แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 256๓
(1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

คานา
แผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) ถือเป็นแนวทางในการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาล โดยแต่ละหน่วยงานได้จัดทาขึ้นเพื่อ
รองรับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และนโยบายการบริหารจัดการของภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลงาน
ดังนั้นงานแผนงานและโครงการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จึงได้ดาเนินการรวบรวมจัดทาแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และติดตามผลสาเร็จตาม
เปูาหมายขององค์กร ต่อไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

สารบัญ
หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ , พันธกิจ
แผนที่ยุทธศาสตร์หลักโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (STRATEGY MAP)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2563
 PCT สูติ-นรีเวชกรรม
 PCT อายุรกรรม
 PCT กุมาเวชกรรม
 กลุ่มงานจิตเวช
 กลุ่มการรังสีวิทยา
 กลุ่มงานทันตกรรม
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 งานวิสัญญีพยาบาล
 งานห้องผ่าตัด
 งานผู้ปุวยนอก
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 กลุ่มงานสุขศึกษา
 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

หน้า
ก
ค
ง
1
7
25
32
37
39
45
62
64
77
79
83
89
96
100
106
147

สารบัญ (ต่อ)
หน่วยงาน













กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มการพัสดุ
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานเวชนิทัศน์
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
คณะกรรมการผู้ทาหน้าที่พิธีกร

หน้า
154
156
159
163
166
170
172
174
176
178
181
187

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจาปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุข

พันธกิจ
1. ให้บริการผู้ปุวยแบบองค์รวม ได้มาตรฐานชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุข
2. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน
ค่านิยมหลัก
คุณภาพ คุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล (PNK)
P : Professional Practice
: ความเป็นมืออาชีพ
N : Network
: สร้างเครือข่าย
K : Knowledge management : การจัดการความรู้

เป้าหมาย (Goal)
1. ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุข และมีความพึงพอใจ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของ
โรงพยาบาล
3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและมีความสุขในการทางาน
5. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน
เข็มมุ่ง ปี 2563
1. พัฒนาศักยภาพสู่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทารกแรกเกิด โรคกระดูกและข้อ โรคทางตา และสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่ )
2. เป็นโรงพยาบาลจตุทิศ
3. บุคลากรของโรงพยาบาลมีความปลอดภัยในการให้บริการ

นโยบายบริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
1. ด้านบริการ พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพระดับสูง เป็นศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางในทุกๆ ด้าน มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง
2. ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการบริหารโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และมีระบบคุณธรรมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
3. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพโดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทาวิจัย การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทาง
สาธารณสุข มุ่งให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุขและมีสวัสดิการที่ดี
4. ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ มีเครือข่ายระบบส่งต่อที่ดีทั้งในและนอกเครือข่ายบริการ
5. ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ควบคุมรายจ่ายโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน
6. ด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับการ
ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจ และการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ
7. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการทางาน มีการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด

แผนที่ยุทธศาสตร์หลักโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (STRATEGIC MAP)

Internal Process

Customer

Goal

เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุข

ประชาชนมีภาวะสุ ขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มีความสุ ข ระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน

ประชาชนมีความรู้ และพฤติกรรมสุ ขภาพ
และมีส่วนร่ วมในการควบคุมป้องกันโรค
ไม่ ติดต่ อเรื้อรัง

ประชาชนเข้ าถึงบริการทีม่ คี ุณภาพ

โรงพยาบาลมีศักยภาพในการรักษาโรคที่
ซับซ้ อน และสามารถให้ การรักษาพยาบาล
อย่ างมีคุณภาพ

เครือข่ ายบริการสุ ขภาพ
ภายในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ

Growth

Financial

Learning and

ระบบสนับสนุนบริการมีประสิ ทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ และสมรรถนะตรงกับ
บทบาทหน้ าที่ และมีจานวนเพียงพอ

หน่ วยงานมีการนายุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ
อย่ างเป็ นระบบ มีผลงานเป็ นรู ปธรรม

บุคลากรรับรู้ และเข้ าใจ ความเคลือ่ นไหว
ของหน่ วยงานต่ างๆ ใน รพ.
มีความสุ ขและแรงจูงใจในการทางาน

โรงพยาบาลมีความมัน่ คง ทางการเงิน การคลัง

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี 2563
ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ลาดับ
(NO.)

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้า (Goal)

ด้าน Customer
C1 สร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง,
พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์

1

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวและการควบคุมป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
- ให้มีการฝากครรภ์ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อให้ลูก
เกิดรอด แม่ปลอดภัย
- เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
- ให้นักเรียนอายุ 5 – 14 ปี มีภาวะโภชนาการที่
เหมาะสม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม และ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามศักยภาพ

3

2

4
5
6
7
8
9

(1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
ไม่เกินร้อยละ
เบาหวาน
2.4
(2) อัตราของผู้ป่วยเบาหวานทีค่ วบคุมได้ดี HbA1C
> 40%
<7
(3) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความ
> 50%
ดันได้ดี (< 140/90)
(4) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ร้อยละ 80
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
(5) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ<
> 60%
12 สัปดาห์
(6) อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ
15–19 < 40 : 1,000
ปี
(7) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี
54%
ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
(8) ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
ไม่น้อยกว่า
(6-14 ปี)
66%
(9) ร้อยละของ Health Ageing
มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2562

C2 พัฒนาศักยภาพของ PMC / ศูนย์สุขภาพ 10 (1) อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไป
ชุมชน /รพ.สต. / และภาคีเครือข่ายบริการ
รักษาที่ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน
ในการดูแล NCD และการส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัยให้เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
11 (2) มีการจัดทา CPG โรคเรื้อรังและนาไปใช้ใน
- เพื่อขยายศักยภาพ PMC/ศูนย์สุขภาพ
ระดับจังหวัด (เป้าหมายดาเนินการใน
ชุมชน/รพ.สต. และเครือข่ายบริการในการ
ปีงบประมาณ 2563)
ดูแล NCD
- การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยให้เข้มแข็ง

> 50%

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ลาดับ
(NO.)

ตัวชี้วัด (KPI)

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการแต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม

เป้า (Goal)
100%

ด้าน Internal Process
P1 พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล
12 (1) น้าหนักสัมพัทธ์ตามระบบ DRG (Case
(1.ศูนย์หัวใจ 2.ศูนย์หลอดเลือดสมอง
Mixed Index)
3.ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 4.ศูนย์ทารกแรกเกิด
5.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ 6.ศูนย์โรคทางตา 13 (2) อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคผ่านเกณฑ์
7.ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม)
คุณภาพ (ศักยภาพ) ที่กาหนด
วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล และ
สามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
P2 พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความ
14 (1) อัตราการเกิด
ปลอดภัยของผู้ป่วย
- VAP
วัตถุประสงค์
- SSI (Clean wound)
- เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลอย่างครบวงจร
- CLABSI
สามารถให้ผลการรักษาที่ดีและป้องกัน
15 (2) อัตราตายในผู้ป่วย Severe Sepsis
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้
และ Septic Shock
- เพื่อให้มีระบบการระบุตัวผู้ป่วย ระบุตาแหน่ง
การรักษาได้อย่างถูกต้อง
16 (3) อุบัติการณ์ การรักษาผิดคน/ผิดตาแหน่ง
- ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(Identify)
ระดับ E ขึ้นไป
ระดับ C - D

17 (4) ร้อยละการป้องกันและควบคุมการ
ดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
1) Imipenem/cilastatin 500 mg inj.
2) Meropenem 1 gm inj.
3) Ertapenem 1 gm inj.
4) Colistin 150 mg inj

> 1.6
100%

< 8 : 1000
< 0.5%
< 1 : 1000
< 30%

0
ลดลงจาก
ปี 2562
> 10%

> 80%

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ลาดับ
(NO.)

ตัวชี้วัด (KPI)

18 (5) ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา
Medication Error

P3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ และ 19 (1) อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบสนับสนุนบริการ
ได้รับการแก้ไขภายในปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
2563
- เพื่อให้การจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน

เป้า (Goal)
1. ความคลาดเคลื่อนจาก
การสั่งใช้ยา (Prescribing
error)
OPD < ร้อยละ 0.10,
IPD < 0.50 ต่อ 1,000
วันนอน
2. ความคลาดเคลื่อนจาก
การจ่ายยา (Dispensing
error)
OPD < ร้อยละ 0.01,
IPD < 0.50 ต่อ 1,000
วันนอน
3. ความคลาดเคลื่อนจาก
การบริหารยา
(Administration error)
OPD < ร้อยละ 0.01,
IPD < 2 ต่อ 1,000 วัน
นอน

> 100%

- เพื่อให้ระบบIT สามารถช่วยพัฒนางานบริหาร บริการ
และงานพัฒนาคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพร่ความรูเผยแพร่
้
ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน
ต่างๆ ใน รพ.

P4 ระบบสนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างและการซ่อมบารุง
เป็นไปรวดเร็วทันกาหนด

20 (2) โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart
hospital ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
21 (1) อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนเงิน
งบประมาณ , งบค่าบริการทาง
การแพทย์ (UC) และเงินบารุง
โรงพยาบาล เสร็จทันภายในเวลาที่
กาหนด

ผ่านการ
ประเมิน
100%

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

P5 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

ลาดับ
(NO.)

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้า (Goal)

22 (2) อัตราการซ่อมบารุง เสร็จภายในเวลาที่
กาหนด

90%

23 (1๑) อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในองค์กร

> 80%

P6 เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและพัฒนา
24 (๑๒) ร้อยละความสาเร็จของแผน
บุคลากร
25 (๑๓) อัตราการฝึกอบรมตาม Training
วัตถุประสงค์
Needs
- เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
- เพื่อบุคลากรมีความรู้และสมรรถนะที่เหมาะสม
26 (๑๕) อัตราความพอเพียง
- เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน
27 (๑๖) อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention Rate)

80%
> 70%
100%
ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 85%

ด้าน Financial
F1 เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ป่วย
28 (1) อัตราเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริการในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่สร้างรายรับให้กับ รพ.(ผู้ป่วยต้น
สังกัด, จ่ายเงินเอง, การตรวจสุขภาพเชิงรุก) 29 (๒) มูลค่าการใช้ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ
วัสดุวิทยาศาสตร์
- เพื่อเพิ่มรายรับจากการให้บริการแรงงาน
ต่างด้าวและประกันสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
30 (3) Unit Cost ผู้ป่วยนอก-ใน ไม่เกินค่าเฉลี่ย
F2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล
- เพื่อควบคุมการใช้ยา / เวชภัณฑ์มิใช่ยา

เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562
> 5%
ไม่เพิ่มขึ้น
จากปี 2562

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนใน
การดูแลโรคเรื้อรังและการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- พัฒนาระบบบริการฝาก
ครรภ์ที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และทารก
ได้รับการแลอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

- เพิ่มศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน รพสต.
การให้บริการรับฝากครรภ์และกาหนด
แนวทางในการคัดกรองความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ โดยการจัดประชุม/อบรมและมี
การนิเทศ รพ.สต.เรื่องการฝากครรภ์
คุณภาพ
- ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนและ รพ.
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อน
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์

1 ครั้ง

- โครงการปรับการเจาะเลือดให้เร็วขึ้น
- กาหนดแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์
ที่มีปัญหา ภาวะแทรกซ้อน
- เปิดคลินิกฝากครรภ์นอกเวลาเพิ่มความ
สะดวกให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์
- ติดตามเยี่ยม(HHC)หญิงตั้งครรภ์ มารดา
และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน Preterm,
Chronic HT, GDMA2

1 ครั้ง
เรื่อง

ราย

4 วัน/
สัปดาห์

- อัตราการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12
สัปดาห์
- อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์
- อัตราการได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
ไอโอดีน
- อัตรามารดาที่มีภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ์
- อัตราการเกิด Birth asphyxia
- อัตราการเกิด LBW
- อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
๖ เดือน
- อัตราการเยี่ยม (HHC)หญิงตั้งครรภ์
มารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน
Preterm
Chronic HT
GDMA2

>60%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- งานฝากครรภ์

>80%
100%
<16%
<25:1,000
<7%

- ห้องคลอด

>100%

- สูติกรรม

100%

- PCT สูตินรี
เวชกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
- การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ม
วัย
วัตถุประสงค์
- ลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้าใน
มารดาวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี
- การค้นหาผู้ปุวยมะเร็งปาก
มดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งใน
ประชากรที่มีอายุ 30 -60 ปี

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- การให้บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวร/ถาวร
แก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดก่อนจาหน่าย
กลับบ้าน
- ติดตามมารดาวัยรุ่นหลังคลอด 2 ปี
- แนะนาการคุมกาเนิดในโรงเรียนพ่อแม่
- การให้ความรู้การปูองกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
- รณรงค์การตรวจ Pap smear ในวาระ
วันสาคัญต่างๆ เช่นวันพยาบาลแห่งชาติ
วันมหิดลวันเกิดรพ.
- ตรวจ Pap smear ในคนไข้ทุกรายที่มา
ตรวจคลินิกนรีเวชและไม่เคยได้รับการ
ตรวจมาก่อน
- คนปุวยที่มีความผิดปกติของ pap
smear จะได้รับการตรวจ Colposcope
ตามข้อบ่งชี้ภายในระยะเวลา 1 เดือน
- คนไข้ที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก
จะได้รับการรักษาใน 1 เดือน

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ราย
- อัตรามารดาวัยรุ่นได้รับการคุมกึ่ง
ครั้ง
ถาวร/คุมกาเนิดถาวรในมารดาวัยรุ่นที่
คลอดรพ.พระนั่งเกล้า
ครั้ง
ราย
- อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในมารดาวัยรุ่นที่
คลอดในจังหวัดนนทบุรี
ราย

ราย

80%

100%

- อัตราการตรวจ Pap smear ของ
ประชากร

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

>95%

- สูติกรรม

<20%

- ห้องคลอด

>20%

- OPD นรีเวช

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและ
การส่งต่อตาม Service Plan
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานและคุณภาพ
- การบริหารจัดการรับการส่งต่อ
ที่มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาระบบการส่งต่อและให้
คาปรึกษาทางสูตินรีเวชกรรม
- กาหนด Criteria และแนวทางการรับส่ง
ต่อระดับเครือข่ายจังหวัด
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในรพ.
และระดับเครือข่ายในจังหวัด
3. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในรพ.
เครือข่าย
4. คลินิก Preterm
- คัดกรอง หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
- ทา u/s วัดความยาวปากมดลูก
- เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกาหมด
- อัตราการคลอด Pretrem
(GAL 77 wks)
5. พัฒนางานอนามัยแม่
และเด็ก
- ANC คุณภาพ
- ห้องคลอดคุณภาพ
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6
เดือน

เรื่อง

4 ครั้ง

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- อุบัติการณ์การทรุดลงระหว่างส่งต่อ
- อุบัติการณ์การรับส่งต่อที่ไม่เหมาะสม

0 ราย
0 ราย

- PCT
สูตินรีเวชกรรม

- อัตราการคลอดอายุครรภ์ ๒๔- ๓๖+๖
สัปดาห์ (ที่มาคลอดที่ รพ.พระนั่งเกล้า)

<3%

- ห้องคลอด

1 ครั้ง

- PCT

100%
70%
100%
ลดลงจาก

- ห้องฝากครรภ์

เดิม 10 %

โครงการ

- ผ่านเกณฑ์การประเมินงานอนามัยแม่
และเด็กทุกหน่วยงาน

>80%

- PCT
สูตินรีเวชกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
- เพื่อเฝูาระวังปูองกันและ
ส่งเสริมสุขภาพสตรีหลังวัยเจริญ
พันธุ์ให้มีความรู้ความสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้

- ปูองกันภาวะแทรกซ้อนในการ
รักษาพยาบาลเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย

5. พัฒนาระบบบริการคลินิกวัยทอง
- คัดกรองภาวะสุขภาพ
1-3 ปี/ ครั้ง
- การให้บริการและแก้ไขปัญหา
- การให้สุขศึกษา
- ประสานกับคลินิกศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อ
เพื่อประเมินภาวะ Osteoporosis .ในราย
ที่ Fail Medication
6. การดูแลรักษาแบบ Micro Surg
ราย
1. ทบทวนและพัฒนาแนวทางในการ
ประเมินดูแลผู้ปุวยวิกฤต/เสี่ยงสูง
- พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวยวิกฤต
เสี่ยงในโรค Preterm, DM in
pregnancy, Ectopic pregnancy และ
Induction labor ให้ครอบคลุม
- การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดใน
มารดาที่ครรภ์เสี่ยงสูง

1 ครั้ง

สตรีวัยทอง
- ได้รับการตรวจสุขภาพ
- ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกใน
ระยะที่มีข้อบ่งชี้
- ได้รับการตรวจมวลกระดูกตามข้อบ่งชี้

>90%
80%

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- OPD นรีเวช

80%

>10%
ตามข้อบ่งชี้
- อัตราการทรุดตัวของผู้ปุวย
- อัตราการเสียชีวิตมารดา
- อัตราการเกิด BA
(ทารกที่คลอดทั้งหมด)
- อัตราผู้ปุวย Ectopic C Shockได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 นาที
- อัตราความสาเร็จการได้รับยา
Methotrexate

งบประมาณ

0 ราย
0 ราย
<25:1,000
100%
70%

- PCT
สูตินรีเวชกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)

- ปูองกันภาวะแทรกซ้อนในการ
รักษาพยาบาลเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย

- การดูแลมารดาในรายที่มีความเสี่ยงสูง
ให้ครบวงจรดังนี้
- PIH
- DM
- Thyroid
- PPH
- Heart คุมกาเนิด

2. ทบทวนแนวทางและวิเคราะห์
อุบัติการณ์ที่เกิดและปรับปรุงระบบ

เรื่อง

- ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนมารดา
เบาหวาน เช่น PPH และInfected
wound
- อัตราการตายของทารกที่มารดาเป็น
เบาหวาน
- PPH
- อัตราผู้คลอดที่ Un plan
ICU/ใส่ Tube
- อัตราการชักใน PIH
- อัตราการเกิด HELLP
- อัตรา PPH
- อัตราการเกิด Thyroid storm

0 ราย

- จานวนอุบัติการณ์ซ้า
- อุบัติการณ์การระบุผู้ปุวย/ทารกผิดคน
ผิดเพศ
- อุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง
- อุบัติการณ์การเกิด Med Error ระดับ
E ขึ้นไป
- อัตราการทบทวนอุบัติการณ์ระดับ E
ขึ้นไป

0
0

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

0 ราย
5%
0
0
0
<1%
5%

80%

1 ครั้ง

งบประมาณ

0
0
100%

- PCT
สูตินรีเวชกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
กลยุทธ์ที่ 10
พัฒนาบุคลากรตาม Training
need
วัตถุประสงค์
- โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรใน
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และ พืน้ ที่รับผิดชอบ เรื่องการคัดกรอง การ
ทักษะอย่างต่อเนื่อง
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการ
คลอดก่อนกาหนดภาวะวัยทองและ
กระดูกพรุน

ด้าน Financial
กลยุทธ์ที่ 11
เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพิ่มรายรับจากาการบันทึกเวช
ระเบียน

- ปรับระบบการบันทึกเวชระเบียนของ
แพทย์และพยาบาล

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

1
โครง
การ

- อัตราบุคลากรการเข้ารับการอบรม
เฉพาะทาง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงภายใน
จังหวัด
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้อง
คลอดในการจัดการภาวะฉุกเฉินใน
รูปแบบของ Workshop

>80%

- PCT
สูตินรีเวชกรรม

ครั้ง

- อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

>80%

- PCT
สูตินรีเวชกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
- สร้างความเข็มแข็งในชุมชนใน
การดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังเพื่อ
ผู้ปุวยและประชาชนมีความรู้ใน
การดูแลตนเอง

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในหน่วยงาน

- ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องปฏิบัติตนเพื่อ
ปูองกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง ในกิจกรรม
วันไตโลก ปี 63

1 ครั้ง/ปี

- จานวนผู้ได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติ
ตนเพื่อปูองกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง

200 คน

- จัดกิจกรรมคัดกรองประชาชนทั่วไปที่มี
ภาวะเสี่ยงโรคไตเรื้อรังและแนะนาให้
ความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคไต
เรื้อรัง
- ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้
ผู้รับบริการและญาติเพื่อมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพผู้ปุวยและตนเอง

1 ครั้ง/ปี

- จานวนผู้รับบริการที่ได้รับการคัดกรอง

100 คน

ทุกราย

-- คะแนนประเมินความรู้เรื่องโรคไต
เรื้อรัง

100 %

- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
- บุคลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล
- บุคลากรได้รับวัคซีนปูองกันตับอักเสบ
HBV

1 ครั้ง/ปี

- ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
- ร้อยละบุคลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
, วัคซีนปูองกันตับอักเสบB

100 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

อายุรแพทย์โรค
ไต
วิมลชุติมณฑน์
สลักจิต

นภา/ภริตา
สลักจิต
นภา/ภริตา

100 %

วิมล/นภา
/ภริตา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
- พัฒนาระบบบริการไตเทียม
อย่างเป็นระบบ

1. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ สะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพลดขั้นตอน
- จัดระบบ One Stop Service
- จัดระบบการส่งต่อเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอน
- จัดส่งข้อมูลทาง Electronic
/internet/line

ต่อเนื่อง
- อัตราความพึงพอใจ
- อัตราข้อร้องเรียน

> 80 %
0.1 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

วิมล/สลักจิต/
ณัชชา
ทัศนีย์/ภริตา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยไต
1. ประเมินความเพียงพอ ของการ
ทุก 3 เดือน - อัตราความเพียงพอของ HD Kt/V >
วายเรื้อรังที่ได้รับการทา HDและ ทดแทนไตและภาวะโภชนาการ
1.8
CAPD
- อัตราความเพียงพอของ CAPD Kt/V
> 1.7
- อัตราค่า Hb 11- 12
- อัตราค่า Alb > 3.5 - 4
- ประเมิน Vascular access
ทุก 6 เดือน - อัตราการประเมินvascular access
- ประเมิน PET Test ของ CAPD
ทุก 6 เดือน flow
- ประเมินประสิทธิภาพตัวกรอง
ทุก 1 เดือน - อัตราผู้ปุวยCAPDได้รับประเมินPET
2. ประเมินคุณภาพชีวิต 9 – Thai
ทุก 6 เดือน Test
3. ประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้า/การฆ่าตัว ทุก 6 เดือน - อัตราค่าตัวกรอง TCV > 80 %
ตาย
- คุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์
- อัตราการการประเมินคัดกรองโรค
ซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
100 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
ทัศนีย์
สลักจิต

80 %
80 %
80 %
80 %

ชุติมณนต์/
วรัญญา

80 %
สลักจิต/ณัชชา
100 %
80 %
100 %

ชุติมณนต์
ภริตา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
- เพื่อลดความแออัดใน
งานบริการผู้ปุวยฟอกเลือดและ
ล้างช่องท้อง

- พัฒนางานการบริการไตเทียม
ให้มีคุณภาพ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ทุกราย - อัตราผู้ปุวยไตเรื้อรังได้รับการบาบัด
ทดแทนไตครบถ้วน

1.จัดระบบส่งต่อผู้ปุวยฟอกเลือดกับ
ภาคเอกชนเพื่อลดความแออัดและได้รับ
การฟอกเลือดต่อเนื่อง
2. จัดระบบส่งต่อผู้ปุวย CAPD ตามรพ.
เครือข่ายที่รับผิดชอบเพื่อผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง
3. ขยายงานบริการไตเทียมเพื่อรองรับ
ผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง
- ทบทวนเวชระเบียนผู้ปุวย AKI เพื่อหา
จานวนเรื่อง
สาเหตุ
ของกิจกรรม
- ทบทวนการดูแลผู้ปุวย HD / CAPD โดย คุณภาพ
การทา
+ QC
+ RCA
+ Case Conference
+ C3THER
- จัดระบบ Case Management ของ HD
- จัดระบบ Case Management ของ
CAPD
- พัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
100 %

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
วิมล/นภา
สลักจิต

อายุรแพทย์โรค
ไต

- ปรับปรุงหน่วยไตเทียมทีO่ Rชั้น2
- จานวนอุบัติการณ์เกิด AKI โดยไม่
คาดหมาย (ระดับ E ขึ้นไป )ได้รับการทา
RCA
- จานวนเรื่องของกิจกรรมคุณภาพ

งบประมาณ

100 %

1 เรื่อง/ปี

อายุรแพทย์โรค
ไต
วิมล/ทัศนีย์
วรัญญา

วิมล
สลักจิต/
พยาบาล
วิชาชีพทุกคน
- ผ่านการประเมินคุณภาพของQA

ระดับ 3

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบบริหารทางการ
พยาบาล

- พัฒนาระบบความเสี่ยง

- พัฒนาระบบบริหารจัดการยา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

(หน่วยนับ)
1 ครั้ง/ ปี - อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
บรรยากาศในการทางาน

> 80 %

- จัดทาแนวทางปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคล

1 ครั้ง/ ปี

- บุคลากรได้รับการประเมินสมรรถนะ
ทางการพยาบาล

> 80 %

เฝูาระวังความเสี่ยง
- จัดทา Risk Profile
- ค้นหา / เฝูาระวังความเสี่ยงใน
หน่วยงาน
- ตรวจสอบ บันทึก ทบทวนอุบัติการณ์
เมื่อเกิดเหตุการณ์

ต่อเนื่อง

- จานวนรายงานอุบัติการณ์
- อัตราการเกิด Complication ของ
HD
- อัตราการเกิด Complication ของ
CAPD

ชุติมณฑน์
ทัศนีย์/วรัญญา

เฝูาระวังความเสี่ยงความคลาดเคลื่อนทาง
ยา
- จัดระบบปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเป็น
Double check
- ควบคุมบริหารยาที่มี High alert drug
- ค้นหาเฝูาระวัง Medical Error

ต่อเนื่อง

- จานวนรายงานอุบัติการณ์ ทางยา

ชุติมณฑน์ภริตา
วรัญญา

- กิจกรรมสร้างบรรยากาศในการทางาน
ให้มีความสุข

วิมล

ณัชชา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

- พัฒนางานการเฝูาระวังการติด - ควบคุมมาตรฐานของระบบน้า RO
เชื้อในหน่วยงาน
- ควบคุมเฝูาระวังการติดเชื้อของ
Vascular Access
- ควบคุมเฝูาระวังการติดเชื้อ ในผู้ปุวย
CAPD

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
12 ครั้ง/ปี - จานวน Colony count อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ต่อเนื่อง - อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือด

2 ครั้ง/ปี

- อัตราการติดเชื้อ AVF / AVG
- อัตราการติดเชื้อ Exit site DLC

- ควบคุมการติดเชื้อตับอักเสบ บี ซี ของ
ผู้ให้และผู้รับบริการ

- ควบคุมเฝูาระวังการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

2 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

<50 cfu

นภา/เกตุทิพย์

0%

นภา/เกตุทิพย์

0%

นภา/เกตุทิพย์

<2 : 1000

นภา/เกตุทิพย์

- อัตราการติดเชื้อ Peritonitis

1: 36

- อัตราการติดเชื้อ Exit site Tenckhoff

1: 18

- อัตราการติเชื้อตับอักเสบบี/ซี

0%

- อัตราผู้ให้และผู้รับบริการได้รับ
vaccine

100 %

สลักจิต/
ณัชชา

นภา/เกตุทิพย์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
กลยุทธ์ที่ 4
- พัฒนาสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทางไตเทียม

- พยาบาลวิชาชีพได้รับ การอบรมเฉพาะ
CAPD และ HD หลักสูตร 4-6เดือน

- พยาบาลไตเทียมผ่านการสอบเป็น
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียม
-ประเมินสมรรถนะบุคลากร

CAPD 1คน/ - พยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทาง
ปี
CAPD/HD
HD 2 คน/ปี

2 คน/ปี

- จานวนพยาบาลปฏิบัติตามสมรรถนะ
ทีกาหนด

6 เดือน/ครั้ง

100 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

2 คน/ปี

วิมล

65,000
13,000
0

ผู้รับผิดชอบ

6,000

วิมล

12}000 วิมล

100 %

-พยาบาลไตเทียมได้รับการอบรมการใช้
เครื่องCRRT

1 คน/ปี

- จานวนพยาบาล

100 %

วิมล

- ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง/ปี

- ผลการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์

> 80 %

วิมล

- บุคลากรได้รับการอบรม / ประชุมทาง
วิชาการเฉพาะทางไตเทียม

1 ครั้ง/คน/ - จานวนบุคลากรได้รับการอบรม/
ปี
ประชุมวิชาการไตเทียม

100 %

30,000

วิมล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
- พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

- พัฒนาระบบบริการแบบธรร
มาภิบาล

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- จัดทานวตกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ
- จัดทา R TO R เพื่อพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัย
- จัดประชุมวิชาการในหน่วยงาน
- จัดประชุมวิชาการประจาปีของ
หน่วยงาน

- สนับสนุนและปลูกฝังจิตสานึกให้
บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การทางาน
- ผลการประเมินความพอใจของบุคลากร
- สร้างเสริมแรงจูงใจในหน่วยงานแก่
บุคลากรที่มีประวัติการทางานดีในรอบปี

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
1 เรื่อง / ปี จานวนนวตกรรม

1 เรื่อง

1 เรื่อง / ปี จานวน R TO R

1 เรื่อง

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
นภา
วิมล
สลักจิต
ทัศนีย์

2 เรื่อง/ปี
1 เรื่อง / ปี

> 80 %

- ข้อร้องเรียนด้านบุคลากร
- อัตราความพึงพอใจในการทางานของ
บุคลากร

0.1%

วิมล

> 80 %

วิมล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานไตเทียม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

- เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ประหยัด

- พัฒนาระบบการบารุงรักษา
บารุงรักษาเชิงปูองกันของ
เครื่องมือราคาแพง

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- จัดระบบการบริการเรียกเก็บค่ารักษา
ตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
- ทบทวนบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

ต่อเนื่อง

- อัตราการเรียกเก็บค่า HD/CAPD
ครบถ้วน

100 %

สลักจิต
วิมล

- โครงการจัดระบบ Stock รวมให้มี
ประสิทธิภาพ
- โครงการ Reused Dialyzer เพื่อลด
ต้นทุน
- อบรมปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรเรื่องการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- จัดทาแผน บารุงรักษาเชิงปูองกันอย่าง
ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

- จานวนครั้งของการ Reused
Dialyzer
มากกว่า15 ครั้ง(TCV>80%)

80 %

นภา

1ครั้ง/ปี

- จานวนครั้งของการซ่อม

<2ครั้ง/
เครื่อง/ปี

- เครื่องไตเทียมได้รับการดูแลรักษาเชิง
ปูองกันอย่างต่อเนื่อง

ทุก 3 เดือน - อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่องไต
เทียม

100 %

- เครื่องระบบน้า RO ได้รับการดูแลรักษา
เชิงปูองกันอย่างต่อเนื่อง

ทุก 1 เดือน - อัตราความพร้อมใช้งานระบบน้า RO

100 %

250,00
0

100,00
0
220,00
0

วืมล

นภา

นภา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
พัฒนาคุณภาพการบริการผู้ปุวย
ด้านโรคหัวใจให้เป็นมาตรฐาน

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการดูแล
ผู้ปุวย ACS
1.1 การขยายเตียง CCU จานวน 4 เตียง
1.2 การขยายเตียงรองรับผู้ปุวยโรคหัวใจ
16 เตียง
1.3 การขยายพื้นที่สาหรับห้องตรวจ
Non-Invasive
1.4 การเตรียมเตียงรองรับผู้ปุวยที่ได้รับ
ยาละลายลิ่มเลือดจากรพช.ทุกราย
1.5 การเพิ่มศักยภาพ ER และ รพช.ใน
การให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ปุวย Acute
STEMI
1.6 การเพิ่มศักยภาพในการประเมิน
ผู้ปุวย ACS โดยการใช้ CPG

- อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย STEMI ที่
Admit และไม่ได้ Admit ใน
โรงพยาบาล
- อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย STEMI ที่
Admit
- อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย NSTEMI ที่
Admit ในโรงพยาบาล
- อัตราการเปิดหลอดเลือดผู้ปุวย STEMI
โดย PPCI ได้ทันเวลาตามมาตรฐานที่
กาหนด
- อัตราการเปิดหลอดเลือดผู้ปุวย STEMI
โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันเวลา
ตามมาตรฐานที่กาหนด
- อัตราการเปิดหลอดเลือดผู้ปุวย STEMI
ทั้งหมด ที่ Admit และไม่ได้ Admit ใน
โรงพยาบาล
- อัตราการเปิดหลอดเลือดผู้ปุวย STEMI
ที่ Admit โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- อัตราการเปิดหลอดเลือดผู้ปุวย
NSTEMI ใน admission

≤9%

≤9%
≤10%
≥50%

≥50%

≥75%

≥75%
≥50%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณวรีพร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
พัฒนาคุณภาพการบริการผู้ปุวย
ด้านโรคหัวใจให้เป็นมาตรฐาน

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ผู้ปุวยHF
- การขยายพื้นที่สาหรับห้องตรวจ
ร่วมกับสหสาขา
- ค้นหาผู้ปุวย HF จากผู้ปุวยที่ admit
ตามเกณฑ์ เข้าดูแลใน HF Clinic

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ผู้ปุวย Warfarin Clinic
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ผู้ปุวยที่ทาหัตถการรักษาหัวใจเต้นผิด
จังหวะ

1. อัตราการจัดตั้ง HF Clinic ใน รพช.
2. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวย Heart
Failure ในโรงพยาบาล ที่ไม่ได้อยู่ใน
HF Clinic
3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวย Heart
Failure ในโรงพยาบาล ที่อยู่ใน HF
Clinic
4. อัตราผู้ปุวยอาการเปลี่ยนแปลงมารับ
บริการก่อนวันนัด
1. รพช. ชุมชนระดับ F2 มีการดูแล
ผู้ปุวย Warfarin Clinic
2. Time in Therapeutic Range
1. อัตราการติดเชื้อ ภายใน 1ปี
2 .อัตราการเกิด Hematoma
3. อัตราการกลับเป็นซ้าภายใน 1 ปี

≥20%
≤25%

≤25%

≤10%
100%
60%
0
≤0.5%
≤0.1%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณวรีพร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process

1.เพิ่มศักยภาพในการใช้ระบบการส่งต่อ
ACS

2.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ Discharge
Planning ติดตามผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูง
ร่วมกับ HHC

ด้าน Learning & Growth

1.เพิ่มศักยภาพบุคลากรใน-รพ.เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับACS Heartfailure การ
ดูแลผู้ปุวยทาหัตถการต่างๆ

2. การเตรียมบุคลาการรองรับการขยาย
งาน CCU ตึกผู้ปุวยหัวใจ

1. Total ischemic time น้อยกว่า
120 นาที
2. อัตราการเปิดหลอดเลือดผู้ปุวย
STEMI โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้
ทันเวลาตามมาตรฐานที่กาหนด
3. อัตราการเปิดหลอดเลือดผู้ปุวย
STEMI โดย PPCI ได้ทันเวลาตาม
มาตรฐานที่กาหนด
4. การกลับเป็นซ้าของผู้ปุวยที่มีความ
เสี่ยงสูง
5. การส่งต่อนอกระบบ
1. การทา Cardio สัญจร ในรพ.ชุมชน
2. การทา Cardio สัญจร ในรพ.
3. พยาบาลสาขาอายุรกรรมได้รับการ
อบรม
4. สมรรถนะเฉพาะทางด้านการดูแล
ผู้ปุวยสาขาหัวใจผ่านเกณฑ์
1. การอบรมเฉพาะทางหัวใจและหลอด
เลือด
2. การเตรียมบุคลากรทางการพยาบาล

≥50%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณวรีพร

≥50%

≥50%

≤1%
≤10%
100%
100%
≥80%
≥80%
≥50%

- คุณวรีพร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
P1
1.พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์
-เพิ่มศักยภาพการบริการตติยภูมิ
ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
-ผู้ปุวยเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย

- พัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคระบบทางเดิน
อาหาร
1.พัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรค
CBD Stone

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
ห้องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

เรื่อง

1. อัตราผู้ปุวย CBD Stone ได้ส่อง
กล้องตรวจท่อทางเดินน้าดี( ERCP )
ภายใน 2 สัปดาห์
2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้าดี ( ERCP
) ภายใน 3 วัน
- Perforation
- Pancreatitis
- Bleeding
3. อัตราการเกิดภาวะRespiratory
failure ขณะส่องกล้องตรวจท่อทางเดิน
น้าดี(ERCP )
4. อัตราการเกิดภาวะ cardiac arrest
ขณะส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้าดี(
ERCP )

90%

2%
<5%
<5%
<5%

<2%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2.พัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคUGIB

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
เรื่อง
1. อัตราผู้ปุวย UGIH ได้ส่องกล้องตรวจ
EGD ภายใน 24 ชม.
2. อัตราการเกิดเลือดออกซ้าในระบบ
ทางเดินอาหาร(Re bleeding )ภายใน
72 ช.ม.
4. อัตราการเกิดภาวะRespiratory
failure ขณะส่องกล้อง
(ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร )
5. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ส่องกล้องภายใน 3 วัน
- Perforation
- Bleeding
6. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ปุวย UGIH(
No Underlying disease )
7. อัตราผู้ปุวย UGIB เสียชีวิต

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
90%
≤5%

<5%

2%
0.01%
<5%
≤5 วัน
≤10%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Internal Process
P2
2..พัฒนาคุณภาพกา
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ปุวยวัตถุประสงค์
- ลดความแออัดของผู้ปุวยที่รับ
ไว้ในโรงพยาบาล
- ผู้ปุวยเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย
- ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day
Surgery (ODS)
จานวน 7 โรค
1. EV
2. GV
3. Colonic Polyp
4. CBD Stone
5. CBD stricture
6. PD stricture
7. FB

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
เรื่อง
1. อัตราผู้ปุวยที่เข้าโครงการ One Day
Surgery (ODS)ในกลุ่มโรค 7 โรค ใน
ผู้ปุวยสิทธิU์ C
2. อัตราผู้ปุวยได้รับคาแนะนาการเตรียม
ตัวก่อนส่องกล้องตรวจ
(มีเอกสารแจก)
3. อัตราผู้ปุวยได้รับคาแนะนาการปฏิบัติ
ตัวหลังการส่องกล้องตรวจ(มีเอกสารแจก)
4. อัตราผู้ปุวยที่รับการโทรติดตามอาการ
ที่บ้านทุก 24 ชั่วโมงหลังทาหัตถการ
5. อัตราผู้ปุวยที่รับการโทรติดตามอาการ
ที่บ้านทุก 72 ชั่วโมงหลังทาหัตถการ
6. อัตราความพึ่งพอใจของผู้ปุวยหลัง
ได้รับบริการ One Day Surgery (ODS)
7. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังส่อง
กล้องภายใน 3 วัน
- Perforation
- Bleeding
8. อัตราการRe-Admit ภายใน 3 วันหลัง
การทาหัตถการ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
80%

90%

90%
100%
100%
80%

0.01%
<5%
<5%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
ห้องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2. ร่วมจัดทาโครงการคัดกรองมะเร็งลาไส้
ใหญ่ในกลุ่มอายุ 50-70 ปีในเขตพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
เรื่อง
1. อัตราผู้ปุวยได้รับการทา
Colonoscopy ในผู้ปุวย คัดกรองมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ (Fit Test Positive) ที่
ได้รับการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า
2. ผู้ปุวยคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่
(Fit Test Positive) ได้รับคาแนะการ
เตรียมตัวนาก่อนส่องกล้องตรวจ
3. ผู้ปุวยคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่
(Fit Test Positive) ได้รับคาแนะนา
หลังส่องกล้องตรวจ
4. อัตราการเกิดภาวะRespiratory
failure ขณะส่องกล้อง (ห้องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร )
5. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ส่องกล้องภายใน 3 วัน
- Perforation
- Bleeding

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
90%

≥90%

≥90%

≤2%

0.02
<5%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Internal Process
P3
3. พัฒนาการรับ Referภายใน
เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบส่งต่อเพื่อให้ผู้ปุวย
ปลอดภัย
- ลดความแออัดของผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. ประสานความร่วมมือของเครือข่าย
บริการในการดูแลผู้ปุวย
โรคระบบทางเดินอาหาร
2. พัฒนาระบบการส่งต่อ ส่องกล้องตรวจ
ระบบทางเดินอาหาร

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
เรื่อง
- อัตราการรับReferส่องกล้องตรวจ
ระบบทางเดินอาหารภายในเครือข่าย
จังหวัดนนทบุรี
- อัตราการรับReferส่องกล้องตรวจ
ระบบทางเดินอาหารภายในเครือข่าย
จังหวัดนนทบุรีแล้ว กลับโรงพยาบาล
เดิม
(Referback)
- อัตราการเกิดภาวะRespiratory
failure ขณะส่องกล้อง

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
90%

90%

2%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
ห้องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอายุรกรรม งานห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
ห้องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

2. โครงการฟื้นฟูความรู้ในงานประจา

1 คน

- อัตราบุคลากรแผนกอายุรกรรมได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการ
พยาบาลผู้ปุวยส่องกล้องโรคระบบ
ทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน (2 เดือน)
- หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลผู้ปุวย
ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารขั้นสูง
(4เดือน)
- ศึกษาดูงานศูนย์โรคระบบทางเดิน
อาหารที่โรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชน
- อัตราบุคลากรได้รับการฟื้นฟูความรู้ใน
งานประจา

1คน
35,000

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
ผู้ปุวยเฉพาะทาง
- การพยาบาลผู้ปุวยส่องกล้องโรคระบบ
ทางเดินอาหาร

1คน
50,000

ด้าน Learning and Growth
4. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรและแรงจูงใจในการ
ปฎิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1 .เพื่อให้บุคาลากรมีความรู้และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
2. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทางาน
3. เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้
งานคุณภาพผ่านกิจกรรม R2R,
นวัตกรรม

งบประมาณ

1 แห่ง
6 คน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานกุมาเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
1. กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการสร้างเครือข่ายรับและ
ส่งต่อผู้ป่วย
2. เพื่อให้ทารกแรกเกิดได้รับ
การรักษาพยาบาลอย่างมี
มาตรฐาน

- พัฒนาการส่งต่อภายในเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
- สร้างเครือข่ายรพ.ชุมชนกับ รพ.แม่ข่าย
รับปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ รพ.ชุมชน
- พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยทารก
แรกเกิดในสถานบริการลูกข่ายในแต่ละ
พวงบริการโดยเฉพาะก่อน
และระหว่างส่งต่อ

ครั้ง

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ส่งต่อ
อุณหภูมิ < 36.5 c

< 25%

อุณหภูมิ > 37.5 c

< 25%

ระดับน้าตาล<40mg%

< 12%

ระดับน้าตาล>180mg%
(โดยการScreening)

< 20%

ตาแหน่งท่อช่วยหายใจไม่เหมาะสม
(ลึก/หลุด)

<15%

เสียชีวิตขณะส่งต่อ

0

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานกุมาเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
3. กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
3.1 เพิ่มศักยภาพของ
โรงพยาบาล สามารถให้การ
รักษาอย่างมีคุณภาพ
3.2 เพิ่มศักยภาพบริการตติย
ภูมิด้านทารกแรกคลอด

- โครงการพัฒนาศูนย์ทารกแรกเกิด
- การรักษาพยาบาล
ทารกแรกเกิดอย่างมี
คุณภาพ
โครงการพัฒนาศูนย์ทารกแรกเกิด
- ขยายหออภิบาลทารกแรกเกิดเพิ่ม
จานวนเตียง

ครั้ง

- อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของ
ทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน
< 1000 grams
1000-1499 grams
1500-2499 grams
- อัตราการตายทารกแรกเกิดทั้งหมด

เตียง

- อัตราการตายปริกาเนิด(อายุครรภ์
ตั้งแต่ 22สัปดาห์)≥7วัน

- อัตราการตายปริกาเนิด(อายุครรภ์
ตั้งแต่ 28สัปดาห์)≥7วัน
- ร้อยละทารกแรกเกิดน้าต่ากว่า2,500
กรัม
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในทารก
- อัตราการเกิด VAP

< 50%
< 10%
< 2%
≤6:1,000
ทารกเกิดมี
ชีพ
≤4:1,000
การเกิด
ทั้งหมด
≤4:1,000
การเกิด
ทั้งหมด
≤7%
<8:1000

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานกุมาเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
- ทารกเกิดก่อนกาหนดได้รับการดูแลตาม
ราย
- อัตราการภาวะแทรกซ้อนในทารกที่มี
มาตรฐาน
น้าหนักน้อยกว่า 1500 กรัม
- ทบทวนขบวนการช่วยกู้ชีพทารกแรก
สาหรับทารกน้าหนักน้อยกว่า 1500 g
เกิดในเจ้าหน้าที่
• อัตราการเกิด NEC ระดับ 2 ขึ้นไป
ทุกหน่วยงานที่มีโอกาสดูแลทารกแรกเกิด
• อัตราการเกิด BPD
• อัตราการเกิด ROP stage 3-5
- ภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรก
• อัตราการเกิด IVH grade III-IV
เกิด
• อัตราการเกิด VAP
- พัฒนาการดูแลมารดาระหว่างการคลอด
ให้ได้ตาม
มาตรฐาน
• อัตราการเกิด Birth Asphyxia
- มีการตรวจคัดกรอง และ Early
Detection
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษา

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

< 6%
< 26%
< 8%
< 7%
<8:1000

25:1000เกิด
มีชีพ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานกุมาเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- การคัดกรองโรคหัวใจในทารกแรกเกิด

3.3 ลดความแออัดในการ
ให้บริการผู้ปุวย
4. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก
4.1 พัฒนาการลงข้อมูล 43
แฟูม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ราย
- อัตราการตรวจวัดค่าออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด (Screening Oxygen
Saturation)
- Early Detect care ที่เป็น Ductus
Dependent CHD

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

100%

ตค.62 กย.63

PCT กุมารเวช

100%

ตค.62 กย.63

PCT กุมารเวช

- โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวย Asthma

ราย

- อัตราการ Admit ผู้ปุวย Asthma
ที่มารับบริการตรวจที่คลินิกโรคปอด

<5%

ตค.62 กย.63

OPD

- พัฒนาการบริการ Well Child Clinic

ราย

- จานวนผู้รับริการ : ผู้ให้บริการไม่เกิน
10:1

<10 ราย

ตค.62 กย.63

OPD

- พัฒนาระบบการลงข้อมูล 43 แฟูม

ราย

- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9 เดือน
และ 18 เดือนมีการลงข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง

80%

ตค.62 กย.63

OPD

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานกุมาเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
4.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า

5. การวางแผนจาหน่ายดูแล
ต่อเนื่อง

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2. คัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
DSPM/DAIM

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ราย
- การใช้เครื่องมือ DSPM/DAIM ในการ
พัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

100%

ตค.62 กย.63

OPD

ราย

- เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อ
และติดตามต่อเนื่อง

100%

ตค.62 กย.63

OPD

3. กระตุ้นพัฒนาการในรายที่ล่าช้า

ราย

- จานวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

100%

ตค.62 กย.63

OPD

การดูแลต่อเนื่องติดตามการรักษาในทารก
คลอดก่อนกาหนด

ราย

- อัตราการมาตรวจตามนัดของทารก
แรกเกิด (1st Visit in newborn
clinic)

>80%

ตค.62 กย.63

OPD

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานกุมาเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
1. เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล
ชุมชนในด้านรักษาพยาบาล

2. พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปุวย
ไข้เลือดออก

ราย

- อัตราการตายด้วยโรคไข้เลือดออก

0

PCT กุมารเวช

- พัฒนาระบบการ Refer ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก

ราย

- อัตราการวัด Pulmonary Edema ใน
ไข้เลือดออก

0

PCT กุมารเวช

- อัตราการเกิด Volume overload ใน
โรคไข้เลือดออก

0

PCT กุมารเวช

ราย

- อุบัติการณ์ การรักษาผิดคน
ระดับ E ขึ้นไป

0

PCT กุมารเวช

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

- พยาบาล NICU แลเด็ก 8 ผ่านการ
อบรม
- จัดอบรมทารกแรกเกิดในเครือข่าย

1 คน/ปี

- จานวนการนิเทศงาน รพ. ชุมชนทั้ง 5
แห่ง

1 คน/ปี

-รณรงค์การตรวจสอบซ้าในการระบุตัว
ผู้ปุวย โดยตรวจสอบ ชื่อ-สกุล กับอายุ
หรือ HN

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 1. ส่งอบรมพยาบาลเฉพาะทาง
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การพยาบาลทารกแรกเกิด
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
- การพยาบาลวิกฤตทารกและเด็ก
สมรรถนะที่เหมาะสม
2. โครงการพัฒนาดูแลผู้ปุวยในเครือข่าย

1 คน/ปี

ตค.62 กย.63
ตค.62 กย.63
ตค.62 กย.63

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานกุมาเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
กลยุทธ์
เพิ่มรายรับในงานบริการ
วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวช
ระเบียนทารกแรกเกิด

ราย

- อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ทารกแรกเกิด

> 80%

2. ระบบการรับและส่งต่อทารกแรกเกิด

ครั้ง

- อัตราการปฏิเสธการรับผู้ปุวยภายใน
เครือข่ายบริการ

< 10%

- อัตราการปฏิเสธการรับRefer Back
ในรายที่สามารถกลับได้

< 10%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Customer
สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการ
ดูแลโรคเรื้อรังและการดูแล
สุขภาพตามวัย
วัตถุประสงค์
-เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ
-ประชาชนมีความรู้ พฤติกรรม
สุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ปุวยสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ชุมชน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของ
ผู้ปุวยโรคซึมเศร้า

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
16,687 ราย 1.ร้อยละของผู้ปุวยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

2. เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง ผู้ที่เสี่ยงต่อ ไม่เกิน
การฆ่าตัวตาย
65 ราย

2.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
68 %

ต.ค.62ก.ย.63

ไม่เกิน6.3ต่อ ต.ค.62ประชากรแสน ก.ย.63
คน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผู้ปุวยเสี่ยง ผู้มีประวัติ 3.ผู้ปุวยฆ่าตัวตาย ที่เข้าระบบ
consult ทุกราย
ต่อการฆ่าตัวตายซ้า เพื่อประเมินอาการและ การฆ่าตัวตาย ได้รบั การติดตามเยีประเมิ
่ยม นอาการและให้
ให้การดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐาน
ที่เข้าระบบ การดูแลต่อเนื่องไม่ฆ่าตัวตายซ้าใน ๑ ปี
consultทุกราย

85 %

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีปัญหา ผู้รับบริการ 4.อัตราผู้มารับบริการรายใหม่ได้รับการ
ทางด้านจิตใจ สังคมเป็นรายบุคคล
รายใหม่ทุกราย ปรึกษารายบุคคล

100 %

ต.ค.62ก.ย.63

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

/

/

/

-

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงานจิต
เวช

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5. พัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็ก ตาม
- เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการที่มี ระบบดูแลเด็กในสถานศึกษา
คุณภาพและได้รับการรักษา,
กระตุ้น
พัฒนาการอย่างเหมาะสม
6. เพิ่มศักยภาพคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ในโรงพยาบาลชุมชน เปูาหมาย
- ครอบครัว โรงเรียนและเครือข่าย
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบดูแลเด็ก 7. พัฒนาระบบเข้าถึงบริการผู้ปุวยเด็กที่มี
อย่างต่อเนื่องในชุมชน
ปัญหาสมาธิสั้น
- ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 8. พัฒนาระบบเข้าถึงบริการผู้ปุวยเด็กออทิ
และพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ สติก
และบุคลากระดับปฐมภูมิ
9. โครงการศูนย์การเรียนสาหรับเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในสมเด็จพระเทพฯ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
1 แห่ง
5 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับบริการด้าน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
3 แห่ง

982

135

ทุกราย

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

100 %

ต.ค.62ก.ย.63

/

6. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเปูาหมาย
มีระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

100 %

ต.ค.62ก.ย.63

/

7. ร้อยละของผู้ปุวยเด็ก ที่มีปัญหาสมาธิ
สั้นเข้าถึงบริการ

14 %

ต.ค.62ก.ย.63

/

8. ร้อยละของผู้ปุวยเด็กออทิสติกเข้าถึง
บริการ

45 %

ต.ค.62ก.ย.63

/

9. ร้อยละของเด็กที่อยู่ในโครงการศูนย์การ
เรียนสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในสมเด็จ
พระเทพฯได้รับการดูแลต่อเนื่องตาม
มาตรฐาน

100 %

ต.ค.62ก.ย.63

/

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงานจิต
เวช

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
วัตถุประสงค์
10. โครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่าย
6 แห่ง
10. อัตราของโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถ 100%
- พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายปฐม สุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดนนทบุรี
ตรวจรักษาผู้ปุวยผู้ปุวยสุขภาพจิตและจิต
ภูมิ รพช.,รพ.สต.และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563
เวชได้ตามบริบท
ในการดูแลผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรัง
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
11. พัฒนาระบบการบาบัดรักษา
1ปี ด้วยเม
ผู้ที่รับการ 11. อัตราคงอยู่ในการบาบัดรักษา1ปี ด้วย
100%
ทาโดนระยะยาว ของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่ม บาบัดด้วย เมทาโดนระยะยาว ของผู้ติดสารเสพติดใน
- พัฒนาศักยภาพในการบาบัด Opioil center of excellence
เมทาโดนทุก กลุ่ม Opioil center of excellence
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสา
ราย
สรเสพติด
12. โครงการบาบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟู
- ผู้ปุวย 12. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทุกรายหยุด 92%
สภาพผู้ปุวยยาเสพติดและติดตามการดูแล จาหน่าย ครบ เสพต่อเนื่อง3 เดือนหลังจาหน่ายครบตาม
ช่วยเหลือหลังการบาบัดครบกาหนดตาม
ตามเกณฑ์ เกณฑ์
เกณฑ์
(ระบบสมัครใจ)( ด่าน /walk in )
หยุดเสพ
ต่อเนื่องทุก
20%
ราย
13. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดบาบัดครบ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระบบได้รับการติดตาม
-ผู้ปุวยบาบัด ต่อเนื่อง1 ปี
ครบตามเกณฑ์
รับการติดตาม
ต่อเนื่อง1ปี

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

สปสช - กลุ่มงานจิต
เวช

/

/

/

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
Internal process
พัฒนาการรักษาและความ
1. โครงการดูแลผู้ปุวยจิตเวชผู้ปุวยจิตเวช
108 ราย
ปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อเพิ่ม
เรื้อรังในชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
- เพิ่มศักยภาพในการักษาโรคที่ 2. พัฒนาระบบการคัดกรองให้ถูกต้องเพื่อการ ผู้รับบริการ
ยุ่งยากซับซ้อนและให้การรักษา รักษาพยาบาลผู้ปุวยถูกต้องและมีมาตรฐาน OPD จิตเวช
ได้อย่างมีคุณภาพ
ทุกราย
-เพิ่มศักยภาพเครือข่าย ให้ สาสามารถ
รักษาแลพิจารณา ส่งต่อได้ตามาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริการรับยาเดิมในผู้ปุวยที่อาการผู้รับบริการ
- ลดแออัด ลดเวลารอคอย
สงบ แพทย์พิจารณาส่งเข้าระบบรับยาเดิม ลด ระบบรับยา
- เพื่อให้มีระบบระบุตัวตนของ
เวลารอคอยและลดแออัด
เดิมทุกราย
ผู้รับบริการ รักษาถูกคน
- เฝูาระวังคลาดเคลื่อนทางยากรณีการ
สั่งใช้ยา
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการนาแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
4.1 ความสาเร็จตามKPI
16 ข้อ
4.2 ความสาเร็จตามAction plan

15 ข้อ

1. อัตราผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรัง อาการรุนแรง
ยุ่งยากซับซ้อน กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน

100%

2. อุบัติการณ์ รักษาผิดคน

≤0.10

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

สปสช - กลุ่มงานจิต
เวช

-

3. ลดความแออัด ลดเวลารอคอย โดย
ระบบรับยาเดิมผู้ปุวย1รายแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา60นาที
(เริ่มจากพยาบาลคัดกรอง-สิ้นสุดเมื่อรับ
ใบนัดและรับใบสั่งยา)

80 %
-

- อัตราความสาเร็จตามKPI

≥ 70 %

- อัตราความสาเร็จตามAction Plan

≥ 80 %

ผู้รับผิดชอบ

-

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Leaning & Growth
L & P = Learning and
growth เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
14 เรื่อง 1. อัตราการฝึกอบรมตาม Training
need

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
≥70%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

-

15 คน

2. ร้อยละของการส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ 2 ครั้ง/คน/ปี

≥80%

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงานจิต
เวช

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
P1 พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ก.รังสีวิทยา

- พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
หลอดเลือดสมอง

- โครงการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง
Stroke Fast Tract

<30นาที

- ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการบริการ
ภายใน 30 นาที

90%

- พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

- โครงการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอก
และช่องท้อง Trauma Fast Tract

<20นาที

- ร้อยละของผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรงช่อง
อกและช่องท้องได้รับการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ภายใน 20 นาทีหลังได้รับ
Request

80%

P2 พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยผู้ป่วย

โครงการรณรงค์ให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของผู้ปุวย
ราย
ราย

- อุบัติการณ์การให้บริการผิดคนผิด
ตาแหน่ง
ระดับ E ขึ้นไป
ระดับ C-D

0
ลดลงจากปี
2562 >
10% (25
ราย/ปี)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- โครงการเฝูาระวังผู้ปุวยระหว่างรอรับ
บริการ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ราย
- จานวนผู้ปุวยทรุดลงระหว่างรอรับ
บริการ

- โครงการเฝูาระวังผู้ปุวยที่ได้รับสารทึบ
รังสี

ราย

- อุบัติการณ์การแพ้สารทึบรังสีระดับ
H,I

ลดความแออัดในการให้บริการ
ผู้ปุวยในโรงพยาบาล

- โครงการลดระยะเวลารอเอกซเรย์ทั่วไป

นาที

- ระยะเวลารอเอกซ์เรย์ทั่วไป

P6 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
บริหารและพัฒนาบุคลากร

- จัดอบรมวิชาการภายในหน่วยงาน
- นักรังสีการแพทย์ประชุมวิชาการ

ครั้ง
1ครั้ง/ปี

- รังสีแพทย์ประชุมวิชาการ

1ครั้ง/ปี

- โครงการควบคุมกากับการใช้สารทึบรังสี
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

มูลค่า

ด้าน Financial
F2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

น้อยกว่า 12
ราย/ปี
0

น้อยกว่า 30
นาที

- จานวนครั้งการประชุม
- ร้อยละนักรังสีการแพทย์ เข้าประชุม
วิชาการ
- ร้อยละรังสีแพทย์ เข้าประชุมวิชาการ

4 ครั้ง/ปี
80%

- มูลค่าการใช้สารทึบรังสี และเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา

ไม่เพิ่มจากปี
2562
(3119692)

80%

- ก.รังสีวิทยา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทันตกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน และ
การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
ลดอัตราการเกิดฟันผุและเพิ่ม
อัตราของเด็กฟันดีไม่มีผุ

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
กลุ่มเด็กประถมศึกษา
1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน
ประถมศึกษาและบันทึกข้อมูล ป.1,3,6
(รร.วัดแจ้งสิริสัมพันธ์,รร.วัดแคใน
,รร.ธัมศิร,ิ รร.วัดตาหนักใต้)

ต.ค.62ก.ย.63
โครงการ - การได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียน ป.
1,3,6

ร้อยละ 90

1.2 เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรก
ในนร.ป.1
(ในรร.วัดแจ้งสิริสัมพันธ์,รร.วัดแคใน
,รร.ธัมศิร,ิ รร.วัดตาหนักใต้)

นักเรียน ป. - การได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟัน
1
กรามซี่แรก

ร้อยละ 50

1.3 บริการ Comprehensive care
นักเรียนชั้น ป.5 ร้อยละ 90

นักเรียน ป. - การได้รับ Comprehensive care
5 ของ
โรงเรียน

ร้อยละ 50

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันด้าน
สน่งเสริมทันตสุขภาพ
2.1 ตรวจเฝูาระวังโรคในช่องปาก
นักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาโดยครู
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทันตบุคลากร

การพัฒนา - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนใน
ฝันด้าน
ส่งเสริมทันต
สุขภาพ

1 โรงเรียน

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ก.ทันตกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทันตกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
2.2 รณรงค์ให้ความรู้ส่งเสริมปูองกันใน
กลุ่มเด้กอนุบาลและประถมศึกษา
โรงเรียนที่รับผิดชอบ
2.3 จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันทุกวัน
2.4 สนับสนุน กากับ ติดตามให้โรงเรียน
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี เช่น โรงเรียนปลอดขนมกรุบ
กรอบ น้าอัดลม
2.5 กากับนิเทศตามการดาเนินงาน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
บุคลากรสาธารณสุข
3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประสานงาน
เพิ่มอัตรา - ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเข้าถึง การตรวจสุขภาพช่องปาก
3.2 ตรวจสุขภาพช่องปากและให้สุขศึกษา บริการ การ
2.3 จัดทาระบบนัดเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
ดูแลสุขภาพ
บริการ
ช่องปาก

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ก.ทันตกรรม

ต.ค.62ก.ย.63
ร้อยละ 20

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทันตกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
4.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในกลุ่ม
ผู้ปุวยเบาหวาน

4.2 ให้บริการปูองกัน รักษาหรือฟื้นฟู
สุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ปุวยเบาหวาน

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ผู้ปุวย
เบาหวาน
ที่มารับการ - การจัดทาตามแผน
ตรวจที่
คลินิค
เบาหวาน
อ.ส.ม.

- จานวน อ.ส.ม. ที่เข้าร่วมอบรม

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
ต.ค.62ก.ย.63
1 โครงการ

50 คน

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ก.ทันตกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทันตกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน internal
Process
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ การ
รักษาพยาบาล ศูนย์ทันตกรรม
รากเทียม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ การ
รักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
และเพิ่มศักยภาพในงานการใส่
ฟันรากเทียมซี่เดียวซึ่งเป็นการ
รักษาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาก

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- โครงการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญขั้นสูง
สาขาช่องปากในการให้การรักษาเด็กปาก
แหว่ง-เพดานโหว่ โดยใช้เครื่องมือ
obtulatorและ NAM (Nasoalveolar
Molding) ในการปรับรูปร่างใบหน้าและ
ขากรรไกร
(ทารกที่เป็น Cleft lip Cleft palate ที่
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้าและไม่มีโรคประจาตัวที่ไม่สามารถใส่
เครื่องมือในช่องปากได้)

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการทันตก
พื้นที่และสนับสนุนบริการ
รรมและสิ่งแวดล้อม
(พื้นที่กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 4 อาคาร
เจษฏาบดินทร์และ ชั้น 11 อาคารศูนย์
การแพทย์ 18 ชั้น)

เป้าหมาย
ผลผลิต
(หน่วยนับ)
ทารกที่เป็น
Cleft lip
Cleft
palate

พื้นที่กลุ่ม
งานทันตก
รรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

- จานวนทารกที่เป็น Cleft Palateได้รับ
การใส่เครื่องมือ Obtulater
- จานวนทารกที่เป็นUrilateralCleft
lip/ palate ได้รับการใส่เครื่องมือ
NAM I
- จานวนทารกที่เป็น Bilateral cleft
ได้รับการใส่เครื่องมือ NAM II
- จานวนทารกที่ได้รับการผ่าตัดเย็บริม
ฝีปากได้รับการใส่เครื่องมือ NAM III

ร้อยละ 100 ต.ค.62ก.ย.63
ร้อยละ 100

- การได้รับการปรับปรุงพื้นที่

พื้นที่ได้รับ
การปรับปรุง
ภายใน
ปีงบประมา
ณ 2563

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ก.ทันตกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทันตกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning and Growth
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเพิ่ม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อบุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะที่เหมาะสม

1.โครงการอบรมตาม Traing Need
1.1 โครงการอบรมประชุมวิชาการทันต
แพทย์ ประจาเดือน
1.2 โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์เชี่ยวชาญ
ปากแหว่งเพดานโหว่
1.3 โครงการอบรมประชุมวิชาการทันต
แพทย์ ประจาเดือน
1.4 โครงการเพิ่มพูนความรู้ทันตแพทย์ใน
การดูแลผู้ปุวยสูงอายุ
1.5 โครงการอบรมการตรวจรอยโรคใน
ช่องปากและการตรวจมะเร็งช่องปาก
เบื้องต้น
1.6 โครงการพัฒนาระบบ
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ
1.7 โครงการวิชาการทันตสาธารณสุข

มีกิจกรรม
จัดโครงการ
อบรม
มีกิจกรรม
จัดโครงการ
อบรม
มีกิจกรรม
จัดโครงการ
อบรม
มีกิจกรรม
จัดโครงการ
อบรม
มีกิจกรรม
จัดโครงการ
อบรม

มีกิจกรรม
จัดโครงการ
อบรม

- โครงการที่จัดตามแผนงาน

1 โครงการ

- โครงการที่จัดตามแผนงาน

1 โครงการ

- โครงการที่จัดตามแผนงาน

1 โครงการ

- โครงการที่จัดตามแผนงาน

1 โครงการ

- โครงการที่จัดตามแผนงาน

1 โครงการ

- มีการตรวจระบบคลินิกทันกรรม
คุณภาพทุกเดือน
- โครงการที่จัดตามแผนงาน

1 ครั้ง/เดือน
1 โครงการ

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ก.ทันตกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทันตกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า

- โครงการลดการส่ง LAB ทันตกรรม โดย
การทา Individual tray ใช้เอง.

การสร้าง - จานวนชิ้นงาน Individual tray ที่ทา
Individual เอง
tray ใช้เอง

จานวน
ชิ้นงาน
Individual
tray ที่ทา
เองร้อยละ
20

- โครงการลดการใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์ใน
ช่องปาก

การใช้
แผ่นฟิล์ม
เอกซเรย์
ลดลง

ลดการใช้
แผ่นฟิล์ม
เอกซเรย์ลง
ร้อยละ 90

- ร้อยละแผ่นฟิล์มที่ลดการใช้ลง

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ก.ทันตกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
C1 สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง,
พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัแวละการควบคุม
ปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

1. ให้ความรู้เรื่องยาแก่ประชาชนทั่วไป
เช่น แผ่นพับ, บอร์ด, จัดงานนิทรรศการ,
โต๊ะให้คาปรึกษา
- จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

-จานวนครั้งที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ยา

1ครั้ง/ปี

ต.ค.62ก.ย.63

2. ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ความรู้
เรื่องยาแก่ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังในรูปแบบ
กลุ่ม
- จานวนครั้งที่ให้ความรู้
3. ให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ปุวยโรคไตที่ล้าง
ไตทางหน้าท้อง
- คะแนนความรู้ของผู้ปุวยหลังได้รับ
ความรู้
4. ออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ
- จานวนครั้งที่เภสัชกรออกเยี่ยมบ้าน

-ร้อยละของจานวนครั้งที่เภสัชกร ให้
ความรู้แก่ผู้ปุวยร่วมกับทีมฯ

>80%

ต.ค.62ก.ย.63

-ร้อยละของคะแนนความรู้เฉลี่ยของ
ผู้ปุวยหลังได้รับความรู้จากเภสัชกร

>70%

ต.ค.62ก.ย.63

- งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก

ต.ค.62ก.ย.63

- งานพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยา ฯ

- จานวนปัญหายาที่พบและได้แก้ไข

-ร้อยละของจานวนครั้งที่เภสัชกรออก
เยี่ยมบ้าน
- ร้อยละของปัญหาเกี่ยวกับยาที่พบและได้
ดาเนินการแก้ไข

>80%
>90%

2,400

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
เวชภัณฑ์และข้อมูล
วิชาการด้านยา
- งานบริหารจัดการ
งานส่วนกลาง
- งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
5. ให้ความรู้เรื่องโรคและยาเบาหวานที่ใช้
ทั้งในรูปแบบยากินและยาฉีดตลอดจน
complicationต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
โรคเบาหวานในงานกิจกรรมสัปดาห์
เบาหวานโลก
- เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดทุกครั้ง

C2 พัฒนาศักยภาพของ PMC 1. ตรวจเยี่ยม/นิเทศงานแก่เครือข่าย
/ ศูนย์สุขภาพชุมชน /รพ.สต. - จานวนครั้งที่ตรวจเยี่ยม/นิเทศงาน
/ และภาคีเครือข่ายบริการใน - จานวนเครือข่าย
การดูแล NCD และการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยให้
เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจาเครือข่ายได้
รับทราบข้อมูลทางยาที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและทันสมัย

- จานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้
ในงานสัปดาห์เบาหวานโลก

1ครั้ง/ปี

ต.ค.62ก.ย.63

- จานวนครั้งที่เภสัชกรตรวจเยี่ยม/นิเทศงาน 1ครั้ง/ปี
- ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการตรวจเยี่ยม/ >70%
นิเทศงาน

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก

- งานบริหารเวชภัณฑ์
และข้อมูลวิชาการ
ด้านยา
- งานผลิตยา
- งานพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยา
ฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ด้าน Internal Process
1.รับประกันระยะเวลารอรับยา
P1พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล
(จับเวลา2 ครั้ง/ปี,ไตรมาส
2 และ4)
วัตถุประสงค์
ห้องยาOPD-1
พัฒนาศักยภาพการ
ห้องยาOPD-4
รักษาพยาบาล และสามารถ
ห้องยาOPD-ER
ให้การรักษาพยาบาลอย่างมี
ห้องยาOPD สาเภาทอง
คุณภาพ
ห้องเคมีบาบัดOPD
ห้องเคมีบาบัดIPD
ห้องผสมยา
Extemporaneous
ห้องผสมยาTPN (newborn)
ห้องยาIPD-รับยากลับบ้าน
ห้องยาIPD-ยาstat

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
-จานวนใบสั่ง -ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ย
ยาที่มีการจับ ห้องยาOPD-1
เวลา
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องเคมีบาบัดOPD
ห้องเคมีบาบัดIPD
ห้องผสมยาExtemporaneous
ห้องผสมยาTPN (newborn)
ของ หอผู้ปุวNIยCU
ห้องยาIPD-รับยากลับบ้าน
ห้องยาIPD-ยาstat

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
นาที
<90
< 15
< 30
<90
< 45
<90
<60
<240
<15
<15

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก
-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยใน
-งานบริหารเวชภัณฑ์
และข้อมูลวิชาการด้าน
ยา
-งานผลิตยาทั่ว,ไป
TPN
และเตรียมยาเฉพาะ
ราย

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Internal Process
P1พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล และสามารถ
ให้การรักษาพยาบาลอย่างมี
คุณภาพ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2. เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้มารับบริการ
(สารวจ2 ครั้ง/ปี,ไตรมาส 2 และ 4)
ห้องยา OPD-1
ห้องยา OPD-4
ห้องยา OPD สาเภาทอง
ห้องเคมีบาบัดOPD
ห้องเคมีบาบัดIPD
ห้องผสมยา TPN
ห้องยา IPD-รับยากลับบ้าน
ห้องยา IPD-หอผู้ปุวย

3. ให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ปุวย
โรคมะเร็งที่ได้รับยาฉีดเคมีบาบัด
OPD
IPD
- จานวนปัญหายาที่พบและได้แก้ไข
- คะแนนความรู้เฉลี่ยของผู้ปุวย

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
-จานวนใบ
สารวจความ - อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
พึงพอใจ
ห้องยา OPD-1
ห้องยา OPD-4
ห้องยา OPD สาเภาทอง
ห้องเคมีบาบัดOPD
ห้องเคมีบาบัดIPD
ห้องผสมยา TPN
ผู้ปุวย/ญาติ
หอผู้ปุวย

-จานวน
ผู้ปุวยที่
ได้รับการ
บริบาลฯ

- ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการบริบาล
เภสัชกรรม
OPD
IPD
- ร้อยละของปัญหาเกี่ยวกับยาที่พบและ
ได้ดาเนินการแก้ไข
- คะแนนความรู้เฉลี่ยของผู้ปุวยหลัง
ได้รับการบริบาลเภสัชกรรม

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

>80 %

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62ก.ย.63

-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก
-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยใน
-งานบริหาร
เวชภัณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการด้าน
ยา
-งานผลิตยาทั่วไป,
TPN และเตรียม
ยาเฉพาะราย

ต.ค.62ก.ย.63

-งานผลิตยาทั่วไป,
TPN และเตรียม
ยาเฉพาะราย

> 70%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%

>90 %
>70 %
>90 %

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
P1พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล และสามารถ
ให้การรักษาพยาบาลอย่างมี
คุณภาพ

4. ให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ปุวยนอก
4.1 คลินิกวาร์ฟาริน
- จานวนผู้ปุวย
นอกที่ได้รับบริบาลและกลับเข้ารพ.จาก
Major complications

- ร้อยละของผู้ปุวยนอกที่ได้รับการ
บริบาลฯและกลับเข้ารักษา

< 0.5%

4.2 คลินิกโรคหัวใจ
-จานวน Prescribing Error ที่พบตั้งแต่
ระดับ C ขึ้นไป

ตัวในรพ.จาก Major complications
- ร้อยละของ Prescribing Error ที่พบ
ตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไป

< 5%

4.3 ใจดีคลินิก (Heart failure)
- จานวนผู้ปุวยที่มี LV dys.functionและ
ได้รับยากลุ่มACEIs หรือ ARBs
- จานวนผู้ปุวยที่มี LV dys.functionและ
ได้รับยากลุ่มBeta –blockers

- ร้อยละของจานวนผู้ปุวยที่มี LV
dysfunction และได้รับยากลุ่มACEIs
หรือ ARBs
- ร้อยละของจานวนผู้ปุวยที่มี LV
dysfunction และได้รับยากลุ่ม
Beta –blockers

>80 %

>80 %

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก

-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก

-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
5. ลดการใช้ยา NSAIDs ในผู้ปุวย GFR
<60 ml/min/1.73m2 ร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ
- จานวนผู้ปุวยที่สามารถลดการใช้ยา
NSAIDs
- จานวนผู้ปุวยที่ชะลอไตเสื่อมได้

- ร้อยละของจานวนครั้งที่เภสัชกรให้
ความรู้แก่ผู้ปุวยร่วมกับทีม
- จานวนเม็ดยา NSAIDs ที่คนไข้กินใน
1 สัปดาห์ลดลงจากเดิม
- Rate decline of eGFR < 4
ml/min/1.73m2/year

>80%

6. ให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ปุวยใน
และ Medication Reconciliation
- จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการบริบาลฯ
- จานวนปัญหายาที่พบและได้แก้ไข

- ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการบริบาล
เภสัชกรรม

>90%

- ร้อยละของปัญหาเกี่ยวกับยาที่พบและ
ได้ดาเนินการแก้ไข

>90%

ต.ค.62ก.ย.63

>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก

>50%

ต.ค.62ก.ย.63

- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
ใน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
P2 พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแล
อย่างครบวงจร สามารถให้
ผลการรักษาที่ดี และปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. ปูองกัน Dispensing Error
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER

2. ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา
(ADR)
OPD
IPD

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
-จานวน -Dispensing Error ผู้ปุวยนอก
อุบัติการณ์ ห้องยาOPD-1
การเกิดDis. ห้องยาOPD-4
Error
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
-Dispensing Error ผู้ปุวยใน
IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER

-จานวน -ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการบันทึก
ผู้ปุวยที่ได้ ประวัติ ADR ในคอมฯภายใน 24 ชม.
บันทึก
หลังได้รบั แจ้ง
ประวัติ ADR OPD
ในคอมฯ
IPD
ภายใน 24
ชม.หลัง
ได้รับแจ้ง

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
< 0.01%

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62ก.ย.63

- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
ใน
- งานพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยา
ฯ

ต.ค.62ก.ย.63

- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
ใน

< 0.5 ต่อ
พันวันนอน

≥ 90 %

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
3. ปูองกันแพ้ยาซ้าจากการจ่ายยาของ
เภสัชกร
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
- จานวน - จานวนผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า(ยาตัวเดียวกัน)
ผู้ปุวยที่แพ้
ยาซ้า
- จานวนผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า(ยากลุ่ม
เดียวกัน)
- จานวนผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า (ยาคนละ
กลุ่ม)

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
0
0
0

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
ใน
- งานพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยา
ฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
P2 พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแล
อย่างครบวงจร สามารถให้
ผลการรักษาที่ดี และปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4. ทา RCA กรณี Dispensing Error
ระดับ E ขึ้นไป หรือ Dispensing Error
ระดับ C - D ที่จัดเป็น High Risk(ผิดคน,
ผิดชนิด)
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
IPD

ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
-จานวน
Dis. Er.
ระดับ E ขึ้น -ร้อยละของ Dispensing Error ระดับ E
ไป ที่ทา
ขึ้นไป ที่มีการทา RCA
RCA
ห้องยาOPD-1
ทั้งหมด
ห้องยาOPD-4
.
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD
-ร้อยละของ Dispensing Error ระดับ
C - D ที่จัดเป็น High Risk ที่มีการทา
RCA
-จานวน
ห้องยาOPD-1
Dis. Er.
ห้องยาOPD-4
ระดับ C-D
ห้องยาOPD-ER
ที่เป็น High ห้องยาOPD สาเภาทอง
Risk(ผิดคน, ห้องยา IPD ชั้น 5
ผิดชนิด) ที่
ห้องยา IPD ชั้น 8
ทา RCA
ห้องยา IPD-ER
ทั้งหมด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
ต.ค.62ก.ย.63
100 %

100 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
ใน
- งานพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยา
ฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
5. เยี่ยมสารวจระบบยาที่หอผู้ปุวยโดย
เภสัชกร
OPD
IPD

P2 พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้มีระบบการระบุตัว
ผู้ปุวยก่อนการจ่ายยาได้อย่าง
ถูกต้อง

1. Identify ผู้ปุวยก่อนการจ่ายยา
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
- จานวน
- ร้อยละของหน่วยที่ได้รับการเยี่ยม
หน่วยที่
สารวจระบบยาทุก 4 เดือน โดยเภสัชกร
ได้รับการ
OPD
เยี่ยมทุก 4
IPD
เดือน

- จานวน
อุบัติการณ์
จ่ายยาผิด
คน

-จานวนอุบัติการณ์จ่ายยาผิดคน ระดับ
E ขึ้นไป
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

≥80 %

ต.ค.62ก.ย.63

- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
ใน
- งานพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยา
ฯ

0

ต.ค.62ก.ย.63

-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก
-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยใน
-งานพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยา
ฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)

P2 พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
3. ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

-จานวนอุบัติการณ์จ่ายยาผิดคน ระดับ ลดลงจากปี
C–D
ก่อน> 50%
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER
1. ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล -จานวนครั้ง - จานวนครั้งที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 1 ครั้ง/ปี ต.ค.62แก่ประชาชนทั่วไป เช่น แผ่นพับ, บอร์ด, ที่จัด
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ก.ย.63
จัดงานนิทรรศการ, โต๊ะให้คาปรึกษา
กิจกรรม

P3พัฒนาระบบสนับสนุน
1. ลดปัญหายาขาดคลัง
บริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
รวดเร็วทันกาหนด

-จานวน
- จานวนรายการยาที่ขาดไม่มีจ่ายให้
<3 รายการ/ ต.ค.62รายการยาที่ ผูป้ ุวย (ที่เกิดจากความบกพร่องของงาน
เดือน
ก.ย.63
ขาดไม่มีจ่าย บริหารเวชภัณฑ์)
ให้ผู้ปุวย

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- งานพัฒนา
ความปลอดภัย
ด้านยา ฯ

- งานบริหาร
เวชภัณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการ
ด้านยา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
P6เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
- เพื่อบุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
- เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทางาน

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

≥ 20%

ต.ค.62ก.ย.63

- ทุกงาน

2. ปฐมนิเทศระบบยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
-จานวนครั้งที่ - จานวนครั้งที่มีการอบรมระบบยา
ที่มาปฏิบัติงานใหม่ในรพ.
อบรม

1 ครั้ง/ปี

ต.ค.62ก.ย.63

- งานพัฒนา
ความปลอดภัย
ด้านยา ฯ

3. เผยแพร่ข่าวสาร
/ความรู้เรื่องยา ผลิตภัณฑ์ -จานวนฉบับที่ - จานวนฉบับPharma-News ที่เผยแพร่
สุขภาพ และระบบยาแก่บุคลากรของ รพ.
เผยแพร่
(Pharma-News)

12 ฉบับ/ปี

ต.ค.62ก.ย.63

- งานบริหาร
เวชภัณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการ
ด้านยา

1. ไม่ลาปุวยเป็นนิจ ไม่ลากิจเป็นประจา
OPD
IPD
งานพัฒนาความปลอดภัยด้านยา ฯ
บริหารจัดการงานส่วนกลาง
บริหารเวชภัณฑ์ฯ
ผลิตยาฯ

- จานวนเภสัช
กรและ
เจ้าหน้าทีที่ ่
ไม่มีการลา
ปุวยและไม่ลา
กิจ

-ร้อยละของเภสัชกรและเจ้าหน้
ที่ไม่าทีม่ีการลา
ปุวยและไม่ลากิจทั้งปี
OPD
IPD
งานพัฒนาความปลอดภัยด้านยา ฯ
บริหารจัดการงานส่วนกลาง
บริหารเวชภัณฑ์ฯ
ผลิตยาฯ

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
4.Update ความรู้เรื่องยาและการปฏิบัติงาน - จานวนครั้งที่ - จานวนเภสัชกรที่ไปอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ ปี> 80%
ให้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
อบรม
- จานวนครั้งที่จัดการอบรมให้ เจ้าหน้าที่ของ 1 ครั้ง/ปี
กลุ่มงาน

- จานวนครั้งที่จัดการอบรมให้ เจ้าหน้าที่ในแต่ 1 ครั้ง/ปี
ละงาน

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ทุกงาน
- ง นบริหารจัดการ
งานส่วนกลาง
- งานบริหาร
เวชภัณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการ
ด้านยา
- งานพัฒนา
ความปลอดภัย
ด้านยา ฯ
-ทุกงาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Financial
F1เพิ่มรายรับในงานบริการ
ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

F2เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาพยาบาล
3.เพื่อควบคุมการใช้ยา /
เวชภัณฑ์มิใช่ยา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินค่ายา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER
1. ไม่จัดซื้อยา/จ่ายยา NED ที่มีค่าใช้จ่าย
สูงให้ผู้ปุวยสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง
ก่อนได้รับอนุมัติจาก สกส.

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
- จานวน
- จานวนใบสั่งยาที่เกิดความผิดพลาด
ใบสั่งยาที่
ไม่ได้จัดเก็บเงินค่ายา หรือเวชภัณฑ์ที่
เกิดความ
มิใช่ยา(ทาให้ต้องขออนุเคราะห์)
ผิดพลาด
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER
-มูลค่ายาที่ -มูลค่ายาที่ถูกกรมบัญชีกลางเรียกเงิน
ถูกกรมบัญชี คืน ที่เกิดจากยังไม่ได้รับอนุมัติจาก
กลางเรียก สกส.
เงินคืน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
<3 ใบสั่งยา/ ต.ค.62เดือน
ก.ย.63

0 บาท

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก
- งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวย
ใน
-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอก

-งานบริการจ่ายยา
และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยใน
-งานบริหาร
เวชภัณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการด้าน
ยา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
F2เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาพยาบาล
3.เพื่อควบคุมการใช้ยา /
เวชภัณฑ์มิใช่ยา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2. จัดซื้อยา โดยวิธีประกวดราคา
electronic, วิธีคัดเลือก รายการยาที่มี
มูลค่าการจัดซื้อในแผนเกิน 5 แสนบาท
ต่อปี
3. ควบคุมอัตราการสารองยา

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
-มูลค่ายาที่ - ร้อยละของมูลค่ายาที่จัดซื้อยา โดยวิธี
จัดซื้อ (ลบ.) ประกวดราคา electronic, วิธีคัดเลือก
รายการยาที่มีมูลค่าการจัดซื้อในแผน
เกิน 5 แสนบาทต่อปี
-มูลค่ายา
สารอง

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
≥ 70 %

- อัตราการสารองยาเฉลี่ยที่คลัง

<2 เดือน

- อัตราการสารองยาเฉลี่ยที่ห้องยา OPD
ห้องยาOPD-1
ห้องยาOPD-4
ห้องยาOPD-ER
ห้องยาOPD สาเภาทอง

<2สัปดาห์

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
-งานบริหาร
เวชภัณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการ
ด้านยา
-งานบริหาร
เวชภัณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการ
ด้านยา
-งานบริการจ่าย
ยาและบริบาล
เภสัชกรรม
ผู้ปุวยนอก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
F2เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาพยาบาล
3.เพื่อควบคุมการใช้ยา /
เวชภัณฑ์มิใช่ยา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4. สารวจวันหมดอายุของยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทุก 1 เดือน
ห้องยา OPD-1
ห้องยา OPD-4
ห้องยา OPD-ER
ห้องยา OPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER
เคมีบาบัด
ผลิตยาทั่วไป
ผลิตยาTPN
คลังยา

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
-รายการยา - มูลค่ายาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
หมดอายุ
หรือ
ห้องยา OPD-1
เสื่อมสภาพ
ห้องยา OPD-4
ห้องยา OPD-ER
ห้องยา OPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER
เคมีบาบัด
ผลิตยาทั่วไป
ผลิตยาTPN
คลังยา

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
0 บาท

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ทุกงานที่มี
การสารองยา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ห้องยา OPD-1
ห้องยา OPD-4
ห้องยา OPD-ER
ห้องยา OPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER
เคมีบาบัด
ผลิตยาทั่วไป
ผลิตยาTPN

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
-รายการ
-มูลค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่หมดอายุหรือ
เวชภัณฑ์ที่ เสื่อมสภาพ
มิใช่ยา
ห้องยา OPD-1
หมดอายุ
ห้องยา OPD-4
หรือ
ห้องยา OPD-ER
เสื่อมสภาพ
ห้องยา OPD สาเภาทอง
ห้องยา IPD ชั้น 5
ห้องยา IPD ชั้น 8
ห้องยา IPD-ER
เคมีบาบัด
ผลิตยาทั่วไป
ผลิตยาTPN

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
0 บาท

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ทุกงานที่มี
การสารอง
เวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์ที่ 3
- จัดหาเลือดให้เพียงพอ
พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาลลดความปลอดภัย - ติดตั้งท่อลมส่งตัวอย่าง 1 ชุด และ
ของผู้ปุวย
ดาเนินการใช้ได้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาศักยภาพคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ปุวย

ด้าน Internal Process
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบ IT

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- อัตราการได้เลือดทุกราย
- อัตราการเพิ่มหน่วยรับบริจาคโลหิต
- มีการส่งเลือดทางท่อลม

100%

- จานวนครั้งที่เจาะเลือดผิดคน
- จานวนครั้งที่จ่ายเลือดผิดคน
- ติดตั้งโปรแกรมแล้วเสร็จ

0%
0%
100%

- OPD Lab
- ธนาคารเลือด

- พัฒนาระบบ Network ปรับปรุงระบบ
สาย Lan ทางห้องปฏิบัติการให้สะดวก
ยิ่งขึ้น

- แก้ไขระบบ Network

1 ครั้ง

- หัวหน้ากลุ่ม
งานและ IT
Lab

- พัฒนาระบบ LIS งดการพิมพ์ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ OPD Lab

- เปลี่ยนระบบ LIS

1 ครั้ง

- หัวหน้ากลุ่ม
งานและ IT
Lab

- อุบัติการณ์เจาะเลือดผิดคน
- อุบัติการณ์จ่ายเลือดผิดคน
- การดูผลการตรวจทาห้องปฏิบัติการของ
รพ.สต. จากโปรแกรม Check Point

100%

งบประมาณ

0%
0%
100%

- ธนาคารเลือด
- หัวหน้ากลุ่ม
งาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Leaning & Growth
ยุทธศาสตร์ที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

ด้าน Financial
ยุทธศาสตร์ที่ 10
เพิ่มรายรับ

ลดรายจ่าย

- พัฒนาระบบ HRD

-อัตราการฝึกอบรมตาม Training
Need

>70%

-อบรมความรู้ให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พนักงานห้องทดลอง พนักงานทั่วไป

- อัตราการคงอยู่ของบุคลากร (ลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานกระทรวง)

>85%

- เพิ่มรายรับจาการให้บริการผู้ปุวย

- เรียกเก็บค่าพิมพ์ผล

- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- ลดราคาน้ายาการตรวจวิเคราะห์
- จานวนการ Print ผลตามจริง
- จัดทาแนวปฏิบัติในการส่งตรวจ

- ลดการพิมพ์ผล Lab
- ควบคุมการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
ไม่เหมะสม
HBV
การส่งตรวจ Urine Exam, Urine
Chemistry (พร้อมกัน)

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

-หัวหน้างาน
-หัวหน้ากลุ่ม
งาน
-หัวหน้างาน
-หัวหน้ากลุ่ม
งาน

- หัวหน้ากลุ่มงาน
- หัวหน้างาน
- OPD Lab
- หัวหน้ากลุ่มงาน

ร้อยละ 3

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
1. สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ในการดูแลโรคเรื้อรังและการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมี 1. ร่วมกับ PCT ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยและผู้พิการ
ตนเองและครอบครัวและการ
ในการใส่อุปกรณ์
ควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

ประเมินผล - อัตราการประเมินการ
ทุก 1 เดือน ใส่อุปกรณ์ทางออร์โธปดิกส์
- อัตราผู้ปุวยที่นาอุปกรณ์มาเปลี่ยนที่
งานกายอุปกรณ์

99 %

0%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
ข้อ2. เพื่อให้ มีการพัฒนาการ
ดูแลอย่างครบวงจร โดยยึด
ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง

- ร่วมกับ PCT ออร์โธปิดิกส์
ในการดูแลผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ใส่อุปกรณ์
supportต่างๆ
- พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใน
หน่วยงาน

ข้อ3. เพื่อปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนของการ
รักษาพยาบาล

ติดตาม - ผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ได้รับความรู้ในการ
ประเมินผล ใส่อุปกรณ์ supportต่างๆได้อย่างมี
ทุก 1 เดือน คุณภาพ
1 ครั้ง /
เดือน

- จานวนครั้งที่เกิดความเสี่ยงระดับ c
- อัตราการทบทวนรายงานอุบัติการณ์

400ครั้ง /
เดือน

< 90%
>90%

- ลดอัตราการบาดเจ็บและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดแผลกดทับ
แผลถลอกที่ตอขาในผู้ปุวยเบาหวาน

ติดตาม - อัตราที่ผู้ปุวยเกิดแผลกดทับในผู้ปุวย
ประเมินผล เบาหวานที่ใส่ขาเทียม
ทุก 1 เดือน

1%

- พัฒนาระบบความปลอดภัยของการใส่
อุปกรณ์

ติดตาม - จานวนครั้งที่เกิดการบาดเจ็บจากการ
ประเมินผล ใส่อุปกรณ์
ทุก 1 เดือน

0

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ข้อ4. พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ทางกายอุปกรณ์

- โครงการลดอัตราความถี่ในการเบิกกาย
อุปกรณ์

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ติดตาม - สะดวก รวดเร็ว ถูกตัว
ประเมินผล ถูกตาแหน่ง ผู้ปุวยและญาติได้รับ
ทุก 1 เดือน บริการด้วยความพึงพอใจ

ติดตาม - ปูองกันการเบิกซ้าซ้อน
ประเมินผล
ทุก 1 เดือน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
0

0

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคคลและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
ข้อ1. เพื่อให้มีการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลากรตาม
บริบท

- การฝึกอบรมของ สปสช. สานักงาน
ประกันสังคม กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวกับ
การ
เรียกเก็บ

2 ครั้ง / ปี

- อัตราการเข้าประชุม

ทุกครั้ง

ข้อ2. เพื่อให้มีการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลากรตาม
บริบท

- ประชุมวิชาการ ร.พ. ประจาปี

1 ครั้ง / ปี

- อัตราการเข้าประชุม

ทุกครั้ง

ข้อ3. เพื่อให้มีการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลากรตาม
บริบท

- ประชุมวิชาการชมรมช่างกายอุปกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระพี่นาง
เธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนา ฯ

ทุกครั้งที่
ได้รับการ
แจ้ง

- อัตราการเข้าประชุม

1 ครั้ง

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ข้อ4. เพื่อให้มีแหล่งความรู้และ
การเผยแพร่ความรู้ในองค์กร

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการของ จัดบอร์ดทุก - อัตราการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ได้
โรงพยาบาล R2R
6 เดือน ตามเกณฑ์
- จัดบอร์ดผลงานกายอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่ จัดบอร์ดทุก - อัตราการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ได้
ประชาสัมพันธ์
3 เดือน ตามเกณฑ์

ข้อ5. เพื่อให้มีการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลากรตาม
บริบท

- ประชุมการทา Shoes Insert ในผู้ปุวย
เบาหวานร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ

2ครั้ง/ปี

4 ครั้ง / ปี

ปีละ 2 ครั้ง - อัตราการเข้าประชุม

2ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง - จานวนการส่ง ผลงานR2R

1 ครั้ง

- ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด R2Rใน
โรงพยาบาล

ปีละ 1 ครั้ง - อัตราการนาR2Rสู่การปฏิบัติ

1ครั้ง

-จัดบอร์ดค่านิยมหลักของงานกาย
อุปกรณ์เพื่อเผยแพร่ผลงานคุณภาพ
คุณธรรม นวัตกรรม

จัดบอร์ด - อัตราการจัดบอร์ดได้ตามเกณฑ์
ปีละ 1 ครั้ง

1 ครั้ง

ข้อ6. เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ - เข้าร่วมอบรมพัฒนางานประจาสู่
และคุณภาพจากงานประจา
งานวิจัย R2R

ข้อ7. เพื่อให้มีการนาค่านิยม (
คุณภาพ คุณธรรม นวัตกรรม )
สู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
เพิ่มรายรับในงานบริการ
ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
- ทบทวนการจัดเก็บค่าอุปกรณ์ให้ได้
ข้อ1. เพิ่มรายรับกลุ่มข้าราชการ ครบถ้วน
และชาระเงินเอง
ข้อ2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

ทุกราย

- ทุกราย

ทุกราย

- ทบทวนการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ปุวยให้
ครบถ้วน

ทุกราย

- ทุกราย

ทุกราย

- โครงการปูองกันการเบิกกายอุปกรณ์
ซ้าซ้อน ( เบิกแล้วเบิกอีก )

0

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียก
เก็บกายอุปกรณ์ตามสิทธิที่ผู้ปุวยพึงมี

ทุกราย

-0

- ทุกราย

0

ทุกราย

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ข้อ3. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ประหยัด

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร ยา และเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา

- โครงการนวัตกรรมทางกายอุปกรณ์
finger Splint ( สายยาง )

1 โครงการ - ลดค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 15,000
บาท

15,000

- โครงการ wheel walker ( เครื่องช่วย
เดินชนิด 4 ขา แบบมีล้อ )

1 โครงการ - สร้างรายได้ให้กับ ร.พ.ปีละประมาณ
15,000 บาท

15,000

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
อุปกรณ์อย่างมีคุณภาพลดการเบิกจ่าย
อุปกรณ์ที่บ่อยเกินไป

ทุกราย

- ทุกราย

ทุกราย

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
เวชระเบียนการเบิกจ่ายอุปกรณ์

ทุกราย

- ทุกราย

ทุกราย

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
ข้อมูลผู้ปุวยที่มารับบริการที่งานกาย
อุปกรณ์

ทุกราย

- ทุกราย

ทุกราย

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานอาชีวบาบัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
กลยุทธ์ที่ 1 การดูแลโรคเรื้อรัง - การบริการงานกิจกรรมบาบัดในการ
และส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ส่งเสริม ปูองกัน บาบัดฟื้นฟูผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง
- การบริการงานกิจกรรมบาบัดการ
กระตุ้นการดูดนมและกลืนในทารกแรก
คลอด

ด้าน Internal Process
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
การรักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาลและสามารถให้
การรักษาอย่างมีคุณภาพ

- การลดอุบัติการณ์การรักษาผิดคนผิด
ตาแหน่ง
- การเกิด Burn จาการรักษาพาราฟืน

ทุกรายที่มา - อัตราการถอดสาย NG Tube ออก
รับบริการ ภายใน 1 เดือน
- อัตราการดูดกินนมได้ภายใน 1 เดือน

ทุกรายที่มา - จานวนอุบัติการณ์รักษาผิดคนผิด
รับบริการ ตาแหน่ง
-จานวนการเกิด Burn จาการรักษา
พาราฟิน

>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- งานอาชีว
บาบัด

>80%

0%
0%

- งานอาชีว
บาบัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานอาชีวบาบัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
กลยุทธ์ที่ 3 ลดความแออัดใน
การให้บริการผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการผู้ปุวยแบบองค์รวม
อย่างมีคุณภาพและลดความ
แออัดการให้บริการผู้ปุวย
โรงพยาบาล

ด้าน Learning & Growth
กลยุทธ์ที่ 4 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเพิ่ม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อมีการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ให้การบริการงานกิจกรรมบาบัดที่กลุ่ม ทุกรายตาม - อัตราที่ผู้ปุวยและญาติสามารถทา
งานเวชกรรมฟื้นฟูสอนญาติและโปรแกรม คาสั่งแพทย์ กิจกรรมไปฝึกต่อที่บ้านได้หลังจากสอน
การฝึกต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
ไปแล้ว 3 ครั้ง

>70%

- งานอาชีว
บาบัด

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมา 1เรื่อง/คน/ - อัตราการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
ปี
สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

>75%

- งานอาชีว
บาบัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานอาชีวบาบัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มรายรับในงาน
บริการผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ค่ารายได้

- มีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ปุวยในและผู้ปุวย
นอก
- บันทึกการเก็บค่ารักษาตามสิทธิ์ได้
ครบถ้วน

ทุกราย

- อัตราการตรวจสอบสิทธิ์ผู้มารับบริการ

100%

- อัตราการบันทึกการเก็บค่ารักษาตาม
สิทธิ์

100%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- งานอาชีว
บาบัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
และมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัว
และการควบคุมป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุภาพตนเอง
และครอบครัวและการควบคุม
ปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- ผู้รับบริการได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลด้านเวชศาสตร์
ฟื้นฟูปลอดภัยและมีมาตรฐาน
-ให้ความสะดวกแก่ผพู ้ ิการ

- วัด v/sซักประวัติ ลงอาการสาคัญการ
เจ็บปุวยปัจจุบัน อาการแพ้ยา โรค
ประจาตัว ลงเวลา คัดกรองเข้าตรวจ
และแพทย์ตรวจเสร็จ
- การจัดลาดับความเร่งด่วนในการเข้า
ตรวจ

ผู้รับบริการ
ทุกราย

- เพื่อประเมินอาการผู้ปุวยและสามารถ
ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที/เข้าพบ
แพทย์ทันที
- อัตราผู้ปุวยที่กลับมารักษาซ้าด้วยโรค
เดิมภายใน48ชม.

- เก็บตัวชี้วัด

- สารวจความพึงพอใจ

-ออกใบรับรองความพิการเพื่อให้ผพู ้ ิการ
มีรายได้ต่อเดือน ได้รับสวัสดิการรับการ
รักษาฟรี ทวั่ ประเทศในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

- ผู้รับบริการได้รับการคัดกรองก่อนพบ
แพทย์

ประเมินทุก
6 เดือน

- อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- จานวนผูม้ ารับบริ การที่แพทย์ออก
ใบรับรองความพิการให้

100%

0%

≥80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- พัชราพร
หัสถีรักษ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
- พัฒนาศักยภาพ การ
รักษาพยาบาล และความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย

- นัดผู้ป่วยวันละ 50 คน
- นัดเหลื่อมเวลา
- เก็บใบสารวจเวลา

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- พัชราพร
หัสถีรักษ์

ประเมินทุก - ระยะเวลาคอยรอตรวจ
6 เดือน

60นาที

-Refer กลับโรงพยาบาลชุมชนตามสิทธิ
การรักษา

ประเมินทุก - อัตราผู้ปุวยReferกลับชุมชนที่มี
6 เดือน ศักยภาพ

≥90%

-ลดอุบัติการณ์การรักษาผิดคนผิด
ตาแหน่ง(Inentify)
-การเฝูาระวังผู้ปุวยพลัดตกหกล้ม

ประเมินทุก - อัตราการรักษาผิดคนผิดตาแหน่ง
3เดือน
- อัตราการพลัดตกหกล้ม

0%
0%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning and Growth
- เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และเพิ่ม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

- มีการประชุมหน่วยงาน
- การถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรม
วิชาการใน/นอกโรงพยาบาล
- โครงการประชุมวิชาการประจาปี

- โครงการออกกาลังกายของบุคลากรใน
ชมรมต่างๆของโรงพยาบาล
ด้าน Financial
- เพิ่มรายรับในการบริการผู้ปุวย
วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร

โครงการทบทวนการใช้ทรัพยากร
- คีย์ข้อมูลหัตถการ กิจกรรมให้ครบถ้วน
- ปิดน้า ไฟ พัดลม แอร์ ทุกครั้งก่อนเลิก
งาน

ประเมินทุก - อัตราการเข้าร่วมประชุม
3 เดือน
- อัตราการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการ
อบรม
ปีละ1 ครั้ง - อัตราการเข้าร่วมประชุม

- อัตราบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินผล - หัตถการ กิจกรรมได้รับการคีย์ข้อมูล
ทุก3เดือน ครบถ้วน
- ปิด น้า ไฟ พัดลม แอร์ทุกครั้งที่เลิก
งาน

12ครั้ง/ปี

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- พัชราพร
หัสถีรักษ์

≥80%
1คน/ปี

10%

100%
100%

- พัชราพร
หัสถีรักษ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ผลด้านการดูแลผู้ป่วย(ปลอด
ภัย,ถูกต้อง, รวดเร็ว)

-พัฒนาคุณภาพคลินิกเฉพาะทางให้เป็นที่
ยอมรับ

- ลดปวดในผู้ปุวยปวดเข่า
- เพิ่มสมรรถภาพในการทาแต่ละ
กิจกรรมของผู้ปุวยอัมพฤกษ์
- ปลอดจากภูมิแพ้เกิน 3 เดือน
- ลดการใช้ยาในผู้ปุวยไมเกรน

80 %
60 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- แพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก

80 %
80 %

ผลด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ของบุคลากรในแผนกโดยผ่านโครงการ
ดูแลสุขภาพก่อนปุวยของแผนกแผนไทย
- ของกลุ่มผู้ปุวยโดยผ่านโครงการให้
ความรู้ชุมชน
- ของประชากรกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
โครงการดูแลสุขภาพตามธาตุ
- โครงการจิตอาสา
ด้าน Internal Process
ผลด้านมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับ
ผลงาน

- เพิ่มความพึงพอใจผู้รับผลงาน

ผลด้านการนาและความ
รับผิดชอบ

- แบ่งงานและติดตามงานตามโครงสร้าง
หน่วยงาน

>1:1
6 ครั้ง/ปี
1แห่ง/ปี
6ครั้ง/ปี
- อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก
- ระยะเวลารอคอย OPD
- จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิผู้ปุวย
- อัตราความสาเร็จตามaction plan
- จานวนกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่
ละครั้ง

>80%
120 นาที
>1/ไตรมาส

>80%

- แพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ผลด้านระบบงานและ
กระบวนการสาคัญ

- จัดระบบงานตามมาตรฐาน HA_TTM
- RM
- MMS

ด้าน Learning & Growth
ผลด้านทรัพยากรบุคคล

ด้าน Financial
ผลด้านการเงิน

การเพิ่มปริมาณผู้ป่วย

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ผ่านมาตรฐาน HA_TTM
- ประเด็นที่ได้รับการแก้ไข/จานวน
ปัญหา
- จานวนผู้ปุวยแพ้ยาซ้า

- การดูแลสุขภาพก่อนปุวยด้วยการแพทย์
แผนไทย(ต้นแบบโดยเจ้าหน้าที)่
- Training needเพื่อการรักษาใหม่ใหม่

- อัตราเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพประจาปี
- สถานะสุขภาพของบุคลากรในแผนก
- จานวนวิธีรักษาเพิ่มจากเดิม
-ความพอใจของบุคคลากร

-จัดทาบัญชีรับจ่ายของหน่วยงาน

-จานวนผู้ปุวย จ่ายได้ : UC

- เปิดคลินิกกัญชาแผนไทย
- ส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยแทนยาแผน
ปัจจุบัน

- มีคลินิกกัญชา
- จานวนผู้ปุวยรวมทั้งหมดต่อเดือน

>80%

- แพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก

- แพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก
1
>400ราย/
เดือน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Internal Process
กลยุทธ์
P2 พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลอย่าง
ครบวงจร สามารถให้
ผลการรักษาที่ดีและปูองกัน
ภาวะ แทรกซ้อนต่างๆได้
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการระบุตัว
ผู้ปุวย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
1. จัดประชุมให้ความรู้วิสัญญีพยาบาล
1 ครั้ง/ปี อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
เรื่องการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ปุวย
ให้บริการระงับความรู้สึกผู้ปุวย CVT
ที่มารับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดใน
ระดับ G-I
ช่องทรวงอก (CVT)

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
≤ 0.3%

2. โครงการศึกษาดูงานการให้ยาระงับ
ความรู้สึกในผู้ปุวย CVTณ สถาบันโรค
ทรวงอก

1 ครั้ง/ปี

อัตราวิสัญญีพยาบาลที่ได้รับการฟัง
วิชาการมีความรู้มากขึ้น

>80%

3. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้
บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย
(Cadavericdonor)ระหว่างการผ่าตัดเพื่อ
เอาอวัยวะออก

1 ครั้ง/ปี

อัตราวิสัญญีพยาบาลที่ได้รับฟังการ
บรรยายวิชาการ

≥80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
วิทยาและ
หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
พยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Internal Process
กลยุทธ์(ต่อ)
วัตถุประสงค์
3. เพื่อปูองกันและควบคุมความ
คลาดเคลื่อนจากการบริหารยา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการช่วย
หายใจปอดข้างเดียว (One-Lung
ventilation)และการใส่ท่อ Double
Lumen endobronchial

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
1 ครั้ง/ปี

5. โครงการ Patient Identification

ทุกครั้ง/
ตลอดปี

- อุบัติการณ์ให้ยาระงับความรู้สึกผิดคน

0

6.โครงการลดความคลาดเคลื่อนจากการ
บริหารยา (Administration error)
- จัดแจกยาเสพติดพร้อม Lock กุญแจ
ขณะไม่ใช้งาน

ทุกครั้ง/
ตลอดปี

- อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการ
บริหารยา

≤ .02

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
วิทยาและ
หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
พยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Learning and Growth
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคคลากรตาม
Training need
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้
และสมรรถนะที่เหมาะสม
2. เพื่อให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้จากงานประจา
3. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพ
4. เพื่อให้บุคลากรได้นาความรู้
จากการศึกษาดูงานมาพัฒนา
งานขององค์กรได้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
1. ส่งพยาบาลวิชาชีพอบรมหลักสูตร
2 คน/ปี - อัตราพยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรม
วิสัญญีพยาบาล 1 ปี
หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ปี
2. ส่งวิสัญญีแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 คน/ปี - อัตราวิสัญญีแพทย์เข้าร่วมประชุม
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
วิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
ประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
3. ส่งวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมประชุม
2 คน/ปี - อัตราวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมประชุม
วิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
วิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
4. ส่งวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมฟื้นฟูวิชาการ 4 คน/ปี - อัตราวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมประชุม
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ฟื้นฟูวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญี
ประเทศไทย ระยะเวลา 5 วัน
แพทย์แห่งประเทศไทย
5. ส่งวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมประชุม
4 คน/ปี - อัตราวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมประชุม
วิชาการของชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่ง
วิชาการของชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย
ประเทศไทย

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
100%
80%

80%

80%

>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
วิทยาและ
หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
พยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
6. โครงการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมวิชาการภายนอกโรงพยาบาลสู่
บุคลากรในกลุ่มงาน

7. โครงการศึกษาดูงานการให้ยาระงับ
ความรู้สึกในผู้ปุวย Cardio thoracic
surgery
8. ส่งบุคลากรเข้าประชุมวิชาการประจาปี
ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
9. ทา R2R / นวัตกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ทุกครั้ง - อัตราการเผยแพร่ความรู้จากการ
อบรมวิชาการภายนอกโรงพยาบาลสู่
บุคลากรในกลุ่มงาน
- อัตราวิสัญญีพยาบาลผ่านเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะหลัก
1ครั้ง
- จานวนบุคลากรที่ได้ไปศึกษาดูงาน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
100%

≥80%
2 คน

1ครั้ง

- จานวนบุคลากรที่ได้ไปศึกษาดูงาน

2 คน

4คน

- จานวนบุคลากรที่ได้เข้าประชุม
วิชาการประจาปีของโรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า
- จานวน R2R / นวัตกรรม

4 คน

1เรื่อง

1 เรื่อง

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
วิทยาและ
หัวหน้ากลุ่ม
งานวิสัญญี
พยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานห้องผ่าตัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ขยายบริการโดยเพิ่มห้อง
ผ่าตัดและพัฒนาศักยภาพการ
บริการงานห้องผ่าตัด
วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาลและสามารถให้
การรักษาพยาบาลอย่างมี
คุณภาพ

- ให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก
- ให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดปริศัลยกรรม
- ให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดโรคจอประสาทตา
- ให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา
(เฉพาะชั้นที่มีพยาธิสภาพ)
- ให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดโรคต้อหิน
- ให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดจักษุ, ตกแต่ง และ
เสริมสร้าง
- ให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดต้อกระจกและใส่
เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อการมองเห็นทุก
ระยะและแก้ไขสายตาเอียง

- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรม
หัวใจและทรวงอกตามแผนการรักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดปริ
ศัลยกรรมตามแผนการรักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดโรคจอ
ประสาทตาตามแผนการรักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตาตามแผนการรักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดโรคต้อหิน
ตามแผนการรักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดจักษุ
ตกแต่ง และเสริมสร้างตามแผนการ
รักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก
และใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อการ
มองเห็นทุกระยะแสงแก้ไขสายตาเอียง
ตามแผนการรักษา

100%
60%
100%
100%
100%
100%

100%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63

- พยาบาลห้อง
ผ่าตัด
- พยาบาลห้อง
ผ่าตัด
- พยาบาลห้อง
ผ่าตัด
- พยาบาลห้อง
ผ่าตัด
- พยาบาลห้อง
ผ่าตัด
- พยาบาลห้อง
ผ่าตัด

ต.ค.62ก.ย.63

- พยาบาลห้อง
ผ่าตัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานห้องผ่าตัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
- ให้บริการผ่าตัดผู้ปุวยกระดูกหักแบบ
แผลเล็ก
- ให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมให้กับผู้ปุวย
ข้อเข่าเสื่อม
- ให้บริการผ่าตัดศัลยกรรมทางมือและจุล
ศัลยกรรม
- ให้บริการผ่าตัดผู้ปุวยปากแหว่งเพดาน
โหว่
- โครงการ One day surgery

- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกหัก
แบบแผลเล็กตามแผนการรักษา
- อัตราผู้ปุวยข้อเข่าเทียมที่ได้รับการ
ผ่าตัดข้อเข่าเทียมตามแผนการรักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรม
ทางมือและจุลศัลยกรรมตามแผนการ
รักษา
- อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดปากแหว่ง
เพดานโหว่ตามแผนการรักษา

100%
100%
100%

100%

- มีระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ผ่านการ
รับรอง
100%
โครงการ
One day
surgery

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63

- ทีมพัฒนา
คุณภาพงาน
ห้องผ่าตัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานห้องผ่าตัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยอย่างครบวงจร สามารถให้
ผลการรักษาที่ดีและปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้
เพื่อให้มีการระบุตัวผู้ปุวย ระบุ
ตาแหน่งการผ่าตัดอย่างถูกต้อง

- เยี่ยมประเมินผู้ปุวยก่อน-หลังผ่าตัด ทั้ง
ผู้ปุวยในและผู้ปุวย OPD

- อัตราการเยี่ยมประเมินก่อนและหลัง
ผ่าตัด

 80%

ทุกเดือน

- ทบทวนการระบุตัวผู้ปุวยให้ถูกต้อง

- อัตราการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิด
ตาแหน่ง
อัตราการทา Surgical Safety Check
list

0

ทุกเดือน

100%

ทุกเดือน

- มีการใช้ Suegical Safety Chcek list

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ทีม RM และ
พยาบาลห้อง
ผ่าตัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานห้องผ่าตัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
- เพื่อปูองกันการติดเชื้อจากการ - การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ปุวย
ผ่าตัด
ผ่าตัดในหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง
- เพื่อผู้ใช้บริการประทับใจ
- ทบทวนมาตรฐานการตรวจนับเครื่องมือ
และผ้าซับโลหิตอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนมาตรฐานการล้างมือเพื่อการ
ผ่าตัด
- สารวจความพึงพอใจปีละ 1 ครั้ง เดือน
มกราคม

- แนวปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด

3 เรื่อง

ทุกเดือน

- อัตราส่งตกค้างในร่างกายผู้ปุวยหลัง
ผ่าตัด
- อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดสะอาด SSI

0

ทุกเดือน

0.45%

ทุกเดือน

- อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

90%

ม.ค.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ทีม RM และ
พยาบาลห้อง
ผ่าตัด
- ทีม HA และ
พยาบาลห้อง
ผ่าตัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานห้องผ่าตัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
พัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Carrier Leader)และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน - อบรมผู้บริหารระดับต้น
การทางาน
อบรมผู้บริหารระดับกลาง
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
- อบรม/ดูงานผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ/ทรวง
สมรรถนะที่เหมาะสม
อก
- อบรมเฉพาะทางด้านการผ่าตัดปริ
ศัลยกรรม
- อบรมเฉพาะทางด้านการผ่าตัดจอ
ประสาทตา
- ประชุมวิชาการนอกโรงพยาบาล

- จานวนผู้ได้รับการอบรม

1 คน

- จานวนผู้ได้รับการอบรม

2 คน

- จานวนผู้ได้รับการอบรม

1 คน

- จานวนผู้ได้รับการอบรม

1 คน

- จานวนผู้ได้รับการอบรม

35 คน

- ประชุมวิชาการประจาปีของโรงพยาบาล

- จานวนผู้ได้รับการอบรม

6 คน

มิ.ย.-ก.ค.
62
พ.ย.64

- ประชุมวิชาการประจาเดือนของหน่วย

- จานวนครั้งของการประชุมวิชาการ

12 ครั้ง

ทุกเดือน

- R2R, นวัตกรรม

- จานวนผลงาน R2R/นวัตกรรม

2 เรื่อง

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

30,00
0
- หัวหน้างาน
ห้องผ่าตัดและ
ทีมวิชาการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานห้องผ่าตัด
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า และเพียงพอ

- สารวจและประเมินความเพียงพอของ
เครื่องมือ/เครื่องใช้อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์

- จานวนครั้งที่ทาการสารวจ

100%

ต.ค.62ก.ย.63

1. จัดซื้อวัสดุผูกเย็บแผลที่ใช้ในการผ่าตัด

- วัสดุผูกเย็บมีใช้เพียงพอ

100%

2. จัดซื้อถุงมือยางที่ใช้ในการผ่าตัด

- ถุงมือยางผ่าตัดมีใช้เพียงพอ

100%

- ร่วมจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทาง
จักษุ

- เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดจักษุมีใช้
เพียงพอ

100%

ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63
ต.ค.62ก.ย.63

- จัดทาแผนการบารุงรักษาครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ (เครื่องนึ่ง) กล้องผ่าตัด
เครื่องเอกซเรย์

- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งาน

100%

ต.ค.62ก.ย.63

- ประสานกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ให้จัดหา
ข้อสะโพกเทียมและเหล็กดามกระดูก

- อวัยวะเทียมมีใช้เพียงพอ

100%

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้างาน
ห้องผ่าตัดและ
ทีมวิชาการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งานผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์ที่ 1
C1 สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD) และการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มี
พฤติกรรมสุขภาพตนเองและ
ครอบคัวและการควบคุมปูองกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษา
ผู้ปุวยเบาหวานในงานผู้ปุวยนอก
- ร่วมกับทีมสหสาขาจัดกิจกรรม Fit for
Life โดยเลือกกลุ่มผู้ปุวยเบาหวานราย
ใหม่และ Poor Control
- มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละห้องตรวจ
ให้ส่งผู้ปุวยตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม
2. ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ให้สามารถคุมความดัน
โลหิตได้ดี

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
1 โครงการ 1. อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการ
ตรวจ HbA1C มีค่า <7
ผู้ปุวยราย 2. อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่เข้าร่วม
ใหม่ทุกราย กิจกรรม Fit for Life มีระดับ HbA1C

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
>40%
>60%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คกก.พัฒนา
คุณภาพผู้ปุวย
เบาหวาน
- งานผู้ปุวย
นอก

ผู้ปุวยตาม
เกณฑ์ทุก
ราย
3. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (BP 140/90
mmHg)

>50%

- คกก.การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้ปุวยเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูง
- งานผู้ปุวย
นอก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งานผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
3. โครงการ ANC คุณภาพ
1 โครงการ 4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
- ส่งเสริมการฝากครรภ์ทันที่ที่รู้และการใช้
ฝากครรภ์ครั้งแรก < 12 สัปดาห์
Application 9 อย่างเพื่อสร้างลูก
- ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ ละการใช้ QR-Code
- จัดระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่ม
เสี่ยง 4 MD +PIH
- จัดระบบการเฝูาระสั่ง ปูองกันการคลอด
ก่อนกาหนด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
>60%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ANC

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งานผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
ยุทธศาสตร์ที่ 3
P1 พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาลและสามารถให้
การรักษาพยาบาลอย่างมี
คุณภาพ

1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการเพื่อลด
ความแออัด/ลดระยะเวลารอคอย
- นัดเหลื่อมเวลา
- เจาะเลือดล่วงหน้า
- เปิดบริการคลินิกพิเศษโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญนอกเวลาราชการ

ทุกวัน

ราย
คลินิก

5. ระยะเวลารอคอยตรวจห้องตรวจ
ทั่วไปและห้องตรวจเฉพ่ะทาง
6. อัตราความพึงพอใจของผู้ปุวยต่อการ
รับริการ
7. ความสาเร็จในการจัดตั้งคลินิกพิเศษ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนอกเวลาราชการ
(ผู้รับบริการเฉลี่ย >16 ราย/วัน/คลินิก)

<120 นาที
>80%
>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ทุกห้องตรวจ
งานผู้ปุวยนอก
- ทุกห้องตรวจ
งานผู้ปุวยนอก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งานผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
P2 พัฒนาคุณภาพ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแล
ครบวงจรสามารถให้
ผลการรักษาที่ดีและห้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้
- เพื่อให้มีระบบการระบุตัว
ผู้ปุวย ระบุตาแหน่งการรักษาได้
อย่างถูกต้อง

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
- ประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
โดยแบบทดสอบความรู้ การปฏิบัติงานใร
หน่วยงาน
3. มีระบบ 2C 2S (Double Chack
Double Sign)

ทุกคน

ทุกราย

ทุกราย

ครั้ง

8. อัตราการผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้และทักษะ
- สมรรถนะทั่วไป
- สมรรถนะเฉพาะโรค
9. ร้อยละความคลาดเคลื่อนยา
(Medication Error) ใบสั่งยาผิด

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

>80%

- ทุกห้องตรวจ

<0.01%

- งานผู้ปุวย
นอก

10. อุบัติการณ์ การรักษาผิดคน/ผิด
ตาแหน่ง ระดับ E ขึ้นไป

0 ครั้ง

- งานผู้ปุวย
นอก

11. จานวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ
E ขึ้นไปได้รับการทบทวน

100%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งานผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4. ประเมินสมรรถนะของพยาบาลในการ
คัดกรองตามาตรฐานเฉพาะโรคและทั่วไป
ตามเกณฑ์การคัดกรอง 5 ประเภท
5. จัดพื้นที่เฝูาระวังอาการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างรอตรวจ

ยุทธศาสตร์ที่ 8
P6 เพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในองค์กร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล

1. การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
- การตรวจเยี่ยมประจาวัน
- การประชุมประจาเดือนและประชุมใน
วาระเร่งด่วน

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ทุกราย 12. อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ G H I
13. ผู้ปุวยได้รับการคัดกรองและส่ง
ตรวจผิดแผนก
14. ผู้ปุวยทรุดลงระหว่างรอตรวจได้รับ
การช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
15. อัตราความสมบูรณ์การบันทึกเวช
ระเบียน
16. จานวนการพบผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
จากการคัดกรองเข้าข่ายสงสัยไปคลินิก
วัณโรค
17.ผู้ปุวยโรคเรื้อรังได้รับการส่งต่อเสริม
พลังเยี่ยมบ้าน (Smart COC)
ทุกวัน
ทุกเดือน

18. จานวนอุบัติการณ์ที่เกิดจาการ
สื่อสารผิดพลาดไม่ทั่วถึง

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
0 ครั้ง
<5%
100%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
-QA และ RM
ทุกห้องตรวจ
-QA งานผู้ปุวย
นอก
-QA และ RM
ทุกห้องตรวจ

>60%
ทุกราย
100%

- ทุกห้องตรวจ
- งานคัดกรอง
- ผู้ปุวยนอก

ราย

<5 ครั้ง/
เดือน

- ทุกห้องตรวจ
- งานผู้ปุวย
นอก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งานผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
ยุทธศาสตร์ที่ 10
L&G เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร และแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
- เพื่อให้มีการพัฒนางานประจา
สู่งานวิจัย
- เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ

1. ส่งเสริมการทางานวิจัย/ R2R/
นวัตกรรม/ CQI
2. โครงการเออาอร
3. จัดอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภาระงาน
4. จัดหมุนเวียนบุคลากร/ OT ตามภาระ
งานห้องตรวจ

เรื่อง

ครั้ง/ปี

19. จานวนการทางานวิจัย/ R2R/
นวัตกรรม/ CQI
20. ผลการประเมินพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของบุคลากร
21. จานวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการ
22. อัตราความคงอยู่ของบุคลากรใน
งานผู้ปุวยนอก

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

1-2 เรื่อง/ปี

- ทุกห้องตรวจ

>80%

- งานผู้ปุวย
นอก
- ทุกห้องตรวจ

ลดลง 5%
>85%

- งานผู้ปุวย
นอก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งานผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
ยุทธศาสตร์ที่ 12
F2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร
วัตถุประสงค์
- ควบคุมการใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า
- เพื่อเพิ่มประสิทธิกา
รักษาพยาบาล
F1 เพิ่มรายรับในงานบริการ
ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6
P4 เพิ่มประสิทธาภพในการจัด
พื้นที่ระบบ IT และระบบ
สนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการจัดการพื้นที่และ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

- ตรวจสอบและจัดทาคู่มือการใช้
เครื่องมือแพทย์ที่สาคัญในหน่วยงานและ
ให้มีใช้อย่างเพียงพอ

- พัฒนาiระบบการลงข้อมูล 43 แฟูม
(Well Baby Clinic, โรคเลือด)
-จัดวางรูปแบบเคาน์เตอร์พยาบาลให้
เหมาะสมในการเข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
- จัดเก้าอี้นั่งรอตรวจให้เพียงพอ
- ดุแลให้มีการระบายอากาศ/ การ
หมุนเวียนอากาศภายในหน่วยงาน
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
- ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องตรวจ

1 เรื่อง

ราย

23. ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ที่สาคัญ
ได้รับการสอบเทียบและบารุงรักษาให้
พร้อมใช้งาน

24. อัตราการเพิ่มรายรับจากการ
ให้บริการ

1 โครงการ 25 .หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
5ส.

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

100%

- ทุกห้องตรวจ

เพิ่มขึ้นจากปี
62
>5%

- ห้องตรวจข
กุมารเวช

100%

- ทุกห้องตรวจ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์ที่ C1
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนใน
การดูแลโรคเรื้อรัง,พัฒนา
การแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และการส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และ
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวและ
ปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์มีความรู้ในการเลือก
รับประทานอาหารได้ถูกต้อง
เพื่อให้ลูกรอดแม่ปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง
สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ

1. โครงการสาธิตอาหารสุขภาพสาหรับ
ประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพดีและปูองกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1ครั้ง/ปี

- อัตราความรู้เพิ่มขึ้น

> 80%

2. กิจกรรมให้ความรู้สาหรับหญิงตั้งครรภ์
ที่น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อช่วยในการ
เลือกรับประทานอาหารมีผลให้ลูกเกิด
รอด แม่ปลอดภัย

50คน/ปี

- ทารกแรกคลอดมีน้าหนักตัวตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด

> 80%

3. โครงการสาธิตอาหารสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ

1 ครั้ง/ปี

- อัตราความรู้เพิ่มขึ้น

> 80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

12,000

ผู้รับผิดชอบ

- วรรณรดา
- นันทนา

- นาราพร
- ชิดชนก

10,000

- รุ่งอรุณ
- ชิดชนก
- สุกัญญา
- นาราพร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต(หน่วย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

นับ)
ด้าน Internal Process
ยุทธศาสตร์ที่ P6
เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพในการผลิต
อาหารให้เหมาะสมกับผู้ปุวย
ตามหลักของโภชนบาบัด
และเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
มีความรู้และสมรรถนะที่
เหมาะสมและมีแรงจูงใจในการ
ทางาน
2. เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแล
อย่างครบวงจรสามารถให้
ผลการรักษาที่ดีและปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้
3. เพื่อให้โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

1. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การให้โภชนบาบัดและการประกอบ
อาหารของนักโภชนาการ และคนครัว
เพื่อจัดอาหารให้ผู้ปุวยโรคหัวใจ หลอด
เลือดสมอง โรคกระดูกและข้อ
2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
ทีมสหสาขา ทีมโภชนบาบัด การประเมิน
ภาวะโภชนาการในผู้ปุวยที่นอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล

1 ครั้ง/ปี

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- อัตราความรู้เพิ่มขึ้น

> 70%

6,000

- รุ่งอรุณ
- มะลิ
- วรรณรดา

- อัตราความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

> 80%

6,000

- รุ่งอรุณ
- วรรณรดา
- ชิดชนก
- มะลิ

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาลโดยการประเมินจาก
สานักสาธารณสุขจังหวัด/เขตสุขภาพที่
4
อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ

> 80%

2 ครั้ง/เดือน - จานวนตัวอย่างวัตถุดิบในกลุ่มงาน
โภชนศาสตร์ไม่พบสารเคมีปูองกันกาจัด
ศัตรูพืช

100 %

1 ครั้ง

3. โครงการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหาร 3 รายการ/ปี
ปลอดภัยในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- จัดทาเมนูชูสุขภาพ/หมุนเวียน
สอดคล้องกับวัตถุดิบและตามฤดูกาลที่มี
ในพื้นที่
- สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบในกลุ่มงานโภชน
ศาสตร์ตรวจสารปนเปื้อนจากสารเคมี
ปูองกันกาจัดศัตรูพืช

งบประมาณ

- นาราพร
- สุกัญญา

4,490

- สุกัญญา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงินบารุง

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
ยุทธศาสตร์ที่ L & G1
บุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะตรงกับบทบาทหน้าที่
และมีจานวนเพียงพอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร ให้นักโภชนาการเข้าร่วมประชุมและอบรม
ในกลุ่มงานฯมีความรู้
ด้านโภชนาการต่างๆ
ความสามารถที่เหมาะสมในการ - ประชุมสมาคมนักกาหนดอาหาร
ปฏิบัติงานรองรับศูนย์เชี่ยวชาญ - ประชุมสมาคมโภชนาการ เขต 4
ต่างๆ
- ประชุมผู้ให้ความรูโ้ รคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ มี - ประชุมผู้ให้ความรูเ้ รื่องโรคเบาหวาน
ความสุขและมีแรงจูงใจในการ และโรค NCDs
ทางาน
- ประชุมสมาคมโภชนาการเด็กแห่ง
ประเทศไทย

งบประมาณ งบอื่นๆ
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
โภชนศาสตร์

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

- อัตรานักโภชนาการมีความรู้เพิ่มขึ้น
- อัตรานักโภชนาการมีความรูเ้ พิ่มขึ้น
- อัตรานักโภชนาการมีความรู้เพิ่มขึ้น
- อัตรานักโภชนาการมีความรู้เพิ่มขึ้น

> 80%
> 80%
> 80%
> 80%

4,000/ท่าน
3,500/ท่าน
4,000/ท่าน
4,000/ท่าน

1 ครั้ง/ปี

-อัตรานักโภชนาการมีความรู้เพิ่มขึ้น

> 80%

2,700/ท่าน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
ยุทธศาสตร์ที่ F2
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนโยบายการลด
1. โครงการผลิตน้ายาล้างจานใช้ในกลุ่ม
ต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่าง งานโภชนศาสตร์
ประหยัดและคุ้มค่า รักษา
สิ่งแวดล้อม

1 ครั้ง/ปี

ค่าใช้จ่ายลดลง

> 50%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

39,090

ผู้รับผิดชอบ

- สุกัญญา
- ชิดชนก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสุขศึกษา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
C1 สร้างความเข็มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง,
พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวรวมถึงการ
ควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

1. กลุ่มวัยทางาน
1.1 โครงการ 100 วัน 1,000 กิโล

2. กลุ่มวัยเรียน
2.1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อปูองกันนักสูบหน้าใหม่ ในกลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ใน รพ.

ใน ร.ร.
จานวน 5
ร.ร.

1. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีกิจกรรม
ทางกายอย่างต่อเนื่อง (30 นาที/ครั้ง
หรือ 150 นาที/สัปดาห์
2. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีมวล
กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น/ BMI ลดลง/ ไขมันใน
ช่องท้องลดลง
3. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป

60

1 ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้
รอบรู้และสามารถจัดการตนเองเพื่อ
ปูองกันการติดบุหรี่
2. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป

70

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.63พ.ค.63

- คุณพชราภรณ์
- คุณมัทนา

พ.ค. 63

- คุณปิยวรรณ

60

80

80

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสุขศึกษา

3.2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้เพื่อ
ปูองกันและลดความเสี่ยง จากการเกิด
โรคเบาหวาน

3.3. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยากลุ่ม
NSAIDs ในผู้บริการกลุ่มเสี่ยง

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
1 ครั้ง
1. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองและประเมินภาวะ
เบาหวาน
2. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้
3. ร้อยละของกลุ่มเปูามายที่เป็น
เบาหวานได้รับการตรวจซ้าเพื่อยืนยัน
และส่งต่อเพื่อการรักษา
4. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป
1 ครั้ง

1. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการ
อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการใช้ยา
ต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์
ถูกต้อง
3. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป

80

พ.ย.62

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

3,000

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
- คุณอรุณี

80
100

80

70

70

80

ม.ค.-ก.ย.
63

22,000

ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิต

- คุณพัชราภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสุขศึกษา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
3.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวันไตโลก

4. โครงการผลิตสื่อสุขภาพ
- แผ่นพับ/แผ่นปลิว
- โปสเตอร์สุขภาพ
- สติ๊กเกอร์สุขภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
1 ครั้ง
1. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีพฤต
อกรรมการบริโภคเพื่อปูองกันการเกิด
โรคไตที่ถูกต้อง
2. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม

12 เรื่อง
24 เรื่อง
365 เรื่อง

1. ร้อยละของสื่อที่ผลิตได้รับการ
เผยแพร่
2. อัตราความพึงพอใจ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
80

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.63

- คุณอรุณี

ต.ค.62ก.ย.63

- คุณพรรณทิพย์
- คุณนวลบงกช

80

100
80

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสุขศึกษา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
P5 เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารในองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

1. จัดบอร์ดข่าวสารประจาเดือน

1 ครั้ง/เดือน 1. อัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในองค์กร

>60

2. ประชุมหน่วยงาน

1 ครั้ง/เดือน 1. อัตราการประชุมของหน่วยงาน

>80

3. เผยแพร่จ่าวสารสุขภาพผ่านเพจและ
ช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์

4 เรื่อง/
เดือน

1. จานวนเรื่องที่ส่ง

>80

2. จานวนการเข้าขมข้อมูลและการ
แสดงความคิดเห็น

>60

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณพัชราภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสุขศึกษา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
L&G1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพิ่ม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
สารรถนะที่เหมาะสม
3. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทางาน

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

นวก. 5 คน 1. อัตราของบุคลากรได้รับการพัฒนา
1ครั้ง/ปี ศักยภาพจากหน่วยงานภายนอก

80

6 คน
>2ครั้ง/ปี

2. อัตราของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพจากนหน่วยงานภายใน

80

2. เพิ่มอัตราบุคลากรในตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) ให้
เหมาะสมกับภาระงาน
(ตาม FTE รพศ./รพท. = 10–13 คน)

1 คน

1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการจัดสรร

1 คน

3. เปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1 คน

1. บุคลากรได้รับการเปลี่ยนตาแหน่ง

1 คน

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณพัชราภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสุขศึกษา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
F2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมให้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า
2. เพื่อให้ครุภัณฑ์มี
ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน

1. ทาแผนควบคุมการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ 1 ครั้ง/เดือน 1. อัตราการควบคุมและการตรวจสอบ
การใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
2. จัดทาแผนดูแลแลและซ่อมบารุง
ครุภัณฑ์
2. อัตราความพร้อมและประสิทธิภาพ
ของการใช้งาน

>80

80

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณอรุณี
- คุณนวลบงกช

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งาน NCD
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของกลุ่มเปูาหมาย
เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยหลัก 3 อ. 2ส.
2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับความ
สะดวกในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองที่ชุมชน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและ
แกนนาสุขภาพ ประจาปี 2563

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและประสาน
ชุมชนในการดาเนินงาน
2. คืนข้อมูลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน
3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและ
แกนนาสุขภาพเชิงรุก ประจาปี 2563
4. ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

กลุ่มเสี่ยงสูง
ในชุมชนหมู่
1-5และแกน
นาสุขภาพ
ตาบลบาง
กระสอ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
คุณสุรพงษ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งาน NCD
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
วัตถุประสงค์
2. แผนงานการพัฒนาดูแลผู้ปุวยเบาหวาน
1. เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวานและ
และความดันโลหิตสูงและการจัดการ
ความดันโลหิตสูงเข้าถึงการคัด ภาวะสุขภาพ
กรองภาวะแทรกซ้อนตาม
มาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ใน
การจัดการตนเอง
3. เพื่อให้ผู้ปุวยมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

1. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงาน
และอสม. ผู้นาชุมชนเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ
2. ประสานองค์กรเครือข่าย และ
ดาเนินการในครอบครัวเปูาหมายโดย
ภาคีเครือข่าย
3. ดาเนินการอบรมให้ความรู้การจัดการ
สุขภาพ
4.ดาเนินการครอบครัวจัดการสุขภาพ
และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
5.ประเมินความเข้าใจและติดตามการ
ดาเนินการของทีมงาน

ผู้ปุวย
เบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงใน
ชุมชนหมู่ 1
-5 ตาบลบาง
กระสอ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
คุณสุรพงษ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 1
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์ด้านปฐมภูมิ
1.สร้างความเข้มแข็งในชุมชนใน
การดูแลผู้ปุวย NCD
2.พัฒนาศักยภาพของ PMC/รพ.
สต.และภาคีเครือข่ายในการดูแล
ผู้ปุวย NCD และส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย

แผนงาน
1.พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อให้ผู้ปุวย
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว1.1.
จัดระบบการให้บริการของห้องตรวจให้
ชัดเจน แยกประเภทผู้ปุวยนัดและผู้ปุวย
ทั่วไป ผู้ปุวยช่องทางด่วน/สูงอายุ
1.2.ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการให้ทราบ
เป็นระยะๆ
1.3.ผู้ปุวยที่เรียกตรวจไม่พบจะเรียกซ้าทุก
15 นาที
1.4.ผู้ปุวยนัดและมีเจาะเลือดแนะนาเจาะ
เลือดล่วงหน้าก่อนวันนัด
1.5.กรณี OPD card ล่าช้า ถ้าไม่
จาเป็นต้องใช้ประวัติเดิม จะให้ตรวจก่อน
1.6.จัดเจ้าหน้าที่ อส.รพ.คอยให้คาแนะนา
แก่ผู้รับบริการ
1.7.ให้คาแนะนาในกานดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อปูองกันการเจ็บปุวย
1.8.ให้คาแนะนากรณีเจ็บปุวยเล็กๆน้อยๆ
ให้ใช้บริการสถานพยาบาลใกล้บ้าน

ทุกวัน

1.ระยะเวลารอคอย
2.อัตราความพึงพอใจ

น้อยกว่าหรือ ต.ค.62เท่ากับ120 ก.ย.63
นาที
≥ 80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

PMC

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 1
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
1.ลดความแออัดในโรงพยาบาล 2.ลดความแออัด (ส่งผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง รักษาต่อรพ.สต.ใกล้บ้าน)
บริการ
2.1.ชี้แจงข้อตกลงร่วมกันระหว่าง รพ.สต.
ในเครือข่ายกับโรงพยาบาลในการรับ
ผู้ปุวยรักษาต่อ
2.2.ชี้แจงแพทย์ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
นโยบายลดความแออัดและแนวปฏิบัติใน
การส่งต่อ ขอความร่วมมือเพื่อส่งผู้ปุวย
2.3.พยาบาลคัดกรองผู้ปุวย เบาหวาน
ความดันโลหิตสูงและไขมัน ที่ควบคุมโรค
ได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
2.4 พยาบาลอธิบาย/แนะนาผู้ปุวยที่จะส่ง
รักษาต่อ รพ.สต. ใกล้บ้านและผู้ปุวย
ยินยอม
2.5แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาส่งผู้ปุวย
2.6 สรุป ติดตามผลประเมินผลทุก๓เดือน

ราย

- อัตราการส่งกลับ

≥ 30%

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

PMC

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 1
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
3.โครงการ ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
3.1 คัดกรองผู้ปุวยที่มีปัญหา ควบคุมโรค
ไม่ได้ พบนักสุขศึกษา โภชนาการ เพื่อให้
ความรู้ คาแนะนาการปฏิบัติตัว
3.2 ผู้ปุวยที่ควบคุมโรคไม่ได้ มี
ภาวะแทรกซ้อนส่งตรวจแพทย์เฉพาะทาง
3.3 ผู้ปุวยรายใหม่ส่งพบนัก สุขศึกษา
ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว
3.4 ผู้ปุวยเบาหวานส่งตรวจ ตา ไต เท้า ปี
ละครั้ง ตามเกณฑ์

ด้าน Internal process
ยุทธศาสตร์ด้านบริการทุติยภูมิ
และตติยภูมิ
พัฒนาคุณภาพบริการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย

4.เฝูาระวังความเสี่ยงทางคลินิก
4.1 ทบทวนแนวปฏิบัติในการประเมินคัด
กรองผู้ปุวย
4.2 จัดพยาบาลคัดกรองสาหรับผู้ปุวย
ช่องทางด่วน/ผู้ปุวยหนัก
4.3 พยาบาลหัวหน้าเวรประเมิน

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ราย
- อัตราผู้ปุวย DM,HT พบนักโภชนาการ

ราย

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

≥ 80%

ต.ค.62ก.ย.63

PMC

- อัตราผู้ปุวยรายใหม่
พบนักโภชนาการ
- อัตราผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจ
ตา ไต เท้า

≥ 80%

ต.ค.62ก.ย.63

PMC

- อัตราผู้ปุวยอาการทรุดลง
ได้รับการแก้ไขทันเวลา

≥ 80%

ต.ค.62ก.ย.63

PMC

≥ 80%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 1
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)

ด้าน Leaning Growth
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
1. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากร
2. เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ

ผู้ปุวยและส่งตรวจตามความเร่งด่วน
4.4 ถ้ามีผู้ปุวยอาการทรุดลงขณะรอตรวจ
หัวหน้าเวรเขียนใบอุบัติการณ์และนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาหาแนวทางแก้ไข
ปูองกันการเกิดซ้า
4.5 จัดโซนรอตรวจสาหรับผู้ปุวยที่ต้อง
เฝูาระวังอาการให้สามารถมองเห็นผู้ปุวย
ได้ชัดเจน
4.6 ปิดปูายบอกอาการที่ผู้ปุวยต้องแจ้ง
พยาบาลทันทีที่มีอาการ เพื่อปูองกัน
อันตรายถึงชีวิต
4.7 ดับเบิ้ลเช็ค OPD card ใบสั่งยา และ
ตัวผู้ปุวยให้ตรงกันการ
ตรวจรักษาผิดคน
5. พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจใน
การทางาน
5.1 จัดให้ได้รับการอบรมเสริมทักษะใน
การดูแลผู้ปุวยตามความเหมาะสม

- อุบัติการณ์ตรวจรักษาผิดคน

1 ครั้ง/ปี

- อัตราการฝึกอบรมตาม
Training need

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

0

ต.ค.62ก.ย.63

PMC

≥80%

ต.ค.62ก.ย.63

PMC

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 1
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

5.2 ส่งเสริมการเรียนรู้/อบรมอย่างทั่วถึง
5.3 จัดบุคลากรปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมและความถนัด
5.4 ให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา
5.5 จัดของเยี่ยมเมื่อมีการเจ็บปุวยต้อง
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล

ด้าน Financial
ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน เพิ่ม
รายรับจากการให้บริการi

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
6.1 บันทึกข้อมูลผู้ปุวยในเวชระเบียนให้
ครบถ้วน สมบูรณ์
6.2 ลงข้อมูลการทาหัตถการต่างๆได้
ครบถ้วน
6.3 ตรวจสอบการชาระค่าบริการต่างๆ
ของผู้ปุวยให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน

ทุกคน

1. อัตราการลงข้อมูลใน OPD card
ครบถ้วน

≥80%

2. อัตราการลงข้อมูลหัตถการครบถ้วน

≥80%

ต.ค.62ก.ย.63

PMC

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 2
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ยุทธศาสตร์
C.1.สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย

แผนงาน
1. คัดกรองความเสี่ยงประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และ
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว

8,673 คน

- ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง

90

ตค.62-กย
63

2. คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง และส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง Cup พระนั่งเกล้า

3,011 คน

- ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงใน Cup รพ.พระนั่ง
เกล้า ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

100

มค.63-กค
63

3. โครงการชะลอไตเสื่อมระยะ 2,3 ใน
ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในคลินิก
PMC โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี 2563
4. คัดกรองมะเร็งเต้านมผู้หญิงอายุ 30-70
ปี
5. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกผู้หญิงอายุ
30-60 ปี
6. คัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ประชากร
อายุ 50-70 ปี

400 คน

- ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในคลินิก PMC รพ.พระนั่ง
เกล้า เข้าโครงการชะลอไตเสื่อม
- ร้อยละของผู้หญิงอายุ 30-70 ปี ได้รับ
การคัดกรองมะเร็งเต้านม
- ร้อยละของผู้หญิงอายุ 30-70 ปี ได้รับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ร้อยละของประชากร อายุ 50-70 ปี
ได้รับการคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่

100

ตค.62-กย
63

50

ตค.62-กย
63
ตค.62-กย
63
ตค.62-กย
63

4,687 คน
3,662 คน
4,543 คน

20
10

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- อรุณ กาเนิด
มณี
- วรรณา สาลี
วรรณ

√

√

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 3
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบบริการการดูแล
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่า
เทียม
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
HHC ที่เชื่อมโยงจากสถาน
บริการสู่ชุมชน
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

แผนงาน คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

ผู้รับบริการ
ที่มีอายุ 70
1. คัดกรอง ภาวะสุขภาพและแก้ไขปัญหา ปีขึ้นไป ที่
การเจ็บปุวย
เข้ารับ
บริการที่
2. คัดกรอง ADL
ห้องตรวจ
PMC
3 .คัดกรองภาวะซึมเศร้า

1. ผู้รับบริการ ที่อยู่ในเขตอาเภอเมือง
ได้รับการบริการ ร้อยละ 80

4. คัดกรองข้อเข่าเสื่อม

4. ผู้รับบริการได้รับการคัดกรอง ข้อเข่า
เสื่อม ร้อยละ 70

5. ส่งเยี่ยมบ้านในรายที่ต้องการสนับสนุน
การดูแลที่บ้าน
6. การพัฒนากาย ใจ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
7. สนับสนุนคู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ผู้ที่สมัครใจ
เข้าคลินิก

2. ผู้รับบริการได้รับการคัดกรอง ADL
ร้อยละ 80
3. ผู้รับบริการได้รับการคัดกรอง
ซึมเศร้า ร้อยละ 70

5. มีการส่งต่อผู้รับบริการติดบ้านติด
เตียง ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ร้อย
ละ 90
6. ผู้รับบริการมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตามสภาพปัญหา ร้อยละ 50

1 คลินิก /
1 รพ.

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- นางยุพา
สุทธิมนัส
- นางวาสนา
อุดมศรีโยธิน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 3
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนา ด้านสุขภาพและมี
แนวทางใน การดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง
2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับ
การดูแล ไม่ถูกทอดทิ้ง

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
1. จัดประชุมชี้แจงการดาเนินงาน LTC
2. สารวจผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลระยะยาว LTC
3. จัดทา Care Plan ร่วมกันโดย CM
และ CG
4. จัดบริการการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ตาม
Care Plan โดย CM และ CG และทีม
หมอครอบครัว
5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดูแล
CG
6. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน

กลุ่มติดบ้าน - ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ
และติดเตียง ผูด้ ้อยโอกาสได้รับการดูแลระยะยาว
จานวน 78 LTCไมน้อยกว่าร้อยละ 90
ราย

ผู้สูงอายุ
พ.ค.62ผู้พิการ
มิ.ย.63
ผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่หมู่
1-5 ที่ต้อง
ได้รับการ
ดูแลระยะ
ยาว LTC

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

321,000

ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

- นางยุพา
สุทธิมนัส
- นส.วรนุช วิรี
ยานุรักษ์นคร
- นางวาสนา
อุดมศรีโยธิน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 3
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
IP1 พัฒนาศักยภาพการบริการ
1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
และการคัดกรอง Geriatric
Syndromes
2. มีระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และทั่วถึง
3. มีระบบการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
4. ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน
คุณภาพชีวิต และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

แผนงานการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนและเครือข่าย การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ(Aging Manager)
1.ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง
1.1 ADL
1.2 เบาหวาน
1.3 ความดันโลหิตสูง
1.4 สุขภาพช่องปาก
1.5 สายตา และตาต้อกระจก
1.6 ภาวะหกล้ม
1.7 สมรรถภาพสมอง
1.8 การกลั้นปัสสาวะ
1.9 การนอนไม่หลับ
1.10 ภาวะซึมเศร้า
1.11 ข้อเข่าเสื่อม
1.12 การประเมินคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ 75%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

1. ร้อยละ ๗๕ ของผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน
ภาวะสุขภาพครบถ้วนตามเกณฑ์

1. ประชากร ต.ค.62ผู้สูงอายุ
ก.ย.63
สุขภาพดี
มากกว่าร้อย
ละ 75

√

2. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐมีการปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่ง
อานวยความสะดวกให้คนพิการ/
ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

2. ประชากร
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ดี มากกว่า
ร้อยละ 70

√

ผู้รับผิดชอบ

- นางยุพา
สุทธิมนัส
- นางวาสนา
อุดมศรีโยธิน
- น.ส.วรนุช วิ
ริยานุรักษ์นคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลชุมชน 3
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต
(หน่วยนับ)

5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน

2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีการ
ปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอานวยความ
สะดวกให้คนพิการ/ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้
3. บันทึกข้อมูลใน SPECAIL PP และ
โปรแกรม MyPCU
4. สนับสนุนการจัดระบบบริการผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพและ สามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง ของ รพท./รพช./รพ.
สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน
5. จัดประเภทของผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่ม 1 ติดสังคม
- กลุ่ม 2 ติดบ้าน
- กลุ่ม 3 ติดเตียง
6. จัดบริการทีมหมอครอบครัวให้บริการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในกลุ่มติดบ้าน/ติด
เตียง
7. จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

√

ผู้รับผิดชอบ
- นางยุพา
สุทธิมนัส
- นางวาสนา
อุดมศรีโยธิน
- น.ส.วรนุช วิ
ริยานุรักษ์นคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลยาเสพติดในชุมชน
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์
C.1 สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว

แผนงาน/โครงการ
1. ด้านการส่งเสริมป้องกัน
1.1 บูรณาการร่วมกับโรงเรียนดาเนินการ
โครงการ To Be Number One อย่าง
ต่อเนื่อง
1.2 รณรงค์สร้างความรู้ให้ประชาชนและ
เยาวชน เรื่องโทษของยาเสพติด
1.3 สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ชุมชนตามกลไกประชารัฐ

นักเรียน
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยม
มัธยมศึกษา ศึกษาตอนปลาย
ตอนปลาย
ทุกคน
โรงเรียน
อนุราช
ประสิทธิ์

โรงเรียน
อนุราช
ประสิทธิ์

ปี
การศึกษา
2563

-

-

โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

- คุณสุกัญญา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลยาเสพติดในชุมชน
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2. ด้านการคัดกรอง บาบัดฟื้นฟูและ
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2.1 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการค้นหา
เป็นกลไกประชารัฐ

2.2 ดาเนินการคัดกรองบาบัดฟื้นฟูและ
ติดตามผู้ปุวยยาเสพติด
2.3 กากับดูแลมาตรฐานของหน่วยบริการ
ภาคีเครือข่าย เป็นต้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
2,300 คน - ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกคน

ผู้ปุวยยาเสพ - ร้อยละ 80 ของผู้ปุวย
ติดทุกรายได้ ยาเสพติดได้รับการติดตามเยี่ยม
รับการ
ติดตามเยี่ยม

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
โรงเรียน
ปี
อนุราช
การศึกษา
ประสิทธิ์, วัด 2563
แจ้งสิริ
สัมพันธ์, วัด
แคนอก และ
โรงเรียน
ธัมมศิริ
พื้นที่หมู่ 1-5
ต.บางกระ
สอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

-

-

ไม่ใช้
งบ

ผู้รับผิดชอบ
- คุณสุกัญญา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการพยาบาลยาเสพติดในชุมชน
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
(Harm Reducation)
3.1 การให้ความรู้
3.2 ประเมินความเสี่ยงในการปูองกันติด
เชื้อ HIV/AIDS/STI
3.3 ร่วมการจัดบริการจัดตั้งชุมชน สีขาว
ตามบริบทพื้นที่
การกากับติดตาม
มีการจัดตั้งหน่วยงานยาเสพติดในรพศ.
ใช้กลไกประชารัฐ
ร่วมกับคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯระดับ
จังหวัดกากับดูแลผู้ปุวยยาเสพติดในระบบ
บาบัด
รับและส่งต่อพร้อมให้คาปรึกษา
ขั้นสรุป
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการดาเนินงาน
นาเสนอผู้บริหาร

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ผู้ปุวย/กลุ่ม - ร้อยละ 92 ของผู้ปุวยยาเสพติด/กลุ่ม
เสี่ยงทุกคน เสีย่ งทุกคนได้รับความรู้และประเมิน
ความเสี่ยงในการปูองกันติดเชื้อ
HIV/AIDS/STI

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
ประชาชน
พ.ย.62ทุกคนที่ปุวย ก.ย.63
ด้วยยาเสพ
ติดในพื้นที่
หมู่ 1-5
ชุมชน
ต.บางกระ
สอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

-

-

งบ
มูลนิธิ
ฟูาสีรุ้ง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานควบคุม ป้องกันโรค และระบาดวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Customer
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกาจัดลูกน้า
ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้วย
มาตรการ ๓ เก็บบวก ๕ ส.
2. ลดการแพร่ระบาดของโรคที่
นาโดยยุงลาย ได้แก่ไข้เลือดออก
และโรคซิก้า,โรคชิกุลคุนย่า
3. ลดอุบัติการณ์การเจ็บปุวย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
โครงงาน
เฝูาระวังลดการระบาดของโรคนาโดย
ยุงลายในพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. เฝูาระวังโรคติดต่อ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
หมู่ 1-5
- จานวนที่พบแหล่งแพร่กระจ่ายเชื้อโรค ร้อยละของ
บางกระสอ ลดลง
ผูป้ ุวยได้การ
ควบคุมและ
เฝูาระวังตาม
มาตรฐานที่
กาหนด
ตค.62-กย.
63

2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้

มีค.-กย.63

3. ประสานงาน

ตค.62-กย.
63

4. กาจัดแหล่ง ใส่ทรายทีมีฟอส และพ่น
สารเคมี

ตค.62-กย.
63

5. สรุปผล

กย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

อปท

ผู้รับผิดชอบ
- งานควบคุม
ป้องกันโรค

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานควบคุม ป้องกันโรค และระบาดวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย
2. เฝูาระวังคุณภาพน้าทิ้งให้ได้
มาตรฐาน
3. ประชาชนทั่วไป/ผู้ปุวย ได้ดื่ม
น้าสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค
กิจกรรม
1. สารวจร้านอาหารในโรงพยาบาล/
ชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. จัดให้มีการตรวจตัวอย่างภาคสนาม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ร้านค้าใน
- ร้อยละของร้านอาหาร และตัวอย่าง
โรงพยาบาล อาหารผ่านเกณฑ์
และในพื้นที่
หมู่ 1-5
- ร้อยละของน้าดื่ม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
1. ทุกร้านที่
ร่วมโครงการ
2. พื้นที่ใน พค.63
รพ.พระนั่ง
เกล้า
ตค.-กย.63

3. เก็บส่งกรวดน้าดื่มในโรงพยาบาล

ตค.-กย.63

4. จัดให้มีการสุ่มตรวจอาหารตัวอย่าง

มิย.-กค.63

5. ติดตามประเมินผล

สค.63

6. สรุปผล

กย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

√

ผู้รับผิดชอบ

อปท. - งานควบคุม
ป้องกันโรค

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานควบคุม ป้องกันโรค และระบาดวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
1. เฝูาระวังคุณภาพน้าทิ้งให้ได้
มาตรฐาน
2. ประชาชนทั่วไป/ผู้ปุวย
ปลอดภัย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงานน้าเสีย
กิจกรรม
1. เฝูาระวังคุณภาพน้าเสีย/น้าทิ้งให้ได้
มาตรฐาน
2. เก็บน้าเสียส่งตรวจ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ระบบน้าเสีย น้าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ใน รพ.พระ
นั่งเกล้า
จานวน 2
ระบบ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ระบบน้าเสีย
√
รพ.พระนั่ง
เกล้าผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ตค.62-กย.
63
ตค.62-กย.
63

ผู้รับผิดชอบ
- งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานควบคุม ป้องกันโรค และระบาดวิทยา
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงานโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า
และโรค อื่นๆ
กิจกรรม
1.เฝูาระวังติดตามสถานการณ์ เช่น อีโบ
ล่า,โคโรน่าไวรัส HFM

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
พื้นที่หมู่ 1- ผู้ปุวยทุกรายได้รับสอบสวน/ควบคุม
5 บางกระ ปูองกันโรค และการดูแลรักษาด้วย
สอ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ร้อยละของ
√
ผู้ปุวยได้การ
ควบคุมและ
เฝูาระวังตาม
มาตรฐานที่ ตค.62-กย.
กาหนด
63

2.สอบสวน/ควบคุมปูองกันโรค

ตค.62-กย.
63

3.ให้สุขศึกษา

ตค62-กย.
63

ผู้รับผิดชอบ
- งานควบคุม
ป้องกันโรค

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานบริการสุขภาพชุมชน
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Customer
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
- พัฒนาระบบการจัดการองค์
ความรู้เครือข่าย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยภาวะเรื่องการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยภาวะขั้นพื้นฐาน
- โครงการอบรมการพยาบาลปูองกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อในหน่วยบริการ
เครือข่าย รพ.พระนั่งเกล้า
- อาเภอที่มีระบบสุขภาพระดับอาเภอที่มี
ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
- โครงการคลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
เครือข่าย รพ.พระนั่งเกล้า.ปี 2563
- โครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. รพ.
สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
100 คน - ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบทดสอบผ่าน
70%
- ร้อยละของผู้ที่ผ่านการประเมินทักษะ
300 คน การฝึกปฏิบัติ
- ค่าเฉลี่ยการทดสอบความรู้ก่อน–หลัง
การอบรม
1-2 เรื่อง - คะแนนประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านการปูองกันควบคุมโรคติด
เชื้อในรพ.
4 ทีม
- รพ.สต. ที่มีระบบสุขภาพระดับอาเภอ
(พชอ) ที่เชื่องโยงระบบบริการปฐมภูมิ
28 แห่ง กับชุมชนและท้องถิ่น
- จานวน PCC ใน รพศ/รพท. อย่างน้อย
28 แห่ง 1 แห่ง
- ลดความแออัคในรพ.
- ต้นแบบการให้บริการสาธารณสุขเขต
เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิฯขึ้น
ทะเบียนกับ สปสช.
- ร้อยละหน่วยบรืการฯเครือข่ายผ่าน
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

90%

20,000

90%

90,000

80%

สปสช

80%

1 ล้าน

100%

-

-

-

100%

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานบริการสุขภาพชุมชน
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
เพิ่มรายรับ – ลดรายจ่าย
- พัฒนาระบบการลงข้อมูล
กิจกรรม (P&P)

- กิจกรรมติดตาม กากับ ผลการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมปูองกัน
และครบคุมโรคเครือข่ายโรงพยาบาลพระ
นั่งเกล้า

รพ.สต.28
แห่ง

- สถานพยาบาลเครือข่ายมีการ
ดาเนินการตามกิจกรรมตามชุดสิทธิ
ประโยชน์และรายงานกิจกรรมตามชุด
สิทธิประโยชน์และรายงาน

100%

- โครงการจัดตั้ง Data Centerที่ รพ.แม่
ข่าย (My PCU/My DATA)

รพ.สต.28
แห่ง

- สถานพยาบาลเครือข่ายมีการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลถูกต้อง ทันเวลา

100%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณเพ็ญศรี

30,000

- คุณเพ็ญศรี
- คุณสุวรรณี

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเบาหวานและความดันโลหิต
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
IP1 พัฒนาศักยภาพการบริการ
ผู้ป่วย
1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพของกลุ่มเปูาหมายให้เกิด
ทักษะในการดูแลและจัดการ
สุขภาพตนเองและครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง
1.เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้เข้าถึงการคัด
กรองภาวะแทรกซ้อนตาม
มาตรฐานการรักษา
2.เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงและครอบครัว
ได้รับการจัดการความรู้และ
ปูองกันภาวะแทรกซ้อนถูกต้อง
เหมาะสม
1. เพื่อให้ครอบครัวเปูาหมายมี
ความรู้ในการจัดการภาวะ
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปุวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงและแกน
นาสุขภาพ
ปี2563
2. โครงการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงโดยผู้จัดการรายกรณี

3. โครงการครอบครัวจัดการสุขภาพดูแล
โรคเรื้อรัง

100 คน

100 คน

50
ครอบครัว

- อัตราของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงปุวยเป็นผู้ปุวยรายใหม่

ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน
-ตรวจตา
-ตรวจเท้า
-ตรวจไต
-ประเมินCVD Risk
- ร้อยละของครอบครัวจัดการสุขภาพ
ได้รับการจัดการความรู้

ไม่เกินร้อย
ละ5

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ตค.62ก.ย.63

/

/

- คุณสุรพงษ์

ต.ค.62กย.63

/

/

- คุณสุรพงษ์

ตค.62กย.63

/

/

- คุณสุรพงษ์

70%
100%
100%
100%
80%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเยี่ยมดูแลผู้ป่วยและครอบครัวต่อเนื่องที่บ้าน ( HOME HEALTH CARE )
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์
สร้างเสริมความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม ให้เกิดการดูแล
รักษาผู้ปุวยแบบองค์รวมทั้ง
ทางด้านกาย จิตและสังคม (
Holistis Care ) มีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหาสุภาพ
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง(self
care) ทั้งทางด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริม และ
การปูองกันโรค

- เยี่ยมดูแลผู้ปุวยและครอบครัวต่อเนื่องที่
บ้าน ( HOME HEALTH CARE )
1. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง,เบาหวาน ที่มีภาวะเสี่ยงหรือ
มีภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดทาง
สมอง ผู้ปุวยอัมพาตอัมพฤกษ์ ผู้ปุวยโรค
ไตและมีภาวะต้องล้างไตที่บ้าน,ผู้ปุวย
มะเร็ง และการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย
( Palliative care )
2. ผู้มีอุปการคุณของ รพ.
3. ผู้ปุวยอื่นๆที่แพทย์เห็นสมควร

- ร้อยละ 80 ผู้ปุวยได้รับการเยี่ยมและ
ส่งต่อรักษาให้ถูกต้อง

ผู้ปุวยใน
พื้นที่เขต
เมือง วันละ
๕-๖ ราย

ตค.62กย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

-

-

งบ
เทศ
บาล
นคร
นนท
บุรี

ผู้รับผิดชอบ

- ธีรนุช
ชละเอม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเยี่ยมดูแลผู้ป่วยและครอบครัวต่อเนื่องที่บ้าน ( HOME HEALTH CARE )
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต
(หน่วยนับ)

3. ติดอาวุธทางปัญญา
(Empowerment ) ให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชน
สามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่องที่บ้าน
4. เพื่อลดการพึ่งพาสถานบริการ
สาธารณสุข
5. เพื่อลดความแออัดใน รพ.
6. ภาวะสุขภาพจิตของ
ประชาชนจะดีขึ้นโดยเฉพาะได้
ใกล้ชิดครอบ
ครัวในยามเจ็บปุวย โดยทีม
สุขภาพจะดูแลรักษาให้อย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานรักษาพยาบาลชุมชนวัดแคนอก
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม ใน
การดูแลสุขภาพ ให้ได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

- โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนวัดแค ผู้รับ
นอก เครือข่ายโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
บริการได้รับ
การดูแล
สุขภาพ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
รวดเร็ว
และ
ปลอดภัย

(ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.
พระนั่งเกล้า ม.๑ - ๕ ต. บางกระสอ
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาล อย่างถูกต้อง เหมาะสม
รวดเร็ว และปลอดภัย และสามารถ
ส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที)

ร้อยละ 90

ตค.62กย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

-

-

ผู้รับผิดชอบ

- ธีรนุช
ชละเอม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานรักษาพยาบาลชุมชนหน่วยคัดกรอง
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์
ผู้รับบริการได้รับการดูแลจากทีม
สุขภาพ อย่างถูกต้อง เหมาะสม
รวดเร็ว และปลอดภัย

1. เป็นการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า
2. เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ
3. เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและหน่วยงานอื่น

ผู้รับบริการ
ทุกคนได้รับ
การดูแล
รักษาพยาบ
าลเบื้องต้น

- ร้อยละ 100 ที่หน่วยงานราชการขอรับ ผู้รับบริการ ตค.62การสนับสนุน
ทุกคนได้รับ กย.63
การดูแล
รักษาพยาบา
ลเบื้องต้น

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

- ธีรนุช
ชละเอม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง COC
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
C1 สร้างความเข้มแข็ง
ในด้าน
การพัฒนาระบบการส่งต่อและ
เชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้านทั้งจังหวัด
นนทบุรี

วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาการใช้
โปรแกรม SMART COC

1.พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลการดูแล
เจ้าหน้าที่
ต่อเนื่องที่บ้านในหน่วยบริการสาธารณสุข สาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี ปี 2563
ทุกระดับ
ทุกสังกัด

- กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
สาธารณสุขทุกระดับ ทุกสังกัด จังหวัด
นนทบุรี สามารถใช้โปรแกรม SMART
COC

ร้อยละ 80

1.1 กิจกรรมติดตามการใช้โปรแกรม
SMART COC ในหน่วยงานโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- IPD 30 หน่วย
- OPD 5 หน่วย(คลินิก pain)
- กายภาพบาบัด 1 หน่วย

จนท.

ร้อยละ 80

1.2 กิจกรรมติดตามการใช้โปรแกรม
SMART COC
ทุกสังกัดใน จ.นนทบุรี
- เครือข่าย 28 แห่ง
- รพ.สต 78 แห่ง
- อื่นๆ ทรวงอก, ศรีธัญญา

จนท.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

นส.ฉวีวรรณ
เฟื่องมารยาท
(ร่วมกลุ่มการ)
(ร่วม สสอ.)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง COC
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
C1 สร้างความเข้มแข็ง
ในด้าน
การพัฒนาระบบการส่งต่อและ
เชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้านทั้งจังหวัด
นนทบุรี

วัตถุประสงค์
-วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้พัฒนาการใช้
โปรแกรม SMART COC

1.3 ติดตามข้อมูลการส่งต่อเพื่อดูแล
ต่อเนื่องจากรายงาน
โปรแกรม Smart COC

เคสทั้งหมด

อัตราการส่งเคสทุกโรคที่กาหนด

ร้อยละ 100

เยี่ยมติดตาม 1. อัตราการตอบกลับ

ร้อยละ 80

เยี่ยมใน 14
วัน

2. อัตราการเยี่ยมภายใน 14 วัน

ร้อยละ 80

ภาวะแทรก
ซ้อน

3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน

< ร้อยละ 5

ควบคุมได้

4. อัตราผู้ปุวยสามารถควบคุมโรค /ดูแล ร้อยละ 80
ตนเอง

เคสระดับ
3,4

5. อัตราการส่งข้อมูลผู้ปุวยระดับ3,4 ถึง ร้อยละ 100
ปลายทางใน5วัน

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

นส.ฉวีวรรณ
เฟื่องมารยาท
(ร่วมกลุ่มการ)
(ร่วม สสอ.)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง COC
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
C2 สร้างความเข้มแข็ง
ในด้าน
การพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านทั้งจังหวัด
นนทบุรี

1.พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน โดยกาหนดกลุ่มโรคที่สาคัญ
ตาม PCT/Service Plan
ของจังหวัดนนทบุรี

1.1 กาหนดกลุ่มเปูาหมายตาม
PCT/Service Plan
PCT- Stroke,STEMI
- Palliative Care
วัตถุประสงค์
- แม่และเด็ก (ผตร.)
-วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ SP - สาขาโรคหัวใจ,โรคไต
ได้พัฒนาการใช้
-. โรคมะเร็ง,จักษุวิทยา
โปรแกรม SMART COC
- สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ดูแลผู้ปุวยอย่างมีคุณภาพ
1.2 มี CPG การดูแลผู้ปุวยแบบเดียวกัน
ทั้งจังหวัด แบ่งการดูแลตามระดับ ตั้งแต่
ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ

หน่วย
บริการ
ทุกระดับ
ทุกสังกัด

- กลุ่มเปูาหมายPCT/Service Plan

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

นส.ฉวีวรรณ
เฟื่องมารยาท
(ร่วมกลุ่มการ)
(ร่วม สสอ.)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง COC
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
C2 สร้างความเข้มแข็ง
ในด้าน
การพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านทั้งจังหวัด
นนทบุรี

วัตถุประสงค์
-วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้พัฒนาการใช้
โปรแกรม SMART COC
ดูแลผู้ปุวยอย่างมีคุณภาพ

3.พัฒนาระบบการวางแผนจาหน่าย
กลุ่มโรค
ระหว่างสหวิชาชีพในเคสระดับ 3, ระดับ สาคัญ
4
ระดับ 3,4
ที่ส่งข้อมูลเคสเข้าโปรแกรม Smart COC
ตามกลุ่มโรคและระดับการดูแลที่สาคัญใน
PCT/Service Plan
- Stroke
- STEMI
- Palliative Care
- อื่นๆ

กลุ่มโรคสาคัญ
ระดับ 3,4

ร้อยละ100

1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน

< ร้อยละ 5

2. อัตราผู้ปุวยสามารถควบคุมโรค /ดูแล
ตนเอง
ร้อยละ 80

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

นส.ฉวีวรรณ
เฟื่องมารยาท
(เลขา PCT/SP
จากกลุ่มการฯ
และ สสจ
นนท์)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง COC
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
C 3.สร้างความเข้มแข็งในด้าน
การพัฒนาระบบการส่งต่อและ
เชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้านลงสู่คลินิกหมอ
ครอบครัว (PCC Links) ใน
จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาการใช้
โปรแกรม PCC Links
หมายเหคุ: ปี งปม 2562 ไม่
สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
การใช้โปรแกรมหลากหลาย ใน
จ.นนทบุรี

พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมหมอ
ครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ปี 2562

1. อบรมการใช้โปรแกรม PCC Links ทุก
PCC ของจังหวัดนนทบุรี

2. กิจกรรมติดตามการใช้โปรแกรม PCC
Links
ทุกแห่ง จังหวัดนนทบุรี

หน่วย
บริการ
ทุกระดับ
ทุกสังกัด

- PCC ทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี
สามารถใช้โปรแกรม PCC Links ได้

- กลุ่มเจ้าหน้าที่ของ PCC เครือข่าย รพ.
พนก และทุก รพ.สต ในจังหวัดนนทบุรี
สามารถใช้โปรแกรม PCC Links ได้

-

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

นส.ฉวีวรรณ
เฟื่องมารยาท
(ร่วม สสจ.)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
งานอนามัยโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีการ
เจริญเติบโตสูงดี สมส่วนตามวัย
2. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในการเฝูาระวัง
สุขภาพตนเอง ผ่านการเรียนรู้
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้

1. โครงการสร้างสุขภาพปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เด็กวัยเรียน ลดอ้วน ลดโรค
ประจาปี 2563
1.1 เฝูาระวังภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วน / ชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูงประเมินผลเทอมละ
1 ครั้ง
1.2 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุ่มเด็กที่มีภาวะอ้วน ด้วยหลัก 3 อ. ตาม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2 รร.
ร้อยละ ๑๐๐
2. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่ม
60 คน
อ้วนและอ้วนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
(รร.วัดแจ้งศิ 80
ริสัมพันธ์ , ผลผลิต
รร.วัดแค
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นอก )
ผลลัพธ์
- ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2 รร.
60 คน

>70%
>70%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณวชิรา
ภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
งานอนามัยโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์ :
เฝูาระวังภาวะสุขภาพสายตาใน
เด็กวัยเรียน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2. โครงการ “ เด็กไทย สายตาดี ”
ประจาปี 2563
- ให้บริการคัดกรองตรวจวัดสายตา
นักเรียน ชั้น ป.1
- ร่วมกับ service plan สาขาจักษุให้
การบริการส่งต่อและตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่นตาในรายที่ต้องรับการแก้ไข

เป้าหมาย
ผลผลิต
(หน่วยนับ)
นร.ชั้น ป.
1 .ในเขต
รพ.พระนั่ง
เกล้า
4 รร.

ตัวชี้วัด
1 .ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการคัด
กรองร้อยละ 100
ผลผลิต
- จานวนผู้เข้าร่วมคัดกรอง นร.ชั้น ป.1
ผลลัพธ์
- จานวน นร.ที่ผิดปกติได้รับการส่งต่อ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
นร.ระดับชั้น
ป. 1 ทุกคน

100 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณวชิรา
ภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
งานอนามัยวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์
C1. สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง
และการส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย

1. โครงการสร้างเครือข่ายแกนนาเพื่อนใจ 50 คน
วัยรุ่น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๓
1.1 อบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในโรงเรียน ปี 2563
( รร.วัดแคนอก,รร.ธัมมสิริ,) นักเรียนชั้น
ประถม ๔

วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้
1.2 จัดอบรม เจ้าหน้าที่และแม่อาสา
ประชาชนมีความรู้ มีพฤติกรรม ต้นแบบเครือข่ายโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สุขภาพที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมใน ปี๒๕๖๓
การดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว
- เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
อย่างรอบด้าน
-ลดอัตราการตั้งครรภ์คลอดใน
วัยรุ่น

- ร้อยละของแกนนานักเรียนเข้าอบรม
มากว่าร้อยละ90
ผลผลิต
- จานวนของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์
- ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2 รร.
50 คน

>80%
>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณวาสนา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
งานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านการดูแล
สุขภาพ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนา
1. พัฒนาเด็กอายุ 0 – 5 ปี ให้
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคม
ในเชิงรุก
2. พัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลเด็กให้
มีทักษะในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครองในการเฝูาระวังและส่งเสริมให้
ลูกมีพัฒนาการสมวัย โดยฝึกทักษะการใช้
แบบประเมินและคู่มือเฝูาระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- จัดอบรม.ครู/ผู้ดูแล ศดล.และ ผปค.)ใน
เครือข่ายโรงพยาบาล พระนั่งเกล้า โดยใช้
เครื่องมือ DSPM

3 ศดล.
150 คน
(ครู/ผู้ดูแล
ศดล.และ
ผปค.)
ต.บางกระ
สอ

1 .ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อบรม
มากกว่าร้อยละนานักเรียนที่เข้าร่วม
อบรมร้อยละ 90
ผลผลิต
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์
- ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนเด็กที่พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
รักษา

3 ศดล.

>80%
>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณวาสนา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
งานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านการดูแล
สุขภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี มีการ
เจริญเติบโตสูงดี สมส่วน ตามวัย
2. เพื่อเฝูาระวังภาวะโภชนาการ
ในเด็กปฐมวัย

3. โครงการเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ประจาปี ๒๕๖๓
- เฝูาระวังภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพ คัด
กรองกลุ่มเสี่ยงภาวะโภชนาการ / ชั่ง
น้าหนักวัดส่วนสูงประเมินผลทุก ๓-๖
เดือน
- จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
- อบรม พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็กเรื่องการ
ส่งเสริมโภชนาการ
- บันทึกข้อมูล

4 ศดล.

60 คน

1. ร้อยละของ ศดล.ที่ได้รับการเฝูาระวัง
ภาวะโภชนาการ ร้อยละ 100
2. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
ดูแลเรื่องภาวะโภชนาการ ร้อยละ 70
ผลผลิต
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์
- ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4 ศดล.
60 คน

>80%
>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณวาสนา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ยุทธศาสตร์
C1. สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง
และการส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย

1. โครงการบูรณาการดาเนินงานส่งเสริม
พัฒนาการเด็กผ่านกระบวนการตาบลนม
แม่ปี ๒๕๖๒
- จัดกิจกรรม
Health Literacy แก่ อสม.และแกนนา
1.1 เรื่องการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์

วัตถุประสงค์
-วัตถุประสงค์: เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ มีพฤติกรรม 1.2 เรื่องการแนะนาหญิงตั้งครรภ์ฝาก
สุขภาพที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมใน ครรภ์ ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์
การดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว
1.3 การให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่หญิง
: เพื่อให้มีการฝากครรภ์ในช่วงที่ ตั้งครรภ์แก่ อสม.และแกนนาเพื่อลดทารก
เหมาะสม เพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ แรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐กรัม
ปลอดภัย
งานอนามัยแม่และเด็ก
1.4 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่ ชุมชน มากกว่า ๖ เดือน
และเด็ก

- ร้อยละของอสม.และแกนนาเข้าร่วม
กิจกรรม Health Literacy
ร้อยละ 100
100คน

100คน

100คน

100คน

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คุณรพิชา
- คุณรวีพ
ลาธิป

- ร้อยละของอสม.และแกนนาเข้าอบรม
ได้รับความรู้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน
12 สัปดาห์
- ร้อยละของอสม.และแกนนาเข้าอบรม
แนะนาหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ครบ 5
ครั้งตามเกณฑ์

100คน

- ร้อยละของอสม.และแกนนาเข้าอบรม
ความรู้เรื่องโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์
เพื่อลดทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม
- ร้อยละของอสม.และแกนนาเข้าอบรม
ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในชุมชน มากกว่า 6 เดือน

100คน

100คน

100คน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานสุขภาพจิตเวชและจิตเวช
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข็ม
แข็งในชุมชนการดูแลโรคเรื้อรัง
และส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การคัดกรองภาวะซึมเศร้า
2. เพื่อให้ได้รับการตรวจ วินิจฉัย
รักษา ให้ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้ปุวยซึมเศร้า/ผู้ปุวย
โรคจิตเข้าถึงบริการ
4. อัตราฆ่าตัวตายสาเร็จน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสน
ประชากร

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. การคัดกรองโรคซึมเศร้าในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
1.1 โรคเรื้อรัง (DM,HT,ไตวาย,หัวใจและ
หลอดเลือด,มะเร็ง)
1.2 กลุ่มอาการที่มีอาการทางกายเรื้อรัง
หลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้
1.3 กลุ่มผู้สูงอายุ
1.4 กลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าอย่างชัดเจน
1.5 กลุ่มที่ประสบกับการสูญเสียที่รุนแรง
มานาน
1.6 ผู้ที่มีปัญหาสุรา สารเสพติด
1.7 ผู้ปุวยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ประชากร - ประชากรกกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับการคัด
กรองภาวะ
ซึมเศร้า
จานวน
1,040 คน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
>90%

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานสุขภาพจิตเวชและจิตเวช
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
2. การเฝูาระวัง/การดูแลติดตามเยี่ยม
กลุ่มเสี่ยง/ - ผู้ปุวยโรคจิตเข้าถึงบริการ
บ้าน
กลุ่มปุวย
2.1 เพื่อให้ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ
ทางจิต
ในการดูแล
ได้รับการ - ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
2.2 เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือหาแหล่ง ติดตามดูแล
ประโยชน์ แหล่งสนับสนุนในการดูแลผู้
เยี่ยมบ้าน
พิการ
- อัตราฆ่าตัวตายสาเร็จ
2.3 เพื่อให้ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษา
ให้ถูกต้อง
2.4 เพื่อให้ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
>65%

ต.ค.62ก.ย.63

>60%

ต.ค.62ก.ย.63

<6.3 ต่อ
แสน
ประชากร

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
ยุทธศาสตร์
C1สร้างความเข็มแข็งในชุมชน
ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว

โครงการ
โครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ประจาปี ๒๕๖๓

139 คน

- ร้อยละ 80 ของ อสม.ได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรู้

อสม.129
คน
หมู่1-5
ตาบล
บางกระสอ
อาเภอเมือง
จังหวัด
นนทบุรี

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

-

-

ผู้รับผิดชอบ

- คุณภัทรา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 38,700 บาท

ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิต

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
1. สร้างความเข็มแข็งทางสังคม
อารมณ์/จิตใจในกลุ่มผู้ปุวยที่มี
แนวโน้มถูกทอดทิ้ง/ขาดคนดูแล
เพื่อให้สามารถดูแล เพื่อให้
สามารถดูแลตนเองได้อย่าง
เหมาะสมมีสุขภาวะทางสังคมที่ดี
มีที่พักอาศัยหลังแพทย์จาหน่าย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ด้าน Internal Process
- พัฒนาประสิทธิภาพการดูแล
และการเข้าถึงบริการทางสังคม
สงเคราะห์ในกลุ่มเปูาหมาย

แผนงาน
เยี่ยมบ้านผู้ปุวยที่มีแนวโน้มถูกทอดทิ้ง
- ประเมินความพร้อมครอบครัวและให้
การช่วยเหลือ
- ให้คาปรึกษาแนะนา ทางสังคม
เศรษฐกิจ จิตใจ
- แนะนาแหล่งบริการทางสังคม/ประสาน
ส่งต่อสถานสงเคราะห์
- จัดหากายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นนา
หลับไปให้ที่บ้าน เพื่อลดภาวะให้
ครอบครัว
กิจกรรม
- จัดให้เจ้าหน้าที่ขึ้นคัดกรองปัญหาที่
Ward
- จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ

- อัตราผู้ปุวยที่มีแนวโน้มถูกทอดทิ้ง
สามารถดูแลตนเองได้และมีที่พักพิงหลัง
แพทย์จาหน่าย

- จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการคัดกรองที่ตึก

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

85%

>10
ราย/เดือน

ผู้รับผิดชอบ

- ก.สังคม
เคราะห์

งบ
สธ.

- ก.สังคม
เคราะห์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
- เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน Financial
- เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ปุวย
ทางสังคมสงเคราะห์ที่มีความ
เสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลการใช้สิทธิ์
เพื่อให้สามารถร่วมจ่ายและให้
สิทธิ์แทนการเพิ่มรายได้ให้กับ
โรงพยาบาล

กิจกรรม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบอบรมกับ
หน่วยงานที่เปิดอบรมเกี่ยวกับทักษะต่าง
ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1. คัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ให้คาแนะนา
หญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวก่อน ANC และ
ส่งกลับไปใช้ตามสิทธิ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้/
ประสานนายจ้างเรื่องค่ารักษา
2. เยี่ยมผู้ปุวยที่ Ward ค้นหาปัญหาและ
ตรวจสอบเอกสารใช้สิทธิ์และประสาน
สิทธิ์ดาเนินการเรื่องสิทธิ์
3. ประสานติดต่อญาติ/นายจ้างและผู้ที่
สามารถให้การช่วยเหลือผู้ปุวย ในการ
ชาระค่ารักษาพยาบาลหรือการหาเอกสาร
ให้ผู้ปุวยใช้สิทธิแทนการอนุเคราะห์ได้
ทันเวลาแพทย์จาหน่าย

- อัตราเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมทาง
วิชาชีพและกฎหมายตาม Training
Needs

>70%

- อัตราต่างด้าวตั้งครรภ์ได้รับการคัด
กรองก่อน ANC

95%

- อัตราการร่วมจ่ายของผู้ปุวยขอ
อนุเคราะห์

>5%

- อัตราการใช้สิทธิ์แทนการอนุเคราะห์

>5%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ก.สังคม
เคราะห์

- ก.สังคม
เคราะห์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีได้รับการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ครบทั้ง
4 มิติ

- โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของ
องค์กรภาครัฐ/เอกชน และ/หรือ
ประชาชน

- สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการตามกลุ่ม เปูาหมาย

- โครงการประเมินความพึงพอใจในการ
ตรวจสุขภาพของผู้รับบริการ

> 10
- จานวนองค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ >
องค์กรและ/ 20 แห่ง
หรือ2,000
คน

> 10 องค์กร ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

√

คุณปิ่นปิลันธน์
คุณปิ่นประภา

คุณปิ่นปิลันธน์
คุณปิ่นประภา

1 ครั้ง/ปี

- ระดับพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80
ในแต่ละองค์กร

>80%

ต.ค.62ก.ย.63

-

- บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับ - โครงการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและ อักเสบชนิดบีในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
ลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคที่ หลังจากฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม
สามารถปูองกันได้

1 ครั้ง/ปี

-ร้อยละ80ของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงของ
รพ.ได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน
ไวรัสตับอักเสบบี

>80%

ส.ค.-ก.ย.
63

√

- บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับ - โครงการให้ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและ ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
ลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคที่
สามารถปูองกันได้
หมายเหตุ กลุ่มเสี่ยง คือ จนท.
รับใหม่/เก่าที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ณ
เวลาที่สารวจ

1 ครั้ง/ปี

-ร้อยละ80บุคลากรกลุ่มเสี่ยงของรพ.
ได้รับวัคซีนคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

>80%

ส.ค.-ก.ย.
63

√

คุณปิ่นปิลันธน์
คุณปิ่นประภา

คุณปิ่นปิลันธน์
คุณปิ่นประภา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
- บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและ
ลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคที่
สามารถปูองกันได้
- กลุ่มคนทางานมีสุขภาพดีและ
ได้รับการดูแลสุขภาพ,ลดอัตรา
เสี่ยงต่อการเป็นโรคจากการ
ทางานและโรคที่สามารถปูองกัน
ได้

- โครงการตรวจสุขภาพทั่วไปและส่งเสริม
สุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า

1 ครั้ง/ปี

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้าได้รับการตรวจสุขภาพ
(รวมจนท.ตรวจสุขภาพเอง/มีโรคประจาตัว
ทีF่ U ประจา)
- โครงการคัดกรองและตรวจสุขภาพใน
จานวน - พนักงานในสถานประกอบการและ
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ผู้ประกันตน บุคลากรในภาครัฐที่ขึ้นทะเบียน
พระนั่งเกล้า(ภาครัฐและเอกชน) ตาม
ผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไข
เข้าร่วมการคัดกรองและตรวจสุขภาพ
เพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2563 ร้อยละ5
พ.ศ.2558
- รายได้จากการคัดกรองและตรวจ
(ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล
สุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563
พระนั่งเกล้า
ร้อยละ 5
และรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2561)
(ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า
และรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5จากปี 2561)
- บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับ - โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
1 ครั้ง/ปี - จานวนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและ ได้แก่การตรวจสมรรถภาพปอด การได้ยิน
พนักงาน/ ได้รับการตรวจสุขภาพตาม
ลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคที่ และการมองเห็นในเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ความเสี่ยง
สามารถปูองกันได้
เสี่ยงจากการทางานในโรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า

80% ของ
จนท.รพ.
ทั้งหมด

เม.ย.-ส.ค.
63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

√

- จานวน เม.ย.63
ผู้ประกันตน

√

80% ของ ก.ย.63
จนท.รพ.ที่มี
ความเสี่ยง

√

ผู้รับผิดชอบ

- เงิน คุณปิ่นปิลันธน์
สวัสดิ คุณปิ่นประภา
การ
โรงพย
าบาล คุณสุเนตร
คุณมัชรียะ
คุณพฤกษชาติ

คุณปิ่นปิลันธน์
คุณปิ่นประภา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

ด้าน Customer
- แรงงานต่างด้าวได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัยและปูองกัน
โรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวสู่
คนไทยและต่างด้าวด้วยกันเอง

- โครงการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ที่มาขอรับการตรวจเพื่อต่อใบอนุญาต
ทางาน

แรงงานต่าง - แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติถูกต้อง
ด้าวที่
ตามกฎหมาย และมีที่อยู่นายจ้างใน
ต้องการ จังหวัดนนทบุรีได้รับการตรวจสุขภาพ
ตรวจ
สุขภาพเพื่อ
ทา
ใบอนุญาต
ต่างๆ

100%

ต.ค.62ก.ย.63

√

คุณแสงจันทร์
คุณสุเนตร
คุณณัฐธิดา
คุณนุชนาฎ

- สร้างความพึงพอใจให้แก่
นายจ้างและแรงงานต่างด้าว
ที่มารับบริการ

- โครงการประเมินความพึงพอใจของการ
ตรวจสุขภาพของนายจ้างและแรงงานต่าง
ด้าว

ระดับความ - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า/
พึงพอใจ เท่ากับร้อยละ 80
ร้อยละ 80

>80%

ต.ค.62ก.ย.63

-

คุณแสงจันทร์
คุณสุเนตร

- เพื่อเฝูาระวังโรคจากการ
ทางานในบุคลากรโรงพยาบาล

- โครงการคัดกรอง/เฝูาระวัง โรคจากการ
ทางานในบุคลากรของโรงพยาบาล(สรุป
ภาวะสุขภาพ/เจ็บปุวย/อุบัติเหตุของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

12 ครั้ง / ปี ต.ค.62ก.ย.63

-

คุณมนต์สินี
คุณสุเนตร

1 ครั้ง/ปี

- จานวนรายงานการบันทึกข้อมูลภาวะ
สุขภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 1 ครั้ง/
เดือน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
- ลดความเสี่ยงและปรับปรุงให้
โรงพยาบาลเป็นสถานที่ทางาน
น่าอยู่(สิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล)
-เพื่อเฝูาระวังผู้ปุวยโรค/การ
บาดเจ็บจากการทางานใน
สถานที่ทางาน
-เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาใน
โรงพยาบาลให้มีความสามารถ
เป็นแกนนาในการดูแลสุขภาพ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สภาพการทางานและความ
ต้องการด้านสุขภาพ
เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคแบบองค์รวมแก่
บุคลากรในโรงพยาบาลและ
ประชาชนวัยทางาน

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการสารวจและลดความเสี่ยงด้านอา
ชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาล

1 ครั้ง / ปี

- จานวนหน่วยงานที่ได้รับการสารวจ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม

100%

ส.ค.63

-

คุณมนต์สินี
คุณสุเนตร

โครงการคัดกรอง/เฝูาระวัง ผู้ปุวยโรค/
การบาดเจ็บจากการทางาน

1 ครั้ง/ปี

- จานวนรายงานการบันทึก ผู้ปุวยที่
ได้รับการคัดกรอง/ซักประวัติโรค/การ
บาดเจ็บจากการทางาน 1 ครั้ง/เดือน

12 ครั้ง/ ปี

ม.ค.-ธ.ค.
63

-

คุณสุเนตร
คุณมัชรียะ

-โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประจาหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

1 ครั้ง/ปี

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจา
หน่วยงานหรือตัวแทนอาสาสมัครอาชี
วอนามัยในโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี

1 ครั้ง/ปี

พ.ย.63

โครงการอบรมสร้างเสริมพลังอานาจ
(Empowerment) บุคลากรในการดูแล
สุขภาพตนเอง ของโรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า

1 ครั้ง/ปี

- บุคลากรโรงพยาบาลที่มีผลตรวจ
สุขภาพผิดปกติ

1 ครั้ง/ปี

เม.ย.-พ.ค.
63

√

-เงิน
สนับสนุน
จาก
สานักงาน
ประกันสัง
คม ใน
โครงการ
พัฒนา
คลินิกอา
ชีวเวช
ศาสตร์
สาหรับ
การบริการ
สุขภาพใน
โรงพยาบา
ล ปี
2563

คุณสุเนตร
คุณมนต์สินี

-คุณสุเนตร
-คุณณัฐธิดา
-คุณนุชนาฎ
-คุณมัชรียะ
-คุณพฤษชาติ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
- มีการให้บริการอย่างมี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานอาชีว
เวชกรรมโดยส่งบุคลากรเข้าอบรมใน
หลักสูตรต่างๆได้เเก่
1. หลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวช
ศาสตร์ปูองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 3
ปี
2. หลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน
สาหรับแพทย์ระยะสั้น 2 เดือน
3. หลักสูตรการพยาบาล
อาชีวอนามัยเฉพาะทาง 4 เดือน
4. หลักสูตรการพยาบาล
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร 60 ชั่วโมง
5. หลักสูตรปริญญาโททางด้านอาชีวอนา
มัย
6. หลักสูตรอบรมการใช้เครื่องมือทางอา
ชีวเวชศาสตร์
7. หลักสูตรเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 2 สัปดาห์
8. การประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งภายใน/
ภายนอกโรงพยาบาลฯ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
18ชม./คน/
ปี
(>3วัน/คน/
ปี)

- อัตราบุคลากรกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ได้เข้ารับการอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลตามเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
100 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ตาม
หลักสูตรที่
เปิดรับ
สมัคร

- เงิน
สนับสนุน
จาก
สานักงาน
ประกันสัง
คม ใน
โครงการ
พัฒนา
คลินิกอา
ชีวเวช
ศาสตร์
สาหรับ
การบริการ
สุขภาพใน
โรงพยาบา
ล ปี พ.ศ.
2563

√

ผู้รับผิดชอบ
คุณสุเนตร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)

ด้าน Financial
- เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

- โครงการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์
เครื่องมือด้านอาชีวสุขศาสตร์

1 ครั้ง/ปี

- เครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์/
เครื่องมือด้านอาชีวสุขศาสตร์เครื่อง
ชั่งน้าหนัก/เครื่องวัดความดันโลหิต
ฯลฯ สามารถตรวจวัดได้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน

1 ครั้ง/ปี

ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

√

ผู้รับผิดชอบ

คุณสุเนตร
คุณปิ่นประภา

คุณมนต์สินี

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning and Growth
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
-เพื่อบุคลากรมีความรู้ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
-เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทางาน

- เปิดรับสมัครบุคลากรและจ้างงาน/บรรจุ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับกรอบอัตรากาลัง โดยผ่าน
คณะกรรมการ HRD

ร้อยละ

- อัตราการสรรหาบุคลากรได้ตามแผน
HRD

≥60%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

/

/

ผู้รับผิดชอบ

- HRM
- HRM

- ร้อยละของการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรมาดารงตาแหน่งว่าง
ครบถ้วน

≥80%

/

/

- HRM/HRD

- วิเคราะห์ข้อมูลการลาออกและการคงอยู่
ของบุคลากร

ร้อยละ

-จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)

ระดับ

- อัตรากาลังขั้นต่าของ FTE

≥80%

- อัตราการคงอยู่ของบุคลากร

≥85%
- HRM/HRD

- ระดับความสาเร็จของการจัดทา
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ระดับ 5

/

/

- HRM/HRD

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning and Growth
กลยุทธ์ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในองค์กร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

- โครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่

1 ครั้งต่อปี

- อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การสื่อสารของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

≥80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

/

ผู้รับผิดชอบ

- HRM

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
2. เพื่อบุคลากรสามารถนา
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม / อบรม /
สัมมนา เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้ทั่วไป

1 ครั้ง/คน/
ปี

อัตราการฝึกอบรมตาม Training
Needs

- การประชุมภายในหน่วยงาน

12 ครั้งต่อปี อัตราการเข้าประชุม

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

≥90%

ต.ค.62ก.ย.63

- งานการเงิน
และบัญชี

≥90%

ต.ค.62ก.ย.63

- งานการเงิน
และบัญชี

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
สร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ เพิ่มรายได้ในงาน
บริการผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
บริการในกลุ่มผู้ปุวยที่สร้าง
รายได้ให้กับรพ.(ผู้ปุวยต้นสังกัด,
จ่ายเงินเอง)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- การสอบยันรายได้ของหน่วยงานต่าง ๆ จานวน
- อัตราเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
ก่อนเรียกเก็บรายได้
รายรับ (เงิน
- การตรวจสอบความถูกต้องใบสั่งยาก่อน UC)
เรียกเก็บรายได้

เพิ่มขึ้นจาก ต.ค.62ปี 2562 ≥ ก.ย.63
5%

- งานการเงิน
และบัญชี

- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายค้างชาระ ค่าLAB ,
X-RAY , ทันตกรรม (สิทธิเบิกจ่ายตรง
OPD) ทุกวัน

จานวน
- อัตราเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
รายรับ (เงิน
ปกส.)

เพิ่มขึ้นจาก ต.ค.62ปี 2562 ≥ ก.ย.63
5%

- งานการเงิน
และบัญชี

จานวน
- อัตราเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
รายรับ (เงิน
บารุง)

เพิ่มขึ้นจาก ต.ค.62ปี 2562 ≥ ก.ย.63
5%

- งานการเงิน
และบัญชี

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนา
ข้อมูลการรับจ่ายเงิน และผลการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผน และตัดสินใจ
ในการจ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพ
และทันเวลา

- มีการจัดทาบัญชีเกณฑ์คงค้างที่แสดงถึง
ผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของ รพ. ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา

12 ครั้งต่อปี - มีรายงานการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา

≥90%

ต.ค.62ก.ย.63

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- งานการเงิน
และบัญชี

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานพัสดุ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการพื้นที่ระบบสนับสนุน
บริการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ก.พัสดุ
1. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการจัดพื้นที่
ในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
(1) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไปกรณีต้องซื้อ
อะไหล่อุปกรณ์
- กรณีต้องซื้ออะไหล่อุปกรณ์
(2) ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ซ่อมแซม
ทั่วไป ไม่เปลี่ยนรูปแบบ ควรเสร็จภายใน
- กรณีมีรูปแบบควรเสร็จภายใน

12 งาน

- อัตราพื้นที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ได้รับการแก้ไขภายใน ปี 2562

>70%

- อัตราการซ่อมบารุงเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด

>75%

- อัตราการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน
เวลา

>70%

30 วัน
10 วัน
45 วัน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานพัสดุ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Internal Process
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
พื้นที่และระบบสนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างและ
การซ่อมบารุงเป็นไปรวดเร็วทัน
กาหนด

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามที่ส่วนกลางกาหนด

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
70 ครั้ง - อัตราการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

3. จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามแผนเงิน
- เงินงบประมาณ
- เงินงบค่าเสื่อม
- เงินบารุง
4. การทาแผนความต้องการใช้วัสดุของแต่
ละหน่วยงาน
- วัสดุการแพทย์
- วัสดุสานักงาน, งานบ้านงานครัว

- อัตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง

>80%

- อัตราของขาดสต๊อก
- อัตราของขาดสต๊อก

<5%
<5%

- อัตราการจัดซื้อได้ตามแผนความ
ต้องการใช้วัสดุ
- อัตราหน่วยงานที่ได้รับการซ่อมแซม
เสร็จตามกาหนด

>95%

1 แผ่น
1 แผ่น
1 แผ่น

ตามจานวนที่
เบิก
6. พัฒนาระบบซ่อมแซมอาคารสถานที่ ที่ ทุกหน่วยที่แจ้ง
หน่วยงานขออนุมัติมาให้แล้วเสร็จ
ซ่อม
ภายใน 45 วัน

ผู้รับผิดชอบ

- ก.พัสดุ
100%

5. จัดซื้อได้ตามแผนความต้องการใช้วัสดุ

เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

>80%

2. เผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้งที่ ทุกครั้งที่มีการ - อัตราการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อ/
มีการประมูล
ประมูลทาง จัดจ้างทุกครั้งที่มีการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์

1 แผ่น
1 แผ่น

งบประมาณ

>75%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานพัสดุ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
กลยุทธ์ที่ 10
1. การพัฒนาสมรรถนะส่วนที่ขาดหรือ
เจ้าหน้าที่
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและ การต่อยอดความรู้ ทักษะในการ
หน่วยงาน
พัฒนา ทรัพยากรบุคคลและ
ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 26 คน
สร้างแรงจูงใจ
(ข้าราชการ 3,
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม/ ลูกจ้าปงระจา
สัมมนา ด้านวิชาการต่างๆ ภายใน รพ.ที่ 2, พนักงาน
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ราชการ 5,
พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
16)

- อัตราการผ่านเกณฑ์ชี้วัดของ รพ.
- ข้าราชการ ( >10 วัน/คน/ปี)
- ลูกจ้างประจา (>3 วัน/คน/ปี)
- พนักงานราชการ ( >3 วัน/คน/ปี)
- พนักงานกระทรวง ( >1 วัน/คน/ปี)

>80%

3. การประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน

ทุกเดือน - อัตราบุคคลเข้าประชุมประจาเดือน
(12ครั้ง/ปี) ของหน่วยงาน

>80%

4. รณรงค์ เผยแพร่ และปลูกฝังค่านิยม
หลักของโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม

ทุกครั้งที่มีการ - จานวนครั้งที่ประชุมภายในหน่วยงาน
ประชุม
หน่วยงาน

>10 ครั้ง

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ก.พัสดุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานพัสดุ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Financial
เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดซื้อจัด 1. ดาเนินการโดยนารายการที่มียอดซื้อ
จ้าง
จานวนมาก มาจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวน

กลยุทธ์ที่ 13
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร

1. การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง
- วัสดุงานบ้าน
- วัสดุสานักงาน

>30
รายการ

- การจัดซื้อจานวนมากและมรการ
แข่งขันราคาทาให้ราคาถูกลง
- วัสดุการแพทย์
- วัสดุสานักงาน

จานวน - อัตราค่าใช้จ่ายด้านวัสดุงานบ้านและ
ค่าใช้จ่าย วัสดุสานักงานไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ของวัสดุ
สิ้นเปลืองไม่
เกินแผน

>80%
5%
5%

0%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- ก.พัสดุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
การดาเนินงานซ่อมบารุงได้
ทันเวลาที่กาหนด

1. รวบรวมข้อมูลการสูญหายของบันทึก
ใบส่งซ่อม

จานวนใบส่ง -อัตราการสูญหายของใบซ่อม
ซ่อม

2. การดาเนินงานซ่อมบารุงได้ทันเวลาที่
กาหนด

จานวนใบส่ง -อัตราการซ่อมบารุงเสร็จภายในเวลาที่
ซ่อม,การ กาหนด
แจ้งซ่อมทาง
โทรศัพท์/
ทางเวปเพจ

0%

≥90%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการพื้นที่ ระบบ IT และ
ระบบสนับสนุนบริหาร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ระบบซ่อมบารุงเป็นไป
รวดเร็วทันกาหนด

1. การประกันเวลาในงานซ่อมแซมที่มี
อะไหล่สารอง สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 1 วัน

จานวนใบส่ง -อัตราการซ่อมบารุงเสร็จภายในเวลาที่
ซ่อม
กาหนด

≥90%

2. งานซ่อมแซมครุภัณฑ์เสร็จภายใน 3
วัน นับจากที่ได้รับอะไหล่
3.การตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล
3.1 ตรวจเช็คและบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิดไฟฟูา
3.2 ตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบปั้ม
น้าประจาอาคาร
3.3 ตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบ
โทรศัพท์ตู้สาขาภายในโรงพยาบาล
3.4 การตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบ
จ่ายก๊าซทางการแพทย์

จานวนใบส่ง -อัตราการซ่อมบารุงเสร็จภายในเวลาที่
ซ่อม
กาหนด

≥90%

ทุกสัปดาห์

- ตารางตรวจเช็ค

>90%

ทุกสัปดาห์

- ตารางตรวจเช็ค

>90%

ทุกสัปดาห์

- ตารางตรวจเช็ค

>90%

ทุกวัน

- ตารางตรวจเช็ค

>90%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning and Growth
กลยุทธ์ที่ 10
- เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการ

1. พัฒนาสมรรถนะส่วนที่ขาดหรือการต่อ
ยอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน

จนท.ใน - อัตราผ่านเกณฑ์ชี้วัดของ รพ.
หน่วยงาน
ทั้งหมด 13
คน
- ข้าราชการ (≥10วัน/คน/ปี)

≥80%

10
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา ด้านวิชาการต่างๆ ภายในรพ.

3.การประชุมประจาเดือนในหน่วยงาน

'(ข้าราชการ - ลูกจ้าง ประจา (≥ 4 วัน/คน/ปี)
1,
ลูกจ้างประ - พนักงานราชการ (≥ 5 วัน/คน/ปี)
จา 3,
พนักงาน
ราชการ 1,
พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
7,)
12ครั้ง / ปี - อัตราบุคคลเข้าประชุมประจาเดือน
ของหน่วยงาน

4

5

≥80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning and Growth
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงาน
ประกันฯมีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ
2. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงาน
ประกันฯสามารถเป็นที่ปรึกษา
ด้านประกันสุขภาพให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานอื่นได้
อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องสามารถให้คาแนะนา
เรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
ได้อย่างถูกต้องข้อมูลเป็นปัจจุบัน
4. เพื่อนาความรู้ที่ได้มาช่วยแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน

1. กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาในแต่ละกองทุน
กิจกรรม
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดเก็บ
รายได้รพ.พระนั่งเกล้า ปี 2563
1.2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันสังคมรพ.พระนั่งเกล้า ปี 2563
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า รพ.พระนั่งเกล้า ปี
2563
2. กิจกรรมพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่
ความเป็นมืออาชีพโดยจัดส่งบุคลากรใน
หน่วยงานเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
2.1 ประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
2.2 ประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายใน รพ.

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณจิตติมา

2 ครั้ง/ปี

- อัตราการจัดการประชุม

100%

2 ครั้ง/ปี

100%

2 ครั้ง/ปี

100%

- คุณจิตติมา

8 คน
6 คน

- อัตราการเข้าร่วมประชุม1.อัตราการ
เข้าร่วมประชุม/นอก รพ.ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

>90%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Financial
เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้
2. เพือ่ ให้มีการพัฒนาระบบ
บริการในกลุ่มผู้ประสบภัยจาก
รถ (พรบ.)
3. เพื่อเพิ่มรายรับจากการเพิ่ม
ยอดการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
4.เพื่อเพิ่มรายรับจากการ
ให้บริการทันตกรรม งานส่งเสริม
ปูองกันโรคสิทธิประกันสังคม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการควบคุมค่าใช้จ่าย IPD และ
OPD
กิจกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิทั้ง
OPD , IPD ผู้ปุวยนัดให้ถูกต้องในทุกจุดที่
ให้บริการ
2. จัดเก็บและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกได้ถูกต้อง สามารถเรียก
เก็บได้ครบถ้วนทันเวลา
3. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิขึ้นหอ
ผู้ปุวยเพือ่ ติดตามเอกสารประกอบการเบิก
ที่ยังไม่ครบและช่วยแก้ไขปัญหาการใช้
สิทธิ
4. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันเวลาทุกสิทธิ
* จานวนเรียกเก็บปี 62 = 141,541
ราย
ถูกปฏิเสธ (ยอมรับได้ 5 %) = 7,077
ราย

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
6,971
- อัตราการถูกปฏิเสธการจ่าย OPD ,
IPD

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
>5%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณจิตติมา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2. โครงการเพิ่มยอดผู้ประกันตน
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสถาน
ประกอบการ
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website ของ
โรงพยาบาล
3. ประสานความร่วมมือจากสถานบริการ
เครือข่ายทุกแห่งช่วยประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
* ยอดผู้ประกันตน ณ ก.ย. 62 =
94,753 คน
3. โครงการสถานพยาบาลต้นแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์งานให้สถาน
ประกอบการและผู้ประกันตนทราบถึงการ
ให้บริการ
2. เร่งรัดการบันทึก E-claim ให้ทันเวลา
* ยอดรายรับปี 62 = 618,295 บาท

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
99,491 - อัตราเพิ่มของรายรับจากยอด
ผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น
(ค่าเหมาจ่ายรายหัว)

649,210

- อัตราเพิ่มรายรับจากการตรวจสุขภาพ
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

≥5%

- คุณจิตติมา

≥5%

- คุณจิตติมา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4. โครงการทันตกรรมไม่ต้องสารองจ่าย
กิจกรรม
1. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์งานให้สถาน
ประกอบการและผู้ประกันตนทราบถึงการ
ให้บริการ
3. เร่งรัดการบันทึก E-claim ให้ทันเวลา
* ยอดรายรับปี 62 = 809,384 บาท

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
843,854 - อัตราเพิ่มรายรับจากยอดการให้บริการ
ทันตกรรมผู้ประกันตน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
≥5%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณจิตติมา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Internal Process
P3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการพื้นที่และระบบ
สนับสนุนบริการ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

- การพัฒนาระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (EMR)

(หน่วยนับ)
1 โครงการ - มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวย
ด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR :
Electronic Medical Records)

- ระบบคิวแสดงลาดับคิว , ระบบคิวมี
ช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางแจ้งเตือน
คิวรับบริการ

อย่างน้อย 1 1. มีระบบคิวออนไลน์บริการให้แก่ผู้มา
จุดบริการ รับบริการ
2. มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูล ต.ค.62เวชระเบียน ก.ย.63
ผู้ปุวยด้วย
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์ (EMR :
Electronic
Medical
Records)

มีระบบคิว ต.ค.62ออนไลน์
ก.ย.63
บริการผู้ปุวย
ที่มารับ
บริการอย่าง
น้อย 1
หน่วย

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

√

ผู้รับผิดชอบ
- สานักงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ /
งานเวช
ระเบียนและ
เวชสถิติ

- สานักงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- ยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชน
และเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการจาก
ผู้รับบริการ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ทุกหน่วย - ยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตร
บริการ
ประชาชน และเอกสารอื่นที่ออกโดย
ราชการจากผู้รับบริการ

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
เพื่ออานวย ต.ค.62ความสะดวก ก.ย.63
ให้ประชาชน

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
- ทุกหน่วยงาน
บริการใน
โรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

(หน่วยนับ)
ทุก 3 เดือน - อัตราการติดตามผลสาเร็จตามชี้วัด
ของ รพ.

100%

ต.ค.62ก.ย.63

- คุณวิสวัสกิจ

ทุก 3 เดือน - อัตราความสาเร็จตาม KPI ของ รพ.

> 60%

ต.ค.62ก.ย.63

- คุณวิสวัสกิจ

> 80%

ต.ค.62ก.ย.63

- คุณศิริชณ

- โครงการระบบตรวจสอบข้อมูลโครงการ ทุกโครงการ - โครงการที่หน่วยงานในโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พระนั่งเกล้าได้รับการตรวจจากกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

100%

ต.ค.62ก.ย.63

- คุณพัฒนา
ภรณ์

- โครงการระบบการรานงานผลข้อมูลใน
ระบบของกระทรวงสาธารณสุขและนอก
กระทรวงสาธารณสุข

100%

ต.ค.62ก.ย.63

- คุณศิริชณ

ด้าน Internal Process
- โครงการระบบรายงานติดตามผลสาเร็จ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตามตัวชี้วัดของโรงพยาบาล ปี 2563
ควบคุมกากับการนายุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ
- โครงการระบบรายงานติดตามผลสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ต่างๆ ในภาพรวมโรงพยาบาล ปี 2563

- อัตราความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวมของ
รพ.

ทุกเดือน

- การรายงานผลหรือข้อมูลผ่านระบบ
SMS หรือ eMANSCR

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Leaning & Growth
- เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนา ตามแผน Training
Needs ของหน่วยงาน

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
บุคลากร - อัตราส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/
ทุกคน
อบรม/สัมมนา ตาม Training Needs
(3 คน)

- โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล ปี 2564

1 ครั้ง/ปี

- มีแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี
2564

- โครงการประชุมถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2564
สู่การปฏิบัติ

1 ครั้ง/ปี

- มีแผนปฏิบัติการประจาปี 2564 ครบ
ทุกหน่วยงาน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

> 70%

ต.ค.62ก.ย.63

- ก.ยุทธศาตร์

1 แผน

ต.ค.62ก.ย.63

- ก.ยุทธศาตร์

100%
(ทุก
หน่วยงาน)

ต.ค.62ก.ย.63

- ก.ยุทธศาตร์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Learning & Growth
กลยุทธ์ที่ 8
เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อบุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะที่เหมาะสม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. ร่วมจัดประชุมวิชาการประจาปี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 17

2. จัดอบรมพฤติกรรมบริการ/การสื่อสาร

3. อบรมจากรุ่นสู่รุ่น ผู้เกษียณ

4. อบรม Basic CPR

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน
บารุง

งบประมาณ งบอื่นๆ
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

(หน่วยนับ)
500 คน - บุคลากรเข้าร่วมประชุม
- ความพึ่งพอใจของบุคลากร

80%
80%

พ.ย. 62

800-1000
คน

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม
- ความพึ่งพอใจของบุคลากร

80%
80%

เม.ย. 63

√

-ก.พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม

70%

มิ.ย.-ส.ค.
63

√

-ก.พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
-คณะกรรมการ
HRD

80%
80%

ก.ย. 63

√

-ก.พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

100 คน

800-1,000 - บุคลากรเข้าร่วมประชุม
คน
- บุคลากรมีความรู้และผ่านการฝึก
ภาคปฏิบัติ

√

-คกก.จัดการ
ประชุม
-ก.พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานงานเวชนิทัศน์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Customer
C1 สนับสนุโสตทัศนูปกรณ์และ
ผลิตสื่อสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง,
พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์

- ถ่ายภาพ/วิดีทัศน์
12 ครั้ง/ปี
- ผลิตสื่อกราฟฟิก (ปูาย , rollup ,
12 ครั้ง/ปี
โปสเตอร์ )
- ผลิตสื่อวิดีทัศน์
6 เรื่อง/ปี
(สนับสนุนโครงการการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัแวละการควบคุมปูองกันโรค
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีพฤติกรรม ไม่ติดต่อเรื้อรัง
สุขภาพที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการ โครงการฝากครรภ์ในช่วงที่เหมาะสม
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครั
และการ
ว
โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในวัยรุ่น โครงการให้นักเรียนอายุ 5 – 14
- ให้มีการฝากครรภ์ในช่วงที่เหมาะสม
ปี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม โครงการ
เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถ
- เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
ดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม )
- ให้นักเรียนอายุ 5 – 14 ปี มีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง
สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม และ มีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมตามศักยภาพ

- จานวนครั้งของการถ่ายภาพ/วิดีทัศน์/ ไม่น้อยกว่า
ผลิตสื่อกราฟฟิก /ผลิตสื่อวิดีทัศน์การ 80 %
สนับสนุนโครงการการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัแวละการควบคุมปูองกันโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังโครงการฝากครรภ์ในช่วง
ที่เหมาะสมโครงการแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โครงการให้
นักเรียนอายุ 5 – 14 ปี มีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม โครงการผู้สูงอายุ
สามารถดูแลตนเอง สามารถดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม )

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- งานเวชนิทัศน์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานงานเวชนิทัศน์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
P3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการพื้นที่ และระบบ
สนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ระบบITสามารถช่วย
พัฒนางานบริหารบริการและ
งานพัฒนาคุณภาพ สามารถเป็น
แหล่-รวบรวมและเผยแพร่ความ
เรผู้ยแพร่ความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.
P5 เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารในองค์กร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

- เผยแพร่ภาพกิจกรรม/คลิปวิดีโอความรู้
- จานวนภาพกิจกรรม/คลิปวิดีโอ ที่จัดทา ไม่น้อยกว่า
ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ ใน รพ. 160 เรื่อง/ปี และเผยแพร่ ช่องทางPNK CHANNEL
80 %
ผ่านระบบnetwork

- การส่ง link PNK CHANNEL ผ่านช่องทาง 160 ครั้ง/ปี
line กลุ่ม

- จานวนการส่ง link PNK CHANNEL ผ่าน ไม่น้อยกว่า
ช่องทางline กลุ่ม
80 %

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- งานเวชนิทัศน์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานงานเวชนิทัศน์
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
P6 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
- อบรมเพิ่มศัลยภาพบุคลากรภายใน รพ.
- เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
- เพื่อบุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะที่เหมาะสม – เพื่อให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน

ด้าน Financial
F2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า

- การนาวัสดุกลับมาใช้ผลิตซ้า
( การนาวัสดุกลับมาใช้ซ้า เช่น แผ่น
พลาสติกลูกฟูก แผ่นพลาวู๊ด กระดาษ
เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ลดขยะ )

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

2 ครั้ง/คน/
ปี

- อัตรา จนท.เข้าอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย / ไม่น้อยกว่า
ซ้อมแผนอุบัติภัย/ อาชีวอนามัย จป. / 80 %
CPR / ENV /HA/
นโยบาย รพ.

- งานเวชนิทัศน์

100ครั้ง/ปี

- จานวนวัสดุกลับมาใช้ผลิตซ้า

- งานเวชนิทัศน์

ไม่น้อยกว่า
80 %

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Internal Process
ยุทธศาสตร์ท6ี่
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในองค์กร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

- โครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่

1 ครั้งต่อปี

- อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การสื่อสารของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

≥80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

/

ผู้รับผิดชอบ

- HRM

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Learning and Growth
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
-เพื่อบุคลากรมีความรู้ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
-เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทางาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน
เจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยกว่า 10,000.-

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
จานวน
เจ้าหน้าที่ผู้มี - อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
รายได้น้อย โครงการ
กว่า
10,000.-

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

≥80%

/

- HRD/HRM

2. โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
สาหรับผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้
- อัตราความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุ
ราชการ

≥80%

/

- HRD/HRM

3. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยให้กับ
บุคลากร
- กรณีหอพักภายในไม่เพียงพอ จัดสรร
เงินให้ จานวน รายละ 1,000 บาท ช่วย
ค่าเช่าหอพักบริเวณใกล้โรงพยาบาล

จานวน
เจ้าหน้าที่

- อัตราเจ้าหน้าที่ที่ที่ได้รับการจัดสรรค่า
เช่าหอพัก (ตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกลุ่มการพยาบาล)

≥80%

/

- HRD/ HRM/
กลุ่มการ
พยาบาล

4. ส่งเสริมการทาแผนการฝึกอบรมตาม
Training Need (ตามผลการประเมิน
Specific competency, อุบัติการณ์ที่พบ
บ่อย)

ครั้งต่อปี

- อัตราการฝึกอบรมตาม Training
Need ของหน่วยงาน

≥70%

- HRD

- อัตราผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม Training
Need ของหน่วยงาน

≥70%

- HRD

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์
ด้าน Learning and Growth
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
- เพื่อบุคลากรมีความรู้ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
- เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทางาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
5. จัดทาแผนอัตรากาลังตามศูนย์
เชี่ยวชาญ ๗ สาขา โดยแต่ละศูนย์
เชี่ยวชาญมีจานวนบุคลากรเพียงพอ

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
แผน
มีการจัดทาแผนด้านอัตรากาลังตามศูนย์
เชี่ยวชาญ ๗ สาขา

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

80%

- HPP/HRD

6. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายใน
หรือภายนอกอย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ปี

ร้อยละ

ร้อยละของการส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ

80%

- HRD

7. วิเคราะห์ข้อมูลการลาออกและการคง
อยู่ของบุคลากร
8. จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)

ร้อยละ

- อัตราการคงอยู่ของบุคลากร

≥85%

- HRD/HRM

ระดับ

ระดับความสาเร็จของการจัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ระดับ 5

- HRD/HRM

9. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออก
กาลังกาย

กิจกรรม

-จานวนกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลัง
กาย
- จานวนเครื่องออกกาลังกายที่เพิ่มขึ้น
ผลสาเร็จ -อัตราผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจากการตรวจ
ของกิจกรรม สุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม
-ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน

3กิจกรรม

- HRD/สุข
ศึกษา
- HRD
- HRD/อาชีว
เวชกรรม
- HRD/อาชีว
เวชกรรม

10. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพบุคลากร

>10ตัว
70%
50%

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ด้าน Customer
กลยุทธ์ที่ 1
ปรับโครงสร้างการทางาน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
ระบบบริหารความเสี่ยง โดย
สอดคล้องกับบริบทโรงพยาบาล

1. ปรับโครงสร้างการทางาน
1.1 ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
1.2 คณะกรรมการไกล่เกลี่ย / การจัดการ
ข้อร้องเรียน
2. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้การประชุมประจาเดือน

ด้าน Internal Process
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการความเสี่ยงและสร้าง
ความปลอดภัยแก่ผู้ปุวย /
ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มา
เยือน

1. พัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ์
โดยใช้ทั้งการรายงานในระบบ HRMS on
Cloud และการรายงานทาง paper
1.1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
รายงานอุบัติการณ์ ทาง HRMS on
Cloud
1.2 นาสู่การปฏิบัติในหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาล

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
1 ครั้ง - อัตราหัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล

10 ครั้ง

3 รุ่น

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ
100%

- อัตราหัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโรงพยาบาล

80%

- อัตราหัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน
ยืนยันว่าเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง
- อัตราการทบทวน /วางระบบ ภายหลัง
การรายงาน

80%
50%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ
คกก.บริหาร
ความเสี่ยง
โรงพยาบาล

หัวหน้ากลุ่ม
งาน/
หัวหน้างาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
1.3 การติดตามประเมินผล
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงาน
อุบัติการณ์ ครอบคลุม
- HRMS on Cloud
- Paper
-THIP
- ตู้ร้องเรียน
- Website/ Facebook
3. การส่งเสริมการนา Risk Register สู่
การปฏิบัติ
3.1 โครงการ 2P Safety , s Day
3.2. Patient Safety Goals ได้
ดาเนินการในประเด็นต่อไปนี้
S: Safe Surgery
-Surgical Safety Checklist
I: Infection Prevention and
Control

ทุก 1 เดือน -อัตราการรายงานเพิ่มขึ้นกว่าปี 2562

ปีละ 1
ครั้ง
ทุก 6

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

20%

- อัตราผู้เข้าร่วมการประชุม

80%

- อัตราการนา Risk Register สู่การ
ปฏิบัติ
- อัตราตายในผู้ปุวย Severe Sepsis
และ Septic Shock
- อุบัติการณ์ การรักษาผิดคน/ผิดตา
แหน่ง (Identify)
- ระดับ E ขึ้นไป
- ระดับ C – D

80%
<50%
0
ลดลง

ผู้รับผิดชอบ

คกก.บริหาร
ความเสี่ยง
โรงพยาบาล

17,000
บาท

คกก.บริหาร
ความเสี่ยง
โรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
M: Medication & Blood Safety
- Safe from Using Medication
(ความปลอดภัยในกระบวนการใช้ยา)
P: Patient Care Processes
- Patient Identification
( การระบุตัวผู้ปุวย)
E: Emergency Response
- Sepsis
2. Personal Safety Goals ได้
ดาเนินการในประเด็นต่อไปนี้
S: Security and Privacy of
Information and Social Media
- Social Media and
Communication Professionalism
I: Infection and Exposure
- Airborne Transmission
(การติดเชื้อทางอากาศ)

- อัตราการเกิด VAP

- SSI (Clean wound)
- CLABSI

- ร้อยละการปูองกันและควบคุมการดื้อ
ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
- Medication Error

จากปี 2562
> 10%
< 8 : 1000
วัน ใส่เครื่อง
ช่วยหายใจ
< 0.5%< 1
: 1000 วัน
ใส่สาย
Central
line
> 80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
M: Mental Health and Mediation
- Second Victim (บุคลากรทาง
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์)
P: Process of Work
- Chemical Hazard (สิ่งคุกคามทางเคมี
ในสถานที่ทางาน)
L: Lane (Ambulance) and Legal
Issues
- Ambulance and Referral
Safety(แนวปฏิบัติขับรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล
ปลอดภัย
E: Environment and Working
Conditions
- Workplace Violence (ปูองกันความ
รุนแรงในห้องฉุกเฉิน)

1. ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา
(Prescribing error)
OPD
IPD

2. ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา
(Dispensing error)
OPD
IPD

< ร้อยละ
0.10
< 0.50 ต่อ
1,000 วัน
นอน

< ร้อยละ
0.01
< 0.50 ต่อ
1,000 วัน
นอน

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
3. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา
(Administration error)
OPD
IPD

4.กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีการทบทวน
ทา Risk matrix และจัดทา Risk Profile
ประจาหน่วยงาน

ทุก 1 ปี

5.การทบทวนระบบ Rapid Response
Team ( Code 999 )

ทุก 1 เดือน

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

< ร้อยละ
0.01
< 2 ต่อ
1,000 วัน
นอน

- อัตราหน่วยงานมีการทบทวน ทา
Risk matrix และจัดทา Risk Profile
ประจาหน่วยงาน

80%

คกก.บริหาร
ความเสี่ยง
โรงพยาบาล

- จานวนอุบัติการณ์ที่ทีม RRT ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง

0 ครั้ง

คกก.บริหาร
ความเสี่ยง
โรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
6.พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน
6.1 ทบทวน Flow การจัดการ
ข้อร้องเรียน
6.2 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
ข้อร้องเรียน
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงาน
การจัดการข้อร้องเรียน
7.ส่งเสริมการทาRCA

8.ส่งเสริมการทบทวนเวชระเบียนตาม
Trigger tool

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

(หน่วยนับ)
ทุก 3 เดือน -อัตราการจัดการข้อร้องเรียนสาเร็จ
-ความเสี่ยงระดับรุนแรงที่เคยเกิด ไม่เกิด
ซ้าอีก/เกิดซ้าแต่ระดับความรุนแรงลดลง
,ความเสี่ยงที่ไม่รุนแรง แต่พบบ่อย เกิด
ซ้าน้อยลง
-โรงพยาบาล ไม่ถูกผู้ปุวยร้องเรียน

ทุก 3 เดือน -อัตราการทา RCA ในอุบัติการณ์ระดับ
E ขึ้นไปแล้วเกิดระบบงานใหม่

ทุก 1 ปี

- ร้อยละ ของเวชระเบียนที่คัดกรองด้วย
Trigger Tool ได้รับการทบทวนและมี
มาตรการปูองกัน

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

80%

คกก.เจรจาไกล่
เกลี่ยและ
อนุกรรมการ
ตอบสนองข้อ
พิพาท

50%

คกก.บริหาร
ความเสี่ยง
โรงพยาบาล

100%

คกก.บริหาร
ความเสี่ยง
โรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะกรรมการผู้ทาหน้าที่พิธีกร
ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ตัวชี้วัด ดาเนินการ

(หน่วยนับ)
ด้าน Learning & Growth
พัฒนาพฤติกรรมแกนนาผู้ให้
บริการเพื่อการบริการผู้ปุวย
อย่างเป็นมาตรฐาน

- อบรมพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
(บุคลากรของโรงพยาบาล)

30 คน

1. จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

>80%

งบประมาณ
เงิน งบประมาณ งบอื่นๆ
บารุง
(PP.)

ผู้รับผิดชอบ

- คกก.ผู้ทา
หน้าที่พิธีกร

