
มาตรการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

(ปีงบประมาณ 2564)
❖งานพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

❖งานพัฒนาระบบสุขภาพทุติยภูมิ 

❖พัฒนาบุคลากร 

❖การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

❖การด าเนินงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) 



งานพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(พชอ., รพ.สต.ติดดาว ,PCU/NPCU, สุขภาพภาคประชาชน)



การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

สถานการณ์
➢ ทุกอ าเภอมีการคัดเลือก SDH ในการขับเคลื่อน 

อย่างน้อย 4 ประเด็น 
➢ มีงบสนับสนุนการขับเคลื่อน พชอ.จาก สสป. อ าเภอละ 

30,000 บาท (เน้นกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม 
โรคโควิด-19)

➢ มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. ในทุกอ าเภอ
➢ มีตัวแทนในแต่ภาคส่วนอื่นๆ เช่น พมจ. ท้องถิ่นจังหวัด 

ป้องกันจังหวัด องค์กรสาธารณะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
เสริมพลัง ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา พชอ. (เวทีถอด
บทเรียน 22 ก.ค.63)

➢ การประเมินผลตามเกณฑ์ พชอ.คุณภาพ UCCARE  ผ่าน
ระดับดี (ระดับ 3) ขึ้นไปในทุกอ าเภอ 100% (เป้า>75%)

➢ พชอ.ป่าซาง ชนะเลิศ พชอ.ต้นแบบระดับเขตสุขภาพที่ 1



แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปี 2564

ปี 2564 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ขับ เคลื่ อน  พชอ .จาก สสส .จ านวนเงิน    
616,000 บาท ดังนี้
➢ ระดับจังหวัด จ านวนเงิน = 17,000 บาท x 8 

อ าเภอ เป็นเงิน 136,000 บาท

➢ระดับอ าเภอ จ านวนเงิน = 60,000 บาท x 8 
อ าเภอ เป็นเงิน 480,000 บาท

(งบประมาณจะโอนงวดแรก 25 ต.ค.2563)

แผนกิจกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด

(งบประมาณ 136,000 บาท)
1. การเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุน พชอ.ในการบริหารจัดการ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (63,940 บาท)

2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามกระบวนการ UCCARE (49,540 บาท)

3. การจัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (22,520 
บาท)



การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

➢GAP

➢การขับเคลื่อนประเด็น พชอ. ปี 2563
เน้นการเฝ้าระวังระวังป้องกันควบคุมโรค
โควิด 19 ตามนโยบายเป็นหลัก

➢ไม่ได้มีการเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน
จากทีมจังหวัดและเขตเนื่องจาก
กระทรวงให้เลื่อนการประเมินออกไป
ก่อน

มาตรการ ปี 64
➢ ทุกอ าเภอมีการคัดเลือก SDH (Social Determinant of 

Health )ในการขับเคลื่อน อย่างน้อย 4 ประเด็น (โดย
พิจารณาประเด็นที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ ปัญหาตามนโยบาย
ของเขต/จังหวัด การดูแลกลุ่มเปราะบาง และปัญหาฉุกเฉิน
เร่งด่วน)

➢ มีงบสนับสนุนการขับเคลื่อน พชอ.จาก สสส. อ าเภอละ 
60,000 บาท

➢ มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. ในทุกอ าเภอ
➢ มีตัวแทนในแต่ภาคส่วนอื่นๆ เช่น พมจ. ท้องถิ่นจังหวัด 

ป้องกันจังหวัด องค์กรสาธารณะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
เสริมพลัง ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา พชอ. 

➢ การประเมินผลตามเกณฑ์ พชอ.คุณภาพ UCCARE  ผ่าน
ระดับดี (ระดับ 3) ขึ้นไปในทุกอ าเภอ 100% (เป้า>80%)



สถานการณ์

ใช้เวลา 3 ปี ในการพัฒนา ครบ 100%
❖ มีการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในแต่ละอ าเภอให้มีมาตรฐาน

เดียวกัน
❖ มีการออกเยี่ยมเสริมพลงัโดยทีมระดับจังหวัดทุก รพ.สต.

➢ GAP
➢ จากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ต้องเลื่อนการประเมิน รพ.สต.

ติดดาวออกไปก่อน
➢ จึงแจ้งแนวทางการพัฒนา รพ.สต. ตามคู่มือฯ และแจ้งให้มี

การบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ และผลการประเมินตนเอง ที่ 
http://gishealth.moph.go.th/pcu ครบ 100%

21 25 25

71

29.58 35.21 35.21

100.00

0

20

40

60

80

100

120

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม

ผลการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ของ จ.ล าพูน

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ

รพ.สต. ติดดาว

http://gishealth.moph.go.th/pcu


ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 และแผนการพัฒนา ปี 2564
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ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 มาตรการ ปี 2564

➢ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 
2564 แก่ทีมพี่เลี้ยงทุกอ าเภอ และทุก รพ.สต.ได้
รับทราบ

➢ พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัด 
จ านวน 2 ทีม ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

➢ ลงเยี่ยมเสริมพลัง Re accredit รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2560-2561      จ านวน 
46 รพ.สต.

➢ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 
(เป้า>85%)



การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

❖มีทีม PCU/NPCU สะสม  23 ทีม ครอบคลุม ปชก. ร้อยละ 62.61 (เป้า>40%)
❖มีหน่วยบริการที่ร่วมขึ้นทะเบียนเป็นทีม PCU/NPCU จ านวน 50 หน่วยบริการ
❖มีแพทย์อื่นเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 4 คน

สถานการณ์



มาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนงาน PCU/NPCU ปี 2563 
และแผนการพัฒนา ปี 2564

มาตรการ PCU/NPCU ปี 2564

➢ จัดท าแผนส่งแพทย์อื่นอบรมหลักสูตรพืน้ฐาน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั จ านวน 3 คน และ
พัฒนาทีมสหวิชาชีพ

➢ขึ้นทะเบียน ทีม PCU/NPCU จ านวน 4 ทีม 
(NPCU รพ.แม่ทา /รพ.สต.หนองล่อง / รพ.สต.
เหล่ายาว และ รพ.สต.บ้านห้วยไซ)

➢ลงเยี่ยมเสริมพลงั ทีม PCU/NPCU ตามเกณฑ์ 
PCC คุณภาพ 

การด าเนินงาน ปี 2563
❖ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ รพ.ล าพูน และสถานฝึกอบรมด้าน

เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ลี้ รพ.บ้านโฮ่ง
❖ การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

จาก รพ.แม่ข่าย อย่างเพียงพอ
❖ การพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ในการน าหลักการทางเวชศาสตร์

ครอบครัวมาปฏิบัติ ตามเกณฑ์ PCC คุณภาพ
❖ มีการสื่อสารกับ PCU/NPCU ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง



มาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนงาน PCU/NPCU ปี 2563 
และแผนการพัฒนา ปี 2564

มาตรการ PCU/NPCU ปี 2564

➢ จัดท าแผนส่งแพทย์อื่นอบรมหลักสูตรพื้นฐานแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว จ านวน 3 คน และพัฒนาทีมสห
วิชาชีพ

➢ ขึ้นทะเบียน ทีม PCU/NPCU จ านวน 4 ทีม (NPCU รพ.
แม่ทา /รพ.สต.หนองล่อง / รพ.สต.เหล่ายาว และ รพ.
สต.บ้านห้วยไซ)

➢ ลงเยี่ยมเสริมพลัง ทีม PCU/NPCU ตามเกณฑ์ PCC 
คุณภาพ ครบ 100%

➢ มีทีม PCU/NPCU สะสมครอบคลุม ปชก. (เป้า>50%)

การด าเนินงาน ปี 2563
❖ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ รพ.ล าพูน และสถานฝึกอบรมด้าน

เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ลี้ รพ.บ้านโฮ่ง
❖ การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

จาก รพ.แม่ข่าย อย่างเพียงพอ
❖ การพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ในการน าหลักการทางเวชศาสตร์

ครอบครัวมาปฏิบัติ ตามเกณฑ์ PCC คุณภาพ
❖ มีการสื่อสารกับ PCU/NPCU ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง

❖ การน าหลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัวไปใช้ในการ
ด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมประชากรทุกกลุม่เป้าหมาย

GAP



ตัวชี้วัด ปี 2564
1.พัฒนาศกัยภาพยกระดบั อสม.ใหเ้ป็นอสม.หมอประจ าบ้าน สามารถดูแลคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดี ( เป้า สะสม ทั้งประเทศ > 80,000 คน)
2. ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบา้นใหม้ีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี ( เป้า > ร้อยละ 75 )
GAP 
1 

งานสุขภาพภาคประชาชน 



ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คปสอ. ผลงาน/เป้าหมาย ร้อยละ

เมืองล าพูน 554 / 561 98.75

ป่าซาง 271  /  276 98.18

บ้านโฮ่ง 185  / 189 97.88

ลี้ 292  / 297 98.31

แม่ทา 216  / 219 98.63

บ้านธิ 114  / 117 97.43

ทุ่งหัวช้าง 105  / 108 97.22

เวียงหนองล่อง 85  /  87 97.70

สรุปรวม 1,822 / 1,854 98.27

สถานการณ์
ปี 2563



การด าเนินงานทุติยภูมิ (การพัฒนาคุณภาพ HA ) 
โรงพยาบาล สถานะการรับรอง /วันหมดอายุ แผนการด าเนินงานปี 2564

ล าพูน R4 (19/2/64) ** Re-accredit 5

เวียงหนองล่อง HA ขั้น 1 (20/1/64) ** HA ขั้น 2 

ทุ่งหัวช้าง R1 (12/11/64) Surveillance survey 

แม่ทา R1 (13/12/64) Surveillance survey 

บ้านธิ R4 (14/1/2565) Surveillance survey

ลี้ R3 (28/10/65) Surveillance survey 

ป่าซาง R1 (11/11/65) Surveillance survey 

บ้านโฮ่ง R3 (17/2/66) Surveillance survey 

แผนพัฒนา : สร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงคุณภาพ QLN รุ่นใหม่ทดแทน พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงคุณภาพ



การด าเนินงานทุติยภูมิ (การพัฒนาคุณภาพ HA ) 
• GAP

- ส าหรบัโรงพยาบาลเวียงหนองลอ่งที่ไมผ่่าน HA ขัน้ 3 เป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่

- มีการสื่อสารภายในองคก์รทีมพฒันาคณุภาพไมต่อ่เน่ือง

- สร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงคุณภาพ QLN รุ่นใหม่ทดแทน พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงคุณภาพ
- คงสถานการณ์รับรองคุณภาพของหน่วยบริการให้ธ ารง ขั้น 3 จ านวน 7 แห่ง
- ยกระดับสถานะคุณภาพโรงพยาบาลเวียงหนองล่องที่ไม่ผ่าน HA ขั้น 2

มาตรการ ปี 2564

ตัวชวัีด
- ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100
- ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 90



แผนการพัฒนาในปี 2564

• ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการการแพทย์

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานปฏิบัติการการแพทย์

• ติดตามนิเทศงาน และกระตุ้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ใน

โรงพยาบาลที่จะหมดอายุการรับรองในปี 2564



การด าเนินงานมาตรฐานกายภาพบ าบัด ปี 2563
• โรงพยาบาลที่ผา่นการประเมินคุณภาพห้องกายภาพบ าบัด ได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง และ

โรงพยาบาลลี ้

• ได้มีการติดตามนิเทศงาน เยี่ยมเสริมพลังใหทุ้กโรงพยาบาลน าเสนอความกาวหน้าของการเตรียม

ความพร้อมในการประเมินมาตรฐาน 

• แผนการพัฒนา ปี 2564

• โรงพยาบาลล าพูนเตรียมรับการประเมินคุณภาพหอ้งกายภาพบ าบัด 

มาตรฐานรังสีวิทยา : ทุกโรงพยาบาลได้หมดอายุการรับรองมาตรฐาน แต่เนื่องจากสถานการณโ์รค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีการเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินการขอประเมินมาตรฐานออกไป



ผลการด าเนินการ ปี 2563

❖สุขภาวะความสุขของคนในองค์กร อยู่ในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” ร้อยละ 74.4

การด าเนินงาน ปี 2563
❖หน่วยงานในสังกัดมีการขับเคลื่อนตามมาตรฐานองค์กรแห่ง

ความสุข (HPI)

❖มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสร้างสุขของหน่วยงานในสังกัด
ทุกอ าเภอ (หน่วยงานละ 2 คน)

GAP Analysis
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในองค์กร ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ HPI พบว่า 

o ประเด็นการสร้างความสมดุลของการด าเนินชีวิตกับการท างาน
ของบุคลากรยังมีคะแนนที่ต่ า 

o และการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการด าเนินกิจกรรมการ
สร้างสุขในองค์กรยังไม่เพียงพอ 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข



➢พัฒนาบุคลากรในการสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม รวมถึงการ
แก้ไขความเสี่ยงขององค์กร ด้วยหลักสูตร Non Technical Skills       
➢พัฒนาบุคลากรในการใช้สติในการสร้างสุขร่วมกันในองค์กร ด้วยหลักสูตร 
Mindfulness in Organization
➢สนับสนุนให้หน่วยงานมีการขับเคลื่อนตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 

(HPI) อย่างต่อเนื่อง

แผนการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ปี 2564


