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เวชปฏบิตัคิรอบครัวและแนวทาง 
การด าเนนิงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

โดย...นายแพทยค์ ารณ   ไชยศริ ิ
หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 
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» Burden Of Disease and old aged dependency challenges 

  

» Governance of the health system 

– Role of MoPH and other partners and their relationship 

» Government fiscal space and long term financial 

sustainability  

 

» Harmonization of the three main schemes 

 

» Health systems capacity to cope with  

– Increased demand within very strained health workforces  

– Decentralization context –threats and opportunities 

– Public private dialogues, better trust and collaboration  
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Challenges for further reforms 
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ช่วงอายุ 0 – 5 ปี 
• เดก็เกดิจากมารดาซ่ึงมี ANC ครบถ้วนในช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสม และคลอดในห้องคลอด 

• เดก็ได้รับน า้นมมารดาและอาหารเสริมในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
• เดก็ได้รับวคัซีนที่จ าเป็นต่างๆครบถ้วน 
• การได้รับการรักษาทางการแพทย์ทีพ่อเพยีง 
• เดก็ได้รับการเตรียมตวัส าหรับการพฒันาในช่วงวยัต่อไปอย่าง
เหมาะสมผ่านศูนย์ดูแลเดก็เลก็และโรงเรียนอนุบาล 

การดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนทีแ่บ่งตามช่วงวยั 
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ช่วงอายุ 6 – 19 ปี 

 •   การบริการทางการแพทยท่ี์พอเพียง 
•  เดก็และเยาวชนไดรั้บวคัซีนท่ีจ าเป็น และวคัซีนกระตุน้ครบถว้น 
•  เดก็และเยาวชนไดรั้บการพฒันาทกัษะเพือ่การเขา้สู่ช่วงวยัท างานต่อไปอยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์และปัญหาดา้นสาธารณสุข เช่น 

•  ยาเสพติด สุรา บุหร่ี 
•  การตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
•  โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ รวมทั้ง HIV/AIDS 
•  ปัญหาอุบติัเหตุ 
•  ปัญหาทางการโภชนาการ โดยเฉพาะ โรคอว้น 
•  การออกก าลงักาย 
•  ปัญหาการติดการพนนัและเกมส์ 
•  การมี E.Q. ท่ีเหมาะสม 
•  ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

การดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนทีแ่บ่งตามช่วงวยั 
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ช่วงอายุ 20 – 59 ปี 
 •  ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและการคดักรอง โดยมีการกระตุ้น 

    เตือนให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเหมาะสม 
•  ได้รับบริการด้านสุขภาพทีพ่อเพยีงในกรณทีีเ่จบ็ป่วย 
•  ได้รับการเตรียมตวัทีจ่ะเข้าสู่ช่วงอายุวยัชราต่อไป 

ช่วงอายุ > 60 ปี 
•  ได้รับการซ่อมแซมสุขภาพในกรณทีีจ่ าเป็น 
•  ได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพทีแ่ขง็แรงจนถงึช่วงสุดท้ายของวยั 
•  ได้รับการดูแลจากลูกหลานและชุมชนอย่างอบอุ่น 

การดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนทีแ่บ่งตามช่วงวยั 
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1. Restructuring health sector 

6 

Reform direction 

Separation regulatory role and service provision role in the 

MoPH 

Strengthening MoPH functions as National Health Authority 
• Policy, direction, and guidelines on financing  

• Policy on human resources 

• Regulation and supervision 

• Monitoring and evaluation 

 
• Implementing cost accounting system in hospitals 

Reorganize relationships between MOPH and various  

main actors  
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2. Regional health service commissioning  

7 

Reform direction 

Decentralize administration of service provision to 12 

regional MoPH areas (service plan) 

• Improve efficiency of resources use by sharing 

resources 

• Improve capacity of service provision within the regions 

• Better referral system 

• Greater accountability by setting KPIs 

Greater cooperation between purchaser and providers  

in planning, purchasing, and service provision  
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3. Financing reform 
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Reform direction 

Expansion of health protection coverage by compulsory 

contributory insurance 
• Migrant workers and dependents 

• Foreign visitors 

• Foreign residents 

Reform Traffic Accident Insurance to improve effectiveness 

and efficiency of the system 

Pharmaceutical cost control of CSMBS and reform payment 

system for better cost control 

Reform payment system to support MoPH service plan 
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4. Harmonization of current health insurance 

schemes 

9 

Reform direction 

National Clearing House 

National Information center 

Harmonization of benefit package and payment system 
• Accident and Emergency services  

• Anti-Retro Viral Therapy 

• Cancer 
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2. ขยายจุดให้บริการออกนอก รพ.ให้พอเพยีง 

“ รอไม่นาน ” 

รพศ./รพท. (A /S /M1) 

1. จดัทีมแพทยเ์ฉพาะทาง   
    และบุคลากรทางการ 
    แพทยอ์อกใหบ้ริการ  
   (ตรวจ/รักษา/ผา่ตดั) 
   ท่ี  รพช. 

2. ขยายจุดบริการเพื่อ 
   ใหมี้การกระจายผูป่้วย 
   โรคเร้ือรังไปสู่ ศสม. /  
    รพ.สต  

3. มีหน่วยบริการร่วมกบั 
ชุมชน จดับริการดา้น
สาธารณสุขใหก้บั  
 ประชาชน เช่น การออก  
 เยีย่มบา้น โดยสหวิชาชีพ 

มีตัวอย่างใหดู้ มีเมนใูห้เลือก 
(ตามบริบทพื้นที่) 
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2. ขยายจุดให้บริการออกนอก รพ.ให้พอเพยีง 

“ รอไม่นาน ” 

รพช. /ศสม./รพ.สต 

1. แพทยแ์ละบุคลากรทางการ 
    แพทยอ์อกใหบ้ริการ (ตรวจ/ 
    รักษา) ท่ีรพช. ( F/ ศสม./ 
    รพ.สต.) 

2. มีหน่วยบริการร่วมกบัชุมชน  
   จดับริการดา้นสาธารณสุข   
   ใหก้บัประชาชน เช่น การออก 
    เยีย่มบา้นโดยสหวิชาชีพ 

มีตัวอย่างใหดู้ มีเมนใูห้เลือก 
(ตามบริบทพื้นที่) 
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3. ลดระยะเวลารอคอย 

“ รอไม่นาน ” 

รพศ. 
รพท. 
รพช. 

1. การบรหิารจัดการภายใน 

     - ออกตรวจตรงเวลา 
     - ปรับตารางการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของประชาชน 

     - พัฒนาระบบนัดหมาย เพือ่กระจายผูป่้วย 

     - จัดใหม้บีตัร OPD Card ใหพ้รอ้มเมือ่ผูป่้วยมาตามนัด 

     - จัดบรกิารนอกเวลา / นอกสถานที ่เชน่ กรณีรอควิผา่ตดั หรอื 

       ตรวจพเิศษนาน   

2. การพัฒนารปูแบบการบรหิารจัดการก าลงัคน      

3. การพัฒนาเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

มีตัวอย่างใหดู้ มีเมนใูห้เลือก 
(ตามบริบทพื้นที่) 
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“ อยูใ่กล้ไกลได้ยาเดียวกนั ” 

1. ด าเนินการให้มยีา
โรคเร้ือรังทีม่คุีณภาพ
และมาตรฐานเดยีวกนั

ทั้งจังหวดั 

2. จัดให้มรีะบบการ
กระจายยาเฉพาะทาง

ไปทีร่พ.แม่ข่าย 
(Node) 

3. จัดบริการส่งยาเชิง
รุกในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เร้ือรังทีย่ากต่อการ
เข้าถึงบริการ 

ระบบยาเป็นระบบเดยีวกนั 

มีตัวอย่างใหดู้ มีเมนใูห้เลือก 
(ตามบริบทพื้นที่) 
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Indicator 

    

ยากลุ่มโรคเร้ือรังเป็นระบบเดยีวกนัทั้งจังหวดั 
   -   เบาหวาน 
   -   ความดนัโลหิตสูง 
   -   ไขมันในเลอืดสูง 
   -   จิตเวช 
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Goal:เป้าหมาย  ทีมหมอครอบครัว 
       -  มทีมีหมอครอบครัว ดูแล ช่วยเหลอื  ให้ค าปรึกษา  ประดุจญาตมิติร ทุกครอบครัว 

-  มกีารดูแลร่วมกนัถึงบ้านและหน่วยบริการอย่างใกล้ชิดและ ทัว่ถึง 

-  ได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิต ิ รักษา ส่งเสริม ป้องกนั   องค์รวม ต่อเน่ือง  ผสมผสาน 

-  มีการรับ-ส่งต่อทุกระดบั ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน รพ.สต.และ รพ.อย่างใกล้ชิดเหมาะสม 

-  ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการดูแลครอบคลุมครบถ้วน  

-  ครอบครัว ชุมชน  มคีวามสุข  มคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้  

-  ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาตทิัว่ไทย เป็นหมอครอบครัว  

»   
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ใครคอืทีมหมอครอบครวั ? 

ทมีหมอครอบครัว
เป็นทมีงานใหญ่  

มีบุคลากรวชิาชีพ
ท างานร่วมกันทัง้
ระดับโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

(รพสต.) และภาค
ประชาชนในระดับ
หมู่บ้าน  

16 

http://www.powerpointstyles.com/
http://www.powerpointstyles.com/


ค านิยาม 

 

■หมอครอบครัว : บุคลากรสาธารณสุขทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรขึน้ไปทีป่ฏิบัติงานเกีย่วข้องกบัด้านสาธารณสุขในพืน้ที ่  
ที่รับผดิชอบของรพ.สต./ศสม.โดยรับผดิชอบประชากรประมาณ          
1,250 -2,500 คน/หมอประจ าครอบครัว 

■ แพทย์ที่ปรึกษา : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/
แพทย์เฉพาะทางทีมี่ความสนใจในงานบริการระดับปฐมภูมิ 

17 



ทีมหมอครอบครัวคอืใคร 

   

            ทีมหมอครอบครัว :  คอื   ทีมสหวชิาชีพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และ 
ผู้ที่เกีย่วข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

18 



ครอบครวั 

... 

... 

1 

20 

1 

20 

ทมีอ าเภอ     ทมีสห
สาขาวชิาชีพจาก รพช. เช่น 
แพทย์/ทนัตแพทย์/เภสัช/
พยาบาลเวช/นักจติ/นัก
กาย/นักโภชนาการ และ

ทีมจาก สสอ. 

  อสม. 

           อสม. 

1,250-2,500 
ดูแลรพ.สต. 

1-3 แห่ง/ทมี 

1,250-2,500 หมอครอบครัว/      
พีเ่ลี้ยงทมีชุมชน 

 
ทมีชุมชน 

เช่น  อสม./อปท./ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/แกนน า/จิตอาสา/

ภาคีอืน่ๆ 

ผงัโครงสร้างทมีหมอประจ าครอบครวั 

ดูแลความเส่ียงตาม
กลุ่มอาย ุ

ทมีต าบลจนท.สธ.

จาก    รพ.สต. เช่น 
พบาลเวช/นวก/ทันตา/
จพง./แพทย์/แผนไทย 

/จนท.สธ.อืน่ๆ 

ที่ปรึกษา/พีเ่ลีย้ง
ทีมต าบล 
  CBL,KM 

  

ช่วยเหลอืดูแลครอบครัว/
ผู้ป่วย 

ระบบให้ค าปรึกษา-รับและส่งต่อ 

19 



เคร่ืองมอืใน
การท างานของ

ทมีหมอ
ครอบครัว 

12 20 
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กรอบ เป้าหมาย กระบวนการ  

และผลลพัธข์องนโยบาย FCT 

INPUT Process Output Outcome 

1. มอบนโยบาย สร้าง
ความร่วมมอืของ
หน่วยงานทุกระดบั 

2. ปรบั/จดัโครงสร้างทีม
หมอครอบครวัให้
เหมาะสมตามบริบท 
และทรพัยากรท่ีมีอยู่      

3. พฒันาทีมหมอ
ครอบครวัให้มีคณุภาพ
ครอบคลมุทุกพื้นท่ี 

4. สนับสนุนทรพัยากรงบ
เพ่ิมเติม 

1. ใช้การจดัการตาม
ระบบการพฒันา
เครือข่ายสขุภาพอ าเภอ 
: DHS 

2. การน ากระบวนการ
เรียนรู้ตามบริบทพืน้ท่ี
ใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ใน
พื้นท่ี โดยใช้ : CBL KM
ในการเสริมศกัยภาพ
ทีม 

3. ใช้หลกัเวชศาสตร์
ครอบครวัให้บริการ 

4. เสริมพลงัสร้างแรงจงูใจ
แก่ผู้ปฏิบติั 

1. มีทีมหมอครอบครวั
ครอบคลมุทุกพืน้ท่ี 
2. ทีมหมอครอบครวัมี
ศกัยภาพดแูลให้บริการ ตาม
หลกัเวชศาสตรค์รอบครวั 
3. ครอบครวัและชุมชนได้รบั
การดแูลครอบคลมุทุกมิติ ทัง้
ในหน่วยบริการและท่ีบา้น
อย่างใกล้ชิดดจุญาติ 
4.มีระบบการรบั-ส่งต่อ
ประสานในทุกระดบัอย่าง
ใกล้ชิด 
5. ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รบั
การดแูลครอบคลมุครบถ้วน 
 

1. ครอบครวั ชมุชน มีสถานะ
สขุภาพท่ีดีขึน้ มีความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการ  

2.  ครอบครวั ชมุชน มี
ความสขุ มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีขึน้ ได้รบัการปกป้อง
ด้านสงัคมและการเงินจาก
ความเส่ียงทางด้าน
สขุภาพ 

3. ระบบดแูลสขุภาพมี
ความสามารถในการ
ตอบสนองปัญหาสขุภาพ
และกลุ่มเส่ียงท่ีรวดเรว็ 
และมีประสิทธิภาพ 

21 
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1.Service Achievement Plan 10 สาขา 

  รายเขต         รายจังหวัด   ราย รพ. 

1.1  10สาขา +Area Problem (เช่นมะเร็งทอ่น าดอีสีาน)    

      +  Special (โครงการพระราชด าร ิ+สาธารณสุขชายแดน  

      +  ยาเสพตดิ ) 

1.2  Refer System 

1.3  การแพทยฉุ์กเฉิน/อุบตัภิยั 

1.4  รว่มกบัเอกชน,รพ.กระทรวงอืน่ๆ 

1.5  แผนพฒันาคุณภาพบรกิาร 

1.6  ฯลฯ 

4. แผนส่งเสริมป้องกันโรค และร่วมภาคีเครือข่าย 

4.1 กลุม่วยัตา่งๆ (ทารก,0-2ปี,3-5ปี,นกัเรยีน,วยัรุน่+BS)ดแูลเฝ้าระวงัสตรไีทย,  

      ส่งเสรมิสุขภาพผู้สงูอายุและผู้พกิาร 

4.2 ป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่ตามปญัหาของพืน้ที(่เช่น อาชวีอนามยั COPD มะเร็งในพืน้ที)่ 
4.3 ควบคุมป้องกนัโรคตดิตอ่        

4.4 อาหารปลอดภยั ,สรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพ,ส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มภาคส่วนตา่งๆ 

4.5 ส่ิงแวดลอ้มและระบบทีเ่อือ้ตอ่สุขภาพ(เหลา้ บุหรี ่Road Safety 

4.6 DHS  

4.7 ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

4.8 ลดตาย อุบตัเิหตุ เด็กจมน ้าตาย  ฯลฯ   

2. Administrative Plan 

2.1 เงนิบ ารุง 

2.2 จดัซือ้ยารว่ม 

2.3 ซือ้วสัดุ Lab. รว่ม 

2.4 ซือ้วสัดุการแพทยร์ว่ม 

2.5 แผนบุคลากร 

Purchaser 

(สปสช. ปกส.

กรมบญัชีกลาง,อปท.,

รัฐวสิาหกจิ) 

 

3. Investment Plan เขต 

เขตบริการสุขภาพ  

(Service Provider Board 

22 

http://www.powerpointstyles.com/
http://www.powerpointstyles.com/


Powerpoint Templates 

Purpose 

 1. Better  Service  

      1) Accessibility  - เข้าถงึบริการ
ทุกมติ ิ 

      2) Faster     -ควิสัน้ลง 
      3) Safer   –ตายน้อยลง - โรคแทรก

ซ้อนน้อยลง  
2. More Efficiency 

     1) Management Efficiency    

         CFO , แผนเงนิบ ารุง , เงนิลงทุน 

UC ระดับต่างๆ ,จัดซือ้ร่วม  

     2) Clinical Efficiency 

     3) Operational Efficiency -

Outsource   

          -ไม่ซ า้ซ้อน  

Key Success Factor 

1. Service delivery Model 

2. HRM , HCW Development 

3. Financing  

4. Health Information 

5. Medical Equipment and Medical 

Material    

    supply ,Technology Assessment  

6. Governance  

25 ธ.ค.2555 

SERVICE 

ACHIEVEMENT PLAN 

SERVICE 

ACHIEVEMENT 

PLAN 

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

Key Success Factor 

1. Service delivery Model 

2. HRM , HCW Development 

3. Financing  

4. Health Information 

5. Medical Equipment and Medical 

Material    

    supply ,Technology Assessment  

6. Governance  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

Purpose 

 1. Better  Service  

      1) Accessibility   

           -  เข้าถงึบริการทุกมติ ิ 

      2) Faster      

           -  ควิสัน้ลง 
      3) Safer    

           -  ตายน้อยลง  
           -  โรคแทรกซ้อนน้อยลง  
2. More Efficiency 

     1) Management Efficiency    

          CFO , แผนเงนิบ ารุง , เงนิ  

          ลงทุน UC ระดับต่างๆ , 

          จัดซือ้ร่วม  

     2) Clinical Efficiency 

     3) Operational Efficiency  

          - Outsource   

          - ไม่ซ า้ซ้อน  

Key Success Factor 

1. Service delivery Model 

2. HRM , HCW Development 

3. Financing  

4. Health Information 

5. Medical Equipment and Medical Material    

    supply ,Technology Assessment  

6. Governance  

ยุทธศาสตร์บริการ 

1.Satellite OP & Outreach OP  

2.Centralize IP  

3. One Province same Hospital  

   One Region One Ownership  

กลไกการขับเคลื่อน 

1.Leadership   -กระทรวง –สป+กรม +สวรส+

สปสช+สพร+ฯลฯ   -M&E   -แก้ปัญหา 

2.พลังทางปัญญา  

  -การท าข้อมูลโดยสร้างการมีส่วนร่วมระดับต่างๆ
ทาง Horizontal จากเครือข่ายวชิาชีพ เครือข่าย
ผู้เช่ียวชาญต่างๆโดยเฉพาะด้านจัดการบริการ
,วชิาการ การบริหารระบบบริการ 

   พลังทางการสื่อสาร 

  -จาก Data      Information       ความรู้        การ
ปฏบิตั ิ

3.เครือข่ายวชิาชีพ ในระดับชาต ิพวง จังหวัด 

4.เครือข่ายผู้เช่ียวชาญ  

  10Care จติเวช หวัใจ อุบตัเิหตุ ไต ตา CFO ฯลฯ 

5. วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน 

   “พบส. ยุคใหม่”   “พี่น้องช่วยกัน” 

             Seamless & Lean Service 

             One Province Same Hospital 

             One Region One Ownership 

6.ส านักงานเครือข่ายบริการ (Strong Secretariat 

Office) 

7. งบประมาณผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่าย
บริการ   

    ละ5 ล้านบาท และปรับเปลี่ยนระเบยีบที่เป็น
อุปสรรค 
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ตตยิ
ภูม ิ

ทุตยิ
ภูม ิ

ปฐม
ภูม ิ

SERVICE  PLAN และ DHS 

 
“ประชาชนเขา้ถงึบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน โดยเครอืขา่ยบรกิารเชือ่มโยง
ไรร้อยตอ่ สามารถบรกิารเบ็ดเสร็จภายในเครอืขา่ยบรกิารประสาน
ชุมชน  Self Care”  

VISION 

ห
วัใ
จแ

ละ
ห
ลอ

ด
เล
อืด

 

มะ
เร็
ง 

อุบ
ตัเิ
ห
ตุ 

ท
าร
กแ

รก
เก
ดิ 

จติ
เว
ช

 

ตา
 

ไต
 

5ส
าข

าห
ลกั

 

ท
นั
ตก

รร
ม 

N
C

D
 

การบรหิารรว่มและบรกิารรว่มโดยการบรหิารจดัการของเขตบรกิารสุขภาพ 

DHS : UCARE ; Unity / Community / Appreciation / Resource / Essential  
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คณะกรรมการก ากบัทศิทางนโยบายฯ ระดบัเขต 

(CSO เขต + CSO จงัหวดั + ประธาน SP 10 สาขา ระดบัเขต) 

คณะกรรมการก ากบัทิศทางนโยบายฯ ระดบัจงัหวดั 

(CSO ทกุจงัหวดั + ประธาน SP 10 สาขา ระดบัจงัหวดั) 

คณะกรรมการก ากบัทิศทางนโยบายการพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

(รองปลดัฯวชิระ + CSO ทกุเขต + ประธาน SP 10 สาขา) 
Board of CEO 
ระดบักระทรวง 

 
Service Provider Board 
ระดบัเขต 

คณะกรรมการประสานงาน 
ระดบัจงัหวดั  (คปสจ.) 

กลไกการก ากบัทศิทางนโยบายและการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

DHS : คณะกรรมการพฒันาระบบบริการสขุภาพ ระดบัอ าเภอ 

(รพ.สต. อสม. อปท. วิสาหกิจชมุชน ภาคประชาชน บ้านวดัโรงเรียน) 

คณะกรรมการประสานงาน
ระดบัอ าเภอ(คปสอ.) 

มะ
เร็
ง 

อุบ
ตัเิ
ห
ตุ 

ท
าร
กแ

รก
เก
ดิ 

จติ
เว
ช

 ตา
 ไต

 

5ส
าข

าห
ลกั

 

ท
นั
ตก

รร
ม N
C

D
 

DHS : UCARE   
•UNITY  
•COMMUNITY  
•APPRECIATION   
•RESOURCE   
•ESSENTIAL 

ห
วัใ
จแ

ละ
ห
ลอ

ด
เล
อืด

 

PP 5 กลุม่วยั / ปฐมภมู ิ/ องคร์วม   
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ขอบคุณครับ 
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