สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทยสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579)

จุดยืน
องคกร

สวน
กลาง

พัฒนาโยบาย กํากับ
ติดตาม ประเมินผล

บริหารจัดการหนวยบริการและ
สวน
ภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ

ประชาชนสุขภาพดี
เจาหนาที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพ
อยางมีสวนรวมและยั่งยืน

เปาหมาย
แตละระยะ

เปาหมาย

เปนองคกรหลักดานสุขสภาพ
ที่รวมพลังสังคม
วิสัยทัศน
เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ

ที่มา : แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

 ใหความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
 กาวขามความทาทายสูอนาคตสาธารณสุขไทย
 โลกหลัง COVID - 19 ?
 ออกแบบระบบสาธารณสุขที่ปลอดภัย
 ออกแบบการดําเนินชีวิต เพื่อตั้งรับสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ
 กระทรวงสาธารณสุข องคกรหลักของไทย ในการออกแบบระบบสาธารณสุข
ไปสูการปฏิบัติของทุกคนในประเทศ
1. ยกระดับ ระบบสุขภาพปฐมภูมิใหเขมแข็ง คนไทยทุกคน ตองมีหมอ 3 คน
เปนหมอประจําตัว
2. เรงสราง เศรษฐกิจสุขภาพ สรางเศรษฐกิจ สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกประชาชน
3. สงเสริม สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ใหประชาชนเขาถึง ไดใชอยางครอบคลุม
4.พัฒนาหนวยบริการกาวหนา ใหประชาชนเขาถึงการบริการทางการแพทย
ไดอยางมีคุณภาพ ลดเหลื่อมล้ํา ของหนวยบริการ
5.องคกรตนแบบดานธรรมาภิบาล ควบคุมการดําเนินงานใหถูกตอง โปรงใส

Fly Together to the Future
“New Normal Healthcare”

New normal
4 ประเด็นมุ่งเน้น
1. สุขภาพดีวิถีใหม
2. New Normal Medical Care
3. ดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย
4. มุงสูการเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชน

=

สร้างเกราะป้องกัน ให้กับประเทศ

นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 - 2565
ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

นโยบาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ 2564
กระทรวงสาธารณสุข

9+1

6

นโยบาย
กระทรวง
สาธารณสุข

นโยบาย
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

415

4 แผนงาน
8 โครงการ

5 แผนงาน
24 โครงการ

19 ตัวชี้วัด

37 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรความเปนเลิศ
Excellence
แผนงาน 42 โครงการ
75 ตัวชี้วัด

1 แผนงาน
3 โครงการ

5 แผนงาน
8 โครงการ

4 ตัวชี้วัด

15 ตัวชี้วัด

“7 ประเด็น Retreat”

5 ประเด็นมุง เนน
1. One Health
2. Single plan

- แผนงาน,แผนคน ,แผนลงทุน,วัสดุ

- Zero Sum Game

3. กํากับแผนอย่างเคร่งครัด
4. ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. มี PM กํากับติดตามทุกงานอย่างต่อเนื่อง

Investment Budget

สนับสนุนงบเพื่อการปรับปรุง
รพ. เช่น ห้องนํ้า การทาสี

สิ่งแวดล้อม

HR
การวางแผนการ
สืบทอดตําแหน่ง
ที่ต้องมีการพัฒนา
ทักษะเฉพาะ

05

Patient

The Must
‘64

I-MOPH
04

การดูและผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์
พระราชานุเคราะห์
ทุกพระองค์
(3 หมอ 1 ผู้ช่วย)

The Must

MCH

01

03

02

การจัดซื้อนม
(กองทุนตําบล)
ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
(PP) ,Hct,ยาป้องกัน
การคลอดก่อน
กําหนด & นมแม่

OPD

จัดระบบ OPD Online
แพทย์ไปเฉพาะ PCU
กระจายผู้ป่วย NCD
ตามหลัก 30– 40-30

The Must

HR

7

1
MCH , ผู้สูงอายุ

6
Digital Transformation,
Refer , IMC

2

7 ประเด็น Re-Treat

DM , HT , CKD
Stroke , STEMI

ปีงบประมาณ 2564

5

3

โรงเรียน

ปฐมภูมิ
4

OVCCA , TB

เด็กพั ฒนาการสมวัย
 Health Activity






บริการ

พัฒนาการเด็ก (คัดกรอง/ ประเมินซ้ํา/สงตอ )
TEDA4I 100% (จัดระบบภายใน ธ.ค.63)
เฝาระวังภาวะโภชนาการ
เฝาระวังภาวะซีด
(เจาะ Hct ,ธาลัสซีเมีย,ยาเสริมธาตุเหล็ก)

 Health workforce

 พัฒนาทักษะ จนท.
 ทักษะการวินิจฉัยชุมชน
 Social Activity
 CFCT ตนแบบ
(1 อําเภอ 1 ศูนยเรียนรู 1 รพ.สต. 1 CFGT )
 ธนาคารนมแม (1 อําเภอ 1 ธนาคาร)
 ศูนยเด็ก High scope (1 อําเภอ 1 ศูนย)
 หมูบานตนแบบโภชนาการ
 ตักบาตรนมจืด
 หองสมุดนิทาน (จัดระบบยืม)
 ลูกหลานชุมชน
 นม 90 วัน 90 กลอง (ประเมินผลลัพธ)
 Partnership
 อปท. /พมจ. /โรงเรียน

 NGOs

Zero MMR

 Techno Medicine
 UB-SIMs /Application 9 ยางเพื่อสรางลูก
 Care plan






Preterm Labor (จัดใหมียาภายใน ม.ค.64)
One Province One Labor room
Blood Bank
ระบบสงตอ /Fast track

บริหารจัดการ

 MCH Board
 Update CPG
 รพ. มาตรฐาน MCH

พั ฒนาบุคลาการ

 เพิ่มทักษะ
 ซอมแผนคลอดวิกฤติ

พั ฒนาภาคีเครือข่าย

 CFCT
 พมจ., อปท.
สร้างความรอบรู้

 โรงเรียนพอแม
 Application Line
- Pink book 9 ยางเพื่อสรางลูก
- ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย

การจัดการข้อมูล

 UB-SIMs, ก.2 Plus, Save mom
 คืนขอมูล

กลุ่มพึ่ งพิ ง
เปราะบาง

 Long Term Care
 พัฒนา CM/CG
 คุณภาพการดูแล
 ADL / ตอกระจก
 การเบิกจายงบประมาณ
 กองทุน เครื่องมือ อุปกรณ์
 ศูนยอุปกรณ ระบบการยืม
พื้นที่นํารอง(อําเภอ ละ 1 -3 ศูนย)
 การจัดสิ่งแวดล้อม ป้องกันหกล้ม
 สํารวจความเสี่ยงของบาน (ภายใน ธ.ค.63)
 จัดการความเสี่ยง
(ไตรมาส 2 = 1 หมูบาน 1 รพ.สต. )
 จัดสิ่งแวดลอมใหสะดวก ปลอดภัย

กลุ่มติดสังคม

 ส่งเสริมพฤติกรรมพึ งประสงค์





สํารวจพฤติกรรม
สงเสริม พฤติกรรม 5 อ 2 ส.
ฝกกลามเนื้อเฉพาะสวนปองกันการหกลม
Wellness plan (6 ดาน เคลื่อนไหวดี สมองดี
โภชนาการดี ชองปากดี สุขภาพจิตดี
สิ่งแวดลอมดี)

 โรงเรียน ชมรม ผู้สูงอายุ
 สงเสริมการจัดตั้ง รร.ผูสูงอายุ
ตามเปาหมาย
 ประเมิน รร. ผูสูงอายุ ทุกแหง
 บทบาท ชมรม ผูสูงอายุ เชน จิตอาสา
กิจกรรมใน ศพด.

 ข้อมูลนวัตกรรม

 วิเคราะหขอมูล แกปญหา
 กายฟต จิตดี มีออม โมเดล

1

1.ค้นหากลุ่มเสี่ยง /สติ๊กเกอร์ที่บ้าน
2. EMS Fast track
2
3. Med จัดบริการ 24 ชม.
4. CPG (การให้ยา Med ,Cadio)

ลดผู้ป่วยรายใหม่
 Health Literacy
เด็ก (สื่อที่เหมาะสม, บุคคลตนแบบ)
ปชช. (ปกติ , เสี่ยง)
รานอาหาร (ลดเค็ม ,ปรับมาตรการ,
สติ๊กเกอรอาหารเพื่อสุขภาพ)
 มาตรการทางสังคม
 ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCD
(1 รพ.สต. 1 หมูบาน)
Community
Social












ลดความรุนแรง

Stroke

STEMI

 Seamless
 ระบบยา SK

3 A (Alert,Alarm,Alife)
Base on 2 hr
(100% ธ.ค.63)
ระบบ Consult
 อสม. จับ AF
ระบบยา rt-PA
 อสค.
Service
(Stroke Unit,Stroke corner)
3

5

Good control DM HT

พชอ.
ชองทางสื่อสาร ที่เหมาะสม
วัด (งานบุญ ,ถวายความรู)
โรงเรียน ,ศพด.

(สรางกระแส,กําหนดมาตรการ)





 Health Literacy
• อานฉลาก โภชนาการ
• Salt Meter /เครื่องวัดความหวาน
 Service
• พัฒนาระบบ
4
• Tele,ประเมินคุณภาพการรักษา
• ฐานการเรียนรู ใน รพ.
เจ้าหน้าที่
• แพทยใหบริการ เฉพาะ PCU
• ลดแออัด (30:40:30) เพิ่มวันบริการ
สื่อสารนโยบาย
• เฝาระวัง อาหารเสริม สมุนไพร
พัฒนาทักษะ
• Lab /กรอบยาโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.
บุคคลตนแบบ สรางแรงจูงใจ  ระดับอําเภอ
อสม.แกนนํา
• กํากับติดตาม(Data,ตอเนื่อง)
• คืนขอมูล

1

2

System

Data base

 บริการในหนวย

 วินิจฉัยครอบครัววินิจฉัยชุมชน
 พัฒนาระบบสารสนเทศหนวยบริการ
 ขึ้นทะเบียนหนวยบริการ

• Holistic Care
• จัดกลุมผูร ับบริการ
• วางแผนดูแลตอเนื่อง

 บริการนอกหนวย

• เฝาระวังกลุมเสี่ยง (ครอบครัว,ชุมชน)
• เพิม่ การเขาถึงในภาวะวิกฤติ
• จัดระบบเฝาระวังภาวะสุขภาพ

 บริการตอเนื่อง
5

3

5.Health Literacy

 พัฒนาศักยภาพเครือขาย สนับสนุนสื่อ
 พัฒนาชองทางสื่อสาร
 พัฒนาตนแบบดานสุขภาพ
( อสม.อสค.,ยุว อสม.)

3.Qaulity

4
4.HRD/HRM/HRP

 3 หมอ 1 ผูชวย
•แพทย FM
• สหวิชาชีพ
• อสม.
• อสค.






พชอ.
ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
รพ.สต.ติดดาว
PCU ,NPCU
(ตามเกณฑ ระบบ register คกก.ที่ปรึกษา)

คัดกรอง OV
 ประชาชน
 นักเรียน
 นักศึกษา

Health
Literacy

 เชิงรุก
TB 2
 ตั้งรับ
Screening
 AI อาน CXR

ดูแล Pt.
3 C / 2-2-2

1

 จัดระบบคัดกรอง
 พัฒนาทักษะ จนท.
 ระบบขอมูล (แทน Isan cohort)

1

2

4.OV / CCA

4.TB







3
4

ลดอัตราเสียชีวิต (<3%)
ลดอัตราขาดยา (=0%)
ลดอัตราการรักษาเกินเวลา

4
Health Literacy

การรักษา
พัฒนาทักษะบุคลากร
คัดกรองกลุมเสี่ยง /ใหยา
จัดระบบบริการ
ระบบสงตอ
ระบบขอมูล รายงานผล

3

 ผูประกอบการ (ประเมินรานสมตํา)
 ประชาชน (สื่อสารการบริโภค)
 นักเรียน (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม /
หลักสูตร E-Book)
 จนท.สธ. (สรางตนแบบ)

สิ่งแวดลอม
 อปท.ทุกแหงมีการกําจัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูกหลัก
 GPS รถขนสิ่งปฏิกูล
 ประเด็น พชอ.

 คูมือ /หลักสูตร
 พัฒนาศักยภาพ จนท.
1
 อบรม ครู อสร.

พัฒนาบุคลากรและ
ระบบสนับสนุน

2






พชอ.
กรรมการศึกษา
ทีมวัยเรียนระดับอําเภอ
สรางนวัตกรรม

ขับเคลื่อน แกปญหา และ
พัฒนาอยางมีสวนรวม

3

4





ประเมินตนเองตามเกณฑ
รับรอง โรงเรียนรอบรู โดยทีม อําเภอ
รับรอง โรงเรียนตนแบบ โดยทีมจังหวัด
HL ตนแบบ (ครู นักเรียน จนท.)

คัดกรองสุขภาพนักเรียน
คุณภาพ ครอบคลุม
ครบถวน

ประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ

 ปฏิทินการดําเนินงาน
 บูรณาการ คัดกรองสุขภาพ
 จัดกลุม
 ปญหา สงตอ

Smart Refer

Smart Office





Man (โปรแกรมโยกยาย, HROPs)
Money ( ระบบ Claim, วิเคราะหตนทุน)
Material (ระบบ Stock, รายงานการใช)
Management
(โปรแกรมบริหารแผนวาน โครงการ)

6. Digital
Transformation,
Refer , IMC

People

HIS







IPD Paperless
Tele med
Que
Data Exchange
One program One province
ระบบแจงเตือนการนัด

Data Center
GIS (EMS, ระบุตําแหนงความเสี่ยง)
System (Ambulance Tracking)
Primary
(Palliative ,ดูแลตอเนื่อง)
 Secondary
(Single program)





 Mobile App
 Line bot
Data Governance

 HAIT

7.HR

HRD
 หลักสูตรอบรม กลุมเปาหมาย (ธ.ค.63)
 ผช.สสอ., หน.ฝายบริหาร รพ.
ผช.หน.กลุมงาน
วีดีทศั น์
 สสอ., ผอ. หน.กลุมงาน
 ผอ.รพ.สต.,หน.ปฐมภูมิ
 หน.กลุมงาน รพ./ สสอ,
รอง หน.กลุมการฯ รพ.
 กลุม Talent

HRP

HRM

 วางแผนสืบทอดตําแหนง
 HROPs
และความกาวหนา
 คนตรง จ.
 Talent Management
 กรอบอัตรากําลัง รพ.สต.เปด
นําเสนอสด
 แผนพัฒนาบุคลากรตามเปาหมาย
ใหม
หนวยบริการ หนวยงาน
 Talent Management

การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564
 PM จังหวัด,อําเภอ ทุกงาน
 ระบบรายงาน
(Ub-SIMs , HDC, Cockpit, อื่นๆ)
 กวป. ประชุมประจําเดือน
 นิเทศ ผสมผสาน

Policy 64
4 Excellence
7 ประเด็น
Retreat 64

ทบทวน
ปรับแผนกลางป64

นิเทศรอบที่ 1
Retreat /กําหนด
นโยบาย
ต.ค.พ.ย.63

ธค.63

มค.64

แถลงนโยบาย /MOU
(2 ธ.ค.63)

กพ.64

รับตรวจราชการ
รอบที่ 1

มีค.64

ประเมินผล
รอบ 6 เดือน

เมย.64

วางแผน
ป 65

นิเทศรอบที่ 2
พค.64

มิย.64

กค.64

รับตรวจราชการ
รอบที่ 2

สค.64

กย.64

ประเมินผล
รอบ 12 เดือน

....................

