แผนดำเนินงำน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 2561
โดย
นำยแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์

ยุทธศำสตร์ เขตสุขภำพที่ 7
Vision
ประชำชนชำวร้อยแก่นสำรสินธุ์ มีสุขภำพดี ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ

Goal ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน

Mission
1. บริหำรจัดกำรเขตสุขภำพด้วยภำวะกำรนำเชิงยุทธศำสตร์ กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิผล
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบบริหำรสุขภำพแบบบูรณำกำรองค์รวม และต่อเนื่อง
อย่ำงมีมำตรฐำน คุณภำพ และไร้รอยต่อ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ประชำชนเข้ำถึงและพึงพอใจ
3. พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสุขภำพ อย่ำงสอดคล้องกับปัญหำสุขภำพของ
พื้นที่และประเทศสื่อสำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร : PA ปี 2561 (12 PA)
2 PCC
8.1 EOC

12 พัฒนำกำรเด็ก (ประเด็นเพิ่มของเขต 7)
8.2 ESC

- ทบทวนกรอบยุทธศำสตร์ 20 -21 สค. 61
โรงแรมโฆษะขอนแก่น
- ภำครัฐ ประชำชน เอกชน จำนวน 300 คน

มอบหมายแปลงแผนยุทธศาสตร ์สู ่การปฏิบต
ั ิ

PCC
นพ.ไพรัตน์ สงครำม

พชอ.
นพ.อดุลย์ บำรุง
RDU
พญ.นำตยำ มิลส์

TB
นพ.สิ ริ สิ ริจงวัฒนำ

นพ.เสกสรร สุ วรรณแพง

กำรเงินกำรคลัง
นพ.อภิชัย ลิมำนนท์
GREEN & CLEAN H
นพ.บุญมี โพธิ์สนำม

CIPO
One Day Surgery

ECS / EOC

Happy MOPH
นพ.ธนำกร จิรชวำลำ

นพ.ภำคภูมิ มโนสิ ทธิศักดิ์

องค์ กรคุณภำพ
นพ.ศิวพล บุญุรินทร์

Strategy
PP&P E

PIRAB

Service E

6 Building Blocks

People E

MOPH

Governance E

PMQA

M&E
Cockpit
เขต

Herbal City
นพ.สุ ดชำย เลยวำนิชย์ เจริญ

พัฒนำกำรเด็กฯ

นพ.อดุลย์ บำรุง

กำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำร
กขป. เขต 7
วำระ อำหำรปลอดภัย
วำระ ผู้สูงอำยุ

ภำยใน
เขตสุขภำพที่ 7

CIPO
งบบริหำรจัดกำรพื้นฐำน
งบลงทุน
งบภำคฯ

แผนบูรณำกำร
ควำมร่วมมือ
สปสช.

สถำบันกำรศึกษำ/
ภำคเอกชน
-พัฒนำวิชำกำร
-กำรพัฒนำบุคลำกร
-ระบบบริกำร

สสจ./คปสข. DHB
กองทุนสุขภำพตำบล

ชุมชนมีส่วนร่วม

-กรรมกำร 5 x 5
-PPA 17.7 ล้ำนบำท
1 พัฒนำกำรเด็ก 6.08 ล้ำนบำท
2 โรคเรื้อรัง NCD 3.09 ล้ำนบำท
3 Food safety 4.5 ล้ำนบำท
4 กลุ่มเปรำะบำง 3.5 ล้ำนบำท
5 ภำคประชำชน 0.5 ล้ำนบำท

• ปี 2559 นำร่อง 9 อำเภอ
• ปี 2560 ขยำยเพิ่ม 11 อำเภอ
• จ.ขก. ดำเนินงำน ครบทุกอำเภอ

สถำนกำรณ์
เป้ำหมำย

• ปี 2561 ดำเนินกำรครบทุกอำเภอ 77 อำเภอ

แผน/กลไก
รองร ับ

สร้ำงเครือข่ำย DHS-UCCARE เป็นฐำน
พัฒนำศักยภำพทีม
กำกับติดตำมต่อเนื่อง ทุก 2 เดือน
เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่
ถอดบทเรียนกำรพัฒนำ MAPPING ผลงำน

จุดเน้น
Bright Spot

กลุ่มเด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ สิ่งแวดล้อม อำหำรปลอดภัย
ขอนแก่น “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”
ร้อยเอ็ด “ธรรมนูญสุขภำพ“

มหำสำรคำม “สมัชชำสุขภำพ”
กำฬสินธุ์ 3 ดี “คนดี รำยได้ดี สุขภำพดี”

สถำนกำรณ์
เป้ำหมำย

 ประชำกร 5,055,667 คน หน่วยปฐมภูมิ 895 แห่ง 77 อำเภอ
 เป้ำหมำยให้มี 174 PCC มีทีมหมอครอบครัว 492 ทีม
 ปี2560 ให้บริกำร 40 ทีม คิดเป็นร้อยละ 13.75 ของแผนระยะ 5 ปี (246 ทีม)

71 ทีม ร้อยละ 41.05 ของแผนสะสมระยะ5 ปี (kpi 36%)

แผน/กลไก 1. บูรณาการระบบบริการปฐมภูม ิ
รองร ับ
ั
2. พ ัฒนาศกยภาพบุ
คลากรบริการปฐมภูม ิ
3. พ ัฒนาคลินก
ิ หมอครอบคร ัว
้ ต่อการพ ัฒนา
4. พ ัฒนาระบบสน ับสนุนให้เอือ

สถำนกำรณ์

เป้ำหมำย

แผน/กลไก
รองร ับ

เป้ำหมำย รพ. 81 แห่ง
1. ผ่ำนเกณฑ์ระดับพื้นฐำน 43 % (35 แห่ง)
2. ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี 38 % (31 แห่ง)
3. ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก 19 % (15 แห่ง)
1. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯระดับพื้นฐำนขึ้นไปร้อยละ100
2. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯระดับดีมำกร้อยละ 20
3. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำกอย่ำงน้อยจังหวัดละ1 แห่ง

1. ชี้แจงรำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมิน
2. พัฒนำศักยภำพทีมประเมิน
3. ติดตำมแนะนำ/สุ่มประเมินรับรอง

8.2 EOC

สถำนกำรณ์

เป้ำหมำย

 เขตสุขภำพที่ 7 พบโรคและภัยสุขภำพที่สำคัญ ได้แก่
 กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ
 อุบัติเหตุจรำจรทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์
 ปัญหำด้ำนภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย

ทุกจังหวัดมีศูนย์ (EOC) และทีม (SAT) ที่สำมำรถ ปฏิบัติงำนได้จริง

 อบรมหลักสูตร ICS ผู้บัญชำกำร/รองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ EOC
 On the job training แก่ทีม SAT และทีม Operation
แผน/

จั
ด
ท
ำ
BCP,
All
hazards
plan
และ
IAP
กลไก
รองร ับ  วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
 จัดทำแผนและซ้อมแผน
 Activate EOC ช่วงเทศกำลปีใหม่ สงกรำนต์ และกรณีเกิดโรคหรือภัยสุขภำพ

12 พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
ปี 2560

คัดกรองครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.15
สงสัยล่ำช้ำร้อยละ 23.39
ติดตำมได้ร้อยละ 84.53
สมวัย (1+2) ร้อยละ 96.15

ปี 2561

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ครอบคลุมทั้ง 77 อำเภอ
สร้ำงตำบลต้นแบบ ทุกอำเภอๆ ละ 1 ตำบล

สถำนกำรณ์

เป้ำหมำย

 สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยทุกภำคส่วน
 มหัศจรรย์ 1000 วัน
แผน/กลไก  พัฒนำบุคลำกร อสม. พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และครู ศพด.
รองร ับ
 พัฒนำระบบกำรส่งต่อ-ส่งกลับ
 เยี่ยมเสริมพลัง
 ถอดบทเรียนกำรพัฒนำค่ำกลำง
Bright Spot

ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สู งดีสมส่วนฟั นไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
ตาบลดงเมืองแอม อาเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ปี 2560

อัตรำควำมสำเร็จของกำรรักษำ ร้อยละ 83.6
(1)
เสี
ย
ชี
ว
ต
ิ
ระหว่
ำ
งกำรรั
ก
ษำ
ร้
อ
ยละ
8.3
สถำนกำรณ์
(2) ขำดนัดรับยำ ร้อยละ 4.5
(3) ส่งต่อติดตำมผลกำรรักษำไม่ได้ ร้อยละ 1.2
เป้ำหมำย อัตรำควำมสำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ (เป้ำหมำย > ร้อยละ 85)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ลดตำย
แผน/กลไก 1. กำรเร่งค้นหำ
ลดควำมล่ำช้ำ
รองร ับ
2. พัฒนำคุณภำพกำร
ดูแลรักษำ

Bright Spot

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ลดขำดยำ

1. ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง
2. ใช้ทีมสหวิชำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรส่งต่อ
1. พั ฒ นำระบบข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรค
รำยบุคคล
2. สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยหรื อ ศู น ย์ ก ลำง
ประสำนกำรส่งต่อและติดตำมผล

 กาฬสินธุ์ โดเด่นการคัดกรองกลุ่มประชากร เสี่ยงสูงในเรือนจำ

ปี 2560 ผ่ำนเกณฑ์ขั้นที่ 1 = 39 % (30 รพ.)

สถำนกำรณ์

โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ ขั้นที่ 1 >80% และผ่ำนขั้น 2 >20%

เป้ำหมำย

แผน/กลไก
รองร ับ

Bright Spot








CPG/GL ATB 4 โรค (รพ. & รพ.สต)
smart communication : นิเทศติดตำมรพ.เป้ำหมำยทุกจังหวัด
active feedback : data center
อบรมหลักสูตร RDU in primary care
ใช้สมุนไพรทำงเลือกหรือทดแทน
ลดกำรใช้ยำ ATB ที่เกิด AMR
ลด ATB ที่เกิด AMR
ที่ รพ.ชุมแพ (ขอนแก่น) และ รพ.บรบือ (มหำสำรคำม)

8.1 ECS
ตัวชีวั้ ด

เป้ำหมำย

1.อ ัตราการเสียชีวต
ิ ของผู ป
้ ่ วยวิกฤตฉุ กเฉิ น ภายใน 24ชม.
2.อ ัตราการเสียชีวต
ิ ของผู บ
้ าดเจ็บ PS>0.75
้
่ ECS คุณภาพ
3.โรงพยาบาลระดับ F2 ขึนไปที
มี

Q1

Q2

1.คู ม
่ อ
ื ER
1. โรงพยาบาลระดับ
้
Safety ตาม 2P
F2 ขึนไป
จด
ั ทา
่
safety
goal
แผนพั
ฒ
นาเพื
อลด
แผน/กลไก
2.จด
ั ตง้ั TEA unit
อ ัตราตาย
รองร ับ
3.รวบรวมอ ัตราการ 2. กาหนดมาตรการ
เสียชีวต
ิ ของผู ้
ลดผู ป
้ ่ วยไม่ฉุกเฉิ น
่
เจ็บป่ วยวิกฤต
ทีมาใช้
บริการห้อง
ฉุ กเฉิ น ภายใน
ฉุ กเฉิ น
่ั
24 ชวโมง
โรงพยาบาล F2
้
ขึนไป

เป้ าหมาย

เขต

< 12
<1
> 65

0.63
81.5

Q 3-4

1.ลดอัตรำกำรเสียชีวิตของผูเ้ จ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง
โรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไป
2.TEA unit ที่ได้มำตรฐำน
3.ER Safety ตำม 2P safety goal
4.โรงพยำบำล M1 ขึ้นไป ที่ใช้มำตรกำร
ลดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มำใช้บริกำรห้อง
ฉุกเฉิน

สถำนกำรณ์

 เริ่มดำเนินกำรโรงพยำบำลระดับ S = 1 รพ., ระดับ A ระดับ S และระดับ M
 ทีเ่ หลือกำลังอยู่ในช่ วงประชุมและวำงแผนงำน

เป้ำหมำย

 โรงพยำบำลระดับ A ให้บริกำร One Day Surgery อย่ำงน้อย 1 แห่ง
 โรงพยำบำลระดับ S, M1 ให้บริกำร One Day Surgery อย่ำงน้อย 1 แห่ง

แผน/กลไก
รองร ับ

Bright Spot

- ศูนย์ One Day Surgery Unit ใน รพศ. และ รพท.
- พัฒนำระบบบริกำรและบุคลำกร
- จัดทำ CPG of One Day Surgery ที่เป็นแนวทำงเดียวกัน
- ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนทุกไตรมำส
มี CPG of One Day Surgery ที่เป็นแนวทำงเดียวกัน นำร่องใช้ได้แล้ว

สถำนกำรณ์
เป้ำหมำย

•
•
•
•

ปี 60 ผูป
้ ่ วยนอกได้ร ับบริการการแพทย์แผนไทย สูงอ ันด ับ 2 ของประเทศ
ั มมส.)
โรงงานผลิตยา ผ่าน GMP 3 แห่ง (รพ.พล, รพ.กมลาไสย, คณะเภสช
ไม่ม ี product champion
OPD คูข
่ นานแผนไทยครบทุกจ ังหว ัด
 โรงงานผลิตยา 5 แห่งผ่าน GMP (100%)
 มี product champion 1 รายการ/เขต

่ เสริมการจ ัดทา Demand-supply chain
ต้นทาง : 1.โครงการสง
แผน/กลไก กลางทาง: 1.โครงการพ ัฒนาให้โรงานมาตรฐาน GMP
ปลายทาง:
1.โครงการพ
ัฒนา
business
plan
ใน
รองร ับ
herbal outlet จ ังหว ัดละ 1 แห่ง
้ าสมุนไพรทีผ
่ เสริมการใชย
2.โครงการสง
่ ลิตในการ
้ ดแทนในโครงการ RDU
ใชท

สถำนกำรณ์

 อัตรำกำรสูญเสียบุคลำกร คิดเป็นร้อยละ 19.97
 ร้อยละควำมสุขของบุคลำกรในเขตสุขภำพที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 65.3

เป้ำหมำย



แผน/กลไก
รองร ับ



- Retention rate ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

- พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนและกำรบริหำรจัดกำร
- พัฒนำศักยภำพผู้ใช้โปรแกรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุข ด้วยระบบเครือข่ำย
- ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนทุกไตรมำส

หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะในกำรรักษำ โดยควำมร่วมของโรงพยำบำล
Bright Spot น้ำพอง โรงพยำบำลอุบลรัตน์กับวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

สถำนกำรณ์

ไม่มีหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

เป้ำหมำย

ไม่มีหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติกำรเงินระดับ 7

แผน/กลไก
รองร ับ

Bright Spot

1 : เน้นกำกับแผนกำรเงินกำรคลัง (Plan Fin)
2 : พัฒนำปรับประสิทธิภำพตำมระบบงำน 5 ระบบ 10 เป้ำหมำย
3 : วำงระบบเฝ้ำระวังและกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่
4 : สร้ำงกลไกกำรบริหำร พัฒนำเครือข่ำยและศักยภำพบุคลำกร
5 : พัฒนำหน่วยบริกำรในเขตให้มี Bright Spot สู่ Smart Hospital
1.โรงพยำบำลที่เคยขำดทุนและสำมำรถดำเนินกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินกำรคลัง ให้เกิดควำมสมดุลได้
2.โรงพยำบำลที่เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง

-รพศ./รพท. ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 /รพช.ร้อยละ 98 )
สถำนกำรณ์ -รพ.สต.ติดดำว 5 ดำว 178 แห่ง ร้อยละ 20 (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10)
เป้ำหมำย
แผน/กลไก
รองร ับ

Bright Spot

-รพศ./รพท./รพช.ผ่ำน HA ขั้น 3 ทุกแห่ง
-รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต. ติดดำว ร้อยละ 25 (สะสม)
-สสจ ใน เขต 7 ผ่ำน PMQA ร้อยละ 100 ,สสอ. ผ่ำน PMQA ร้อยละ 20 (16 แห่ง)

 CIPO ระดับเขต
 QLN ระดับจังหวัด
Acc. DHSA จำก สรพ. 2 แห่งแรกของประเทศ
– อ.อุบลรัตน์ และ อ.กุฉินำรำยณ์

เขตสุขภาพที่ ๗
รวมพล ัง เพือ
่

 ประชาชนมีสข
ุ ภาพด
 เจ้าหน้าทีม
่ ค
ี วามสุข
 ระบบสุขภาพยง่ ั ยืน

ขอบคุณและสว ัสดี

