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รอ้ยละของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติ
ระดบัอ าเภอ (พชอ.) ทีม่คีณุภาพ (รอ้ยละ 50) 



คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

สถานการณ์ - ปี 59-60 ด าเนนิการ DHB  ทกุอ าเภอ  
- ผลประเมนิ DHS-PCA  ภาพรวม 3.5- 4 คะแนน 
- ODOP สว่นใหญ ่คอืประเด็น การจัดการขยะ, DHF, บญุปลอดเหลา้, 

NCD,  ดแูลผูส้งูอาย ุ  
- ปี 61 ขับเคลือ่นนโยบาย 3 ด ีTop down โดยผูว้า่ราชการจังหวัด     
และบรูณาการรว่มกนักบั พชอ. Botton up  

- ใชก้ระบวนการ DHML  

ผลการด าเนนิงาน - ทกุอ าเภอมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ พชอ. ตามรา่งระเบยีบส านักนายกฯ และ
อยูใ่นระหวา่งคัดเลอืกประเด็นปัญหาพืน้ที ่

- ทกุอ าเภอรับทราบประเด็นการขับเคลือ่น พชอ.ระดับเขตเรือ่ง Smart Kids 
- ทมีเลขานุการ พชอ. อ าเภอละ 4 คน เขา้รว่มอบรมพัฒนาศักยภาพทมี

เลขานุการ พชอ. ณ วสส.อบุลฯ ทกุอ าเภอ 
- ขับเคลือ่นงานระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS) รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยทกุอ าเภอ 
- ก าหนดธรรมนูญสขุภาพเป็น PA สสจ. ปี 60 = 15 ต าบล ปี 61 = 12 ต าบล  
- การพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสขุสูม่อือาชพี (Change to Pro and 

Smart) 

โอกาสพฒันา - ถอดบทเรยีนจากการด าเนนิงานนโยบาย 3 ด ีและจัดท าเป็น
รปูแบบเพือ่น าไปใชใ้นการขบัเคลือ่นประเด็นปัญหาอืน่ๆ             
และขยายผลเป็นตน้แบบการเรยีนรูใ้นระดบัเขต 



KPI : รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครวัทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที ่
 (Primary Care Cluster)  

เป้าหมาย ปี 2561 (รอ้ยละ 36) สะสม 

      Primary Care Cluster : PCC 
    จงัหวดัอ านาจเจรญิ 



คลนิกิหมอครอบครวั (Primary Care Cluster; PCC)  
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

การด าเนนิงานปี 60 เปิดด าเนนิการ 6 ทมี (ผา่นแบบไมม่เีงือ่นไข 6 ทมี)  
      
 

แผนการจดัต ัง้ 10 ปี (ปี 60-69) วางแผนเปิด 5 ปี 15 Cluster 39 ทมี 

ผลการด าเนนิงาน
ปี 2561 

จ านวน 13 ทมี (เดมิตัง้เป้าไว ้10 ทมี) วางแผนเครอืขา่ยปทมุราชวงศาจะ
จัดตัง้ PCC ครบทัง้พืน้ที ่

เป้าหมายปี 61 

- สง่แพทยอ์บรม Short Course 8 คน 
- พยาบาลอบรมหลักสตูรเวชศาสตรค์รอบครัว 16 คน 
- มกีารจัดเตรยีมโครงสรา้งเพือ่รองรับการจัดตัง้ PCC ครอบคลมุ      
ทกุอ าเภอ 

โอกาสพฒันา - เพิม่การ Motivation ระดับจังหวดัเพือ่จงูใจในการศกึษาตอ่ดา้นเวช
ศาสตรค์รอบครัวทัง้ Full course / short course  



แผนจดัต ัง้คลนิกิหมอครอบครวั (Primary Care Cluster; PCC) 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ ปีงบประมาณ 2560 -2569 

 ปชก. 138,478 คน  

5 Cluster (15 ทมี) 
1. PCC ศนูยแ์พทย ์
     โนนหนามแทง่ (3 ทมี) 
     เปิด 2 ทมี 
2. PCC ศสม.อ านาจเจรญิ 
    (3 ทมี) 
3. PCC สอน.ปลาคา้ว 
   (3ทมี) 
4. PCC ไกค่ า (3 ทมี) 
5. PCC โนนโพธิ ์(3 ทมี) 

 ปชก. 43,268 คน  
2 Cluster (4 ทมี) 

1. PCC โคกเจรญิ (2 ทมี) 
2. PCC ค าเดอืย (2 ทมี) 

 ปชก. 48,011 คน  
2 Cluster (5 ทมี) 

1. PCC รพ.ปทมุราชวงศา   
(3 ทมี) 

2. PCC นาป่าแซง (2 ทมี)

เปิดด าเนนิการ 1 ทมี คอื 
PCC รพ.ปทมุราชวงศา 

 

 ปชก. 40,866 คน  
1 Cluster (3 ทมี) 
PCC รพ.เสนางคนคิม  

(3 ทมี) 

 ปชก. 29,133 คน  
1 Cluster (3 ทมี) 

PCC PCU รพ.พนา (3 ทมี) 

 ปชก. 49,979 คน  
2 Cluster (5 ทมี) 

1. PCC รัตนวาร ี(3 ทมี) 
2. PCC โพนเมอืงนอ้ย  
    (2 ทมี) 

 ปชก. 39,357 คน  
2 Cluster (4 ทมี) 

1. PCC รพ.ลอือ านาจ         
    (2 ทมี) 
2. PCC ดงบงั (2 ทมี) 

 ปชก.รวม 389,092 คน  
15 Cluster (39 ทมี) 



การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล (รพ.สต.ตดิดาว)  
รอ้ยละ 25 (สะสม) 



การพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว 

สถานการณ์   รพ.สต.ทัง้หมด 77 แหง่ ผา่นการประเมนิปี 60  
จ านวน 15 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 19.48   

เป้าหมายการพฒันา 
ปี 61 

- มกีารประชมุชีแ้จงเกณฑ ์รพ.สต.ตดิดาว ทกุอ าเภอ    
- มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิพัฒนา รพ.สต.ตดิดาว ระดับอ าเภอ 
และจังหวดั                                                   

- รพ.สต.ทกุแหง่อยูร่ะหวา่งการประเมนิตนเองตามเกณฑ(์ปรับปรงุปี61) 

    
  

ผลการด าเนนิงาน 

- จ านวน 19 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละสะสม 44.15 
- อ าเภอเสนางคนคิม ก าหนด PA ประเมนิ 6 แหง่  

โอกาสพฒันา - การประเมนิเนน้การพัฒนาและเสรมิพลงั มากกวา่การประกวด  
- ปรับเปลีย่นทัศนคตแิละมมุมองทีม่ตีอ่ด าเนนิงาน รพ.สต.     
ตดิดาวใหเ้ป็นงานประจ าทีท่ าควบคูไ่ปกับงานบรกิารหรอืงาน
อืน่ๆ  




