
อ.ศรีบญุเรือง  จ.หนองบัวลําภู



6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยทุธศาสตร
และกลยทุธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

ปจจยันําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ

โครงสรางพืน้ฐาน

- อาคารสถานที่
- บุคลากร
- อุปกรณ/เครื่องมือ

- การสนับสนุนดานตางๆ

-หนวยบรกิาร
-ผูใหบริการ
-ผูรับบริการ
-ชุมชน

กรอบการดําเนินงาน

เวชฯ

1 2
35 4

6



ระบบสุขภาพเวชศาสตร

ครอบครัว

กระบวนการ

ทํางาน

พัฒนาบุคลากร

คาตอบแทน

การ

ประเมินผล

การมีสวนรวม

ของชมุชน

การจัด

อัตรากําลัง

กําหนดหมูบาน

รับผิดชอบ

การมอบหมาย

งาน

การใช  FF/CF

อปท.

ชุมชน

ญาติ.

จนท.รพ. /สสอ.

การตรวจสอบ

การเยี่ยมบาน

แบบฟอรม

รายงาน

เครื่องชี้วัดของ

การสรางสขุภาพ

ศกึษาดูงาน
ความรู/ทัศนคติ

/อบรม

เยี่ยมบาน

โดยทีม

การวางแผน

Case
conference

2

3

4

5

1
6

บูรณการงาน

เชิงรุก/รับ

ประชุม

ระดมความคิด



มี Availability (ความพรอม)

สถานบริการ / การพิจารณาดานเดินการเดินทาง
อุปกรณเพียงพอ ไดมาตรฐาน
บุคลากร มีความพรอม (เพยีงพอ/มีความรู/ มี
ทัศนคติทีด่ีตอระบบบริการ)

มีระบบสนับสนนุที่ดี

ดี Good care/Standard care
มาตรฐานในการดูแลผูปวยทั้งเชิงรบัและเชิงรุก

ชุมชนมีสวนรวม Community Involvement

เปนองครวม Holistic Care

ตอเนื่อง Continuity of Care

เขาถึง Accessibility of Care

พงึพอใจ Acceptability
จายคุม Efficiency

หนวยบริการ ประชาชน

ผลลัพทที่ตองการ



มีมีความพรอมความพรอม  ((AvailabilityAvailability))
สถานบริการใกลชุมชนสถานบริการใกลชุมชน  ((เดินทางไมเกินเดินทางไมเกิน  30 30 นาทีนาที))

รับผิดชอบประกรระหวางรับผิดชอบประกรระหวาง  6,5006,500--15,800 15,800 คนคน
อุปกรณมีครบอุปกรณมีครบ  สนับสนุนโดยงบลงทุนสนับสนุนโดยงบลงทุน  สปสชสปสช..  และและ  CUPCUP
จนทจนท.. 3 3 –– 10 10 คนคน  ((ประจําประจํา  Full TimeFull Time))

พยาบาลพยาบาล  PCU PCU สัดสวนสัดสวน  1 : 4,7801 : 4,780
จนทจนท..อื่นอื่น  PCU PCU สัดสวนสัดสวน  1 : 1,6201 : 1,620

แพทยแพทย  //  ทันตแพทยทันตแพทย  //  เภสัชเภสัช  //  นักกายภาพบําบัดนักกายภาพบําบัด  //  นักโภชนาการนักโภชนาการ    มีมี
ขอจํากัดมากขอจํากัดมาก

ผลการพัฒนาคุณภาพที่เปนรูปธรรมผลการพัฒนาคุณภาพที่เปนรูปธรรม
หนวยบริการปจจัยนําเขา



เริ่มเปน PCU 11 แหง ระหวางป 2547 - 2549



มีศูนยแพทยชุมชน ป 2550



ดี (Good Care / Standard Care)

คุณภาพระบบบริการและการดูแลคุณภาพระบบบริการและการดูแล  ((Standard of care)Standard of care)

มาตรฐานเครื่องมือมาตรฐานเครื่องมือ,,อุปกรณอุปกรณ  (  (Standard ofStandard of Equipment)Equipment)

ทศันคติทศันคติ  ((Attitude)Attitude)

บุคลากรตองปรับทศันคติและมทีศันคติที่ดีและเขาใจแนวคิดการใหบรกิบุคลากรตองปรับทศันคติและมทีศันคติที่ดีและเขาใจแนวคิดการใหบรกิาราร

เวชปฏิบัติครอบครัวอยางถูกตองเวชปฏิบัติครอบครัวอยางถูกตอง

การพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรมการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรม((ตอตอ))
หนวยบริการ



เตรียมบุคลากร

แบงพืน้ทีร่ับผิดชอบที่ชัดเจน

สรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่ทุกระดับ

การเตรียมการดานบุคลากร

จัดทมี (Full Time) และทีมเสริม



การวางแผนดําเนินการการวางแผนดําเนินการ

แตละคนมีหมูบานรับผิดชอบไมเกินแตละคนมีหมูบานรับผิดชอบไมเกิน  2 2 หมูบานหมูบาน  ((เจาหนาที่ประจําเจาหนาที่ประจําPCUPCU))

การมอบหมายงานใหรับผิดชอบการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ

กําหนดการเยี่ยมรายสัปดาหกําหนดการเยี่ยมรายสัปดาห

การจัดการจัดทีมสหทีมสหวิชาชีพวิชาชีพ  และสอดคลองกับสภาวะผูปวยและสอดคลองกับสภาวะผูปวย

การประเมินผลการประเมินผล

สรุปสรุป



> > รอยละรอยละ  50    50  ของครอบครัวไดรับการเยี่ยมประเมินสภาวะสุขภาพของครอบครัวไดรับการเยี่ยมประเมินสภาวะสุขภาพ

รอยละรอยละ    60  60  ของผูสูงอายุไดรับการเยี่ยมดูแลที่บานของผูสูงอายุไดรับการเยี่ยมดูแลที่บาน

90% 90% ของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลสุขภาพที่บานของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลสุขภาพที่บาน

90% 90% ของมารดาและทารกหลังคลอดไดรับการเยี่ยมบานของมารดาและทารกหลังคลอดไดรับการเยี่ยมบาน

100 % 100 % ของผูพิการและผูมีปญหาสุขภาพจิตไดรับการเยี่ยมของผูพิการและผูมีปญหาสุขภาพจิตไดรับการเยี่ยม  และดูแลที่บานและดูแลที่บาน

100 %100 %  ของผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการเยี่ยมและดูแลที่บานของผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการเยี่ยมและดูแลที่บาน

100% 100% ของผูปวยหลังจําหนายไดรับการดูแลที่บานของผูปวยหลังจําหนายไดรับการดูแลที่บาน



การ

สนับ

สนุน

ของ  
CUP

การ

สนับ

สนุน

ของ  
CUP

ระบบบรกิารปฐมภมูิระบบบรกิารปฐมภมูิ ระบบเวชปฏิบัติ

ครอบครัว
ระบบเวชปฏิบัติ

ครอบครัว

บริหาร

จัดการ
บริหาร

จัดการ

บรกิารบรกิาร

วิชาการวิชาการ

การจัด

อัตรากําลัง
การจัด

อัตรากําลัง

คาตอบแทน 
วัสดุ อุปกรณ
คาตอบแทน 
วัสดุ อุปกรณ

การประเมินผลการประเมินผล

การจัด

ระบบงาน

- องครวม
- ตอเนื่อง
- ผสมผสาน

การจัด

ระบบงาน

- องครวม
- ตอเนื่อง
- ผสมผสาน

การพัฒนา

บุคลากร
การพัฒนา

บุคลากร

บุคคล  ครอบครัว
ชุมชน ไดรบัการดูแล

ตอเนื่อง  
องครวม  
ผสมผสาน

บุคคล  ครอบครัว
ชุมชน ไดรบัการดูแล

ตอเนื่อง  
องครวม  
ผสมผสาน

พึ่งตนเองดาน

สขุภาพได
พึ่งตนเองดาน

สขุภาพได

สถานบรกิารมี

คุณภาพ
สถานบรกิารมี

คุณภาพ

การมีสวนรวม

ของประชาชน/

ชุมชน

การมีสวนรวม

ของประชาชน/

ชุมชน



การสนับสนุนหนวยบริการ

พัฒนาระบบขอมูล

ทีมสหวชิาชพีออกเยี่ยมบาน

ออกตรวจศูนยแพทยทุกวัน

ประชุมวชิาการ

พัฒนาตามระบบ

ครุภัณฑการแพทย

เสนอเปนครัง้

PPF พัฒนาภาพรวม

ทบทวนเหตุการณสําคญั

วัสดุการแพทย

หมูละ 1,000/ด.

เงนิ

พยาบาล

PPA สอ.ทําโครงการ

ตามนโยบายการนิเทศงาน 2 ครั้ง/ป

ยา

เครือขายวชิาชีพ

เจาภาพ buddy
ปฐมนิเทศ

การสรางระบบพี่เลี้ยง

บริการ

บรหิาร

วิชาการ

เบิกไดตามใชจริง

คน

การกระจาย

ดานอื่น

โครงสราง

อาคารสถานที่
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ครอบครัว

กระบวนการ

ทํางาน

พัฒนาบุคลากร

คาตอบแทน

การ

ประเมินผล

การมีสวนรวม

ของชมุชน

การจัด

อัตรากําลัง

กําหนดหมูบาน

รับผิดชอบ

การมอบหมาย

งาน

การใช  FF/CF

อปท.

ชุมชน

ญาติ.

จนท.รพ. /สสอ.

การตรวจสอบ

การเยี่ยมบาน

แบบฟอรม

รายงาน

เครื่องชี้วัดของ

การสรางสขุภาพ

ศกึษาดูงาน
ความรู/ทัศนคติ

/อบรม

เยี่ยมบาน

โดยทีม

การวางแผน

Case
conference

2

3

4

5

1
6

บูรณการงาน

เชิงรุก/รับ

ประชุม

ระดมความคิด



กาํหนดการเยีย่มบานโดยทมีสหวชิาชีพ  รพ.ศรบีญุเรือง
ทกุบายวนัอังคาร        ทกุสปัดาห 

ทีมประกอบดวย   แพทย   พยาบาล   กายภาพบําบัด   โภชนากร  เภสัช  หรือบุคคล
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ตามความเหมาะสม 

สัปดาหที่สัปดาหที่    11 Case  Asthma  Case  Asthma  กําหนดกําหนด  CaseCase โดยคลินิกโดยคลินิก    AsthmaAsthma
โดยการคัดเลือกโดยการคัดเลือก    CaseCase ที่มีปญหาซับซอนที่มีปญหาซับซอน    ยุงยากยุงยาก    มามา    รพรพ..  บอยๆบอยๆ  

หรือใชยาหลายขนานหรือใชยาหลายขนาน  
สัปดาหที่สัปดาหที่    22 CaseCase จิตเวชจิตเวช    กําหนดกําหนด  CaseCase โดยคลินิกจิตเวชคัดเลือกโดยคลินิกจิตเวชคัดเลือก    casecase

สัปดาหที่สัปดาหที่    33 CaseCase DM  HT  DM  HT  กําหนดกําหนด  CaseCase โดยคลินิกโดยคลินิก DM  HT   DM  HT  คัดเลือกคัดเลือก    casecase

สัปดาหที่สัปดาหที่    44 CaseCase ทั่วๆไปทั่วๆไป        ที่สงมาจากที่สงมาจาก    PCU  PCU  หรือหรือ        WARD   D/C      PlanWARD   D/C      Plan
กรุณาสงกรุณาสง  Case  Case  ตามแบบฟอรมเยี่ยมบานตามแบบฟอรมเยี่ยมบาน    HHC   HHC   มาที่กลุมงานเวชฯมาที่กลุมงานเวชฯ              

เพื่อประสานพื้นที่ในการดําเนินการตอไปเพื่อประสานพื้นที่ในการดําเนินการตอไป









หลงัเยีย่มเชิงรุกหลงัเยีย่มเชิงรุก

วิเคราะหวิเคราะห

สรุปผลสรุปผล

สรุปบทเรียนสรุปบทเรียน  
วางแผนติดตามเยี่ยมวางแผนติดตามเยี่ยม

สรางเครือขายเยี่ยมบานสรางเครือขายเยี่ยมบาน

อาสาสมัครเยี่ยมบานอาสาสมัครเยี่ยมบาน  ****

ทมีเยี่ยมแบบทมีเยี่ยมแบบบูรณาบูรณาการการ  ******





เกิดทีมเยี่ยมแบบบูรณาการที่เกิดดวยความสมัครใจ



ชุมชนมีสวนรวม  ((Community Involvement)Community Involvement)

บุคลากรสาธารณสุขเปนผูคอยเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูบุคลากรสาธารณสุขเปนผูคอยเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู  
((Facilitator)Facilitator)
ประชาชนมีสวนรวมใหขอเสนอในดานการบรหิารและรวมบรหิารจัดการดาประชาชนมีสวนรวมใหขอเสนอในดานการบรหิารและรวมบรหิารจัดการดานน

สุขภาพในชุมชนสุขภาพในชุมชน  เชนกลุมตัวแทนเครอืขายผูปวยเชนกลุมตัวแทนเครอืขายผูปวย,,กลุมเสี่ยงกลุมเสี่ยง  ,,การรับรูขอมูลการรับรูขอมูล

ดานสุขภาพดานสุขภาพ

มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพในชมุชนของตนเองมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพในชมุชนของตนเอง  ดวยการเยี่ยมดวยการเยี่ยม  และการใหและการให

ขอมูลแกเจาหนาที่ขอมูลแกเจาหนาที่

รวมวางแผนแกไขปญหารวมกันรวมวางแผนแกไขปญหารวมกัน

การพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรมการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรม





การพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรมการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรม((ตอตอ))
หนวยบริการ

เปนองครวม (Holistic Care)
ใหการดแูลครบถวนทั้งใหการดแูลครบถวนทั้ง  กายกาย  จติจติ  สังคมสังคม  และจิตวิญญาณและจิตวิญญาณ  สมัพันธภาพสมัพันธภาพ

ระหวางผูใหและผูรับบริการเปนแบบระหวางผูใหและผูรับบริการเปนแบบ  EmpaticEmpatic Relation ShipRelation Ship
มีระบบขอมลูเอือ้ใหเกิดบริการแบบองครวมมีระบบขอมลูเอือ้ใหเกิดบริการแบบองครวม  รูถึงบุคคลรูถึงบุคคล  ครอบครัวครอบครัว  ชุมชนชุมชน  
และจิตวิญญาณและจิตวิญญาณ  โดยการทําโดยการทํา  Family Folder
มีการเชื่อมโยงมีการเชื่อมโยงบูรณาบูรณาการการ ( (Integration) Integration) ของระบบบริการของระบบบริการ  คือคือ  
สงเสริมสงเสริม--ปองกันปองกัน--รักษารักษา--ฟนฟูฟนฟู  และใหบริการตอเนื่องทั้งปวยและใหบริการตอเนื่องทั้งปวย  และไมปวยและไมปวย



ดูแลทางดานรางกาย

ผูปวยชาย  อายุ 78 ป
- เบาหวานและเสนเลือดในสมองตีบ
- นัง่ไมได





วัดสายตาใหกับผูสูงอายุ









ผูนําชุมชนรวมรับทราบขอมูล,สภาพปญหาของผูปวย

นําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหา









ผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรมผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรม((ตอตอ))
หนวยบริการ

ตอเนื่อง  Continuity of CareContinuity of Care

การดูแลตอเนื่องในการเจ็บปวยการดูแลตอเนื่องในการเจ็บปวย  ตั้งแตกอนปวยจนกระทั่งการเจ็บปวยครั้งตั้งแตกอนปวยจนกระทั่งการเจ็บปวยครั้ง

นั้นๆนั้นๆ  ((Episode Care)Episode Care)

การดูแลตอเนื่องเมื่อสงไปรักษาในแตละระดับการดูแลตอเนื่องเมื่อสงไปรักษาในแตละระดับ

การจัดบริการรักษาพยาบาลที่มีความตอเนื่องและหลากหลายรูปแบบการจัดบริการรักษาพยาบาลที่มีความตอเนื่องและหลากหลายรูปแบบ  เชนเชน  
การรักษาแผนปจจุบันควบคูกบัแพทยแผนไทยการรักษาแผนปจจุบันควบคูกบัแพทยแผนไทย  พื้นบานพื้นบาน  การรักษาดวยการรักษาดวย

สมุนไพรสมุนไพร  เปนตนเปนตน



ผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรมผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรม
มุมมองดานประชาชน

เขาถึง (Accessibility of Care)

สภาพทางภูมิศาสตรสภาพทางภูมิศาสตร  GeographicalGeographical AccessibilityAccessibility  เดินทางไมถึงเดินทางไมถึง  30 30 
นาทีนาที

หลักประกันดานสุขภาพหลักประกันดานสุขภาพ  Financial AccessibilityFinancial Accessibility

บริการที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนบริการที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชน  Service Accessibility Service Accessibility 



เขาถึง



ผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรมผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรม((ตอตอ))

มุมมองดานประชาชน

พึงพอใจ (Acceptability)Acceptability)

ผูรับบริการมารับบริการดวยความพึงพอใจ ไมมารับบริการแบบทุกขใจ 
เกรงใจ มีความรูสึกวาเปนสถานบริการดานแรกที่เปนที่พึ่งไดทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ

ผูรับบริการไดรับบริการดวยความเขาอกเขาใจ-ประทับใจ (Excellence 
Service Behavior)

ประชาชนมีชองทางที่จะสะทอน หรือใหขอเสนอแนะแกสถานบริการ เพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงแกไข



พึงใจ



ผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรมผลการพฒันาคุณภาพทีเ่ปนรูปธรรม((ตอตอ))

มุมมองดานประชาชน

จายคุม  (Efficiency)

ใชตนทุนต่ํา แตไดผลลัพทสูง
คุมคาราคาจาย

ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (Allocation Efficiency) ทั่วถึง เทา
เทียม และเปนธรรม



6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยทุธศาสตร
และกลยทุธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ

การกํากับคุณภาพบริการ



ระบบเวชปฏิบตัคิรอบครัว/ระบบเยี่ยมบานเชิงรุก 
(ความหวังและความยั่งยืนของการดูแลสุขภาพของชุมชน)

ป 2549      เขาสูระบบเวชปฏบิัติครอบครัวเต็มพื้นที่ 

ปลายป 2550 เกิดทีมเยีย่มบานแบบบูรณาการ (สอ.โนนสมบูรณ)

ตนป 2551 เกิดเครือขายดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน (สอ.โนนสงวน)

กลางป 2551 เกิดทีมอาสาสมัครเยี่ยมบาน(อสบ.)(อบต.นากอก+pcu)

ปลายป 2551 เกิดเครือขายดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน (โซนฟาใหม)



ผลลัพธจากการดําเนินงานผลลัพธจากการดําเนินงานผลลัพธจากการดําเนินงาน

ผูปวยและญาติ
มีความตระหนักตอการดูแล

สุขภาพตนเองมากขึ้น

ผูปวยและญาติมีกําลังใจ  

สุขภาพจิตดขีึ้น

ผูปวยมีโอกาสสามารถเขาถึง    

บริการไดงายขึ้นและไดรับการ

ดูแลที่ถูกตอง

คุณภาพชีวิตผูปวยและ

ญาติดีขึ้น



การดแูลและเยี่ยมผูปวยการดแูลและเยี่ยมผูปวย

บุคลากร 
มีทักษะในการเยี่ยมบานและดูแล
ผูปวยที่บาน (ไดเรียนรูจาการ
ปฏิบัติ)

มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

มากยิ่งขึ้น

 สรางความศรัทธาตอผูปวย
และ ชมุชน

ไดรับความรวมมือจากชุมชน

และองคกรอื่นๆ



ชุมชน/ทองถิ่น

ชุมชนและเพื่อนบานมีความตื่นตัว

ตอการออกเยี่ยมบานและการดูแล

ผูปวยที่บาน

ชุมชนไดมีโอกาสรับทราบขอมูล

ปญหาการเจ็บปวย

ชุมชนเปนเจาของผูปวย มีโอกาส

ไดเรียนรูและพัฒนาสุขภาพชมุชน

โดยชุมชน



บทสรุปการพัฒนาคุณภาพบทสรุปการพัฒนาคุณภาพ

ทุกคนยอมรับทุกคนยอมรับ

ทุกคนอยากไดทุกคนอยากได

ทุกฝายชื่นชมทุกฝายชื่นชม




