อก าหนดหตัถการที่สามารถท าที่OPD 

ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั

    5) เสริมทกัษะการจัดการใหพ้ยาบาลหอ้งหตัถการ

    6) จัดหาพยาบาลประจ าแทนการหมนุเวียน 

    7) จัดหาบคุลากรมาเสริมช่วงเวลา
เร่งด่วน ภาคเช้า เวลา(9.00 – 12.00 )
    8) จัดอตัราก าลงทดแทน 

 3.4 พฒันาการดูแลผู้ปว่ยกลุ่มโรคทั่วไป High Volume ผู้ปว่ยได้รับการดูแลอย่าง ผู้ปว่ยกลุ่มโรค 5. แนวทางการรักษาในโรค ม.ค.-64
     1) ออกแบบแนวทางการรักษา โดยองค์กรแพทย์  เหมาะสมตามหลักวิชาการ  - Dyspepsia  - Dyspepsia
ในโรค Dyspepsia Dizziness และ  LBP ในประเด็นและใช้แนวทางในการดูแล  - Dizziness  - Dizziness
แนวทางการวินจิฉัย  การรักษา และ การปรึกษาแพทย์ เดียวกนั  - LBP  - LBP 
เฉพาะทาง

      2) ก ากบัติดตามการปฏบิติั 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ปว่ยนอก แบบ  Safety Service (ตอ่)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียด จ านวน PP UC อป
ท.

อื่น
ๆ

3

 3.5 พฒันาการดูแลผู้ปว่ยกลุ่มโรคเส่ียงสูง ผู้ปว่ยเด็กแรกเกดิ – 5 ป ี ผู้ปว่ยเด็ก 6. อบุติัการณ์เด็กชักขณะ พ.ย.-63 นางปรารถนา
High grade fever in Children ได้รับการจัดการลดไข้ แรกเกดิ – 5 ปี รอตรวจ ทองใบใหญ่
    1) ค าถามประเมนิไข้ และวัดไข้ ได้ต้ังแต่มาถึง ทนัเวลา ที่มมีาด้วยไข้
ที่จุด ปชส. และจุดคัดกรอง

    2) ปรอทวัดไข(้แบบยิงหนา้ผาก )หาก
Temp ต้ังแต่   37.5 C ใช้ปรอทรักแร้ วัดไข้ซ้ า

    3) ควบคุมก ากบัการปฏบิติัตามแนวทางการประเมนิ 

และจัดการเมื่อเด็กมไีข้ (Temp >38 C) 

    4) การใหข้้อมลูแกผู้่ปว่ยและญาติ ในการเฝ้าระวัง 

อาการเปล่ียนแปลง

    5) มแีนวทางเฝ้าระวังและประเมนิไข้ซ้ าที่หอ้งตรวจ 

เด็ก Sepsis

    6) ผู้ปว่ยSIRS ที่มาถึงรพ.ช่วงเวลา 7.00 -8.00 น. ผู้ปว่ย Sepsis ได้รับยา ผู้ปว่ย Sepsis 7. ร้อยละผู้ปว่ยSepsis
 ได้รับและ 12.00-13.00 น. ส่ง ER ภายใน 1 ชมหลังเปดิ Visit พบแพทย์ภายใน 30 
นาที    7) ผู้ปว่ย SIRS ในกลุ่มเส่ียงส่ง ER > ร้อยละ 80

    8) การปฏบิติัตามแนวทางการAdmit และการให ้

ATB โดยแพทย์ 8. ร้อยละผู้ปว่ยSepsis
 ได้รับ    9) Fast track Sepsis in OPD ATB ภายใน 1 ชม.

       - Set Priority การใหย้า > ร้อยละ 80

       - ช่องทางด่วนยา
       - ช่องทางด่วนLab.

    10).Fast tract เข้าWard กรณีเกนิการ
จัดการได้ ก าหนดภายในเวลาที่

ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ปว่ยนอก แบบ  Safety Service (ตอ่)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส

1

 1.1 ประชุมคณะกรรมการอบุติัเหตุของ 1.เพื่อเตรียมองค์กรและ จนท.รพ.ภเูขียวเฉลิม- 1.อตัราตายของผู้ปว่ย 6 ม.ีค. 64  - ค่าอาหารว่าง 60 คน 1,500      นายอะที
โรงพยาบาลภเูขียวเฉลิมพระเกยีรติ บคุลากรด้านสารธารณสุข

พระเกยีรติ จ านวน 60
 คน

อบุติัเหตุทางถนน  x 25 บาท อองจ าปา
ใหม้คีวามพร้อมรับ ≤16 ต่อแสนประชากร - ค่าเอกสาร 60 คน        600 

สถานการณ์ฉุกเฉิน 2.ร้อยละการตายจากการ  x 10 บาท

1.2 ประชุมคณะกรรมการอบุติัเหตุ 2.เพื่อใหก้ารด าเนนิงาน - หวัหนา้ส่วนราชการ บาดเจ็บ≤ ร้อยละ 1 13 ม.ีค. 64 - ค่าอาหารว่าง 50 คน 1,250     

ระดับอ าเภอ สถานการณ์ฉุกเฉิน อ าเภอภเูขียว จ านวน 3.ร้อยละของการเข้าถึง  x 25 บาท

เปน็ในแนวทางเดียวกนั 50 คน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน - ค่าเอกสาร 50 คน 500       

≥  ร้อยละ 20  x 10 บาท

1.3 อบรมเชิงปฏบิติัการหนว่ยกู้ชีพต าบล 3.เพื่อใหบ้คุลากรที่ช่วยเหลือ - จนท.กู้ชีพต าบล 4. ร้อยละผู้ปว่ย 20 ม.ีค. 64 - ค่าอาหารว่าง 150 คน 3,750     

ครอบคลุมทั้งอ าเภอ  14 หนว่ย ณ จุดเกดิเหตุ ช่วยเหลือดูแล 15 อปท. Emergency มกีารเรียก  x 25 บาท
ระหว่างน าส่งได้อย่างมี อปท. ละ 10 คน ใช้บริการ EMS  ≥ - ค่าเอกสาร 150 คน 3,000     

 ประสิทธิภาพ รวม  150  คน ร้อยละ 25  x 20 บาท  

- ค่าปา้ยอบรม 500       

1.4 ประชุมวิชาการส าหรับบคุลากรทาง 4.เพื่อใหบ้คุลากรมคีวามรู้ใน - พยาบาลวิชาชีพ 26 ม.ีค. 64 - ค่าอาหารว่าง 100 คน 2,500     

การพยาบาลเกี่ยวกบัการดูแลผู้ปว่ย การดูแลผู้ปว่ยได้อย่างมี รพ.ภเูขียว จ านวน  x 25 บาท

บาดเจ็บที่ศีรษะและบาดเจ็บที่กระดูกและข้อ ประสิทธิภาพ 120 คน

1.5รณรงค์ขับขี่ปลอดภยั ใส่หมวกกนันอ๊ค/ 5.เพื่อใหป้ระชาชนและผู้ขับขี่ - บคุลากร รพ.ภเูขียว 27 ม.ีค. 64- ค่าปา้ย/ส่ือ/อปุกรณ์ 3,000     

คาดเข็มขัด-นริภยั เกดิจิตส านกึในการปอ้งกนั - จนท.กู้ชีพต าบล รณรงค์

ตนเอง

1.6 ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับอบุติัเหตุ - เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อ - คณะกรรมการอบุติัเหตุ 27 ม.ีค. 64 - ค่าอาหารว่าง 3,750     

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดชยัภมู ิปีงบประมาณ  2564  
ชื่อหน่วยงาน                    : งานอุบัตเิหต-ุฉกุเฉนิ กลุ่มงานการพยาบาล
ยุทธศาสตรท์ี่   2               : พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภมู ิและการแพทย์ฉกุเฉนิ
กลยุทธ์         2.17           : พัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิและระบบการส่งตอ่ ให้มคีวามปลอดภยั ไรร้อยตอ่
ชื่อแผนงานที่  24              : การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิและระบบการส่งตอ่ ที่ปลอดภยัไรร้อยตอ่

ล าดบั แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการสง่ตอ่ และซ้อมแผนอุบตัภิยั



ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับอบุติัเหตุภาคสนาม เกดิภาวะภยัพบิติัหรือ และผู้เกยีวข้อง  150 คน x 25 บาท

และสรุปผลการประเมนิซ้อมแผน อบุติัเหตุหมู่  150 คน - ค่าปา้ย/วัสดุ/เอกสาร 10,000   

รวม   30,350  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส

2 นางเพ็ญณัฏฐา  

2.1 พฒันาระบบส่งต่อ/วิชาการ 1.เพื่อใหส่้งเสริมใหม้ ี ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ย ตาปราบ

     1) พฒันาศักยภาพระบบรับและส่งต่อไปยังการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขต แพทย์ พยาบาล และ จนท.ในภายใน NODE  ม.ค.-ก.ย.64ค่าอาหารกลางวัน 10,000    นายอะท ี  

สถานบริการ (Refer-out) ในกลุ่ม 4  โรค /NODE ลดลง ภแูทน่เกษตรสาร 100 คนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 อาหารว่าง 100x100 อองจ าปา

ที่ส าคัญ (อบรม) ได้แก ่Trauma Acute  MI 2.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้รับการ  ระดับประสิทธิภาพการ ค่าวัสดุ 100x 30 3,000     

Stroke และ Sepsis รักษาที่รวดเร็วถูกต้อง บริหารการเงินสามารถ 

     2) พฒันาระบบการส่งต่อของ รพ. ใน ปลอดภยั แพทย์ พยาบาล และ จนท.ควบคุมปญัหาทาง ม.ค.-ก.ย.64ค่าอาหารกลางวัน 10,000   

NODE ที่ส่งต่อผู้ปว่ย (Refer In) มายัง รพ. 3.สร้างความเชื่อมั่น/ศรัทธา ภแูทน่เกษตรสาร 100 คนการเงิน  ≤ ระดับ 4 อาหารว่าง 100x100

แมข่่าย ในกลุ่มโรคที่ม ีปญัหา ได้แก ่MI  รพ.ลูกข่าย 1.ร้อยละของผู้ปว่ยทกุคน ค่าวัสดุ 100x 30 3,000     

Stroke และ Sepsis ในกลุ่มโรคได้รับการส่ง

     3) จัดอบรมการใช้เคร่ืองมอือปุกรณ์บนรถ  ต่อที่ถูกต้องและเหมาะสมม.ค.-ก.ย.64ค่าอาหารว่าง 50 คน 1,250     

Refer พฒันาบคุลากร ตามมาตรฐาน x 25 บาท

     4) อบรมแนวทางส่งต่อผู้ปว่ยและพฒันา พยาบาล และ จนท. 2. ร้อยละผู้ปว่ยที่ส่งไปยัง ธ.ค.64 ค่าอาหารกลางวัน 8,000     

สมรรถนะบคุลากรกอ่น-ขณะ-หลัง ส่งต่อผู้ปว่ย ภแูทน่เกษตรสาร 80 คน สถานพยาบาลที่สูงกว่า อาหารว่าง 80 คน x100

ได้รับการประสานงาน ค่าวิทยากร 3,600     

กอ่นส่ง ค่าพาหนะ 1,200     

     5) ทบทวนแนวทาง/คู่มอื Refer 3.ร้อยละผู้ปว่ยที่เกดิ  

2.2 พฒันาศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อ พยาบาล และ จนท. อาการไมพ่งึประสงค์ ค่าอาหารว่าง 60 คน 3,000     

     1) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ค้นหา วิเคราะห์ ภแูทน่เกษตรสาร 60 คน ในระหว่างการส่งต่อได้รับ x25 บาทx2 คร้ัง
แกไ้ขปญัหาร่วมมอื 7ย การแกไ้ขที่เหมาะสม

    2) จัดหาบคุลากรประจ าศูนย์ประสานการ จุดละ 1 คน 4. ร้อยละผู้ปว่ยได้รับการ ตามแผน HRD

งบประมาณ แหลง่งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา

โครงการวแผนพัฒนาระบบบริการและการเงินการคลงั แบบ “ยนืหยดั ยั่งยนื อยา่งยอดเยี่ยม (7ย)” (จติอาสา พชพ. )



ส่งต่อ ได้แก ่แพทย์ หน.ศูนย์/แพทย์เวร รวมถึง ส่งต่อได้ทนัเวลา

พยาบาลวิชาชีพ และ จนท. 5.ร้อยละของความส าเร็จ
    3) จัดหาอปุกรณ์/เคร่ืองมอื ได้แก ่
โทรศัพท์

การส่งในกลุ่มโรคที่เปน็
สายตรงประจ าศูนย์ โทรศัพทม์อืถือ Internet ปญัหาที่ได้รับการส่งต่อ

    4) อปุกรณ์บนรถ Refer ได้แก ่ Vertilator

รวม 43,050  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส

3

3.1 ประชุมหารือแนวทาง 1. เพือ่ให้ผู้ป่วยรับกลับตาม พยาบาล และ จนท. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการ พ.ย.-63 ค่าอาหารว่าง 60 คน 1,500  นางเพ็ญณัฏฐา  

3.2 ก าหนดแนวทางรับคนไข้คืนถิ่น เกณฑ์เวลาที่ก าหนด ภแูทน่เกษตรสาร 60 คน ส่งกลับด้วยรถพยาบาล x25 บาทx1 คร้ัง ตาปราบ
     1) ผู้ปว่ยรับ Refer Back จาก รพ.ชัยภมูิ 2.เพือ่ลดความแออัดผู้ป่วย รพ.ใน NODE  ร้อยละ 70 นายอะท ี  

     2) ผู้ปว่ย IMC จาก รพ.ชัยภมูิ Refer Back/IMC อองจ าปา
3.3 แนวทางใช้รถรับส่งร่วมกนัใน NODE ของ รพ.ชัยภมูิ

     1)รพ.แมข่ายรับผู้ปว่ยกลับให ้รพ. 3.เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับบริการ

ลูกข่าย ทกุแหง่ แบบใกล้บา้นใกล้ใจ

     2) รพ.ลูกข่ายทกุแหง่รับผู้ปว่ยกลับ 4. เพื่อพฒันาตาม 

ใหก้บัรพ.แมข่่าย ระบบ 2P Safety

     3) ก าหนดเปน็ นวัตกรรม “ทางสายบญุ”

     4) จัดต้ังศูนย์ Refer Back NODE

     5) จัดท าระบบสารสนเทศ
     6) รพ.แมข่่ายประสานแนวทางกบั รพ.

ชัยภมูิ

     7) ประเมนิผล ม.ค./พ.ค./ก.ย.

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการวแผนพัฒนาระบบบริการและการเงินการคลงั แบบ “ยนืหยดั ยั่งยนื อยา่งยอดเยี่ยม (7ย)” (จติอาสาร่วมใจรับคนไขคื้นถ่ิน)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย


