
สรุปผลการนิเทศงานและตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ในวันที่ 9  มีนาคม  2565 ณ ห้องประชุม 100 ปี ช้ัน 4 อาคารสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ คณะตรวจราชการและนิเทศงาน 
Agenda based  
1.โครงการราชทัณฑ์  
ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ 

ข้อเสนอแนะ จากผู้ตรวจราชการ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในเรือนจำอาจใช้ระบบเดียวกับ รพ.สต. ได้แก่
โปรแกรม JHCIS เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลบริการกับโรงพยาบาลแม่ข่าย 
2.ให้เรือนจำทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุ / ซ้อมแผน กรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
3.ลดความเครียดของผู้ต้องขังจากการที่ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยม ถึงแม้จะให้
เยี่ยมทาง online แล้วก็ตาม เสนอให้ทางกรมราชทัณฑ์ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การ
เยี่ยม โดยมีระบบป้องกันการแพร่เชื้อได้แก่ การตรวจ ATK ก่อนเยี่ยม การปรับ
ระบบระบายอากาศห้องเยี่ยม เป็นต้น 
4.การคัดกรองวัณโรค หากรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
ครอบคลุมเพียงพอ อาจเสริมบริการโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Portable 
x-ray) 
5. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ และการป้องกันควบคุมโรค 
ภายใต้ข้อจำกัดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
6. เกิดการพัฒนารูปแบบ Tele medicine / Tele conference/ปรึกษาทาง
โทรศัพท์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบริการสุขภาพจิต 
7. ควรจัดเตรียมแนวทางการเพ่ิมการเข้าถึง บริการดูแลสุขภาพช่องปาก
กายภาพบำบัด คัดกรองวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เพิ่มมากข้ึน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ endemic ในอนาคต  
8. แนะนำใช้มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว มาเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน
สถานบริการในเรือนจำ 

2.กัญชาทางการแพทย์และ
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
2.1 กัญชาทางการแพทย์ 

จังหวัด: เพิ่มประสิทธิภาพระบบ      บริการกัญชาทางการแพทย์ 
- ขยายคลินิกกัญชาฯ รพ.สต (แพทย์ แผนไทยผ่านอบรม) 
- การค้นหาผู้ป่วย PA & ระบบให้ คำปรึกษา ,ส่งต่อ 
เขต : เสริมสร้างความรู้ความมั่นใจบุคลากร 
- จัดอบรม CM แบบออนไลน์ 
- จัดสอบขึ้นทะเบียนภายในเขต 
- ศูนย์ฝึกอบรม (จ.เชียงใหม่ :นครพิงค์ ,สารภี) 

 

 



ประเด็นการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
3.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 
4.1 สุขภาพเด็ก 
 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน 
- ประชาชนไม่รู้จัก 3 หมอ ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ 
- การติดต่อสื่อสาร (ให้คำปรึกษา, ให้ความรู้  HL,) ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- การได้รับบริการที่จำเป็น ไม่ครอบคลุม  ทั่วถึงและเป็นรรรม 
หน่วยบการปฐมภูมิ(PCU) และเครือ  ข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(NPCU) 
Staff 
- ระยะเวลาแพทย์ไปปฏิบัติงานใน PCU-NPCU น้อยไม่ต่อเนื่องและบางแห่งเป็น 
Extended OPD 
- ภาระงานของแพทย์ FM ที่มีมาก 
- แพทย์สมัครเรียน/การคงอยู่ของ FM มีน้อย 
System 
- ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมการ เข้าถึงบริการมีความหลากหลาย 
ซ้ำซ้อน ไม่เชื่อมโยง 
- การวัดผลเชิงคุณภาพไม่ชัดเจน 
Structure 
- คกก.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิขาดภาคส่วนอื่นๆ 
พัฒนาคุณภาพชีวติระดับอำเภอ                    
1)  การบูรณาการทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อน พชอ.ยังมี น้อย
ในบางพ้ืนที่ 
2)  Keyman โยกย้าย เปลี่ยนแปลงบ่อย 
3)  สถานการณ์โควิด จัดกิจกรรมได้ลำบาก 
 
ระดับสติปัญญา 
- จังหวัดควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ โดยศึกษาผลของ
การได้รับสนับสนุนนมไข่จากกองทุนสุขภาพตำบลต่อภาวะเตี้ยของเด็กปฐมวัยใน
ชุมชน และมีการคืนข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบบริการเพิ่มการสร้าง “Health Literacy ส่งเสริมโภชนาการ
อาหารสมองลูกน้อย แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู” เพ่ือให้
เกิดการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย และสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักในการ
ให้โภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย 
- เขตสุขภาพท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ยตาม OKR เพ่ือ
นำผลที่ได้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 
 

 

 

 



ประเด็นการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
4.2 สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 
-ฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

แผนระยะสั้น/กลาง ขับเคลื่อนโมเดล 4 Pillars 
• สื่อสารสัญญาณเตือนในระดับชุมชน/ครอบครัวให้เกิดความตระหนัก/เฝ้าระวัง 
• พัฒนาทักษะในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเน้นหลัก  
3 ส สอดส่อง ใส่ใจ ส่งต่อเชื่อมโยง ในการเฝ้าระวัง 
- คนในครอบครัว คนในชุมชน ผู้นำชุมชน 
- อสม.และบุคลากรสาธารณสุข  
- Gate Keeper อ่ืนในชุมชน เช่น บุคลากรใน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สถานศึกษา ครู  ผู้นำศาสนา พระสงฆ์   
แผนระยะยาว  
- Positive Parenting สร้างทักษะชีวิต ปฐมวัย วัยเรียน วยัรุ่น  
- Resilience วัคซีนใจ วัยแรงงาน วัยสูงอายุ 
 
1. การประเมินผลระดับจังหวัด ด้านการใช้digital health platform ระยะ
เริ่มต้น เพื่อหาสาเหตุของ การใช้งาน เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรในแต่ละ
พ้ืนที่ โดยการจับคู่ Buddy อสม. ที่มีอุปกรณ์สามารถ รองรับ การใช้งานกับไม่
สามารถรองรับ Application Smart    อสม. และสะท้อนผลที่ได้ไปที่ focal 
point ระดับเขตเพ่ือเสนอแนะในการพัฒนาในปีต่อไป                               
2. ความชุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงต่ำ กว่าภาคเหนือและ
ระดับประเทศ แสดงถึงยังมี ผู้ป่วยที่ยังค้นไม่พบ ดังนั้น* ควรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ความชุกของโรคเบาหวานและโรคความ ดันโลหิตสูงในราย
พ้ืนที่ และคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ * ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (stroke) โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย 
(MI) ที่ไม่ได้ถูกวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดัน โลหิตสูง 
เพ่ือค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบริการและนำข้อมูลมาจัดบริการคัดกรองให้มี
คุณภาพและครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน                                               
3. ควรมีการขยายการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา เนื่องจากเป็นการ
ขับเคลื่อนงานโดยคนในชุมชน 
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4.3 สุขภาพผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 สุขภาพดีวิถีใหม่                
 

- เพ่ิมการสรุปผลโครงการปีที่ผ่านมา และติดตามกลุ่มเป้าหมายเพ่ือประเมิน 
ADL ซ้ำทุกปีเฝ้าระวังการย้ายกลุ่มจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 
- เพ่ิมข้อมูลการส่งต่อในระบบและจำแนกรายละเอียดของการเข้าคลินิกที่ตอบ
โจทย์การดำเนินงานพลัดตกหกล้ม 
- ประเด็น Fall การติดตามหรือดำเนินการในกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
ปี 2564 ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน            
- ยังไม่มีข้อมูลการสรุปการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ขาดข้อมูลการส่งต่อผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงไปยังคลินิกผู้สูงอาย 
-ยังไม่พบแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานแก้ไขปัญหาราย ประเด็นที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุล้านนา 
 

-การประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เชิงปริมาณยังไม่ถึง
เกณฑ์ ลำพูน ร้อยละ 0.86 เกณฑ์ ร้อยละ 10 

5.ลดแออัด ลดรอคอย  
ลดป่วย ลดตาย 
5.1 Service plan สาขา
หัวใจและหลอดเลือด 

1. เพ่ิม awareness 
2.ใช้บริการ 1669 
3.ประเมินผู้ป่วย high risk : NSTEMI, UA ทำ CAG ใน 72 ชั่วโมง (รพ.ล าพูน 
ยังคงต้องRefer out และ ได้คิวนาน 
 4.ใช้ TNK แทน SK โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล(เขตแม่ฮ่องสอน, อ.ลี้และทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน เป็นต้น) 
 5. ระบบการรับส่งต่อ เคสที่ต้องท า PPCI เข้า รพ.แม่ข่าย 

5.2 Service plan  
สาขาอุบัติเหตุ 
 
 
5.3 Service plan  
สาขามะเร็ง 

-ชื่นชมการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบ AOC ซึ่งสนับสนุนการใช้ให้ครอบคลุมในทุก
อำเภอ (ลำพูน - มีใช้เฉพาะลี้และทุ่งหัวช้าง) และครอบคลุมการประสานต่อใน
ล้านนา1 (การ Refer out สายใต้ของเชียงใหม่ มายัง รพ.ลำพูน, Plan D1669 
Refer out มานครพิงค์ เป็นต้น) 
-ชื่นชมการคัดกรองมะเร็งในเขตล้านนา 1 ได้แก่ เต้านม(ด้วยตนเองและทีม จน
ท.สาธารณสุข), มะเร็งลำไส้ (FIT test) และมะเร็งปากมดลูก(HPV DNA) แต่การ
ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งระยะต้น ในบางโรคยังไม่แม่นยำและยังขาด 
Reimbursement เนื่องจากไม่มีอาการ ได้แก่  
1.1 มะเร็งปอด (อันดับ1ในเชียงใหม่,ลำพูน) ชึ่งต้องใช้ CT chest 
1.2 มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี พบว่า การ screening จาก รพช. ยังคงพบ 
early stage น้อย แม้ว่า จะ screen บ่อย) การ screening โดย radiologist 
ยังคงมีความแม่นยำกว่าใน early stage 
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5.4 Service plan  
สาขาทารกแรกเกิด 

1.ชื่นชมเชื่อมโยงระบบการดูแลร่วมกับสูติกรรม : ระบบ ANC คุณภาพ และ 
ห้องคลอดคุณภาพ โดยขอส่งเสริมให้พัฒนาระบบการดูแลเคสที่มีความเสี่ยง
คลอดก่อนกำหนด(cost of ICU in preterm สูงมาก) ได้แก่ Previous 
preterm screening, cervical length, progesterone prophylaxis และ 
Health literacy                                                                          
2.เน้นย้ำเรื่อง Early detection เพ่ือลดอัตราตาย NB กลุ่มที่มี BW 1,500 -
2,499 g.และกลุ่ม BW > 2,500 gm                                                                                   
3.ลดอัตราตายใน PPHN โดยเครื่องมือจ่ายแก๊ช Nitric oxideพร้อมการ 
Reimbursement (ลำพูน Refer out มานครพิงค์)                                                                      
4. ลดอัตราครองเตียง NICU ควรมีการดูแลทารก Intermediate care ใน
เครือข่ายที่มีกุมารแพทย์เพ่ือลดความแออัดใน รพ.แม่ข่าย (ยังขาดระบบ 
Transfer)           

5.5 สาขาการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate 
Care) 

1. ไม่มี Reimbursement ในที่ท่ีมIีMC bed/ward (ระบบ IMC จึง Prefer 
แบบ OPD สนับสนุนการทำ IMC telemedicine.                                                         
2. ชื่นชมการตรวจตา เพ่ือป้องกันการเกิดเคส Refracture (จ.ลำพูน) สนับสนุน
ให้ขยายผล 

6.ระบบธรรมาภิบาล 
6.1 ตรวจสอบภายใน 
(แผนเงินบำรุงใน
โรงพยาบาล) 
 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสอบทาน 
กำกับ ติดตามการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม                       
2.ให้ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนเงินบำรุงให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน – ผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 3.ให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ทุกประเภท การจัดจ้างทุกประเภท ต้องดำเนินการจัดทำก่อนสิ้นปีงบประมาณ
และได้รับอนุมัติ เพ่ือใช้ในการดำเนินงานในปีถัดไป 
 4.การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารคลังพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุให้ดำเนินการตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 5. ระบบการรับส่งต่อ เคสที่ต้องท า PPCI เข้า รพ.แม่ข่าย 

6.2 การเงินการคลัง 
 

1 การดำเนินการเชื่อมโยงระบบ มีอุปสรรคด้าน ประเภทของ Front Office 
ของโรง  พยาบาล โดยผู้จัดประชุมเน้นการดำเนินการก่อน คือ HosXP ส่วน 
PMK ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
2 โรงพยาบาล ยังพบปัญหาการเชื่อมต่อ IP ADDRESS สู่ภายนอก 
3 สื่อและช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการยังมี
น้อย 
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6.3 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 องค์กรแห่งความสุข 
 
7.ปัญหาสำคัญในพื้นที่ 
7.1 ภาวะเด็กเตี้ย                                    

1. เร่งดำเนินการให้มีการติดตั้งให้ครอบคลุมครบ 100 % โดยให้โรงพยาบาลที่
ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นพ่ีเลี้ยง (เพ่ือนช่วยเพื่อน) ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่
ติดตั้งไม่สำเร็จ เน้นการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบ HIS Gateway                     
2. ให้ทุก รพ.มีการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลอย่าง 
สม่ำเสมอ                                                                                   
3. กำหนดนโยบาย กำกับติดตาม ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber 
Security)การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคล การรับส่งข้อมูลตามาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน โดยคำนึงถึงการนำข้อมูล
สุขภาพไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน 
 
- 
 
 

- จังหวัดควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ี โดยศึกษาผลของการได้รบั
สนับสนุนนมไข่จากกองทุนสุขภาพตำบลต่อภาวะเตี้ยของเด็กปฐมวยัในชุมชน และมีการคืน
ข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบบริการเพิ่มการสรา้ง “Health Literacy ส่งเสริมโภชนาการอาหารสมองลูก
น้อย แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด พ่อแม่     
ผู้เลีย้งดู” เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสขุภาพเด็กปฐมวัย และสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก
ในการให้โภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย 
- เขตสุขภาพท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปญัหาเด็กเตี้ยตาม OKR เพื่อนำผลทีไ่ด้
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับพื้นที ่
เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ                                          -
พัฒนาทีม PM ระดับอำเภอ ระดบัตำบล และระดับหมู่บ้านเพื่อตดิตามข้อมูลและการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 
-อาจใช้พยาบาลผดุงครรค/์อสม.ชนเผ่าในพื้นที่ในการเยีย่มบ้าน ให้ความรู้พ่อแม่ในการทำ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทดแทน โทรติดตามในพื้นที่ 
-จังหวัดอาจพิจารณาปรับและแปลเครื่องมือประเมิน/กระตุ้นพัฒนาการ เป็นภาษาท้องถิ่น/
ภาพที่สอดคล้องกับบริบทชนเผ่าตา่งๆ 
-รพ.สต./สุขศาลาเน้นสรา้งความเข้าใจ และทักษะในการเลี้ยงดูให้แก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง
(Positive Parenting) 
-มีPM ระดับอำเภอ/ตำบลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามข้อมลูหลังสถานการณโ์ควิดเร่งการ
ติดตามใช้กลไกการเยี่ยมบ้าน การโทรติดตามทดแทน พัฒนาศักยภาพผู้รับผดิชอบงานใหม่
ในการใช้เครื่องมือ DSPM และ TEDA4I รวมถึงทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารสรา้งความตระหนักใหผู้้ปกครอง-3วางแผนจัดประชุมระหว่าง CUP อำเภอเมืองและ
อำเภอต่างๆในการเช่ือมต่อระบบส่งต่อข้อมูลเด็กพัฒนาการ ล่าช้า/กลุ่มเด็กพิเศษท่ีต้อง
ติดตามร่วมกัน แผนระยะยาว ควรให้ความสา้คัญทักษะการเลี้ยงดู และการส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่พ่อแม่/ผูป้กครอง(Parenting) ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ ์
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8. วัณโรค -ควรมีการทบทวนและวิเคราะห์กลุ่มผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียนรักษาในพื้นที่เช่นกลุ่ม
เสี่ยง หรือพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วย หรือมีอุบัติการณ์การเกิดวัณโรค เพ่ือเป็นการวาง
แผนการดำเนินงานด้านการค้นหาผู้ป่วยให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ต่อไป 
- ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มท่ีเสียชีวิต ว่ามีสอดคล้องกับการประเมิน Risk Score 
ก่อนการรักษาหรือ ไม่หรือมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ท่ีเขตสุขภาพ
กำหนดมาหรือไม่เพ่ือจะได้นำมาวางแผนปรับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดในการรักษาผู้ป่วยให้มีผลสำเร็จที่ดีขึ้นต่อไป 
2. ควรมีการติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกราย อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
การรักษา 

9. AI CXR 1.โรงพยาบาลที่ดำเนินการแล้วเป็นพี่เลี้ยงนำร่องให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่มี
ความพร้อม เช่น รพช.ขนาดใหญ่ แล้วขยายผล 
2. จัดรูปแบบบริการให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง เน้นการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจ 
3. มุ่งเน้นใช้ AI ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคแล้วติดตามผลลัพท์ความ
ครอบคลุมการคัดกรองให้ได้มากกว่า 80 % 
 

10. เขตสุขภาพนำร่อง 
(Big Rock 5) 30 บาท
รักษาทุกที ่                                            

1. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและการเตรียมอุปกรณ์ในการ
ดำเนินการเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่จำเป็นต้องมีการสำรวจและวางแผนการ
จัดซื้อให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
2. การผสานเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. การใช้งานระบบ API R1 สามารถพัฒนาต่อยอด การ Share ทรัพยากร
ร่วมกันให้สามารถดูข้อมูลเฉพาะโรคเพ่ิมข้ึนพัฒนาเป็น NEW Service เช่น 
ข้อมูลมารดาทารก ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วเขตสุขภาพที่ 1 
4. พัฒนา NEW Service อ่ืนๆ เช่นโรคตาม Service Plan  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


