การขับเคลื่อน องค์ 2 และPA

การขับเคลื่อน องค์ 2
•

DHSA-Cup profile

•

PMQA

• พชอ

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้ เชื่อมโยงไร้ รอยต่ อ ปี 62

Vision
Policy

ระบบสุขภาพ
Service
Excellence

บูรณาการกลไก

บริการไร้ รอยต่ อ
๐
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รพร

รพช

รพ.อรัญ

รพช
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SP

๐

รพร

Focus Care Process 5 เรือง
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&
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PP&P
Excellence

HA
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๐

รพ.สต.ติดดาว
PCC
คุณภาพ
S M L

S

M

F2

F3

Re2

Acc

Re2Acc

ขัน้ 1-2

บูรณาการการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน
DHS

FCT
&
App

DHSA – Cup profile

รู้ชมุ ชน - รู้คน- รู้ครอบครัว- รู้บริการ

บริการชุมชน - เสริมพลังชุมชน
WECANDO เข้ าถึงบริการ

•
•

บูรณาการ
ภาคี
เครื อข่ าย

•
•
•

•

อบรมมาตรฐาน รพ.และบริการสุขภาพ
ฉบับ4
• เยี่ยมเสริมพลังและประเมินระบบงานที่
สาคัญโดยQLN
• ศึกษาดูงานและพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้ Thai COCให้ เชื่อมโยงทุกระดับ
•

จัดทาแนวทางการใช้ มาตรฐานDHSA
ให้ สอดคล้ องกับบริบทสระแก้ ว

•

อบรมการเขียน Cup Profile
และการประเมินเชิงระบบเพื่อการพัฒนา

•

PCCประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3S ให้ เป็ นรูปธรรม

•

อบรมการดูแลแบบองค์รวมให้ FCT

พชอ.

PMQA

Community Self Care

Quality
of life

เจ้ าภาพร่ วม

Referral System

Sepsis STEMI STROKE Trauma
Intermediate Care

ประชุม กม.4ดี จว
ร่ วมพัฒนากลไก
สมัชชาสุขภาพ จว.
เยี่ยมเสริมพลังพชอ.
พัฒนาทีมนา พชอ.
สื่อสารความเสี่ยง/HL

Action
องค์ 2

รพ.อรัญ

•

พัฒนา
ยุทธศาสตร์
ปฐมภูมิให้
เป็ นรูปธรรม

•

R&D
COC/DHSA

•

เวทีวิชาการ

โครงสร้ างระบบ Refer...........เสนอพิจารณา
1. กม.อานวยการ
-นพ.สสจ.สก...............ประธาน
-ผอ.รพร.................รองประธาน
-ผอ.รพ.อรัญ...........รองประธาน
-รอง นพ.สสจ.(ว)...........เลขาฯ
-รองแพทย์ รพร.สก............เลขาฯร่วม
-รองแพทย์ พร.อรัญฯ............เลขาฯร่วม

2.กม. Refer in
-รองแพทย์ รพร.................ประธาน
-รองแพทย์รพ.อรัญ...........รองประธาน
-หน.ศูนย์ส่งต่อ รพร.สก.........เลขาฯร่วม
-หน.ศูนย์ส่งต่อ อรัญฯ............เลขาฯร่วม
-ผู้รับผิดชอบ สสจ.................ผู้ช่วยเลขาฯ

Thai Refer

Thai COC

-Action
1.ทาคาสัง่ ข้ อเสนอ
2.ทบทวนGAP/มาตรการปรับปรุง
3.ประชุม กม…ที่ รพ.อรัญอาทิตย์ที่ 3
4.ดูงานCOC รพ.สุรินทร์ สัปดาห์ที่ 4

3. กม.Refer back
-รองนพ.สสจ.(ว)..............ประธาน
-แพทย์ดแู ลปฐมภูมิ(นพ.วิทยา)........รองประธาน
-แพทย์ดแู ลด้ านปฐมภูมิ(นพ.ธีระพล)....รองประธาน
-หน.COC รพร...................................เลขาฯ
-หน COC อรัญฯ...............................เลขาฯ
-ผู้รับผิดชอบ สสจ................................ผช.เลขาฯ

Service plan (sepsis STEMI STROKE Trauma Intermediate Care ฯลฯ)

กม.SP

HA
สถาณการณ์
1.รพท. จน. 2 แห่ง เป้าปี 62 คิด 100 %
-รพร.Re acc แล้ ว ต.ค.61 รพ.อรัญ Acc
2.F2 จน.5 แห่ง เป้าหมาย 90 % Re acc2=1/acc=4

มาตรการ
- เยี่ยมเสริมพลังโดยผู้นาและ QLN(ระบบงานที่สาคัญ)
- อบรมมาตรฐาน รพ.และระบบบริการสุขภาพ 7 องค์ประกอบ
- เพิม่ ศักยภาพผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ(ส่งอบรม สรพ.)

F. F3 จน 2 แห่ง
-เป้าหมาย ระดับ 1 =1 แห่ง( รพ.วังสมบูรณ์)
-ระดับ 2 =1 แห่ง(รพ.โคกสูง)

PCC
สถาณการณ์
PCC 2 แห่ง (เมือง อรัญ)
-มียงั ขาดแผนพัฒนามาตรฐาน 3 S ที่เป็ นรูปธรรม
-มีงบประมาณ มีทรัพยากรสนับสนุน ปี 61 62 ชัดเจน
-มี FCTรูปแบบการดูแลยังไม่เชื่อมโยงกันกับ COC

มาตรการ
-ตังค
้ าสัง่ พัฒนา PCC ของจังหวังหวัด กาหนดบทบาทหน้ าที่
ศึกษา ออกแบบปรับปรุง ประเมินผลการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อให้ ได้ รูปแบบของสระแก้ ว

รพ.สต.ติดดาว
สถาณการณ์

มาตรการg

-เป่ า รพ.สต. 5 ดาว สธ. 5 ดาว 60%, 3 ดาว 100 %

-พัฒนาระบบสุขภาพอาเภอด้ วยมาตรฐาน DHSA เพื่อสนับสนุน รพ.สต.ติดดาว
-บูรณาการขับเคลื่อนมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องPMQAและ พชอ.ให้ เชื่อมกับ มาตรฐาน
DHSA และ และ รพ.สต.ติดดาว

-สระแก้ ว 5 ดาว

แห่ง

% ที่เหลือ 4 ดาว

-เป่ าสะสมสระแก้ ว 5 ดาว 100

- พัฒนาทีมพี่เลี ้ยง ทีมประเมิน.

พชอ.
บูรณารการขับเคลื่อนกับ 4 ดี

ประเด็น
ขยะ

RTI

LTC

มาตรการ
ติดบ้ านติด
เตียง

1.ประชุมสรุปแผน พชอ.และโครงการ

ตนดี

2.เสนอ กม.4 ดี จังหวัด

สุขภาพดี

3.เยี่ยมเสริมพลัง

สิ่งแวดล้ อมดี

4.พัฒนาทีมนา

รายได้ ดี

5นาเข้ าสมัชชาสุขภาพจังหวัด

