
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 4 โครงการขับเคลือ่นในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ 
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 9 

 
1. โครงการกัญชา กัญชง 

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อ 
1) ใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์ และใช้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ 
2) พัฒนาให้มีการปลูกกัญชาได้ใน รพ.สต.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รพ.สต.  
3) พัฒนาให้แพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้านปรุงยาและจ่ายยาใน รพ.สต.อย่างน้อยจังหวัดละ 

1 รพ.สต. 
4) ให้มีการปลูกกัญชา กัญชงเพ่ือเศรษฐกิจของชาวบ้าน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แปลง 
5) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ที่เป็นตัวอย่างของการท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ 

(Health and Wellness Tourism) อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถานที่  
1.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเรื่องนี้ 
2) ประเมินความต้องการเบื้องต้นตามความสมัครใจ 

2.1  สอบถามความสมัครใจในรพ.สต.  รพช. หรือ หน่วยงานเอกชนที่ต้องการปลูก/ผลิต/
แปรรูป ใช้จ่ายแจกกัญชาในพ้ืนที่ของตนเอง  

2.2  สอบถามความต้องการปลูกกัญชง และความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
3) จัดประชุมผู้ที่สนใจ-สมัครใจและประสงค์ที่จะปลูกกัญชา/กัญชง หรือจัดท าแหล่งท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ และแนะน าการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ 
4) ประสานผู้ร่วมทุนหลักและผู้สนับสนุนทุนการด าเนินซึ่งได้แก่วิสาหกิจในพ้ืนที่ของตน หรือ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ต้องการลงทุนและวิจัยเรื่องนี้ 
5) ด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ 
6) ประเมินผลและสรุปผลงาน 

2. โครงการสุขภาพพระสงฆ์ 
2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     1) ส่งเสริม – พัฒนาให้พระสงฆ์มีสุขภาพด ี
     2) เป็นการขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ให้เป็นจริง 
     3) เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาสังคม และสุขภาพจิตของคนในสังคมด้วย 
 2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเรื่องนี้ 
     2) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพพระสงฆ์ ของ กรมอนามัย , กรมการแพทย์ , สปสช. ,     
         หน่วยแพทย์อาสาสุขภาพพระสงฆ์ แพทยสภา , กรรมการสุขภาพพระสงฆ์ของ อปสข.9 และ  
         กขป.9 ฯลฯ เพ่ือร่วมกันบูรณาการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      3) จัดตั้งคณะกรรมการของพระสงฆ์ท่ีจะช่วยขับเคลื่อน องค์กรของพระสงฆ์ ในทุกจังหวัด โดยมี 
          เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อาจตั้งคณะท างานย่อยของแต่ละจังหวัดได้ 
 
 



      4) ในส่วนของสาธารณสุข แต่ละจังหวัด ให้จัดตั้งคณะท างานของทุกฝุายที่เกี่ยวโยงกับพระสงฆ์ 
มาร่วมด าเนินงาน โดยมีสสจ.ของแต่ละจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  และการมีหนังสือถึง
นายอ าเภอขอให้แต่งตั้ง/นิมนต์ พระสงฆ์มาร่วมเป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)ด้วย 

6) จัดประชุมด าเนินงานของพระสงฆ์และเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
งานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 6 ข้อคือ 
(1) วัดส่งเสริมสุขภาพ บริเวณวัดและรอบๆวัดสะอาด น่าดู น่าอยู่ ร่มรื่นไม่มีขยะ  ไม่มีสุนัข 

แมว ฯลฯ เหมาะสมเป็นเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม และสุขภาพจิตที่ดี 
(2) มีความรู้เรื่อง 5 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม อมายมุข) ทั้ง

พระในวัดและฆราวาสรอบๆวัด 
(3) พระได้รับการดูแลสุขภาพ จากระบบสาธารณสุขอย่างดี ได้แก่ตรวจสุขภาพทุกปี ถ้าปุวย

ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ในการไปโรงพยาบาล เพ่ือรับบริการ
รักษาพยาบาล ควรแยกบริการระหว่างพระสงฆ์กับคนไข้ทั่วไป  ควรจัดที่นั่งส าหรับ
พระสงฆ์ และควรได้รับการตรวจก่อนเวลาฉันภัตตาหารเพล พระสงฆ์สามารถเข้ารับการ
รักษาได้ทุกสถานพยาบาล (ไม่เฉพาะเวลาฉุกเฉินเท่านั้น) พระควรได้รับยานอกบัญชียา
หลักหรือการบริการนอกระบบ สปสช. โดยมีกองทุนพิเศษเพ่ือชดเชยการจ่ายประเภทนี้ 
(สนับสนุนจากสงฆ์หรือบริจาคจากประชาชนทั่วไป) 

(4) พระสงฆ์ควรรู้สิทธิประโยชน์ตามบัตรประกันสุขภาพของ สปสช. และสิทธิประโยชน์
พิเศษจากการเข้าตรวจแผนกผู้ปุวยนอก หรือผู้ปุวยในของโรงพยาบาล หรือสิทธิพิเศษที่
จะมีกองทุนคอยช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆ 

(5) ทุกวัดควรมี พระอสว.อย่างน้อย 1 รูป (พระอสว.คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าวัด 
หรืออาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัดหรือพระคิลานุปัฏฐาก) และตัวชี้วัดของการ
เป็น อสว. จะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น 
- สามารถเทศน์สั่งสอนและปฏิบัติ 5 อ. ได้อย่างชัดเจน  
- มีความรู้ เรื่องยาจ าเป็นและสั่งใช้ยาได้ โดยมีตู้ยาประจ าวัดและมียาที่จ าเป็น
ตลอดเวลา 
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยเฉพาะการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการปั๊มหัวใจ (CPR) และใช้
เครื่อง AED ได ้
- ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติของการอบรม อสว. อย่างครบถ้วน 
- มีบัตรประจ าตัว อสว. ซึ่งออกให้โดยกรมอนามัยหรือผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 
หรือเจ้าคณะจังหวัดของแต่ละจังหวัด 
- ให้มีการจับคู่วัดกับ รพช./รพ.สต. ทุกวัดทุก รพช./รพ.สต. และให้ รพช./ รพ.สต.  
ดูแลวัดอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะการจัดประชุมอบรมพระเพ่ือบรรลุตัวชี้วัด 6 ตัวดังกล่าว
แล้ว 
- ให้มีการสนับสนุนทุนหรืองบประมาณด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนต าบล)  ซึ่งมี
รูปแบบการด าเนินงานอยู่แล้ว ต าบลละ 30,000 บาท เพ่ือประชุมอบรมเสร็จจะ



สามารถบรรลุ 6 ตัวชี้วัดได้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานกรรมการฯ สุขภาพ
พระสงฆ ์จะมีบทบาทต่อเรื่องนี้อย่างมาก 
- ให้มีการจัดรณรงค์ (Event) เพ่ือเปิดตัวโครงการปีละ 2 จังหวัด  ในปี 2563 ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ส่วนชัยภูมิ สุรินทร์ 
ถ้ากรมมีงบประมาณจัดในปี 2563 ได้หรือจะเป็นปี 2564 ก็ได้ 
- ให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตลอดการด าเนิน
โครงการและหลังด าเนินโครงการด้วย 

(6) มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบและถูกต้องกับความเป็นจริง โดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ของกรมการแพทย์ หรือระบบของแต่ละจังหวัดได้ 

3. โครงการ อสม.หมอประจ าบ้าน และระบบสุขภาพปฐมภมูิ 
3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาและพัฒนาในเรื่อง 

1) ยกฐานะอสม. เป็นหมอประจ าบ้าน โดยการพัฒนาความรู้ – ทักษะประธานอสม. ระดับ   
    หมู่บ้านให้เป็น “หมอประจ าบ้าน” 

      2) การปรับเงินค่าปุวยการ อสม.ที่ได้รับจาก 1,000 บาท เป็น 2,500 บาท ต่อเดือน โดย 
          พัฒนาความรู้ – ทักษะ โดยประชุม อบรมประสาน อสม.ระดับต าบล เพ่ิมเติม เพ่ือมี 
          ความสามารถปฏิบัติงานได้มากข้ึน และรับเงิน 2,500 บาท 
      3) ให้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลในการวิจัยเรื่องกระบวนการและผลการด าเนินงาน อสม. หมอ 

ประจ าบ้าน เพ่ือจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานนโยบายปี 2564 ต่อไป 
       4) นอกจากยกฐานะ อสม.หมอประจ าบ้านแล้ว ให้มีการปฏิรูปงานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary   

Health Care : PHC) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care : PC) ด้วย 
 3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
       1) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน “อสม.หมอประจ าบ้าน” 
       2) คณะท างานศึกษานโยบาย อสม.หมอประจ าบ้าน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ อย่างเข้าใจใน 
         อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
       3) ในทุกจังหวัดจัดตั้ง ฝุายหรือกลุ่มงาน หรืองานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือ 

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายนี้ เพราะงานนี้จะต้องท าอย่างต่อเนื่องยาวนาน และต้องมีการ
ปฏิรูปพัฒนาอีกหลายประการ จึงต้องมีหัวหน้าและทีมงานมาท างานประจ าและต่อเนื่องด้วย 
อย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน 

      4) จัดประชุมอบรมชี้แจง บุคลากรของจังหวัดทุกพ้ืนที่ทุกระดับ เพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องนี้ 
อย่างถูกต้องตรงกัน ก่อนด าเนินงาน 

5) ให้ทุก รพ.สต. – รพช. จัดแบ่งพ้ืนที่หรือครอบครัว หรือหลังคาเรือน ให้อสม.รับผิดชอบอย่าง  
   ชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่ให้มีครัวครัวใดหลงเหลืออยู่ หรือมีความซ้ าซ้อนกันของอสม.ในแต่ละ 
   คนทั้งนี้ อสม.จะได้มีหลังคาเรือนและประชากรที่รับผิดชอบ และประชาชนแต่ละคนแต่ละ  
   ครัวเรือนจะทราบว่าตนเองมีอสม.ชื่อะไร อสม.จะเป็นหมอคนแรก หรือหมอคนที่ 1 ที ่ 
   เป็นอสม.ประจ าตัวของประชาชน 

      และในปี 2563 จะมีการรณรงค์เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และโรคไต  
เป็นโรคที่อัตราตายและพิการสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงจ าเป็นต้องสร้างการรับรู้ความรู้ด้านสุขภาพ  
ของประชาชนโดย อสม.ออกเคาะประตูพูดคุยกับชาวบ้าน และแปะสติ๊กเกอร์ค าเตือนทุก  



หลังคาเรือน เป็นการทดสอบการรับผิดชอบดูแลของอสม. ทุกหลังคาเรือน และทดสอบอสม. 
หมอประจ าบ้าน เป็นงานชิ้นแรกของ อสม.หมอประจ าบ้านด้วย แต่จะด าเนินการในปี  
2563 เพียง 2 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ส่วนชัยภูมิและสุรินทร์ จะด าเนินการในปี  
ต่อๆไป 

      6) จัดแบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่บนรพ.สต.ทุกแห่ง โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นสหวิชาชีพ  
(พยาบาล , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , ผู้ช่วยเภสัช , ทันตาภิบาล , แพทย์แผนไทยประยุกต์ , 
เจ้าหน้าที่พ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ) แบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบโดยค านวณเจ้าหน้าที่ 1 คนรับผิดชอบ
ประชากร 1,250 คน (แล้วค านวณเป็นหมู่บ้าน) โดยจ านวนประชากรรับผิดชอบนี้ ให้
แบ่งเป็นหมู่บ้าน ดังนั้นประชากรหรือประชาชน จะรู้ว่าหมอประจ าตัวคนที่ 2 หรือระดับที่ 2 
คือเจ้าหน้าที่บนรพ.สต. 

7) จัดแพทย์ (นายแพทย์ , แพทย์หญิง) ซึ่งประจ าที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัด 
ออกรับผิดชอบใน รพ.สต.ต่างๆ โดยค านวณประชากรประมาณ 10,000 คน ซึ่งอาจจะมี
หนึ่งหรือหลาย รพ.สต. ก็ได้ แต่ค านวณแล้วได้ประมาณ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 10,000 
คน (ในระยะเริ่มแรกนี้อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้) ถ้าถูกต้องและดีที่สุดแพทย์คนนั้นควรได้รับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดังนั้นประชากรหรือประชาชนจะมีหมอประจ าตัว
คนที่ 3 หรือล าดับที่ 3 คือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

หมอประจ าตัวประชาชนทั้ง 3 คน 3 ระดับนี้จะต้องท างานเป็นทีม มีการประสานงาน
และปรึกษาส่งต่อผู้ปุวย และติดตามผู้ปุวยไปดูท่ี รพช.หรือ รพศ./รพท. และเมื่อส่งกลับก็ติดตาม
ดูแลที่รพ.สต. และในหมู่บ้านชุมชนต่อไปด้วย ในเรื่องนี้ อสม.หมอประจ าบ้าน จึงมีบทบาท
ส าคัญนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่า ประชาชนจะมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (Health Literacy) มากขึ้นมี
การปูองกันส่งเสริมสุขภาพ (สร้างสุขภาพ) มากขึ้น มีการลดการเจ็บปุวย หรือเมื่อเจ็บปุวยจะ
หายเร็วขึ้น การดูและตั้งแต่อยู่ในชุมชนหมู่บ้าน จะลดค่าใช้จ่ายในการไปรพ.สต. หรือ รพช. หรือ
รพศ./รพท. จะลดความแออัดของรพ. ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลง ฯลฯ ถ้าส าเร็จเช่นนี้ การ
ให้เงิน อสม.เพ่ิมเป็น 2,500 บาท ก็จะสามารถเป็นจริง และให้ค าตอบกับรัฐบาลและสังคมได้ 
เป็นการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และงานปฐมภูมิไปพร้อมๆกัน  

  8) ให้มีการพัฒนา รพ.สต. หรือหน่วยบริการปฐมภูมิต่างๆ ตามเงื่อนไข และข้อก าหนดในพรบ.    
      ระบบปฐมภูมิ อย่างเต็มที่และมีความต่อเนื่องทั้งในเรื่องก าลังคน คุณภาพของงาน อุปกรณ์ทาง  
      การแพทย์ และการท างานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าและขวัญก าลังใจของบุคลากร  
      รพ.สต.ทุกคน 
   9) ให้มีการประสานงานและพัฒนาองค์กร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)    
      ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ จะมีงบประมาณลงที่ พชอ. (ผ่าน สสอ.) อ าเภอละประมาณ   
      100,000 บาท  เพ่ือให้นายอ าเภอได้ท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข (สุขภาวะ)  ของประชาชน 
      ในพ้ืนที่อย่างเต็มที่  โดยปลดปล่อยศักยภาพของตนเองและประสานการท างานของข้าราชการ 
      และประชาชนในอ าเภอให้ท างานให้ส าเร็จ  ซึ่งงานนี้ก็จะรวมถึงงานสาธารณสุขมูลฐานและ 
     ระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย  ดังนั้นหน้าที่ สสจ.ทุกจังหวัดจึงต้องสนับสนุน พชอ.อย่างเต็มที่    
     โดยเฉพาะในเขตสุขภาพท่ี 9 มีเรื่องสุขภาพพระสงฆ์ด้วย  จึงควรที่จะให้ทุก พชอ. นิมนต์พระ   
     (อาจจะเป็นเจ้าคณะอ าเภอหรือพระนักพัฒนา) เข้ามาร่วมเป็นกรรมการใน พชอ.ด้วยหรือเป็นที่   



    ปรึกษาของคณะกรรมการ พชอ. หรือในคราวประชุมครั้งใดให้นิมนต์พระมาร่วมประชุมกับ พชอ. 
    ด้วย 

         10) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นระยะๆ  
              และมีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 

4.  โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล 
 4.1  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือลดความแออัดหนาแน่นของคนไข้ท่ีมาโรงพยาบาลมากขึ้น (หลังจากมีโครงการ 30 บาท 
     รักษาทุกโรค)  โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในระดับจังหวัดคือ รพศ./รพท. 

          2)  เพ่ือกระตุ้นเตือนให้มีการสร้างสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการเจ็บปุวยแล้วเข้ามารักษาที่   
               โรงพยาบาล  อันเป็นการซ่อมสุขภาพ 
          3)  เป็นการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ  ซึ่งได้เขียนไว้ใน  
               รัฐธรรมนูญและออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 
          4)  ลดรายจ่ายของโรงพยาบาลของประชาชนเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติในทางหนึ่ง 
              ด้วย 

4.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1)  จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเรื่องนี้ 
 2)  จัดประชุมอบรมสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคี ทุกระดับท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้รับ 
               ทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  เพื่อจะส่งผลต่อการลดความแออัดของโรงพยาบาลได้ 

3)  อาจจะแบ่งแยกโครงการลดความแออัดนี้เช่น โครงการย่อยๆ และคณะท างานย่อยๆ ได้หลาย 
     โครงการ หลายคณะท างาน  ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่งหรือตามความ   
     ต้องการของผู้บริหารแต่ละแห่ง เพราะการลดความแออัดในโรงพยาบาลนั้น มีหลายวิธีการ หลาย 
     กลยุทธ์ ทั้งแผนกโอพีดี (OPD) และไอพีดี (IPD) รวมทั้งสิ้น 13 วิธี (อาจจะมีมากกว่านี้ได้) สรุป  
     ได้ดังนี ้

- การลดความแออัดของ OPD มี 7 วิธีคือ 
(1) ขยาย OPD ไปนอกโรงพยาบาล = Extended OPD หรือโรงพยาบาลสี่มุมเมือง 
(2) จัดระบบคิวโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ 
(3) ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
(4) จัดห้อง LAB นอกโรงพยาบาล 
(5) จ่ายยาที่ร้านยา นอกโรงพยาบาล 
(6) ส่งคนไข้ท าฟัน นอกโรงพยาบาล 
(7) ท า ER WARD ใกล้ห้อง ER 

 
 



  - การลดความแออัดของ IPD มี 6 วิธีคือ  
(1) ในอ าเภอเมืองไม่มีรพ.อ าเภอ (รพช.) ร่วมมือกับรพ.เอกชนรับคนไข้ 2 care แทน รพช. 
(2) ส่งแพทย์และเครื่องมือไปท าการรักษาท่ี รพช. และเพ่ิมเงินพิเศษให้รพช. 
(3) ส่งคนไข้ผ่าตัดสมอง หัวใจ ฯลฯ ไปโรงพยาบาลเอกชน 
(4) จัดระบบ PCC (Primary Care Cluster) 
(5) ร่วมพัฒนา รพ.สต. / ระบบปฐมภูมิ / อสม.(PHC) ให้เข้มแข็ง 

  (6) ผ่าตัดวันเดียวส่งกลับบ้านได้ (one day surgery) 
4)  เมื่อจังหวัดใด โรงพยาบาลใด รับนโยบาย แนวคิดไปปฏิบัติแล้ว  จะมีการติดตามประเมินผลการ  
     ด าเนินงานเป็นระยะๆ และให้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างด าเนินการและหลังการ  
     ด าเนินการด้วย 

          5)  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน  ทั้งในหรือนอกเขตสุขภาพที่ 9 ด้วย  เพ่ือเป็น 
               ประสบการณ์จริงและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างข้ึน 
         6)  น าข้อสรุปผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง  เพื่อสนันสนุนและให้ก าลังใจในการ  
              ด าเนินงานสู่ความส าเร็จต่อไป 
 


