คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ
จ.บุรีรัมย์

จ.นครราชสีมา

อ.ตาพระยา

จ.ปราจีนบุรี

อ.เมืองสระแก้ว

• “คนเมืองสระแก้ว
ห่วงใยกัน” (ผู้ป่วย
เรื้อรัง)
• เมืองสระแก้ว
ปลอดขยะ

อ.วัฒนานคร

• ดูแลผู้ปว่ ยติดบ้านติดเตียง)

อ.โคกสูง
ขยะ
ยาเสพติด

• ยาเสพติด
• อาหารปลอดลอดภัย

อ.อรัญประเทศ
• อรัญเมือง
สะอาด
• อาหาร
ปลอดภัย

อ.เขาฉกรรจ์
•
•

Population
547,774

• ขยะ

ขยะ
ผู้ป่วยติดบ้านติด
เตียง

พรมแดน
ไทย-กัมพูชา
165 ก.ม.

50.05%
10.97

คน

49.95%
12.68 13.08
11.8 12.28

ผู้สูงอายุ
2555 2556 2557 2558 2559

อ.วังน้้าเย็น

• -ขยะ -LTC

อ.วังสมบูรณ์
• ขยะ
• LTC
• NCD

อ.คลองหาด
• ขยะ
• NCD

จ.จันทบุรี
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ปี 2559, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล,
สถิติสาธารณสุข 2559 กยผ. สป.สธ.

สระแก้ว ภาคตะวันออก
Life
70.09
expectancy ชาย 71.00
2558-2563 หญิง 77.78 77.23

ประเทศ
73.28
80.01

แต่งตังคณะกรรมการ
้
พชอ.ครบทุกอาเภอ

6ประเด็น: ขยะ(8)-ติดบ้ านติดเตียง(3)-LTC2-NCD(1)-CGT(2)-RTI(1)
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และสร้ างกลไก พัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ(ก.ค.-ส.ค.)
ประชุมสรุ ปบทเรี ยนและทาแผนปรั บปรุ งกระบวนการขับเคลื่อน ปี 62

PA
อาเภอ

ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ ระดับการพัฒนาคุณภาพ
เขาฉกรรจ์ คลองหาด

จานวนรพ.สต.
6
9
เป้าหมายสะสม
3
3
(จน./%)
/50 /33.3
รพ.สต.5 ดาว ปี 1
1
2560(แห่ง)
รพ.สต.5 ดาว ปี 2
2
2561(แห่ง)
รายชื่อรพ.สต. 1.เขา 1.ราชันย์
เป้าหมาย
สามสิบ 2.น้าคา
ปี 2561
2.คลอง
เจริญ

โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว

วัง วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญ
น้าเย็น
ประเทศ

รวม

108

9

15

21

5(2)

6

21

4
/44.4

15
/100

9
/42.86

5
/100

5
/88.3

8
/38.1

4

8

2

1

4

0
4

1.โคกสูง
2.โนน
หมากมุ่น
3.หนอง
ม่วง
4.หนอง
แวง

11

1.มะกอก
2.หนอง
ผักแว่น
3.ทัพไทย
4.ทับทิม
สยาม03

1

3

4

1 แก่งสีเสียด
1.ทุ่งมหา 1.วังใหม่
2 คลองมะละกอ เจริญ
3 ท่ากะบาก
4 คลองผักขม 2.คลอง
จระเข้
5 โคกปี่ฆ้อง
6 บะขมิ้น
7 ท่าแยก
8 บ้านน้าซับเจริญ

4

16

6
58
/37.5 /53.70

4

29

2

29

1.หนองหอย 1.ป่าไร่
2.คลอง 2.บ้านใหม่
มะนาว
หนองไทร
3.ซับนกแก้ว
4.หนองน้า
ใส

-รพ.สต.ประเมินตนเอง รอบที่ 2 ................................................................................ภายในเดือน พ.ค.61
-ทีมคุณภาพ CUP ประเมินรพ.สต.ในเครือข่ายทุกแห่ง................................................ภายในเดือน มิ.ย.61
-ทีมคุณภาพจังหวัด ประเมิน รพ.สต.ติดดาวทุกแห่ง.........ภายในเดือน ก.ค.61

กิจกรรมสนับสนุน
- พัฒนาศักยภาพทีมนาการพัฒนาOTOP(เมย.61/3-4ก.ค.) /ประกวดพื้นที่และนวัตกรรมการจัดการOTOP(ส.ค.61)
- จว.พัฒนาทีมพี่เลี้ยง จว./อาเภอ......30พค. 2561
- ประชุมถอดบทเรียนการใช้Thai COC ของ FCT ปรับปรุงระบบ ลง รพ.สต. สรุปผลงานเสนอเวทีประชุมวิชาการ
- เตรียมทีมประเมินจว.18 มิย.61 และลงซ้อมประเมินหน้างาน 13 ก.ค.61

PA

การตรวจราชการและก
าคัญปี 2561
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครั
วที่เากัปิดบติดดตามนโยบายส
าเนินการในพื
้นที่ (Primary Care Cluster)
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ

สถานการณ์
จังหวัดสระแก้วมี ประชากรทั้งสิ้น 547,774
คน 9 อาเภอ ประชากรทั้งสิ้น โรงพยาบาล 9 แห่ง
• ขั้นที่ 1 กาหนดจุดที่ตั้ง PCC ให้ครอบคลุมประชากร ทั้งสิ้น
547,774 คน จังหวัดสระแก้ว (19PCC 58 FCT)
• ขั้นที่ 2 พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
• ปี 2560 ผ่าน 5 ดาว จานวน 29 แห่ง
• ปี 2561 เป้าหมาย 5 ดาว จานวน 29 แห่ง
• ขั้นที่ 3 เพิ่มบริการ Extended OPD ณ จุดกาหนดเป็น
PCC โดยจะเปิด Extended OPD 12 แห่ง ทุกอาเภอ ในปี
2561 อย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง
• ขั้นที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดบริการ

ผลการดาเนินงาน

แผนการจัดตั้ง เปิด ปี
อาเภอ
PCC ปี 60- 60
64
(ทีม)
เขาฉกรรจ์
5
เมือง
11
3
โคกสูง
2
คลองหาด
3
ตาพระยา
1
วังน้าเย็น
4
วังสมบูรณ์
3
วัฒนานคร
6
อรัญประเทศ
4
1
39
4
รวม

- ปี 61 PCC ได้รับ งปม.สนับสนุนทั้ง 4 ทีม
-รพร.ได้รับทีมละ 70000 บาท ( 2 ทีม) ,ทีมละ 210000 บาท(1 ทีม)
เน้นคุณภาพการดูแล
-อรัญฯ ได้รับทีมละ 70000 บาท (1 ทีม)
ต่อเนื่อง
- ยกเลิกPAและเป้าหมายเดิม เน้นพัฒนา PCC ในเขตเมืองพร้อมทาได้จริง

ปี2561

รวม

-

3

-

1

4
-เยี่ยม PCC 8 มิ.ย .61
-ส่งเสริมการใช้ Thai COC
-สรุปรูปแบบนาเสนอเวทีวิชาการ

โครง
สร้ าง

สรุปการเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
ตาบลสระแก้ว
• ตั้งอยู่ที่ ศสม.ตาบลสระแก้ว ได้รับการสนุน งบก่อสร้างอาคารอาคาร คสล. 2 ชั้น (กาลัง
โอกาสพัฒนา
ก่อสร้าง) รับผิดชอบประชากร 35,435 คน ประกอบด้วย ทีมหมอครอบครัว 3 ทีม โดย
ทั้ง 3 ทีม ปฏิบัติงาน รวมกันอยู่ที่เดียว ทีมที่ 1 รับผิดชอบประชากร 11,940 คน ทีมที่
2 รับผิดชอบประชากร 11,709 คน และทีมที่ 3 รับผิดชอบประชากร 11,786 คน

บุคลากร
• มีตามเกณฑ์ขั้นต่าของ : ต่อทีม แพทย์เวชศาสตร์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ปฏิบัติงานประจา
ได้ 1 คน เสริม อีก 1 คน นักวิชาการ 2 คน บุคลากรเสริม เภสัช แพทย์แผนไทย ทันตาภิบาล

การจัดบริการ
•
•
•
•

เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ ประจาทุกทาการวัน 1 คน สัปดาห์ละ 2 วัน 2 คน
มีระบบข้อมูล และการจัดบริการ ใช้โปแกรม Hos XP / ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับโรงพยาบาล
บริการ OPD ผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 72 คน , เภสัชกรรม , ทันตกรรม , แผนไทน , WCC
ออกเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัวทีมใหญ่ และชุดเล็ก

ระบบส่ งต่ อ การสื่ อสาร
• Thai Refer Line group
• ยังไม่เชื่อม Thai COC

ระบบการเงิน บัญชี
• บริหารจัดการในภาพรวมร่วมกับแม่ข่าย
• ได้รบั งบสนับสนุน 350000 บาท

ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
• Unit ทันตกรรม 1 ยูนิต EKG 1 เครื่อง Cluster Ultra Sound 1 เครื่อง / luster
Tablet / Smart phone
• ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์เพิ่ม 14 รายการ รวมรถยนต์ ขนาด 1 ตัน 1 คัน

• ระบบข้อมูล ให้วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน แยก
เฉพาะ หน่วยบริการที่เป็นคลินกิ หมอครอบครัว
เพื่อใช้ติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผล
การดาเนินงาน
• วิเคราะห์ผลการการจัดบริการ หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว ตามสภาพปัญหา รายกลุ่มวัย
• การใช้โปรแกรม Thai COC ส่งต่อและเชื่อมต่อ
ข้อมูลดูแลต่อเนื่อง ขอให้ดาเนินการ เชื่อม ต่อ
ข้อมูลของ PCC เข้าสู่ระบบ Cloud อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ใช้โปรแกรมได้ และมี
Username Password
• การดาเนินงาน ในการจัดบริการ สามารถบูรณา
การ กับการจัดบริการของโรงพยบาลแม่ข่ายได้
• จัดทาแผนการใช้งบปะมาณที่ได้รับการสนับสนุน 350,000 บาท
• ติดตาม ครุภัณฑ์ 14 รายการที่ได้รับการ
สนับสนุน

โครงสร้ าง

สรุปการเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
ตาบลอรัญประเทศ
โอกาสพัฒนา

• ตั้งอยู่ที่ ศสม. มีอาคารเป็นของตนเอง ใช้พื้นที่ของเทศบาล
• รับผิดชอบประชากร 12,438 คน

บุคลากร
• มีตามเกณฑ์ขั้นต่าของ PCC แพทย์เวชศาสตร์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ปฏิบัติงาน
ประจาได้ 1 คน เสริม อีก 1 คน นักวิชาการ 2 คน เภสัช 1 คน จนท.บันทึกข้อมูล 1
คน(1ทีม)

การจัดบริการ
•
•
•
•

เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ ประจาทุกทาการวัน 1 คน (ตรวจครึ่งวัน)
มีระบบข้อมูล และการจัดบริการ ใช้โปแกรม Hos XP ฐานข้อมูลเดียวกับแม่ข่าย
มีการเยี่ยวบ้าน โดย พยาบาล แต่ขาดการสนับสนุนรถเยี่ยมบ้าน
บริการ OPD ผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 40 คน , เภสัชกรรม

ระบบส่ งต่ อ การสื่ อสาร
• Thai Refer Line group - ขาดการสนับสนุนระบบส่งต่อไปแม่ข่าย
• ยังไม่เชื่อมThai COC

ระบบการเงิน บัญชี
• บริหารจัดการในภาพรวมร่วมกับแม่ข่าย
• ได้รบั งบสนับสนุ 70,000 บาท (ยังไม่ทาแผนรองรับงบประมาณ)

ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
• ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์เพิ่ม 14 รายการ รวมรถยนต์ ขนาด 1 ตัน 1 คัน

• ระบบข้อมูล ให้วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน แยก
เฉพาะ หน่วยบริการที่เป็นคลินกิ หมอครอบครัว
เพื่อใช้ติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผล
การดาเนินงาน
• การจัดบริการ หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ควรมี
วิเคราะห์ผลงานที่เกิดขึ้นที่แตกต่างจากเดิม
วิเคราะห์จัดบริการ ตามสภาพปัญหา รายกลุ่มวัย
• การใช้โปรแกรม ThaiCOC ส่งต่อและเชื่อมต่อ
ข้อมูลดูแลต่อเนื่อง ขอให้ดาเนินการ เชื่อม ต่อ
ข้อมูลของ PCC เข้าสู่ระบบ Cloud อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ใช้โปรแกรมได้ และมี
Username Password
• การดาเนินงาน ในการจัดบริการ สามารถบูรณา
การ กับการจัดบริการของโรงพยบาลแม่ข่ายได้
• จัดทาแผนการใช้งบปะมาณที่ได้รับการสนับสนุน
70,000 บาท
• ติดตาม ครุภัณฑ์ 14 รายการที่ได้รับการ
สนับสนุน รวม รถยนต์ 1 รายการ

KPI

ร้ อยละการส่งต่ากั
อผูบ้ ปติ่ ดวยนอกเขตสุ
ขภาพลดลง
การตรวจราชการและก
ตามนโยบายสาคั
ญปี 2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ

สถานการณ์

การส่งต่อ ผู้ป่วย 4 สาขาหลัก นอกเขตสุขภาพ เปรียบ ปี 2560 และ 2561

จังหวัดสระแก้วมี ประชากรทั้งสิ้น 547,774คน 9
อาเภอ ประชากรทั้งสิ้น โรงพยาบาล 9 แห่ง รพท. 2
แห่ง รพช. 7 แห่ง
•
•

มีคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นศูนย์ประสานการ
ส่งต่อระดับจังหวัด เป็นแม่ข่าย คัดกรองประสานการส่งต่อ
• พัฒนาระบบข้อมูลการส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer
ใช้ 100%
• พัฒนาระบบการส่งต่อตามเกณฑ์ ER คุณภาพ
• พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบเครือข่าย โดย
เชื่อมโยงกับ service Plan
• จัดทารายงานการส่ง
•
•
•

ผู้ป่วยสาขา

สาขาโรคหัวใจ
สาขาทารกแรกเกิด
สาขาโรคมะเร็ง
สาขาอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
รวม

ส่งต่อออกนอกเขต 4 สาขา ปี 2561 ส่งต่อออกนอกเขต 59 ราย
ส่งต่อมากที่สุดคือสาขา สาขามะเร็ง 49 ราย อุบัติเหตุ 5 รายหัวใจ 4 ราย
และ ทารกแรกเกิด 1 ราย
การส่งต่อนอกเขต เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน มีการส่งต่อ มากกว่า
ปีงบประมาณ 2560
ลดลง 1 ราย ร้อยละ 1.67 (เป้าหมายร้อยละ 10)

ผลการด้าเนินงาน=ผ่านเกณฑ์ ส่งต่อนอกเขต ลดลง 1.67% (เกณฑ์ 10%)
สาขาที่มีแนวส่งต่อนอกเขต มากคือ สาขามะเร็ง ด้าเนินการคืนข้อมูลให้ รพร.สระแก้วว
พิจารณา สาเหตุการส่งต่อ ให้เน้นการส่งต่อ ภายในเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพ ตาม
เกณฑ์ Service plan

ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ
2560 (ต.ต.พ.ค.)

ปีงบประมาณ

10
7

8
5

51
8
76
ปี 2560

ลดลง

ร้อยละ

4
1

4
4

50.00
80.00

41
6

49
5

-8
1

(19.51)
16.67

60

59

1

1.67

2561 (ต.ต.พ.ค.)

ปี 60(ต.ค.-พ.ค.)

ปี 2561 (ต.ค.-พ.ค.)

76
60 59

51
41
10 8
4

7 5
1

49

8 6 5

ตัวชี้วัด 63 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PMQA)

ระดับความสาเร็จฯ

สรุปผลคะแนน (ต.ค.60-มี.ค.61)
และ (ต.ค.60- 25 พ.ค.61)

ระดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลงาน (สสจ./สสอ.)

(1 แห่ง)

สสอ. (9 แห่ง)

1

จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร
ได้ครบถ้วน

หมวด P 13 ข้อ

1 คะแนน

1 คะแนน

2

ประเมินองค์กรด้วยตนเองได้
ครบถ้วน

หมวด 1 11 ข้อ
หมวด 5 14 ข้อ

1 คะแนน

1 คะแนน

3
4

จัดทาแผนพัฒนาได้ครบถ้วน

หมวดละ 1 แผน

1 คะแนน

1 คะแนน

จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ได้
ครบถ้วน

หมวด 1 5 ตัว
หมวด 5 5 ตัว

1 คะแนน

1 คะแนน

5

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ดาเนินการจัดทาขั้นตอน
ที่ 1 – 4 เท่านั้น ปี 61
ยังไม่ดูผลลัพธ์รายหมวด ว่า
ผ่านหรือไม่ผ่าน

1 คะแนน

1 คะแนน

1/1 *100 =
ร้อยละ 100
(ผ่านเกณฑ์)

9/9 *100 =
ร้อยละ 100
(ผ่านเกณฑ์)

- ระดับ สสจ ร้อยละ 60
- ระดับ สสอ. ร้อยละ 20
(ประเมินภาพรวมของประเทศ)

แผนพัฒนาหมวด 1 การนาองค์กร
1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.ประชุมเพื่อควบคุมกากับติดตามประเมินผลและรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานสาธารณสุขผสมผสาน
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือนแรก) ตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
สระแก้ว และพัฒนาองค์กรนักยุทธศาสตร์
4.การประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
5.พัฒนาการนาผ่านกลไก คปสอ.ติดดาว /รพ.สต.ติดดาว
6.การอบรมเชิงปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ

แผนพัฒนาหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
1.วิเคราะห์ความผูกพันบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อกาหนดปัจจัยความผูกพันบุคลากร
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางสร้างความผูกพันและสร้างแรงจูงใจบุคลากรแต่ละประเภท
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการบริหาร
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan

ปัญหาและอุปสรรค

โอกาสในการพัฒนา

1. เกณฑ์ PMQAเข้าใจยาก มีความเชื่อมโยง 1.ให้คณะทางานทุกคนฝึกทบทวน และลงฝึกปฏิบัติการ
ต่อเนื่องกัน ต้องอาศัยการตีความ ตามความ จริง โดยเฉพาะจัด Work shop ให้กับ สสอ.ทุกแห่ง
เข้าใจและประสบการณ์
ให้เข้ามาเรียนรู้เกณฑ์พร้อมๆ กัน
2. สร้างทีมพัฒนา PMQA ระดับจังหวัด เข้าอบรม
และเรียนรู้กับเขต และกระทรวง
2. การประเมินตนเอง ในปีงบประมาณนั้น ๆ
(หมวด 1และ 5) ทาให้ส่งแผนปรับปรุงที่ได้
ไม่ทันตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 61
3.รูปแบบและวิธีการประเมินของส่วนกลาง
ไม่ชัดเจน /มีการปรับเปลี่ยน เช่น ผลงานจะดู
จากผู้ตรวจประเมิน หรือจากรายงานผ่าน
ระบบออนไลน์, เกณฑ์การคิดคะแนนแต่ละ
ระดับ, จะวัดผลลัพธ์หมวด 7 ด้วยหรือไม่

เตรียมประเมินตนเอง ตามหมวด 2 และ 4 (เป้าปี 62)
ล่วงหน้าในปี 61 เพื่อจะได้นาแผนปรับปรุงที่ได้ เข้า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 62 ของหน่วยงาน ได้ทันที
ส่วนกลางควรจัดเกณฑ์และรูปแบบการประเมินตั้งแต่
ต้นปี แล้วยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ไม่ควร
ปรับเปลี่ยนระหว่างปี

ตัวชี้วัด

64

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
สถานการณ์และเป้าหมายการพัฒนา HA

โรงพยาบาล ปี
60

ปี 61
เป้า
หมาย

หมดอายุ
การรับรอง

แผนขอยื่น
หนังสือรับรองฯ

4 พ.ค.61

รพร.สระแก้ว

r1

r2

30 ส.ค.61

คลองหาด

r1

r2

19 เม.ย.61

วังน้าเย็น

r1

ตาพระยา
วัฒนานคร

ความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
-ยื่นหนังสือเพื่อขอ r2 แล้ว (4 พ.ค.61) อยู่ระหว่าง สรพ. ตรวจเอกสาร และ
เตรียมการเยี่ยมประเมิน ใช้ระยะเวลา 4 เดือน (ก.ย.61)

31 ต.ค.61

-ยื่นหนังสือเพื่อขอต่ออายุรับรองแล้ว (ขยายต่อได้อีก 6เดือน) และ
วางแผนยื่นหนังสือเพื่อขอ r2 ภายใน ต.ค.61

r2

26 ก.พ.61

1 ส.ค.60

-ยื่นหนังสือเพื่อขอ r2 แล้ว (1 ส.ค.60) และ สรพ. ลง Pre-survey แล้ว
(1 มิ.ย.61) และคาดว่า สรพ.จะเข้าเยี่ยมประเมิน ในเดือน พ.ย.61

3e

3

19 ธ.ค.58

31 ต.ค.61

-ดาเนินการตามแผนปรับปรุง และวางแผนยื่นหนังสือเพื่อ HA ขั้น 3
ภายใน ต.ค.61

3e

3

29 ต.ค.58

31 พ.ค.61

อรัญประเทศ 3e

3

29 มิ.ย.60

23 เม.ย.61

28 ก.ย.61

-ดาเนินการตามแผนปรับปรุง และวางแผนยื่นหนังสือเพื่อ HA ขั้น 3
ภายใน ก.ย.61
-ดาเนินการตามแผนปรับปรุง และวางแผนยื่นหนังสือเพื่อ HA ขั้น 3 ภายใน
ต.ค.61

(อยู่ระหว่างต่ออายุ)

เขาฉกรรจ์

3e

3

8 ม.ค.60

วังสมบูรณ์

-

1

-

31 ต.ค.61

โคกสูง

-

1

-

1 พ.ย.60

-ยื่นหนังสือเพื่อขอ HA ขั้น 3 แล้ว (31 พ.ค.61) อยู่ระหว่างสรพ,ตรวจสอบ
เอกสารและเตรียมการลงเยี่ยมประเมิน ใช้ระยะเวลา 4 เดือน (ก.ย.61)
-ยื่นหนังสือเพื่อขอ HA ขั้น 3 แล้ว (23 เม.ย.61)อยู่ระหว่างสรพ,ตรวจสอบ
เอกสารและเตรียมการลงเยี่ยมประเมิน ใช้ระยะเวลา 4 เดือน (ส.ค.61)

-สรพ.ลงเยี่ยมประเมินHAขั้น1 แล้ว (31 พ.ค.61) และส่งการบ้าน
ให้ สรพ. ภายใน 2 สัปดาห์

สรุปผลตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละ รพ. ผ่าน HA
ขั้น 3

ปี 2561
(ต.ค. 60 – มี.ค.61)
เป้า
ผลงาน ร้อยละ
หมาย

รพศ./รพท. ร้อยละ 100

2

รพช. ร้อยละ 80

5

1
(รพร.สก.)
2
(วนย./คห.)

ปี 2561
(ต.ค. 60 – 25 พ.ค.61)
เป้า
ผลงาน ร้อย สรุปผล
หมาย
ละ

50.00

2

40.00

5

1
50.00
(รพร.สก.)
2
40.00
(วนย./คห.)

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

กิจกรรมที่สาคัญของจังหวัด
1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป ระสานงานคุ ณภาพของรพ. และระบบงานที่ สาคัญ (PCT/RM)
ตามเป้าหมายการพัฒนา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม R2 -รพ.คลองหาด เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับ รพ.วังน้าเย็น และ รพร.สระแก้ว ๒.กลุ่ม HA ขั้น 3 – รพ.ตาพระยา รพ.เขาฉกรรจ์ รพ.วัฒนานคร
เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ รพ.อรัญประเทศ 3. กลุ่ม HA ขั้น 1 – รพ.วังสมบูรณ์ เข้าไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ ับ รพ.โคกสูง
2.ผู้บริหารระดับจังหวัด (รองฯโซน) ลงพื้นที่กระตุ้น ให้กาลังใจ และติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมาย
การพัฒนา

3. ลงเยี่ยมเสริมพลังผู้รับผิดชอบงานคุณภาพโรงพยาบาล และระบบงานที่สาคัญ ร่วมกับคณะทางาน
Service Plan สาขาต่าง ๆ ระดับจังหวัด โดยผู้บริหาร ประธานและ/หรือเลขานุการ Service Plan
จาก รพร.สระแก้ว
4. คณะกรรมการระดับจังหวัดลงเยี่ยมประเมินรับรองภายใน ระบบงานที่สาคัญ ได้แก่ ER, LAB,
X-ray, QSC และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 ด้าน
5. พัฒนาระบบรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart RM) ทุกแห่ง
5. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล 2 หลักสูตร ได้แก่ มาตรฐานบริการวิชาชีพด้านการ
นิเทศ การบันทึกทางการพยาบาล และการบริการพยาบาลยุคใหม่ห่างไกลข้อร้องเรียน (RM)

โอกาสในการพัฒนา
1. สร้างทีมผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล ระดับจังหวัด /รพ. และทีม พี่เลี้ยง QLN
ให้มีความเข้มแข็ง และเรียนรู้เกณฑ์ HA ฉบับใหม่ (เริ่มใช้ 1 ก.ค.61)
2. นาข้อเสนอแนะจาก สรพ.มาปรับปรุง และมีการควบคุมกากับ ติดตามประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
3. สร้างทีมอาจารย์ HA ประจาจังหวัด (ขาดมาก)

