
หัวข้อ สถานการณ์ ปี 2561 เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ปี 62

มีคณะกรรมการ พชอ. 
จ านวน  88 อ าเภอ 

ร้อยละ 60 ของอ าเภอ มีคณะกรรมการ พชอ. 
ที่มีคุณภาพ

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 5 ดี
จ านวน  517 แห่ง

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ระดับ “3 ดาว” 100 % 
ระดับ “5 ดาว 5 ดี”  ยอดสะสม 60 % 

จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
จ านวน  68 ทีม 

จ านวน PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่
ยอดสะสม 68 ทีม
จัดตั้งทีมใหม่ 37  ทีม

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ(Primary Health Care)



 ทกุอ ำเภอในเขตสขุภำพที ่9

- ทบทวนค ำสัง่และแตง่ตัง้คณะกรรมกำร พชอ. 

- มปีระเด็นกำรพัฒนำคณุภำพชวีติครบ 2 ประเด็น

และอยูใ่นระหวำ่งจัดท ำแผนแกไ้ขปัญหำคณุภำพชวีติ

1. กลุ่มวัย : เด็ก (1,000 วัน)
: LTC, aging

2. ยาเสพติด : To be No.1
: Smoke 
: Alcohol

3. Env : ขยะ 
4. RTI

ภาพรวมเขต



 การสนับสนุนและการบรหิารจัดการทั้งในและนอกระบบ

 การจัดท าแผนแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่

 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุน (สป./สสส.) 

 ผลการเยี่ยมเสรมิพลัง

 วัดผลการด าเนินงานอ าเภอละ 1 เรื่อง (input, process, output, outcome)

 สรุปบทเรียนการพฒันาคุณภาพชวีิต

 มองหาทุนมนุษย์ ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สามารถมอง 
ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

 วัดความร่วมมือของคณะกรรมการ พชอ.
 ความร่วมมือที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
 ระดับความร่วมมือที่สามารถน าแนวคิด พชอ. ไปใช้ในประเด็นอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ

Next step 

ข้อเสนอแนะ





 ค้นหาหมอที่มีศักยภาพและมีใจรักในพื้นที่เข้าอบรม short  course FM  
 เติมเต็มทีมสหวิชาชีพทั้งปริมาณและคุณภาพ เช่น เภสัช ,ทันต,กายภาพ
 พัฒนาระบบสารสนเทศ  App ส าหรับคลินิกหมอครอบครัว (PCC Link)
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวฯ เขต/จังหวัด
 ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว ครั้งที่ 2/62 ตามเกณฑ์ 3 S 
 พื้นที่ต้นแบบ PCC ระดับเขต/จังหวัด 

Next step 

ข้อเสนอแนะ

 บทบาทของแพทย์ FM และการท างานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ รวมถึงการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน
 ติดตามผลลัพธ์การดูแล Long Term Care 



 ทุกจังหวัดมีการแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงอ าเภอละ 1 ทีม 
และมีทีมประเมินระดับจังหวัด

 มีการจัดอบรมครู ข ระดับเขตสุขภาพ 11 มีนาคม 2562

จังหวัด
รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
5 ดาว ปี 61 (สะสม)

ร้อยละ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์ 5 ดาว (สะสม)

จ านวน รพ.สต. ทีร่อ
ประเมิน ปี 62 (แห่ง)

นครราชสีมา 138/347 40 119

ชัยภูมิ 68/167 41 50

บุรีรัมย์ 171/227 75 56

สุรินทร์ 140/214 65 30

รวม 517/955 54 255

ปี 2561 จ.นครราชสมีา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100



 สร้างระบบการประเมิน รพ.สต. ติดดาว  ที่มีประสิทธิภาพ มีทีมประเมินอ าเภอละ 1 ทีม
มีการประเมินไขว้ พัฒนาทีมประเมินให้มีมาตรฐานเดียวกัน

 ระบบสนับสนุนของ สสจ. กับ รพช. 
 การจัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. ไปพร้อมกับ รพ.สต. ติดดาว

Next step 

ข้อเสนอแนะ

 รพ.สต.ประเมินตนเอง ผ่าน gishealth/pcu
 ครู ข. และทีมพ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน าและสนับสนุนเพื่อรองรับการประเมิน 
 ประเมินรับรอง รพ.สต.เป้าหมาย ตามเกณฑ์ 5 ดาว 5 ดี 
 รพ.สต.ต้นแบบ (the best) ระดับจังหวัด




