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แนวคิดหลัก
เปาหมาย
แกนคุณคาของการทํางาน

แนวคิดหลัก
หัวใจสําคัญที่เปนคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ คือ ตองเปนบริการ
องครวม ตอเนื่อง ผสมผสานและสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชนอยาง
สมดุล
ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้เปนหลักการที่ผูใหบริการตองใชเปนฐานในการ
ดําเนินงานบริการในทุกดานของหนวยปฐมภูมิ ในการดูแลประชากรแตละคน
หรือแตละกลุมตองพยายามที่จะบูรณาการดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพไปพรอมกัน และกระบวนการ
ดําเนินงานตองคํานึงถึงมิติทางดานจิตใจ สังคม และสภาพแวดลอมของ
ประชาชนหรือผูรับบริการดวย
การพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิไดนําแนวคิด CQI มาใช ซึ่งจะ
เนนการประเมินเพื่อการพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Quality
improvement)
โดยใชมาตรฐานและการประเมินตนเองเปนเครื่องมือใหเกิด
กระบวนการเรียนรู / พัฒนา ใหกับหนวยบริการ

เปาหมาย
เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ คือการกระตุน
ใหหนวยบริการปฐมภูมิ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติในหนวย
บริการปฐมภูมิ
เครือขายบริการปฐมภูมิตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ชุมชน
เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหตอบสนองความตองการ ความ
จําเปนดานสุขภาพของประชาชน และนําไปสูการมีสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองได
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แผนภูมิแสดงกรอบระบบคุณภาพของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

แกนคุณคาของการทํางาน
1. การมองประชาชนเปนศูนยกลาง หรือ ความเปนเลิศที่ตองไดมาจากการใหความสําคัญกับ
ประชากรเปาหมาย
2. การทํางานอยางมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การบริหารจัดการดวยการใชขอมูล และขอเท็จจริง
4. การเรียนรูขององคกรและบุคคล
5. การบริหารจัดการเชิงระบบ
6. การมองอนาคตเปนที่ตั้ง
7. การยึด “ผลลัพธ” และ “การใหคุณคา” เปนเปาหมายในการทํางาน
8. ความรับผิดชอบตอสังคมและสุชภาพชุมชน
9. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
10. การบริหารจัดการเพื่อสรางนวัตกรรม
11. การมีความคลองตัว
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ตอนที่ 1 การบริหารจัดการองคกร
ตอนที่ 2 กระบวนการสรางคุณคาของระบบบริการปฐมภูมิ
ตอนที่ 3 กระบวนการสนับสนุนของระบบบริการปฐมภูมิ
ตอนที 4 ผลลัพธขององคกร

ตอนที่ 1 การบริหารจัดการองคกร
ใชกรอบแนวทางของ Malcolm baldrige ประกอบดวยองคประกอบ
มาตรฐานเปนหมวดยอย ดังนี้
1. การนํา
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ
3. การใหความสําคัญกับลูกคาและตลาด
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
5. การใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล

ตอนที่ 2 กระบวนการสรางคุณคาของระบบบริการปฐมภูมิ
ประกอบดวย 3 หมวดยอย คือ
1. บริการสุขภาพรายบุคคล และครอบครัว
2. ดูแลสุขภาพกลุมประชากร
3. การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน
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ตอนที่ 3 กระบวนการสนับสนุนของระบบบริการปฐมภูมิ
ประกอบดวยกระบวนการสําคัญๆ 3 สวน คือ
1. การสนับสนุนการบริหาร และวิชาการ
2. การสนับสนุนและประสานเชื่อมโยงบริการ
3. การสนับสนุนการมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชน หนวยตางๆ

ตอนที่ 4 ผลลัพธขององคกร
ประกอบดวยกลุมบริการยอย 5 ดาน คือ
1. ผลลัพธของการมุงเนนผูปวยและชุมชน
y การตอบสนองตรงปญหาของบุคคล ชุมชน
y ภาวะสุขภาพของกลุมเปาหมาย
y การพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน
2. ผลลัพธดานการเงิน
3. ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
4. ผลลัพธดานประสิทธิผลองคกร
5. ผลลัพธดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
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หมวดที่ 1 ภาวะผูนํา
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับประชาชนและชุมชน
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวดที่ 5 การใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล

หมวดที่ 1 ภาวะผูนํา
ในหมวดนี้ เปนการตรวจประเมินวา ผูบริหารหนวยคูสัญญาปฐมภูมิ
ดําเนินการอยางไรในเรื่องตอไปนี้
•
•
•
•
•

การนําองคกรใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
การกํากับดูแลกิจการในการทํางาน
จริยธรรมทางวิชาชีพ
การปฏิบัติตามกฏหมาย
ความรับผิดชอบตอชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบและสังคม

หัวขอ 1.1 ภาวะผูนาํ ของผูบริหารองคกร
เปนการอธิบายถึงการดําเนินการของผูบริหารองคกรในเรื่องตอไปนี้
• การนําองคกรใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน
• การสื่อสารกับทีมงานทั้งในหนวยบริหารและหนวยบริการใน
เครือขายปฐมภูมิ(ถามี)
• การสงเสริมใหทีมงานทํางานไดผลดียิ่งขึ้น
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หัวขอ 1.2 การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
เปนการอธิบายวาองคกรไดดําเนินการอยางไรในเรื่องของ
• ระบบการกํากับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบตอสวนรวม
• ดําเนินภารกิจอยางมีจริยธรรม

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
ในหมวดนี้ เปนการอธิบายวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการ
• กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกร
• นําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
• ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการในกรณีที่จําเปน
• วัดผลความคืบหนาในการดําเนินการโดยเทียบกับแผน

หัวขอ 2.1 การจัดทํากลยุทธ
เปนการอธิบายวา
• องคกรทําอยางไรในการกําหนดกลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซึ่งจะตองตอบสนองตอความ
ทาทายที่องคกรตองเผชิญ
• วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญและเปาประสงคที่เกี่ยวของมีอะไรบาง

หัวขอ 2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
เปนการอธิบาย 3 เรื่องดังตอไปนี้
• การแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ
• แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดหลัก ๆ โดยยอ
• ผลการดําเนินการที่คาดการณไว ตามตัวชี้วัดหลัก ๆ ที่ระบุในแผน
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หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับประชาชนและชุมชน
ในหมวดนี้เปนการอธิบายวาองคกรดําเนินการอยางไรในการ
• คนหาความตองการและความคาดหวังดานสุขภาพของผูรับบริการ ประชาชน องคกรชุมชน และ
เครือขายบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
• สรางสัมพันธภาพกับองคกรชุมชน และเครือขายบริการสุขภาพ
• การสรางการมีสวนรวมขององคกรชุมชน เครือขายบริการสุขภาพ

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
ในหมวดนี้ เปนการอธิบายวาองคกรดําเนินการอยางไรในการ
• เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และ ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ และสินทรัพยทางความรู
• พิจารณาผลการดําเนินการขององคกร

หัวขอ 4.1 การวัด วิเคราะห และพิจารณาผลการดําเนินการขององคกร
เปนการอธิบายวา
ขอมูลและสารสนเทศของผลการดําเนินการในทุกระดับและทุกสวนของ
องคกรนั้น องคกรมีวิธีการอยางไรในการวัด วิเคราะห ปรับใหสอดคลองและมุงไปแนวทางเดียวกัน
และปรับปรุงใหดีขึ้น

หัวขอ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู
เปนการอธิบายวาองคกรดําเนินการอยางไร เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศที่เปนที่ตองการของ
พนักงาน ผูสงมอบ กลุมเปาหมายรับผลงาน รวมทั้งประชาชนและชุมชนนั้น มีคุณภาพ มีความพรอมที่จะใช
งาน
เปนการอธิบายวาองคกรดําเนินการอยางไรในการสรางสินทรัพยทางความรูจากชุมชน
โดย
ผูรับบริการ และ ชุมชนมีสวนรวม
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หมวดที่ 5 การใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล
ในหมวดนี้เปนการอธิบายวาทั้ง 3 เรื่องตอไปนี้ คือ 1) ระบบงาน 2) การทําใหพนักงานไดเรียนรู
และ 3) สรางแรงจูงใจแกพนักงาน มีสวนอยางไรในการทําใหพนักงานไดพัฒนาตนเองและใชความรู
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ขององคกร
ความเอาใจใสขององคกรในการสรางและดํารงไวซึ่งสภาพแวดลอมที่ดีในสถานที่ทํางาน รวมทั้งการ
สรางบรรยากาศที่ทาํ ใหพนักงานผาสุกนั้นมีสวนอยางไรในการชวยทําให ผลการดําเนินการที่ออกมาเปนเลิศ
ทั้งพนักงานและองคกรพัฒนาไปดวยกัน

หัวขอที่ 5.1 ระบบงาน
เปนการอธิบายวา เรื่องตอไปนี้มีสวนอยางไรในการทําใหองคกรและพนักงานดําเนินการไดผลดี
ยิ่งขึ้น
•
•
•
•

การจัดคนใหทํางานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
การบริหารคาตอบแทน
นโยบายเกี่ยวกับความกาวหนาในการงานของพนักงาน
นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน

หัวขอที่ 5.2 การทําใหพนักงานไดเรียนรูแ ละสรางแรงจูงใจแกพนักงาน
เปนการอธิบายวาการใหการศึกษา ฝกอบรม และใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในงานนั้นมีสวนอยางไร
ในการสนับสนุนให
• องคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
• ชวยสงผลใหพนักงานปฏิบัติงานไดดีเดน
• ชวยสรางความรูความสามารถและทักษะของพนักงาน

หัวขอที่ 5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน
เปนการอธิบายวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการคงไวซึ่ง
• สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
• บรรยากาศการทํางานที่ดี อันจะมีสวนทําใหพนักงานทุกคนมีความผาสุก มีความพึงพอใจและ
อยากทํางาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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หมวดที่ 1 บริการสุขภาพรายบุคคล และครอบครัว
หมวดที่ 2 การดูแลสุขภาพตามกลุมประชากร
หมวดที่ 3 การสรางกระบวนการเรียนรูกับชุมชน

หมวดที่ 1 บริการสุขภาพรายบุคคล และครอบครัว

หมายถึงการบริการรายบุคคลและครอบครัวที่มีปญหาสุขภาพที่มาขอรับ
บริการที่สถานพยาบาลหรือที่บาน โดยเนนใหเปนบริการแบบองครวม ผสมผสาน
ตอเนื่อง โดยที่ผูรับบริการจะไดรับการดูแลทั้งสวนที่เปนปญหาสุขภาพหรือโรค
ทั่วไป และไดรับการคนหาปญหาและแกไขแบบองครวม (Holistic Approach)
ตลอดจนไดรับความรูเพื่อสนับสนุนการสรางสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวยซ้ํา
ในการบริการแตละครั้งควรมีการประเมินสภาวะปญหาปจจุบัน (Acute
Problem ) สภาพทางดานสังคม จิตใจ เชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน แลว
ประมวลเปนแผนการดูแลสุขภาพของผูรับบริการและผูเกี่ยวของทั้งที่เปนบริการ
เฉพาะหนาและบริการตอเนื่อง จากนั้นใหบริการสวนที่ตรงกับสภาพปญหา โดย
ที่ใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม ครอบคลุมทั้งดานสงเสริม ปองกัน รักษาฟนฟู
ในลักษณะองครวม ผสมผสาน และมีบริการตอเนื่องในครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งติดตามผลการใหบริการ เพื่อใหเกิดผลในการดูแลแบบองครวม เสริมใหมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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เปาหมายทีต่ องการใหบรรลุ
เพื่อใหการดูแลของหนวยบริการตอบสนองตอปญหาสุขภาพของผูรับบริการ ประชาชนรายบุคคล และ
ครอบครัว ไดตรง สอดคลอง ตลอดจนประชาชนมีสวนรวม และเสริมการดูแล การพึ่งตนเองของผูรับบริการ และ
ครอบครัว

แนวคิด
1.ผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง
2.การดูแลแบบองครวม ตอเนื่อง
3.สรางการมีสวนรวมและเสริมสมรรถนะของผูรับบริการและญาติในการดูแลสุขภาพ

กระบวนการสําคัญ
1 การประเมินปญหาอยางรอบดาน วินิจฉัยเบื้องตน และ คัดกรองปญหาสําคัญ
2. การวางแผนดูแลผูปวย แบบผูรับบริการมีสวนรวม
3. การดูแลที่บูรณาการทั้งดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ
4. การใหขอมูลและเสริมการพึ่งตนเอง
5. การดูแล ติดตามตอเนื่องทั้งที่สถานพยาบาล และเยี่ยมบานในชุมชน ในระดับบุคคล และครอบครัว
6. การสงตอผูปวย และประสานเชื่อมโยงบริการกับหนวยบริการอื่น หรือ เชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน

ผลลัพธ
1. ความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่และผูรับบริการ
2. ผูปวยและญาติสามารถดูแลสุขภาพตนเองได
3. ผลการดูแลสุขภาพดี ทางดานรางกาย และจิตใจ
4. ผูรับบริการพอใจ ยอมรับบริการ

ประเด็นคุณภาพ
1. การเขาถึงบริการ (First contact care) ประกอบดวย การเขาถึงบริการ (Accessibility) และการใช
บริการจริง (Utilization)

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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2. บริการองครวม ผสมผสาน เบ็ดเสร็จ (Wide range of comprehensive health care) เปนการดูแล
แบบองครวมทั้งดานกาย จิต สังคม โดยมีการดูแลในระดับตางๆ ดังนี้
1.) Health promotion
2.) Disease prevention
3.) Early detection
4.) Disease treatment
5.) Rehabilitation
6.) Palliative care
3. การดูแลผูปวยแบบตอเนื่อง (Continuous care for individual & Longitudinality)
4. การประสานงานการดูแลผูปวย (Coordination of care)

หมวดที่ 2 การดูแลสุขภาพตามกลุมประชากร
หมายถึง การดูแลสุขภาพของประชากรในลักษณะของประชากรรวมเปนกลุม (Population based)
มิใชเปนรายคน ซึ่งใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงที่เปนปจจัยรวมของกลุมประชากรนั้น (Common risk) ดวย
กระบวนการสงเสริม ปองกัน ควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ และจัดการดานพฤติกรรม/สิ่งแวดลอม ที่มีผลตอ
สุขภาพ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน องคกรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งกิจกรรมบริการที่เกิดขึ้นใน และนอกสถาน
บริการ
ประกอบดวยกระบวนการ ที่เริ่มตั้งแตการสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย ทําความรูจักสภาพชีวิต
ปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ประเมินสภาพปญหาดวยวิธีการตางๆ ทั้งที่เปนการสํารวจขอมูลครอบครัว และ
ชุมชน การทํากิจกรรมทางสังคมรวมกับกลุมเปาหมาย การรวมระดมความคิดเห็นกับผูเกี่ยวของ การคนหา
กลุมเปาหมายตางๆ ไดแก กลุมเสี่ยง /ผูพิการ /ผูดอยโอกาส และกลุมอายุตางๆ และการรวมคิด รวมดําเนินงาน
กับชุมชน ผูเกี่ยวของเพื่อเฝาระวังสภาพปญหา หรือเพื่อดําเนินการแกไข ปองกัน มีการติดตามประเมินผล
รวมกัน ตลอดจนการทํากิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
กลุมเปาหมาย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมายทีพ
่ ึงประสงค
เพื่อใหเกิดการสรางสุขภาพ ปองกันโรค แกกลุมประชากร เปนการลวงหนา ประกอบดวย 2 กลุม
1.ประชากรตามพัฒนาการของอายุ
2.ประชากรกลุมเสี่ยง เปนกลุมที่มีภาวะเสี่ยงสุขภาพในพื้นที่นั้นๆ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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1.) การดูแลกลุม ประชากรตามพัฒนาการของอายุ
ความหมาย (นิยาม)
การดูแลกลุมประชากร หมายถึง การดูแลโดยมีชุมชนเปนเปาหมาย ซึ่งมีความจําเปนในการที่จะตองมี
การประเมินสภาวะสุขภาพของกลุมประชากรในชุมชนเปาหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึงประชากรที่แสวงหาบริการ
และกลุมประชากรที่จะไดรับผลประโยชนจากการดูแลชุมชนนั้นๆโดยไมไดแสวงหาบริการก็ตาม ในการจําแนก
กลุมประชารสามารถจําแนกไดหลายแบบดวยกัน
แตในเงื่อนไขของการดูแลสุขภาพประชาชนภายใตการ
สาธารณสุขในปจจุบัน จะทําการจําแนกกลุมประชากรเปน 5 กลุม ไดแก กลุมอายุ 0-5 ป,6-12 ป, 13-18 ป,
19-59 ป และ 60 ปขึ้นไป

เปาหมายทีต่ องการใหบรรลุ
เพื่อใหกลุมประชากรสําคัญไดรับการบริการสงเสริมปองกันโรคอยางครอบคลุม
ติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง เกิดการจัดโครงการเพื่อการดูแลกลุมประชากร

มีระบบการดูแล

แนวคิด
1.การดูแลกลุมประชากรตามเงื่อนไขพื้นฐานทางกายภาพและบริบทสิ่งแวดลอม
2.การมุงเนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของกลุมประชากร
3.การดําเนินการดูแลอยางครบถวนตามเกณฑมาตรฐานดานวิชาการถูกตอง

กระบวนสําคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การประเมินวิเคราะหและวินิจฉัยสุขภาพในแตละกลุมอายุ
การจัดทําระบบขอมูลสุขภาพของกลุมประชากรทุกกลุมอายุ
การติดตามประเมินผลการดูแลกลุมประชากร
การแสวงหาองคความรูในการดูแลกลุมประชากรที่ทันสมัยและสอดคลองกับสภาพปญหา และบริบท
การประยุกตใชองคความรูเพื่อออกแบบการดูแลกลุมประชากรสําคัญ
มีการจัดการขอมูลและความรูสําคัญเพื่อปรับปรุงการดูแลกลุมประชากรสําคัญอยางสม่ําเสมอ
มีแนวทางการสนับสนุนใหกลุมประชากร/ ชุมชนจัดการสุขภาพดวยตนเอง และแนวทางการสราง
สุขภาพและปองกันโรคแกกลุมประชากรเปาหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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ผลลัพธ
1.
2.
3.
4.
5.

ความครอบคลุมในการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมและปองกันในกลุมประชากรสําคัญ
เจาหนาที่มีความสามารถในการแกปญหาและพัฒนาสุขภาพกลุมประชากรสําคัญอยางถูกตอง
มีระบบขอมูลซึ่งประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานกลุมประชากรที่สําคัญ
มีการติดตามประเมินผลการดูแลกลุมประชากรอยางเปนระบบ
สภาวะสุขภาพของกลุมประชากรสําคัญ

ประเด็นคุณภาพ
1.ความครอบคลุมของกลุมประชากรสําคัญ
2.กระบวนการดูแลกลุมประชากรสําคัญตามมาตรฐานวิชาการ
3.การออกแบบโครงการการดูแลกลุมประชากรอยางเหมาะสมกับขนาดปญหาและบริบท

2.) การดูแลประชากรกลุมเสี่ยง
ความหมาย(นิยาม)
การดูแลโดยมีชุมชนเปนเปาหมาย ซึ่งมีความจําเปนในการที่จะตองมีการประเมินสภาวะสุขภาพของ
กลุมประชากรในชุมชนเปาหมาย
ทั้งนี้หมายรวมถึงประชากรที่แสวงหาบริการและกลุมประชากรที่จะไดรับ
ผลประโยชนจากการดูแลชุมชนนั้นๆโดยไมไดแสวงหาบริการก็ตาม
ประชากรเสี่ยง คือ กลุมประชากรที่อยูในพื้นที่เปาหมายแล ะมีเงื่อนไขและปจจัยรวมที่ทําใหเกิดภาวะ
เสี่ยงตอการเกิดโรคสําคัญที่เปนปญหาของพื้นที่
การประเมินการเกิดโรคในกลุมประชากรขึ้นอยูกับความ
ถูกตองของการวินิจฉัยผูปวยแตละคนและตองมีความสมบูรณเพียงพอที่ทําใหชุมชนสามารถรับรูได
เพราะ
ขอมูลเหลานี้จะนําไปสูการจัดการและเกิดโครงการตางๆขึ้นได

เปาหมายทีต่ องการใหบรรลุ
เพื่อใหเจาหนาที่สามารถประเมินภาวะเสี่ยงและระบุประชากรเสี่ยงตอโรคสําคัญในกลุมประชากร
รับผิดชอบได เพื่อจะสามารถวางแผนโครงการดูแลประชากรตามภาวะเสี่ยงที่ไดทําการประเมิน

แนวคิด
1.ความเขาใจภาวะเสี่ยงตามบริบทและสิ่งแวดลอม
2.การประยุกตใชองคความรูในการดูแลประชากรเสี่ยงตามสภาพที่เปนจริงของพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

กรอบระบบคุณภาพของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ฉบับปฐมบท
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กระบวนการสําคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรเปาหมาย
มีการระบุภาวะเสี่ยงและกลุมประชากรที่มีภาวะเสี่ยง
มีการจัดทําฐานขอมูลของกลุมประชากรเสี่ยง
มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
มีระบบการติดตามและประเมินผลสภาวะสุขภาพของประชากรเสี่ยง
มีระบบการประสานขอมูลและการสงตอภายใน CUP แกผูเกี่ยวของตั้งแตบุคลากรสาธารณสุข
ภายใน CUP รวมถึงการคืนขอมูลแกองคกรปกครองทองถิ่น และชุมชน เพื่อให เกิดการวางแผน
และจัดการดูแลสุขภาพรวมกัน

ผลลัพธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความครอบคลุมในการคัดแยกกลุมเสี่ยงที่สําคัญ
ความถูกตองในการวินิจฉัยทั้งกระบวนการและขั้นตอน
มีระบบขอมูลกลุมประชากรเสี่ยงที่ครบถวนและถูกตอง
มีการจัดระบบการดูแลกลุมประชากรเสี่ยงสําคัญที่ครบถวนและเชื่อมโยง
เจาหนาที่มีองคความรูที่ถูกตองในการดูแลกลุมประชากรเสี่ยงตามโรคที่สําคัญ
ประชากรกลุมเสี่ยงไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
ประชากรกลุมเสี่ยงสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดตามสภาพของตน(สภาวะสุขภาพ
สิ่งแวดลอม)

บริบทและ

ประเด็นคุณภาพ
1. ความครอบคลุมของประชากรกลุมเสี่ยง
2. กระบวนการดูแลกลุมประชากรสําคัญตามมาตรฐาน วิชาการ
3. การออกแบบโครงการการดูแลกลุมประชากรอยางเหมาะสมกับขนาดปญหา และบริบท

หมวดที่ 3 การสรางกระบวนการเรียนรูกับชุมชน
หมายถึง ทีมงานสุขภาพในหนวยบริการปฐมภูมิมีความเขาใจ แนวคิด ทักษะในการทํางานรวมกับ
ชุมชน จนกระทั่งทําใหเกิดการเรียนรูกันและกัน เพื่อเอื้อใหเกิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยที่ประชาชนมีสวน
รวม
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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เปาหมายทีต่ องการใหบรรลุ
เพื่อใหประชาชนและเจาหนาที่รวมมือกันในการประเมินปญหา วิเคราะหปญหา หาแนวทางการ
แกปญหา โดยใชทรัพยากรรวมกันจากหลายแหลง

แนวคิด
1. การมองประชาชนเปนศูนยกลาง
2. การมีสวนรวมของประชาชน
3. ชุมชนพึ่งตนเอง

กระบวนการสําคัญ
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาทัศนคติของเจาหนาที่ในการมองประชาชนเปนศูนยกลาง
มีการสื่อสาร หรือ กระบวนการเพื่อใหรูจัก เขาใจกันและกัน
มีการจัดกระบวนการ หรือกิจกรรมเพื่อเรียนรูรวมกัน อยางตอเนื่อง
มีการแสวงหาทรัพยากร ปจจัยสนับสนุน เพื่อนํามาสูการเรียนรู การพัฒนาและแกปญหาสุขภาพ
มีการจัดการขอมูล และความรู เพื่อการดําเนินงาน พัฒนางาน รวมกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่กับชุมชน
รูจักชุมชน กลุมเปาหมาย แกนนํา ธรรมชาติของชุมชน
ประชาชน เขาใจยอมรับ เจาหนาที่ ในระดับบุคคล องคกร
การเรียนรูในการพัฒนางานสุขภาพชุมชน และพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ
ประชาชนและเจาหนาที่รวมกันคิด วางแผน แกปญหาสุขภาพ
มีการแสวงหาทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาสุขภาพ
ศักยภาพในการการจัดการเพื่อแกปญหา และพัฒนาสุขภาพ
สุขภาพของประชากรในชุมชนไดรับการดูแลพัฒนาไดอยางสมดุล

ประเด็นคุณภาพ
1.การมีสวนรวมอยางเทาเทียม ของผูมีสวนเกี่ยวของ
2.การใชกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการทํางาน
3.การทํางานไดตรงประเด็น
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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หมวดนี้เปนการอธิบายวา องคกรมีการจัดกระบวนการที่สนับสนุน
กระบวนการที่สรางคุณคา ใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1. การสนับสนุนการบริหาร และวิชาการ
2. การสนับสนุนและประสานเชื่อมโยงบริการ
3. การสนับสนุนการมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชน หนวยตางๆ

เปาหมายที่ตองการใหบรรลุ
เพื่อใหศูนยสุขภาพชุมชนสามารถดําเนินงานไดตามกระบวนการสําคัญๆ
เกิดความ สําเร็จตามภารกิจ และเปาหมายที่กําหนดไว

แนวคิด
1. สนับสนุนกระบวนการที่สําคัญๆ ของศูนยสุขภาพชุมชน
2. การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และหนวยงานตางๆ
3. การบริหารจัดการใหสอดคลองตามสถานการณของพื้นที่

ผลลัพธ
1. มีความสัมพันธที่ดีระหวางเครือขายบริการปฐมภูมิ(CUP) กับศูนย
สุขภาพชุมชน(PCU)

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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2. เครือขายบริการปฐมภูมิ(CUP) กับศูนยสุขภาพชุมชน(PCU)รวมกันคิด วางแผนการดําเนินงานเพื่อ
แกปญหาสุขภาพชุมชนในเขตรับผิดชอบ
3. ประชาชน เขาใจยอมรับ เจาหนาที่ ในระดับบุคคล และศูนยสุขภาพชุมชน
4. การเรียนรูในดานบริหารและวิชาการ เพื่อการพัฒนางานสุขภาพชุมชนและพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ
5. ประชาชนไดรับการดูแลและพัฒนาสุขภาพแบบองครวม ตอเนื่อง เชื่อมโยงบริการอยางเปนระบบ
6. การมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชน และหนวยตางๆ ในการพัฒนางานสุขภาพชุมชน และพัฒนาหนวย
บริการปฐมภูมิ

ประเด็นคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.

การยอมรับของประชาชนในการบริการดานตางๆ ของศูนยสุขภาพชุมชน
การบริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบของเครือขายบริการปฐมภูมิ และศูนยสุขภาพชุมชน
ใชกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการทํางาน
การบริการแบบองครวมและเชื่อมโยง ตอเนื่องอยางเปนระบบ
การมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชน และหนวยตางๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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องคกรแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดี โดยแบงเปน ระดับหนวยบริการประจํา (CUP) และระดับหนวยบริ การปฐมภูมิ
ในประเด็นสําคัญ ไดแก
1. ผลลัพธของการมุงเนนผูปวยและชุมชน
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญดาน
ตางๆดังนี้
1.1 การตอบสนองตรงปญหาของบุคคล ชุมชน
1.1 การตอบสนองตรงปญหาของบุคคล ชุมชน
1.2 ภาวะสุขภาพของกลุมเปาหมาย
1.3 การพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญดาน
ความพึงพอใจของผูรบั บริการและชุมชน
2. ผลลัพธดานการเงิน
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญดาน
การเงิน
3. ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบนั และแนวโนมของตัววัดสําคัญเกี่ยวกับ
ผลงานและประสิทธิผลของระบบงาน
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญเกี่ยวกับ
การเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากร
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

กรอบระบบคุณภาพของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ฉบับปฐมบท

19

4 ผลลัพธดานประสิทธิผลองคกร
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญเกี่ยวกับการบรรลุผล
ตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกร
5 ผลลัพธดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
ภายในเครือขาย
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญเกี่ยวกับการสรางการมีสวน
รวมของชุมชน และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสรางสุขภาพ
y องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดสําคัญเกี่ยวกับการประเมินองคกร
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอตกลง

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ศูนยสุขภาพชุมชน.............................

รหัสสถานพยาบาล

รหัสเจาหนาที่

รหัสผูปวย

แบบสอบถามประเมินการใหบริการผูปวยนอกของหนวยบริการปฐมภูมิ(PCUQ)

1

เรียนผูปวย ขอขอบคุณที่ทานตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการของสถานพยาบาลแหงนี้ เนื่องจากสถานพยาบาลตองการจัดบริการที่ได
มาตรฐานที่สุด ความคิดเห็นของทานจึงมีคุณคาตอการพัฒนาการบริการและมีความสําคัญกับเรามาก
กรุณาตอบทุกคําถามที่ทานสามารถตอบได ทั้งนี้ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดและผูใหบริการจะไมทราบคําตอบของทาน
1. ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ทานมาใชบริการ
ในสถานพยาบาลแหงนี้กี่ครั้ง
2. ทานคิดวาการตอนรับจากเจาหนาที่บัตร
เปนอยางไร
3. ในดานสถานที่
3.1ทานคิดวาความสะอาดของสถานพยาบาล

ไมเคย

1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

5-6 ครั้ง

7 ครั้งหรือมากกวา











1

2

แยมาก

แย





1

3

ปานกลาง ดี
2



3



แยมาก

แย

เปนอยางไร
3.2 ทานคิดวาความสะดวกสบาย



1



2



3



ของสถานพยาบาลเปนอยางไร
3.3ทานคิดวาความปลอดภัยภายในสถานพยาบาล



1



2



3



1



2



3

เปนอยางไร
4. การเขาถึงบริการ
4.1 ทานคิดวาความสะดวกในการเดินทางมาที่นี่เปน
อยางไร
4.2 ทานคิดวาชวงเวลาที่เปดทําการ
เปนอยางไร
4.3ทานอยากใหมีเวลาที่เปดทําการเพิ่มเติมในชวงใด

แยมาก

แย





1

แยมาก

แย





1

4

4

ปานกลาง ดี



3



3

ชวงเชาตรู ชวงพักเที่ยง ชวงบาย

ยอดเยี่ยม





5

6

ยอดเยี่ยม
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6



4



5



6



4



5



6



4

ปานกลาง ดี
2

ดีมาก

ดีมาก

ปานกลาง ดี
2

5



4

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

6

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

6

สุดสัปดาห ไมจําเปนตองเปดเพิ่ม

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)





ชวงเวลาอื่นๆ โปรดระบุ ________________________________________________________________________________
1

2

5. คําถามนี้เปนคําถามเกี่ยวกับพยาบาลประจําครอบครัวของทาน
 มี
5.1ทานสามารถพบพยาบาลประจําตัวของทานได
ภายในวันนั้น ใน2-3วัน
รวดเร็วเพียงใด
5.2 ทานรูสึกอยางกับระยะเวลาดังกลาว

1



1



แยมาก

แย





1

3

1



2

2



3

4

ไมมี ถาไมมีกรุณาขามไปขอ 6
ใน 1 สัปดาห มากกวา 1สัปดาห ไมสามารถพบได



พัฒนาโดย แพทยหญิงดาริน จตุรภัทรพร ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี



3





4

ปานกลาง ดี
2

5

4

5

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

6

1

6. การใหบริการของแพทย
6.1ทานรูสึกอยางไร กับพฤติกรรมการใหบริการ
ของแพทยที่ออกตรวจในสถานพยาบาลแหงนี้
6.2ทานอยากใหแพทยที่ออกตรวจ
ใหบริการตรวจรักษาบอยเพียงใด

แยมาก

แย





1

2



3



4

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

6

ทุกวัน

วันเวนวัน สัปดาหละครั้ง เดือนละครั้ง 2-3 เดือนตอครั้ง





1

7. ระยะเวลารอคอย
7.1ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอหนาหองตรวจกอนไดรับ 5 นาทีหรือ
การตรวจรักษา (เลือกเพียง 1 ขอ)
นอยกวา


7.2 ทานรูสึกอยางไรกับระยะเวลาดังกลาว

ปานกลาง ดี

1





3

4



5

6-15 นาที 16-30 นาที 31-60 นาที มากกวา 60 นาที



แยมาก

แย





1

2

2



3



4

ปานกลาง ดี
2



3



4



5

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

6

8. ในกรณีที่ทานโทรศัพทติดตอมายังสถานพยาบาล
8.1ความสะดวกของการโทรศัพทเขามา

ไมเคยโทร
เคยโทร

ขามไปถามขอ 9
ถามตอ

8.2 ความสะดวกของการขอปรึกษาปญหา
กับเจาหนาที่ทางโทรศัพท

แยมาก

แย





1

แยมาก

แย





1

ปานกลาง ดี
2



3



4

ปานกลาง ดี
2



3



4

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

5

6

6

9. คําถามนี้เปนคําถามเกี่ยวกับเจาหนาที่ประจําตัวของทาน หรือเจาหนาที่ที่ทานรูจักดีที่สุดของที่นี่ หากไมมีกรุณาขามไปขอ 10
9.1โดยทั่วไปทานไดพบเจาหนาที่ประจําตัวของทาน
บอยแคไหน
9.2 ทานรูสึกอยางไร

10.ความเปนสวนตัว
10.1โดยทั่วไปทานสามารถเลาเรื่องสวนตัวของทาน
โดยที่คนอื่นไมไดยินหรือไม
10.2ทานรูสึกอยางไร

ทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง สวนใหญ พบบาง

เกือบไมเคย ไมเคย







1

แยมาก

แย





1

ได



1



3

2



3

ไมแนใจ





แย







4

ปานกลาง ดี

ไมได

แยมาก
1

2

2



4





6

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

6

3

ปานกลาง ดี
2

5

3



4

ดีมาก

ยอดเยี่ยม





5

6

2

11. ระดับความพึงพอใจในการตรวจรักษากับเจาหนาที่
วันนี้ ในเรื่องตอไปนี้

แยมาก

แย

ปานกลาง ดี

ดีมาก

ยอดเยี่ยม

11.1 การซักถามอาการและความรูสึกของทาน
โดยละเอียด



1



2



3



4



5



6

11.2 การรับฟงสิ่งที่ทานพูดอยางตั้งใจ



1



2



3



4



5



6

11.3 การทําใหทานรูสึกผอนคลายหรือสบายใจ
ขณะตรวจรางกาย



1



2



3



4



5



6

11.4 การใหทานมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา



1



2



3



4



5



6

11.5 การอธิบายปญหา และ แผนการรักษา
แกทาน



1



2



3



4



5



6

11.6 การใหเวลากับทาน



1



2



3



4



5



6

11.7 ความอดทนในการตอบคําถาม
และความกังวลตางๆของทาน



1



2



3



4



5



6

11.8 การแสดงความหวงใยในตัวทาน



1



2



3



4



5



6

11.9 ความเขาใจในปญหาของทาน



1



2



3



4



5



6

11.10 การซักถามปรึกษาแพทยในปญหาที่สงสัย



1



2



3



4



5



6

12.หลังการพบเจาหนาที่วันนี้ ทานรูสึกอยางไร
แยมาก

แย

ปานกลาง ดี

12.1 สามารถเขาใจปญหาสุขภาพของ
ตนเองตามที่แพทยอธิบายได



1



2



3



12.2 สามารถดูแลปญหาสุขภาพของ
ตนเองได



1



2



3



ดีมาก

ยอดเยี่ยม

4



5



6

4



5



6

13.โดยรวมแลว ทานพึงพอใจตอการบริการของสถานพยาบาลนี้อยางไร
ไมพึงพอใจมากที่สุด

ไมพึงพอใจมาก

ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากที่สุด







4

5



1

2

3

6

3

ทายสุดนี้เพื่อใหเราเขาใจคําตอบของทานมากขึ้น กรุณากรอกขอมูลสวนตัวของทาน ดานลางนี้

 ชาย
14.เพศ
15. อายุ
_________ ป
16. ระดับการศึกษา ..................................................

 หญิง

1

17.ทานเปนผูปวย
18. สิทธิการรักษา

2

 ใหม
 เกา
 บัตรทอง  ประกันสังคม
1

2

1

2

 เบิกได  จายเอง  อื่นๆ ________________
3

4

5

19.อาชีพปจจุบัน

 เจาของกิจการ
 ลูกจางหรือรับจาง
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 นักเรียน/นักศึกษา
 คาขาย
 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................
1

2

3

4

5

 พอบาน/แมบาน
 ตกงาน
 ไมสามารถทํางานไดเนื่องจากความเจ็บปวย
 เกษียณ
 ทํานา /ทําไร/ ทําสวน
6

7

8

9

10

11

20. รายได ............................................บาทตอเดือน
21. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกมารับบริการที่สถานพยาบาลแหงนี้ .............................................................................................................
22.ทานจะกลับมาใชบริการที่สถานบริการแหงนี้อีกหรือไม
เหตุผล ..............................................................................

 ใช

 ไมใช

 ไมแนใจ

23. ทานจะแนะนําเพื่อนหรือญาติใหมาใชบริการที่สถานบริการแหงนี้ หรือไม
เหตุผล ..............................................................................
24.ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําอื่นๆของทานตอสถานพยาบาล

 ใช

 ไมใช

 ไมแนใจ

1

1

2

2

3

3

คําชมเชย ............................................................................................................................................................................................................................................
ขอควรปรับปรุง ................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม..........................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทานที่สละเวลาเพื่อใหขอมูลกับเรา

4

