
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ                          
(Primary Care Cluster : PCC) กบับริการ 

Long Term Care : LTC
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กาญจน์สิรีเสรีรัตนาคร
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
โรงพยาบาลวารินช าราบ



ข้อมูลทัว่ไป เครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอวารินช าราบ

ประชากร 162,583 คน
82,317 คน(50.6%)
80,266 คน(49.4%)

ต าบล 16 ต าบล
หมู่บ้าน 220 หมู่บ้าน

จ.อุบลราชธานี

อ.วารินช าราบ

พืน้ท่ี 619 ตร.กม.

ผู้สูงอายุ 19,115คน(16.18%)
อสม.  2,809 คน  

อสม.จิตอาสา  768 คน  

นักบริบาลชุมชน 145 คน  

รพ.ท่ัวไป 210 เตียง (บริการจริง 268 เตยีง)

รพ.ค่าย  150 เตียง
รพ.สต. 19 แห่ง
ศูนย์บริการทม.วารินฯ 3 แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข   
998 คน  
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ความภาคภูมใิจบนเส้นทางการด าเนินงาน DHS สู่ พชอ.

 ประเดน็
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 

ผ่านการรับรอง 
อ าเภอควบคุม

โรคเข้มแขง็แบบยัง่ยนื

- พฒันาระบบสุขภาพสูงอายุ
- FCT
- ศูนย์การเรียนรู้ระดบัจังหวดั DHML

 การพฒันาคุณภาพชีวติ
ระดบัอ าเภอ(พชอ.) 

รางวัลเชิดชูเกียรติพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

(พชอ.) 13-16 มี.ค.2561
HA Forum

รางวลัอ าเภอป้องกนัอุบัติเหตุ
ทางถนนระดบัดเียีย่ม

 ประเดน็การป้องกนั
อุบัติเหตุทางถนน

2558 2560
ประเดน็

- พฒันาระบบดูแลสุขภาพ  
ผู้สูงอายุต่อเน่ือง 

- มตี าบล LTCครบทุกต าบล
- PCC

2558-2559 2561
 โรคระบบหัวใจ/หลอดเลอืด

รางวลัชนะเลศิ DHS                                      
ระดบัเขตสุขภาพที ่10 

2557

2556
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Key Concept PCC

 จดัใหมี้บริการเป็นประจ า  บริการอยา่งต่อเน่ือง  เช่ือมโยงจาก
บา้น ครอบครัว  ชุมชน  หน่วยบริการทุกระดบั (ทั้งส่งไป  
และส่งกลบั)

 มีทีมสหสาขาวิชาชีพประจ าท่ีรับผดิชอบประชาชนและพื้นท่ี
ชดัเจน (3 ทีม : POP 30000 คน)

 ดูแลดว้ยหลกัเวชศาสตร์ครอบครัว



บริการในหน่วยบริการ

นอกหน่วยบริการ

- ห้องฉุกเฉิน
- คลนิิก NCD คุณภาพ
- คลนิิกDPAC
- Well Baby & ANC
- แพทย์แผนไทย
-ทันตกรรม

- Home Visit
- Home Care & Home health care
- SRRT : Surveillance
-ทันตกรรม
- Long Term Care : บริการร่วมกบัชุมชน
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Area based



ทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย

• แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว/แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป

• ทนัตแพทย์ ทนัตาภิบาล

• เภสชักร และผูช่้วย

• พยาบาลเวชปฏิบติั /พยาบาลจิตเวช/ พยาบาลวิชาชีพ

• นกัวิชาการสาธารณสุข/เจา้พนกังานสาธารณสุข

• นกักายภาพบ าบดั
**นอกจากนีต้้องจัดบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถจัดบริการได้**
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Primary care cluster
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ลงทะเบียน ประเมิน วางแผน ดูแลรักษา จ าหน่าย ติดตาม

บันทึกข้อมูล ผลลัพธ์ทางคลินิก

Consult system

CPG KM Education
Monitoring&  

Evaluation

การจัดการร่วมกับชุมชน / การใช้ทรัพยากร
ชุมชน

การดูแล ก ากับโดย รพ.แม่ข่าย
7

รูปแบบการจัดการในหน่วยบริการ



สรุปภาพรวมการพฒันา
ระบบบริการปฐมภูม ิ

PCC วารินช าราบ



พฒันาระบบบริการทางการแพทย ์การส่งเสริมสุขภาพ
แบบองคร์วม ท่ีมีความเป็นเลิศ เช่ือมโยงระดบัตติยภูมิ,ทุติยภูมิ
และปฐมภูมิ 
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กลยุทธ์
พฒันาระบบบริการปฐมภูมิ : PCC และรพ.สต

เครือข่ายโดยใชแ้นวคิด 
 หลกัเวชศาสตร์ครอบครัว
 รพ.สต.ติดดาว ใหมี้ความเขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสุขภาพเครือข่าย
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การพฒันาระบบบริการปฐมภูม ิPCC                   
CUP รพ.วารินช าราบ



แมข่่ายทีม
รพ.สต.โนนน้อย

แพทย์ : นพ.สธีุ สดุดี ทีม 3:นพ.คณิต ฐิติเชษฐตระกลูแพทย์ :นพ.อนุชิต หิรญักิตติ

ศรีไค

PCC 1

แมข่่ายทีม
รพ.สต.ห้วยขะยงุ

ทีมรพ.สต.เมอืงศรีไค

ผู้ประสานงาน
นางบรรจง สรอ้ยค า

ทพ. :ทพญ.กาญจนา พงศจ์รรยากลุ

ภก. : นางสาวนันทิกร จ าปาสา

กภ. : นางสาววิไลลกัษณ์ ไตรบรรจบพงศ์

ทพ. :ทพญ.กาญจนา พงศจ์รรยากลุ

ภก. : นางสาวนันทิกร จ าปาสา

กภ. : นางสาวกาญจนา เสนารกัษ์

ทพ. :ทพญ.กาญจนา พงศจ์รรยากลุ

ภก. : นางสาวนันทิกร จ าปาสา

กภ. : นางสาวกาญจนา เสนารกัษ์

โครงสร้างบุคลากรใน PCC



แพทย์ : พญ.ภทัรกานต์ จตรุภทัรวงศ์แพทย์ :ทีม 1 : พญ.กฤติกา วานิชกลุ

ก่อ

PCC 2

ทีม
รพ.วารินช าราบ +รพ.สต.เพียเภ้า

ทีมรพ.สต.ก่อ

ผู้ประสานงาน
นายสายนัต์ จนัทรดี

ทพ. :ทพญ.กาญจนา พงศจ์รรยากลุ

ภก. : นางสาวนันทิกร จ าปาสา

กภ. : นางสาวธญัญาพร ชาญพินิจ

ทพ. : ทพญ.รกุขจี มากดี

ภก. : นางสาวสมปอง ภดัทาบ

กภ. : นางสาววิไลลกัษณ์ ไตรบรรจบพงศ์

โครงสร้างบุคลากรใน PCC



การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิเครือข่าย อ.วารินช าราบ
รับนโยบาย PCC : จากรมต.กระทรวงสาธารณสุข  ศึกษาดูงาน PCC รพ.บุรีรัมย์ : 10,19 กนัยายน 2559

12 ตุลาคม 2559

• Cup Board 
• คณะท างานระดับ

อ าเภอ 
• คณะท างาน รพ.สต 
• ก าหนดเป้าหมาย /  

กลยุทธ์ระยะที่ ๑  ต่อ
ยอดพัฒนาจากพืน้ที่
เดิม

พ.ย. – ธ.ค. 2559

• ต้ังคณะท างาน/ศูนย์
ประสานงาน PCC 
CUP

• ประเมินความเป็นไป
ได้ ตามบริบทพืน้ที่/
ตามเงื่อนไข PCC 
ก าหนดพืน้ที่ เป้าหมาย 
5 ต าบล, 7 รพ.สต.

• ก าหนดการสนับสนุน
ด้าน
- งบประมาณ
- บุคลากร/อัตราก าลัง
- ระบบยา/เวชภัณฑ์
- ครุภัณฑ์

- ข้อมูล

ม.ค. – ก.พ.2560

• คณะท างานระดับอ าเภอ 
เตรียมทีมสหสาขาวิชาชีพ
- สนับสนุน  (แพทย์FM,

กายภาพ,เภสัชกร ,
พยาบาลฯลฯ )

• คณะท างานระดับรพ.สต.
ประเมินตนเอง

• แลกเปลี่ยนแผนฯ/ส่วน
ขาด

• ท าแผนปฏิบัติงานของ                   
สหสาขา

• สนับสนุนระบบยา
- ก าหนดกรอบยา

• ก าหนดขยายมาตรฐาน
งานตาม Service Package

• เช่ือมระบบกับนโยบาย           
รพ.สต.ติดดาว

มี.ค. – ก.ย.2560

1. MCH (ANC, PP, well Baby)
2. NCD

2.1 DM ,HT Complication, 
CKD, CVD, Foot, DR)

2.2 COPD
2.3 Mental
2.4 CA (Breast , Cervix             

CH CA)
3. Geriatric
4. Communicable disease : TB,  

DHF
5. Rehabilitation 
6. Emergency
7. OPD (Medical Care)
8. Occupation and environment
9. คุ้มครองผู้บริโภค 
• รูปแบบทีใ่ช้คอื Work Shop, CPG  

และทดลองปฏบิัต)ิ

• ประชุมติดตามร่วมกบัทมีประสานงานและรพ.สต. 
• ร่วมปฏบิัติงานแบบ Coaching ในพืน้ที ่รพ.สต. เดอืนละ 3 คร้ัง/PCC

ถ่ายทอดนโยบาย ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการ พัฒนามาตรฐาน/ระบบบริการ 1

มี.ค. – ก.ย.2560

• เตรียมการในเขตเมือง                
ค าน ้าแซบ, ศูนย์บริการ
เทศบาล 2 ศูนย์

• อบรมพัฒนาตามส่วน
ขาด/CPG
(เน้นรูปแบบการเป็นพี่เลีย้ง)

• เยี่ยมส ารวจ / แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ PCC เป้าหมาย

พัฒนามาตรฐาน/ระบบบริการ 2

• ผลลัพธ์
• ตัวช้ีวัด
• ถอดบทเรียน
• ปรับระบบพัฒนาต่อเน่ือง

ประเมินผล

1 2 3 4
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ก.ย. 2560 – ก.ย.2561

- ข้อมูล/สารสนเทศ
- โครงสร้างอาคาร • เช่ือมระบบกับนโยบาย           

รพ.สต.ติดดาว • รูปแบบที่ใช้คอื Work Shop, 
CPG  และทดลองปฏิบัติ)



ทบทวนระบบ และมาตรฐาน ท ายุทธศาสตร์    หมวด 1

Service Item Sub Item ประเดน็ ทบทวน
1 . MCH 1. TEAM

ANC   PP    Well Baby 2. Care
2. NCD 2.1  DM HT & Complication ( CPG consult Referral system )

CKD  CVD  Foot  DR
2.2 COPD
2.3 Mental 3.  Structure and equipment 
2.4  CA  ( breast , cervix CHCA ) 4. IC

3. Geriatric / LTC/Sube acute 5. Lab

4. Communication disease 
DHF (Rapid)   
TB ( Chronic)  SRRT 6. Technology

MIS
5. Rehabilitation Handicap Medical tec
6. Emergency 7. บริหารเวชภัณฑ์
7. Medical Care 8. Community participation
8. Occupation and environment (DHS, พชอ.)
9. คุ้มครองผู้บริโภค 14



1.ศนูยดู์แลต่อเน่ือง + ทีมแพทยเ์วชปฏิบติัครอบครัว (CCC. + FM)
2.ศนูยข์อ้มูลงานฟ้ืนฟสุูขภาพ (PT.)
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ระดบั CUP

ระบบสนับสนุนและระบบเช่ือมโยงข้อมูล                         
เพือ่การดูแล Long Term Care

ระดบั ต าบล

ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายตุ  าบล  (ดูแลกองทุน LTC) 



1. ระบบข้อมูล

- ออกแบบManu ขอ้มลู PCC/PCU สามารถเรียกดูขอ้มลู Pt. ท่ี Admitted
ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี PCC/PCU ท่ีรับผิดชอบ(Data Center รายงานต่างดึงจาก HI)

- กรณี Pt. Admitted ท่ีวางแผนจ าหน่วย Consult Case ระหวา่งแพทยเ์จา้ของ 
Case + FM.

- การAdmitted เขา้ รพ.โดยแพทย ์FM-จะเป็นเจา้ของCase
- โดยแพทยภ์ายในรพ.  FM ร่วมดู Case (ผา่นคลินิกประกนัสงัคม+ER)

2. ศูนย์สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพือ่บริการและให้ยมื

16

ระบบสนับสนุน



 แพทย์ FM  จ านวน   8  คน (รับผดิชอบ PCC 5 คน)

 พยาบาล  จ านวน 2 คน  

 เชา้ D/C planed + FM  - ตึกMed 3, ศลัย์
- ตึกMed ทัว่ไป (ชาย+หญิง)

 บ่าย เยีย่ม Case)

17

ทีมสหสาขา
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PCC/PCU พืน้ที่รับผดิชอบของแพทย์ FM

แพทย์ รพ.สต.

นพ.สุธี หว้ยขะยงุ, ราษฏร์ส าราญ, โนนเกษม,  วงักางฮุง
นพ.อนุชิต ศรีไค, บวัวดั
นพ.คณิต ทุ่งบอน, โนนนอ้ย
พญ.กฤติกา ก่อ, โพธ์ิใหญ่, เทศบาล3
พญ.พรหมเรขา โคกเซบูรณ์, เทศบาล2, นาโหนนนอ้ย (3น)
พญ.ภทัรกานต์ เพียเภา้, เทศบาล1,โนนยาง
นพ.อานนท์ ปากกดุหวาย, หนองกินเพล, ทุ่งเกษม
นพ.พยากรณ์ คูเมือง,ค าขวาง



 นักกายภาพจ านวน 3 คน   

 เยีย่มทุกวนั 2 คน  
 ออก PCC  1 คน

จนัทร์ - เชา้ - หว้ยขะยงุ, บ่าย ก่อ
องัคาร - ศรีไค
พธุ - เชา้ - ราษฏร์ส าราญ,  บ่าย - เพียเภา้
พฤหสั - ทุ่งเกษม
ศุกร์ - โนนนอ้ย, โนนเกษม (สลบัสปัดาห์)
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แพทย์ FM
 ออก PCC 3-4 วนั / wks.
 Round Med3  (ตึก Intermediate Care) สปัดาห์ละคน                    

เวรหมุนเวียน
 คลินิกท่ีใหบ้ริการ

- DM/HT
- ประกนัสงัคม
- ผูสู้งอายุ
- ศนูยว์ารินรักษ ์ (Palliative Care)
- ศนูย ์CCC

20



ข้อมูลเปรียบเทยีบจ ำนวนผู้สูงอำยุ ปี 2558-2560

21

ปี พ.ศ.
ผูส้งูอายุ
ทัง้หมด/ปชก.
ทัง้หมด

ผูส้งูอายท่ีุคดักรอง
ทัง้หมด

ติดสงัคม
ติดบา้น
(เส่ียง)

ติดเตียง
(ต้องดแูลระยะยาว)

2558 16,562 
(12.12%)

15,185
(92%)

13,675  
(89.94%)

1,280 
(8.41%)

230  
(1.5%)

2559 16,993
(13.92%)

17,951
(100%)

16,389 
(91.29%)

1,242  
(6.91%)

320  
(1.78%)

2560 17,402
(13.5%)

18,163
(100%)

17,146  
(94.4%)

851  
(4.7%)

166  
(0.9%)

2561 19,115
(16.18%)

17,127
(89.59%)

15,285
(89.24%)

1,693
(9.88%)

189
(1.1%)

2562
(มีค.62)

18,940
(16.02%)

8,648
(45.65%)

8,351
(94.37%)

457
(5.2%)

45
(0.52%)

แหล่งขอ้มูล จากโปรแกรม HDC : Health data center   ระดบัรพ.สต. กรอกโปรแกรม JHCIS , LTC
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ผูสู้งอายทุั้งหมด = 19,115 (คิดเป็น 16.2% ของ Total pop) 
คดักรองได ้= 17,127 (89.6%)

ข้อมูลเปรียบเทยีบกลุ่มผู้สูงอายุปี 2561



ข้อมูลผู้พกิาร

ประเภท
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

คน คน คน

1. ผูพิ้การทางการมองเห็น 501 (12%) 412 (11%) 416 (10%)

2. ผูพิ้การทางการไดย้นิ/ส่ือ
ความหมาย 

1,543 (37%) 1,398 (38%) 1,733 (41%)

3. ผูพ้ิการทางกาย/การเคล่ือนไหว 1,638 (40%) 1,514 (40%) 1,525 (37%)

4. ผูพ้ิการทางจิต/พฤติกรรม 171 (4%) 179 (5%) 209 (5%)

5. ผูพ้ิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้ 276 (7%) 296 (7%) 299 (7%)

รวมทั้งหมด 4,129 3,799 4,182(100%)
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กลุ่ม สีแดง  (1)  =  101 คน (2.4% )    (ADL= 0-8)
กลุ่ม สีเหลอื (2)   =  146 คน (3.5%)     (ADL =  9-11)
กลุ่ม สีเขียว (3)   =  3,935  คน (94.1%)     (ADL =  12-20)

255 คน = 5.9%



ผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปี 2561

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 2,125 คน

ต้องเยีย่มโดยสหวชิาชีพ  1,098 คน (51.67%) ต้องเยีย่มโดยเครือข่าย 1,027 คน (48.33%)

ติดตามเยี่ยมโดยสหวิชาชีพ 855 คน (77.8 %)
1. ผู้พกิาร (1+2) 255 คน
2. Sub acute 319 คน
3. Long term care 118 คน
4. Palliative 16 คน (ทัง้หมด184 ราย CA = 135 ราย Non CA = 49 ราย)
5. Aging 109 คน
6. Others 38 คน

ผลการตดิเยีย่มโดยเครือข่าย  1,027 คน 100 %

ผู้พกิารและผู้ป่วยระยะเฝ้าระวงักลุ่มเป้าหมายได้รับ                 
การติดตามเยี่ยม 1,882 คน (88.5%) จาก  2,125 คน 

หมายเหตุ : ผลเยีย่มผู้พกิาร 255 คน
กลุ่ม 1 = 101 คน กลุ่ม 2 = 146 คน 
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ผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปี 2561

ประเภท
ดีขึน้ 
D/C

ดีขึน้
F/U

คง
เดิม

แย่
ลง

ไม่พบ/
เสียชีวิ

ต

รวม

คน คน คน คน คน คน

Disability 41 63 130 17 4 255

Sub acute/IMC 79 151 68 15 6 319

Aging 14 49 38 4 4 109

Palliative care 0 1 12 2 1 16

Long term care 14 40 49 10 5 118

Others 10 11 16 0 1 38

รวม 158 315 313 48 21 855

ร้อยละ 18.5 36.8 36.6 5.7 2.4 100

1. ดขีึน้และสามารถจ าหน่ายได้ 158 คน (18.5%)
2. ดขีึน้และติดตามต่อเน่ือง  315 คน (36.8%)
3. อาการคงทีแ่ละติดตามต่อเน่ือง  313 คน 

(36.6%)
4. อาการแย่ลง   48 คน (5.7%)
5. เสียชีวติ/ย้ายทีอ่ยู่และไม่พบ 21 คน (2.4%)
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ล าดบั ปริมาณงาน ปีงบ2559 (ราย) ปีงบ2560(ราย) ปีงบ2561(ราย) ปีงบ2562(ราย)

1 จ านวนผู้ป่วยที่ส่งใบ HHC(รวมทุกแผนก) 252 388 345 1037

2 จ  ำนวนกำรตดิตำมเยีย่มโดยเครอืข่ำย 120 300 319 172

จ าหน่าย (ผู้ป่วยดีขึน้ / ช่วยเหลือตัวเองได้) 53 88 103 67

ดูแลต่อเน่ือง (ติดตามเยี่ยมต่อเน่ือง) 25 132 122 64

เสียชีวิต 41 68 94 41

อื่นๆ (ย้ายที่อยู่ติดต่อไม่ได้) 1 2 11

3 จ  ำนวนผูท้ี ่D/C Plan โดย HHC. 293 324 279 125/312คร้ัง

4 จ  ำนวนผูป่้วยทีต่ดิตำมเยีย่มโดย HHC 251 289 301 207

ผลการเยี่ยม

จ าหน่าย (ผู้ป่วยดีขึน้ไม่ต้องเยี่ยม) 58 48 49 (16.3%) 5  (2.4%)

ดูแลต่อเน่ือง (ติดตามเยี่ยมต่อเน่ือง) 141 162 183 (60.8%) 198  (95.6%)

เสียชีวิต 52 64 60 (20.0%) 4  (2.%)

อื่นๆ (ย้ายที่อยู่ติดต่อไม่ได้) 45 8 9 (3.0%)

รวม 301 คน

ปริมาณงานศูนย์ดูแลต่อเน่ือง (CCC)



อตัราสัดส่วนของผู้ป่วยนอกใช้บริการที่รพ.สต./PCC : รพ.แม่ข่าย 
ปี 2562 ( ตค 61 – 26 มีค. 62)
62
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อตัราสัดส่วนของผู้ป่วยนอกใช้บริการที่รพ.สต./PCC : รพ.แม่ข่าย 
ปี 2562 ( ตค 61 – 26 มีค. 62)
62
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จ านวนคร้ังการรับบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน                                  
อ.วารินช าราบ ปี 2545-2560
62

ปี 2555 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

PCU - 1,786 4,350 6,584 7,983 12,599 16,209 15,713 14,665 14,193 15,914 15,528 20,554 25,973 34,426 30,152

Hospital 6,308 8,932 11,815 13,168 15,861 12,909 13,295 9,697 11,516 13,101 14,056 9,002 4,779 4,468 4,233 3,097

 -
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1. ความเช่ียวชาญของ Care giver เป็นอย่างไร

 ลา้งแผลผูป่้วยและสามารถประเมินความรุนแรงของแผลได้
 ปรับเปล่ียนสถานท่ีพกัและส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม
 เปล่ียนสายสวนปัสสาวะ
 ท ากายภาพบ าบดัใหผู้ป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 ดูแลและใหก้ าลงัใจผูป่้วย

30

สรุปถอดบทเรียน การพฒันา Care giver



2. คุณค่าทีเ่กดิกบัตนเอง Care giver เป็นอย่างไร

 ผูป่้วยและญาติไวว้างใจใหค้วามนบัถือ
 แผลดีข้ึน เช่น  แผลเยบ็  แผลกดทบั  แผลเบาหวาน รู้สึกดีใจ
 ผูป่้วยกลบัมาใชชี้วิตกบัครอบครัวไดเ้หมือนเดิม เพิ่มรอยยิม้ 

ภูมิใจ
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3.  คุณค่าทีเ่กดิกบัผู้ป่วย  ญาต ิ และชุมชน

 ไวเ้น้ือเช่ือใจ
 ไดเ้ขา้ถึงผูป่้วยท่ีอยูไ่กลเดินทางไป-มา ล  าบาก
 ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง / ลดระยะเวลา
 ลดภาวะแทรกซอ้นในการรักษา
 ชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือ และยอมรับในการท างาน
 ผูป่้วยมีความสุข  และมีสุขภาพกายใจดีข้ึน
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4.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

 ผูป่้วยไม่ใหค้วามร่วมมือกบั CG
 ญาติจะไม่ค่อยปฏิบติัตามค าแนะน า CG
 การเดินทางในระยะทางไกลล าบาก
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5.  ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาศักยภาพนักบริบาลในระบบ LCT 

ปี 2562 เป็นอย่างไร

 อยากให ้CG มีกระเป๋าเยีย่มบา้น
 อยากใหส้นบัสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
 อยากใหส้นบัสนุนจกัรยานในการเยีย่มบา้น
 อยากใหมี้การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการแพทยอ์ยา่งนอ้ย                     

2 เร่ือง / คร้ัง / เดือน
 อยากใหมี้ทุนการศึกษาพฒันา CG  2 ทุน  1 ต าบล
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感谢您的关注！
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