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เกณฑ์การปรับลดงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปี 2562
ด้วย ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้มานาเสนอแผนงานโครงการเป็นจานวนมาก ทาให้งบประมาณที่มี
ไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องมีการปรับลดงบประมาณลง โดยมีเกณฑ์การปรับลดงบประมาณลง ดังนี้
๑. ปรับตามนโยบายที่สาคัญ และ KPI
- PP & P Excellence
ประกอบด้วย 5 แผนงาน/12 ตัวชี้วัด
- Service Excellence
ประกอบด้วย 5 แผนงาน/28 ตัวชี้วัด
- People Excellence
ประกอบด้วย 1 แผนงาน/3 ตัวชี้วัด
- Governance Excellence
ประกอบด้วย 5 แผนงาน/12 ตัวชี้วัด
2. รายการที่ไม่ตัด คือ กรณีแผนงานที่ใช้งบประมาณต่ากว่า 15,000 บาท และ
Talent 500,000 บาท
3. PP Excellence + Service Excellence ตัดลดงบประมาณ 25%
4. People + Governance ตัดลดงบประมาณ 30%

แผนยุทธศาสตร์ CUP เมืองสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุม่ งานนโยบายและแผน
ศูนย์ประสานงานเครือข่าย CUP เมืองสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร

คำนำ
ตามที่ โรงพยาบาลสกลนครและเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองสกลนคร (CUP เมืองสกลนคร) ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ปีงบปะมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๘ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ของ
CUP เมืองสกลนคร ซึ่งได้มีความเห็นชอบร่วมกันจากหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนครและเครือข่ายที่จะขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ดังนัน้ จึงขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้แผนปฏิบัติการนี้ เป็นแนวทางในการปกิบัติงานและเป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

กลุ่มงานนโยบายและแผน / ศูนย์ประสานงานเครือข่าย CUP เมืองสกลนคร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

สำรบัญ
ลำดับ
1

เรื่อง
วิสยั ทัศน์, พันธกิจ, ค่ำนิยมองค์กร, กลยุทธ์ โรงพยำบำลสกลนคร

หน้ำ
1

Core Competency, จุดเน้นกำรพัฒนำ
2

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ปีงบประมำณ 2562 จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

3

แผนปฏิบตั กิ ำรทีเ่ สนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร ประจำปีงบประมำณ 2562

4

แผนปฏิบตั กิ ำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 2562

2
3 - 13

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Promotion Prevention & Protection Excellence

14 - 27

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ ( Service Exellence )

28 - 44

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บุคลากรเป็นเลิศ (People Exellence )

45 - 49

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Exellence)

50 - 59

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ ) โรงพยาบาลสกลนคร
วิสัยทัศน์ (VISION)
“เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนา เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและโรคหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมภิ าคอินโดจีน”

พันธกิจ (MISSION)
1. บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
2. บริการสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน
๓. พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ค่านิยมองค์กร (MOPH)
M : (Mastery) นายเป็นตนเอง : ทาตามบทบาทหน้าที่ให้ดี อีกทั้งส่วนรวม มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่
O : (Originality) : สร้างสรรค์, นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ, เร่งสร้างสิ่งใหม่ ทาให้ดกี ว่าเดิม : Innovation CQI
P : (People Centered) : ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง, ใส่ใจประชาชน : You Come First
H : (Humility) : อ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทอันดีงาม

ค่านิยมร่วม "ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาความสาเร็จ"
กลยุทธ์ (strategy) ๔ Excellence
1. P&P Excellence
2. Service Excellence
3. People Excellence
4. Governance Excellence

Core Competency :
๑. มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มภี าวะยุ่งยาก ซับซ้อน
๒. ให้บริการด้วยหัวใจที่มคี ุณธรรม

จุดเน้นการพัฒนา
๑. P&P Excellence : งานอนามัยแม่และเด็ก (กระตุ้นพัฒนาการเด็ก)
๒. Servcie Excellence : พัฒนาความปลอดภัยทางคลินิกโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
๓. People Excellence : พัฒนากาลังคน
๔. Govermance Exellence : พัฒนาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
หน ้าที่ 1

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
1. ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
( Promotion Prevention & Protection Excellence )

จำนวนงบประมำณที่ขอ

ผลกำรพิจำรณำ

ตัดลดงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

หมำยเหตุ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โครงการสัปดาห์นมแม่แห่ชาติ
โครงการจัดตั้งชมรมนมแม่โรงพยาบาลสกลนคร
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย ตามนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และจินตคณิต เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับไอคิว อาเภอเมืองสกลนคร ปีงบ 2562
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลสู่ชมุ ชน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

22,000
26,600
24,000

22,000
26,600
24,000

16,500
19,950
18,000

53,800

53,800

40,350

คุณพัชรินทร์ ติงมหาอินทร์
คุณพัชรินทร์ ติงมหาอินทร์
คุณพัชรินทร์ ติงมหาอินทร์
คุณปภาดา พิมมะรัตน์ /
คุณวนัสสุดา ศรีนา
คุณนิยะดา บุญอภัย

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่นสูงดีสมส่วน สมองดี อารมณ์ดี เขต cup เมืองสกลนคร ปี ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาทีม Line @ Teenfriend SNK โรงพยาบาลสกลนคร
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา "เพื่อนที่ปรึกษา"
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนาTo Be Number One ในโรงเรียน/ชุมชน
โครงการคัดกรองและแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติสาหรับเด็ก ป. 1 โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

104,250
14,600
61,560
45,000
30,000

104,250
11,600
61,560
45,000
30,000

78,188
11,600
46,170
33,750
22,500

คุณพรเพ็ญ/คุณวนัสสุดา
คุณนิยะดา บุญอภัย
คุณนิยะดา บุญอภัย
นายสมบูรณ์ กุดนอก
นพ.ปวีณ

50,000
100,000

50,000
100,000

37,500
75,000

55,000

55,000

41,250

คุณรัตนา/คุณไมตรี
คุณอภิญญา
บูรณาการรวม 19
นายณัฐพล มีพรหม
ใช้งบ สปสช. 605,500
นายณัฐพล มีพรหม
ใช้งบ สปสช. 119,100
นายณัฐพล มีพรหม/รพ.สต.
หนองปลาน้อย

แผนงำนที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)
กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กประถมวัย
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

ใช้งบ PPB 465,566

ปรับกิจกรรม
ย้ายมาจาก SP จักษุ

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยทำงำน
กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สงู อำยุ
11
12
13
14
15

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจาก โรงพยาบาลสู่ชมุ ชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุแบบองค์รวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ CUP เมือง จ.สกลนคร
โครงการดอกลาดวน
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารป้องกันผู้สงู อายุพลัดล้มในชุมชน
โครงการรับประเมินตาบลการดูแลส่งเสริมผู้สงู อายุระยะ ยาว (LTC ) ระดับเขต ปี2562

หน ้าที่ 3

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

แผนงำน / โครงกำร

ทันตสำธำรณสุขทุกกลุ่มวัย
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในโรงเรียนประถมศึกษาที่มที ันตาภิบาลประจา
17 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ตอ้ งขัง
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในโรงเรียนมัธยมศึกษา

19
20
21
22
23

แผนงำนที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ระดับอำเภอ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารแผนและบรูณาการงานบริหาร คปสอ.เมืองสกลนคร
โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการตามมาตรฐานสุขศึกษา
โครงการประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอาเภอ(DHSA)
โครงการบาบัดฟื้นฟูโดยใช้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx)ในชุมชนบ้านดงมะไฟ ตาบลขมิ้น อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชน CUP เมืองสกลนคร

จำนวนงบประมำณที่ขอ

ผลกำรพิจำรณำ

ตัดลดงบประมำณ

215,308
15,120

215,308
15,120

161,481
15,120

79,000
35,000
296,000

79,000
35,000
231,000

59,250
26,250
173,250

54,080

54,080

40,560

แผนงำนที่ 3 : กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ
24 โครงการควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ

25 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพตาบล
26 โครงการฝึกทักษะการออกกาลังกายสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน และให้ความรู้ในการป้องกันอาการกาเริบของ
โรคหอบหืด
27 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส ระยะที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทันตกรรม
ทันตกรรม
ทันตกรรม

สุขศึกษา
สสอ.เมือง
น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

30,000

22,500

ไม่ใช้งบประมาณ

ศูนย์Cupเมืองสกลนคร
ให้ปรับกิจกรรม
ใช้งบ ปปส.ภาค4 100,000

ขอใช้งบกองทุน NCD
113,300

คุณพงศ์ลดา/คุณกมลวัลย์
สุขศึกษา

25,000

25,000

18,750

สุขศึกษา

28 โครงการโรงพยาบาลสกลนครปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์ (การฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ)
29 โครงการโรงพยาบาลสกลนครเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์(การฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ)
30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารอ.เมืองสกลนคร ปี 2562

20,000

20,000

15,000

สุขศึกษา

10,000
37,600

37,600

28,200

31 โครงการป้องกันเด็กจมน้าในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยทีมผู้กอ่ การดี(Merit MakerTeam) คปสอ.เมือง
สกลนครปี 2562

46,860

46,860

35,145

หน ้าที่ 4

ไม่ปรับลด
ใช้งบสนับสนุนจาก
ส่วนกลาง

คุณณัฐพล มีพรหม
คุณวาสนา/คุณภาสินีนุช/
คุณอัจฉราวดี/คุณวิภา
พรรณ/คุณมาลัย

30,000

หมำยเหตุ

สุขศึกษา
งานป้องกันควบคุมโรค คป
สอ.เมืองสกลนคร
งานป้องกันควบคุมโรค คป
สอ.เมืองสกลนคร

ลาดับ 28 - 29 ยุบรวม
โครงการ

ปรับกิจกรรม

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
32 โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมการระบาด สาหรับSRRT อ.เมือง จ.
สกลนคร ปี 2562
33 โครงการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อ.เมืองจ.สกลนคร ปี 2562

จำนวนงบประมำณที่ขอ
91,260

ผลกำรพิจำรณำ
91,260

34 โครงการควบคุมโรคติดต่อในและรอบพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมืองสกลนคร ปี 2562

162,800

20,000

35 โครงการติดตามการรับบริการสร้างเสริมภูมคิ ุมกันโรคอย่างครบถ้วนในเด็ก 1-5 ปี

36,700

36,700

36 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคอุบัตใิ หม่ อุบัตซิ ้า

50,000

50,000

แผนงำนที่ 4 : กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
37 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สาหรับการบริการทุตยิ ภูมใิ นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข:คลินิกโรคจากการทางาน ระยะที๑่ ๒(โครงการต่อเนื่อง)
38 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สาหรับการบริการทุตยิ ภูมใิ นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข:คลินิกโรคจากการทางาน ระยะที๑่ ๒(โครงการต่อเนื่อง)
39 โครงการพัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติในโรงพยาบาลสกลนคร
40 โครงการซ้อมแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในอาคารที่มคี วามเสี่ยงภัย โรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร
รวม 40 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น
2. บริกำรเป็นเลิศ Service Excellence
แผนงำนที่ 5 : กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primayr Care Cluster)

ตัดลดงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
68,445
งานป้องกันควบคุมโรค คป
สอ.เมืองสกลนคร
งานป้องกันควบคุมโรค คป
สอ.เมืองสกลนคร
15,000
งานป้องกันควบคุมโรค คป
สอ.เมืองสกลนคร
27,525
คุณมาลัย,คุณภูวนาถ
37,500

คุณกฤษณา
27,200
30,900

20,400
23,175

1,849,638

1,628,838

1,228,309

1
2
3
4

โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่อนามัยเรือนจา
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเชิงรุกแบบบูรณาการ (Home Visit & Home Health Care)
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา PCC สุขเกษม
โครงการตรวจตาผู้ป่วย เบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวสุขเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

17,280

17,280

17,280

54,400

6,000

6,000

5

โครงการอบรมอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

120,300

หน ้าที่ 5

100,000

75,000

ใช้งบ สปสช.24,700

นพ.บุญมี มีประเสริฐ
คุณกฤษณา

27,200
30,900

หมำยเหตุ

นางรัตนา โทษาธรรม
งานบริหาร

PCC สุขเกษม
PCC สุขเกษม
PCC สุขเกษม
PCC สุขเกษม
สสอ.เมืองสกลนคร/ คุณวิริยา

ใช้เงินประกันสังคม
230,000
ใช้เงินประกันสังคม
300,000
ให้ปรับเพิ่มกิจกรรม

ไม่ปรับลด
ใช้เงิน UC PCC 155,040
ใช้งบกองทุน NCD
186,433

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

แผนงำน / โครงกำร
แผนงำนที่ 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (service plan)

จำนวนงบประมำณที่ขอ

ผลกำรพิจำรณำ

ตัดลดงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

หมำยเหตุ

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
6
7

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกัน และชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเครือข่าย PCC สุขเกษม

8

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผุ้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง NODE ศสม.ร่มเกล้า

คุณวาสนา/รพ.สต.เครือข่าย ใช้งบกองทุน NCD
441,700
คุณวาสนา/PCC สุขเกษม ใช้งบกองทุน NCD
215,000
คุณวาสนา/PCCร่มเกล้า
ใช้งบกองทุน NCD
226,000
คุณภาสินีนุช
ใช้งบกองทุน NCD
100,000
คุณภาสินีนุช/คุณวาสนา
ใช้งบกองทุน NCD 50,000

9

โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน /ความดันโลหิตสูง)เพื่อลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
10 โครงการผลลัพท์การจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน/ความโลหิตสูง ต่อระดับน้าตาลในเลือด ระดับความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลสกลนคร
11 โครงการ NCD สัญจรสู่ชมุ ชน

คุณวาสนา

ใช้งบกองทุน NCD 54,400

12 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวสุขเกษมปี2562

คุณวาสนา/PCC สุขเกษม

ใช้งบกองทุน NCD 86,370

12 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า ในผู้ป่วย เบาหวาน โรงพยาบาลสกลนครปีงบประมาณ
๒๕๖๒
13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 1
14 โครงการการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
15 โครงการแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCD)อ.เมืองสกลนคร ปี 2562
16 โครงการจัดตั้งชมรม เบาหวาน รพ.สกลนคร ปี 2562
17 โครงการรณรงค์วนั เบาหวานโลก
กำรป้องกันและควบคุมกำรดื้อยำด้ำนจุลชีพและกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล

คุณวาสนา

ใช้งบกองทุน NCD
412,640
ใช้งบกองทุน NCD 95000
ใช้งบกองทุน NCD 34080
ใช้งบกองทุน NCD 9,900
ใช้งบกองทุน NCD 30,000
ใช้งบกองทุน NCD 30,000

18 โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบการอนุมตั สิ ั่งใช้ยาปฏิชวี นะ กลุ่มยาที่ตอ้ งมีการประเมินความเหมาะสมในการ
สั่งใช้ยา (Drug Use Evaluation : DUE)
19 โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบการควบคุม การสั่งยาที่ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
20 โครงการการปฐมนิเทศข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ใหม่ เรื่องการควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
21 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาจุลชีพ

ภก.นภดล

น.ส.อรหทัย สิทธิจกั ร
คุณมาลัย
คุณมาลัย/คุณอัจฉราวดี
คุณวาสนา
คุณวาสนา

ภก.นภดล
ภก.นภดล
40,000
หน ้าที่ 6

40,000

30,000

นพ.บุญมี มีประเสริฐ

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

แผนงำน / โครงกำร
กำรพัฒนำระบบกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

จำนวนงบประมำณที่ขอ

ผลกำรพิจำรณำ

ตัดลดงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสกลนคร

20,000

20,000

15,000

23 โครงการ Update Palliative Care Mangement เครือข่ายจังหวัดสกลนคร

15,000

15,000

15,000

นพ.เกียรติศักดิ์,คุณกุสมุ า,
คุณมะลิวรรณ
นพ.เกียรติศักดิ์,คุณมะลิวรรณ

แพทย์แผนไทย
24 โครงการอบรมบูรณาการ พัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษาด้านการแพทย์แผนไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

12,400

12,400

12,400

พทป.ชลธิชา ผ่องศาลา

9,600

9,600

9,600

น.ส.นนท์ธชิ า ทาปลัด

30,000
20,400
30,000

30,000
20,400
30,000

22,500
15,300
22,500

นพ.ศิรยุสม์ /พว.กุสมุ า
วิไลลักษณ์ วิไลพันธ์
PICU พญ.ภารดา

20,000

20,000

15,000

30 โครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ สาหรับ จนท.รพสกลนครและเครือข่าย

30,000

30,000

22,500

31 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยPeumonia with Sepsis ในแผนกอายุรกรรม
32 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการประเมินก่อน เข้าสู่ภาวะวิกฤตในผู้ป่วยPeumonia with
Sepsis กลุ่มงานอายุรกรรม
33 พัฒนางานสูตกิ รรม (PNC)
กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำ หัวใจ
34 โครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลด้านการตรวจประเมินการทางานของหัวใจด้วยการใช้เครืองอัลตราซาวด์
เบื้องต้น
35 โครงการพัฒนา และเสริมพลังเครือข่ายโรคหัวใจครบวงจรเพื่อรับการประเมินคุณภาพรายโรค (PNC) (ยกมา
จากปี 2561
36 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ เครือข่าย จังหวัดสกลนคร

40,000

40,000

30,000

กุมารเวชกรรม 3 พว.กัลยา
รัตน์
กุมารเวชกรรม 3 พว.กัลยา
รัตน์
พญ.นริศรา สุนนท์
รวม31-32 เปลี่ยนชื่อ
นพ.ศิรยุสม์/คุณบุญรักษ์

100,000

100,000

75,000

พญ.สมใจ

30,000

30,000

22,500

นพ.ขชล

50,000

50,000

50,000

พญ.เจนจิรา

35,000

35,000

26,250

นพ.อภิลกั ษณ์

25 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการและถอดภูมปิ ัญญาหมอพื้นบ้าน อาเภอเมืองสกลนคร ประจาปี
งบประมาณ 2562
กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 5 สำขำหลัก
26 โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีซีแก่ประชาชน ประจาปี2562
27 โครงการพี่ชว่ ยน้อง
28 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมและ sepsis โรงพยาบาลสกลนครและ
เครือข่าย
29 โครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็ง สาหรับ จนท.รพสกลนครและเครือข่าย

หน ้าที่ 7

หมำยเหตุ

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
37 โครงการพัฒนาหอผู้ป่วยต้นแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจให้เป็นเลิศในเขตบริการที่ 8
38 โครงการหัวใจสัญจรสู่เครือข่ายโรคหัวใจระดับหน่วยบริการ (node) และจังหวัด (รพ.นครพนม ,รพ.บึงกาฬ ,
รพร.สว่างแดนดิน ,รพ.วานรนิวาส ,รพร.ธาตุพนม)
39 โครงการผ่าตัดหัวใจนอกเวลาราชการ
กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคมะเร็ง

จำนวนงบประมำณที่ขอ
45,000
30,000

40 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประจาปี 2562
41 โครงการคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วย FIT TEST ในอาเภอเมืองสกลนคร
42 โครงการรณรงค์การให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลาใส้ใหญ่และทวาร
หนัก มะเร็งตับและมะเร็งปอดในพื้นที่
43 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง5 อันดับ(CPG Cancer )แบบไร้รอยต่อ
44 โครงการสัญจรพี่น้องช่วยกันเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้าดี ( CCA)

200,000

ผลกำรพิจำรณำ
45,000
30,000

ตัดลดงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
33,750
คุณนิตยาภรณ์
22,500
นพ.ขชล
พญ.ชนกพร

200,000

150,000

คณะกรรมการSP OV&CCA

200,000

150,000

112,500

SP มะเร็ง
ศูนย์ประสานงานมะเร็ง

50,000
20,720

50,000
20,720

37,500
15,540

ศูนย์ประสานงานมะเร็ง
คุณสุทธิพร

45 โครงการพัฒนาการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมด้วยการส่องกล้อง Lapaloscope

24,300

24,300

18,225

คุณสุทธิพร

46 โครงการพัฒนาการดูแลรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี

87,600

87,600

65,700

คุณสุทธิพร

47 โครงการผ่าตัดตับและท่อน้าดีนอกเวลาราชการ

นพ.นิสติ

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำจักษุวทิ ยำ
48 โครงการคัดกรองต้อกระจกในเขตอาเภอเมืองสกลนคร และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายคือ รพช. เต่างอย,
โพนนาแก้ว,กุสมุ าลย์ ปีงบประมาณ 2562
49 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายจักษุวทิ ยา ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กำรพัฒนำระบบบริกำรบำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด
50 โครงการผู้เสพ ผู้ตดิ ยาและสารเสพติด ได้รับการบาบัด รักษาและฟื้นฟู ติดตามและลดอันตรายจากยาเสพ
ติดตามมาตรฐาน
51 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัตงิ านทางด้านสุขภาพจิต จิตเวช ยาเสพติด ของนักจิตวิทยาเครือข่าย
บริการสุขภาพที่ 8
กำรพัฒนำระบบบริกำรสำขำสุขภำพจิตและจิตเวช
52 โครงการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
53 โครงการเร่งรัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสกลนคร

หมำยเหตุ

30,000

30,000

22,500

พญ.อโนชา

36,000

36,000

27,000

พญ.อโนชา

50,000

50,000

37,500

น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

40,000

20,000

15,000

นพ.ขจรศักดิ/์ ว่าที่ร้อยตรี
ไพรัช

50,000
72,000

30,000
72,000

22,500
54,000

นางจิราพร มณีปกรณ์
นางจิราพร มณีปกรณ์

หน ้าที่ 8

ใช้งบ สปสช. 265,400

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
54 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการบริหารัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มพี ฤติกรรมก้าวร้าวในชุมชน
55 โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง
กำรพัฒนำระบบบริกำร one day surgery
56 โครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ
stroke
57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายจังหวัดสกลนคร
TB
58 โครงการ การบริหารจัดการวัณโรคแบบครบวงจร CUP เมือง สกลนครปีงบประมาณ ๒๕๖๒
59 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค เรือนจาสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
60 โครงการพัฒนาและปฏิบัตทิ างการพยาบาลเพื่อควบคุมวัณโรค โรงพยาบาลสกลนคร

แผนงำนที่ 7 : กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ
61 โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งต่อจังหวัดสกลนคร
62 โครงการการฟื้นฟูความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้ป่วย Trauma ที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่อยู่ในจุดเกิดเหตุและใน
โรงพยาบาลสาหรับแพทย์พยาบาล
63 โครงการการฟื้นฟูความรู้ และทักษะดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในโรงพยาบาล (ER Rally)
64 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะบุคลากร ณ จุดเกิดเหตุ สาหรับ FR ในเขตอาเภอเมือง สกลนคร
เครือข่ายระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
65 โครงการพัฒนา ER โดยระบบ Lean
66 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยอุบัตเิ หตุให้ได้มาตรฐาน
67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การช่วยพื้นคืนฉีพสาหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ (CPR Training For EMT & AEMT)
รวม 67 โครงกำรงบประมำณทั้งสิ้น
3. บุคลำกรเป็นเลิศ People Excellence
แผนงำนที่ 10 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
1 โครงการบุคลากรโรงพยาบาลสกลนครสุขภาพดี ชีวมี สี ขุ "ลดเปลี่ยนไซด์" รุ่นที่ 2
2 โครงการพัฒนาผู้นาทางการพยาบาลในการบริหารงานอัตรากาลังทางการพยาบาลอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน

จำนวนงบประมำณที่ขอ
30,000

ผลกำรพิจำรณำ
30,000

ตัดลดงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
22,500
นางพิณณรัฐ ศรีหารักษา
นางพิณณรัฐ ศรีหารักษา

50,000

50,000

37,500

พญ.รจนา

40,000

40,000

30,000

นพ.กิตติพศ/นพ.ปิยะพงษ์/
พว.ประภัสสร สมศรี

40,000

40,000

30,000

40,000

40,000

30,000

30,000
50,000

30,000
50,000

22,500
37,500

1,890,000

1,731,300

1,326,045

30,000
70,000

30,000
50,000

21,000
35,000

หน ้าที่ 9

หมำยเหตุ
ใช้งบ สปสช.300,000

คุณอัจฉราวดี
คุณอัจฉราวดี
คุณพงศ์ลดา รักษาขันธุ์
คุณณัฐวิภา บุญเกิดรัมย์
คุณกมลวัลย์ พรหมอุดร

งบ สปสช. 499372.05
งบ สปสช.228680
ให้เปลี่ยนชื่อ

พญ.อภิญญา,คุณเมธาวินี
พญ.อภิญญา,คุณเมธาวินี

ใช้งบ สสจ.
ใช้งบ สสจ.

พญ.อภิญญา,คุณเมธาวินี
พญ.อภิญญา,คุณเมธาวินี

ใช้งบ สสจ.50000

พ.ญอภิญญา, คุณเมธาวินี
พญ.อภิญญา,คุณเมธาวินี
พญ.อภิญญา,คุณเมธาวินี

คุณกฤษณา
คุณพรทิพย์, คุณพิศวง,
คุณอรอนงค์

ใช้งบประมาณจากผู้เข้า
อบรม 40,000

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
3 โครงการสรรหาบุคลากรทางการพยาบาล

จำนวนงบประมำณที่ขอ
15,000

ผลกำรพิจำรณำ
15,000
20,000
30,000
30,000
200,000

ตัดลดงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
15,000
คุณพรทิพย์, คุณพิศวง,
คุณอรอนงค์
14,000
คุณจุไรพรและคณะ
21,000
คุณพัชรินทร์ เลิศไธสงค์
21,000
คุณกุสมุ า,คุณบุญรักษ์
140,000
นพ.ศิรยุสม์/คุณกุสมุ า

หมำยเหตุ

4
5
6
7

โครงการพัฒนาจิตบริการbyสุริวภิ า
โครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ ๑ ประจาปี 2562
โครงการประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิกสาหรับพยาบาลวิชาชีพ
โครงการประชุมวิชาการประจาปีกลุ่มงานอายุรกรรม ปี 2562

20,000
30,000
30,000
50,000

8

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตพิ ัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมสาหรับบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร

20,000

คุณอรอนงค์ วงศ์มหาชัย

9

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมสาหรับบุคลากรโรงพยาบาล
สกลนคร
โครงการประชุมวิชาการออร์โธปิดกิ ส์
โครงการการประชุมวิชาการประจาปีกมุ ารเวชกรรม Update pediatric careand management ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์สญ
ั จร
โครงการประชุมทบทวนความรู้ดา้ นวิชาการสาหรับเภสัชกร
โครงการประชุมทบทวนความรู้ดา้ นระบบยาคุณภาพสาหรับเภสัชกร
โครงการอบรมวิชาการโรคทางหู คอ จมูกสาหรับบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
โครงการประชุมวิชาการประจาปีงานทันตกรรมสาหรับบุคลากรทันตสาธารณสุข
โครงการฟื้นฟูทักษะเฉพาะสาขาสูตกิ รรม
โครงการประชุมวิชาการประจาปีงานทันตกรรมสาหรับบุคลากรทันตสาธารณสุข
โครงการประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการสายงานประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และสายงาน
ประเภทวิชาการระดับชานาญการ พิเศษลงมา ประจาปี 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงบนหลักการบริหารคนเก่ง (Talent managementProject )
โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องของบุคลากรในเรื่องการรับบริการผู้ประสบภัยจากรถ
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่กลุ่มการพยาบาล ปี 2561
โครงการอบรมฟื้นฟูวชิ าการเรื่องการบริหารยาสาหรับพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการบูรณาการการดูแลผู้ที่มปี ัญหาการใช้สารเสพติดใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็งและโรคหัวใจ
โครงการสื่อสารแนวทางปฏิบัตขิ องระบบยา โรงพยาบาลสกลนคร

20,000

คุณอรอนงค์ วงศ์มหาชัย

ย้ายมาจาก SP

27,000

คุณจรัสแสง นวานุช
พญ.สุดารัตน์

ย้ายมาจาก SP
ใช้งบราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์ 60,000

5,000
5,000
20,000
37,200
20,000
37,200
12,000

37,200
12,000

26,040
12,000

กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
PCT โสต ศอ นาสิก
ทพญ.สุพิชญา
สูตกิ รรม
ทพญ.สุพิชญา
คุณจารุณี, คุณพีระ

24,000
500,000
20,600
55,000
20,000
10,000

24,000
500,000
20,600
55,000
20,000
10,000

16,800
500,000
14,420
38,500
14,000
10,000

นพ.สมนึก/คุณภนารัตน์
นพ.พูลสวัสดิ/์ คุณภนารัตน์
ไม่ปรับลด
เวชระเบียน
สุกาญจนาและทีมวิชาการ
นางรัตนา โทษาธรรม
ให้ปรับกิจกรรม
น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

80,000

60,000

42,000

กลุ่มงานเภสัชกรรม

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หน ้าที่ 10

ลาดับที่ 7-16 บูรณาการ
ร่วมกัน

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
26 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ
27 โครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและนาส่งสิ่งส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัตกิ ารเทคนิคการแพทย์3
28 โครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและนาส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารพยาธิวทิ ยากายวิภาค
29
30
31
32

โครงการจัดอบรมแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทาCASE CONFERENCEกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็กประจาปี 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยให้ยาเคมีบาบัดผู้ป่วยมะเร็ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) ปี 2562
รวม 32 โครงกำรงบประมำณทั้งสิ้น
4. บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Exellence
แผนงำนที่ 11 : กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
กำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใสและบริหำรควำมเสี่ยง
1 โครงการอบรมการเกิดความเสี่ยงการเกิดคดีทางการแพทย์และความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนสาหรับ
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กำรพัฒนำคุณภำพองค์กร
2 โครงเตรียมความพร้อม และประเมินรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศ
3 โครงการประเมินและรับรองคุณภาพ GMP HACCP (โครงการสร้างระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติ
ที่ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร)
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT (Kiken Yoshi Training)
5 โครงการ การจัดการเรียนรู้สู่บริการที่เป็นเลิศ
6 โครงการรับการประเมินและรับรองคุณภาพซ้า ครั้งที่ 3 (รอบที่ 2)
7 โครงการมหกรรมคุณภาพปี 2562
8 โครงการพัฒนาผลงานคุณภาพ
9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสกลนคร"
แผนงำนที่ 12 : กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสขุ ภำพในโรงพยำบำล
10 โครงการ IT ยุค 4.0
11 โครงการพัฒนาทักษะการแปลคาวินิจฉัยให้เป็น ICD
12 โครงการพัฒนาการให้สทิ ธิอย่างมีคุณภาพ

จำนวนงบประมำณที่ขอ
70,000

ผลกำรพิจำรณำ
70,000

10,000
3,000

10,000
3,000

10,000
3,000

14,400
40,000
6,000
135,720
1,437,120

14,400
40,000
6,000

14,400
28,000
6,000

1,257,200

1,051,160

34,700

34,700

24,290

งานนิตกิ ร

336,000
450,000

336,000
450,000

235,200
315,000

HA
HA

58,600
70,200
57,000
37,600
20,000
61,800

58,600
70,200
57,000
37,600
20,000
61,800

41,020
49,140
39,900
26,320
14,000
43,260

HA
HA
HA
HA
HA
HA

44,800
9,900
1,650

44,800
9,900
1,650

31,360
9,900
1,650

HA
เวชระเบียน
เวชระเบียน

หน ้าที่ 11

ตัดลดงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
49,000
อุไรวรรณ (ฝ่ายการพยาบาล)

หมำยเหตุ

น.ส.พัชรินทร์ กลุ่มงานพยาธิ
พญ. ว่านป่า กลุ่มงานพยาธิ
วิทยากายวิภาค
คุณนิชาพร ศรีนุต
PCT กุมาร
พญ.พรรณินทร์/คุณมยุเรศ
นพ.สมนึก /CUP เมือง
ใช้งบประมาณจากเงินบารุง

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
13 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสขุ ภาพในโรงพยาบาล
กำรพัฒนำคุณภำพเวชระเบียน
14 โครงการอบรมICD 10 & ICD-9CM และ DRG version 6
15 โครงการอบรมฟื้นฟู ICD-9-CM และรหัสInstrument
แผนงำนที่ 14 : กำรพัฒนำงำนวิจยั นวัตกรรมด้ำนสุขภำพ
16 โครงการต้นกล้าวิจยั ทางการพยาบาล
แผนงำนที่ 15 : แผนงำนพัฒนำคุณภำพระดับหน่วยงำน
17 โครงการรับการประเมินการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ 2562
18 โครงการจัดประชุมสรุปผลงาน ปี 2562 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563
19 โครงการปรับปรุงแบบประเมินการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มการพยาบาล
20 โครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ 2562
21 โครงการความปลอดภัยทางรังสีสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับรังสี
22 โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์ชว่ ยเหลือเด็กและสตรีที่ถกู กระทารุนแรงบุคลากรประจาปี ๒๕๖๒ (ศูนย์พึ่ง
ได้)โรงพยาบาลสกลนคร
23 โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร

จำนวนงบประมำณที่ขอ
104,500

ผลกำรพิจำรณำ
60,000

ตัดลดงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
42,000
ศูนย์สารสนเทศ

285,580

213,750

149,625

สารสนเทศ

15,000

15,000

15,000

สารสนเทศ

39,960

39,960

27,972

คุณปิยนุช บุญกอง

49,000
150,000
33,400
155,760
6,000
67,200

49,000
150,000
33,400
155,760
6,000
35,000

49,000
100,000
23,380
130,000
6,000
24,500

งานนโยบายและแผนงาน
งานนโยบายและแผนงาน
นางรัตนา โทษาธรรม
ธนาคารเลือด
รังสีวนิ ิจฉัย
คุณนิชาพร ศรีนุต

หมำยเหตุ

รับจากค่าลงทะเบียนผู้เข้า
ประชุม 72,050 บาท

20,000

OPD

บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรงาน ผู้ป่วยนอก

20,000

OPD

บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

25 โครงการประเมินความพึงพอใจ และระยะเวลารอคอยเฉลี่ยปีงบประมาณ 2561 (2ครั้ง/ปี)งานผู้ป่วยนอก

30,000

26 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้อมก่อนจาหน่ายผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

6,000

คุณประเสริฐศิลป์

บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยDMเพื่อป้องกันการเกิดภาวะDKA

6,000

คุณทัศนีย์

บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

หน ้าที่ 12

10,000

10,000

OPD

แผนปฏิบตั ิกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินบำรุงโรงพยำบำลสกลนคร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
แผนงำน / โครงกำร
28 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย (โครงการวันเด็ก)

จำนวนงบประมำณที่ขอ
30,000

ผลกำรพิจำรณำ
30,000

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนามาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัตทิ างการพยาบาล(CNPG โรค
สาคัญตามservice plan และสาขา)
30 โครงการเพิ่มทักษะประสิทธิภาพการบริหารเครื่องมือแพทย์ที่สาคัญ

100,800

100,800

10,000

10,000

31 โครงการคืนได้ให้ดาว

12,600

12,600

32 โครงการวันพยาบาสากล

29,900

29,000

20,300

รวม 32 โครงกำรงบประมำณทั้งสิ้น

2,353,950

2,132,520

1,542,977

รวมทั้งสิ้น 171 โครงกำร

7,530,708

6,749,858

5,148,491

หน ้าที่ 13

ตัดลดงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
21,000
กุมารเวชกรรม 2
พว. วิราภรณ์
70,560
คุณเปล่งฉวี/กลุ่มการ
พยาบาล
10,000
คุณเปล่งฉวี/กลุ่มการ
พยาบาล
12,600
คุณเปล่งฉวี/กลุ่มการ
พยาบาล
คุณพงศ์ลดั ดา/กลุ่มการ
พยาบาล

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัยด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์

(  ) P&P Excellence (

) Service Excellence (

ลาดับ
โครงการ/ กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่
ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่

) People Excellence (

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ
16,500

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุงโรงพยาบาล

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางพัชรินทร์ ติงมหาอินทร์

มีกจิ กรรม1 ครั้ง/ปี

19,950

เงินบารุงโรงพยาบาล

นางพัชรินทร์ ติงมหาอินทร์

1. จัดประชุมทุก 3 เดือน
2. จัดตัง้ ไลน์กลุ่มชมรมนมแม่
3. ชมรมเยีย่ มมารดาหลังคลอด

มีชมรมนมแม่โรงพยาบาลสกลนคร
1 ชมรม

18,000

เงินบารุงโรงพยาบาล

นางพัชรินทร์ ติงมหาอินทร์

๑.อบรมเชิงปฎิบัตกิ ารขับเคลื่อนนโยบาย
๓ ก(กิน กระตุน้ กระตุก) และจินตคณิต
แก่กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
๒.ติดตามเยีย่ มเสริมพลังหน่วยบริการ
และประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค ไอคิวดี
๓.รับการประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ๓ ก แบบไขว้อาเภอ
๔.ประกวด/คัดเลือก หน่วยบริการและ
ภาคีเครือข่ายที่ขบั เคลื่อนนโยบาย ๓ ก
และจินตคณิต ดีเยีย่ ม
๕.จัดประชุมมหกรรม ๓ ก > ๑๒๐ และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานตาม
นโยบาย ๓ ก และจินตคณิต และมอบ
รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดเลือก
best Practice ในระดับอาเภอ/จังหวัด

๑.บุคลากรสาธารณสุขอาเภอเมือง
ทุกระดับ
๒.ครูผู้ดแู ลเด็ก ในศพด.ทุกแห่ง ๑๐๐%
๓.ครูสอนชัน้ อนุบาล ในโรงเรียนภาครัฐ
และเอกชนทุกแห่ง ๑๐๐%
๔.หญิงตัง้ ครรภ์ทุกคน
๕.ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
๖.หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
ศูยน์เด็กเล็ก/ อปท /อบต

ตัวชีว้ ดั (KPI)
อัตราร้อยละของบุคลากรงาน
อนามัยแม่และเด็กผ่านประเมิน
สมรรถนะนมแม่ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

กิจกรรมหลัก
1. ฟื้นฟูความรู้วชิ าการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่และฝึกทักษะ ระยะเวลา 1 เดือน
2. ติดตามประเมินความรู้และทักษะตามแบบ
ประเมินภายหลังการอบรม โดยประเมินขณะ
ปฏิบัตงิ านในหน่วยงาน
3. วิเคราะห์สรุปผลการประเมินและวางแผน
แก้ไขปัญหาในส่วนที่ขาด
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการต่อผู้บริหาร

เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 85

2 โครงการสัปดาห์นมแม่แห่งชาติ

มีกจิ กรรมรณรงค์ส่งเสริมและ
สร้างกระแสสังคมให้ความสาคัญ
เรื่องนมแม่

1. รวมพลคนกินนมแม่ CUP เมืองสกลนคร
1.1 มอบใบประกาศสุดยอดคุณแม่แห่งปี 2561
2. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตลอดเดือน
2.1 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ในโรงพยาบาลสกลนคร

3 โครงการจัดตัง้ ชมรมนมแม่
โรงพยาบาลสกลนคร

มีชมรมนมแม่โรงพยาบาลสกลนคร
และดาเนินกิจกรรมของชมรม
ด้านอนามัยแม่และเด็ก

4 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย
ตามนโยบาย 3 ก (กิน กระตุน้ กระตุก) และ
จินตคณิต เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับ
ไอคิว อาเภอเมืองสกลนคร ปีงบ 2562

๑.ฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ ครบ ๕ ครั้ง
ตามเกณฑ์ > ร้อยละ _๘๐
๒.ทารกแรกเกิดน้าหนัก < 2500 กรัม
ไม่เกิน ร้อยละ ๗
๓.ทารกแรกเกิด -๖ เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว > ร้อยละ ๕๐
๔.เด็ก ๐-๕ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย >
ร้อยละ ๘๕
๕.เด็ก ๐-๕ปี ที่มีพฒ
ั นาการล่าช้าได้รับ
การติดตาม/ส่งต่อ มากกว่าร้อยละ ๙๐
๖.เด็ก ๐-๕ปีสูงดี สมส่วน >ร้อยละ ๕๔
๗.ศูยน์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผ่านการประเมิน
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปลอดโรค
ไอคิวดี > ร้อยละ ๘๐
๘.ตาบลต้นแบบนมแม่
๙.ต้นแบบหมูบ่ ้านไอโอดีน
๑๐.ทุกตาบลมีคา่ เฉลี่ยไอคิว > ๑๐๐ ในปี 2563
๑. จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วม 80%
๒. เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ > ๘๐%
๓. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อ 70%

5

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เชือ่ มโยงจากโรงพยาบาลสูช่ ุมชน ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบงานตรวจ
พัมนาการเด็ก
๒. สร้างรูปแบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

หน ้าที่ 14

พยาบาลวิชาชีพ ใน รพ.สต./
ศสม. จานวน ๕๐ คน

465,566 งบ PPB เพิ่มเติม
โอนเมือ่ สค.๖๑
จานวน ๔๖๕,๕๖๖.๐๙
บาท

40,350

เงินบารุง
โรงพยาบาลสกลนคร

นางปภาดา พิมมะรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพศ.สกลนคร
นางวนัสสุดา ศรีนา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เมืองสกลนคร

คุณนิยะดา บุญอภัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัยด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์

(  ) P&P Excellence (

) Service Excellence (

ลาดับ
โครงการ/ กิจกรรม
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุน่
สูงดีสมส่วน สมองดี อารมณ์ดี เขต cup เมือง
สกลนคร ปี ๒๕๖๒

) People Excellence (

ตัวชีว้ ดั (KPI)
๑) ร้อยละ ของเด็กวัยเรียน วัยรุ่น (๖-๑๔ /
/ ๑๕-๑๘ ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
๒) เด็กวัยเรียน วัยรุ่น เริ่มอ้วนและอ้วน
ไม่เกินร้อยละ ๑๐

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก
๑) จัดอบรมการจัดการภาวะ
เริ่มอ้วน อ้วน เตีย้ และจ่อย ในเด็ก
วัยเรียน วัยรุ่น

เป้าหมาย
๑) จนท.รพ.สต./ศสม./
ศบส.cup เมืองสกลนคร
รพ.ค่ายฯ จานวน ๒๘ คน
๒) ครูใน รร.cup เมือง ฯ
จานวน ๗๗ คน
๑) นักเรียนชัน้
ป.๔ จานวน ๘๑ โรง X ๒ คน
= ๑๖๒ คน
ม.๔ จานวน ๑๔ โรง X ๒ คน
= ๒๘ คน
รวม ๑๙๐ คน
๑) นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน อ้วน
เตีย้ และจ่อย cup เมือง
จานวน ๙๕ โรง X ๔ คน
= ๓๘๐ คน
- เจ้าหน้าที่ผู้ตอบคาถาม
Line @ จานวน ๒๐ คน

๒)จัดอบรมแกนนานักเรียน อย.น้อย
ในโรงเรียน

๓)จัดมหกรรม"กระโดด โลดเต้น
เล่นสนุก" cup เมืองสกลนคร

7

โครงการพัฒนาทีม Line @ line @ Teenfriend
SNK โรงพยาบาลสกลนคร

- เจ้าหน้าที่ผู้ให้คาปรึกษา Line @
เข้ารับการอบรม ๘๐%

- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้คาปรึกษา
Line @ จานวน ๒๐ คน

- มีคมู่ ือในการให้คาปรึกษา Line @
จานวน ๑ เล่ม
- จิตอาสานักเรียนม. ๑ จานวน
๕๖ คน เข้ารับการอบรม ๑๐๐%
- มีคมู่ ือ "เพื่อนผู้ให้คาปรึกษา" 1 เรื่อง

- จัดทาคูม่ ือ การดาเนินงาน
Line @
- อบรมจิตอาสานักเรียน ม.๑
จานวน ๕๖ คน
- มีคมู่ ือ "เพื่อนผู้ให้คาปรึกษา" 1 เรื่อง

9 โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนา
To Be Number One ในโรงเรียน/ชุมชน

-มีชมรมทูบีนัมเบอร์วนั ใน ร.ร.
ผ่านการประเมินเป็น รร.ต้นแบบ
ตามเกณฑ์
-ชมรมทูบีนัมเบอร์วนั ใน ร.ร. มี
กิจกรรมร่วมกับชุมชนต่อเนือ่ ง ร้อยละ 100

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กจิ กรรมการทางาน
To Be Number One ในชุมชน/โรงเรียน
2.มอบรางวัลบุคคล โรงเรียน ชุมชนต้นแบบ
To Be Number One

10 โครงการคัดกรองและแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ
สาหรับเด็ก ป. 1 โรงพยาบาล
สกลนคร ปีงบประมาณ 2562

1. อัตราการคัดกรองวัดสายตา ในเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80
2. อัตราเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ความผิดปกติทางสายตาและได้รับ
การตรวจโดยทีมจักษุแพทย์ ร้อยละ 80
- อัตรา Re Admitt < ๑๐%
Healthy Ageing
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บา้ น

8 โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา "เพือ่ นทีป่ รึกษา"

11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลสูช่ มุ ชน

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ
78,188

เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ใน CUP เมือง จังหวัดสกลนคร

- พัฒนาระบบการวางแผนจาหน่าย
ผู้ปว่ ย
-พัฒนาระบบการบันทึก และส่งต่อ

- wardผู้ปว่ ยใน 7 ward
ได้แก่ ศป.,อช1. อช2,
อญ1,อญ2, stroke,
หน ้าที่ 15

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางพรเพ็ญ วุฒิสาร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางวนัสสุดา ศรีนา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

11600

- จิตอาสานักเรียน ม.๑
จานวน ๕๖ คน

17 โรงเรียน
80 คน

แหล่งงบประมาณ
PPB

46,170

33,750

เงินบารุง
โรงพยาบาลสกลนคร

คุณนิยะดา บุญอภัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

เงินบารุง
โรงพยาบาลสกลนคร

คุณนิยะดา บุญอภัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

จาก cup เมืองสกลนคร

22,500

เงินบารุง

37,500

เงินบารุง
โรงพยาบาลสกลนคร

นายสมบูรณ์ กุดนอก
รพ.สต./ศสม.ศบส.ทุกแห่ง

นพ. ปวีณ ภูจันทึก
นางนวลักษมณ์ จันใด

คุณรัตนา โทษาธรรม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานการพยาบาล

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัยด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (

) Service Excellence (

โครงการ/ กิจกรรม

) People Excellence (
ตัวชีว้ ดั (KPI)

< ๕%

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
CUP เมือง จ.สกลนคร

1. ร้อยละของ Healthy Ageing
≥ 60
2. ร้อยละของตาบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Caer
≥ 70

13 โครงการดอกลาดวน

1.ร้อยละ 100 ของชมรมผู้สูงอายุที่ขนึ้
ทะเบียนมีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพจิต
ด้านร่างกายสุขภาพ อย่างต่อเนือ่ ง
2.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้
รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและ
บันทึกผลการคัดกรองลงในโปรแกรม
jhcis
3.ร้อยละ 100ของผู้สูงอายุที่ส่อต่อผ่าน
ระบบการดูแลต่อเนือ่ ง(LTC) ได้รับการ
ติดตามเยีย่ มบ้านพร้อมมีการบันทึกข้อ
มูลการเยีย่ มบ้านลงในโปรแกรม LTC1
หรือ LTC2
1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้
รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการ
พลัดล้มและบันทึกผลการคัดกรองลงใน
โปรแกรมjhcis
2.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ภาวะเสี่ยงฯ
และญาติมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
การพลัดล้มภายในบ้าน
3.ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงฯ
ต่อการพลัดล้มภายในบ้านได้รับการเยีย่ ม
บ้านโดยทีมหมอครอบครัวและอปท

14 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันผู้สูงอายุ
พลัดล้มในชุมชน

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ข้อมูล
- การจัดหาอุปกรณ์การแพทย์
จาเป็นใช้ที่บา้ น
- พัฒนาคุณภาพการเยีย่ มบ้าน
1.คัดกรองปัญหาสาคัญและ
โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 5 โรค
2.คัดกรองกลุ่ม Geriatric
Syndrome 7 กลุ่ม
3.ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ
เพื่อการดูแล เช่น ประเมินADL
/สมรรถภาพสมอง
4.ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ICCU
- ผู้ปว่ ยเตียง 3 , 4
ที่จาหน่ายกลับบ้าน ๑๐๐%
1.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
ของ รพ.สต./ศสม./สสบ.
2.จนท.บันทึกข้อมูล
ของ รพ.สต./ศสม./สสบ.
3.อสม.
4.คณะกรรมการหมูบ่ า้ น

5.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ/วัด
1.รพ.สต/ศสม/PCC ร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพณ๋ร่างกาย,
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพจิตให้
แก่สมาชิกในชมรมฯจากทีมหมอครอบครัว อย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง(คลินกิ ดอกลาดวน)
2.สมาชิกในชมรมฯที่เป็นผู้พิการ
ผู้ปว่ ยเตียง3และ4 ได้รับการติดตาม
เยีย่ มบ้านจากทีมหมอครอบครัว
Care Giverและ อปท อย่างต่อเนือ่ ง

1.รพ.สต/ศสม/PCCอ.เมืองสกลนคร
จานวน 27 แห่ง
2.ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ทั้ง 27 แห่ง
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจานวน
16,200 คน

1.รพ.สต/ศสม/PCC ออกให้บริการ
เชิงรุกตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการ
พลัดล้มและบันทึกผลการคัดกรอง
ลงในโปรแกรมjhcis
2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงฯและญาติผู้
ใกล้ชิดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ป้องกันการพลัดล้มผู้สูงอายุโดยทีม
สหวิชาชีพจากทาง รพศ.สกลนคร
(จัดอบรมในภาพโซนบริการ 6โซน)
3.ทีมหมอครอบครัวและอปท.ออกติดตามเยีย่ มบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อ

1.ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพลัดล้มจากผลการประเมินฯ และญาติ
ผู้ดูแลใกล้ชิด จานวน 30คน ต่อ
รพสต/ศสม/pcc ทั้ง 27 แห่ง 6 โซน
บริการ
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน
ผู้สูงอายุพลัดล้ม จานวน 30คน

หน ้าที่ 16

ผูร้ บั ผิดชอบ

คุณไมตรี ไปยะพรหม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
75,000

งบ PPA

605,500

1.ค่าอาหารและอาหารว่าง แก่
ผู้สูงอายุและญาติในวันจัดอบรม
จานวน 30 คน x 100 บาท x
1 ครั้ง x 27แห่ง เป็นเงิน
81,000 บาท
2.ค่าวิทยากร จานวน 3 คน x
300 บาท x 6 ชม.X 6 โซน เป็นเงิน
10,800 บาท
3.ค่าวัสดุ(แบบคัดกรอง,คูม่ ือการป้องกันผู้สูงอายุ
พลัดล้ม) จานวน 810 ชุดx 30 บาท
เป็นเงิน 24,300 บาท

นางอภิญญา ธุระพระ

เงิน สปสช.

นายณัฐพล มีพรหม

เงิน สปสช.

นายณัฐพล มีพรหม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัยด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (

) Service Excellence (

โครงการ/ กิจกรรม

) People Excellence (
ตัวชีว้ ดั (KPI)

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก

) อื่น ๆ .................................................
เป้าหมาย

การพลัดล้ม ร่วมหาแนวทางการป้องกัน
กับญาติ และหาช่องทางสนับสนุนงบฯ
จากท้องถิน่ กรณีต้องปรับสภาพแวดล้อม
ในบ้าน หรือในชุมชน
4.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อจัดตัง้ คณะทางานป้องกันผู้สูงอายุพลัดล้ม เพื่อจัดทาFlow Chart ,ทาโปรแกรม
สาเร็จรูปในกับ รพ.สต ,วิเคราะห์ข้อมูล
จัดทาระบบ fasttrack และสร้างภาคีเครือข่าย
15 โครงการรับประเมินตาบลการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะ
1.ร้อยละ 100ของหมูบ่ า้ น/ชมรมผู้สูงอายุ
ยาว (LTC ) ระดับเขต ปี2562
/วัดส่งเสริมสุขภาพ ต้นแบบได้รับการประเมินรับรองระดับเขต ในระดับดีเด่น ยัง่ ยืน

1.จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้อง
ในการเตรียมความพร้อมรอรับการ
ประเมินตาบล LTC ระดับเขต
ทั้ง เอกสาร สื่อนาเสนอ และสถานที่
รอรับการประเมิน
2.รับการประเมินตาบล LTC จากทีม
ระดับเขต พร้อมลงพื้นที่หน้างานใน
ส่วนของวัด หมูบ่ า้ น ,ชมรมผู้สูงอายุ
3.ติดตามผลการประเมินจากเขต

16 ๒.๑ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคใน
โรงเรียนประถมศึกษา ที่ไม่มที ันตาภิบาลประจา

- นร.ป.๑-๖ มีฟันถาวรผุเฉลี่ยไม่เกิน ๐.๐๕ ซี่/คน
- นร.ป.๑ ได้เคลือบหลุมร่องฟันแท้ ๓๐ %
- นร.ป.๑-๖ ได้รับการแก้ไขปัญหาฟันผุร้อยละ ๘๐
- นร.ป.๑-๖ มีระดับ จ ไม่เกินร้อยละ ๕
- นร.ป.๖ มีฟันใช้งานครบสมบูรณ์ทกุ ซี่ ร้อยละ ๙๐
- นร.ป.๖ มีเหงือกปกติ ทั้งปาก ร้อยละ ๙๐

๒.๒ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคใน
โรงเรียนประถมศึกษา ที่มที ันตาภิบาลประจา

- นร.ป.๑-๖ มีฟันถาวรผุเฉลี่ยไม่เกิน ๐.๐๕ ซี่/คน
- นร.ป.๑ ได้เคลือบหลุมร่องฟันแท้ ๓๐ %
- นร.ป.๑-๖ ได้รับการแก้ไขปัญหาฟันผุร้อยละ ๘๐
- นร.ป.๑-๖ มีระดับ จ ไม่เกินร้อยละ ๕
- นร.ป.๖ มีฟันใช้งานครบสมบูรณ์ทกุ ซี่ ร้อยละ ๙๐
- นร.ป.๖ มีเหงือกปกติ ทั้งปาก ร้อยละ ๙๐

- ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก นร.ป.๑-ป.๖
- ให้บริการส่งเสริมป้องกัน และรักษาในกลุ่ม นร.ป.๑-ป.6
- ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรกแก่ นร.ป.๑
- ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรกแก่ นร.ป.๑
- ให้บริการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ เช่น ฟันถาวรผุด้วยการอุด
, เหงือกอักเสบด้วยการขูดหินปูน ใน นร.ป.๑ - ป.๖
- ให้ทนั ตสุขศึกษาเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธดี ้วยการแหย่ขยี้
- ให้ทนั ตสุขศึกษาเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธดี ้วยการแหย่ขยี้
ขีฟ้ ันในซอกเหงือก ในนร.ชัน้ ป.๕
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก นร.ป.๑-ป.๖
- ให้บริการส่งเสริมป้องกัน และรักษาในกลุ่ม นร.ป.๑-ป.6
- ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรกแก่ นร.ป.๑
- ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรกแก่ นร.ป.๑
- ให้บริการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ เช่น ฟันถาวรผุด้วยการอุด
, เหงือกอักเสบด้วยการขูดหินปูน ใน นร.ป.๑ - ป.๖
- ให้ทนั ตสุขศึกษาเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธดี ้วยการแหย่ขยี้

ตาบลเหล่าปอแดง
(1. วัดหนองปลาน้อย หมู่ 7
2.ชมรมผู้สูงอายุหนองปลาน้อย หมู7่
3.หมูบ่ า้ นบ้านหนองปลาน้อยหมู่ 7 )

หน ้าที่ 17

๓๕ รร.
(๗,๔๑๔ คน)

๔๒ รร.
(๕,๙๙๘ คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

4.ค่าอาหารว่าง แก่เจ้าหน้าที่
ในวันจัดประชุมหารือร่วม
จานวน 30 คน x 25 บาท x
4 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,100บาท

41,250

เงินบารุง

161,481 เงินบารุง รพ.สกลนคร

นายณัฐพล มีพรหม
รพ.สต.หนองปลาน้อย

รพ.สน

รพ.สต./สสอ.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัยด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (

) Service Excellence (

โครงการ/ กิจกรรม

) People Excellence (
ตัวชีว้ ดั (KPI)

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก

) อื่น ๆ .................................................
เป้าหมาย

งบประมาณ

๒,๓๐๐ คน

ค่าตอบแทน
ทพ. ๙๖๐ บ.x๑๒ ด.x๑ คน
ผู้ช่วย ๓๐๐ บ.๑๒ ด.x๑ คน
รวม 15,120 บ.
สิ่งสนับสนุนจากส่วนกลาง

แหล่งงบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ให้ทนั ตสุขศึกษาเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธดี ้วยการแหย่ขยี้
ขีฟ้ ันในซอกเหงือก ในนร.ชัน้ ป.๕
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
17 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง
เรือนจาจังหวัดสกลนคร

- จานวนผู้ต้องขังได้รับความรู้ ร้อยละ ๗๐
- จานวนผู้ต้องขังได้รับบริการบาบัดฉุกเฉิน ถอนฟัน
ร้อยละ ๒๐

- ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
- ให้ทนั ตสุขศึกษา
- ให้บริการบาบัดฉุกเฉินรักษาให้บริการ ๑๒ ครั้ง/ปี

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ
ป้องกันโรคในโรงเรียนมัธยมศึกษา

- นร.ม.๑ มีเหงือกปกติร้อยละ ๒๐
- นร. ม.๑ ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐

- จัดอบรมการแปรงฟันที่ถูกวิธแี ก่นกั เรียนชัน้ ม.๑
- จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงในนร.ม.๑
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

หน ้าที่ 18

๔๐ รร.

เงินบารุง รพ.สกลนคร

รพ.สน

เงินบารุง รพ.สกลนคร

รพ.สน / รพ.สต.

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ยุทธศาสตร์

(  ) P&P Excellence (

) Service Excellence (

ลาดับ
โครงการ/ กิจกรรม
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารบริหารแผนและ
บูรณาการงานบริหาร คปสอ.เมืองสกลนคร
ประจาปี 2562

2

3

) People Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

1.โรงพยาบาลสกลนครผ่านเกณฑ์

ตามมาตรฐานสุขศึกษา

ด้านมาตรฐานสุขศึกษาระดับคุณภาพ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป

) Governance Excellence (

กิจกรรมหลัก
1.จัดประชุม cup board ร่วมกับประชุม
E-meeting ทุกเดือน
2.สรุปรายงานการประชุม นาเสนอต่อที่ประชุม
ตามวาระและนาส่งสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร
3.ประชุมคณะทางานเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตรวจราชการ PA,KPI ปีละ 2 ครั้ง
(รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน)
4.รับประเมิน/นิเทศงาน คปสอ. ปีละ 2 ครั้ง

1.การจัดประขุมเชิงปฏิบตั ิการ

) R8 Excellence (

) อืน่ ๆ .................................................

เป้าหมาย
1.คณะกรรมการบริหาร คปสอ.เมือง
และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 40 คน

หน ้าที่ 19

แหล่งงบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินบารุง
ศูนย์ประสานงาน cup
เมืองสกลนคร

คณะทางานสรุปผลการดาเนินงาน
คปสอ.จานวน 50 คน
- ผู้นิเทศ คปสอ. 20 คน
- เจ้าหน้าทีc่ upเมืองสกลนคร
จานวน 50 คน รวม 70 คน
โรงพยาบาลสกลนคร

หน่วยบริการผู้ปว่ ยด้านมาตรฐาน
สุขศึกษา และเกณฑ์ประเมิน
2.หน่วยบริการผู้ปว่ ยฝึกทาแฟ้มตาม
มาตรฐานสุขศึกษา
3.หน่วยบริการผู้ปว่ ยดาเนินงานตาม
มาตรฐานสุขศึกษา
4.การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานหน่วยบริการผู้ปว่ ย
ตามมาตรฐานสุขศึกษา
5.หน่วยบริการผู้ปว่ ยร่วมรับประเมิน
มาตรฐานสุขศึกษาของสบส. 8
โครงการประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอาเภอ 1.เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและพันธมิตรที่แข็ง- 1.คณะกรรมการระบบสุขภาพอาเภอแต่งตั้ง
(DHSA)
แกร่งในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบสุขภาพ
2.เพื่อพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 2.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการและคณะ3.เพื่อสนับสนุนจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาทางานฯร่วมศึกษามาตรฐาน DHSA ,ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบสุขภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านระบบสุขภาพอาเภอเพื่อขอรับการประเมิน
(กาหนดเรื่องหรือประเด็น)
3.คณะทางานฯประชุมเชิงปฏิบตั ิการและแลก

งบประมาณ
59,250

26,250

เงินบารุง

กลุ่มงานสุขศึกษา หน่วยงาน
บริ
การผู้ปว่ ย ขศึกษาฯ
คณะกรรมการสุ

ของโรงพยาบาล

1.คณะกรรมการและคณะทางานพัฒนาระบบ
สุขภาพอาเภอ จานวน 100 คน
2.คณะทางานพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
จานวน 40 คน
3คณะกรรมการและคณะทางานพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ และภาคีเครือข่าย จานวน 200คน

173,250

เงินบารุง

สสอ.เมืองสกลนคร

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

4

5

(  ) P&P Excellence (

) Service Excellence (

โครงการ/ กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก
เปลี่ยนปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทางาน
ตามประเด็นที่จะรับประเมินเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
4.คณะทางานประชุมเพื่อทาการประเมินตนเอง เมื่อได้
ระดับคะแนน มากกว่า 2.5 ขึ้นไป คณะทางานทาเรื่อง
ขอรับการประเมินรับรอง จาก สรพ.และจัดส่งเอกสาร
5.คณะทางานออกเยี่ยมสารวจพื้นที(่ Pre-survey) ทั้งใน
รพ.สต เเละในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การนามาตรฐานสู่การปฏิบตั ิในหน้างานและพัฒนาคุณภาพ
6.รับการเยี่ยมสารวจและประเมินรับรองระบบ
สุขภาพระดับอาเภอจากทีมประเมินรับรอง สรพ.
ใช้เวลาเยี่ยม 2 วัน
4.ติดตามผลการประเมินรับรอง DHSA

) อืน่ ๆ .................................................

เป้าหมาย

โครงการบาบัดฟื้นฟูโดยใช้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลาง
(CBTx)

๑.อาสาสมัครสาธารณสุขมีศักยภาพในการ
บาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดร้อยละ ๘๐

๑.อบรมฟื้นฟูพฒ
ั นาบุคลากรด้านการบาบัดรักษาให้มีการ
ดาเนินงานติดตามดูแลผู้ปว่ ยอย่าง

ในชุมชนบ้านดงมะไฟ ตาบลขมิ้น อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

๒.มีผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา
ร้อยละ ๘๐
๓.ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษาปี ๒๕๖๑
ได้รับการติดตามมีคุณภาพ ร้อยละ 90

ครบถ้วน ๔ ครั้ง คุณภาพและการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
๒.อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้เสพเข้าสู่
บาบัดรักษารูปแบบ BA BI
ระบบบาบัดรักษาแบบสมัครใจ
๓.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการดูแล
ผู้เสพยาเสพติดหลังการบาบัดรักษาในชุมชน
๔.บาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด
และส่งต่อข้อมูล
๕.ประเมินผลการดาเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมR2R อาเภอเมืองสกลนคร

1.ร้อยละ 100 ของรพ.สต/ศสม ในเขตอาเภอเมือง
มีผลงาน R2R อย่างน้อยแห่งละ 1 เรื่อง ที่ผ่านการ
ตรวจรับรองโดยทีมพี่เลี้ยงจาก สสจ.สกลนคร
2.ร้อยละ 100 ของผลงาน R2R ที่ได้รับรางวัลชนะ
เลิศระดับจังหวัด ได้รับการสนับสนุนให้เข้าประกวด
ผลงาน R2R ดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศ

1.ผู้วิจัย R2R ของแต่ละ รพ.สต/ศสม/PCC
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯกับคณะทีมพี่เลี้ยง
งานวิจัย R2R จาก สสจ. พร้อมนาผลงานวิจัย
ที่ได้จัดทาไว้แต่ละรอบ นาเสนอให้กับทางพี่เลี้ยง
ได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงจนแล้วเสร็จ
พร้อมนาเสนอในเวทีประกวดระดับจังหวัดต่อไป
หน ้าที่ 20

๑.เพื่อให้มีการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพยาเสพติดในชุมชน

1.ผู้วิจัย R2R ของแต่ละรพ.สต/ศสม/PCC
แห่งละ 2 คน เป็นจานวน 54 คน
2.ทีมพี่เลี้ยงจาก สสจ. จานวน 10 คน

งบประมาณ

100,000 บาท

แหล่งงบประมาณ

ปปส.ภาค 4

ผู้รบั ผิดชอบ

น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

40560

เงินบารุง

นายณัฐพล มีพรหม

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (
โครงการ/ กิจกรรม

) Service Excellence (

) People Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

) Governance Excellence (

กิจกรรมหลัก
2.ผลงานวิจัย R2R ของแต่ละเรื่อง แต่ละ รพสต/
ศศม/PCC ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
ส่งเข้าประกวดระดับเขต และระดับประเทศ(R2R
Forumปี 2562 ) ประเภทโปสเตอร์ หรือประเภท
Oral Presentation

หน ้าที่ 21

) R8 Excellence (

) อืน่ ๆ .................................................

เป้าหมาย
3.ผลงานวิจัย R2R ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด
ประเภท โปสเตอร์ และOral Presentation
จานวน 2 เรื่อง (2คน ต่อเรื่อง/ต่อแห่ง)
ไปนาเสนอระดับเขต และระดับประเทศ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ
1

(  ) P&P Excellence (
โครงการ/ กิจกรรม

ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
1.1 เฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดเสี่ยง ลดโรค

) Service Excellence (

) People Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)
อัตราผู้ปว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มสงสัยป่วย ≤ ร้อยละ 5
เบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่
≤ ร้อยละ 10

1.2ติดตามวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น(HMBP)
BP=120-139/80-89 mmHg
1.3ติดตามค่าระดับน้าตาลในกลุ่มอายุ 35-74ปี
FBS =100-126 mg/dl
(ประชากรกลุ่มอายุ 35-74ปี=80,608คน)

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

เฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค
( อาหาร ออกกาลังกาย บุหรี่ สุรา )
หมู่บา้ น ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หน่วยงาน/องค์กร ลดเสี่ยง ลดโรค
ติดตามวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น(HMBP)
BP=120-139/80-89 mmHg
ติดตามค่าระดับน้าตาลในกลุ่มอายุ 35-74ปี
FBS =100-126 mg/dl
สายตรวจอาหารเพือ่ ควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
๑.จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
โดยการจัดกิจกรรมฐานความรู้เรื่อง ๓ อ ๒ ส และความรู้เรื่อง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน
๒. การให้ความรู้โดยช่องทางสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โมเดล
3.กิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะ
3.1 สอนความรู้เรื่องการออกกาลังกาย
3.2 สอนความรู้เรื่องโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง
ภาวะแทรกซ้อน
3.3 สอนความรู้เรื่องอาหาร
3.4 สอนความรู้เรื่องอารมณ์ กิจกรรมนันทนาการ

ประชากรกลุ่มเสี่ยง และสงสัยป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียนในสถานบริการ
ในเขต อาเภอเมืองสกลนคร 27 แห่ง
(ประชากรกลุ่มอายุ 35-74ปี=80,608คน)

- พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
- เพิม่ ช่องทางสื่อสาร
- จัดทาคู่มือการป้องกัน
และแพร๋กระจายเชื้อในหน่วยงาน
- PPE
- การทาลายเชื้อ การทาให้ปราศจากเชื้อ
- คัดแยกขยะ

- พยาบาลวิชาชีพ 61 คน
- เจ้าหน้าทีท่ นั ตาภิบาล
จานวน 278 คน
- คนทางาน จานวน 22 คน
- คนงาน/น้อง Aitg 300 คน

1.แนะนาประโยชน์ของการออกกาลังกาย
ต่อโรคเบาหวาน
2.สาธิตท่าการออกกาลังกายพร้อม
แนะนาประโยชน์ของทัง้ 8-9 ท่า

1.ผู้ปว่ ยเบาหวานและญาติทมี่ ารับ
บริการทีค่ ลินกิ เบาหวานทุกวัน
พฤหัสบดีและวันศุกร์
2.ผู้ปว่ ยหอบหืดและญาติทมี่ ารับ

) อืน่ ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง Pre DM Pre HT ทาทะเบียน Cup เมือง

เพือ่ ติดตาม
กองทุน NCD
ติดตามวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น(HMBP)
BP=120-139/80-89 mmHg
ติดตามค่าระดับน้าตาลในกลุ่มอายุ 35-74ปี
FBS =100-126 mg/dl

ผู้รบั ผิดชอบ
วาสนา แสนมหาชัย
ภาสินนี ชุ พงษ์ไพบูลย์
วิภาพรรณ วิชัย
มาลัย ทิพจร
อัจฉราวดี บุญยสิริวงษ์

ค่าอาหารอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ลดเสี่ยง ลดโรค
แห่งละ 40 คนจานวน 1 วัน (27x 40 คน x100 บาท)

108,000 บาท
ค่าวิทยากร 4,800 บาท
ป้ายโครงการ 500บาท
รวม 113,300 บาท

รวมทัง้ สิ้น 113,300 บาท
2

3

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพตาบล

1.อัตราการติดเชื้อในสถานบริการ
=0
2.อัตราการเฝ้าระวังในโรงพยาบาล
ส่งต่อจาก รพ.สต. 100%
- Cathter
- Perivun
- สะดือ
- แผลผ่าตัด
- แผล
- CAPD
- เจาะ
โครงการฝึกทักษะการออกกาลังกาย
1.ร้อยละ 70 ของผู้ปว่ ยเบาหวานและญาติมีทกั ษะ
สาหรับผู้ปว่ ยเบาหวาน และให้ความรูใ้ นการ การออกกาลังกายด้วยท่ายืดเหยียดถูกต้อง
ป้องกันอาการกาเริบของโรคหอบหืด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ ยเบาหวานและญาติมีความ
พึงพอใจต่อการฝึกทักษะการออกกาลังกายในระดับ

หน ้าที่ 22

22,500 เงินบารุงรพศ.สกลนคร

ไม่ใช้งบประมาณ

คุณพงศ์ลดา รักษาขันธุ์
คุณกมลวัลย์ พรหมอุดร

กลุ่มงานสุขศึกษา
คลินกิ NCD
คลินกิ หอบหืด

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (
โครงการ/ กิจกรรม

) Service Excellence (
ตัวชี้วัด (KPI)
ดีมาก
3.ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ ยหอบหืดและ
ญาติมีความพึงพอใจต่อการให้ความรู้
ในระดับดีมาก

4

โครงการปัน่ จักรยานเพื่อสุขภาพตาม
หลัก 3 อ 2 ส ระยะที่ 2

1.ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มาปัน่ จักรยานร่วมกันทุกวันเสาร์
2.ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการทีม่ า
ปัน่ จักรยานทุกวันเสาร์มีผลการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพในเกณฑ์ปกติ
3.ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทีม่ าปัน่ จักรยานทุกวันเสาร์มี BMI
ในเกณฑ์ปกติ

5

โครงการโรงพยาบาลสกลนครปลอด
บุหรี่ และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 100
เปอร์เซ็นต์
(การฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ)

1.ร้อยละ100 ของบุคลากรและผู้มารับบริการ
ไม่สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในเขตโรงพยาบาลสกลนคร

) People Excellence (

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

1.เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลสกลนคร
2.ประชาชนทัว่ ไปทีพ่ กั อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

18,750

เงินบารุง

กลุ่มงานสุขศึกษา
กลุ่มงานเวชศาสตร์และฟืน้ ฟู

บุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลฯ
และผู้มารับบริการโรงพยาบาลฯ

15,000

เงินบารุง

กลุ่มงานสุขศึกษา และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ลาดับ 28-29
ยุบรวมโครงการ

เป้าหมาย

3.ผู้ปว่ ยและญาติฝึกออกกาลังกาย
และนากลับไปปฏิบตั ิต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น
4.ประเมินความพึงพอใจของผู้ปว่ ยเบาหวาน
หวานและญาติต่อการฝึกทักษะการ
ออกกาลังกาย
5.ให้ความรู้เรื่องพยาธิสภาพโรคหอบหืด
และผลทีเ่ กิดจากอาการกาเริบของโรค
ตลอดจนการลด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทีจ่ ะทา
ให้เกิดอาการกาเริบของโรคหอบหืดและ
การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการกาเริบของโรค
7.ประเมินความพึงพอใจของผู้ปว่ ย
หอบหืดต่อการให้ความรู้
1.ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบบูรณา
การห้ความรู้ตามหลัก 3 อ 2 ส โดย
วิทยากรเฉพาะทาง พร้อมบันทึกข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล
3.จัดกิจกรรมปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพ
ทุกวันเสาร์ และเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการ
ใช้แบบเฝ้าระวังฯ เดือนละ 1 ครั้ง
4.ประเมินและสรุปผล
1.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันจันทร์
ถึงศุกร์
2.จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์หา้ มสูบบุหรี่
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเขตพืน้
ทีโ่ รงพยาบาล
3.รณรงค์วนั งดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พ.ค.
ของทุกปี
4.สร้างแกนนา (บุคลากร) ทีไ่ ม่สูบบุหรี่และ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน่วยละ 1 คน
จานวน 100 คน
5.ตรวจเตือนบุคลากรและผู้มารับบริการ
ในเรื่องดังกล่าวฯ ทุกวันจันทร์ วันพุธ -วันศุกร์

) อืน่ ๆ .................................................

บริการทีค่ ลินกิ หอบหืดทุกวัน
อังคาร

หน ้าที่ 23

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (
โครงการ/ กิจกรรม

6

โครงการโรงพยาบาลสกลนครเป็นเขต
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
(การฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ)

7

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
อ.เมืองสกลนคร
ปี 2562

8

โครงการป้องกันเด็กจมน้าใน
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยทีม
ผู้ก่อการดี(Merit Maker
Team) คปสอ.เมืองสกลนคร
ปี 2562

) Service Excellence (

) People Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรและผู้มารับบริการที่
ขับขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
ในเขตโรงพยาบาลสกลนคร

1.ลดอัตราเสียชีวติ จากการ
จมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
ไม่เกิน 4.5 ต่อแสนประชากร
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
2.ทีมผู้ก่อการดี 16 ทีมตาบล
3.ผ่านการประเมินรับรอง
ระดับทองแดง ไม่นอ้ ยกว่า
2 แห่ง ระดับเงินอย่างน้อย 1
แห่ง/ทีม

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

6. สรุปผลการดาเนินงานฯ ให้ผู้บริหารรับ
ทราบตามลาดับ
1.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันจันทร์
ถึงศุกร์
2.จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เขตสวมหมวก
นิรภัยบริเวณทางเข้า-ออกโรงพยาบาล
3. รณรงค์เจ้าหน้าทีข่ ับขีป่ ลอดภัยสวมหมวก
นิรภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
เข้าพรรษา และออกพรรษาของทุกปี
4.สุ่มสารวจและตรวจเตือนบุคลากรและ
ผู้มารับบริการในเรื่องดังกล่าวฯ ทุกวันจันทร์
5. สรุปผลการดาเนินงานฯ ให้ผู้บริหารรับ
ทราบตามลาดับ
1.ตรวจคุณภาพคลอรีนอิสระในน้าใช้และ
โคลิฟอร์ม,Fecal bacteriaในน้าดื่มตามตึก
ทุก 6 เดือน
2.ตรวจสารปนเปือ้ นในอาหาร ในโรงครัว
รพ.สกลนคร เดือนละ 1 ครั้ง
3.ตรวจอาหารร้านสวัสดิการ ทุก 6 เดือน
3.ตรวจอาหารร้านสวัสดิการ ทุก 6 เดือน
4.ตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD
TEST) ตรวจประเมินร้านอาหาร
ในโรงพยาบาล
5.ตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล
1.ศึกษาดูงาน อปท.ตาบลต้นแบบ
2..สารวจจุดเสี่ยง พืน้ ทีเ่ สี่ยง
3.สัญจรชี้แจงงานกับภาคีเครือข่าย/อปท.
4.คืนข้อมูลให้ชุมชน ในเวทีสภาสุขภาพ
ตาบลและ พชอ.
5.ปรับปรุง แก้ไข จุดเสี่ยง
เด็กจมน้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย/อปท.
6.สนับสนุนผู้นาหมู่บา้ นสร้างความตระหนัก
รู้ หลัก ตะโกน โยน ยืน่ ในหมู่บา้ น
7.ขยายทีมผู้ก่อการดี ครบ 16 ตาบล

) อืน่ ๆ .................................................
งบประมาณ

บุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลฯ
และผู้มารับบริการโรงพยาบาลฯ

1)อปท. 19 แห่ง
2)รพสต.27 แห่ง
3)หมู่บา้ น 207 แห่ง
ตาบลต้นแบบ
1.พังขว้าง
2.ขมิ้น
3.ฮางโฮง
4.ท่าแร่
5.เหล่าปอแดง
6.ธาตุเชิงชุม
หน ้าที่ 24

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

เงินบารุง

กลุ่มงานสุขศึกษา และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

28,200

เงินบารุง

งานควบคุมโรคและระบาด
วิทยา

35,145

บารุง

งานป้องกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
1)นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
2)นายสมปอง ฤทธิศ์ รีบญ
ุ

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (
โครงการ/ กิจกรรม

) Service Excellence (
ตัวชี้วัด (KPI)

9

โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟู
การเฝ้าระวังสอบสวนและ
ควบคุมการระบาด สาหรับ
SRRT อ.เมือง จ.สกลนคร
ปีงบประมาณ 2562

1)สถานพยาบาลทุกแห่งรายงาน 506
ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ร้อยละ 90
2)สถานพยาบาลส่งรายงานเฝ้าระวังโรค
ติดต่อผ่านโปรแกรม R506 dashboard
ได้ ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 90
3)สถานบริการมีรายงานสอบสวน
ควบคุมเฉพาะราย/สอบสวนการระบาด
ได้คุณภาพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่องต่อปี

10

โครงการควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ อ.เมือง
จ.สกลนคร ปี 2562

1.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนเพือ่ ป้องกันโรค
STI, HIV
2.อัตราป่วยโรคหนองในในกลุ่มอายุ1524 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน5ปี
3.เพิม่ การเข้าถึงบริการตรวจหาการติด
เชื้อ HIV และชักนาให้เข้าสู่ระบบบริการ
ในกลุ่มประชากรหลัก
4.ลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่ม
ประชากรหลัก
5.ลดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
ประชากรหลัก
6.ร้อยละ 87 กลุ่มประชากรหลักเข้าถึง
บริการป้องกัน HIV/STI. เชิงรุก

) People Excellence (

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

) อืน่ ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

8.สอบสวนหาสาเหตุเคสจมน้า 100%
9.ประเมินทีมผู้ก่อการดี 8 ตาบล
10.นิเทศติดตามการดาเนินงาน
1)อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาและฟืน้ ฟู
SRRT ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบ
คุมการระบาดโรคประจาถิน่ ,โรคอุบตั ิใหม่
(หลักสูตรสานักระบาดวิทยา 3 วัน)
2)ฝึกปฏิบตั ิกลุ่มด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน
ควบคุมโรค
3)อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4)ประชุมวิชาการ SRRT ไตรมาสละ 1ครั้ง
5)ประชุม คกก. EOC 1ครั้ง (เม.ย.2562)
6)ทบทวน SOP/Flow Chart โรคสาคัญ
7)ซ้อมแผนรับมือโรคระบาด/อุบตั ิใหม่
8)สรุปผลงานรายงานสอบสวนโรค
คุณภาพ,การส่งรายงานเฝ้าระวังโรค
R 506/R 506 Dashboard ได้ครบถ้วน
ทันเวลา
9)ประเมินความพึงพอใจ สรุปผล

7.ห้วยยาง
8.หนองลาด
สถานบริการ
สุขภาพเครือข่าย
โรงพยาบาล
สกลนคร รวม
27 แห่ง

68,445

เงินบารุง

งานป้องกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
1)นายภูวนาถ โพธิชัย
2)นายสมปอง ฤทธิศ์ รีบญ
ุ

1.สารวจ/ขึน้ ทะเบียนกลุ่มเสี่ยงประชากร
หลัก ได้แก่ MSM SW PWID
2.การให้บริการป้องกันเชิงรุก ในเรื่อง STI
HIV การใช้ถุงยางอนามัย
3.บริการค้นหากลุ่มประชากรหลักเชิงรุก
4.บริการส่งต่อกลุ่มประชาการหลักเข้าสู่
ระบบบริการ VCT
5.บริการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และส่งต่อตรวจหาการติดเชื้อ HIV (Test)
6.บริการส่งต่อผู้ติดเชื้อ HIV เข้าสู่ระบบ
บริการดูแลรักษา (Treat)
7.บริการติดตามกลุ่มประชากรหลัก ให้มา
รับบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV เชิงรุก
8.สรุปผล คืนข้อมูลแลกเปลียนเรียนรู้

1)สถานบริการ
27 แห่ง
2)กลุ่มเสี่ยง;
-MSM
-MSW
-FSW
-PWID
16 ตาบล

24,700

สปสช.
เขต 8

งานป้องกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
นางวนัสสุดา ศรีนา
นางจันทรา ทิพย์สุวรรณ

หน ้าที่ 25

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (
โครงการ/ กิจกรรม

) Service Excellence (

) People Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

11

โครงการควบคุมโรคติดต่อ
ในและรอบพระตาหนัก
ภูพานราชนิเวศน์
อ.เมืองสกลนคร ปี 2562

12

โครงการติดตามการรับบริการสร้างเสริมภูมิ ร้อยละ 95 ของเด็กอายุ 1-5 ปีได้รับวัคซีนพืน้ ฐาน
คุมกันโรค
ครบถ้วน
อย่างครบถ้วนในเด็ก 1-5 ปี
นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
ประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั งิ านเมือ่ เกิด
ภาวะ
ผิดปกติหลังให้บริการวัคซีน

13

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ ย
โรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ้า

1.ค่า CI, HI ในเขตพระตาหนัก =0
2.ไม่พบผู้ปว่ ยโรคไข้เลือดออก, มาลาเรีย
และไข้หวัดใหญ่ ในห้วงเสด็จฯ

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.เฝ้าระวังผู้ปว่ ยในสถานพยาบาล/หมู่บา้ น
หน่วยงาน รอบพระตาหนักฯ
2.สารวจกาจัดลูกน้ายุง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ในภาวะปกติ
3.คัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่/โรคติดต่อ ใน
ห้วงเสด็จฯ
4.สารวจกาจัดลูกน้ายุง 2 ครั้งต่อรอบการ
เสด็จประทับแรม(14,7ก่อนเสด็จฯ)
5.พ่นเคมีกาจัดลูกน้ายุง 2 ครั้งต่อรอบการ
เสด็จประทับแรม(14,7ก่อนเสด็จฯ)
6.สารวจกีฏวิทยาประเมินความชุกยุง
1 ครั้ง/ปี
7.ควบคุมโรคตามมาตรการ กรณีเกิดโรค
8.สรุปผล
ติดตามตรวจ นิเทศผลงาน การสร้างเสริมภูมิ

1.พระตาหนักภู
พานราชนิเวศน์
2.หน่วยงานรอบ
พระตาหนักภูพาน
ราชนิเวศน์รัศมี
5 กม.
3.หมู่บา้ นรอบพระ
ตาหนักภูพาน
ราชนิเวศน์รัศมี
5 กม.20 หมู่บา้ น

คุ้มกันโรคในสถานบริการทุกแห่ง
จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ผู้ปว่ ยกล้ามเนือ้ อ่นปวกเปียกเฉียบพลัน(AFP)

27 แห่ง
ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน
สถานบริการในเขต อาเภอเมืองสกลนคร

สถานบริการในเขต อาเภอเมืองสกลนคร

) อืน่ ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

15,000

บารุง

27,525 Cup เมือง

ผู้รบั ผิดชอบ
งานป้องกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
1)ภูวนาถ โพธิชัย
2)สมปอง ฤทธิศ์ รีบญ
ุ

ภูวนาท โพธิช์ ัย
มาลัย ทิพจร

เฝ้าระวังและส่งต่อผู้ปว่ ยเด็กทีม่ ีภาวะแทรกซ้อน
จากการได้รับวัคซีน

ร้อยละ 95 ของผู้ปกครองเด็กอายุ 1-5 ปีได้รับความรู้
เรื่องอาการ
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสังเกตอาการแทรกซ้อน
หลังจากรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ผิดปกติหลังรับบริการฉีดวัคซีน
1.คะแนนความรู้ในเรื่องโรคอุบตั ิใหม่
1.ทบทวนแนวทางการส่งต่อ
อุบตั ิซ้า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
ภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล
1 วัน
2.ให้ความรู้โรคติดต่อ,โรคอุบตั ิใม่
อุบตั ิซ้า ทีเป็นปัญหาในพืน้ ที่
3.สุ่มตรวจความพร้อมใน OPD
ER / IPD ระบบยานพาหนะ
เครือข่าย
4.ประเมินผล

1.เจ้าหน้าที่ EOC อาเภอเมือง
ทีร่ ับผิดชอบผู้ปว่ ย 100 คน
2.พยาบาลผู้ดูแลผู้ปว่ ยราย ICU
ผู้ปว่ ยในและรพ.สต.
แพทย์Intern จานวน 296 คน

หน ้าที่ 26

37,500 เงินบารุง รพศ.สกลนคร นพ.บุญมี มีประเสริฐ
คุณพงศ์ลดา รักษาขันธุ์
คุณภูวนาถ โพธิช์ ัย
คุณมนตรี

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลสกลนคร
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์
ลาดับ

(  ) P&P Excellence (
โครงการ/ กิจกรรม

) Service Excellence (

) People Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อืน่ ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพคลินกิ
อาชีวเวชศาสตร์สาหรับการบริการทุติยภูมิ
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:
คลินกิ โรคจากการทางาน ระยะที่๑๒
(โครงการต่อเนือ่ ง)

มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
ภายใต้โครงการคลินกิ โรคจากการ
ทางานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ๓๐

๑.จัดประชุมคณะกรรมการ
๒.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
๓.พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน

๑.ผู้ประกันตนในสถานประกอบ
การทีใ่ ช้สิทธิร์ พ.สกลนคร
๒.บุคลากรในโรงพยาบาล
สกลนครและเครือข่าย

๒๓๐,๐๐๐บาท

กองทุนเงินทดแทน
สานักงานประกันสังคม

นางกฤษณา นาสูงชน

2

โครงการพัฒนาศักยภาพคลินกิ
อาชีวเวชศาสตร์สาหรับการบริการทุติยภูมิ
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:
คลินกิ โรคจากการทางาน ระยะที่๑๒
(โครงการต่อเนือ่ ง)
โครงการพัฒนาระบบบริการ
ชาวต่างชาติในโรงพยาบาล
สกลนคร

มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
ภายใต้โครงการคลินกิ โรคจากการ
ทางานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ๔๐

๑.จัดประชุมคณะกรรมการ
๒.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
๓.พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน

๑.ผู้ประกันตนในสถานประกอบ
การทีใ่ ช้สิทธิร์ พ.สกลนคร
๒.บุคลากรในโรงพยาบาล
สกลนครและเครือข่าย

๓๐๐,๐๐๐บาท

กองทุนเงินทดแทน
สานักงานประกันสังคม

นางกฤษณา นาสูงชน

1.มีแนวทางการให้บริการชาวต่างชาติ
ในโรงพยาบาลสกลนคร 1 ฉบับ
2.บุคลากรมีสมรรภนะด้านภาษา
เวียดนามและภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้
มากกว่าร้อยละ 80

ผู้รับบริการชาวต่างชาติมารับ
บริการมากขึน้ ได้รับบริการ
ทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และพึงพอใจในบริการ

20,400 เงินบารุง รพศ.สกลนคร

นางรัตนา โทษาธรรม
นางพิศมัย กองทรัพย์
นางสาลิกา อุระภา

โครงการซ้อมแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอัคคีภยั ในอาคารทีม่ ี
ความเสี่ยงภัย โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ร้อยละ ๙๐ บุคลากร กลุ่ทเป้าหมาย
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิม่ ขึน้

1.ประชุมคณะกรรมการและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2.จัดทาแนวทางบริการชาวต่างชาติ
3.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบตั ิ
4.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิม่ สมรรถนะ
บุคลากรด้าน
5.สรุปและประเมินผล
๑.เสนอโครงการ
๒.ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการโครงการ
๓.จัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภยั ให้บคุ ลากร
๔.สรุปและประเมินผล

๑.แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลสกลนคร
จานวน ๑๐๐ คน
๒.บุคลากรในองค์กรภาคีเครือข่าย
อปพร./สสจ.สน/ศปภ.จ.สน./มทบ.

23,175

3

4

3,336,505

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

หน ้าที่ 27

เงินบารุง

งานบริหาร

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primayr Care Cluster)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ
1

2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลัก

) อื่น ๆ .................................................

เป้าหมาย

1.ผู้ต้องขังในเรือนจาได้รับการตรวจสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
100 %
2.ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทุกคน

1.ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป /เรื้อรัง

ผู้ต้องขังในเรือนจา

2.บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและตรวจรักษาทางจิตเวช

จานวน 2,095 คน

เยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยเชิงรุกแบบบูรณาการ (Home Visit &
Home Health Care)

1. ผู้ปว่ ยเตียง 3,4 ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 85

1. สารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมบ้าน แยกประเภทผู้ปว่ ยเตียง 1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของคลินิกหมอ
1,2,3,4
ครอบครัวสุขเกษม

2. ผู้ปว่ ยเตียง 1,2,3,3,4 ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100
3. ผู้ปว่ ยเตียง 3,4 ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. ประชาชนกลุ่มปกติได้รับการเยี่ยมบ้าน ปีละ 1 ครั้ง

4

) R8 Excellence (

โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพตรวจรักษาและส่งเสริม
สุขภาพเคลื่อนที่อนามัยเรือนจา
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

คลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

3

) Governance Excellence (

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

เงินบารุงโรงพยาบาล

PCC ศสม.สุขเกษม

155,040 บาท

เงิน UC PCC ศสม.สุขเกษม PCC ศสม.สุขเกษม

2. ประสานทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด
2.ผู้ปว่ ยเตียง 1,2,3,4
นักโภชนาการ นักจิตวิทยา
3. จัดทาแผนปฏิบตั ิการออกเยี่ยมบ้าน
3. ผู้ปว่ ยที่ส่งต่อจากโปรแกรม Long Term Care
4. ออกเยี่ยมบ้านตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

4.1โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา PCC สุขเกษม

1.มีการประชุมคณะกรรมการ PCC

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร Primary Care Cluster

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะทาง
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

เดือนละ 1 ครั้ง
2.ประชุมเชิงปฎิบตั ิการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้กับทีมสห
วิชาชีพ 2เดือน/ครั้ง

2.ประชุมเชิงปฎิบตั ิการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้กับทีมสหวิชาชีพ
เดือนละ 1 ครั้ง

โครงการตรวจตาผู้ปว่ ย
เบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวสุขเกษม ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

๑. ผู้ปว่ ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา
อย่างน้อย ๘๐ %
๒. ผู้มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้เข้าสู่ระบบการรักษา ๑๐๐ %

งบประมาณ
17,280 บาท

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน
10 ครั้ง
บุคลากรวิชาชีพ จานวน 20 คน

๑. เขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณ
ผู้ปว่ ยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิก
๒. ประชุมทีมทางาน เพื่อกาหนดรูปแบบ กิจกรรมตรวจตา และชี้แจง หมอครอบครัวสุขเกษมและเครือข่าย
แนวทางในการตรวจตา
3. ให้ความรู้แก่ผู้ปว่ ยเพื่อป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
จานวน 3,579 คน
4. ส่งผู้ปว่ ยเข้ารับการตรวจตาตามวันและเวลาที่กาหนด

6,000 เงินบารุงโรงพยาบาล
สกลนคร

186,433 สปสช.
(กองทุนโรคเรื้อรัง)

PCC ศสม.สุขเกษม

PCC ศสม.สุขเกษม

- ออกให้บริการถ่ายภาพจอประสาทตา ใน รพ.สต. เครือข่าย ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖1โดยเวียนเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาไปทุกรพ.สต.

5

โครงการอบรมอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ปีงบประมาณ๑) ๒๕๖๒
มี อสค.ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียน อสค. ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ อาเภอละ ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ คน

- จัดทีมเวชปฏิบตั ิตาออกปฏิบตั ิหน้าที่ตามแผน
- ส่งผลภาพถ่ายจอประสาทตาให้แพทย์อ่าน
5. บันทึกรายงานการตรวจตาในระบบคอมพิวเตอร์
6. รายงานผลการตรวจแจ้งกลับเครือข่าย โดยการสาเนาแบบคัดกรอง
ตา แจ้งเครือข่าย
7. นัดผู้ปว่ ยที่ผิดปกติมาพบแพทย์ และรับการรักษา
8. สรุปรายงาน และประเมินผลโครงการ
๑)จัดอบรมอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
๑) ผู้ดูแลกลุ่มผู้ปว่ ยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
อาสาสมัครประจาครอบครัวที่มีกลุ่มดังนี้ ในครอบครัว
- ญาติ/ผู้ดูแลผู้ปว่ ย CKD ระดับ ๓ ขึ้นไป
- ญาติ/ผู้ดูแลผู้ปว่ ย LTC เตียง ๓ , เตียง ๔
- ญาติ/ผู้ดูแลผู้ปว่ ย DM ที่มีภาวะแทรกซ้อน

หน ้าที่ 28

75,000
กองทุนผู้ปว่ ยนอก CUP เมืองสกลนครนายพลนาภา นนสุราช
/ PPB
สสอ.เมืองสกลนคร
นางวิริยา นาคพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ
1

2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ ย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
เพื่อป้องกัน และชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ปว่ ยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง เครือข่ายคลินกิ หมอครอบครัวสุขเกษม
ปีงบประมาณ 2562

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
1.ผู้ปว่ ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนา้ ตาล
ในเลือดได้ด(ี HbA1C <7) มากกว่า ร้อยละ50
2.ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต ได้ดี
(BP<140 / 90 mmHg)มากว่าร้อยละ60
3.ร้อยละผู้ปว่ ย NCD ทีม่ ีภาวะCKD 3 - 4มีอัตราการลดลง
ของ eGFR <4ml/min/1.73m2 /yr.) มากกว่าร้อยละ67
4ร้อยละ ของผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูงทีข่ นทะเบี
ึ
ยนได้รับการประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) มากกว่า85
5.ร้อยละ ของผู้ปว่ ยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีข่ นทะเบี
ึ
ยน
และมารับการรักษาในเขตพืนทีร่ ับผิดชอบ มากกว่า 90
6.ร้อยละผู้ปว่ ยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองไต มากกว่า 90
7.มีชมรมผู้ปว่ ย NCD ในชุมชนทุกสถานบริการเครือข่าย

1.ผู้ปว่ ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนา้ ตาล
ในเลือดได้ด(ี HbA1C <7) มากกว่า ร้อยละ50
2.ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต ได้ดี
(BP<140 / 90 mmHg)มากว่าร้อยละ60
3.ร้อยละผู้ปว่ ย NCD ทีม่ ีภาวะCKD 3 - 4มีอัตราการลดลง
ของ eGFR <4ml/min/1.73m2 /yr.) มากกว่าร้อยละ67
4ร้อยละ ของผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูงทีข่ นทะเบี
ึ
ยนได้รับการประเมิน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด(CVD Risk) มากกว่า85

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

1.จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ปว่ ยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง โดยการจัดกิจกรรมฐานความรู้
เรื่อง ๓ อ ๒ ส และความรู้เรื่องโรคเบาหวาน /
ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน และชะลอไตเสื่อม
2. การให้ความรู้โดยช่องทางสื่อต่างๆ เช่น
แผ่นพับ โมเดล
3.กิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะการดูแลตนเองของผู้ปว่ ย NCD
4.ตรวจติดตามระดับนา้ ตาล และความดันโลหิต
ในผู้ปว่ ยทีค่ วบคุมไม่ได้
5.จัดท้าทะเบียน ผู้ปว่ ยทีค่ วบคุมระดับนา้ ตาล
และความดันโลหิตได้ไม่ดี
6. ประเมินภาวะเสี่ยง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด(CVD Risk)ผู้ปว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อายุ35 -60 ปี
7.สร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง
ของผู้ปว่ ย DM / HT

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เป้าหมาย
รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
ผู้ปว่ ย DM / HT 428 ราย
รพ.สต.เชียงเครือ
ผู้ปว่ ย DM / HT 554 ราย
รพ.สต.แมด
ผู้ปว่ ย DM / HT 532 ราย
รพ.สต.ท่าแร่
ผู้ปว่ ย DM / HT 877 ราย
รพ.สต.โนนหอม
ผู้ปว่ ย DM / HT 200 ราย
รพ.สต.ฮางโฮง
ผู้ปว่ ย DM / HT 563 ราย
รพ.สต.ดงขุมข้าว
ผู้ปว่ ย DM / HT 150 ราย
รพ.สต.หนองสนม
ผู้ปว่ ย DM / HT 200 ราย
รพ.สต.หนองปลาน้อย
ผู้ปว่ ย DM / HT 300 ราย
รพ.สต.ดอนแคน
ผู้ปว่ ย DM / HT 150 ราย
รพ.สต.พังขว้าง
ผู้ปว่ ย DM / HT 300 ราย
รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
ผู้ปว่ ย DM / HT 664 ราย
รพ.สต.ทับสอ
ผู้ปว่ ย DM / HT 300 ราย

รวมทังสิน
1. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมัติงบประมาณ
1. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบงาน NCD
2. จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ หารูปแบบการ
และทีมสหวิชาชีพ จ้านวน 15 คน
พัฒนาระบบบริการและประชุมติดตามการพัฒนาระบบการดูแลทุก 2 เดือ2.น แกนน้าในชุมชน อสม. ผู้น้าชุมชน จ้านวน 100 คน
้ปว่ ยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จ้านวน 1200 คน
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนน้าในชุมชน อสม. ผู้น้าชุมชน ในเรื่องความรู้เ3.รื่อผูงโรค
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ให้ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดและ
ควบคุมระดับความดันโลหิต
4. จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ปว่ ยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ในเรื่องความรู้เรื่องโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ให้ควบคุม
ระดับนา้ ตาลในเลือดและควบคุมระดับความดันโลหิตโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
หน ้าที่ 29

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

42,000 กองทุน NCD
55,000
35,000
53,200
25800
25,000
20,000
20,000
24,300
15,000
30,000
66,400
30,000
441,700
215,000 กองทุน NCD

ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุวพันธุ์ คะโยธา
รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
นางโสมนัส นามโพธิช์ ัย
รพ.สต.เชียงเครือ
นางเพญศรี มานิสรณ์
รพ.สต.แมด
น.ส.พิมพ์วดี การุณ
รพ.สต.ท่าแร่
เนตรนภา พรหมสาขาฯ
รพ.สต.โนนหอม
นางตรงศรณ์ ค้าทะเนตร
รพ.สต.ฮางโฮง
นายเกษมศักดิ์ วงศ์สีดา
รพ.สต.ดงขุมข้าว
นางเพียงใจ ต้นน้อย
รพ.สต.หนองสนม
น.ส.เบญจมาศ สิมสาร
รพ.สต.หนองปลาน้อย
นางพิสมัย อุปรี
รพ.สต.ดอนแคน
น.ส.บุสยมาศ กัลยสบาล
รพ.สต.พังขว้าง
นางกัลยรัตน์ ใจแน่น
รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
นางสุนนั ทา ประค้ามินทร์
รพ.สต.ทับสอ
นางสุดาพร นุกูลกิจ
เครือข่ายPCC ศสม.สุขเกษม
ประกอบด้วย
1.ศสม.สุขเกษม
2.รพสต.นาค้า
3.รพสต.ลาดกะเฌอ
4.รพสต.ดงมะไฟ
5.รพสต.นาขาม
6.รพสต.หนองไผ่

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

3

การพัฒนาระบบการดูแล
ผุ้ปว่ ยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง NODE ศสม.ร่มเกล้า

4

การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ปว่ ยโรคเรือ้ รัง
(เบาหวาน /ความดันโลหิตสูง)
เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

) People Excellence (

) Governance Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลัก

5.ร้อยละ ของผู้ปว่ ยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีข่ นทะเบี
ึ
ยน
และมารับการรักษาในเขตพืนทีร่ ับผิดชอบ มากกว่า 90
6.ร้อยละผู้ปว่ ยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองไต มากกว่า 90
7.มีชมรมผู้ปว่ ย NCD ในชุมชนทุกสถานบริการเครือข่าย

5. ออกให้บริการในคลินกิ เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เดือนละ 1 ครัง
ต่อสถานบริการ ( 5 ครังx12 เดือน = 60 ครัง)
6. จัดบริการใน รพ.สต.เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของแกนน้าในชุมชน
7. ติดตามเยีย่ มบ้านในรายทีม่ ีปญ
ั หาซับซ้อน
8. บันทึกข้อมูลในระบบ JHCIS และประเมินผลการด้าเนินงาน
1. กิจกรรมการให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพ
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้ปว่ ยในคลินกิ
3.กิจกรรมอาหารสาธิตส้าหรับผู้ปว่ ย
4.จัดท้าสื่อ แผ่นพับ โมเดลอาหาร
5. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจบุคคลต้นแบบการ
ควบคุมระดับนา้ ตาล ความดันดลหิต ได้ดี
6. กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปว่ ยเพือ่ ชะลอไตเสื่อม
7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ปว่ ย เรื่องโภชนบ้าบัด
การใช้ยา อาหารเสริม สมุนไพร
8. อาหารสาธิตเพือ่ การชะลอไตเสื่อม

1.ผู้ปว่ ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนา้ ตาล
ในเลือดได้ด(ี HbA1C <7) มากกว่า ร้อยละ50
2.ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต ได้ดี
(BP<140 / 90 mmHg)มากว่าร้อยละ60
3.ร้อยละผู้ปว่ ย NCD ทีม่ ีภาวะCKD 3 - 4มีอัตราการลดลง
ของ eGFR <4ml/min/1.73m2 /yr.) มากกว่าร้อยละ67
4ร้อยละ ของผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูงทีข่ นทะเบี
ึ
ยนได้รับการประเมิน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด(CVD Risk) มากกว่า85
5.ร้อยละ ของผู้ปว่ ยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีข่ นทะเบี
ึ
ยน
และมารับการรักษาในเขตพืนทีร่ ับผิดชอบ มากกว่า 90
6.ร้อยละผู้ปว่ ยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองไต มากกว่า 90
7.มีชมรมผู้ปว่ ย NCD ในชุมชนทุกสถานบริการเครือข่าย
1. จัดตังห้องเรียนโรคเรือรัง ( DM/ HT)
1. ผู้ปว่ ยเบาหวาน สามารถควบคุม
- การให้ความรู้เรื่องโรค / ภาวะแทรกซ้อน
ระดับนา้ ตาลได้ดี
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส.
- FBS 70 - น้อยกว่า130 มก/ดล.
- การสอนการใช้ยาฉีด INSULIN
- HbA1C น้อยกว่า 7 %
- การท้า SMBG
2. ผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูง สามารถ
- การท้า SMBP
ควบคุมความดันโลหิต น้อยกว่า
- การให้ความรู้เรื่องอาหาร / อาหารสาธิต
130/90 มม.ปรอท
2. จัดอบรมให้ความรู้ในกลุ่มทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ระดับนา้ ตาลในเลือด /ระดับความดันโลหิต
3. การจัด CAMP ในกลุ่มทีม่ ีระดับนา้ ตาล
ในเลือดสูง /ความดันโลหิตสูง
4. จัดกิจกรรม เพือ่ นช่วยเพือ่ น
5. การตรวจคัดกรองเพือ่ ค้นหาภาวะแทรกซ้อน
ตา ไต เท้า สุขภาพช่องปาก
6. ประกวดบุคคลต้นแบบในการควบคุมระดับ
นา้ ตาลในเลือด / ระดับความดันโลหิต
7. ติดตามระดับนา้ ตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิต
8. สรุปและประเมินผล
หน ้าที่ 30

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

-ผู้ปว่ ยDM
2,216 คน
-ผู้ปว่ ย HT
3,439 คน

226,000

กองทุน NCD

นางสุกัญญา พรมภาพ
ศสม. ร่มเกล้า

ผู้ปว่ ยDM/HT
NODEราชภัฏ/รพ.สกลนคร
7,551 คน

100,000

กองทุน NCD

นางภาสินนี ชุ พงษ์ไพบูลย์

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ
5

6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ผลลัพท์การจัดการรายกรณี
ผู้ปว่ ยเบาหวาน/ความโลหิตสูง
ต่อระดับน้าตาลในเลือด
ระดับความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลสกลนคร

1ผู้ปว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รับการจัดการ
มีระดับนา้ ตาลในเลือดลดลง
ร้อยละ 50

โครงการ NCD สัญจรสู่ชมุ ชน

1.ผู้ปว่ ยเบาหวาน สามารถควบคุม
ระดับนา้ ตาลได้ดีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50

2.ผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูง ทีไ่ ด้รับ
การจัดการ มีระดับความดันโลหิต
ลดลง ร้อยละ 60

2.ผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูง สามารถ
ควบคุมระดับความดับโลหิตได้ดี
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 60

7

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า
ในผู้ปว่ ย เบาหวาน คลินกิ หมอครอบ ครัวสุขเกษม
ปีงบประมาณ 2562

ผู้ปว่ ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา
มากกว่า 80 %
๒. ผู้มีภาวะเบาหวานขึนจอตาได้
เข้าสู่ระบบการรักษา 100 %
ผู้ปว่ ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองเท้า(Complete Foot Exam)
มากกว่า 90 %

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ประเมินซักประวัติ รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหา
3. วางแผนการจัดการรายกรณีตามสภาพปัญหา
4. จัดท้าสื่อให้ความรู้ในการจัดการตนเอง เรื่อง
การออกก้าลังกาย อาหาร การใช้ยารับประทาน
ยาฉีดอินซูลิน อารมณ์ บุหรี่ สุรา
5.ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ และญาติร่วม
ดูแลผู้ปว่ ย
5. การบันทึกข้อมูล / รวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ปว่ ยDM/HT
NODEราชภัฏ/รพ.สกลนคร
7,551 คน

50,000 กองทุน NCD

นางภาสินนี ชุ พงษ์ไพบูลย์
นางวาสนา แสนมหาชัย

1.การออกให้บริการNCD สัญจรสู่ชุมชนโดยทีม
สหวิชาชีพรพ.สกลนคร แพทย์ พยาบาลผู้จัดการ
รายกรณี (NCM) เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร
นักกายภาพบ้าบัด นักโภชนาการ
2.จัดกิจกรรมแบบครบวงจรในหน่วยบริการ
(เจาะ Lab พบแพทย์ พบพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณ๊ ตรวจรักษาโดยแพทย์ ให้ค้าแนะน้า
ด้านอาหารโดยนักโภชนากร ให้ค้าแนะน้า
เรื่องยา โดยเภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร

ผู้ปว่ ยDM/HT
รพ.สต.ท่าแร่
900 คน

54,400 กองทุน NCD

น.ส.พิมพ์วดี การุณ
รพ.สต.ท่าแร่

๑. เขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประชุมทีมท้างาน เพือ่ ก้าหนดรูปแบบ
กิจกรรมตรวจตา และชีแจง
แนวทางในการตรวจตา
3. ให้ความรู้แก่ผู้ปว่ ยเพือ่ ป้องกันภาวะ
เบาหวานขึน้ จอประสาทตา และภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
4. ส่งผู้ปว่ ยเข้ารับการตรวจตา/เท้า ตามวันและเวลาทีก่ ้าหนด
4.1 ออกให้บริการถ่ายภาพจอประสาทตา/เท้า
ใน รพ.สต. เครือข่าย ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖1
โดยเวียนเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
ใน ศสม รพ.สต.(สุขเกษม,ดงมะไฟ
,หนองไผ่,นาขาม,นาคา,ลาดกะเฌอ)
4.2 จัดทีมเวชปฏิบตั ิตาออกปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามแผน
4.3 ส่งผลภาพถ่ายจอประสาทตาให้แพทย์อ่าน
5.บันทึกรายงานการตรวจตาในระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ปว่ ยเบาหวานทีม่ ารับ
บริการทีค่ ลินกิ หมอครอบ
ครัวสุขเกษมและเครือข่าย
จ้านวน 1,450 ราย

86,370 กองทุน NCD

นางสุดาพร นุกูลกิจ
PCC ศสม.สุขเกษม

หน ้าที่ 31

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

6. รายงานผลการตรวจแจ้งกลับเครือข่าย
โดยการสาเนาแบบคัดกรองตา แจ้งเครือข่าย
7. นัดผู้ปว่ ยทีผ่ ิดปกติมาพบแพทย์ และรับการรักษา
8. สรุปรายงาน และประเมินผลโครงการ
8

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า
ในผู้ปว่ ย เบาหวาน โรงพยาบาลสกลนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารดูแลรักษาผู้ปว่ ย เบาหวานชนิด
ที่ 1
1.ผู้ปว่ ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนา้ ตาล
ในเลือดได้ด(ี HbA1C <7) มากกว่า ร้อยละ50

1.เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดทีทีม่ สหวิ
1 ชาชีพ 6 คน
2.ให้บริการผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 1อย่างมีมาตรฐาน
ผู้ปว่ ยเบหวานพร้อมครอบครัว 4 คน
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การพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus

1. Clinic NCD Plus คุณภาพ รพ.
และสถานบริการเครือข่าย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1.จัดประชุมNCD Broad 6 ครัง
2.ออกติดตามเยีย่ มเสริมพลังเครือข่าย 27 แห่ง

กรรมการ 40 คน
คณะติดตามเยีย่ มเสริมพลัง 4 คน
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พัฒนาระบบข้อมูล
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCD)
อ.เมืองสกลนคร ปี 2562

ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรือรัง(NCD)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

1. ประชุมชีแจงแนวทางระบบการรายงาน
ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรือรัง(NCD) แก่ผู้รับผิด
ชอบงานในสถานบริการสุขภาพ ในหัวข้อ
การบันทึก การจัดส่งรายงาน การรวบ

1.สถานบริการสุขภาพ
เครือข่าย รพ.สกลนคร
จ้านวน 27 แห่ง
2.ศูนย์ IT รพ.สกลนคร

ผู้ปว่ ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา
มากกว่า 80 %
๒. ผู้มีภาวะเบาหวานขึนจอตาได้
เข้าสู่ระบบการรักษา 100 %
ผู้ปว่ ยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองเท้า(Complete Foot Exam)
มากกว่า 90 %

1. ประชุมทีมท้างาน เพือ่ ก้าหนดรูปแบบ
กิจกรรมตรวจตา และชีแจงแนวทางในการตรวจตา
2. ให้ความรู้แก่ผู้ปว่ ยเพือ่ ป้องกันภาวะ
เบาหวานขึนจอประสาทตา และภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
3.จัดหาอุปกรณ์ตรวจเท้า (Monofilament)
4. ส่งผู้ปว่ ยเข้ารับการตรวจตา/เท้า ตามวันและเวลาทีก่ ้าหนด
4.1 ออกให้บริการถ่ายภาพจอประสาทตา/เท้า
ใน รพ.สต. เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร
โดยเวียนเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
4.2 จัดทีมเวชปฏิบตั ิตาออกปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามแผน
4.3 ส่งผลภาพถ่ายจอประสาทตาให้แพทย์อ่าน
5.บันทึกรายงานการตรวจตา/ เท้า ในระบบคอมพิวเตอร์
6. รายงานผลการตรวจแจ้งกลับเครือข่าย
โดยการส้าเนาแบบคัดกรองตา แจ้งเครือข่าย
7. นัดผู้ปว่ ยทีผ่ ิดปกติมาพบแพทย์ และรับการรักษา
8. สรุปรายงาน และประเมินผลโครงการ

หน ้าที่ 32

ผู้ปว่ ยเบาหวานทีม่ ารับบริการ
6,800 ราย

412,640 กองทุน NCD

นางวาสนา แสนมหาชัย

95,000 กองทุน NCD

น.ส.อรหทัย สิทธิจักร

34,080

นางมาลัย ทิพจร

1.อาหาร/อาหารว่าง
ประชุมชีแจงคณะท้างาน
33 คนๆละ 100 บาทx1วัน
เป็นเงิน 3,300 บาท

กองทุน NCD

กองทุน
โรคเรือรัง
(NCD)
สปสช.

นายภูวนาถ โพธิชัย
นางอัจฉราวดี บุญยสิริวงษ์
นายเทพพิทกั ษ์ ดงภูยาว
นางมาลัย ทิพจร

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เป้าหมาย
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จัดตัง้ ชมรม เบาหวาน รพ.สกลนคร ปี 2562

1.ร้อยละ100 ของสถานบริการมีชมรมเบาหวาน
2.ผ่านเกณฑ์ประเมินClinic NCD Plus

1.จัดตังชมรมผู้ปว่ ยเบาหวานใน รพ.
2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ครัง/ปี
3.มีกิจกรรมชมรมอย่างต่อเนือ่ ง

ผู้ปว่ ยเบาหวาน 100 คน
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รณรงค์วนั เบาหวานโลก

1.จัดนิทรรศการ กิจกรรม ในสถานบริการโรงพยาบาลสกลนคร
The Family and Diabetes เพราะครอบครัวเป็นส่วนส้าคัญ
ในการรักษาเบาหวาน

1.จัดนิทรรศการ
2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ปว่ ยเบาหวาน 300 คน

30,000
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พัฒนาโปรแกรม ระบบการอนุมัติสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ กลุ่มยาที่
ต้องมีการประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา (Drug Use
Evaluation : DUE)

การมีโปรแกรมอนุมัติสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ กลุ่มทีต่ ้องมีการประเมินความ
เหมาะสมในการสั่งใช้ยา

ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการเขียนโปรแกรมการอนุมัติใช้ยา
ปฏิชีวนะ กลุ่มทีต่ ้องประเมิน DUE

ปริมาณการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มทีต่ ้อง
ประเมิน DUE ลดลง (หน่วยเป็น DDD/100 วัน
นอน)
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พัฒนาโปรแกรม ระบบการควบคุม การสั่งยาทีห่ า้ มใช้ในหญิง
การมีโปรแกรม ควบคุมการสั่งยาทีห่ า้ มใช้ ในหญิงตังครรภ์
ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการเขียนโปรแกรม ควบคุมการสั่งใช้
ตังครรภ์
ยาทีห่ า้ มใช้ในหญิงตังครรภ์
การปฐมนิเทศข้าราชการ/เจ้าหน้าทีใ่ หม่ เรื่องการควบคุมการดือ ร้อยละของ ข้าราชการ/เจ้าหน้าทีใ่ หม่ ทีไ่ ด้รับการปฐมนิเทศ เรื่อง RDU & การปฐมนิเทศข้าราชการ/เจ้าหน้าทีใ่ หม่
ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
AMR
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โครงการป้องกันและควบคุมการดือยาจุลชีพ

1.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการ
เชือดือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
AMR
2.อัตราเชือดือยาในกระแสโลหิตลดลง
ร้อยละ 50%

3.ศูนย์ IT สสอ.เมือง
สกลนคร

งบประมาณ
2.อาหาร/อาหารว่าง ประ
ชุมติดตามคณะท้างาน
33 คนๆละ 100 บาทx1วัน
เป็นเงิน 3,300 บาท
3.อาหาร/อาหารว่าง ประ
ชุมสรุปผลคณะท้างาน
33 คนๆละ 100 บาทx1วัน
เป็นเงิน 3,300 บาท
รวมทังสิน 9,900 บาท
30,000
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รวมรายงานและการแสดงผลรายงานข้อมูล
ใน JHCIS, HMS, HDC
2. ประสานความร่วมมือกับศูนย์ IT หน่วย
งาน รพ.สกลนครและ สสอ.เมือง ในการ
จัดท้าระบบรายงานและบันทึกข้อมูล
3.นิเทศ ก้ากับ ติดตาม รายเดือน ไตรมาส
ราย 6 เดือน และรายปี

1.ทบทวนระบบบันทึก/เฝ้าระวัง
การติดเชือดือยา
2.ให้ความรู้แพทย์อินเทอร์ในการใช้ยา
ต้านจุลชีพทีเ่ หมาะสม
3.ให้ความรู้กับพยาบาลและเครือข่าย
บริการโรงพยาบาลสกลนคร
ในการจัดการเชือดือยา
4.ประเมินผล

หน ้าที่ 33

การสั่งใช้ยาทีห่ า้ มใช้ในหญิงตังครรภ์ = 0
ข้าราชการ/เจ้าหน้าทีใ่ หม่ ได้รับการ
ปฐมนิเทศ เรื่อง RDU & AMR = 100%
1.แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร
และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั ิการ
จ้านวน 250 คน

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
นางวาสนา แสนมหาชัย

กองทุน NCD

วาสนา แสนมหาชัย

กองทุน NCD

วาสนา แสนมหาชัย

-

-

ภก.นพดล กิตติวราฤทธิ์

-

-

ภก.นพดล กิตติวราฤทธิ์

-

-

ภก.นพดล กิตติวราฤทธิ์

30,000 เงินบ้ารุง รพศ.สกลนคร นพ.บุญมี มีประเสริฐ
คุณพงศ์ลดา รักษาขันธุ์
ภก.นภดล

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ
18

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผู้ปว่ ยระยะท้าย
แบบประคับประคอง โรงพยาบาลสกลนคร
แต่งตังคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองหน่วยงานหอผู้ปว่ ยใน และ OPD มี PCWN ครบ
โรงพยาบาลสกลนคร และ แต่งตัง PCWN
ทุกหน่วยงาน
แจ้งแนวทางในการด้าเนินงานแก่บคุ คลากร แพทย์ หัวหน้าหอผู้ปว่ ยมีประชาสัมพันธ์ ในwebsite โรงพยาบาล และ
พยาบาลดูแลแบบประคับประคองประจ้าหน่วยงาน(PCWN) เพือ่ และป้ายประชาสัมพันธ์ในหอผู้ปว่ ย

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

100%

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

15,000

ผู้รบั ผิดชอบ

กุสุมา
มะลิวรรณ
กุสุมา
มะลิวรรณ

สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ในการดูแลแบบประคับประคอง
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ในกลุ่มผู้ปว่ ยระยะท้าย ผู้ปว่ ยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ
แจ้งเกณฑ์การวินจิ ฉัยผู้ปว่ ย Palliative โรงพยาบาลสกลนคร
มีเกณฑ์ครบทุกหน่วยงาน
พัฒนาศักยภาพ PCWN หัวหน้าหอผู้ปว่ ย แพทย์ โดยใช้กระบวนการ
PCWN มีสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้างาน การจัดประชุมวิชาการ ส่งอบรมเพิม่ เติมหากมี
การจัดอบรมขึน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่ง LTC
จ้านวนผู้ปว่ ย Palliative ทีไ่ ด้รับการ consult
ได้รับการส่งต่อในระบบ LTC
เป็นพีเ่ ลียง และให้ค้าปรึกษา แก่โรงพยาบาลในเครือข่าย และ node
ให้ยืม Syringe Driver และ ประสานเครือข่ายในการติดตามเยีย่ มบ้าน
พัฒนาระบบการส่งและรับ consult โดยใช้ระบบ IT (ใช้โปรแกรม HMS)
มีระบบส่งและรับ consult โดยใช้โปรแกรม HMS
และพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลตัวชีวัดโดยใช้ระบบ IT (ระบบ LAN) มีข้อมูลสถิติ และ ข้อมูลตัวชีวัดในระบบ LAN
ติดตามการลงข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาในระบบ e-clam Palliative
สปสช.
ร้อยละผู
้ปว่ ยสิทธิบตั รทอง cup เมือง ทีส่ ามารถคีย์
เรียกเก็บผ่านระบบ e-clam Palliative สปสช.
โครงการUpdate Palliative Care Mangement
เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
จัดตัง node
มีรพช.node 5 แห่ง
จัดประชุมวิชาการ พยาบาล PC แพทย์ Intern เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
แพทย์ และพยาบาล PC ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
โครงการอบรมบูรณาการ พัฒนาความรู้และเพิม่ พูนทักษาด้าน
1. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสกลนคร ได้รับการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย ประจ้าปีงบประมาณ 2562
ความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร้อยละ 90

100%
> 80 %

มะลิวรรณ
นพ.เกียรติศักดิ์
มะลิวรรณ

> 90 %

มะลิวรรณ
นพ.เกียรติศักดิ์

ส่งและรับ consult โดยใช้ระบบ IT
มีข้อมูลสถิติและข้อมูลตัวชีวัดในระบบ LAN
> 80 %

มะลิวรรณ
มะลิวรรณ
15,000

> 80 %
จัดอบรมพัฒนาความรู้และเพิม่ พูนทักษะ จ้านวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการนวดเปิดท่อนา้ นมในสตรีหลังคลอด
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การช่วยฟืน้ คืนชีพผู้ปว่ ยในภาวะฉุกเฉิน
3. อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ใน
การนวดรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมและไหล่ติด
4. อบรมเชิงบูรณาการการดูแลผู้ปว่ ยมะเร็ง โมเดลวัดค้าประมง

หน ้าที่ 34

เจ้าหน้าทีแ่ พทย์แผนไทยโรงพยาบาลสกลนคร
จ้านวน 35 คน

12,400

เงินบ้ารุง

นพ.เกียรติศักดิ,์ มะลิวรรณ
นพ.เกียรติศักดิ,์ มะลิวรรณ
พทป.ชลธิชา ผ่องศาลา

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
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โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการและถอดภูมิปญ
ั ญาหมอ
พืนบ้าน อ้าเภอเมืองสกลนคร ประจ้าปีงบประมาณ 2562

1. หมอพืนบ้านในเขตอ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาและถอดภูมิปญ
ั ญาหมอพืนบ้าน ร้อยละ 80

1.วิเคราะห์ข้อมูลหมอพืนบ้านและส้ารวจข้อมูลหมอพืนบ้านทีต่ กหล่น หมอพืนบ้านในอ้าเภอเมืองสกลนคร จ้านวน 80
ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
คน
2.ถอดองค์ความรู้ภมู ิปญ
ั ญาของหมอพืนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร
3.วิเคราะห์องค์ความรู้ภมู ิปญ
ั ญาและน้ามาปรับใช้ในงานบริการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลสกลนครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
27 แห่ง

9,600 เงินบ้ารุง

น.ส.นนท์ธชิ า ทาปลัด

22

โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับ
อักเสบบีซีแก่ประชาชน ประจ้าปี2562

1. การพัฒนาระบบงานส้าคัญสู่การเป็น
โรงพยาบาล และเครือข่ายคุณภาพ

22,500

พว.กุสุมา เจริญโภคทรัพย์
พว.อุษา สุขพันธ์
พว.ปราณี พลเยีย่ ม
พว.รพีพทั ธ์ วัฒนาธนะวัฒน์

23

โครงการพีช่ ่วยน้อง

ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ปว่ ยทีม่ ีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาล
ระดับ M2 ลงไป ≥ 70

1. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีซี
2. ตรวจยืนยันผลด้วย fibroscan
และUltrasound
3. ให้ความรู้และการปฏิบตั ิตัว
ไวรัสตับอักเสบบีซีแก่ประชาชน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ"การดูแลผู้ปว่ ยออร์โธปิดิกส์" 2 ครัง

ประชาชนจ.สกลนคร 250 คน

แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบ้าบัด
โรงพยาบาลเครือข่าย 60 คน* 2 ครัง = 120
คน

เงินบ้ารุง

15,300 เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร นางวิไลลักษณ์ วิไลพันธ์

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิของโรงพยาบาลเครือข่าย
24

25
26
27

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปว่ ยเด็กโรคปอดบวม
และเซพสิสโรงพยาบาลสกลนครและเครือข่าย

1.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ กการดูแลผุ้ปว่ ยเด็กโรคปอดบวมและเซพ
พยาบาลใน PCT กุมารเวชกรรมและเครือข่าย มีสมรรถนะการดูแลผู้ปว่ ย
สิส
2. ประเมินสมรรถนะพยาบาลโดย
เด็กโรคปอดบวมและเซพสิส
E-learning

โครงการพัฒนาบุคลากรการดูแลรักษาผู้ปว่ ยเด็กโรคเลือดและ
มะเร็ง ส้าหรับ จนท.รพสกลนครและเครือข่าย
โครงการพัฒนาบุคลากรการดูแลรักษาผู้ปว่ ยเด็กโรคหัวใจ ส้าหรับ
จนท.รพสกลนครและเครือข่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลผู้ปว่ ยPeumonia with
Sepsis ในแผนกอายุรกรรม

,-สมรรถนะการดูแลเด็กโรคเลือดและมะเร็ง
,- มีแนวทางการดูแลเด็ก
ประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรคเลือดและมะเร็ง
,-สมรรถนะการดูแลเด็กโรคหัวใจอ
,- มีแนวทางการดูแลเด็ก
ประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรคหัวใจ
อัตราตายผู้ปว่ ยติดเชือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acq
1.จัดท้าCPG การดูแลผู้ปว่ ย
2.ก้าหนดเกณฑ์การรับผู้ปว่ ยใน
MICU,RCU,IMCU
3.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

28

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการประเมินก่อน
เข้าสู่ภาวะวิกฤตในผู้ปว่ ยPeumonia with Sepsis กลุ่มงานอายุ
รกรรม

29
30

โครงการพัฒนางานสูติกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลด้านการตรวจประเมินการ
ท้างานของหัวใจด้วยการใช้เครืองอัลตราซาวด์เบืองต้น

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิม่ ขึน

1. ร้อยละของพยาบาลทีผ่ ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่องอัลตราซาวด์ในการตรวจประเมินการท้างานของหัวใจเบืองต้น
มากกว่าหรือเท่ากับ 80

ให้ความรู้ส้าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการตรวจ
ประเมินการท้างานของหัวใจเบืองต้น ส้าหรับพยาบาลในโรงพยาบาล
ชุมชน จ้านวน 60 คน (แบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละเวลา 5 วัน)

หน ้าที่ 35

นางวารีรัตน์ โทษาธรรม
จัดประชุม 4 รุ่นพยาบาลจ้านวน รุ่นละ 50 คน
จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย จ้านวน 200 คน
จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย จ้านวน 200 คน
แพทย์ พยาบาล 150 คน

พยาบาลวิชาชีพ 80 คน

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในเครือข่ายโรคหัวใจ
จังหวัดสกลนครมีพยาบาลทีส่ ามารถใช้เครื่องอัล
ตราซาวด์ในการตรวจประเมินการท้างานของ
หัวใจเบือต้นได้อย่างน้อย โรงพยาบาลละ 2 คน

22,500 เงินบ้ารุง

PICU
พญ.ภารดา พว.
ไพลิน พว.ใจญา พว.
ภัทรภร

กุมารเวชกรรม 3 พว.
กัลยารัตน์
กุมารเวชกรรม 3
22,500 เงินบ้ารุง
พว.กัลยารัตน์
30,000
เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร PCT อายุรกรรม
พญ.
(ร่วมโครงการที่ 31-32) นริศรา /คุณสุภตั ตรา/คุณอิศ
รา
15,000 เงินบ้ารุง

เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร PCT อายุรกรรม
ยุสม์/คุณบุญรักษ์
75,000 เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร พญ.สมใจ
22,500
นพ.ขชล ศรียายาง

นพ.ศิร

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
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โครงการพัฒนา และเสริมพลังเครือข่ายโรคหัวใจครบวงจรเพือ่
รับการประเมินคุณภาพรายโรค (PNC) (ยกมาจากปี 2561)

32

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

1.โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งในเขตบริการที่ 8 ต้องผ่านการรับรองคุณภาพ 1.การจัดประชุมชีแจงแนวทางการประเมินรับรองรายโรคหัวใจ
PNC : STEMI
2.เสริมสร้างพลังโรงพยาบาลชุมชนเพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
รับรองคุณภาพรายโรค
3. เสริมสร้างพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการรับรองคุณภาพรายโรค

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

50,000

พญ.เจนจิรา สวัสดิมานนท์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ปว่ ยกลุ่มโรคหัวใจ เครือข่าย 1.บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพมีความรู้ในการดูแลผู้ปว่ ย และผู้เข้าอบรมมี 1.จัดอบรมอบรมวิชาการเพือ่ พัฒนาศักภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปว่ ย โรงพยาบาลเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพในการ
จังหวัดสกลนคร
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80
กลุ่มโรคหัวใจ
ดูแลผู้ปว่ ย
2. อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ 10
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ปว่ ยกลุ่มโรคหัวใจ (Interesting
case)

26,250

นายแพทย์อภิลักษณ์ พิทกั ษ์นพกุล
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โครงการพัฒนาหอผู้ปว่ ยต้นแบบการดูแลผู้ปว่ ยวิกฤตโรคหัวใจให้ 1.คุณภาพการดูแลผู้ปว่ ยดีขนึ (อัตราการตาย อัตราการเกิด
เป็นเลิศในเขตบริการที่ 8
ภาวะแทรกซ้อน)
2.เป็นต้นแบบการดูแล
ผู้ปว่ ยวิกฤตโรคหัวใจ และเป็นแหล่งศึกษา ฝึกปฏิบตั ิ และดูงานของ
โรงพยาบาลต่างๆ

1.การประชุมเพือ่ วางแผนในการก้าหนดรูปแบบของหน่วยงานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
2.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการบุคลากรตามรูปแบบ
3. ทดลองใช้รูปแบบ
4. การประเมินผลรูปแบบ

33,750

นางนิตยาภรณ์ จันทร์นคร
นางสาวทัศนีย์ แดขุนทด

34

โครงการหัวใจสัญจรสู่เครือข่ายโรคหัวใจระดับหน่วยบริการ
(node) และจังหวัด (รพ.นครพนม ,รพ.บึงกาฬ ,รพร.สว่างแดน
ดิน ,รพ.วานรนิวาส ,รพร.ธาตุพนม)

1.อัตราการตาย STEMI น้อยกว่าร้อยละ 10

1.จัดกิจกรรมหัวใจสัญจร เพือ่ ให้ความรู้แก่ทมี สหสาขางิชาชีพที่
เพีอ่ พัฒนาระบบบริการผู้ปว่ ยกลุ่มโรคหัวใจ
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปว่ ย ตกลงระบบริการ ชีแจงแนวทางการดูแล ร่วมกันในเครือข่ายทีเ่ ป็นหน่วยบริการขนาดใหญ่
ผู้ปว่ ยร่วมกัน
และโรงพยาบาลจังหวัด
2.คัดกรองผู้ปว่ ยกลุ่มโรคหัวใจเพือ่ เข้าถึงการรักษาเฉพาะในเวลา
ทีเ่ หมาะสม ซึ่งจะช่วยลดอัตราการตาย

22,500

นพ.ขชล ศรียายาง

35
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โครงการผ่าตัดหัวใจนอกเวลา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่ พัฒนางานด้าน
การดูแลรักษาผู้ปว่ ยมะเร็งท่อนา้ ดี เพือ่ ถวายเป็น
พระราชกุศล ประจ้าปี 2562

1.ร้อยละของผู้ปว่ ย
มะเร็งท่อนา้ ดีและตับทีไ่ ด้รับการรักษาโดย
การผ่าตัดภายในระยะเวลา
4 wks>80%

1.อบรมชีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่
2.ประสานกับแพทย์รพ.อุดรธานี
รพ.ศรีนครินทร์ในการผ่าตัดตับภายในเวลา
3.ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ

1.ผู้ปว่ ยมะเร็งตับทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดอย่างปลอดภัยในระยะเวลาเหมาะสม
2.ผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการให้ยา
เคมีบ้าบัดปลอดภัยในระยะเวลาเหมาะสม
3.ผู้ปว่ ยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยรังษีรักษาอย่าง
ปลอดภัยในระยะเวลาเหมาะสม

37

โครงการคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่/ไส้ตรง
ด้วย FIT TEST ในอ้าเภอเมืองสกลนคร
1.กลุ่มอายุ 50-70 ปี
2.กลุ่มมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งล้าไส้ใหญ่/ไส้ตรง

1.จัดอบรมชีแจงแนวทางการออกประ
ชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละอสม.
2.คัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ
หากมีผลผิดปกติจะได้รับการตรวจโดย
ท้าcolonoscope และ Bx
3.ลงทะเบียนใน HDC
4.ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ

3,000 คน
1.กลุ่มอายุ 50-70 ปี
2.กลุ่มมีญาติสายตรงเป็นมะเร็ง
ล้าไส้ใหญ่/ไส้ตรง

หน ้าที่ 36

โรงพยาบาลสกลนครสามารถผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพรายโรคด้านการดูแลผู้ปว่ ยโรค
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute
Coronary Syndrome) ภายในปี 2562

เป็นต้นแบบการดูแลผู้ปว่ ยวิกฤตโรคหัวใจ และ
เป็นแหล่งศึกษา ฝึกปฏิบตั ิ และดูงานของ
โรงพยาบาลต่างๆ

150,000

เงินบ้ารุง

1.ค่าอาหารกลางวัน
เงินบ้ารุง
และอาหารว่างในการ
( งบสปสช. )
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่องโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไส้ตรงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพือ่ ป้องกันโรคการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่/ไส้ตรง
ประชาชน3,000คนX40บาท

พญ.ชนกพร
คณะกรรมการ
SP OV&CCA
PCTศัลยกรรม
PCTอายุรกรรม
นางสุทธิพร
นางวิชชุดา

SP.มะเร็ง
นพ.ธีรศักดิ์
นพ.ณัฐวุฒิ
นางแสงเดือน
นางลัดดา
นางเกษณีย์
คณะกรรมการSP.มะเร็ง
คณะกรรมการSP.

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

120,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการจัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเรื่องการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไส้ตรง โดยใช้ชุดตรวจFIT
TEST กลุ่มเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รพ.สต.และ
ผู้ประสานงานในสสอ.เมือง
จ้านวน 24 คนX 100 บาท
2,400 บาท
3.ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ
นวก.สาธารณสุข ในกิจกรรม
เชิงรุกทีเ่ ป็นนโยบายเร่งด่วน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
การรณรงค์แก้ปญ
ั หาสุขภาพ
ทีส่ ้าคัญและการรณรงค์การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไส้ตรง ทังในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ
คนละ 700 บาท จ้านวน 5 คน
รวม 10 ครัง = 35,000 บาท
4.ค่าตอบแทนลูกจ้างและ
หน่วยงานอื่นๆในกิจกรรม
เชิงรุกทีเ่ ป็นนโยบายเร่งด่วน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
การรณรงค์แก้ปญ
ั หาสุขภาพ
ทีส่ ้าคัญและการรณรงค์การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไส้ตรง ทังในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ คนละ300บาท
จ้านวน 1 คน รวม 10 ครัง
3,000 บาท
5.ค่าชุดตรวจ FIT TEST
35 บาท x 3,000 คน
105,000 บาท
หน ้าที่ 37

ผู้รบั ผิดชอบ
วิชาการ สาขา
ศัลยกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

38

โครงการรณรงค์การให้ความรู้และตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล้าใส้ใหญ่
และทวารหนัก มะเร็งตับและมะเร็งปอดในพืนที่
เป้าหมาย

39

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ ยมะเร็ง5 อันดับ
(CPG Cancer )แบบไร้รอยต่อ

40

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
1.ผู้หญิงอายุ30-60ปีในพืนทีเ่ ป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2.ผู้หญิงอายุ30-70ปีในพืนทีเ่ ป้าหมาย
ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.ผู้ชาย-ผู้หญิงอายุ 50ปีขนไปในพื
ึ
นที่
เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
มะเร็งล้าใส้ใหญ่และทวารหนักด้วย
การตรวจอุจจาระ
4.ผู้ชาย-ผู้หญิงอายุ 50ปีขนไปในพื
ึ
นที่
เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ตับและท่อนา้ ดีโดยการตรวจอุจจาระ

1.ร้อยละของผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดภายใยระยะเวลา 4สัปดาห์
≥80%
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
≥80%
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รับการรักษา
ด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
≥80%
4.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ตอแสนปชก)
(c22.-c229)ลดลงร้อยละ5
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด(ต่อแสนปชก)ลดลงร้อยละ5(c330--c349)

โครงการสัญจรพีน่ อ้ งช่วยกันเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปว่ ย
โรคมะเร็งท่อนา้ ดี ( CCA)
1.วิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ปว่ ย CCA
ร้อยละของการ Refer back โรค CCA
2. ประฃุมหารือในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาแก่ รพ.เครือข่าย ร้อยละของการ กลับมารักษาซ้าในโรคเดิม CCA
นครพนม สว่างแดนดิน วานร
3.ประสาน รพ.เครือข่าย ขอประชุมวิชาการเชิงปฏิบตั ิการ
4. เตรียมความพร้อมเพือ่ ประชุมชีแจง
5.ไปประชุมรพ.เครือข่ายแต่ละแห่ง เพือ่ หาแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
6. ติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

1.ประชุมชีแจงแนวทางการออกตรวจ
คัดกรองแก่เจ้าหน้าที่ รพสน.
รพสต.และอสม.
2.ออกคัดกรองทีส่ ถานีอนามัย
3.แปลผลและบันทึกลงในทะเบียนมะเร็ง
4.ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ

1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และได้รับการ
คัดกรองมะเร็ง 5อันดับได้แก่มะเร็ง
เต้านม มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งล้าใส้ใหญ่และทวารหนัก
มะเร็งตับ มะเร็งปอดในพืนทีเ่ ป้าหมาย

1.ประชุมชีแจงแนวทางการออกตรวจ
คัดกรองแก่เจ้าหน้าที่ รพสน.และรพช
รพสต.และอสม.
2.ออกนิเทศน์ติดตามงานตามตัวชีวัด
รพ.นครพนม รพ.บึงกาฬ และnode
3.จัดอบรมวิชาการจัดท้า CPG
มะเร็ง 5 อันดับ

1.ผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดอย่างปลอดภัยในระยะเวลาเหมาะสม
2.ผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการให้ยา
เคมีบ้าบัดปลอดภัยในระยะเวลาเหมาะสม
3.ผู้ปว่ ยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยรังษีรักษาอย่าง
ปลอดภัยในระยะเวลาเหมาะสม
4.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ตอแสนปชก)
(c220.-c229)ลดลงร้อยละ5
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด(ต่อแสนปชก)
(c340.-c349)ลดลงร้อยละ5

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

37,500 เงินบ้ารุง150,000บาท

15,540
>50 %
< 3%

แหล่งงบประมาณ

รวมทังสิน 265,400 บาท
112,500
PPA100,000 บาท
เงินบ้ารุง100,000บาท

ผู้รบั ผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานโรคมะเร็ง
นพ.ธีรศักดิ์
คณะกรรมการSP.
PCTศัลยกรรม
PCTอายุรกรรม
นพ.เกียรติศักดิ์
นางพัชรา

ศูนย์ประสานงานโรคมะเร็ง
นพ.ธีรศักดิ์
คณะกรรมการSP.
PCTศัลยกรรม
PCTอายุรกรรม
นพ.เกียรติศักดิ์
นางพัชรา

เงินบ้ารุง รพ.
นางสุทธิพร วรบรรณากร
นางลัดดา อุปพงษ์
นางสุทธิพร วรบรรณากร
นางสุทธิพร วรบรรณากร

หน ้าที่ 38

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ
41
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมด้วยการ
ส่องกล้อง Lapaloscope
กิจกรรม
1.วิเตราะห์ผู้ปว่ ยแผนกศัลยกรรมทีร่ อผ่าตัด ระยะเวลารอคอย โรค ผู้ปว่ ยทีไ่ ด้รับการผ่าตัดด้วยกล้องมีภาวะแทรกซ้อน
2.ประฃุมปรีกษาแนวทางแก้ไข
ร้อยละของการ Re- operation หลังส่องกล้อง
3.วางแผนการรักษาผ่าตัดโดยกล้อง Lapaloscope
4.ประสานผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดด้วยกล้อง โรงพยาบาลราชวิถี สนับสนุน
ศัลยแพทย์ -นพ.สะอาด ตรีพง์กรุณา
-นพ.อมฤต ตาลเศวต
5.ด้าเนินการสาธิตการผ่าตัด 3 ครัง/ปี ธ.ค มี.ค ก.ค
6.ประเมินผลการผ่าตัด/วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุน
โครงการพัฒนาการดูแลรักษาและผ่าตัดผู้ปว่ ยมะเร็งท่อนา้ ดี
กิจกรรม
1.วิเคราะห์ภาระงานและจ้านวนผู้ปว่ ย 360 ราย
ร้อยละของผู้ปว่ ยมารับการผ่าตัด
2.ประชุมหาแนวทางด้าเนินการ
ร้อยละผู้ปว่ ยผ่าตัด Re -operation
3.ประสานศูนย์มะเร็งท่อนา้ ดีและตับ(CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนับสนุนศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดท่อนา้ ดี /และรพ.เลิศสิน ทุก 1เดือน
4.ติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน

43
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โครงการผ่าตัดตับนอกเวลาราชการ
โครงการคัดกรองต้อกระจกในเขตอ้าเภอเมือง
สกลนคร และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายคือ
รพช. เต่างอย, โพนนาแก้ว,กุสุมาลย์
ปีงบประมาณ 2562

45

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
จักษุวทิ ยา ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ขึนจอตา จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1. อัตราการคัดกรองวัดสายตาใน
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึนไป มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75
2. ผู้ปว่ ย Blinding cataract
ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก ใน 30 วัน
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85
3. ผู้ปว่ ย Low vision cataract
ได้รับการผ่าต้อกระจก ใน 90 วัน
ร้อยละ 80
๑. จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า
หรือเท่ากับ ๘๐ %
๒. ระบบการประสานงาน/การส่งต่อ/
การดูแลผู้ปว่ ยโรคทางตาอย่างต่อเนือ่ ง
มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ %

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

< 3%
< 3%

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

18,225

เงินบ้ารุง รพ.

ค่าวิทยากร 1200
1200 x6 ชม.=7200
7200 x 3 ครัง=21,600
ค่าอาหาร 100 x 3=300
ค่าทีพ่ กั 800x 3 วัน = 2400
รวม = 24,300

ผู้รบั ผิดชอบ

นางสุทธิพร วรบรรณากร
นางลัดดา อุปพงษ์
นพ.นิสิต ตงศิริ
นพ.นิสิต ตงศิริ

นพ.นิสิต ตงศิริ
นางอรอนงค์ วงศ์มหาชัย
65,700
> 80%
<3%

นางสุทธิพร วรบรรณากร
นางลัดดา อุปพงษ์
นพ.นิสิต ตงศิริ
นางสุทธิพร วรบรรณากร

ผู้สูงอายุ 60 ปีขนไป
ึ ทีม่ ีภาวะ
VA <10/200 หรือ < 3 เมตร
/ VA < 20/200 หรือ < 6 เมตร

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานโรคทางตาเครือข่าย
จังหวัดสกลนคร จ้านวน ๒๐๐ คน

หน ้าที่ 39

22,500

เงินบ้ารุง

27000

เงินบ้ารุง

นพ.นิสิต
พญ. อโนชา อินทรพาณิชย์
นางรัตนา โทษาธรรม
น.ส.วรรณา เหมะธุลิน
เจ้าหน้าทีห่ อผู้ปว่ ยตา

พญ. อโนชา อินทรพาณิชย์
นางรัตนา โทษาธรรม
น.ส.วรรณา เหมะธุลิน
เจ้าหน้าทีห่ อผู้ปว่ ยตา

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ
46

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

1.โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบ้าบัด รักษา 1.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดทีบ่ ้าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ ้าหนดของแต่ละ 1.เสริมสร้างความตระหนักและ
และฟืน้ ฟู ติดตาม และลดอันตรายจากยาเสพติดตามมาตรฐาน ระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention Rate)
2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ ้าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ ้าหนดของแต่ละ
ระบบหยุดเสพต่อเนือ่ งหลังจ้าหน่ายจากการบ้าบัด 3 เดือน
( 3 month Remission rate )

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดทุกกลุ่มวัย
2.เพิม่ การเข้าถึงในการบ้าบัดฟืน้ ฟู
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบตั ิงานทางด้าน
สุขภาพจิต จิตเวช ยาเสพติด ของนักจิตวิทยา
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8

1.เกิดแนวทางการปฏิบตั ืงานทางด้าน
จิตวิทยาร่วมกัน เกิดเป็นมาตรฐาน

การลดอันตรายจากยาเสพติด
3.เพิม่ ประสิทธิภาพการติดตาม
4.สร้างเสริมการบ้าบัดฟืน้ ฟูโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)
5.มีระบบการส่งต่อทีม่ ีประสิทธิภาพ
1. จัดกิจกรรม KM
2. น้าเสนอผลการปฏิบตั ิงานดูแลผู้ปว่ ย
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริการผู้ปว่ ย
โรคซึมเศร้าและผู้ทเี่ สี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
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โครงการเร่งรัดการเข้าถึงบริการผู้ปว่ ย
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
จังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสกลนคร
ปีงบประมาณ๒๕๖๒
(ต่อเนือ่ งจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑)

1.ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพมี
การดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
ร้อยละ 50
2.อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จไม่เกิน
6.3 ต่อประชากรแสนคน
3.ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต ร้อยละ 70
4.มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต
(Promotion Program)
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
(Prevention Program)ในยุคดิจิทลั
ทีต่ อบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการครองคลุมทุกกลุ่มวัย
5.ได้รูปแบบการบริการผู้ปว่ ย
โรคซึมเศร้าและผู้ทเี่ สี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
1.อัตราการผู้ปว่ ยสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ได้รับการตรวจรักษาจากจิตแพทย์เด็กเพิม่ ขึน
2.อัตราการส่งต่อผู้ปว่ ยจิตเวชลดลงกว่าปีทผี่ ่านมา
3. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ปว่ ย
สุขภาพจิตเด็กเพิม่ ขึน โดยเฉพาะ ADHD

1.ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบตั ิงานสุขภาพจิตเด็กเพือ่ ชีแจงโครงการ
และเตรียมการด้าเนินงานเดือน กันยายน ๒๕๖1
2.ประสานแม่ข่าย รพจ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
เพือ่ ขอรับการสนับสนุนจิตแพทย์เด็กมา
ตรวจรักษาผู้ปว่ ย เดือน ตุลาคม 2561

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

37,500 เงินบ้ารุงโรงพยาบาล

1.ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ้าบัด
ฟืน้ ฟูลดอันตรายจากยาเสพติด
และติดตามดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ
น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ

2.ประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุมกันและ
ป้องกันภัยยาเสพติด

1. นักจิตวิทยา รพ.สกลนคร
2. นักจิตวิทยาทีป่ ฏิบตั ิงาน อ.เมือง
สกลนคร
3. นักจิตวิทยาทีป่ ฏบัติงาน ในเขต ฯ 8
รวมทังสิน 40 คน
1.ประชุมทีมเพือ่ วิเคราะห์แนวทางการบริการสุขภาพจิตในปีทผี่ ่านมา 1.จนท.รพ.สต.cupเมือง
มีปญ
ั หาและอุปสรรค วางแผนรูปแบบการบริการใหม่
สกลนครทีร่ ับผิดชอบงาน
2.อบรม จนท.รพ.สน จนท.รพ.สต. อสม.ผู้น้าชุมชนสร้างความตระหนักและ
สุขภาพจิต 27 แห่ง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิต
และทีมในโรงพยาบาลสกลนคร
เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรคซึมเศร้า 2.อสม.cupเมืองสกลนคร
และผู้ทเี่ สี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ระบบเฝ้าระวังและคัดกรอง
27 แห่งๆละ 5 คน
ผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าและผู้ทเี่ สี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทุกกลุ่มวัย
3.ผู้น้าชุมชนทุกต้าบลใน
3.สนับสนุนให้ จนท.รพ.สน จนท.รพ.สต. อสม.ในพืนที่Cup เมืองสกลนคร
เขต cupเมืองสกลนคร
มีการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าและ
27 แห่งๆละ 5 คน
ผู้ทเี่ สี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนือ่ งและมีรูปแบบ
ทีช่ ัดเจน
4.ประชุมทีมเมื่อมีผู้ฆ่าตัวตายส้าเร็จในชุมชนเพือ่ ปรึกษา หาสาเหตุ
แนวทางแก้ไขร่วมกัน
6.ติดตาม เป็นทีป่ รึกษา ประเมินผล ทุกไตรมาส

หน ้าที่ 40

) อื่น ๆ .................................................

1.ผู้ปว่ ยจิตเวชเด็กได้รับ
การตรวจรักษาโดยจิตแพทย์เด็ก
2.ลดการส่งต่อผู้ปว่ ยจิตเวชเด็ก
3.ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปว่ ยสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

15,000

เงินบ้ารุง รพ.สกลนคร นพ.ขจรศักดิ์ วรรณทอง
ว่าทีร่ ้อยตรีไพรัช นิภานันท์
นส.ณัฏยา การรักษา
นส.กมลมาศ บุญประเสริญ
นส.มณีรัตน์ ถนนทิพย์
22,500 เงินบ้ารุง
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
นางจิราพร มณีปกรณ์

54,000 เงินบ้ารุง

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
นางจิราพร มณีปกรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
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การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง
การบริหารัดการผู้ปว่ ยจิตเวชทีม่ ีพฤติกรรม
ก้าวร้าวในชุมชน

1.ร้อยละของผู้ปว่ ยจิตเวชทีน่ ้าส่งตาม
พรบ.สุขภาพจิตได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 85
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยจิตเวชทีม่ ีความ
เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)ที่
ได้รับการรักษาและไม่ไปก่อคดี ร้อยละ5
3.ร้อยละของผู้ปว่ ยจิตเวชในชุมชน
ได้รับการดูแลจากผู้รับดูแลผู้ปว่ ย
จิตเวช(Care Giver) ร้อยละ 70
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การดูแลผู้ปว่ ยจิตเวชเรือรัง กลุ่มเสี่ยง

1.อัตราการเข้าถึงบริการผู้ปว่ ยโรค

(ทังจังหวัดสกลนคร)

จิตเภท ร้อยละ 74
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยจิตเภททีไ่ ด้รับการ
บ้าบัดรักษาแล้วมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ
ร้อยละ 40

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

3.ด้าเนินงานตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนจิตแพทย์เด็ก
มาตรวจรักษาเดือนละ 2 ครัง ๆละ 80 คน จ้านวน 18 ครัง
4.ประชุมกลุ่มให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ปว่ ยสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
การใช้ยาจิตเวชเด็ก แก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปว่ ยจิตเวชเด็ก
จ้านวน 18 ครังๆละ ๒๐ คน
1.อบรม ฟืน้ ฟูความรู้การดูแลผู้ปว่ ยจิตเวชในภาวะฉุกเฉิน
ฝึกปฏิบตั ิการจัดการพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา
2.อบรมให้ความรู้ ขับเคลื่อน การบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต 2551
อย่างเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนให้เกิดระบบการตัดสินใจในการรักษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปว่ ย
3.พัฒนาระบบการดูแลผู้ทมี่ ีปญ
ั หาสุขภาพจิต เจ็บป่วยทางจิตเวช
ในเรือนจ้า
4.สนับสนุนให้ จนท.รพ.สต. อสม.ในพืนที่Cup เมืองสกลนคร
มีการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้ปว่ ยจิตเวชรุนแรง ยุง่ ยาก ซับซ้อน
(SMI-V) ทีม่ ีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ งและมี
ระบบส่งต่อทีช่ ัดเจน

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

การดูแลผู้ปว่ ยสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพิม่ ขึน

1.จนท.รพ.สต.cupเมือง
สกลนครทีร่ ับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต 24 แห่ง
2.อสม.cupเมืองสกลนคร
24 แห่งๆละ 5 คน
3.ผู้น้าชุมชนทุกต้าบลใน
เขต cupเมืองสกลนคร
4.เครือข่าย อาสาสมัครกู้ชีพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อปท. เขตอ้าเภอเมือง 24 แห่ง

ทีมพีเ่ ลียง ลงเยีย่ มหน่วยบริการโรงพยาบาลชุมชน ๑๗ แห่ง
1. เป็นทีป่ รึกษาด้านสุขภาพจิต พัฒนาความรู้ ทักษะในการตรวจรักษา ผู้ปว่ ยจิตเวชเรือรังกลุ่มเสี่ยงและ

22,500

300,000 บาท

เงินบ้ารุง

สปสช

PCT จิตเวชและยาเสพติด
นางพิณณรัฐ ศรีหารักษา

PCT จิตเวชและยาเสพติด
นางพิณณรัฐ ศรีหารักษา

ดูแลผู้ปว่ ยในโรงพยาบาลชุมชน
ญาติ และเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
2. พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ค้าปรึกษา เช่น เป็นทีป่ รึกษา งานสุขภาพจิต
ทางโทรศัพท์ ทาง Line
3. ร่วมติดตามดูแลผู้ปว่ ยทีบ่ า้ น
4. ท้ากลุ่มบ้าบัด เช่น กลุ่มบ้าบัดแบบช่วยเหลือกันเอง (Self Help Group)
ในกลุ่มญาติผู้ปว่ ยจิตเภทกลุ่มให้ความรู้ (Educational group)
กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ปว่ ย ญาติ อสม. แกนน้าในชุมชน
เรื่องการดูแลผู้ปว่ ยจิตเภท
การลงเยีย่ ม รพ.สต. CUP เมืองสกลนคร
1. จัดท้าทะเบียนผู้ปว่ ยจิตเวชเรือรัง และวิเคราะห์สถานการณ์
การเข้าถึงและคุณภาพบริการ
2. ร่วมจัดท้าและดูแลเยีย่ มบ้านผู้ปว่ ยตามแผนการดูแลรายบุคคล
(individual care plane) ส้าหรับผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมาย
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แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

) Governance Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

3. ท้ากลุ่มบ้าบัด เช่น กลุ่มบ้าบัดแบบช่วยเหลือกันเอง (Self Help
Group) ในกลุ่มญาติผู้ปว่ ยจิตเภทกลุ่มให้ความรู้ (Educational
group) กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ปว่ ย ญาติ อสม. แกนน้าในชุมชน
เรื่องการดูแลผู้ปว่ ยจิตเภท
4. โดยประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อปท. ผู้น้าชุมชน องค์กร
ศาสนา และร่วมดูแลผู้ปว่ ยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมทีบ่ า้ นและ
ประเมินทัศนคติของชุมชน และสถานภาพด้านสังคมของผู้ปว่ ยและ
ครอบครัว เพือ่ การดูแลจัดการให้ผู้ปว่ ยได้รับการยอมรับอยูใ่ นสังคม/
ชุมชนได้
52

53

โครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ
ประเมินความพร้อมในการเปิดให้บริการในโรคหัตถการเพิม่
จาก 5 โรคหัตถการ
ชีแจงแนวทางในการด้าเนินงานให้แพทย์ พยาบาล บุคลากร
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ เตรียมความพร้อมในการให้
บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ
สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ในการให้บริการผ่าตัด
วันเดียวกลับ แก่ประชาชนทัว่ ไปและผู้มารับบริการผ่าน
ช่องทางต่างๆ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์ วิสัญญีแพทย์
วิสัญญีพยาบาล และพยาบาล ในการ ให้บริการผ่าตัด
วันเดียวกลับ โดยส่งอบรมเพิม่ เติม หากมีการจัดอบรมขึน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในบันทึกข้อมูลในการให้บริการ
ในระบบให้เป็นปัจจุบนั
ติดตามข้อมูลในการเรียกเก็บค่ารักษาในผู้ปว่ ยทีม่ ารับ
บริการผ่าตัดวันเดียวกลับให้เป็นปัจจุบนั
ส่งเสริมให้มีการให้บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ
โดยเป็นพีเ่ ลียง และให้ค้าปรึกษา แก่โรงพยาบาลในเครือข่าย
ประสานเครือข่ายในการติดตามเยีย่ มบ้านและดูแลผู้ปว่ ยหลังผ่าตัด
โดยส่งข้อมูลผู้ปว่ ยในโปรแกรม Long term care
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการวางแผน
จ้าหน่ายผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
เครือข่ายจังหวัดสกลนคร

ร้อยละผู้ปว่ ยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จ้านวนโรคหัตถการทีใ่ ห้บริการเพิม่ ขึน

5. รวบรวมสรุปและรายงานผลการด้าเนินงานแก่หน่วยบริการประจ้า
มากกว่าร้อยละ 15
1 โรคหัตถการ

37,500
พญ.รจนา
พญ.รจนา
สรรชนีย์

มีประชาสัมพันธ์ ในwebsite โรงพยาบาล
และป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจ
ศัลยกรรมเด็กและศัลยกรรมผู้ใหญ่
จ้านวนบุคลากรได้รับการอบรมเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ

สรรชนีย์

ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชาชีพ
อย่างงน้อยวิชาชีพละ 1คน/ปี

เงินบ้ารุง รพ.

ข้อมูลเป็นปัจจุบนั
ร้อยละผู้ปว่ ยทีส่ ามารถเรียกเก็บค่ารักษา
ได้ภายในเวลาทีก่ ้าหนด

สรรชนีย์
ร้อยละ 80

สรรชนีย์

มีการส่งข้อมูลในโปรแกรม Long term care

มากกว่าร้อยละ 50

พญ.รจนา
สรรชนีย์
สรรชนีย์

1.อัตราการได้รับการดูแล
ต่อเนือ่ งในผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
เตียง 3 เตียง 4 = 100%
2.อัตราการกลับมารักษาซ้า
ภายใน 28 วัน < 1.5%

1.อบรม
2.ฝึกปฏิบตั ิการดูแลผู้ปว่ ย
3.ฝึกปฏิบตั ิการส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ ยสู่ชุมชน
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จนท.รพ.สกลนคร และรพ.ชุมชน
จ้านวน 200 คน

30,000

เงินบ้ารุง

นพ.กิตติพศ ทัศนบรรยง
นพ.ปิยะพงษ์ พาพิทกั ษ์
นางประภัสสร สมศรี

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence (
ลาดับ
54

55

56

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

) People Excellence (

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

) Governance Excellence (
กิจกรรมหลัก

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ การบริหารจัดการวัณโรค
แบบครบวงจร CUP เมือง สกลนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1 . ค้นหาผู้ปว่ ยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยง
ให้ครอบคลุม ร้อยละ 100
2. อัตราตายในผู้ปว่ ยวัณโรคน้อยกว่า
ร้อยละ 5
3. อัตราการขาดยา น้อยกว่า ร้อยละ 3
4. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรค
วัณโรค รายใหม่ และกลับซ้า
มากกว่า ร้อยละ 90
5. บุคลากรได้รับการอบรมตามหลักสูตร
มาตรฐานงานวัณโรค

1 . ค้นหาผู้ติดเชือวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง โดย cxr
2. ขึนทะเบียนผู้ปว่ ยวัณโรคให้ครอบคลุม
3. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปว่ ยและผู้ดูแล
4. สนับสนุนค่าเดินทางเมื่อรับการรักษาครบ
5. จัดอบรมให้ความรู้ 1ครัง/ปี
6. ประชุมติดตามผลการด้าเนิน'งานทุก 3 เดือน
7. ติดตามส่งเสริมสุขภาพผู้ปว่ ยรายใหม่ 1 ครัง/เดือน

6000
256
256
256
100
50
256

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและค้นหา
ผู้ปว่ ยวัณโรค เรือนจ้าสกลนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาและปฏิบตั ิทางการพยาบาล
เพือ่ ควบคุมวัณโรค โรงพยาบาลสกลนคร

1 . ค้นหาผู้ปว่ ยวัณโรคให้ครอบคลุม
ร้อยละ 100

1 . ค้นหาผู้ติดเชือวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังโดย cxr
3. จัดอบรมให้ความรู้แกนน้าผู้ต้องขัง

2200
50

1.อัตราการปฏิบตั ิการแนวทางการ
พยาบาล >80%
2.อัตราส่งต่อ TB Clinic 100%

1.วิเคราะห์สถานการณ์
2.พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิทาง
การพยาบาล
3.ประชุมชีแจงแนวทางปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาล
4.ทดลองใช้แนวปฏิบตั ิใน 13
หอผู้ปว่ ย
5.ประเมินผลในผู้ปว่ ยและญาติ
6.ติดตามการส่งต่อ TB Clinic ในภาย
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- พยาบาล ER
- พยาบาล OPD
- พยาบาลผู้ปว่ ยใน
- บุคลากรในกลุ่มการพยาบาล
จ้านวน 400 คน
- ผู้ปว่ ยวัณโรคและญาติผู้ดูแล
จ้านวน 90 คน

แหล่งงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอัจฉราวดี บุญยสิริวงษ์

499,372.05

สป.สช

228,680

สป.สช

นางอัจฉราวดี บุญยสิริวงษ์

30,000 เงินบ้ารุง รพศ.สกลนคร คุณพงศ์ลดา รักษาขันธุ์
คุณณัฐวิกา บุญเกิดรักษ์
คุณกมลวัลย์ ใครบุตร

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ.....โรงพยาบาลสกลนคร....
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence (  ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence ( ) R8 Excellence ( ) อืน่ ๆ .................................................
ลาดับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

1

โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งต่อจังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1. ค่า Ps เฉลี่ยผู้ปว่ ย Trauma ทีเ่ สียชีวติ ในกลุ่มผู้ปว่ ย ทีม่ ีค่า
PS0.75–0.95 < 1 %
2. จานวนผู้ปว่ ย EO ได้ตามเกณฑ์ ๓๐ นาที ≥ 80%

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

1. ฟืน้ ฟู ภาคทฤษฎี
2.ฝึกปฏิบตั ิโดยจัดสถานการณ์เสมือนจริง

200 คน

50,000

สสจ.

พญ.ภิญญา
คุณเมธาวินี

2

โครงการการฟืน้ ฟูความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้ปว่ ย
Trauma ทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤตทีอ่ ยูใ่ นจุดเกิดเหตุ
และในโรงพยาบาลสาหรับแพทย์พยาบาล

1. ค่า Ps เฉลี่ยผู้ปว่ ย Trauma ทีเ่ สียชีวติ
ในกลุ่มผู้ปว่ ย ทีม่ ีค่า PS0.75–0.95 < 1 %
2. จานวนผู้ปว่ ย EO ได้ตามเกณฑ์ ๓๐ นาที > ร้อยละ70

1. ฟืน้ ฟู ภาคทฤษฎี
2.ฝึกปฏิบตั ิโดยจัดสถานการณ์เสมือนจริง

200 คน

50,000

สสจ.

พญ.ภิญญา
คุณเมธาวินี

3

โครงการการฟืน้ ฟูความรู้ และทักษะดูแลผู้ปว่ ย

1.อัตราการตายของผู้ปว่ ยวิกฤตใน 24 ชั่วโมง < 12 %

1.อบรมรมฟืน้ ฟูความรู้ให้กับแพทย์และพยาบาลในจังหวัดสกลนคร
2.จัดทาโครงการ ER rally 1 ครั้ง/ปี

200 คน

50,000

สสจ.

พ.อภิญญา
คุณเมธาวินี

200 คน x 2 ครั้ง

30,000

เงินบารุง

พ.เจนวิธ
คุณเมธาวิน/ี

ภาวะวิกฤตในโรงพยาบาล (ER Rally)

กิจกรรมหลัก

ผู้รบั ผิดชอบ

3.ฟืน้ ฟูให้ความรู้กับแพทย์และพยาบาลในจังหวัดสกลนคร 1 ครั้ง/ปี
4

โครงการอบรมฟืน้ ฟูความรู้และทักษะบุคลากร
ณ จุดเกิดเหตุ สาหรับ FR
ในเขตอาเภอเมือง สกลนคร

1.ผู้ปว่ ยวิกฤตสีแดง มาโดยระบบ EMS > 60%
2.ร้อยละความครอบคลุมของอปท.ทีม่ ีบทบาทในการ
ดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่

เครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

(มีการเบิกจ่ายจริง) ≥ 80%
3.ร้อยละการเสียชีวติ ผู้ปว่ ย Severe Traumatic Brain Injury
<20%

5

โครงการพัฒนา ER โดยใช้ระบบ LEAN

1. ผู้ปว่ ยเร่งด่วน และฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ทีไ่ ด้รับ
การคัดกรองถูกต้อง 100 %

1. ให้ความรู้
2.ฝึกปฏิบตั ิจริงโดยแบ่งเป็นกลุ่ม

จนท. ER
40 x 3 รุ่น

22,500

เงินบารุง

พญ.ภิญญา
คุณเมธาวินี / คุณวิภา

6

โครงการพัฒนาระบการบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ปว่ ยอุบตั ิเหตุให้ได้มาตรฐาน
*ศึกษาดูงาน TEA ต้นแบบ
*ปรับปรุงแผนการจัดการสาธารณภัย
*ประชุมTrauma audit 12 ครั้ง

2. จานวนผู้ปว่ ย EO ได้ตามเกณฑ์ 6๐ นาที > ร้อยละ 70
1.มีการจัดทา Trauma audit 12 ครั้ง/ปี
2. จานวนผู้ปว่ ยTrauma ESI 1 มีข้อบ่งชี้ผ่าตัด
สามารถผ่าตัดได้ตามเกณฑ์ 6๐ นาที > ร้อยละ 70

1. ให้ความรู้
2.ฝึกปฏิบตั ิจริงโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
3. ศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบ

20 คน

37,500

เงินบารุง

พ.อภิญญา
คุณเมธาวินี

1.พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จานวน 60
คน
2.เจ้า
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จานวน 20
คน

40,000

อื่นๆ

7

*ประชุม SPTrauma and emergencyt 12 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การช่วยพืน้ คืนฉีพสาหรับ
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
(CPR Training For EMT & AEMT

1.อบรมรมฟืน้ ฟูความรู้ให้อาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเบือ้ งต้น 2 ครั้ง/ปี
2.จัดทาโครงการ EMS rally 1 ครั้ง/ปี
3.ฟืน้ ฟูให้ความรู้กับประชาชนในเขตอาเภอเมืองอย่างต่อเนือ่ ง 1 ครั้ง/ปี
4.เก็บสถิติการใช้บริการ

อบรมฟืน้ ฟูความรู้และทักษะให้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และเจ้า
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เรื่องช่วยการฟืน้ คืนชีพผู้ปว่ ยวิกฤตและ
ฉุกเฉิน

หน ้าที่ 44

คุณขวัญจิตร์

คุณเมธาวิน,ี / คุณขวัญจิตร

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (  ) People Excellence (
ลาดับ

โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั (KPI)

1

โครงการบุคลากรโรงพยาบาลสกลนครสุขภาพ
ดี ชีวีมีสุข "ลดเปลีย่ นไซด์" รุ่นที่ 2

1. กลุม่ เป้าหมายได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้เรื่องสุขภาพ
2.กลุม่ เป้าหมายมีรอบเอวและ BMI ลดลง

2

โครงการพัฒนาผู้นาทางการพยาบาล
ในการบริหารงานอัตรากาลังทาง
การพยาบาลอย่างคุม้ ค่าคุม้ ทุน

1.วิเคราะห์อัตรากาลังแต่ละหน่วยงาน
2.ประเมินภาระงานในหน่วยงาน
3.ประชุมชีแ้ จงหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จะผสมผสานอัตรากาลัง
4.จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หัวหน้างานการ หัวหน้าหอผูป้ ่วย
5.ปฏิบัติการจัดสรรอัตรากาลังแนวใหม่
6.ติดตามงาน/นาเสนอผลการดาเนินงาน
7.นิเทศติดตามอัตรากาลังปฏิบัติงาน
ตามภาระงาน
8.ประเมิลผล ปรับปรุง
1. วิเคราะห์ ความต้องการอัตรากาลัง
- CVT
-Step down
- หอผูป้ ่วยจิตเวช
- ทดแทนลาออก
2. นาเสนอความต้องการอัตรากาลังที่
ประชุมกรรมการบริหาร รพ.
3. เขียนโครงการสรรหาอัตรากาลัง
4. ประชาสัมพันธ์ทางระบบ Lan Internet
5. ไปสรรหาที่สถาบันอุดมศีกษา คณะพยาบาล
- มหาวิทยาลัยนครพนม
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มหาวิทยาลัยมห่าสารคาม
ข้อร้องเรียนไม่เกิน2ครั้ง/ปี/หน่วยงาน
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการมากกว่า ร้อยละ 80 %

3

4

โครงการสรรหาบุคลากรทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาจิตบริการbyสุริวภิ า

) Governance Excellence (

กิจกรรมหลัก
1. แลกเปลีย่ นเรียนรู้
2. ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

ร้อยละของหน่วยงานที่มี
Productivity< 120
ร้อยละของการร้องเรียน
การดูแลผูป้ ่วยทางคลินิก

1.ร้อยละจานวนพยาบาลวิชาชีพใหม่รับเข้าปฏิบัติงาน
รพ.สกลนครมากว่าร้อยละ 80

) R8 Excellence (

เป้าหมาย
บุคลากรรพ.สกลนคร
ที่มี BMI เกินมาตรฐาน

) อืน่ ๆ .................................................

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

21,000

เงินบารุงรพ.

35,5000 บาท

เงินบารุง

ผู้รับผิดชอบ
นางกฤษณา นาสูงชน

นางพรทิพย์
นางพรทิพย์
นางพิศวง

มากกว่าร้อยละ 20

นางพิศวง

น้อยกว่าร้อยละ 2

นางพรทิพย์
นางอรอนงค์
นางอรอนงค์

พยาบาลวิชาชีพ 100 ราย

15,000 บาท

เงินบารุง

นางอรอนงค์
นางพรทิพย์ หอมเพชร

นางพิศวง สว่างวัฒนา
นางอรอนงค์ วงศ์มหาชัย
นางอรอนงค์ วงศ์มหาชัย
นางนิตยาภรณ์ จันทร์นคร
บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ
คุณสุริวภิ า กุลตังวัฒนา

หน ้าที่ 45

บุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
จานวน300คน

14,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

คุณจุไรพรและคณะ

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (  ) People Excellence (
ลาดับ
5

6

โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั (KPI)

19

กิจกรรมหลัก

โครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ชัน้ ปีที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒

เชิงปริมาณ
บรรยาย / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ
- แพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ เข้าร่วมโครงการฯ
และตอบข้อซักถาม
ครบตามกาหนดทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละความพึงพอใจของแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะที่เข้าร่วมโครงการ > ร้อยละ ๘๐
โครงการประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก
ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ≥ 1.ให้ความรู้สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม,
สาหรับพยาบาลวิชาชีพ (ต่อเนือ่ งจากโครงการปี 60)
80 %
2.ประเมินสมรรถนะเฉพาะสาขา

7-16 โครงการประชุมวิชาการประจาปี
17 ประชุมวิชาการประจาปีงานทันตกรรม

18

) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

เป้าหมาย

) อืน่ ๆ .................................................

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

แพทย์เพิ่มพูนทักษะชัน้ ปีที่ ๑
มีความพร้อมด้านวิชาการ และ
หัตถการที่จาเป็นต้องปฏิบัติงาน
ในพื้นที่

21,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

คุณพัชรินทร์ เลิศไธสงค์

ผู้รับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ 100 คน

21,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

คุณกุสุมา,คุณบุญรักษ์
(กลุม่ การพยาบาล)

140,000
26,040

เงินบารุง รพ.สกลนคร
เงินบารุง รพ.สกลนคร

พรส.
ทพญ.สุพิชญา
สิรชัยพงศ์กุล
นางวราภรณ์ แก้วชนะ

๑.ทันตแพทย์และทันตบุคลากร มีองค์ความ
รู้ใหม่ในการดูแลรักษาผูป้ ่วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๒.ทันตแพทย์ ทันตบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80
๓.ทันตแพทย์ ทันตบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการจัดอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
โครงการประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการสาย - เสริมสร้างความมัน่ คงและ
งานประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และสายงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
ประเภทวิชาการระดับชานาญการ พิเศษลงมา
ให้แก่บุคลากรในสังกัดและเครือข่าย
ประจาปี 2562
- เสริมสร้างความผาสุกให้แก่
บุคลากรในองค์กร

๑.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และแลกเปลีทันย่ ตแพทย์
น
เรียนรู้
และทันตบุคลากร

ดาเนินการประชุมพิจารณา
ประเมินผลงานวิชาการแ
ละสรุปมติการพิจารณา
เพื่อดาเนินการแต่งตัง้ ฯ

บุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสกลนคร
และเครือข่าย
จานวน 150 ราย

12,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

คุณจารุณ,ี คุณพีระ

โครงการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1.จัดการอบรมแนวทางการจัดทา
คลิปวีดีโอและสือ่ การเรียนรู้ให้
กลุม่ เป้าหมายคือหัวหน้างาน
และผูร้ ับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
จากทุกหน่วยงาน จานวน 200 คน
2.ทุกหน่วยงานจัดทาคลิปวีดีโอ
และสือ่ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน
ภายในหน่วยงาน
3.ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการการ

หัวหน้างานและผูร้ ับผิดชอบ
งานพัฒนาบุคลากรจากทุก
หน่วยงานจานวน ๒๐๐ คน

16,800

เงินบารุง รพ.สกลนคร

นพ.สมนึก อภิวนั ทนกุล
น.ส.ภนารัตน์ อวนพล

1.คลิปวีดีโอหรือสือการเรียนรู้
หัวข้อ การพัฒนางานในโรงพยาบาล
จานวน 10 เรื่อง
2.หน่วยงานมีการจัดทาคลิป
วีดีโอหรือสือ่ การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

รพ.สกลนครและ
รพช.จานวน
๑๐๐ ราย

หน ้าที่ 46

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (  ) People Excellence (
ลาดับ

20

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการสร้างผูน้ าการเปลีย่ นแปลงบนหลัก
การบริหารคนเก่ง (Talent
management Project )

ตัวชี้วดั (KPI)
๑.มีโครงการพัฒนางานรายบุคลคล
( IDP ) จานวน ๒๐ โครงการ
๒.มีโครงการพัฒนางานรายกลุม่
( GDP ) จานวน ๕ โครงการ

21

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องของบุคลากรในเรื่องการรับบริการ
ผูป้ ระสบภัยจากรถ

1. บุคลากรมีความรู้มากขึน้ ในระดับดีมาก

22

โครงการปฐมนิเทศบุคลาการใหม่

23

โครงการอบรมฟื้นฟูวชิ าการเรื่อง
การบริหารยาสาหรับพยาบาล
โรงพยาบาลสกลนคร

24

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลใน 1.อัตราหยุดเสพต่อเนือ่ ง 3 เดือน (Remission rate )
การบูรณาการพยาบาลในการบูรณาการการดูแลผูท้ ี่มี ร้อยละ 80
การใช้สารเสพติดในผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง โรงมะเร็งและ
โรคหัวใจ

1.จานวนผูเ้ ข้าอบรม 100%
2.ความพึงพอใจต่อการจัดอบรม80%
3.บุคลากรผ่านการประเมินความรู้ 80%
4.ผลคะแนนPost test >80%

) Governance Excellence (

กิจกรรมหลัก
พัฒนาบุคลากรแนวใหม่
4.ประเมินผลการดาเนินโครงการ
1.โคชและผูบ้ ริหารออกแบบ
ปัจจัยสาหรับตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ของTalent
2. จัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อสรรหา
และคัดเลือกกลุม่ บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงจานวน ๒๐ คน
3.ดาเนินโครงการอบรมกลุม่ บุคลากร
สมรรถนะสูงที่ผ่านการคัดเลือก
4.ประเมินผลโครงการอบรม
1.เขียนโครงการ
2.เชิญวิทยากรจากหน่วยงาน คปภ
3.เชิญบุลากรกลุม่ เป้าหมาย
4.จัดอบรมตามกาหนด

1.ประชุมคณะกรรมการและมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ
2.ทบทวนระเบียบปฏิบัติการบริหารยา
3.จัดประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารยา
สาหรับพยาบาล
4.สรุปและประเมินผล
1.ให้ความรู้แก่พยาบาลที่ดูแลผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง
โรคมะเร็ง โรคหัวใจเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ่วยที่ติด บุหรี่
สุราหรือสารเสพติดและการประเมิน
2.ฝึกทักษะ BA,BI,Miเพื่อ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
3.มีระบบส่งต่อกรณีที่ประเมิน
หน ้าที่ 47

) R8 Excellence (

) อืน่ ๆ .................................................

เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
จานวน 20 คน
ผูบ้ ริหารและคณะทางาน
10 คน รวมเป็น 30 คน

500,000 บาท

เงินบารุง รพ.สกลนคร

14,420

เงินบารุง รพ.สกลนคร

เวชระเบียน

38,500

เงินบารุง รพ.สกลนคร

คุณสุกาญจนา (กลุ่มการพยาบาล)

14,000

เงินบารุงรพศ.สกลนคร

นางรัตนา โทษาธรรม
นางสมาพร เหิกขุนทด

10,000 บาท

เงินบารุงโรงพยาบาล

น.ส.ปาริชาติ ขุนศรี

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและ
สารสนเทศ
2.เจ้าหน้าที่ศูนย์จดั เก็บรายได้
3.เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนรพ.สาขา
4.ตัวแทนOPD/ER และหอผูป้ ่วย
จานวนกลุม่ เป้าหมาย 150 คน
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาลในการบริหารยา
2.เพื่อให้ผรู้ ับบริการได้รับยา
อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน
ถูกต้องปลอดภัย
1.เพื่อให้ผปู้ ่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ที่ยังใช้สารเสพติด หยุดใช้
สารเสพติดอย่างต่อเนือ่ งหลังจบ
โปรแกรมการบาบัด 3 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
นพ.พูลสวัสดิ์ วงศ์วชิ ิต
น.ส.ภนารัตน์ อวนพล

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (  ) People Excellence (
ลาดับ

โครงการ/ กิจกรรม

25

โครงการสือ่ สารแนวทางปฏิบัติของระบบยา
โรงพยาบาลสกลนคร

26

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ

ตัวชี้วดั (KPI)

) Governance Excellence (

กิจกรรมหลัก

หรือให้ BA,BI.MI แล้ว ยังเลิก
ไม่ได้หรือมีปัญหาส่งคลินิกยาเสพติด
4.ติดตามผลการปฏิบัติงานในคลินิก
โรคเรื้อรังโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
คะแนนเฉลีย่ การประเมินระบบยารอบความดีความชอบ จัดประชุมเน้นการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติระบบยาที่
ทั้ง 2 รอบการประเมิน มีคะแนนเฉลีย่ ≥ 18 คะแนนจาก สาคัญสาหรับบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร เพื่อให้
เต็ม 20 คะแนน ในทั้ง 2 ครั้งของการประเมินความดี
สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบปฏิบัติของ
ความชอบ
โรงพยาบาลสกลนครที่กาหนดไว้ เพื่อให้ปฏิบัติเป็น
ระบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาล รวมถึงจัดทาสือ่ เพื่อให้บุ
คลลากรตระหนัก เห็นความสาคัญของปัญหาความ
เสีย่ งด้านยาที่เกิดขึน้ ในโรงพยาบาลสกลนคร เช่น การ
จัดทาป้ายแขวน Monitor HAD ,จัดหาหนังสือคูม่ ือ
ADR-DI เป็นต้น

) R8 Excellence (

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรทราบและปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติของระบบยา
โรงพยาบาลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งและตระหนัก เห็นความสาคัญ และ
เฝ้าระวังปัญหาความเสีย่ งด้านยาที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ในระบบยาของ
โรงพยาบาล มีคะแนนเฉลีย่ ≥ 18
คะแนนจากเต็ม 20 คะแนน ในทั้ง 2
ครั้งของการประเมินความดีความชอบ
ปีงบ 2562

42,000

1.พยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ สูงร้อย 1.จัดอบรมฟื้นฟู และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ สูง 1.ครู ก.CPR จานวน 60 คน
ละ 100
(ALS) สาหรับครู ก CPR ( ระยะเวลา 1 วัน)
2.พยาบาลวิชาชีพผ่านสมรรถนะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ 2.จัดอบรมฟื้นฟูและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ สูง 2.พยาบาลวิชาชีพ จานวน 700 คน
ขัน้ สูงร้อยละ 100
(ALS) สาหรับพยาบาลวิชาชีพ (จานวน 2 รุ่น
ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน)
3.ผูช้ ่วยเหลือพยาบาลล ผูช้ ่วยเหลือคนไข้และพนักงาน
ประจาตึกผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พื้นฐาน
ร้อยละ 100

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

CLT ระบบยา

49,000

นางลัดดา อุปพงษ์
ทัศนีย์ แดขุนทด

3.จัดอบรมฟื้นฟูและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS) 3. ผูช้ ่วยเหลือพยาบาล ผูช้ ่วยเหลือ
สาหรับผูช้ ่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจาตึก
คนไข้และพนักงานประจาตึกจานวน
(จานวน 4 รุ่น ระยะเวลารุ่นละ 1/2 วัน)
400 คน

27

โครงการการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการเก็บและ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินหลังจากอบรม จัดการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการเก็บและนาส่งสิง่ ส่ง พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์
นาส่งสิง่ ส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ post test มากกว่าร้อยละ 80
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผูส้ นใจ รวมทั้งหมด 200 คน

28

โครงการการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการเก็บและ
นาส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวทิ ยากาย
วิภาค

ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังจากอบรม (post test)
มากกว่าร้อยละ 80

) อืน่ ๆ .................................................

อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ

หน ้าที่ 48

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้อง จานวน 100 คน

10,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

น.ส.พัชรินทร์ กลุม่ งานพยาธิ

3,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

พญ. ว่านป่า กลุม่ งาน
พยาธิวทิ ยากายวิภาค

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ ...โรงพยาบาลสกลนคร.....
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (  ) People Excellence (
ลาดับ
29

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการจัดอบรมแลกแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แนว
ทางการทาCASE CONFERENCE กับทีมสหสาขา
วิชาชีพ

ตัวชี้วดั (KPI)

) Governance Excellence (

กิจกรรมหลัก

๑.CASE ยุง่ ยากซับซ้อนได้รับการดูแลแบบองค์รวม และ ๑.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่อง แนวทางในการให้
ได้รับการช่วยเหลือโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ร้อยละ๑๐๐ ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรงตาม
พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก ๒๕๔๖ พ.ร.บ.ความรุนแรงใน
ครอบครัว ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ ๆที่เกีย่ วข้อง
๒.เรียนรู้ทักษะและรูปแบบการทา
CASE CONFERENCE อย่างเป็น
มือออาชีพโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญ
จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย 150 คนมีความรู้ทักษะ
จัดประชุมวิชาการ การดูแลผุป้ ่วยโรคไข้เลือดออก
การดูแลรักษาผูป้ ่วยโรคไข้เลือดออก

30

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผูป้ ่วย
ไข้เลือดออกในเด็กประจาปี 2562

31

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแล พยาบาลมีความรู้และทักษะการดูแลผูป้ ่วยเพิ่มมากขึน้
ผูป้ ่วยให้ยาเคมีบาบัดผูป้ ่วยมะเร็ง
100 %

1.ให้ความรู้

32

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาบุคลากร 1.ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในกลุ่มงาน
รายบุคคล (IDP) สาหรับบุคลากรเครือข่าย
เวชกรรมสังคมและหน่วยบริการปฐมภูมเิ ครือข่าย
CUP เมืองสกลนคร รพศ.สกลนคร ปี 2562 CUP เมืองสกลนคร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 80
2.ผู้ที่เข้าการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรราย
บุคคลและสามารถปฏิบัตงิ านบรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กรกาหนดไว้ ร้อยละ 80

1.การบรรยายทางวิชาการ
2.การฝึกปฏิบัติ
3.กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างพันธภาพที่ดี
4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
แสดงความคิดเห็น
5.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2.ฝึกปฏิบัติ

หน ้าที่ 49

) R8 Excellence (

) อืน่ ๆ .................................................

เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

๑.เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ ที่เกีย่ วข้องในการให้บริการ
เด็ก และสตรีที่ถูก กระทารุนแรงเข้าใจ
กฎหมาย และนามาใช้ในการให้คา
ปรึกษาผูร้ ับบริการได้ถูกต้อง

๑๔,๔๐๐ บาท

เงินบารุงโรงพยาบาล

น.ส.นิชาพร ศรีนุต

จนท.รพ.สกลนครและเครือข่าย 150
คน

28,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

PCT กุมาร

พยาบาลวิชาชีพ 50 คน

6,000

เงินบารุง รพ.สกลนคร

PCT อายุรกรรม พญ.
พรรณินทร์/คุณมยุเรศ

1.หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,
ของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
รพ.สกลนคร
2.ผอก.รพ.สต.,ผอก.ศสม.
ผอก.ศบส.นาเวงและเครือข่าย
CUP เมืองสกลนคร
จานวน 40 คน

135,720

ผู้รับผิดชอบ

เงินบารุง รพ.สกลนคร นพ.สมนึก อภิวนั ทนกุล
ศูนย์CUPเมือง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ความเสี่ยงการเกิดคดีทางการแพทย์
และความรูเ้ รือ่ ง ผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรูเ้ พิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการโครงการ
3.จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
4.สรุปและประเมินผล

เป้าหมาย
แพทย์ - พยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร

2

โครงเตรียมความพร้อม และประเมินรับรอง
คุณภาพระบบสารสนเทศ

1. บุคลากรในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ HA IT
มีความรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ HA IT
มากกว่า 90%
1. โรงพยาบาลสามารถทาตามโครงการ HA IT
ในขั้นที่ 1 >95 %

1. ศึกษาวิเคราะห์และกาหนดแนวทางการพัฒนาตาม
โครงการ HA IT
2. จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรในโรงพยาบาล
3. รับการเยี่ยมประเมินและรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศ

1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ HA IT
และนาไปใช้ในหน่วยงานและโรงพยาบาล
ได้
2. โรงพยาบาลผ่านการประเมินขั้นที่ 1
ของโครงการ HA IT

235,200

เงินบารุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
คกก.ระบบสารสนเทศ

3

โครงการประเมินและรับรองคุณภาพ GMP
HACCP (โครงการสร้างระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิต
อาหาร)

ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบ GMP, 1. อบรมระบบคุณภาพ GMP, HACCP ให้กับบุคลากร
HACCP
ผู้เกี่ยวข้อง
2. นาความรูร้ ะบบคุณภาพ GMP, HACCP ใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหารผู้ป่วย
3. ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพ GMP, HACCP

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

315,000

เงินบารุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การหยั่งรูร้ ะวังอันตราย
KYT (Kiken Yoshi Training)

- ทุกหน่วยงานมีผลงาน KYT อย่างน้อยเดือนละ - ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
1 เรือ่ ง
ประสานวิทยากร สถานที่ กาหนดวัน เวลา
หน่วยงานละ 2 คน จานวน 100
- ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
หน่วยงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ลงเยี่ยมหน้างาน
- นาเสนอผลงาน KYT

41,020

เงินบารุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์

1

หน ้าที่ 50

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
24,290 บาท เงินบารุงรพศ.สกลนคร
งานนิติกร รพศ.สกลนคร

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการการจัดการความรูส้ ู่บริการที่เป็นเลิศ

ตัวชี้วัด (KPI)
- บุคลากรระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/หัวหน้า
หอผู้ป่วย ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามมารฐาน
HA ใหม่ มากกว่าร้อยละ 80

6

โครงการรับการประเมินและรับรองคุณภาพซ้า
ครัง้ ที่ 3 (รอบที่ 2)

ผ่านการประเมินและรับรอง Re-accredutation
ครัง้ ที่ 3

7

โครงการมหกรรมคุณภาพปี 2562

8

โครงการพัฒนาผลงานคุณภาพ

5

) R8 Excellence (

กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
- ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร - ผู้บริหารโรงพยาบาล/หัวหน้างาน/
ประสานวิทยากร สถานที่ กาหนดวัน เวลา
หัวหน้าหอผู้ป่วย จานวน 200 คน
- ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ประเมินผลการประชุม

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ
49,140

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

- ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมรับการประเมินและรับรอง หน่วยงานที่ติด Focus
- จัดทาเอกสารคุณภาพส่งต่อทีมเยี่ยมประเมิน
- ทีมนาระดับสูง รพ.
- รับการตรวจประเมิน
- PCT 8 PCT
- นาเสนอผลงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล, ตรวจ
- CLT 11 CLT
เยี่ยมประเมิน
- งาน IC
- สรุปผลการตรวจประเมิน
- กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลินิก
- กลุ่มงานเภสัชกรรม
- หน่วยงานในโรงพยาบาลสกลนคร
- หน่วยงานมีผลงาน R2R, CQI, นวัตกรรม, เรือ่ ง - ประกวดผลงานคุณภาพ (R2R, CQI, นวัตกรรม, เรือ่ งเล่า บุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร ทุก
เล่าดีดี อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรือ่ ง
ดีด)ี
หน่วยงาน
- นาเสนอผลงาน Oral Presentation, Poster
Presentation

39,900

เงินบารุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

26,320

เงินบารุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

- หน่วยงานมีผลงานที่ได้รับรางวัลประกวด
- วิเคราะห์หน่วยงาน ประเมินตนเองของ PCT, CLT,
ผลงานจากภายนอก ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หน่วยงาน
- นาปัญหา โอกาสพัฒนาของหน่วยงานมาพัฒนา
กระบวนการคุณภาพ
- การเขียนผลงานคุณภาพ R2R, PDCA, CQI, นวัตกรรม,
เรือ่ งเล่าดีดี

14,000

เงินบารุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

หน ้าที่ 51

บุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร ทุก
หน่วยงาน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ
9

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

โครงการ/ กิจกรรม
ตัวชี้วัด (KPI)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง
- บุคลากรมีความตระหนัก
วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสกลนคร" - จานวนอุบัติการณ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- ชี้แจง Risk Register Program Risk
- ฝึกปฏิบัติการส่งอุบัติการณ์

หน ้าที่ 52

) R8 Excellence (

เป้าหมาย
- บุคลากรทุกหน่วยงาน

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ
43,260

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ
1

2

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการ IT ยุค 4.0

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)
- บุคลากรมีความรูเ้ รือ่ ง IT เพิ่มมากขึ้น

โครงการพัฒนาทักษะการแปลคาวินิจฉัยให้เป็น 1.ได้คู่มือคาวินิจฉัยและรหัส ICD รายห้องตรวจ
ICD

กิจกรรมหลัก
- ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมการประชุม เตรียม
เอกสาร ประสานวิทยากร สถานที่ กาหนดวัน เวลา
- ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ประเมินผลการประชุม

เป้าหมาย
- ผู้บริหารโรงพยาบาล
- ทีมนาโรงพยาบาล
- talant manager
- MMDP
- หัวหน้าตึก/หัวหน้างาน
- ทีม IT โรงพยาบาล

1. อบรมให้ความรู้

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2.สุ่มเวชระเบียนในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.2562
3.ลอกคาวินิจฉัย และแปลเป็นรหัส ICD ตาม
แบบฟอร์ม
4.จัดทารูปเล่มคาวินิจฉัย พร้อม ICD รายห้องตรวจ
1.ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบสิทธิ 90 1.อบรมให้ความรู้
2.ทาแบบฝึกหัด
3.ทากิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3

โครงการพัฒนาการให้สิทธิอย่างมีคุณภาพ

4

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี 1.โรงพยาบาลและหน่วยสถานบริการในเครือข่าย
สุขภาพในโรงพยาบาล
มีข้อมูลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล >80%
2.โรงพยาบาลและหน่วยบริการใน
เครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ >90%
3.ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้ระบบโปรแกรมมากกว่า 80%

) R8 Excellence (

1.ออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
2.ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของ
โรงพยาบาล 3.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้
ประชาชนเปิดใช้งานดูสุขภาพของตัวเองได้
4.อบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการตรวจสอบข้อมูล
และการใช้โปรแกรม

หน ้าที่ 53

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ
31,360

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
คกก.ระบบ
สารสนเทศ

9,900

เงินบารุง รพ.สกลนคร

งานเวชระเบียน

1,650

เงินบารุง รพ.สกลนคร

42,000

เงินบารุง

2.เจ้าหน้าที่ศูนย์จดั เก็บรายได้
3.เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนรพ.สาขา
จานวนกลุ่มเป้าหมาย 66 คน
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
2.เจ้าหน้าที่ศูนย์จดั เก็บรายได้
3.เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนรพ.สาขา
จานวนกลุ่มเป้าหมาย 66 คน

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

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ
5

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

โครงการ/ กิจกรรม
ตัวชี้วัด (KPI)
โครงการอบรมICD 10 & ICD-9CM และ DRG
บุคลากรมีความรูม้ ากขึ้นในระดับดีมาก
version 6

กิจกรรมหลัก
1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
ก. จัดหาวิทยากร เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ
สรุปการวินิจฉัยโรคตาม ICD 10 และ ICD-9-CM
และDRGs Version 6

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ
149,625

1.เจ้าหน้าที่รพ.สกลนคร จานวน 300 คน

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เงินบารุงและเงิน
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
ค่าลงทะเบียน
1.เงินบารุง 149,625
บาท 2.
ค่าลงทะเบียน
72,050 บาท

2.ทาหนังสือเวียนแจ้งกลุ่มเป้าหมาย แพทย์/
2. เจ้าหน้าที่ข้างนอก 180 คน
พยาบาล/เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร จานวน
480 คน
3.ดาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.สรุปโครงการ
6

อบรมฟื้นฟู ICD-9-CM และรหัสInstrument

1.ได้คู่มือคาวินิจฉัยและรหัสหัตถการและรายการ
1.เขียนโครงการ ทาหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
1.จนท.ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
รหัส Instrument
2.ดาเนินการอบรมให้ความรู้
2.เจ้าหน้าที่ศูนย์จดั เก็บรายได้
3.สุมเวชระเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 2561-เมษายน
จานวน 60 คน
2562
4.ลอกคาวินิจฉัยหัตถการ และแปลเป็นรหัส
ICD9CM ตามแบบฟอร์ม
5.ลอกรายการInstrument แปลรหัสเบิก 5 หลัก
6.จับคูรรหัสInstrument และ ICD9CM
7.จัดทารูปเล่ม

หน ้าที่ 54

15,000

เงินบารุง

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 14 :การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ
1

โครงการ/ กิจกรรม
ตัวชี้วดั (KPI)
โครงการต้นกล้าวิจยั ทางการพยาบาล 1.ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้เข้ารับการอบรม ≥ 80
2.จานวนผลงานวิจยั
ที่ผยแพร่ ≥ 20 เรื่อง

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร 3 ระยะๆละ 2วัน
พยาบาลวิชาชีพ รพ.สน
1 การบรรยายและอภิปราย
จานวน 40 คน
2 ฝึกปฏิบัติ และทากิจกรรมร่วมกัน
ทีมวิทยากร 3 คน
3 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
5 ให้คาปรึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจยั

หน ้าที่ 55

) R8 Excellence (
งบประมาณ
27,927

) อืน่ ๆ ............................

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เงินบารุง
น.ส.อุไรวรรณ ศรีดามา
น.ส.ปิยนุช บุญกอง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 15 :การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ
1

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการรับการประเมินการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรมหลัก
1.รับฟังการสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติระดับกระทรวงปีละ 2 ครัง้

2.รับการนิเทศงานตาม Service plan
จากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ

3.รับการนิเทศงาน RDU
จากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ

2

โครงการจัดประชุมสรุปผลงาน ปี 2562
และจัดทาแผนยุทธศาตร์ ปี2563

3

โครงการปรับปรุงแบบประเมินการบันทึก
ทางการพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มการพยาบาล

1.คุณภาพการบันทึกการพยาบาล
หลังการพัฒนา .90%
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้แบบประเมิน
>90%

1.วิเคราะห์แบบประเมินแบบเดิมเพื่อค้นหา
ปัญหาคุณภาพของแบบประเมินการบันทึก
การพยาบาล
2.สังเคราะห์องค์ประกอบทบทวนค้นคว้าตารา
เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
3.สร้างออกแบบประเมินการบันทึกการพยาบาล
4.ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
5.นามาปรับปรุงแก้ไข
6.ทดลองใช้เครือ่ งมือ
7.วิเคราะห์ข้อมูล
8.นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
หน ้าที่ 56

) R8 Excellence (

เป้าหมาย
1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ
2.เจ้าหน้าที่จาก สสจ.สกลนคร
3.ผู้อานวยการ รพ./สสอ./ผอ.รพ.สต.
ในจ.สกลนคร
4.เจ้าหน้าที่ รพศ.สกลนคร
รวมทั้งสิ้น 200 คน
1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ
2.ประธาน/เลขา Service plan
3.เจ้าหน้าที่จาก สสจ.สกลนคร
รวมทั้งสิ้น 50 คน
1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะฯ
2.ประธาน/เลขา Service plan RDU
3.เจ้าหน้าที่จาก สสจ.สกลนคร
รวมทั้งสิ้น 30 คน

มีแบบประเมินการบันทึกการ
พยาบาลที่มีความเที่ยงตรง
และน่าเชื่อถือ

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ
49,000

แหล่งงบประมาณ

100,000

เงินบารุง

23,380

เงินบารุง

เงินบารุงรพศ.สกลนคร

ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผนงาน
โรงพยาบาลสกลนคร

งานนโยบายและแผนงาน
โรงพยาบาลสกลนคร

นางรัตนา โทษาธรรม
นางวิภา แก้วเคน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 15 :การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ

โครงการ/ กิจกรรม

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรมหลัก
บริหารกลุ่มการพยาบาล
9.สรุปผลการดาเนินงาน
10.นาสู่การปฏิบัติการ
๑. จัดทาโครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จังหวัด
สกลนคร นาเสนอเพื่อพิจารณา
๒. ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนในโครงการฯ
๓. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามแผนดาเนินโครงการฯที่
กาหนดไว้ในแต่ละเดือน โดยออกรับบริจาคโลหิตเดือนละ
๔-๗ ครัง้ หมุนเวียนไปใน ๑๘ อาเภอ ของจังหวัดสกลนคร

) R8 Excellence (
เป้าหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงดีพร้อมจะ
บริจาคโลหิตใน ๑๘ อาเภอ

130,000

เงินบารุง

น.ส.จุฑารัตน์ ฤทธิฤ์ าชัย

เงินบารุง รพ.สกลนคร

4

โครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จังหวัด
สกลนคร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตได้ตามเป้าหมาย
รวมทั้งปี ๕๙ ครัง้
๒. สามารถจัดหาโลหิตบริจาคได้ตามเป้าหมาย
คือ ๑๑,๗๕๐ ยูนิต ต่อปี

5

โครงการความปลอดภัยทางรังสีสาหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี

1. บุคลากรวิชาชีพอื่นที่ใช้เครือ่ งกาเนิดรังสีเข้า 1 .จัดอบรมให้ความรูโ้ ดยวิทยากรภายในโรงพยาบาล
ร่วมอบรม60%ของผู้เข้ารับการอบรม
สกลนคร 2. ทาแบบทดสอบ ก่อน-หลัง
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกทุกข้อ 70% ของจานวนผู้เข้า
รับการอบรม

บุคลากรโรงพยาบาลสกลนครที่ใช้เครือ่ ง
กาเนิดรังสี
จานวน 50 คน

6,000

6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

๑.คณะกรรมการและผู้ปฎิบัติงานสามารถได้รับ

24,500

ระบบบริการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระทารุนแรงประจาปี ๒๕๖๒
(ศูนย์พึ่งได้)โรงพยาบาลสกลนคร

ความรูค้ วามเข้าใจในระบบบริการของศูนย์พึ่งได้ ๒.ศึกษาดูงานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลขอนแก่น
ร้อยละ๑๐๐
และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร้อยละ๓๐
๒.คณะกรรมการและผู้ปฎิบัติงานสามารถให้๓.อภิปรายกลุ่มและถอดบทเรียนร้อยละ๔๐
ความช่วยเหลือและส่งต่อกับเครือข่ายได้
ร้อยละ๑๐๐
๓ผู้รับบริการสามารถเข้สถึงบริการอย่างรวดเร็ว
และมีมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ระบบบริการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระทา
รุนแรงให้มีประสิทธิภาพ

7

๑.อบรมให้ความรูก้ ารให้บริการของศูนย์พึ่งได้ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๓๐

โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร

น.ส.นิชาพร ศรีนุต

นักสังคมสงเคราะห์

20000

หน ้าที่ 57

เงินบารุงโรงพยาบาล

งานรังสีวนิ ิจฉัย

OPD

บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 15 :การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ
8

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
งาน ผู้ป่วยนอก

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรมหลัก

1.เสนอโครงการ
2.ประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยที่มา
รับบริการในโรงพยาบาลสกลนคร

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เป้าหมาย

งบประมาณ
20000

ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลสกลนคร
ในเดือน มิถุนายน 2562 ถึง
กันยายน 2562 จานวน
500 คน

10000.00

แหล่งงบประมาณ

OPD

ผู้รับผิดชอบ
บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

9

โครงการประเมินความพึงพอใจและระยะเวลา ร้อยละความพึงพอใจผู้มารับ
รอคอยเฉลี่ยปีงบประมาณ 2562 (2ครัง้ /ปี)
บริการในงานบริการผู้ป่วย
งานผู้ป่วยนอก
นอก ≥ 80

10

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมก่อนจาหน่ายผู้ป่วยไตวายเรือ้ รัง

6000

คุณประเสริฐศิลป์

บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

11

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยDMเพื่อ
ป้องกันการเกิดภาวะDKA

6000

คุณทัศนีย์

บรูณาโครงการร่วมกับ
กลุ่มการพยาบาลใน
โครงการ 30,000

21,000

เงินบารุง

12 โครงการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย

การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กป่วย

กิจกรรมงานวันเด็ก

เด็กป่วยที่รับการรักษาใน รพ.สกลนคร
จานวน 100 คน

13

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 ครัง้ ๆละ 2 วัน

-หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน
พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 140 คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการพยาบาลและแนวทางปฏิบัติ
ทางการพยาบาล (CNPG โรคสาคัญตาม
service plan และสาขา

-

เงินบารุงรพศ.สกลนคร

งานผู้ป่วยนอก รพศ.สกลนคร

กุมารเวชกรรม 2
พว. วิราภรณ์

70,560

เงินบารุง

นางเปล่งฉวี สกนธรัตน์
กลุ่มการพยาบาล

10,000

เงินบารุง

นางเปล่งฉวี สกนธรัตน์
กลุ่มการพยาบาล

-

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาโครงการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาล(CNPG) สาขาละ 1 เรือ่ ง
14 โครงการเพิ่มทักษะประสิทธิภาพการบริหาร
เครือ่ งมือแพทย์ที่สาคัญ

หน ้าที่ 58

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานรับผิดชอบ....โรงพยาบาลสกลนคร.......
แผนงานที่ 15 :การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence (
ลาดับ

) People Excellence (  ) Governance Excellence (

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

โครงการ/ กิจกรรม
15 โครงการ คืนของติดดาว
( Non over stock)

ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
1.จานวนหอผู้ป่วยไม่มีอุบัติการณ์วสั ดุการแพทย์ 1.แต่งตั้งกรรมการประเมินและมอบ
1.ไม่มีวสั ดุอุปกรณ์หมดอายุในหน่วยงาน
ในสต๊อกหมดอายุ ร้อยละ 100%
หมายหน้าที่รับผิดชอบ
2.มีวสั ดุ
2.ประสานหน่วยงานเป้าหมายเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
อุปกรณ์ทางการ แพทย์เพียงพอพร้อมใช้
3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่ งการจัดการวัสดุทางการ
3.มีแนวทางการ
แพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ งานพัสดุหน่วยจัดซื้อจัด เบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์เหมาะสม
จ้างและหน่วยจ่ายพัสดุ หน่วยงาน/หอผู้ป่วยในกลุ่มการ
พยาบาล
4.หน่วยงานสารวจความต้องการสต๊อกเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์
5.ประกวดหน่วยงานที่ไม่มีวสั ดุทางการแพทย์หมดอายุ และ
ไม่มีวสั ดุฯเกิน
สต๊อกที่หน่วยงาน และมอบประกาศนียบัตร
6.สุ่มตรวจวัสดุทางการแพทย์หมดอายุและเกินสต๊อกโดย
คณะกรรมการ

16

ทุกหน่วยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ านวน 5 เรือ่ ง

โครงการวันพยาบาลสากล

- จัดกิจกรรมนิทรรศการสดุดีมิสฟลอเรนส์ไนติงเกล จัด
แลกเปลี่ยนเรียนรูว้ ชิ าการพยาบาลที่เป็นเลิศ 14 สาขา

หน ้าที่ 59

บุคลากรในโรงพยาบาล จานวน 200 คน

งบประมาณ
12,600

20,300

แหล่งงบประมาณ

เงินบารุง

ผู้รับผิดชอบ
คุณเปล่งฉวี สกนธรัตน์
คุณวรกมล บุราณสาร
คุณไพลิน นัดสันเทียะ
และทีมงาน

คณะกรรมการวิชาการ

