
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 

  
                             

 

นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ 
ที่ปรกึษำระดับกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้ำนเวชกรรมป้องกัน  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบรหิำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชวีติไทย 



2 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
(พชอ.) 

พชอ. 



สรุปสำระส ำคัญที่เปลี่ยนไป 
แก้ไขชื่อ 

แก้ไขค ำปรำรภ 

ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อให้เกดิกำรขับเคลื่อนและพฒันำคุณภำพชีวติของประชำชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทำง ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำย อย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหวำ่งหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม 
รวมทั้งมุ่งเน้นใหเ้กดิกำรมีส่วนรว่มของทุกภำคส่วนในพื้นทีท่ีม่ีประชำชนเป็นศูนย์กลำง เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้น ำและเจ้ำของร่วมกัน
ในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำทีเ่กิดขึ้นในพ้ืนที ่ตลอดจนสรำ้งเสรมิใหบุ้คคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภำวะทำงกำย จิต และสังคม
เพื่อคุณภำพชวีิตที่ดแีละเกดิควำมยั่งยืนสืบไป  

ก ำหนดบทนิยำม “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำคุณภำพชีวติระดับพื้นที่  
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
และให้หมำยควำมรวมถึงก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนด้วย 
“พื้นที”่ หมำยควำมว่ำ อ ำเภอ หรือเขตในกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี 

เพิ่มเติม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคน ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำสังคม และด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำร จ ำนวนสองคน โดยมำจำกข้ำรำชกำรในกระทรวงมหำดไทย และกระทรวง
สำธำรณสุข อย่ำงละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

แก้ไขเพิ่มเตมิ 



สรุปสำระส ำคัญที่เปลี่ยนไป (ต่อ) 
ก ำหนดหน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ใหส้ ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำร และประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
ตลอดจนปฏบิัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

แก้ไขปรับปรุง
คุณสมบัตขิอง
กรรมกำร 

ข้อ ๘  กรรมกำรตำมข้อ ๗ วรรคสอง (๒) และ (๓) ต้องมีสัญชำตไิทย และมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สบิห้ำปบีรบิูรณ์ มีที่อยู่หรือปฏบิัติงำน
อยู่ในเขตพื้นที ่
       ในกรณทีี่มีควำมจ ำเป็นหรอืเหน็สมควรเพื่อประโยชนข์องทำงรำชกำร นำยอ ำเภออำจแต่งต้ังกรรมกำรซึ่งมิใช่บุคคลสัญชำติ
ไทยได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีที่อยู่ในพื้นทีน่ัน้มำไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

ก ำหนดให้ ให้ พชอ. ทบทวนแผนงำนหรอืเป้ำหมำยตำมข้อ ๑๒ (๒) อย่ำงน้อยทุกสองปี หรือเมื่อมีข้อเท็จจริงหรือสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง 

แก้ไขเพิ่มเตมิ 

แก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ ๗ ในแต่ละอ ำเภอของทุกจังหวัด เว้นแต่กรุงเทพมหำนคร ให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวติระดับอ ำเภอคณะหนึง่ เรียกโดย
ย่อว่ำ “พชอ.” โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเป็นที่ปรกึษำ 

ข้อ ๑๘  ให้ด ำเนินกำรแต่งต้ังกรรมกำรใน พชอ. ตำมข้อ ๗ ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนบัแต่วันทีร่ะเบยีบนี้มีผลบังคับใช้ 
         ในวำระเริ่มแรก หำกได้มกีำรแต่งตั้งกรรมกำรตำมข้อ ๗ วรรคสอง(๑) แล้ว ให้ พชอ. ประกอบด้วยกรรมกำรตำมข้อ ๗ (๑) 
และให้สำธำรณสุขอ ำเภอเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ปฏบิัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรครบถ้วนตำมข้อ 
๗ 



คณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำคุณภำพ
ชีวติระดับพื้นที ่

*ที่ปรกึษำ รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
ปลัดกระทรวงมหำดไทย       เป็นประธำน 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข     เป็นรองประธำน 
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง         จ ำนวน 12 คน 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ         จ ำนวน 3 คน 
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข)  เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร 
ปลัดกระทรวงมหำดไทยแต่งต้ังข้ำรำชกำรจำก มท.และสธ. จ ำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขำฯ 

คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ระดับอ ำเภอ (พชอ.) 

คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ระดับเขต (พชข.) 

*ที่ปรกึษำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
นำยอ ำเภอ          เป็นประธำน 
1) กรรมกำรภำครัฐ          ไม่เกิน 6 คน 
2) กรรมกำรภำคเอกชน       ไม่เกนิ 6 คน 
3) กรรมกำรภำคประชำชน   ไม่เกิน 7 คน 
สำธำรณสุขอ ำเภอ  เป็นกรรมกำรและ เลขำนุกำร 
นำยอ ำเภอแต่งตั้งกรรมกำรตำม 1) 2) และ 3)เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร ไม่เกิน 2 คน 
*ที่ปรกึษำพเิศษ  พชอ.อำจแต่งตั้ง ที่ปรกึษำพเิศษเพิ่มเติมได้ โดยมติของ พชอ. 

*ที่ปรกึษำ ปลัดกรุงเทพมหำนครและสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครในเขตนั้น  
ผู้อ ำนวยกำรเขต         เป็นประธำน 
1) กรรมกำรภำครัฐ          ไม่เกิน 7 คน 
2) กรรมกำรภำคเอกชน       ไม่เกิน 6 คน 
3) กรรมกำรภำคประชำชน   ไม่เกิน 7 คน 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดกิำรสังคม ส ำนักงำนเขต  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หัวหน้ำพยำบำล ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรร่วม 
*ที่ปรกึษำพเิศษ  พชข.อำจแต่งตั้ง ที่ปรกึษำพเิศษเพิ่มเติมได้ โดยมติของ พชข. 

องค์ประกอบระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.2561  



ผลลัพธ ์
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกลไกส ำคัญในกำรบรรลุ
เป้ำหมำย SDGs โดยเป็น 
Action principles  
ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที ่
 

เป็นรูปแบบที่สำมำรถ
เผยแพร่ต่ำงประเทศ 
เป็น soft power ของ
ประเทศ ต่อยอดเรื่อง  
UHC ของเมอืงไทย 

Health  
ตอบโจทย์กลุ่มส ำคัญ ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
เด็กปฐมวัย NCDs และเป็นจุดเชื่อมต่อของ
ระบบสุขภำพ ที่ท ำให้บรรลุ  
4 Excellences  

ภำยใน 
ประเทศ 

ภำยนอก
ประเทศ 

Culture  
เรื่องวัฒนธรรมกำรเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่  

Quality of life  
ด้ำนคุณภำพชีวติ และสิ่งแวดล้อม  
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำน ทั้งด้ำน สุขภำพ สังคม และกำรศึกษำ  

ประโยชน ์

ด้ำนเศรษฐกจิ  
เป็นฐำนส ำคัญในกำรเสริมหนนุ 

Thailand 4.0 

เป็นกลไกส ำคัญท่ีสำมำรถเช่ือมโยง
กับนโยบำยส ำคัญของประเทศ   เช่น

โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน 



แผนกำรด ำเนินงำน  
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ด ำเนนิกำรให้ม ีพชอ.และพชข. 

คณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำคุณภำพชวีิตระดับพื้นที ่

ก ำหนดให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรฯ  เพื่อแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 คน  
และแต่งต้ังอนุกรรมกำรเพื่อปฏบิัติงำนขับเคลื่อนงำน :Think Tank Team /อนุฯสื่อสำร 

เสนอชื่อผู้ช่วยเลขำนุกำร (ประธำน:ปลัดมท.เป็นผู้แต่งต้ัง) สธ.1คน+มท.1คน  

จัดตั้งส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรในกำรขับเคลื่อนงำน  

เตรยีมควำมพร้อม สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพื้นที่+ผู้ที่เกี่ยวข้อง M&E 

กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ร่วมกับ กรมวชิำกำร  
สปสช. (กองทุนต ำบล, PP), 
สช. (จิตอำสำประชำรัฐ), 
สสส. (สนับสนุน
งบประมำณกำรขับเคล่ือน
พชอ.ในด้ำนManagement 
และ Capacity building ) 
สวรส. (วจิัยฯ พชอ.)  
สรพ. (DHSA) 

ทมีเยี่ยมเสรมิพลงั 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พชอ.ระดับภำค/ประเทศ  

จัดท ำงบประมำณสนับสนุนส ำนักงำนเลขำฯ (สสอ.) ในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 50,000 บำท/อ ำเภอ 

สื่อสำรผ่ำนกลไกของมท.และสธ. เช่น teleconference และมีหนังสือสั่งกำรท ำควำมเข้ำใจ 

จัดท ำและส่งคู่มอืแนวทำงกำรขับเคลื่อนให้กับผู้ปฏิบัติทุกอ ำเภอ 

พัฒนำหลักสูตรพัฒนำศักยภำพประธำนและทมีเลขำ 

บูรณำกำร 
มท.:โครงกำร ไทยนยิมยั่งยืน 
พม. และศธ.และภำคีอื่นๆ 

จัดตั้งทีมงำนในกำรสื่อสำร 
22 ก.พ. 2561 :พบปลัดกระทรวงมหำดไทย       

         และคณะ ที่กมท. 

17ม.ีค.2561:สป.มท.น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมผจว. 



เร่ืองเพ่ือพิจำรณำ  

  ให้ พชอ.เป็นเป้ำหมำยกำรเยี่ยมเสริมพลัง ของผู้บรหิำรทุกระดับ   

  จัดทีมเยี่ยมเสริมพลังพชอ.โดยมีตัวแทนของมท. สธ. พม.และศธ.   

  บูรณำกำร กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนร่วมกับ  สปสช. (กองทุนต ำบล, PP),  
  สสส. (สนับสนุนงบประมำณกำรขับเคลื่อนพชอ.(ผ่ำนเขตบรกิำรสุขภำพ) เพื่อพัฒนำศักยภำพทมีพชอ. 
          ในด้ำนManagement และ  Capacity building )  
  สช. (จิตอำสำประชำรัฐ),   สวรส. (วิจัยฯ พชอ.)   สรพ. (DHSA) 

  พชอ.เป็นกลไกของพื้นที่ที่สำมำรถพัฒนำคุณภำพชวีิตของประชำชนในในพื้นที่ ให้ได้รับกำรสนับสนุน   

   จำกทุกกรมวิชำกำร 

จัดท ำงบประมำณสนับสนุนส ำนักงำนเลขำฯ (สสอ.) ในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 50,000 บำท/อ ำเภอ 

   สื่อสำรผ่ำนกลไกของกระทรวงสำธำรณสุขในวงกว้ำง เช่น teleconference  







ตัวชี้วัด: ร้อยละ 50 ของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตระดับอ ำเภอ  
(พชอ.)ที่มคีุณภำพ 

สถำนกำรณ์ 
- ทั้ง 7 จังหวัด 77 อ ำเภอ มกีำรพัฒนำต่อเนื่องจำก DHS-DHB  
มคี ำส่ังเดิมและเตรียมควำมพร้อมร่ำงคณะกรรมกำร พชอ.  
- มอี ำเภอต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอซึ่งได้รับ 
เกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตระดับอ ำเภอใน
งำนประชุมวชิำกำร HA National Forum ครั้งที่ 19 ได้แก่ อ ำเภอ
เทพำ จังหวัดสงขลำ/อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล/อ ำเภอเมอืง จังหวัด
ปัตตำนี/อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุงและอ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ปัญหำ/โอกำส
พัฒนำ 

ข้อเสนอแนะ 

กำรเช่ือม
ประสำน พชอ.
กับโครงกำรไทย
นยิมยั่งยืน 

ประสำน/
ทบทวน ท ำ
ควำมเข้ำใจ
พื้นที่ทุกระดับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
- อบรมพัฒนำศักยภำพทีมเลขำฯ พชอ.ครบ 100 %  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนนิงำนในงำนมหกรรมสุขภำพ 
คนปฐมภูม ิ(Primary We Care) 
- ก ำหนดประเด็นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงน้อย 2 ประเด็น  
ทุกอ ำเภอ (กำรจัดกำรขยะ/สิ่งแวดล้อม/กำรดูแลผู้สูงอำยุ/ 
กำรดูแลผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส/ไข้เลือดออก/อุบัติเหตุ/อำหำร
ปลอดภัย และโรคพษิสุนัขบ้ำ)  



กำรก ำหนดประเด็นปัญหำในระดับอ ำเภอ ปี 2561 

12 

ล ำดับ ประเด็น ด ำเนินกำร 
(แห่ง) 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

1 กำรจัดกำรขยะ/สิ่งแวดล้อม 18 29.03 บำงอ ำเภอยังไม่ก ำหนด 

2 กำรดูแลผู้สูงอำยุ/ผู้ป่วยตดิเตียง 9 14.52 ประเด็นปัญหำ 

3 อุบัตเิหตุ 9 14.52 รอคณะ พชอ.ชุดใหม่ 

4 กำรดูแลผู้พิกำร/ผู้ด้อยโอกำส 7 11.29 

5 อำหำรปลอดภัย 7 11.29 

6 ไข้เลือดออก 3 4.84 

7 ปัญหำยำเสพติด 2 3.23 

8 บุหรี ่ 2 3.23 

9 อื่นๆ 5 3.51 

รวม 62 8.06 



กรรมการ พชอ. (ผลงานปี 2561) 

13 

ล ำดับ จังหวัด จ ำนวนอ ำเภอ ตั้งแล้ว ร้อยละ 

1 ตรัง 10 10 (เดิม) 100 

2 พัทลุง 11 11 (เดิม) 100 

3 สตูล 7 7/2 (ใหม)่ 100/28.57 

4 สงขลา 16 16 (เดิม) 100 

5 ปัตตาน ี 12 12 (เดิม) 100 

6 ยะลา 8 8/6 (ใหม)่ 100/75.00 

7 นราธิวาส 13 13/8 (ใหม)่ 100/61.54 

รวม 77 77/65 100/84.42 



29.03 

14.52 

14.52 

11.29 

11.29 

4.84 

3.23 
3.23 

3.51 

ขยะ/สิ่งแวดล้อม 

ผู้สูงอายุ 

อุบัติเหตุ 

ผูพิการ 

อาหารปลอดภัย 

ไข้เลือดออก 

ยาเสพติด 

บุหรี ่

อื่นๆ 





สรุปสาระส าคัญประชุม สปค.วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 
18.10 น.ประธาน นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผตร.เขตสุขภาพที่ 3  ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.สปค. 
1. การด าเนินการพัฒนา PCC ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข 
2. การปรับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐม

ภูม ิตามข้อเสนอแนะของกองกฏหมาย 



3. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 50 พื้นที ่โดยมีการ MOU กับ 
สวรส โดย สปค. 
4. ร่างคณะท างานการพัฒนาระบบปฐมภูมิ 3 คณะ : ที่ปรึกษา / หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ติดตามและประเมินผล  
5. การสนับสนุนงบด าเนินงานให้ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
6. ร่างแผนขับเคลื่อน/แผนการด าเนินงานคลินกิหมอครอบครัว ให้ทบทวนภายใน 1 
สัปดาห ์-》 ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุง -》ส่งลง Web Online เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
-》 ประชุมประชาพิจารณ์แผน ทั้งนี้ให้สอดคล้องไปกับแผนปฏิรูปสาสุข 



7. แผน  6 เดือน ให้แต่ละกลุ่มงานทบทวนแผน/กิจกรรม และผลผลิต 
Timeline งบประมาณ ให้เรียบร้อยภายใน 1 สัปดาห์ และก ากับติดตามให้เป็น
ตามก าหนด 
8. ปรับ PA ป ี2561 ต้อง Verify อีกรอบตามเงื่อนไข จาก 574 (640) ทีม 
เป็น 548 ทีม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยศูนย์เรียนรู้ฯ และปรับแผน 10 ปี ให้
สอดคล้องกับอัตราก าลังการผลิตแพทย ์Fammed (อว+วว+short course 
200/ปี) 
9. ส ารวจการท างานของแพทย์อบรม Short course 9 รุ่น  
10. แนวทางการจัดตั้งกองปฐมภูม ิในโครงสร้าง สป ใช้เวลา 6 - 12 เดือน  



11. การประเมินคลินิกหมอครอบครัวและการลงทะเบียน รอบ 2 ... ให ้ผตร./ศูนย์
เรียนรู้ฯ ทบทวนแผนด าเนินการ ตามเกณฑ ์Check List จัดท าแบบฟอร์มประเมิน 2 
กลุ่ม ปี 59-60 และ ปี 61 
12. การติดตามงบสนับสนุนบริการสาธารณสุข "PCC" จาก สปสช. 
13. การบริหารจัดการแพทย ์อบรมระยะสั้น Short course 
14. แนวทางการบริหารจัดการอบรม Family Nurse รวม 500 คน และการ
อบรมสหสาขาวิชาชีพ PCC manager 
15. แนวทางการอุดหนุน รพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์ประจ าบ้าน FM, แหล่งฝึก และ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ 
16. การกระจายอ านาจให้ชะลอการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไป อปท. จนกระทั่ง
ผลการวิจัยข้อดีข้อเสียการถ่ายโอน รพ.สต.โดย สวรส.จะเเล้วเสร็จ 



Training of the trainer (TOT)  
for multidisciplinary teams in 
Primary Care Cluster 

• ศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ ๑๒ 

• จัดท า “โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” 
• ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในพื้นที ่
• เพิ่มศักยภาพในการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว  

• โดยจัด  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แพทยศาสตร์ศึกษา
เบื้องต้นและหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว ส าหรับครูพี่เลี้ยง
สหวิชาชีพเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการพัฒนางานคลินิกหมอ
ครอบครัว” 



Training of the trainer (TOT)  
for multidisciplinary teams in 
Primary Care Cluster  

ตัวอย่างหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
• Intro to FM and apply DHS concept for 

PCC  

• DHS and context base learning  

• How to be a happy primary care team  

• Adult learning theory in primary care  

• Clinical teaching  

• How to deal with difficult patient  

• Micro-teaching 

• ถอดบทเรียนการดูงาน PCC ต้นแบบ 



Training of the trainer (TOT) for  
multidisciplinary teams in Primary Care Cluster 

ถอดบทเรียน PCC ต้นแบบเขตชนบท ถอดบทเรียน PCC ต้นแบบเขตเมือง 



Training of the trainer (TOT)  
for multidisciplinary teams in 
Primary Care Cluster 

• ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 คน  
• โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันต
แพทย์ นักกายภาพบ าบดั เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอ
ครอบครัว  

• 1.เฮลแคร์คลินิก 2. รพ.สงขลา 3.รพ.สต.บ้านป๋อง 4.รพ.สต.
บ้านทุ่ง 5.รพ.คลองหอยโข่ง 6.รพ.ควนเนียง 7.รพ.ปาก
พะยูน 8.รพ.พัทลุง 9.รพ.สตูล 10.รพ.ละงู 11.รพ.กันตัง 12.
รพ.ปัตตานี 13.รพ.ยะรัง 14.รพ.ไม้แก่น 15.รพ.ยะลา 16.
รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 17.รพ.สุไหงโก-ลก 18.
รพ.ตากใบ 19.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 20.รพ.หาดใหญ่  


