สรุปผลการดาเนิ นงาน
ปี งบประมาณ 2562
กลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นำเสนอโดย นำงสุมำลี ใหม่คำมิ
รองหัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร
17 ตุลำคม 2562
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กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

“

หลักการทางาน

“ ซื ่อสัตย์

เสียสละ รู้ รัก สามัคคี ”

2

ภารกิจกลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
การบริหารจัดการภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
Performance
agreement :PA

นโยบายสาคัญ/
โครงการพระราชดาริ
จิตอาสา วปร.904
“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว”

งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอาเภอ
รพ.สต.ติดดาว
Service Plan

- Fast Track / stroke sepsis

HA

งานประจา
งานสุขภาพภาคประชาชน/อสม
งาน Service plan
QA พยาบาล
พัฒนาระบบส่งต่อ
งานสุขศึกษา
งานหน่วยแพทย์/หน่วยปฐมพยาบาล
งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ/Service
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3

โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนารูปแบบและบริการ
ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

- งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
- งานวิจัยและพัฒนางานทีเ่ กี่ยวข้องฯ

นางสุภาพร กุณาศล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพอาเภอ PA

นางมาฆนุช ภูมิสายดร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
- รพ.สต.ติดดาว (PA)

นางสุมาลี ใหม่คามิ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ
- งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน/ อสม

- ตาบลพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางศิรดา ทิ้งโคตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
- งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
- HA (PA)

นางศิริมา วิริยะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
- งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
- Service Plan
- Fast Track stroke sepsis

นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
- งานพัฒนาระบบส่งต่อ
- มะเร็งลาไส้ / มะเร็งท่อนาดี
- การดูแลผูป้ ่วยระยะท้าย

นางสาวพิศมัย มีนาสันติรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- จิตอาสา
- หน่วยปฐมพยาบาล

นางสาวนิศาชล เสนาคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- หน่วยแพทย์ พอ.สว.
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ
4 เคราะห์ (พอ.สว.)
- คนไข้ในพระราชนุ

สรุปต ัวชวี้ ัด คณะ 2 Service Excellence ปี 2562

ผลการดาเนินงาน PA : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบและบริการ ปี ๒๕๖๒
หัวข้อ
PCC
รพ.สต.ติ ดดาว

Stroke
Sepsis
Trauma
HA

PA
ร้อยละของคลิ นิกหมอครอบครัวที่เปิ ดดาเนิ นการในพืน้ ที่
(Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 18
ร้อยละรพ.สต.ที่ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพ รพ.สต.ติ ดดาว
(ระดับ 5 เป้ าหมายเขต/ประเทศ ร้อยละ 60)

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง≤ ร้อยละ 7
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis<30%
อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.
ใน รพ. A,S,M1 < 12%
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3

ผลงาน
ทีม PCC เปิ ดได้ 6 ทีม

ทีมสะสม 16 ทีม
( 18.60%)
รพ.สต ระดับ 5 ดาว
81.14 %

3.36 %
38.77 %
8.48 %
100 %

ผลการดาเนินงาน PA : เปรียบเทียบระดับเขต ปี ๒๕๖๒
ต ัวชวี้ ัด

ร้อยละของคลิ นิกหมอครอบครัวที่เปิ ดดาเนิ นการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)เปรียบเทียบแผนจัดตัง้ 10 ปี
ร้อยละรพ.สต.ที่ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพ รพ.สต.ติ ดดาว
(ระดับ 5 ดาว)
อัตราตายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

อัตราตายผู้ป่วยติ ดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิ ด communityacquired sepsis
อัตราตายของผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น (triage level 1) ภายใน 24 ชม.
ใน รพ. A,S,M1
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3 ( รพศ/รพท : รพ ชุมชน )

เป้าหมาย

≥ ร้อยละ 18
ร้อยละ 60
≤ ร้อยละ 7

30%
< 12%

100%

ผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
มหาสารคาม

ิ ธุ ์
กาฬสน

ร้อยเอ็ด

ขอนแก่น

18.60

10.75

20.00

18.78

81.14

89.10

92.14

76.21

3.31

5.29

3.31

3.55

38.87

27.14

26.35

24.19

8.31

7.15

7.67

5.93

100
100

100
100

83
100

100
100
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“ สรุปผลงานประจาปี
นโยบายสาคัญและโครงการพระราชดาริ
-จิตอาสา วปร. 904
ผู้รับผิดชอบงาน นส. พิศมัย มีนาสันติรักษ์
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จิตอาสา วปร.904 “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”

Structure

1. จัดตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
2. มีเครือข่ายจิต
อาสาทาความดีด้วย
หัวใจระดับจังหวัด/
อาเภอ

Information

เป้าหมายการจัดกิจกรรม
จิตอาสา เราทาความดี
ด้วยห้วใจ ทุกอาเภอ
12 ครั้ง
เนื่องในโอกาสสาคัญงานโอกาส
งานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
และวันเฉลิมพระชนพรรษา

จิดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

Intervention &
Innovation

1. การประชุมชี้แจงนโยบาย
การดาเนินงานจากกระทรวงฯ
/ จังหวัดประชุม
2. กาหนดให้ทุกกลุ่มงาน/
หน่วยงาน มีกิจกรรมจิตอาสา
เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ 1
กลุ่มงาน 1 กิจกรรม
3. จัดทาโครงการฯ/การดาเนิน
กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ
4.ประชุมคณะทางาน/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Integration

การบูรณาการ
การปฏิบัติงาน
จิตอาสา ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุก
หน่วยงานของ
จังหวัดและการจัด
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

Monitoring &
Evaluation

1. มีการกากับติดตาม
ประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ส่ง สป.สธ. (ผ่าน
เวปไซต์) , สนง.เขตสุขภาพ
ที่ 7 ขก. , สสจ.มค.
2. มีข้อมูลสรุปผลการ
ดาเนินงานทุกเดือน
ผลการดาเนินการ
จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
609,561 คน ( ต.ค.61-ก.ย.62)

จิตอาสา“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ผลการดาเนินงาน

ผลงาน

เนื่องใน

จังหวัดจัดกิจกรรม โครงการจิต
อาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยกาหนดจัดกิจกรรมทุกเดือนๆ
ละ 1 ครั้งในแต่ละอาเภอ
ตามแผนของจังหวัด

โอกาส มหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรม 1 กลุ่มงานของ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
ดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ
1 กลุ่มงาน 1 กิจกรรม
จิตอาสาเราทาความ ดี
ด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสา เรา
ทาความ ดี ด้วย
หัวใจ บริจาคโลหิต
เทิดไท้องค์ราชัน
จิตอาสาสร้างสุขภาพ
นาซ่อม ฯ

กิจกรรมจิตอาสาทั้งด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

จิตอาสา วปร.จังหวัดมหาสารคาม
- กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสสาคัญ เช่น เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เช่น กิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ลาคลอง

- กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ตามมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค ป้องกัน โรคไข้
เลือดและโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค ช่วงเดือน
ตุลาคม 2562
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย เริ่ม ม.ค. – ธ.ค.2562

big cleaning
1 วัด 1 รพ.
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▰
▰

จัดทาแผนงานด้านจิตอาสา

▰

เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานจิตอาสา
ผ่านช่องทางเวบไซต์สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

จัดทากลุ่มไลน์จติ อาสาสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม

“ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบงาน นส. นิศาชล เสนาคา
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โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
Objective

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดาริ พระราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจ
3. เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุข และสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน จังหวัดมหาสารคาม

Structure

1. จัดตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
2. มีเครือข่าย
การทางาน
ระดับจังหวัด/
อาเภอ

Information

เป้าหมายการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง
(4 พ.ค. 62 – 4 พ.ค. 63)
1. ร.ร.ท่าขอนยางพิทยาคม
อ.กันทรวิชัย
17 มิ.ย. 62
2. ร.ร.พยัคฆภูมิพิทยาคาร
อ.พยัคฆภูมิพิสัย 23 ก.ค. 62
3. ร.ร.บรบือวิทยาคาร
อ.บรบือ
19 พ.ย. 62
4. ร.ร.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม
18 มี.ค. 63

ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานฯ

Intervention &
Innovation

1. การประชุมชี้แจงนโยบายการ
ดาเนินงานจากกระทรวงฯ / จังหวัด
ประชุม 29 พ.ค. 62
2. การประชุมพิจารณางบปม.
ดาเนินการตามมติ คก.กวป.(5/62)
งบ CF สสจ. จานวน 4 รพ.ๆ ละ
50,000 บาท รวม 200,000 บาท
(รพ.กันทรฯ/พยัคฆฯ/บรบือ/วาปีฯ)
3. จัดทาโครงการ/การดาเนิน
กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง
4.ประชุมคณะทางาน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Integration

การบูรณาการ
การออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระ
เกียรติ

Monitoring &
Evaluation

1. มีการกากับติดตาม
ประเมินผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ส่งกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
สป.สธ. (ผ่านเวปไซต์) ,
สนง.เขตสุขภาพที่ 7
ขก. , สสจ.มค.
2. มีข้อมูลสรุปผลการ
ดาเนินงาน

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
1. กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- บริการทางการแพทย์
- บริการทันตกรรมเคลื่อนที่
- บริการตรวจตา
- บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่
2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
- รับบริจาคโลหิต
- รับบริจาคอวัยวะและดวงตา
เป้าหมายการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง
(4 พฤษภาคม 62 – 4 พฤษภาคม 63)
Timeline

ครั้งที่ 1 ร.ร.ท่าขอนยาง
พิทยาคม อ.กันทรวิชัย
17 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 2 ร.ร.พยัคฆภูมิ
พิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย
23 กรกฎาคม 2562

ดาเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 3 ร.ร. บรบือ
วิทยาคาร อ.บรบือ
19 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 4 ร.ร.วาปี
ปทุม อ. วาปีปทุม
18 มีนาคม 2563

What Next : ปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
Evaluation

Timeline : ครั ง้ ที่ 1-2
ครั้งที่ 1

บริการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ผู้มารับบริการ
4 คน ส่งต่อ 1 คน (ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด )

บริการทันตกรรม
18 คน

บริการสายตา 26 คน

บริการสุขภาพจิต 7 คน

- ผู้บริจาคโลหิต 231 คน
- ผู้บริจาคอวัยวะ 11 คน
- ผู้บริจาคดวงตา 11 คน

ครั้งที่ 2

บริการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่
ผู้มารับบริการ ๓๒ คน

บริการทันตกรรม
59 คน

บริการสายตา 32 คน
ส่งต่อ 1 คน

บริการสุขภาพจิต 4 คน

ผู้บริจาคโลหิต 130 คน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
1. การประชาสัมพันธ์น้อย เนื่องจากระยะเวลาดาเนินกระชั้นชิด ข้อเสนอแนะควรดาเนินการประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ที่ดาเนินการ และในจังหวัดมหาสารคามให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. เสนอให้จัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับการออกอาเภอเคลื่อนที่
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โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
ระดับความพึงพอใจประชาชนผู้มารับบริการ

Evaluation

N = 101
ร้อยละ
70
62.38 63.37 66.34
58.42 55.07
53.47
60 52.48
50
42.57 36.63
39.60
36.63 36.23
34.65 32.67
40
30
20
8.7
5.94 4.95
3.96 0.99 1.98 0.99
10
0

ระดับความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
N = 42
ร้อยละ
80
66.67
70
61.90
54.76
52.38
60
47.62 47.6247.6247.6242.86
50
35.71
40 30.95
28.57
30
20 16.67
4.76
4.76
2.38
2.38
2.38
10
0

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อโครงการฯ ส่วนใหญ่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.34

Timeline : ครั้งที่ 1-2

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
15

ความพึงพอใจต่อโครงการฯ ส่วนใหญ่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 61.90

“
โครงการเตรียมการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
16

“
งบประมาณ 649,930 บาท
คืนเงิน 4,790 บาท
เบิกจ่าย ร้อยละ 99.26

“

ผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้ออกปฏิบัติงาน ทังหมด 104 คน ประกอบด้วย แพทย์ 22 คน , ทันตแพทย์ 7 คน , เภสัชกร 7 คน ,
พยาบาล 32 คน , สัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดและคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 87 คน และอาสาสมัคร พอ.สว. อื่น 55 คน
2. ผู้มารับบริการตรวจรักษาในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทังหมด 311 คน
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
105 คน
- ผู้รับบริการทันตกรรม
78 คน
- ส่งผู้ป่วยรักษาต่อ
13 คน
- ผู้รับคาร้องขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว
12 คน
3. โรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) โรคทางตา 2) โรคระบบกระดูกและกล้ามเนือ 3) โรคทางเดินอาหาร

18

“

4. การรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พอ.สว.

4.1 การดูแลส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่ถวายรายงาน จานวน 4 ราย
(ได้รับอนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้ว)
4.2 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จานวน 8 ราย (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติฯ)

19

“

5. หน่วยบริการสัตวแพทย์พระราชทาน

5.1 ผลการปฏิบัติงาน
- จานวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มาขอรับบริการและให้คาปรึกษา 128 คน
- จานวนสัตว์เลี้ยง 415 ตัว

20

“

6. การรับมอบของที่ระลึกพระราชทาน จานวน 5 ประเภท
6.1 เข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว. ฯ จานวน 45 คน
(ยังไม่ฯรับ 7 คน)
6.2 โล่ จานวน 4 คน (รับครบแล้ว)
6.3 เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. จานวน 28 คน (ยังไม่ฯรับ 1 คน)
6.4 เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. จานวน 127 คน (ยังไม่ฯรับ 5 คน)
6.5 เหรียญพระใบโพธิ์ เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 9 จานวน 123 คน
(ยังไม่ฯรับ 23 คน)
รวมทั้งหมด 327 คน
- ลงทะเบียนรับแล้ว จานวน 291 คน
- ยังไม่ลงทะเบียนรับ จานวน 36 คน
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7. การมอบถุงยังชีพพระราชทาน

“
เป้าหมาย 7 อาเภอที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ อาเภอนาเชือก 30 ถุง , อาเภอกุดรัง 20 ถุง , อาเภอบรบือ 20 ถุง,
อาเภอเมือง ม.ค. 30 ถุง , อาเภอโกสุมพิสัย 40 ถุง , อาเภอกันทรวิชัย 30 ถุง , อาเภอเชียงยืน 30 ถุง
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โครงการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม
แผนงานเฉพาะกิจ วันที่ 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี
ผลการดาเนินงาน ปี 2562

เชิงปริมาณ
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานการปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 50 คน
2. การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว.
จานวน 100 คน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของประชาชน ที่มา
รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ ให้คาปรึกษา
และความช่วยเหลือ ด้านการ
รักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริม
และฟื้นฟูสุขภาพอนามัย เป็นไป
ตามเป้าหมาย

What next : ปี 2563
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานการปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดมหาสารคาม
2. การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน 100 คน
ตามเป้าหมาย
3. ปรับระบบเบิกจ่ายงบประมาณ
สนับสนุนหน่วยแพทย์ฯ และการ
ดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดาเนินงาน ปี 2562

What next : ปี 2563
แผนการพัฒนาปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.

จัดประชุม คณะกรรมการ พอ.สว.
จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
จัดทาคู่มือการดาเนินงาน พอ.สว.
บริการเชิงรุก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พอ.สว.
จัดทาฐานข้อมูลสมาชิก พอ.สว/link website สสจ .มค.

โครงการ/กิจกรรม : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม
แผนปฏิบัติงาน ปี 2563

“ ภารกิจการรับเสด็จฯ และ
การจัดหน่วยปฐมพยาบาล
ผู้รับผิดชอบงาน นส. พิศมัย มีนาสันติรักษ์
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ภารกิจการรับเสด็จฯ

27

ลาดับ

พระนาม

วันเดือนปี

ภารกิจ

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี

4 ธันวาคม
2561

ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา
2560 - 2561 และเสด็จฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเสด็จฯ พระราชดาเนิน
ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนผดุงนารี

2

เจ้าชายอากิชิโน จากประเทศญี่ปุ่น

6 ธันวาคม
2561

งานพิธีพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ชีววิทยา

3

ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

4

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

29 - 30
มกราคม 2562
28 สิงหาคม
2562

ติดตามผลการดาเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER

เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม
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ภารกิจต้อนรับบุคคลสาคัญของประเทศ

ลาดับ

ชื่อบุคคลสาคัญ

วันเดือนปี

ภารกิจ

1

พลเอกประวิตร์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

28 กุมภาพันธ์
2562

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

2.1 พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา
(ผู้แทนกองกิจการ 904)

12 กรกฎาคม
2562

อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน อ.เมือง มค. , อ.นาดูน , อ.นาเชือก

2.2 พล.อ.ต.วีรพันธ์ ภูวจินดา
(ผู้แทนกองกิจการ 904)

อัญเชิญกระเช้าพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ อ.แกดา , อ.วาปีปทุม , อ.นาเชือก
29

การจัดหน่วยปฐมพยาบาล
▰ งานเทศกาล / วันสาคัญๆ

ของจังหวัดมหาสารคาม
- ปี 2561 จานวน 15 ครั้ง
- ปี 2562 จานวน 20 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
จัดซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ,
เครื่องวัดความดัน โลหิตแบบดิจิตัล (BP) , เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
และ เครื่องเทอร์โมสแกน

การเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยด้านอาหาร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ และชุดตรวจสารปนเปื้อน

โครงการเครื
่องวัในการทดสอบคุ
ดความดันโลหิ
ตปลอดภัยคนไทยสุ
ขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ
9.อบรมเจ้
าหน้าที่ รพ.สต.
ณภาพมาตรฐานเครื
่องวัดความ
เนื่อ62)
งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ปี 2562
ดันโลหิต (13 กย.

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ปี 2562

การสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อเป็นเครื่องมาตรฐานในการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้ในชุมชน
( 24-27 กย. 62 )

“ PA: PCC
primary care cluster
ผู้รับผิดชอบงาน นางสุภาพร กุณาศล
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PCC

ปฐมภูมิ

จ. มหาสารคาม

ใกล้บา้ น
ใกล้ใจ

คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Pimary Care Cluster)
ร้อยละผลการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวสะสมตามแผน 10
ปีเปรียบเทียบระดับเขตสุขภาพที่ 7

จานวนทีมคลินกิ หมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม
ที่เปิดให้บริการ 3 ปีย้อนหลัง

เป้าหมายการพัฒนา ระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ จานวน
๓๔ Cluster 86 ทีม จากการดาเนินการตามนโยบายจังหวัดมหาสารคาม
ลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว เป้าหมายสะสม ปี 2560-2562
จานวน 23 ทีม สามารถขึ้นทะเบียนจัดตั้งได้จานวน 16 ทีม คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 ของแผน 10 ปี
ปี 2562 เป้าหมายเปิด 11 ทีม สามารถเปิดได้ 6 ทีม คิดเป็นร้อยละ54.54
โดย 2 ทีมในปี 61 ปรับแผนมาเปิดในปี 62
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้
ผลการดาเนิ นงานจ ัดตังPCC
ตามแผนการจ ัดตัง้ 10 ปี แยกรายอาเภอ
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประชากร( เป้าหมาย
Type1+3 ) (ทีม) 59 60
เมือง
128,026 12
0
แกดา
32,692 3
0
โกสุมพิสัย
102,264 11
0
กันทรวิชัย
83,864 9
0
เชียงยืน
57,366 5
0
บรบือ
86,605 9
0
นาเชือก
49,867 5
0
พยัคฆภูมิพิสัย
70,556 7
0
วาปีปทุม
110,031 11
0
นาดูน
39,351 4
0
ยางสีสุราช
35,122 3
0
กุดรัง
36,015 4
0
ชื่นชม
24,922 3
0
หมายเหตุ อาเภอเมืองยกมา จากปี61 จานวน 2 ทีม
ชื่ออาเภอ

รวม

856,681 86
จานวนทีมสะสม

เปอร์เซ็นต์ความครอบคลุม

61
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

62
2
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11

12

12

14

10

67
0
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

68
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0

5

รวม

69

0 12
0 3
0 11
2 9
0 5
1 9
0 5
0 7
2 11
0 4
0 3
0 4
0 3

0
0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0

0

7

0

7.00 12.00 23.00 35.00 47.00 61.00 71.00 76.00 81.00
-

5

1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2

แผนจัดตั้ง จานวนทีม/ปี
63 64 65 66
1
1
1
1
0
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

5

8.14 13.95 26.74 40.70 54.65 70.93 82.56 88.37 94.19

5
86.00
100.00

86

จากแผนการจัดตั้ง 10 ปี
จังหวัดมหาสารคาม
ปี 63 คาดว่าจะสามารถ
ลงทะเบียนในรอบที่ 1 ปี63
ได้ 6 ทีม

แผนการพัฒนาแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว ตามแผนการจัดตั้ง 10 ปี
2559-2569 จังหวัดมหาสารคาม

อัตรากาลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
วว
อว
อบรม
ระยะสั้น

2

8

กาลังศึกษา (คน)

14

วว.

ปีที่จบ

1

63

7

64

อว.

ปีที่จบ

แผนการพัฒนาตามความต้องการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ปีที่เปิด

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

รวม

7

5

10

13

12

14

10

5

5

5

86

จานวนแพทย์ที่มี

7

3

6

8

1

7

0

0

0

0

32

ขาด

0

2

4

5

11

7

10

5

5

5

54

เป้าหมาย(ทีม)

Structure
1

2

Structure
มีคณะกรรมการวางแผนภายใต้
รูปแบบการจัดบริการ
ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นทีเ่ น้นการ
เข้าถึงที่สะดวกและรวดเร็ว
จัดกลุ่มเครือข่ายการจัดบริการเพื่อเตรียมความพร้อม
ยกระดับเป็น PCC

3

พัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการกับแม่ข่าย

4

เตรียมกาลังคนและทีมสุขภาพทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

5

ประสานสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผ่านกลไก พชอ.

โดยมี Time line การพัฒนา
กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ระดับจังหวัด ปี 2562

2.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 3S

PCC ทุกแห่ง

3.ลงทะเบียนเพื่อจัดตั้ง
4.ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1

PCC เปิดใหม่ ปี 2562
เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ
1.ติดตามการบริหารจัดการครุภัณฑ์และงบประมาณ
2.การบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ให้สอดคล้องกับแผน

5.ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5
6.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพคลินกิ หมอ
ครอบครัวตาม Primary care service
packet
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
การปฏิบัติงานที่ดี (KM)
8.ประเมินผลงานตามKPI

แนวทางปฏิบัติ(CPG) ในการแก้ไขปัญหาสาคัญ
ของปฐมภูมิ
PCC ทุกแห่ง นาเสนอสรุปผลการดาเนินงาน
หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ทุกอาเภอ

ระยะเวลา
ธ.ค.61
ม.ค.62/
ส.ค.62
31 ส.ค.62
11 มี.ค. 62
13 พ.ค. 62

29-30
พ.ค.62
15 ต.ค. 62
บูรณาการ
กับ พนย.
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Intervention and Innovation
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
(ธ.ค.๖๑)

2. ประชุมพิจารณาแนวทางการ
ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ
(๑๑ มี.ค. ๖๒)

3.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ ๓S
(ม.ค.๖๒/ส.ค. 62)

4.ประชุมคณะกรรมครั้งที่ 2
เพื่อติดตามการบริหารจัดการครุภัณฑ์
และงบประมาณ
(13 พ.ค.๖๒)

5.จัดทาแนวทางปฏิบัต(ิ CPG) ในการ
แก้ไขปัญหาสาคัญ ของปฐมภูมิ
(29 พ.ค. 62 )

6.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ทีมพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอ
ครอบครัวตาม Primary care
service packet ( 30 พค. 62)

7. อบรมพยาบาลหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครประจาครอบครัว
(อสค.) (24 กค.62)

8.พื้นที่ลงทะเบียนเพื่อจัดตั้ง
รอบ2/2562 (31 ส.ค..62)

9.อบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ในการทดสอบคุณภาพมาตรฐาน
เครื่องวัดความดันโลหิต
(13 ก.ย. 62)

10. การสอบเทียบเครื่องวัดความ
ดันโลหิตเพื่อเป็นเครื่องมาตรฐานใน
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
ที่ใช้ในชุมชน (24-27 ก.ย. 62)

11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดี (KM) 15 ต.ค.๒๕๖๒

12.ประเมินผลงานตามKPI
(บูรณาการติดดาวและพนย.)
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Monitoring and Evaluation
PCC เกณฑ์คุณภาพ 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

service

Continuing care / FM

Co-ordinated care
Consult and refer

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง

PP/ OPD
PP/OPD
PP/OPD
Difficult pateint clinic

แพทย์ FM /ทุกวัน
แพทย์ FM /ทุกวัน
แพทย์ FM /ทุกวัน

Green channel/ refer
PT/ refer back/ HHC
แผนไทย/ฝังเข็ม/ HHC

แพทย์ FM /ทุกวัน
แพทย์ FM /ทุกวัน

Home ward / TB ในเรือนจา
Green channel/ refer

Difficult pateint clinic
PP/OPD
Extend OPD
PP/OPD
PP/ OPD
PP/OPD
PP/OPD
PP/OPD
PP/OPD

แแพทย์ FM / 3 วัน/wks
แพทย์ FM /3 วัน/wks
แพทย์ FM / 3 วัน/wks
แพทย์ FM / 3 วัน/wks
แพทย์ FM / 3 วัน/wks
แพทย์ FM /3 วัน/ด
แพทย์ FM /3วัน/ด
แพทย์ FM / 3 วัน/wks
แพทย์ FM / 3 วัน/wks
แพทย์ FM / 4วัน/ด

Home ward/ refer back
Palliative care /HHC
Palliative care/ HHC
Green channel/ refer
LTC/ HHC/palliative
Green channel/ refer
PT/ refer back/ HHC
LTC/ HHC/palliative
LTC/ HHC/palliative
LTC/ HHC/palliative

PP/OPD

แพทย์ FM /4วัน/ด

LTC/ HHC/palliative

PCC
ศสม.สามัคคี
ศสม.ราชภัฏ1
ศสม.ราชภัฏ2
ศสม.ส่องนางใย
ศสม.บูรพา
รพ.สต.โคกก่อ

อาเภอ

7
๘
๙
๑๐
11
12
13
14
15

รพ.สต.นาข่า
รพ.สต. โคกไร่
รพ.สต. แพง
รพสต. เหล่าตามา
รพ สต โนนแต้
รพ สต หนองจิก
PCU รพ.โกสุมพิสัย
PCU อบต.หัวขวาง
รพ.สต. หัวเข่าแตก

อ.วาปีปทุม
อ.แกดา
อ.โกสุมพิสัย
อ.บรบือ
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.โกสุมพิสัย
อ.โกสุมพิสัย
อ.นาเชือก

16

รพ.สต. เมืองเตา

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

PP/OPD
Difficult pateint clinic
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เปิดตึกคลินิกหมอครอบครัวสามัคคี วันที่ 26 กันยายน2562
จากงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น งบประมาณ 44,600,000 บาท
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ปัญหาอุปสรรค และโอกาสพัฒนา
ด้าน Staff

ด้าน system

ด้าน structure

• 1.การขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
เนื่องจากแพทย์มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานใน โรงพยาบาลแม่ข่าย ขาด
แรงจูงใจในการเรียนเฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัว หรือเรียนหลักสูตร
ระยะสั้น

• 1.การหารูปแบบจัดบริการตามหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัว ที่เหมาะสมตามบริบท
ของคลินิกหมอครอบครัวแต่ละแห่ง
• 2. ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ หน่วยบริการที่
มีศักยภาพสูงกว่า
• 3. การจัดการข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่ม
วัย/รายครอบครัว/รายบุคคล

• 1.การกาหนดพื้นที่ ที่เหมาะสม สาหรับ
เขตเมือง และเขตชนบทที่มีจานวน
ประชากรน้อย
• 2.ข้อมูลประชากร ตาม Type area ที่
ถูกต้องตรงกัน เพื่อใช้ในการกาหนด
catchment area ของ คลินิกหมอ
ครอบครัวแต่ละทีม
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What next : พัฒนา PCC ปี 2563
•
•
•
•
•
•

สร้างทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว capacity team Family Medicine
มอบนโยบายและเยี่ยมเสริมพลัง โดย นพ.สสจ / Team Building Empowerment
Health and well being/Quality of lifeผลลัพธ์ที่วัดได้ ถึงประชาชน
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว 1A - 4C สู่การปฏิบัติ
Doctor Patient family relationship
High Quality primary care for all age groups : PP service Packet
ดูแลแต่แรก ทุกเรื่อง ต่อเนื่อง เบ็ดเสร็จ ผสมผสาน
• การพัฒนาคุณภาพ PCC : Community base – population base Practice :
45

“ รพ.สต.ติดดาว
ผู้รับผิดชอบงาน นางมาฆนุช ภูมิสายดร
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การพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ปี ๒๕๖๒
Structure
1.นพ สสจ.มหาสารคาม มอบข้อสังการเชิ
่
งนโยบาย ให้ผชู้ ว่ ยสสอ.ทุกอาเภอ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก PA
2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมาย ทัง้ ในระดับ สสจ.และอาเภอ
3. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการทีมพี่เลีย้ งการพัฒนาระดับจังหวัด มีบทบาทสาคัญใน
การสื่อสารให้พเ่ี ลีย้ งอาเภอ เข้าใจเป้ าหมายของเกณฑ์ แต่ละหมวด
4. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพี่เลีย้ งการพัฒนาระดับอาเภอ มีบทบาทสาคัญในการ
สื่อสารให้ รพ.สต.เข้าใจเป้ าหมายของเกณฑ์แต่ละด้าน ในอาเภอทีม่ คี วามสาเร็จสูง
จะเป็ นรูปแบบ “พี่เลีย้ งพาทาคุณภาพ ตามบริ บทพืน้ ที่ มีการเสริ มพลัง สร้างภาคี
เครือข่าย ให้ประชาชนเป็ นเป้ าหมาย”
5.การแจ้งแนวทางการประเมิ นรับรองระดับจังหวัดและTime Line ทีช่ ดั เจนให้
อาเภอทราบล่วงหน้า ทีจ่ ะใช้รปู แบบการสุ่มประเมิ นและรับรองผล ทุกอาเภอ

47

การพัฒนา รพ สต ติดดาว ปี 2562
อาเภอ

จานวน
ผลงานและ
เป้าหมาย
รพ.สต.
ติดดาว
ปี 2562
แยกราย
อาเภอ

เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
บรบือ
เชียงยืน
วาปีปทุม
นาดูน
พยัคฆภูมิพิสัย
นาเชือก
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม
จังหวัดมหาสารคาม

รพ.สต.ทั้งหมด
(แห่ง)
17
8
20
14
17
10
21
12
20
12
10
8
6
175

รวมผลงาน ผ่าน 5 ดาว สะสม รพ.สต.เป้าหมาย ปี
60-61 (แห่ง)
2562 และผ่าน 3
ดาว (แห่ง)
จานวน
ร้อยละ
9
52.94
8
4
50.00
4
10
50.00
10
7
50.00
7
9
52.94
8
5
50.00
5
11
52.38
10
6
50.00
6
16
80.00
4
6
50.00
6
5
50.00
5
4
50.00
4
3
50.00
3
95

54.29

80

ผลงานผ่าน 5 ดาว
ในปี 2562 (แห่ง)
5
3
5
4
4
3
5
3
3
3
5
2
2
47

รวมผลงานผ่าน 5 ดาว
สะสม ปี 60-62 (แห่ง)
จานวน ร้อยละ
14
82.35
7
87.50
15
75.00
11
78.57
13
76.47
8
80.00
16
76.19
9
75.00
19
95.00
9
75.00
10
100.00
6
75.00
5
83.33
142

81.14

ผลงานการพัฒนา รพ.สต. ติดดาวระดับ 5 ดาว ปี 2560 - 2562
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

81.14
50.00

54.29

2560 - 2561

60.00

2562

เป้าหมายผลงาน รพ.สต. 5 ดาว ปี 60 - 62 ระดับประเทศ
รวมผลงานผ่าน 5 ดาว สะสม ปี 60-62 จังหวัดมหาสารคาม

๑.พัฒนาทีมพีเ่ ลีย้ งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ให้
เข้าใจเกณฑ์เพือ่ การพัฒนามากกว่าเพือ่ ประเมิน
ตามตัวหนังสือ( หลัก 4ป : ปรับ , เปลีย่ น ,
ประโยชน์ ,ประชาชน )
๒. การประเมิ นให้อาเภอ เลือกได้ ว่าจะรับการ
ประเมิน แบบไหนทีม่ คี วามเหมาะสมกับพืน้ ที่
.1.ประเมินตามเกณท์ทงั ้ หมด
2.ประเมินแบบเครือข่าย
๓. CPG การบริการใน รพ สต จัดทาเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

ผลงานปี ๒๕๖๒
รพ.สต. ทีผ่ ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
จานวน ๔๗ แห่ง

ผลงานสะสม ๓ ปี
(ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๒)
รพ.สต.ติดดาว ที่ผ่านการรับรอง
ระดับ ๕ ดาว จานวน ๑๔๒ แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๔)

50

การออกประเมิน รพ.สต ติดดาว อาเภอชื่นชม ประเมิน 5 มิย.62

52

53

“ Service Plan

Fast Track:
ผู้รับผิดชอบงาน นางศิรมิ า วิริยะ

54

ระด ับสถานบริการสาธารณสุข จ ังหว ัดมหาสารคาม
แผนยกระดับ
ปี 62 รพ.วาปี ปทุม M2
S มหาสารคาม (1 แห่ง)
รพ.กุดรัง 10 เตียง F2
Node ลูกโดด
รพ.ชื่นชม 10 เตียง F2
ั (2 แห่ง) ปี 63 รพ.โกสุมพิ สยั M2
M2 บรบือ, พยัคฆภูมพ
ิ สย
รพ.M Node
้ เป็น NodeF1 โกสุมพิสย
พิจารณาขึน
ั , วาปี ปทุม (2 แห่ง)

90-94
75-79
60-64
45-49
30-34
15-19
0-4
-50,000

ประชากร
964,302 คน
้ ไป 14.94%
ประชากร 60 ปี ขึน
(ประเทศ 14.81%)

หญิง
ชาย

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ี งยืน, กันทรวิชย
ั , แกดา,
F2 เชย
ื ก, นาดูน, ยางสส
ี รุ าช (6แห่ง)
นาเชอ

แผนขยายเตียง
ปี 62
ั
รพ.ก ันทรวิชย
50 เตียง

ื่ ชม (2 แห่ง)
F3 กุดรัง, ชน
P1 ศูนย์สาธารณสุขเขตเมือง ( 3+1 แห่ง)
P2 รพ.สต. แม่ขา่ ย (175 แห่ง)

0

50,000

ปี 2561

100,000

รพ.เอกชน 1 แห่ง + รพ.มหาวิทยาล ัย 1 แห่ง

13 อาเภอ 133 ตาบล

19 เทศบาล 123 อบต.

4

Key Step

Stroke Fast track
การจัดบริการ ปี 2562

การดาเนินการที่ผ่านมาในปี 2562

• การบริหารจัดการเรื่องยาที่ใช้รกั ษาผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง กลุ่ม Warfarin, Clopidogel
• PNC Stroke
• Referral system / COC / Community Rehabilitation

• โรงพยาบาลชุมชนที่มี stroke unit 4 แห่ง
• รพ.พยัคฆภูมิพิสยั รพ.บรบือ รพ.โกสุมพิ สยั รพ.วาปี ปทุม
•โรงพยาบาลชุมชนที่มี stroke Corner รพ.เชียงยืน และ รพ.กันทรวิ ชยั รพ.
นาเชือก รพ. ยางสีสรุ าช รพ. นาดูน รพ.แกดา และเปิ ดบริการ IMC
• Health Literacy : BEFAST ,

ตัวชีวัด

อัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
(I60-I69)

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 - ก.ย 62)

รายการ
ข้อมูล

อ.เมือง

บรบือ

พยัคฆ์

วาปี

โกสุม

กันทร

Stroke

275

128

61

123

139

46

นา
เชือก
42

18

1

0

1

2

0

4.25

0.00

0.00

0.00

3.08

0.00

นาดูน

ยางสี

แกดา

17

16

19

เชียง
ยืน
65

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

รวม

ชื่นชม

กุดรัง

38

19

2384

1

0

0

80

1.54

0.00

0.00

3.36

(I60-I69)

ผลงาน /
เสียชีวิต
ร้อยละ

59

60

61

62

63

64

INTERVENTION เยี่ยมประเมินคุณภาพการจัดบริการ
จุดเด่น

มีทม
ี งานทีเ่ ข ้มแข็ง
มีความพร ้อมด ้านอุปกรณ์
่ หมูบ
มีผลงานเด่น เชน
่ ้าน stroke
ต ้นแบบ

•
•
•

โอกาสพ ัฒนา
•

แนะนา protocal เรือ
่ ง screening
posterior circulation stroke

่ การ
เพิม
่ เติม protocol คัดกรอง เชน
management BP , AED และปรับแก ้
เล็กน ้อย standing order
• แนะนาจัดทา flow stroke in
hospital
• เสนอแนะ flow criteria case ที่ refer มา
ทา CT brain และดูแลต่อเนือ
่ งที่
โรงพยาบาลชุมชน

•

INTERVENTION เยี่ยมประเมินคุณภาพการจัดบริการ
จุดเด่น

•

ประเมิ นทักษะทีมงาน ทดสอบ ระบบบริ การ
สามารถทาเวลา door to refer ได้เป็ นอย่างดี

•
•

ประเมิ นศักยภาพทีม primary care
ความพร้อมและวิ เคราะห์ต่อยอดข้อมูลด้วยตนเอง

•

มีความพร้อมในด้านสถานที่

โอกาสพ ัฒนา

การมอบหมายหัวหน้ าทีมงาน เช่น แพทย์ผ้รู บั ผิดชอบ

▰
▰
▰
▰
▰

▰
▰

ั ยภาพตามอัตรากาลังของแต่ละโรงพยาบาล รวมทัง้ แผนใน
พัฒนาศก
การสง่ บุคลากรเพือ
่ ฝึ กอบรม
พัฒนาระบบการให ้บริการ EMS ในผู ้ป่ วย stroke Fast track
จัดระบบข ้อมูลตัวชวี้ ด
ั คุณภาพ ( acute stroke, fast track, door to
refer, % swallowing test, discharge with
antiplatelet/anticoagulant, PT rate, death rate, re-admission
in 28 d, complication- pneumonia, UTI, bedsore, พลัดตก)
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการstrokeในแต่ละโรงพยาบาล
ี่ งโรคหลอดเลือดสมองแต่ละ
ข ้อมูลคัดกรองผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามเสย
โรงพยาบาลและกระบวนการดูแล(CVD risk)
ั และ รพ.
พัฒนาระบบการสง่ ต่อผู ้ป่ วยจาก โรงพยาบาลโกสุมพิสย
ี งยืน ทีส
เชย
่ ง่ ต่อไปรับการรักษาที่ รพ ขอนแก่น
ติดตามข ้อมูลจานวนผู ้ป่ วยทีส
่ ง่ มา CT brain แล ้วกลับไปรักษาที่
โรงพยาบาล

68

69

ประเด็น/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2561

2562

< 30%

43.54%

38.86%

ร้อยละการได้รบั สารน้ าอย่างน้อย 30 mg/Kgใน 1 ชั ่วโมง ในผูป้ ่ วย Septic shock

100%

81.46%

97.50%

ร้อยละการทา Hemo-culture ก่อนการให้ Antibiotic

100%

92.20%

96.12%

ร้อยละการได้ Antibiotic ใน 1 ชั ่วโมงหลังการวินิจฉัย Sepsis/ Septic shock

100%

95.39%

97.89%

ตัวชี้วดั หลัก (Output)
อัตราตายผูป้ ่ วย Sepsis
ในกลุ่มผูป้ ่ วย community-acquired sepsis

ตัวชี้วดั ย่อย (Process)

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางในการพัฒนา

Flow การคัดกรองและการวินิจฉัย Sepsis /
Septic shock ยังไม่ทวถึ
ั ่ งสถานบริการเครือข่าย
2. การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ RCA
3. ระบบการส่งต่อ (ข้อมูลเกีย่ วกับเวลาในการให้ยา
stat dose ที่ รพช)

1. จัดการอบรมเพื่อฟื้ นฟูและสื่อสาร Flow การคัดกรองและการวินิจฉัย
Sepsis / Septic shock รวมถึง Sepsis guideline และการส่งต่อ
2. มีโปรแกรม IT เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วย Sepsis / Septic shock ที่
ครอบคลุม
3. มี Case manager ในการดูแลระบบ

1.การสื่อสารถึง

ต ัวชว้ี ัด
้ื ในกระแสเลือดแบบรุนแรง
อ ัตราตายผูป
้ ่ วยติดเชอ
ชนิด community-acquired sepsis<30%
ต ัวชวี้ ัดรอง

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
2560 2561

2562
(ต.ค.61- พ.ค.62)

• อัตราการเจาะ H/C ก่อน
ให ้ Antibiotic

≥90%

92.98

91.38

96.12

• อัตราการได ้รับ Antibiotic
ภายใน 1 ชม. (นับจาก
≥90%
เวลาทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ย)

90.1

94.7

97.89

91.1

89.4

97.50

• อัตราการได ้รับ IV fluid
30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก
(ในกรณีไม่มข
ี ้อห ้าม)
• จานวนหาร = ผู ้ป่ วยทีล
่ ง
รหัส ICD10 (R651 และ
R572)
• อัตราทีผ
่ ู ้ป่ วยได ้รับการ
ดูแลแบบภาวะวิกฤติ
(ระดับ 2-3) ภายใน 3

≥90%

Best
Practice

NA

3.48

7.51

32.54

27.4

38.86

⁜ เครือข่ายเข ้มแข็ง
ิ ธิภาพ
⁜ ระบบสง่ ต่อทีม
่ ป
ี ระสท
⁜ พัฒนาการจัดเก็บข ้อมูล
สารสนเทศ

ื้ ในพืน
ATB ไม่ครอบคลุมเชอ
้ ที่
การเข ้าถึงบริการ : onset > 1
วัน
ี ชวี ต
•
สว่ นมากเสย
ิ มีโรค
ปัญหา
ประจาตัว>1 โรค
• Delay Diagnosis, Mistake
Diagnosis (สว่ นใหญ่โดย GP)
• ไม่ปฏิบัตต
ิ าม CPG
• เตียง ICU ไม่เพียงพอ
• การเก็บข ้อมูล/การลงรหัสโรค
⁜ เพิม
่ ICU มีแผนเปิ ดที่ Node และเพิม
่
ที่ รพ.จังหวัด
⁜ มี Manager บริหารการใช ้ ICU ให ้
เหมาะสม
⁜ Inotropic drug (NE) ทุก รพช.
⁜ สว่ นกลางสนั บสนุน คน ของ
•
•

What
Next
≥30%

ผลการดาเนินงาน
ประเทศ
เขต
จ ังหว ัด

ผลการดาเนินงาน ปี 2562 (1 ต.ค.61-ก.ย.62)
ตัวชี้วดั
อัตราตายจาก
community
acquired
sepsis

ผลการดาเนิ นงาน

รายการ
ข้อมูล

เมือง

บรบือ

พยัคฆ์

เชียงยืน

โกสุม

กันทร

นา
เชือก

วาปี

ยางสี

แกดา

นาดูน

sepsis

1026

109

55

50

88

37

17

88

24

28

dead

551

6

6

1

16

3

1

5

1

ร้อยละ

53.7

5.50

10.9

2.00

18.2

8.11

5.88

5.68

4.16

กุด
รัง

22

ชื่น
ชม
12

1

1

0

0

3.57

5.55

0

0

17

จากการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต แม้กระบวนการรักษาจะได้ตามตัวชี้วดั ที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วย การอัตรา
การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic อัตราการได้รบั Antibiotic ภายใน 1 ชม. และอัตราการได้รบั IV 30 ml/kg (1.5
ลิตรสาหรับผู้ใหญ่)ใน 1 ชม.แรก ซึ่งสามารถปฏิบตั ิ ได้จริงมากกว่า 95% แต่พบว่าภาวะติดเชื้อก่อให้เกิดกลุ่ม
ภาวะการทางานของอวัยวะล้มเหลวหลายตาแหน่ ง (multiple organ dysfunction syndrome (MODS))

ECS
กระบวนการ/มาตรการ
• ECS วิจัย ระบบจัดการ บุคลากร

ตัวชี้วัด 2562
อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม.
M1

ในโรงพยาบาล A, S,

อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้
ภายใน 60 นาที

เป้าหมาย

ผลงาน

<12 %

8.48%
(588/6957)

> 80%

100%
(89/89)

100%

0.63%
(11 /2452)
RCA100%
(38/38)

ผ่าน

ผ่าน

• ER crowding การลดความแออัด level 4,5

•

,Refer in , Refer back
2P safety : violence ER

อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ
และได้รับการทา root cause analysis

ระบบสารสนเทศ : บริการ ER

โอกาสพัฒนา
▰
▰
▰
▰

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

อุบัติเหตุรุนแรง เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 50% มาตรการ prevention : Road Safety, Road Traffic Injury : Accident Investigation
ทบทวนข้อมูลการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชม. การวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ทาให้ลดการนับซ้าจานวนผู้ป่วย level 1+2 ของแต่ละหน่วยบริการ เมื่อนามา
วิเคราะห์ผลรวมของหน่วยบริการที่รับส่งต่อ เพื่อได้ค่าที่แท้จริง
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลระหว่างส่งต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความหลากหลายของระบบข้อมูล ระบบส่งต่อ ข้อมูล ER , EMS,

ผลการดาเนินงาน
ประเทศ
เขต
จ ังหว ัด

ต ัวชวี้ ัด (PA ผตร)
อ ัตราตายของผูป
้ ่ วยฉุกเฉิน (Triage level 1)
ภายใน 24 ชม. (A,S,M1) <12%
ต ัวชวี้ ัดรอง

เป้า
หมาย

ผลงาน
2562

(ต.ค.61- พ.ค.62)

1. ตาย Trauma level 1 ใน 24 ชม. (A,S,M1)

< 12%

8.48%
(588/6957)

2. Trauma level 1 มีข ้อบ่งชใี้ นการผ่าตัดสามารถ
เข ้าห ้องผ่าตัดได ้ใน 60 นาที A,S,M1

>80%

100 %
(89/89)

3. อัตราผู ้ป่ วย Triage level 1,2 อยูใ่ น ER <2ชม.

>60%

67.52%
(14,781/21,890
)

4. อัตราตาย Severe Traumatic Brian Injury

<45%

24.09%
(53/220)

5. อัตราการตาย
- Ps score > 0.75(A,S,M1)

<1%

0.36%
(12/3,331)

100%

100%

>80%
(รพ)

100 %
(60.90)

> 22%

38.93%
(2,480/6,370)

- Root cause analysis
6. ECS คุณภาพ
7. ร ้อยละผู ้ป่ วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS

ผ่าน

Best
Practice

6.98

8.48%
(588/6957)

⁜ พัฒนาการจัดเก็บข ้อมูล
สารสนเทศ
⁜ เครือข่ายเข ้มแข็งการเข ้าถึง
บริการ 1669 แนวโน ้มสูงขึน
้
⁜ เปิ ด OPD คูข
่ นานจัดบริการผู ้ป่ วย
ทีไ่ ม่ฉุกเฉิน (level 4-5)

ปัญหา

What
Next

6.38

• ECS คุณภาพ ไม่ผา่ น
ประเด็น มีงานวิจัยน ้อย
• อัตรากาลัง

• เปิ ดหอผู ้ป่ วยอุบต
ั เิ หตุ +ICU
trauma (กค62)
• TEA unit เร่งสงเสริมการพัฒนา
งานวิจัย R2R
• จัดทาแนวทางการดูแลโรคสาคัญ

ตัวชีว้ ัด

อัตราการเสียชีวิต
ของ ผูเ้ จ็บป่ วย
วิ กฤติ ฉุกเฉิ น
ภายใน 24 ชัวโมง
่
ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึน้ ไป
(<12%)

•
•

รายการ
ข้อมูล

Level 1

ผลการดาเนิ นงานปี งบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61- ก.ย. 62)
อ.เมือง

บรบือ

พยัคฆ์

เชียงยืน

โกสุม

กันทร

นา
เชือก

วาปี

ยางสี

แกดา

นาดูน

ชื่นชม

กุด
รัง

4427

954

335

183

308

89

32

222

120

41

110

36

100

368

28

25

23

57

11

4

33

12

7

15

5

0

8.31

2.94

7.46

12.36

12.50

14.86

10.00

17.07

Dead

ร้อยละ
12.57 18.51

13.64 13.89 0.00

การบริ หารจัดการ ER crowding สถานการณ์ การจัดระบบบริ การผู้ป่วยฉุกเฉิ นใน มีความแออัดของผูป้ ่ วยไม่ฉุกเฉิ นในช่วงหลัง ปิ ด
คลิ นิกนอกเวลา ส่งผลกระทบให้ เวรบ่าย เวรดึก ที่ต้องดูแลผูป้ ่ วยไม่ฉุกเฉิ น ทาให้ในช่วงเวรบ่าย เวรดึก มีความแออัดของผูป้ ่ วยไม่
ฉุกเฉิ นส่งผลให้ทีม ER ไม่สามารถดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น level 1 ,level 2 , level 3 ,ได้เต็มศักยภาพ
จัดทา คู่มือมาตรฐานเกณฑ์การคัดแยกผูป้ ่ วยที่ใช้เหมือนกันในทุกโรงพยาบาล

ER Crowding

อัตราของผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน< 2 ชั่วโมง =ร้อยละ 67.52
รพ. A S M1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
1. มาตรฐาน การค ัดกรอง

1. ED Triage
2.พัฒนาสมรรถนะพยาบาล MOPH
National Triage
คัดกรองถูกต ้อง93.45 %
Under Triage 2.8 %
Over Triage 3 .75%

้ ริการห้อง
2.ลดผูป
้ ่ วยไม่ฉุกเฉิน ทีม
่ าใชบ
ฉุกเฉิน

3.ผูป
้ ่ วยระด ับ 1,2 อยู่ ER ไม่เกิน 2 ชม.

1. พัฒนาศักยภาพการดูแลผู ้ป่ วยวิกฤติฉุกเฉิน
่ วชาญตลอด 24 ชัว่ โมง
2. มีระบบปรึกษาผู ้เชีย
3. ศูนย์ประสานงานส่งต่อ

1. มีระบบ Fast track ครบสาขาหลัก
- STROKE
- STEMI
- Severe HI
- Sepsis
2. Lean – patient flow
3. พัฒนา CPG HT urgency, Simple
hyperglycemia, Dizziness, Abdominal pain

ร้ อยละ

Level

สาเหตุ

Level1
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง

53.71

- Resuscitation
- ระยะเวลา consult
- การประสานงานส่งต่อ

Level2 ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง

71.80

- การสังเกตอาการหลังการรักษา เช่น HT urgency,
Simple hyperglycemia, Dizziness,
Abdominal pain

Safety
•

Workplace
violence
• ประตูสแกนลายนิ ้วมือ
• กล้ องวงจรปิ ด
• พัฒนาระบบการจัดการความ
รุนแรงในER
- จัดทาแนวทางปฏิบตั ิและ
การจัดการ violence in ER
- อบรม/ฝึ กซ้ อม
( 2 ก.ค. 62 )
- เฝ้าระวังและทบทวน
อุบตั ิการณ์
- ปี 2562/ 4 ครัง้
- บุคลากรกับบุคลากร 1 ครัง้
- ผู้ป่วยกับผู้ป่วย1 ครัง้
- ผู้ป่วยกับบุคลากร 1 ครัง้
- ญาติกบั บุคลากร 1 ครัง้

ER คุณภาพ
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Safety Ambulance
System /service
80 กม/ชม.
gps กล้องติ ดรถ
• มาตรฐานการบริการ
ประกันภัยชัน้ 1
• Fast track
ไฟกระพริ บ 6 จุด
Stroke STEMI
Sepsis >>ให้ยาที่ ER
ไฟสปอร์ตไลท์
• CPG
เข็มขัดนิ รภัยครบที่นัง่
• EMS-Peer review
พขร.อบรม ambulance
- จัดทาแผนบริหารจัดการสาธารณภัยการเข้
ซ้อมแผน
าถึงบริการ / /
safety 100 % -ซ้อมแผน1 ครัง้ /ปี
ติดตามเยีย่ มนิเทศ
ตรวจแอลกอฮอล์
-ประเมิน Hospital safety
เครือข่าย
ตรวจสุขภาพ พขร.ปี
ละ
index
• Trauma audit Root
1ครัง้ /fit for drivecause analysis
(อาชีวเวชกรรม)
• Case manager
พขร.จัดเวรไม่เกิ น 16
ชม.พัก 8 ชม.

•
•

Satisfaction
การสือ่ สาร
Communication
technique in crisis
ระบบให้ ข้อมูลผู้ป่วย ผ่าน
Television media
monitor

Structure

มาตรฐาน ER

Staff
พัฒนาความรู้ ทักษะ
อัตรากาลัง

ผลการประเมิน ระบบ Emergency Care System เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๒
มหาสารคาม

61.09

69.58

พยัคฆภูมิพิสยั

แกดา

55.45
64

52.81

บรบือ

29.23

เฉลี่ย 60.90

55.8

นาดูน

บริ หาร
การศึกษาวิจยั

44.11อาคารสถานที่

64.64
การพัฒนาคุณภาพ

40.87

49.75การรักษาพยาบาล

information
77.51

เชียงยืน

ยางสีสรุ าช
62.79

57.99

ระบบจัดการ

MCI…

48.62

โกสุมพิสยั

51.66

53.7
52.46

วาปี ปทุม

74.27

นาเชือก

กันทรวิชยั

บุคลากร

58.82 pre-hospital
59.44

ระบบสนับสนุน

59.44

referal…
58.28
consult
54.62

ผลสรุปจากการทบทวน MM conference
ประเด็นปัญหา
แนวทางการพัฒนา
1.ผู้ป่วยhead injury มีจานวนมาก นอนรวมกับผู้ป่วยอื่น ทาให้เกิด 1.รพ มหาสารคาม จัดทาแผนเปิดหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ และ ICU
ความแออัด การประเมิน การดูแลผู้ป่วยไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร trauma ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562
2. มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย แต่การส่ง consult
ทีมสหวิชาชีพยังล่าช้าทาให้ระยะเวลาวันนอน (LOS) นาน

2. มีระบบ Intermediate care ทาให้ผู้ป่วยได้รับการ consult
ทีมสหวิชาชีพเร็วขึ้น ผู้ป่วยจาหน่าย/ refer เร็วขึ้น วันนอน
(LOS)ลดลง

3.จัดทาแนวทางการดูแลโรคสาคัญ เพื่อสื่อสารกับแพทย์และ
3. การสื่อสารไม่ครอบคลุม
- แพทย์ใช้ทุน 1 พยาบาลจบใหม่ ไม่ทราบแนวทาง Fast Track ที่ พยาบาล
หอผู้ป่วย ทาให้ส่ง CT ล่าช้า
4. มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สั่งยาที่ไม่จาเป็นก่อน admit
4. review standing order, care map ในการดุแลผู้ป่วย head
injury

“

HA
ผู้รับผิดชอบงาน นางศิรดา ทิ้งโคตร
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PA : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ประจาปี 2562
สถานการณ์ 3 ปี : Information

โรงพยาบาลเป้าหมายที่ขอต่ออายุ HA Re-accreditation

ปี 2560

จานวน 2 รพ. : วาปีปทุม กันทรวิชัย

ปี 2561

จานวน 5 รพ : มหาสารคาม บรบือ
เชียงยืน
นาดูน

ปี 2562

จานวน 4 รพ : แกดา พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก ยางสีสุราช

ปี 2563

จานวน 2 รพ : วาปีปทุม กันทรวิชัย

โกสุมพิสัย

PA ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3
สถานการณ์/ผลการดาเนินงาน

กระบวนการดาเนินงานปี 2562
• 1.มีการมอบหมายนโยบายละแนวทางการขับเคลื่อน PA โดย นพ.สสจ.มค.

ผลการดาเนินงาน ปี 2560 - 2562

Structure • 2.มีเครือข่ายการทางานในพื้นที่ มีพี่เลี้ยงระดับอาเภอ และจังหวัด

Information

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในจังหวัดมหาสาคาม จานวน 11 แห่ง
(รพท. 1 แห่ง และ รพช. 10 แห่ง)
ผ่าน HA ขั้น 3 ทุกแห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้ง 3 ปี

Intervention
&
Innovation

• 1.สถานการณ์ ปี 2561 มี รพ.ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จานวน 11 แห่ง
• 2.ปี 2562 มี รพ.ขอรับการรับรอง ครบทั้ง 4 แห่ง ( Re-accredits)
• 1.มีการพัฒนาคุณภาพร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 7 และ ศูนย์ HACC
• 2.มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ขับเคลื่อนงานผ่านเครือข่าย QLN

• 1.บูรณาการกับการประชุมงานคุณภาพอื่นๆ เช่นงานคุณภาพการพยาบาล
Integration • 2.บูรณาการ การใช้งบประมาณปกติ และงบของโรงพยาบาลทุกแห่ง
Monitoring &
Evaluation

• 1.กากับติดตามโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.มค.ที่จะขอรับการต่ออายุใน ปี 63
• 2.จัดอบรมทีมพี่เลี้ยงและมีการเยี่ยมเสริมพลังใน ปี 62 จานวน 4 ครั้ง
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พัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพ
•
•
•
•
•
•
คุณภาพ ตั้งต้นที่ใจ สาเร็จได้ด้วยใจ

การพัฒนาคุณภาพบริการ
นโยบายผู้บริหาร
การขับเคลื่อนทีม QLN
ระดับ Primary, Secondary,
Tertiary และ Excellence
2P Safety
Risk Management
CQI
83

PA ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3
ผลการดาเนินงาน ปี 2562 (ต.ค.61-พ.ค.62)
แผนการเตรียมการ รพ.เป้าหมายที่ขอต่ออายุการรับรอง ( Re-Accreditation)
โรงพยาบาล

วันหมดอายุ

ระดับขั้นการพัฒนา

รับการตรวจเยี่ยมจาก สรพ. (วันเยี่ยม)

รพ.แกดา

9 ก.พ. 62

Re-Accreditation 2

6-7 มิ.ย. 62 ผ่านการรับรอง HA ๒๕๖๒

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

22 ก.พ. 62

Re-Accreditation 1

20-21 มิ.ย. 62 การบ้าน 5 ข้อ ส่งภายใน 2 เดือน

รพ.นาเชือก

18 เม.ย. 62

Re-Accreditation 1

ส่งเอกสารขอต่ออายุเมื่อ 22 เม.ย.61 สรพ.กาหนดวันเยี่ยม 31 ต.ค. 62

รพ.ยางสีสุราช

25 เม.ย. 62

Re-Accreditation 1

ส่งเอกสารขอต่ออายุเมื่อ 22 เม.ย.61 สรพ.กาหนดวันเยี่ยม 31 ต.ค. 62
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PA : ร้อยละของโรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1.มีนโยบายผู้บริหารและแนวทางการขับเคลื่อน PA
โดย นพ.สสจ.มค. และผู้บริหาร ทุก รพ.
2.มีพี่เลี้ยงคุณภาพผ่านเครือข่าย QLN จากทุก รพ.
ขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน
3.มีพี่เลี้ยงระดับ เขต และศูนย์ HACC ขอนแก่น
เป็นพี่เลี้ยงดูแล ในด้านองค์ความรู้

Monitoring & Evaluation
1. กากับติดตาม รพ.ในสังกัด สสจ.มค. ให้ขอต่ออายุ ในปี 2562-63
2. สสจ.มค. ออกกากับติดตาม ผลงาน รพ. ที่จะรับการเยี่ยมประเมิน จาก สรพ.
3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลัง 4 ครั้ง เยี่ยมแล้ว 2 ครั้ง
เหลืออีก 2 ครั้ง คือ รพ.กันทรวิชัย และ รพ.วาปีปทุม

What next : HA 2563
1. สนับสนุน รพ.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับพี่เลี้ยง HACC : QLN ออกเยี่ยมเสริมพลัง
กระตุ้น การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงคุณภาพ QLN จาก รพ.ทุกแห่ง ให้มีการแกเปลี่ยนเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากรใหม่ ให้มีความรู้ในงาน HA
4. พัฒนาระบบงาน 2P Safety ให้บูรณาการไปด้วยกัน กับงาน HA

“ Service Plan
ผู้รับผิดชอบงาน นางเพราพนิต สอนสิทธิ์
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การดาเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดี
โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2560-2562
ผลงานตรวจ U/S เปรียบเทียบเป้าหมาย ปี 2559 - 2561

125

122.98

8,025/6,525

ผลงานตรวจ U/S
44.97

50

2712/6050

27.42

105
93.07
86.74 4,337/5,000
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2560

1178/4337

6,050/6,500

2561

2562

ที่มาโปรแกรม Isan Cohort ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผลงานตรวจมะเร็งตับท่อน้าดี
ปี พ.ศ.

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

CT-MRI

2 (ร้อยละ 9.52)

78 (ร้อยละ 5.90)

24 (ร้อยละ 35)

พบมะเร็ง

1 (ร้อยละ 0.02)

1 (ร้อยละ 0.07)

2 (ร้อยละ 8)

รักษา

2 ราย

1 ราย

1 ราย

0

0.5
2560

21/4337

12.98

47.9
3844/8025

78/6050

0.84

2561

2562

ผลผิดปกติ
สงสัย CCA

68/8025

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1.จัดระบบคัดกรอง U/S เป็น OPD Case ครอบคลุมทุกอาเภอ
2.พัฒนาศักยภาพพยาบาลให้ตรวจ U/S
3.สนับสนุนระบบเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องตรวจ U/S ส่ง Cascap
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โครงการมะเร็งลาไส้/ไส้ตรง ด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระโดยวิธีอิมมูโนเคมมิคอล(iFOBT) และยืนยันด้วยการส่องกล้องตรวจลาไส้
ใหญ่/ไส้ตรง (Colonoscope) ในประชากรไทยอายุ 50- 70 ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562
ผลการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ

ผลการตรวจคัดกรอง Fit test ผิดปกติ

ที่มา HDC ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

-รพ.มหาสารคาม รับส่องกล้อง 6 อาเภอ มีเครื่อง Colonoscope 2 เครื่อง

ผลการตรวจส่องกล้อง (Colonoscope)
Colono scope
ผิดปกติ

รพ.มหาสารคาม
51

รพ.บรบือ
37

รพ.พยัคฆ์
6

ส่งตรวจชิ้นเนื้อ

29

37

-

พบมะเร็ง

0 ราย

0 ราย

-

รักษา

0 ราย

0 ราย

-

เปิดบริการ 5 วัน สัปดาห์ละ 20 ราย ศัลยแพทย์ 5-6 คน
-รพ.บรบือ รับส่องกล้อง 4 อาเภอ มีเครื่อง Colonoscope 1 เครื่อง
เปิดบริการ 4 วัน ศัลยแพทย์ 3 คน
-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย รับส่องกล้อง 3 อาเภอ มีเครื่อง Colonoscope
1 เครื่อง เปิดบริกปัารญหาอุ
4 วันปศัสรรค
ลยแพทย์
1 คน ่อการพัฒนา
ข้อเสนอเพื
1.เครื่อง Colonoscope มีจานวนน้อย และทาให้เพิ่มภาระงานศัลยแพทย์
2.ผู้ป่วยไม่มาตามนัดทาให้คิวในการส่องกล้องแต่ละวันไม่ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้

“ 2P Safety & RM
ผู้รับผิดชอบงาน นางศิรดา ทิ้งโคตร
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การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการความปลอดภัยผู้ป่วยผู้ให้บริการ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงสถานพยาบาล
ผลการดาเนินงาน ปี 2562
1. มีการประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- ระดับเขต
รับนโยบาย จัดทาแนวทางพัฒนางาน (2 ครั้ง)

- ระดับจังหวัด

ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
โดยบูรณาการ 2P Safety ร่วมกับงาน HA (1 ครั้ง)

2. มีแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการ 2P Safety & RM
ระดับจังหวัด และ ระดับโรงพยาบาล
การดาเนินงานระดับจังหวัด ปี 2562
1.จัดทาโครงการฯ, ประชุมชี้แจงฯ , จัดทารายงานความเสี่ยง ฯ , ร่วมพัฒนาโปรแกรม
การดาเนินงานความเสี่ยงฯ , เก็บรวบรวมรายงาน วิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงาน
ส่ง สสจ.มค. และเขต 7 ตาม Timeline
2. มีการประชุมทีม 2P Safety และทีมเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีเกิดการฟ้องร้องหรือ
ร้องเรียนและหาแนวทางในการแก้ไขลดข้อขัดแย้ง ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

แผนการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี 2562

1. จัดตั้งคณะกรรมการ 2P Safety & RM ระดับจังหวัด
และระดับโรงพยาบาล เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
2. การประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัดแก่ รพ.ทุก แห่ง 1ครั้ง/ปี
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาข้อมูลรายงาน 2P Safety
มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน เพื่อป้องกันด้านความเสี่ยง
การฟ้องร้องมิให้เกิดซ้า อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร บุคลากรและ
ประชาชนที่มารับบริการ 1 ครั้ง/ ปี

การดาเนินการระดับโรงพยาบาล ปี 2562
1.มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงหรือรายงาน
2P Safety ทุก รพ. ส่ง สสจ.มค. ทุกวันที่ 7 ของเดือน
2. มีแนวทาง Check list ของรถ Safety Ambulance
3. มีแนวทางป้องกันความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
TB Safety เหมือนกัน ทุก รพ.
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“ การพัฒนาคุณภาพ
ด้านการพยาบาลมาตรฐาน QA
ผู้รับผิดชอบงาน นางศิรดา ทิ้งโคตร
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โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการพยาบาลมาตรฐาน QA
ผลการดาเนินงาน ปี 2562
1. เชิงปริมาณ
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
2 ครั้งๆ ละ 30 คน/ ปี
1.2 การพัฒนาสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานการพยาบาล QA
4 ครั้งๆ ละ 30 คน/ ปี
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดทางการพยาบาล QA
2.2 โรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานการพยาบาล QA
2.3 จากการประชุมทีมระดมสมอง ได้แนวทางการเยี่ยมบ้านของ รพ.ในจังหวัดมหาสารคาม
3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางการพยาบาล QA บุคลากรให้ความสาคัญและมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ
40 - 45 คน ขึ้นไปควรเพิ่มจานวนผู้เข้ารับการอบรมเป็น 40 คน/ครั้ง
3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการควรเริ่ม แต่ต้นปีงบประมาณจะได้มีช่วงเวลาในการพัฒนาการดาเนินงานมากขึ้น

What next : ปี 2563
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อฯ
2.กากับติดตามงานตามตัวชี้วัดทาง
การพยาบาลตาคุณภาพ QA
3.จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะ และ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านการพยาบาล
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
การดาเนินงาน และสรุปผล
การดาเนินงาน
92

“
▰

งานสุขภาพภาคประชาชน

ผู้รับผิดชอบงาน นางสุมาลี ใหม่คามิ
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โครงการพัฒนาตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2562
Objective

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ในกระบวนการพัฒนาตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
3. เพื่อประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน

Structure

1. จัดตั้งคณะ กรรมการ
พัฒนาตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต จังหวัด
อาเภอ
2. คณะกรรมการ
ประกวดตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด/อาเภอ
3.เครือข่ายพี่เลี้ยงตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ ตาบล

Information

เป้าหมาย 133 ตาบล
เป้าหมายผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
ปี 2560 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100.00
ปี 2561 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 86.46

ปี 2562 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95.49

Intervention &
Innovation

1. การประชุมชี้แจงนโยบาย
การดาเนินงานแก่ทีมพี่เลี้ยง
ตาบลจัดการฯ ระดับอาเภอ
2. การขับเคลื่อนตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ตามประเด็น
พชต. 133 ตาบล
3. พัฒนาตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิตต้นแบบ 2 ตาบล (ศรีสุข
กันทรวิชัย ,ปอพาน นาเชือก
4.ประเมินผลตาบลจัดการฯ
บันทึกในเว็ป thaiphc.net

Integration

การบูรณาการ กับ
พชอ. พชต.
รพ.สต.ติดดาว
งานปฐมภูมิ PCC

Monitoring &
Evaluation

1.กากับติดตามประเมิน
ผล ร่วมกับการออก
ประกวด รพ.สต.ติดดาว
2. มีการประเมินผล ตาบล
จัดการสุขภาพ ตามเกณฑ์
TPAR บันทึกข้อมูลใน
www.thaiphc.net
3.ประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงาน คณะ กรรมการ
พี่เลี้ยงตาบลจัดการ

การพัฒนาตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”
การสนับสนุนการดาเนินงาน พชอ.สู่การปฏิบัติในพื้นที่ตาบล
พชอ.
ตาบลจัดการสุขภาพ

Area management

- กรรมการ
- ประเด็น
- แผน
- ติดตาม

ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
Area Operation
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
(ต้นทุน)
Best practice

Health
Literacy

Digital
Literacy

Financial Literacy

ชุมชนสร้างสุข
(สุขกาย สุขใจ สุขเงิน)
Area Goal

การดาเนินงาน
1. สร้างพื้นที่ต้นแบบ (Model)
2. หารูปแบบในการพัฒนาชุมชนสร้างสุข
โดยกระบวนการตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
เชื่อมโยงกับการทางานกับ พชอ.
3. ส่งเสริมตาบลจัดการสุขภาพ
ต่อยอดสู่เป้าหมายชุมชนสร้างสุข
โดยกระบวนการตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
4. นาเข้าสู่แผนเร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง “แผนตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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6 เดือนแรก

ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

ต.จัดการสุขภาพ(รวมมบ.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ) เข้าสู่ตาบลจัดการคุณภาพชีวิตโดยนาประเด็น
พชอ.มาเป็นทิศทางพัฒนาลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ตาบล

6 เดือนหลัง

บันทึกข้อมูลประเด็นและกลวิธีตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ในThaiphc.net
พัฒนาในตาบลด้วยเครื่องมือ 3 อย่าง
Health Literacy, Digital Literacy, Financial
Literacy โดยกระบวนการ TPAR
ประเมินตนเอง ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
Thaiphc.net
ถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ,ครู ก ครู ข อสม.4.0,อสค.

สร้างพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข
คัดเลือกตาบลพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข โดยกลไก
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
บันทึกข้อมูลประเด็นและกลวิธีตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิตในThaiphc.net

พัฒนาทีมบูรณาการ พัฒนาชุมชนสร้างสุข
- ศูนย์ สสม. ภาค
- จังหวัด , อาเภอ , ตาบล

พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนสร้าง
สุขเชื่อมโยงพชอ.สู่ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต 5
พื้นที่
คัดเลือกพื้นที่และทีมวิชาการ
- พชอ. และพื้นที่ตาบลพื้นที่ศึกษา
-สถาบันการศึกษา/วิชาการร่วมศึกษา
หารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุข
โดยกระบวนการตาบลจัดการคุณภาพชีวิตเชื่อมโยง
การทางานกับ พชอ. โดย
-เรียนรู้ร่วมกับชุมชน สังเกคราะห์บทเรียน ศึกษา
ร่วมเพื่อปิดGAP
-เยี่ยมเสริมพลัง
-รับรองรูปแบบ

ดาเนินการชุมชนสร้างสุข 5 ขั้นตอน เครื่องมือ 3 อย่าง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเมินตนเอง “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”
Thaiphc.net

ชุดเรียนรู้ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
เชื่อมโยง พชอ.

ครู ก

บูรณาการ การขับเคลื่อน หมวด ๒+ ๔+ ๕ / รพ สต ติดดาว

ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ตาบล
ครู ข

โรงเรียน
สุขบัญญัติ

อสม.4.0

อสม.
นักจัดการ

หมู่บ้าน ชุมชน
อสค.

ครอบครัว

บุคคล

การดาเนินงานพัฒนาตาบลจัดการคุณภาพชีวิตสู่เป้าหมาย
“ชุมชนสร้างสุข: สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”
ใช้เป้าหมายเป็นตัวตั้ง
ชุมชนสร้างสุข
“สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”
ต้องการสร้างสุขด้วย
เรื่อง........
(เปลี่ยนประเด็นเป็น
เป้าหมาย)

การเลิกสูบบุหรี่
สุขกาย

สุขใจ

วิธีการเป็นไปตามบริบท
ตาบลจัดการคุณภาพชัวิต
-ทบทวนตนเองคงเหลือ
ความเข้มแข็งอะไรอยู่ใน
ความสุขกาย สุขใจ
-อะไรคือความสุขกายสุข
ใจชองเขา
-ในตาบลมีอะไรเป็นGAP
เติมเต็มส่วนขาด&สุขเงิน

สร้างให้เกิดปัญญา

สุขเงิน ให้อิสระในการตั้งเกณฑ์

ไม่ป่วย ไม่เสี่ยง ไม่เหม็น ไม่ห่วงวิตก ไม่เสียตังค์ มีเงินออม

ต่อยอดต้นทุนเดิม
เพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่นามาใช้ใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้
ตาบลจัดการสุขภาพ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

TPAR
TEAM,PLAN,ACTION,RESULT

7 ขั้นตอน

1.สร้างทีมดาเนินงาน
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของมบ.
HEALTH LITERACY
3. จัดทาแผน 4.จัดกิจกรรมเรียนรู้
DIGITAL LITERACY Smart Card 5.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
FINANCIAL LITERACY บัญชีครัวเรือน 6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.ประเมินผล
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การพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0 และ อสม.นักจัดการสุขภาพ
ปี 2562
Objective

1. เพื่อพัฒนาทักษะ อสม.ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาให้ อสม.เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และจัดการสุขภาพชุมชนได้
3. เพื่อ อสม.เป็นจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR)

Structure

1. จัดตั้งทีมวิทยากร
อบรม อสม.ระดับอาเภอ
และตาบล (ครู ข)
2. คณะกรรมการชมรม
อสม.ระดับจังหวัด/
อาเภอ

Information

เป้าหมาย อสม.4.0 เป้าหมาย
5,594 คน ผลงาน 8,638 คน
ปี 2562 ร้อยละ 154.42

เป้าหมาย อสม.นักจัดการ
1,300 คน ผลงาน 3,710 คน
ปี 2562 ร้อยละ 285.38

Intervention &
Innovation
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการ
พัฒนา อสม.4.0 และหลักสูตรการ
อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพแก่ทีม
วิทยากร อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ
(ครู ข)
2. สนับสนุน เอกสาร คู่มือ การอบรม
อสม.นักจัดการ
3. ทีมวิทยากรอาเภออบรม อสม.นัก
จัดการสุขภาพ และสมัครเป็น อส
ม.4.0
4.รายงานผลการอบรม อสม.นัก
จัดการฯและ อสม.4.0 บันทึกในเว็ป
thaiphc.net

Integration

การบูรณาการ กับ
พชอ. พชต.
รพ.สต.ติดดาว
งานปฐมภูมิ PCC

Monitoring &
Evaluation

1.กากับติดตามการอบรม
อสม.นักจัดการสุขภาพ
ระดับอาเภอ
2.ประเมินผล ร่วมกับการ
ออกประกวด รพ.สต.ติด
ดาว
3. รายงานผลการอบรม
อสม.4.0 และ อสม.นัก
จัดการ บันทึกข้อมูลใน
www.thaiphc.net

การพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0 และ อสม.นักจัดการสุขภาพ
ปี 2562
อสม.4.0

อสม.นักจัดการสุขภาพ

เป้ าหมาย ผลงาน
ร ้อยละ
เป้ าหมาย ผลงาน
ร ้อยละ
ิ ธุ์
กาฬสน
5,314
5,157
97.05
1800
2254
125.22
ขอนแก่น
9,624
10,851
112.75
2600
8483
326.27
มหาสารคาม
5,594
8,638
154.42
1300
3710
285.38
ร ้อยเอ็ด
9,706
9,034
93.08
2000
5254
262.7
รวม
30,238
33,680
111.38
7,700
19,701
255.86
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปี ๒๕๖๒
1. งานสุขภาพภาคประชาชน
1.1 อสม สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก ชนะเลิศระดับภาค รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศ
1.2 ผลงานชวนเลิกบุหรี่ ได้สูงสุดระดับเขต ( โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย )
2. งาน Service Plan
2.1 ชนะเลิศผลงาน ระดับประเทศ สาขาทารกแรกเกิด นวตกรรม
2.2 ชนะเลิศผลงานService Plan Sharing สาขาสุขภาพจิต
3. งานปฐมภูมิ
3.1 ชนะเลิศระดับประเทศ Popular Vote คลิปวีดีโอ รูปแบบการจัดบริการคลีนิคหมอครอบครัวเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพปฐมภูม PCC บ้านส่องนางใย อ.เมือง
3.2 ชนะเลิศระดับเขต คลิปวีดีโอ รูปแบบการจัดบริการคลีนิคหมอครอบครัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
สุขภาพปฐมภูม PCC บ้านส่องนางใย อ.เมือง
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โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
(อสม.ชวนเลิกบุหรี่)
อสม.เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ (คน)

จานวน

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

กาฬสินธุ์ 18,416 16,612 90.2

754

62.99

55,248

53,874

97.51

0

0

ขอนแก่น 33,355 29,258 87.72

2,387

99.79

100,065

109,481

109.41

2,327

6.98

มหาสารคาม 19,387 19,532 100.75

1,155

96.81

58,161

63,217

108.69

335

1.73

จังหวัด

อสม.

ไม่สูบบุหรี่

ทั้งหมด จานวน ร้อยละ

อสม.เลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือน

ร้อยเอ็ด

33,640 16,408 48.78

875

95.21

100,920

49,743

49.29

27

0.08

รวม

104,798 81,810 78.06

5,171

90.7

314,394

276,315

87.89

2,689

2.57

ที่มำ : จำกฐำนข้อมูล Thaiphc.net
(กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ)
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รับลูก ถูกต้อง ว่องไว ใส่ใจพัฒนำ

“
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