
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 2  Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

ตัวช้ีวัดที่ 25. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)  
(เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 36) 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
              จังหวัดล าพูนมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว โดยให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพ่ิมแพทย์เฉพาะ
ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าไปเติมเต็ม ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ เช่น พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข ทันตาภิบาล เป็นต้น และอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนในเขตชนบทได้พบ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ที่ให้บริการแบบองค์รวม ครบทุกมิติ เติมเต็มบริการให้ประชาชน 
ในปี 2560 ได้มีการจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
Primary care cluster (Structure) 
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อ PCC จ านวน
ทีม 

ทีมท่ี รพสต.แม่ข่าย รายชื่อ รพสต. 
ในทีม 

จ านวน ปชก. 
ใน cluster 

ระดับของการพัฒนา
ตามเกณฑP์CC 

1 PCC มะเขือแจ้ 2 1 รพสต มะเขือแจ้ รพสต มะเขือแจ้ 26,292 4 
   2 รพสต.บ้านกลาง รพสต.บ้านกลาง 

2 PCC รพสต.แม่ตืน 3 1 รพสต.แม่ตืน รพสต.แม่ตืน 36,122 4 
     รพสต.บ้านปาง 
     รพสต.แม่ป๊อก 
   2 รพสต.แม่เทย รพสต.แม่เทย 
     รพสต.ห้วยศาลา 

     รพสต.ห้วยแหน 
   3  PCU รพ ลี้ 
3 PCC รพสต.บ้าน

พระบาท ห้วยตม้ 
3 1 รพสต.บ้านพระ

บาท ห้วยต้ม 
รพสต.บ้านพระบาท 
ห้วยต้ม 

30,385 
 

3 

   2 รพสต.ดงด า รพสต.ดงด า 
     รพสต.นากลาง 
     รพสต.ปวงค า 
   3 รพสต.นาทราย รพสต.นาทราย 
     รพสต.ก้อ 
     รพสต.แม่ลาน 
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ล าดับ
ที ่

รายชื่อ PCC จ านวน
ทีม 

ทีมท่ี รพสต.แม่ข่าย รายชื่อ รพสต. 
ในทีม 

จ านวน ปชก. 
ใน cluster 

ระดับของการพัฒนา
ตามเกณฑP์CC 

4 PCC รพ.บ้านโฮ่ง   2 1 PCU ร พ . บ้ า น
โฮ่ง 

PCU รพ.บ้านโฮ่ง 23,348 3 

   2 รพสต.ห้วยหละ รพสต.ห้วยแพ่ง   
     รพสต.ห้วยหละ   
     รพสต.ป่าพลู   

5 PCC รพ.บ้านธิ   2 1 PCU รพ.บ้านธ ิ PCU รพ.บ้านธ ิ 17,509 3 
   2  รพสต.ห้วยไซ   
     รพสต.ห้วยยาบ   
6 PCC รพ.เวียง

หนองล่อง 
2 1 รพ. เวี ยงหนอง

ล่อง 
รพ.เวียงหนองล่อง 18,542 2 

     รพสต.วังผาง   
     รพสต.บ้านเหล่าดู่   
   2  รพสต.หนองล่อง   
     รพสต.ดงหลวง   

 
 

ส าหรับปี 2561  เปิดด าเนินการ  จ านวน 11 ทีม   4 Cluster รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อ PCC จ านวน
ทีม 

ทีมท่ี รพสต.แม่ข่าย รายชื่อ รพสต. 
ในทีม 

จ านวน ปชก. 
ใน cluster 

ระดับของการพัฒนาตาม
เกณฑ์PCC 

1 PCC ป่าสัก 3 1 รพสต ป่าสัก รพสต ป่าสัก 13192 2 
   2 รพสต.เวียงยอง รพสต.เวียงยอง 6233 2 
   3 รพสต.บ้านม้า รพสต.บ้านม้า 9827 2 
     รพสต.หนองหล่ม 
2 PCCอุโมงค ์ 3 1 รพสต.อุโมงค ์ รพสต.อุโมงค ์ 13996 2 
   2 รพสต.หนองช้างคืน รพสต.หนองช้างคืน 3830 2 
   3 รพสต.เหมืองง่า รพสต.เหมืองง่า 15054 2 
3 PCCทาขุมเงิน 2 1 รพสต ทาขุมเงิน รพสต ทาขุมเงิน 9193 1 
     รพสต ห้วยห้อม 
     รพสต ปงแม่ลอบ 
   2 รพสต ทากาศ รพสต ทากาศ 11524 2 
     รพสต ป่าเลา 
     รพสต ทาทุ่งหลวง 
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ล าดับ
ที ่

รายช่ือ PCC จ านวน
ทีม 

ทีมที ่ รพสต.แมข่า่ย รายช่ือ รพสต. 
ในทีม 

จ านวน ปชก. 
ใน cluster 

ร ะ ดั บ ข อ ง ก า ร
พัฒนาตามเกณฑ์
PCC 

4 PCC สอน.ป่าซาง 3 1 สอน.ป่าซาง สอน ป่าซาง 11,830 2 
     รพสต ปากบ่อง 
     รพสต แม่แรง 
   2 รพสต.ดอนหลวง รพสตดอนหลวง 8,478 2 
     รพสต บ้านเรือน 
   3. รพสต.มะกอก รพสต มะกอก 9,812 2 
     รพสต ม่วงน้อย 

 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  

 

2.1 สถานการณ์ (Gap Analysis) 
            ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการและความเข้มแข็งของกลไกระบบ
สุขภาพอ าเภอและทีมหมอครอบครัว ตลอดจนการเชื่อมโยง Service Plan สู่บริการปฐมภูมิ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วย
บริการปฐมภูมิมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงอย่างครอบคลุม เป็นธรรม และประชาชนสามารถพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 18 คน  ปฏิบัติงานจริง 12 คน   ผู้บริหาร 6 คน 
2.2.โครงสร้างและบทบาทในการท างาน (Structure) 
            ในปี 2561 เน้นการจัดตั้งทีมหมอครอบครัว ( Family Care Team : FCT ) ในทุกทีม เพ่ือขยายและ
เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ เพ่ือเตรียมสู่การพัฒนาเป็น PCC เต็มรูปแบบหากมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอยู่
ประจ า มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ ทีมเยี่ยมเสริมพลัง ทีมประเมิน 
และทีมพัฒนาในระดับอ าเภอ 
2.3.กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน (Framework)  

กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และการคาดการณ์อนาคต โดยในยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) ใช้กรอบ 6 Building Block  

 
1. Service 
Delivery 
ระบบบริการ 

2. Workforce 
ก า ลั ง ค น ด้ า น
สุขภาพ 
 

3. IT 
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 
 

4.  Drug & 
Equipment 
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 
 

5. Financing 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น
สุขภาพ 
 

6. Governance 
ภาวะผู้ น า แ ละ
ธรรมาภิบาล 
 

7. Participation 
การ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ของชุมชน 

ทบทวนโครงสร้าง
การขับเคลื่อน
คลินิกหมอ
ครอบครัวแบบ
บูรณาการ 

1พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสหสาขา
วิชาชีพด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัว 
2 วางแผนการ ผลิต
แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวระยะสั้น
และระยะยาว  
3 การจัดการ
ความรู้        

1.การพัฒนา
ข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ  ข้อมูล
จาการเฝ้าระวัง
พฤติกรรม
สุขภาพ 
2.การน าข้อมูล
มาใช้ในการ
ด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาในพื้นท่ี 

1.มีการเชื่อโยง
กับหน่วยบริการ
และการพัฒนา
นวัตกรรมการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
2 ส่งเสริมการใช้
กระบวนการ 
R2R 

การจัดสรร
งบประมาณใน
การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใน
พื้นท่ี 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการปฐม
ภูมิในระดับ
อ าเภอ/ต าบล
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

- ร่วมกับ ทีมสห
วิชาชีพ อปท. 
มูลนิธิต่างๆ 
หน่วยราชการ
ภาคเอกชน ผู้น า
ชุมชนมีส่วน ใน
การด าเนินงาน 
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2.4 เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) เป้าหมายระยะสั้นในรายไตรมาส 

 

Essential Task 
3เดือน 6เดือน 9เดือน 12เดือน 

1.มีแผนการด าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว(Primary 
Care Cluster)  
2. มีทีมดูแลสุขภาพประจ า
ครอบครัวที่น าโดยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและใช้
หลักการ ของเวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุม 

1.ร้อยละ 36 ของพ้ืนที่ที่มี
คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster)          
2. มีการด าเนินการ
ให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ
โดยทีมหมอครอบครัว 

1.ร้อยละ 36 ของพ้ืนที่
ที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว(Primary 
Care Cluster)  
2. ทีมหมอครอบครัว
ได้รับการกระตุ้นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การ Coaching ของทีม
เยี่ยมระดับจังหวัด 

1.ร้อยละ 36ของพ้ืนที่ที่มี
คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster) 
2.ประชาชนทุกคนได้รับ
บริการทุกที่ทั้งในหน่วย
บริการและในชุมชน โดย
ทีมหมอครอบครัว เพื่อให้
มีสุขภาพแข็งแรง 
สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

 

2.5 กิจกรรม (Activity/Project)  
ระดับจังหวัด 

1. การสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. สร้างกลเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างทีมเครือข่าย หมอครอบครัวระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน 

รวมถึงหน่วยบริการระดับจังหวัด  ก าหนดให้มีฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบหลักในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3. บริหารจัดการให้ เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพของทีมหมอครอบครัว เ พ่ือให้มีความรู้ 

ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 
4. การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทีมสหวิชาชีพกับทีมหมอครอบครัว 

และ ระหว่างหน่วยบริการ 
5. มีกระบวนการด าเนินการ ที่แสดงผลลัพธ์ที่มีต่อประชาชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CBL/KM)  ทั้งใน ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 

ระดับอ าเภอ 
1. ประสานนโยบายจากผู้บริหารระดับเขต/จังหวัด สู่ระดับปฏิบัติการ  
2. ก าหนดโครงสร้างคลินิกหมอครอบครัวให้มีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
3. ติดตาม รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งการน าเสนอปัญหา อุปสรรคใน

การปฏิบัติงานจริงให้ผู้บริหารแต่ละระดับทราบ 
4. การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทีมสหวิชาชีพกับทีมหมอครอบครัว 

และ ระหว่างหน่วยบริการ 
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ระดับคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1. ให้บริการทุกกลุ่มวัย ดูแลใกล้ชิดกับประชาชน โดยยึดหลักการ บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่างด้วย

เทคโนโลยีโดยใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลความเจ็บป่วย (Illness) มากกว่าดูแลเฉพาะโรค(Disease) 
2. จัดทีมดูแลรับผิดชอบสุขภาพ ร่วมกันทั้งด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 

ฟ้ืนฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 
3. การประชาสัมพันธ์ แนะน าและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
4. การจัดระบบข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร และการจัดบริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  
5. จัดประชุม วางแผน ให้บริการและติดตามประเมินผล สถานการณ์ของงาน และสุขภาพของประชาชน

ร่วมกันโดยท างานร่วมกับชุมชน โดยใช้ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพประชาชนใน พ้ืนที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

6.กระบวนการการควบคุมก ากับติดตาม (Monitor and Evaluation process) 
ขัน้ตอนการพัฒนา PCC ดังนี้ 

1) Mapping : ทั้งหมด 38 ทีม 15 Cluster อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนการจัดทีม และ 
 Clusterใหม ่โดยใช้ประชากรตามเกณฑ์และบริบทพ้ืนที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก 

2) Developing: พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ทุกแห่งตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โดยมีเป้าหมายให้
เป็น รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว  ทั้งนี้ในปี 2560 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จ านวน 21 แห่ง  

3) Extending :  ขยายบริการและพัฒนาคุณภาพครอบคลุมลูกข่าย 
- จัดแพทย์ มาให้บริการแบบไม่ประจ า หรือเพ่ิมบริการโดยแพทย์   
- เพ่ิมบริการด้านอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ ทั้งนี้ใช้โครงสร้างทีมหมอครอบครัวแต่เดิมโดย  
- เน้นการให้บริการดูแลต่อเนื่องเป็นหลัก  

 
PCC :  เต็มรูปแบบ  ปี 2560 เป้าหมาย 7 ทีม    

PCC Function ร้อยละ36 ของทีมโดยเน้นบริการเป็นหลัก  
 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
Mapping: 38 ทีม 15 Cluster (พ.ศ.2560-2564) 
ปี 2560  :  จ านวน 15  ทีม 6 Cluster  โรงพยาบาลชุมชน 6 ทีม 3 Cluster 
                รพ.สต. 9 ทีม 3 Cluster 
ปี 2561  :  จ านวน 11 ทีม   4 Cluster   เป็น  รพ.สต. 11 ทีม 4 Cluster 
   : พัฒนา PCC เต็มรูปแบบ 7 ทีม  
             :  Functional PCC  ร้อยละ 36 ของทีม  ( 14 ทีม) เพ่ิมคุณภาพและขยายบริการโดยทีมหมอ

ครอบครัว  มีแพทย์ให้บริการตามความจ าเป็น  
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1. ด้านบุคลากร ทีมสหวิชาชีพยังไม่ได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจได้อย่างเต็มที่ 
 

ควรประชุมชี้แจง แนวทางการด าเนินงานในระดับ
อ าเภอ.ให้กับผู้บริหารทุกระดับทราบ ร่วมกัน
วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับอ าเภอ เพื่อติดตาม ประเมินผล 
และ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพตาม
มาตรฐาน 

2.การสนับสนุนทรัพยากร ทั้ง งบประมาณ  บุคลากร และ
สิ่งของ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจากส่วนกลางยังไม่เพียงพอ 

ควรมีการบริหารจัดการ ทรัพยากรร่วมกันทั้งเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ 

3.ด้านข้อมูล พบปัญหาการรายงานผลการด าเนินงานไม่ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด จากท างานไม่ทัน และ ไม่ เข้าใจ
รายละเอียดการลงข้อมูลหน้างาน 

ควรแยกทีมสหวิชาชีพ ออกมาปฏิบัติงานใน PCC ให้
ชัดเจน 

4.ด้าน อาคาร สถานท่ี ไม่ได้แยกชัดเจน  
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
Best practice อ าเภอบ้านโฮ่ง โมเดล “ เส้นไหนดี ” เป็นโมเดลการสาธิตเพ่ือการคัดกรองภาวะ

โรคเบาหวาน ,ความดันโลหิตสูงให้ประชาชนที่รับคัดกรองเห็นภาพการอุดตันของเส้นเลือดว่าเป็นอย่างไร 
 
 
 

ผู้รายงาน : นางพวงผกา สุริวรรณ 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มกราคม 2561 
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