สรุปประเด็นสำคัญ Cluster ปฐมภูมิ เขตสุภำพที่ 1
ปีงบประมำณ 2561
13 ธันวำคม 2560
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ เขตสุขภำพที่ 1

เป้าหมาย 2561 (Goals)
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
Area based & People centered management HR-1
1) DHS/ พชอ.คุณภาพ ร้อยละ 80
2) คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 5 ดาว ร้อยละ 25
3) การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพ (Functional PCC) ร้อยละ 30
(นับรวม รพ.สต.ทุกแห่ง และ หน่วยบริการที่จัดให้เป็น PCC)
(Primary Medical Care & Primary Health Care PCC)
PMC : Primary Medical Care กระบวนกำรดูแลทำง
คลินิก ระบบส่งต่อ-รับกลับ สู่ชุมชน สู่ทุติย-ตติยภูม)ิ

PHC : Primary Health Care กำรทำงำนกับชุมชน ภำคี
เคลื่อนระบบสุขภำพ และติดตำมผลลัพธ์ต่อประชำชน/ชุมชน

Essential Task ปี 2561 – พชอ./รพ.สต.คุณภำพ
ประเด็น

พชอ.

3 เดือน
-ร่ำง คำสั่งแต่งตั้ง พชอ.
-ทบทวนปัญหำ+ต้นทุน แต่ละ
พื้นที่ มีกำรป้อนกลับข้อมูลสำคัญ
(5กลุ่มวัย/SP แต่ละสำขำ/ข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ)
ตำมบริบท ร้อยละ 100

รพ.สต. -กำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพ รพ.สต. 5 ดำว ปี 2561 ทุก

จังหวัด ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25
-บูรณำกำรมำตรฐำนกำรประเมิน
ร่วมกัน ร้อยละ 100
-รพ.สต.ทุกแห่งเข้ำใจแนวคิดกำร
ใช้เกณฑ์เพื่อกำรพัฒนำ

6 เดือน
-ใช้ข้อมูลสำคัญ
ตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน มี
แผนดำเนินกำรเครือข่ำย
ร้อยละ 80 ของพื้นที่
-เครือข่ำยสุขภำพอำเภอ
ประเมินตนเอง ร้อยละ
100 (UCCARE)
-รพ.สต. ประเมินตนเอง
ร้อยละ 100

9 เดือน
-มีกำรติดตำมผลลัพธ์ทำงสุขภำพ
อย่ำงน้อย 2 ประเด็นต่อพื้นที่ ร้อย
ละ 80(วิเครำะห์ผล-ติดตำม-พัฒนำ)
-ทุกจังหวัดจัดทำข้อมูลเพื่อสะท้อน
กลับจำกกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
กลุ่มวัยและ SP แต่ละสำขำ
ป้อนกลับให้อำเภออย่ำงน้อยทุก 6
เดือนร้อยละ 100
-มีผลลัพธ์ทำงสุขภำพจำกกำร
ขับเคลื่อนอย่ำงมีส่วนร่วม อย่ำง
น้อย 1 ประเด็น
(วิเครำะห์ผล-ติดตำม-พัฒนำ)

12 เดือน
-DHS/พชอ. คุณภำพ
ร้อยละ 80

-รพ.สต. 5 ดำว ร้อยละ 25
-ทุกจังหวัดสรุปบทเรียนกำร
ดำเนินงำน (KM) เพื่อ
กำหนดชุดกิจกรรมหลัก
(Core Package) หรือ
Innovation ที่ประสบ
ผลสำเร็จ (Best Practice)

Essential Task ปี 2561 - PCC
ประเด็น
3 เดือน
PCC -กำหนดเป้ำหมำย Functional PCC
(PMC) (ตำมเกณฑ์ รพ.สต. 5 ดำว) ทุกจังหวัด

PCC
(PHC)

6 เดือน

9 เดือน

-รพ.สต. และหน่วยบริกำรที่
เปิดเป็น PCC ประเมินตนเอง
ร้อยละ 30
(ตำมเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำวปี
-มีกำรขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับ
2561) ร้อยละ 100
จังหวัดทุกจังหวัดในเขต 1
-มีแผนพัฒนำบุคลำกรใน
-มีแผนจัดระบบบริกำร และแผนจัดหำ คน เครือข่ำยแต่ละระดับ และ
เงิน ครุภัณฑ์ที่รองรับตำมบริบท
แผนพัฒนำทักษะวิชำชีพ
เหมำะสมกับบริบท

-รพ.สต. และหน่วยบริกำรที่เปิดเป็น
PCC ผ่ำนกำรประเมิน 5 ดำว ร้อยละ
30 ของหน่วยบริกำรทั้งหมดในจังหวัด
-มีผลลัพธ์ทำงสุขภำพจำกกำร
ขับเคลื่อนอย่ำงมีส่วนร่วม 1 ประเด็น
(วิเครำะห์ผล-ติดตำม-พัฒนำ)
-สรุปกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนทีม
วิชำชีพ

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมกับเครือข่ำย
(PCC Board) ร้อยละ 100 (อำจใช้
กรรมกำร พชอ. ในอำเภอขนำดเล็ก)
- วิเครำะห์ รับรู้ ปัญหำ ควำมต้องกำรของ
ชุมชน ป้อนกลับข้อมูลสุขภำพ และข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อสุขภำพตำมบริบท

-PCC เคลื่อนกิจกรรมตำมบริบทชุมชน
และติดตำมผลลัพธ์ต่อประชำชนอย่ำง
น้อย 1 ประเด็น >ร้อยละ 80
(ประเด็นสุขภำพหรือประเด็นที่มีผลต่อ
สุขภำพ)

-ใช้ข้อมูลสำคัญ ตั้งเป้ำหมำย
ร่วมกัน มีแผนดำเนินกำร
เครือข่ำย ร้อยละ80 ของพื้นที่
-นำควำมต้องกำรของชุมชนมำ
ออกแบบพัฒนำกำรดำเนินงำน
PCC ร้อยละ 80

PMC : Primary Medical Care กระบวนกำรดูแลทำงคลินิก ระบบส่งต่อ-รับกลับ สู่ชุมชน สู่ทุติย-ตติยภูมิ
PHC : Primary Health Care กำรทำงำนกับชุมชน ภำคี เคลื่อนระบบสุขภำพ และติดตำมผลลัพธ์ต่อประชำชน/ชุมชน

12 เดือน
-ทุกจังหวัดสรุป
บทเรียนกำร
ดำเนินงำน (KM)
เพื่อกำหนดชุด
กิจกรรมหลัก (Core
Package) หรือ
Innovation ที่
ประสบผลสำเร็จ
(Best Practice)
-สรุปรำยงำนกำร
เรียนรู้ในทีมวิชำชีพ
เกิดแผนHRD/HRM
ปี2562

5 หมวด 5 ดำว 5 ดี ปี 2561
(1) กำรนำและ
กำรจัดกำร

(2) กำรให้
ควำมสำคัญ
ประชำกรเป้ำหมำย

(3) มุ่งเน้น
ทรัพยำกรบุคคล

(4) กำรจัดระบบ
บริกำร

(5) ผลลัพธ์

20%

10%

10%

35%

25%

ระดับ
5 ดำว
4 ดำว
3 ดำว
2 ดำว
1 ดำว

รับรองการประเมินโดย
ทีมจังหวัดขึ้นไป
ทีมอำเภอ
ทีมอำเภอ
ทีมอำเภอ
ทีมอำเภอ

คะแนนรวม
80 ขึ้นไป
70-79.99
60-69.99
-

คะแนนรายหมวด
80 % ขึ้นไป ทุกหมวด
80 % ขึ้นไป 4 หมวด
80 % ขึ้นไป 3 หมวด
80 % ขึ้นไป 2 หมวด
80 % ขึ้นไป 1 หมวด

คงสภำพ 5 ดำว
เป็นเวลำ 2 ปี

รำยละเอียดเพิ่มเติม
พชอ.คุณภำพ = กำรขับเคลื่อน พชอ. ได้ตำม Essential Task และ พชอ. สำมำรถหนุนเสริมให้เกิด DHS คุณภำพ
ตำมแนวทำง UCCARE ระดับ 3 ขึ้นไป
Functional PCC เขตสุขภำพที่ 1 ปี 2561 = หน่วยบริกำรปฐมภูมิระดับที่ใกล้ชิดกับประชำชนในแต่ละพื้นที่มำกที่สุด
ได้แก่ รพ.สต.ทุกแห่ง และ หน่วยนบริกำรทีจ่ ดั ให้เป็น PCC ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
(ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต. ติดดำว 5 ดำว ปี 2561)
รพ.สต.ติดดำว = ประเมินระดับ 5 ดำวโดยทีมระดับจังหวัดหรือเขตสุขภำพตำมแนวทำง โดยกำรประเมินในระดับเขต
จะบูรณำกำรร่วมกับกำรประกวด รพ.สต.ดีเด่น ของชมรมสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย
เขต 1/1 และ 1/2 ซึ่งจะมีกำรคัดเลือก The Best ของจังหวัด และ ของเขต (พ.ค.-มิ.ย.2561)

ทีมนิเทศ

ทีมเสริม

ลำพูน

ลำปำง

่ งสอน
แม่ฮอ

ี งใหม่
เชย

ี งรำย
เชย

พะเยำ

ี งใหม่
เชย

่ งสอน
แม่ฮอ

แพร่

น่ำน

พะเยำ

ี งรำย
เชย

ลำปำง

ลำพูน

น่ำน

แพร่

ตำรำงแสดงผลลัพธ์ในกำรนิเทศ เกี่ยวกับ ประเด็นสุขภำพหรือประเด็นทีม่ ีผลต่อสุขภำพที่สำคัญ
ของกำรขับเคลือ่ น พชอ. / PCC / รพ.สต.ติดดำว (เฉพำะในพืน้ ที่ที่ตรวจรำชกำร)
อำเภอ/PCC/รพ.สต.
1.อำเภอ……

2.PCC…….

3.รพ.สต. …….

ประเด็นสุขภำพ

รำยละเอียด

1)
2)
1.2.
1)
2)
2.
1)
2)
สัดส่วน visit PCCรวม : รพ.แม่ข่ำย
3.
1)
2)

เป้ำหมำย

ผลลัพธ์
ปี2559

1.1.

60%

รายละเอียดเชิงวิเคราะห์ ………………………………………………………………………………………………

ผลลัพธ์
ปี2560

ผลลัพธ์
ปี2561
(3เดือน)

