การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)
สาขาปฐมภูมิและ
ระบบสุขภาพอาเภอ

เขตสุขภาพที่ 12
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ
ประธานคณะทางานบริ การปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม
เขตสุขภาพที่ 12

หน่วยงานหลัก : :สานักงานสนับ สนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
หน่วยงานร่วม ; สานักงานบริห ารยุท ธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ พื้นที่

หน่วยงานร่วม :กองบริหารการสาธารณสุข
Target /
KPI No.

Situati
on/Bas
eline
Strateg
y
มาตการ

Key
Activi
ty
กิจกรร
มหลัก

แผนงานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

เป้าหมาย : มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
KPI: ร้อยละ 60 ของอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
สถานการณ์ที่ผ่านมา พ.ศ 2559 ส่วนกลางกาหนดให้มีค ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ จานวน 73 อาเภอ (เขต 12 จานวน 7 อาเภอ)
พ.ศ 2560 กาหนดพื้นที่ด าเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ จานวน 200 อาเภอ (เขต 12 จานวน 17 อาเภอ)
พ.ศ.2561 กาหนดให้มีค ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ จานวน 878 อาเภอ รองรับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 (เขตสุขภาพที่ 12
ด าเนินการแล้ว 65 อาเภอ)

Strategy 1
สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

1.มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
2.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา/
ประเด็นพัฒนา นามาคัดเลือกประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทในพื้นที

Small success ไตรมาส 1
มีการประชุม คัดเลือกประเด็นที่สาคัญตาม
Small บริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
Succe ชีวิตมาดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ss อย่างน้อย 2 ประเด็น

Strategy 2
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภออย่างมีส่วนร่วม
1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น
พัฒนา เพื่อการขับเคลื่อนบูรณาการการทางานร่วมกันเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.จัดทาแผนดาเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาสาคัญตามบริบทใน
พื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 เรื่อง
3 ดาเนินการตามแผนดาเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสาคัญ
ตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4 สรุปบทเรียนผลการดาเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสาคัญ
ตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Small success ไตรมาส 2
- มีคณะทางาน วางแผนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามที่พื้นที่กาหนด
- มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นฯ

Strategy 3
เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1 ดาเนินการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
สาคัญตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.สรุปผลการดาเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมและ
เสริมพลัง
4.สนับสนุนและส่งเสริมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในอาเภอเดียวกันเป็นบทบาทสาคัญเพื่อให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่น

Small success ไตรมาส 3
มีการยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
ประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัด
และเขต

Small success ไตรมาส 4
มีอาเภอมีการดาเนินการและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 60

หน่วยงานหลัก: สปค.
หน่วยงานร่วม:
เป้าหมาย/

ตัวชี ้วัด
สถานกา
รณ์/
ข้อมูล
พื้นฐาน

ยุทธศาส
ตร์/
มาตการ

กิจกรร
มหลัก

ระดับ
ความสาเร็
จ

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
เขตสุขภาพที่ 12 ปรับแผนตามเป้าหมายใหม่ตามความเป็นไปได้จริง (ตามเกณฑ์ 3 S) ตามจานวนจริ งที่มีและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครั ว (สะสม)
(ปี 2559 - 61 เปิดดาเนินการแล้ว 99 ทีมคิดเป็นร้อยละ 22.12 ปี 2562 เป้าหมายเปิ ดดาเนินการเพิม่ 38 ทีม)
Situation : ประเทศไทยกาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระจากโรคที่ป้องกันได้ และข้อจากัดของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ ระบบบริการสุขภาพขับเคลื่อนด้วย
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขจึงกาหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดทาโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
Baseline : เขตสุขภาพที่ 12 มีแผนการเปิด PCC ระยะ 10 ปี จานวน 434 ทีม (ถึงปี 2569) และเปิดดาเนินการแล้วเต็มรูปแบบจานวน 99 ทีม คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของ
PCC เป้าหมายทั้งหมด

1. พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ
1.พัฒนารูปแบบการจัด บริการปฐมภูมิ และการ
ส่งต่อและการส่งกลับ
2.พัฒนาระบบลงทะเบียน
3.พัฒนาทีมประเมินการขึ้นทะเบียน PCC ระดับ
จังหวัด
4.ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัด ตั้งคลินิก
หมอครอบครัว
5. พัฒนาคู่มือการด าเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว
6.ศึกษาวิจัยพื้นที่ต ้นแบบการจัด บริการกลุ่มโรค
เรื้อรัง และ Health literacy ในคลินิกหมอ
ครอบครัว

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
- ประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนนโยบาย
- พัฒนาคู่มือ/แนวทางการดาเนินงาน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน
และทีมสุขภาพ

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนา
กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

4. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และการอภิบาลระบบ

1.ผลิต แพทย์เวชศาสตร์ค รอบครัว และอบรม
แพทย์ทั่วไปด้านเวชศาสตร์ค รอบครัว
2.ประเมินและส่งเสริมพัฒนาหลักสูต รสาหรับ
อบรมแพทย์เวชศาสตร์ค รอบครัวและทมสห
วิชาชีพ
3.สนับสนุนการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ให้เพียงพอ
กับการจัด บริการปฐมภูมิ

1.พัฒนารูปแบบการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
เชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ
และเอกชน
3.สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด ้านเวชศาสตร์ค รอบครัว
และ
พัฒนาระบบปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพ
4.พัฒนาทีมประเมินการขึ้นทะเบียน PCC ระดับ
เขต

1.ติด ตามและประเมินผล การด าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว และกาหนดทิศ ทางสู่การ
ขับเคลื่อนอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานและภาคีต ่าง ๆ
2.ทบทวนแผนการจัด ตั้งและกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน
3.จัด ทาอนุบัญญัต ิหมายการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ รองรับการด าเนินงาน ตามรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2559
4.ประสาน สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ ในการบริหารจัด การ จัด บริการ และ
แสวงหาการสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ
5.สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
- อบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- ทีมหมอครอบครัวใหม่ (ผ่านเกณฑ์ 3 S) 50 %

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
ไตรมาส 4 (12 เดือน)
- คลินิกหมอครอบครัว ประเมิน ทีมหมอครอบครัวใหม่ (ผ่านเกณฑ์ 3 S)
ตนเองและผ่านการรับรองระดับ 100 % (จานวนทีมตามแผน PCC ปี 2562)
จังหวัด ระดับเขต

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
Target /
KPI No. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 และผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 (สะสม)
Situation :ปัจจุบันมีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) หลายเกณฑ์ ซึ่งดาเนินการโดยหลายหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการพัฒนาเกณฑ์
Situati คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) เป็นเกณฑ์เดียวที่บูรณาการในรูปแบบเดียว เพื่อลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพได้
on/Ba มาตรฐานบริการปฐมภูมิ
seline Baseline : เขตสุขภาพที่ 12 ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวสะสม 237 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.98 (ไม่รวม ศสช./ศสม./PCU)
Strate
gy

1. ชี้แจง/ปรับปรุงเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว ปี 2562

2. พัฒนาทีมประเมินให้มีมาตรฐาน 3. สื่อสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ์
นโยบาย แนวทาง และแผนพัฒนา
องค์กรคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

1. ประชุมชี้แจง ทบทวน
1. ประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ. ติดดาว
สต.ติดดาว ปี 2562
2. หารือร่วมกับ สรพ. เพื่อจัดทาหลักสูตร
Key
ในการพัฒนาทีมประเมิน
Activit
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทีม
y
ประเมินระดับเขต (ครู ก)
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทีม
ประเมินระดับจังหวัด
5. บูรณาการคณะทางานปฐมภูมิระดับเขต

Small
Succe
ss

ไตรมาส 1
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย (kickoff)
ระดับประเทศ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทีมประเมิน
ระดับเขต
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ปี 2562

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
หน่วยบริการปฐมภูมิ

5. ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย กาหนด 1. ปรับปรุงระบบข้อมูล
ทิศทาง ติดตามการดาเนินงาน ทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการ
(kickoff) ระดับประเทศ
ปฐมภูมิ
2. ชี้แจงคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
3. เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์นโยบาย
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว

ไตรมาส 2
1. ส่งอบรม ครู ข ระดับเขต อย่างน้อย
1 ครั้ง
2. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 1 ทีม อาเภอ 1 ทีม

ไตรมาส 3
1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์)
มีการประเมินตนเองและพัฒนา
2. มีการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในระดับ
อาเภอ จังหวัด และเขต

1. รพ.สต.ทุกแห่งประเมิน
ตนเอง (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์)
2. คณะทางานระดับอาเภอ
ประเมิน
3. คณะทางานระดับจังหวัด
ประเมิน
4. คณะทางานระดับเขต
ประเมิน เพื่อหาต้นแบบ
5. มอบรางวัล รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์ฯ

ไตรมาส 4
1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 60
(สะสม) จานวน 479 แห่ง
2.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 3 ดาว 100 %
(รพ.สต.ที่เหลือ)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)
(District Health Board: DHB)
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ด้วยการทางานอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทาง“ประชารัฐ”

ปี 2562

Template การตรวจราชการ พชอ.
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1
มีการขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย 2 ประเด็น ครบทุก
อาเภอ

กลไกสนับสนุนระดับจังหวัดและ
เขตสุขภาพ ในการขับเคลื่อนที่
เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ

1.มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อน
พชอ.ของผู้ตรวจราชการและ นพ.
สสจ.
2.มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
พ.ศ.2561
3.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนา
นามาคัดเลือกประเด็นที่สาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
บริบทในพื้นที่

1.มีการกาหนดประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น
2.มีคณะทางานในการขับเคลื่อน
ประเด็นที่กาหนด หรือมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Small Success
3 เดือน
มีการประชุม คัดเลือก
ประเด็นที่สาคัญตาม
บริบทในพื้นที่ที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมา
ดาเนินการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาอย่างน้อย
๒ประเด็น

6 เดือน
- มีคณะทางาน
วางแผนกาหนด
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามที่พื้นที่กาหนด
- มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

9 เดือน
มีการยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินผลการ
ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE โดย
การประเมินตนเองและผู้
เยี่ยมระดับจังหวัดและ
เขต

12 เดือน
อาเภอมีการดาเนินการ
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ร้อยละ 60

รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)
ส่ ู ประชาชนสุขภาพดี
ปี 2562

การพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562
ผลงาน 61

KPI 62

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 122 แห่ ง ร้ อยละ 69.71 (สะสม)

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้ อยละ 60 (สะสม)
รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้ อยละ 100

การแปลผล
ระดับดาว

ระดับ 3 ดาว = ร้ อยละ 60.00 - 69.99 (รายงาน เขต และจั งหวัด เพือ่ การพัฒนา)
ระดับ 4 ดาว = ร้ อยละ 70.00 - 79.99 (รายงาน เขต และจั งหวัด เพือ่ การพัฒนา)
ระดับ 5 ดาว = ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป (รายงานเป็ นตัวชี ้วัด PA)
หมายเหตุ คะแนนแต่ ล ะหมวด ≥ ร้ อยละ 80
คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด ≥ ร้ อยละ 80 จึ งจะผ่ านระดับ 5 ดาว

การรั บรองผล

เขต จังหวัด และอาเภอ ร่ วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่ อนเข้ ารับการประเมินใหม่

หมวด 1 การนาองค์ กรและการจัดการดี ( OTOP และ การจัดระบบบริการ )

รพ.สต.ติดดาว

(5 ดาว 5 ดี) ปี 2562
25%
ส่ วนที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่ วม 15%
ส่ วนที่ 3 บุ คลากรดี
10%
ส่ วนที่ 4 บริ การดี
30%
ส่ วนที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดี
20%
ส่ วนที่ 1 บริ หารดี

การแปลผล รพ.สต. 5 ดาว
คะแนนรายหมวด ≥ ร้ อยละ 80
คะแนนรวม 5 หมวด ≥ ร้ อยละ 80

1.1 ภาวะผู้นา การนา ธรรมาภิบาล
1.2 แผนปฏิบตั ิการด้ านสุ ขภาพ
1.3 ระบบบริ หารจัดการที่ส าคัญ
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลีย้ งเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

หมวด 2 การให้ ความสาคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
( OTOP และ การจัดระบบบริการ )

หมวด 3 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล ( OTOP และ การจั ดระบบบริการ )
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
( OTOP และ การจัดระบบบริการ )
4.1 การจัดบริ การตามสภาพปัญหาส าคัญของพื้นที่ ( OTOP )
4.2 การจัดบริ การในสถานบริ การ
4.3 การจัดบริ การทันตสาธารณสุ ข/ทันตกรรม
4.4 การจัดบริ การแพทย์ แผนไทย/กายภาพบาบัด
4.5 การจัดบริ การในชุ มชน
4.6 การจัดบริ การเภสั ชกรรม RDU และ คบส.
4.7 ระบบสนับสนุนบริ การ : IT, IC, LAB

หมวด 5 ผลลัพธ์ ( OTOP และ การจัดระบบบริการ )
5.1 Self care
5.2 ผลลัพ ธ์ ตามตัวชี้ วัด ( KPI )
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ ความรู้

การแบ่งเกณฑ์การประเมินตามขนาด รพ.สต. ระดับ S M L

กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562
ก.ย. 62

สานักสนับสนุน
ระบบสุ ขภาพปฐมภูมิ
รายงานผล

ส.ค. 62

เขต

รพ.สต. 3 ดาว อย่ างน้ อยร้ อยละ 100 (สะสม) ของทุกเขต
รับรองผล รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ ง

มิ.ย.-ก.ค. 62

รับรองผล
1. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้ อยละ 100
2. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้ อยละ 60 (สะสม)

จังหวัด
พัฒนา/ประเมิน
รพ.สต. เข้าร่วม
กระบวนการ
100%
(รพ.สต. ทีย่ งั
ไม่ผา่ น ระดับ
5 ดาว ในปี 60-61)

รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ ง (76 แห่ ง)

พัฒนา/ประเมิน/รับรองผล

รายงานผล

รายงานผล

รพ.สต. 5 ดาว อย่ างน้ อยร้ อยละ 60 (สะสม) ของทุกเขต

มี.ค.-พ.ค. 62

อาเภอ
พัฒนา/ประเมิน

ก.พ. 62

รพ.สต.ประเมินตนเอง

รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ ง
1. รพ.สต. ทีผ่ ่ านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้ อยละ 100
2. รพ.สต.ทีผ่ ่ านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้ อยละ 60 (สะสม)
ตามกระบวนการและบริบทของพืน้ ทีน่ ั้นๆ

PA
รับเข็ม/ ใบรับรอง
รับเข็ม/ ใบรับรอง/
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
กระบวนการพัฒนา/
เยี่ยมประเมินขึ้นกับ
กระบวนการของอาเภอ/
จังหวัด/เขต นั้นๆ
โดยใช้ เกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ปี 2562
เป็ นมาตรฐาน ซึ่งให้
พิจารณาตามบริบท
ของพื้นทีร่ ่ วมด้ วย

กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562
รพ.สต. เข้าร่วมกระบวนการ 100% (รพ.สต. ทีย่ งั ไม่ผา่ น ระดับ 5 ดาว ในปี 60-61)

ก.พ. 62

มี.ค.-พ.ค. 62

มิ.ย.-ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

รพ.สต.
ประเมินตนเอง

อาเภอ
พัฒนา/ประเมิน

จังหวัด
พัฒนา/ประเมิน

พัฒนา/ประเมิน/รับรองผล

สานักสนับสนุน
ระบบสุ ขภาพ
ปฐมภูมิ

รายงานผล

เขต

รายงานผล

รายงานผล

สสอ./ รพช. สนับสนุนทีมพีเ่ ลี้ ยงตามเกณฑ์
เพื่อพัฒนา

จัดอบรมครู ค และ
พัฒนาทีมพีเ่ ลี้ ยง/
ทีมประเมิน

ประธาน CUP

งาน พร.
หรือ งานอื่ นๆ

นพ.สสจ.

แนวทางการพัฒนา/
จัดอบรมครู ข/
ทีมประเมิน

นโยบาย/
จัดอบรมครู ก/
ทีมประเมิน

กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562

มุ่งเน้ น

ที มพั ฒนา รพ.สต.ติดดาว
•CUP จะต้องมี การสนับสนุ นที มพี่เลี้ยง สหวิชาชีพตามเกณฑ์
เพื่อไปพัฒนา รพ.สต. ให้ครบทุ กเกณฑ์ เน้นการช่วยเหลือ เติมส่วนขาด
ส่งเสริ มจุ ดเด่น และเกิดเครื อข่ายส่งเสริ มสุ ขภาพและบริ การ
ที มประเมิน รพ.สต.ติดดาว
•ประเมิ นทุ กเกณฑ์
•ประเมิ นเชิงระบบ
•ประเมิ นในรู ปแบบเครื อข่าย

แปรตามบริ บทของพื ้นที่

External audit > Internal audit

Template การตรวจราชการ รพ.สต.ติดดาว
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของ รพ.สต.ติดดาว ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นรอบที่ 1
1) ทุกอาเภอแต่งตั้งทีม
1) มีคาสั่งแต่งตั้งทีม
พี่เลี้ยง และทีมประเมิน
พี่เลี้ยง และการให้
ระดับจังหวัด 1 ทีม 1
คาแนะนาและสนับสนุน
อาเภอ
ทรัพยากรของทีมพี่เลี้ยง
2) ทุกเขตมีการอบรม ครู ข 2) ครู ข ทุกเขตสุขภาพ
อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง
ได้รับการอบรม

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1) จานวนอาเภอที่มีทีมพี่เลี้ยง 1) ทุกอาเภอมีทีมพี่เลี้ยงให้
ติวเข้มเพื่อเตรียมรับการ
คาแนะนาและสนับสนุน
ประเมิน
ทรัพยากรในส่วนที่ขาด
เพื่อรองรับการประเมิน
2) จานวนเขตที่จัดอบรมพัฒนา 2) ทุกเขตสุขภาพมีครู ข
ศักยภาพ ครู ข ระดับเขต
ในการสนับสนุนการการ
ประเมินตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

Small Success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย
(Kickoff) ระดับประเทศ

1. อบรมครู ข ทุกเขตอย่าง 1. ทุก รพ.สต. มีทีมพี่เลี้ยง
น้อย เขตละ 1 ครั้ง
คอยให้คาแนะนาและ
สนับสนุนทรัพยากรในส่วนที่
ขาดแคลนเพื่อรับการ
ประเมิน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 2. แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง/ทีม
2. รพ.สต. ร้อยละ 100
พัฒนาทีมประเมินระดับเขต ประเมินระดับจังหวัด 1 ทีม (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) มีการ
(ครู ก)
1 อาเภอ
ประเมินตนเองและพัฒนา
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนา 3. ทีมพี่เลี้ยงติวเข้มทุก
คุณภาพเกณฑ์ รพ.สต.ติด รพ.สต.เพื่อเตรียมรับการ
ดาว ปี 2562
ประเมิน

3. รพ.สต.ร้อยละ 80
ได้รับการประเมิน รพ.สต.
ติดดาว ในระดับอาเภอ
จังหวัด และเขต

12 เดือน
1. รพ.สต.ร้อยละ 100
ได้รับการประเมิน รพ.สต.
ติดดาว ในระดับอาเภอ
จังหวัด และเขต
2. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ
100
3. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ
60 (สะสม)

ปี 2562

Template การตรวจราชการ PCC
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster) จากจานวน 1,170 ทีม
ประเด็นการตรวจราชการ

1. การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ความสาเร็จในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวกับ แผน 10 ปี ในการ

จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
2. ผลการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) จานวนทีมสหวิชาชีพ การดาเนินงาน (Function)
โอกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค
3. กลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
- แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ
4. การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย
การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หลักการมุ่งเน้นคุณค่า
(Value-base health care) ในเป้าหมายการจัดบริการสุขภาพด้วย Triple Aims

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1
1.จานวนคลินิก - พัฒนารูปแบบการจัดบริการ
หมอครอบครัวที่ -- เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เปิดดาเนินการ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กาลังคน

แนวทางการตรวจติดตาม
- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
- การจัดบริการที่สอดคล้องกับ
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว และ
เกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้ง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- ผู้บริหารทุกระดับเข้าใจนโยบาย PCC
และสามารถดาเนินการอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท
- พื้นที่ต้นแบบ PCC ระดับเขต 12 แห่ง
- PCC ประเมินตนเอง (3S)
- มีการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้พื้นที่ PCC ต้นแบบ
- มีแผนการผลิตแพทย์อบรม - PCC ผ่านการประเมินรับรอง ของ
ระยะสั้น
จังหวัด/เขตสุขภาพ
- มีแผนการพัฒนาศักยภาพสห - PCC ขยายผลพื้นที่ต้นแบบเพิ่ม 1 แห่ง/
วิชาชีพ
เขตสุขภาพ
- ประชาชนรู้จักทีมหมอครอบครัว 50%
- มีคลินิกหมอครอบครัว (ผ่านเกณฑ์ 3S)
1,170 ทีม (สะสม)

Small Success
3 เดือน

6 เดือน
PCC ที่เปิด
ดาเนินการใหม่
50%

9 เดือน

12 เดือน
PCC ที่เปิดดาเนินการ
ใหม่ 100% (มี
เป้าหมายสะสม 1,170
ทีม

การบูรณาการเชื่อมโยง
รพ.สต.ติดดาว กับ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อาเภอ (พชอ.) และ คลินิกหมอครอบครัว (PCC)
26 ตุลาคม 2561

การบูรณาการ พชอ.-PCC-รพสต.ติดดาว
พชอ.

ขั บเคลื่ อนกระบวนการทางานด้ วยหลั กของ
UCCARE

คณะกรรมการ พชอ. 21 คน

• ประเด็นปั ญหาคุณภาพชีวติ 2 ประเด็น
• เชื่อมสู ก่ ารบริ การของ รพ.สต.ติดดาวและPCC

• ราชวิทยาลัย FM / สถาบันหลัก / สถาบันสมทบ
ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครั ว
• ศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมแิ ละ
เวชศาสตร์ ครอบครัว (ศรร.) เขตละ 1 แห่ง
ผลิตสหวิชาชีพใน PCC

• ยกระดับคุณภาพบริ การปฐมภู มิ
• บุคลากรมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
• ประชาชนได้รับบริ การ “ทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง
ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ”

• ภาวะผูน้ าและการสนับสนุ น
• ชุมชนมีสว่ นร่วม
• บุคลากรมีศกั ยภาพและความสุ ข
• ระบบบริ การที่จาเป็ นเกิดประโยชน์ ตอ่ ผูร้ ั บบริ การ
และประชาชนทุกกลุม่ วัย

• เกิดการแก้ไขปั ญหาที่สาคัญในพื้นที่ ที่กระทบ
คุณภาพชีวติ
OTOP  พชอ.
• เกิดบริ การพื้นฐานของ รพ.สต.ที่ได้มาตรฐานเพื่อ
พัฒนาไปสู ่ PCC เมือ่ มีความพร้อมตามองค์ ประกอบ
3S (staff / system + service / structure)

ประชาชน ชุ มชน ได้ รับประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

พชต.

OTOP

พชอ.

พชม.
คกก.พัฒนา
รพ.สต.
คกก.อื่นๆ
ตามบริบท

ผลลัพธ์
FCT
(Family Care Team)

ระดับอาเภอ

ระดับตาบล

ระดับชุมชน

