
Primary Care Cluster ในการจดัระบบดูแลผูป่้วยระยะยาว (LTC) 
PCC  ท่าไม้

อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร



ประกอบด้วย รพ.สต. 3 แห่ง ได้แก่

รพ.สต.ท่าไม้

รพ.สต.วังชะโอน

รพ.สต.โพธิ์พัฒนา

บุคลากร(Staf)

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  1 คน
พยาบาลวชิาชีพ  4 คน (FNP  1 คน)
นักวชิาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6 คน 
ทันตาภิบาล 1 คน
แพทย์แผนไทย 1 คน
เจ้าพนักงานเภสัชกร 1 คน
CM 4 คน
CG 33 คน



PCC ท่าไม้ 
อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร

พญ.จริดา สันธิตพิงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
น.ส.สุพัตรา นาจารย์ จพ.ทนัตสาธารณุขปฏบิัตงิาน
น.ส.กรกนก เจนจบ   เจ้าพนักงานเภสัชกร
นายสันต ิแซ่อึง้   แพทย์แผนไทย

ดูแลทั้ง 4 แห่ง

ประชากรทั้งหมด  9.599คน

หมายเหตุ
ทพญ.พิมพ์ชนก ปันเจริญ   ทันตแพทย์

น.ส.ปิยนุช อินต๊ะขัด  เภสัชกร
น.ส.วันวิสาข์ สุภาพ  นักกายภาพบ าบัด

ดูแลประชากร 30,000คน

1.นางธนารีย์ พัดว ี พยาบาลวชิาชีพ
เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบ 2 คน

รพ.สต.ท่าไม้
ต าบลท่าไม้

S1

2.น.ส.นารีรัตน์ มาพันนะ นักวชิาการสาธารณสุข 

5 หมู่บ้าน

3.นายชาล ีพุกศิริ นักวชิาการสาธารณสุข

รับผดิชอบ
ประชากร 2,537 คน
ผสว.467 คน

รับผดิชอบ
หมู่ที ่2 บ้านคลองแม่ระกา
หมู่ที ่4 บ้านท่าไม้
หมู่ที ่7 บ้านหนองจระเข้
หมู่ที ่10 บ้านคลองสงกรานต์
หมู่ที ่14 บ้านหนองมะคกึ

รพ.สต.ท่าไม้
ต าบลท่าไม้

S2

2.นายวรีะชัย  สีตลพฤกษ์  นักวชิาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.สต)

เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบ 3 คน
1.น.ส.สมฤทยั นุตโยธิน พยาบาลวชิาชีพ

4 หมู่บ้าน

2.น.ส.ขนิษฐา สืบเนียม 
นักวชิาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต)
น.ส.วิภาวรรณ สมบุญยอด

1.นายประมวล  บุญโสภา  พยาบาลวชิาชีพ

ประชากร 2,005 คน
ผสว.262  คน

รับผดิชอบ
หมู่ที ่2 บ้านหนองตากร้า
หมู่ที ่9 บ้านโพธิ์พัฒนา
หมู่ที ่10 บ้านหนองทอง
หมู่ที ่14 บ้านบ่อโพรง

เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบ 3คน

รพ.สต.โพธิ์พัฒนา
ต าบลถ า้กระต่ายทอง

S4

2.นายสังวาลย์ จันทร์เจาะ  
นักวชิาการสาธารณสุข  (ผอ.รพ.สต)

3.นางธนพรรณ พลอาชา   
นักวชิาการสาธารณสุข

ประชากร 2,632 คน
ผสว. 460 คน

5 หมู่บ้าน

1.น.ส.วภิารัตน์ ขอนทอง   พยาบาลวชิาชีพ

รับผดิชอบ
หมู่ที ่3 บ้านวงัชะโอน
หมู่ที ่8 บ้านเก่า
หมู่ที ่9 บ้านหนองร่ม
หมู่ที ่12 บ้านไร่พัฒนา
หมู่ที ่13 บ้านนาทองค า

เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบ 3 คน

รพ.สต.วงัชะโอน
ต าบลท่าไม้

S3

รับผดิชอบ
ประชากร 2,784 คน
ผสว.487 คน

4 หมู่บ้าน รับผดิชอบ
หมู่ที ่1 บ้านสมอโคน
หมู่ที ่5 บ้านวงัไม้แดง
หมู่ที ่6 บ้านน า้ดิบมะพร้าว
หมู่ที ่11 บ้านขุนแผนพัฒนา

System



ขอ้มูลสุขภาพผูสู้งอายุ  PCC ท่าไม้

กลุ่ม

หน่วยบริการสาธารณสุข

จ านวน ร้อยละรพ.สต.
ท่าไม้

รพ.สต.
บ้านวังชะโอน

รพ.สต.
โพธิ์พัฒนา

1. ติดสังคม 943 452 255 1,650 98.45

2. ติดบ้าน 6 6 6 18 1.07

3. ติดเตียง 5 2 1 8 0.48
รวม 954 460 262 1,676 100

การคัดกรองผู้สูงอายุ จ าแนกตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL)

PCC  ท่าไม้   มปีระชากรวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป วัยพึ่งพิงผู้สูงอายุ) จ านวน 1,676 คน 



บทบาทของ PCC ท่าไม้ ในการจดัระบบดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว

บริการทุกคน

บริการทุกอย่าง

บริการทุกที่

บริการทุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยี

บรกิารทัง้ 5
กลุม่วยั 

ตัง้ครรภไ์ปจงึถงึ
ผู้สูงอายุ

บรกิารใน
คลนิิก

บรกิารใน
ชุมชน

ส่งเสรมิ 
ป้องกนั

โรค 
รกัษาพยา

บาล 
ฟ้ืนฟู 
งาน

คุ้มครอง
ผู้บรโิภค



บทบาทของ PCC ท่าไม้ ในการจดัระบบดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว

บูรณาการการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน



กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม
บทบาทของ PCC ท่าไม้ ในการจดัระบบดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว

เน้นกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองเป็นหลักและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล  อสค.,อสม.,CG ,CM
PCC มีหน้าที่ส่งเสริมและให้ค าปรึกษา



กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม

ชมรมเป็นแหล่งศึกษาดู
งาน  ถ่ายทอดองค์
ความรู้  ให้กับชมรม
หรือหน่วยงานอื่นๆ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ชมรมผู้สูงอายุ
ระดับจังหวัด



กลุ่มผู้สูงอายตุิดบ้าน,ติดเตียง

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล  อสค.,อสม.,CG ดูแลผู้สูงอายุ  1:10 CM เป็นที่ปรึกษาและเขียน CP 
PCC มีหน้าที่ส่งเสริมป้องกัน  รักษาและฟื้นฟู  ดูแลทั้งครอบครัวผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว ลงเย่ียมบ้าน ใน case ที่เกินขอบเขตความสามารถ และส่งต่อ
ตามขั้นตอนในรายที่ต้องไดร้ับการรักษาที่โรงพยาบาล     ดูแลใกล้บ้านใกล้ใจ



คลินิกหมอครอบครัว (PCC) เน้นการ
ดแูลแบบองค์รวม ดแูลทัง้ผู้ ป่วยรวมไป
ถงึครอบครัวสมาชิกครอบครัวและ
การด ารงชีวิตการเป็นอยู ่โดยให้
ครอบครัวมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา
ร่วมกบัทีม PCC  



กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน,ติดเตียง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
โครงการ : โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

ท่านนายอ าเภอพรานกระตา่ย (ประธาน พชอ.)และคณะได้

ลงเยีย่มบา้นผู้สงูอายตุดิเตยีง  ร่วมกบัทมี  PCC ท่าไม้ 

พร้อมมอบสิง่ของและอปุกรณ์ชว่ยเหลอืทางการแพทย์



การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุระยะยาว
จากชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร

เราไม่ได้ดูแลแค่โรค
หรือความเจ็บป่วย เรา
ดูแลรวมไปถึงเรื่อง
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ



ความภาคภมูใิจของทมี PCC ในการท างาน LTC

ทีม PCC ท่าไม้ มีบุญได้ดูแลท่านเจ้า
อาวาสวัดท่าไม้  อายุ  89 ปี จาก

ผู้ป่วยติดเตียง
สามารถกลับมาเป็นผู้ป่วยติดบ้านได้

ผู้สูงอายุ 65 ปี ติดบ้านน่ังรถเข็น 
สามารถกลับมาเดินได้เข้าสังคมได้ 

กลับมาเป็นกลุ่มติดสังคม

ผู้สูงอายุ 79 ปี ป่วย COPD มีอาการซึมเศร้าติดบ้าน
เก็บตัวไม่ยอมออกจากห้อง สามารถออกจากบ้าน
มาพบปะพูดคุยกับเพือ่นบ้านและไม่มีภาวะซึมเศร้า




