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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ( ) Prevention & Promotion Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence (/) Governance Excellence
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

Governance Excellence
แผนงานที 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1) โครงการลดความเหลื่อมลาของ 3 กองทุน
1 โครงการพัฒนา 1. เพื่อให้ศูนย์ ๑. ศูนย์ประสาน จานวนผู้ป่วย
คุ้มครองสิทธิ
นเรนทรมีความ คุ้มครองสิทธิ
ฉุกเฉินวิกฤตที่มา
ด้านการแพทย์ พร้อมในการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ด้วยระบบ
ฉุกเฉิน
ปฏิบัติการด้าน วิกฤต (ศคส.) มี การแพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์
ความพร้อมใน
ฉุกเฉิน
การปฏิบัติการ
2. รับเรื่อง
ด้านการแพทย์
ร้องเรียน
ฉุกเฉิน และ
รวมทังประสาน สนับสนุนการ
และสนับสนุน ปฏิบัติการ
การปฏิบัติการ ฉุกเฉิน 24 ชม.
ฉุกเฉิน 24 ชม. ๒. เจ้าหน้าที่ที่
3. เพื่อพัฒนา ปฏิบัติงาน ศคส.
ศักยภาพ
ได้รับการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ทักษะความรู้
นเรนทร ให้มี
และสามารถ
ความรู้และ
ปฏิบัติงานได้

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

จานวนผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตที่มา
ด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

-จานวนผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตที่มา
ด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

จานวนผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตที่มา
ด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

-สัดส่วนผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตที่มา
ด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ปี 2561
ร้อยละ 22

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. จัดหาแพทย์ที่มคี วามรู้และ
ประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉินเป็นแพทย์อานวยการ
2. จัดหาจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงา
ที่ศูนย์
3. พัฒนาทักษะ ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทร
4. จัดประชุมชีแจงการใช้
โปรแกรม PA ใน รพ.รัฐ ระดับ
A, M1 และ S และติดตาม
ความก้าวหน้าและรับฟังความ
คิดเห็นผลการดาเนินงาน
UCEP

7,270,000

สถาบัน
การแพทย์
ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อ
สนับสนุนให้
โรงพยาบาลรัฐมี
การใช้
โปรแกรม Pre
Authorization
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
5. เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า
ผลการ
ดาเนินงาน และ
รับฟังความ
คิดเห็นใน
โครงการ UCEP
จาก
ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานทัง
ภาครัฐและ
เอกชน

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. สามารถได้
ข้อมูลการให้การ
รักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต ที่
จะนาไปตอบ
ตัวชีวัดได้
๔. หน่วยบริการ
ที่เข้าร่วม
โครงการ UCEP
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องงาน
UCEP เพิ่มมาก
ขึน ส่งผลให้
จานวนโทรศัพท์
ที่ขอรับการ
ปรึกษาจาก
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน
UCEP มีจานวน
ลดลงซึ่งช่วยลด
ภารงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
และช่วยให้งาน

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน
๕. ประชาชน
(ผู้รับบริการ) ที่
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต ได้เข้าถึง
บริการตาม
นโยบาย UCEP
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
ด้วยความมั่นใจ
อย่างมีศักดิ์ศรี
เกิดความพึง
พอใจทังหน่วย
บริการที่เป็นผู้
ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ
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