แนวทางการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญในแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
แผนยุทธศาสตร์ PCC ปี 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พัฒนาสถานบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PCC
แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดบริการให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มวัย (Improve Patient Care)
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
1 พัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิทุกกลุ่มวัยด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลแต่แรก ต่อเนื่องเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน บริการปรึกษาและส่งต่อ (ทุกกลุ่มวัย)
2 ผู้ป่วยเขตพื้นที่ Primary Care Node และเขต รพ. กลุ่มสีแดง (Continuity of Care) ได้รับการดูแล ร้อยละ 100
3 ผู้ป่วย NCD เข้าถึงบริการที่ Primary Care Node ได้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 20
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
อาเภอเกาะคามีประชากรที่อาศัยอยู่จริง จานวน 52,395 คน (Type 1,3 จาก HDC ) มี 13 รพ.สต 2 PCC หลัก คือ PCC ไหล่หิน มี 5 รพ.สต. 1 ศบส 1 โรงพยาบาล เป็นเครือข่าย
รับผิดชอบประชากร 30,002 คน และ PCC สองแควใต้ มี 5 รพ.สต.เครือข่าย รับผิดชอบประชากร 22,393 คน มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จานวน 4 คน
แผนพัฒนา PCC ปี 2562 ดาเนินการพัฒนา PCC ที่เปิดดาเนินการแล้ว ให้เห็นความแตกต่างจากระบบเดิม โดยใช้โอกาสจากการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพิ่มบริการทางการแพทย์
และเน้นการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยความร่วมมือของสหวิชาชีพที่ทางานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมในเครือข่ายครอบครัว
เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน (Improve Health of Population)
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
1 โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนตามบริบทในเขตพื้นที่ Primary Care Node 1 โครงการ
2 แพทย์ประจาบ้านฝึกปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒบิ ัตรเวชศาสตร์ครอบครัวได้ร่วมทาโครงการชุมชนคนละ 1 โครงการ
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
รพ.เกาะคาเป็นโรงพยาบาลสถาบันสมทบฝึกอบบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีเงือ่ นไขการสอบวุฒบิ ัตร FM คือ
1. มีเขตพื้นที่และประชากรที่รับผิดชอบของตนเอง
2. ฝึกทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนร่วมกับชุมชน
แผนงานที่ 3 ใช้ทรัพยากรสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในระบบบริการปฐมภูมิ (Reduce cost of care in population)
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
1 โครงการศึกษาและหาโอกาสในการใช้ทรัพยากรสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิให้คุ้มค่า 1 โครงการ
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
รพ.เกาะคาเป็นโรงพยาบาลสถาบันสมทบฝึกอบบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีเงือ่ นไขการสอบวุฒบิ ัตร FM คือ
1. วิจัยและพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
จึงออกแบบให้แพทย์ประจาบ้านจานวน 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ PCC สองแควใต้
หน ้าที่ 1 จาก 4

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ k030201 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC อาเภอเกาะคา
กิจกรรม ใกล้บ้าน ใกล้ใจ รพ.สต.ใดใด ใน อ.เกาะคามีแพทย์ FM ดูแล( Everywhere FM)
1.จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการPrimary
Care Cluster ให้มีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น
1.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

2 set

1.2 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
Automated External Defibrillator, AED

PCC ไหล่หิน/PCC ประชาชนในพื้นที่ PCC
สองแควใต้ หมู่ 3,7 สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้ง่ายและ
สะดวก

ต.ค.61-กย.62 นพ.พงศธร/
นพ.กฤษฏิ์ /
พญ.ปนัดดา
งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

พญ.วรนารี

2 set

งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

อรวรรณ/
เชาวลิต

1.3 เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด
Pulse Oxymeter

2 set

งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

1.4 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์
Drop Tone

2 set

งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

1.5 อุปกรณ์ตรวจตาและหู Opthamo-otoscope

2 set

งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

1.6 Alligator forcep

2 set

งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

1.7 Tablet for Home Health Care

2 set

งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

2. จัดกลุ่มเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโดยมีแพทย์
FM รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ปฐมภูมิที่ได้รับ
มอบหมาย

2 set

งบบูรณาการแผนจัดซื้อครุภัณฑ์

3.พัฒนาระบบการปรึกษาแพทย์เพื่อเชื่อมโยงบริการ
ปฐมภูมิกับระบบบริการในโรงพยาบาลเกาะคา

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างอาคารและระบบสนับสนุน คลินิกหมอครอบครัว เพือ่ รองรับการบริการให้เหมาะสม

หน ้าที่ 2 จาก 4

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

1. พัฒนาตามเกณฑ์ขั้นต่า รพ.สต.ติดดาว และ PCC
ต้นแบบระดับเขต

2. พัฒนาระบบ IT เครือข่ายภายใน PCC

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

PCC ไหล่หิน PCC
สองแควใต้

2 PCC

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ
งบบูรณาการกับ QOF
ต.ค.61-กย.62 นพ.พงศธร
พญ.
ปนัดดา
อรวรรณ /
เชาวลิต

PCC ไหล่หิน PCC
สองแควใต้

4,000.00

UC

ต.ค.61-กย.62 อรวรรณ /
เชาวลิต

2,000.00

UC

ต.ค.61-กย.62 นพ.พงศธร
นพ.กฤษฏิ์

20,000.00

กสต.

ต.ค.61-กย.62 นพ.พงศธร
นพ.กฤษฏิ์

กิจกรรม การติดเตียงไม่ต้องมา เรารักษาถึงเตียงที่ติดบ้าน(Home Ward)
1. พัฒนาระบบ discharge planning ที่เชื่อมโยง
ระบบเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

2 PCC

PCC ไหล่หิน PCC ลดเคสเปลนอนที่มา
สองแควใต้
F/U รพ. 10%

2. ฟื้นฟูบูรณาการ พัฒนาการ พิการ ติดเตียง

2 PCC

PCC ไหล่หิน PCC กลุ่มผู้ป่วยที่จาเป็นต้อง
สองแควใต้
ได้รบั การฟื้นฟูสภาพ
ได้รับการปรึกษาส่งต่อ
รพ.ฟื้นฟูฯ ดูแลร่วม
และมี Holistic
Individual care Plan
100%

กิจกรรม การพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิ Community Health Development Project

หน ้าที่ 3 จาก 4

ลาดับ
1

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
1. ทา community health need assessment
และออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วย
แนวคิดปฐมภูมิและองค์รวม

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2 โครงการพัฒนา PCC ไหล่หิน หมู่ 1.ทราบทุนมนุษย์ ทุน
ชุมชน
3,7 ศาลา/PCC
ชุมชนของพื้นที่ เพื่อ
สองแควใต้
ทางานเป็นทีมพัฒนา
ชุมชนระดับตาบล 2.
แก้ปัญหาชุมชนใน
บริบทจริง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ
30,000.00 กสต. ต.ค.61-กย.62 นพ.กฤษฎิ์
นพ.พงศธร

กิจกรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในระบบบริการปฐมภูมิ
1. โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยแนวคิด
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในพื้นที่ PCC เขต
รับผิดชอบ รพ.เกาะคา

1 โครงการ (วิจัย/ PCC ไหล่หิน PCC 1.ทราบแนวทางและ
R2R/CQI)
สองแควใต้
โอกาสการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า 2. แก้ปัญหา
ชุมชนในบริบทจริง

20,000.00

งบ กสต

50,000.00

งบ UC

26,000.00

รวมงบ ฯ

76,000.00

UC

ต.ค.61-กย.62 นพ.กฤษฎิ์
นพ.พงศธร

หน ้าที่ 4 จาก 4

