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Value based healthcare

Quality = standard + satisfaction
ประเด็น
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กลไกการขับเคลื่อน

Referral system
คาสั่ง
อานวยการ
อนุกรรมการ

• Refer & COC
คณะทางาน

• Refer พัฒนาศูนย์ ข้อมูล ส่งต่อ
สาธิต และกายอุปกรณ์
• Intermediate พัฒนา Node
อรัญประเทศ วัฒนานคร และวัง
นาเย็น
• COC,COCจิตเวช
คณะสนับสนุน

• ER/ECS,OPD,,มาตรฐาน
รถพยาบาล,IT

11 ธ.ค.

ประชุมมอบนโยบาย &
workshop

28 ธ.ค.

ทบทวนโอกาสพัฒนา
และทาแผนปรับปรุงปี 62

11 ม.ค. ประชุมประธานและเลขานุการ
คณะทางาน 4 คณะ
18 ม.ค.

21 พ.ค.

ประชุมประธาน รองประธาน
และเลขานุการทุกคณะ
ประชุมรายงานความก้าวหน้า Service
Plan รายสาขา

Service plan
•
•
•
•
•
•

คาสั่ง SP Sakaeo
Action Plan
Flow Chart
CPG
ข้อตกลงร่วม
มีการลงเยี่ยมสาขาหลอด
เลือดสมอง และหัวใจ
วันที่ 6,13,20 มี.ค.62
และ 4 เม.ย.62

ประชุมบูรณาการสาขาอุบัติเหตุและ
5 มิ.ย.62 พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน/สาธารณภัย

ติดตามความก้าวหน้าแผน

ทุกเดือน

รายงานการส่งต่อและการดูแล
ต่อเนื่อง

ทุกเดือน

ประชุมติดตามตัวชีวัด Service Plan
26 มิ.ย.62 เพื่อเตรียมข้อมูลรับผู้ตรวจราชการ
26 มิ.ย.62

ประชุมประธาน/เลขาฯทุกคณะ

3 เดือน
ครัง

ประชุมถอดบทเรียน

1 ครัง/ปี

ก.ย.

Agenda
ม.ค.
ประชุมหารือทีมนา
21 ม.ค.
ประชุม สสอ. ร่วม
คัดเลือกประเด็น
11 ก.พ.
จัดทาคาสั่ง คกก.
รายอาเภอ

กลไกการขับเคลื่อน

Primary care
Function

มอบนโยบาย นาเสนอ
Action Plan

เล่ม Action Plan

ก.ค.

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พัฒนา Model
1อาเภอ1เรื่อง

ตัวชีวัด
• ราย รพสต.
• รายอาเภอ

13 มี.ค.

เม.ย.

Agenda

รายงาน
ความก้าวหน้า

ทุก
เดือน

ถอดบทเรียน

1 สินปี

ก.ย

ประเด็น
เมือง
CKD
คลองหาด
TB (Screening และ DOT)
ตาพระยา
พัฒนาการเด็ก
วังนาเย็น
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
วัฒนานคร
RTI ในพชอ.
อรัญประเทศ
Stroke
เขาฉกรรจ์ สนามเด็กเล่นและโภชนาการเด็ก
โคกสูง
วังสมบูรณ์

NCD
ผู้สูงอายุ และ LTC

Area
พชอ.
ขยะ
ผู้ป่วยเรือรัง
ผู้สูงอายุ พิการ ติด
เตียง
อุบัติเหตุ
ยาเสพติด
ผู้ด้อยโอกาส
อาหารปลอดภัย
สุขภาพพระสงฆ์
ชมรมสร้างสุขภาพ
จิตอาสา

กลไกการขับเคลื่อน
Smart hospital &OPD reconstruction
Smart hospital
Referal System with
Blockchain

พัฒนาร่วมกับ กยผ.

Patient identification
with Fingerprint

ระบุต่างด้าว
นาร่อง 19 แห่ง
*อยู่ระหว่างการทาแผนขอ
ขยายผลครอบคลุม
ทังจังหวัด

ระบบคิวรับบริการ

-เปิดใช้แล้ว 3 แห่ง (รพร./โคกสูง/
วัฒนา)
-ติดตังระบบแล้วแต่ขาดอุปกรณ์ 5 แห่ง
(คลองหาด/ตาพระยา/เขาฉกรรจ์/
วังสมบูรณ์/อรัญ)
-อยู่ระหว่างติดตังระบบ 1 แห่ง
(วังนาเย็น)
E-payment 88.88%(ขาดวังนาเย็น)

E-donation 88.88% (ขาดวังนาเย็น)

NCD@Home

OPD reconstruction

•
•
•
•

QSC
Green&Clean
Q OPD
2P Safety

กลไกการขับเคลื่อน

IT
Front

System

Blockchain
• จัดทา API เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
เสร็จสิน
• จัดซือ server แล้ว 8 แห่ง
ขาด 1 แห่ง (รพ.วังนาเย็น)
•

Gimmicks

Queue system

ติดตังแล้ว 8 แห่ง
ขาด 1 แห่ง (รพ.วังนาเย็น)

NCD@Home

- เสนอ คปสจ.
- พัฒนาต่อเนื่อง
- เป็นนวัตกรรมสสจ. และผู้ว่าฯ

Back

• INVSv (โปรแกรมคลังวัสดุ)
• เริ่มใช้งานที่ สสจ.

• Personal Management
• เริ่มใช้งานที่ สสจ.

• ทะเบียนครุภัณฑ์
• เริ่มใช้งานที่ สสจ.

Applications

กลไกการขับเคลื่อน

HR
People

Leader

Organize

• โปรแกรมการลา • อบรมพัฒนา
• MOPH (กีฬา)
เริ่มใช้ในสสจ. พ.ค.62
ศักยภาพผอ.รพ.สต • Code of conduct
• โปรแกรมการ
ผช.สสอ,สสอ,
อนุมัติไปราชการ
หัวหน้ากลุ่ม
อยู่ระหว่างการปรับปรุง

• Info graphic

อบรมเมื่อ 15 ก.พ.62

• อบรมผอ.รพ.สต. 2 รุ่น

กลไกการขับเคลื่อน

Finance
เพิ่มรายได้
•
•
•
•
•
•

จัดประชุมตรวจสอบเวช
ระเบียน 26 เม.ย.62
ศูนย์จัดเก็บรายได้
คลินิกพิเศษนอกเวลา
ห้องพิเศษ
ศูนย์ตรวจสุขภาพและบริการ
แรงงานต่างด้าว
จัดประชุมทีม Audit ระดับ
จังหวัดเพื่อกาหนดแนวทาง
ปี 63 (10 พ.ค.62)

ป้ องกันรัวไหล
่

ควบคุมรายจ่าย
•
•
•

•
•

จัดซือยาร่วมระดับจังหวัด 87 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 236
รายการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินแผน Plan
fin ,ไม่ให้เกิน HGR ทุกเดือน
ประชุมกลั่นกรอง Planfin 25
เม.ย.62
ประเมินต้นทุน Unit Cost ทุกไตรมาส

•
•
•
•
•

ควบคุมค่าใช้จ่ายและก่อหนี ตาม
แผนเงินบารุงและ Plan fin
อบรมโปรแกรมลูกหนีรายตัวทุก
รพ. (เหลือรพ.โคกสูง)
การประเมินคุณภาพบัญชี
ปีละ 1 ครัง
ประเมิน EIA 5 มิติ
ขาด รพ.วังนาเย็นและรพ.โคกสูง
รอกระทรวงเปิดเว็ป เดือนมิ.ย.62
สสจ.ลงเยี่ยมกากับติดตามเพื่อ
ร่วมแก้ไขปัญหา รพ.วังนาเย็น
(22 พ.ค.62)

Schedule การนาเสนอ คปสจ. 2562
ระบบส่งต่อ
Primary Care
มาตรฐานรถพยาบาล, IT, ER/ECS

พชอ.

ม.ค.

OPD (QSC/G&C/SmartHospital)

ตาพระยา

ก.พ

วังน้าเย็น

มหัศจรรย์ 1,000 วัน

Intermediate Care

วัฒนานคร

มี.ค.

คลองหาด

TB (Screening และ DOT)

COC

เมือง

เม.ย.

วังสมบูรณ์
อรัญประเทศ

ผูส้ งู อายุ และ LTC
Stroke
Stroke

Refer

เขาฉกรรจ์
วังสมบูรณ์

พ.ค.

ตาพระยา

พัฒนาการเด็ก

COC ผูป้ ่ วยจิ ตเวช

โคกสูง
คลองหาด

มิ .ย.

วัฒนานคร

RTI ในพชอ.

Intermediate Care

อรัญประเทศ
วังน้าเย็น

ก.ค.

เมือง

CKD

COC

ส.ค.

เขาฉกรรจ์

สนามเด็กเล่นและโภชนาการเด็ก

Refer

ก.ย..

โคกสูง

NCD

