การถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด-อาเภอ-ตาบล
ของจังหวัดมหาสารคาม

เอกสารการถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด-อาเภอ-ตาบล
ของจังหวัดมหาสารคาม
26 ตุลาคม 2563
http://mkho.moph.go.th/mko/frontend/web/
index.php/caregiver/4957

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
26 ตุลาคม 2563

“อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”

การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย
นพ.สุขุม กาญจนพิ มาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการพระราชดาริ

We are MOPH
New Normal

➢ ราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ยกระดับการดูแลผู้ต้องขัง ให้ได้รบ
ั การรักษาพยาบาล ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยดาเนินการ…
- ค้นหาวัณโรคในเรือนจาด้วยการเอกซเรย์ 32,145 ราย
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ต้องขัง 60,147 ราย
- สร้างจิตอาสาช่วยชีวต
ิ ขั้นพื้นฐาน จิตอาสาปราบยุงลาย จิตอาสาค้นหาโรคเรื้อน

- รณรงค์ให้วค
ั ซีนป้องกันโรคหัด
- พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา

➢ จิตอาสา 904 กระทรวงสาธารณสุข

เราทาความดี ด้วยหัวใจ

การควบคุมป้องกันโรค COVID-19

We are MOPH
New Normal

➢ การบริหารจัดการในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน กรณี COVID-19
• ระดมทุกสรรพกาลัง จนผูป
้ ว่ ยรายใหม่ลดลง 98% ภายใน 3 เดือน
• Global COVID - 19 Index จัดให้ไทยเป็นที่ 1 ด้านการรับมือ และฟื้ นตัว
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้ระดมทุกสรรพกาลังแก้ไขสถานการณ์ อาทิ…
- ด้านการป้องกันการแพร่ระบาด
- ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อ
- การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล
- สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน

ความก้าวหน้าบุคลากร

We are MOPH
New Normal

➢ การบรรจุข้าราชการใหม่
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่ปฏิบต
ั ิงาน ในสถานการณ์
COVID-19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพเิ ศษ ใน 13 สายงาน อาทิ
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทางาน ดูแลด้านสุขภาพอนามัยประชาชน
➢ กัญชาทางการแพทย์

สมุนไพร กัญชาทางการแพทย์

- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายกัญชาทางการแพทย์
- พัฒนาแหล่งปลูกกัญชา 6 แหล่ง ผลิตน้ามันกัญชาได้แล้วกว่า 195,000 ขวด
- เปิดบริการคลินก
ิ กัญชาทางการแพทย์ ในสถานบริการ 297 แห่ง
มีผู้ใช้บริการกว่า 200,000 ราย

➢ เพิ่ มมูลค่าสมุนไพร

- ส่งออกสารสกัดสมุนไพรในปี 2562 ได้ 52,100 ล้านบาท
- จานวนผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยกว่า 27,000,000 ครัง
้
- ส่งเสริมมาตรฐานการนวดแผนไทย
จนยูเนสโก้ข้ น
ึ ทะเบียนเป็นมรดกของมนุษยชาติ

เพิ่ มประสิทธิภาพในการให้บริการ

We are MOPH
New Normal

ลดแออัด ลดรอคอย และลดภาระค่าใช้จา่ ย
➢ พั ฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ

ให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาต่อเนื่อง เป็นด่านหน้ามีศักยภาพเพียง
พอที่จะดูแลปชช.ในปริมณฑลแก้ปญ
ั หาผู้ป่วยล้นเตียง ลดการส่งต่อ
และช่วยลดความแออัด ด้วยการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใน กทม.

➢ จัดระบบรับยาใกล้บ้าน
- ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 17,000 คน
- ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช
- ลดระยะเวลารอรับยาและเวลาเดินทาง 37.5 นาที
- ลดความแออัดได้ 10% ขึ้นไป
- ปชช. มีเวลาปรึกษาเภสัชกรเพิม
่ ขึ้น 4.5 นาที

➢ ระบบผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

- ขยายบริการจากเดิม 12 กลุ่มโรค เป็น 24 กลุ่มโรค
- มีโรงพยาบาลให้บริการ 155 แห่ง
- ผู้ป่วยได้รบ
ั บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 9,251 ราย
- ลดค่าใช้จา่ ยของประชาชน ได้ 9,251,000 บาท
- ลดจานวนวันนอนโรงพยาบาล 18,402 วัน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
➢ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

We are MOPH
New Normal

➢ หมอครอบครัว

• คลินิกหมอครอบครัว 830 ทีม
• จัดตั้งสานักงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ
ครอบคลุมประชาชน 8,000,000 คน
และคลินิกหมอครอบครัวเพื่อขับเคลื่อน
➢ อสม.
การดาเนินงาน
• อสม. กว่า 1,040,000 คน ดูแลทุกครัวเรือนใกล้ชด
ิ
• พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2562
• พัฒนา สู่ อสม. 4.0 305,801 คน
• ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจาบ้าน 81,835 คน

การขับเคลื่อนการยุติ
การใช้สารเคมีทางการเกษตร
• รณรงค์และขับเคลื่อนการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อน
ั ตรายต่อสุขภาพ ทุกจังหวัด
• จากการขับเคลื่อนทาให้คณะกรรมการวัตถุอน
ั ตรายมีมติคงพาราคอต และคลอไพริฟอส
เป็นวัตถุอน
ั ตราย ชนิดที่ 4 (แบน) มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 63 สาหรับไกลโฟเสต ให้จากัดการใช้

การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
เป็นบทเรียนสาคัญในการนาข้อมูลหลักฐานมาใช้ขับเคลื่อนนโยบาย

พั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
➢ การแพทย์วถ
ิ ีใหม่ New Normal of Medical Services
- จัดระบบบริการรูปแบบใหม่ ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นาเทคโนโลยี Telemedicine ช่วยให้ผป
ู้ ว
่ ยและบุคลากรตอบโต้
ได้แบบ Real-time รวมถึงการติดต่อ ส่งข้อมูลก่อนรับส่งต่อ
การรักษา วินิจฉัยโรค และTele Consult

Health literacy
• ร่วมขับเคลื่อนความรอบรูด
้ ้านสุขภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคNCD
• ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม

ผ่านคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพิม
่ ความรู้ ความตระหนัก
• สนับสนุนหน่วยงานที่จะยกระดับให้เป็นองค์กรรอบรูด
้ ้านสุขภาพ
ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

พัฒนาเครื่องมือ และแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรรอบรูด
้ ้านสุขภาพ

ก้าวข้ามความท้าทาย
สู่อนาคตสาธารณสุขไทย
อนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข

ให้ความสาคัญสูงสุด

ต่อการพั ฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ก้าวข้ามความท้าทาย
สู่อนาคตสาธารณสุขไทย

โลกเปลี่ยนไป
เพราะ

COVID-19 ?

โลกหลัง
COVID-19

▪ ออกแบบ ระบบสาธารณสุข
ที่ปลอดภัย
▪ ออกแบบ การดาเนินชีวต
ิ
เพื่ อตั้งรับสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรหลักของไทย
ในการออกแบบระบบสาธารณสุข
ไปสู่การปฏิบัติของทุกคนในประเทศ

1.ยกระดับ

ระบบสุขภาพปฐมภูมใิ ห้เข้มแข็ง
คนไทยทุกคน ต้องมีหมอ 3 คน เป็นหมอประจาตัว

2.เร่งสร้าง

เศรษฐกิจสุขภาพ

สร้างเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน

3.ส่งเสริม สมุนไพร

กัญชา กัญชง เพื่ อสุขภาพ
ให้ประชาชนเข้าถึง ได้ใช้
อย่างครอบคลุม

4.พั
ฒ
นา
หน่วยบริการก้าวหน้า
✓ 30 บาทรักษาทุกที่

ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ลดเหลื่อมล้า ของหน่วยบริการ

5.องค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล

ควบคุมการดาเนินงานให้ถูกต้อง โปร่งใส

ขอให้ ช าวสาธารณสุ ข
ยึ ด หลั ก

✓ ธรรมาภิ บ าล
✓ ความสุ จ ริ ต
✓ ประโยชน์ ข องประชาชน

Fly Together to the Future
“New Normal Healthcare”

4 ประเด็ น มุ่ ง เน้ น
สุ ขภาพดี วิ ถี ใ หม่
New Normal Medical Care
ดู แ ลสุ ขภาพทุ ก กลุ่ มวั ย

มุ่ ง สู่ การเป็ น ศู น ย์ ก ลาง สุ ขภาพนานาชาติ

เสริ ม สร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น
ให้ กั บ ประชาชน

=
สร้ า ง เกราะป้ อ งกั น
ให้ กั บ ประเทศ

ท้ากาย ท้าใจ สร้า งแรงบั น ดาลใจ

ในการสร้ า งสุ ข ภาพที่ แข็ ง แรง
ดู แ ลจิ ต ใจให้ มี ค วามสุ ข

สุ ข ภาพกาย-ใจ ที่ ดี

เราสร้า งได้ !
“เริ่ม ต้ น ที่ ตั ว เรา”

“อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”

การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ให้ความสาคัญสูงสุด

ต่อการพั ฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ระบบสุขภาพ

✓ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
✓ 3 หมอ
✓ ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

ระบบบริการก้าวหน้า

✓ ส่งเสริม พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ
ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
✓ ยกระดับสู่ Innovation healthcare management

เศรษฐกิจสุขภาพ
✓ เพิม
่ มูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
✓ ให้ความสาคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์
✓ เพิม
่ โอกาสในการเข้าถึงรักษา อย่างปลอดภัย

สร้างความมัน
่ ใจ
ในการจัดการวิกฤต COVID-19
✓ การจัดการพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
✓ สุขภาพดีวถ
ิ ีใหม่ 3 อ

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รบ
ั บริการ (2P Safety)

งานได้ผล คนเป็นสุข ทางานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทางาน
ให้บ้านสาธารณสุข มีความเป็นพี่ เพื่อน น้อง ร่วมสร้างผู้นารุน
่ ใหม่

นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

Ver.10, 23 ก.ย.63

ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

1
3

5

โครงการพระราชดาริ ฯ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม.
ให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจาตัว 3คน

2

เศรษฐกิจสุขภาพ
เพิม
่ มูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ
ทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical & Wellness Hub)

สมุนไพร กัญชา กัญชง
ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ

4

7

สุขภาพดีวถ
ิ ีใหม่
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพ New Normal
โดยเฉพาะอาหาร ออกกาลังกาย

COVID-19
เพิม
่ คงทางสุขภาพ
่ ศักยภาพความมัน
ในการจัดการกับโรคอุบต
ั ิใหม่

9

6

หน่วยบริการก้าวหน้า
• ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่
• New Normal Medical Care
• Innovative Healthcare Management

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
• ดูแลสุขภาพกลุม
่ วัยอย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นกลุม
่ เด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ
• พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8

ธรรมาภิบาล โปร่งใส
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้

องค์กรแห่งความสุข
พัฒนาสูอ
่ งค์กรแห่งความสุขทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผูน
้ ารุน
่ ใหม่

ให้ความสาคัญสูงสุด

ต่อการพั ฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ื่ มโยงนโยบายการดาเนินงานสาธารณสุขจ ังหว ัดมหาสารคาม และบูรณการงบประมาณเพือ
ความเชอ
่ การดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2564
PA กระทรวง ปี 2564
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมเิ ข้มแข็ง
- ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูม ิ และ อสม.ให ้คนไทย
ทุกครอบครัว มีหมอประจาตัว 3 คน
2. เศรษฐกิจสุขภาพ
- เพิม
่ มูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพ
่ ารเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
มุง่ สูก
(Medical & Wellness Hub)
3. สมุนไพร ก ัญชา ก ัญชง
- ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพือ
่ สุขภาพ
4.สุขภาพดีวถ
ิ ใี หม่
- ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพ New Normal
โดยเฉพาะอาหาร ออกกาลังกาย
5. COVID-19
- เพิม
่ ศักยภาพความมัน
่ คงทางสุขภาพในการจัดการกับโรค
อุบต
ั ใิ หม่
6. หน่วยบริการก้าวหน้า
- New Normal Medical Care
- Innovative Health Service
7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
- ดูแลสุขภาพกลุม
่ วัยอย่างเป็ นระบบมุง่ เน ้นกลุม
่ เด็กปฐมวัย
และผู ้สูงอายุ
- พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8. ธรรมาภิบาล โปร่งใส
- บริหารด ้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็ นธรรม
ตรวจสอบได ้
9. องค์กรแห่งความสุข
่ งค์กรแห่งความสุขทีม
- พัฒนาสูอ
่ ค
ี ณ
ุ ภาพงานได ้ผล
คนเป็ นสุข ปลอดภัย สร ้างผู ้นารุน
่ ใหม่
(Happy & High-Performance Organization)

โครงการพระราชดาริ
กระทรวงสาธารณสุข

1. โครงการฟั นเทียมพระราชทาน (งานปกติ)
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต ้านภัยมะเร็งเต ้านม (งานปกติ)
*3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (พชอ.64)
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๕ รอบ (SKT 4.0 / พชอ.64)
*6. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด ้วยเครือ
่ งอัลตราซาวด์ ภายใต ้โครงการกาจัด
ปั ญหาโรคพยาธิใบไม ้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเพือ
่ ถวายเป็ นพระราชกุศล
*7. โครงการคัดกรองวัณโรค โรคเรือ
้ น เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจา
*8. โครงการคัดกรองมะเร็งเต ้านมโดยเครือ
่ งเอกซเรย์เต ้านมเคลือ
่ นที(่ Mammogram) ในสตรี
่ งและด ้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราช พิธบ
กลุม
่ เสีย
ี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
9. โครงการควบคุมและป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ (SKT 4.0 / พชอ.64)
*10. โครงการควบคุมหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพืน
้ ทีท
่ รุ กันดาร
*11. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี ด ้วยหัวใจ
*12. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
*13. โครงการ 10 ล ้านครอบครัวไทย ออกกาลังกายเพือ
่ สุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ
เนือ
่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก
่ ชม)
*14. โครงการพัฒนา สอน.บ ้านกระบาก (เฉพาะอาเภอชืน

จุดเน้นจ ังหว ัดมหาสารคาม ปี 2564

1. โครงการพระราชดาริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่
เกีย
่ วเนือ
่ งกับพระบรมวงศานุวงศ์ทก
ุ
พระองค์

ประเด็นบ ังค ับของ พชอ. ปี 2564
Smart kids Taksila 4.0
TO BE NUMBER ONE

2. การนานโยบายกระทรวง
่ ารปฏิบต
สาธารณสุขสูก
ั ริ ะดับจังหวัด
อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด (9 ประเด็น)

พชต.

งปม.กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท ้องถิน
่ หรือ
พืน
้ ที่ จานวน 142
กองทุน ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้ องกันโรคใน 5
กลุม
่ วัย ปี ละ 65-70
ลบ.

พชม.

งปม.อปท.
(20,000 บาท ต่อ
หมูบ
่ ้าน จากกรม
ส่งเสริมปกครอง
ท ้องถิน
่ เพือ
่
ดาเนินงานโครงการ
พระราชดาริด ้าน
สาธารณสุข 12
โครงการ) 2,000
ม.งปม.ปี ละ 40 ลบ.

3. การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ เด็ก
รูปแบบ Smart Kids Taksila 4.0
(วาระจังหวัดมหาสารคาม ปี 25622565) /MCH/พชอ.)
4. Sepsis/Stroke/STEMI

กระทรวงมหาดไทย

(งบประมาณ 20,000 บาท ต่อหมูบ
่ ้าน จากกรมส่งเสริมปกครองท ้องถิน
่ )
1. โครงการอบรมหมอหมูบ
่ ้านในพระราชประสงค์ (ไม่ม)ี
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต ้านภัยมะเร็งเต ้านม (งานปกติ)
3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (SKT
4.0 / พชอ.64)
4. การปรับปรุงภาวะโภชการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (SKT 4.0 / พชอ.64)
5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (SKT 4.0 / พชอ.64)
*6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7. การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ไม่ม)ี
8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (COVID-19)
*9. โครงการตรวจสุขภาพเคลือ
่ นที่ สมเด็จระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อค
ั รราชกุมารี
*10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สล
ู่ ก
ู สภากาชาดไทย พระเจ ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
11. โครงการรณรงค์และแก ้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือ
่ นใจวัยรุน
่ ใน
ชุมชน/หมูบ
่ ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี (พชอ.64)
12. หรือโครงการตามพระราชดาริด ้านสาธารณสุขอืน
่ ๆ
* หมายถึง ใช ้ งปม.ระดับจังหวัด

5. NCD/CKD
6. OV/CCA

7. RTI

1.ยกระดับ

ระบบสุขภาพปฐมภูมใิ ห้เข้มแข็ง
คนไทยทุกคน ต้องมีหมอ 3 คน เป็นหมอประจาตัว

การพัฒนาบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
1.ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดาเนินการในพื้นที่

Structure
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ปี2562-2563 เป้าหมายร้อยละ 25

ผลการดาเนินงาน
แผนจัดตั้ง PCU /NPCU 10 ปี 86 ทีม ปี 2562-2563 ขึ้นทะเบียนเป็นPCU/NPCU ตามพรบ. จานวน 42 ทีม
คิดเป็นร้อยละ 48.84 โดยผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงกาหนด ร้อยละ 25

ร้อยละการขึ้นทะเบียนเป็นPCU/NPCU จาแนกรายอาเภอ
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ปี2562-2563 เป้าหมายร้อยละ 25

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562-2563 ขึ้นทะเบียนเป็นPCU/NPCU ตาม พรบ. จานวน 42 ทีม คิดเป็นร้อยละ 48.84 อาเภอเมืองมหาสารคามมีการขึ้นทะเบียนได้มากที่สุด จานวน12
ทีมจากเป้าหมาย 13 ทีม คิดเป็นร้อยละ 92.31 และทุกอาเภอสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามเกณฑ์ (ร้อยละ25) ยกเว้นอาเภอกันทรวิชัยขึ้นทะเบียนได้ 1
ทีม จากเป้าหมาย 8ทีม คิดเป็นร้อยละ 12.5 เนื่องจากขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
6

6
5

5
4
3

1

1

1

จานวนแพทย์ที่ขาดแคลนตามแผนจัดตั้ง 10 ปี จาแนกรายอาเภอ พบว่า

1

1

1

อาเภอกันทรวิชัยขาดแคลนแพทย์มากที่สุด 7 คน
จากเป้าหมาย 8 ทีม

3. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของรพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัวครอบคลุมร้อยละ 40 ของประชากร

System

เป้าหมาย
จังหวัดมหาสารคามมี รพท. 1 แห่ง คือ รพ.มหาสารคาม ประชากร 158,643 คน ผลการดาเนินงานขึ้นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายจานวน 12 ทีม
ครอบคลุมประชากร 131,792 คน คิดเป็นร้อยละ 83.07
83.07

78.4
63.58

46.7

42.52
32.3
11.87

ผลการขึ้นทะเบียน PCU/ NPCU พบว่า

51.05

50.71
28.61

25.09

58.87
45.75

27.76

ประชากรทั้งหมด 957,575 คน ผลงานสะสมจานวน 42 ทีม ครอบคลุมประชากร 447,223 คน (ร้อยละ 46.70)
วิเคราะห์รายอาเภอ มีจานวน 5 อาเภอที่ครอบคลุมประชากรน้อยกว่าร้อยละ 40

การเข้าถึงบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ (OP Visit) มากกว่า 1.5
2.37

2.5
2
1.5

1.75
1.39

1.19

1.4

1.26

1.33

1.16

1.25

1.27

1.36

1.43

1.38
1.07

1
0.5
0

การเข้าถึงบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย พบว่า อัตรายังต่า มีเพียง 2 อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ คือวาปีปทุม และเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป

PA. การพัฒนา อสม.เป็นหมอประจาบ้าน
ผลการดาเนินงาน ปี 2563

จานวน อสม.ทั้งหมด 19,387 คน

อสม. หมอประจาบ้าน
(80,000 คน)
เป้าหมาย อสม.หมอประจาบ้าน
( 10,000 คน)

เป้าหมาย
2,073 คน

ผลงาน
2,074 คน

184 คน

NA
(รองบประมาณ)

ร้อยละ
100.05

สูว่ ถิ ใี หม่ แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย

“ ระบบสุขภาพปฐมภูมเิ ข้มแข็ง

เป้ าหมายที่เป็ นรูปธรรม

1. ประชาชนคนไทย จานวน 25 ล้านคน มีหมอประจาตัว 3 คน
2. จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 2,500 ทีม
3. มี พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 15 ล้านคน

“

ก้าวข้ามความท้าทาย

กรอบการนาสนอ

สูว่ ถิ ใี หม่ แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย

“ ระบบสุขภาพปฐมภูมเิ ข้มแข็ง

ภาคีที่ร่วมงาน

สป.,กรม สบส., กรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง, สบช.,
สปสช., สสส., สช., สรพ.,
มท., กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
พม., ศธ., ยธ.,
แพทยสภา, ราชวิทยาลัย FM

“

ก้าวข้ามความท้าทาย

กรอบการนาสนอ

สูว่ ถิ ใี หม่ แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย

“ ระบบสุขภาพปฐมภูมเิ ข้มแข็ง

พืน้ ฐานและ กระบวนการ

- ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU / NPCU)
- สื่อสารช่องทางการติดต่อ หมอประจาตัว 3 คน และสร้างการรับรู้กับประชาชน
- จัดบริการรูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
- Key Success Activity
พัฒนาแพทย์ คณะผู้ให้บริการ อสม.หมอประจาบ้าน / สร้างและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน
/ พัฒนาและขยายผลระบบ IT เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหมอประจาตัว 3 คน

“

ก้าวข้ามความท้าทาย

กรอบการนาสนอ

สูว่ ถิ ใี หม่ แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย

“ ระบบสุขภาพปฐมภูมเิ ข้มแข็ง

Quick Win
3 เดือน

6 เดือน

- แผนปฏิบัติการระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2564
- คู่มือการดาเนินการของ
อสม.หมอประจาบ้าน
- รวบรวมจานวนกลุ่ม
เปราะบาง

- ประชาชนคนไทยจานวน
20 ล้านคน มีหมอประจาตัว
3 คน
- จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 2,000 ทีม
- อบรม อสม. หมอประจา
บ้าน 75,032 คน

9 เดือน
- ประชาชนคนไทยจานวน 22
ล้านคน มีหมอประจาตัว 3 คน
- จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 2,200 ทีม
- มี พชอ.ที่มีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
10 ล้านคน

12 เดือน

- ประชาชนคนไทยจานวน
25 ล้านคน มีหมอประจาตัว
3 คน
- จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 2,500 ทีม
- มี พชอ.ที่มีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
15 ล้านคน

“

ก้าวข้ามความท้าทาย

กรอบการนาสนอ

2.เร่งสร้าง

เศรษฐกิจสุขภาพ

เพิ่ มมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพ

15: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
การดาเนินงาน ปี 2563

ผลลัพธ์การดาเนินงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.33

1

ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้านสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ (ภาครัฐ
และเอกชน)

สถานบริการเพื่อสุขภาพ จ.มหาสารคาม ทุกแห่ง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สส.พท. 100%

2

การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในสถานบริการเพื่อสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม
(บุคลากรแพทย์แผนไทย/พยาบาล/เภสัชกร)

มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น

3

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( อ.นาดูน/รพ.เชียงยืน/
สอน.กระบาก อ.ชื่นชม)

ข้อมูลการรับบริการแผนกคลินิกแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ รพ.สต.
175 แห่ง โรงพยาบาล 13 แห่ง
การบริการ
นวดแผนไทย/อบสมุนไพร/ประคบสมุนไพร

ปี 2562
นวดแผนไทย/อบสมุนไพร/ประคบสมุนไพร/นวดและประคบ ปี

2563
*ปี 2563 เพิ่มบริการ นวดและประคบสมุนไพร

จานวนครั้ง

คิดเป็นมูลค่า

469,892

80,205,950

506,883

115,759,515
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.33

เปรียบเทียบช่วงเวลาสถานการปกติ มีผู้เข้ารับบริการคลินกิ แพทย์แผนไทยเพิ่ม
มากขึ้น (ร้อยละ 9.74)
**ยกเว้นช่วงสถานการณ์โควิด-19 (มี.ค.-พ.ค.63)
ล้านบาท
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ปี 2561

ปี 2562
ปี 2563
มูลค่าจากการให้บริการด้านนวดไทยเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงามและแพทย์แผนไทย
ผลการดาเนินงานจ.มหาสารคาม

ผลการดาเนินงาน เขตสุขภาพที่ 7

ข้อมูลการรับบริการแผนกคลินิกแพทย์แผนไทย ในสถาน
บริการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ
รพ.สต. 175 แห่ง โรงพยาบาล 13 แห่ง

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
18

15.83

16

15.33

14

การบริการ
นวดแผนไทย/อบสมุนไพร/
ประคบสมุนไพร

จานวน
ครั้ง
469,892

คิดเป็ นมูลค่า

12

10.41

10

80,205,950

7.37

8
6
4
2

ปี 2562

0

นวดแผนไทย/อบสมุนไพร/
ประคบสมุนไพร/นวดและ
ประคบ ปี 2563
*ปี 2563 เพิ่มบริการ นวดและประคบ
สมุนไพร

506,883

115,759,515

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.33

ร้อยเอ็ด

ขอนแก่น

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

แผนภูมิแสดง ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาน และแพทย์แผนไทย ของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563
**ข้อมูลของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐของแต่ละจังหวัด

ประเด็น เศรษฐกิจสุขภาพ

เปาหมายที่เปนรูปธรรม

ภาคีที่รวมงาน

1. สรางรายไดสูชุมชน และกระตุนเศรษฐกิจฐานราก

1. สถานประกอบการและสถานพยาบาลมีมาตรฐานรองรับชาวไทยและพรอมรับชาวตาม
มาตรการผอนคลายของรัฐบาล
2. อุปกรณทางการแพทยมีศักยภาพ และผลิตภัณฑสมุนไพร รองรับสถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2 เพื่อสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก
3. มีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงพรอมรองรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. ชุมชนมีสวนรวมในการสรางเศรษฐกิจ

2. สรางมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
3. สรางความเชื่อมั่นในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระลอกที่ 2 ใหกับประชาชนชาวไทยและตางชาติ
4. สรางภาพลักษณที่ดีและความสัมพันธที่ดีใหกับนานาประเทศ

พื้นฐานและ กระบวนการ
มาตรการที่ 1
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

มาตรการที่ 2
ขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ

มาตรการที่ 3
ขับเคลื่อนการสรางมูลคาเพิ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ และบริการทางสุขภาพ

มาตรการที่ 4
ขับเคลื่อนการสงเสริมการคาการลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ

1. สถานประกอบการและสถานพยาบาลมีมาตรฐานรองรับชาวไทยและ
พรอมรับชาวตามมาตรการผอนคลายของรัฐบาลครอบคลุมทุกจังหวัด
2. มีจังหวัดทองเที่ยวเชิงสุขภาพตนแบบในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง อาทิ ภูเก็ต
เชียงใหม บุรีรัมย ชลบุรี
3. มีระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการมีสวนรวมในการกระตุนเศรษฐกิจ

1. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต สมุ น ไพรที่ มี ศั ก ยภาพตามความ
ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และสงเสริม
การนําภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อตอยอดในเชิงเศรษฐกิจ
2. พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเชิงนวัตกรรม และนวัตกรรมเครื่องมือ
แพทย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและรองรับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ระลอกที่ 2 เพื่อนําไปสูสําหรับการบริโภคภายในประเทศ และเปน
ฐานการสงออก และคงไวซึ่งทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
2. ยกระดับการเปนศูนยกลางศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพและเครื่องมือแพทย
3. สงเสริมหนวยงานภาครัฐใหมีศักยภาพในการผลิตในกลุมสมุนไพร เพื่อ
รองรับการรักษาพยาบาลและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

1. สงเสริมจับคูเจรจาทางธุรกิจดานสมุนไพรและบริการสุขภาพแบบ
ครบหวงโซในชองทางที่มีศักยภาพ
2. ประชาสัมพันธในนามประเทศไทยแบบ Country Branding และ
สงเสริมใหมี Outlet ของประเทศไทย

Quick Win
3 เดือน
1.สรางภาพลักษณสมุนไพรผานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหาร
ความงาม และการแพทยแผนไทย
2.ให คํ า ปรึ ก ษาผู ป ระกอบการสมุ น ไพรและคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ
สมุนไพรเดนในพื้นที่เขารวมการพัฒนาศักยภาพ
3.คัดเลือกพื้นที่ตนแบบ และสรางตนแบบกลไกการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ในการกระตุนเศรษฐกิจ
4.สงเสริม สถานประกอบการและสถานพยาบาลมีมาตรฐานรองรับ
ชาวไทยและพรอมรับชาวตามมาตรการผอนคลายของรัฐบาลใน
พื้นที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มขึ้น
5.พั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจ/นวั ต กรรมเครื่ อ งมื อ แพทย เพื่ อ รองรั บ
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2
6.มีตนแบบผลิตภัณฑ บริการที่ผานการวิจัยพัฒนา

6 เดือน
1. สงเสริมภาพลักษณและสรางความเชื่อมั่นวัตถุดิบสมุนไพรผาน
ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร
2. จับคูเจรจาธุรกิจวัตถุดิบสมุนไพรระหวางเกษตรกรและผูผลิต
3. ขับเคลื่อนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนอยางเปนรูปธรรม
4. เพิ่ ม ช อ งทางการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพรคุ ณ ภาพผ า น
ชองทาง Online และ Offline
5. ได วิ ธี ก ารตรวจ/นวั ต กรรมเครื่ อ งมื อ แพทย เพื่ อ รองรั บ
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2

9 เดือน
1.สงเสริมภาพลักษณและสรางความเชื่อมั่นผลิตภัณฑสมุนไพร
ผานนิทรรศการรวมกับ Modern trade
2.จับคูเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑสมุนไพรระหวางผูประกอบการไทย
และผูประกอบการตางประเทศ
3.เมืองสมุนไพรไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจในชุมชนและ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (5 จังหวัด)
4.มีนวัตกรรมเครื่องมือแพทยรองรับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ระลอกที่ 2 (2 ผลิตภัณฑ)
6. มีหนวยบริการตรวจเครื่องมือแพทยตามมาตรฐาน (4 รายการ)

12 เดือน
1.อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลคาการบริโภคสมุนไพร (เพิ่มขึ้นรอยละ 5)
2.ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดรับการจดแจง (เพิ่มขึ้นรอยละ 20)
3.มีผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม (2 ผลิตภัณฑ)
4.ประเทศไทยมี น วั ต กรรมทางการแพทย แ ละศู น ย ท ดสอบ
เครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากล
5.สถานประกอบการและสถานพยาบาลมี ม าตรฐานรองรั บ
ชาวไทยและพร อ มรั บ ชาวตามมาตรการผ อ นคลายของ
รัฐบาล (เพิ่มขึ้นรอยละ 5)

3.ผลักดัน สมุนไพร

กัญชา กัญชง เพื่ อสุขภาพ
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
อย่างครอบคลุม

ความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
ต้นทาง

กลางทาง

ปี งบประมาณ

มาตรฐานการปลูกสมุนไพร

2561

GAP 250 ไร่

2562

GAP 387 ไร่

2563

GAP 338 ไร่ (อยูร่ ะหว่างปรับเปลี่ยนเป็ น
Organics12 ไร่)
Organics 37 ไร่

 มีแผนข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพรของจังหวัด
(Demand & Supply Matching)

 มีการซื้อ-ขายวัตถุดิบสมุนไพรกับเกษตร เพิ่มขึ้น 20%
 เกษตรกรในโครงการฯ ส่งวัตถุดิบให้โรงงานผลิตยาอื่น(ในเครือข่ายที่
กรมการแพทย์แผนไทยหาให้)

ปลายทาง
ล้านบาท

18.9

20

15

ร้อยละ
18.8

29.9

30

15

29.5

ปี 2561

10

ปี 2562

5

ปี 2563

ปี 2561
29

28.7

28.8

ปี 2563

28.5
28

0

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

ปี 2562

ร้อยละการเข้าถึงบริการด้านแพทย์แผนไทย

การส่งเสริมการผลิต (ปลูก) กัญชา ตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ใน รพ.สต.
ระยะที่ 2 จ.มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพ.สต. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่
1.
กลุ่มสมุนไพรหนองโนใต้ และ รพ.สต.บ้านเหล่าจั่น อ.นาดูน
2.
กลุ่มพืชสมุนไพรบ้านดอนหมี และ รพ.สต.บ้านดอนหมี อ.พยัคฆภูมิพิสัย
3.
กลุ่มพืชสมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน และ รพ.สต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
4.
กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตาบลบ่อใหญ่ และ รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่ อ.บรบือ
5.
กลุ่มสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค แปรรูปและจาหน่ายครบวงจร และ รพ.สต.บ้านหนอง
แวง อ.เชียงยืน
6.
กลุ่มสู้ไปด้วยกัญ และ รพ.สต.บ้านโนนแต้ อ.เมือง
7.
กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและเลี้ยงโคขุน และ รพ.สต.บ้านหนองแวง อ.เมือง
8.
กลุ่มเหล่าราษฎร์พัฒนาฟาร์ม และ รพ.สต.บ้านประชาอาสา อ.วาปีปทุม
9.
กลุ่มหนองหม้องพารวย และรพ.สต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง

โรงเรือนกัญชา รพ.สต.ดอนหมี
อ.พยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรือนกัญชา รพ.สต.หนองแวง
อ.เมือง

การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ตารับยากัญชา

จานวนผู้รับบริการ (ราย)

ติดตามการเกิด ADR

รพ. มหาสารคาม
เปิด พ.ย.2562

รพ. บรบือ
เปิดม.ค.2562

รพ. เชียงยืน
เปิด ส.ค.2563

สุขไสยาศน์

71

10

6

รพ. มค. พบ 2 ราย เกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้
อาเจียน
รพ.เชียงยืน พบ 1 ราย เกิดอาการหน้าบวม

ทาลายพระสุเมรุ

27

4

5

พบ 1 ราย มีอาการออกร้อนตามร่างกาย

น้ามัน อ.เดชา

4

4

0 (ได้รับยา ต.ค.63)

102 ราย

18 ราย

11 ราย

มียา 16 ตารับ

มียา 3 ตารับ

มียา 3 ตารับ

รวม

การให้บริการปัจจุบัน

ยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์

“

“

ิ ธิภาพ/คุณภาพ
1.เพิม
่ การเข้าถึงผลิตภ ัณฑ์ก ัญชาทางการแพทย์อย่างมีประสท
ื่ สารและสร้างความร ับรู ้
1.1 พ ัฒนาระบบบริการ 1.2 ด้านกฎหมาย 1.3 ด้านการสอ

3 เดือน
1. หน่วยงานกลางขับเคลือ
่ นงานได ้
2. Guidelance/CPG แบบบูรณาการ
ี
3. อบรมครอบคลุมสหวิชาชพ
4.ระเบียบได ้รับการแก ้ไข (กัญชง,เงินบารุง)
5. พัฒนาการวิเคราะห์สาระสาคัญ/สารปนเปื้ อน/
สารมาตรฐาน
6. ปชช.ได ้รับความรู ้ถูกต ้อง

6 เดือน
1.กฎหมายได ้รับการแก ้ไข (กัญชา)
2. คลินก
ิ แบบผสมผสาน รพช.
(6 แห่ง)
3. มีผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาจ่ายในผู ้ป่ วย
ในสถานพยาบาลเอกชน

2. พ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ยาจากก ัญชา/ผลิตภ ัณฑ์
สุขภาพจากก ัญชงทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ หลากหลาย
ตรงความต้องการ

9 เดือน

12 เดือน

1. คลินก
ิ แบบผสมผสาน รพช. (9 แห่ง)
1.คลินก
ิ แบบผสมผสาน รพช. (12 แห่ง)
2. ผลวิจัยรองรับกัญชา ED/
่ื มโยงฐานข ้อมูลสาเร็จ
2. เชอ
ิ ธิประโยชน์
ชุดสท
3. ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาผลักดันสู่ ED/
3. ผลวิจัยกัญชงต่อยอดเชงิ พาณิชย์
ิ ธิประโยชน์ (2 รายการ)
ชุดสท
4. ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพกัญชง
(เครือ
่ งสาอาง) 5 ผลิตภัณฑ์

4.ส่งเสริมสุขภาพดีวถิ ีใหม่
✓ อาหาร
✓ ออกกาลังกาย

ความสาเร็จของการสร้างความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย
ร้อยละของจานวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย จากครัวเรือนทั้งหมด
เกณฑ์ประเทศ 7% ของครัวเรือนทั้งหมด

เกณฑ์จังหวัด 30% ของครัวเรือนทั้งหมด

ที่มา :https://sites.google.com/view/activefam/report ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ตัดผลงานทั้งประเทศ

Health Literacy
จังหวัดที่มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ
Season 2” มากที่สุด 10 ลาดับ (รับโล่รางวัล)

ปัญหาที่พบ
1. ตัวชี้วัด Health Literacy ไม่ชัดเจน
2. ระบบการบันทึกข้อมูล ระบบรายงาน
และการคืนข้อมูล มีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน

What’s Next
สร้าง Health Literacy ตลอดเวลา
หลากหลายรูปแบบ และเป็นรูปธรรม

ผลงานเด่น
โล่รางวัลกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 1, Season 2

กิจกรรมในพื้นที่

ก้าวท้าใจ

2

ก้าวท้าใจ SEASON 1 และ 2
LINE

LINE

WEB APP

H.LITERACY

RUNNING

H.LITERACY

6 ACTIVITIES

eCERTIFICATE

REWARD

eCERTIFICATE

REWARD

H.POINTS

1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 63

1 ก.ค. ถึง 29 ส.ค. 63

ผู้ลงทะเบียนทั้งสิน้ 480,115 คน

ผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 811,396 คน

ระยะสะสมทั้งหมด 20,714,388 กิโลเมตร

สะสมพลังงานทั้งหมด 988,151,245 กิโลแคลอรี

ก้าวท้าใจ SEASON 3
“ ...ท้ากาย ท้าใจ คนไทยแข็งแรง...”

เป้าหมาย
5 ล้านครอบครัว

ก้าวท้าใจ series
การส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย และเทคโนโลยีใหม่

บุคลากร สธ.
สถานศึกษา

บุคลากรอื่น ๆ ภาครัฐ
สถานประกอบการ

Campaign
1. นา Health Point ร่วมกับ
บ. ประกันชีวิต

ภาคเอกชน
ท้องถิ่น

LINE

WEB APP

6 ACTIVITIES

H.LITERACY

Season 3
eCERTIFICAT
E

REWARD

H.POINTS

ก้าวท้าใจ season 3
ออกกาลังกายสะสม Health Point
2. นา Health Point ลดราคา /
แลกสินค้าในร้านสะดวกซื้อ

3. ลุ้นรับ Gift Voucher
จาก Sponsor ที่เข้าร่วม SS 3

หน่วยงานหลัก : กรม อ./ กรม จ./ สสอป.สป.
หน่วยงานร่วม : คร./สบส. /อย./สพฉ./วท./สสส./กรม พ.

ประเด็น : สุขภาพดีวิถีใหม่ : คนไทยรอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี
-

Key
Result
Impact
of Policy

การสารวจพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทยอายุ ปี 2563 พบว่า คนไทยพฤติติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 35.25 และ จากการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตประชาชนไทย ปี 2560 พบว่าคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 43.79 และ
ผลการสารวจผลกระทบของ covid-19 ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค NCD ในเดือนเมษายน 2563 พบว่า การระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลให้คนไทยออกาลังกายน้อยลง ร้อยละ 46.64 และมีน้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 29.3 ซึ่งการออกกาลังกายอย่างเหมาะสม การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และการมีสุขภาพจิตที่ดี จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ได้ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal)

Value
chain

Key
Activity

การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่
และการพัฒนาระบบ Digital Health Platform
1. ยกระดับ platform 10 ล้านครอบครัวไทยเป็น National PP Platform (NPP)
สาหรับประชาชน (3อ)
2. พัฒนาหลักเกณฑ์ street food good health/ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด)
ในระบบออนไลน์
3. สื่อสารหลักเกณฑ์ street food good health/ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด)
ให้พื้นที่รับทราบ

ผู้รับ
ผิดชอบ

การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวิถีใหม่
1. ประชาชน
- คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่าน NPP (3อ) (10 ล้านครอบครัวไทย)
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน (ก้าวท้าใจ Season3/healthier choice
(เมนูชูสุขภาพ)/food safety)
2. ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่
- การพัฒนาศักยภาพ/การเสริมสร้างความรอบรู้ให้ผู้ประกอบการ/พชอ./อปท./
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ยกระดับมาตรฐานผ่าน TSC (street food good health/ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด))

กรม อ./กรม จ./สสอป.สป./สบส./อย./สพฉ.
1.
2.
3.

Quick Win

ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จานวน 5,000,000 ครอบครัว

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
ประชุมประสานนโยบายร่วมกับ เขตสุขภาพ และ สสจ
ประชุมร่วมกับสถานประกอบการและท้องถิ่น
(ระดับเขตสุขภาพ)
เปิดตัว Street food good health/ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด))
ระดับประเทศ

กรม อ./ กรม จ./ สสอป.สป./สบส./วท.//อย./สสส.
ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. มหกรรมเปิดตัวก้าวท้าใจ Season3 ระดับประเทศพร้อมกับ
ระดับเขต
2. กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ก้าวท้าใจ Season3 และ Street food
good health/ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด)) รายเขต
3. ครอบครัวเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ New normal
สะสมจานวน 2,000,000 ครอบครัว
4. ผู้ประกอบการเข้าถึงการประเมินตนเองเพื่อยกระดับผ่าน TSC
- ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด) จังหวัดละ 1 แห่ง
- Street Food Good Health จังหวัดละ 1 แห่ง

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. ครอบครัวเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ
New normal สะสมจานวน 4,000,000 ครอบครัว
(ก้าวท้าใจ season3)
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินและเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการ ครอบคลุม 76 จังหวัด

การพัฒนาระบบบริการรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ
New normal
1. การจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ (NCD/DPAC Clinic)

กรม อ./กรม จ./สสอป.สป/คร./กรม พ./สพฉ

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. ครอบครัวเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ New normal
สะสมจานวน 5,000,000 ครอบครัว (ก้าวท้าใจ season3)
2. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 76 จังหวัด
- ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด) จังหวัดละ 1 แห่ง
- Street Food Good Health จังหวัดละ 1 แห่ง

ประเด็น : สุขภาพดีวิถีใหม่ : คนไทยรอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม
ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จานวน 5,000,000 ครอบครัว

ภาคีที่ร่วมงาน
อาหารปลอดภัย : Street food good health/Green and healthy market (ตลาดนัด)
- อปท./พชอ. /ชมรมอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย /ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร /ชมรมผู้ประกอบการอาหาร /ททท.
ออกกาลังกาย : ก้าวท้าใจ Season 3
- ก.ท่องเที่ยวฯ/ ก.ศธ. / ก.รง. / สถ. / สสส.)/สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย / สมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จากัด /
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด /บริษัท ดัชมิลล์ จากัด /บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) - CPF

ประเด็น 3 สุขภาพดีวิถีใหม่ : คนไทยรอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี
พื้นฐานและ กระบวนการ
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ และการพัฒนาระบบ Digital Health Platform
- ยกระดับ platform 10 ล้านครอบครัวไทยเป็น National PP Platform (NPP) สาหรับประชาชน (3อ)
- พัฒนาหลักเกณฑ์ street food good health/ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดนัด) ในระบบออนไลน์ และสื่อสาร
ให้พื้นที่รับทราบ
การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวิถีใหม่
ประชาชน
- คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่าน NPP (3อ) (10 ล้านครอบครัวไทย)
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน (ก้าวท้าใจ Season3/healthier choice (เมนูชูสุขภาพ)/food
safety)
ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่
- การพัฒนาศักยภาพ/การเสริมสร้างความรอบรู้ให้ผู้ประกอบการ/พชอ./อปท./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ยกระดับมาตรฐานผ่าน TSC (street food good health/ Healthy Market (ตลาดนัด))
การพัฒนาระบบบริการรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ New normal
- การจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ (NCD/DPAC Clinic)

ประเด็น : สุขภาพดีวิถีใหม่ : คนไทยรอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี
Quick Win
3 เดือน

6 เดือน

1. ประชุมประสานนโยบาย
ร่วมกับเขตสุขภาพ และ สสจ
2. ประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการและท้องถิ่น
(ระดับเขตสุขภาพ)
3. เปิดตัว Model Street
food good health/
Healthy Market (ตลาดนัด)
ระดับประเทศ

1. มหกรรมเปิดตัวก้าวท้าใจ
Season3 ระดับประเทศพร้อมกับ
ระดับเขต
2. กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน
ก้าวท้าใจ Season3 และ Street
food good health Healthy
Market (ตลาดนัด) รายเขต
3. ครอบครัวเข้าถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม แบบ New normal สะสม
จานวน 2,000,000 ครอบครัว
(ก้าวท้าใจ season3)
4. ผู้ประกอบการเข้าถึงการประเมิน
ตนเองเพื่อยกระดับผ่าน TSC
- Healthy Market (ตลาดนัด)
จังหวัดละ 1 แห่ง
- Street Food Good Health
จังหวัดละ 1 แห่ง (รวม กทม.)

9 เดือน

12 เดือน

1. ครอบครัวเข้าถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ
New normal สะสมจานวน
4,000,000 ครอบครัว
(ก้าวท้าใจ season3)
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประเมินและเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการครอบคลุม 76
จังหวัด + กทม.

1. ครอบครัวเข้าถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ
New normal สะสมจานวน
5,000,000 ครอบครัว
(ก้าวท้าใจ season3)
2. สถานประกอบการปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 76
จังหวัด + กทม.
- Healthy Market (ตลาดนัด)
จังหวัดละ 1 แห่ง
- Street Food Good Health
จังหวัดละ 1 แห่ง (รวม กทม.)

5.ให้ความสาคัญต่อเนื่อง
กับ COVID-19

เพิ่ มศักยภาพ
ความมัน
่ คงทางสุขภาพ

ประเด็น เพิ่มศักยภำพควำมมั่นคงทำงสุขภำพ
ในกำรจัดกำรกับโรคโควิด 19
Key Result

Result
KPI

ประเทศมีระบบงำนควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพและระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสุขภำพที่ครบวงจร เพื่อยกระดับควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนสุขภำพ สำมำรถตอบโต้ภำวะฉุกเฉินได้ทุกภัยอย่ำงรวดเร็ว เป็นระบบ
มีควำมเป็นเอกภำพ มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภำพ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนชำวไทย ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและยั่งยืน
๑) จำนวนผู้ป่วยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ทุกจังหวัดมีผู้ป่วยรำยใหม่ไม่เกิน 5 คน/ประชำกร 1 ล้ำนคน/วัน
๒) อัตรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของทั้งประเทศต่ำกว่ำร้อยละ ๑.๔

Value Chain

Preparedness

Detection

Response

Recovery

กิจกรรม
หลัก

• Situation Awareness: Risk prioritisation & resource mapping
• โครงสร้างพื้นฐาน: ปรับปรุง IT infrastructure ที่สาคัญจาเป็นต่างๆ ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการและนา rapid test มาใช้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา และชุด
ตรวจหาเชื้อ ความมั่นคงด้านวัคซีนและเวชภัณฑ์
• ระบบ : จัดทาแผน BCP จัดระบบ BCM ปรับปรุง SOP ซ้อมแผน การสร้างความรอบรู้
และสื่อสารความเสี่ยง
• กฎหมาย : จัดเตรียมกลไกขับเคลื่อน
• คน: พัฒนากาลังคนหน่วยปฏิบตั ิการควบคุมโรค พัฒนากาลังคนด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินและการนาระบบ ICS มาใช้ และด้านอื่นๆ ตาม resource gap (รัฐ สังคม เอกชน)

• ระบบเฝ้าระวัง: ปรับปรุงระบบเฝ้ำระวังให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ พัฒนำมำตรกำรติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำร พัฒนำระบบเฝ้ำระวังทีด่ ่ำนควบคุม
โรค พัฒนำระบบ Data Analytics
• จัดระบบการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
• ระบบงาน SA: พัฒนำทีม SA, พัฒนำ SOP สำหรับ
กำร Activate EOC
• การจัดระบบ Quarantine

• ระบบบัญชาการเหตุการณ์: ใช้ ICS, พัฒนำควำมร่วมมือเครือข่ำย
ภำยในและนอก สื่อสำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม
• ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย: พัฒนำระบบส่งต่อและกำรดูแลรักษำ
ผู้ป่วย, ARI clinic, Telemedicine, กำรจัดกำรปัญหำสุขภำพจิต
• บริหารคลังเวชภัณฑ์ ยำ เวชภัณฑ์ PPE วัคซีน
• โครงสร้างพื้นฐาน: เพิ่มจำนวนเตียงและศักยภำพกำรรองรับ
ผู้ป่วย พัฒนำโรงพยำบำลสนำม
• การป้องกันและควบคุมโรค: ติดตำมผู้สัมผัส ป้องกันกลุ่มเสี่ยง

• ระบบบัญชาการเหตุการณ์: สรุปบทเรียน ทบทวน
ปรับปรุงแผนและ SOP
• กิจกรรมที่สาคัญ: ลดผลกระทบทำงสุขภำพ ชุมชนคืนสู่
สุขภำวะ ฟื้นฟูสภำพจิตใจผู้ได้รบั ผลกระทบ
• กาลังคน: พัฒนำกำลังคนขำดแคลน
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม: ด้ำน infrastructure
สำหรับกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและระบบดิจิทัล

ภาคี
เครือข่าย

Quick
Win

ภายใน สธ. : กรม พ, วพ, อ, สจ, สบส, สป, อย. ภายนอก สธ. : ก.กลำโหม ก.มหำดไทย ก.ดิจิทัลฯ ก.ท่องเที่ยว กต พม สตช. ส.วัคซีน อภ. สพฉ. กทม
ภาควิชาการ : มหำวิทยำลัย ภาคเอกชน : สมำคม รพ.เอกชน ผู้ประกอบกำรโรงแรม ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว

3 เดือน
1. Staff-Stuff-System & ICS พร้อม
2. ทุกจังหวัดมีและซ้อมแผน และ SOP
3. CDCU เพิ่ม 3 เท่ำ (surge capacity)
4. Lab ทุกจังหวัด ได้ผลตรวจใน 1 วัน

6 เดือน
1. ร้อยละ 50 ของ ปชช.กลุ่มเสี่ยงเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต
2. มี Realtime Dashboard สำหรับผู้บริหำรตัดสินใจ
3. ระบบกักกัน (Quarantine) ที่ได้มำตรฐำนทุกจังหวัด

12 เดือน
1. อัตรำป่วยตำยไม่เกินค่ำ
เป้ำหมำย
2. กลุ่มเสี่ยงเข้ำถึงวัคซีน

Compliance ปชช. (หน้ำกำกและอื่นๆ) > 90% และควบคุมโรคได้ภำยใน 42 วัน (21 วัน)

6.พั
ฒ
นา
หน่วยบริการก้าวหน้า
✓ 30 บาทรักษาทุกที่

ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ลดเหลื่อมล้า ของหน่วยบริการ

23/09/2020
ก ร ม 9/23/2020
ก9/23/2020
า ร แ พ ท ย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

New Normal Medical Services

23/09/2020
ก ร ม 9/23/2020
ก9/23/2020
า ร แ พ ท ย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หน่วยงานหลัก: กรมการแพทย์
หน่วยงานร่วม: กตร.สป.,กรม สจ,กรมวิทย์,กบรส.,ศทส.,สรพ.
Result

Key
Result

KPI

ร่าง ประเด็น หน่วยบริการก้าวหน้า

ปรับแก้ไขเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

(New Normal Medical care : การบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ )

ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ที่มีคุณภาพด้วยความเสมอภาค ไม่แออัด ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
•
•

ทุกรพ.ระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment
ทุกรพ.ระดับ A และ S มีการจัดทาแผนและซ้อมแผน BCP for EID

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยทางสุขภาพของประชาชนและขีดความสามารถของโรงพยาบาลทาให้ต้องเลื่อนผูป้ ่วยออกไปจานวนมาก (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ไม่ได้ติด
เชื้อหายไปจากโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 20-50) ส่งผลให้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงทั้งผู้ป่วยเร่งด่วนและผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลหลังจากชะลอการพบแพทย์ไปก่อนหน้านี้กลับมาสู่หน่วยบริการแบบล้นทะลัก ประกอบกับประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว จึงต้องมีการทบทวนและออกแบบระบบบริการสุขภาพที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยเฉียบพลัน
ผู้ป่วยเร่งด่วน และผู้ป่วยเรื้อรัง ให้สามารถให้บริการโดยไม่หยุดชะงักด้วยการแพทย์วิถีใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Impact
of
Policy

Value
chain

(ต้นทาง) พัฒนาแนวทางหน่วยบริการก้าวหน้า
1. พัฒนาแนวทางและ Key Step Assessment ทั้ง 12+1 New Normal
Medical Service Practices : มาตรการระหว่างการแพร่ระบาด และ
มาตรการการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
2. จัดทาแผนพัฒนา New Normal Medical Service
- System , Staff , Structure
- ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ New Normal Medical Service
3. จัดทาแผน BCP for EID ของหน่วยบริการ

Key
Activity

ผู้รับผิดชอบ

(กลางทาง) ขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน
1. ขับเคลื่อนแผนพัฒนา New Normal Medical Service
• พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือข่าย
• มีการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
• ปรับระบบบริการและบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ
2. ซ้อมแผน BCP for EID
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นประเด็นการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่

(ปลายทาง) ประเมินผลหน่วยบริการก้าวหน้า
1. ประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลและความเชื่อมั่นของบุคลากร
ด้านความต่อเนื่องของการให้บริการเมื่อเกิดโรคติดต่ออุบัตใิ หม่
2. ประเมินผลการขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ของเขต
สุขภาพ

กรมการแพทย์, สป. (กบรส. ศทส. กตร. สสป.), กรมสุขภาพจิต, กรมวิทย์, สรพ.
ไตรมาส 1 (3 เดือน)
ไตรมาส 2 (6 เดือน)
ไตรมาส 3 (9 เดือน)
• แนวปฏิบัติและ Key Step Assessment ครบ 12+1 New • เขตสุขภาพมีแผน BCP for EID
• ทุกรพ.ระดับ A และ S มีแผน BCP for EID
•
เขตสุ
ข
ภาพเริ
ม
่
มี
ก
าร
implement
New
Normal Medical Service Practices
Normal Medical Service ตามสาขาที่เลือก ลง
• เขตสุขภาพมีแผนพัฒนา New Normal Medical Service
ในรพ.ระดับ A และ S
ตามสาขาที่เลือก

Quick
Win
•

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
• ทุกรพ.ระดับ A และ S มีการซ้อมแผน BCP for EID
• ทุกรพ.ระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่
ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment (3S)

การแพทย์วิถีใหม่ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ไม่ความแออัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้ในทุกระดับอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัตใิ หม่
• 12+1 New Normal Medical Service Practices ได้แก่ ARI Clinic OPD ICU IPD OR LR ER X-RAY LAB NCD Dental Rehab Psychiatry

“

หน่วยบริการก้าวหน้า
New Normal Medical Care

สูว่ ถิ ใี หม่ แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย

เป้ าหมายที่เป็ นรูปธรรม

“

ก้าวข้ามความท้าทาย

กรอบการนาสนอ

ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เสมอภาค ไม่แออัด ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

ภาคีที่ร่วมงาน
กรมการแพทย์, สป. (กบรส. ศทส. กตร. สสป.), กรมสุขภาพจิต, กรมวิทย์, สรพ.

พืน้ ฐานและ กระบวนการ
-

พัฒนาแนวทางหน่วยบริการก้าวหน้า (แผน BCP & 12+1 New Normal Medical Service Practices)
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา New Normal Medical Service และแผน BCP ลงสู่เขตสุขภาพ

Quick Win
3 เดือน

• แนวปฏิบัติและ Key Step Assessment ครบ 12+1
New Normal Medical Service Practices
• เขตสุขภาพมีแผนพัฒนา New Normal Medical Service

6 เดือน

9 เดือน

• เขตสุขภาพมีแผน BCP for EID
• implement New Normal Medical
Service รพ.ระดับ A และ S

• ทุกรพ.ระดับ A และ S มีแผน BCP for EID

12 เดือน
• ทุกรพ.ระดับ A และ S ให้บริการตาม
แนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่

หน่วยงานหลัก : กตร.
หน่วยงานร่วม : กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส.
Key
Result

Impact
of Policy

KPI /
Output /
Outcome

สถานการณ์/
ปัญหา/ ข้อมูล
พื้นฐาน

เป้าหมาย : เขตสุขภาพมีนวัตกรรมการจัดบริการ (Innovative Health Service) อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 เรื่อง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดบริการ (ร้อยละ 100)
ปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไป และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัยรวดเร็ว จึงต้อง
มีการนานวัตกรรมการจัดบริการด้านสุขภาพใหม่แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

Value
chain

- ออกแบบระบบและจัดทาแผนพัฒนาการจัดบริการ
ในเขตสุขภาพ
- จัดทาแผนการกากับติดตามและประเมินผล

Key
Activity

1. ออกแบบระบบและจัดทาแผนงาน/โครงการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการหรือสนับสนุน
นวัตกรรมการจัดบริการ
3. จัดทากลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ
4. จัดทาระบบกากับติดตามและประเมินผล

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ต้นทาง)

กตร. กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส.
ไตรมาส 1 (3 เดือน)
- มีระบบและแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการ

Quick
Win

ปรับ 23 ก.ย. 63

ประเด็น : นวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ

ในเขตสุขภาพ
- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการ
หรือสนับสนุนนวัตกรรมการจัดบริการ
- มีกลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ
- มีระบบกากับติดตามและประเมินผล

- ขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ

(กลางทาง)

1. ขับเคลื่อนตามแผนนวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ

กตร. กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส.
ไตรมาส 2 (6 เดือน)
ไตรมาส 3 (9 เดือน)
- การนาแผนการขับเคลื่อน ไปปฏิบัติ
ในพื้นที่จริง พร้อมการศึกษาติดตาม
ประเมินผล

- การนาแผนการขับเคลื่อน ไปปฏิบัติ
ในพื้นที่จริง พร้อมการศึกษาติดตาม
ประเมินผล

- ประเมินผลการดาเนินงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

(ปลายทาง)

1. กากับติดตามประเมินผลการดาเนินการ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กตร. กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส.
ไตรมาส 4 (12 เดือน)
- รายละเอียดผลการดาเนินงาน ผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเหตุ : Innovative Health Service หมายถึง นวัตกรรมการจัดบริการด้านสุขภาพใหม่แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทาขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น (ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

สูว่ ถิ ใี หม่ แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย

เป้ าหมายที่เป็ นรูปธรรม

“

หน่วยบริการก้าวหน้า
Innovative Health Service

“

ก้าวข้ามความท้าทาย

กรอบการนาสนอ

- หน่วยบริการมีนวัตกรรมการจัดบริการด้านสุขภาพใหม่ที่ทนั สมัย และเอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน
- ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

ภาคีที่ร่วมงาน
กตร. กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส.

พืน้ ฐานและ กระบวนการ
1. ออกแบบระบบและจัดทาแผนงาน/โครงการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการหรือสนับสนุน
นวัตกรรมการจัดบริการ

3. จัดทากลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ
4. จัดทาระบบกากับติดตามและประเมินผล
5. ขับเคลื่อนตามแผนนวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ

6. กากับติดตามประเมินผลการดาเนินการ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Quick Win
3 เดือน

- มีระบบและแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ
- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการ หรือสนับสนุนนวัตกรรมการจัดบริการ
- มีกลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดบริการในเขตสุขภาพ
- มีระบบกากับติดตามและประเมินผล

6 เดือน และ 9 เดือน
- การนาแผนการขับเคลื่อน ไปปฏิบัติในพื้นที่จริง
พร้อมการศึกษาติดตาม ประเมินผล

12 เดือน
- รายละเอียดผลการดาเนินงาน ผลลัพธ์ที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7.ดูแลสุขภาพองค์รวม
เพื่ อพั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ และ
ลดผลกระทบด้านสุขภาพ
ทั้งสุขภาพกาย และจิต

PA : เด็ก 0-5 ปี พ ัฒนาการสมว ัย
ปี 2563 ผ่านเกณฑ์ทก
ุ อาเภอ

110
100

97.5

98.9

97.8

90.7
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95.9

98.8

94.1

98.3

98.4

80
70
60
50

36.4

40

39.4

41.8

30
20
10
0
สมว ัย (≥85%)

ค ัดกรอง(≥90%)
2561

2562

ั าชา้ (≥20%)
สงสยล่
2563 (10 เดือน)

ทีม
่ า : HDC ต.ค. 62 – ก.ค. 63 ณ 17 ก.ย. 63

ติดตาม(≥90%)

่ น ≥ ร้อยละ 60
PA : เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมสว
ปี 2563 ไตรมาส 3

ปี 2561 - 2563
80

80
69.29

70
57.28

60
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67.63
60

77.06

73.74
66.8

70.97 71.33 69.87
70.78 69.84
68.6 66.95 69.29
67.99

59.49

46.47

40

40

30
20

20

10
0
2561

2562

2563

0

อาเภอเมือง ติดตามเด็กชงั่ น้ าหนักและวัดสว่ นสูงได ้น ้อย
และยังไม่ได ้บันทึกข ้อมูล

ทีม
่ า : HDC ไตรมาส 3 ณ 3 ส.ค. 63
หมายเหตุ : ปั จจุบน
ั ระบบรายงานใน HDC อยูร่ ะหว่างปรับปรุง

ลานเล่นในหมูบ
่ า้ น
ข้อค้นพบ
เด็ก 0-5 ปี อยูก
่ ับปู่ย่าตายาย ร้อยละ 70 และติดเกมส ์

ลานเล่นตามรอยพระยุคลบาท/ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
ผลงาน
(ร้อยละ)

ปี 2562
18.53

ปี 2563
56.32

ประเมิน CUP
แหล่งงบ : โครงการพระราชดาริ/กองทุนสุขภาพตาบล/

อปท./บริจาค ฯลฯ
ั เจน เป็ นทีส
สถานที่ : มีขอบเขตชด
่ าธารณะในวัด/ชุมชน
และทีส
่ ว่ นบุคคลให ้จัดทาลานเล่น
กิจกรรม : สว่ นใหญ่เด็กเล่นกันเอง มีผู ้สูงอายุ/ผู ้ปกครอง/
อสม./ปราชญ์ชาวบ ้านเล่านิทาน/ทาของเล่น
ั ท์มอ
ความเห็นชุมชน : เด็กมีทเี่ ล่น ลดการเล่นโทรศพ
ื ถือ
และเกมส ์ รู ้จักการแบ่งปั น/เข ้าคิว/เข ้าสงั คม เป็ นศูนย์รวมคน
ในชุมชน

ผู้สูงอายุคุณภาพ
Information

(เหลือ 1 แห่ง อบต.เชียงยืน ยังไม่เข้าร่วม)

แผนภู
มิ
ร้ชือ่ อยละผู
้สูงอายุ
16
13.67

14.57 15.12

14.13

100

95.55

จาแนกผู้สูงอายุ ตามADL

ร้อยละการเข้าร่วม LTC ของ อปท.
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99.29

ปี 62

ปี 63

83.45

45.86

50
40

20

4

98.59

30

3.93
0.52

20

18.79

10

ปี 54

ปี 59
จังหวัด

ปี 60
เขต

ปี 61

ปี 62
ประเทศ

ปี 63 ผู้สูงอายุทั้งหมด 145,581 คน
ปชก.ทั้งหมด 962,665 คน

ปี 63

0

ปี 59

ปี 60

ปี 61

ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข 22 ก.ย.63

ผู้สูงอายุคุณภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 95.55

ดื่มน้า

กินผัก

กิจกรรมทางกาย

0

ที่มา (https://docs.google.com/forms/) 2 ก.ค.63

20
0

8.1

1.67

สมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม

6.37

หกล้ม

ที่มา HDC 2 ก.ค.63
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ภาวะเสี่ยงสูง Geriatric

เมือง

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา

บรบือ

Information

ที่มา รายงานนิเทศปี63 18 ก.พ..63

 ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ร้อยละ 24.90 อีกร้อยละ 75.10 ผู้สูงอายุที่ไม่มาเข้าโรงเรียน เนื่องจากมีภาระงานในการเลี้ยงหลาน ประกอบอาชีพ
เช่น เลี้ยงสัตว์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลได้สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเป็นประจาทุกเดือน

PA :ผู้สูงอายุคุณภาพ
ร้อยละตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ (เป้าหมาย 80%)

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
(เป้าหมาย 60%)
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หน่วยงานร่วม: สป / กรม สบส / กรม คร /กรม จ./พท /วท

Key
Result
KPI
Value
chain

Key
Activity

ผู้รับ
ผิดชอบ

Quick Win

ประเด็น : ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ (เด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ)

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาวะ
1. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. ร้อยละ 100 ของ รพ. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
3. ร้อยละ 95 ของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์

1. ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

(ต้นทาง)

พัฒนาระบบสนับสนุนการดาเนินงาน

(กลางทาง)

ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน

(ปลายทาง)

ยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมของระบบบริการ

เด็กปฐมวัย
1. สร้าง/พัฒนา องค์ความรู้ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 3F : family Free Fun” CPR
( Creativity, Positivity, Responsibility)

เด็กปฐมวัย
1. สร้างผู้อานวยการเล่น (Play worker)
2. ขับเคลื่อนตาบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต

เด็กปฐมวัย
1. สร้างพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
2. การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิค
(IEM MS/MS) ได้ไม่น้อยกว่า 24 โรค

ผู้สูงอายุ
1. ประกาศมาตรฐานการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข และ application
Blue book และ Aging Health Data ในการคัดกรอง เชื่อมข้อมูลกับ HDC และสื่อสารทา
ความเข้าใจกับพื้นที่
2. สนับสนุน องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ดูแล และสนับสนุนสื่อต่าง ๆ ให้กับ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ
1. เฝ้าระวัง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยหน่วยบริการ
สาธารณสุขในระดับพื้นที่
2. สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลใน
ชุมชน (Individual Wellness Plan) ผ่านโรงเรียน/ชมรมผู้สูงอายุ
3. บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุตาม
Care Plan

ผู้สูงอายุ
1. จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลนั้นๆ
2. พัฒนาระบบ intermediate care (IMC) สาหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
และ ชุมชน
3. พัฒนาระบบ long term care (LTC) โดยบูรณาการ single care plan สาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ ขับเคลื่อนการทางานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

สป / กรม พ./ กรม อ. / กรม สบส / กรม คร / กรม จ. / พท.

สป / กรม อ. / กรม สบส / กรม คร / กรม จ.

สป / กรม พ./ กรม อ. / กรม สบส / กรม คร / กรม จ./ พท./วท

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. มหกรรม play day และมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
ระดับประเทศ
2. เปิดตัว Wellness Plan และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร ระดับประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กให้เป็น ผู้อานวยการเล่น
(play worker)
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร CM, CG และอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงาน

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. มีผู้อานวยการเล่น (Play worker) อย่างน้อย 500 คน
2.เด็กทารกได้รับการตรวจคัดกรอง IEM MS/MS 8,000 คน
3. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 50
4. ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้รับการจัดทาแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
รายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) ร้อยละ 3 ของผู้สูงอายุ
ที่ผ่านการคัดกรอง
5. มีระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุครอบคลุมร้อยละ 50 ของ โรงพยาบาล
เป้าหมาย

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. มีพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก อย่างน้อย 500 แห่ง
2. ตาบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน ร้อยละ 50 (อาเภอละ 3 ตาบล)
3.เด็กทารกได้รับการตรวจคัดกรอง IEM MS/MS 20,000 คน
4. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 80
5.ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้รับการจัดทาแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน
(Individual Wellness Plan) ร้อยละ 5 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง
6.มีระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุครอบคลุมร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลเป้าหมาย

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. มีพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก อย่างน้อย 300 แห่ง
2. ตาบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน ร้อยละ 100 (อาเภอละ 3 ตาบล)
3.เด็กทารกได้รับการตรวจคัดกรอง IEM MS/MS 25,000 คน
4. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 95
5.ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้รับการจัดทาแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน
(Individual Wellness Plan) ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง
6.มีระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ/ครอบคลุมร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลเป้าหมาย

ประเด็น กลุ่มวัย 7.2 บูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัย กับระบบสุขภาพกาย
เป้าหมาย คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต
KPI

1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 100
2. อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน

ภาคีเครือข่าย กรมสุขภาพจิต / กรมอนามัย
/ กองตรวจราชการ

Key Activity
สร้างระบบสนับสนุนการด่าเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ยกระดับงานสุขภาพจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับงานสุขภาพกาย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ส่าหรับทุกกลุ่มวัย
- TEDA4I ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า (พ่อ แม่ ผู้ดูแล)
- พัฒนาระบบติดตาม และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้
Home Program
- พัฒนา Application ให้ค่าแนะน่าส่าหรับพ่อ แม่ ผู้ดูแล
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล HERO ติดตามผ่าน
Application “School Health Hero”
- สร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience Quotient)
เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในวัยท่างาน
- พัฒนาระบบการดูแลทางสังคม จิตใจผู้สูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างพลังใจผู้ดูแลผู้สูงอายุ
- พัฒนาทักษะ “3 ส พลัส” แก่ผู้น่าชุมชน อสม. บุคลากร
สธ. ในการป้องกันการฆ่าตัวตายของคนในชุมชน

- เพิ่มความครอบคลุม ติดตามพัฒนาการเด็กล่าช้า ผ่าน MCH Board
- เฝ้าระวัง คัดกรอง ดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ ผ่าน รร. รพ.คู่เครือข่าย (คก.สุขภาพจิต รร. 4.0 “School
Mental Health”)
- สร้างความเข้มแข็งทางใจแก่วัยท่างาน ด้วยวัคซีนใจ อึด ฮึด สู้
(ร่วมกันในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม)
- ดูแล สังคมจิตใจในผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
- ผลักดันให้ผู้สูงอายุในชมรมฯ สื่อสารการดูแลสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มอื่น (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) ดูแลตนเองได้
- กระตุ้นให้ชุมชนเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วย “ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิต
ชุมชน” ตามหลัก 3 ส พลัส
- เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตใน 4 ประเด็น (Stress Burnout Suicide
Depression) ด้วยการคัดกรองเชิงรุก (Active Screening)

- บูรณาการ กับ พชอ. ค้นหาประเด็นส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบท
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน
(Mental Health Literacy) ปรับวิธีคิดเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่
“New Normal Mind Set”
- ให้ความรู้ การรณรงค์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
- สร้างเครือข่ายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพจิตและบริการทางสุขภาพจิต และดูแลสุขภาพจิต
ตนเองที่ถูกต้องได้
- สื่อสารประเด็นความฉลาดทางสังคมและจริยธรรม
(SMQ : Social Moral Quotient) ให้แพร่หลาย

Quick Win
ไตรมาส 1 (3 เดือน)

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

1. บุคลากร ภาคีเครือข่าย
พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิต
ของประชาชน
แต่ละกลุ่มวัย

1. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น
(45%)

1. โรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือ
เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง (15%)

2. วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่าน
2. ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึง
การบูรณาการกับ พชอ. ก่าหนด บริการ (60%)
ประเด็นสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่

2. วัยเรียน และวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
(วัยเรียน 90%, วัยรุ่น 75%)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (30%)
2. การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ด้วยการค้นหาคัดกรองเชิงรุก (Active
Screening) ส่าหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น
(StB SuD : Stress, Burnout, Suicide,
Depression) (บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 80% / ผู้ป่วย COVID-19 และ
ญาติ 80% / ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) 90% /
ผู้เปราะบางทางสังคม 80%)
3. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท่าร้าย
ตัวเองซ้่า ในระยะเวลา 1 ปี (90%)
4. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 มีความเข้มแข็งทางใจ (80%)

หน่วยงานหลัก: กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานร่วม: กรมอนามัย / กองตรวจราชการ

7.2 บูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัย กับระบบสุขภาพกาย

คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต

Key Result

Impact
of Policy

ประเด็น กลุ่มวัย

สถานการณ์/ ปัญหา/ ข้อมูลพื้นฐาน
1. ผลส่ารวจสถานการณ์ IQ / EQ ของเด็ก ป.1 ในปี 2559 พบระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 98.23 ซึ่งต่่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=100) ในส่วนของระดับความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า เด็กอายุ 6-11 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป ร้อยละ 77
2. อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 (6.32 ต่อประชากรแสนคน) และ พ.ศ. 2562 เป็น (6.45 ต่อประชากรแสนคน) ในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด พบว่า
อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่าจ่านวนประชากรฆ่าตัวตายส่าเร็จเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 20

Value
chain

สร้างระบบสนับสนุนการด่าเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่

Key
Activity

- สนับสนุนชุดเครื่องมือ TEDA4I ในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าสาหรับพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก
- พัฒนาระบบการติดตาม และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้ Home Program
- พัฒนาช่องทางให้คาแนะนาสาหรับพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก เช่น Application
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล HERO ให้สามารถติดตามการดาเนินงานผ่าน Application
“School Health Hero”
- สนับสนุนโปรแกรม/ ชุดเทคโนโลยี ในการสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience
Quotient) ให้แก่ประชาชนวัยทางาน เช่น การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
- พัฒนาระบบการดูแลทางสังคม จิตใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
- พัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างพลังใจแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
- พัฒนาทักษะของผู้นาชุมชน อสม. บุคลากรสาธารณสุขให้สามารถใช้หลัก 3 ส พลัส ใน
การป้องกันการฆ่าตัวตายของคนในชุมชน

ยกระดับงานสุขภาพจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับงานสุขภาพกาย
- เพิ่มความครอบคลุมในการติดตามกระตุน้ พัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า ผ่านกลไก MCH Board
- เฝ้าระวัง คัดกรอง ดูแลช่วยเหลือเด็กที่มปี ัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึงการส่งต่อผ่านระบบ
โรงเรียนและโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ภายใต้โครงการสุขภาพจิตโรงเรียน 4.0 “School Mental
Health”
- สร้างความเข้มแข็งทางใจให้แก่กลุ่มวัยทางาน ด้วยการใช้วคั ซีนใจ อึด ฮึด สู้ ผ่านเครือข่ายการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
- ให้การดูแลทางสังคมจิตใจ ในกลุ่มผุ้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
- ผลักดันให้ผู้สูงอายุในชมรมฯ สื่อสารการดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น (ติดสังคม ติดบ้าน
ติดเตียง) สามารถดูแลตนเองได้
- กระตุ้นให้ชุมชนเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วย “ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิตชุมชน” ตามหลัก 3 ส พลัส
- เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตใน 4 ประเด็น (Stress Burnout Suicide Depression) ด้วยการค้นหา
คัดกรองเชิงรุก (Active Screening)

- บูรณาการ กับ พชอ. เพื่อค้นหาประเด็นในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Mental Health Literacy) เพื่อปรับ
วิธีคิดเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal Mind Set”
- ให้ความรู้ การรณรงค์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
สื่อกระแสหลัก, Social media
- สร้างเครือข่ายในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจิตและบริการทางสุขภาพจิต และสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสุขภาพจิตตนเองที่ถกู ต้องได้
- สื่อสารประเด็นความฉลาดทางสังคมและจริยธรรม (SMQ : Social Moral Quotient)
ให้แพร่หลายในวงกว้าง

กรมสุขภาพจิต / กรมอนามัย / กองตรวจราชการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)

Quick Win

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ส่าหรับทุกกลุ่มวัย

1. บุคลากร ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแล
สุขภาพจิตของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย
2. มีการวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านการบูรณาการกับ พชอ.เพื่อ
กาหนดประเด็นการสร้างความรอบรู้ดา้ นสุขภาพจิตที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. ร้อยละ 45 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รบั การ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น
2. ร้อยละ 60 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่มรี ะบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
วัยเรียนกลุ่มเสี่ยง
2.ร้อยละของวัยเรียน และวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รบั การ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขนึ้ (วัยเรียน ร้อยละ 90, วัยรุ่น
ร้อยละ 75)

1. ร้อยละ 30 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหาคัดกรองเชิงรุก (Active Screening) สาหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น
(StB SuD : Stress, Burnout, Suicide, Depression) (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร้อยละ 80 / ผู้ป่วย COVID-19 และญาติ
ร้อยละ 80 / ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) ร้อยละ 90 / ผู้เปราะบางทางสังคม ร้อยละ 80)
3. ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้า ในระยะเวลา 1 ปี
4. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความเข้มแข็งทางใจ

8.ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส

ควบคุมการดาเนินงานให้ถูกต้อง โปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หน่วยงานในสังกัด 27 แห่ง ผ่านการประเมิน ITA ระดับ 5 (ร้อยละ 90) ครบทุกหน่วยงาน
โดยได้คะแนนเต็ม 100 จานวน 25 หน่วยงาน
100

96.15

96.15
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 90
ทุกแห่ง

50

0

ปัญหา/อุปสรรค
 รายละเอียดข้อคาถามและรายการหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ต้องรวบรวมมี
จานวนมาก ผู้รับผิดชอบเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในบางประเด็น
 มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการดาเนินงานบ่อย
 สสอ.บางแห่ง ยังไม่มีเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
 ทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ให้คาแนะนาในการเตรียมหลักฐาน
เชิงประจักษ์แก่หน่วยงาน
 ตรวจประเมินเบื้องต้นทุกไตรมาส ก่อนการประเมินในระบบ
 เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานมีเว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

แผนการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด มีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบฯ ตามความเหมาะสม และแจ้งกลุ่มตรวจสอบภายใน
สป. ทราบภายในกาหนด (0032.001.4/1414 ลว.11 มิย.2563)
ปี
2563

เกณฑ์
100 %

รวม

หน่วยงาน

เป้าหมาย

ดาเนินงานแล้ว

สสจ.

1 แห่ง

1 แห่ง

รพท.

1 แห่ง

1 แห่ง

รพช.

10 แห่ง

10 แห่ง

สสอ.

4 แห่ง

4 แห่ง

รพ.สต.

4 แห่ง

4 แห่ง

20 แห่ง

20 แห่ง

หมายเหตุ
กาหนดเป้าหมายหน่วยรับตรวจ
จานวนทั้งสิ้น 20 แห่ง ครอบคลุม
หน่วยรับตรวจทุกระดับ ดาเนินการตรวจสอบแล้ว
จานวน 20 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100

-มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อวางแผนและสรุปผลการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จในต้นเดือนกันยายน 2563
-ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ซึ่งทาให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
-ในระดับจังหวัดมีการนิเทศงานและประเมินผล ติดตาม ควบคุมกากับให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอาเภอดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563
100.00

ผ่านเกณฑ์ 90

80.00
มิติการเงิน
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มิติจัดเก็บรายได้
มิติงบการเงิน
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มิติพัสดุ
มิติควบคุมภายใน
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รพท.มหาสารคาม
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รพช.กุดรัง

รพช.ชื่นชม

รพช.นาดูน

รพช.นาเชือก

รพช.บรบือ

รพช.พยัคฆภูมิพิสัย รพช.ยางสีสุราช

รพช.วาปีปทุม

รพช.เชียงยืน

รพช.แกดา

รพช.โกสุมพิสัย

คะแนนเฉลี่ยแต่ละมิติ ภาพรวมจังหวัด ปี 2562 - 2563
100.00
80.00

85.98

86.78
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ปี 63 ผ่าน 90
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ปี 62 ผ่าน 80
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ปี 2562
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มิติควบคุมภายใน

Ultimate Goal

หน่วยงานหลัก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กตส.)
หน่วยงานร่วม : กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ประชาชน : มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข
2. องค์กร : มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นธรรม

ภาคี
เครือข่าย

ส่วนราชการกรม หน่วยงานของรัฐในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน
นาเครื่องมือและกลไกที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ไปใช้ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานด้วยการประเมินตนเอง
พัฒนาและปรับปรุงส่วนที่ขาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กาหนด

การสื่อสาร

Key Success Activity

Key
Success
Activity

1. สร้างเครื่องมือและกลไกให้สอดคล้องและเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบการประเมิน MITAS ในลักษณะ Real time และนาเทคโนโลยีระบบ MITAS มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล
3. พัฒนาศักยภาพหน่วยรับตรวจโดยการให้องค์ความรู้ในเกณฑ์การประเมินเพื่อนาสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียว
4. วางแนวทาง จัดทาคู่มือ กาหนดเกณฑ์การประเมิน และกระดาษทาการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 1 (3 เดือน)

Quick Win

1. นาเครื่องมือไปใช้ในการประเมินหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนากลไก
ในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มีการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ในทิศทางเดียวกัน
4. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ระดับ 5)
5. จานวนส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 10

ไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 82
2. จานวนส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 30

1. ชุดองค์ความรู้ / Best Practice
2. คลินิกให้คาปรึกษา
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ
4. สื่อทุกรูปแบบ / Infographic / Website / Line group

ไตรมาสที่ 3 (9 เดือน)
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 87
2. จานวนส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 50

ไตรมาสที่ 4 (12 เดือน)
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 92
2. จานวนส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 75

หน่วยงานหลัก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กตส.)
หน่วยงานร่วม : กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล โปร่งใส
8.1 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นธรรม

Key
Result

ตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นธรรม
Output : (1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล คุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ (2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Outcome : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล เป็นที่ประจักษ์ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อผู้บริหาร ผู้รับบริการ และประชาชน

Impact
of
Policy

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) มีค่าคะแนน 36 คะแนน (อยู่อันดับที่ 101 ของ 180 ประเทศทั่วโลก) เป็นตัวบ่งชี้การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส ปลอดจาก
การทุจริต และประพฤติมิชอบจึงต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารควา มเสี่ยงอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยบรรลุ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายระดับประเทศ

Value
chain

Key
Activity

ผู้รับผิดชอบ

Quick
Win

(ต้นทาง)
สร้างเครื่องมือ และกลไกให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามบริบทของกระทรวงสาธารณสุข

(กลางทาง)
ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ และจัดสรรทรัพยากร
ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กาหนดเกณฑ์การประเมิน จัดทาคู่มือ / แนวทาง และกระดาษทาการ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กตส.)

1. ให้องค์ความรู้ในการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสนับสนุนงบประมาณ
ให้หน่วยงานระดับภูมิภาค รวมถึงเปิดช่องทางในการให้คาปรึกษา / แนะนา
2. ให้องค์ความรู้ และเผยแพร่คู่มือ / แนวทางการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเปิดช่องทาง
ในการให้คาปรึกษา / แนะนา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กตส.)

(ปลายทาง)
มีการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบ ITAS (สานักงาน ป.ป.ช.)
และระบบ MITAS ในการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล อย่างประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้แบบ Realtime
2. ประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เสนอต่อผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กตส.)

ไตรมาส 1 (3 เดือน)

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. นาเครื่องมือไปใช้ในการประเมินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใส
3. มีการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ในทิศทางเดียวกัน
4. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ระดับ 5)
5. . จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 10

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 82
2. . จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 30

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 87
2. . จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 50

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 92
2. . จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 75

9.สร้างองค์กรแห่งความสุข
ให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัย
งานได้ผล คนเป็นสุข
มีศักยภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างยั่งยืน

PA : องค์กรแห่งความสุขทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน (Happy Organization)
สถานการณ์/ผลการดาเนินงาน

กระบวนการดาเนินงานปี 2563 ด้วยกรอบ SI3M

จานวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
(มีผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่ตากว่
่ าระดับกาลังพัฒนา)
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จังหวัดมหาสารคามเริ่มดาเนินการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขมาตั้งแต่ปี 2560
โดยหน่วยงานประเมินความสุขได้ร้อยละ 97.52 และในปี 2561 และปี2562 พัฒนา
อย่างต่อเนื่องทาให้หน่วยงานมีกระบวนการพัฒนาตามเกณฑ์ทุกแห่ง ร้อยละ 100
ในปี 2563 มีการดาเนินงานตามเกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ซึ่งมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าระดับกาลังพัฒนา(57 คะแนน)ทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

• มีเครือข่ายนักสร้างสุข ทาเนียบนักสร้างสุข ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
• มีคณะกรรมการดาเนินงานทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ ได้แก่ HRH Transformation
Structure
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
• มีการนาข้อมูลจากการประเมินความสุข มาวิเคราะห์และหาความสอดคล้องของปัญหาและ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
Information • มีการปรับปรุงข้อมูลนักสร้างสุขของหน่วยงาน
• มีการประชุมมอบนโยบาย การชี้แจงการดาเนินงาน และการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ร่วมให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานในการค้นหากิจกรรมสร้างสุขที่โดดเด่นของหน่วยงานในพื้นที่
เพื่อถอดบทเรียนเป็น Success Story
Intervention
& Innovation • เกิดความตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขในหลายลักษณะ เช่น ตลาดสร้างสุข
On Line ชมรมสร้างสุข ออกกาลังกาย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกหน่วยผ่าน Line
และ Facebook
• บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข
Integration PMQA OG และITA จัดกิจกรรมสร้างสุขโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
• ร่วมกับภาควิชาการ วิทยาลัยพยาบาล ในการดาเนินงานคุณธรรม
• กากับติดตามการทางานของพื้นที่ด้วยการรายงานทุกไตรมาสด้วยแบบรายงาน
Monitoring & • ใช้ Line กลุ่มHappy MOPH MHSK ในการสื่อสารเร่งด่วน หรือให้คาปรึกษา
Evaluation • ใช้ Facebook เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนา เป็นการกระตุ้น และสร้างความตื่นตัวใน
การดาเนินงานกับเครือข่าย

PA : จานวนหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข

(Happy Organization)

ผลการดาเนินงาน ปี 2563
กราฟแสดงร้อยละหน่วยงานที่มีผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐานไม่ต่ากว่าระดับกาลังพัฒนา (คะแนนประเมินมากกว่า 57)
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จังหวัดมหาสารคามพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 การนาองค์กรแห่งความสุข
หมวดที่ 2 กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
หมวดที่ 3 การจัดการความรู้ในองค์กร
หมวดที่ 4 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข
โดยทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนงานสร้างสุขที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลในปี 2562 ดาเนินงานตามแผนโดยจัดกิจกรรมสร้าง
สุขที่เหมาะกับบริบทของหน่วยงาน เช่น คลินิกสุขภาพทางการเงิน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ดาเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดสร้างสุขออนไลน์ กิจกรรมการ
เชิดชูคนดี กิจกรรมชมรมสร้างสุข ชมรมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ
การพัฒนาองค์กร (OD) มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม เกิด Success Story มีผลการประเมิน
องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ก าลั ง
พั ฒ นา (คะแนนประเมิ น มากกว่ า 57) ครบทั้ ง ส่ ว นของรพ.และ
สสอ.(รวมบุคลากรรพ.สต.) จานวน 27 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ
100 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70 ทุกหน่วยงาน

หน่วยงานหลัก: กยผ.สป. และกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานร่วม: กพร. กบรส บค.

ประเด็น องค์กรแห่งความสุข

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

มีบุคลากรที่มีศักยภาพ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแกร่ง องค์กรมีความสุข

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน

หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (อ้างอิงจากรหัสหน่วยงาน) มีจานวนทั้งสิ้น 11,974 หน่วยงาน ปี 2561 มีจานวนองค์กรแห่งความสุข 71 หน่วยงาน ปี 2562 มีจานวนองค์กรแห่งความสุข จานวน
85 หน่วยงาน

มาตการ
/Value chain

กิจกรรม
หลัก

ผู้รับ
ผิดชอบ

(เป้าหมาย : องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง)

พัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการสร้างสุขสูค่ วามยั่งยืน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสร้างสุขบุคลากร
(Platform)
2. การพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
3. การพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ สร้างสุข”

1. สร้างแกนนา/ทีมพี่เลี้ยง (MOPH Happy Coaching Team) ใน
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ด้วย “ทีมสร้างสุข”
2. การสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขบุคลากร ที่สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่
3. การพัฒนาให้เกิดองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ

กยผ./กรมสุขภาพจิต
ไตรมาส 1 (3 เดือน)

ระดับ
ความสาเร็จ

สร้างองค์กรแห่งความสุข

• มีกลไกการสร้างสุขในทุกระดับ
(กรม/จังหวัด)
- นโยบาย
- คณะกรรมการ/คณะทางาน
- แผนงาน /โครงการ

กยผ./กรมสุขภาพจิต
ไตรมาส 2 (6 เดือน)
• มีทีมสร้างสุขในองค์กร
• ทดลองใช้แอปพลิเคชั่นสร้างสุข

การกากับ ติดตามและประเมินผล
1. ติดตามและประเมินผ่าน คทง.องค์กรแห่งความสุข
2. ถอดบทเรียน และค้นหานวัตกรรมการขับเคลื่อนสู่
องค์กรแห่งความสุข
3. จัด Road show 4 ภาค ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรต้นแบบ (Learn and share) ในระดับประเทศ

กยผ./กรมสุขภาพจิต

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
ไตรมาส 4 (12 เดือน)
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข • มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและ
(Learn and share) Road show 4
เป็นต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง
ภาค / 4 ครั้ง พร้อมทั้งให้กาลังใจแก่
พื้นที่

Change
สาธารณสุขไทยไปสู่อนาคต

ประชาชน แข็ ง แรง
เศรษฐกิ จ แข็ ง แรง

ประเทศไทย แข็ ง แรง

การแปลงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด-อาเภอ-ตาบล
ของจังหวัดมหาสารคาม

โดยใช้
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม 2564
1.ผลการดาเนินงานสาธารณสุข ปี 2563

1.การจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา
สุขภาพ

2.สาเหตุการตาย/การป่วย/โรคเฝ้าระวัง
3.YLLs จ.มหาสารคาม
4.แผนชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 1 (25602564) และตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2564

ปี 2564

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
จังหวัดมหาสารคาม
ปี 2564
และตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ปี 2564

5.แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561-2565

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี
4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

18 เป้าประสงค์
15 แผนงาน /47 โครงการ
132 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (1) ประชาชนสุขภาพดี (2) เจ้าหน้าที่มีความสุข (3) ระบบสุขภาพยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2564

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี

สรุป PA ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
ความสาคัญสูงสุด : โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
2. เศรษฐกิจสุขภาพ
3. สุขภาพดีวิถีใหม่
4. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
5. COVID-19
6. DM /HT /CKD*
1. ธรรมาภิบาล โปร่งใส
2. องค์กรแห่งความสุข
3. CFO*

1.
PP& P

2.
Service
Excellence

4.
Governance
Excellence

3.

Excellence

1. สมุนไพร กัญชา กัญชง
2. หน่วยบริการก้าวหน้า (New Normal Medical
Care/Innovation Health Service)
3. Sepsis*
4. ยาเสพติด*/TO BE NUMBER ONE*
5. การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ*
6. OV/CCA*

People Excellence

ไม่มี PA

วิเคราะห์การดาเนินงานด้วยกรอบ SI3M ทุกระดับ

* หมายถึง PA จังหวัด

ความสาคัญสูงสุด : โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด
1. ปัญหาคุณภาพชีวิตเด็ก (IQ / EQ / MQ / EF)

2. Sepsis/Stroke/STEMI
3. NCD/CKD
4. OV/CCA
5. RTI

ประเด็นมุ่งเน้นของจังหวัด ปี 2564
การนานโยบายสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก รูปแบบ Smart Kids Taksila 4.0
(วาระจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2565) / MCH / พชอ.

2. Sepsis/Stroke/STEMI
3. NCD/CKD
4. OV/CCA
5. RTI

หลักการทางานของผู้นาในทุกระดับ

รับลูก
ถูกต้อง
ว่องไว
การ M&E ผลงานอย่างเข้มแข็ง/จริงจัง
รายสัปดาห์ และรายเดือน (ระดับอาเภอ/จังหวัด)
งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ตาม Small Success ไตรมาสที่ 1-4

เป้าหมาย (1) ประชาชนสุขภาพดี (2) เจ้าหน้าที่มีความสุข (3) ระบบสุขภาพยั่งยืน

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพทีร่ วมพลังสังคม เพื่อประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี

ขอบคุณครับ
เอกสารการถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด-อาเภอ-ตาบล
ของจังหวัดมหาสารคาม
26 ตุลาคม 2563
http://mkho.moph.go.th/mko/frontend/web/
index.php/caregiver/4957

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
26 ตุลาคม 2563

