
ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการการจัดการดื้อยาตานจุลชีพอยาง เงินบํารุง

บูรณาการ (Antimicrobial resistance : AMR) รพ.ปตตานี

และสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

(Rational Drug Use:RDU) รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1. การสรางความเขมแข็งของ สรางความเขมแข็งกรรมการ  คณะกรรมการ AMR ปตตานี พ.ย.-62 6,000 รายงานการประชุม กรรมการ AMR

คณะกรรมการการจัดการด้ือยา AMR-RDU จ.ปตตานี ขับเคล่ือนการทํางานอยางตอเนื่อง ประกอบดวย แพทย พยาบาล เม.ษ.,ก.ย. 63 รพ.ปตตานี

  1.1 ประชุมกรรมการ AMR- RDU ปตตานี เภสัชกร จนท.เทคนิคการแพทย

 - คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน

จํานวน 20 คน x 50 บาท x 3 คร้ัง = 3,000 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 20 คน x 25 บาท x 6 คร้ัง = 3,000 บาท

กิจกรรมที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย สรางความตระหนักรู แพทยจํานวน  80 คน แพทย > รอยละ 80 ก.พ 62 ประเมินความรู กรรมการ AMR

 2.1 วิชาการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู ผานการฝกอบรม งบจาก สสจ. pre-post test รพ.ปตตานี

เร่ือง การจัดการการด้ือยาตานจุลชีพ ท่ีสรางความตระหนักรู 20,200 

แกองคกรแพทยจังหวัดปตตานี

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 80 คน x 50 บาท x 1 วัน = 4,000 บาท

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบบริการที่มีความคุมคา               กลยุทธที่ 1. พัฒนาใหมีการจัดการขอมูลดานบริการใหครบถวนสมบูรณ ทันเวลา

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบบริการที่มีความคุมคา               กลยุทธที่ 1. พัฒนาใหมีการจัดการขอมูลดานบริการใหครบถวนสมบูรณ ทันเวลา

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 80 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 4,000 บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 1,200 บาท x 6 ชม.x 1 คน =7,200 บาท

 - คาเดินทางวิทยากร = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 3.  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความคลาดเคล่ืยนในการส่ังยา แพทย เภสัช พยาบาล IT มี.ค 63 5,000 มีระบบ Feedback IT-AMR

 3.1 พัฒนาระบบการประเมินการใชยาอยาง ตัวช้ีวัด

เหมาะสม (DUE)โดยใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

 3.2 จัดอบรมการใชงาน DUE

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 คน x 50 บาท x 1 วัน = 2,500 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,500 บาท

 3.3 พัฒนาฉลากยา QR Code โดยใช เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลยา ประชาชน ม.ค.-63 มีเคร่ืองอานฉลากยา IT-AMR

เทคโนโยลีสารสนเทศ QR code

กิจกรรมที่ 4.  พัฒนาระบบการปองกันและ เจาหนาท่ีและผูรับบริการ ธ.ค.-62 20,000 มีเคร่ืองมือให

ควบคุมการแพรกระจายของเช้ือด้ือยา

  1.จัดทําเครื่องมือที่ชวยในการเตือนเรื่องเช้ือด้ือยา
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบบริการที่มีความคุมคา               กลยุทธที่ 1. พัฒนาใหมีการจัดการขอมูลดานบริการใหครบถวนสมบูรณ ทันเวลา

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - Poster AMR 

จํานวน 100 ชุด x 100 บาท =10,000 บาท

 - แผนพับ/บัตรด้ือยา 

จํานวน 100 ชุด x 100 บาท =10,000 บาท

กิจกรรมที่ 5. :สรางความตระหนักเรื่องเช้ือด้ือยา ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลยา ประชาชน ม.ค.-62 10,000 มีเคร่ืองมือ เภสัชกรรม

และการใชยาสมเหตุผลแกประชาชน สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

โดยจัดมุมเรียนรู RDU Corner ประกอบดวย ลดเช้ือด้ือยา

 5.1 จอใหความรูประชาสัมพันธการใชยาสมเหตุผล

 5.2 วารสาร/หนังสือความรูดานการใชยา

 5.3 ตูพิมพฉลากยาอัติโนมัติ

 5.5 กระเปาผา RDU

จํานวน 100 ใบ x 100 บาท = 10,000 บาท

งบ สสจ.

รวม 20,200 41,000 61,200 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

สาขามะเร็ง

2 โครงการพัฒนาระบบและการพยาบาล

ผูปวยมะเร็ง

กิจกรรมที่ 1. อบรมการดูแลผูปวยมะเร็ง/  1. เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน พยาบาลวิชาชีพ  1. รอยละของผูปวยท่ีไดรับ พ.ค.-63 เงินบํารุง เก็บขอมูลการวางแผน กลุมภารกิจ

พัฒนาการวางแผนจําหนายผูปวยมะเร็ง จําหนาย รพ.ปตตานี 20 คน การวางแผนจําหนาย 20,400 จําหนายเก็บขอมูลการสง การพยาบาล

กิจกรรมที่ 1.1. อบรมใหความรู E consult  2. ผูรับบริการไดรับการดูแลตอเนื่อง มากกวา 80% ตอ COC พว.เจะดา

   - คาอาหารกลางวัน  2. รอยละการสงตอเพ่ือดูแล

จํานวน 40 คน ×  50 บาท = 2,000 บาท ตอเนื่องมากกวา 80%

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 40 คน × 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,000 บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร 

จํานวน 1,200 บาท x 2 คน x 6 ชม. = 14,400 บาท

กิจกรรมที่ 2. ทบทวนและแลกเปล่ียนเรียนรู

การใชแนวทางการวางแผนจําหนาย

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 20 คน x 25 บาท x 4 ครั้ง = 2,000 บาท

รวม 20,400 

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

3 โครงการการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ เงินบํารุง

กิจกรรมที่ 1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับ 1. มีการคัดกรองผูบริจาคอวัยวะ พยาบาลวิชาชีพ 13,600 จํานวนผูบริจาคอวัยวะ service plan สาขา

การบริจาคอวัยวะ

 - คาอาหารกลางวัน ท่ีถูกตองเหมาะสม พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปตตานี บริจาคอวัยวะ

จํานวน 50 คน ×  50 บาท = 2,500 บาท 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 50 คน และปลูกถาย

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม สาธารณสุข พว.จินตา

จํานวน 50 คน × 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,500 บาท 3. มีแนวทางการดูแลผูบริจาคอวัยวะ พว.เพ็ญแข 
 - คาสมนาคุณวิทยากร และระบบการสงตออยางเปนรูปธรรม

จํานวน 600 บาท X 6 ชม. X 1 วัน = 3,600บาท

 - คาเดินทาง

จํานวน 2,500 บาท x 2 เท่ียว = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 2. สงเสริมการบริจาคอวัยวะ

ในภาคประชาชนออกรายการวิทยุทุกสัปดาห 1.เพ่ือสงเสริมทัศนคติเชิงบวกในการ ประชาชนท่ัวไป , อสม. จํานวนผูประสงคบริจาคอวัยวะ จํานวนผูแสดง

เสวนาหลักศาสนากับการบริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะของประชาชน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากเดิม ความประสงค

แลกเปล่ียนเรียนรูการบริจาคอวัยวะในวันสําคัญ บริจาคอวัยวะ

กิจกรรมที่ 3. วันบริจาคอวัยวะ มีค.63 5,500

   - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 100 คน x ม้ือ x 1 วัน= 2,500 บาท

 - ไวนิลรณรงควันบริจาคอวัยวะ 3 ผืน = 3,000 บาท 

รวม 19,100 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

4 โครงการพัฒนาระบบการพยาบาลผูปวยโรคไต 1. เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแล พยาบาล รพ.ปตตานี ผูปวยไดรับการดูแล กพ 63 เงินบํารุง  - ประเมินผลความพึงพอใจ NSO

และเครือขายจังหวัดปตตานี ตาม CNPG & Care map รพ.ช รพ.สต และ อสม. CNPG & Care map หลังการประชุม พว.จุลัยพร

กิจกรรมท่ี 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคไต  และไดรับการวางแผนการจําหนาย มากกวา 80% 16,000  - ประเมินความรู 

 - คาอาหารกลางวัน 2. ปองกันภาวะแทรกซอนทาง ผูปวยไดรับการวางแผน pre -post 

จํานวน 50 บาท x 80 คน x 2 รุน x 1 วัน= 8,000 บาท 3. ผูปวยสามารถดูแลตนเองได จําหนายและการดูแล  - จํานวน Re admite

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม 4. เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย ตอเนื่อง ของผูปวยจากการ

จํานวน 25 บาท x 80 คน x 2 ม้ือ x 2 รุน x1 วัน= 8,000 บาท อยางตอเนื่อง ปฏิบัติตัวไมเหมาะสม

กิจกรรมที่ 2. ชะลอไตเส่ือมในผูปวย NCD 5,000

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 200 คน = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 3. โครงการสันทนาการผูปวย มค.63 10,000

บําบัดทดแทนไต 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 100 คน x 1 วัน = 5,000 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 100 คน x 2 ม้ือ x1 วัน= 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 4. วันไตโลก

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม มีค.63 2,500

จํานวน 25 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ = 2,500 บาท

รวม 33,500 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

สาขาสูติกรรม เงินบํารุง

5 โครงการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน ทีมเลขาคณะกรรมการ

งานอนามัยแมและเด็กโรงพยาบาลปตตานี งานอนามัยแมและเด็ก

 ป 2563 (พว.ชไมพร)

(เดิม)โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว คณะทํางาน PNC 

หมวดที่ 1  การดําเนินงานของคณะกรรมการ 1. เพ่ือธํารงครักษาระดับการปฏิบัติ 1. บุคลากร หนวยงานที่ ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตค.62-กย.63 1. เอกสารเชิญประชุม เครือขายแมและเด็ก

และการรับการประเมิน ใหเปนไปตามมาตรฐานงานอนามัย เกี่ยวของในการดําเนินงาน มีการดําเนินงานตาม และวาระการประชุม คณะกรรมการ Code

มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก รพ.ปตตานี แมและเด็ก และมาตรฐาน PNC ตามมาตรฐาน มาตรฐานงานอนามัย 2. สมุดบันทึกการ of markething

  1.1. ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน 2. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 2. เครือขายสาธารณสุข แมและเด็ก 2,250 ประชุมทุกวาระการ (พ.ราตรี)

งานอนามัยแมและเด็กหรือคณะกรรมการ 3. วางแผนแกไข 3. เครือขายในชุมชน ติดตามผลการดําเนินงาน

code of markething ในวาระเฉพาะกิจหรือ

วาระพิเศษ

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 30 คน x 3 คร้ัง =2,250บาท

  1.2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานPNC 4,500

เครือขายแมและเด็ก ในวาระเฉพาะกิจ 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 30 คน x 2 คร้ัง =1,500บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

   - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 30 คน x 2 ครั้ง = 3,000 บาท

  1.3.กิจกรรมการประเมินมาตรฐานงาน  เพ่ือรับการประเมินมาตรฐานงาน ผูประเมิน/ผูบริหาร/แพทย ผานเกณฑการประเมิน มีค 63 10,000

อนามัยแมและเด็กซํ้า ป 2563 อนามัยแมและเด็ก พยาบาล/ภาคประชาชน/อสม มาตรฐานงานอนามัย

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม สมาชิกชมรมสายใยรัก/ แมและเด็กคร้ังท่ี 4 

จํานวน 25 บาท x 100 คน x  2 ,ม้ือ = 5,000 บาท ผูรับบริการ จํานวน 100 คน

   - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 100 คน = 5,000 บาท

หมวด 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานงาน

 2.1. อบรมฟนฟูการจัดการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพยาบาลดาน พยาบาล ANC LR  PP/พิเศษ รอยละของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ กพ.63 21,200 ติดตามผลการพยาบาล กรรมการ PCT สูติกรรม

ภาวะฉุกเฉินในหญิงต้ังครรภ/หญิงคลอด/ การจัดการพยาบาลหญิงต้ังครรภ และรพสต.10แหงเขตเมือง ไดรับการช้ีแจงไมนอยกวา มารดาท่ีมีภาวะเส่ียงสูง (พ.ราตรี)

มารดาหลังคลอดท่ีมีภาวะเส่ียงสูง /หญิงคลอด/มารดาหลังคลอด รอยละ90และสามารถ กลุมการพยาบาล

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ท่ีมีภาวะเส่ียงสูง ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง (พว.ศิรประภา/

จํานวน 25บาท x 70คน x 2มื้อ x 2รุน= 7,000 บาท ไมนอยกวารอยละ80 พว.ชไมพร)

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50บาท x 70คน x 2รุน= 7,000 บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 600 บาท x 6 ชม x 2 วัน = 7,200 บาท 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 2.2 อบรมฟนฟูการพยาบาลทารกใน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพยาบาลดาน พยาบาลหลังคลอด/ รอยละของบุคลากรท่ี มีค.63 9,000 ติดตามผลการพยาบาล กรรมการ PCT กุมาร

ระยะหลังคลอด การพยาบาลทารกหลังคลอด หอผูปวยพิเศษท่ีรับ เกี่ยวของไดรับการช้ีแจง ทารกในระยะหลังคลอด (พ.รชรัตน)

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม หญิงหลังคลอด จํานวน 2 รุน ไมนอยกวารอยละ90และ ก.พยาบาล พว.ชไมพร

จํานวน 25บาท x 45คน x 2รุน x 2มื้อ= 4,500 บาท รุนละ 45  คน (100%) สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50บาท x 45คน x 2รุน = 4,500 บาท

 2.3. อบรมการสงเสริมการเวนชวงการมี เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสงเสริม ตัวแทนอสม.เขต อําเภอ รอยละของอสม./ผดบ.ท่ีสามารถ เมย.63 5,000 ติดตามผลการเวนชวง คณะทํางาน PNC 

บุตรในหญิงต้ังครรภและหญิงหลังคลอด การเวนชวงการมีบุตรในชุมชนแก อสม. เมือง 40 คน /ผดบเขตเมือง 10 คน สงเสริมการเวนชวงการมีบุตรได การมีบุตรในมารดา เครือขายแมและเด็ก

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ผดบ. หลังคลอดกลุมเส่ียง (พ.สุรัสวดี/พว.ชไมพร)

จํานวน 25 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ = 2,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 50 คน = 2,500 บาท

 2.4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใหการปรึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการใหการปรึกษาหญิง พยาบาล OPD Med, ANC รอยละของบุคลากรท่ี พค.63 10,000 ติดตามผลการใหการปรึกษา คณะทํางาน PNC 

หญิงต้ังครรภ/มารดาหลังคลอดกลุมเส่ียงสูง ตั้งครรภ/มารดาหลังคลอดกลุมเส่ียงสูง  FP, LR, PP, พิเศษรับหลัง เกี่ยวของไดรับการช้ีแจง และอัตราการเวนชวง เครือขายแมและเด็ก

เพ่ือวางแผนการเวนชวงการมีบุตร (Birth spacing) เพ่ือวางแผนการเวนชวงการมีบุตร คลอด, รพสต.จํานวน 2 รุน ไมนอยกวารอยละ90และ การมีบุตร (พ.สุรัสวดี/พว.ชไมพร)

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม (Birth spacing)  รุนละ 50  คน (100%) สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

จํานวน 25บาท x 50คน x 2 รุน x 2 รุน  = 5,000 บาท รวม 100 คน ไมนอยกวารอยละ80

   - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 50 คน x 2 รุน = 5,000 บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 2.5 การพัฒนาเครือขายงาน 6,000

ฝากครรภเขต อ.เมือง

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25บาท x 15คน x 2ม้ือ x 4คร้ัง= 3,000 บาท

   - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 15 คน x 4 ครั้ง = 3,000 บาท

หมวดที่ 3 :  โรงเรียนพอแม

   3.1 การจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดีและชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการงาน พอแม/ผูปกครองในคลินิก รอยละของผูปกครอง ตค.62-กย.63 12,000 ก.สุขศึกษาและ

(โรงเรียนพอแม) โรงเรียนพอแมในคลินิกเด็กดี เด็กดีตามกลุมอายุ ไดรับความรูตามนโยบาย คลินกเด็กดี (พ.กรพินธุ)

   - คาอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม รร.พอแม ทารกไดรับ

จํานวน 30 คน x 25 บาท x 12 รุน= 9,000 บาท การดูแล และสงเสริม

  - คาของท่ีระลึก  = 3,000 บาท พัฒนาการท่ีถูกตองสมวัย

หมวดที่ 4 การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

  4.1 อบรมฟนฟูการเล้ียงลูกดวยนมแม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเร่ือง พยาบาล รพ.ปตตานี  1.พยาบาล,มีสมรรถนะ 21,000 ผานการประเมินมาตรฐาน ทีมนําแม

 - คาอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม 70 คน ผานเกณฑการสงเสริม งานอนามัยแมและเด็ก กัญญารัตน

จํานวน 70 คน x 25 บาท x 6 ม้ือ = 10,500 บาท BF >80%

 - คาอาหารกลางวัน  2.หญิงต้ังครรภ/หญิงคลอด

จํานวน 70 คน x 50 บาท x 3 วัน= 10,500 บาท ไดรับการสงเสริม BF 

ท่ีถูกตองเหมาะสม>85%
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 3.พยาบาลผานการอบรม

20 ชม. 100%

หมวดที่ 5 พัฒนาคุณภาพคลินิกเด็กดี

  5.1 การคัดกรองพัฒนาการเพ่ือคนหา 1. เพ่ือพัฒนาระบบการคัดกรอง เด็กท่ีมารับบริการ เด็กไดรับการคัดกรอง ตค.62-กย.63 2,500 PCT กุมาร

กลุมเส่ียงในเด็กแรกเกิดถึง 5 ป กลุมเส่ียงในเด็กแรกเกิด ถึง 5 ป ในคลินิกดี ถูกตอง >รอยละ 80 พ.กรพินธุ

2. เพ่ือใหบุคลากรผูใหบริการ สุขศึกษา

และผูปกครองสามารถใชแบบคัดกรอง

พัฒนาการไดอยางถูกตอง

 5.2 ระวังติดตามเด็กท่ีเปนกลุมเส่ียงและ  เพ่ือติดตามประเมินพัฒนาการ เด็กกลุมเส่ียงและ เด็กกลุมเส่ียงไดรับการ ตค.62-กย.63 2,500

เด็กท่ีเกิดจากมารดาครรภท่ี 4 ข้ึนไป และการเจริญเติบโตเด็กท่ีกิดจากแม เด็กที่เกิดจาก teenage ติดตาม>รอยละ 90

teenage pregnancy teenage pregnancy pregnancy และ

ครรภท่ี 4 ข้ึนไป 

ในรพ.ปตตานี

รวม 105,950 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

6 โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยเด็ก รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย และ  -ประชาชน ผูมารับบริการ ธค.62 3,000 PCT กุมารเวชกรรม

สรางความเขมแข็งทีมงาน Asthma care team

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 30 คน  = 1,500 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม         

จํานวน 25 บาท x 30 คน x 2 ม้ือ = 1,500 บาท

กิจกรรมที่ 2. พัฒนาทักษะความรู การดูแล ผป.โรคหืด 13,600

 - คาอาหารกลางวัน         

จํานวน 50 บาท x 100 คน x 1 วัน = 5,000 บาท

     คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม         

จํานวน 25 บาท x 2 มื้อ x 100 คน x 1 วัน = 5,000 บาท

 - คาสมมนาคุณวิทยากร

จํานวน 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท

กิจกรรมที่ 3. โครงการ Asthma camp สัญจร  1. เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ผูปวยเด็ก ใน รพ.ปตตานี พยาบาลสามารถดูแลผูปวยเด็ก กพ. 62 แบบวัดความรูหลังการ PCT เด็ก

จํานวน 3 รุน รุนละ 80 คน การดูแลเด็กหอบหืด และโรงพยาบาลชุมชน ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ (1วัน) อบรมแบบประเมิน nso

 2. สามารถนําความรูไปใชในการดูแล ความพึงพอใจ เภสัช , สุขศึกษา

เด็กหอบหืด
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

   3.1. ใหความรู , work shop 30,000

  - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 80 คน x 3 รุน = 12,000 บาท

     คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม         

จํานวน 25 บาท x 80 คน x 3 รุน x 2 ม้ือ= 12,000 บาท

 - คาพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ของผูเขารวมอบรม

จํานวน 100 บาท x 20 คน x 3 รุน = 6,000 บาท 3,000

 - ไวนิล 2,000

 - แผนพับ

กิจกรรมที่ 4. จัดทํา work shop หนังส้ัน 20,000

 โรคหืดในเด็ก

กิจกรรมที่ 5 สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3,000

 - คาอาหารกลางวัน         

จํานวน 50 บาท x 30 คน = 1,500 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม         

จํานวน 25 บาท x 2 ม้ือ x 30 คน = 1,500 บาท

กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยเด็ก 14,200

Sepsis,Pneumonia  ใหความรู พัฒนาแนวทาง /

 ทบทวนเวชระเบียน
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 70 คน = 3,500 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 70 คน x 2 ม้ือ = 3,500 บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 1,200 คน x 6 ชม.x 1คน = 7,200 บาท 

กิจกรรมที่ 7. โครงการกิจกรรมวันเด็ก ม.ค.-63 15,000

ใหความรูและสันทนาการเด็ก 150 คน

  - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 150 คน x 1 วัน = 7,500 บาท  

  - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 150 คน x 1 วัน x 2 มื้อ = 7,500 บาท  

รวม 103,800
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

7 โครงการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุม  1 .มีระบบการเฝาระวัง ควบคุมและ จนท. ที่เกี่ยวของทุกระดับ 1.อัตราการติดเช้ือ ม.ค.-63 เงินบํารุง จนท.มีความรูและ ICC

การติดเชื้อในโรงพยาบาล ปองกันการติดเช้ือใน ผูรับบริการ ทางการแพทย ในโรงพยาบาล สามารถเฝาระวังการ

กิจกรรมที่ 1. ทบทวนขอมูลทางเวชระเบียนท่ีเปน  ผูใหบริการ และส่ิงแวดลอมท่ีมี 2.รอยละของบุคลากร 10,000 ติดเช้ือใน รพ.ได

ผลจากการติดเช้ือใน รพ. เพ่ือหาสาเหตุของ ประสิทธิภาพ ไดรับการอบรม

การติดเช้ือและหาแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐาน  2. เพ่ือใหระบบขอมูลการเฝาระวัง  3.ประสิทธิภาพการ

 - VAP มีความครบถวน ถูกตอง และ เฝาระวังการติดเช้ือ

 - CLABSI มีการรายงานขอมูลทันเวลา  ในโรงพยาบาล

 - SSI  3. เพ่ือลดอัตราการติดเช้ือใน รพ.

 - CAUTI  4. เพ่ือใหระบบการเฝาระวังการติดเช้ือ

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ

จํานวน 100 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 5,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 100 คน x 50 บาท = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 2. ทบทวนแนวทางการเฝาระวังการ 10,000

ติดเช้ือในโรงพยาบาล  

 2.1 วิเคราะหสถานการณการเกิดติดเช้ือตาม

ตําแหนงตางๆไดและสามารถควบคุม/

ปองกันการติดเช้ือ
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 2.2 ใหความรูและแนวทางปฏิบัติท่ีทันสมัย

พรอมการติดตามกํากับ

        - VAP , CLABSI ,  SSI , CAUTI

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 100 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 5,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 100 คน x 50 บาท = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 3. พัฒนาการติดตามผูปวยหลังจําหนาย 2,500

หรือสงตอกับเครือขาย

 3.1 ใหความรูและแนวทางปฏิบัติกับผูปวยและญาติ

 3.2 ใหความรูกับเครือขายในการดูแล

และติดตาม ผป.ท่ีบาน

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ= 1,250 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 25 คน x 50 บาท= 1,250 บาท

 3.3 พัฒนาระบบการสงตอผูปวย

รวม 22,500
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพและบริการตามมาตรฐาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

8 โครงการพัฒนาระบบบริการดานรังสีวิทยา 1.เพ่ือใหบุคลากรมีความปลอดภัยจาก  - พยาบาลใน รพ.ปน 58.คน 1. บุคลากรไดรับปริมาณรังสี กุมภาพันธ 2563 เงินบํารุง ประเมินโดยตัวช้ีวัด กลุมงานรังสีวิทยา

ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและมีความ รังสีในกรณีท่ีปฏิบัติงานบริเวณรังสี  - พยาบาลใน รพช.22 คน ไมเกินคาท่ี IAEA กําหนด

ปลอดภัย 2. บุคลากรมีความเขาใจการเตรียม  - บุคลากรทางดานรังสี 2. ผูรับบริการมีการ

ตัวผูปวย  วิธีการตรวจพิเศษทางรังสี รพ.ปน 9 คน เตรียมตัวในการตรวจ

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมการปองกันอันตราย 3. ผูรับบริการไดรับการเตรียมตัวการ  - บุคลากรทางรังสี พิเศษทางรังสีถูกตอง 16,600 

จากรังสีและแนวทางการสงตรวจพิเศษทางรังสี ตรวจพิเศษทางรังสีท่ีถูกตอง ทําให รพช 11 คน มากกวารอยละ 85

 - คาอาหารวางพรอมเคร่ืองด่ืมวิทยากร ไดรับการตรวจท่ีมีประสิทธิภาพและ รวม. 100 คน

ผูรวมประขุมและผูดําเนินการ ปลอดภัย

จํานวน 110 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 5,500 บาท

 - คาอาหารกลางวันวิทยากร ผูรวมประชุม

และผูดําเนินการ 

จํานวน 110 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ=5,500 บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร = 3,600 บาท

 - คาเดินทางวิทยากร = 2,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 : ประมินผลการปองกันอันตราย

รวม 16,600 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9 พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 1. เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการได รพช. ผูปวยไดรับการคัดกรองNCD เงินบํารุง  -จํานวนผูปวยเขาถืง PCT MED

ตีบ ตัน แตก  อยางรวดเร็ว อัตราการเขาถีง strokeFast stroke fast tack

กิจกรรมที่ 1. ประชาสมพันธ stroke alert 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลผูปวย tack 3,000

stroke awareness,  stroke fast tack , ไวนิล โรคหลอดเลือดสมอง -  - สหสาขารวมกัน สหสาขาวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 2. Grand round 3. เพีอหาโอกาสพัฒนาการดูแลผูปวย ผูปวยหลอดเลือดสมองตีบตัน ไดรับGrand round Gran round แพทย พยาบาล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยสหสาขา ใหปลอดภัย ไดรับGrand round เดือนละ1คร้ัง  -จํานวนผูปวยได AUDIT ประจําตีก

กิจกรรมที่ 3. Audit referal 4,000

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อัตราสงตอท่ีปลอดภัย

จํานวน 25 บาท x 20 คน x 4 คร้ัง = 2,000 บาท ตีบตัน อัตราตายลดลง

 Audit case dead

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท 20 คน x 4 คร้ัง = 2,000 บาท

กิจกรรมที่ 4. อบรมบุคลากรในการดูแลผูปวย  1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ รพช. แพทย และพยาบาล  1.แพทยและพยาบาล 13,000 ประเมินความรูหลังอบรม พ.กิตติพงศ

ทางศัลยกรรมประสาท ในการดูแลรักษาผูปวยศัลยกรรมประสาท ในจังหวัดปตตานี มีความรูความสามารถ ความพึงพอใจ PCT Neuro

 - คาอาหารกลางวัน 2.เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปล่ียน จํานวน 70 คน  ในการดูแลผูปวย

จํานวน 50 บาท x 130 คน= 6,500 บาท แนวคิด และประสบการณเพ่ือนําไป ทางศัลยกรรมประสาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ิม ประยุกตใชในการรักษาผูปวย  2.อัตราการสงตอผูปวย

จํานวน 25 บาท x 130 คน x 2 ม้ือ= 6,500 บาท ศัลยกรรมประสาท Moderate-SHIภายใน

60 นาที (จาก รพช.)

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

3.เพ่ือสรางเครือขายและประสาน  3.อัตราผูปวยไดรับการ

ความรวมมือกับโรงพยาบาลชุมชน ผาตัดภายใน 120 นาที

(from ER) 

 4.อัตราผูปวยท่ีมี 

GCS.drop ไดรับการแกไข

ภายใน 30 นาที

รวม 20,000
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

10 โครงการพัฒนาระบบริการการแพทยฉุกเฉิน  1. เพ่ือพัฒาระบบรักษาพยาบาล   - ECS คุณภาพผาน เงินบํารุง งานอุบัติเหตุและ

ครบวงจรและระบบสงตอ รพ.ปตตานี ฉุกเฉินอยางครบวงจร เกณฑ 100% ฉุกเฉิน รพ.ปน

2. เพ่ือใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการ

ดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ และปองกัน

ภาวะทุพพลภาพท่ีอาจเกิดข้ึน 

กิจกรรมที่ 1. EMS คุณภาพ

กิจกรรม 1.1  FR คุณภาพ 1. สงเสริมการเขาถึงบริการ  - มีหนวย FR ครอบคลุม ตค 62-กย.63 24,000 เยาวดี พลับชวย

 - ประชุมทีม FR ช้ีแจงผลการปฏิบัติงาน/  EMS คุณภาพ พยาบาลวิชาชีพ พ้ืนท่ีเขตอําเภอเมือง เยาวดี พลับชวย

คุณภาพการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ เวชกิจฉุกเฉิน   - Response time ตวนบูคอรี 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม หนวยกูชีพเขตเมืองปตตานี ภายใน 10 นาที > 80% ซูฮัยดา มะแซ

จํานวน 25 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 6 ครั้ง = 12,000 บาท   - ผูปวยฉุกเฉิน (แดง/

 - คาอาหารกลางวัน เหลือง) มาดวยบริการ

จํานวน 50 บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 6 ครั้ง = 12,000 บาท EMS ระดับ ALS เพ่ิม 50%

กิจกรรม 1.2 :  อบรมฟนฟู FR ดานการ 2. บุคลากรดานการแพทย   - คุณภาพการชวยเหลือ มีค.63- 17,600 นิอันวาร สิเดะ

ปฏิบัติการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และทีม FR มีสมรรถนะใน ณ จุดเกิดเหตุ ในระดับ เมย.63 ซูเฟยน จารู

   - คาอาหารวาง กลางวัน และเคร่ืองด่ืม การปฏิบัติงานณ จุดเกิดเหตุ FR  > 95%

จํานวน 100 บาท x 80 คน  x 2 วัน = 8,000 บาท

- จัดจางทําคาอารมแขนเส้ือ

จํานวน 80 อัน x 120 บาท = 9,600 บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรม 1.3 : พัฒนาคุณภาพการชวยเหลือ 1. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ อาสากูชีพเขตเมือง   - คุณภาพการชวยเหลือ ตค 62-กย.63   - กิสตินา หะยีแวนาแว

ผูปวยโรค ACS, Stroke, Trauma ณ จุดเกิดเหตุ ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ ผูปวยโรค ACS, Stroke มูฮัมหมัด แปเฮาะอีแล

 - จัดทํา CPG การชวยเหลือ ผูปวยโรค ACS, Trauma ณ จุดเกิดเหตุ มาจิต สมาน

 Stroke, Trauma ณ จุดเกิดเหตุ ในระดับ ALS  > 95% มะนูดิง มาหามะ

 - จัดทําแบบ Audit  CPG การชวยเหลือ ผูปวย  -อัตราผูปวยโรค ACS, 

ACS, Stroke, Trauma ณ จุดเกิดเหตุ  Stroke (สีแดง) มาดวย

 - สรุป/วิเคราะหขอมูล Audit ทุกเดือน บริการ EMS >25%

กิจกรรมที่ 1.4 : อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูในการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   - ความรู/ทักษะ พ.ค.-63 12,000 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การชวยฟนคืนชีพ ( CPR ) ข้ันพื้นฐาน ชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน ปท่ี 6 ในเขตเมือง การชวยฟนคืนชีพ  ( CPR ) (EMS)

ในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 6 รร.เดชะ ข้ันพ้ืนฐานลุมนักเรียน ซารีฮะห เจะนิ

เขตอําเภอเมือง รร.เบญจมะ นช้ันมัธยมศึกษาปที 6 มะสุกรี เจะสมอเจะ

 -ประชุมคณะทํางาน รร.สาธิต >80%

 -ประสาน/ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 600 คน  -รอยละของผูปวย ROSC  

 -คาเชาหองประชุม โดยปชช.(รอดชีวิตและ

จํานวน 8,000 บาท x 1 วัน = 8,000 บาท มาถึงรพ.) >15%

   - คาอาหารวาง กลางวัน และเคร่ืองด่ืม 

คณะทํางาน

จํานวน 100 บาท x 40 คน  x 1 วัน= 4,000 บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 2. ER คุณภาพ

กิจกรรมที่ 2.1  : ประสิทธิผลการทบทวน 1.ศึกษาเหตุการณไมพึงประสงค แพทย พยาบาล ER  -อัตราเสียชีวิตของผูปวย ตค 62-กย.63 12,000 กัญญา สุขะนันท

เวชระบียนผูปวย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในกระบวนการดูแลผูปวยใน แพทย พยาบาล PCT วิกฤติฉุกเฉิน (เฉพาะ triage นิฮาวอ โตะลือบาจิ

 - กําหนด Trigger tool สําคัญเพ่ือทบทวน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปตตานี  level 1) ภายใน 24 ชม. ฟารีดา หะยีวันอิดดริส

เหตุการณสําคัญ 2. เพ่ือทบทวนแนวทางปองกัน ในโรงพยาบาลไมเกิน

 - ช้ีแจงTrigger tool สําคัญงาน ER แกไขความเส่ียงสําคัญใน <12% 

 - ทบทวนหนางานและจัดสัปดาหทบทวนเวชระเบียน กระบวนการดูแลผูปวยงาน  -อัตราเสียชีวิตของผูปวย

 - วิเคราะห AE สําคัญใน Care process อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปตตานี PS score >0.75 ในรพ.

 - สรุปวางมาตรการแกไข/ปองกันเดือนละ 1 คร้ัง ไดรับการทํา RCA 100%

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คณะทํางาน  -จํานวน AE สําคัญใน

จํานวน 25 บาท x 10 คน  x 12 คร้ัง x2 ม้ือ= 6,000 บาท  Care process งาน

   - คาอาหารกลางวัน คณะทํางาน ER ปตตานี

จํานวน 50 บาท x 10 คน  x 12 คร้ัง= 6,000 บาท  -จํานวนมาตรการ

กิจกรรมที่ 2.2  : พัฒนาสมรรถนะดานการ พยาบาลงาน ER ปตตานี ปองกันแกไขความเส่ียง 2,500 

ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (ACLS) ในพยาบาลวิชาชีพ

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปตตานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25 บาท x 25 คน x 2มื้อ x 1วัน=1,250 บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท x 25 คน x 1วัน =1,250บาท

กิจกรรม 2.3  : พัฒนาสมรรถนะดานการ พยาบาลงาน ER ปตตานี 2,500 

ชวยฟนคืนชีพบาดเจ็บขั้นสูง (ATLS) ในพยาบาลวิชาชีพ

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปตตานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ ATLS 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25 บาท x 25 คน x 2 ม้ือ = 1,250 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 25คน x 1 ม้ือ=1,250 บาท

กิจกรรมที่ 2.4  : พัฒนาสมรรถนะดานการ พยาบาลงาน ER ปตตานี 5,000 

ชวยฟนคืนชีพทารกขั้นสูง (PALS) ในพยาบาลวิชาชีพ

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปตตานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ PALS

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25 บาท x 25 คน x 2 ม้ือ x 2วัน=2,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 25 คน x 1 ม้ือ x 2วัน =2,500บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 2.5  : พัฒนาสมรรถนะดานการ บุคลากร รพ.ปตตานี 12,000 

ชวยฟนคืนชีพทารกขั้นพ้ืนฐาน (PALS) 

บุคลากร รพ.ปตตานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ BLS+AED

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25 บาท*60 คน*2 ม้ือ*2 วัน=6,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50บาท*60คน*1ม้ือ*2วัน =6,000บาท

กิจกรรมที่ 3. การสงตอไรรอยตอ

กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย 1. พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย แพทย, พยาบาล รพท.  -อัตราการเสียชีวิต ตค.62- 16,000 

ฉุกเฉินในกระบวนการสงตอ ฉุกเฉินในระหวางสงตอ และรพช.เครือขายจังหวัด ระหวางสงตอลดลง กย.63

 - แตงต้ังคณะกก.สงตอ รพ.ปน 2. ลดอัตราการเสียชีวิตระหวาง ปตตานี  -จํานวน AE สําคัญใน

 - ทบทวนนโยบายงานบริการสงตอผูปวย สงตอ ระหวางสงตอลดลง

 - รวบรวมขอมูล (Data refferal center) 3. พัฒนา CPG การดูแลผูปวย  -อัตราการปฏิบัติตาม

ภาพรวมจังหวัด โรควิกฤตฉุกเฉิน ไดแก CPG STEMI, Stroke,

 - วิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือประเมิน STEMI, Stroke, Sepsis, Sepsis, Trauma & HI

คุณภาพการสงตอผูปวยฉุกเฉินทุกเดือน Trauma & HI

 - ทบทวนการดูแลผูปวยกอน/ระหวาง/หลัง

สงตออยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 -ประชุม Referral Audit ทุก 3 เดือน

 - คาอาหารวาง กลางวัน และเคร่ืองด่ืม 

คณะทํางาน

จํานวน 25 บาท x 40 คน  x 2ม้ือ x 4ครั้ง =8,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50บาท x 40คน x 4คร้ัง =8,000 บาท

รวม 103,600 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

11 โครงการพัฒนา Service Plan 1. กระตุน/ติดตามการพัฒนาคุณภาพ 1. รพท./ รพช. มีแผน ตค.62 เงินบํารุง

สาขา Trauma & Emergency จ.ปตตานี บริการ Service Plan สาขา Trauma พัฒนาคุณภาพบริการ ตค.62-กย.63 รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1 :  พัฒนาศักยภาพและขับเคล่ือน 2. สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู Service Plan สาขา (งานอุบัติเหตุ

การพัฒนาคุณภาพบริการสาขา Trauma การพัฒนาคุณภาพบริการ Service คณะกรรมการ Service Trauma 16,000 และฉุกเฉิน)

กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะทํางานพัฒนา/ Plan สาขา Trauma Plan จังหวัด 2. ER ผานเกณฑ คุณกัญญา

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพบริการ 3. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ คุณภาพ > 70%

Service Plan สาขา Trauma เหมาะสมการจัดบริการรองรับ 3. รพท./รพช. มีนวตกรรม

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม Service Plan สาขา Trauma & Best Practice ดาน

จํานวน 25 บาท x 40 คน x 2 ม้ือ x 4 คร้ัง = 8,000 บาท รักษาพยาบาล สาขา

   - คาอาหารกลางวัน Trauma

จํานวน 50 บาท x 40 คน x 1 ม้ือ x 4 คร้ัง = 8,000 บาท 4. ซอมแผนสาธารณภัย

กิจกรรมที่ 2. นิเทศ/ประเมินผลการพัฒนา ระดับ 3 อยางนอย 1 ครั้ง/ป

ECS คุณภาพเครือขาย   15,500 

กิจกรรมที่ 2.1 จัดต้ังคณะกรรมการกําหนด สสจ./รพ.ปตตานี

แผนประเมิน/นิเทศ และสรุปผล ER (งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

คุณภาพระดับจังหวัด

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คณะกรรมการจาก

จํานวน 25 บาท x 40 คน x 2 ม้ือ x 2 คร้ัง = 4,000 บาท รพท./รพช.และ สสจ.
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

   - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท x 40 คน x 1 ม้ือ x 2 คร้ัง = 4,000 บาท

กิจกรรมที่ 2.2 นิเทศ/ประเมิน ER คุณภาพในจังหวัด รพท./รพช.

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25 บาท x 15 คน x 2 ม้ือ x 5 วัน = 3,750 บาท

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท x 15 คน x 5 วัน = 3,750 บาท

กิจกรรมที่ 3. อบรมเชิงปฎิบัติซอมแผนระบบ สสจ./รพท./รพช. 131,000 สสจ./รพ.ปตตานี

บัญชาการสาธารณภัย (งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

 1. สํารวจความเส่ียงดานสาธารณสุขและภัยสุขภาพ

 2. สํารวจทรัพยากรในการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีจําเปน

 3. ทบทวนแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ และ

แผนประคองกิจการในแตละระดับ

 4. ซอมแผนบัญชาการระดับจังหวัด

    4.1 ประชุมกอน-หลังการซอมทฤษฎี

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25บาท x 60คน x 2มื้อ x 2ครั้ง= 6,000 บาท

   - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50บาท x 60คน x 1ม้ือ x 2คร้ัง= 6,000บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่ครบวงจรและระบบการสงตอ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

    4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการซอมระบบซอม

ระบบบัญชาการสาธารณภัย

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25บาท x 150คน x 2ม้ือ x 2วัน = 15,000บาท

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50บาท x 150คน x 2 วัน= 15,000 บาท

 - คาตอบแทนวิทยากร

จํานวน 5คน x 600บาท x 7ชม. x 2วัน =42,000 บาท

 - คาเดินทางวิทยากร

จํานวน 5 คน x 7,000 บาท = 35,000 บาท

   -คาท่ีพักวิทยากร

จํานวน 1.200 บาท x 2 คืน x 5 คน = 12,000 บาท

5. ทบทวนสรุปผลการซอมแผน และโอกาส

ปรับปรุงแกไข

รวม 162,500
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

วัยรุน เงินบํารุง

12 โครงการสงเสริมสุขภาพการดูแลหลังตั้งครรภ พัฒนาการดูแลหญิงต้ังครรภวัยรุน มารดาต้ังครรภวัยรุน เพ่ือใหหญิงต้ังครรภวัยรุน กพ.63 NSO

วัยรุนอยางเปนระบบ มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย พว.ทิพสุดา

กิจกรรมที่ 1. 13,000

1. คัดกรองหญิงต้ังครรภวัยรุน ประเมิน

ความพรอมดานรางกาย จิตใจ วิเคราะห

และพัฒนาแนวทางการ

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 30 คน x 2 ม้ือ = 1,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 30 คน = 1,500 บาท

2. ปรับปรุงแนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภวัยรุน 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองมือ 

จํานวน 25 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ = 2,500 บาท

 - คาอาหารวัน

จํานวน 50 บาท x 50 คน = 2,500 บาท

3. นิเทศติดตามและพัฒนการการดูแลหญิง

ต้ังครรภวัยรุน

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 3. ประชาชนเขาถึงบริการอยางเหมาะสม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 3. ประชาชนเขาถึงบริการอยางเหมาะสม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ิม

จํานวน 25 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ = 2,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 50 คน = 2,500 บาท

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมวันวันเลนไทน กพ.63 5,250

  - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 150 คน = 3,750 บาท

 - คาไวนิล = 1,500 บาท

รวม 18,250
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 3. ประชาชนเขาถึงบริการอยางเหมาะสม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ  1. เพ่ือใหบุคคลากรเขาใจและมีทักษะ อัตราการฟองรองเปนคดี เงินบํารุง ทีมไกลเกล่ีย

ขอขัดแยง/ขอรองเรียนในระบบสาธารณสุข ในการจัดการขอขัดแยง  - พยาบาลเวรตรวจการ ทางการแพทย (กลุมงานสังคมสงเคราะห)

กิจกรรมที่ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูแก  จํานวน 30 คน ไตรมาส 2 7,000 แบบประเมินผล

 จนท.เพ่ือการจัดการขอขัดแยง/  - จนท. ผูปฏิบัติงาน 40 คน กพ.63 กอน-หลังการเขาประชุม

ขอรองเรียนในระบบบริการสาธารณสุข รวม 70 คน

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 70 คน× 50 บาท ×1 ม้ือ = 3,500 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 70 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ = 3,500 บาท

กิจกรรมที่ 2. ประชุมคณะกรรมการไกลเกล่ีย .เพ่ือประเมินและหาแนวทางแกไข 20 คน ม.41 ไดรับการทํา ทุกไตรมาส 3,000 รอยละการทํา RCA

เพ่ือติดตามปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน  RCA 100%

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 20 คน × 25 บาท × 6 ครั้ง = 3,000 บาท

กิจกรรมที่ 3. สงเจาหนาที่เขารับการอบรมหลักสูตร 1. เพ่ือใหบุคคลากรเขาใจและมี 1 คน อัตราการฟองรองเปน ไตรมาส4 15,050 จํานวนเจาหนาท่ี ทีมไกลเกล่ีย

การพัฒนาศักยภาพสูนักสันติวิธีสาธารณสุข ทักษะในการจัดการขอขัดแยง คดีทางการแพทย ท่ีผานการอบรม (กลุมงานสังคมสงเคราะห)

 - คาลงทะเบียน (เหมาจายตามหลักสูตร)= 4,450  หลักสูตรไกลเกล่ีย

 - คาพาหนะเดินทาง = 5,000 บาท

 - คาที่พัก จํานวน 1 คน x 7 คืน x 800 บาท = 5,600 บาท

รวม 25,050
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่              กลยุทธที่ 3. ประชาชนเขาถึงบริการอยางเหมาะสม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  - เพ่ิมทักษะในการประเมินผุปวย IMC เงินบํารุง

การบริบาลฟนฟูสภาพระยะกลาง ทางการพยาบาลฟนฟูเบ้ืองตน

(Intermediate Care : IMC)  - เพ่ือเช่ือมโยงการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ

กิจกรรม 1 : จัดอบรมการประเมิน ผูปวยจากโรงพยาบาลสูชุมชนและท่ีบาน แพทย,พยาบาล,นักกายภาพบําบัด ผูเขาอบรมมีความรูดาน พ.ย.62 6,000 ประเมินความรูกอน คุณวรันธร ทองเหม

ผูปวย IMC ทางการพยาบาลฟนฟูเบ้ืองตน   -ติดตามการฟนฟูสมรรถภาพและ นักกิจกรรมบําบัด, นวก. และ การประเมินผูปวยIMC และหลังอบรม

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม สงคืนขอมูลการดูแลผูปวยระยะกลาง ผูเกี่ยวของจากรพ.ปตตานี, ทางการพยาบาลฟนฟู

จํานวน 60 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 3,000 บาท จากชุมชนอยางตอเนื่อง รพ.สต.เขตอ.เมือง, CMU1,CMU2 เบ้ืองตนเพ่ิมข้ึน 

 - คาอาหารกลางวัน และกองเทศบาลเมืองปตตานี มากกวา80%

จํานวน 60 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ = 3,000 บาท จํานวน 60 คน

กิจกรรม 2 : จัดประชุมเครือขายนักกายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด และ มีผูเขาประชุมจาก ธ.ค.62 2,500  - จํานวนผูเขารวม คุณอุษณีย ชวยธรรมรัตน

เพ่ือการสงตอ/ฟนฟูสมรรถภาพ จ.ปตตานี ผูเกี่ยวของจากรพ.ปตตานี ทุกรพ. 100% ประชุม

 - คาอาหารวางพรอมเคร่ืองด่ืม และรพช. จํานวน 25 คน  - มีการทบทวน/ปรับปรุง

จํานวน 25 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 1,250 บาท แนวทางดูแลผูปวย

 - คาอาหารกลางวัน ระยะกลาง

จํานวน 25 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ = 1,250 บาท

กิจกรรม 3 : ลงนิเทศ และติดตามผูปวยIMC รพช.ทุกแหง - ทุกรพช.ไดรับการลง ต.ค.62-ก.ย.63 จํานวนโรงพยาบาล และ กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

ตามรพช.ตาง ๆ นิเทศและติดตาม ทุกวันพฤหัสบดี ชวงเชา จํานวนคร้ังการลงนิเทศ/ติดตาม

รวม 8,500 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยไตเรื้อรัง 1. มีการคัดกรองภาวะไตเส่ือมใน แพทยผูรับผิดชอบงาน  1.ผูปวยไดรับการดูแล ธค. 62 เงินบํารุง HDC report service plan สาขาไต

ในเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ ผูปวยกลุมเส่ียง เบาหวาน ความดัน  CKD แพทยใชทุน และสงตอเหมาะสมตาม ผลประเมิน CKD พญ.ภัทรมน

กิจกรรมที่ 1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน 2. เพ่ือชะลอการเส่ือมของไต CM NCDไต พยาบาล  CPG รอยละ 80 8,000  คุณภาพ พว.จุลัยพร

การดูแลผูปวยไตอยางมีคุณภาพ ในผูปวยไตเร้ือรัง เภสัชกร 2. ทุก รพช. สามารถ

   แพทยผูรับผิดชอบงาน CKD แพทยใชทุน 3.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข นักโภชนากร ดําเนินงาน CKD ไดอยาง

CM NCDไต พยาบาล เภสัชกร นักโภชนากร ทุกระดับในการดูแลผูปวยไตเร้ือรัง  รพช รพท มีคุณภาพ มากกวา รอยละ 80

รพช. รพท. รวม 80 คน 4. มีการดูแลผูปวยท่ีเช่ือมโยง เจาหนาท่ี รพสต. 3.ปวยโรคไตเร้ือรังท่ีมี

 - คาอาหารกลางวัน สูชุมชนอยางมีมีคุณภาพ การลดลงของ eGFR

จํานวน 50 บาท x 80 คน x 1 วัน = 4,000 บาท <4มล./นาที/4มล./นาที/

 -คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 25 บาท 1.72 ม2/ป มากกวารอยละ 60

จํานวน 25 บาท x 80 คน x 2 ม้ือ x 1วัน =4,000 บาท

รวม 8,000 

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. เครือขายสุขภาพ ชุมชน และ ประชาสังคม มีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ         กลยุทธที่ 1. เสริมสรางความเขมแข็ง Health literacy

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. เครือขายสุขภาพ ชุมชน และ ประชาสังคม มีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ         กลยุทธที่ 1. เสริมสรางความเขมแข็ง Health literacy

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

16 โครงการพัฒนาแผนการพยาบาลและวางแผน 1. เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแล พยาบาล รพ.ปตตานี รพ.ช รพ.สต ผูปวยไดรับการดูแล ธค. 62 เงินบํารุง การนิเทศ NSO

จําหนายผูปวยวัณโรคเครือขายจังหวัดปตตานี ตาม CNPG & Care map และ และอสม. CNPG & Care map พว.ซารีพะ

กิจกรรมที่ 1. ใหความรู ไดรับการวางแผนการจําหนาย มากกวา 80% 40,000

 - คาอาหารกลางวัน 2. ปองกันภาวะแทรกซอน ผูปวยไดรับการวางแผน

จํานวน 50 บาท x 200 คน x 2 รุน = 20,000 บาท 3. ผูปวยสามารถดูแลตนเองได จําหนายและการดูแล

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 4. เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง ตอเนื่อง

จํานวน 25 บาท x 200 คน x 2 ม้ือ x 2 รุน = 20,000 บาท

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมกลุม Self health group, 10,000

 Work Shop จํานวน 20 คร้ัง คร้ังละ 20 คน

   - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม 1. ผูปวยและ Care Giver มีความรู

จํานวน 25บาท x 20คน x 1ม้ือ x 20คร้ัง= 10,000 บาท และปรับพฤติกรรมเส่ียงไดถูกตอง

กิจกรรมที่ 3. ใหความรูผูปวยวัณโรคและญาติท่ีคลีนิกตะวัน ผูปวยวัณโรคและ Care Giver

กิจกรรมที่ 4. คัดกรองผูสัมผัสรวมบาน คนหากลุมเส่ียง ผูสัมผัสรวมบานทุกราย รอยละผูสัมผัสรวมบานได 12,500

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม รับการคัดกรองวัณโรค

จําวน 25 บาท x 100 คน = 2,500 บาท 

กิจกรรมที่ 5. รณรงคงานวัณโรคโลกรวมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 400 คน x 1 คร้ัง x 1 วัน

 = 10,000 บาท
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ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. เครือขายสุขภาพ ชุมชน และ ประชาสังคม มีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ         กลยุทธที่ 1. เสริมสรางความเขมแข็ง Health literacy

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 6. รณรงคการใหความรูการปองกัน 2,500

วัณโรคในสถานท่ีทํางานท่ีใชเคร่ืองปรับอากาศ

   - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 100 คน x 1 ครั้ง x 1 วัน = 2,500 บาท

กิจกรรมที่ 7. ปรึกษาหารือผูนําศาสนา 2,500

ระดับจังหวัดในกลุมดะวะห

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ x 1 วัน = 2,500 บาท

รวม 67,500 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. เครือขายสุขภาพ ชุมชน และ ประชาสังคม มีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ         กลยุทธที่ 1. เสริมสรางความเขมแข็ง Health literacy

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

17 โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปวย  - เพ่ือพัฒนาพยาบาลเฉพาะทาง  - ผูรับผิดชอบงาน  - พยาบาลที่ผานการอบรม กพ.63 เงินบํารุง  - จํานวนพยาบาลที่ผาน กลุมการพยาบาล

แบบประคับประคอง Palliative care Palliative care Palliative care เมย.63 การอบรม วันทนา

กิจกรรมที่ 1. พัฒนาศักยภาพรวมแลกเปล่ียนเรียนรู  - เพ่ือพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวย  - ผูรับผิดชอบงาน   -ผูรับผิดชอบงานเขารวม 2คร้ัง 21,200  - จํานวนผูปวยท่ีเขาถึง วันวิลาส

การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง Palliative care ระยะทาย และติดตามปญหาอุปสรรค Palliative care รพ.ปตตานี แลกเปล่ียนเรียนรู≥80% 1 วัน การบริการแบบ

รพ.ปตตานี และเครีอขาย จํานวน 70 คน ในการดําเนินงาน และเครือขาย  -คุณภาพการพยาบาล x 2 คร้ัง Palliative care

 - คาอาหารกลางวัน เปาหมาย : พยาบาลมีองคความรู  - ผุปวย palliative care/ญาติ ผูปวยpalliative care

จํานวน 70 คน x 50 บาท x 2 คร้ัง = 7,000 บาท และทักษะในการดูแล จํานวน 10 ราย และClinical Risk,

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม อยางมีประสิทธิภาพ ภาวะแทกซอน

จํานวน 70 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง x 2 มื้อ = 7,000 บาท  - นํามาตรฐานการพยาบาล palliative care

 - คาสมนาคุณวิทยากรภายนอก (ภาครัฐ) ไปใชในผูปวย Palliative care

จํานวน 600 บาท x 6ชม.x 2 คร้ัง x 1 คน =7,200 บาท

กิจกรรมท่ี 2. กลุมสัมพันธ พัฒนาเพ่ิมพูนทักษะผูดูแล  - เพ่ือใหผูดูแลผูปวย,ญาติไดรับความรูและ  - ผูดูแลผูปวย,ญาติ, ผูดูแลผูปวย,ญาติ,อาสาสมัคร มีค.63 6,000 ผูดูแลผูปวย,ญาติ, กลุมการพยาบาล

(Caregivers self help group) อาสาสมัคร,จิตอาสา เกิดทักษะในการดูแลที่ถูกตองเหมาะสม อาสาสมัคร,จิตอาสา ,จิตอาสา มีความรู 1วัน อาสาสมัคร,จิตอาสา วันทนา

และบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือผูปวยระยะสุดทาย  -พัฒนาคุณภาพและระบบบริการโดย และบุคลากรสาธารณสุข และทักษะในการดูแล และบุคลากรสาธารณสุข วันวิลาส

 - คาอาหารกลางวัน สงเสริมการมีสวนรวมระหวางผูดูแลผูปวย จํานวน 60 คน ผูปวยระยะทาย ≥ 80% สามารถใหการดูแล

จํานวน 60 คน x 50 บาท = 3,000บาท ระหวางผูดูแลผูปวย,ญาติ,อาสาสมัคร ผูปวยไดอยางเหมาะสม

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม จิตอาสา/ผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข

จํานวน 60 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 3,000บาท  - นํากิจกรรมและความรูไปใชในการดูแลผูปวย PC

รวม 27,200
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. เครือขายสุขภาพ ชุมชน และ ประชาสังคม มีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ         กลยุทธที่ 1. เสริมสรางความเขมแข็ง Health literacy

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

18 โครงการ แผนการจําหนาย และมณีเวช  - เพ่ือพัฒนาผูปวย/ญาติใหไดออกกําลังกาย ธ.ค.-62 เงินบํารุง NSO

สมาธิบําบัดในผูปวยจิตเวช และมีไดผอนคลายความเครียด พว.จินตา

กิจกรรม  - เพ่ือทําใหสมาชิกในกลุมไดชวยเหลือกัน พยาบาลวิชาชีพ 30 คน รอยละผูปวยท่ีไดรับการ 8,000 พว.ศุภวรรณ

 1. ใหความรูเร่ืองมณีเวช และสมาธิบําบัด  ลดระดับอารมณและความรูสึก วางแผนจําหนาย>50%

 2. จัดทําแผนการจําหนาย การดูแล มณีเวช  - เพ่ือทําใหสมาชิกในกลุมไดชวยเหลือกัน 

สมาธิบําบัด 30คน ลดระดับอารมณและความรูสึก

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 30 คน x 50 บาท = 1,500บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน30 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 1,500บาท

 3. ติดตามเย่ียมโดยระบบเจาของไข 

การนําแผนไปใช และวัดผล

 4. กิจกรรม self help group

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ผูปวยและญาติ 10  คน: วัน

จํานวน 10คนx 25บาท x 20 คร้ัง= 5,000 บาท

รวม 8,000
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

19 โครงการพัฒนาการพยาบาลผูปวย Sepsis เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร พยาบาล รพ.ปตตานี ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ธ.ค.-62 เงินบํารุง การนิเทศติดตาม NSO

รพ.ปตตานีและเครือขาย ทางการพยาบาลในการดูแล รพ.ช รพ.สต ทางการพยาบาล พว.ดวงพร

กิจกรรมที่ 1. อบรมการดูแลผูปวย Sepsis ผูปวย Sepsis 16,000

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 80 คน x 2 รุน = 8,000 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 80 คน x 2 มื้อ x 2 รุน = 8,000 บาท

กิจกรรมที่ 2. ทบทวนแนวทางปฏิบัติทางการ 1,000

พยาบาลและการนิเทศติดตาม

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 20 คน x 2 คร้ัง = 1,000 บาท

กิจกรรมที่ 3. ทบทวนเวชระเบียน 7,500

 - คาอาหารวางและเคร่ืองเด่ืม

จํานวน 25 บาท x 25 คน x 12 คร้ัง = 7,500 บาท

รวม 24,500 

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ          กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคที่สําคัญสถานการณความไมสงบ, โรคระบาด,โรคอุบัติใหม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ          กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคที่สําคัญสถานการณความไมสงบ, โรคระบาด,โรคอุบัติใหม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล 1. เพ่ือใหหนวยงานนําความรุ พยาบาลทุกหนวยงานของ  1.ความครอบคลุม เงินบํารุง ประเมินความรูหลังอบรม NSO

ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ไปใชในการดูแลผูปวยโรค กลุมการพยาบาลและเครือขาย พยาบาลแกนนําใน ความพึงพอใจ พว.จินตา

สูความเปนเลิศทางการพยาบาล หัวใจและหลอดเลือด อ.เมือง หนวยบริการการดูแล ครอบคลุมทุกหนวยงาน พว.สุรีรัตน

กิจกรรมที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล ผูปวยโรคหัวใจและ 37,800

ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูความเปนเลิศ หลอดเลือดไดรับการอบรม

ทางการพยาบาล หนวยงานละ 1-2 คน

 - คาอาหารกลางวัน  2.พยาบาลมีสมรรถนะ

จํานวน 50 บาท x 80 คน x 2 รุน = 8,000 บาท ท่ีผานเกณฑการดูแล

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ผูปวย ACS

จํานวน 25 บาท x 80 คน x 2 มื้อ x 2 รุน = 8,000 บาท

- คาสมนาคุณวิทยากร 

จํานวน 1,200 บาท x 6 ชม. x 2 รุน = 14,400 บาท

 - คาเดินทางวิทยากร

จํานวน 2,500 บาท x 2 เท่ียว = 5,000 บาท

 - คาท่ีพักวิทยากร

จํานวน 1,200 บาท x 2 คืน = 2,400 บาท

รวม 37,800
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ          กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคที่สําคัญสถานการณความไมสงบ, โรคระบาด,โรคอุบัติใหม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

21 โครงการพัฒนาการดูแลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) เงินบํารุง NSO

กิจกรรมที่ 1. Self care Monitoring & Health  - เพ่ือใหผูปวยและญาติสามารถ ผูปวยDM/HT จํานวนผูรับบริการท่ีเขากลุม 1 วัน ความพึงพอใจมากกวา พว.จินตา

coaching ในผูปวยนอก จัดการตนเองดานสุขภาพและ แผนกผูปวยนอก อัตราผูเขารวมโครงการ 25,000 รอยละ 80 พว.อรทัย

วันละ 50 ราย สัปดาหละ 2คร้ัง (20 สัปดาห) ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนได มีภาวะสุขภาพดีข้ึน พว.อาศิรา

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม    -HbA1C, BP, BMI พว.วิชารินี

จํานวน 25บาท x 50คน x 20คร้ัง= 25,000 บาท พว.กามีละ

กิจกรรมที่ 2. ประชุมฟนฟูการพยาบาลผูปวย   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาล พยาบาล ความรูหลังเขาประชุม 45,000 ความพึงพอใจมากกวา

โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) จํานวน 3 รุนๆ 70 คน ท่ีใหการดูแลผูปวย รอยละ 80

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25บาท x 70คน x 2ม้ือ x 3คร้ัง =10,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 70 คน  x 3 คร้ัง = 10,500 บาท

 - คาสมมนาคุณวิทยากร

จํานวน 1,200 บาท x 6 ชม. x 3 วัน = 21,600 บาท

  คาทีพักวิทยากรง

จํานวน 1,200 บาท x 2 วัน x 1 หอง = 2,400 บาท

111



ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ          กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคที่สําคัญสถานการณความไมสงบ, โรคระบาด,โรคอุบัติใหม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียน เพ่ือใหผูปวยและญาติมีความ ผูปวย DM 10 คน HT อัตราผูปวยรายใหม 10,300 ความพึงพอใจมากกวา

พฤติกรรมโรคเร้ือรังโดยใชเทคนิค สามารถการจัดการตนเองดาน  10 คน และ ลดลงและลดการเกิด รอยละ 80

Health Coaching  ระดับเครือขาย สุขภาพ ชะลอการเกิดโรคและ ผูรับผิดชอบงานประจํา ภาวะแทรกซอน

 - คาอาหารกลางวัน         ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน คลินิก DM/HT

จํานวน 50 บาท x 50 คน x 1 วัน = 2,500 บาท  รพท.และรพช.ละ 2 คน 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม         จํานวน 50 คน

จํานวน 25 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 1 วัน = 2,500 บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน = 3,600 บาท  

 - คาพาหนะเดินทาง ไป-กลับ = 500 บาท        

 - คาท่ีพัก 

จํานวน 1,200 บาท x 1 คืน = 1,200 บาท 

รวม 80,300
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ          กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคที่สําคัญสถานการณความไมสงบ, โรคระบาด,โรคอุบัติใหม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

22 โครงการเตรียมความพรอมในการคัดกรอง 1. เพ่ือปองกัน และควบคุมการแพร จนท. ที่เก่ียวของทุกระดับ ไมมีการระบาดของ มีค63-กย 63 เงินบํารุง จนท.มีความรูและ ICC/NSO

เฝาระวังและปองกันโรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํา กระจายเช้ือของโรคอุบัติใหม-อุบัติซํ้า ทางการแพทยพรอมเครือขาย โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า 35,200 สามารถคัดกรองผูปวย พว.สายพิณ

กิจกรรมที่ 1. ประชุมช้ีแจง ทบทวนแนวทางระบบ  ในโรงพยาบาล โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้าได พว.ทิพสุดา

การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรกระจาย 2. เพ่ือเฝาระวังโรคอุบัติใหม- อุบัติซํ้า

ของโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้าในโรงพยาบาล ในผูรับบริการที่เปนกลุมเส่ียงหรือผูสัมผัส

กิจกรรมที่ 2. ประชุมซอมแผนเตรียมความพรอม

เพ่ือคัดกรองและเฝาระวังโรคอุบัติใหม-อุบัติซํ้า

กิจกรรมที่ 3. สาธิตการใชอุปกรณปองกันรางกาย

สวนบุคคล (PPE) พรอมฝกปฏิบัติการใชอุปกรณ

รวมถึงจัดหาส่ิงสนับสนุน PPE 

กิจกรรมที่ 4. ทบทวนความรูในการทําความสะอาด

สิ่งแวดลอมในโรคอุบัติใหม-อุบัติซํ้าของหนวยงานตางๆ

กิจกรรมที่ 5. ติดตั้งส่ือประชาสัมพันธ

 - ไวนิลขนาดใหญ (2 ผืน ) = 6,000 บาท

 - แผนพับใหความรู = 200 บาท

  - ไวนิลแบบปายธง (8 ผืน) = 4,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 250 คน x 50 บาท = 12,500 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 250 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 12,500 บาท

รวม 35,200
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฟนฟู 1. เพ่ือใหพยาบาลวิชาชีพสามารถทราบ พยาบาลวิชาชีพ  1.พยาบาลวิชาชีพสามารถ เงินบํารุง 1.พยาบาลวิชาชีพ NSO

ความรูเรื่อง wound care ชนิดและการดูแลแผลประเภทตางๆ ตอบแบบประเมินความรู สามารถตอบแบบ เพ็ญแข

กิจกรรมที่ 1.1 อบรมใหความรู 2. เพ่ือใหพยาบาลวิชาชีพสามารถ หลังการอบรมไดถูกตอง 5,000 ทดสอบความรูได ไซเกาะ

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เตรียมผูปวยผาตัดและดุแลแผลหลัง  2.พยาบาลวิชาชีพสามารถ ถูกตอง รอยละ 90 นิษณา

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,500 บาท ผาตัดลําไสเปดทางหนาทองไดถูกตอง สาธิตการทําแผล และการ เนาวรัตน

   - คาอาหารกลางวัน 3. เพ่ือใหพยาบาลวิชาชีพสามารถ ดูแลผูปวยท่ีมีลําไสเปด 2.สามารถสาธิตการทํา

จํานวน 50 คน x 50 บาท  = 2,500 บาท ทําแผลและดูแลแผลเปดทางหนาทองได ทางหนาทองไดถูกตอง แผลและการดูแลผูปวย

กิจกรรมที่ 1.2 ทบทวนและแลกเปล่ียนเรียนรู ถูกตอง 2,000 ที่มีลําไสเปดทางหนาทอง

การดูแลแผล ไดถูกตอง

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 20 คน x 25 บาท x 4 คร้ัง = 2,000 บาท

กิจกรรมที่ 1.3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 5,000

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 4 คร้ัง = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 การพยาบาลการปองกันและ เพ่ือปองกันการเกิดแผลกดทับ ผูปวยกลุมเส่ียงตอการเกิด อุบัติการเกิดแผลกดทับ อุบัติการณการเกิด NSO

ดูแลแผลกดทับ ในผูปวยกลุมเส่ียง แผลกดดับพยาบาล รพ.ปน. ลดลง แผลกดทับ เพ็ญแข ,ไซเกาะ

และ รพสต.เครือขาย นิษณา , เนาวรัตน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 2.1 อบรมใหความรู 5,000

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 คน x 50 บาท = 2,500 บาท

กิจกรรมที่ 2.2 การทบทวนและติดตามประเมินผล 5,000

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 10 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 10 ครั้ง = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 การพยาบาลเทาผูปวยเบาหวาน  - เพ่ือใหผูปวยไดรับการสงเสริม ผูปวยเบาหวาน อุบัติการเกิดแผลท่ีเทา

กิจกรรมที่ 3.1 อบรมใหความรู การดูแลเทา พยาบาล รพ.ปน , ในผูปวยเบาหวานลดลง 5,000

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม รพช., รพสต

จํานวน50คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50คน x 50 บาท = 2,500 บาท

กิจกรรมที่ 3.2 การทบทวนและติดตามประเมินผล พยาบาล รพ.ปน , 5,000

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม รพช., รพสต

จํานวน 10 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 10 ครั้ง = 5,000 บาท

รวม 32,000 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

24 โครงการพัฒนาระบบบริการ 1. เพ่ือสงเสริมและกระตุนให  - การเขาถึงบริการ เงินบํารุง ก.จิตเวชและยาเสพติด

สุขภาพจิตและจิตเวชในเด็ก ป 2563 ผูปกครอง ครูศูนยเด็กเล็ก โรคสมาธิส้ันรอยละ 9 นูรฮายาตี อามิง

เห็นความสําคัญโรคทาง  - การเขาถึงบริการ ณัฏฐวรรณ เจริญศรี

จิตเวชในเด็ก โรคออทิสติก 

กิจกรรมที่ 1. อบรมใหความรูผูปกครอง ครู 2. เพ่ือลดปญหาพฤติกรรม 1. ผูปกครอง/ ครูศูนยเด็กเล็ก รอยละ 45 ไตรมาส 2 9,300  - แบบประเมิน

ศูนยเด็กเล็ก ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กาวราวรุนแรงในเด็ก จํานวน 50 คน 1 วัน ความพึงพอใจ

ในเขตอําเภอเมืองปตตานี (คร้ังท่ี1) 3. เพ่ือใหเด็กท่ีมีปญหาทาง 2. จนท. รพ.ปตตานี ม.ค.

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม พฤติกรรมไดรับการรักษา จํานวน  10  คน

 ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร 4. เพ่ือใหผูปกครองมีการสราง รวมท้ังหมด 60 คน

จํานวน 60 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ=3,000 บาท เครือขายรวมกันในกลุม

 - คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม/ ผูปกครองโรคทางจิตเวชในเด็ก

ผูดําเนินการ/วิทยากร เพ่ือเปนการชวยเหลือ

จํานวน 60 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ=3,000 บาท ซ่ึงกันและกัน

 - คาของสมนาคุณ = 1,300  บาท 5. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความ

 - คาวัสดุ = 2,000  บาท เขมแข็งทางจิตใจสามารถ

จัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน

กับตนเองได
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 2 :  อบรมใหความรูผูปกครอง ครู 6. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเขาใจ 1. ผูปกครอง/ ครูศูนยเด็กเล็ก  -การเขาถึงบริการ ไตรมาส 2 9,300  - แบบประเมิน

ศูนยเด็กเล็ก ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเรียนรูเกี่ยวกับอาการ               จํานวน 50 คน โรคสมาธิส้ันรอยละ 9 1 วัน ความพึงพอใจ

ในเขตอําเภอเมืองปตตานี (คร้ังท่ี2) ภาวะเส่ียงสุขภาพจิตเบ้ืองตน 2. จนท. รพ.ปตตานี  -การเขาถึงบริการ ม.ค.

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม จํานวน  10  คน โรคออทิสติก 

 ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร             รวมท้ังหมด 60 คน รอยละ 45

จํานวน 60 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ=3,000  บาท

 - คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม/

ผูดําเนินการ/วิทยากร

จํานวน 60 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ=3,000  บาท

 - คาของสมนาคุณ = 1,300  บาท

 - คาวัสดุ = 2,000  บาท

กิจกรรมท่ี 3 :  ประชาชนท่ีมารับบริการ ไตรมาส 2 4,000

จัดทําแผนพับใหความรู เร่ืองโรคทาง คลินิกจิตเวช และ ก.พ.

จิตเวชในเด็ก โรงพยาบาลัตตานี

 -แผนพับ

จํานวน 400 แผน x 10 บาท = 4,000  บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 4 : อบรมใหความรูเร่ืองการ 1. ผูปกครองเด็กท่ีมารับบริการ  -การเขาถึงบริการ ไตรมาส 3 6,800  - แบบประเมิน

เสริมสรางพลังใจ (Self - help group) ในกลุม คลินิกจิตเวช จํานวน 20 คน โรคสมาธิส้ันรอยละ 9 1 วัน ความพึงพอใจ

ผูปกครองท่ีมารับบริการท่ีคลินิกจิตเวช 2. จนท. รพ.จํานวน 15  คน  -การเขาถึงบริการ พ.ค.

และโรงพยาบาลปตตานี รวมท้ังหมด 35 คน โรคออทิสติก รอยละ 45

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

 ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร

จํานวน 35 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ=1,750 บาท

 - คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม/

ผูดําเนินการ/วิทยากร

จํานวน 35 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ=1,750 บาท

 - คาของสมนาคุณ = 1,300  บาท

 - คาวัสดุ = 2,000  บาท

กิจกรรมที่ 5 :  พัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและ เด็กท่ีมารับบริการ  -การเขาถึงบริการ ไตรมาส 3 4,900

จิตเวชเด็ก ในคลินิกจิตเวชและ โรคสมาธิส้ันรอยละ 9 มิ.ย.

 - คาวัสดุ เปนเงิน  4,900  บาท คลินิกปรับพฤติกรรมเด็ก  -การเขาถึงบริการ

โรคออทิสติก รอยละ 45

118



ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 6 :  อบรมใหความรูเด็กนักเรียน 1. เด็กนักเรียนช้ันมัธยมท่ีมี  -การเขาถึงบริการ ไตรมาส 4 3,500  - แบบคัดกรอง

ช้ันมัธยม ในอําเภอเมืองปตตานี ภาวะเส่ียงสุขภาพจิต โรคซึมเศรา 1 วัน โรคซึมเศรา

 เก่ียวกับEgo  Strenght จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 65 ก.ค. 2Q, 9Q

 -คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 2. จนท. รพ.ปตตานี

 ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร จํานวน  10  คน

จํานวน 60 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ= 1,500 บาท    รวมท้ังหมด 60 คน

  -คาวัสดุ เปนเงิน  2,000  บาท

กิจกรรมที่ 7 : อบรมเสริมสรางความเขมแข็ง 1. เด็กวัยเรียนท่ีไดรับผลกระทบ  -ผูปวยจากเหตุการณ ไตรมาส 3 6,500  - แบบคัดกรอง

ทางจิตใจในกลุมเด็กวัยเรียนท่ีไดรับผลกระทบ จากเหตุการณความไมสงบ ความไมสงบเกิดภาวะ 1 วัน โรคซึมเศรา

จากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด- จํานวน  30  คน ปญหาสุขภาพจิต เม.ย. 2Q, 9Q

ชายแดนภาคใต โดยใช Activity Group 2. จนท. รพ.ปตตานี ไมเกินรอยละ 20

 -คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม จํานวน  15  คน

 ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร      รวมท้ังหมด 45 คน

จํานวน 45 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ=2,250 บาท

  -คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม/

ผูดําเนินการ/วิทยากร

จํานวน 45 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ=2,250 บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

  -คาวัสดุ เปนเงิน  2,000  บาท

กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับ  -เจาหนาท่ี รพ.ปตตานี  -การเขาถึงบริการ ไตรมาส 1 12,700  - แบบประเมิน

โรคทางจิตเวชในเด็กและทักษะ จํานวน  50  คน โรคสมาธิส้ันรอยละ 9 ธ.ค. ความพึงพอใจ

การดูแลเบ้ืองตนใหกับ จนท. รพ.ปตตานี  -การเขาถึงบริการ

 -คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม โรคออทิสติก 

 ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร รอยละ 45

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ=2,500  บาท

  - คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม/

ผูดําเนินการ/วิทยากร

จํานวน 50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ =2,500  บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 1 คน x 600  บาท x 4 ชม.=2,400 บาท

 - คาของสมนาคุณ เปนเงิน  1,300  บาท

 - คาวัสดุ เปนเงิน  4,000  บาท

รวม 57,000 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

25 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษา 1.เพ่ือใหการบําบัดยาเสพติดไดมาตรฐาน  -รอยละ 100 งบแผนงานสนับสนุน  - แบบประเมิน ก.จิตเวชและยาเสพติด

และฟนฟูสมรรถภาพผูเสพสารเสพติด 2563 หลักสูตร matrix program  ของผูบําบัดไดรับ การดําเนินงานตาม ความพึงพอใจ สาอุดี เบ็ญราซัค

กิจกรรมที่ 1 :  กิจกรรมบําบัด matrix program 2.เพ่ือเสริมสรางคุณคาดานคุณธรรม  -ผูเขารับการบําบัดยาเสพติด การบําบัดยาเสพติด ไตรมาส 1 แผนบูรณาการ

 -คาคูมือบําบัด matrix program จริยธรรมใหผูรับการบําบัดยาเสพติด ท้ังแบบสมัครใจและ ตามมาตราฐาน ธ.ค. การปองกันปราบปราม

จํานวน 100 เลม x 150 บาท= 15,000 บาท  กอนสงกลับไปสูสังคม บังคับบําบัด matrix program และบําบัดรักษา

 -คาสมุดประจําตัว  -รอยละ ๘๐ ของ  ยาเสพติด

จํานวน  100  เลม x 30 บาท=3,000  บาท ผูบําบัด ไดรับ กระทรวงสาธารณสุข

 -คาชุดตรวจปสสาวะ การอบรมคุณธรรม  (สสจ)

จํานวน  800 ชุด x 22 บาท= 17,600  บาท และจริยธรรมกอน 35,600 

กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมอบรมคุณธรรม ครบเกณฑบําบัด

และจริยธรรมสําหรับผูบําบัด ผูเขารับการบําบัดยาเสพติด ไตรมาส 2 11,500 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม matrix program มี.ค.

 ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร จํานวน  100  คน

จํานวน 100 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ=3,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร

จํานวน 100 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ=8,000 บาท

รวม 47,100 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขาย  -รอยละของผูปวย เงินบํารุง  - Pre-Post ก.จิตเวชและยาเสพติด

จิตเวช จังหวัดปตตานี ป 2563 สุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดปตตานี โรคจิตเภทเขาถึงบริการ การอบรมฯ ซารีนา  ตะโละ

กิจกรรมที่ 1 : อบรมศักยภาพเครือขาย 2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 1. จนท. รพช.ใน จ.ปตตานี สุขภาพจิต ≥ รอยละ 75 ไตรมาส 1 9,500  - แบบประเมิน อณีษา  ดือราแม

สุขภาพจิตและจิตเวช มีความรู มีทักษะในการเขาชวยเหลือ ( 11 แหงๆละ  4  คน)  -รอยละของผูปวย 1 วัน ความพึงพอใจ

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ผูปวยท่ีมีพฤติกรรมกาวราว จํานวน  44  คน โรคซึมเศราเขาถึงบริการ (ธ.ค.)

ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ 3. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูการปฏิบัติงาน 2.จนท.รพ.ปตตานี สุขภาพจิต ≥ รอยละ 65

จํานวน 60 คน x 25  บาท x 2 ม้ือ=3,000 บาท ดานสุขภาพจิตและจิตเวช จํานวน  16  คน  -รอยละ 80 ของผูพยายาม

 - คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ    รวมท้ังหมด   60   คน ฆาตัวตายไมกลับมา

จํานวน 60 คน x  50 บาท=3,000 บาท ทํารายตนเองซํ้า

 - คาวัสดุ                   เปนเงิน  3,500  บาท ในระยะเวลา 1 ป

กิจกรรมที่ 2 :  อบรมเชิงปฏิบัติการชวยเหลือ 1. จนท.ตํารวจ ใน จ.ปตตานี ไตรมาส 2 54,100 

ผูปวยท่ีมีพฤติกรรมกาวราว จํานวน  50  คน 1 วัน

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 2. จนท. รพช.  ใน จ.ปตตานี (มี.ค.)

ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร ( 11 แหงๆละ 2 คน)

จํานวน 110 คน x 50  บาท x 2 ม้ือ=11,000 บาท จํานวน  22  คน

 - คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ/วิทยากร 3.จนท.กูชีพเขต อ.เมือง    

จํานวน 110  คน  x 250 บาท= 27,500  บาท  (7 แหงๆละ 3  คน)
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5. ระบบการดูแลรักษากลุมโรคสําคัญและภาวะฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ    กลยุทธที่ 2. จัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายสุขภาพ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน  21  คน

จํานวน 3 คน x 600 บาท x 6 ชม.=10,800 บาท 3.จนท.รพ.ปตตานี

 - คาวัสดุ                 เปนเงิน    4,800  บาท จํานวน  14  คน

4.ทีมวิทยากร จํานวน  3  คน

   รวมท้ังหมด   110   คน

 กิจกรรมที่ 3 : ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและ 1. จนท. รพช. ไตรมาส 3 9,500 

นิเทศติดตามงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในจังหวัดปตตานี 1 วัน

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ( 11 แหงๆละ  4  คน) (ก.ค.)

ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ จํานวน  44  คน

จํานวน  60 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ=3,000 บาท 2.จนท.รพ.ปตตานี

 - คาอาหารกลางวัน จํานวน  16  คน

ผูเขาอบรม/ผูดําเนินการ    รวมท้ังหมด   60   คน

จํานวน  60 คน  x 50  บาท =3,000 บาท

 - คาวัสดุ      เปนเงิน  3,500  บาท

รวม 73,100 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

27 โครงการบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล เงินบํารุง

กิจกรรมที่ 1. อบรมการบริหารยาอยางปลอดภัย เพ่ือใหผูปวยไดรับยาอยางปลอดภัย พยาบาลวิชาชีพ อุบัติการณ Admin error 57,500 อุบัติการณAdmin NSO

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เพ่ือลดอุบัติการณความคลาดเคล่ือน  ลดลง  error ลดลง พว.จินตา

จํานวน 100 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 4 คร้ัง= 20,000 บาท จากการบริหารยา RMC

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 100 คน x 50 บาท x 4 คร้ัง= 20,000 บาท

  2. นิเทศการบริหารยาและการทบทวน

จํานวน 25 คน x 25 บาท x 2 สาย x 10 ครั้ง = 12,500 บาท

  3. ติดตามประเมินผลการบริหารยา

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 4 คร้ัง = 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 2. อบรมใหความรูเกี่ยวกับ

  1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหาร  - เพ่ือใหผูปวยปลอดภัย พยาบาลวิชาชีพ/ผูชวยพยาบาลบุคลากรมีความรูความ 117,350 ความพึงพอใจมากกวา

ความเส่ียงดานการพยาบาล (2P safety)  - เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ พนักงานประจําตึก เขาใจการบริหารความ รอยละ 80

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เส่ียงดานการพยาบาล  (2P safety) ผูชวยเหลือคนไข เส่ียงดานการพยาบาล ประเมินความรูหลังอบรม

จํานวน 150คน x 25บาท x 2ม้ือ x 2วัน x 2ครั้ง= 30,000 บาท (2P safety)

   - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 150 คน x 50 บาท x 2 วัน x 2 คร้ัง = 30,000 บาท

การประเมินผล

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 6. ระบบบริการผูปวยมีความปลอดภัย           กลยุทธที่ 1. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับ มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 6. ระบบบริการผูปวยมีความปลอดภัย           กลยุทธที่ 1. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับ มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

   - คาสมนาคุณวิทยากร 

จํานวน 1,200 บาท x 6 ชม x 2 วัน x 2 คร้ัง = 28,800 บาท

   - คาท่ีพักวิทยากร

จํานวน 1,200 บาท x 2 วัน x 2 คร้ัง = 4,800 บาท

   - คาเดินทาง

จํานวน 2,500 บาท x 2 เที่ยว x 2 คร้ัง = 10,000 บาท

  2. นิเทศการบริหารความเส่ียงและการทบทวน

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 25 คน x 25 บาท x 10 คร้ัง = 6,250 บาท

 3. ติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 6 คร้ัง = 7,500 บาท

กิจกรรมที่ 3 : AMR กับบทบาทของพยาบาล  - เพ่ือใหผูปวยปลอดภัย พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรมีความรูความ 71,400 ความพึงพอใจมาก NSO

ท่ีมีประสิทธิภาพ  - เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ เขาใจ AMR กับบทบาทของ กวารอยละ 80 พว.จินตา

 1 : อบรมใหความรู AMR กับบทบาทของพยาบาล พยาบาล 2 วัน ประเมินความรูหลังอบรม พว.ซารีพะ

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม พว.สายพิณ

จํานวน 200 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน= 20,000 บาท พว.ทิพสุดา
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 6. ระบบบริการผูปวยมีความปลอดภัย           กลยุทธที่ 1. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับ มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

   - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 200 คน x 50 บาท x 2 วัน = 20,000 บาท

   - คาสมนาคุณวิทยากร 

จํานวน 1,200 บาท x 6 ชม x 2 วัน = 14,400

   - คาท่ีพักวิทยากร   

จํานวน 1,000 บาท x 2 วัน = 2,000 บาท

   - คาเดินทาง

จํานวน 2,500 บาท x 2 เท่ียว = 5,000 บาท

  2. ทบทวนการปฏิบัติ

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 20 คน x 25 บาท x 10 คร้ัง = 5,000 บาท

  3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

   - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 4 คร้ัง = 5,000 บาท

รวม 246,250 
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 6. ระบบบริการผูปวยมีความปลอดภัย           กลยุทธที่ 1. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับ มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

28 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงใน รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1. Walk rally RM round 1.เพ่ือคนหาความเส่ียงปฏิบัติหนางาน เจาหนาท่ีทุกระดับ 1.บัญชีความเส่ียงสําคัญ ทุก 6 เดือน 32,000 จํานวนการราย คณะกรรมการRM

 - RMO ประจําหนวยงานรวมกิจกรรม ขณะปฏิบัติงานในหนวยงานทางดาน ประจําหนวยงานไดรับ งานอุบัติการณ ศูนยคุณภาพ

Rally RM round ปละ 2คร้ัง การรักษาพยาบาลและหนวยงานสนับสนุน การปรับปรุงทุก 6 เดือน บัญชีความเส่ียง

  - ประชุมนําเสนอ ความเส่ียงท่ีไดจากการ round 2.เจาหนาท่ีมีความตระหนัก ท่ีเปนปจจุบัน

 - RMO และหัวหนางาน รวมจัดทําบัญชีความเส่ียง และเขารวมกิจกรรม

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม Walk Rally  รอยละ 100 

จํานวน 80คน x 25บาท x 2มื้อ x 2วัน x 2ครั้ง =16,000 บาท 3.จํานวนการรายงาน

 - คาอาหารกลางวัน อุบัติการณเพ่ิมข้ึนรอยละ 20

จํานวน 80คน x 50บาท x 1ม้ือ x 2วัน x2คร้ัง=16,000 บาท 4.จํานวนหนวยงานท่ี

  - สรุปความเส่ียงความเส่ียงสําคัญของหนวยงาน รายงานความเส่ียงรอยละ100

กิจกรรมที่ 2. หัวหนาพาทบทวนความเส่ียง  1.เพ่ือทบทวนเหตุการณไมพึงประสงค หัวหนาทีม,หัวหนา 1.เหตุการณสําคัญไดรับ ทุก 2 เดือน 30,000 คณะกรรมการRM

 - หัวหนาทีม ,หัวหนาหนวยงาน,ประธาน PCT และออกแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกัน หนวยงาน,ประธาน การ RCA รอยละ 100 /ศูนยคุณภาพ

รวมทบทวนเหตุการณไมพึงประสงค,คนหา การเกิดซํ้า และเลขา PCT 2.มีแนวทางปฏิบัติ

RCA และออกแนวทางปฏิบัติปองกันการเกิดซํ้า  2.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง หลังการ RCA รอยละ 80

 - คาอาหารกลางวัน หนวยงาน/ทีม 3.จํานวนอุบัติการณ

จํานวน 50 บาท  x 1 ม้ือ  x 50 คน x 6 ครั้ง=15,000บาท ระดับ 3,4 G,H,I ลดลง 
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2     ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 6. ระบบบริการผูปวยมีความปลอดภัย           กลยุทธที่ 1. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับ มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

 -คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ x 6 คร้ัง=15,000 บาท

กิจกรรมที่ 3. ประกวดหนวยงานRM Best Pattern 1.เพ่ือกระตุนใหเจาหนาท่ีทุกระดับมี ทุกหนวยงาน จํานวนหนวยงานท่ีมี ธค 62 7,000 คณะกรรมการRM

 - คนหาหนวยงานท่ีคนหาความเส่ียงไดมากและ ความตระหนัก และต่ืนตัว ในการ การรายงานความเส่ียง /ศูนยคุณภาพ

รายงานถูกตองท่ีสุด บริหารความเส่ียงในหนวยงาน รอยละ 100

 - คนหาทีมท่ีมีการทบทวนเหตุการณและ

ออกแนวทางปฏิบัติมากท่ีสุด

 - คาของรางวัล 6 ช้ิน =7,000 บาท

กิจกรรมที่ 4. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  -เพ่ือประชุมช้ีแจงนโยบายและจัดทํา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวนคร้ังของการเขา ทุกเดือน 6,300 คณะกรรมการ RM

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม แผนการดําเนินงานของคณะกรรม ประชุมของคณะกรรมการ

จํานวน 25 บาท x 21 คน x 1 ม้ือ x 12 คร้ัง=6,300 บาท การบริหารความเส่ียง ท่ีเกินกึ่งนึง มากกวา

 -เพ่ือรวบรวม,วิเคราะหภาพรวม รอยละ 80

ความเส่ียงโรงพยาบาลและผลการ

ปฏิบัติงานการปองกันความเส่ียง

ในแตละ หนวยงาน/ทีม/PCT

รวม 75,300
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