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ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ทีม่ ีคุณภาพ (น้าหนัก 2.5 คะแนน)
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัด
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์
เป้าหมาย

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
5. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
2. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เชิงปริมาณ
อาเภอ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) ที่มีคุณภาพ
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของ
หน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็น
การประจา ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียง
กัน และให้ มีการบริ ห ารจั ดการ การใช้ทรัพยากรร่ว มกัน โดยเป็นการพัฒ นาต่อเนื่องจาก
นโยบายหมอประจ าครอบครั ว ซึ่ ง ได้ จั ด ที ม หมอครอบครั ว 1 ที ม ให้ ก ารดู แ ลประชาชน
ประมาณ 10,000 คน + 20% ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาล
วิช าชี พ /พยาบาลเวชปฏิบั ติ 4 คน ทัน ตาภิ บ าล 1 คน เจ้ าพนัก งานเภสั ช กรรม 1 คน
นั ก วิช าการสาธารณสุ ข /เจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข 4 คน แพทย์แ ผนไทย 1 คน รวมที ม
ให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพื้นที่ของอาเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary
care Cluster: PCC) 1 Cluster เพิ่มบุคลากรเพื่อดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์
1 คน เภสั ช กร 1 คน และนั ก กายภาพบ าบั ด 1 คน (ทั้ ง นี้ ต าแหน่ ง ส าหรั บ พยาบาล/
นักวิชาการสาธารณสุข ในปี 2561 อาจเริ่มต้นที่ 50%)
พื้นที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary care Cluster: PCC) หมายถึง จานวนทีมที่
ดาเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ตามแผนจัดตั้งคลินิก
หมอครอบครัว 10 ปี
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
9 ทีม

วัตถุประสงค์

ประชากร

สะสม 16 ทีม

สะสม 20 ทีม

-

เพือ่ ให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม
จานวนคลินิกหมอครอบครัวที่ รพท./รพช./รพ.สต.ดาเนินการ เป้าหมายสะสม 20 ทีม
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กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ รายงานการลงทะเบียน PCC
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล สานักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ชื่อตัวชี้วัด
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑ์การให้
คะแนน

วิธีการ
ประเมินผล
เอกสาร
สนับสนุน
รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
A = จานวนคลินิกหมอครอบครัวที่ รพท./รพช./รพ.สต.ดาเนินการ
B = จานวนทีมบริการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย ปี 2570 จานวน 40 ทีม
รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 6 , 12 เดือน )
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ 2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน
1.มีการประชุมทบทวนแผนจัดตั้ง PCC 10 ปี ระดับอาเภอ = 1 คะแนน
2.มีการจัดตั้ง PCC ตามเป้าหมาย = 1 คะแนน
3.PCC /เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดาเนินการแล้ว ขึ้นทะเบียนประชากรในเขต
รับผิดชอบ (Register Pop.) ร้อยละ 50 (รอบ 2 =ร้อยละ 100) ของเป้าหมายที่จังหวัด/
เขตสุขภาพที่ 10 กาหนด = 1 คะแนน
4. PCC /เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับ อสม.มีการประชาสัมพันธ์แนะนา
ป้าย/สติกเกอร์ทีมหมอครอบครัวและService packet ให้กับ ปชช.ในครอบครัว
ที่ได้รับการ Register Pop. ร้อยละ 50 (รอบ 2 =ร้อยละ 100) ของเป้าหมายที่จังหวัด/
เขตสุขภาพที่ 10 กาหนด = 1 คะแนน
5. PCC /เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทีเ่ ปิดดาเนินการ นาเสนอ case ประทับใจ/
ผลการดูแลผู้ป่วย/ครอบครัว อย่างน้อย 1 case/รพ.สต. = 1 คะแนน
1.ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน PCC
2.นิเทศ/ประเมิน การดาเนินงาน
คู่มือแนวทางการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว สาหรับหน่วยบริการ
Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
16 ทีม
จานวน
7
9
16
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
นายประวุฒิ พุทธขิน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน 0-4552-3250 ต่อ 304
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ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

นายประวุฒิ พุทธขิน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน 0-4552-3250 ต่อ 304
E-mail: hrdamnat1@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

