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"สองคนยลตามช่อง

คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม

คนหนึ่งตาแหลมคม มองเห็นดวงดาว

อยู่พราวพราย"



รฐับาลพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นทศิทางการขบั 
เคลือ่นประเทศ ดว้ยแนวคดิ “ประเทศไทย 4.0 “ เพือ่ผลกัดนัประเทศใหห้ลุด
พน้กบัดกั 3 กบัดกัทีก่ าลงัเผชญิ คอื

1.กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap)
2.กบัดกัความเหลือ่มล า้ (Inequality Trap)
3.กบัดกัความไม่สมดลุของการพฒันา (Imbalance Trap)



“การพฒันาอยา่งยัง่ยืน”

คือ การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาติ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชากรโลก

Sustainability 
Development 



คณุภาพชีวิต… ตอ้งคิดทกุมิติ

“คณุภาพชีวิต” ของแต่ละบคุคลข้ึนกบับรบิททางสงัคม วฒันธรรม 

และค่านิยม ในเวลานัน้ๆ และมีความสมัพนัธก์บัจดุม ุง่หมาย ความ

คาดหวงัและมาตรฐานท่ีแต่ละคนก าหนดข้ึน ประกอบดว้ย 4 มิติ

1. ดา้นสขุภาพกาย

2. ดา้นสขุภาพจิต

3. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

4. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม

องคก์ารอนามยัโลก (The WHOQOL group, 1995)



การพฒันาคณุภาพชีวิต
ไม่ว่าจะเร่ิมต้นด้วยประเดน็ใด การจะท าให้คณุภาพชีวิตของ
คนในชมุชนมีความเข้มแขง็อย่างยัง่ยืน จึงต้องมองให้ครบ
ทกุด้าน และวางแผนด าเนินการอย่างมีระบบ โดยการ
เร่ิมต้นด้วย

• การวิเคราะหปั์ญหาจนน าไปสู่การเข้าใจปัญหา

• เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจดุและหมดจด

• การเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่าจึงเกิดขึน้ได้



PIRAB คือ เครือ่งยนต์

ในการขบัเคลื่อน พชอ.

ปรบัแนวคิดและรปูแบบการท างาน

Collaboration

คกก.พฒันาคณุภาพ

ชีวิตระดบัอ าเภอ พชอ.

Collaboration
1.Leadership
2.Teamwork
3.Trust

Quality 

Of Life

“เศรษฐกจิน าสุขภาพ”
ครอบครวั/ชมุชนเขม้แข็ง



Collaboration



Zero MMR
Our Ultimate Goal

(2015-2017)
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The most common 
cause of death is

• Detection

• Treatment

• Referral
Delayed



ระยะปกติ

ระยะกอ่น
วกิฤติ

ระยะวกิฤติ

เสยีชวีติ



สิง่ทีจ่ะตอ้งท ำใหไ้ด้

1. ระบบ ANC ทีม่คีณุภำพอยำ่งแทจ้รงิ
2. ระบบกำรคลอดทีม่คีณุภำพอยำ่งแทจ้รงิ

-สตูแิพทย ์ทกุรพ.
- One Province One Labor Room
- Teleline Consulting System
- Update CPG, คูม่อืกำรฝำกครรภ์
- เครือ่งมอืทนัสมยั

3. Qualified บคุลำกรทกุระดบั



Zero Defect 

Zero MMR

True quality 
ANC system 

True quality 
labor system 

Qualified 
personnel 

TCS: Teleline Consulting System



Zero MMR
(แม่ไม่เสยีชวีติ)

• ระบบการท างานดี
• บุคลากรมคีุณภาพ
• ความผดิพลาดไม่เกดิ



โอกาสพฒันาสู ่Zero MMR

1. Good quality of Referral & EMS system
2. การพฒันาการบรกิาร Emergency care เชน่ 

Placenta previa & Severe PPH
3. ในหญงิต ัง้ครรภท์ีม่ ีMedical disease ตอ้งมกีาร

จดัการดูแลผูป่้วยเป็นทมีอย่างจรงิจงั
4. พยาบาลหอ้งคลอด สามารถมสี่วนรว่มในการ

แกปั้ญหาในหอ้งคลอดรว่มกบัแพทยไ์ด ้
5. ควรมกีารทบทวนองคค์วามรูต้ลอดและตอ่เน่ือง



• โครงสรา้งประชากรไทยเปลีย่นส่งผลให ้         
ไทยเป็นสงัคมผูสู้งอายุสมบูรณปี์ 2570

• ความเป็นเมอืงมแีนวโน้มสูงขึน้ สง่ผลตอ่วถิชีวีติ 
ความเป็นอยู่ ปฏสิมัพนัธข์องคนในเมอืง-ชนบท 

• สถาบนัครอบครวัมแีนวโน้มออ่นแอ    
สมัพนัธภาพเปราะบาง 

• ชมุชนและทอ้งถิน่ จะทวบีทบาทความส าคญั       
มสี่วนรว่มในกระบวนการพฒันา                     
และแกไ้ขปัญหาทุกมติอิย่างบูรณาการ 

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีส่งัคมไทยจะเผชญิ



การสรา้งความเขม้แข็ง
ของครอบครวั/ชมุชน

1. การดูแลระยะยาว ( Long term care)
2. ดา่นครอบครวั....ร ัว้แหง่ความปลอดภยั
3. มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของชวีติ
4. Green & Clean City : GCC
5. Community Drug Safety : CDS



Continuum of Care : COC 
การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
ปี 2559-2561 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์



Hospital based Community based

ระบบการดแูลต่อเน่ือง(COC)

Acute Care Intermediate 
Care

Long term 
Care

Palliative
Care

Good  
recovery

Improve &  
Maintain QOL

Good 
deathGoal 



วตัถปุระสงค์

1. เพื่อพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยตอ่เนือ่งทกุกลุม่โรค และทกุกลุม่วยั  

เชือ่มโยงจากโรงพยาบาลทกุระดบัสูช่มุชน 

2. เพื่อลดความแออดั  ลดภาวะแทรกซอ้น เพิ่มคณุภาพชวิีตของผูป่้วย      

และลดค่าใชจ้า่ยของภาครฐัและประชาชน 

3. เพื่อสรา้งความร่วมมอืจากภาคีเครือขา่ย ในการดแูลผูป่้วยอย่าง

ตอ่เนือ่งจนวาระสดุทา้ยในชมุชน



Primary Care 

Tertiary 
Care

ระบบการดแูลต่อเน่ือง(COC)

Hospital based Community based

เชื่อมโยงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

IMC LTC PCAcute care

วางแผนจ าหน่าย
นิเทศติดตามงาน

•ลดจ านวนวันนอน  
•ลดภาวะแทรกซ้อน
•ลด readmit  
•ลดค่าใช้จ่ายSecondary Care

Community Care



1. LTC center

2. ใช้โปรแกรม Thai COC 
สนับสนุนการท างาน

3. การตดิตามและประเมินผล 

อย่างใกล้ชิดและเข้มข้น



Long term care center

Plan D/C 5 กลุ่มวัย

ประเมิน ADL ≤ 4คะแนน

Consult ศูนยL์TC

-สอน/สาธิตการดูแลผู้ป่วย LTC
-ประเมินความพร้อมของญาติ
-ให้ค าปรึกษาในรายที่มีปัญหาซ  าซ้อน

-Refer ไปรพช.
-ประสานรพช.เตรียมพื นที่ รับทราบ case

D/C กลับบ้าน

ยืมอุปกรณ์
-ญาติเตรียมหลักฐาน/
ลงทะเบียนยืม
-แจ้งข้อตกลงในการ
ยืม/จ่ายค่ามัดจ า / 
เรียนรู้วิธีการใช้ วิธี 
การใช้

ลงข้อมูลใน 
Thai COC

-ติดตามเยี่ยมภาย
ใน 14 วัน
-สรุปข้อมูลตอบ 
กลับ

ส่งคืน
-ประสานศูนย์ LTC วันราชการ
-ศูนย์เครื่องมือแพทย์ตรวจสอบความ
พร้อมใช้

1. ศูนย์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
2. สอน/สาธิตการดูแลผู้ป่วย LTC
3. รวบรวมข้อมูล ติดตามและประเมินผล

COC center



คณุสมบติัของ
โปรแกรม Thai COC 

1. สง่ตอ่ขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั  

2. สามารถใชก้บัทกุกลุม่โรค กลุม่วยั ตัง้แตต่ัง้ครรภจ์นเสียชวิีต

3. สง่ขอ้มลูไดท้กุหนว่ยบริการทัว่ประเทศ

4. เชือ่มโยงเขา้กบั HIS (HosXp & JHCIS) และ HDC 

5. ผูบ้ริหารทกุระดบั สามารถใชใ้นการตดิตามและประเมนิผล



ดา่นครอบครวั ร ัว้...แห่งความปลอดภยั



โครงการ

“3 ด่านประสานใจ 

ทกุครอบครวัปลอดภยั ทกุเทศกาล”

เขตนครชยับรุนิทร ์  ปี 2561

นพ. ยทุธนา พนูพานิช
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7 วนัอนัตรำย ปีใหมแ่ละสงกรำนต์

• มผีูเ้สยีชวีติมำกกวำ่ 300 คน เฉลีย่วนัละเกอืบ 50 คน 

• สว่นใหญ ่เกดิทีท่ำงหลวงแผน่ดนิ 37.9% 

• ถนน อบต.และถนนในหมูบ่ำ้น 36.7% 

• ทำงตรง 64.9% ทำงโคง้ 19.7% 

• ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์39.1% 

• ขบัรถเร็วเกนิทีก่ฎหมำยก ำหนด 23.6% 

• จกัรยำนยนตม์ำกทีส่ดุ 59-64%  (สงกรำนต ์57-59)

• กำรเกดิอบุตัเิหตมุคีวำมรนุแรงมำกขึน้เร ือ่ยๆ



ค านิยาม 

“ ด่านครอบครวั ” หมายถึง 

ผ ูใ้หญ่หรอืบคุคลในครวัเรอืน แสดงความห่วงใย เอาใจใส ่คนใน

ครอบครวั ดว้ยการดแูล ว่ากลา่วตกัเตือน โนม้นา้ว และควบคมุ

ไม่ใหค้นในบา้น มีพฤติกรรมเสี่ยง 3 ม. จากการใชถ้นนในช่วง

เทศกาล ไดแ้ก ่ขบัข่ีมอเตอรไ์ซคไ์ม่สวมหมวกกนัน็อก ด่ืมของมึน

เมาแลว้ขบัข่ีมอเตอรไ์ซค ์



แนวคิดของโครงการ

ด่านครอบครวั ด่านชมุชน ด่านต ารวจ

“3 ด่านประสานใจ ทกุครอบครวัปลอดภยั ทกุเทศกาล” 

ครอบครวัรบัผิดชอบ

คนในครอบครวั 

•ว่ากลา่วตกัเตือน 

•บงัคบั ควบคมุ

•หา้มปราม

•แจง้ด่านชมุชน  

ชมุชนรบัผิดชอบ

คนในชมุชน

•สกดัคนเมา 

•ศนูยส์รา่งเมา 

•พาไปสง่บา้น

•แจง้ต ารวจ 

บงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้ง

•จบัปรบั

•ยดึรถ

•กกัตวั



วตัถปุระสงค์

1. เพ่ือกระต ุน้และสรา้งความรบัผิดชอบของครอบครวัในการดแูลเอา

ใจใส ่หา้มปราม ว่ากลา่วตกัเตือนและควบคมุคนในครอบครวั ไม่ให้

มีพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน 3 ม. ในช่วงเทศกาล

2. เพ่ือจดัตัง้ด่านครอบครวั ด่านชมุชนและด่านต ารวจ ใหมี้ภารกิจท่ี

สมัพนัธ ์เช่ือมโยง ต่อเน่ือง ในการดแูลและควบคมุสมาชิกในครอบ

ครวัและชมุชน ใหมี้ความปลอดภยัจากอบุติัเหตทุางถนนในช่วง

เทศกาล 

3. เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

พฤติกรรมเสี่ยงทางถนน 3 ม.อยา่งเครง่ครดั ในช่วงเทศกาล 



ค. 1  คณะกรรมการ

ค. 2 ประชาคม

ค. 3 ด่านครอบครวั

ค. 4 เคียงค ู่-ครบครนั

การจดัตัง้ด่านครอบครวั & ด่านชมุชน

ในระดบัหม ู่บา้น  โดยยดึหลกั 4 ค.



โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชวีติ
เขตสุขภาพที ่9 ปี 2560-2563 
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มหศัจรรย์ 1,000วนัแรกแห่งชีวิต

HEALTH , HEAD 

HEART, HAND

First 

270 
days

Second

365 
days

Final

365 
days

+ +

ตัง้แต่ปฏิสนธิจนคลอด 1 ขวบปีแรก 2 ปีบรบิรูณ์

“นาทีทองพฒันาสมองลกู 

ตอ้งท าใน 1,000 วนัแรกของชีวิต”



ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา
IQ & EQ ของลกู

1. พนัธกุรรม
2. อาหารและโภชนาการ
3. สภาพแวดล้อม

3.1 ครอบครวั
3.2 การอบรมเลี้ยงดู
3.3สงัคมและชุมชน
3.4 การศึกษา
3.5 อ่ืนๆ



Process of 
Miracles 1,000 days 

Initiate Plan 

Execute Monitor & Evaluate

ขยายผลในเขต

(ต.ค.-ธ.ค.2559) (ม.ค.- มิ.ย. 2560)

(1กรกฎาคม 2560) (ทุก 3เดือน)



จ. นครราชสีมา 

อ.สงูเนิน อ.โนนสงู อ.พิมาย อ.ด่านขนุทด  

จ. สรุนิทร ์อ.ปราสาท อ.พนมดงรกั

จ. บรุรีมัย ์อ.ล าปลายมาศ  อ.ประโคนชยั    

จ. ชยัภมิู อ.บ าเหน็จณรงค ์อ. คอนสวรรค์

PCC เขตเมือง ไดแ้ก ่

PCC วดัป่าสาลวนั, PCC เมืองปากช่อง         

PCC ศภุกาญจน,์ PCC เทศบาลเมืองชยัภมิู

แถลงข่าว เปิดตวัโครงการฯ 26 มิถนุายน 2560

เริม่ด าเนินการ 1 กรกฎาคม 2560



กลไกและเครือ่งมือ

1.การดแูลแบบองคร์วม

-Bio-Psycho-Social assessment

-Individual care plan

-Family care plan

-Community care plan 

2. มหศัจรรย ์4 ขัน้ตอน

-การสรา้งจิตประภสัสรตัง้แต่นอนอย ูใ่นครรภ์

-การสรา้งแรงบนัดาลใจ อจัฉรยิะแสนดี

-การน าความร ูแ้ละเครือ่งมือไปใชใ้นชีวิตจรงิ

-การสรา้งแรงบนัดาลใจอยา่งต่อเน่ือง

3. การเลี้ยงลกู “กิน กอด เลน่ เลา่”

ทีมพฒันาเดก็และครอบครวั
Child and Family Team : CFT 

•CFT จงัหวดั

•CFT อ าเภอ

•CFT ต าบล/หม ู่บา้น 

กลไก เครือ่งมือ



1. แลกเปลี่ยนเรยีนร ู ้ทกุระดบั

2. พฒันาศกัยภาพมิสพนัวนัอ าเภอ

3. การเลี้ยงดเูด็ก “ กิน กอด เลน่ เลา่”

4. จดัท าค ู่มือมหศัจรรย ์1,000 วนั

5. การติดตามและประเมินผล

6. ดแูลต่อเน่ืองใหค้รบ 5 ปี ภายใต ้“ โครงการหนนูอ้ย

อจัฉรยิะและแสนดี ” โดยใชศ้นูยเ์ด็กเล็กเป็นฐานส าคญั 

What ’s next in 2019 ?



เลีย้งลูกด้วยวธีิ 
“กนิ กอด เล่น เล่า”
IQ & EQ พุ่งกระฉูด



Delayed cord clamping

WHO recommendations
• Delayed umbilical cord clamping (not earlier than 

1 min after birth) is recommended for improved 
maternal and infant health and nutrition 
outcomes

• Delaying cord clamping allows blood flow 
between the placenta and neonate to continue,

which may improve iron status in the infant for up 
to six months after birth.

This may be particularly relevant for infants living in low-resource settings 
with reduced access to iron-rich foods.



Green & Clean City : GCC

โครงการพฒันาเมืองสะอาด 

สิ่งแวดลอ้มดีและน่าอย ูอ่ยา่งยัง่ยืน

เขตนครชยับรุนิทร ์ปี 2561-2565



วตัถปุระสงค์

1. เพ่ือสง่เสรมิใหอ้งคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ินกบัภาคีเครอืข่ายรว่มกนั

แกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้นและพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นเมืองน่าอย ู่

2. เพ่ือสรา้งและปลกุจิตส านึกของประชาชนใหร้กับา้นเมือง แสดงความ

เป็นเจา้ของ เคารพกฎหมายและรว่มกนัดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

3. เพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองใหน้่าอย ูอ่ยา่งยัง่ยนืภายใตแ้นวคิดการ

พฒันาท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

4. เพ่ือสรา้งพ้ืนท่ีตน้แบบเมืองน่าอย ูด่า้นสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน



• G = Green garden

• R = Renewable energy

• E = Energy saving

• E = Environment campaign

• N = No burning

Green & Clean City : GCC

1. Clean environment

2. Clean product

3. Clean food

4. Clean heart



Clean Heart

หวัใจสะอาด

หมายถึง จิตใจท่ีงดงาม มีจิตสาธารณะ (Public minded)    

ท าเพ่ือสว่นรวม มีจิตส านึกความเป็นเจา้ของ รกัษแ์ละดแูล

สิ่งแวดลอ้ม 

CREATE IN ME
A CLEAN HEARTจิตใจดีงาม 



Green & Clean City,  
My Dream City.



โครงการประชารฐัร่วมใจส่งเสริม
การใช้ยาอย่างปลอดภยัในชมุชน
(Community Drug Safety : CDS)

เขตนครชยับริุนทรปี์ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

Community 
Drug Safety



Rational Drug Use (RDU) 

•Physician
•Pharmacist
•Patient

RDU Hospital

RDU Community 
•Patient
•People
•Pharmacy
•Partnership



สถานการณ์และสภาพปัญหา

•ปัญหาการกระจายยาท่ีไมเ่หมาะสมในชมุชน

- รา้นช ามีการจ าหน่าย ยาแผนโบราณ  ยาอนัตราย  รวมทัง้ยา

ควบคมุพิเศษ สงูถึงรอ้ยละ 80

- การจ าหน่ายยาอนัตรายในรา้นขายของช า ไดแ้ก ่ยาแกป้วดในกล ุม่ 

NSAID ยาปฏิชีวนะ 31-100% ยาสเตียรอยด์ และยาชดุบรรเทา

อาการต่างๆ เช่น แกป้วดเม่ือย แกไ้ข ้

•ปัญหารถเรข่ายยา  หมอกระเป๋าฉีดยาตามบา้น เป็นการใชย้าท่ีไม่

เหมาะสมเหลา่น้ี อาจจะน ามาส ูปั่ญหาทางดา้นสขุภาพและชีวิตได ้



1. เพ่ือพฒันาศกัยภาพของภาคีเครือข่ายให้เกิด
เป็นชมุชนต้นแบบท่ีสามารถจดัการกบั
ปัญหายา และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
บงัคบัใช้กฎหมายในชมุชน

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาท่ีจ าเป็น
และมีความปลอดภยัในการใช้ยาด้วยตนเอง

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านยา
(Drug Literacy) สามารถใช้ยาอย่าง
ถกูต้องและใช้ยาอย่างสมเหตผุล

วตัถปุระสงค์ (Community Drug Safety : CDS)



“ ประชาชนทุกคนทุกครวัเรือน

มีความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัยา

การใช้ยาท่ีถกูต้องและมีการใช้ยา

อย่างสมเหตผุล ” 

การใช้ยาอย่างปลอดภยัในชมุชน (Community Drug Safety : CDS)

องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการคือ

1.การเข้าถึงยาท่ีปลอดภยั

2.ความรอบรู้ด้านยาและการใช้ยาอย่างถกูต้อง

3.การป้องกนัการกระจายยาท่ีเป็นอนัตรายในชมุชน

4.การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั



กลยทุธแ์ละมาตรการของ CDS

จงัหวดั

อ ำเภอ

ต ำบล

เขต 9

PIRAB 5 Key 
Activities

ชมุชนเข้มแขง็
ประชาชนปลอดภยัจาก

การใช้ยา

Collaboration



5 Key Activities
5 มาตรการส าคญัในการขบัเคลื่อน Community Drug Safety

1.มาตรการสร้างความรอบรู้
ในการใช้ยา(Drug Literacy)

2. มาตรการเพ่ิมทางเลือกท่ีดีกว่า
ในชมุชน (Better Alternatives)

3.มาตรการการเฝ้าระวงัปัญหายาในชมุชน
(Community Drug Surveillance) 

4.มาตรการการตอบสนองปัญหายา
ในชมุชน(Community Regulation)

5.มาตรการการบงัคบัใช้กฎหมาย
อย่างจริงจงั( Formal Regulation) 



Organizing

Planning Leading

Controlling

Works of 
Management:  

P-O-L-C



The P-O-L-C Framework

Planning Organizing Leading Controlling

•Goal
•Strategy
•Activity

•Structure
•Human Resource
•Other Resource

•Leadership
•Motivation
•Communication
•Decision 
making

•Performance
measurement 
•Comparison
•Corrective 
Action



Types 
of Planning

Strategic planning
- Done at the top level of the organization

- Long range planning 

- Affects many parts of the organization

Tactical planning
- Done by the middle level of the organization
- Often short term and carried out by middle manager
- specific means to implement the strategic plan 
- entail resource and work allocation among  the subunits

Operational planning
- Create specific action that support the strategic and tactical plan
- Very short term, usually less than a year 



Controlling

กระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมท่ีปฏิบติั เพ่ือให้

มัน่ใจว่า จะบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

หากมีความเบ่ียงเบนไปก็จะด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ข



ทฤษฎี X

1. ไมช่อบท างาน
2. ขาดความกระตือรือร้น
3. ขาดความรบัผิดชอบ
4. ต่อต้านการเปล่ียนแปลง
5. มีคนอ่ืนควบคมุจึงท างาน

ทฤษฎี Y

1. ชอบท างาน
2. มีเป้าหมาย & กระตือรือร้น
3. มีความรบัผิดชอบ
4. ชอบคิดริเร่ิม & สร้างสรรค์
5. ควบคมุตวัเองได้

McGregor’s
Theory X & Theory Y



Input Process Output

Feedforward
Control

Concurrent
Control

Feedback
Control

Anticipate 

problem

Correct 

problem

as they 

happening

Correct 

problem 

after they

occured

Types of Control



หลกัสูตร พสสอ. 
เขต 9 รุน่ 1



แนวทางการขบัเคลือ่นงานในระดบัเขต
(Node, Service plan, Focal Point)

นพ.ยทุธนำ พนูพำนชิ

สำธำรณสขุนเิทศก์ เขตสขุภำพที ่9



วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหม้แีผนงานและการขบัเคลือ่นงานทีส่ าคญั
ในระดบัเขต

2. เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิใหก้ารด าเนินงานของ
จงัหวดัประสบผลส าเรจ็

3. เพือ่แกปั้ญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ท ัง้ในดา้น
ความรู/้เทคนิค และ ดา้นทรพัยากร 



แนวทางการท างานของ 
Node, Service plan, Focal point

Brainstorming 

Project making 

Implementation 

Monitoring &
Evaluation 

•วเิคราะห/์สงัเคราะหข์อ้มูล
•มาตรการ/แนวทาง

•วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั
•กลุ่มเป้าหมาย 
•กจิกรรม
•งบประมาณ

•น ารอ่งบางพืน้ที ่
•ท าทุกพืน้ที่
•ประชมุชีแ้จง 

•ตดิตาม ก ากบั
•ประเมนิผล
•ท าวจิยั



• ประชมุ อย่างสม ่าเสมอ 2-3 เดอืน/คร ัง้
• สรุปผลการประชมุเสนอตอ่ผูต้รวจราชการ
• ถา้มเีร ือ่งทีต่อ้งส ัง่การ ท าเอกสารใหผู้ต้รวจลงนาม
ถงึจว.

• ถา้มปัีญหาส าคญั ใหน้ าเสนอในทีป่ระชมุผูบ้รหิาร
เขตตอ่ไป

• ตดิตาม ก ากบัการด าเนินงานของแตล่ะจงัหวดั
• สรุปผลงาน 3, 6, 9 และ 12 เดอืน

แนวทางการท างานของ 
Node, Service plan, Focal point



Imagination to Innovation 
(I to I Theory)

จนิตนาการ

มีความส าคัญ

มากกว่าความรู้



“ Disneyland will never be 
completed. It will continue to 
grow as long as there is 
imagination left in the world. ”

Walt Disney







อย่ารอ : 

“ จงเร ิม่ตน้ตรงทีค่ณุยนือยู่และ
ท างานดว้ยเครือ่งมอืทุกอย่างที่
คณุม ีแลว้คณุจะพบเครือ่งมอืที่
ดกีวา่ ขณะทีค่ณุเดนิไปขา้งหน้า” 

นโปเลยีน ฮลิล ์

เวลาไม่เคยมคี าวา่ ”เหมาะสม”

คดัลอกมาจาก 
หนงัสอื กนิกบตวันัน้ซะ หน้าที ่105
แปลโดย วรรธนา วงษฉ์ตัร



วนิทร ์ เลยีววารณิ
จากเร ือ่ง เบือ้งบนยงัมแีสงดาว

“เรยีนรูท้ีจ่ะรบัค าวพิากษ ์
เชน่เดยีวกบัค าชม
เพราะค าวพิากษก์เ็หมอืนยาขม
ใชเ้ป็นกระจกเงาสะทอ้นตวัเองได้





สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ.ปยุตโฺต)

“ โลกต้องการคนดี

ไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล

แต่เพื่อช่วยกัน ท าชีวิตและสังคม
......ให้ดีขึ น ”
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