
จงัหวดันนทบรุ ี
ระหวา่งวนัที ่27 – 29 มนีาคม 2561 

สรปุผลการตรวจราชการตดิตามและประเมนิผล  
กระทรวงสาธารณสขุ รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที ่1 : การพฒันาสขุภาพตามกลุม่วยัและระบบควบคมุโรค 

เครอืขา่ย 
เขตสขุภาพที ่4  นนทบรุ ี  ปทมุธาน ี  อยธุยา   อา่งทอง   ลพบรุ ี  สงิหบ์รุ ี  สระบรุ ี  นครนายก     

คณะ 1 ตรวจราชการกรณีปกต ิ ระดบักระทรวง  ประจําปีงบประมาณ2561 



สรปุตวัชีว้ดัตรวจราชการและนเิทศงาน คณะที ่1 จงัหวดันนทบรุ ี
กลุม่วยั ตวัชีว้ดั (INS คอืตวัชีว้ดัตรวจราชการ) หนว่ยงาน ผา่น ไมผ่า่น 

สตรแีละ 
เด็ก

ปฐมวยั 

1.อตัราสว่นการตายมารดาไทยไมเ่กนิ 20 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน กรมอนามยั √ 

2.รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั  กรมอนามยั √ 

3.รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น และสว่นสูงเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี  กรมอนามยั √ 

วยัเรยีน 
4.อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํา้ของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี กรมควบคมุโรค √ 

5.รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-12 ปี ฟนัดไีมม่ผี ุ(cavity free) กรมอนามยั √ 

วยัรุน่ 6.อตัราการคลอดมชีพีในหญงิ อาย ุ15-19 ปี (ตอ่พนั)  กรมอนามยั √ 

วยัทาํงาน 
7.อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน  กรมควบคมุโรค √ 

8.อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ในเขตรบัผดิชอบไดร้บัการวดั
ความดนัโลหติทีบ่า้น กรมควบคมุโรค √ 

 

ผูส้งูอาย ุ 9.รอ้ยละของตําบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดูแลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ ์ กรมอนามยั √ 

ระบบ
จดัการ
สขุภาพ 

10.รอ้ยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอําเภอ (พชอ.) ทีม่คีณุภาพ * PA กบรส √ 

11.รอ้ยละของจงัหวดัมศีูนยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT)  
สามารถปฏบิตังิานได ้*PA กรมควบคมุโรค √ 

 

12. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital *PA กรมอนามยั √ 

ตวัชีว้ดั  (MO คอืตวัชีว้ดั monitor) หนว่ยงาน ผา่น ไมผ่า่น 

MO 1.7 รอ้ยละของประชาชนวยัทํางานอาย ุ30-44 ปี มคีา่ดชันมีวลกายปกต ิ กรมอนามัย √ 
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ประเทศ เขต 4 นนทบรุ ี ปทมุธาน ี อยุธยา อา่งทอง ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี สระบรุ ี นครนายก 

0 

สาเหตกุารตายของมารดา เขต 4 (ปี 58 - 60) อตัราสว่นมารดาตายตอ่การเกดิมชีพีแสนคน เขต 4  
ปี 2560-2561 จําแนกรายจงัหวดั 

ทีม่า : รายงานขอ้มูลมารดาตาย ศอ.4 สระบุร ีปี 60 - 61 
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ปี 58 ปี 59 ปี 60 

มารดาตายรวม Direct cause Indirect cause
1 1 8 1 1 

 
โอกาสพฒันา : 
1. การพฒันางานประจําสูง่านวจิยั R2R 
2. สมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเด็ก เป็น ..Passport เชือ่มโยงขอ้มลูจาก  
     รพ./คลนิกิเอกชน และหนว่ยงานรฐั ใหเ้ป็นวงเดยีวกนั 
3. เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึสือ่ Electronic เพือ่สรา้งความตระหนกั (HL)  
     ในการดแูลหญงิต ัง้ครรภ ์ใหก้บัผูป่้วยและญาต ิ 
 

ทีม่า : รายงานขอ้มลูมารดาตาย ศอ.4 สระบรุ ีปี 60  

ขอ้ชืน่ชม : 
1. one province one hospital  
2. จดัชอ่งทางดว่นแกห่ญงิต ัง้ครรภ ์
ทีม่าฝากครรภค์ร ัง้แรกกอ่น 12 สปัดาห ์
ทีส่ง่ตอ่มาจาก รพ.สต./ คลนิกิอบอุน่ 
3. ระบบ Consult รพ. แมข่า่ยทาง Line 

1 1 2 1 5 12 30 

199.2 140.5 
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ปี 60 ปี 61 

กลุม่แมแ่ละเด็ก 
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ประเทศ เขต 4 นนทบรุ ี ปทมุธาน ี อยธุยา อา่งทอง ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี สระบรุ ี นครนายก 

   ทีม่า :  ระบบรายงาน HDC ณ 23 ม.ีค.61 

รอ้ยละการคดักรองพฒันาการเด็กปฐมวยั เขตสขุภาพที ่4  
จําแนกรายจงัหวดั 

Coverage 
รอ้ยละ 90 

พฒันาการสมวยั 
รอ้ยละ 85 
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รอ้ยละการคดักรองพฒันาการเด็กปฐมวยัไตรมาส 1/2561จงัหวดันนทบรุ ี 

สงสยัลา่ชา้ 
รอ้ยละ 20 

ตดิตาม1 เดอืน 
รอ้ยละ 80 

ขอ้ชืน่ชม : 
MCH board ระดบัจงัหวดัและระดบั 
อําเภอ เขม้แข็ง  

โอกาสพฒันา : 
1. ปรบัทศันคตกิารประเมนิพฒันาการและ

การคน้หาเด็กสงสยัพฒันาการลา่ชา้เพือ่
เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดฝึ้กทกัษะ  

2. ทบทวนทกัษะ การประเมนิพฒันาการ
ดว้ย DSPM 

3.  ขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานพฒันาการเด็ก 
    ผา่นคณะอนกุรรมการสง่เสรมิพฒันา 
    เด็กปฐมวยั จงัหวดั  
4. แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดาํเนนิ และ  
    Coaching ในระดบัอําเภอและจงัหวดั 
5. เพิม่ความเชือ่มโยงในการประสานงาน 
    ระหวา่ง ศพด. กบั รพสต และ รพ.  
    ใหค้รอบคลมุมากขึน้ 
6. กาํกบัตดิตาม การดาํเนนิงาน 
    อยา่งใกลช้ดิ ทกุระดบั 
 

8 

กลุม่แมแ่ละเด็ก 



รอ้ยละ  

      รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่นและสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี ไตรมาส 1/2561 จงัหวดันนทบรุ ีจาํแนกรายอาํเภอ 
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ประเทศ เขต จ.นนทบรุ ี อ.เมอืง อ.บางกรวย อ.บางใหญ ่ อ.บางบวัทอง อ.ไทรนอ้ย อ.ปากเกร็ด 

สงูเฉลีย่หญงิ 
112 ซม. 

ทีม่า :  รายงาน HDC ณ 23 ม.ีค.61 รอ้ยละ  

กลุม่แมแ่ละเด็ก 

สงูเฉลีย่ชาย 
113 ซม. 

สงูดสีมสว่น 
รอ้ยละ 54 
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โอกาสพฒันา : 
1. ทบทวนทกัษะและคณุภาพการช ัง่นํา้หนกั  
    และวดัสว่นสงู 
2. วเิคราะห ์Root cause คนืขอ้มลูและ  
    วางแผนแกไ้ขปญัหารว่มกบัพอ่แม/่ผูด้แูล  
    เด็ก  ทอ้งถิน่และชุมชน 
3. บรูณาการโครงการมหศ้จรรย ์1000 วนัแรก 
    ของชวีติ ต ัง้แตใ่นครรภ ์และเด็กปฐมวยัใน 
    พืน้ที(่ไขต่ม้ นมจดื) 
4. ผลกัดนัการดาํเนนิงานโรงเรยีนพอ่แม ่
    ในทกุคลนิกิ 

 

3 

      รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ ทีอ่าย ุ5 ปี เขต 4 



                       การเฝ้าระวงัอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี  
                                                    รายจงัหวดั กลุม่วยัรุน่ 
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ประเทศ เขตฯ 4 นนทบรุ ี ปทมุธาน ี อยธุยา อา่งทอง ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี สระบรุ ี นครนายก 

แหลง่ขอ้มลู :  ระบบรายงาน HDC   ณ วนัที ่ 27 ม.ีค. 2561 

เป้าหมายไมเ่กนิ 40 ตอ่ประชากรหญงิอาย ุ15-19 ปี 1000 คน 
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จ.นนทบุร ี อ.เมอืง อ.บางกรวย อ.บางใหญ ่ อ.บางบวัทอง อ.ไทรนอ้ย อ.ปากเกร็ด 

การต ัง้ครรภซํ์า้ในหญงิอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 

แหลง่ขอ้มูล :  ระบบรายงาน HDC    ณ 27 ม.ีค. 2561 

ขอ้ชืน่ชม 
-เป็นเข็มมุง่จังหวัดกําหนดเป็นนโยบายสู่
การปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง 
-ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ใหค้วามสําคัญ
ในการใหบ้ริการคุม กํา เนิดกึ่งถาวร
ครอบคลุมทัง้กลุ่มแม่วัยรุ่น /แทง้ และ
ตดิตามการดําเนนิงานโดย MCH Board 
อําเภอและจังหวัดทุก3เดอืน (คมุกําเนดิ
ทกุวธิ ี43.3% ,ฝังยาคมุ 89.8%) 
-เจา้หนา้ทีทุ่กระดับมคีวามมุ่งมั่นตัง้ใจมี
การดําเนินงานที่เขม้แข็งและประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
สว่นอยา่งตอ่เนือ่ง 

โอกาสพฒันา 
-จัดประชมุคณะอนุกรรมการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและผลักดันใหม้ีการจัดทําแผน
ขบัเคลือ่นบรูณาการรว่มกนั 
-วเิคราะหห์าแนวทางลดการตัง้ครรภซ้ํ์า
ในกลุ่มประชากรยา้ยถิ่น ร่วมกับภาคี
เครอืขา่ย 

เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

จาํนวน 361 191 7 25 54 31 53 

ทอ้งซํา้ 58 29 0 3 9 3 14 

รอ้ยละ 

รอ้ยละ 



รอยละของวัยทํางาน อายุ 30-44 ป ที่มีคาดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดสระบุรี                               รอ้ยละของวยัทาํงาน อาย ุ30-44 ปี ทีม่คีา่ดชันมีวลกายปกต ิจงัหวดันนทบรุ ีกลุม่วยัทํางาน 
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ประเทศ เขต 4 จังหวดั เมอืงนนทบรุ ี บางกรวย บางใหญ ่ บางบัวทอง ไทรนอ้ย ปากเกร็ด 

เป้าหมาย 55 

แหลง่ทีม่าขอ้มลูจาก HDC  สบืคน้ ณ วนัที ่26 ม.ีค. 2561 

ขอ้ชืน่ชม โอกาสพฒันา ขอ้เสนอแนะ 
1.จังหวัดมแีผนงานโครงการส่งเสรมิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงคข์องสํานักงานสาธารณสขุนนทบรุ ี
2.จังหวัดมกีารจัดโครงการ Healthy Buddy Group นําร่องที่
บรษัิท โตโยตา้ นนทบรุ ี 
3.มแีผนการขับเคลือ่นงาน Health Leader ในชมุชน  
4.มกีารนําแบบประเมนิ 3 อ 2 ส ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพือ่
นํามาวเิคราะหว์างแผน 

1.สนับสนุนใหม้ีการพัฒนาศักยภาพ 
Health Leader ในชมุชนเพือ่ขับเคลือ่น
งานคัดกรองและส่งเสริมพฤติกรรม
สขุภาพ  
2.เพิ่มการขยายการคัดกรองเขา้ไปใน
สถานประกอบการ 

1.จังหวัดควรมีการกํากับติดตามการ
บันทกึขอ้มลูในระบบ HDC ใหค้รอบคลมุ
พืน้ที ่
2.ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้มี ก า ร พั ฒ น า  Health 
Leader เพื่อ เพิ่มขยายใหค้รอบคลุม
พืน้ที ่



เป้าหมาย: อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน 3.70 ตอ่แสนประชากร (44 ราย)  

ตวัชีว้ดั : อตัราการเสยีชวีติจากเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน 

ปี 2560 ปี 2561 (T1) 
172 57 

14.35 4.63 

 
 
ไดรั้บงบประมาณจาก 
สสส. มาดําเนนิงานเพือ่
ลดปัญหาในพืน้ที ่และ
เกดิการทํางานรว่มกนั
ของภาคเีครอืขา่ย 

 
 

1. บนถนน: เพิม่มาตรการบงัคับ 
ใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะการ
จํากดัความเร็ว/การใชก้ลอ้ง
ตรวจจับ ผา่น ศปถ.จังหวัด 

 
2.  ในหน่วยงาน: เพิม่มาตรการ 
     องคก์รในทกุภาคสว่น  
     ผา่นผูว้า่ฯ  

1. มกีารบรูณาการขอ้มลู 3 ฐาน 
2. เป็นพืน้ทีเ่ขตเมอืงใหญ ่
3. การเกดิอบุตัคิอ่นขา้งรนุแรง 
4. มดํีาเนนิการ D-RTI ครบทกุอําเภอ 
5. การดําเนนิงานของ ศปถ.จังหวัด 
    ยังไมบ่รรลเุป้าหมาย  
6. เสยีชวีติทีม่ ีPs >0.75= 6 ราย 
   (2.65%) ยังไมไ่ดทํ้า M-M  
   conf.  

ขอ้คน้พบ 

ชืน่ชม 

44 

ขอ้แนะนํา 
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เป้าหมาย  เขตสขุภาพที ่4  ปี 2561 เสยีชวีติไมเ่กนิ 16  ตอ่แสนประชากร 



                 รอ้ยละตาํบลทีม่รีะบบสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term Care) 
          ในชุมชนผา่นเกณฑ ์ (เป้าหมายปี 61 รอ้ยละ 60) กลุม่ผูส้งูอาย ุ
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จงัหวดันนทบรุ ี เมอืงนนทบรุ ี บางกรวย บางใหญ ่ บางบวัทอง ไทรนอ้ย ปากเกร็ด 

ทีม่า : ระบบรายงานสสจ. (28 กมุภาพันธ ์61) 

ชืน่ชม ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ 
- จังหวดันเิทศตดิตามการดําเนนิงานเขม้ขน้ทกุ

อําเภอ 
- มกีารเตรยีมบคุลากรทํางานเพยีงพอ สดัสว่น

ตามเกณฑท์กุพืน้ที ่      
           Care manager 503 คน  
           Care giver 1,199 คน 
-   นวตักรรมผา้ออ้มผา้ตัดเย็บทีข่ยายผลสูช่มุชน

เกดิประโยชนด์า้นสขุภาพ สิง่แวดลอ้มและสรา้ง
รายได ้

- การจัดทํา care plan ปี 59-60 แลว้ 
     2,072คน (รอ้ยละ 81.2)ระดับประเทศรอ้ย 
     ละ 69 
- กองทนุโอนเงนิแลว้  7 /24 กองทนุ รอ้ยละ 

29.2 (ไปหน่วยบรกิารสธ.16 หน่วยบรกิาร )
ระดับประเทศรอ้ยละ 59   

- สปสข. เขตสขุภาพ และศนูยอ์นามัย จัด
ประชมุชีแ้จงแนวทางการเบกิจ่ายงบ LTC 
เมือ่ 6  ม.ีค.61 

- สสจ/สสอ. พัฒนาระบบงาน กํากบัตดิตาม
การดําเนนิงานและการเบกิจา่ยงบ LTC   

- สสอ.ผลักดันใหอ้ปท.ทีเ่หลอื 20  แหง่เขา้
รว่มโครงการ LTC ในปี 2561 



ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของจังหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT)  
ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ (รอ้ยละ 85) 

จังหวดันนทบรุ ี
ขอ้คน้พบ 

1. เพิม่การเปิด EOC ในเหตกุารณ์ 
    ตา่งๆ  
2. เพิม่ความเขม้ขน้ในการเฝ้าระวงั 
    เหตกุารณ์ 
3. เพิม่แผน IAP ทีเ่ป็นสภาพปัญหา 
    ของพืน้ที ่และซอ้มแผนฯ  

ขอ้แนะนํา 

ชืน่ชม 

- ทมีมคีวามพรอ้ม
ในการตอบโต ้
ภาวะฉุกเฉนิ 

- มกีารเตรยีมความ
พรอ้มของระบบ
ตอบโตฯ้ ได ้
ครอบคลมุ 

1. พัฒนาผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 3 คน  
2. มทีมี EOC/SAT พรอ้มปฏบิตังิาน 
3. มกีารจัดทํา outbreak verification 
list, spot report และจัดเวร SAT ทกุ
สปัดาห ์
4. มทีมี mert, mini mert, mcatt, 
    srrt  พรอ้มปฏบิตังิาน 
5. มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งของจังหวดั 
6. มศีนูยป์ฏบิตักิาร/พรอ้มอปุกรณ์  
7. มแีผน IAP จํานวน 1 เรือ่ง (ซกิา้) 
8. ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการซอ้มแผน  

PA 



               การพฒันา GREEN & CLEAN Hospital สิง่แวดลอ้ม PA 

 
มกีรรมการ Green&Clean Hospital
ของจังหวัดใหค้วามสําคัญในการ
ดําเนนิงาน กํากบั ตดิตาม 

 
รพ.ระดับพื้นฐาน พัฒนาสว้มในตกึ
ผู ป่้วยใน เพื่อเข า้สู่ระดับดี และ
ดําเนนิการเรือ่งทีพั่กขยะตดิเชือ้ที ่
รพ.ปากเกร็ด 2 
 
 

1.รพ .ระดับดี ดําเนินการพัฒนา 
GREEN ลงสู ่รพสต.ตดิดาว เพือ่เขา้
สูร่ะดับดมีาก 
2 .มี สถาบันทรวงอกเป็นแหล่ง
เรยีนรูเ้รือ่ง GREEN 

ขอ้ชืน่ชม 

โอกาสพฒันา 

ขอ้เสนอแนะ 
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ประเทศ เขต4 จงัหวดันนทบรุ ี

ไมผ่า่น พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

เป้าหมาย : รพ.ผา่นเกณฑร์ะดบั ดมีาก รอ้ยละ 20  หรอื 1 แหง่/จงัหวดั 

รอ้ยละผลการดาํเนนิงานการพฒันา Green & Clean Hospital 

แหลง่ขอ้มลู : HDC กรมอนามัย 

โรงพยาบาล ผา่นระดบั 

สถาบนับําราศนราดรู ดมีาก 

สถาบนัโรคทรวงอก ดมีาก 

รพ.ไทรนอ้ย ดมีาก 

รพ.พระน ัง่เกลา้ ด ี

รพ.ศรธีญัญา ด ี

สถาบนัสรินิธร ด ี

รพ.บางกรวย พืน้ฐาน 

รพ.บางบวัทอง พืน้ฐาน 

รพ.บางบวัทอง 2 พืน้ฐาน 

รพ.บางใหญ ่ พืน้ฐาน 

รพ.ปากเกร็ด 2 ไมผ่า่น 



คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอําเภอ (พชอ.) 

Small success ไตรมาส 1 – 2 (มนีาคม) / 2561  

1. มกีลไกการขับเคลือ่น พชอ.ระดับจังหวดั (กรรมการจงัหวดั) 
2. มรีา่งคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ พชอ. ทกุอําเภอ 
3. อําเภอทุกแห่งมฐีานขอ้มูลคุณภาพชวีติ (สาธารณสุข/สํารวจ
ชุมชน) 
4. มกีารอบรมพัฒนาศักยภาพทมีเลขา พชอ.ทกุอําเภอ 

 
 
 

 

1. จว . มีการพัฒนาศักยภาพกรรมการ  พชอ .ใหม้ี
สมรรถนะอยา่งนอ้ย ทกุอําเภอ 
2. อําเภอ มแีผนการดําเนนิการที ่อยา่งนอ้ย 2 ประเด็น 
3. อําเภอ มกีารดาํเนนิงานตามแผนในขอ้ 2  
    ผูปวยกลุมโรค NCD : Mini CKD           

    กลุมผูสูงอายุผูดอยโอกาส ธนาคารบุญ 

 
 

 

 

       ปี 61 เป้าหมาย 

พชอ.คณุภาพ 50% 
        = 3/6 อําเภอ 
PA 

สิ่งที่ชื่นชม :  
1. เทศบาล สามารถพัฒนาศูนยพัฒนาคณุภาพผูสูงอาย ุที่มีความทันสมัย 

และสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีศักยภาพในแตละสายงานมาเปนจิต 

อาสา 

2. ธนาคารบุญ เปนการพัฒนาโดยสามารถทําใหชุมชนมีบทบาทมีสวนรวมระดม 

ทรัพยากรดานการเงินและอุปกรณตางๆมาดูแลผูยากไรในชุมชนไดอยางเห็น 

คุณคาระหวางผูใหและผูรับ 

โอกาสพัฒนา : 
1. การขยายผลและความย่ังยืนในเขตเมือง เปนประเด็นท่ีทาทาย เน่ืองจากมี 

การเปลี่ยนแปลงผูนําระดับอําเภออยูบอยๆทําใหความชัดเจนของนโยบาย 

ระดับอําเภอตองปรับตามผูนํา 

2. การพัฒนาประเด็นท่ีใชในการพัฒนางาน พชอ. เริ่มจากประเด็น 

สาธารณสุขตองพยายามระมัดระวัง บทบาทการมีสวนรวมคิด รวมทําในการ 

แกไขหรือความเปนเจาภาพรวม  



Small success ไตรมาส 1 / 2561  

 1. หาแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวมาปฏิบัติใน PCC 

 2. จัดรูปแบบบริการสวนใหญเปน NCD 
 

 

    ป 61 เปาหมาย 

     เปด PCC 61% 

    8 ทีม จาก 13 ทีม 

สิ่งท่ีชื่นชม :  

1.มี Role Modal ของ FM อยางแพทยอาวุโส ที่ทําใหเห็น 

บทบาทของการจัดระบบเครือขายของแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

เสริมกับบทบาทการใหการดูแลรักษาแบบเวชศาสตรครอบครัว 

2. มีความเขมแข็งของทีมงานที่เขาใจแนวคิดเวชศาสตรครอบครัว  

ทําใหการจัดบริการมีความสอดคลองกับสภาพปญหาบริการใน 

พ้ืนที่ 

PA คลินิกหมอครอบครัว 

โอกาสพัฒนา :  
จํานวนแพทยเวชศาสตรครอบครัวมีจํานวนไม

เพียงพอตอทีม PCC ยังจําเปนตองการแพทยที่

เพียงพอกับการบริการในเขตเมือง 



ขอบคุณครับ 
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