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สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1.เพ่ือน ำเสนอผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหำรทั้งในระดับจังหวัด
และเขตสุขภำพทรำบและร่วมกันพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 2.เพ่ือเป็นเวทีในกำรระดมควำมเห็น ปรึกษำหำรือผลกำรตรวจรำชกำรเพ่ือหำข้อสรุปจำกกำรตรวจ
รำชกำร ในรอบที่ 2 ตำมแบบสรุปผลกำรตรวจรำชกำร ตก. 2 และบทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (EXECUTIVE 
SUMMARY) 
 3.เพ่ือน ำข้อสรุปจำกกำรตรวจรำชกำรมำเป็นข้อมูลสนับสนุนในกำรก ำหนดและจัดท ำแผนพัฒนำ
ระบบบริกำรของเขตสุขภำพท่ี 12 

 4.เพ่ือจัดท ำแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ เขตสุขภำพท่ี ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

มอบนโยบายการด าเนินงาน โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12  
 โดยมุ่งเน้นนโยบำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข นำยอนุทิน ชำญวีรกุล ในกำรลดรำยจ่ำย 
เพ่ิมรำยได้ ท ำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง โดยมีนโยบำยกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. พัฒนำงำนสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ  

2. ให้ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำย ใจ และมีควำมม่ันคงทำงสุขภำพ 

- ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย ให้ชุมชนเป็นฐำน 

- พัฒนำเด็กไทยให้มคีุณภำพอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ในครรภ์ 
- จัดกำรดูแลระยะยำว รองรับสังคมสูงวัย อย่ำงเป็นระบบ 

- จัดกำรภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงสุขภำพอย่ำงครบถ้วนและบูรณำกำร 

3. ให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย ลดควำมแออัด ลดเหลื่อมล้ ำ ลดระยะเวลำรอ
คอย และลดภำระค่ำใช้จ่ำย 

- เพ่ิมศักยภำพหน่วยบริกำรทุกระดับ จัดระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิอย่ำงทั่วถึง พัฒนำห้อง
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภำพ 

- พัฒนำและยกระดับควำมรู้ อสม. ให้เป็นหมอประจ ำบ้ำน 

- ใช้เทคโนโลยีระบบคิว ระบบส่งต่อ ระบบงำนบริกำร เชื่อมโยงเป็น Big Data เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพงำนบริกำร  

4. ผลักดันกำรพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
- ให้ประชำชนเข้ำถึงกำรใช้กัญชำและสมุนไพรทำงกำรแพทย์ได้อย่ำงปลอดภัย 
- ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
- ยึดหลักธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส กระจำยอ ำนำจให้เขตสุขภำพ 
- ผู้บริหำรทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร 
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สรุปแผนพัฒนา คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (CGO) น าเสนอโดย นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์  
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร (Quality Organization) : HA มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรคือ ร้อยละของ

โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ HA ขั้น 3 และธ ำรงสถำนะได้ตำมเกณฑ์  
ผลกำรด ำเนินงำน รพศ/รพท. เขต 12 ผ่ำนเกณฑ์ HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 และ รพช. เขต 12 ผ่ำนเกณฑ์ ร้อย
ละ 95.58 มี รพช.ระดับ F3 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 3 แห่ง  
โดยมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

- มีกลไกสนับสนุนคุณภำพระดับเขต และจังหวัด (มีทีม QLN ทุกจังหวัด) ท ำแผนและลงเยี่ยมส ำรวจ
โรงพยำบำล 

- อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับทีมน ำ และศูนย์สุขภำพ QMR และ FA ในหัวข้อ Rolling Quality 
Momentum, 2P safety  

- พัฒนำศักยภำพและทักษะกำรเป็น Coach ให้กับทีมนิเทศและตรวจรำชกำร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับเขต สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออนไลน์ ( Cop & Line Group) 

2. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA มีตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑก์ำรประเมิน ITA โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

- น ำข้อก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน ITA เป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนสู่งำนประจ ำ 
- พัฒนำเครือข่ำยทีมพ่ีเลี้ยง ITA (Coach) ในกำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะทุกจังหวัด 
- สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำถึงข้อมูล 

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร (Quality Organization) : PMQA มีตัวชี้วัด ร้อยละควำมส ำเร็จของหน่วยงำน
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ผ่ำนเกณฑ์ เป้ำหมำย : สสจ. สสอ. ร้อยละ ๑๐๐ โดย
มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

- น ำร่องเขต PMQA เต็มรูปแบบทุกจังหวัดในเขตซึ่งจะตรวจประเมินรับรองคุณภำพ โดยทีมภำยนอกองค์กร 
- สร้ำงและพัฒนำศักยภำพทีมนิเทศ PMQA ระดับเขตและจังหวัด ให้มีควำมเชี่ยวชำญครอบคลุมทั้ง 7 หมวด 
- พัฒนำศักยภำพควำมรู้เกี่ยวกับ PMQA ให้กับบุคลำกรทุกระดับ 

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) น าเสนอโดย นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี 
 สอดคล้องตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 4 Excellence ด้ำน People Excellence โดยมีเป้ำหมำยคือ คนเพียงพอ เก่ง 
ดี และมีควำมสุข ซึ่งมี 4 มำตรกำรส ำคัญ  
 มำตรกำรที่ 1 พัฒนำกำรวำงแผนก ำลังคนให้มีเอกภำพและประสิทธิภำพ 

- จัดตั้ง HR Unit ระดับเขตสุขภำพ 
- กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคน ระดับหน่วยงำน ระดับจังหวัด 
- มีแผนกำรกระจำยทรัพยำกรบุคคลระดับเขตสุขภำพ 
- กำรพัฒนำระบบข้อมูลก ำลังคนให้มีประสิทธิภำพ 

มำตรกำรที่ 2 พัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพให้เป็นคนเก่งและคนดี 
- มีกำรพัฒนำก ำลังคนสุขภำพสอดคล้องปัญหำส ำคัญระดับเขต 
- มีกำรใช้ MOPH เป็นค่ำนิยมร่วม 
- มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนDigital R2R KM Quality 

มำตรกำรที่ 3 บริหำรก ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและธ ำรงรักษำก ำลังคนคุณภำพ เก่งและมีควำมสุข 
- กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนเพ่ือกำรสืบทอดต ำแหน่ง และทดแทนบุคลำกร 
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- กำรสร้ำงควำมสุขของคนท ำงำนและสุขภำวะองค์กร 
- จัดท ำหลักเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทนบุคลำกร (for reallocation) 

มำตรกำรที่ 4 สร้ำงเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
- เพ่ิมควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมปัญหำส ำคัญระดับเขต 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (CPPO) น าเสนอโดย นางทรงสมร วิเชียรโสภณ 
โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน มีเป้ำหมำยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสูงดี สมส่วน โดยมีมำตรกำรส ำคัญ ดังนี้ 
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำระบบเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโต 

- มีระบบกำรเฝ้ำระวังด้ำนโภชนำกำร/กำรเจริญเติบโตที่มีคุณภำพ 
- พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนโภชนำกำรและกำรเติบโต ให้มีประสิทธิภำพ 
- มีแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำเด็กรำยบุคคล 

มำตรกำรที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
- เสริมทักษะบุคลำกรด้วยระบบกำร coaching 
- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตและแก้ไขปัญหำทุพโภชนำกำร 

มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
- สร้ำงกลไกกำรรับรู้ของเครือข่ำย (ผู้ปกครอง ครู ผู้น ำศำสนำ ผดบ.ผู้น ำชุมชน อสม.) โดยกำรคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
- พัฒนำระบบกำรดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
- พัฒนำครู/ผู้ดูแลเด็ก /แม่ครัวในกำรดูแลโภชนำกำรเด็กปฐมวัย 

โครงกำรเร่งรัดควำมครอบคลุมวัคซีนหัด ในพ้ืนที่เขต 12 มีตัวชี้วัดคือ ควำมครอบคลุมวัคซีนหัดในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 โดยใช้ 3 มำตรกำรส ำคัญในกำรด ำเนินกำร  

- รณรงค์วัคซีนหัดเสริมฯ พ้ืนที่ 7 จังหวัด กลุ่มเด็กอำยุ 7-12 ปี รณรงค์ ต.ค.-ธ.ค.62 กลุ่มเด็กอำยุ       
1 - 7 ปี รณรงค์ ม.ค. – มี.ค.63 

- เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกระแสอย่ำงต่อเนื่อง ,พัฒนำบุคลำกรในกำรพูดคุยกับกลุ่มผู้ปกครองปฎิเสธวัคซีน) 
- สร้ำงควำมเข็มแข็งเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนเอง ให้ควำมรู้ผู้น ำศำสนำ 

โครงกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่น เขตสุขภำพท่ี 12 
- ขับเคลื่อนกำรด ำ เนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้ งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณำกำร ผ่ำน

คณะอนุกรรมกำรฯระดับจังหวัด 
- ส่งเสริมกำรจัดบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน และกระบวนกำรอ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
- ส่งเสริมกำรวำงแผนครอบครัวในหญิงอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี (เน้นคุมก ำเนิดกึ่งถำวร) 

 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ เขตสุขภำพที่ 12 โดยมีเป้ำหมำยผู้สูงอำยุสุขภำพดี ดูแลตนเองได้และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 
  - พัฒนำระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในชุมชน 
  - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย 
  - กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและกิจกรรมในชมรมผู้สูงอำยุใหผ้่ำนเกณฑ์คุณภำพ 
 โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในสถำนบริกำรสำธำรณสุข  

- ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำน ด้ำนกฎหมำย นวัตกรรม และวิชำกำร เช่น IC,ขยะติดเชื้อ, ขยะอันตรำย, 
อำหำรปลอดภัย 

- สร้ำงควำมร่วมมือและควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำย 
- ประเมินรับรองคุณภำพมำตรฐำน 
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โครงกำรพัฒนำสถำนที่ผลิตขนมจีนเขตสุขภำพที่12ปีงบประมำณ2563 มีตัวชี้วัดคือ โครงกำรพัฒนำสถำนที่ผลิต
ขนมจีนเขตสุขภำพท่ี12ปีงบประมำณ2563 

- พัฒนำสถำนที่ผลิตขนมจีนให้ได้มำตรฐำนPGMPเพ่ือเป็นต้นแบบ 
- สถำนที่ผลิตขนมจีนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีผลตรวจวิเครำะห์ที่ผ่ำนมำตรฐำน (ปริมำณวัตถุกันเสียและเชื้อจุลินทรีย์) 

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO) น าเสนอโดย นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ 
  ประเด็นในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ สู่กำรยกระดับมำตรฐำนบริกำร (e-Health) โดยมี
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ คือ  

- ใช้ Thai Refer ครบ 100% (ทุกโรงพยำบำล Paper Less) 
- น ำระบบ Smart Kid มำใช้ทุกจังหวัด/ระบบ Maternal Risk 7 จังหวัด 
- โรงพยำบำลผ่ำนกำรตรวจประเมินHAIT level1 100%/Level2 20%                            
- โรงพยำบำลมีระบบคิวออนไลน์/นัดล่วงหน้ำ (รพศ. รพท. 100% /รพช. 50%) 
มี 3 มำตรกำรที่ส ำคัญ คือ 
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพ (Information Management) 
- เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมมั่นคงในต ำแหน่งของบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ 
- ขยำยผลโปรแกรม Thai refer ในหน่วยกำรทุกระดับและพัฒนำสู่ Personal Health Record (PHR) 
- ขยำยผลโปรแกรม Smart Kid ปัตตำนี/โปรแกรมMaternal Risk ในระดับเขตสุขภำพ (Smart Kid 
regional 12) 
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำมำตรฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Maturity Model) 
- ด ำเนินกำรลงตรวจประเมิน HAIT ระดับ 1 ได้ 100%/ระดับ 2 ได ้20% 
มำตรกำรที่ 3 พัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Smart Service Delivery) 
- ระบบคิวออนไลน์/นัดล่วงหน้ำ ในหน่วยบริกำรในเขตสุขภำพที่ 12 ลดเวลำกำรรอคอย เพ่ิมศักยภำพกำรบริกำร 

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CFO) น าเสนอโดย นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์  
  ประเด็นในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Financial Management) ตัวชีว้ัดร้อยละ
ของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 โดยมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี ้

1. กำรจัดสรรเงินอย่ำงเพียงพอ (Sufficient Allocation) 
2. พัฒนำกำรบริหำรระบบบัญชี (Accounting Management)  
3. พัฒนำเครือข่ำยและศักยภำพบุคลำกร ด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Network & Capacity Building) 
4. สร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficient Management)  
5. ติดตำมก ำกับด้วยแผนทำงกำรเงิน (Planfin Management) 
และมีแผนในกำรด ำเนินกำรในปี 2563 ดังนี้ 
1. พิจำรณำกำรปรับเกลี่ย Step Ladder ค่ำ K ระดับเขต 
2. พัฒนำยกระดับคุณภำพบัญชีโดยกำรลงตรวจหน่วยบริกำร 
3. เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของหน่วยบริกำรระดับ 7 ในเขตสุขภำพที่ 12 โดยท ำงำนร่วม กับ CFO จังหวัด 
4. ติดตำม ก ำกับ กำรจัดท ำแผน Planfin ของหน่วยบริกำร โดยเน้นให้ EBITDA เป็นบวก 
5. ติดตำมกำรใช้จำ่ยของหนว่ยบรกิำรตำมแผน Planfin รำยเดือน/รำยไตรมำสและผลจำกกำรตรวจรำชกำร 
6. มีกำรติดตำมรำยรับ IP ผู้ป่วยในรำยเดือน/รำยไตรมำส 
7. ก ำหนดมำตรกำรเพ่ิมรำยได้ ลดรำยจ่ำ
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) น าเสนอโดย นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
  รูปแบบกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพตำมลักษะของพ้ืนที่ (Service Initiative Model) บ้ำนเลขที่ 
12/AAA ซึ่งต้องก ำหนดให้ชัดเจนในแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในกำรจัดสรรทรัพยำกรสำธำรณสุข
ให้ครอบคลุม และเป็นไปตำมแผนพัฒนำ Service Plan และแผน Service HR Blueprint โดยโมเดลบ้ำนเลขที่ 12/AAA 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้วยกำรติดตำมกำรส่งต่อ (Refer Out, Refer In, Refer Back) และติดตำมค่ำ CMI ในสถำนบริกำร 
  โมเดลบ้ำนเลขที่ 12/AAA จะพัฒนำเครือข่ำยสถำนบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน เชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรในทุกมิติ ทั้งในเรื่องกำรจัดท ำงบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำร
ทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข โดยกำรพัฒนำตำมโมเดลนี้จะส่งผลต่อกำรลดระยะเวลำกำรรอคอย และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำร
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข ต่อไป  

สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
“House Model 5 5 5” เป็นกรอบควำมคิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญในเขตสุขภำพที่ 12 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยรวบรวมแผนกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำน กลั่นกรองและก ำหนดกรอบควำมคิด โดยมี
เป้ำหมำยของเขตสุขภำพที่ 12 คือ เครือข่ำยสุขภำพเข้มแข็ง ระบบสุขภำพยั่งยืน ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข 
โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข (4 Excellence) โดยจุดเน้นกำรพัฒนำเขตสุขภำพที่ 12 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

1. 5 โรค หมำยถึง 5 โรคส ำคัญที่เป็นปัญหำสำธำรณสุข ที่ต้องให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งแก้ไขปัญหำ ได้แก่ 
1.1 CKD โรคไตเรื้อรัง 
1.2 New Born ปัญหำเด็กแรกเกิด  
1.3 Cancer มะเร็งชนิดต่ำงๆ 
1.4 Trauma/ECS อุบัติเหตุ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
1.5 ประเด็นติดตำมเร่งด่วน (Fast Tracks) ได้แก่ Stroke, Heart, Sepsis, High Risk Pregnancy 

2. 5 ระบบ หมำยถึง 5 ระบบกำรด ำเนินงำนที่ต้องพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ 
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2.1 แพทย์แผนไทย กัญชำทำงกำรแพทย์ ที่ต้องส่งเสริมกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
2.2 ยำเสพติด มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบ ำบัดผู้เสพยำเสพติด 
2.3 Green & Clean Hospital อนำมัยสิ่งแวดล้อมในสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
2.4 Growth & Development Vaccine ควำมครอบคลุมวัคซีนที่ส่งผลต่อพัฒนำกำรและกำรเจริญเติมโตของเด็ก 
2.5 Intermediate Care กำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำง  

 3. 5 สนับสนุน หมำยถึง 5 ระบบงำนที่เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
      3.1 Collaboration & Seamless Refer กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน : พชอ. และส่งต่อผู้ป่วย
แบบไร้รอยต่อ  
      3.2 e-Health กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำรสนเทศเพ่ือยกระดับศักยภำพกำรบริกำร  

     3.3 RHR Unit (Regional Human Resource Unit) หน่วยให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
     3.4 Financial Early Evaluation Detection (FEED) เครื่องมือก ำกับติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของหน่วยบริกำร  
     3.5 HA PMQA PNC รพ.สต.ติดดำว ระบบคุณภำพกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

ปฏิทินการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. วันที่ 29 สิงหำคม 2562 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งสรุปผลกำรจัดโครงกำร และแจ้งหน่วยงำนจัดท ำ

แบบเสนอโครงกำร 
2. วันที่ 24 กันยำยน 2562 ก ำหนดส่งแบบเสนอโครงกำร เพ่ือรวบรวมและน ำเข้ำที่ประชุมกลั่นกรองโครงกำร 

เขตสุขภำพท่ี 12 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
หลักเกณฑ์การจัดท าแบบเสนอโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ตรงกับเข็มมุ่ง/ปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญ 
2. กำรด ำเนินงำน/กลุ่มเป้ำหมำย ในระดับเขตสุขภำพ หรือระดับกลุ่มจังหวัดตำมบ้ำนเลขท่ี 12/AAA 
3. สำมำรถบริหำรแผนกำรด ำเนินงำนได้ทันระยะเวลำ 
4. มีผลลัพธ์ในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน สำมำรถประเมินหรือวัดผลได้ 
5. ไม่ใช่โครงกำรประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร ต่ำงๆ 


