
สรปุผลการตรวจราชการรอบท่ี 1  

ปีงบประมาณ 2561 

คณะท่ี 2 การพฒันาระบบบริการ 

2.2 การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมิู 

ประเด็นในการติดตาม 

1. คณะกรรมการการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

2. Primary Care Cluster: PCC 

3. รพ.สต. ท่ีผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว 



 

ประเด็นท่ี 1 คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 

(พชอ.) 
 

ประเด็นตรวจราชการ 

o การแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

o แผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 

o การบรหิารจดัการแกไ้ขปัญหาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอดว้ยกระบวนการ 

UCCARE 

ตวัช้ีวดั: รอ้ยละ 50 ของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบั

อ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคณุภาพ 



ขอ้คน้พบ 

จงัหวดั การแต่งตัง้คณะกรรมการ พชอ.  

นครราชสีมา มี 18 จาก 32 อ าเภอ  

ท่ีสง่ค าสัง่เพ่ือใหผ้ ูว่้าฯ ลงนาม 
 

ชยัภมิู 

 

มีการแต่งตัง้โดยนายอ าเภอลงนาม  5 อ าเภอ  

อีก 11 อ าเภอ มีค าสัง่แต่งตัง้ฉบบัรา่ง 
 

บรุรีมัย ์

 

มีการแต่งตัง้ 3 อ าเภอ  

อีก 20 อ าเภออย ูใ่นระหว่างเสนอค าสัง่ใหผ้ ูว่้าฯ ลงนาม 
 

สรุนิทร ์

 

มีการแต่งตัง้17 อ าเภอ  

อย ูใ่นระหว่างเสนอค าสัง่ใหผ้ ูว่้าฯ ลงนาม 



 

o CUP ล าดวน จ.สรุนิทร ์สนบัสนนุงบประมาณ 50,000 เพ่ือ

ขบัเคลื่อนงาน พชอ. 
 

o อ.ภเูขียว จ. ชยัภมิู ขบัเคลื่อนการด าเนินงาน พชอ. อยา่ง

ชดัเจน มีการบรหิารจดัการแกไ้ขปัญหาคณุภาพชีวิตระดบั

อ าเภอดว้ยกระบวนการ UCCARE และมีแผนปฏิบติัการ เช่น 

เรือ่งขยะ, RTI, อาหารปลอดภยั  

 

 

 

     

ขอ้คน้พบ 



โครงการขยะถงุพลาสติกแลกไข ่อ. ภเูขียว จ.ชยัภมิู  



ขอ้เสนอแนะ 

 

1. ใหท้กุจงัหวดัด าเนินการจดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

พชอ. โดยนายอ าเภอลงนาม 

2. การจดัตัง้คณะกรรมการ พชอ. ควรบรูณาการรว่มกบั

โครงการไทยนิยมยัง่ยืน โดยมีพฒันาการอ าเภอและปลดัอาวโุส

รว่มดว้ย 

3. คืนขอ้มลูประเด็นปัญหาส าคญัของพ้ืนท่ีและเป็นขอ้มลูปัจจบุนั  

เพ่ือก าหนดประเด็นแกไ้ขปัญหาในการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบั

อ าเภอและน าแผนลงส ูก่ารปฏิบติั 

4. สรา้งกลไกคณะกรรมการ พชต. 

 

 

 

 



 

ประเด็นท่ี 2 Primary Care Cluster: PCC 
 

ประเด็นตรวจราชการ 

o แผนการจดัตัง้ PCC   

o การพฒันาสถาบนัผลิตแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั หลกัสตูร  In-service 

training และ formal training 

ตวัช้ีวดั: รอ้ยละ 90 ของคลินิกหมอครอบครวั  

            (Primary Care Cluster) เป้าหมาย ท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี 



 

ผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (11 ทีม /รอ้ยละ 20)  ปี 2561 

เขตสขุภาพท่ี 9 ผา่น 10/52 ทีม (รอ้ยละ  19.23) 

จงัหวดั ทีมท่ีเปิดใหบ้รกิาร  PCC  โดยมีแพทย ์FM 

ออกปฏิบติังานอยา่งนอ้ย  4 วนัต่อสปัดาห ์ 

(รพ/สสอ.: ช่ือทีม) 

สรปุผลตรวจราชการ หมายเหต ุ

นครราชสีมา 

 

1. รพ.บวัใหญ่: ศสช.2 (หวัหนอง) 

2. CUP หวัทะเล : ศสช. จอหอ 1 

3. CUP หวัทะเล : ศสช. จอหอ 2 

ผา่น 3/28 ทีม 

(รอ้ยละ 10.78) 

รพ. จกัราช 

และ รพ.สงูเนิน มีแผนให ้

FM ออกปฏิบติังาน 4 วนั/

สปัดาห ์

ชยัภมิู 1. หนองบวัระเหว: รพ.สต.วงัตะเฆ ่

2. หนองบวัระเหว: รพ.สต.โคกสะอาด 

3. ภเูขียว (ทีม1): ศสช.รพ.ภเูขียวฯ 

ผา่น 3/8 ทีม 

(รอ้ยละ 37.50) 

บรุรีมัย ์ 1. รพ.พลบัพลาชยั:รพ.สต.โคกขม้ิน 

2. รพ.นางรอง: รพ.สต.หนองโบสถ ์

ผา่น 2/9 ทีม 

(รอ้ยละ 22) 

 

 

สรุนิทร ์

 

1. รพ.สรุนิทร:์ ศสม.สรุยิกานต ์

2. รพ.สรุนิทร:์ ศสม.สรุยิกานต ์

ผา่น 2/7 ทีม 

(รอ้ยละ 28.57) 

 

  



ขอ้คน้พบ 

 

o ปี 2561 ทกุจงัหวดัมีการวางแผนการจดัตัง้ PCC โดยยึดตาม

ทรพัยากรบคุคล เช่น แพทย ์FM 

 

o PCC ท่ีเปิดด าเนินการไปแลว้ทัง้ 4 จงัหวดั ยงัมีความไม่ชดัเจนใน

เรือ่งของการด าเนินงานตามหลกัเวชศาสตรค์รอบครวั 



ขอ้เสนอแนะ 

o จงัหวดันครราชสีมา: ควรนิเทศติดตาม PCC ใหแ้พทย ์FM ออกบรกิาร 

4 วนัต่อสปัดาห ์

o จงัหวดัชยัภมิู: โรงพยาบาลชยัภมิูตอ้งเรง่ในการรบัประเมินเพ่ือเป็น

สถาบนัหลกัของ In-service training และ formal training 
 

o จงัหวดับรุรีมัย:์ ควรบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลเพ่ือใหแ้พทย ์FM 

ท างานไดอ้ยา่งเต็มรปูแบบ 
 

o จงัหวดัสรุนิทร:์ ควรด าเนินการจดัตัง้ PCC ใหต้รงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

o ควรสง่เสรมิใหแ้พทย ์ODOT หรอื CPIRD สมคัรเขา้เรียน short course 

หรอื In-service training 

o ควรพฒันา PCC เขตเมืองใหไ้ดต้ามเกณฑค์ณุภาพเพ่ือใหป้ระชาชนใน

เขตเมืองเขา้ถึงบรกิารไดอ้ยา่งคลอบคลมุ 

 

 

 

 



 
ประเด็นท่ี 3  รพ.สต. ท่ีผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ  

รพ.สต.ติดดาว 

 
 

ตวัช้ีวดั: รอ้ยละ 30 ของ รพ.สต. ในแต่ละอ าเภอท่ีผา่นเกณฑร์ะดบัการ

พฒันาคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 

 แผนการพฒันา รพ.สต.ติดดาว เขตสขุภาพท่ี 9 ปี 2560- 2564 

 

 

ปี จ านวน รพ.สต.ติดดาว (รอ้ยละสะสม) รวม 

นครราชสีมา ชยัภมิู บรุรีมัย ์ สรุนิทร ์

2560 35 (10) 18 (10.78) 41 (18) 51 (24.17) 

2561 137 (39) 67  (40) 116 (51) 147 (69.67) 467 (49.05) 

2562 228 (65) 109 (65)  175 (77) 

2563 306 (88) 151 (90) 227 (100) 

2564 347 (100) 167 (100) 227 (100) 



ขอ้คน้พบ 

o ทัง้ 4 จงัหวดัมีแผนออกประเมิน รพ.สต. ติดดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o จงัหวดับรุรีมัยไ์ดน้ าเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาวมาประเมินสว่นขาดและจดัการ

อยา่งเป็นระบบโดยใชง้บประมาณสว่นกลาง 
 

o จงัหวดัชยัภมิูเนน้เสรมิสรา้งความเขา้ใจและแลกเปลี่ยนเรยีนร ู ้เพ่ือใหที้ม

ประเมินมีมาตรฐานเดียวกนั 

 
 
 

 

 
 

 
 

นครราชสีมา ชยัภมิู บรุรีมัย ์ สรุนิทร ์

มี.ค.–ส.ค. 2561 

(13 ทีมโซน+9ทีมจงัหวดั) 

มี.ค.–ก.ค. 2561 

(6 ทีม) 

ก.พ. 2561  

(23 ทีม) 

พ.ค. 2561  

(17 ทีม) 



ขอ้เสนอแนะ 

 

 

1. ควรใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 

รพ.สต.ติดดาว 
 

2. รพ.สต. ควรประเมินตนเอง เพ่ือหาสว่นขาดและน าไปส ูก่ารวางแผน

พฒันา 
 

3. เนน้การประเมินแบบเยีย่มเสรมิพลงั 
 

4. ขอ้เสนอแนะจากพ้ืนท่ี:  แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด 4 ขอ้  

    (4.2.7 งานเภสชักรรมและ RDU) ก าหนดใหมี้เภสชักรอย ูใ่น 

    คณะกรรมการ พชอ. อยา่งนอ้ย 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


