คู่มือแนวทางการ
ดาเนินงาน พชอ.
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยก ำลั ง เผชิ ญ กั บ สภำวกำรณ์ ที่ มี ค วำมหลำกหลำย ทั้ ง โครงสร้ ำ งของ
ประชำกรที่กำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ตลอดจนกำรเกิดปัจจัยภัยคุกคำมสุขภำพของประชำชนจำกภำวะ
โรค ที่มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังมำกขึ้น ซึ่งกำรดำเนินงำนให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขถือว่ำ
เป็นบทบำทหน้ำที่สำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข และกำรทำงำนในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำจำกอดีต พบว่ำส่วน
ใหญ่แล้วหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ต้องเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรขับเคลื่อนงำน กิจกรรมต่ำงๆในกำร
แก้ไขปั ญหำสุ ขภำพในพื้น ที่ พบว่ำผลลั พธ์ของกำรดำเนินงำนไม่ ส ำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรได้
เท่ำที่ควร หรือปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่ได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ ดังนั้นในกำรพัฒนำระบบ
สุขภำพให้มีควำมเข้มแข็งขึ้นกว่ำเดิมจึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรปฏิรูประบบสุขภำพทั้งในด้ำนของ
ระบบบริกำรสุขภำพที่ต้องมุ่งเน้นกำรให้บริกำรในระดับปฐมภูมิที่จะสำมำรถเชื่อมระหว่ำงชุมชนและกำร
บริกำรในโรงพยำบำลได้ อย่ำงไร้รอยต่อ รวมถึงกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคที่เข้มแข็ง โดยมุ่งกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้สำมำรถจัดบริกำรสุขภำพในระดับ
พื้ น ที่ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ ปั ญ หำและควำมจ ำเป็ น ด้ ำ นสุ ข ภำพของประชำชนในระดั บ พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทำงกำรพั ฒ นำประเทศตำมแผนพั ฒ นำประเทศตำมแผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔)
ฉะนั้น กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพระดับพื้นที่โดยใช้ “พื้นที่เป็น
ฐำน ประชำชนเป็นศูนย์กลำง” ด้วยกำรทำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม ของรัฐ ประชำสังคม และเอกชน ตำม
แนวทำงประชำรัฐ เพื่อสร้ำงเสริ มควำมเข้มแข็งแก่ระบบสุ ขภำพอำเภอ เพื่อให้กำรขับเคลื่ อนกำรดู แล
สุขภำพภำคประชำชนของอำเภอ มีควำมเข็มแข็ง ต่อเนื่อง และบูรณำกำรงำนร่วมกันทุกภำคส่วน สนับสนุน
และส่ งเสริ มระบบบริ ห ำรจั ดกำรภำยใต้โ ครงสร้ำง “คณะกรรมกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิต ” โดยเน้นกำร
ให้บริกำรโดยระบบสุขภำพแบบองค์รวม
อำเภอทองผำภูมิ จึ ง ได้ จัดตั้ง คณะกรรมกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี โดยขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำงำน
และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน สู่ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตละสุขภำพของ
ประชำชนให้มีควำมมั่นคงและยั่ งยืน ส่งเสริมคุณค่ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ควำมสำคัญกับ
ระบบบริกำรที่ประชำชนเข้ำถึงง่ำยในลักษณะ “ใกล้บ้ำนใกล้ใจ” กำรสร้ำงเสริมสุขภำพอันนำไปสู่สุขภำวะที่
ยั่งยืน และกำรพึ่งตนเองของประชำชน เพื่อสร้ำง “พลเมือง” ให้มีทักษะ(hand) มีปัญญำ(Head) มีสุขภำวะ
(Health) และมีคุณธรรมจริยธรรม(Heart) บนพื้นฐำนกำรมีศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์นั่นเอง
คณะผู้จัดทำ
มกรำคม 2562

แนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอทองผำภูมิ
จังหวัดกำญจนบุรี
๑. คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หมำยถึง กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ในระดับ พื้น ที่ที่อยู่ ใกล้ ชิดกับประชำชน เกิดกำรบูรณำกำรเป้ำหมำยทิศทำงและ
ยุทธศำสตร์ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม เน้นกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐำน ประชำชนเป็นศูน ย์กลำง มีควำมเป็นเจ้ำของและภำวะกำรนำ
ร่วมกัน โดยบูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือในกำรนำไปสู่กำรเสริมสร้ำงให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีสุขภำวะทำงกำย จิต และสังคมเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและเกิดควำมยั่งยืนสืบไป
๒. กำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
๒.๑. คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
ซึ่งคณะกรรมกำร พชอ. มี ๒๑ คน ประกอบด้วย นำยอำเภอ (ประธำน) จำนวน ๑ คน ภำครัฐ (ส่วน
ท้องถิ่นและท้องที่) จำนวน ๖ คน เอกชนและผู้ประกอบวิชำชีพ จำนวน ๖ คน ประชำสังคม (ประชำชน/
ภำคประชำชน) จำนวน ๗ คน และสำธำรณสุขอำเภอ (เลขำนุกำร) จำนวน ๑ คน
๒.๒. จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงน้อย 2 เรื่อง เช่น อุบัติเหตุทำงถนน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน อนำมัยแม่และเด็ก วัยรุ่น กำรดูแลผู้สูงอำยุ
๒.๓. ควบคุม กำกับ และติดตำมกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
๒.๔. ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
๓. คุณภำพกำรดำเนินงำน พชอ. ตำมกระบวนกำร UCCARE ดังนี้
๓.๑. กำรทำงำนร่วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health Team)
๓.๒. ประชำชนและผู้รับบริกำร ได้รับบริกำรตำมควำมจำเป็น (Customer Focus)
๓.๓. กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยของชุมชน (Community Participation)
๓.๔. กำรทำงำนจนเกิดคุณค่ำทั้งกับผู้รับบริกำรและตัวผู้ให้บริกำรเอง (Appreciation)
๓.๕.กำรแบ่งปันทรัพยำกรและกำรพัฒนำบุคลำกร (Resource Sharing and Human
Development)
๓.๖. กำรให้บริกำรสุขภำพตำมบริบทที่จำเป็น (Essential Care)

๔. คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีคุณภำพ หมำยถึง พชอ.ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 4 ขึ้นไป โดยทีมประเมินระดับจังหวัด
เกณฑ์กำรให้คะแนน รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กิจกรรมดำเนินงำน
๑
๒
๓
๔
๕
๑.ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
คุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ
๑
๒
๓
๔
๕
๒.ร้อยละของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ ๔๐ ๕๕ ๗๐ ๘๕ ๑๐๐
(พชอ.) มีคุณภำพ
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับ ๕ = บูรณำกำร : ทั้ง ๖ องค์ประกอบ มีระดับกำรพัฒนำ ขั้นที่ ๕
ระดับ ๔ = เรียนรู้ : ทั้ง ๖ องค์ประกอบ มีระดับกำรพัฒนำ ขั้นที่ ๔ ขึ้นไป
ระดับ ๓ = ดำเนินกำรเป็นระบบและ หรือครอบคลุม : ทั้ง ๖ องค์ประกอบ มีระดับกำรพัฒนำ ขั้นที่ ๓ ขึ้น
ไป
ระดับ ๒ = ขยำยกำรดำเนินกำร : มีบำงองค์ประกอบ มีระดับกำรพัฒนำ ขั้นที่ ๒ ขึ้นไป
ระดับ ๑ = เริ่มมีแนวทำงและ หรือเริ่มดำเนินกำร : มีบำงองค์ประกอบ มีระดับกำรพัฒนำขั้นที่ ๑ ขึ้นไป
หมำยเหตุ : ๑. ทุกระดับจะต้องมีกำรปฏิบัติตำมแผนโดยใช้กระบวนกำร PDCA อย่ำงน้อย ๑ รอบ
๒. ใช้ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.) มีคุณภำพ เป็นแนวทำงในกำรให้คะแนนประเมินผล
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูลเชิงคุณภำพ
๑. คณะกรรมกำรเยี่ยมเสริมพลัง DHS-PCA-PCC- ๑. CUP Profile พชอ.
รพ.สต.ติดดำว-พชอ. ระดับอำเภอ และส่งผลกำร ๒. สรุปผลกำรดำเนินงำน พชอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง
ประเมินให้จังหวัด
๓. แบบรำยงำนประเมินตนเอง พชอ.
๒. คณะกรรมกำรเยี่ยมเสริมพลัง DHS-PCA-PCCรพ.สต.ติดดำว-พชอ. ระดับจังหวัด ออกประเมิน
รับรอง
๔. กำรรับรอง ผลกำรดำเนินงำนโดยคณะ
กรรมกำรฯ ระดับจังหวัดเท่ำนั้น และสำมำรถยื่น
ขอรับกำรประเมินได้ระหว่ำง เดือน มกรำคม –
กันยำยน ๒๕๖2
(โดยบูรณำกำรร่วมกับ DHS-PCA-PCC-รพ.สต.ติด
ดำว)

แนวทำงกำรดำเนินงำน พชอ. ตำมกระบวนกำร UCCARE
ผลงำนตำม UCCARE

ที่ องค์ประกอบ

ระดับกำรพัฒนำ ๕ ขั้น

คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร ๑ กำรทำงำน
ทีมสุขภำพ (Heath
ร่วมกันใน
Team) หมำยถึง
ระดับอำเภอ
๑.ทีมภำยในหน่วยงำนเดียวกัน
(Unity
(ทีม รพ. กับ รพ., ทีม รพ.สต.
District
กับ ทีม รพ.สต.
Health
๒.ทีมระหว่ำงหน่วยงำน (ทีม รพ.
Team)
กับทีม รพ.สต.)
๓.ทีมแนวตั้งและทีมแนวรำบ
และ หรือ ทีมข้ำมสำยงำน (ภำคี
ภำคส่วนต่ำงๆ)

๑. มีแนวทำงที่จะทำงำนร่วมกัน และดำเนินงำน
ตำมหน้ำที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
๒. มีกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมในบำงประเด็น
และ/หรือมีภำคีภำคส่วน ร่วมด้วย
๓. Cross Functional เป็นทีมระหว่ำงฝ่ำยคิด
วำงแผนและดำเนินกำรร่วมกันโดยมีภำคีภำค
ส่วน ร่วมด้วยบำงส่วน
๔. Fully Integrate เป็นโครงข่ำยทีมเดียวกัน
ทั้งแนวตั้ง และแนวรำบ โดยมีภำคีภำคส่วน
ร่วมด้วย
๕. ชุมชน ภำคีภำคส่วนต่ำงๆ ร่วมเป็นทีม กับ
เครือข่ำยสุขภำพ ในทุกประเด็นสุขภำพ

คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร ๒ ประชำชนและ
ควำมต้องกำรของประชำชน
ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร
และผู้รับบริกำร(Health
ได้รับ
Need)
บ ริ ก ำ ร ต ำ ม
หมำยถึง ประเด็นปัญหำ หรือ
ควำม
ประเด็นพัฒนำ ที่ประชำชนและ
จำเป็น
ผู้รับบริกำรจำเป็นต้องได้รับโดย
(Customer
หมำยรวมทั้งในส่วนของ Felt
Focus)
need (เช่นกำรรักษำ ฟื้นฟู) และ
unfelt need(เช่น ส่งเสริม
ป้องกัน)

๑.มีช่องทำงในกำรรับรู้และเข้ำใจควำมต้องกำร
ของประชำชนและผู้รับบริกำรเป็นแบบ
reactive
๒.มีช่องทำงในกำรรับรู้และเข้ำใจควำมต้องกำร
ของประชำชนและผู้รับบริกำรที่หลำกหลำย
อย่ำงน้อยในกลุ่มที่มีปัญหำสูง
๓.มีช่องทำงในกำรรับรู้และเข้ำใจควำมต้องกำร
ของประชำชนและผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม
ประชำกรส่วนใหญ่ และนำมำแก้ไขปรับปรุง
ระบบงำน
๔.มีกำรเรียนรู้และพัฒนำช่องทำงกำรรับรู้
ควำมต้องกำรของประชำชนแต่ละกลุ่มให้
สอดคล้องและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๕.ควำมต้องกำรของประชำชน และผู้รับบริกำร
ถูกนำมำบูรณำกำรกับระบบงำนต่ำงๆ จนทำให้
ประชำชนเชื่อมมั่น ศรัทธำ ผูกพันและมีส่วน
ร่วมกับเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ

ขั้น
ที่

ผลงำนตำม UCCARE
คำสำคัญ

คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร
ควำมผูกพัน (Engagement)
หมำยถึง กำรที่บุคลำกรมีควำม
กระตือรือร้น ในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ และในงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ด้วยควำมมุ่งมั่น
เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร

ที่

องค์ประกอบ

๓. กำรมี ส่ ว นร่ ว ม
ข อ ง ภ ำ คี
เ ค รื อ ข่ ำ ย ข อ ง
ชุมชน
(Community
Participation)

ระดับกำรพัฒนำ๕ ขั้น

๑. มีแนวทำงหรือเริ่มให้ชุมชน และภำคี
เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำน
สุขภำพ
๒.ดำเนินกำรให้ชุมชนและภำคีเครือข่ำยร่วม
รับรู้ ร่วมดำเนินกำรด้ำนสุขภำพในงำนที่
หลำกหลำยและขยำยวงกว้ำงเพิ่มขึ้น
๓. ชุมชนและเครือข่ำยมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ดำเนินกำรด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ กับ
เครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิและมีกำรขยำยวงได้
ค่อนข้ำงครอบคลุม
๔. ชุมชนและเครือข่ำย ร่วมคิด ร่วมวำงแผน
ร่วมดำเนินกำรด้ำนสุขภำพและมีกำรทบทวน
เรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนกำรมีส่วนร่วมให้
เหมำะสมมำกขึ้น
๕. ชุมชนและเครือข่ำย ร่วมดำเนินกำรอย่ำง
ครบวงจร รวมทั้งกำรประเมินผล จนร่วมเป็น
เจ้ำของกำรดำเนินงำนเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ
๔ กำรทำงำนจน
๑. มีแนวทำงหรือวิธีกำรที่ชัดเจน หรือเริ่ม
เกิดคุณค่ำทั้งกับ ดำเนินกำรในกำรดูแลพัฒนำและสร้ำงควำมพึง
ผู้รับบริกำรและ พอใจของบุคคลำกร
ตัวผู้ให้บริกำรเอง ๒. มีกำรขยำยกำรดำเนินกำร ตำมแนวทำงหรือ
(Appreciation) วิธีกำรในกำรดูแลพัฒนำและสร้ำงควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรเพิ่มขึ้น ในแต่ละหน่วยงำนหรือใน
แต่ละระดับ
๓. ดำเนินกำร ตำมแนวทำงหรือวิธีกำรในกำร
ดูแลพัฒนำและสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำม
ผูกพัน(Engagement) ของบุคลำกร ให้
สอดคล้องกับภำรกิจที่จำเป็นอย่ำงเป็นระบบ
๔. เครือข่ำยสุขภำพมีกำรเรียนรู้ ทบทวน
กระบวนกำรดูแล พัฒนำ และสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกรให้สอดคล้องกับบริบท
๕. สร้ำงวัฒนธรรมเครือข่ำยให้บุคลำกรมี
ควำมสุข ภูมิใจ รับรู้คุณค่ำและเกิดควำมผูกพัน
ในงำนของเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ

ขั้น
ที่

ผลงำนตำม UCCARE

ที่

องค์ประกอบ

ระดับกำรพัฒนำ๕ ขั้น

คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร ๕ กำรแบ่งปัน
Resource หมำยถึง คน เงิน
ทรัพยำกรและ
ของ ควำมรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็น
กำรพัฒนำ
ปัจจัยนำเข้ำ (input) ของกำร
บุคลำกร
ทำงำน
(Resource
Sharing and
Human
Development)

๑. มีแนวทำงหรือเริ่มวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันและพัฒนำบุคลำกรร่วมกัน เพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน
๒. มีกำรดำเนินกำรร่วมกัน ในกำรใช้ทรัพยำกร
และพัฒนำบุคลกรในบำงประเด็นหรือบำงระบบ
๓. มีกำรจัดกำรทรัพยำกรและพัฒนำบุคลำกร
ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุม ตำม
บริบทและควำมจำเป็นของพื้นที่เพื่อสนับสนุน
ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของเครือข่ำยสุขภำพ
๔. มีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและพัฒนำบุคลำกรให้เหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
๕. มีกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันโดยยึด
เป้ำหมำยของเครือข่ำยสุขภำพ(ไม่มีกำแพงกั้น)
และมีกำรใช้ทรัพยำกรจำกชุมชน ส่งผลให้เกิด
ระบบสุขภำพชุมชนที่ยั่งยืน
คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร ๖ กำรให้บริกำร
๑. มีแนวทำงหรือเริ่มดำเนินกำรจัดระบบดูแล
Essential Care
สุขภำพตำม
สุขภำพพื้นฐำนที่จำเป็นในแต่ละกลุ่มตำมบริบท
หมำยถึง บริกำรด้ำน
บริบทที่จำเป็น ของชุมชน
สุขภำพที่จำเป็นสำหรับ
(Essential Care) ๒. มีกำรจัดระบบดูแลสุขภำพตำมบริบท ตำม
ประชำชน โดยสอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ประชำชน และ
บริบทของชุมชน และเป็นไปตำม
ชุมชนบำงส่วน โดยเฉพำะกลุ่มที่มีปัญหำสูง
ศักยภำพของภำคีเครือข่ำย
๓. มีกำรจัดระบบดูแลสุขภำพตำมบริบท ตำม
บริกำรปฐมภูมิ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ประชำชนแต่ละ
กลุ่ม และชุมชนที่ครอบคลุมประชำกรส่วนใหญ่
๔. มีกำรเรียนรู้ ทบทวน กำรจัดระบบดูแล
สุขภำพและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำร
ดูแลสุขภำพที่เหมำะสม สอดคล้อง
มำกขึ้น
๕. มีกำรจัดระบบดูแลสุขภำพอย่ำง
บูรณำกำรร่วมกับประชำชน ภำคีภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องส่งผลให้ประชำชนมีสถำนะสุขภำพดี
มีกำรดำเนินงำนตำมแผน พชอ. เรื่องที่ ๑ ………………………………………………………………………….
เรื่องที่ ๒ ………………………………………………………………………….

ขั้น
ที่

