รายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


ภารกิจกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1. ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภำพ
3. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ
4. แก้ไขปัญหำในพื้นที่ตำมภำรกิจศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ
5. งำนตรวจรำชกำรและนิเทศงำน
6. พัฒนำวิชำกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจและบริบทของพื้นที่
7. ศึกษำ วิเครำะห์วิจัย พัฒนำ ประเมิน และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ มำตรฐำน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนระบบ
บริกำรสุขภำพในพื้นที่


แผนการดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

 สรุปการรายงานการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในระบบ HS4 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564)

 รูปภาพการดาเนินงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

 กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1



แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวข้อ จานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจาตัว 3 คน
เขตสุขภาพที่ 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รอบที่ 1/2564

1. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชำกำร)
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบร่วม กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมอนำมัย กรมสุขภำพจิต กรมควบคุมโรค กองตรวจรำชกำร
กระทรวงสำธำรณสุข
2. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ในพื้นที่
ในพื้นทีเ่ ขตสุขภำพที่ 1 ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด, 103 อำเภอ, 102 โรงพยำบำล, 769 ตำบล, 1,098 รพ.สต.
และ 8,191 หมู่บ้ำน กำรขับเคลื่อนนโยบำยประชำชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน โดยมีจำนวน อสม. (หมอคนที่
1) 132,399 คน หมอสำธำรณสุข (หมอคนที่ 2) 5,296 คน หมอเวชศำสตร์ครอบครัวและแพทย์ทั่วไป (หมอคนที่
3) 1,322 คน ซึ่งมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้เป็น อสม.หมอประจำบ้ำน 8,191 คน สำมำรถทำกำรอบรมยกระดับ อสม. ให้เป็น อสม.
หมอประจำบ้ำน เกินเป้ำหมำยที่กำหนด จำนวน 244 คน รวม 8,435 คน คิดเป็นร้อยละ 102.97
ตารางสรุปข้อมูลผลการดาเนินงาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
หมอ
หมอเวชศาสตร์
อสม. (หมอคนที่ 1)
สาธารณสุข
ครอบครัวและ
ลาดับ
จังหวัด
(หมอคนที่ 2)
แพทย์ทั่วไป
เป้าหมาย ผลการอบรม คิดเป็นร้อยละ
(หมอคนที่ 3)
1. เชียงใหม่
2,066
2,085
100.91
1,377
361
2. แพร่
708
728
102.82
530
140
3. พะเยำ
806
823
102.10
512
75
4. น่ำน
893
943
105.59
560
141
5. ลำพูน
578
595
102.94
422
81
6. ลำปำง
970
1,032
106.39
649
190
7. เชียงรำย
1,755
1,802
102.67
959
269
8. แม่ฮ่องสอน
415
427
102.89
287
65
รวม
8,191
8,435
102.97
5,296
1,322

ปัญหา/สาเหตุ
1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID19) ระลอกที่ 2 ทำให้บำงพื้นที่
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
1. ปรับเปลี่ยนแผนกำร
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ภำยใต้
คำสั่งมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดโรค ในระดับจังหวัด/
อำเภอ/พื้นที่
2. กำรจัดสรรงบประมำณในกำร 2. นำเรียนเรื่องให้กอง สช.
จัดอบรม อสม.ยังไม่ครอบคลุมถึง ทรำบเพื่อวำงแผนจัดสรร
หมู่บ้ำนในเขตเทศบำล ซึ่งมี
งบประมำณในปีต่อไป
จำนวน อสม.ที่ต้องปฏิบัติงำน
เหมือน อสม.ในระดับหมู่บ้ำน

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
1.1 มีกำรป้องกันในกำรจัดอบรม โดยกำร
ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
สวมหน้ำกำกอนำมัย เว้นระยะนั่งหรือยืนใน
พื้นที่โดยรอบ ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
1.2 ดำเนินกำรอบรมพัฒนำ อสม.หมอประจำ
บ้ำนผ่ำนระบบ conference, Zoom
2. ผลกำรอบรมพัฒนำ อสม.หมอประจำบ้ำน
เป้ำหมำย 8,191 คน ผ่ำนกำรอบรมจริง
8,435 คน เพิ่มขึ้น 244 คน คิดเป็นร้อยละ
102.97

3. นวัตกรรม/ตัวอย่ำงที่ดี (ถ้ำมี)
4. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
4.1 สำหรับพื้นที่
- สถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) กำรพัฒนำ อสม.หมอประจำบ้ำนโดยจัดรูปแบบ
กำรอบรมให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) และมำตรกำรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) หรือในรูปแบบกำรอบรมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำ อสม.หมอประจำบ้ำน
- ควรมีกำรเสริมพลังในระดับตำบล เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำน และควรสร้ำงรำกฐำน ควำมเข้มแข็งให้
สอดคล้องตำมนโยบำยกำรดำเนินงำน 3 หมอ อีกทั้งควรเชื่อมกำรดำเนินงำนลงสู่พื้นที่ร่วมกับทีมเวชศำสตร์
ครอบครัวและแพทย์ทั่วไป ให้เข้ำถึงและครอบคลุมในกลุ่มเปรำะบำงต่อไป
4.2 ส ำหรั บ ส่ ว นกลำง กำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รำยงำน อสม.หมอ ประจ ำบ้ ำ น ในเว็ บ ไซต์ www.thaiphc.net
ที่อบรมยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้ำนปี 2564 ไม่สำมำรถลงข้อมูลได้ เนื่องจำกข้อมูลไม่เสถียร
หรือไม่สมบูรณ์ ควรมีกำรพัฒนำโปรแกรมให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น
ผู้รำยงำน นำยสุวิจักขณ์ พรำนฟำน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
วัน/เดือน/ปี 1 เมษำยน 2564



แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
หัวข้อ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เขตสุขภาพที่ 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รอบที่ 1/2564
3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชำกำร)
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบร่วม กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมอนำมัย กรมสุขภำพจิต กรมควบคุมโรค กองตรวจรำชกำร
กระทรวงสำธำรณสุข
4. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ในพื้นที่
จังหวัด

จานวนผู้ต้องขัง

เชียงใหม่
เรือนจำกลำง
ทัณฑสถำนหญิง
ฝำง
เชียงรำย
เรือนจำกลำง
เทิง
ลำปำง
เรือนจำกลำง
สถำนกักขังกลำงลำปำง
ทัณฑสถำนบำบัดพิเศษ
ลำปำง
ลำพูน
แพร่
น่ำน
พะเยำ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง

จานวน อสรจ. อัตราส่วน

10,442
7,378
2,039
1,025
6,610
5,300
1,310
3,776
2,198
16
1,562

333
180
95
58
381
305
76
95
67
0
28

2,383
1,458
1,334
1,368
906
526
380

95
9
84
44
36
23
13

แผนการอบรม
อสรจ. (2ครั้ง/ปี)

1:40
1:21
1:17





1:17
1:17




1:33
0
1:56




1:25
1:162
1:16
1:31






1:23
1:29




ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
Covid-19 ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำร
อบรม อสรจ.ได้ตำมแผนที่วำงไว้
2. จังหวัดแพร่ มี อสรจ. 9 คน ซึ่งไม่เข้ำ
สัดส่วน อสรจ 1:50 คน เนื่องจำกมีกำร
ปล่อยตัวไป
3. สถำนกักขังกลำงลำปำง สำหรับผู้ต้องขัง
กรณีลหุโทษ (ต้องขังแทนค่ำปรับ) หรือที่
กำหนดโทษไม่เกิน 2 ปี มีกำรหมุนเวียน
เข้ำ-ออกบ่อย ซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขัง 16 คน
ไม่เข้ำสัดส่วน 1:50 คน

1.1 กำหนดแผนกำรจัดอบรม
อสรจ.ผ่ำนระบบ Zoom,
Youtube, Live สด
1.2 ดำเนินกำรตำมแผนที่
กำหนดในไตรมำส 2

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน
จัดอบรม อสรจ.ผ่ำนระบบ
Zoom, Youtube, Live สด
เพื่อให้สำมำรถผลิต อสรจ.ได้
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด

5. นวัตกรรม/ตัวอย่ำงที่ดี (ถ้ำมี)
เรือนจำจังหวัดน่ำน มีกำรจัดให้เยี่ยมญำติทำงไลน์ โดยญำติต้องลงทะเบียนกำรเยี่ยมกับทำงเรือนจำเป็นลำยลักษณ์
อั ก ษร เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตนก่ อ นเข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรเยี่ ย มทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น กำรเยี่ ย มผู้ ต้ อ งขั ง วิ ถี ใ หม่
(New Normal)
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
6.1 สำหรับพื้นที่ ควรมีกำรจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ อสรจ.มีควำมรู้ และเพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขัง อีกทั้งเป็น
กำลังใจสำคัญในกำรดูแลสุขภำวะของผู้ต้องขังในเรือนจำให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
6.2 สำหรับส่วนกลำง ควรมีกำรปรับเกณฑ์กำรคัดเลือก อสรจ. เนื่องจำกมีจำนวนไม่เพียงพอ และผลิต อสรจ.ไม่
ทัน เนื่องจำก อสรจ.เป็นนักโทษชั้นดี และเหลือระยะเวลำต้องโทษไม่นำน ทำให้นักโทษได้รับกำรพ้นโทษและ
ปล่อยตัวเร็ว
ผู้รำยงำน นำยวุฒิกำร เขมะวิชำนุรัตน์
ตำแหน่ง นำยช่ำงเทคนิคชำนำญงำน
วัน/เดือน/ปี 1 เมษำยน 2564
E-mail wuttikarn.cm6@gmail.com



รูปภาพการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1

