Action plan ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบส่งต่อของคณะกรรมกำรอำนวยกำรปี 62
ลำดับ
1

กิจกรรม

วดป.

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมมอบนโยบาย&work shop พิจารณา 11ธ.ค.61 - ระบบการขับเคลื่อนและโครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการบริหารและกาหนดประเด็น
- คณะทางาน
พัฒนาร่วมกัน
- Guidline Refer รายสาขา 8 สาขา
- ข้อตกลงร่วมและประเด็นพัฒนา รายสาขา
แจ้งคาสั่งให้ทุกคณะทบทวนโอกาสพัฒนา 21
1.แผนปรับปรุงการพัฒนาระบบส่งต่อรายคณะ
และทาแผนปรับปรุงในปี 2562
ธ.ค.2561

เลขาฯ คณะกรรมการ
อานวยการ

เชิญประชุมประธาน/รองประธานและเลขาฯ ............
ทุกคณะเพื่อบูรณาการแผนให้เป็นไปใน
ม.ค.62
ทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับชองทางการ
สนับสนุนทรัพยากร
ติดตามความก้าวหน้า

1. Action Plan พัฒนาระบบRefer ในภาพรวม
2. แผนงานโครงการที่สาคัญที่ต้องสนับสนุน
ทรัพยากรระยะสั้น กล่าง ยาว

เลขาฯ คณะกรรมการ
อานวยการ

-ความก้าวหน้าแผนที่กาหนด

ทุกเดือน

- ความก้าวหน้าและโอกาสปรับปรุง

-รายงานการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง

ทุกเดือน

- ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดที่สาคัญ

5

ประชุมประธาน/เลขาฯ ทุกคณะ

3เดือนครั้ง

5

ประชุมถอดบทเรียนปรับปรุงแผนปีต่อไป

1 ครั้ง/ปี

2
3

4

เลขาฯ คณะกรรมการ
อานวยการ

เลขาฯ คณะกรรมการ
อานวยการ

เลขาฯ คณะกรรมการ
อานวยการ
เลขาฯ คณะกรรมการ
อานวยการ

1
Context
1. Policy
- ประเทศ
- สธ
- เขต
- จว.
- สสจ.
2. ระบบ
- ซ้ำซ้อน
- ขำดกำร
บูรณำกำร
3. เพิ่มกำรเข้ำถึง
บริกำร
4. ลดควำมแออัด

Referral System Development
Input
1.คน.- ค้ำสั่ง กม
- คณะท้ำงำน
2. เงิน...สปสช/QOF
3. เครื่องมือ ยำ
4. Thai COC /Thai
refer
5. คู่มือ
6. กำรจัดกำร/PDCA
system
6.1 ศูนย์เรียนรู้
6.2 ศูนย์อุกรณ์
6.3 ศูนย์ข้อมูล

Process
Refer in

Refer out
ในเขต นอกเขต

รพ.
ต้นทาง

รพ.
ปลายทาง
Refer Back

Unitปฐมภูมิ

่ ้าน
ดูแลทีบ

IT/M&E

output
1.จ้ำนวน Refer
in- Refer out
2.จ้ำนวน Refer
Back
3.จ้ำนวน PT IMC.
4.จ้ำนวน PT LTC
ได้รับกำรเยี่ยมตำม
เกณฑ์
5.จน.PT Palliative
Care
6.PT ยำใจใกล้บ้ำน
ได้ต่อเนื่องตำมเกณฑ์

KPI
PA/Inspection
Outcome
1.เพิ่มประสิทธิภำพและลด
ระยะเวลำกำรเข้ำถึงบริกำร
definite care
2.เพิ่มประสิทธิภำพและ
มำตรฐำนระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน
3.กำรเข้ำถึง บริกำรผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
4.กำรบริกำรฟื้นฟูสภำพ
ระยะกลำง
( Intermediatecare : IMC)
5.ร้อยละกำรส่งต่อนอก
เขตสุขภำพลดลง

โครงสร้ างการบริหารระบบส่ งต่ อ

2

นพ.สสจ
ผอ. รพร.

ประธานร่ วม

1.คณะกรรมการอานวยการ
รองนพ.สสจ.(ว)
รองแพทย์ รพร.

2
อนุ
กรรมกำร

4
คณะ
ทำงำน

4
คณะ
ทำงำน
สนับสนุน

2.พัฒนาระบบRefer
นพ.สมคิด(รองแพทย์ รพร.)

2.1 Refer
- Refer in - Refer out
- Refer back 3 Node 4 Net work

ประธำน/เลขำ service plan ทุกสำขำ

ER/ECS
นพ.สรวิศ

เลฃาฯ ร่ วม

3.พัฒนาระบบCOC
พญ.อรรั ตน์ (ว)

3.1 Intermediate care
-Stroke
-Traumatic Brain injury
-Spinal cord injury
-ผ่าตัดระดุกข้ อสะโพก
-ect. PT on ventilator,post
surgery,chronicwound,
chemo. พญ.อรรัตน์ (ว.)..ประธำน

OPD(QSC/G&C/Smart H.)

นพ.สสจ./นพ.ยุทธพงษ์ /นพ.คงศักดิ์

3.2 COC
3.3 COC

- COC ในชุมชนทุกกลุม่ วัย

COC ผู้ป่วยจิตเวช
(ยำใจใกล้บ้ำน/มอื่นๆ)

-Palliative Care)
นพ.สุขุม/นพ.วิทยำ..ประธำนร่วม
นพ.วัฒนพล/นพ.ธีรพล รอง ปธ.

รองดำรำรัตน์/ ผอ.รพจ.
ประธำนร่วม

มาตรฐานรถพยาบาล

พัฒนาระบบ IT

รองไพรัชต์ วิริต

นพ.จักรกฤษณ์ /นพ.สุกิจ

RM ,IC , PTC , Lab , X ray

และอื่นๆ ขับเคลื่อนด้ วย HA/QLN

1. รายละเอียดคาสั่งคณะกรรมการอานวยการและอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
เอกสารหมายเลข 1

2. รายละเอียดคาสั่งคณะทางานพัฒนาระบบส่งต่อและคณะทางาน
พัฒนาระบบสนับสนุนระบบส่งต่อ เอกสารหมายเลข 2
3. รายละเอียดคาสั่งคณะทางานพัฒนาระบบส่งต่อและคณะทางาน
พัฒนาระบบสนับสนุนระบบส่งต่อ เอกสารหมายเลข 2
4.รายละเอียดแบบฟอร์มการจัดทา ACTION PLAN ของคณะทางาน
พัฒนาระบบส่งต่อ / พัฒนาระบบสนับสนุน เอกสารหมายเลข....
(เหมือนแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์)
กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

ผลผลิต

ตัวชี ้วัดค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
กลุม่ เป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิด
แหล่ง ระบุ (ว ด
ชอบ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ
.
ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ป)
งบ

1.ระบบสุ ขภาพอาเภอ

-ประชุมซักซ้อมการเขียนCUP PROFILE ระดับอาเภอ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องประชุมสิ รินธร
สสจ.สระแก้ว

2.รพ.สต.ติดดาว

-ประชุม พีเ่ ลี้ยงจังหวัด/อาเภอ 3 มกราคม 2562
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

