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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP & P Excellence) 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
2. การจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
 
ตัวช้ีวัดที่ INS 1.8 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
1. สถานการณ์ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบัน  มีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต  
ท าให้ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health 
Emergency Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) 
ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวและได้ข้อมูลการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพแบบ Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล       

จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 
ของจังหวัดขึ้นตามแนวทางที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ได้จัดอบรมปีงบประมาณ 2560 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน         
ทางสาธารณสุข ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการบริหารสั่งการ 
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน โดยมีคณะกรรมการและ
คณะท างานตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นกลไกผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงาน  มีการจัดเตรียมโครงสร้าง      
พ้ืนฐานรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) เตรียมสถานที่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการประชุมวางแผนระดมทรัพยากรจากทุกกลุ่มงาน    
ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และในปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2560 ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยกลุ่มงานระบาดวิทยาและข่าวกรองได้จัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ       
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ระดับจังหวัด  
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จังหวัดล าพูน มีการ Activate EOC และได้จัดท าค าสั่งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation 
Awareness Team : SAT) ให้เจ้าหน้าที่ทีม SAT ปฏิบัติงานการเฝ้าระวังระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 
และเริ่มปฏิบัติงานในเหตุการณ์ดังนี้   

(1) การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวาย     
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เดือนตุลาคม 2560 
เปิด EOC ณ ห้อง conference ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

(2) การเตรียมความพร้อมการด าเนนิงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561   
(3) เหตุการณ์วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ บริษัทช้าฟเนอร์ 

อีเอ็มซี จ ากัด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน ณ ห้องประชุมส านักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง  
อ.เมือง จ.ล าพูน 

 
2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) 
 

2.1 Structure-Function 
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาระบบปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้ตามขั้นตอน           
5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์   
ตามความเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section)          
เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวังตรวจจับและประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์อย่างน้อย จังหวัดละ     
3 คน  และภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 5 คน)  

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดมีการซ้อมแผนหรือมีการยกระดับ     

เปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
และมีการเริ่มปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) โดยประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพ้ืนที่
จังหวัด 

 
2.2 GAP Analysis 

การจัดการโรคและภัยสุขภาพ  และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน ด าเนินการอยู่เดิม แบ่งการด าเนินงานออกเป็นดังนี้ 

1.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบเรื่อง โรคติดต่อ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เรื่อง 
โรคติดต่อ โดยมีทีม SRRT ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ  ระดับต าบล  ท างานร่วมกัน ภายใต้อ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง 
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2. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบ เรื่อง หมอกควัน  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
3. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด รับผิดชอบ การการแพทย์ฉุกเฉิน 

อุบัติเหตุจราจร และงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเดิมกลุ่มงานยุทธศาสตร์  รับผิดชอบ เรื่อง สาธารณภัย        
ซึ่งในทางปฏิบัติ  พบว่า การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง  และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
และบางครั้ง  พบว่า  ยังไม่สามารถระดมทรัพยากรที่เก่ียวข้องได้  

 

 
 
2.3 Essential Task    

1) มาตรการ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่ปฏิบัติได้จริง  
งานที่ส าคัญ  Essential Task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.ทบทวนโครงสร้างระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข รองรับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และจัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัด จัดท าผังบัญชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) ที่สอดคล้องกับบริบท
และการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติ 

1.ประสาน การเตรียมทีม 
SAT  
2. แต่งตั้งคณะท างาน SAT 
จัดท าระบบงาน และ
มอบหมายภารกิจแก่ทีม 
SAT 
3. ส่งทีมน า SAT ไปอบรม
ครู ก. ฝึกปฏิบัติตามภารกิจ
ของทีม SAT 

 

1.  ประชุม ทีมงาน
ตามผังโครงสร้าง 
เพ่ือจัดท าแผน
ประคองกิจการ
องค์กร และIAP 
(Incident Action 
Plan ) แผนปฏิบัติ
การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน กรณี 
โรคติดต่อและภัย 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัดมีการซ้อมแผน
หรือมีการยกระดับเปิด
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
เพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด และมีการ
เริ่มปฏิบัติงานของทีม 
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งานที่ส าคัญ  Essential Task (ต่อ) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ได้จริงจัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพ่ือ
รองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
พ้ืนที่จังหวัดผู้บัญชาการและ
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS 
ส าหรับผู้บริหาร  
2.แต่งตั้งคณะท างานตามผังฯ 
และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน 

 สุขภาพ)  
2. จัดท ามาตรฐาน
การด าเนินงาน SAT 
จังหวัด 

ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) โดยประเมิน
สถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพพ้ืนที่จังหวัด 
2.ประเมินผล ความ
เหมาะสมของแผน IAP  
และแก้ไขให้เหมาะสม
ต่อการใช้งานจริง 

 
 
3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ในปี 2561 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) จังหวัดล าพูน ได้ใช้
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ดังนี้ 

1. ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 3 คน  

 1.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2 คน (ผชชว.และผชชส.) 
2. จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) เพ่ือปฏิบัติการ     

ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
3.จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณ์

การเกิดโรคและภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์อย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน และ
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 5 คน) 

4.วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
5.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด มีการซ้อมแผน หรือมีการยกระดับเปิดปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
จัดท าโครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปี 2561  ในการด าเนินงาน โดย

ก าหนดกิจกรรมดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือทบทวน บทบาท หน้าที่ และผลการด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ปี 2561 การจัดท าแผน IAP 

กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัย  
กิจกรรมที่ 3 ได้น าเสนอแผนการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  และ

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) สสจ.ล าพูน ให้กับแผนงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 แผน
บูรณาการภาคเหนือ (ขาขึ้น) 
 
โดยก าหนดเป้าหมายระยะสั้น 
 

กิจกรรม 
 

เวลาด าเนินการ 

1.เสนอแผนการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)ฯ สสจ.ล าพูน ให้กับแผนงบลงทุนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการภาคเหนือ (ขาขึ้น) รายการครุภัณฑ์ 

24 พฤศจิกายน 2560 

2.ประชุมเ พ่ือทบทวน บทบาท หน้าที่  และผลการด า เนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ปี 2561 

24 มกราคม 2561 

3.ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรม
หลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 3 คน 

รุ่นที่ 1 19-20 ธันวาคม 2560 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

1.เสนอแผนการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC)ฯ สสจ.ล าพูน ให้กับแผนงบลงทุนรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการภาคเหนือ (ขาขึ้น) 
รายการครุภัณฑ์ 

ส่งเอกสารประกอบแผนค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 แผนบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับประเทศ)รายการงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 19 รายการ   
เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 

2.ประชุมเพ่ือทบทวน บทบาท หน้าที่ และผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ (SAT) ปี 2561 

1.ทบทวนโครงสร้ า งระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
และค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน ดังนี้ 
- ค าสั่งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ส าหรับ   ทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์  
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กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

3.ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 
 

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(EOC)  ของสสจ.ล าพูน ที่ 178/2559     
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
- ค าสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(Situation Awareness Team : SAT) 
ค าสั่ง สสจ.ล าพูน ที่ 179/2559  ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2559                           
2.น าเข้าท่ีประชุมหัวหน้ากลุ่มงานรับทราบ
ผลการด าเนินงาน EOC และ SAT ปี 2561                 
3.เตรียมสถานที่  สถานที่ อุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือรองรับการเปิดศูนย์ 
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) คือ ห้อง
ประชุมดอกแก้ว ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน                                   
4.เข้าร่วมประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(Situation Awareness Team : SAT)               
5. มีการปฏิบัติงานจริงกรณีเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)                                   
6.แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล ระดับจังหวัด ในการ
ด าเนินงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ระดับพื้นที่              
7.สรุปการทบทวนหลังกิจกรรม AAR การ
ด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ผู้บริหารได้รับการอบรมหลักสูตร ICS จ านวน 
3 คน รุ่ นที่  1  นพ .สสจล า พูน  ,  นพ .
เ ชี่ ย ว ช าญ  ( ด้ า น เ ว ชกร รมป้ อ ง กั น ) , 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้าน
ส่งเสริมพัฒนา) 
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4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1บุคลากร ยังขาดความรู้เรื่อง การเขียนแผน AHP/การเขียนแผน IAP/การจัดล าดับความเสี่ยงโรค
และภัยสุขภาพ การจัดท าแผนยังไม่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ (AHP) และยังไม่มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจน ท าให้มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างในแต่ละSection เท่านั้น 

4.2 ความเข้าใจในการด าเนินงาน SAT ของกลุ่มเครือข่ายยังไม่เพียงพอในการขับเคลื่อน ภาระงาน
ประจ าของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ระดับจังหวัด หากต้องปฏิบัติงาน
เต็มรูปแบบตามแนวทางของ SAT  

4.3 ตัวชี้วัดหรือแนวทางด าเนินงานหลายข้อไม่สอดคล้องต่อบริบทของ สสจ. การอบรมฯ ต้องเป็น
การฝึกงานที่ สนร.หรือ สคร.เท่านั้น หรือการประชุมส่งเวรทุกสัปดาห์ ที่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมาก 
เป็นต้น 

 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 
- 

ผู้รายงาน นางวันเพ็ญ  โพธิยอด 
ต าแหน่ง…นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ..... 
วัน/เดือน/ปี….....มกราคม 2561 
โทร................................................................  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


