สรุปตรวจราชการคณะ 4
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
ว ันที่ 19 – 21 กุมภาพ ันธ์ 2561

ร้อยละของคณะกรรมการพ ัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ
ระด ับอาเภอ (พชอ.) ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ (ร้อยละ 50)

คณะกรรมการพ ัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ระด ับอาเภอ (พชอ.)
สถานการณ์

-

-

ผลการดาเนินงาน

-

โอกาสพ ัฒนา

ปี 59-60 ดาเนินการ DHB ทุกอาเภอ
ผลประเมิน DHS-PCA ภาพรวม 3.5- 4 คะแนน
ODOP สว่ นใหญ่ คือประเด็น การจัดการขยะ, DHF, บุญปลอดเหล ้า,
NCD, ดูแลผู ้สูงอายุ
ปี 61 ขับเคลือ
่ นนโยบาย 3 ดี Top down โดยผู ้ว่าราชการจังหวัด
และบูรณาการร่วมกันกับ พชอ. Botton up
้
ใชกระบวนการ
DHML
ทุกอาเภอมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ พชอ. ตามร่างระเบียบสานักนายกฯ และ
อยูใ่ นระหว่างคัดเลือกประเด็นปั ญหาพืน
้ ที่
ทุกอาเภอรับทราบประเด็นการขับเคลือ
่ น พชอ.ระดับเขตเรือ
่ ง Smart Kids
ทีมเลขานุการ พชอ. อาเภอละ 4 คน เข ้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพทีม
เลขานุการ พชอ. ณ วสส.อุบลฯ ทุกอาเภอ
ขับเคลือ
่ นงานระบบสุขภาพอาเภอ (DHS) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกอาเภอ
กาหนดธรรมนูญสุขภาพเป็ น PA สสจ. ปี 60 = 15 ตาบล ปี 61 = 12 ตาบล
่ อ
ี (Change to Pro and
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสูม
ื อาชพ
Smart)

- ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานนโยบาย 3 ดี และจัดทาเป็ น
้
รูปแบบเพือ
่ นาไปใชในการขั
บเคลือ
่ นประเด็นปั ญหาอืน
่ ๆ
และขยายผลเป็ นต ้นแบบการเรียนรู ้ในระดับเขต

Primary Care Cluster : PCC
จ ังหว ัดอานาจเจริญ

้ ที่
KPI : ร้อยละของคลินก
ิ หมอครอบคร ัวทีเ่ ปิ ดดาเนินการในพืน
(Primary Care Cluster)
เป้าหมาย ปี 2561 (ร้อยละ 36) สะสม

คลินก
ิ หมอครอบคร ัว (Primary Care Cluster; PCC)
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
แผนการจ ัดตงั้ 10 ปี (ปี 60-69) วางแผนเปิ ด 5 ปี 15 Cluster 39 ทีม
การดาเนินงานปี 60

เปิ ดดาเนินการ 6 ทีม (ผ่านแบบไม่มเี งือ
่ นไข 6 ทีม)

เป้าหมายปี 61

จานวน 13 ทีม (เดิมตัง้ เป้ าไว ้ 10 ทีม) วางแผนเครือข่ายปทุมราชวงศาจะ
จัดตัง้ PCC ครบทัง้ พืน
้ ที่

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561

-

สง่ แพทย์อบรม Short Course 8 คน
พยาบาลอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 16 คน
มีการจัดเตรียมโครงสร ้างเพือ
่ รองรับการจัดตัง้ PCC ครอบคลุม
ทุกอาเภอ

-

ึ ษาต่อด ้านเวช
เพิม
่ การ Motivation ระดับจังหวัดเพือ
่ จูงใจในการศก
ศาสตร์ครอบครัวทัง้ Full course / short course

โอกาสพ ัฒนา

แผนจ ัดตงคลิ
ั้
นก
ิ หมอครอบคร ัว (Primary Care Cluster; PCC)
จ ังหว ัดอานาจเจริญ ปี งบประมาณ 2560 -2569
ปชก. 138,478 คน
5 Cluster (15 ทีม)
1. PCC ศูนย์แพทย์
โนนหนามแท่ง (3 ทีม)
เปิ ด 2 ทีม
2. PCC ศสม.อานาจเจริญ
(3 ทีม)
3. PCC สอน.ปลาค ้าว
(3ทีม)
4. PCC ไก่คา (3 ทีม)
5. PCC โนนโพธิ์ (3 ทีม)

ปชก. 40,866 คน
1 Cluster (3 ทีม)

PCC รพ.เสนางคนิคม
(3 ทีม)

1. PCC โคกเจริญ (2 ทีม)
2. PCC คาเดือย (2 ทีม)

1.

ปชก. 48,011 คน
2 Cluster (5 ทีม)

PCC รพ.ปทุมราชวงศา
(3 ทีม)
2. PCC นาป่ าแซง (2 ทีม)
เปิ ดดาเนินการ 1 ทีม คือ
PCC รพ.ปทุมราชวงศา

ปชก. 49,979 คน
2 Cluster (5 ทีม)

1. PCC รัตนวารี (3 ทีม)
2. PCC โพนเมืองน ้อย
(2 ทีม)

ปชก. 29,133 คน
1 Cluster (3 ทีม)

PCC PCU รพ.พนา (3 ทีม)

ปชก. 39,357 คน
2 Cluster (4 ทีม)

1. PCC รพ.ลืออานาจ
(2 ทีม)
2. PCC ดงบัง (2 ทีม)

ปชก. 43,268 คน
2 Cluster (4 ทีม)

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

่ เสริมสุขภาพ
การพ ัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสง
ตาบล (รพ.สต.ติดดาว)
ร้อยละ 25 (สะสม)

การพ ัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
สถานการณ์

รพ.สต.ทัง้ หมด 77 แห่ง ผ่านการประเมินปี 60
จานวน 15 แห่ง คิดเป็ นร ้อยละ 19.48

เป้าหมายการพ ัฒนา
ปี 61

-

จานวน 19 แห่ง คิดเป็ นร ้อยละสะสม 44.15
อาเภอเสนางคนิคม กาหนด PA ประเมิน 6 แห่ง

ผลการดาเนินงาน

-

ี้ จงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ทุกอาเภอ
มีการประชุมชแ
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ
และจังหวัด
รพ.สต.ทุกแห่งอยูร่ ะหว่างการประเมินตนเองตามเกณฑ์(ปรับปรุงปี 61)

-

โอกาสพ ัฒนา

- การประเมินเน ้นการพัฒนาและเสริมพลัง มากกว่าการประกวด
- ปรับเปลีย
่ นทัศนคติและมุมมองทีม
่ ต
ี อ
่ ดาเนินงาน รพ.สต.
ติดดาวให ้เป็ นงานประจาทีท
่ าควบคูไ่ ปกับงานบริการหรืองาน
อืน
่ ๆ

