บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ของปงบประมาณ
2561 ใน 4 ยุทธศาสตร 18 เปาหมายการพัฒนา 15 แผนงาน 44 โครงการ และ 105 ตัวชี้วัด
ทีม่ ีความสอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สําคัญของจังหวัด สอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข และประเด็นหลักของการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12
ประเด็นหลัก (35 ตัวชี้วัดตรวจราชการที่มุงเนน) ของปงบประมาณ 2561 ที่ประกอบดวย 3 คณะ
๑0 ประเด็นหลัก 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการที่มุงเนน และคณะที่ 4 เปนการตรวจบูรณาการรวมกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี (2 ประเด็นหลัก) โดยคณะ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการจัดการสุขภาพ
มี 12 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นหลัก คือ (1.1) การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (1.2) การพัฒนา
สุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน (1.3) การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ (1.4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (1.5) การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพมี 14 ตัวชี้วัด
3 ประเด็นหลัก คือ (2.1) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (2.2) การพัฒนาประเด็นนโยบายสําคัญ
(2.3) การพัฒนาระบบบริการ คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
มี 9 ตัวชี้วัด 2 ประเด็นหลัก คือ (3.1) ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ (3.2) ระบบธรรมาภิบาล
และองคกรคุณภาพ และ คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี
มี 2 ประเด็นหลัก คือ (4.1) การเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(4.2) การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามไดวางแผนดําเนินงานของป 2561
ครอบคลุมทั้ง 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการที่มุงเนน โดยนายแพทยภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ไดประกาศเปนวาระสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2561 (จุดเนนหนัก)
ใน 17 ประเด็น (PA และปญหาสําคัญเรงดวนของจังหวัด) ทําการบูรณาการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
และคุมครองผูบริโภคดวยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหตอบสนอง
ปญหาในระดับตําบลตามลําดับความสําคัญเรงดวน และจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2561 ครอบคลุมทุกอําเภอและผูบริหารทุกระดับ ไดแก ระดับรองนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด ระดับหัวหนากลุมงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดับผูอํานวยการโรงพยาบาล
ระดับสาธารณสุขอําเภอ และระดับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
การติดตามนโยบายและการดําเนินงานในระดับอําเภอ-ตําบล โดยการเยี่ยมพื้นที่ระดับอําเภอตําบลของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และการนิเทศงานสาธารณสุขของทีมนิเทศงาน
สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามครบถวนทั้ง 13 อําเภอ ผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุข
เปนวาระจังหวัดมหาสารคาม และเปนประเด็นการดําเนินงานของ พชอ.ครอบคลุมทั้งจังหวัด คือ
การดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ใน 5 เปาประสงค
โดยความรวมมือของ 21 หนวยงานระดับจังหวัด และ 13 พชอ. โดยมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ในคณะกรมการจังหวัดทุกเดือนตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนมา และใชกลไก พชอ.เพื่อสรางความรวมมือ
จากภาคสวนตางๆ เพื่อดําเนินการในประเด็นดําเนินการตามบริบทพื้นทีโ่ ดยประกาศเปนวาระของอําเภอ
คือ ประเด็นชุมชนเขมแข็ง ครอบครัวอบอุน 9อําเภอ ประเด็นคนตักสิลาไมทอดทิ้งกัน 9 อําเภอ
ประเด็นวิถีธรรม วิถีพอเพียง 8 อําเภอ ประเด็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบา 1 อําเภอ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกําหนดใหมีการควบคุมกํากับผลการดําเนินงาน
สาธารณสุขเปนรายสัปดาห (ในระบบ HDC และ Cockpit เขตสุขภาพที่ 7) ซึ่งมีคณะกรรมการ CIO ของ
จังหวัดติดตามผลการดําเนินงานทุกเดือนรวมถึงการ KM ในอําเภอที่มีผลงานต่ํา พรอมทั้งกําหนดใหมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของหนวยงานระดับจังหวัด (สสจ.) อําเภอ
(รพ.และ สสอ.) และ รพ.สต.ทุกแหงทุกเดือน และในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามทุกเดือน พรอมทั้งให PM ของงานในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
ประสานการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินอยางตอเนื่องทุกเดือนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
จากการดําเนินงานดังกลาว พบวา ผลการดําเนินงานในรอบ 8 เดือนของปงบประมาณ 2561
มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 35 ตัวชี้วัด
ตรวจราชการที่มุงเนน ดังนี้ คณะ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการจัดการสุขภาพ มี 12 ตัวชี้วัด
ผานเกณฑจํานวน 10 ตัวชี้วัด ยังไมผานเกณฑจํานวน 2 ตัวชี้วัด (คือ (1) อัตราสวนการตายมารดาไทย
และ (2) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป) คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพมี 14 ตัวชี้วัด ผานเกณฑจํานวน 9 ตัวชี้วัด ยังไมผานเกณฑจํานวน 5 ตัวชี้วัด (คือ (1) รอยละของ
โรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) (2) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr (3) จํานวนการปลูกถายไตสําเร็จ/อัตราสวนผูปวยที่ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย
ที่สมองตายตอจํานวนผูปวยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล (4) จํานวนผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day
Surgery (5) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา) และคณะ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพมี 9 ตัวชี้วัด ผานเกณฑทุกตัวชี้วัดจํานวน 9 ตัวชี้วัด
โดยสรุปการดําเนินงานในรอบ 8 เดือน จังหวัดมหาสารคามมีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑรวมจํานวน 28 ตัวชี้วัด
(รอยละ 80) และตัวชี้วัดที่ยังไมผานเกณฑรวมจํานวน 7 ตัวชี้วัด (รอยละ 20) ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม
คาดวาเมื่อการดําเนินงานครบรอบ 12 เดือน จะมีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑเพิ่มขึ้น

