
Primary Care Cluster: PCC

รพ.สต. ทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ 
รพ.สต.ตดิดาว

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ 
(พชอ.)
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เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 นายกรฐัมนตรไีดล้งนามในระเบียบส านกั

นายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัพ้ืนท่ี พ.ศ.2561

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาฉบบัประกาศและงานทัว่ไปเลม่ 35 ตอนพิเศษ 54 ง

- ผูว้่าฯ และ พมจ.เป็นที่ปรึกษา พชอ.

- แตง่ตัง้ คกก.พชอ. นายอ าเภอลงนาม แลว้เสร็จภายใน 60 วนั หลงับงัคบัใช(้ 8 พค.60)

ภาครฐั ไมเ่กิน 6 คน ,เอกชน ไมเ่กิน 6 คน  ,ประชาชน ไมเ่กิน 7 คน 

สสอ.เป็น เลขานกุาร นายอ าเภอแตง่ตัง้ ผช.เลขาฯ ไมเ่กิน 2 คน 

ที่ปรึกษาพิเศษ พชอ.แตง่ตัง้เพิ่มเตมิได ้โดยมต ิพชอ.

- พิจารณาแตง่ตัง้ พฒันาการอ าเภอ และปลดัอ าเภออาวโุส ร่วมเป็น คกก.ได้

- หนงัสือจาก มท.ถึง นายอ าเภอ และหนว่ยงานในสงักดัขบัเคลื่อน พชอ.

ตวัชีว้ดั: คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) 
ทีม่คีณุภาพ รอ้ยละ 50

3



1. พฒันาศกัยภาพบทบาท คกก.พชอ.
- การแตง่ตัง้ คกก. พชอ.  
- เสรมิสรา้งศกัยภาพ  คกก.พชอ. (สบช./เขต 9 ) 2 รุน่  
- โครงการพัฒนา สสอ./ผช.สสอ. Smart Leader 20 คน 

2. ขบัเคลือ่นประเด็นคณุภาพชวีติ
- ประเด็นรว่มระดบัเขต  : ขยะ/สิง่แวดลอ้ม  เชือ่มโยงกบัปัญหา สธ.
- ประเด็นปัญหาพืน้ที ่อยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง เชน่ มหศัจรรย1์,000วัน RTI
ขยะสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

3. สรา้งความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ย 
- สรา้งแรงบนัดาลใจ เชือ่มโยงขอ้มลู เรยีนรู ้พัฒนาตอ่เนือ่ง
- ก าหนดนโยบายสาธารณะ  ธรรมนูญสขุภาพ   

4. สรา้งขวญัก าลงัใจ 
- เยีย่มเสรมิพลงั คกก.พชอ. ประเมนิผลลพัธ ์UCCARE
- จัดเวทชีืน่ชม มอบเกยีรตบิตัรชืน่ชม  HA National  Forum 

ผลการด าเนนิงาน

อ าเภอสง่ส าเนาค าส ัง่ คกก.พชอ. โดน นายอ าเภอลงนาม ( ณ  23 เม.ย. 61)

นม. ชย. บร. สร. รวม

32/15 16/- 23/16 17/10 88/39
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Next step 
1. ใหท้กุจงัหวดัด าเนนิการจดัท าค าส ัง่แตง่ต ัง้ 

คกก.พชอ. โดยนายอ าเภอลงนาม              
(ภายใน 8 พ.ค.) 

2. บรูณาการรว่มกบัโครงการไทยนยิมย ัง่ยนื               
โดยมพีฒันาการอ าเภอและปลดัอาวโุสรว่มดว้ย

3. คนืขอ้มลูประเด็นปญัหาส าคญัของพืน้ที ่               
ก าหนดประเด็นแกไ้ขปญัหาในการพฒันา    
คณุภาพชวีติ และน าแผนลงสูก่ารปฏบิตั ิ

4. สรา้งกลไกคณะกรรมการ                                       
พชต./ธรรมนญูสขุภาพ

5. ควรมกีารสือ่สาร/ถา่ยทอดนโยบาย หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งภาคเีครอืขา่ยอยา่งชดัเจน/รวดเร็ว 
เพือ่ประสทิธภิาพ 5
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ตวัชีว้ดั: รอ้ยละ 90 ของคลนิกิหมอครอบครวั
(Primary Care Cluster) เป้าหมาย ทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที่

เกณฑค์ณุภาพ PCC เขตสขุภาพที ่9 
1. ไมใ่ช ่Extended OPD  
2. ท างานแบบองคร์วม(Holistic Care)  โดยแพทย์ FM ปฏบิัตงิาน 4 วนั/wk
3. ท างานรว่มกบัสหวชิาชพี

แผนการจัดตัง้ PCC เขต 9 ปี 61 

เขต
9 

จ านวน
ทมี

FM
รอ้ย
ละ

ปรับแผนเขต
9 (2 เม.ย.)

ทบทวน
สปค.

(8เม.ย.)

แพทยป์ฏบิตังิาน
4 วนั/wk

(ไตรมาศ1,2)

นม. 27 25 92 28 24 17

ชย. 7 6 86 8 6 4

บร. 9 7 78 9 8 4

สร. 9 9 100 7 5 3

รวม 52 47 90 52 43 28
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ผลการด าเนนิงาน  PCC เขต 9 ปี 59- 61 
เขต9

ปี 59 ปี 60
ปี 61

เป้าหมาย เปิด รอ้ยละ
นม. 3 10/9 24 17 70.83
ชย. - 4/3 6 4 66.67
บร. 3 7/7 8 4 50.00
สร. - 7/6 5 3 60.00
รวม 6 28/25 43 28 65.12

การพฒันาก าลงัคน PCC เขต 9 ปี 61 
เขต 9

แพทย์
Short course

Familynurse เภสชัฯุชมุชน นักกายฯชมุชน

นม. 12 13 2 2
ชย. - 7 1 2
บร. 12 9 - 2
สร. 4 8 2 2
รวม 28 37 5 8
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Next step 

1. ประเมนิ PCC ตามเกณฑค์ณุภาพ และ
ลงทะเบยีนรอบ เม.ย.

2. พฒันา PCC เขตเมอืงใหไ้ดต้ามเกณฑค์ณุภาพ
เพือ่ใหป้ระชาชน เขตเมอืงเขา้ถงึบรกิารได้
อยา่งคลอบคลมุ

3. พฒันาศนูยเ์รยีนรูเ้พือ่พฒันา FM ระดบัเขต 

4. สง่เสรมิใหแ้พทย ์ODOT หรอื 
CPIRD สมคัรเขา้เรยีน short course หรอื 
In-service training
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ตวัชีว้ดั : รอ้ยละ 30 ของ รพ.สต. ในแตล่ะอ าเภอทีผ่า่นเกณฑ์
ระดบัการพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว

ปี       
พ.ศ.

จ านวน รพ.สต.ตดิดาว (รอ้ยละสะสม) รวม

นม. ชย. บร. สร.

60 35 (10) 18 (10) 41 (18) 51 (24) 145 (15)

61 137 (39) 67 (40) 116 (51) 147 (69) 467 (49)

62 228 (65) 109 (65) 175 ( 77) 170 (80) 682 (71)

63 306 (88) 151 (90) 227 (100) 190 (90) 874 (91)

64 347 (100) 167 (100) - 211 (100) 952 (100)

แผนการพฒันา รพ.สต.ตดิดาว เขต 9 ปี 60 - 64

3.รพ.สต. ผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว
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ผลการด าเนนิงาน

1.พฒันาคณะท างานทกุระดบั

- อบรม คร ูก./คร ูข.  และจัดท าคูม่อืการประเมนิ รพ.สต.ตดิดาว เขต 9 ปี 61
- แตง่ตัง้ คกก. ทมีประเมนิ

2. สือ่สารชีแ้จงแผนพฒันาคณุภาพ
- ชีแ้จงประเมนิทมีพีเ่ลีย้งระดบัอ าเภอ เพือ่ทบทวนเกณฑ ์รพ.สต. ปี 61 
- พัฒนาคณุภาพ รพ.สต.โดยการสนับสนุนจาก CUP เชน่ ได ้  เชน่ LAB IC  เภสชั

3. พฒันาฐานขอ้มลู/ตดิตามประเมนิผล 
- รพ.สต.ประเมนิตนเอง จัดท าฐานขอ้มลูทรัพยากร และผลการประเมนิคณุภาพ

จ านวนทมีออกประเมนิ รพ.สต. ตดิดาว

นม. ชย. บร. สร. รวม

ม.ีค.–ส.ค. 
(22 ทมี)

ม.ีค.–ก.ค. 
(6 ทมี)

ก.พ.
(23 ทมี)

พ.ค.  
(17 ทมี)

68 ทมี

: เริม่ออกประเมนิ รพ.สต.ตดิดาวแลว้  นครราชสมีา 7 แหง่,บรุรัีมย ์17 แหง่ 12



1. ควรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั รพ.สต.ตดิดาว

2. รพ.สต. ควรประเมนิตนเอง เพือ่หาสว่นขาด
และน าไปสูก่ารวางแผนพฒันา และ จดัการ
อยา่งเป็นระบบ 

3. เสรมิสรา้งความเขา้ใจและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เพือ่ใหท้มีประเมนิมมีาตรฐานเดยีวกนั

4. เนน้การประเมนิแบบเยีย่มเสรมิพลงั

Next step 
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