สรุ ปถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่ น
ปี งบประมาณ 2559

ประชุม KK PC board 4_10_59
ห้ อง 1 สสจ.ขอนแก่ น

บทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ
(DHS –THS-PCA-Service plan-FCT)
จังหวัดขอนแก่ น ปี งบประมาณ 2559

สิ่งที่ทาํ ได้ ดี
-มีโครสร้ าง กก.ชัดเจน
มาจากหลายภาคส่ วน
-มีนายอําเภอเป็ นประธาน กก. ทําให้
สามารถขับเคลื่อนงานสุขภาพในพืน้ ที่
ได้ ดีหลายเรื่ อง

Unity team
โอกาสพัฒนา
-การประชุม กก. &การกํากับติดตามไม่
ต่ อเนื่อง
-การมองเป้าหมายเดียวกัน
-การมี manager
-การถ่ ายทอดสื่อสารสร้ างความเข้ าใจยังไม่ มี
ประสิทธิภาพ
-ขาดการสรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
-มี กก.หลายชุดที่เป็ นการดําเนินงานภายใต้
เป้าหมายเดียวกัน

ปั จจัยความสําเร็จ
-การประชุมต่ อเนื่อง
-การคืนข้ อมูล
-นโยบายการทํางานที่ชัดเจน
-ทีมงานมีความเข้ าใจ ร่ วมเรี ยนรู้
และพัฒนางานไปพร้ อมกัน
-ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
-สัมพันธภาพที่ดี
แนวทางพัฒนา ปี 2560

-DHB ทุกอําเภอ
-ประชุมต่ อเนื่องกําหนดบทบาทแต่ ละภาคส่ วนชัดเจน
-พัฒนา “สุนทรี ยสนทนา”
-แต่ งตัง้ Goal manger ในระดับอําเภอ
-เพิ่มเติมความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง PCA และการเขียน
Profile ที่ถูกต้ องให้ กับผู้เกี่ยวข้ องทุกคน ทุกระดับ
-การติดตามนิเทศงานระดับ CUP
-จัดเวที ลปรร.ร่ วมกันเป็ นระยะ ต่ อเนื่อง-ศึกษาดูงาน
-กําหนดโครงสร้ าง กก.พัฒนาระบบสุขภาพตําบล ให้ เป็ น
แนวทางเดียวกัน

สิ่งที่ทาํ ได้ ดี
-มีการกําหนดช่ องทางในการรับฟั ง
ปั ญหาและความต้ องการของ
ประชาชน ได้ แก่ ประชาคม เวทีการ
ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน และการ
ประชุมคณะกรรมการต่ างๆ

ปั จจัยความสําเร็จ
-การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ าย
-ช่ องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม
-การรายงานผลการดําเนินงานให้ ภาคี
เครื อข่ ายอย่ างต่ อเนื่อง เพื่อรั บรู้ร่วมกันและ
นําสู่การวางแผนร่ วม ดําเนินการร่ วม

Customer focus
โอกาสพัฒนา
-การกําหนดประเด็นปั ญหา การแก้ ไข พัฒนา
จากการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ ายยังมีน้อย
-การนําความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผู้รับบริการโดยตรงมาวิเคราะห์ และนําข้ อมูลสู่
การกําหนด แนวทางการแก้ ไขปั ญหาและ
พัฒนายังไม่ ครอบคลุมทุกประเด็นปั ญหา
(มาจาก Top down เป็ นส่ วนใหญ่ )

แนวทางพัฒนา ปี 2560
-นําข้ อเสนอของผู้รับบริ การ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
มาปรั บปรุ งแนวทางแก้ ไขปั ญหาและพัฒนางาน
-บูรณาการแผนงาน/โครงการกับภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้ องในทุกประเด็น
-รายงานผลการดําเนินงานให้ ภาคีเครื อข่ าย
ทราบทุก 2 สัปดาห์ โดย paper , line อื่นๆ

ปั จจัยความสําเร็จ
-อปท.สนับสนุนงบต่ อเนื่อง
-ชุมชน/ประชาชนเป็ นนักจัดการสุขภาพชุมชน
สิ่งที่ทาํ ได้ ดี
-การคืนข้ อมูลสู่ชุมชน -จิตอาสาในพืน้ ที่
-ภาคีเครื อข่ ายมีส่วนร่ วมรับรู้ มากขึน้
-กําหนดบทบาทหน้ าที่ท่ ชี ัดเจน
-ชุมชนมีส่วนร่ วมการพัฒนามากขึน้
-ชุมชนเห็นความสําคัญและร่ วมมือ
-การยอมรั บ รั บฟั งความคิดเห็น ให้ ความสําคัญ
ให้ เกียรติทมี งาน และเครื อข่ ายทุกระดับ
Community
Participation
โอกาสพัฒนา
-การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ าย
ยังอยู่ในระดับการรับรู้ และวางแผน
ร่ วมเป็ นส่ วนใหญ่
-บทบาทหน้ าที่ในการดําเนินงานด้ าน
สุขภาพยังเป็ นของบุคลากร
สาธารณสุขเป็ นหลักทัง้ ในด้ าน
ส่ งเสริม ป้องกัน

แนวทางการพัฒนา ปี 2560
-สนับสนุนการมีส่วนร่ วมให้ ครบวงจร
-สร้ าง/กระตุ้นให้ ชุมชนเป็ นนักจัดการสุขภาพชุมชน
-เพิ่มจํานวนจิตอาสาเพื่อการดูแลให้ ท่ วั ถึง
-บรรจุ DHS เข้ าแผนตําบลและอําเภอ
-ดึงศักยภาพของคนชุมชนเข้ ามาร่ วมให้ มากยิ่งขึน้
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนระหว่ าง CUP ใน จ.

สิ่งที่ทาํ ได้ ดี
-มีการเยี่ยมเสริมพลังในพืน้ ที่จากทีม
จังหวัด/เขต
-มีเวทีการนําเสนอ ชื่นชมผลงาน และ
ลปรร.ในหลากหลายเวที
- มีการเชิดชู ชื่นชม และจัดสรรเงิน
สนับสนุนตามผลงานในระดับบุคคล
และหน่ วยงาน

ปั จจัยความสําเร็จ
-การให้ เกรี ยติ ยอมรั บซึ่งกันและ
กันของทีม
-ความสัมพันธ์ ท่ ดี ีของทีม
-การชื่นชม สร้ างแรงจูงใจในการ
พัฒนางานอย่ างต่ อเนื่อง

Appreciation

โอกาสพัฒนา
-การเยี่ยมเสริมพลังในพืน้ ที่ยังไม่
ครอบคลุมทุกแห่ ง
-ภาคีเครื อข่ ายเข้ ามามีส่วนร่ วมน้ อย
ในการรับการเยี่ยมเสริมพลัง
-ระดับจังหวัดมีเวทีการชื่นชมและให้
รางวัลยังมีน้อย

แนวทางการพัฒนา ปี 2560
-ขยายการเยี่ยมเสริมพลังคนทํางานใน
พืน้ ที่ให้ ครอบคลุมทุกอําเภอ
-ใช้ หลักการ Appreciation ในการ
นิเทศติดตามกํากับการดําเนินงาน
ทุกระดับ

สิ่งที่ทาํ ได้ ดี
-มีระบบการสนับสนุน คน เงิน ของ
ภายใน CUP
-มีระบบ FCT
-มีระบบPCA ที่ขับเคลื่อนในทุกอําเภอทําให้
เกิดระบบสนับสนุนสําคัญอย่ างน้ อย 5 ระบบที่
ชัดเจน ได้ แก่ ยา lab IC เยี่ยมบ้ าน NCD ที่
มีการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันทัง้ คน เงิน ของ
-มีการพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้ าที่
วิชาชีพ

โอกาสพัฒนา
-ขาดความชัดเจนของ SP ราย
สาขาในระดับปฐมภูมิ
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามบริบทของพืน้ ที่ยังน้ อย

ปั จจัยความสําเร็จ
-การวางแผนการใช้ ทรั พยากรร่ วมกัน
อย่ างเป็ นระบบทัง้ CUP
-ผู้บริหารมีนโยบายโดยถือประโยชน์
ของผู้ป่วยเป็ นสําคัญ
-การวางแผนระยะยาว

แนวทางการพัฒนา ปี 2560
-SP ที่เชื่อมโยงตัง้ แต่ A-P ครอบคลุมคน เงิน ของ
-ศึกษาดูงานและ ลปรร.ภายใน/นอกชุมชน
-จัดวงเรี ยนรู้ หน้ างาน/เวที ลปรร.ทุกระดับ
-DHMLให้ ครอบคลุมทุกอําเภอ
-ยกระดับทีมเรียน เป็ น LCC ใน cup ตนเอง
-พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริ มพลัง

สิ่งที่ทาํ ได้ ดี
-จัดบริการพืน้ ฐานครอบคลุม ทุกกลุ่มวัย
- มีการวิเคราะห์ ปัญหาเพื่อให้ บริการ
สุขภาพที่จาํ เป็ นสําหรับ ปชช.สอดคล้ องกับ
บริบทของพืน้ ที่
-มีการแก้ ไขปั ญหา ODOPS 4+1
ที่ครอบคลุมทุกอําเภอ

ปั จจัยความสําเร็จ
-องค์ ความรู้ ในการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลากรสาธารณสุข
-ความรู้ เข้ าใจ ตระหนักต่ อการปฏิบตั ติ ัว
ด้ านสุขภาพของประชาชน
-การสื่อสารถ่ ายทอดนโยบาย
-ปั ญหาได้ รับกรยอมรั บ และสอดคล้ อง
กับความต้ องการของพืน้ ที่

Essential Care
โอกาสพัฒนา

-ความต่ อเนื่อง
-การถ่ ายทอดประเด็นปั ญหาจากอําเภอลงสู่
ตําบลไม่ ชัดเจน
-ความตระหนักต่ อการดูแลสุขภาพ
-ระบบการให้ การปรึกษา และส่ งต่ อ
-Guide line การดูแลกลุ่มต่ างๆ ในชุมชน
-ปั ญหาเจ้ าหน้ าที่ คือ KPI ซึ่งไม่ ใช่ ปัญหา
สุขภาพของประชาชนที่เขาต้ องการ

แนวทางพัฒนา ปี 2560

-ดําเนินงาน ODOPS 4+1 ต่ อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์ ท่ ดี ี
-เสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมจากภาคีเครือข่ าย /ภาคปชช,
-พัฒนาระบบการให้ การปรึกษาและส่ งต่ อ
- พัฒนา Guide line การดูแลในชุมชน
-DHS เชื่อมลงสู่ THS โดยใช้ ตาํ บลจัดการสุขภาพ
-พัฒนานวตกรรม/ผลงานเด่ นของพืน้ ที่
-mapping ผลงานของแต่ ละตําบล ชุมชนนําสู่การ
พัฒนาให้ เป็ นต้ นแบบและศูนย์ เรียนรู้ แต่ ละด้ านภายใน
อําเภอ

สิ่งที่ทาํ ได้ ดี
-โครงสร้ าง กก.ชัดเจนทุกระดับ
-มีเวทีประชาคมในระดับตําบล/
ชุมชน
-ระบบส่ งต่ อโดย อปท. ร่ วม
ดําเนินการ
-ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
จัดบริการ อสม./สุขศาลา
โอกาสพัฒนา
-การเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่ าง
แม่ ข่ายกับลูกข่ าย
-สหวิชาชีพวิชาชีพลงเยี่ยมไม่
ครอบคลุม
-Care giver ขาดความ
ต่ อเนื่องในอนาคต
-การคืนข้ อมูลสู่ชุมชน
-ขาดการสรุ ปถอดบทเรียน

FCT

ปั จจัยความสําเร็จ
-ทีมสหวิชาชีพ
-FM หัวหน้ าทีม
-มีเครื อข่ ายการทํางานร่ วมกัน
-สัมพันธภาพที่ดขี องทีมทุกระดับ
-การสร้ างแรงจูงใจ/ ชื่นชมสิ่งดีๆ
-มีเวที ลปรร./นําเสนอผลงานเด่ น
-วางแผนการใช้ ทรั พยากรร่ วมกันทัง้ CUP
-ความตระหนักในการดูแลตนเองของประชาชน
แนวทางพัฒนา ปี 2560
-สุนทรี ยสนทนา/Coaching
-FCT PM
-สหวิชาชีพบูรณาการแผนการเยี่ยมบ้ านร่ วมกัน
-พัฒนา CG /อสค.
-พัฒนาระบบข้ อมูล
-สร้ างมาตรฐานการเยี่ยมบ้ านที่เป็ นระบบต่ อเนื่อง
ครอบคลุมและมีคุณภาพโดยทีมหมอครอบครั ว

