กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
14 สิงหาคม 2561

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)จังหวัดอางทอง
สถานการณ

พชอ.

ป 60 อ.โพธิ์ทอง (14.28%) ป 61 จัดตั้ง พชอ.ทุกอําเภอ(100%)

ผลการดําเนินงาน

ป ระเด ็นปญห

า พ ชอ .จ ังห วัด อ างท อ ง

1 0 .0 0

ประ เด็นปญ หาพช อ .

5 .0 0
4 .0 0
2 .0 0
1 .0 0

1 .0 0

1 .0 0

1 .0 0

0 .0 0

7 อําเภ อ 16
1 ดูแ ลก ลุม ด อยโ อ กาส 5 0.00 %
2 อุบ ัติเห ตุจรา จร 31. 25 %

ป ระเด็น
3 สิ่ง แว ดล อม 1 2.5 %
4. ยาเ สพติ ด
6.25 %

1 การคนหาปญหา พชอ.ขาดความเชื่อมโยงขอมูลปญหาหนวยงานที่เกี่ยวของ
2 การบูรณาการแกไขปญหายังไมเชื่อมโยงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
3 ขาดระบบพัฒนาเพื่อใหเกิดที่ยั่งยืน

1 .0 0

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
มาตรการ

มีคณะกรรมการพํฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม

รอยละ 100 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ
1. สร้ างกลไกการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่

เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมกิ บั ชุมชน
และท้ องถิ่นและปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อ
สุขภาพ

กลยุทธ

1. บูรณาการแนวทางประชา
รัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยใช้ พื ้นที่เป็ นฐานประชาชน
เป็ นศูนย์กลาง

2.จัดทําแผนบูรณาการ

3. ส่งเสริมกระบวนการ UCCARE ในการ

เชิงรุกร่วมกับภาคีใน

ดําเนินงานตามแผนบูรณาการ

ระดับพื้นที่

2. พัฒนาทรัพยากรและ
ศักยภาพที่มีอยู่ภายใน
ระบบตามความจําเป็ น

3. การกํากับติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ

4. พัฒนารูปแบบการ
ทํางานของอําเภอ
โดยใช้ แนวทาง UCCARE

small success ป 2562
ตัวชี้วัดผลลัพธ พชอ.
เปาหมาย 3 เดือน
1.กม.พชอ.ทบทวนปญหาในแตละประเด็นที่
คัดเลือกและทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อําเภอ (พชอ.) เพื่อแกไขอยางนอย 2 ประเด็น
2. กม.พชอ.ทบทวน เพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินการ ตามการคัดเลือกประเด็นที่สําคัญ
ของ ของคณะกรรมการพชอ.ในบริบทพื้นที่
3. มีการขับเคลื่อน สรางความเขาใจ สราง
กําลังคน (ทีมเลขา) และการจัดการพัฒนางาน
พชอ.บูรณาการในเชิงกวางและเชิงลึก

เปาหมาย 6 เดือน
1.คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอําเภอ (พชอ.) มี
การดําเนินการ การบริหารจัดการ สราง
กลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูร
ณาการ อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. มีการนําเสนอผลการพัฒนา พชอ.ทุก
อําเภอเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรูการพัฒนา
งานในเชิงกวางและเชิงลึก

small success ป 2562
ตัวชี้วัดผลลัพธ พชอ.
เปาหมาย 9 เดือน

เปาหมาย 12 เดือน

1.คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระดับอําเภอ (พชอ.) มีการ
ดําเนินการ การบริหารจัดการ สรางกลไก
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ
อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. มีการนําเสนอผลการพัฒนา พชอ.ทุก
อําเภอเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรูการพัฒนา
งานในเชิงกวางและเชิงลึก

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อําเภอ (พชอ.) มีการสรุปผลดําเนินการทั้ง
กระบวนการ และผลลัพธที่เกิดขึ้นโดย
กระบวนการชื่นชมและเสริมพลังแก พชอ.
ที่มีประสิทธิภาพ
2.มีการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.
1.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
2. มีการชี้แจงสรางความเขาใจการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
3. ติดตามการประเมินตนเอง โดยใชแนวทางการพัฒนา UCCARE ระดับอําเภอ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
............................
หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา
พชอ.ตามแผนของคณะกรรมการ พชอ.
ของทุกอําเภอ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
................
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของรวมแกไขปญหา
พชอ.ระดับตําบล (อปท. กองทุนสุขภาพ
อื่นๆ)
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รพ.สต.
ดําเนินการมุงเนนแกไขปญหา พชอ. ใน
ระดับตําบล

สสอ./รพท / รพช
1.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ
2. มีการชี้แจงสรางความเขาใจการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
3. มีการประเมินตนเอง โดยใชแนวทางการพัฒนา
UCCARE

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.
ประชุมกลุม่ งานที่เกี่ยวข้ องร่วมจัดทํากรอบแนว
ทางการดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาของทุกอําเภอ
พชอ. เพื่อให้ คณะกรรมการ พชอ. ปรับใช้
วางแผนดําเนินการแก้ ไขปั ญหาตามบริบทของ
อําเภอ

สสจ.

1.กํากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ
2. นิเทศงานแบบบูรณาการ และเยี่ยมเสริม
พลัง ในพื ้นที่

2.พัฒนาทรัพยากร
และศักยภาพที่มอี ยู่
ภายในระบบตาม
ความจําเป็ น

3.กํากับติดตามการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ

สสจ.

1. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พชอ.(ถอด
บทเรี ยน) ในการเยี่ยมเสริมพลังเขต เพื่อ
แลกเปลี่ยนการพัฒนา พชอ.ให้ มีประสิทธิภาพ
2.สรุปผลการดําเนินการทั ้งกระบวนการและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการชื่นชมและ

4. พัฒนารูปแบบการ
ทํางานของอําเภอ ตาม
แนวทาง UCCARE

สสอ./รพท / รพช
คณะกรรมการ พชอ.ทุกอําเภอส่ง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ดําเนินการตามแผน

สสอ./รพท / รพช
1.ประเมินตนเองตามแนวทาง
UCCARE
2.นําเสนอผลการดําเนินงาน ในการ
นิเทศงานจังหวัดและเยี่ยมเสริมพลัง
ของเขตสุขภาพ

จบการนําเสนอ

