แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ 2562
คปสอ..................เกาะคา................... อาเภอ................เกาะคา.....................จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ ( Governance Excellence)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI)

ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอาเภอ มีคุณภาพ
2.ร้อยละของจังหวัด อาเภอและหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2.1 คุณภาพข้อมูลพื้นฐาน
2.2 คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2.3 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
2.4 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค (บูรณาการร่วมกับงานประกันสุขภาพ)
2.5 คุณภาพข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กแม่และเด็ก (Individual Care Plan คุณภาพ)
2.6 คุณภาพข้อมูลพัฒนาการปฐมวัย( Well Child Clinic คุณภาพ)
2.7 การสนับสนุน ส่งต่อ ข้อมูลระหว่างสถานบริการ ภายในอาเภอเกาะคามีคุณภาพ
3. การปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
1.ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined)ของหน่วยบริการ ร้อยละ 30.63 ของการตายทั้งหมด
2.คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคของหน่วยบริการ มีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 86.54 และ ผู้ป่วยใน ร้อยละ 81.60
3.คุณภาพข้อมูล 43 ปี 2561 ค่าเฉลี่ยจังหวัดลาปาง มีความถูกต้อง ร้อยละ 93.58, ความทันเวลา ร้อยละ 88.67
ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-

-

ตค.61

ผู้รับผิดชอบ

เชาวลิต/กิติพงษ์

รหัสโครงการ k030403 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพอาเภอเกาะคา
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอาเภอเกาะคา มีคุณภาพ

- สสอ. รพ.เกาะคา - รพ.
สต. รวม 20 คน

สสอ.เกาะคา

- มีทีมที่มีคุณภาพ ที่พัฒนา
ระบบข้อมูลฯอาเภอเกาะคา

หน ้าที่ 1 จาก 6

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

-ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระบบข้อมูล จานวน20 คน จานวน 4 ครั้ง
ข่าวสาร อาเภอเกาะคา ค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างคนละ 100 บาท จานวน 20 คนจานวน 4
ครั้งรวมเป็นเงิน 8,000 บาท

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

คปสอ.เกาะคา

งบประมาณ
จานวน
8,000.00

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แหล่งงบ
UC
กพ 62 มีค.62
พค.62 สค.62

ผู้รับผิดชอบ
เชาวลิต/กิติพงษ์

- กาหนดผู้รับผิดชอบการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ใน
ส่วนของ รพช., สสอ. และ รพ.สต.

- สสอ. = 1 - รพ.เกาะคา =
1 - รพ.สต. = 13 รวม 15 คน

- มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

-

-

ตค.61-กย62

เชาวลิต/กิติพงษ์

- ปรับปรุงฐานข้อมูล JHCIS , Hosxp เพื่อรองรับ
มาตรฐาน 43 แฟ้ม ของ สนย.

รพ.สต. / รพ.เกาะคา

- มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

-

-

ตค.61-กย62

เชาวลิต/วรวุฒิ/อนิรุทธ์

- รพ.สต. / รพช. ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มส่งให้
ผู้รับผิดชอบตรวจซ้า ก่อนส่งเข้าHDC

รพ.สต. / รพ.เกาะคา

- มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
และทันเวลา

-

-

ตค.61-กย62

อนิรุทธ์

- กาหนดผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ในแต่ละ รพ.สต. / รพ.เกาะคา
แฟ้ม พร้อมวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

-มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
และทันเวลา

-

-

ตค.61-กย62

เชาวลิต/วรวุฒิ/อนิรุทธ์

- จัดทา Flow ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ได้ความ สสอ.เกาะคารพ.สต. / รพ.
สมบูรณ์ของแต่ละแฟ้ม ในมุมมองทั้งQOF และ
เกาะคา
OP/PP ( เชื่อมโยงกับ ย.1 ทุกกลุ่มวัย )

-มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
และทันเวลา

-

-

ตค.61-กย62

เชาวลิต/วรวุฒิ/อนิรุทธ์

18,000.00

UC

-จัดประชุมคณะกรรมการทีมDHIC อาเภอ Data
Function Meeting - ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างคนละ 100 บาท จานวน 30 คนจานวน 6 ครั้ง
เป็นเงิน 18,000บาท

ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลฯ
รพ.สต.ละ1 คน , สสอ.,รพช.
รวม 30 คน

2. บารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ร้อยละ 80

- จัดทาบัญชีครุภัณฑ์ เพื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ผู้รับผิดชอบงาน IT รพ.สต.
และ สสอ.

ตค.61-กย62 เชาวลิต/กิติพงษ์/วรวุฒิ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อุปกรณ์ต่อพ่วงมีความพร้อมใน
การใช้งาน

ตค.61-กย62

เชาวลิต/วรวุฒิ

หน ้าที่ 2 จาก 6

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

- จัดทาแผนงานบารุงรักษา ประจาปี ดาเนินงาน
ตามแผน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตค.61-กย62 เชาวลิต/วรวุฒิ/กิติพงษ์

พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานทีมสารสนเทศและเวชระเบียน
1.ประชุมชี้แจง วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น ลงสู่การ
ปฎิบัติในหน่วยงาน ปี62

2 ครั้ง/ปี

รพ.เกาะคา

1ครั้ง/เดือน

รพ.เกาะคา

3.สารวจความต้องการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

1ครั้ง/ปี

รพ.เกาะคา

4.กาหนด Risk Profile ปี 62

1ครั้ง/ปี

รพ.เกาะคา

5.เก็บข้อมูล ประเมิน วิเคราะห์ตัวชี้วัดสาคัญ

ทุกเดือน

รพ.เกาะคา

6.ประเมินผลการดาเนินงาน

2ครั้ง/ปี

รพ.เกาะคา

7.ประเมินตนเอง SA

2ครั้ง/ปี

รพ.เกาะคา

มีระบบคิวบริการ3 ตึก

รพ.เกาะคา

2.ประชุมทีมประจาเดือน

1. มีการประชุม อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้งและมีรายงาน
การประชุม โดยอัตราการจัด

ต.ค.-61

คณะกรรม การทีม IM
MRA

ต.ค.-61
ต.ค.-61

สารสนเทศ

ต.ค.61 - ต.ค.62
ต.ค. - ธ.ค.61

พัฒนาระบบบริการสารสนเทศและเวชระเบียน
1.อบรมพัฒนาติดตั้งโปรแกรมระบบคิวให้บริการ
(Kokha Smart Hospital)ค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างคนละ 100 บาท จานวน30 คนจานวน3
วันรวมเป็นเงิน 9000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 2
คนๆละจานวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3 วัน รวมเป็น
เงิน 21600 บาท ค่าที่พัก 900x3 คืนx2คน 5400
บาท ค่าพาหนะ 5360 บาท รวมทั้งหมด 41,360
บาท

รพ.เกาะคามีระบบคิวให้บริการ
Online

41,360.00

UC

ม.ค.-ต.ค. 62 นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

หน ้าที่ 3 จาก 6

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวน
แหล่งงบ
รพ.เกาะคามีการใช้โปรแกรมการเงินในการสอบทานการเรี
38,800.00 UCยกเก็บ พค. 62

ผู้รับผิดชอบ

2 อบรมติดตั้งระบบโปรแกรมการเงินตรวจสอบการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เรียกเก็บค่าชดเชยทางการแพทย์ (Kokha Smart เจ้าหน้าที่การเงิน/ศูนย์
Hospital) ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างคนละ 100 จาหน่ายและเรียกเก็บ
บาท จานวน30 คนจานวน3 วันรวมเป็นเงิน 9000
บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละจานวน 6
ชม.ๆละ 600 บาท 3 วัน รวมเป็นเงิน 21600 บาท
ค่าที่พัก 900x3 คืนx2คน 5400 บาท ค่าพาหนะ
2800 บาท รวมทั้งหมด38800 บาท

รพ.เกาะคา

ศูนย์จาหน่ายและเรียก
เก็บ/งานการเงิน

3.ประชุมซ้อมแผน รองรับระบบสารสนเทศล่ม
(Server Downtime) ค่าอาหารอาหารว่างคนละ 20
บาท จานวน 100 คนจานวน 1 วัน ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละจานวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท
3600 บาท รวมเป็นเงิน 5600 บาท -

แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่

รพ.เกาะคา

ร้อยละ 95 ของ จนท.ใน รพ.
สามารถแก้ไขปัญหา และ
ให้บริการด้วยระบบManual
ภายใต้มาตรฐาน IT ได้

5,600.00

UC

มี.ค.-62

นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

4.ประชุมพัฒนาการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย
นอกแยกแผนกและการให้รหัสหัตถการค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่างคนละ 100 บาท จานวน 40
คนจานวน 1 วันรวมเป็นเงิน 4000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท
รวมเป็นเงิน 3600 บาท รวมทั้งหมด 7,600 บาท

พยาบาลระบบผู้ป่วยนอก
ศูนย์จาหน่ายและเรียกเก็บ

รพ.เกาะคา

รพ.เกาะคามีการตรวจสอบเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกแยกแผนก
และมีความถูกต้องมากกว่าร้อย
ละ 80ตามเกณฑ์ สปสช,

7,600.00

UC

มิย.62

ศูนย์จาหน่ายและเรียกเก็บ

5. อบรมการใช้งานโปรแกรม Excel (Excel Help
me to Re-Act'62) รพ.เกาะคาเตรียมความพร้อม
การบันทึกความก้าวหน้า HA ตามเกณฑ์ สรพ
ReAcc รอบที่ 3

แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่

รพ.เกาะคา

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
การนา Excel จัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ และประมวลผลตาม
Template ใหม่ของ สรพ.ได้

ธ.ค.-61

กิติพงษ์/นพ.พิริยะ

หน ้าที่ 4 จาก 6

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. จัดประชุมติดตามการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม
(HosXP + JHCIS) to HDC ร่วมกับ PM แต่ละ
สาขา จานวน 8 ครั้ง จานวน 30 คน - ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่างคนละ 100 บาท จานวน 30
คนจานวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 24,000บาท ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท 4
ครั้ง รวมเป็นเงิน 14400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
38,400 บาท

เจ้าหน้าที่รพ./Project
Manager /เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล รพ/ รพสต.

รพ.เกาะคา

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม

7. อบรมระบบการบันทึกข้อมูลสาเหตุการตาย
แพทย์/ตัวแทน รพ.ชุมชนละ
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างคนละ 100 บาท
2 คน /ผอ.รพสต. /สสอ.
จานวน 40 คนจานวน 2 วันรวมเป็นเงิน 2000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 8 ชม.ๆละ 600 บาท
2วัน รวมเป็นเงิน 4800 บาท รวม ทั้งหมด 6800
บาท

รพ.เกาะคา

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูล สาเหตุการตาย
และสามารถลงข้อมูลสาเหตุการ
ตายได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ
38,400.00 UC
ม.ค.-ต.ค. 62 กิติพงษ์/เชาวลิต

6,800.00

UC

ม.ค.-ต.ค. 62 กิติพงษ์/เชาวลิต

พัฒนาเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินมาตรฐาน HAiT (Kokha Go to HAiT)
1.จัดทาโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของค
กก.HAIT
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และ
กาหนดให้มีการประชุม รวมถึงการจัดวางระบบ
(Flow) ได้แก่

รพ.เกาะคา

1. มีคณะกรรมการและ
กระบวนการทางาน
ประชุมตามแผนที่กาหนด

-

-

พย. 61

นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

1.1 ประชุมคณะกรรมการ HAIT

4 ครั้ง/ปี

1.2. คกก.จัดทาแผนด้านIT และตรวจสอบควบคุม
ความเสี่ยงภายใน/ด้านการตรวจสอบคุณภาพ และ
ประกันคุณภาพ

2 ครั้ง/ปี

-

ตค.61-กย62 นพ.พิริยะ/กิติพงษ์
มีค , สค 62 นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

1.3. คณะกรรมการ MRA ตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียน

2 ครั้ง/ปี

-

มีค , สค 62 นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

หน ้าที่ 5 จาก 6

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

2.เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์ความเสี่ยงด้าน IT กาหนดระบบงาน
และผู้รับผิดชอบการควบคุมกากับ ภาพรวม และ
ควบคุมกากับแผน 6 แผน โดยประชุม
คณะกรรมการตามแผนการประชุมทีม
3. ศึกษาดูงานHAiTรพ.หางดง จ.เชียงใหม่
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างคนละ 100 บาท
จานวน 20 คนจานวน 1 วันรวมเป็นเงิน 2000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท
รวมเป็นเงิน 3600 บาท -ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท
รวมทั้งหมด6,600 บาท
4. ประเมินตนเอง SA
5.ประชุมรับการประเมินการรับรองจาก TMI.HAIT
สธ -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างคนละ 100 บาท
จานวน 40 คนจานวน 1 วันรวมเป็นเงิน 4000 บาท

พื้นที่ดาเนินการ
รพ.เกาะคา

งบประมาณ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ประชุมตามแผนที่กาหนด
บริหารจัดการความเสี่ยง IT

แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ รพ.หางดง จ.เชียงใหม่ ร้อยละ 95 ของผู้ศึกษาดูงานมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบ HAiT ผ่าน
มาตรฐาน Level 1 ในปี62

2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง

จานวน
-

6,600.00

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

ตค.61-กย62 นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

UC

ตนเอง
รพเกาะคา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พย.61-ต.ค. 62 นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

พ.ย.61 , เม.ย. พญ.พิมพ์ฐนิต/ภญ.วิรุณี
62

ผ่านการประเมินรับรอง HAIT

4,000.00

UC

ก.ย 62

ทีมIT&นพ.พิริยะ/กิติพงษ์

รวมงบ 175,160.00

หน ้าที่ 6 จาก 6

