
ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

พัฒนาเครือ 1. Pre-Hospital Care

ขายและการ
ลดอัตรา
ตายจาก

- จัดทําทะเบียนมูลนิธิ ใหเปนปจจุบัน 2 มูลนิธิ 1 ครั้ง ต.ค.63 - พ.ย.63 - มีทะเบียนเปน
ปจจุบัน

สุวิมล

อุบัติเหตุ
ทางถนน

- ฟนฟู OTOS ในเขตอําเภอหนองมวง ต.ดงดินแดง 
ต.ชอนสมบูรณ

ธ.ค.-63 - รอยละของอปท 
มีบทบาทในการ
ดําเนินงานในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
เพิ่มขึ้น 10 %

พูนสิน บูรณาการรวมกับการประชุม
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

- จัดอบรมฟนฟูความรูแกมูลนิธิ C15 2 มูลนิธิ 50คน/1ครั้ง ก.ค.-64 - รอยละของมูลนิธิ
รายเกาไดรับการ
อบรมฟนฟู 100%

พูนสิน คาอาหารกลางวันและอาหาร
วาง 50 คน x 100 บาท = 
5,000 บาท

PPB

- จัดอบรมฟนฟูความรู การดูแลผูปวย
ฉุกเฉิน/CPR แกเจาหนาที่ รพ.สต.

7 รพสต. 43คนx1ครั้ง ม.ค.-64 - รอยละของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ไดรับการฟนฟ>ู80%

สุวิมล/พูน
สิน

คาอาหารกลางวันและอาหาร
วาง 43 คน x 100 บาท = 
4,300 บาท

PPB

- ใหความรูเรื่องการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจร

2 โรงเรียน2 
โรงงาน

100 คน x 
4ครั้ง

เม.ย.-64 สุวิมล/พูน
สิน

- จัดประชุมคณะทํางาน ศปภ อําเภอ 
เพิ่มสหสาขาวิชาชีพ เชน ครู ผูจัดการ 
รง. โดยสาธารณสุขเปนเลขาทีมรวม

เครือขาย 30คนx4 
ครั้ง

ต.ค.63-ก.ย.-64 - อัตราตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน ไม
เกิน 18 ตอแสน
ประชากร

สุวิมล/พูน
สิน

คาอาหารวาง 30 คน x 25 
บาท x 4 ครั้ง = 3,000 บาท

PPB

- ประชุมพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
แตละตําบล

2 ตําบล 2 ครั้ง มี.ค.-64 คมสัน/
สุวิมล/พูน

คาอาหารวาง 15 คน x 25 
บาท x 2 ครั้ง = 750 บาท

PPB
แตละตําบล สุวิมล/พูน

สิน
บาท x 2 ครั้ง = 750 บาท



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส
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- มี.ค.-64 จัดตั้ง ศปถ ทองถิ่น นํารอง 7 ตําบล มี.ค.-64 - มี ศปถ.ทองถิ่น 1 
ตําบล

คมสัน/
สุวิมล/พูน

สิน
- จัดประกวดตําบลรณรงคลดอุบัติเหตุ
ตนแบบ

7 รพสต. 1 ครั้ง ส.ค.-64 มีตําบลลดอุบัติเหตุ
ตนแบบ 1 ตําบล

คมสัน/
สุวิมล/พูน

สิน

คาอาหารกลางวันและอาหาร
วาง 50 คน x 100 บาท = 
5,000 บาท

PPB

2. การพัฒนาระบบสงตอของบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

- จัดอบรมวิชาการ ใหความรูเรื่องการ
ดูแลผูปวยฉุกเฉินและการสงตอผูปวย
แกจนท.รพ.สต.

7 รพสต. 50 คน/1ครั้ง ม.ค.-64 - รอยละของ
เจาหนาที่เกี่ยวของ
ไดรับการอบรม 100

สุวิมล/พูน
สิน

บูรณาการรวมกับขอ 1

แกจนท.รพ.สต. ไดรับการอบรม 100
 %

- พัฒนาระบบสงตอแบบไรรอยตอ เครือขาย ม.ค 64 - ไมพบอุบัติการณ
ผิดพลาดจากระบบ
สงตอระดับ Eขึ้นไป

สุวิมล/พูน
สิน

- ปรับปรุงคูมือแนวทางการดูแลผูปวย
ฉุกเฉิน

7 รพสต. 1 ครั้ง พ.ย.63 - เม.ย.64 - ไมพบอุบัติการณ
ผูปวยมีอาการแยลง
ขณะสงตอ

สุวิมล/พูน
สิน

- ประชาสัมพันธ 1669 เครือขาย ธ.ค.-63 - อัตราการสงตอ
ผูปวยฉุกเฉินโดย
ระบบEMS เพิ่มขึ้น
รอยละ22

สุวิมล/พูน
สิน

- จัดทํา EMS Member club ในผูปวย
โรคเรื้อรังกลุมเสี่ยง

เครือขาย พ.ย.63 - เม.ย.64 สุวิมล/พูน
สิน

บูรณาการรวมกับงาน NCD

3. การแพทยฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติภัยหมู3. การแพทยฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติภัยหมู



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส
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              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

 - จัดทําแผนอุบัติภัย เครือขาย 1 ครั้ง ม.ค.-64 - ระบบการเตรียม
ความพรอมและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐาน

คมสัน /
สุวิมล

 - ซอมแผนอุบัติภัย รวมกับเทศบาล เครือขาย 30 คน มิ.ย.-64 - เจาหนาที่เขารวม
ซอมแผนอุบัติภัย >
 70%

คมสัน /
สุวิมล

- ซอมแผนอุบัติเหตุหมู เครือขาย 150 คน เม.ย.-64 - เจาหนาที่เขารวม สุวิมล/พูน คาใชสอย 10,000 บาท สสจ.- ซอมแผนอุบัติเหตุหมู เครือขาย 150 คน เม.ย.-64 - เจาหนาที่เขารวม
ซอมแผนอุบัติเหตุ
หมู > 90%

สุวิมล/พูน
สิน

คาใชสอย 10,000 บาท สสจ.

- สนับสนุนคณะทํางานชวงเกิด
อุบัติเหตุหมู

เครือขาย 4 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 สุวิมล/พูน
สิน

คาหารวาง 30 คน x25 บาท 
x 4 ครั้ง=3,000 บาท

PPB

4. ระบบขอมูลสารสนเทศ

- จัดทําฐานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และ
มีการคืนขอมูลในชุมชนทราบ

เครือขาย 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 - มีการนําขอมูลมา
ใช 100%

คมสัน/สุวิมล

- จัดทําฐานขอมูลการใหบริการ 
FR/BLS/ALS แตละหนวยบริการ

เครือขาย ต.ค.63-ก.ย.64 สุวิมล/พูน
สิน- วิเคราะหขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 3 

ฐานรวมกับชุมชน
เครือขาย ต.ค.63-ก.ย.64 สุวิมล/พูน

สิน

5. ระบบเฝาระวังอุบัติเหตุชวงเทศกาล

- ประชุมเตรียมการรวมกับเครือขาย 
สสอ./อําเภอ/โรงพยาบาล/อบต./
ตํารวจ/อปพร.

เครือขาย 2 ครั้ง ธ.ค.62, เม.ย.64 - อัตราการ Admit 
ในชวงเทศกาลลดลง
 10%

สุวิมล

- จัดทําแผนการเตรียมรับอุบัติเหตุ 
เทศกาล ปใหม และ เทศกาลสงกรานต

เครือขาย ธ.ค.62, เม.ย.64 สุวิมล
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- สนับสนุนเวชภัณฑและอุปกรณ
ทางการแพทย

2 มูลนิธิ ธ.ค.62, เม.ย.64 - ไมพบอุบัติการณ
เวชภัณฑไมพรอมใช

พูนสิน คาวัสดุ 2,000 บาท PPB

6. ระบบสื่อสาร

- หนวยบริการที่มีวิทยุสื่อสารStand by
ใหพรอมใช ตลอด24 ชม

เครือขาย ต.ค.63-ก.ย.64 - ไมพบอุบัติการณ
ดานการสื่อสาร

สุวิมล/พูน
สิน

- มีทะเบียนหมายเลขโทรศัพทติดตอ
ทุกหนวยบริการระดับตําบล เปดพรอม
ใชตลอด 24 ชม.

เครือขาย ต.ค.63-ก.ย.64 ระบบสื่อสาร สุวิมล/พูน
สิน

7. บริหารจัดการ

- ทบทวนคณะกรรมการและ เครือขาย พ.ย.-63 - มีคณะทํางานใน สุวิมล/พูน- ทบทวนคณะกรรมการและ
คณะทํางานระบบบริหารการแพทย
ฉุกเฉินประจําอําเภอ

เครือขาย พ.ย.-63 - มีคณะทํางานใน
ระบบบริหาร
การแพทยฉุกเฉิน
ประจําอําเภอ

สุวิมล/พูน
สิน

- พัฒนาระบบการรับแจงเหตุสั่งการ เครือขาย ม.ค.-64 - รอยละรายงาน
อุบัติการณปญหา
ดานการแจงเหตุ<10
 นาที

สุวิมล/พูน
สิน

8. พัฒนาระบบงานการแพทยฉุกเฉิน

- นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน 
EMS รพ.สต.ทุกแหง

7 รพ.สต. 15คนx7ครั้ง พ.ค.-64 สุวิมล/พูน
สิน

- จัดประชุมตําบล.ที่พบปญหาเรื่องการ
เกิดอุบัติเหตุ จํานวนมาก และมี
ผูเสียชีวิต เพื่อรวมกันดําเนินการ
วางแผนแกไข

7 รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 คมสัน/สุวิมล

- ทีมออกพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตูรุนแรงทุก
ครั้ง

เครือขาย 10 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 - ทีม SRRT ลงพื้นที่
สอบสวนการตาย 

คมสัน/สุวิมล คาอาหารวาง 10 คน x 25 
บาท x 10 ครั้ง = 2,500 บาท

PPB
ครั้ง สอบสวนการตาย 

100%
บาท x 10 ครั้ง = 2,500 บาท
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- รวมเดินรณรงคปองกันการเกิด
อุบัติเหตุกับอําเภอหนองมวง

เครือขาย ธ.ค.62, เม.ย.64 คมสัน/สุวิมล

-คนหาจุดเสี่ยง/เกืดอุบัติเหตุบอย 
รวมกับชุมชน ทําปายเติอนตามจุดตางๆ

เครือขาย ต.ค.63-ก.ย.64 - จุดเสี่ยงไดรับการ
แกไขตําบลละ 1 จุด

คมสัน/สุวิมล

รวม PPB 25,550 บาท
สสจ. 10,000 บาท



ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

งานอุบัติเหตุ

1 จัดอบรมฟนฟูความรูแกมูลนิธิ 5,000 5,000 PPB

2 จัดอบรมฟนฟูความรู แกเจาหนาที่ รพ.สต. 4,300 4,300 PPB

3 จัดประชุมคณะทํางาน ศปภ อําเภอ 750 750 750 750 3,000 PPB

4 ประชุมพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉินแตละตําบล

750 750 PPB

5 จัดประกวดตําบลรณรงคลดอุบัติเหตุตนแบบ 5,000 5,000 PPB

6 ซอมแผนอุบัติเหตุหมู 10,000 10,000 สสจ.

7 สนับสนุนคณะทํางานชวงเกิด
อุบัติเหตุหมู

3,000 3,000 PPB

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

รวมงบฯ
ผูรับผิดชอบ

แหลงที่มา

อุบัติเหตุหมู

8 สนับสนุนเวชภัณฑและอุปกรณ
ทางการแพทย

2,000 2,000 PPB

9 ลง SRRT 2,500 2,500 PPB

35,550รวมงบประมาณ
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