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เกณฑ์การปรับลดงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปี 2562 
  
 ด้วย ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้มาน าเสนอแผนงานโครงการเป็นจ านวนมาก ท าให้งบประมาณที่ม ี    
ไมเ่พียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับลดงบประมาณลง โดยมีเกณฑ์การปรับลดงบประมาณลง ดังน้ี 

๑. ปรับตามนโยบายที่ส าคัญ และ KPI  
- PP & P Excellence    ประกอบด้วย 5 แผนงาน/12 ตัวช้ีวัด 

    - Service Excellence    ประกอบด้วย 5 แผนงาน/28 ตัวช้ีวัด 
- People Excellence     ประกอบด้วย 1 แผนงาน/3 ตัวช้ีวัด 
- Governance Excellence  ประกอบด้วย 5 แผนงาน/12 ตัวช้ีวัด 

2. รายการที่ไม่ตัด คือ กรณีแผนงานที่ใช้งบประมาณต่ ากว่า 15,000 บาท และ  
    Talent 500,000 บาท 
3. PP Excellence + Service Excellence   ตัดลดงบประมาณ 25% 
4. People + Governance ตัดลดงบประมาณ 30% 
 

 
 



แผนยทุธศาสตร์ CUP เมืองสกลนคร  โรงพยาบาลสกลนคร

ปงีบประมาณ ๒๕๖๒  

กลุม่งานนโยบายและแผน

ศูนยป์ระสานงานเครือขา่ย CUP เมอืงสกลนคร  โรงพยาบาลสกลนคร



ค ำน ำ

ตามที่ โรงพยาบาลสกลนครและเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอเมืองสกลนคร (CUP เมืองสกลนคร)  ได้ด าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
ปีงบปะมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  และได้มีการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๘  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสกลนครและสอดคล้องกบัการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ของ
CUP เมืองสกลนคร  ซ่ึงได้มีความเห็นชอบร่วมกนัจากหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนครและเครือขา่ยที่จะขบัเคล่ือน
แผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้

ดังนัน้  จงึขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้งใช้แผนปฏิบัติการนี ้ เป็นแนวทางในการปกบิัติงานและเป็นแนวทางในการก ากบั ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

กลุ่มงานนโยบายและแผน / ศูนยป์ระสานงานเครือขา่ย CUP เมืองสกลนคร
 ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



ล ำดบั หน้ำ

1 1

Core Competency,  จดุเน้นกำรพัฒนำ

2 สรุปงบประมำณตำมแผนปฏบิตักิำร   ปงีบประมำณ 2562  จ ำแนกตำมประเดน็ยทุธศำสตร์ 2

3  3 - 13

4

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค Promotion Prevention & Protection Excellence  14 - 27 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : ระบบบริการสุขภาพที่เปน็เลิศ ( Service  Exellence )  28 - 44 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : บคุลากรเปน็เลิศ (People Exellence )  45 - 49 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Exellence)  50 - 59 

สำรบัญ

เรื่อง

วิสยัทศัน์,  พันธกิจ,  ค่ำนิยมองค์กร,  กลยทุธ์  โรงพยำบำลสกลนคร

แผนปฏบิตักิำรทีเ่สนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบ ำรุงโรงพยำบำลสกลนคร   ประจ ำปงีบประมำณ 2562

แผนปฏบิตักิำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร์  ปงีบประมำณ  2562



แผนยุทธศาสตร ์๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ ) โรงพยาบาลสกลนคร

วิสัยทัศน์ (VISION)
          “เป็นโรงพยาบาลศูนยช์ั้นน า เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและโรคหัวใจ อยา่งครบวงจรในภูมภิาคอนิโดจนี”

พันธกิจ (MISSION)
1.      บริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิทุติยภูมแิละตติยภูมิ

2.      บริการสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมส่ีวนร่วมของภาคีเครือขา่ยและประชาชน

๓.  พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมด้านสุขภาพ

ค่านิยมองค์กร (MOPH)
            M : (Mastery) นายเป็นตนเอง : ท าตามบทบาทหน้าที่ให้ดี  อกีทั้งส่วนรวม มคีวามเสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่

            O : (Originality) : สร้างสรรค์, นวตักรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เร่งสร้างส่ิงใหม ่ ท าให้ดีกวา่เดิม : Innovation CQI

            P : (People Centered) : ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง, ใส่ใจประชาชน : You Come First

            H : (Humility) : ออ่นน้อมถอ่มตน  มมีารยาทอนัดีงาม

ค่านิยมร่วม    "ร่วมคิด   ร่วมท า  ร่วมน าความส าเร็จ"

กลยุทธ์ (strategy)  ๔  Excellence 
            1. P&P Excellence
            2. Service Excellence
            3. People Excellence
            4. Governance  Excellence

Core Competency :
            ๑. มคีวามเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะยุ่งยาก  ซับซ้อน
            ๒. ให้บริการด้วยหัวใจที่มคุีณธรรม

จุดเน้นการพัฒนา
            ๑. P&P  Excellence : งานอนามยัแมแ่ละเด็ก (กระตุ้นพัฒนาการเด็ก)
            ๒. Servcie  Excellence : พัฒนาความปลอดภัยทางคลินิกโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
            ๓. People Excellence   : พัฒนาก าลังคน
            ๔. Govermance Exellence : พัฒนาส่ิงแวดล้อมความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ, เพิ่มรายได้ลดรายจา่ย

หนา้ที ่1



ล ำดบั แผนงำน / โครงกำร จ ำนวนงบประมำณที่ขอ ผลกำรพิจำรณำ ตดัลดงบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมำยเหตุ

 แผนงำนที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดำ้นสขุภำพ)

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ประถมวยั

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 22,000 22,000 16,500 คุณพัชรินทร์ ติงมหาอนิทร์
2 โครงการสัปดาห์นมแมแ่ห่ชาติ 26,600 26,600 19,950 คุณพัชรินทร์ ติงมหาอนิทร์
3 โครงการจดัต้ังชมรมนมแมโ่รงพยาบาลสกลนคร 24,000 24,000 18,000 คุณพัชรินทร์ ติงมหาอนิทร์
4 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพแมแ่ละเด็กปฐมวยั ตามนโยบาย 3 ก (กนิ กระตุ้น กระตุก) และจนิตคณิต เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีติและยกระดับไอคิว อ าเภอเมอืงสกลนคร ปีงบ 2562
คุณปภาดา พิมมะรัตน์ / 
คุณวนัสสุดา ศรีนา

ใชง้บ PPB 465,566

5 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลสู่ชมุชน ในเขต อ าเภอเมอืง  จงัหวดั
สกลนคร

53,800 53,800 40,350 คุณนิยะดา  บุญอภัย

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียน วยัรุ่นสูงดีสมส่วน สมองดี อารมณ์ดี เขต cup เมอืงสกลนคร ปี ๒๕๖๒ 104,250 104,250 78,188 คุณพรเพ็ญ/คุณวนัสสุดา
7 โครงการพัฒนาทีม Line @  Teenfriend SNK  โรงพยาบาลสกลนคร 14,600 11,600 11,600 คุณนิยะดา  บุญอภัย
8 โครงการพัฒนาศักยภาพจติอาสา  "เพื่อนที่ปรึกษา" 61,560 61,560 46,170 คุณนิยะดา  บุญอภัย
9 โครงการอบรมพัฒนาเครือขา่ยแกนน าTo Be Number One ในโรงเรียน/ชมุชน 45,000 45,000 33,750 นายสมบูรณ์  กดุนอก ปรับกจิกรรม
10 โครงการคัดกรองและแกไ้ขภาวะสายตาผิดปกติส าหรับเด็ก ป. 1  โรงพยาบาลสกลนคร  ปีงบประมาณ  2562 30,000 30,000 22,500 นพ.ปวณี ยา้ยมาจาก SP จกัษุ

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวยัท ำงำน

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวยัผู้สงูอำยุ

11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจาก โรงพยาบาลสู่ชมุชน 50,000 50,000 37,500 คุณรัตนา/คุณไมตรี
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายแุบบองค์รวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ CUP เมอืง  จ.สกลนคร 100,000 100,000 75,000 คุณอภิญญา บูรณาการรวม 19
13  โครงการดอกล าดวน นายณัฐพล มพีรหม ใชง้บ สปสช. 605,500
14 โครงการการอบรมเชงิปฏิบัติการป้องกนัผู้สูงอายพุลัดล้มในชมุชน นายณัฐพล มพีรหม ใชง้บ สปสช. 119,100
15 โครงการรับประเมนิต าบลการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายรุะยะ ยาว (LTC ) ระดับเขต ปี2562 55,000 55,000 41,250 นายณัฐพล มพีรหม/รพ.สต.

หนองปลาน้อย

แผนปฏบิตัิกำรที่เสนอขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณเงนิบ ำรงุโรงพยำบำลสกลนคร
ประจ ำปงีบประมำณ 2562

     1. สง่เสริมสขุภำพ  ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ                                                          
        ( Promotion Prevention & Protection Excellence )
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ทันตสำธำรณสขุทุกกลุ่มวยั
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากและป้องกนัโรคในโรงเรียนประถมศึกษาที่มทีันตาภิบาลประจ า 215,308 215,308 161,481 ทันตกรรม
17 โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากผู้ต้องขงั 15,120 15,120 15,120 ทันตกรรม ไมป่รับลด
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากและป้องกนัโรคในโรงเรียนมธัยมศึกษา ทันตกรรม ใชง้บสนับสนุนจาก

ส่วนกลาง

แผนงำนที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวติระดบัอ ำเภอ
19 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการการบริหารแผนและบรูณาการงานบริหาร คปสอ.เมอืงสกลนคร 79,000 79,000 59,250 ศูนย์Cupเมอืงสกลนคร
20 โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการตามมาตรฐานสุขศึกษา 35,000 35,000 26,250 สุขศึกษา ให้ปรับกจิกรรม
21 โครงการประเมนิรับรองระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHSA) 296,000 231,000 173,250 สสอ.เมอืง
22 โครงการบ าบัดฟื้นฟูโดยใชช้มุชนเป็นศูนยก์ลาง(CBTx)ในชมุชนบ้านดงมะไฟ  ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดั

สกลนคร
น.ส.ปาริชาติ ขนุศรี ใชง้บ ปปส.ภาค4 100,000

23 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพชมุชน CUP เมอืงสกลนคร 54,080 54,080 40,560 คุณณัฐพล มพีรหม

แผนงำนที่ 3 : กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดำ้นสขุภำพ
24 โครงการควบคุมโรคไมติ่ดต่อ คุณวาสนา/คุณภาสินีนุช/

คุณอจัฉราวดี/คุณวภิา
พรรณ/คุณมาลัย

ขอใชง้บกองทุน NCD 
113,300

25 โครงการพัฒนาเครือขา่ยด้านการป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพต าบล 30,000 30,000 22,500 คุณพงศ์ลดา/คุณกมลวลัย์

26 โครงการฝึกทักษะการออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน และให้ความรู้ในการป้องกนัอาการก าเริบของ
โรคหอบหืด

ไมใ่ชง้บประมาณ สุขศึกษา

27 โครงการปั่นจกัรยานเพื่อสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส ระยะที่ 2 25,000 25,000 18,750 สุขศึกษา

28 โครงการโรงพยาบาลสกลนครปลอดบุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์ (การฝ้าระวงัพฤติกรรม
สุขภาพ)

20,000 20,000 15,000 สุขศึกษา ล าดับ 28 - 29 ยบุรวม
โครงการ

29 โครงการโรงพยาบาลสกลนครเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์(การฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ) 10,000 สุขศึกษา

30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารอ.เมอืงสกลนคร ปี 2562 37,600 37,600 28,200 งานป้องกนัควบคุมโรค คป
สอ.เมอืงสกลนคร

31 โครงการป้องกนัเด็กจมน้ าในเด็กอายตุ่ ากวา่ 15 ปี โดยทีมผู้กอ่การดี(Merit MakerTeam) คปสอ.เมอืง
สกลนครปี 2562

46,860 46,860 35,145 งานป้องกนัควบคุมโรค คป
สอ.เมอืงสกลนคร

ปรับกจิกรรม
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32 โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูการเฝ้าระวงัสอบสวนและควบคุมการระบาด ส าหรับSRRT อ.เมอืง จ.
สกลนคร ปี 2562

91,260 91,260 68,445 งานป้องกนัควบคุมโรค คป
สอ.เมอืงสกลนคร

33 โครงการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์อ.เมอืงจ.สกลนคร ปี 2562 งานป้องกนัควบคุมโรค คป
สอ.เมอืงสกลนคร

ใชง้บ สปสช.24,700

34 โครงการควบคุมโรคติดต่อในและรอบพระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมอืงสกลนคร ปี 2562 162,800 20,000 15,000 งานป้องกนัควบคุมโรค คป
สอ.เมอืงสกลนคร

35 โครงการติดตามการรับบริการสร้างเสริมภูมคุิมกนัโรคอยา่งครบถว้นในเด็ก 1-5 ปี 36,700 36,700 27,525 คุณมาลัย,คุณภูวนาถ

36 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ  โรคอบุัติใหม ่ อบุัติซ้ า 50,000 50,000 37,500 นพ.บุญม ีมปีระเสริฐ

แผนงำนที่ 4 : กำรบริหำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม
37 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภูมใินโรงพยาบาลสังกดักระทรวง

สาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน ระยะที๑่๒(โครงการต่อเนื่อง)
คุณกฤษณา ใชเ้งินประกนัสังคม 

230,000

38 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภูมใินโรงพยาบาลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน ระยะที๑่๒(โครงการต่อเนื่อง)

คุณกฤษณา ใชเ้งินประกนัสังคม 
300,000

39 โครงการพัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติในโรงพยาบาลสกลนคร 27,200 27,200 20,400 นางรัตนา โทษาธรรม
40 โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอคัคีภัยในอาคารที่มคีวามเส่ียงภัย โรงพยาบาลศูนย์

สกลนคร
30,900 30,900 23,175 งานบริหาร ให้ปรับเพิ่มกจิกรรม

รวม 40 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 1,849,638 1,628,838 1,228,309

แผนงำนที่ 5 : กำรพัฒนำระบบกำรแพทยป์ฐมภูมิ (Primayr Care Cluster)

1 โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพเคล่ือนที่อนามยัเรือนจ า 17,280 17,280 17,280 PCC สุขเกษม ไมป่รับลด
2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเชงิรุกแบบบูรณาการ (Home Visit & Home Health Care) PCC สุขเกษม ใชเ้งิน UC PCC 155,040
3 โครงการประชมุคณะกรรมการพัฒนา PCC สุขเกษม 54,400 6,000 6,000 PCC สุขเกษม
4  โครงการตรวจตาผู้ป่วย เบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวสุขเกษม  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ PCC สุขเกษม ใชง้บกองทุน NCD 

186,433

5 โครงการอบรมอาสาสมคัรประจ าครอบครัว (อสค.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 120,300 100,000 75,000 สสอ.เมอืงสกลนคร/ คุณวริิยา

2. บริกำรเป็นเลศิ Service Excellence
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แผนงำนที่ 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ (service plan)

กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพสำขำโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง

6 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกนั และชะลอการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562

คุณวาสนา/รพ.สต.เครือขา่ย ใชง้บกองทุน NCD 
441,700

7 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเครือขา่ย PCC สุขเกษม คุณวาสนา/PCC สุขเกษม ใชง้บกองทุน NCD 
215,000

8 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผุ้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง NODE ศสม.ร่มเกล้า คุณวาสนา/PCCร่มเกล้า ใชง้บกองทุน NCD 
226,000

9 โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง(เบาหวาน /ความดันโลหิตสูง)เพื่อลดการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อน

คุณภาสินีนุช ใชง้บกองทุน NCD 
100,000

10 โครงการผลลัพท์การจดัการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน/ความโลหิตสูง ต่อระดับน้ าตาลในเลือด ระดับความดัน
โลหิตสูง  โรงพยาบาลสกลนคร

คุณภาสินีนุช/คุณวาสนา ใชง้บกองทุน NCD 50,000

11 โครงการ NCD สัญจรสู่ชมุชน คุณวาสนา ใชง้บกองทุน NCD 54,400

12 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวสุขเกษมป2ี562 คุณวาสนา/PCC สุขเกษม ใชง้บกองทุน NCD 86,370

12 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า ในผู้ป่วย เบาหวาน โรงพยาบาลสกลนครปีงบประมาณ
 ๒๕๖๒

คุณวาสนา ใชง้บกองทุน NCD 
412,640

13 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 1 น.ส.อรหทัย  สิทธจิกัร ใชง้บกองทุน NCD 95000
14 โครงการการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus คุณมาลัย ใชง้บกองทุน NCD 34080
15 โครงการแผนงานพัฒนาระบบขอ้มลูโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง (NCD)อ.เมอืงสกลนคร ปี 2562 คุณมาลัย/คุณอจัฉราวดี ใชง้บกองทุน NCD 9,900
16 โครงการจดัต้ังชมรม เบาหวาน รพ.สกลนคร ปี 2562 คุณวาสนา ใชง้บกองทุน NCD 30,000
17 โครงการรณรงค์วนัเบาหวานโลก คุณวาสนา ใชง้บกองทุน NCD 30,000

กำรป้องกันและควบคุมกำรดื้อยำดำ้นจลุชีพและกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตสุมผล

18 โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบการอนุมติัส่ังใชย้าปฏิชวีนะ กลุ่มยาที่ต้องมกีารประเมนิความเหมาะสมในการ
ส่ังใชย้า (Drug Use Evaluation : DUE)

ภก.นภดล

19 โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบการควบคุม การส่ังยาที่ห้ามใชใ้นหญิงต้ังครรภ์ ภก.นภดล
20 โครงการการปฐมนิเทศขา้ราชการ/เจา้หน้าที่ใหม ่เร่ืองการควบคุมการด้ือยาต้านจลุชพีและการใชย้าอยา่งสม

เหตุผล
ภก.นภดล

21 โครงการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาจลุชพี 40,000 40,000 30,000 นพ.บุญม ีมปีระเสริฐ
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ล ำดบั แผนงำน / โครงกำร จ ำนวนงบประมำณที่ขอ ผลกำรพิจำรณำ ตดัลดงบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมำยเหตุ

แผนปฏบิตัิกำรที่เสนอขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณเงนิบ ำรงุโรงพยำบำลสกลนคร
ประจ ำปงีบประมำณ 2562

กำรพัฒนำระบบกำรดแูลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

22 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสกลนคร 20,000 20,000 15,000 นพ.เกยีรติศักด์ิ,คุณกสุุมา,
คุณมะลิวรรณ

23 โครงการ Update Palliative Care Mangement เครือขา่ยจงัหวดัสกลนคร 15,000 15,000 15,000 นพ.เกยีรติศักด์ิ,คุณมะลิวรรณ

แพทยแ์ผนไทย
24 โครงการอบรมบูรณาการ พัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษาด้านการแพทยแ์ผนไทย ประจ าปีงบประมาณ 2562 12,400 12,400 12,400 พทป.ชลธชิา ผ่องศาลา

25 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการและถอดภูมปิัญญาหมอพื้นบ้าน อ าเภอเมอืงสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ 2562

9,600 9,600 9,600 น.ส.นนท์ธชิา ทาปลัด

กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ 5 สำขำหลกั
26 โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับอกัเสบบีซีแกป่ระชาชน ประจ าปี2562 30,000 30,000 22,500 นพ.ศิรยสุม ์/พว.กสุุมา
27 โครงการพี่ชว่ยน้อง 20,400 20,400 15,300 วไิลลักษณ์ วไิลพันธ์
28 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมและ sepsis โรงพยาบาลสกลนครและ

เครือขา่ย
30,000 30,000 22,500 PICU พญ.ภารดา

29 โครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็ง ส าหรับ จนท.รพสกลนครและเครือขา่ย 20,000 20,000 15,000 กมุารเวชกรรม 3  พว.กลัยา
รัตน์

30 โครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ส าหรับ จนท.รพสกลนครและเครือขา่ย 30,000 30,000 22,500 กมุารเวชกรรม 3  พว.กลัยา
รัตน์

31 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยPeumonia with Sepsis ในแผนกอายรุกรรม 40,000 40,000 30,000 พญ.นริศรา สุนนท์ รวม31-32 เปล่ียนชื่อ
32 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีในการประเมนิกอ่น เขา้สู่ภาวะวกิฤตในผู้ป่วยPeumonia with 

Sepsis  กลุ่มงานอายรุกรรม
นพ.ศิรยสุม์/คุณบุญรักษ์

33 พัฒนางานสูติกรรม (PNC) 100,000 100,000 75,000 พญ.สมใจ
กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ สำขำ หัวใจ

34 โครงการพัฒนาเครือขา่ยพยาบาลด้านการตรวจประเมนิการท างานของหัวใจด้วยการใชเ้ครืองอลัตราซาวด์
เบื้องต้น

30,000 30,000 22,500 นพ.ขชล

35 โครงการพัฒนา และเสริมพลังเครือขา่ยโรคหัวใจครบวงจรเพื่อรับการประเมนิคุณภาพรายโรค (PNC) (ยกมา
จากปี 2561

50,000 50,000 50,000 พญ.เจนจริา

36 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ เครือขา่ย จงัหวดัสกลนคร 35,000 35,000 26,250 นพ.อภิลักษณ์
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ล ำดบั แผนงำน / โครงกำร จ ำนวนงบประมำณที่ขอ ผลกำรพิจำรณำ ตดัลดงบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมำยเหตุ

แผนปฏบิตัิกำรที่เสนอขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณเงนิบ ำรงุโรงพยำบำลสกลนคร
ประจ ำปงีบประมำณ 2562

37 โครงการพัฒนาหอผู้ป่วยต้นแบบการดูแลผู้ป่วยวกิฤตโรคหัวใจให้เป็นเลิศในเขตบริการที่ 8 45,000 45,000 33,750 คุณนิตยาภรณ์
38 โครงการหัวใจสัญจรสู่เครือขา่ยโรคหัวใจระดับหน่วยบริการ (node) และจงัหวดั (รพ.นครพนม ,รพ.บึงกาฬ ,

รพร.สวา่งแดนดิน ,รพ.วานรนิวาส ,รพร.ธาตุพนม)
30,000 30,000 22,500 นพ.ขชล

39 โครงการผ่าตัดหัวใจนอกเวลาราชการ พญ.ชนกพร
กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ สำขำโรคมะเร็ง

40 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล
 ประจ าปี 2562

200,000 200,000 150,000 คณะกรรมการSP OV&CCA

41 โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วย FIT TEST ในอ าเภอเมอืงสกลนคร SP มะเร็ง ใช้งบ สปสช. 265,400
42 โครงการรณรงค์การให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าใส้ใหญ่และทวาร

หนัก มะเร็งตับและมะเร็งปอดในพื้นที่
200,000 150,000 112,500 ศูนยป์ระสานงานมะเร็ง

43 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง5 อนัดับ(CPG Cancer )แบบไร้รอยต่อ 50,000 50,000 37,500 ศูนยป์ระสานงานมะเร็ง
44 โครงการสัญจรพี่น้องชว่ยกนัเครือขา่ยการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี ( CCA) 20,720 20,720 15,540 คุณสุทธพิร

45 โครงการพัฒนาการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมด้วยการส่องกล้อง Lapaloscope 24,300 24,300 18,225 คุณสุทธพิร

46 โครงการพัฒนาการดูแลรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 87,600 87,600 65,700 คุณสุทธพิร

47 โครงการผ่าตัดตับและท่อน้ าดีนอกเวลาราชการ นพ.นิสิต

กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ สำขำจกัษุวทิยำ

48 โครงการคัดกรองต้อกระจกในเขตอ าเภอเมอืงสกลนคร และโรงพยาบาลชมุชนเครือขา่ยคือ รพช. เต่างอย, 
โพนนาแกว้,กสุุมาลย ์ปีงบประมาณ 2562

30,000 30,000 22,500 พญ.อโนชา

49 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขา่ยจกัษุวทิยา ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา จงัหวดั
สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

36,000 36,000 27,000 พญ.อโนชา

กำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพตดิ
50 โครงการผู้เสพ  ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบ าบัด รักษาและฟื้นฟู  ติดตามและลดอนัตรายจากยาเสพ

ติดตามมาตรฐาน
50,000 50,000 37,500 น.ส.ปาริชาติ ขนุศรี

51 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพจติ จติเวช ยาเสพติด ของนักจติวทิยาเครือขา่ย
บริการสุขภาพที่ 8

40,000 20,000 15,000 นพ.ขจรศักด์ิ/วา่ที่ร้อยตรี
ไพรัช

กำรพัฒนำระบบบริกำรสำขำสขุภำพจติและจติเวช
52 โครงการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่เส่ียงต่อการฆา่ตัวตายโดยชมุชนมส่ีวนร่วม 50,000 30,000 22,500 นางจริาพร มณีปกรณ์
53 โครงการเร่งรัดการเขา้ถงึบริการผู้ป่วยสุขภาพจติเด็กและวยัรุ่นจงัหวดัสกลนครโรงพยาบาลสกลนคร 72,000 72,000 54,000 นางจริาพร มณีปกรณ์
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ล ำดบั แผนงำน / โครงกำร จ ำนวนงบประมำณที่ขอ ผลกำรพิจำรณำ ตดัลดงบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมำยเหตุ

แผนปฏบิตัิกำรที่เสนอขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณเงนิบ ำรงุโรงพยำบำลสกลนคร
ประจ ำปงีบประมำณ 2562

54 โครงการการอบรมเชงิปฏิบัติการเร่ืองการบริหารัดการผู้ป่วยจติเวชที่มพีฤติกรรมกา้วร้าวในชมุชน 30,000 30,000 22,500 นางพิณณรัฐ  ศรีหารักษา
55 โครงการการดูแลผู้ป่วยจติเวชเร้ือรัง กลุ่มเส่ียง นางพิณณรัฐ  ศรีหารักษา ใชง้บ สปสช.300,000

กำรพัฒนำระบบบริกำร one day surgery
56 โครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดวนัเดียวกลับ 50,000 50,000 37,500 พญ.รจนา

stroke
57 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือขา่ยจงัหวดัสกลนคร 40,000 40,000 30,000 นพ.กติติพศ/นพ.ปิยะพงษ/์

พว.ประภัสสร สมศรี

TB
58 โครงการ การบริหารจดัการวณัโรคแบบครบวงจร CUP เมอืง สกลนครปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คุณอจัฉราวดี งบ สปสช. 499372.05
59 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวณัโรค เรือนจ าสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คุณอจัฉราวดี งบ สปสช.228680
60 โครงการพัฒนาและปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อควบคุมวณัโรค โรงพยาบาลสกลนคร 40,000 40,000 30,000 คุณพงศ์ลดา  รักษาขนัธุ์ 

คุณณัฐวภิา บุญเกดิรัมย ์ 
คุณกมลวลัย ์ พรหมอดุร

ให้เปล่ียนชื่อ

แผนงำนที่ 7 : กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบกำรสง่ตอ่
61 โครงการพัฒนาเครือขา่ยส่งต่อจงัหวดัสกลนคร พญ.อภิญญา,คุณเมธาวนิี ใชง้บ สสจ.
62 โครงการการฟื้นฟูความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้ป่วย Trauma ที่อยู่ในภาวะวกิฤตที่อยู่ในจดุเกดิเหตุและใน

โรงพยาบาลส าหรับแพทยพ์ยาบาล
พญ.อภิญญา,คุณเมธาวนิี ใชง้บ สสจ.

63 โครงการการฟื้นฟูความรู้ และทักษะดูแลผู้ป่วยภาวะวกิฤตในโรงพยาบาล (ER Rally) พญ.อภิญญา,คุณเมธาวนิี ใชง้บ สสจ.50000
64 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะบุคลากร ณ จดุเกดิเหตุ ส าหรับ FR ในเขตอ าเภอเมอืง สกลนคร

เครือขา่ยระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 
40,000 40,000 30,000 พญ.อภิญญา,คุณเมธาวนิี

65 โครงการพัฒนา ER โดยระบบ Lean 30,000 30,000 22,500 พ.ญอภิญญา, คุณเมธาวนิี
66 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการขอ้มลูผู้ป่วยอบุัติเหตุให้ได้มาตรฐาน 50,000 50,000 37,500 พญ.อภิญญา,คุณเมธาวนิี
67 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การชว่ยพื้นคืนฉพีส าหรับพนักงานฉกุเฉนิการแพทย ์และเจา้พนักงานฉกุเฉนิ

การแพทย ์(CPR Training For EMT & AEMT)
พญ.อภิญญา,คุณเมธาวนิี ใชง้บประมาณจากผู้เขา้

อบรม 40,000

รวม 67 โครงกำรงบประมำณทั้งสิ้น 1,890,000 1,731,300 1,326,045
3. บุคลำกรเป็นเลศิ People  Excellence
แผนงำนที่ 10 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรก ำลงัคนดำ้นสขุภำพ

1 โครงการบุคลากรโรงพยาบาลสกลนครสุขภาพดี ชวีมีสุีข "ลดเปล่ียนไซด์" รุ่นที่ 2 30,000 30,000 21,000 คุณกฤษณา
2 โครงการพัฒนาผู้น าทางการพยาบาลในการบริหารงานอตัราก าลังทางการพยาบาลอยา่งคุ้มค่าคุ้มทุน 70,000 50,000 35,000 คุณพรทิพย,์ คุณพิศวง,  

คุณอรอนงค์
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3 โครงการสรรหาบุคลากรทางการพยาบาล 15,000 15,000 15,000 คุณพรทิพย,์ คุณพิศวง,  
คุณอรอนงค์

4 โครงการพัฒนาจติบริการbyสุริวภิา 20,000 20,000 14,000 คุณจไุรพรและคณะ
5 โครงการปฐมนิเทศแพทยเ์พิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ ๑  ประจ าปี  2562 30,000 30,000 21,000 คุณพัชรินทร์  เลิศไธสงค์
6 โครงการประเมนิสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิกส าหรับพยาบาลวชิาชพี 30,000 30,000 21,000 คุณกสุุมา,คุณบุญรักษ์
7 โครงการประชมุวชิาการประจ าปีกลุ่มงานอายรุกรรม  ปี 2562 50,000 200,000 140,000 นพ.ศิรยสุม์/คุณกสุุมา ล าดับที่ 7-16 บูรณาการ

ร่วมกนั

8 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร 20,000 คุณอรอนงค์ วงศ์มหาชยั

9 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมส าหรับบุคลากรโรงพยาบาล
สกลนคร

20,000 คุณอรอนงค์ วงศ์มหาชยั ยา้ยมาจาก SP

10 โครงการประชมุวชิาการออร์โธปิดิกส์ 27,000 คุณจรัสแสง นวานุช ยา้ยมาจาก SP
11 โครงการการประชมุวชิาการประจ าปีกมุารเวชกรรม Update pediatric careand management ราช

วทิยาลัยกมุารแพทยสั์ญจร
พญ.สุดารัตน์ ใชง้บราชวทิยาลัยกมุาร

แพทย ์60,000

12 โครงการประชมุทบทวนความรู้ด้านวชิาการส าหรับเภสัชกร 5,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม
13 โครงการประชมุทบทวนความรู้ด้านระบบยาคุณภาพส าหรับเภสัชกร 5,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม
14 โครงการอบรมวชิาการโรคทางหู คอ จมกูส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร 20,000 PCT  โสต ศอ นาสิก
15 โครงการประชมุวชิาการประจ าปีงานทันตกรรมส าหรับบุคลากรทันตสาธารณสุข 37,200 ทพญ.สุพิชญา
16 โครงการฟื้นฟูทักษะเฉพาะสาขาสูติกรรม 20,000 สูติกรรม
17 โครงการประชมุวชิาการประจ าปีงานทันตกรรมส าหรับบุคลากรทันตสาธารณสุข 37,200 37,200 26,040 ทพญ.สุพิชญา
18 โครงการประชมุพิจารณาประเมนิผลงานวชิาการสายงานประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  และสายงาน

ประเภทวชิาการระดับช านาญการ พิเศษลงมา ประจ าปี 2562
12,000 12,000 12,000 คุณจารุณี, คุณพีระ

19 โครงการพัฒนาบุคลากรแนวใหมป่ระจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24,000 24,000 16,800 นพ.สมนึก/คุณภนารัตน์
20 โครงการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงบนหลักการบริหารคนเกง่ (Talent managementProject ) 500,000 500,000 500,000 นพ.พูลสวสัด์ิ/ คุณภนารัตน์ ไมป่รับลด
21 โครงการพัฒนาความรู้ความเขา้ใจที่ถกูต้องของบุคลากรในเร่ืองการรับบริการผู้ประสบภัยจากรถ 20,600 20,600 14,420 เวชระเบียน
22 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมก่ลุ่มการพยาบาล ปี 2561 55,000 55,000 38,500 สุกาญจนาและทีมวชิาการ
23 โครงการอบรมฟื้นฟูวชิาการเร่ืองการบริหารยาส าหรับพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร 20,000 20,000 14,000 นางรัตนา โทษาธรรม ให้ปรับกจิกรรม
24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการบูรณาการการดูแลผู้ที่มปีัญหาการใชส้ารเสพติดใน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โรคมะเร็งและโรคหัวใจ
10,000 10,000 10,000 น.ส.ปาริชาติ ขนุศรี

25 โครงการส่ือสารแนวทางปฏิบัติของระบบยา โรงพยาบาลสกลนคร 80,000 60,000 42,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม
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26 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นคืนชพี 70,000 70,000 49,000 อไุรวรรณ (ฝ่ายการพยาบาล)

27 โครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการเกบ็และน าส่งส่ิงส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย3์ 10,000 10,000 10,000 น.ส.พัชรินทร์ กลุ่มงานพยาธิ
28 โครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการเกบ็และน าส่งส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธวิทิยากายวภิาค 3,000 3,000 3,000 พญ. วา่นป่า กลุ่มงานพยาธิ

วทิยากายวภิาค

29 โครงการจดัอบรมแลกแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการท าCASE CONFERENCEกบัทีมสหสาขาวชิาชพี 14,400 14,400 14,400 คุณนิชาพร ศรีนุต
30 โครงการประชมุวชิาการเร่ือง การดูแลผู้ป่วยไขเ้ลือดออกในเด็กประจ าปี 2562 40,000 40,000 28,000 PCT กมุาร
31 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีในการดูแลผู้ป่วยให้ยาเคมบี าบัดผู้ป่วยมะเร็ง 6,000 6,000 6,000 พญ.พรรณินทร์/คุณมยเุรศ
32 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ( IDP) ปี 2562 135,720 นพ.สมนึก /CUP เมอืง ใชง้บประมาณจากเงินบ ารุง

รวม  32 โครงกำรงบประมำณทั้งสิ้น 1,437,120 1,257,200 1,051,160
4. บริหำรเป็นเลศิดว้ยธรรมำภิบำล Governance Exellence
แผนงำนที่ 11 : กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
กำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใสและบริหำรควำมเสี่ยง

1 โครงการอบรมการเกดิความเส่ียงการเกดิคดีทางการแพทยแ์ละความรู้เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ละการสาธารณสุข

34,700 34,700 24,290 งานนิติกร

กำรพัฒนำคุณภำพองค์กร
2 โครงเตรียมความพร้อม และประเมนิรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศ 336,000 336,000 235,200 HA
3 โครงการประเมนิและรับรองคุณภาพ GMP HACCP (โครงการสร้างระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวกิฤติ

ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร)
450,000 450,000 315,000 HA

4 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ การหยั่งรู้ระวงัอนัตราย KYT (Kiken Yoshi Training) 58,600 58,600 41,020 HA
5 โครงการ การจดัการเรียนรู้สู่บริการที่เป็นเลิศ 70,200 70,200 49,140 HA
6 โครงการรับการประเมนิและรับรองคุณภาพซ้ า คร้ังที่ 3 (รอบที่ 2) 57,000 57,000 39,900 HA
7 โครงการมหกรรมคุณภาพปี 2562 37,600 37,600 26,320 HA
8 โครงการพัฒนาผลงานคุณภาพ 20,000 20,000 14,000 HA
9 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ "การสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสกลนคร" 61,800 61,800 43,260 HA

แผนงำนที่ 12 : กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศดำ้นสขุภำพ
กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยสีขุภำพในโรงพยำบำล

10 โครงการ IT ยคุ 4.0 44,800 44,800 31,360 HA
11 โครงการพัฒนาทักษะการแปลค าวนิิจฉยัให้เป็น ICD 9,900 9,900 9,900 เวชระเบียน
12 โครงการพัฒนาการให้สิทธอิยา่งมคุีณภาพ 1,650 1,650 1,650 เวชระเบียน
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13 โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยสุีขภาพในโรงพยาบาล 104,500 60,000 42,000 ศูนยส์ารสนเทศ
กำรพัฒนำคุณภำพเวชระเบียน

14 โครงการอบรมICD 10 & ICD-9CM และ DRG version 6 285,580 213,750 149,625 สารสนเทศ รับจากค่าลงทะเบียนผู้เขา้
ประชมุ 72,050 บาท

15 โครงการอบรมฟื้นฟู ICD-9-CM และรหัสInstrument 15,000 15,000 15,000 สารสนเทศ
แผนงำนที่ 14 : กำรพัฒนำงำนวจิยันวตักรรมดำ้นสขุภำพ

16 โครงการต้นกล้าวจิยัทางการพยาบาล 39,960 39,960 27,972 คุณปิยนุช บุญกอง
แผนงำนที่ 15 : แผนงำนพัฒนำคุณภำพระดบัหน่วยงำน

17 โครงการรับการประเมนิการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 49,000 49,000 49,000 งานนโยบายและแผนงาน
18 โครงการจดัประชมุสรุปผลงาน ปี 2562  และจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ปี 2563 150,000 150,000 100,000 งานนโยบายและแผนงาน
19 โครงการปรับปรุงแบบประเมนิการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มการพยาบาล 33,400 33,400 23,380 นางรัตนา โทษาธรรม
20 โครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จงัหวดัสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2562 155,760 155,760 130,000 ธนาคารเลือด
21 โครงการความปลอดภัยทางรังสีส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขอ้งกบัรังสี 6,000 6,000 6,000 รังสีวนิิจฉยั
22 โครงการพัฒนาระบบบริการศูนยช์ว่ยเหลือเด็กและสตรีที่ถกูกระท ารุนแรงบุคลากรประจ าปี ๒๕๖๒ (ศูนยพ์ึ่ง

ได้)โรงพยาบาลสกลนคร
67,200 35,000 24,500 คุณนิชาพร ศรีนุต

23 โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลังใจบุคลากร 20,000 OPD บรูณาโครงการร่วมกบั
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรงาน ผู้ป่วยนอก 20,000 OPD บรูณาโครงการร่วมกบั
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

25 โครงการประเมนิความพึงพอใจ และระยะเวลารอคอยเฉล่ียปีงบประมาณ 2561 (2คร้ัง/ปี)งานผู้ป่วยนอก 30,000 10,000 10,000 OPD

26 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกอ่นจ าหน่ายผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง 6,000 คุณประเสริฐศิลป์ บรูณาโครงการร่วมกบั
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยDMเพื่อป้องกนัการเกดิภาวะDKA 6,000 คุณทัศนีย์ บรูณาโครงการร่วมกบั
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000
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แผนปฏบิตัิกำรที่เสนอขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณเงนิบ ำรงุโรงพยำบำลสกลนคร
ประจ ำปงีบประมำณ 2562

28 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย (โครงการวนัเด็ก) 30,000 30,000 21,000 กมุารเวชกรรม 2           
พว. วริาภรณ์

29 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติทางการพยาบาล(CNPG โรค
ส าคัญตามservice plan และสาขา)

100,800 100,800 70,560 คุณเปล่งฉวี/กลุ่มการ
พยาบาล

30 โครงการเพิ่มทักษะประสิทธภิาพการบริหารเคร่ืองมอืแพทยท์ี่ส าคัญ 10,000 10,000 10,000 คุณเปล่งฉวี/กลุ่มการ
พยาบาล31 โครงการคืนได้ให้ดาว 12,600 12,600 12,600 คุณเปล่งฉวี/กลุ่มการ
พยาบาล32 โครงการวนัพยาบาสากล 29,900 29,000 20,300 คุณพงศ์ลัดดา/กลุ่มการ
พยาบาลรวม 32 โครงกำรงบประมำณทั้งสิ้น 2,353,950 2,132,520 1,542,977

รวมทั้งสิ้น  171  โครงกำร 7,530,708 6,749,858 5,148,491
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แผนงานที่  1  : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัยด้านสุขภาพ 

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชีว้ดั (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพ่ือ อตัราร้อยละของบุคลากรงาน 1. ฟื้นฟคูวามรู้วชิาการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย มากกวา่ร้อยละ 85 16,500 เงินบ ารุงโรงพยาบาล นางพชัรินทร์ ติงมหาอนิทร์

ส่งเสรมิการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ อนามัยแม่และเด็กผ่านประเมิน นมแม่และฝึกทักษะ ระยะเวลา 1 เดือน
สมรรถนะนมแม่ตามเกณฑ์ที่ 2. ติดตามประเมินความรู้และทักษะตามแบบ
ก าหนด ประเมินภายหลังการอบรม โดยประเมินขณะ

ปฏบิัติงานในหน่วยงาน
3. วเิคราะห์สรุปผลการประเมินและวางแผน
แกไ้ขปัญหาในส่วนที่ขาด
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร

2 โครงการสัปดาหน์มแม่แหง่ชาติ มีกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมและ 1. รวมพลคนกนินมแม่ CUP เมืองสกลนคร มีกจิกรรม1 คร้ัง/ปี 19,950 เงินบ ารุงโรงพยาบาล นางพชัรินทร์ ติงมหาอนิทร์
สร้างกระแสสังคมให้ความส าคัญ 1.1 มอบใบประกาศสุดยอดคุณแม่แห่งปี 2561
เร่ืองนมแม่ 2. กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ตลอดเดือน
2.1 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ในโรงพยาบาลสกลนคร

3 โครงการจดัตัง้ชมรมนมแม่ มีชมรมนมแม่โรงพยาบาลสกลนคร 1. จัดประชมุทุก 3 เดือน มีชมรมนมแม่โรงพยาบาลสกลนคร 18,000 เงินบ ารุงโรงพยาบาล นางพชัรินทร์ ติงมหาอนิทร์
โรงพยาบาลสกลนคร และด าเนินกจิกรรมของชมรม 2. จัดต้ังไลน์กลุ่มชมรมนมแม่ 1 ชมรม

ด้านอนามัยแม่และเด็ก 3. ชมรมเยีย่มมารดาหลังคลอด

4 โครงการ ส่งเสรมิสุขภาพแม่และเดก็ปฐมวยั ๑.ฝากครรภคุ์ณภาพ ครบ ๕ คร้ัง ๑.อบรมเชงิปฎบิัติการขบัเคล่ือนนโยบาย ๑.บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอเมือง 465,566                                                           งบ PPB เพิ่มเติม นางปภาดา   พมิมะรัตน์
ตามนโยบาย 3 ก (กิน กระตุน้ กระตกุ) และ ตามเกณฑ์ > ร้อยละ _๘๐ ๓ ก(กนิ กระตุ้น กระตุก) และจินตคณิต ทุกระดับ โอนเมือ่ สค.๖๑ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ
จนิตคณติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดบั ๒.ทารกแรกเกดิน้ าหนัก < 2500 กรัม แกก่ลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ๒.ครูผู้ดูแลเด็ก ในศพด.ทุกแห่ง ๑๐๐% จ านวน ๔๖๕,๕๖๖.๐๙ รพศ.สกลนคร
ไอคิว อ าเภอเมืองสกลนคร ปงีบ 2562 ไม่เกนิ ร้อยละ ๗ ๒.ติดตามเยีย่มเสริมพลังหน่วยบริการ ๓.ครูสอนชัน้อนุบาล ในโรงเรียนภาครัฐ บาท นางวนัสสุดา   ศรีนา

๓.ทารกแรกเกดิ -๖ เดือน กนินมแม่ และประเมินมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก และเอกชนทุกแห่ง ๑๐๐% นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
อยา่งเดียว > ร้อยละ ๕๐ ปลอดโรค ไอคิวดี ๔.หญิงต้ังครรภท์ุกคน สสอ.เมืองสกลนคร
๔.เด็ก ๐-๕ปี มีพฒันาการสมวยั > ๓.รับการประเมินผลการด าเนินงานตาม ๕.ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 0-5 ปี
ร้อยละ ๘๕  นโยบาย ๓ ก แบบไขวอ้ าเภอ ๖.หน่วยงานภาคีเครือขา่ยที่เกีย่วขอ้ง
๕.เด็ก ๐-๕ปี ที่มีพฒันาการล่าชา้ได้รับ ๔.ประกวด/คัดเลือก หน่วยบริการและ ศูยน์เด็กเล็ก/ อปท /อบต
การติดตาม/ส่งต่อ มากกวา่ร้อยละ ๙๐ ภาคีเครือขา่ยที่ขบัเคล่ือนนโยบาย ๓ ก
๖.เด็ก ๐-๕ปีสูงดี สมส่วน >ร้อยละ ๕๔ และจินตคณิต ดีเยีย่ม
๗.ศูยน์พฒันาเด็กเล็ก ผ่านการประเมิน ๕.จัดประชมุมหกรรม ๓ ก > ๑๒๐ และ
 มาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปลอดโรค เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานตาม
ไอคิวดี > ร้อยละ ๘๐ นโยบาย ๓ ก และจินตคณิต และมอบ
๘.ต าบลต้นแบบนมแม่ รางวลัชนะเลิศการประกวดคัดเลือก 
๙.ต้นแบบหมูบ่้านไอโอดีน  best Practice ในระดับอ าเภอ/จังหวดั
๑๐.ทุกต าบลมีค่าเฉล่ียไอคิว > ๑๐๐ ในปี 2563

5  โครงการพัฒนาระบบส่งเสรมิพัฒนาการเดก็  ๑. จ านวนหน่วยบริการปฐมภมูิเขา้ร่วม 80%  ๑. ประชมุเชงิปฏบิัติการพยาบาลวชิาชพี  ผู้รับผิดชอบงานตรวจ   พยาบาลวชิาชพี ใน รพ.สต./ 40,350                                                               เงินบ ารุง   คุณนิยะดา  บุญอภยั
 เชือ่มโยงจากโรงพยาบาลสูชุ่มชน ในเขต  ๒. เด็กปฐมวยัได้รับการตรวจ พมันาการเด็ก   ศสม.  จ านวน ๕๐ คน   โรงพยาบาลสกลนคร   พยาบาลวชิาชพีช านาญการ
 อ าเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร   คัดกรองสุขภาพ  > ๘๐%  ๒. สร้างรูปแบบบริการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั   กลุ่มงานการพยาบาลชมุชน

 ๓. เด็กพฒันาการล่าชา้ได้รับการส่งต่อ 70%

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีตามยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี ดา้นสาธารณสขุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................
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แผนงานที่  1  : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัยด้านสุขภาพ 

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชีว้ดั (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีตามยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี ดา้นสาธารณสขุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

6 โครงการส่งเสรมิสุขภาพเดก็วยัเรยีน วยัรุน่ ๑) ร้อยละ ของเด็กวยัเรียน วยัรุ่น (๖-๑๔ / ๑) จัดอบรมการจัดการภาวะ ๑) จนท.รพ.สต./ศสม./ 78,188                                                                             PPB    นางพรเพญ็  วฒิุสาร
สูงดสีมส่วน สมองด ีอารมณด์ ีเขต cup เมือง    / ๑๕-๑๘ ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกวา่ เร่ิมอว้น อว้น เต้ีย และจ่อย ในเด็ก ศบส.cup เมืองสกลนคร พยาบาลวชิาชพีช านาญการ
สกลนคร ป ี๒๕๖๒   ร้อยละ ๗๐ วยัเรียน วยัรุ่น รพ.ค่ายฯ จ านวน ๒๘ คน

๒) เด็กวยัเรียน วยัรุ่น เร่ิมอว้นและอว้น ๒) ครูใน รร.cup เมือง ฯ     นางวนัสสุดา  ศรีนา
   ไม่เกนิร้อยละ ๑๐ จ านวน ๗๗ คน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ

๒)จัดอบรมแกนน านักเรียน อย.น้อย ๑) นักเรียนชัน้
   ในโรงเรียน   ป.๔ จ านวน ๘๑ โรง X ๒ คน 
                        =  ๑๖๒ คน

  ม.๔ จ านวน ๑๔ โรง X ๒ คน
                      = ๒๘ คน
                   รวม  ๑๙๐ คน

๓)จัดมหกรรม"กระโดด โลดเต้น ๑) นักเรียนที่มีภาวะเร่ิมอว้น อว้น
 เล่นสนุก" cup เมืองสกลนคร เต้ีย และจ่อย cup เมือง

     จ านวน ๙๕ โรง X ๔ คน
     =  ๓๘๐ คน

7  โครงการพัฒนาทมี Line @  line @ Teenfriend  - เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษา Line @  - อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษา  - เจ้าหน้าที่ผู้ตอบค าถาม 11600   เงินบ ารุง   คุณนิยะดา  บุญอภยั
SNK  โรงพยาบาลสกลนคร    เขา้รับการอบรม ๘๐%    Line @  จ านวน  ๒๐ คน    Line @ จ านวน ๒๐ คน   โรงพยาบาลสกลนคร   พยาบาลวชิาชพีช านาญการ

  กลุ่มงานการพยาบาลชมุชน
 - มีคู่มือในการให้ค าปรึกษา Line @  - จัดท าคู่มือ การด าเนินงาน  
   จ านวน ๑ เล่ม    Line @  

8 โครงการพัฒนาศักยภาพจติอาสา  "เพ่ือนทีป่รกึษา"  - จิตอาสานักเรียนม. ๑  จ านวน  - อบรมจิตอาสานักเรียน ม.๑  - จิตอาสานักเรียน ม.๑ 46,170                                                               เงินบ ารุง   คุณนิยะดา  บุญอภยั
   ๕๖ คน  เขา้รับการอบรม ๑๐๐%    จ านวน ๕๖ คน    จ านวน ๕๖ คน   โรงพยาบาลสกลนคร   พยาบาลวชิาชพีช านาญการ
 - มีคู่มือ "เพื่อนผู้ให้ค าปรึกษา" 1 เร่ือง  - มีคู่มือ "เพื่อนผู้ให้ค าปรึกษา"  1 เร่ือง   กลุ่มงานการพยาบาลชมุชน

9 โครงการอบรมพัฒนาเครอืข่ายแกนน า  -มีชมรมทูบีนัมเบอร์วนัใน ร.ร. 1.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กจิกรรมการท างาน 17 โรงเรียน 33,750 จาก cup เมืองสกลนคร นายสมบูรณ์  กดุนอก
To Be Number One ในโรงเรยีน/ชุมชน  ผ่านการประเมินเป็น รร.ต้นแบบ  To Be Number One ในชมุชน/โรงเรียน 80 คน รพ.สต./ศสม.ศบส.ทุกแห่ง

ตามเกณฑ์ 2.มอบรางวลับุคคล  โรงเรียน ชมุชนต้นแบบ
 -ชมรมทูบีนัมเบอร์วนัใน ร.ร. มี To Be Number One
กจิกรรมร่วมกบัชมุชนต่อเนือ่ง ร้อยละ 100

  
10 โครงการคัดกรองและแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ 1. อัตราการคัดกรองวดัสายตา ในเด็ก เด็กนกัเรียนประถมศึกษาปทีี่ 1 22,500 เงินบ ารุง นพ. ปวณี ภจูันทกึ

ส าหรับเด็ก ป. 1  โรงพยาบาล ประถมศึกษาปทีี่ 1 ร้อยละ 80  ใน CUP เมือง จังหวดัสกลนคร นางนวลักษมณ์  จันใด
สกลนคร  ปีงบประมาณ  2562 2. อัตราเด็กประถมศึกษาปทีี่ 1 ที่มี

ความผิดปกติทางสายตาและได้รับ
การตรวจโดยทมีจักษุแพทย์ ร้อยละ 80

11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองจาก  - อัตรา Re Admitt <  ๑๐%  - พัฒนาระบบการวางแผนจ าหนา่ย  - wardผู้ปว่ยใน 7  ward 37,500                                                    เงินบ ารุง   คุณรัตนา  โทษาธรรม
  โรงพยาบาลสูช่มุชน    Healthy Ageing    ผู้ปว่ย  ได้แก่ ศป.,อช1. อช2, โรงพยาบาลสกลนคร   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

 - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บา้น   -พัฒนาระบบการบนัทกึ และส่งต่อ อญ1,อญ2, stroke,   กลุ่มงานการพยาบาล
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แผนงานที่  1  : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัยด้านสุขภาพ 

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชีว้ดั (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีตามยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี ดา้นสาธารณสขุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

   < ๕%    ข้อมูล ICCU   คุณไมตรี  ไปยะพรหม
 - การจัดหาอุปกรณ์การแพทย์   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ
   จ าเปน็ใช้ที่บา้น  -  ผู้ปว่ยเตียง 3 , 4   กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
 - พัฒนาคุณภาพการเยีย่มบา้น    ที่จ าหนา่ยกลับบา้น ๑๐๐%

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1. ร้อยละของ Healthy Ageing 1.คัดกรองปญัหาส าคัญและ 1.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 75,000 งบ PPA นางอภญิญา  ธรุะพระ
แบบองค์รวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ≥ 60 โรคที่พบบอ่ยในผู้สูงอายุ 5 โรค ของ รพ.สต./ศสม./สสบ.
CUP เมอืง  จ.สกลนคร 2. ร้อยละของต าบลที่มีระบบ 2.คัดกรองกลุ่ม Geriatric 2.จนท.บนัทกึข้อมูล

การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ Syndrome 7 กลุ่ม ของ รพ.สต./ศสม./สสบ.
ระยะยาว (Long Term Caer 3.ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ 3.อสม.
≥ 70 เพื่อการดูแล เช่น ประเมินADL 4.คณะกรรมการหมูบ่า้น

/สมรรถภาพสมอง
4.ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

5.พัฒนาชมรมผู้สูงอาย/ุวดั
13 โครงการดอกล าดวน 1.ร้อยละ 100 ของชมรมผู้สูงอายุที่ขึน้ 1.รพ.สต/ศสม/PCC ร่วมกับคณะ- 1.รพ.สต/ศสม/PCCอ.เมืองสกลนคร 605,500                                                  เงิน สปสช. นายณัฐพล มีพรหม

ทะเบยีนมีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพจิต กรรมการชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ จ านวน 27 แหง่
ด้านร่างกายสุขภาพ อย่างต่อเนือ่ง มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพณ๋ร่างกาย, 2.ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ทั้ง 27 แหง่
2.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพจิตให้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจ านวน
รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและ แก่สมาชิกในชมรมฯจากทมีหมอ- 16,200 คน
บนัทกึผลการคัดกรองลงในโปรแกรม ครอบครัว อย่างต่อเนือ่ง อย่างนอ้ย
jhcis เดือนละ 1 คร้ัง(คลินกิดอกล าดวน)
3.ร้อยละ 100ของผู้สูงอายุที่ส่อต่อผ่าน 2.สมาชิกในชมรมฯที่เปน็ผู้พิการ 
ระบบการดูแลต่อเนือ่ง(LTC) ได้รับการ ผู้ปว่ยเตียง3และ4 ได้รับการติดตาม
ติดตามเยีย่มบา้นพร้อมมีการบนัทกึข้อ เยีย่มบา้นจากทมีหมอครอบครัว
มูลการเยีย่มบา้นลงในโปรแกรม LTC1 Care Giverและ อปท อย่างต่อเนือ่ง
หรือ LTC2

14 โครงการการอบรมเชงิปฏบิัติการป้องกันผู้สูงอายุ 1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ 1.รพ.สต/ศสม/PCC ออกใหบ้ริการ 1.ผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียงต่อการพลัด- 1.ค่าอาหารและอาหารวา่ง แก่ เงิน สปสช. นายณัฐพล มีพรหม
พลัดล้มในชมุชน รับการตรวจคัดกรองภาวะเส่ียงต่อการ เชิงรุกตรวจคัดกรองภาวะเส่ียงต่อการ ล้มจากผลการประเมินฯ และญาติ ผู้สูงอายุและญาติในวนัจัดอบรม

พลัดล้มและบนัทกึผลการคัดกรองลงใน พลัดล้มและบนัทกึผลการคัดกรอง ผู้ดูแลใกล้ชิด จ านวน 30คน ต่อ จ านวน 30 คน x 100 บาท x
โปรแกรมjhcis ลงในโปรแกรมjhcis รพสต/ศสม/pcc ทั้ง 27 แหง่ 6 โซน 1 คร้ัง x 27แหง่ เปน็เงิน 
2.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ภาวะเส่ียงฯ 2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียงฯและญาติผู้ บริการ 81,000 บาท
และญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปอ้งกัน ใกล้ชิดเข้ารับการอบรมเชิงปฏบิติัการ 2.เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงานปอ้งกัน 2.ค่าวทิยากร จ านวน 3 คน x
การพลัดล้มภายในบา้น ปอ้งกันการพลัดล้มผู้สูงอายุโดยทมี ผู้สูงอายุพลัดล้ม  จ านวน 30คน 300 บาท x 6 ชม.X 6 โซน เปน็เงิน
3.ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียงฯ สหวชิาชีพจากทาง รพศ.สกลนคร 10,800 บาท
ต่อการพลัดล้มภายในบา้นได้รับการเยีย่ม (จัดอบรมในภาพโซนบริการ 6โซน) 3.ค่าวสัดุ(แบบคัดกรอง,คู่มือการปอ้งกันผู้สูงอายุ
บา้นโดยทมีหมอครอบครัวและอปท 3.ทมีหมอครอบครัวและอปท.ออกติด- พลัดล้ม) จ านวน 810 ชุดx 30 บาท

ตามเยีย่มบา้นผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียงต่อ เปน็เงิน 24,300 บาท
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แผนงานที่  1  : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัยด้านสุขภาพ 

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชีว้ดั (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีตามยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี ดา้นสาธารณสขุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

การพลัดล้ม ร่วมหาแนวทางการปอ้งกัน 4.ค่าอาหารวา่ง แก่เจ้าหนา้ที่
กับญาติ และหาช่องทางสนบัสนนุงบฯ ในวนัจัดประชุมหารือร่วม
จากทอ้งถิน่ กรณีต้องปรับสภาพแวดล้อม จ านวน 30 คน x 25 บาท x
ในบา้น หรือในชุมชน 4 คร้ัง  เปน็เงิน 3,000 บาท
4.จัดประชุมเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อจัดต้ังคณะท างานปอ้งกันผู้สูงอายุพลัด-
ล้ม เพื่อจัดท าFlow Chart ,ท าโปรแกรม รวมเปน็เงินทั้งส้ิน 119,100บาท
ส าเร็จรูปในกับ รพ.สต ,วเิคราะหข์้อมูล
จัดท าระบบ fasttrack และสร้างภาคีเครือข่าย

15 โครงการรับประเมนิต าบลการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะ1.ร้อยละ 100ของหมูบ่า้น/ชมรมผู้สูงอายุ   1.จัดการประชุมเจ้าหนา้ที่ผู้เกีย่วข้อง ต าบลเหล่าปอแดง 41,250                                                    เงินบ ารุง นายณัฐพล มีพรหม
 ยาว (LTC ) ระดับเขต ปี2562 /วดัส่งเสริมสุขภาพ ต้นแบบได้รับการประเมินรับรอง- ในการเตรียมความพร้อมรอรับการ (1. วดัหนองปลานอ้ย  หมู ่ 7 รพ.สต.หนองปลานอ้ย

ระดับเขต ในระดับดีเด่น ยัง่ยืน ประเมินต าบล LTC ระดับเขต 2.ชมรมผู้สูงอายุหนองปลานอ้ย หมู7่
ทั้ง เอกสาร ส่ือน าเสนอ และสถานที่ 3.หมูบ่า้นบา้นหนองปลานอ้ยหมู ่7 )
รอรับการประเมิน
2.รับการประเมินต าบล LTC จากทมี
ระดับเขต พร้อมลงพื้นที่หนา้งานใน
ส่วนของวดั หมูบ่า้น ,ชมรมผู้สูงอายุ
3.ติดตามผลการประเมินจากเขต

๒.๑ ส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากและป้องกันโรคใน  - นร.ป.๑-๖ มีฟันถาวรผุเฉล่ียไม่เกิน ๐.๐๕ ซ่ี/คน  - ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปาก นร.ป.๑-ป.๖ ๓๕ รร. 161,481                                                  เงินบ ารุง รพ.สกลนคร รพ.สน 
โรงเรียนประถมศึกษา  ที่ไมม่ทีันตาภบิาลประจ า  - นร.ป.๑ ได้เคลือบหลุมร่องฟันแท ้๓๐ %  - ใหบ้ริการส่งเสริมปอ้งกัน และรักษาในกลุ่ม นร.ป.๑-ป.6 (๗,๔๑๔ คน)

 - นร.ป.๑-๖  ได้รับการแก้ไขปญัหาฟันผุร้อยละ ๘๐  - ใหบ้ริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแทซ่ี้แรกแก่ นร.ป.๑
 - นร.ป.๑-๖ มีระดับ จ ไม่เกินร้อยละ ๕  - ใหบ้ริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแทซ่ี้แรกแก่ นร.ป.๑
 - นร.ป.๖ มีฟันใช้งานครบสมบรูณ์ทกุซ่ี ร้อยละ ๙๐  - ใหบ้ริการแก้ไขปญัหาทนัตสุขภาพ เช่น ฟันถาวรผุด้วยการอุด
 - นร.ป.๖ มีเหงือกปกติ ทั้งปาก ร้อยละ ๙๐ , เหงือกอักเสบด้วยการขูดหนิปนู ใน นร.ป.๑ - ป.๖

 - ใหท้นัตสุขศึกษาเร่ืองการแปรงฟันที่ถูกวธิด้ีวยการแหย่ขยี้
 - ใหท้นัตสุขศึกษาเร่ืองการแปรงฟันที่ถูกวธิด้ีวยการแหย่ขยี้
ขีฟ้ันในซอกเหงือก ในนร.ชัน้ป.๕
 - ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน

๒.๒ ส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากและป้องกันโรคใน  - นร.ป.๑-๖ มีฟันถาวรผุเฉล่ียไม่เกิน ๐.๐๕ ซ่ี/คน  - ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปาก นร.ป.๑-ป.๖ ๔๒ รร.  รพ.สต./สสอ.
โรงเรียนประถมศึกษา  ที่มทีันตาภบิาลประจ า  - นร.ป.๑ ได้เคลือบหลุมร่องฟันแท ้๓๐ %  - ใหบ้ริการส่งเสริมปอ้งกัน และรักษาในกลุ่ม นร.ป.๑-ป.6 (๕,๙๙๘ คน)

 - นร.ป.๑-๖  ได้รับการแก้ไขปญัหาฟันผุร้อยละ ๘๐  - ใหบ้ริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแทซ่ี้แรกแก่ นร.ป.๑
 - นร.ป.๑-๖ มีระดับ จ ไม่เกินร้อยละ ๕  - ใหบ้ริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแทซ่ี้แรกแก่ นร.ป.๑
 - นร.ป.๖ มีฟันใช้งานครบสมบรูณ์ทกุซ่ี ร้อยละ ๙๐  - ใหบ้ริการแก้ไขปญัหาทนัตสุขภาพ เช่น ฟันถาวรผุด้วยการอุด
 - นร.ป.๖ มีเหงือกปกติ ทั้งปาก ร้อยละ ๙๐ , เหงือกอักเสบด้วยการขูดหนิปนู ใน นร.ป.๑ - ป.๖

 - ใหท้นัตสุขศึกษาเร่ืองการแปรงฟันที่ถูกวธิด้ีวยการแหย่ขยี้

16
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แผนงานที่  1  : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัยด้านสุขภาพ 

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชีว้ดั (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีตามยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี ดา้นสาธารณสขุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

 - ใหท้นัตสุขศึกษาเร่ืองการแปรงฟันที่ถูกวธิด้ีวยการแหย่ขยี้
ขีฟ้ันในซอกเหงือก ในนร.ชัน้ป.๕
 - ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากผู้ต้องขงั  - จ านวนผู้ต้องขังได้รับความรู้ ร้อยละ ๗๐  - ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปาก ๒,๓๐๐ คน ค่าตอบแทน เงินบ ารุง รพ.สกลนคร รพ.สน
เรือนจ าจังหวัดสกลนคร  - จ านวนผู้ต้องขังได้รับบริการบ าบดัฉุกเฉิน ถอนฟัน  - ใหท้นัตสุขศึกษา ทพ. ๙๖๐ บ.x๑๒ ด.x๑ คน

 ร้อยละ ๒๐  - ใหบ้ริการบ าบดัฉุกเฉินรักษาใหบ้ริการ ๑๒ คร้ัง/ปี ผู้ช่วย ๓๐๐ บ.๑๒ ด.x๑ คน
รวม      15,120 บ.

โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากและ  - นร.ม.๑ มีเหงือกปกติร้อยละ ๒๐  - จัดอบรมการแปรงฟันที่ถูกวธิแีก่นกัเรียนชัน้ม.๑ ๔๐ รร. ส่ิงสนบัสนนุจากส่วนกลาง เงินบ ารุง รพ.สกลนคร รพ.สน / รพ.สต.
ป้องกันโรคในโรงเรียนมธัยมศึกษา  - นร. ม.๑ ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  - จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงในนร.ม.๑

 -  ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน

17

18

16
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แผนงานที ่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารบรหิารแผนและ 1.จัดประชุม cup board ร่วมกับประชุม 1.คณะกรรมการบริหาร คปสอ.เมือง 59,250 เงินบ ารุง ศูนย์ประสานงาน cup

บรูณาการงานบรหิาร คปสอ.เมอืงสกลนคร E-meeting ทกุเดือน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน เมืองสกลนคร
ประจ าป ี2562 2.สรุปรายงานการประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม

ตามวาระและน าส่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร
3.ประชุมคณะท างานเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน คณะท างานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตรวจราชการ PA,KPI ปลีะ 2 คร้ัง คปสอ.จ านวน 50 คน
(รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน)
4.รับประเมิน/นิเทศงาน คปสอ. ปลีะ 2 คร้ัง  - ผู้นิเทศ คปสอ.  20 คน

 - เจ้าหน้าทีc่upเมืองสกลนคร
จ านวน 50 คน  รวม 70 คน

2 โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบรกิาร 1.โรงพยาบาลสกลนครผ่านเกณฑ์ 1.การจัดประขุมเชิงปฏบิติัการ โรงพยาบาลสกลนคร 26,250 เงินบ ารุง กลุ่มงานสุขศึกษา หนว่ยงาน
บริการผู้ปว่ย

ตามมาตรฐานสุขศึกษา ด้านมาตรฐานสุขศึกษาระดับคุณภาพ หน่วยบริการผู้ปว่ยด้านมาตรฐาน  
คณะกรรมการสุขศึกษาฯ 
ของโรงพยาบาล

ร้อยละ 85 ขึ้นไป สุขศึกษา และเกณฑ์ประเมิน

2.หน่วยบริการผู้ปว่ยฝึกท าแฟม้ตาม
มาตรฐานสุขศึกษา
3.หน่วยบริการผู้ปว่ยด าเนินงานตาม

 มาตรฐานสุขศึกษา
4.การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานหน่วยบริการผู้ปว่ย
ตามมาตรฐานสุขศึกษา
5.หน่วยบริการผู้ปว่ยร่วมรับประเมิน
มาตรฐานสุขศึกษาของสบส. 8

3 โครงการประเมนิรบัรองระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 1.เพื่อส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายและพนัธมิตรที่แข็ง- 1.คณะกรรมการระบบสุขภาพอ าเภอแต่งต้ัง 1.คณะกรรมการและคณะท างานพฒันาระบบ 173,250              เงินบ ารุง สสอ.เมืองสกลนคร
(DHSA) แกร่งในการพฒันาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบสุขภาพ สุขภาพอ าเภอ จ านวน  100 คน

2.เพื่อพฒันาสถานบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐาน 2.ประชุมเชิงปฏบิติัการคณะกรรมการและคณะ- 2.คณะท างานพฒันาระบบสุขภาพอ าเภอ
3.เพื่อสนับสนุนจัดการองค์ความรู้ในการพฒันา- ท างานฯร่วมศึกษามาตรฐาน DHSA ,ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  40 คน
ระบบสุขภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านระบบสุขภาพอ าเภอเพื่อขอรับการประเมิน 3คณะกรรมการและคณะท างานพฒันาระบบ-

(ก าหนดเร่ืองหรือประเด็น) สุขภาพอ าเภอ และภาคีเครือข่าย จ านวน 200คน
3.คณะท างานฯประชุมเชิงปฏบิติัการและแลก

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................
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แผนงานที ่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

เปล่ียนปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างาน
ตามประเด็นที่จะรับประเมินเพื่อพฒันาระบบสุขภาพ
4.คณะท างานประชุมเพื่อท าการประเมินตนเอง เมื่อได้
ระดับคะแนน มากกว่า 2.5 ขึ้นไป คณะท างานท าเร่ือง
ขอรับการประเมินรับรอง จาก สรพ.และจัดส่งเอกสาร
5.คณะท างานออกเยี่ยมส ารวจพื้นที(่Pre-survey) ทั้งใน
รพ.สต เเละในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง
การน ามาตรฐานสู่การปฏบิติัในหน้างานและพฒันาคุณภาพ
6.รับการเยี่ยมส ารวจและประเมินรับรองระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอจากทมีประเมินรับรอง สรพ.
ใช้เวลาเยี่ยม 2 วัน
4.ติดตามผลการประเมินรับรอง DHSA

4 โครงการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยใชช้มุชนเปน็ศูนย์กลาง
(CBTx)

๑.อาสาสมัครสาธารณสุขมีศักยภาพในการ
บ าบดัรักษาผู้เสพยาเสพติดร้อยละ ๘๐

๑.อบรมฟื้นฟพูฒันาบคุลากรด้านการบ าบดัรักษาใหม้ีการ
ด าเนินงานติดตามดูแลผู้ปว่ยอย่าง

๑.เพื่อใหม้ีการบ าบดัรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้
เสพยาเสพติดในชุมชน

100,000 บาท ปปส.ภาค 4 น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

ในชุมชนบา้นดงมะไฟ  ต าบลขมิ้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร

๒.มีผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบ าบดัรักษา
ร้อยละ ๘๐

ครบถ้วน ๔ คร้ัง คุณภาพและการตรวจปสัสาวะ หาสารเสพติด ๒.เพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การบ าบดัรักษาผู้เสพยาเสพติด พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

๓.ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบดัรักษาป ี๒๕๖๑ 
ได้รับการติดตามมีคุณภาพ ร้อยละ 90

๒.อบรมพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
บ าบดัรักษารูปแบบ BA BI

๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้เสพเข้าสู่
ระบบบ าบดัรักษาแบบสมัครใจ

๓.จัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการดูแล
ผู้เสพยาเสพติดหลังการบ าบดัรักษาในชุมชน
๔.บ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด  
และส่งต่อข้อมูล
๕.ประเมินผลการด าเนินงาน 

5 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 1.ร้อยละ 100 ของรพ.สต/ศสม ในเขตอ าเภอเมือง 1.ผู้วิจัย R2R ของแต่ละ รพ.สต/ศสม/PCC 1.ผู้วิจัย R2R ของแต่ละรพ.สต/ศสม/PCC 40560 เงินบ ารุง นายณัฐพล มีพรหม
นวัตกรรมR2R อ าเภอเมอืงสกลนคร มีผลงาน R2R อย่างน้อยแหง่ละ 1 เร่ือง ที่ผ่านการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิติัการฯกับคณะทมีพี่เล้ียง แหง่ละ 2 คน เปน็จ านวน 54 คน

ตรวจรับรองโดยทมีพี่เล้ียงจาก สสจ.สกลนคร งานวิจัย R2R จาก สสจ. พร้อมน าผลงานวิจัย 2.ทมีพี่เล้ียงจาก สสจ.  จ านวน 10 คน
2.ร้อยละ 100 ของผลงาน R2R ที่ได้รับรางวัลชนะ ที่ได้จัดท าไว้แต่ละรอบ  น าเสนอใหก้ับทางพี่เล้ียง
เลิศระดับจังหวัด ได้รับการสนับสนุนใหเ้ข้าประกวด ได้รับฟงัและใหข้้อเสนอแนะ ปรับปรุงจนแล้วเสร็จ
ผลงาน R2R ดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศ พร้อมน าเสนอในเวทปีระกวดระดับจังหวัดต่อไป
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แผนงานที ่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

2.ผลงานวิจัย R2R ของแต่ละเร่ือง แต่ละ รพสต/ 3.ผลงานวิจัย R2R ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด
ศศม/PCC ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภท โปสเตอร์ และOral Presentation
ส่งเข้าประกวดระดับเขต และระดับประเทศ(R2R จ านวน 2 เร่ือง (2คน ต่อเร่ือง/ต่อแหง่)
Forumป ี2562 ) ประเภทโปสเตอร์ หรือประเภท ไปน าเสนอระดับเขต และระดับประเทศ
Oral Presentation 
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แผนงานที ่ 3  : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 ควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ อัตราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง   เฝ้าระวงัปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง ลดโรค ประชากรกลุ่มเส่ียง และสงสัยปว่ยเบาหวานและ คัดกรองกลุ่มเส่ียง Pre DM Pre HT ท าทะเบียน Cup เมือง วาสนา  แสนมหาชัย

 1.1 เฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม และกลุ่มสงสัยปว่ย ≤ ร้อยละ 5    ( อาหาร    ออกก าลังกาย   บหุร่ี  สุรา ) ความดันโลหติสูงทีข่ึน้ทะเบยีนในสถานบริการ เพือ่ติดตาม กองทนุ NCD ภาสินนีชุ  พงษ์ไพบลูย์
ลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวานและความดันโลหติสูงรายใหม่  หมู่บา้น  ชุมชน ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในเขต อ าเภอเมืองสกลนคร 27 แหง่   ติดตามวดัความดันโลหติทีบ่า้น(HMBP) วภิาพรรณ  วชิัย

 ≤ ร้อยละ 10 หนว่ยงาน/องค์กร ลดเส่ียง  ลดโรค (ประชากรกลุ่มอายุ 35-74ป=ี80,608คน)  BP=120-139/80-89 mmHg มาลัย  ทพิจร
  1.2ติดตามวดัความดันโลหติทีบ่า้น(HMBP)   ติดตามวดัความดันโลหติทีบ่า้น(HMBP)  ติดตามค่าระดับน้ าตาลในกลุ่มอายุ 35-74ปี อัจฉราวดี  บญุยสิริวงษ์
 BP=120-139/80-89 mmHg  BP=120-139/80-89 mmHg FBS =100-126 mg/dl 
 1.3ติดตามค่าระดับน้ าตาลในกลุ่มอายุ 35-74ปี  ติดตามค่าระดับน้ าตาลในกลุ่มอายุ 35-74ปี
FBS =100-126 mg/dl FBS =100-126 mg/dl 
(ประชากรกลุ่มอายุ 35-74ป=ี80,608คน)  สายตรวจอาหารเพือ่ควบคุมเบาหวาน ความดันโลหติสูง

๑.จัดอบรมใหค้วามรู้กลุ่มปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ค่าอาหารอบรมเชิงปฏบิัติการ ลดเส่ียง ลดโรค

โดยการจัดกิจกรรมฐานความรู้เร่ือง ๓ อ ๒ ส และความรู้เร่ือง แหง่ละ 40 คนจ านวน  1 วนั (27x 40 คน x100 บาท)

โรคเบาหวานและความดันโลหติสูงและภาวะแทรกซ้อน 108,000  บาท
๒. การใหค้วามรู้โดยช่องทางส่ือต่างๆ เช่น แผ่นพบั  โมเดล ค่าวทิยากร  4,800 บาท
 3.กิจกรรมเพือ่พฒันาทกัษะ ปา้ยโครงการ  500บาท
 3.1 สอนความรู้เร่ืองการออกก าลังกาย รวม  113,300 บาท
 3.2 สอนความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและ ความดันโลหติสูง 
    ภาวะแทรกซ้อน 
 3.3 สอนความรู้เร่ืองอาหาร
3.4 สอนความรู้เร่ืองอารมณ์ กิจกรรมนนัทนาการ

รวมทัง้ส้ิน 113,300 บาท
2 โครงการพัฒนาเครือขา่ยดา้นการปอ้งกัน 1.อัตราการติดเชื้อในสถานบริการ  - พฒันาศักยภาพเครือข่าย  - พยาบาลวชิาชีพ 61 คน 22,500                                            เงินบ ารุงรพศ.สกลนคร คุณพงศ์ลดา  รักษาขันธุ์

และควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  = 0  - เพิม่ช่องทางส่ือสาร  - เจ้าหนา้ทีท่นัตาภบิาล คุณกมลวลัย์  พรหมอุดร
การส่งเสริมสุขภาพต าบล 2.อัตราการเฝ้าระวงัในโรงพยาบาล  - จัดท าคู่มือการปอ้งกัน จ านวน 278 คน

ส่งต่อจาก รพ.สต. 100% และแพร๋กระจายเชื้อในหนว่ยงาน  - คนท างาน จ านวน 22 คน
 - Cathter  - PPE  - คนงาน/นอ้ง Aitg  300 คน
 - Perivun  - การท าลายเชื้อ การท าใหป้ราศจากเชื้อ
 - สะดือ  - คัดแยกขยะ
 - แผลผ่าตัด
 - แผล
 - CAPD
 - เจาะ 

3 โครงการฝึกทักษะการออกก าลังกาย 1.ร้อยละ 70 ของผู้ปว่ยเบาหวานและญาติมีทกัษะ 1.แนะน าประโยชนข์องการออกก าลังกาย 1.ผู้ปว่ยเบาหวานและญาติทีม่ารับ ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานสุขศึกษา
ส าหรับผู้ปว่ยเบาหวาน และให้ความรูใ้นการ การออกก าลังกายด้วยทา่ยืดเหยียดถูกต้อง ต่อโรคเบาหวาน บริการทีค่ลินกิเบาหวานทกุวนั คลินกิ NCD
ปอ้งกันอาการก าเริบของโรคหอบหืด 2.ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ยเบาหวานและญาติมีความ 2.สาธติทา่การออกก าลังกายพร้อม พฤหสับดีและวนัศุกร์ คลินกิหอบหดื

พงึพอใจต่อการฝึกทกัษะการออกก าลังกายในระดับ แนะน าประโยชนข์องทัง้ 8-9 ทา่ 2.ผู้ปว่ยหอบหดืและญาติทีม่ารับ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................
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ดีมาก 3.ผู้ปว่ยและญาติฝึกออกก าลังกาย บริการทีค่ลินกิหอบหดืทกุวนั
3.ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ยหอบหดืและ และน ากลับไปปฏบิติัต่อเนือ่งทีบ่า้น อังคาร
ญาติมีความพงึพอใจต่อการใหค้วามรู้ 4.ประเมินความพงึพอใจของผู้ปว่ยเบาหวาน
ในระดับดีมาก หวานและญาติต่อการฝึกทกัษะการ

ออกก าลังกาย
5.ใหค้วามรู้เร่ืองพยาธสิภาพโรคหอบหดื
และผลทีเ่กิดจากอาการก าเริบของโรค
ตลอดจนการลด หลีกเล่ียงความเส่ียงทีจ่ะท า
ใหเ้กิดอาการก าเริบของโรคหอบหดืและ
การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการก าเริบของโรค
7.ประเมินความพงึพอใจของผู้ปว่ย
หอบหดืต่อการใหค้วามรู้

4 โครงการปัน่จักรยานเพ่ือสุขภาพตาม 1.ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ประชาสัมพนัธโ์ครงการและรับสมัคร 1.เจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลสกลนคร 18,750 เงินบ ารุง กลุ่มงานสุขศึกษา
หลัก 3 อ 2 ส ระยะที่ 2 มาปัน่จักรยานร่วมกันทกุวนัเสาร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ประชาชนทัว่ไปทีพ่กัอาศัยอยู่ กลุ่มงานเวชศาสตร์และฟืน้ฟู

2.ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการทีม่า 2.จัดประชุมเชิงปฏบิติัการแบบบรูณา ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ปัน่จักรยานทกุวนัเสาร์มีผลการเฝ้าระวงั การหค้วามรู้ตามหลัก 3 อ 2 ส โดย
พฤติกรรมสุขภาพในเกณฑ์ปกติ วทิยากรเฉพาะทาง พร้อมบนัทกึข้อมูล
3.ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพส่วนบคุคล
ทีม่าปัน่จักรยานทกุวนัเสาร์มี BMI 3.จัดกิจกรรมปัน่จักรยานเพือ่สุขภาพ
ในเกณฑ์ปกติ ทกุวนัเสาร์ และเฝ้าระวงัพฤติกรรม

สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการ
ใช้แบบเฝ้าระวงัฯ เดือนละ 1 คร้ัง
4.ประเมินและสรุปผล

5 โครงการโรงพยาบาลสกลนครปลอด 1.ร้อยละ100 ของบคุลากรและผู้มารับบริการ 1.ประชาสัมพนัธเ์สียงตามสายทกุวนัจันทร์ บคุลากรทีป่ฏบิติังานในโรงพยาบาลฯ 15,000 เงินบ ารุง กลุ่มงานสุขศึกษา และหนว่ยงาน
บหุรี ่และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 100 ไม่สูบบหุร่ี และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ถึงศุกร์ และผู้มารับบริการโรงพยาบาลฯ ทีเ่กี่ยวข้อง
เปอร์เซ็นต ์ ภายในเขตโรงพยาบาลสกลนคร 2.จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธห์า้มสูบบหุร่ี ล าดับ 28-29 
(การฝ้าระวังพฤตกิรรมสุขภาพ) และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในเขตพืน้ ยุบรวมโครงการ
 ทีโ่รงพยาบาล

3.รณรงค์วนังดสูบบหุร่ีโลก ในวนัที ่31 พ.ค.
ของทกุปี
4.สร้างแกนน า (บคุลากร)  ทีไ่ม่สูบบหุร่ีและ
ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หนว่ยละ 1 คน 
จ านวน 100 คน
5.ตรวจเตือนบคุลากรและผู้มารับบริการ
ในเร่ืองดังกล่าวฯ ทกุวนัจันทร์ วนัพธุ -วนัศุกร์
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6. สรุปผลการด าเนนิงานฯ ใหผู้้บริหารรับ
ทราบตามล าดับ

6 โครงการโรงพยาบาลสกลนครเปน็เขต 1.ร้อยละ 100 ของบคุลากรและผู้มารับบริการที ่ 1.ประชาสัมพนัธเ์สียงตามสายทกุวนัจันทร์ บคุลากรทีป่ฏบิติังานในโรงพยาบาลฯ เงินบ ารุง กลุ่มงานสุขศึกษา และหนว่ยงาน
สวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็นต์ ขับขีแ่ละโดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนริภยั ถึงศุกร์ และผู้มารับบริการโรงพยาบาลฯ ทีเ่กี่ยวข้อง
(การฝ้าระวังพฤตกิรรมสุขภาพ) ในเขตโรงพยาบาลสกลนคร 2.จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธเ์ขตสวมหมวก

นริภยับริเวณทางเข้า-ออกโรงพยาบาล
3. รณรงค์เจ้าหนา้ทีข่ับขีป่ลอดภยัสวมหมวก
นริภยัในช่วงเทศกาลปใีหม่ สงกรานต์ 
เข้าพรรษา และออกพรรษาของทกุปี
4.สุ่มส ารวจและตรวจเตือนบคุลากรและ
ผู้มารับบริการในเร่ืองดังกล่าวฯ ทกุวนัจันทร์
5. สรุปผลการด าเนนิงานฯ ใหผู้้บริหารรับ
ทราบตามล าดับ

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ 1.ตรวจคุณภาพคลอรีนอิสระในน้ าใช้และ 28,200 เงินบ ารุง งานควบคุมโรคและระบาด
ปลอดภยัดา้นอาหาร โคลิฟอร์ม,Fecal bacteriaในน้ าด่ืมตามตึก วทิยา
อ.เมอืงสกลนคร ทกุ 6 เดือน
ป ี2562 2.ตรวจสารปนเปือ้นในอาหาร ในโรงครัว

รพ.สกลนคร เดือนละ 1 คร้ัง
3.ตรวจอาหารร้านสวสัดิการ ทกุ 6 เดือน
3.ตรวจอาหารร้านสวสัดิการ ทกุ 6 เดือน
4.ตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD 
TEST) ตรวจประเมินร้านอาหาร
ในโรงพยาบาล
5.ตลาดนดัสีเขียวในโรงพยาบาล

8 โครงการปอ้งกันเดก็จมน้ าใน 1.ลดอัตราเสียชีวติจากการ 1.ศึกษาดูงาน อปท.ต าบลต้นแบบ 1)อปท. 19 แหง่ 35,145 บ ารุง งานปอ้งกันควบคุมโรค
เดก็อายุต่ ากว่า 15 ป ีโดยทีม จมน้ าของเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ป ี 2..ส ารวจจุดเส่ียง พืน้ทีเ่ส่ียง 2)รพสต.27 แหง่ คปสอ.เมืองสกลนคร
ผู้ก่อการด(ีMerit Maker ไม่เกิน 4.5 ต่อแสนประชากร 3.สัญจรชี้แจงงานกับภาคีเครือข่าย/อปท. 3)หมู่บา้น 207 แหง่ 1)นายศักด์ิชัย แก้วมณี
Team) คปสอ.เมอืงสกลนคร เด็กอายุต่ ากวา่ 15 ป ี 4.คืนข้อมูลใหชุ้มชน ในเวทสีภาสุขภาพ ต าบลต้นแบบ 2)นายสมปอง ฤทธิศ์รีบญุ
ป ี2562 2.ทมีผู้ก่อการดี 16 ทมีต าบล ต าบลและ พชอ. 1.พงัขวา้ง

3.ผ่านการประเมินรับรอง 5.ปรับปรุง แก้ไข จุดเส่ียง 2.ขมิ้น
ระดับทองแดง ไม่นอ้ยกวา่ เด็กจมน้ า ร่วมกับภาคีเครือข่าย/อปท. 3.ฮางโฮง
2 แหง่ ระดับเงินอย่างนอ้ย 1 6.สนบัสนนุผู้น าหมู่บา้นสร้างความตระหนกั 4.ทา่แร่
แหง่/ทมี รู้ หลัก ตะโกน โยน ยืน่ ในหมู่บา้น 5.เหล่าปอแดง

7.ขยายทมีผู้ก่อการดี ครบ 16 ต าบล 6.ธาตุเชิงชุม
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8.สอบสวนหาสาเหตุเคสจมน้ า 100% 7.หว้ยยาง
9.ประเมินทมีผู้ก่อการดี 8 ต าบล 8.หนองลาด
10.นเิทศติดตามการด าเนนิงาน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพและฟ้ืนฟู 1)สถานพยาบาลทกุแหง่รายงาน 506 1)อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาและฟืน้ฟู สถานบริการ 68,445 เงินบ ารุง งานปอ้งกันควบคุมโรค
การเฝ้าระวังสอบสวนและ ถูกต้อง ครบถ้วนทนัเวลา ร้อยละ 90 SRRT ด้านการเฝ้าระวงั สอบสวนและควบ สุขภาพเครือข่าย คปสอ.เมืองสกลนคร
ควบคุมการระบาด ส าหรับ 2)สถานพยาบาลส่งรายงานเฝ้าระวงัโรค คุมการระบาดโรคประจ าถิน่,โรคอุบติัใหม่ โรงพยาบาล 1)นายภวูนาถ โพธชิัย
SRRT อ.เมอืง จ.สกลนคร ติดต่อผ่านโปรแกรม R506 dashboard (หลักสูตรส านกัระบาดวทิยา 3 วนั) สกลนคร รวม 2)นายสมปอง ฤทธิศ์รีบญุ
ปงีบประมาณ 2562 ได้ ครบถ้วน ทนัเวลา ร้อยละ 90 2)ฝึกปฏบิติักลุ่มด้านการเฝ้าระวงั สอบสวน 27 แหง่

3)สถานบริการมีรายงานสอบสวน ควบคุมโรค
ควบคุมเฉพาะราย/สอบสวนการระบาด 3)อภปิรายกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้
ได้คุณภาพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ืองต่อปี 4)ประชุมวชิาการ SRRT ไตรมาสละ 1คร้ัง

5)ประชุม คกก. EOC 1คร้ัง (เม.ย.2562)
6)ทบทวน SOP/Flow Chart โรคส าคัญ
7)ซ้อมแผนรับมือโรคระบาด/อุบติัใหม่
8)สรุปผลงานรายงานสอบสวนโรค
คุณภาพ,การส่งรายงานเฝ้าระวงัโรค 
R 506/R 506 Dashboard ได้ครบถ้วน
ทนัเวลา
9)ประเมินความพงึพอใจ สรุปผล

10 โครงการควบคุมโรคตดิตอ่ 1.ระดับความส าเร็จของการพฒันาความ 1.ส ารวจ/ขึน้ทะเบยีนกลุ่มเส่ียงประชากร 1)สถานบริการ 24,700 สปสช. งานปอ้งกันควบคุมโรค
ทางเพศสัมพันธ์ อ.เมอืง ร่วมมือของทกุภาคส่วนเพือ่ปอ้งกันโรค หลัก ได้แก่ MSM SW PWID 27 แหง่ เขต 8 คปสอ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร ป ี2562 STI, HIV 2.การใหบ้ริการปอ้งกันเชิงรุก ในเร่ือง STI 2)กลุ่มเส่ียง; นายศักด์ิชัย แก้วมณี

2.อัตราปว่ยโรคหนองในในกลุ่มอาย1ุ5-  HIV การใช้ถุงยางอนามัย  -MSM นางวนสัสุดา ศรีนา
24 ป ีลดลงเมื่อเทยีบกับค่ามัธยฐาน5ปี 3.บริการค้นหากลุ่มประชากรหลักเชิงรุก  -MSW นางจันทรา ทพิย์สุวรรณ
3.เพิม่การเข้าถึงบริการตรวจหาการติด 4.บริการส่งต่อกลุ่มประชาการหลักเข้าสู่  -FSW
เชื้อ HIV และชักน าใหเ้ข้าสู่ระบบบริการ ระบบบริการ VCT  -PWID
ในกลุ่มประชากรหลัก 5.บริการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 16 ต าบล
4.ลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่ม และส่งต่อตรวจหาการติดเชื้อ HIV (Test)
ประชากรหลัก 6.บริการส่งต่อผู้ติดเชื้อ HIV เข้าสู่ระบบ
5.ลดการติดเชื้อทางเพศสัมพนัธใ์นกลุ่ม บริการดูแลรักษา (Treat)
ประชากรหลัก 7.บริการติดตามกลุ่มประชากรหลัก ใหม้า
6.ร้อยละ 87 กลุ่มประชากรหลักเข้าถึง รับบริการปอ้งกันการติดเชื้อ HIV เชิงรุก
บริการปอ้งกัน HIV/STI. เชิงรุก 8.สรุปผล คืนข้อมูลแลกเปลียนเรียนรู้

หนา้ที ่25



แผนงานที ่ 3  : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

11 โครงการควบคุมโรคตดิตอ่ 1.ค่า CI, HI ในเขตพระต าหนกั =0 1.เฝ้าระวงัผู้ปว่ยในสถานพยาบาล/หมู่บา้น 1.พระต าหนกัภู 15,000 บ ารุง งานปอ้งกันควบคุมโรค
ในและรอบพระต าหนัก 2.ไม่พบผู้ปว่ยโรคไข้เลือดออก, มาลาเรีย หนว่ยงาน รอบพระต าหนกัฯ พานราชนเิวศน์ คปสอ.เมืองสกลนคร
ภพูานราชนิเวศน์ และไข้หวดัใหญ่ ในหว้งเสด็จฯ 2.ส ารวจก าจัดลูกน้ ายุง ไตรมาสละ 1 คร้ัง 2.หนว่ยงานรอบ 1)ภวูนาถ โพธชิัย
อ.เมอืงสกลนคร ป ี2562 ในภาวะปกติ พระต าหนกัภพูาน 2)สมปอง ฤทธิศ์รีบญุ

3.คัดกรองโรคไข้หวดัใหญ/่โรคติดต่อ ใน ราชนเิวศนรั์ศมี
หว้งเสด็จฯ 5 กม.
4.ส ารวจก าจัดลูกน้ ายุง  2 คร้ังต่อรอบการ 3.หมู่บา้นรอบพระ
เสด็จประทบัแรม(14,7ก่อนเสด็จฯ) ต าหนกัภพูาน
5.พน่เคมีก าจัดลูกน้ ายุง 2 คร้ังต่อรอบการ ราชนเิวศนรั์ศมี
เสด็จประทบัแรม(14,7ก่อนเสด็จฯ) 5 กม.20 หมู่บา้น
6.ส ารวจกีฏวทิยาประเมินความชุกยุง 
1 คร้ัง/ปี
7.ควบคุมโรคตามมาตรการ กรณีเกิดโรค
8.สรุปผล

12 โครงการตดิตามการรับบริการสร้างเสริมภมูิ
คุมกันโรค

ร้อยละ 95 ของเด็กอายุ 1-5 ปไีด้รับวคัซีนพืน้ฐาน
ครบถ้วน

   ติดตามตรวจ นเิทศผลงาน การสร้างเสริมภมูิ สถานบริการในเขต อ าเภอเมืองสกลนคร 27,525                                            Cup เมือง ภวูนาท  โพธิช์ัย

อย่างครบถ้วนในเดก็ 1-5 ปี คุ้มกันโรคในสถานบริการทกุแหง่ 27 แหง่ มาลัย  ทพิจร
 นิเทศตดิตามผลการด าเนินงาน   จัดกิจกรรมใหค้วามรู้แนวทางการด าเนนิงานเฝ้าระวงั ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคใน
 ประชมุชีแ้จงแนวทางการปฏบิตังิานเมือ่เกิด
ภาวะ

ผู้ปว่ยกล้ามเนือ้อ่นปวกเปยีกเฉียบพลัน(AFP) สถานบริการในเขต อ าเภอเมืองสกลนคร 

ผิดปกตหิลังให้บริการวัคซีน    เฝ้าระวงัและส่งต่อผู้ปว่ยเด็กทีม่ีภาวะแทรกซ้อน
จากการได้รับวคัซีน

ร้อยละ 95 ของผู้ปกครองเด็กอายุ 1-5 ปไีด้รับความรู้
เร่ืองอาการ   ใหค้วามรู้แก่ผู้ปกครองในการสังเกตอาการแทรกซ้อน
ผิดปกติหลังรับบริการฉีดวคัซีน หลังจากรับบริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค

13 โครงการพัฒนาระบบการดแูลผู้ปว่ย 1.คะแนนความรู้ในเร่ืองโรคอุบติัใหม่ 1.ทบทวนแนวทางการส่งต่อ 1.เจ้าหนา้ที ่EOC อ าเภอเมือง 37,500                                            เงินบ ารุง รพศ.สกลนคร นพ.บญุมี  มีประเสริฐ
โรคตดิตอ่  โรคอุบตัใิหม ่ อุบตัซ้ิ า อุบติัซ้ า  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล ทีรั่บผิดชอบผู้ปว่ย 100 คน คุณพงศ์ลดา  รักษาขันธุ์

 1 วนั 2.พยาบาลผู้ดูแลผู้ปว่ยราย ICU คุณภวูนาถ  โพธิช์ัย
2.ใหค้วามรู้โรคติดต่อ,โรคอุบติัใม่ ผู้ปว่ยในและรพ.สต. คุณมนตรี  
อุบติัซ้ า ทเีปน็ปญัหาในพืน้ที่ แพทยI์ntern จ านวน 296 คน
3.สุ่มตรวจความพร้อมใน OPD
ER / IPD ระบบยานพาหนะ
เครือข่าย
4.ประเมินผล

หนา้ที ่26



แผนงานที ่ 4 : การบริหารจัดการสิง่แวดล้อม

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการพฒันาศักยภาพคลินกิ มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร ๑.จัดประชุมคณะกรรมการ ๑.ผู้ประกันตนในสถานประกอบ ๒๓๐,๐๐๐บาท กองทนุเงินทดแทน นางกฤษณา นาสูงชน

อาชีวเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทติุยภมูิ ภายใต้โครงการคลินกิโรคจากการ ๒.จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ การทีใ่ช้สิทธิร์พ.สกลนคร ส านกังานประกันสังคม
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข: ท างานเพิม่ขึน้ร้อยละ๓๐ ๓.พฒันาศักยภาพของผู้ปฏบิติังาน ๒.บคุลากรในโรงพยาบาล
คลินกิโรคจากการท างาน ระยะที่๑๒ สกลนครและเครือข่าย
(โครงการต่อเนือ่ง)

2 โครงการพฒันาศักยภาพคลินกิ มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร ๑.จัดประชุมคณะกรรมการ ๑.ผู้ประกันตนในสถานประกอบ ๓๐๐,๐๐๐บาท กองทนุเงินทดแทน นางกฤษณา นาสูงชน
อาชีวเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทติุยภมูิ ภายใต้โครงการคลินกิโรคจากการ ๒.จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ การทีใ่ช้สิทธิร์พ.สกลนคร ส านกังานประกันสังคม
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข: ท างานเพิม่ขึน้ร้อยละ๔๐ ๓.พฒันาศักยภาพของผู้ปฏบิติังาน ๒.บคุลากรในโรงพยาบาล
คลินกิโรคจากการท างาน ระยะที่๑๒ สกลนครและเครือข่าย
(โครงการต่อเนือ่ง)

3 โครงการพฒันาระบบบริการ 1.มีแนวทางการใหบ้ริการชาวต่างชาติ 1.ประชุมคณะกรรมการและมอบหมาย ผู้รับบริการชาวต่างชาติมารับ 20,400                    เงินบ ารุง รพศ.สกลนคร นางรัตนา โทษาธรรม
ชาวต่างชาติในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลสกลนคร 1 ฉบบั ผู้รับผิดชอบ บริการมากขึน้ได้รับบริการ นางพศิมัย  กองทรัพย์
สกลนคร 2.บคุลากรมีสมรรภนะด้านภาษา 2.จัดท าแนวทางบริการชาวต่างชาติ ทีร่วดเร็ว มีประสิทธภิาพ นางสาลิกา  อุระภา

เวยีดนามและภาษาอังกฤษเพิม่ขึน้ 3.ประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่แนวทางปฏบิติั และพงึพอใจในบริการ
มากกวา่ร้อยละ 80 4.จัดประชุมเชิงปฏบิติัการเพิม่สมรรถนะ

บคุลากรด้าน
5.สรุปและประเมินผล

4 โครงการซ้อมแผนปฏบิติัการปอ้งกัน
 ร้อยละ ๙๐ บคุลากร กลุ่ทเปา้หมาย ๑.เสนอโครงการ ๑.แพทย์ พยาบาล 23,175                    เงินบ ารุง งานบริหาร
และแก้ไขปญัหาอัคคีภยัในอาคารทีม่ี ทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิม่ขึน้ ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนนิการโครงการ เจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลสกลนคร
ความเส่ียงภยั โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ๓.จัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภยัใหบ้คุลากร จ านวน ๑๐๐ คน

๔.สรุปและประเมินผล ๒.บคุลากรในองค์กรภาคีเครือข่าย
อปพร./สสจ.สน/ศปภ.จ.สน./มทบ.

3,336,505

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสกลนคร

ยุทธศาสตร์     (  ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่1
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
 แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ (Primayr Care Cluster) 
ยทุธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพตรวจรักษาและส่งเสริม

สุขภาพเคล่ือนที่อนามัยเรือนจ า
1.ผู้ต้องขังในเรือนจ าได้รับการตรวจสุขภาพตามชุดสิทธปิระโยชน์ 
100 %

1.ออกใหบ้ริการตรวจรักษาโรคทั่วไป /เร้ือรัง ผู้ต้องขังในเรือนจ า 17,280 บาท เงินบ ารุงโรงพยาบาล PCC ศสม.สุขเกษม

จงัหวดัสกลนคร ปงีบประมาณ  2562 2.ผู้ต้องขังที่เจบ็ปว่ยได้รับการรักษาทุกคน 2.บริการส่งเสริมสุขภาพจติและตรวจรักษาทางจติเวช จ านวน 2,095 คน

2 เยี่ยมบา้นผู้ปว่ยเชิงรุกแบบบรูณาการ (Home Visit & 
Home Health Care)

1. ผู้ปว่ยเตียง 3,4 ได้รับการเยี่ยมบา้น ร้อยละ 85 1. ส ารวจข้อมูลกลุ่มเปา้หมายในการเยี่ยมบา้น แยกประเภทผู้ปว่ยเตียง
 1,2,3,4

1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของคลินิกหมอ
ครอบครัวสุขเกษม

155,040  บาท เงิน UC PCC ศสม.สุขเกษม PCC ศสม.สุขเกษม

คลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม  
ปงีบประมาณ  ๒๕๖๒

2. ผู้ปว่ยเตียง 1,2,3,3,4 ได้รับการเยี่ยมบา้น ร้อยละ 100
2. ประสานทีมสหวชิาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ าบดั
 นักโภชนาการ นักจติวทิยา

2.ผู้ปว่ยเตียง 1,2,3,4

3. ผู้ปว่ยเตียง 3,4 ได้รับการเยี่ยมบา้นอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 3. จดัท าแผนปฏบิติัการออกเยี่ยมบา้น 3. ผู้ปว่ยที่ส่งต่อจากโปรแกรม Long Term Care
4. ประชาชนกลุ่มปกติได้รับการเยี่ยมบา้น ปลีะ 1 คร้ัง 4. ออกเยี่ยมบา้นตามแผน

5. สรุปผลการด าเนินงาน

3 4.1โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา PCC สุขเกษม 1.มีการประชุมคณะกรรมการ PCC 1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร Primary Care Cluster คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  30  คน 
10 คร้ัง

                                  6,000 เงินบ ารุงโรงพยาบาล
สกลนคร

PCC ศสม.สุขเกษม

4.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม้ีทักษะทาง  เดือนละ 1 คร้ัง บคุลากรวชิาชีพ จ านวน 20 คน
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 2.ประชุมเชิงปฎบิติัการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวใหก้ับทีมสห

วชิาชีพ 2เดือน/คร้ัง
2.ประชุมเชิงปฎบิติัการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวใหก้ับทีมสหวชิาชีพ 
เดือนละ 1 คร้ัง

4  โครงการตรวจตาผู้ปว่ย ๑.  ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา ๑. เขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณ ผู้ปว่ยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิก                                186,433 สปสช. PCC ศสม.สุขเกษม

 เบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวสุขเกษม  ปงีบประมาณ 
๒๕๖๒

อย่างน้อย  ๘๐ %  ๒. ประชุมทีมท างาน เพื่อก าหนดรูปแบบ กิจกรรมตรวจตา และชี้แจง
แนวทางในการตรวจตา

หมอครอบครัวสุขเกษมและเครือข่าย (กองทุนโรคเร้ือรัง)

๒.  ผู้มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้เข้าสู่ระบบการรักษา ๑๐๐ % 3. ใหค้วามรู้แก่ผู้ปว่ยเพื่อปอ้งกันภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา จ านวน 3,579 คน

4. ส่งผู้ปว่ยเข้ารับการตรวจตาตามวนัและเวลาที่ก าหนด

  - ออกใหบ้ริการถ่ายภาพจอประสาทตา ใน รพ.สต. เครือข่าย ในเดือน
 ธนัวาคม  ๒๕๖1โดยเวยีนเคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตาไปทุกรพ.สต.

- จดัทีมเวชปฏบิติัตาออกปฏบิติัหน้าที่ตามแผน
 -  ส่งผลภาพถ่ายจอประสาทตาใหแ้พทย์อ่าน
5. บนัทึกรายงานการตรวจตาในระบบคอมพิวเตอร์

6. รายงานผลการตรวจแจง้กลับเครือข่าย โดยการส าเนาแบบคัดกรอง
ตา แจง้เครือข่าย

7. นัดผู้ปว่ยที่ผิดปกติมาพบแพทย์ และรับการรักษา
8. สรุปรายงาน และประเมินผลโครงการ

5 โครงการอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ปงีบประมาณ ๒๕๖๒๑) มี อสค.ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบยีน อสค. ปงีบประมาณ ๑)จดัอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ๑) ผู้ดูแลกลุ่มผู้ปว่ยและกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรังในชุมชน 75,000                                 
๒๕๖๒  อ าเภอละ ไม่น้อยกวา่ ๕๗๐ คน ปงีบประมาณ ๒๕๖๒  อาสาสมัครประจ าครอบครัวที่มีกลุ่มดังนี้  ในครอบครัว กองทุนผู้ปว่ยนอก CUP เมืองสกลนครนายพลนาภา  นนสุราช
     - ญาติ/ผู้ดูแลผู้ปว่ย CKD  ระดับ ๓  ขึ้นไป / PPB สสอ.เมืองสกลนคร

   - ญาติ/ผู้ดูแลผู้ปว่ย LTC เตียง ๓ ,  เตียง ๔     นางวริิยา  นาคพันธ์
   - ญาติ/ผู้ดูแลผู้ปว่ย  DM  ที่มีภาวะแทรกซ้อน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีตามยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี ดา้นสาธารณสขุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 การพัฒนาระบบการดแูลผู้ปว่ย 1.ผู้ปว่ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน า้ตาล 1.จัดอบรมใหค้วามรู้กลุ่มผู้ปว่ยเบาหวานและ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม 42,000 กองทนุ NCD นายสุวพนัธุ ์ คะโยธา

เบาหวานและความดนัโลหิตสูง ในเลือดได้ดี(HbA1C <7) มากกวา่ ร้อยละ50 ความดันโลหติสูง โดยการจัดกิจกรรมฐานความรู้ ผู้ปว่ย  DM / HT  428 ราย รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
เพ่ือปอ้งกัน และชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน 2.ความดันโลหติสูง ความดันโลหติ ได้ดี เร่ือง ๓ อ ๒ ส และความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน / รพ.สต.เชียงเครือ 55,000 นางโสมนสั นามโพธิช์ัย
ปงีบประมาณ 2562 (BP<140 / 90 mmHg)มากวา่ร้อยละ60 ความดันโลหติสูงและภาวะแทรกซ้อน และชะลอไตเส่ือม ผู้ปว่ย  DM / HT  554 ราย รพ.สต.เชียงเครือ

3.ร้อยละผู้ปว่ย NCD ทีม่ีภาวะCKD 3 - 4มีอัตราการลดลง 2. การใหค้วามรู้โดยช่องทางส่ือต่างๆ เช่น รพ.สต.แมด 35,000 นางเพญศรี มานสิรณ์
  ของ eGFR <4ml/min/1.73m2 /yr.) มากกวา่ร้อยละ67 แผ่นพบั  โมเดล ผู้ปว่ย  DM / HT  532 ราย รพ.สต.แมด
4ร้อยละ  ของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน และ 3.กิจกรรมเพือ่พฒันาทกัษะการดูแลตนเองของผู้ปว่ย NCD รพ.สต.ทา่แร่ 53,200 น.ส.พมิพว์ดี   การุณ
โรคความดันโลหติสูงทีข่ึ นทะเบยีนได้รับการประเมิน ความเส่ียงต่อการเกิด  4.ตรวจติดตามระดับน า้ตาล และความดันโลหติ ผู้ปว่ย  DM / HT 877 ราย รพ.สต.ทา่แร่
โรคหวัใจและหลอดเลือด(CVD Risk) มากกวา่85 ในผู้ปว่ยทีค่วบคุมไม่ได้ รพ.สต.โนนหอม 25800 เนตรนภา พรหมสาขาฯ
5.ร้อยละ ของผู้ปว่ยเบาหวานและความดันโลหติสูงทีข่ึ นทะเบยีน   5.จัดท้าทะเบยีน ผู้ปว่ยทีค่วบคุมระดับน า้ตาล ผู้ปว่ย  DM / HT  200 ราย รพ.สต.โนนหอม
และมารับการรักษาในเขตพื นทีรั่บผิดชอบ มากกวา่ 90  และความดันโลหติได้ไม่ดี รพ.สต.ฮางโฮง 25,000 นางตรงศรณ์ ค้าทะเนตร
6.ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูงได้รับการคัดกรองไต มากกวา่ 90 6. ประเมินภาวะเส่ียง โรคหวัใจและ ผู้ปว่ย  DM / HT  563 ราย รพ.สต.ฮางโฮง
7.มีชมรมผู้ปว่ย NCD ในชุมชนทกุสถานบริการเครือข่าย หลอดเลือด(CVD Risk)ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง รพ.สต.ดงขุมข้าว 20,000 นายเกษมศักด์ิ วงศ์สีดา

อาย3ุ5 -60 ปี ผู้ปว่ย  DM / HT  150 ราย รพ.สต.ดงขุมข้าว
7.สร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง รพ.สต.หนองสนม 20,000 นางเพยีงใจ  ต้นนอ้ย
   ของผู้ปว่ย DM / HT ผู้ปว่ย  DM / HT  200 ราย รพ.สต.หนองสนม

รพ.สต.หนองปลานอ้ย 24,300 น.ส.เบญจมาศ สิมสาร  
ผู้ปว่ย  DM / HT 300 ราย รพ.สต.หนองปลานอ้ย
รพ.สต.ดอนแคน 15,000 นางพสิมัย  อุปรี
ผู้ปว่ย  DM / HT 150 ราย รพ.สต.ดอนแคน
รพ.สต.พงัขวา้ง 30,000 น.ส.บสุยมาศ กัลยสบาล
ผู้ปว่ย  DM / HT 300 ราย รพ.สต.พงัขวา้ง
รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี 66,400 นางกัลยรัตน ์ใจแนน่
ผู้ปว่ย  DM / HT 664 ราย รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
รพ.สต.ทบัสอ 30,000 นางสุนนัทา ประค้ามินทร์
ผู้ปว่ย  DM / HT 300  ราย รพ.สต.ทบัสอ

                                       รวมทั งสิ น 441,700
2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ปว่ยเบาหวานและ 1.ผู้ปว่ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน า้ตาล 1. เขียนโครงการเพือ่ขออนมุัติงบประมาณ 1. เจ้าหนา้ทีผู้่รับผิดชอบงาน NCD 215,000 กองทนุ NCD นางสุดาพร  นกุูลกิจ

ความดนัโลหิตสูง เครือขา่ยคลินิกหมอครอบครัวสุขเกษม ในเลือดได้ดี(HbA1C <7) มากกวา่ ร้อยละ50 2. จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่หารูปแบบการ  และทมีสหวชิาชีพ  จ้านวน 15 คน เครือข่ายPCC ศสม.สุขเกษม
 ปงีบประมาณ 2562 2.ความดันโลหติสูง ความดันโลหติ ได้ดี พฒันาระบบบริการและประชุมติดตามการพฒันาระบบการดูแลทกุ 2 เดือน2. แกนน้าในชุมชน อสม. ผู้น้าชุมชน  จ้านวน  100  คน ประกอบด้วย

(BP<140 / 90 mmHg)มากวา่ร้อยละ60 3. จัดอบรมใหค้วามรู้แก่แกนน้าในชุมชน อสม. ผู้น้าชุมชน ในเร่ืองความรู้เร่ืองโรค3. ผู้ปว่ยเบาหวาน/ความดันโลหติสูง  จ้านวน 1200  คน 1.ศสม.สุขเกษม

3.ร้อยละผู้ปว่ย NCD ทีม่ีภาวะCKD 3 - 4มีอัตราการลดลง และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ใหค้วบคุมระดับน า้ตาลในเลือดและ 2.รพสต.นาค้า

  ของ eGFR <4ml/min/1.73m2 /yr.) มากกวา่ร้อยละ67 ควบคุมระดับความดันโลหติ 3.รพสต.ลาดกะเฌอ

4ร้อยละ  ของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน และ 4. จัดอบรมใหค้วามรู้กลุ่มผู้ปว่ยเบาหวาน/ความดันโลหติสูง 4.รพสต.ดงมะไฟ

โรคความดันโลหติสูงทีข่ึ นทะเบยีนได้รับการประเมิน โรคหวัใจ ในเร่ืองความรู้เร่ืองโรคและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ใหค้วบคุม 5.รพสต.นาขาม

และหลอดเลือด(CVD Risk) มากกวา่85 ระดับน า้ตาลในเลือดและควบคุมระดับความดันโลหติโดยเจ้าหนา้ที ่รพ.สต. 6.รพสต.หนองไผ่

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

หนา้ที ่29



หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

5.ร้อยละ ของผู้ปว่ยเบาหวานและความดันโลหติสูงทีข่ึ นทะเบยีน 5. ออกใหบ้ริการในคลินกิเบาหวาน/ความดันโลหติสูง เดือนละ 1 ครั ง 

และมารับการรักษาในเขตพื นทีรั่บผิดชอบ มากกวา่ 90 ต่อสถานบริการ ( 5 ครั งx12 เดือน = 60 ครั ง)
6.ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูงได้รับการคัดกรองไต มากกวา่ 90 6. จัดบริการใน รพ.สต.เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของแกนน้าในชุมชน

7.มีชมรมผู้ปว่ย NCD ในชุมชนทกุสถานบริการเครือข่าย 7. ติดตามเยีย่มบา้นในรายทีม่ีปญัหาซับซ้อน
8. บนัทกึข้อมูลในระบบ JHCIS  และประเมินผลการด้าเนนิงาน

3 การพัฒนาระบบการดแูล 1.ผู้ปว่ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน า้ตาล 1. กิจกรรมการใหค้วามรู้โดยทมีสหวชิาชีพ  -ผู้ปว่ยDM 226,000 กองทนุ NCD นางสุกัญญา พรมภาพ
ผุ้ปว่ยเบาหวานและความดนั ในเลือดได้ดี(HbA1C <7) มากกวา่ ร้อยละ50 2.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยผู้ปว่ยในคลินกิ  2,216 คน ศสม. ร่มเกล้า
โลหิตสูง NODE ศสม.ร่มเกล้า 2.ความดันโลหติสูง ความดันโลหติ ได้ดี 3.กิจกรรมอาหารสาธติส้าหรับผู้ปว่ย  -ผู้ปว่ย HT

(BP<140 / 90 mmHg)มากวา่ร้อยละ60 4.จัดท้าส่ือ แผ่นพบั โมเดลอาหาร  3,439 คน

3.ร้อยละผู้ปว่ย NCD ทีม่ีภาวะCKD 3 - 4มีอัตราการลดลง 5. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจบคุคลต้นแบบการ
  ของ eGFR <4ml/min/1.73m2 /yr.) มากกวา่ร้อยละ67 ควบคุมระดับน า้ตาล ความดันดลหติ ได้ดี
4ร้อยละ  ของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน และ 6. กิจกรรมการใหค้วามรู้ผู้ปว่ยเพือ่ชะลอไตเส่ือม
โรคความดันโลหติสูงทีข่ึ นทะเบยีนได้รับการประเมิน โรคหวัใจ 7. กิจกรรมส่งเสริมทกัษะผู้ปว่ย เร่ืองโภชนบ้าบดั
และหลอดเลือด(CVD Risk) มากกวา่85 การใช้ยา อาหารเสริม  สมุนไพร
5.ร้อยละ ของผู้ปว่ยเบาหวานและความดันโลหติสูงทีข่ึ นทะเบยีน 8. อาหารสาธติเพือ่การชะลอไตเส่ือม
และมารับการรักษาในเขตพื นทีรั่บผิดชอบ มากกวา่ 90
6.ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูงได้รับการคัดกรองไต มากกวา่ 90
7.มีชมรมผู้ปว่ย NCD ในชุมชนทกุสถานบริการเครือข่าย

4 การพัฒนาคุณภาพระบบการดแูลผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง 1. ผู้ปว่ยเบาหวาน สามารถควบคุม 1. จัดตั งหอ้งเรียนโรคเรื อรัง ( DM/ HT) ผู้ปว่ยDM/HT 100,000 กองทนุ NCD นางภาสินนีชุพงษ์ไพบลูย์
(เบาหวาน /ความดนัโลหิตสูง) ระดับน า้ตาลได้ดี     - การใหค้วามรู้เร่ืองโรค / ภาวะแทรกซ้อน NODEราชภฏั/รพ.สกลนคร
เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน  - FBS 70 - นอ้ยกวา่130 มก/ดล.     - การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส.   7,551 คน

 - HbA1C นอ้ยกวา่ 7 %     - การสอนการใช้ยาฉีด INSULIN
    - การท้า SMBG

2. ผู้ปว่ยความดันโลหติสูง สามารถ     - การท้า SMBP
ควบคุมความดันโลหติ นอ้ยกวา่     - การใหค้วามรู้เร่ืองอาหาร / อาหารสาธติ
130/90 มม.ปรอท 2. จัดอบรมใหค้วามรู้ในกลุ่มทีไ่ม่สามารถควบคุม
                 ระดับน า้ตาลในเลือด /ระดับความดันโลหติ
                 3. การจัด CAMP ในกลุ่มทีม่ีระดับน า้ตาล
                  ในเลือดสูง /ความดันโลหติสูง
                  4. จัดกิจกรรม เพือ่นช่วยเพือ่น
                  5.  การตรวจคัดกรองเพือ่ค้นหาภาวะแทรกซ้อน
                  ตา ไต เทา้ สุขภาพช่องปาก
                  6. ประกวดบคุคลต้นแบบในการควบคุมระดับ
                  น า้ตาลในเลือด / ระดับความดันโลหติ
                  7. ติดตามระดับน า้ตาลในเลือด/ระดับความดันโลหติ
                  8. สรุปและประเมินผล

หนา้ที ่30



หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

5  ผลลัพท์การจัดการรายกรณี 1ผู้ปว่ยเบาหวานทีไ่ด้รับการจัดการ 1. ประเมินซักประวติั รวบรวมข้อมูล ผู้ปว่ยDM/HT 50,000 กองทนุ NCD นางภาสินนีชุพงษ์ไพบลูย์
ผู้ปว่ยเบาหวาน/ความโลหิตสูง มีระดับน า้ตาลในเลือดลดลง 2.วเิคราะหข์้อมูลภาวะสุขภาพ ประเมินปญัหา NODEราชภฏั/รพ.สกลนคร นางวาสนา แสนมหาชัย
ตอ่ระดบัน้ าตาลในเลือด ร้อยละ 50 3. วางแผนการจัดการรายกรณีตามสภาพปญัหา 7,551 คน
ระดบัความดนัโลหิตสูง 4. จัดท้าส่ือใหค้วามรู้ในการจัดการตนเอง เร่ือง

 โรงพยาบาลสกลนคร 2.ผู้ปว่ยความดันโลหติสูง ทีไ่ด้รับ การออกก้าลังกาย อาหาร การใช้ยารับประทาน

การจัดการ มีระดับความดันโลหติ ยาฉีดอินซูลิน อารมณ์ บหุร่ี  สุรา

ลดลง ร้อยละ 60 5.ประสานทมีสหสาขาวชิาชีพ และญาติร่วม
 ดูแลผู้ปว่ย
5. การบนัทกึข้อมูล / รวบรวมข้อมูล
6. วเิคราะหข์้อมูล

6 โครงการ NCD สัญจรสู่ชมุชน 1.ผู้ปว่ยเบาหวาน สามารถควบคุม 1.การออกใหบ้ริการNCD สัญจรสู่ชุมชนโดยทมี ผู้ปว่ยDM/HT 54,400 กองทนุ NCD น.ส.พมิพว์ดี   การุณ
ระดับน า้ตาลได้ดีไม่นอ้ยกวา่ สหวชิาชีพรพ.สกลนคร แพทย์ พยาบาลผู้จัดการ รพ.สต.ทา่แร่ รพ.สต.ทา่แร่
ร้อยละ 50 รายกรณี (NCM) เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร  900 คน

นกักายภาพบ้าบดั  นกัโภชนาการ 

2.ผู้ปว่ยความดันโลหติสูง สามารถ 2.จัดกิจกรรมแบบครบวงจรในหนว่ยบริการ

ควบคุมระดับความดับโลหติได้ดี (เจาะ Lab  พบแพทย์ พบพยาบาลผู้จัดการ 

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 รายกรณ๊ ตรวจรักษาโดยแพทย์ ใหค้้าแนะน้า
ด้านอาหารโดยนกัโภชนากร ใหค้้าแนะน้า
เร่ืองยา โดยเภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร

7 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา ๑. เขียนโครงการขออนมุัติงบประมาณ ผู้ปว่ยเบาหวานทีม่ารับ 86,370 กองทนุ NCD นางสุดาพร  นกุูลกิจ
ในผู้ปว่ย เบาหวาน คลินิกหมอครอบ ครัวสุขเกษม มากกวา่  80 % ๒. ประชุมทมีท้างาน เพือ่ก้าหนดรูปแบบ บริการทีค่ลินกิหมอครอบ PCC ศสม.สุขเกษม

ปงีบประมาณ 2562 ๒.  ผู้มีภาวะเบาหวานขึ นจอตาได้  กิจกรรมตรวจตา และชี แจง ครัวสุขเกษมและเครือข่าย  
เข้าสู่ระบบการรักษา 100 % แนวทางในการตรวจตา จ้านวน 1,450 ราย
ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองเทา้(Complete Foot Exam) 3. ใหค้วามรู้แก่ผู้ปว่ยเพือ่ปอ้งกันภาวะ
มากกวา่  90 % เบาหวานขึน้จอประสาทตา และภาวะแทรกซ้อนทางเทา้

4. ส่งผู้ปว่ยเข้ารับการตรวจตา/เทา้ ตามวนัและเวลาทีก่้าหนด
4.1 ออกใหบ้ริการถ่ายภาพจอประสาทตา/เทา้
ใน รพ.สต. เครือข่าย ในเดือน ธนัวาคม  ๒๕๖1
โดยเวยีนเคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา
ใน ศสม รพ.สต.(สุขเกษม,ดงมะไฟ

 ,หนองไผ่,นาขาม,นาค า,ลาดกะเฌอ)
 4.2 จัดทมีเวชปฏบิติัตาออกปฏบิติัหนา้ทีต่ามแผน
 4.3 ส่งผลภาพถ่ายจอประสาทตาใหแ้พทย์อ่าน
5.บนัทกึรายงานการตรวจตาในระบบคอมพวิเตอร์

หนา้ที ่31



หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

6. รายงานผลการตรวจแจ้งกลับเครือข่าย
โดยการส าเนาแบบคัดกรองตา แจ้งเครือข่าย 

7. นดัผู้ปว่ยทีผิ่ดปกติมาพบแพทย์ และรับการรักษา
8. สรุปรายงาน และประเมินผลโครงการ

8 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา 1. ประชุมทมีท้างาน เพือ่ก้าหนดรูปแบบ ผู้ปว่ยเบาหวานทีม่ารับบริการ 412,640 กองทนุ NCD นางวาสนา แสนมหาชัย
ในผู้ปว่ย เบาหวาน โรงพยาบาลสกลนคร มากกวา่  80 %  กิจกรรมตรวจตา และชี แจงแนวทางในการตรวจตา 6,800 ราย
ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ๒.  ผู้มีภาวะเบาหวานขึ นจอตาได้ 2. ใหค้วามรู้แก่ผู้ปว่ยเพือ่ปอ้งกันภาวะ

เข้าสู่ระบบการรักษา 100 % เบาหวานขึ นจอประสาทตา และภาวะแทรกซ้อนทางเทา้

ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองเทา้(Complete Foot Exam) 3.จัดหาอุปกรณ์ตรวจเทา้ (Monofilament)

มากกวา่  90 % 4. ส่งผู้ปว่ยเข้ารับการตรวจตา/เทา้ ตามวนัและเวลาทีก่้าหนด
4.1 ออกใหบ้ริการถ่ายภาพจอประสาทตา/เทา้
ใน รพ.สต. เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร
โดยเวยีนเคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา
 4.2 จัดทมีเวชปฏบิติัตาออกปฏบิติัหนา้ทีต่ามแผน
 4.3 ส่งผลภาพถ่ายจอประสาทตาใหแ้พทย์อ่าน
5.บนัทกึรายงานการตรวจตา/ เทา้ ในระบบคอมพวิเตอร์
6. รายงานผลการตรวจแจ้งกลับเครือข่าย 
โดยการส้าเนาแบบคัดกรองตา แจ้งเครือข่าย 

7. นดัผู้ปว่ยทีผิ่ดปกติมาพบแพทย์ และรับการรักษา
8. สรุปรายงาน และประเมินผลโครงการ

9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารดแูลรักษาผู้ปว่ย เบาหวานชนิด
ที่ 1 1.ผู้ปว่ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน า้ตาล 1.เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ปว่ยเบาหวานชนดิที ่1ทมีสหวชิาชีพ 6 คน 95,000 กองทนุ NCD น.ส.อรหทยั  สิทธจิักร

ในเลือดได้ดี(HbA1C <7) มากกวา่ ร้อยละ50 2.ใหบ้ริการผู้ปว่ยเบาหวานชนดิที ่1อย่างมีมาตรฐาน ผู้ปว่ยเบหวานพร้อมครอบครัว 4 คน

10 การพัฒนาคุณภาพ 1. Clinic NCD Plus คุณภาพ รพ. 1.จัดประชุมNCD Broad 6 ครั ง กรรมการ 40 คน 34,080 กองทนุ NCD นางมาลัย  ทพิจร
NCD Clinic Plus  และสถานบริการเครือข่าย 2.ออกติดตามเยีย่มเสริมพลังเครือข่าย 27 แหง่ คณะติดตามเยีย่มเสริมพลัง 4 คน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

11 พัฒนาระบบขอ้มลู ความครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเวลา 1. ประชุมชี แจงแนวทางระบบการรายงาน 1.สถานบริการสุขภาพ 1.อาหาร/อาหารวา่ง กองทนุ นายภวูนาถ  โพธชิัย
โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCD) ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื อรัง(NCD) ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื อรัง(NCD) แก่ผู้รับผิด เครือข่าย รพ.สกลนคร ประชุมชี แจงคณะท้างาน โรคเรื อรัง นางอัจฉราวดี บญุยสิริวงษ์
อ.เมอืงสกลนคร ป ี2562 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ชอบงานในสถานบริการสุขภาพ ในหวัข้อ จ้านวน 27 แหง่ 33 คนๆละ 100 บาทx1วนั (NCD) นายเทพพทิกัษ์ ดงภยูาว

การบนัทกึ การจัดส่งรายงาน การรวบ 2.ศูนย์ IT รพ.สกลนคร เปน็เงิน 3,300 บาท สปสช. นางมาลัย ทพิจร
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

รวมรายงานและการแสดงผลรายงานข้อมูล 3.ศูนย์ IT สสอ.เมือง 2.อาหาร/อาหารวา่ง ประ นางวาสนา แสนมหาชัย
ใน JHCIS, HMS, HDC สกลนคร ชุมติดตามคณะท้างาน
2. ประสานความร่วมมือกับศูนย์ IT หนว่ย 33 คนๆละ 100 บาทx1วนั
งาน รพ.สกลนครและ สสอ.เมือง ในการ เปน็เงิน 3,300 บาท
จัดท้าระบบรายงานและบนัทกึข้อมูล 3.อาหาร/อาหารวา่ง ประ
3.นเิทศ ก้ากับ ติดตาม รายเดือน ไตรมาส ชุมสรุปผลคณะท้างาน
ราย 6 เดือน และรายปี 33 คนๆละ 100 บาทx1วนั

เปน็เงิน 3,300 บาท
รวมทั งสิ น 9,900 บาท

12 จัดตัง้ชมรม เบาหวาน รพ.สกลนคร ป ี2562 1.ร้อยละ100 ของสถานบริการมีชมรมเบาหวาน 1.จัดตั งชมรมผู้ปว่ยเบาหวานใน รพ. ผู้ปว่ยเบาหวาน 100 คน 30,000                        กองทนุ NCD วาสนา  แสนมหาชัย
2.ผ่านเกณฑ์ประเมินClinic NCD Plus 2.จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 ครั ง/ปี

3.มีกิจกรรมชมรมอย่างต่อเนือ่ง

13 รณรงค์วนัเบาหวานโลก 1.จัดนทิรรศการ กิจกรรม ในสถานบริการโรงพยาบาลสกลนคร 1.จัดนทิรรศการ ผู้ปว่ยเบาหวาน 300 คน 30,000 กองทนุ NCD วาสนา  แสนมหาชัย
The Family and Diabetes  เพราะครอบครัวเปน็ส่วนส้าคัญ 2.จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในการรักษาเบาหวาน

14  พฒันาโปรแกรม ระบบการอนมุัติส่ังใช้ยาปฏชิีวนะ กลุ่มยาที่
ต้องมีการประเมินความเหมาะสมในการส่ังใช้ยา (Drug Use 
Evaluation : DUE)

 การมีโปรแกรมอนมุัติส่ังใช้ยาปฏชิีวนะ กลุ่มทีต้่องมีการประเมินความ
เหมาะสมในการส่ังใช้ยา

   ประสานศูนย์คอมพวิเตอร์ ในการเขียนโปรแกรมการอนมุัติใช้ยา
ปฏชิีวนะ กลุ่มทีต้่องประเมิน DUE

   ปริมาณการส่ังใช้ยาปฏชิีวนะกลุ่มทีต้่อง
ประเมิน DUE ลดลง (หนว่ยเปน็ DDD/100 วนั
นอน)

 -  - ภก.นพดล กิตติวราฤทธิ์

15  พฒันาโปรแกรม ระบบการควบคุม การส่ังยาทีห่า้มใช้ในหญิง
ตั งครรภ์

 การมีโปรแกรม ควบคุมการส่ังยาทีห่า้มใช้ ในหญิงตั งครรภ์    ประสานศูนย์คอมพวิเตอร์ ในการเขียนโปรแกรม ควบคุมการส่ังใช้
ยาทีห่า้มใช้ในหญิงตั งครรภ์

  การส่ังใช้ยาทีห่า้มใช้ในหญิงตั งครรภ ์= 0  -  - ภก.นพดล กิตติวราฤทธิ์

16 การปฐมนเิทศข้าราชการ/เจ้าหนา้ทีใ่หม่ เร่ืองการควบคุมการดื อ
ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ร้อยละของ ข้าราชการ/เจ้าหนา้ทีใ่หม่ ทีไ่ด้รับการปฐมนเิทศ เร่ือง RDU &
 AMR

การปฐมนเิทศข้าราชการ/เจ้าหนา้ทีใ่หม่     ข้าราชการ/เจ้าหนา้ทีใ่หม่ ได้รับการ
ปฐมนเิทศ เร่ือง RDU & AMR = 100%

 -  - ภก.นพดล กิตติวราฤทธิ์

17 โครงการปอ้งกันและควบคุมการดื อยาจุลชีพ 1.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการ 1.ทบทวนระบบบนัทกึ/เฝ้าระวงั 1.แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร 30,000                        เงินบ้ารุง รพศ.สกลนคร นพ.บญุมี  มีประเสริฐ
เชื อดื อยาต้านจุลชีพอย่างบรูณาการ การติดเชื อดื อยา และเจ้าหนา้ทีห่อ้งปฏบิติัการ คุณพงศ์ลดา  รักษาขันธุ์
AMR 2.ใหค้วามรู้แพทย์อินเทอร์ในการใช้ยา จ้านวน 250 คน ภก.นภดล
2.อัตราเชื อดื อยาในกระแสโลหติลดลง ต้านจุลชีพทีเ่หมาะสม
ร้อยละ 50% 3.ใหค้วามรู้กับพยาบาลและเครือข่าย

บริการโรงพยาบาลสกลนคร
ในการจัดการเชื อดื อยา
4.ประเมินผล
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

18 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ย    
แบบประคับประคอง โรงพยาบาลสกลนคร   
แต่งตั งคณะกรรมการทมีพฒันาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หนว่ยงานหอผู้ปว่ยใน และ OPD มี PCWN ครบ 100% 15,000                        กุสุมา
โรงพยาบาลสกลนคร และ แต่งตั ง PCWN ทกุหนว่ยงาน มะลิวรรณ
 แจ้งแนวทางในการด้าเนนิงานแก่บคุคลากร แพทย์ หวัหนา้หอผู้ปว่ย มีประชาสัมพนัธ ์ในwebsite โรงพยาบาล และ กุสุมา
พยาบาลดูแลแบบประคับประคองประจ้าหนว่ยงาน(PCWN) เพือ่ และปา้ยประชาสัมพนัธใ์นหอผู้ปว่ย มะลิวรรณ

 สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชนใ์นการดูแลแบบประคับประคอง

ในกลุ่มผู้ปว่ยระยะทา้ย ผู้ปว่ยมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ น
แจ้งเกณฑ์การวนิจิฉัยผู้ปว่ย Palliative โรงพยาบาลสกลนคร มีเกณฑ์ครบทกุหนว่ยงาน 100% มะลิวรรณ
พฒันาศักยภาพ PCWN   หวัหนา้หอผู้ปว่ย แพทย์  โดยใช้กระบวนการPCWN มีสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคอง > 80 % นพ.เกียรติศักด์ิ
แลกเปล่ียนเรียนรู้หนา้งาน  การจัดประชุมวชิาการ  ส่งอบรมเพิม่เติมหากมี มะลิวรรณ
 การจัดอบรมขึ น  
พฒันาศักยภาพบคุลากรในการส่ง LTC จ้านวนผู้ปว่ย Palliative ทีไ่ด้รับการ consult > 90 % มะลิวรรณ

ได้รับการส่งต่อในระบบ LTC  
เปน็พีเ่ลี ยง และใหค้้าปรึกษา แก่โรงพยาบาลในเครือข่าย และ node นพ.เกียรติศักด์ิ
ใหย้ืม Syringe Driver และ ประสานเครือข่ายในการติดตามเยีย่มบา้น 
พฒันาระบบการส่งและรับ consult โดยใช้ระบบ IT (ใช้โปรแกรม HMS)มีระบบส่งและรับ consult โดยใช้โปรแกรม HMS ส่งและรับ consult โดยใช้ระบบ IT มะลิวรรณ
และพฒันาระบบการเก็บข้อมูลตัวชี วดัโดยใช้ระบบ IT (ระบบ LAN) มีข้อมูลสถิติ และ ข้อมูลตัวชี วดัในระบบ LAN มีข้อมูลสถิติและข้อมูลตัวชี วดัในระบบ LAN
ติดตามการลงข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาในระบบ  e-clam Palliative สปสช.ร้อยละผู้ปว่ยสิทธบิตัรทอง cup เมือง ทีส่ามารถคีย์ > 80 % มะลิวรรณ

เรียกเก็บผ่านระบบ e-clam Palliative สปสช.  
19 โครงการUpdate Palliative Care Mangement 15,000                        

เครือข่ายจังหวดัสกลนคร

จัดตั ง node มีรพช.node  5  แหง่ นพ.เกียรติศักด์ิ,มะลิวรรณ
จัดประชุมวชิาการ พยาบาล PC   แพทย์ Intern เครือข่ายจังหวดัสกลนคร แพทย์ และพยาบาล PC ได้รับการพฒันาสมรรถนะ > 80 % นพ.เกียรติศักด์ิ,มะลิวรรณ

20 โครงการอบรมบรูณาการ พฒันาความรู้และเพิม่พนูทกัษาด้าน
การแพทย์แผนไทย ประจ้าปงีบประมาณ 2562

1. บคุลากรด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสกลนคร ได้รับการพฒันา
ความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ร้อยละ 90

จัดอบรมพฒันาความรู้และเพิม่พนูทกัษะ จ้านวน 4 เร่ือง ได้แก่
1. อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการนวดเปดิทอ่น า้นมในสตรีหลังคลอด
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
2. อบรมเชิงปฏบิติัการ การช่วยฟืน้คืนชีพผู้ปว่ยในภาวะฉุกเฉิน
3. อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่พฒันาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ใน
การนวดรักษาโรคออฟฟศิซินโดรมและไหล่ติด
4. อบรมเชิงบรูณาการการดูแลผู้ปว่ยมะเร็ง โมเดลวดัค้าประมง

เจ้าหนา้ทีแ่พทย์แผนไทยโรงพยาบาลสกลนคร
จ้านวน 35 คน

                        12,400 เงินบ้ารุง พทป.ชลธชิา ผ่องศาลา
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

21 โครงการพฒันามาตรฐานระบบบริการและถอดภมูิปญัญาหมอ
พื นบา้น อ้าเภอเมืองสกลนคร ประจ้าปงีบประมาณ 2562

1. หมอพื นบา้นในเขตอ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร เข้าร่วม
โครงการได้รับการพฒันาและถอดภมูิปญัญาหมอพื นบา้น ร้อยละ 80

1.วเิคราะหข์้อมูลหมอพื นบา้นและส้ารวจข้อมูลหมอพื นบา้นทีต่กหล่น
ใหค้รบถ้วนและสมบรูณ์
2.ถอดองค์ความรู้ภมูิปญัญาของหมอพื นบา้นเปน็ลายลักษณ์อักษร 
3.วเิคราะหอ์งค์ความรู้ภมูิปญัญาและน้ามาปรับใช้ในงานบริการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลสกลนครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
 27 แหง่

หมอพื นบา้นในอ้าเภอเมืองสกลนคร จ้านวน 80
 คน

                         9,600 เงินบ้ารุง น.ส.นนทธ์ชิา ทาปลัด

22 โครงการใหค้วามรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับ 1. การพฒันาระบบงานส้าคัญสู่การเปน็ 1. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบซีี ประชาชนจ.สกลนคร 250 คน 22,500 เงินบ้ารุง พว.กุสุมา เจริญโภคทรัพย์
อักเสบบซีีแก่ประชาชน ประจ้าป2ี562 โรงพยาบาล และเครือข่ายคุณภาพ 2. ตรวจยืนยันผลด้วย fibroscan พว.อุษา สุขพนัธ์

 และUltrasound พว.ปราณี พลเยีย่ม
3. ใหค้วามรู้และการปฏบิติัตัว พว.รพพีทัธ ์วฒันาธนะวฒัน์

 ไวรัสตับอักเสบบซีีแก่ประชาชน
23 โครงการพีช่่วยนอ้ง  ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ปว่ยทีม่ีกระดูกหกัไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาล

ระดับ M2 ลงไป ≥ 70
1. จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ"การดูแลผู้ปว่ยออร์โธปดิิกส์" 2 ครั ง แพทย์ พยาบาล และนกักายภาพบ้าบดั 

โรงพยาบาลเครือข่าย 60 คน* 2 ครั ง   = 120 
คน

                        15,300 เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร นางวไิลลักษณ์ วไิลพนัธ์

2. ติดตามและประเมินผลการปฏบิติัของโรงพยาบาลเครือข่าย นางวารีรัตน ์โทษาธรรม
24

การพฒันาศักยภาพบคุลากรในการดูแลผู้ปว่ยเด็กโรคปอดบวม
และเซพสิสโรงพยาบาลสกลนครและเครือข่าย

พยาบาลใน PCT กุมารเวชกรรมและเครือข่าย มีสมรรถนะการดูแลผู้ปว่ย
เด็กโรคปอดบวมและเซพสิส

1.จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ กการดูแลผุ้ปว่ยเด็กโรคปอดบวมและเซพ
สิส                               2. ประเมินสมรรถนะพยาบาลโดย 
E-learning

จัดประชุม 4 รุ่นพยาบาลจ้านวน รุ่นละ 50 คน 22,500 เงินบ้ารุง
PICU        พญ.ภารดา   พว. 
ไพลิน    พว.ใจญา     พว.
ภทัรภร

25 โครงการพฒันาบคุลากรการดูแลรักษาผู้ปว่ยเด็กโรคเลือดและ
มะเร็ง ส้าหรับ จนท.รพสกลนครและเครือข่าย

,-สมรรถนะการดูแลเด็กโรคเลือดและมะเร็ง        ,- มีแนวทางการดูแลเด็ก
โรคเลือดและมะเร็ง

ประชุมวชิาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย จ้านวน 200 คน 15,000 เงินบ้ารุง
กุมารเวชกรรม 3       พว.
กัลยารัตน์

26 โครงการพฒันาบคุลากรการดูแลรักษาผู้ปว่ยเด็กโรคหวัใจ ส้าหรับ
 จนท.รพสกลนครและเครือข่าย

,-สมรรถนะการดูแลเด็กโรคหวัใจอ         ,- มีแนวทางการดูแลเด็ก
โรคหวัใจ

ประชุมวชิาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย จ้านวน 200 คน 22,500 เงินบ้ารุง
กุมารเวชกรรม 3              
พว.กัลยารัตน์

27 โครงการพฒันาคุณภาพบริการ การดูแลผู้ปว่ยPeumonia with 
Sepsis ในแผนกอายุรกรรม

อัตราตายผู้ปว่ยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนดิ community - acq
1.จัดท้าCPG การดูแลผู้ปว่ย          2.ก้าหนดเกณฑ์การรับผู้ปว่ยใน
MICU,RCU,IMCU                   3.พฒันาสมรรถนะบคุลากร

แพทย์ พยาบาล 150 คน 30,000 เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร 
(ร่วมโครงการที ่31-32)

PCT อายุรกรรม         พญ.
นริศรา /คุณสุภตัตรา/คุณอิศ
รา

28 โครงการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในการประเมินก่อน 
เข้าสู่ภาวะวกิฤตในผู้ปว่ยPeumonia with Sepsis  กลุ่มงานอายุ
รกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิม่ขึ น ใหค้วามรู้ส้าหรับผู้เข้าร่วมประชุม พยาบาลวชิาชีพ 80 คน เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร PCT อายุรกรรม      นพ.ศิร
ยุสม/์คุณบญุรักษ์

29 โครงการพฒันางานสูติกรรม 75,000                        เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร พญ.สมใจ
30 โครงการพฒันาเครือข่ายพยาบาลด้านการตรวจประเมินการ

ท้างานของหวัใจด้วยการใช้เครืองอัลตราซาวด์เบื องต้น
  1. ร้อยละของพยาบาลทีผ่่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้
เคร่ืองอัลตราซาวด์ในการตรวจประเมินการท้างานของหวัใจเบื องต้น
มากกวา่หรือเทา่กับ 80

1.จัดอบรมเชิงปฏบิติัการการใช้เคร่ืองอัลตราซาวด์ในการตรวจ
ประเมินการท้างานของหวัใจเบื องต้น ส้าหรับพยาบาลในโรงพยาบาล
ชุมชน จ้านวน 60 คน  (แบง่เปน็ 6 รุ่น รุ่นละเวลา 5 วนั)

 โรงพยาบาลชุมชนทกุแหง่ในเครือข่ายโรคหวัใจ
จังหวดัสกลนครมีพยาบาลทีส่ามารถใช้เคร่ืองอัล
ตราซาวด์ในการตรวจประเมินการท้างานของ
หวัใจเบื อต้นได้อย่างนอ้ย โรงพยาบาลละ 2 คน

22,500                        นพ.ขชล ศรียายาง

หนา้ที ่35



หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

31 โครงการพฒันา และเสริมพลังเครือข่ายโรคหวัใจครบวงจรเพือ่
รับการประเมินคุณภาพรายโรค (PNC) (ยกมาจากป ี2561)

1.โรงพยาบาลจังหวดัทกุแหง่ในเขตบริการที ่8 ต้องผ่านการรับรองคุณภาพ
 PNC : STEMI

1.การจัดประชุมชี แจงแนวทางการประเมินรับรองรายโรคหวัใจ         
    2.เสริมสร้างพลังโรงพยาบาลชุมชนเพือ่เตรียมความพร้อมในการ
รับรองคุณภาพรายโรค                                                         
     3. เสริมสร้างพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพือ่เตรียมความ
พร้อมในการรับรองคุณภาพรายโรค

โรงพยาบาลสกลนครสามารถผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพรายโรคด้านการดูแลผู้ปว่ยโรค
กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute 
Coronary Syndrome) ภายในป ี2562

                        50,000 พญ.เจนจิรา สวสัดิมานนท์

32 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ปว่ยกลุ่มโรคหวัใจ เครือข่าย
 จังหวดัสกลนคร

1.บคุลากรทมีสหสาขาวชิาชีพมีความรู้ในการดูแลผู้ปว่ย และผู้เข้าอบรมมี
ความพงึพอใจมากกวา่ร้อยละ 80                                                 
              2. อัตราการตายนอ้ยกวา่ร้อยละ 10

1.จัดอบรมอบรมวชิาการเพือ่พฒันาศักภาพบคุลากรในการดูแลผู้ปว่ย
กลุ่มโรคหวัใจ                                                                    
      2.แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ปว่ยกลุ่มโรคหวัใจ (Interesting 
case)

โรงพยาบาลเครือข่ายทกุระดับมีศักยภาพในการ
ดูแลผู้ปว่ย

26,250                        นายแพทย์อภลัิกษณ์ พทิกัษ์นพกุล

33 โครงการพฒันาหอผู้ปว่ยต้นแบบการดูแลผู้ปว่ยวกิฤตโรคหวัใจให้
เปน็เลิศในเขตบริการที ่8

1.คุณภาพการดูแลผู้ปว่ยดีขึ น (อัตราการตาย อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน)                                       2.เปน็ต้นแบบการดูแล
ผู้ปว่ยวกิฤตโรคหวัใจ และเปน็แหล่งศึกษา ฝึกปฏบิติั และดูงานของ
โรงพยาบาลต่างๆ

1.การประชุมเพือ่วางแผนในการก้าหนดรูปแบบของหนว่ยงานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ                                                                       
       2.การอบรมเชิงปฏบิติัการบคุลากรตามรูปแบบ                     
             3. ทดลองใช้รูปแบบ                                               
                  4. การประเมินผลรูปแบบ

เปน็ต้นแบบการดูแลผู้ปว่ยวกิฤตโรคหวัใจ และ
เปน็แหล่งศึกษา ฝึกปฏบิติั และดูงานของ
โรงพยาบาลต่างๆ

                        33,750 นางนติยาภรณ์ จันทร์นคร     
   นางสาวทศันยี์ แดขุนทด

34 โครงการหวัใจสัญจรสู่เครือข่ายโรคหวัใจระดับหนว่ยบริการ 
(node) และจังหวดั (รพ.นครพนม ,รพ.บงึกาฬ ,รพร.สวา่งแดน
ดิน ,รพ.วานรนวิาส ,รพร.ธาตุพนม)

1.อัตราการตาย STEMI นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 1.จัดกิจกรรมหวัใจสัญจร เพือ่ใหค้วามรู้แก่ทมีสหสาขางิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปว่ย ตกลงระบบริการ ชี แจงแนวทางการดูแล
ผู้ปว่ยร่วมกัน                                                                     
       2.คัดกรองผู้ปว่ยกลุ่มโรคหวัใจเพือ่เข้าถึงการรักษาเฉพาะในเวลา
ทีเ่หมาะสม ซ่ึงจะช่วยลดอัตราการตาย

เพีอ่พฒันาระบบบริการผู้ปว่ยกลุ่มโรคหวัใจ
ร่วมกันในเครือข่ายทีเ่ปน็หนว่ยบริการขนาดใหญ่
 และโรงพยาบาลจังหวดั

22,500                        นพ.ขชล ศรียายาง

35 โครงการผ่าตัดหวัใจนอกเวลา พญ.ชนกพร
36 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่พฒันางานด้าน 1.ร้อยละของผู้ปว่ย 1.อบรมชี แจงโครงการแก่เจ้าหนา้ที่ 1.ผู้ปว่ยมะเร็งตับทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการ 150,000 เงินบ้ารุง คณะกรรมการ

การดูแลรักษาผู้ปว่ยมะเร็งทอ่น า้ดี เพือ่ถวายเปน็ มะเร็งทอ่น า้ดีและตับทีไ่ด้รับการรักษาโดย 2.ประสานกับแพทย์รพ.อุดรธานี ผ่าตัดอย่างปลอดภยัในระยะเวลาเหมาะสม SP OV&CCA
พระราชกุศล ประจ้าป ี2562 การผ่าตัดภายในระยะเวลา รพ.ศรีนครินทร์ในการผ่าตัดตับภายในเวลา 2.ผู้ปว่ยมะเร็งทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการใหย้า PCTศัลยกรรม

 4 wks>80% 3.ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ เคมีบ้าบดัปลอดภยัในระยะเวลาเหมาะสม PCTอายุรกรรม
3.ผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยรังษีรักษาอย่าง นางสุทธพิร
ปลอดภยัในระยะเวลาเหมาะสม นางวชิชุดา

37 โครงการคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ/่ไส้ตรง 1.จัดอบรมชี แจงแนวทางการออกประ 3,000 คน 1.ค่าอาหารกลางวนั เงินบ้ารุง SP.มะเร็ง
ด้วย FIT TEST ในอ้าเภอเมืองสกลนคร ชาสัมพนัธแ์ก่เจ้าหนา้ทีแ่ละอสม. 1.กลุ่มอายุ 50-70 ปี และอาหารวา่งในการ    ( งบสปสช. ) นพ.ธรีศักด์ิ
1.กลุ่มอายุ 50-70 ปี 2.คัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ 2.กลุ่มมีญาติสายตรงเปน็มะเร็ง จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ นพ.ณัฐวฒิุ
2.กลุ่มมีญาติสายตรงเปน็มะเร็งล้าไส้ใหญ/่ไส้ตรง หากมีผลผิดปกติจะได้รับการตรวจโดย ล้าไส้ใหญ/่ไส้ตรง เร่ืองโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่ นางแสงเดือน

ท้าcolonoscope และ Bx ไส้ตรงและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นางลัดดา
3.ลงทะเบยีนใน HDC เพือ่ปอ้งกันโรคการตรวจ นางเกษณีย์
4.ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ คัดกรองโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ/่ไส้ตรง คณะกรรมการSP.มะเร็ง

ประชาชน3,000คนX40บาท คณะกรรมการSP.
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

120,000 บาท วชิาการ สาขา
2.ค่าอาหารกลางวนัและ ศัลยกรรม
อาหารวา่งในการจัดอบรม
เชิงปฏบิติัการเร่ืองการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไส้ตรง โดยใช้ชุดตรวจFIT
TEST กลุ่มเจ้าหนา้ที่
สาธารณสุข รพ.สต.และ
ผู้ประสานงานในสสอ.เมือง
จ้านวน 24 คนX 100 บาท
2,400 บาท
3.ค่าตอบแทนพยาบาลวชิาชีพ
นวก.สาธารณสุข ในกิจกรรม
เชิงรุกทีเ่ปน็นโยบายเร่งด่วน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
การรณรงค์แก้ปญัหาสุขภาพ
ทีส้่าคัญและการรณรงค์การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไส้ตรง ทั งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ
คนละ 700 บาท จ้านวน 5 คน
รวม 10 ครั ง =  35,000 บาท
4.ค่าตอบแทนลูกจ้างและ
หนว่ยงานอื่นๆในกิจกรรม
เชิงรุกทีเ่ปน็นโยบายเร่งด่วน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
การรณรงค์แก้ปญัหาสุขภาพ
ทีส้่าคัญและการรณรงค์การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไส้ตรง ทั งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ คนละ300บาท
จ้านวน 1 คน รวม 10 ครั ง
3,000 บาท
5.ค่าชุดตรวจ FIT TEST
35 บาท x 3,000 คน
105,000 บาท
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

รวมทั งสิ น 265,400 บาท
38 โครงการรณรงค์การใหค้วามรู้และตรวจคัดกรอง 1.ผู้หญิงอาย3ุ0-60ปใีนพื นทีเ่ปา้หมาย 1.ประชุมชี แจงแนวทางการออกตรวจ 1.กลุ่มเปา้หมายมีความรู้และได้รับการ 112,500 PPA100,000 บาท ศูนย์ประสานงานโรคมะเร็ง

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล้าใส้ใหญ่ ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คัดกรองแก่เจ้าหนา้ที ่รพสน. คัดกรองมะเร็ง 5อันดับได้แก่มะเร็ง เงินบ้ารุง100,000บาท นพ.ธรีศักด์ิ
และทวารหนกั มะเร็งตับและมะเร็งปอดในพื นที่ 2.ผู้หญิงอาย3ุ0-70ปใีนพื นทีเ่ปา้หมาย รพสต.และอสม. เต้านม  มะเร็งปากมดลูก คณะกรรมการSP.
เปา้หมาย ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 2.ออกคัดกรองทีส่ถานอีนามัย  มะเร็งล้าใส้ใหญ่และทวารหนกั PCTศัลยกรรม

3.ผู้ชาย-ผู้หญิงอายุ 50ปขีึ นไปในพื นที่ 3.แปลผลและบนัทกึลงในทะเบยีนมะเร็ง มะเร็งตับ มะเร็งปอดในพื นทีเ่ปา้หมาย PCTอายุรกรรม
เปา้หมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง 4.ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ นพ.เกียรติศักด์ิ
มะเร็งล้าใส้ใหญ่และทวารหนกัด้วย นางพชัรา
การตรวจอุจจาระ
4.ผู้ชาย-ผู้หญิงอายุ 50ปขีึ นไปในพื นที่
เปา้หมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ตับและทอ่น า้ดีโดยการตรวจอุจจาระ

39 โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยมะเร็ง5 อันดับ 1.ประชุมชี แจงแนวทางการออกตรวจ 1.ผู้ปว่ยมะเร็งทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการ 37,500                        เงินบ้ารุง150,000บาท ศูนย์ประสานงานโรคมะเร็ง
(CPG Cancer )แบบไร้รอยต่อ 1.ร้อยละของผู้ปว่ยมะเร็งทีไ่ด้รับการรักษา คัดกรองแก่เจ้าหนา้ที ่รพสน.และรพช ผ่าตัดอย่างปลอดภยัในระยะเวลาเหมาะสม นพ.ธรีศักด์ิ

ด้วยการผ่าตัดภายใยระยะเวลา 4สัปดาห์ รพสต.และอสม. 2.ผู้ปว่ยมะเร็งทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการใหย้า คณะกรรมการSP.
≥80% 2.ออกนเิทศนติ์ดตามงานตามตัวชี วดั เคมีบ้าบดัปลอดภยัในระยะเวลาเหมาะสม PCTศัลยกรรม
2.ร้อยละของผู้ปว่ยมะเร็งทีไ่ด้รับการรักษา รพ.นครพนม รพ.บงึกาฬ และnode 3.ผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยรังษีรักษาอย่าง PCTอายุรกรรม
ด้วยเคมีบ้าบดัภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 3.จัดอบรมวชิาการจัดท้า CPG ปลอดภยัในระยะเวลาเหมาะสม นพ.เกียรติศักด์ิ
≥80% มะเร็ง 5 อันดับ 4.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ตอแสนปชก) นางพชัรา
2.ร้อยละของผู้ปว่ยมะเร็งทีไ่ด้รับการรักษา (c220.-c229)ลดลงร้อยละ5
ด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 5.อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด(ต่อแสนปชก)
≥80% (c340.-c349)ลดลงร้อยละ5
4.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ตอแสนปชก)
(c22.-c229)ลดลงร้อยละ5
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด(ต่อแสนปชก)ลดลงร้อยละ5(c330--c349)

40 โครงการสัญจรพีน่อ้งช่วยกันเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปว่ย 15,540 เงินบ้ารุง รพ.
โรคมะเร็งทอ่น า้ดี ( CCA)
1.วเิคราะหร์ะบบการดูแลผู้ปว่ย CCA ร้อยละของการ Refer  back โรค CCA >50 % นางสุทธพิร  วรบรรณากร
2. ประฃุมหารือในการพฒันาระบบการดูแลรักษาแก่ รพ.เครือข่าย ร้อยละของการ กลับมารักษาซ ้าในโรคเดิม CCA < 3% นางลัดดา  อุปพงษ์
นครพนม  สวา่งแดนดิน  วานร นางสุทธพิร  วรบรรณากร
3.ประสาน รพ.เครือข่าย ขอประชุมวชิาการเชิงปฏบิติัการ

4. เตรียมความพร้อมเพือ่ประชุมชี แจง นางสุทธพิร  วรบรรณากร
5.ไปประชุมรพ.เครือข่ายแต่ละแหง่ เพือ่หาแนวทางปฏบิติัร่วมกัน
6. ติดตามประเมินผลทกุ 1 เดือน
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

41 โครงการพฒันาการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมด้วยการ 18,225 เงินบ้ารุง รพ.
ส่องกล้อง Lapaloscope

กิจกรรม
1.วเิตราะหผู้์ปว่ยแผนกศัลยกรรมทีร่อผ่าตัด ระยะเวลารอคอย โรค ผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการผ่าตัดด้วยกล้องมีภาวะแทรกซ้อน < 3% ค่าวทิยากร 1200 นางสุทธพิร  วรบรรณากร
2.ประฃุมปรีกษาแนวทางแก้ไข ร้อยละของการ Re- operation หลังส่องกล้อง < 3% 1200 x6 ชม.=7200 นางลัดดา  อุปพงษ์
3.วางแผนการรักษาผ่าตัดโดยกล้อง Lapaloscope 7200 x 3 ครั ง=21,600 นพ.นสิิต  ตงศิริ
4.ประสานผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดด้วยกล้อง โรงพยาบาลราชวถิี สนบัสนนุ ค่าอาหาร 100 x 3=300 นพ.นสิิต  ตงศิริ
ศัลยแพทย์   -นพ.สะอาด ตรีพง์กรุณา  ค่าทีพ่กั 800x 3 วนั = 2400
                -นพ.อมฤต ตาลเศวต รวม = 24,300
5.ด้าเนนิการสาธติการผ่าตัด 3 ครั ง/ป ีธ.ค    มี.ค  ก.ค นพ.นสิิต  ตงศิริ
6.ประเมินผลการผ่าตัด/วเิคราะหค์วามคุ้มค่าคุ้มทนุ นางอรอนงค์  วงศ์มหาชัย

42 โครงการพฒันาการดูแลรักษาและผ่าตัดผู้ปว่ยมะเร็งทอ่น า้ดี 65,700
กิจกรรม

1.วเิคราะหภ์าระงานและจ้านวนผู้ปว่ย 360 ราย ร้อยละของผู้ปว่ยมารับการผ่าตัด  > 80% นางสุทธพิร  วรบรรณากร
2.ประชุมหาแนวทางด้าเนนิการ ร้อยละผู้ปว่ยผ่าตัด Re -operation <3% นางลัดดา อุปพงษ์
3.ประสานศูนย์มะเร็งทอ่น า้ดีและตับ(CASCAP) มหาวทิยาลัยขอนแก่น นพ.นสิิต  ตงศิริ
สนบัสนนุศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดทอ่น า้ดี /และรพ.เลิศสิน ทกุ 1เดือน

4.ติดตามประเมินผลทกุ 1 เดือน นางสุทธพิร  วรบรรณากร

43 โครงการผ่าตัดตับนอกเวลาราชการ นพ.นสิิต
44 โครงการคัดกรองต้อกระจกในเขตอ้าเภอเมือง 1. อัตราการคัดกรองวดัสายตาใน ผู้สูงอายุ 60 ปขีึ นไป ทีม่ีภาวะ 22,500 เงินบ้ารุง พญ. อโนชา อินทรพาณิชย์

สกลนคร และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายคือ ผู้สูงอายุ 60 ป ีขึ นไป มากกวา่หรือ VA <10/200  หรือ < 3 เมตร นางรัตนา โทษาธรรม
รพช. เต่างอย, โพนนาแก้ว,กุสุมาลย์ เทา่กับร้อยละ 75 / VA < 20/200  หรือ < 6 เมตร น.ส.วรรณา เหมะธลิุน
ปงีบประมาณ 2562 2. ผู้ปว่ย Blinding  cataract เจ้าหนา้ทีห่อผู้ปว่ยตา

ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก ใน 30 วนั 
มากกวา่หรือเทา่กับ ร้อยละ 85
3. ผู้ปว่ย Low  vision  cataract 
ได้รับการผ่าต้อกระจก ใน 90 วนั
ร้อยละ 80 

45 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรเครือข่าย ๑. จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกวา่ แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ เจ้าหนา้ที่ 27000 เงินบ้ารุง พญ. อโนชา อินทรพาณิชย์
จักษุวทิยา ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน หรือเทา่กับ  ๘๐ % ผู้รับผิดชอบงานโรคทางตาเครือข่าย นางรัตนา โทษาธรรม
ขึ นจอตา จังหวดัสกลนคร ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ๒. ระบบการประสานงาน/การส่งต่อ/ จังหวดัสกลนคร จ้านวน ๒๐๐ คน น.ส.วรรณา เหมะธลิุน

การดูแลผู้ปว่ยโรคทางตาอย่างต่อเนือ่ง เจ้าหนา้ทีห่อผู้ปว่ยตา
มากกวา่หรือเทา่กับ  ๙๐ %
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

46 1.โครงการผู้เสพ  ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบ้าบดั  รักษา 1.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดทีบ่้าบดัครบตามเกณฑ์ทีก่้าหนดของแต่ละ 1.เสริมสร้างความตระหนกัและ 1.ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ้าบดั
ฟืน้ฟลูดอันตรายจากยาเสพติด

37,500                        เงินบ้ารุงโรงพยาบาล น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

และฟืน้ฟ ู ติดตาม  และลดอันตรายจากยาเสพติดตามมาตรฐาน ระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ง 1 ป ี(Retention Rate) ภมูิคุ้มกันยาเสพติดทกุกลุ่มวยั   และติดตามดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ

2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้  ผู้เสพทีบ่้าบดัครบตามเกณฑ์ทีก่้าหนดของแต่ละ

2.เพิม่การเข้าถึงในการบ้าบดัฟืน้ฟู 2.ประชาชนได้รับการสร้างภมูิคุมกันและ
ปอ้งกันภยัยาเสพติด

ระบบหยุดเสพต่อเนือ่งหลังจ้าหนา่ยจากการบ้าบดั 3 เดือน การลดอันตรายจากยาเสพติด

( 3 month  Remission  rate ) 3.เพิม่ประสิทธภิาพการติดตาม
4.สร้างเสริมการบ้าบดัฟืน้ฟโูดยใช้
ชุมชนเปน็ศูนย์กลาง (CBTx)
5.มีระบบการส่งต่อทีม่ีประสิทธภิาพ

47 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปฏบิติังานทางด้าน 1.เกิดแนวทางการปฏบิตืังานทางด้าน 1. จัดกิจกรรม KM 1. นกัจิตวทิยา รพ.สกลนคร 15,000 เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร นพ.ขจรศักด์ิ วรรณทอง

สุขภาพจิต จิตเวช ยาเสพติด ของนกัจิตวทิยา   จิตวทิยาร่วมกัน เกิดเปน็มาตรฐาน 2. น้าเสนอผลการปฏบิติังานดูแลผู้ปว่ย 2. นกัจิตวทิยาทีป่ฏบิติังาน อ.เมือง วา่ทีร้่อยตรีไพรัช นภิานนัท์

เครือข่ายบริการสุขภาพที ่8    สกลนคร นส.ณัฏยา การรักษา

3. นกัจิตวทิยาทีป่ฏบติังาน ในเขต ฯ 8 นส.กมลมาศ บญุประเสริญ

รวมทั งสิ น 40 คน นส.มณีรัตน ์ ถนนทพิย์

48 กิจกรรมที ่1 พฒันารูปแบบการบริการผู้ปว่ย 1.ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพมี 1.ประชุมทมีเพือ่วเิคราะหแ์นวทางการบริการสุขภาพจิตในปทีีผ่่านมา 1.จนท.รพ.สต.cupเมือง 22,500 เงินบ้ารุง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
โรคซึมเศร้าและผู้ทีเ่ส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย การดูแลและเฝ้าระวงัปญัหาสุขภาพจิต  มีปญัหาและอุปสรรค วางแผนรูปแบบการบริการใหม่ สกลนครทีรั่บผิดชอบงาน นางจิราพร มณีปกรณ์
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 2.อบรม จนท.รพ.สน จนท.รพ.สต. อสม.ผู้น้าชุมชนสร้างความตระหนกัและสุขภาพจิต  27 แหง่

2.อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จไม่เกิน ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสุขภาพจิตและปญัหาสุขภาพจิต และทมีในโรงพยาบาลสกลนคร
6.3 ต่อประชากรแสนคน เพือ่ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มดี กลุ่มเส่ียง กลุ่มโรคซึมเศร้า 2.อสม.cupเมืองสกลนคร
3.ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึง และผู้ทีเ่ส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย ระบบเฝ้าระวงัและคัดกรอง   27 แหง่ๆละ 5 คน
บริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 70 ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าและผู้ทีเ่ส่ียงต่อการฆ่าตัวตายทกุกลุ่มวยั 3.ผู้น้าชุมชนทกุต้าบลใน
4.มีนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต 3.สนบัสนนุให ้ จนท.รพ.สน จนท.รพ.สต.  อสม.ในพื นที่Cup เมืองสกลนครเขต cupเมืองสกลนคร
(Promotion Program) มีการเฝ้าระวงั  ติดตามดูแลผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าและ   27 แหง่ๆละ 5 คน
 และปอ้งกันปญัหาสุขภาพจิต ผู้ทีเ่ส่ียงต่อการฆ่าตัวตายทกุกลุ่มวยัอย่างต่อเนือ่งและมีรูปแบบ
(Prevention Program)ในยุคดิจิทลั ทีช่ัดเจน 
ทีต่อบสนองต่อปญัหาและ 4.ประชุมทมีเมื่อมีผู้ฆ่าตัวตายส้าเร็จในชุมชนเพือ่ปรึกษา หาสาเหตุ
ความต้องการครองคลุมทกุกลุ่มวยั แนวทางแก้ไขร่วมกัน
5.ได้รูปแบบการบริการผู้ปว่ย 6.ติดตาม เปน็ทีป่รึกษา  ประเมินผล ทกุไตรมาส
โรคซึมเศร้าและผู้ทีเ่ส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

49 โครงการเร่งรัดการเข้าถึงบริการผู้ปว่ย 1.อัตราการผู้ปว่ยสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น 1.ประชุมเครือข่ายผู้ปฏบิติังานสุขภาพจิตเด็กเพือ่ชี แจงโครงการ 1.ผู้ปว่ยจิตเวชเด็กได้รับ 54,000 เงินบ้ารุง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
สุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น ได้รับการตรวจรักษาจากจิตแพทย์เด็กเพิม่ขึ น  และเตรียมการด้าเนนิงานเดือน กันยายน  ๒๕๖1  การตรวจรักษาโดยจิตแพทย์เด็ก นางจิราพร มณีปกรณ์
จังหวดัสกลนครโรงพยาบาลสกลนคร 2.อัตราการส่งต่อผู้ปว่ยจิตเวชลดลงกวา่ปทีีผ่่านมา 2.ประสานแม่ข่าย รพจ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 2.ลดการส่งต่อผู้ปว่ยจิตเวชเด็ก
ปงีบประมาณ๒๕๖๒ 3. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ปว่ย เพือ่ขอรับการสนบัสนนุจิตแพทย์เด็กมา 3.ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปว่ยสุขภาพจิตเด็ก

(ต่อเนือ่งจากปงีบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑) สุขภาพจิตเด็กเพิม่ขึ น  โดยเฉพาะ  ADHD ตรวจรักษาผู้ปว่ย เดือน ตุลาคม 2561 และวยัรุ่นมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

หนา้ที ่40



หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

3.ด้าเนนิงานตามโครงการ ขอรับการสนบัสนนุจิตแพทย์เด็ก การดูแลผู้ปว่ยสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นเพิม่ขึ น 

มาตรวจรักษาเดือนละ 2 ครั ง ๆละ 80 คน จ้านวน 18 ครั ง 
4.ประชุมกลุ่มใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลผู้ปว่ยสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น 
การใช้ยาจิตเวชเด็ก แก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปว่ยจิตเวชเด็ก   
จ้านวน 18 ครั งๆละ ๒๐ คน 

50 การอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง 1.ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวชทีน่้าส่งตาม 1.อบรม ฟืน้ฟคูวามรู้การดูแลผู้ปว่ยจิตเวชในภาวะฉุกเฉิน 1.จนท.รพ.สต.cupเมือง 22,500                        เงินบ้ารุง PCT  จิตเวชและยาเสพติด
การบริหารัดการผู้ปว่ยจิตเวชทีม่ีพฤติกรรม พรบ.สุขภาพจิตได้รับการดูแลตาม    ฝึกปฏบิติัการจัดการพฤติกรรมทีเ่ปน็ปญัหา สกลนครทีรั่บผิดชอบงาน นางพณิณรัฐ  ศรีหารักษา
ก้าวร้าวในชุมชน มาตรฐาน ร้อยละ 85 2.อบรมใหค้วามรู้  ขับเคล่ือน การบงัคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต 2551 สุขภาพจิต  24 แหง่

2.ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวชทีม่ีความ อย่างเปน็รูปธรรม โดยสนบัสนนุใหเ้กิดระบบการตัดสินใจในการรักษา 2.อสม.cupเมืองสกลนคร
เส่ียงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)ที่ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปว่ย   24 แหง่ๆละ 5 คน
ได้รับการรักษาและไม่ไปก่อคดี ร้อยละ5 3.พฒันาระบบการดูแลผู้ทีม่ีปญัหาสุขภาพจิต  เจ็บปว่ยทางจิตเวช 3.ผู้น้าชุมชนทกุต้าบลใน
3.ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวชในชุมชน ในเรือนจ้า เขต cupเมืองสกลนคร
ได้รับการดูแลจากผู้รับดูแลผู้ปว่ย 4.สนบัสนนุให ้จนท.รพ.สต.  อสม.ในพื นที่Cup เมืองสกลนคร 4.เครือข่าย อาสาสมัครกู้ชีพ
จิตเวช(Care Giver) ร้อยละ 70 มีการเฝ้าระวงั  ติดตามดูแลผู้ปว่ยจิตเวชรุนแรง  ยุง่ยาก ซับซ้อน อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

(SMI-V) ทีม่ีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงอย่างต่อเนือ่งและมี อปท. เขตอ้าเภอเมือง 24 แหง่ 
ระบบส่งต่อทีช่ัดเจน

51 การดูแลผู้ปว่ยจิตเวชเรื อรัง กลุ่มเส่ียง 1.อัตราการเข้าถึงบริการผู้ปว่ยโรค ทมีพีเ่ลี ยง ลงเยีย่มหนว่ยบริการโรงพยาบาลชุมชน ๑๗ แหง่ 300,000 บาท สปสช PCT  จิตเวชและยาเสพติด

(ทั งจังหวดัสกลนคร) จิตเภท ร้อยละ 74

1. เปน็ทีป่รึกษาด้านสุขภาพจิต พฒันาความรู้ ทกัษะในการตรวจรักษา ผู้ปว่ยจิตเวชเรื อรังกลุ่มเส่ียงและ

นางพณิณรัฐ  ศรีหารักษา
2.ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเภททีไ่ด้รับการ ดูแลผู้ปว่ยในโรงพยาบาลชุมชน ญาติ  และเจ้าหนา้ทีผู้่รับผิดชอบ
บ้าบดัรักษาแล้วมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ น 2. พฒันาช่องทางการติดต่อส่ือสารใหค้้าปรึกษา  เช่น เปน็ทีป่รึกษา งานสุขภาพจิต
ร้อยละ 40 ทางโทรศัพท ์ทาง Line 

3. ร่วมติดตามดูแลผู้ปว่ยทีบ่า้น

4.  ท้ากลุ่มบ้าบดั เช่น กลุ่มบ้าบดัแบบช่วยเหลือกันเอง (Self Help Group)
 ในกลุ่มญาติผู้ปว่ยจิตเภทกลุ่มใหค้วามรู้ (Educational group) 
กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ปว่ย  ญาติ  อสม. แกนน้าในชุมชน 
เร่ืองการดูแลผู้ปว่ยจิตเภท
การลงเยีย่ม รพ.สต. CUP เมืองสกลนคร
1. จัดท้าทะเบยีนผู้ปว่ยจิตเวชเรื อรัง และวเิคราะหส์ถานการณ์

การเข้าถึงและคุณภาพบริการ
2. ร่วมจัดท้าและดูแลเยีย่มบา้นผู้ปว่ยตามแผนการดูแลรายบคุคล

(individual care plane) ส้าหรับผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมาย
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

3. ท้ากลุ่มบ้าบดั เช่น กลุ่มบ้าบดัแบบช่วยเหลือกันเอง (Self Help 
Group) ในกลุ่มญาติผู้ปว่ยจิตเภทกลุ่มใหค้วามรู้ (Educational 
group) กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ปว่ย  ญาติ  อสม. แกนน้าในชุมชน 
เร่ืองการดูแลผู้ปว่ยจิตเภท

4. โดยประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น อปท. ผู้น้าชุมชน องค์กร
ศาสนา และร่วมดูแลผู้ปว่ยและครอบครัวอย่างเปน็องค์รวมทีบ่า้นและ
ประเมินทศันคติของชุมชน และสถานภาพด้านสังคมของผู้ปว่ยและ
ครอบครัว เพือ่การดูแลจัดการใหผู้้ปว่ยได้รับการยอมรับอยูใ่นสังคม/
ชุมชนได้

5. รวบรวมสรุปและรายงานผลการด้าเนนิงานแก่หนว่ยบริการประจ้า

52  โครงการพฒันาระบบบริการผ่าตัดวนัเดียวกลับ ร้อยละผู้ปว่ยทีเ่ข้าร่วมโครงการ มากกวา่ร้อยละ 15 37,500   
ประเมินความพร้อมในการเปดิใหบ้ริการในโรคหตัถการเพิม่ จ้านวนโรคหตัถการทีใ่หบ้ริการเพิม่ขึ น 1 โรคหตัถการ   พญ.รจนา
จาก 5 โรคหตัถการ    
 ชี แจงแนวทางในการด้าเนนิงานใหแ้พทย์ พยาบาล บคุลากร   พญ.รจนา
 และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องเพือ่เตรียมความพร้อมในการให้  สรรชนยี์
บริการผ่าตัดวนัเดียวกลับ 
 สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชนใ์นการใหบ้ริการผ่าตัด มีประชาสัมพนัธ ์ในwebsite โรงพยาบาล สรรชนยี์
วนัเดียวกลับ แก่ประชาชนทัว่ไปและผู้มารับบริการผ่าน และปา้ยประชาสัมพนัธห์นา้หอ้งตรวจ
ช่องทางต่างๆ ศัลยกรรมเด็กและศัลยกรรมผู้ใหญ่
พฒันาศักยภาพบคุลากร แพทย์ วสัิญญีแพทย์ จ้านวนบคุลากรได้รับการอบรมเพิม่เติม ครอบคลุมทกุสหสาขาวชิาชีพ เงินบ้ารุง รพ.
วสัิญญีพยาบาล และพยาบาล ในการ ใหบ้ริการผ่าตัด เกี่ยวกับการบริการผ่าตัดวนัเดียวกลับ อย่างงนอ้ยวชิาชีพละ 1คน/ปี
วนัเดียวกลับ โดยส่งอบรมเพิม่เติม หากมีการจัดอบรมขึ น  
พฒันาศักยภาพบคุลากรในบนัทกึข้อมูลในการใหบ้ริการ ข้อมูลเปน็ปจัจุบนั สรรชนยี์
ในระบบใหเ้ปน็ปจัจุบนั   
ติดตามข้อมูลในการเรียกเก็บค่ารักษาในผู้ปว่ยทีม่ารับ ร้อยละผู้ปว่ยทีส่ามารถเรียกเก็บค่ารักษา ร้อยละ 80  สรรชนยี์
บริการผ่าตัดวนัเดียวกลับใหเ้ปน็ปจัจุบนั ได้ภายในเวลาทีก่้าหนด  
ส่งเสริมใหม้ีการใหบ้ริการผ่าตัดวนัเดียวกลับ  พญ.รจนา
โดยเปน็พีเ่ลี ยง และใหค้้าปรึกษา แก่โรงพยาบาลในเครือข่าย สรรชนยี์
ประสานเครือข่ายในการติดตามเยีย่มบา้นและดูแลผู้ปว่ยหลังผ่าตัด มีการส่งข้อมูลในโปรแกรม  Long term care มากกวา่ร้อยละ 50  สรรชนยี์
 โดยส่งข้อมูลผู้ปว่ยในโปรแกรม Long term care   

53 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการวางแผน 1.อัตราการได้รับการดูแล 1.อบรม จนท.รพ.สกลนคร และรพ.ชุมชน 30,000 เงินบ้ารุง นพ.กิตติพศ ทศันบรรยง
จ้าหนา่ยผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อเนือ่งในผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 2.ฝึกปฏบิติัการดูแลผู้ปว่ย จ้านวน 200 คน นพ.ปยิะพงษ์  พาพทิกัษ์
เครือข่ายจังหวดัสกลนคร เตียง 3 เตียง 4 = 100% 3.ฝึกปฏบิติัการส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ยสู่ชุมชน นางประภสัสร สมศรี

2.อัตราการกลับมารักษาซ ้า
ภายใน 28 วนั < 1.5%
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หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

54 โครงการ การบริหารจัดการวณัโรค 1 . ค้นหาผู้ปว่ยวณัโรค ในกลุ่มเส่ียง 1 . ค้นหาผู้ติดเชื อวณัโรคในกลุ่มเส่ียง โดย cxr 6000 นางอัจฉราวดี บญุยสิริวงษ์
แบบครบวงจร CUP เมือง สกลนคร ใหค้รอบคลุม ร้อยละ 100 2. ขึ นทะเบยีนผู้ปว่ยวณัโรคใหค้รอบคลุม 256
ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 2. อัตราตายในผู้ปว่ยวณัโรคนอ้ยกวา่ 3. จัดอบรมใหค้วามรู้ผู้ปว่ยและผู้ดูแล 256 499,372.05 สป.สช

 ร้อยละ 5 4. สนบัสนนุค่าเดินทางเมื่อรับการรักษาครบ 256
3. อัตราการขาดยา  นอ้ยกวา่ ร้อยละ 3 5. จัดอบรมใหค้วามรู้  1ครั ง/ปี 100
4. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวณัโรค 6. ประชุมติดตามผลการด้าเนนิ'งานทกุ 3 เดือน 50
 วณัโรค รายใหม่ และกลับซ ้า 7. ติดตามส่งเสริมสุขภาพผู้ปว่ยรายใหม่ 1 ครั ง/เดือน 256
มากกวา่ ร้อยละ 90
5. บคุลากรได้รับการอบรมตามหลักสูตร
มาตรฐานงานวณัโรค

55 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและค้นหา 1 . ค้นหาผู้ปว่ยวณัโรคใหค้รอบคลุม 1 . ค้นหาผู้ติดเชื อวณัโรคในกลุ่มผู้ต้องขังโดย cxr 2200 228,680 สป.สช นางอัจฉราวดี บญุยสิริวงษ์
ผู้ปว่ยวณัโรค เรือนจ้าสกลนคร ร้อยละ 100 3. จัดอบรมใหค้วามรู้แกนน้าผู้ต้องขัง 50
ปงีบประมาณ ๒๕๖๒

56 โครงการพฒันาและปฏบิติัทางการพยาบาล 1.อัตราการปฏบิติัการแนวทางการ 1.วเิคราะหส์ถานการณ์  - พยาบาล ER 30,000                        เงินบ้ารุง รพศ.สกลนคร คุณพงศ์ลดา รักษาขันธุ์
เพือ่ควบคุมวณัโรค โรงพยาบาลสกลนคร พยาบาล >80% 2.พฒันาแนวทางปฏบิติัทาง  - พยาบาล OPD คุณณัฐวกิา  บญุเกิดรักษ์

2.อัตราส่งต่อ TB Clinic 100% การพยาบาล  - พยาบาลผู้ปว่ยใน คุณกมลวลัย์  ใครบตุร
3.ประชุมชี แจงแนวทางปฏบิติั  - บคุลากรในกลุ่มการพยาบาล
ทางการพยาบาล จ้านวน 400 คน
4.ทดลองใช้แนวปฏบิติัใน 13  - ผู้ปว่ยวณัโรคและญาติผู้ดูแล
หอผู้ปว่ย จ้านวน 90 คน
5.ประเมินผลในผู้ปว่ยและญาติ
6.ติดตามการส่งต่อ TB Clinic ในภาย

หนา้ที ่43



หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่ 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (   )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการพฒันาเครือข่ายส่งต่อจังหวดัสกลนคร 1. ค่า Ps เฉล่ียผู้ปว่ย Trauma ทีเ่สียชีวติ ในกลุ่มผู้ปว่ย ทีม่ีค่า   1. ฟืน้ฟ ูภาคทฤษฎี  200 คน 50,000 สสจ. พญ.ภญิญา

PS0.75–0.95 <  1 % 2.ฝึกปฏบิติัโดยจัดสถานการณ์เสมือนจริง คุณเมธาวนิี
2. จ านวนผู้ปว่ย EO ได้ตามเกณฑ์  ๓๐ นาท ี ≥ 80%

2 โครงการการฟืน้ฟคูวามรู้ และทกัษะ ในการดูแลผู้ปว่ย 1. ค่า Ps เฉล่ียผู้ปว่ย Trauma ทีเ่สียชีวติ   1. ฟืน้ฟ ูภาคทฤษฎี  200 คน 50,000 สสจ. พญ.ภญิญา
 Trauma ทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤตทีอ่ยูใ่นจุดเกิดเหตุ ในกลุ่มผู้ปว่ย ทีม่ีค่า PS0.75–0.95 <  1 % 2.ฝึกปฏบิติัโดยจัดสถานการณ์เสมือนจริง คุณเมธาวนิี
และในโรงพยาบาลส าหรับแพทย์พยาบาล 2. จ านวนผู้ปว่ย EO ได้ตามเกณฑ์  ๓๐ นาท ี> ร้อยละ70

3 โครงการการฟืน้ฟคูวามรู้ และทกัษะดูแลผู้ปว่ย 1.อัตราการตายของผู้ปว่ยวกิฤตใน 24 ชั่วโมง   <  12 %
1.อบรมรมฟืน้ฟคูวามรู้ใหก้ับแพทย์และพยาบาลในจังหวดัสกลนคร 200 คน 50,000 สสจ. พ.อภญิญา

ภาวะวกิฤตในโรงพยาบาล (ER Rally) 2.จัดท าโครงการ ER rally  1 คร้ัง/ปี คุณเมธาวนิี

3.ฟืน้ฟใูหค้วามรู้กับแพทย์และพยาบาลในจังหวดัสกลนคร 1 คร้ัง/ปี

4 โครงการอบรมฟืน้ฟคูวามรู้และทกัษะบคุลากร 1.ผู้ปว่ยวกิฤตสีแดง มาโดยระบบ EMS > 60% 1.อบรมรมฟืน้ฟคูวามรู้ใหอ้าสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเบือ้งต้น 2 คร้ัง/ปี 200 คน x 2 คร้ัง 30,000 เงินบ ารุง พ.เจนวธิ
 ณ จุดเกิดเหตุ ส าหรับ FR  2.ร้อยละความครอบคลุมของอปท.ทีม่ีบทบาทในการ 2.จัดท าโครงการ EMS rally  1 คร้ัง/ปี คุณเมธาวนิ/ี
ในเขตอ าเภอเมือง สกลนคร ด าเนนิงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับทอ้งถิน่หรือพืน้ที่

3.ฟืน้ฟใูหค้วามรู้กับประชาชนในเขตอ าเภอเมืองอย่างต่อเนือ่ง 1 คร้ัง/ปี คุณขวญัจิตร์
เครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (มีการเบกิจ่ายจริง) ≥ 80% 4.เก็บสถิติการใช้บริการ

3.ร้อยละการเสียชีวติผู้ปว่ย Severe Traumatic Brain Injury 
<20%

5 โครงการพฒันา ER โดยใช้ระบบ LEAN 1. ผู้ปว่ยเร่งด่วน และฉุกเฉินวกิฤต (สีแดง) ทีไ่ด้รับ  1. ใหค้วามรู้ จนท. ER 22,500 เงินบ ารุง พญ.ภญิญา
การคัดกรองถูกต้อง 100 % 2.ฝึกปฏบิติัจริงโดยแบง่เปน็กลุ่ม 40  x 3 รุ่น คุณเมธาวนิ ี/ คุณวภิา

2. จ านวนผู้ปว่ย EO ได้ตามเกณฑ์  6๐ นาท ี> ร้อยละ 70
6 โครงการพฒันาระบการบริหารจัดการข้อมูล 1.มีการจัดท า Trauma audit 12 คร้ัง/ปี 1. ใหค้วามรู้ 20 คน 37,500 เงินบ ารุง พ.อภญิญา

ผู้ปว่ยอุบติัเหตุใหไ้ด้มาตรฐาน 2. จ านวนผู้ปว่ยTrauma ESI 1 มีข้อบง่ชี้ผ่าตัด 2.ฝึกปฏบิติัจริงโดยแบง่เปน็กลุ่ม คุณเมธาวนิี
*ศึกษาดูงาน TEA ต้นแบบ สามารถผ่าตัดได้ตามเกณฑ์  6๐ นาท ี> ร้อยละ 70 3. ศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบ
*ปรับปรุงแผนการจัดการสาธารณภยั
*ประชุมTrauma audit 12 คร้ัง

*ประชุม SPTrauma and emergencyt 12 คร้ัง
7 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การช่วยพืน้คืนฉีพส าหรับ

พนกังานฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนกังานฉุกเฉินการแพทย์
 (CPR Training For EMT & AEMT

อบรมฟืน้ฟคูวามรู้และทกัษะใหพ้นกังานฉุกเฉินการแพทย์และเจ้า
พนกังานฉุกเฉินการแพทย์ เร่ืองช่วยการฟืน้คืนชีพผู้ปว่ยวกิฤตและ
ฉุกเฉิน

1.พนกังานฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 60
 คน                                 2.เจ้า
พนกังานฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 20 
คน

40,000 อื่นๆ คุณเมธาวนิ,ี / คุณขวญัจิตร

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสุข  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
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หน่วยงานรับผิดชอบ  ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (    ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วดั (KPI) กิจกรรมหลกั เป้าหมาย งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการบคุลากรโรงพยาบาลสกลนครสุขภาพ 1. กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองสุขภาพ 1. แลกเปล่ียนเรียนรู้ บุคลากรรพ.สกลนคร 21,000 เงินบ ารุงรพ. นางกฤษณา นาสูงชน

ดี ชีวีมีสุข "ลดเปลีย่นไซด์" รุ่นที่ 2 2.กลุ่มเป้าหมายมีรอบเอวและ BMI ลดลง 2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ที่มี BMI เกินมาตรฐาน

2 โครงการพัฒนาผู้น าทางการพยาบาล 1.วเิคราะห์อัตราก าลังแต่ละหน่วยงาน 35,5000 บาท เงินบ ารุง นางพรทิพย์
ในการบริหารงานอัตราก าลังทาง 2.ประเมินภาระงานในหน่วยงาน นางพรทิพย์
การพยาบาลอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน 3.ประชุมชีแ้จงหัวหน้าหน่วยงาน   นางพิศวง

ที่จะผสมผสานอัตราก าลัง 
4.จดัประชุมวชิาการเชิงปฏิบัติและ ร้อยละของหน่วยงานที่มี มากกวา่ร้อยละ 20  นางพิศวง
หัวหน้างานการ หัวหน้าหอผู้ป่วย Productivity< 120
5.ปฏิบัติการจดัสรรอัตราก าลังแนวใหม่ ร้อยละของการร้องเรียน น้อยกวา่ร้อยละ 2  นางพรทิพย์
6.ติดตามงาน/น าเสนอผลการด าเนินงาน  การดูแลผู้ป่วยทางคลินิก นางอรอนงค์
7.นิเทศติดตามอัตราก าลังปฏิบัติงาน นางอรอนงค์
ตามภาระงาน
8.ประเมิลผล ปรับปรุง นางอรอนงค์

3 โครงการสรรหาบคุลากรทางการพยาบาล  1. วเิคราะห์ ความต้องการอัตราก าลัง 1.ร้อยละจ านวนพยาบาลวชิาชีพใหม่รับเข้าปฏิบัติงาน พยาบาลวชิาชีพ 100 ราย 15,000 บาท เงินบ ารุง นางพรทิพย์ หอมเพชร
     - CVT รพ.สกลนครมากวา่ร้อยละ 80
     -Step down
     - หอผู้ป่วยจติเวช
     - ทดแทนลาออก

2. น าเสนอความต้องการอัตราก าลังที่
ประชุมกรรมการบริหาร รพ.
3. เขียนโครงการสรรหาอัตราก าลัง
4. ประชาสัมพันธท์างระบบ Lan Internet นางพิศวง  สวา่งวฒันา
5. ไปสรรหาที่สถาบันอุดมศีกษา คณะพยาบาล นางอรอนงค์ วงศ์มหาชัย
    - มหาวทิยาลัยนครพนม นางอรอนงค์ วงศ์มหาชัย
    -มหาวทิยาลัยขอนแก่น นางนิตยาภรณ์ จนัทร์นคร
    -มหาวทิยาลัยมห่าสารคาม

4 โครงการพัฒนาจติบริการbyสุริวภิา ข้อร้องเรียนไม่เกิน2คร้ัง/ป/ีหน่วยงาน บรรยายโดยวทิยากรรับเชิญ บุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร 14,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร คุณจไุรพรและคณะ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกวา่ ร้อยละ 80 % คุณสุริวภิา กุลตังวฒันา จ านวน300คน

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร
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หน่วยงานรับผิดชอบ  ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (    ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วดั (KPI) กิจกรรมหลกั เป้าหมาย งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

5 โครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เชิงปริมาณ บรรยาย / สาธติ / ฝึกปฏิบัติ แพทย์เพิ่มพูนทักษะชัน้ปีที่ ๑ 21,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร คุณพัชรินทร์ เลิศไธสงค์
ชัน้ปีที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒  - แพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ เข้าร่วมโครงการฯ และตอบข้อซักถาม มีความพร้อมด้านวชิาการ และ

   ครบตามก าหนดทุกคน หัตถการที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ ในพื้นที่

 - ร้อยละความพึงพอใจของแพทย์เพิ่มพูน
   ทักษะที่เข้าร่วมโครงการ > ร้อยละ ๘๐

6 โครงการประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก
ส าหรับพยาบาลวชิาชีพ (ต่อเนือ่งจากโครงการปี 60)

ร้อยละของพยาบาลวชิาชีพที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ≥ 
80 %

1.ให้ความรู้ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม,                      
         2.ประเมินสมรรถนะเฉพาะสาขา

พยาบาลวชิาชีพ 100 คน 21,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร คุณกุสุมา,คุณบุญรักษ์  
(กลุ่มการพยาบาล)

7-16 โครงการประชุมวชิาการประจ าปี 140,000                    เงินบ ารุง รพ.สกลนคร พรส.
๑.ทันตแพทย์และทันตบุคลากร มีองค์ความ ๑.จดัอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และแลกเปล่ียนทันตแพทย์ 26,040 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร ทพญ.สุพิชญา 
รู้ใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่น้อยกวา่ เรียนรู้ และทันตบุคลากร สิรชัยพงศ์กุล
ร้อยละ ๘๐ นางวราภรณ์ แก้วชนะ
๒.ทันตแพทย์ ทันตบุคลากรเข้าร่วมอบรม รพ.สกลนครและ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ80 รพช.จ านวน 
๓.ทันตแพทย์ ทันตบุคลากรมีความพึง ๑๐๐ ราย
พอใจต่อการจดัอบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐

18 โครงการประชุมพิจารณาประเมินผลงานวชิาการสาย
งานประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  และสายงาน
ประเภทวชิาการระดับช านาญการ พิเศษลงมา 
ประจ าปี 2562

 - เสริมสร้างความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
ให้แก่บุคลากรในสังกัดและเครือข่าย
- เสริมสร้างความผาสุกให้แก่
บุคลากรในองค์กร

ด าเนินการประชุมพิจารณา
ประเมินผลงานวชิาการแ
ละสรุปมติการพิจารณา
เพื่อด าเนินการแต่งต้ังฯ

บุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสกลนคร 
และเครือข่าย  
จ านวน 150 ราย

12,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร คุณจารุณี, คุณพีระ

19 โครงการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ 1.คลิปวดีีโอหรือสือการเรียนรู้ 1.จดัการอบรมแนวทางการจดัท า หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบ 16,800 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร นพ.สมนึก อภิวนัทนกุล
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ การพัฒนางานในโรงพยาบาล คลิปวดีีโอและส่ือการเรียนรู้ให้ งานพัฒนาบุคลากรจากทุก น.ส.ภนารัตน์  อวนพล

จ านวน 10 เร่ือง กลุ่มเป้าหมายคือหัวหน้างาน หน่วยงานจ านวน ๒๐๐ คน
2.หน่วยงานมีการจดัท าคลิป และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
วดีีโอหรือส่ือการเรียนรู้ ไม่น้อยกวา่ จากทุกหน่วยงาน จ านวน 200 คน
ร้อยละ 50 2.ทุกหน่วยงานจดัท าคลิปวดีีโอ

และส่ือการเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน
ภายในหน่วยงาน
3.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการการ

17 ประชุมวชิาการประจ าปีงานทันตกรรม
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หน่วยงานรับผิดชอบ  ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (    ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วดั (KPI) กิจกรรมหลกั เป้าหมาย งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

พัฒนาบุคลากรแนวใหม่
4.ประเมินผลการด าเนินโครงการ

20 โครงการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงบนหลัก ๑.มีโครงการพัฒนางานรายบุคลคล 1.โคชและผู้บริหารออกแบบ บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 500,000 บาท เงินบ ารุง รพ.สกลนคร นพ.พูลสวสัด์ิ  วงศ์วชิิต
การบริหารคนเก่ง (Talent ( IDP ) จ านวน ๒๐ โครงการ ปัจจยัส าหรับตัวชีว้ดัความส าเร็จ จ านวน 20 คน น.ส.ภนารัตน์  อวนพล
management Project ) ของTalent ผู้บริหารและคณะท างาน 

๒.มีโครงการพัฒนางานรายกลุ่ม 2. จดัต้ังคณะกรรมการเพื่อสรรหา  10 คน รวมเป็น 30 คน
( GDP ) จ านวน ๕ โครงการ และคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูงจ านวน ๒๐ คน
3.ด าเนินโครงการอบรมกลุ่มบุคลากร
สมรรถนะสูงที่ผ่านการคัดเลือก
4.ประเมินผลโครงการอบรม

21 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ 1. บุคลากรมีความรู้มากขึน้ในระดับดีมาก 1.เขียนโครงการ 1.เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานและ 14,420 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร เวชระเบียน
ถูกต้องของบุคลากรในเร่ืองการรับบริการ 2.เชิญวทิยากรจากหน่วยงาน คปภ สารสนเทศ

ผู้ประสบภัยจากรถ 3.เชิญบุลากรกลุ่มเป้าหมาย 2.เจา้หน้าที่ศูนย์จดัเก็บรายได้
4.จดัอบรมตามก าหนด 3.เจา้หน้าที่งานเวชระเบียนรพ.สาขา

4.ตัวแทนOPD/ER และหอผู้ป่วย
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน

22 โครงการปฐมนิเทศบุคลาการใหม่ 38,500 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร คุณสุกาญจนา (กลุ่มการพยาบาล)

23 โครงการอบรมฟื้นฟูวชิาการเร่ือง 1.จ านวนผู้เข้าอบรม 100% 1.ประชุมคณะกรรมการและมอบหมาย 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 14,000 เงินบ ารุงรพศ.สกลนคร นางรัตนา โทษาธรรม
การบริหารยาส าหรับพยาบาล 2.ความพึงพอใจต่อการจดัอบรม80% ผู้รับผิดชอบ ทางการพยาบาลในการบริหารยา นางสมาพร  เหิกขุนทด
โรงพยาบาลสกลนคร 3.บุคลากรผ่านการประเมินความรู้ 80% 2.ทบทวนระเบียบปฏิบัติการบริหารยา 2.เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยา

4.ผลคะแนนPost test >80% 3.จดัประชุมวชิาการเร่ือง การบริหารยา อย่างมีประสิทธภิาพครบถ้วน
ส าหรับพยาบาล ถูกต้องปลอดภัย
4.สรุปและประเมินผล

24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลใน
การบูรณาการพยาบาลในการบูรณาการการดูแลผู้ที่มี
 การใช้สารเสพติดในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โรงมะเร็งและ
โรคหัวใจ

1.อัตราหยุดเสพต่อเนือ่ง 3 เดือน (Remission  rate )  
ร้อยละ 80

1.ให้ความรู้แก่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจเกีย่วกับการดูแลผู้ป่วยที่ติด บุหร่ี 
สุราหรือสารเสพติดและการประเมิน

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ ที่ยังใช้สารเสพติด หยุดใช้ 
สารเสพติดอย่างต่อเนือ่งหลังจบ
โปรแกรมการบ าบัด 3 เดือน

10,000  บาท เงินบ ารุงโรงพยาบาล น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

2.ฝึกทักษะ BA,BI,Miเพื่อ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

3.มีระบบส่งต่อกรณีที่ประเมิน
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หน่วยงานรับผิดชอบ  ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (    ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วดั (KPI) กิจกรรมหลกั เป้าหมาย งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

หรือให้ BA,BI.MI แล้ว ยังเลิก
ไม่ได้หรือมีปัญหาส่งคลินิกยาเสพติด
4.ติดตามผลการปฏิบัติงานในคลินิก
โรคเร้ือรังโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

25 โครงการส่ือสารแนวทางปฏิบัติของระบบยา 
โรงพยาบาลสกลนคร

คะแนนเฉล่ียการประเมินระบบยารอบความดีความชอบ
ทั้ง 2 รอบการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย ≥ 18 คะแนนจาก
เต็ม 20 คะแนน ในทั้ง 2 คร้ังของการประเมินความดี
ความชอบ

จดัประชุมเน้นการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติระบบยาที่
ส าคัญส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบปฏิบัติของ
โรงพยาบาลสกลนครที่ก าหนดไว ้เพื่อให้ปฏิบัติเป็น
ระบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาล รวมถึงจดัท าส่ือเพื่อให้บุ
คลลากรตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหาความ
เส่ียงด้านยาที่เกิดขึน้ในโรงพยาบาลสกลนคร เช่น การ
จดัท าป้ายแขวน Monitor  HAD ,จดัหาหนังสือคู่มือ 
ADR-DI เป็นต้น

บุคลากรทราบและปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติของระบบยา
โรงพยาบาลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งและตระหนัก เห็นความส าคัญ และ
เฝ้าระวงัปัญหาความเส่ียงด้านยาที่
อาจจะเกิดขึน้ได้ในระบบยาของ
โรงพยาบาล มีคะแนนเฉล่ีย ≥ 18 
คะแนนจากเต็ม 20 คะแนน ในทั้ง 2 
คร้ังของการประเมินความดีความชอบ
 ปีงบ 2562

42,000 CLT ระบบยา

1.พยาบาลวชิาชีพเข้าอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้สูงร้อย
ละ 100

1.จดัอบรมฟื้นฟู และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้สูง
 (ALS) ส าหรับครู ก CPR   ( ระยะเวลา 1 วนั)

1.ครู ก.CPR จ านวน 60 คน

2.พยาบาลวชิาชีพผ่านสมรรถนะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขัน้สูงร้อยละ 100

2.จดัอบรมฟื้นฟูและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้สูง 
(ALS) ส าหรับพยาบาลวชิาชีพ (จ านวน 2 รุ่น 
ระยะเวลารุ่นละ 1 วนั)

2.พยาบาลวชิาชีพ จ านวน 700 คน

3.ผู้ช่วยเหลือพยาบาลล ผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงาน
ประจ าตึกผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้พื้นฐาน
ร้อยละ 100

3.จดัอบรมฟื้นฟูและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS)
 ส าหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจ าตึก 
(จ านวน 4 รุ่น ระยะเวลารุ่นละ 1/2 วนั)

3. ผู้ช่วยเหลือพยาบาล ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้และพนักงานประจ าตึกจ านวน 
400 คน

27 โครงการการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการเก็บและ
น าส่งส่ิงส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินหลังจากอบรม 
post test มากกวา่ร้อยละ 80

จดัการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการเก็บและน าส่งส่ิงส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์  
ผู้สนใจ รวมทั้งหมด 200 คน

10,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร น.ส.พัชรินทร์ กลุ่มงานพยาธิ

28 โครงการการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการเก็บและ
น าส่งส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธวิทิยากาย
วภิาค

ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังจากอบรม (post test) 
มากกวา่ร้อยละ 80

อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ แพทย์ พยาบาล และเจา้หน้าที่ที่
เกีย่วข้อง จ านวน 100 คน

3,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร พญ. วา่นป่า กลุ่มงาน
พยาธวิทิยากายวภิาค

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ26 49,000 นางลัดดา อุปพงษ์     
ทัศนีย์ แดขุนทด
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หน่วยงานรับผิดชอบ  ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (    ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วดั (KPI) กิจกรรมหลกั เป้าหมาย งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

29 โครงการจดัอบรมแลกแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนว
ทางการท าCASE CONFERENCE กับทีมสหสาขา
วชิาชีพ

๑.CASE ยุง่ยากซับซ้อนได้รับการดูแลแบบองค์รวม และ
ได้รับการช่วยเหลือโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ ร้อยละ๑๐๐

๑.อบรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่เร่ือง แนวทางในการให้
ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖ พ.ร.บ.ความรุนแรงใน
ครอบครัว ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

๑.เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
เจา้หน้าที่ ที่เกีย่วข้องในการให้บริการ
เด็ก และสตรีที่ถูก กระท ารุนแรงเข้าใจ
กฎหมาย และน ามาใช้ในการให้ค า 
ปรึกษาผู้รับบริการได้ถูกต้อง

๑๔,๔๐๐ บาท เงินบ ารุงโรงพยาบาล น.ส.นิชาพร  ศรีนุต

๒.เรียนรู้ทักษะและรูปแบบการท า
CASE CONFERENCE อย่างเป็น
มือออาชีพโดยทีมผู้เชีย่วชาญ

30 โครงการประชุมวชิาการเร่ือง การดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในเด็กประจ าปี 2562

จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย 150 คนมีความรู้ทักษะ
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

จดัประชุมวชิาการ การดูแลผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออก จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย 150 
คน

28,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร PCT กุมาร

31 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในการดูแล
ผู้ป่วยให้ยาเคมีบ าบัดผู้ป่วยมะเร็ง

พยาบาลมีความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึน้ 
100 %

1.ให้ความรู้       2.ฝึกปฏิบัติ พยาบาลวชิาชีพ 50 คน 6,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร PCT อายุรกรรม    พญ.
พรรณินทร์/คุณมยุเรศ

32 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร 1.ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 1.การบรรยายทางวชิาการ 1.หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน, 135,720 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร นพ.สมนึก อภิวนัทนกลุ
รายบุคคล (IDP) ส าหรับบุคลากรเครือขา่ย เวชกรรมสังคมและหน่วยบริการปฐมภูมเิครือขา่ย 2.การฝึกปฏิบัติ ของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ศูนย์CUPเมอืง
CUP เมอืงสกลนคร รพศ.สกลนคร ปี 2562 CUP เมอืงสกลนคร  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 3.กจิกรรมกลุ่มเพื่อสร้างพันธภาพที่ดี รพ.สกลนคร

ด้านการบริหารจดัการ ร้อยละ 80 4.การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ 2.ผอก.รพ.สต.,ผอก.ศสม.
2.ผู้ที่เขา้การอบรม มคีวามรู้ ความเขา้ใจ แสดงความคิดเห็น ผอก.ศบส.นาเวงและเครือขา่ย
กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรราย 5.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ CUP เมอืงสกลนคร
บุคคลและสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 40 คน
ที่องค์กรก าหนดไว ้ร้อยละ 80
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หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (    )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 80 บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย 1.เสนอโครงการ แพทย์ - พยาบาล 24,290 บาท เงินบ ารุงรพศ.สกลนครงานนิติกร รพศ.สกลนคร

ความเสี่ยงการเกิดคดีทางการแพทย์ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 2.ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการ เจา้หน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร
และความรูเ้รือ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน 3.จดัอบรมพัฒนาบุคลากร

4.สรุปและประเมินผล

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
คกก.ระบบสารสนเทศ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

2 โครงเตรียมความพร้อม และประเมินรับรอง
คุณภาพระบบสารสนเทศ

1. บุคลากรในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ HA IT 
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ HA IT 
มากกวา่ 90%   
1. โรงพยาบาลสามารถท าตามโครงการ HA IT 
ในขั้นที่ 1 >95 %

1. ศึกษาวเิคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนาตาม
โครงการ HA IT     
2. จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
3. รับการเยี่ยมประเมินและรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศ

เงินบ ารุง

ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบ GMP,
 HACCP

1. อบรมระบบคุณภาพ GMP, HACCP ให้กับบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้อง
2. น าความรู้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP ใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหารผู้ป่วย
3. ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพ GMP, HACCP

1. เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารผู้ป่วย
เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP
2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิต
อาหารให้กับผู้ป่วยมีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการได้รับอาหาร
ปลอดภัย

315,000 เงินบ ารุง

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ HA IT 
และน าไปใช้ในหน่วยงานและโรงพยาบาล
ได้
2. โรงพยาบาลผ่านการประเมินขั้นที่ 1 
ของโครงการ HA IT

235,200 เงินบ ารุง

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การหยั่งรู้ระวงัอันตราย 
KYT (Kiken Yoshi Training)

 - ทุกหน่วยงานมีผลงาน KYT อย่างน้อยเดือนละ
 1 เร่ือง

 - ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร 
ประสานวทิยากร สถานที่ ก าหนดวนั เวลา
 - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 - จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - ลงเยี่ยมหน้างาน
 - น าเสนอผลงาน KYT

ตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร 
หน่วยงานละ 2 คน จ านวน 100 
หน่วยงาน

41,020

3 โครงการประเมินและรับรองคุณภาพ GMP 
HACCP (โครงการสร้างระบบการวเิคราะห์
อันตรายและจดุวกิฤติที่ต้องควบคุมในการผลิต
อาหาร)
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หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (    )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

49,140

 - ประกวดผลงานคุณภาพ (R2R, CQI, นวตักรรม, เร่ืองเล่า
ดีดี) 
 - น าเสนอผลงาน Oral Presentation, Poster 
Presentation

39,900 เงินบ ารุง

5 โครงการการจดัการความรู้สู่บริการที่เป็นเลิศ  - บุคลากรระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/หัวหน้า
หอผู้ป่วย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามมารฐาน 
HA ใหม่ มากกวา่ร้อยละ 80

 - ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร 
ประสานวทิยากร สถานที่ ก าหนดวนั เวลา
 - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 - จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - ประเมินผลการประชุม

 - ผู้บริหารโรงพยาบาล/หัวหน้างาน/
หัวหน้าหอผู้ป่วย จ านวน 200 คน

14,000

26,320

เงินบ ารุง

6 โครงการรับการประเมินและรับรองคุณภาพซ้ า 
คร้ังที่ 3 (รอบที่ 2)

ผ่านการประเมินและรับรอง Re-accredutation 
คร้ังที่ 3

 - ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมรับการประเมินและรับรอง
 - จดัท าเอกสารคุณภาพส่งต่อทีมเยี่ยมประเมิน
 - รับการตรวจประเมิน
 - น าเสนอผลงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล, ตรวจ
เยี่ยมประเมิน
 - สรุปผลการตรวจประเมิน

หน่วยงานที่ติด Focus
- ทีมน าระดับสูง รพ.
 - PCT  8  PCT
 - CLT  11  CLT
 - งาน IC
 - กลุ่มงานพยาธวิทิยาคลินิก
 - กลุ่มงานเภสัชกรรม
 - หน่วยงานในโรงพยาบาลสกลนคร

เงินบ ารุง - หน่วยงานมีผลงาน R2R, CQI, นวตักรรม, เร่ือง
เล่าดีดี อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เร่ือง

8 โครงการพัฒนาผลงานคุณภาพ  - หน่วยงานมีผลงานที่ได้รับรางวลัประกวด
ผลงานจากภายนอก ระดับจงัหวดั ระดับประเทศ

 - วเิคราะห์หน่วยงาน ประเมินตนเองของ PCT, CLT, 
หน่วยงาน
 - น าปัญหา โอกาสพัฒนาของหน่วยงานมาพัฒนา
กระบวนการคุณภาพ
 - การเขียนผลงานคุณภาพ R2R, PDCA, CQI, นวตักรรม, 
เร่ืองเล่าดีดี

บุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร ทุก
หน่วยงาน

บุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร ทุก
หน่วยงาน

เงินบ ารุง

7 โครงการมหกรรมคุณภาพปี 2562
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หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (    )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ - บุคลากรทุกหน่วยงาน 43,260 เงินบ ารุง9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสกลนคร"

 - บุคลากรมีความตระหนัก
 - จ านวนอุบัติการณ์ที่ได้รับการบริหารจดัการ
เพิ่มขึ้น

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกระดับ
 - ชี้แจง Risk Register Program Risk
 - ฝึกปฏิบัติการส่งอุบัติการณ์
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หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ 
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คกก.ระบบ
สารสนเทศ

2 โครงการพัฒนาทักษะการแปลค าวินิจฉัยให้เป็น
 ICD

1.ได้คู่มือค าวนิิจฉัยและรหัส ICD รายห้องตรวจ 1. อบรมให้ความรู้ 1.เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 9,900 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร งานเวชระเบียน

2.สุ่มเวชระเบียนในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.2562 2.เจา้หน้าที่ศูนย์จดัเก็บรายได้
3.ลอกค าวนิิจฉัย และแปลเป็นรหัส ICD ตาม
แบบฟอร์ม

3.เจา้หน้าที่งานเวชระเบียนรพ.สาขา

4.จดัท ารูปเล่มค าวนิิจฉัย พร้อม ICD รายห้องตรวจ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 66 คน
3 โครงการพัฒนาการให้สิทธอิย่างมีคุณภาพ 1.ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบสิทธ ิ90 1.อบรมให้ความรู้ 1.เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 1,650 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร

2.ท าแบบฝึกหัด 2.เจา้หน้าที่ศูนย์จดัเก็บรายได้
3.ท ากิจกรรมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.เจา้หน้าที่งานเวชระเบียนรพ.สาขา

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 66 คน

42,000

เงินบ ารุง

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

1 โครงการ IT ยุค 4.0  - บุคลากรมีความรู้เร่ือง IT เพิ่มมากขึ้น  - ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการประชุม เตรียม
เอกสาร ประสานวทิยากร สถานที่ ก าหนดวนั เวลา
 - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 - จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - ประเมินผลการประชุม

 - ผู้บริหารโรงพยาบาล
 - ทีมน าโรงพยาบาล
 - talant manager
 - MMDP
 - หัวหน้าตึก/หัวหน้างาน
 - ทีม IT โรงพยาบาล

31,360

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพในโรงพยาบาล

1.โรงพยาบาลและหน่วยสถานบริการในเครือข่าย
มีข้อมูลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล >80%           
        2.โรงพยาบาลและหน่วยบริการใน
เครือข่ายสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ >90%  
                      3.ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้ระบบโปรแกรมมากกวา่ 80%

1.ออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล                    2.ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของ
โรงพยาบาล  3.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้
ประชาชนเปิดใช้งานดูสุขภาพของตัวเองได้           
       4.อบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจสอบข้อมูล
และการใช้โปรแกรม

1.โรงพยาบาลและเครือข่ายผ่านเกณฑ์
คุณภาพของข้อมูล       2.หน่วยงานใน
เครือข่ายโรงพยาบาลสามารถแลกเปล่ียน
ข้อมูลกันได้ตลอดเวลา                3.
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ของตัวเองได้ผ่านระบบ Internet โดยใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Moblile ต่างๆ

เงินบ ารุง
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หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ 
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

5
โครงการอบรมICD 10 & ICD-9CM และ DRG
 version 6

บุคลากรมีความรู้มากขึ้นในระดับดีมาก
1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

149,625
เงินบ ารุงและเงิน
ค่าลงทะเบียน

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

ก. จดัหาวทิยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
สรุปการวนิิจฉัยโรคตาม ICD 10 และ ICD-9-CM 
และDRGs Version 6

1.เจา้หน้าที่รพ.สกลนคร  จ านวน 300 คน 1.เงินบ ารุง  149,625
 บาท 2.
ค่าลงทะเบียน 
72,050 บาท

2.ท าหนังสือเวยีนแจง้กลุ่มเป้าหมาย แพทย/์
พยาบาล/เจา้หน้าที่เวชสถิติ ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล จงัหวดักาฬสินธุ ์มุกดาหาร อุดรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร   จ านวน
  480  คน

2. เจา้หน้าที่ข้างนอก 180 คน

3.ด าเนินการจดัการประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.สรุปโครงการ

6 อบรมฟ้ืนฟู ICD-9-CM และรหัสInstrument
1.ได้คู่มือค าวนิิจฉัยและรหัสหัตถการและรายการ
รหัส Instrument

1.เขียนโครงการ ท าหนังสือแจง้กลุ่มเป้าหมาย 1.จนท.ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 15,000 เงินบ ารุง ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2.ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 2.เจา้หน้าที่ศูนย์จดัเก็บรายได้

3.สุมเวชระเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 2561-เมษายน
 2562

จ านวน  60    คน

4.ลอกค าวนิิจฉัยหัตถการ และแปลเป็นรหัส 
ICD9CM ตามแบบฟอร์ม

5.ลอกรายการInstrument แปลรหัสเบิก 5 หลัก 
6.จบัคูรรหัสInstrument และ ICD9CM
7.จดัท ารูปเล่ม
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หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่14 :การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์     (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ ............................

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม ตวัชี้วดั (KPI) กิจกรรมหลกั เป้าหมาย งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการตน้กลา้วจิยัทางการพยาบาล 1.ร้อยละความพึงพอใจ อบรมเชงิปฏิบัติการ 3 ระยะๆละ 2วนั พยาบาลวชิาชพี รพ.สน 27,927 เงินบ ารุง น.ส.อไุรวรรณ ศรีดามา

ผู้เขา้รับการอบรม ≥ 80 1 การบรรยายและอภิปราย จ านวน 40 คน น.ส.ปิยนุช บุญกอง
2.จ านวนผลงานวจิยั 2 ฝึกปฏิบัติ และท ากจิกรรมร่วมกนั ทีมวทิยากร 3 คน
ที่ผยแพร่ ≥ 20 เร่ือง 3 ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

4 การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
5 ให้ค าปรึกษาโดยใชร้ะบบพี่เล้ียงด้านการวจิยั 

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

หนา้ที ่55



หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่15 :การพัฒนาคุณภาพระดบัหน่วยงาน
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการรับการประเมินการตรวจราชการ 1.รับฟังการสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน 1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ 49,000 เงินบ ารุง งานนโยบายและแผนงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรณีปกติระดับกระทรวงปีละ 2 คร้ัง 2.เจา้หน้าที่จาก สสจ.สกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร
3.ผู้อ านวยการ รพ./สสอ./ผอ.รพ.สต. 
ในจ.สกลนคร
4.เจา้หน้าที่ รพศ.สกลนคร

รวมทั้งสิ้น 200 คน
2.รับการนิเทศงานตาม Service plan 1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ 
จากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ 2.ประธาน/เลขา Service plan

3.เจา้หน้าที่จาก สสจ.สกลนคร
รวมทั้งสิ้น 50 คน

3.รับการนิเทศงาน RDU 1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ 
จากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ 2.ประธาน/เลขา Service plan RDU

3.เจา้หน้าที่จาก สสจ.สกลนคร
รวมทั้งสิ้น 30 คน

2 โครงการจัดประชุมสรุปผลงาน ปี 2562 100,000 เงินบ ารุง งานนโยบายและแผนงาน
 และจัดท าแผนยุทธศาตร์ ป2ี563 โรงพยาบาลสกลนคร

3 โครงการปรับปรุงแบบประเมินการบันทึก 1.คุณภาพการบันทึกการพยาบาล 1.วเิคราะห์แบบประเมินแบบเดิมเพื่อค้นหา มีแบบประเมินการบันทึกการ 23,380 เงินบ ารุงรพศ.สกลนคร นางรัตนา โทษาธรรม
ทางการพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มการพยาบาล หลังการพัฒนา .90% ปัญหาคุณภาพของแบบประเมินการบันทึก พยาบาลที่มีความเที่ยงตรง นางวภิา  แก้วเคน

2.ความพึงพอใจของผู้ใช้แบบประเมิน การพยาบาล และน่าเชื่อถือ
 >90% 2.สังเคราะห์องค์ประกอบทบทวนค้นควา้ต ารา

เอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
3.สร้างออกแบบประเมินการบันทึกการพยาบาล
4.ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
5.น ามาปรับปรุงแก้ไข
6.ทดลองใช้เคร่ืองมือ
7.วเิคราะห์ข้อมูล
8.น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

หนา้ที ่56



หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่15 :การพัฒนาคุณภาพระดบัหน่วยงาน
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

บริหารกลุ่มการพยาบาล
9.สรุปผลการด าเนินงาน
10.น าสู่การปฏิบัติการ

4 โครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จังหวัด
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตได้ตามเป้าหมาย 
รวมทั้งปี ๕๙ คร้ัง

๑. จดัท าโครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จงัหวดั
สกลนคร น าเสนอเพื่อพิจารณา

ประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงดีพร้อมจะ
บริจาคโลหิตใน ๑๘ อ าเภอ

130,000 เงินบ ารุง น.ส.จฑุารัตน์ ฤทธิฤ์าชัย

๒. สามารถจดัหาโลหิตบริจาคได้ตามเป้าหมาย 
คือ ๑๑,๗๕๐ ยูนิต ต่อปี

๒. ประสานงานกับเหล่ากาชาดจงัหวดัสกลนครและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนในโครงการฯ

๓. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามแผนด าเนินโครงการฯที่
ก าหนดไวใ้นแต่ละเดือน โดยออกรับบริจาคโลหิตเดือนละ 
๔-๗ คร้ัง หมุนเวยีนไปใน ๑๘ อ าเภอ ของจงัหวดัสกลนคร

5 โครงการความปลอดภัยทางรังสีส าหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับรังสี

1. บุคลากรวชิาชีพอื่นที่ใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีเข้า
ร่วมอบรม60%ของผู้เข้ารับการอบรม               
             2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกทุกข้อ 70% ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม

1 .จดัอบรมให้ความรู้โดยวทิยากรภายในโรงพยาบาล
สกลนคร 2. ท าแบบทดสอบ ก่อน-หลัง

บุคลากรโรงพยาบาลสกลนครที่ใช้เคร่ือง
ก าเนิดรังสี           จ านวน 50 คน

6,000 เงินบ ารุง รพ.สกลนคร งานรังสีวนิิจฉัย

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ๑.คณะกรรมการและผู้ปฎิบัติงานสามารถได้รับ ๑.อบรมให้ความรู้การให้บริการของศูนย์พึ่งได้ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๓๐

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ระบบบริการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระท า

24,500 เงินบ ารุงโรงพยาบาล น.ส.นิชาพร  ศรีนุต

ระบบบริการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี ความรู้ความเข้าใจในระบบบริการของศูนย์พึ่งได้ ๒.ศึกษาดูงานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลขอนแก่น รุนแรงให้มีประสิทธภิาพ นักสังคมสงเคราะห์
ที่ถูกกระท ารุนแรงประจ าปี ๒๕๖๒ ร้อยละ๑๐๐  และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร้อยละ๓๐
(ศูนย์พึ่งได้)โรงพยาบาลสกลนคร ๒.คณะกรรมการและผู้ปฎิบัติงานสามารถให-้ ๓.อภิปรายกลุ่มและถอดบทเรียนร้อยละ๔๐

ความช่วยเหลือและส่งต่อกับเครือข่ายได้
ร้อยละ๑๐๐
๓ผู้รับบริการสามารถเข้สถึงบริการอย่างรวดเร็ว
และมีมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐

7 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 20000 OPD บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

หนา้ที ่57



หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่15 :การพัฒนาคุณภาพระดบัหน่วยงาน
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
งาน ผู้ป่วยนอก

20000 OPD บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

9 โครงการประเมินความพึงพอใจและระยะเวลา ร้อยละความพึงพอใจผู้มารับ 1.เสนอโครงการ ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ 10000.00 เงินบ ารุงรพศ.สกลนคร งานผู้ป่วยนอก รพศ.สกลนคร
รอคอยเฉลี่ยปีงบประมาณ 2562 (2ครัง้/ป)ี บริการในงานบริการผู้ป่วย 2.ประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยที่มา ในโรงพยาบาลสกลนคร
งานผู้ป่วยนอก นอก ≥ 80 รับบริการในโรงพยาบาลสกลนคร ในเดือน มิถุนายน 2562 ถึง

กันยายน 2562 จ านวน
500 คน

10 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยไตวายเรือ้รัง

6000 คุณประเสริฐศิลป์ บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยDMเพ่ือ
ป้องกันการเกิดภาวะDKA

6000 คุณทัศนีย์ บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

12 โครงการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กป่วย กิจกรรมงานวนัเด็ก เด็กป่วยที่รับการรักษาใน รพ.สกลนคร 
จ านวน 100 คน

21,000 เงินบ ารุง
กุมารเวชกรรม 2            
     พว. วริาภรณ์

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการพยาบาลและแนวทางปฏิบัติ
ทางการพยาบาล (CNPG     โรคส าคัญตาม 
service plan และสาขา

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการมากกวา่ร้อยละ 80

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 2 คร้ังๆละ 2 วนั    -หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล            -
หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน       -
พยาบาลวชิาชีพ                        
จ านวน 140 คน

70,560 เงินบ ารุง นางเปล่งฉว ีสกนธรัตน์     
   กลุ่มการพยาบาล

 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาโครงการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและจดัท าแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาล(CNPG)     สาขาละ 1 เร่ือง

14 โครงการเพ่ิมทักษะประสิทธภิาพการบริหาร
เครือ่งมือแพทย์ที่ส าคัญ

10,000 เงินบ ารุง นางเปล่งฉว ีสกนธรัตน์     
   กลุ่มการพยาบาล

หนา้ที ่58



หน่วยงานรบัผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที ่15 :การพัฒนาคุณภาพระดบัหน่วยงาน
ยทุธศาสตร ์    (    ) P&P Excellence  (     )  Service  Excellence   (     ) People Excellence    (     )  Governance   Excellence    (     )  R8  Excellence    (     )  อ่ืน ๆ .................................................

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารประจ าปตีามยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ีดา้นสาธารณสขุ  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒   โรงพยาบาลสกลนคร

15 โครงการ  คืนของติดดาว
 ( Non over stock)

1.จ านวนหอผู้ป่วยไม่มีอุบัติการณ์วสัดุการแพทย์
ในสต๊อกหมดอายุ ร้อยละ 100%

1.แต่งต้ังกรรมการประเมินและมอบ
หมายหน้าที่รับผิดชอบ
2.ประสานหน่วยงานเป้าหมายเพื่อแจง้ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  เร่ืองการจดัการวสัดุทางการ
แพทย์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ งานพัสดุหน่วยจดัซ้ือจดั
จา้งและหน่วยจา่ยพัสดุ   หน่วยงาน/หอผู้ป่วยในกลุ่มการ
พยาบาล  
4.หน่วยงานส ารวจความต้องการสต๊อกเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์
5.ประกวดหน่วยงานที่ไม่มีวสัดุทางการแพทย์หมดอายุ และ 
ไม่มีวสัดุฯเกิน
สต๊อกที่หน่วยงาน และมอบประกาศนียบัตร 
6.สุ่มตรวจวสัดุทางการแพทย์หมดอายุและเกินสต๊อกโดย
คณะกรรมการ  

1.ไม่มีวสัดุอุปกรณ์หมดอายุในหน่วยงาน  
                               2.มีวสัดุ
อุปกรณ์ทางการ แพทย์เพียงพอพร้อมใช้ 
                       3.มีแนวทางการ
เบิกจา่ยวสัดุทางการแพทย์เหมาะสม

12,600 คุณเปล่งฉว ีสกนธรัตน์    
คุณวรกมล  บุราณสาร    
คุณไพลิน  นัดสันเทียะ   
และทีมงาน

16  โครงการวันพยาบาลสากล  ทุกหน่วยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวน 5 เร่ือง   - จดักิจกรรมนิทรรศการสดุดีมิสฟลอเรนส์ไนติงเกล จดั
แลกเปล่ียนเรียนรู้วชิาการพยาบาลที่เป็นเลิศ 14 สาขา

 บุคลากรในโรงพยาบาล จ านวน 200 คน 20,300 เงินบ ารุง  คณะกรรมการวชิาการ 
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