
ยินดีตอนรับคณะผูนิเทศนงานป 2561 

ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา 

โรงพยาบาลอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 



ทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

นายแพทย สุริยะ  คูหะรัตน 



คณะผูนิเทศนงานทุกทาน 



แผนท่ีเขตเทศบาลตําบลอัมพวา 

ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา  



สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา  

ลักษณะทีต่ัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง 

เทศบาลตําบลอัมพวา มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,505ไร 1 งาน 60 ตารางวา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบล

อัมพวา  แบงเปน 10 ชุมชน  อยูในเขตการปกครองของอําเภออัมพวา  

อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ         ติดตอกับ  ตําบลบางชาง    อําเภออัมพวา 

 ทิศใต            ติดตอกับ  แมน้ําแมกลอง 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลบานปรก   อําเภอเมือง 

 ทิศตะวันตก         ติดตอกับ  แมน้ําแมกลอง 



อัตรากําลังของบุคลากร 

 

 

     ชื่อ –  สกุล            ตําแหนง ปฏิบัติหนาท่ี 

1 นายทรงศักด์ิ  สังขมณีโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ งานสาธารณสุขมูลฐาน,

แผนงานโครงการ,สงเสริม 

ควบคุมโรค,อาชีวอนามัย,คบส.

สิ่งแวดลอม,เย่ียมบาน,งานตาม

นโยบาย ฯลฯ 

2 น.ส.รัชนก        เข็มหนู                  

น.ส.พัชรา        พยัคเวช                

นางอรุณี         ดีประเสริฐ 

น.ส.ลัฐิกา        รวมสุข 

นางรัชฎาพร     ญาณพิสิฐกุล 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รักษาพยาบาล ขอมูลขาวสาร 

(ปฏิบัติงานวันละ 1 คน) 

3 น.ส.พรรณี  จุยเจริญ ผูชวยเหลือคนไข ขอมูลขาวสาร,บันทึกขอมูล,

รายงาน,อาคารสถานท่ี,ผู

ชวยเหลือทันตแพทยและ

พยาบาล 



ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา  

โครงสรางงานศนูยสขุภาพชุมชนเทศบาลอัมพวา 

ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลอัมพวา 

นายทรงศักดิ์   สังขมณีโชติ 

งานสนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมิ 

นายทรงศักดิ์ สังขมณีโชติ 

งานบริการรักษาพยาบาล 

นางรัชฎาพร  ญาณพิสิฐกุล 

น.ส.ลัฐิกา  รวมสุข 

น.ส.รักชนก  เข็มหนู 

นางอรุณี  ดีประเสริฐ 

น.ส.พัชรา พยัคเวช 

น.ส.พรรณี จุยเจริญ 

งานบริการทางการแพทยอื่นๆ 

ทพญ.วิไลลักษณ  ทิวากรกฎ 

ภก.ศศิธร  สุขไพบูลย 

นางกนกกาญจน  ไทรยอย 

นางวิลาสินี  ดุษฎีเสนีย 

น.ส.สุมนา  ปรีชาศิลป 

น.ส.รัชฎาพรรณ  บัวแยม 

กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 



ขอมูลบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา 

ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา  

วัน เวลา 8.30-12.00 น. เวลา 13.00-16.30 น. 

จันทร ตรวจรักษาโรคท่ัวไป/ทันตกรรม(เฉพาะใสฟนปลอมสัปดาหท่ี1,3) เย่ียมบาน 

อังคาร ตรวจรักษาโรคท่ัวไป/ทันตกรรม เย่ียมบานผูพิการ/วางแผนครอบครัว 

พุธ ตรวจรักษาโรคท่ัวไป เย่ียมบาน 

พฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคท่ัวไป/คลินิกเบาหวาน/ความดัน เย่ียมบาน 

ศุกร ตรวจรักษาโรคท่ัวไป/อนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม สรุปรวบรวมรายงาน 

ตารางการใหบริการ  

 
 
หมายเหตุ : นอกเวลาราชการสามารถรบับริการตรวจรกัษาไดที ่
       1. กรณีเรงดวนหรือฉุกเฉิน  ติดตอเบอรโทร 1669 
       2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาวดงึษหรือใกลเคียง 



โครงสรางเครือขายความรวมมือ/ภาคีเครือขาย 

ศสช.อัมพวา 

เทศบาลอัมพวา 

 
เครือขาย SRRT 

 
ประชาชนผู 

มารับบริการ 

 

โรงพยาบาลอัมพวา 

 

สสอ.อัมพวา  

สสจ.สส 

 
ผูนําชุมชน 

วัด 4  แหง 

 

อสม. 70 คน 



ขอมูลชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอัมพวา 

ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา  

แบงออกเปน 10 ชุมชน     ประชากรรวม 4,074 คน      1,163 ครัวเรือน 

1. ชุมชนบางจาก         จํานวนประชากร  455 คน   จํานวนบาน  145     หลังคาเรือน 

2. ชุมชนโรงเจ             จํานวนประชากร  198 คน   จํานวนบาน    51     หลังคาเรือน 

3. ชุมชนบานหัวแหลม   จํานวนประชากร  361 คน   จํานวนบาน  101     หลังคาเรือน 

4. ชุมชนวัดอัมพวัน       จํานวนประชากร  153 คน   จํานวนบาน    33     หลังคาเรือน 

5. ชุมชนตลาดอัมพวา    จํานวนประชากร  292 คน   จํานวนบาน    91     หลังคาเรือน 

6. ชุมชนคลองอัมพวา    จํานวนประชากร  572 คน   จํานวนบาน   194    หลังคาเรือน 

7. ชุมชนประชาอุทิศ   จํานวนประชากร  638 คน   จํานวนบาน   151    หลังคาเรือน 

8. ชุมชนริมเขื่อน           จํานวนประชากร  391 คน   จํานวนบาน     99    หลังคาเรือน 

9. ชุมชนบางกระพอม ๑ จํานวนประชากร  361 คน   จํานวนบาน     107   หลังคาเรือน 

10.ชุมชน บางกระพอม ๒  จํานวนประชากร  653 คน   จํานวนบาน      191  หลังคาเรอืน 



 
การจัดอันดับโรค 10 อันดับ(จํานวนครั้ง) (รายงาน504) 

ผูปวยนอก (ครั้ง) 1ต.ค.2560-1มี.ค.2561 
 

ลําดับ ชื่อโรค รวม 

1 โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 133 

2 อาการผิดปกติท่ีไมสามารถจําแนกโรคได 100 

3 โรคระบบหายใจ 68 

4 โรคระบบกลามเน้ือ 41 

5 โรคเก่ียวกับตอมไรทอและโภชนาการ 22 

6 โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือใตผิวหนัง 20 

7 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 18 

8 โรคเก่ียวกับตา 7 

9 โรคหูและสวนประกอบ 3 

10 ความแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 2 



ผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปญหาสาธารณสุข[UCCARE] 
ป 2561 

  

 

ปญหา/โรค 

ประเด็นการพิจารณา และจัดลําดับความสําคัญ 

ขนาด

ปญหา 

ความ

รุนแรง 

การมี 

สวนรวม 

โอกาสความ 

สําเร็จ 

ผล 

กระทบ 

ความสอดคลอง

นโยบาย 

คะแนน ลําดับที่ 

ไขเลือดออก 3 2 3 3 4 4 20 1 

เบาหวาน/ความดัน 2 3 2 3 4 4 18 2 

อุบัติเหตุ 2 3 2 2 4 4 17 3 

ผูสูงอายุ 2 2 3 3 2 4 16 4 

สิ่งแวดลอม(ขยะ) 2 2 1 2 3 3 13 5 



ประเด็นนิเทศน 



ประเด็นที่ 1 

•งาน RDU/สมุนไพร 



เปาหมายและผลงาน 
ระบบ/อาการ จํานวน (ราย) จายยา(ราย) รอยละ 

ระบบหายใจชวงบน/หลอดลม

อักเสบ 
70 35 50 

อุจจาระรวงเฉียบพลัน 8 1 12.5 

ตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ 1 0 0 



ประเด็นที่ 2 

•Green&Clean 



นโยบาย 

GREEN & CLEAN   



ประหยัดพลังงาน 

GREEN & CLEAN   



คัดแยกขยะ 

GREEN & CLEAN   



การเปลี่ยนขยะเปนเงินทอง 



ประเด็นที่ 3 

•ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

•(CVD Risk) 



ผลการคัดกรอง CVD RISK 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

220 109 49.55 



ประเด็นที่ 4 
•การคัดกรองการประเมิน

ความครอบคลุม 
•พัฒนาการเด็กลาชา 



ผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย(ราย) ผลงาน(ราย) รอยละ 

15 15 100 



ประเด็นที่ 5 

•Long Term Care 



ผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรอง 
เปาหมาย(ราย) ผลงาน(ราย) รอยละ 

1,193 1,123 94.13 



จํานวนผูสูงอายุแยกประเภทตามการทํากิจวัตรประจําวัน 
ชุมชน จํานวนผูสูงอายุ ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง รวม รอยละ 

บางจาก 139 129 0 0 129 92.81 

โรงเจ 45 41 0 0 41 91.11 

หัวแหลม 96 90 0 0 90 93.75 

วัดอัมพวัน 37 34 1 2 37 100 

ตลาดอัมพวา 101 95 0 1 96 95.05 

คลองอัมพวา 204 191 0 1 192 94.12 

ประชาอุทิศ 164 155 0 0 155 94.51 

ริมเขื่อน 107 102 0 1 103 96..26 

บางกะพอม1 108 103 1 1 105 97.22 

บางกะพอม2 192 175 0 0 175 91.15 



กิจกรรม 



ประเด็นที่ 6 

•เบิกจายตรง อปท./ 
•DPAC mk 



เบิกจายตรง อปท. 
จํานวนคน จํานวนคร้ัง จํานวนเงิน 

30 81 50,046 



DPAC MK 

• กําลังดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลอัมพวา 



ประเด็นที่ 7 

•R2R/นวัตกรรม 



นวัตกรรม 
นํายางรถยนตเหลือใชมาทําเปนถังขยะ 

• เน่ืองจากปญหาของชุมชนเทศบาลประการหน่ึงคือวัสดุเหลือใชจากรานซอมรถยนตหรือจักรยานยนตมีเปนจํานวนมาก 
ทําใหเกิดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย จึงมีการนําวัสดุยางรถยนตน้ันมาทําเปนถังขยะและฝาปดซึ่งนอกจากจะชวยลด
แหลงเพาะพันธุแลวยังสามารถใหประโยชนในการเปนท่ีรองรับขยะในชุมชนซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวไดอีกทางหน่ึงดวย 
 



ประเด็นที่ 8 

•สวัสดิการ 



•กลอง CCTV   ใชรวมกับเทศบาลอัมพวา 

•ยานพาหนะ   ใชรถรวมกับ 

•          โรงพยาบาลอัมพวา 

•บานพักเจาหนาที ่  ไมมี 



หมวด 2 
การใหความสําคัญกับประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน  

และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 



ประชาการแยกตามกลุมอายุ (5 กลุมวัย) 

ชวงอายุ 

 

จํานวน(คน) 

 

รอยละ 

 

จํานวนเด็กกอนวัยเรียน (อายุ 0-4 ป) 100 2.45 

จํานวนเด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ป) 354 8.69 

จํานวนวัยเจริญพันธุ (15 – 44 ป) 1,369 33.60 

จํานวนวัยผูใหญ (อายุ 45-59 ป)  

 

1,000 24.55 

จํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 1,251 30.71 

รวมทั้งสิ้น 4,074 100 
37 



มีชองทางการสื่อสาร 
ไลนกลุมอสม....กลุมงาน...กลุมคลินิก 
เสียงตามสายของเทศบาล 
เวทีประชาคมตางๆ 
เอกสาร คัทเอาท   
 



การสื่อสาร 



โครงการกองทนุหลักประกันสุขภาพแหงชาติเทศบาลตําบลอัมพวา 
โครงการ จํานวนเงิน ระยะเวลา เปาหมาย 

โครงการตรวจคัดกรองคนหา

ภาวะแทรกซอนทางตา/การไดยิน

สําหรับผูสูงอายุ/ผูปวยเร้ือรังหรือผู

ท่ีมีอาการสงสัย 

28,700 มกราคม-กันยายน 2561 เทศบาลอัมพวา 



มีการทํางานรวมกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ/ตําบล 

ปญหาสุขภาพของอําเภอ( ONE DISTRICT ONE PROJECT : ODOP ) 

การรวมกันแกไขปญหาสุขภาพของพ้ืนที่ตามบริบท  3 เรื่อง /อําเภอ 

- อุบัติเหตุ 

- สิ่งแวดลอม 

- ขยะ 



หมวด 3 

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 



DHF 

Unity  team 

Community 
participation 

Customer 
focus 

Appreciation 
and quality 

Resource 
sharing and 

human 
development 

Essential care 

การพัฒนาระบบสุขภาพตําบลการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

 ศสช.อัมพวา ตําบลอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ประชาคม  ภาคีเครือขาย 

แผลกลยุทธ 

กองทุนตําบล  

เวทีประชาคม/สื่อออนไลน/ทีมSRRT/

สอบสวน/ควบคุมโรค/การประเมิน

ลูกนํ้า/ 

พนสารเคมีเมื่อเกิดโรค 
 

 

การทํางานเปนทีมระดับตําบล 

best practice เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุม

วิชาการ 

ทีมSRRTคุณภาพ  

ควบคุมโรค (3-3-1) 

เฝาระวังลูกนํ้ายุงลาย 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ทีมSRRT ระดับอําเภอ / ตําบล นํ้ายาเคมี/

ทรายอะเบท/ 

เครื่องพนยุง/รถประชาสัมพันธ   

อบรมฟนความรูทีมควบคุมโรค 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ทีมจาก รพช.,สสอ.,รพ.สต.,อปท.,ชุมชน 

ประชุมช้ีแจง  , Empowerment 

คณะทํางานยอย , มีแผนตําบล/กองทุน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 



OTOP 

ไขเลือดออก 

Unity  team 

Customer 
focus 

Community 
participation 

Appreciation 
and quality 

Resource 
sharing and 

human 
developement 

Essential care 

กลุมปกติ  เสี่ยง ปวย 

เวทีประชาคม/สื่อออนไลน 

การประชาสัมพันธ 

การพูดคุยรายกลุม/รายบุคคล  

ประเมินความตองการ 
 

กองทุนตําบล  

SRM 

ภาคีเครือขาย 
 

รวมคิดรวมแกไขปญหาการทํางาน 

การใหคําปรึกษา  

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู   
 

วางแผน/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ/ 

สอนงาน/ระบบยา/lab/อบรม

ความรูใหมๆ 

อบรมความรู พัฒนาทักษะ อสม. 
 

คัดกรอง/ปรับเปลี่ยน/ 

ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค 

การคัดกรองภาวะแทรกซอน 

อบรมพัฒนาทักษะทีมงานอสม./CG 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 

ทีมจาก รพช.,สสอ.,รพ.สต.,อปท.,แผนท่ีฯ 

ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน    

มีแผนอําเภอ/กองทุน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 



พชอ. 

อุบัติเหต ุ

Unity  team 

Community 
participation 

Custumer 
focus 

Appreciation 
and quality 

Resource 
sharing and 

human 
developement 

Essential 
care 

นายอําเภอ/รพช.,สสอ.,รพ.สต.,อปท.,ผูนําชุมฃน 

รวมประชุมช้ีแจง  , 

จัดทําแผนอําเภอ/กองทุน/รพ.สต./อสม. 
 

กลุมองคกรชุมชน/ตัวแทน 

ภาคสวนตางๆ/นําเสนอขอคิดเห็น 

สาเหตุปญหา 

บันทึกและนําเสนอในเวทีตางๆ 
 

ปรับปรุง และปฏิบัติ 

อยางตอเน่ือง/บูรณาการ

รวมกัน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอเน่ือง 
 

รวมแรงรวมใจแกไขปญหา  

แบงปน เสียสละเวลา และสิ่งของ  

เพ่ือรวมกันแกไขปญหา 
 การทํางานเปนทีม สอนงาน 

ใหคําปรึกษา เสียสละ 
 

เสนอแนวทางแกภาคีเครือขาย) ตําบล

รวมคิด  และรวมกันแกไขปญหา 

(SRM) 
 



  รายบุคคล  (จํานวน) ภาพรวม   (รอยละ) 

 Happinometer Very Unhappy Unhappy Happy Very Happy Very Unhappy Unhappy Happy Very Happy 

  0.00-24.99 25.00-49.99 50.00-74.99 75.00-100 0.00-24.99 25.00-49.99 50.00-74.99 75.00-100 

  ไมมีความสุขอยางยิ่ง ไมมีความสุข มีความสุข มีความสุขอยางยิ่ง ไมมีความสุขอยางยิ่ง ไมมีความสุข มีความสุข มีความสุขอยางยิ่ง 

  Happy Body [สุขภาพดี]  1 1  1   45.00     

  Happy Relex [ผอนคลายดี]  1  1 1      35.00   

  Happy Heart [น้ําใจดี]     2 1     71.67   

  Happy Soul [จิตวิญาณด]ี   3 65.00   

  Happy Family [ครอบครัวด]ี  1 2 41.67   

  Happy Society [สังคมดี]   2 1 41.67   

  Happy Brain [ใฝรูดี]   1 2 50.00   

  Happy Money[สุขภาพเงินดี] 1 2 37.50   

  Happy Work Life [การงานดี]   2 1 51.88   

ภาพรวมทุกดาน 48.82 



การเสริมสรางความสุข และความผูกพัน ของบุคลากรที่มีตอองคกร 

รายการ แนวทางการเสริมสรางความสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร 

Happy Body [สุขภาพดี] 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร 

  2. ปลูกฝงเจาหนาที่ ใหทีแนวคิด Positive thinking 

Happy Soul [จิตวิญญาณดี] 1. ปลูกฝงความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 

  2. ฝกสมาธิในการทํางาน 

Happy Society [สังคมดี] 1. มีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน 

  2. มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ตอกัน 

  3. รวมแรงรวมใจชวยกันพัฒนาชุมชนใหมีชีวิตการเปนอยูที่ดีขึ้น 

Happy Brain [ใฝรูดี] 1. การคนควาหาความรูตามชองทางตางๆ ใหทันสมัย 

  2. อบรมพัฒนาความรูตามงานที่ไดรับผิดชอบ 

  3. มีการถายทอดความรูจากเจาหนาที่ในรพ.สต. ที่มีการอบรมงานนอกเหนือความรับผดิชอบ 

Happy Money[สุขภาพเงินดี] 1. วางแผนการใชเงิน ทําบัญชีครัวเรือน ปลูกฝงนิสัยอดออม ประหยัด รูจักใช วิธีเงิน ไมใชสุรุยสุราย 

  2. เพ่ิมรายไดจากอาชีพเสริม 

  3. ยึดหลักคําสอนการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 



พชอ. 

อุบัติเหต ุ

Unity  team 

Community 
participation 

Custumer 
focus 

Appreciation 
and quality 

Resource 
sharing and 

human 
developement 

Essential 
care 

นายอําเภอ/รพช.,สสอ.,รพ.สต.,อปท.,ผูนําชุมฃน 

รวมประชุมช้ีแจง  , 

จัดทําแผนอําเภอ/กองทุน/รพ.สต./อสม. 
 

กลุมองคกรชุมชน/ตัวแทน 

ภาคสวนตางๆ/นําเสนอขอคิดเห็น 

สาเหตุปญหา 

บันทึกและนําเสนอในเวทีตางๆ 
 

ปรับปรุง และปฏิบัติ 

อยางตอเน่ือง/บูรณาการ

รวมกัน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอเน่ือง 
 

รวมแรงรวมใจแกไขปญหา  

แบงปน เสียสละเวลา และสิ่งของ  

เพ่ือรวมกันแกไขปญหา 
 การทํางานเปนทีม สอนงาน 

ใหคําปรึกษา เสียสละ 
 

เสนอแนวทางแกภาคีเครือขาย) ตําบล

รวมคิด  และรวมกันแกไขปญหา 

(SRM) 
 



การบริการแพทยแผนไทย 



งานคุมครองผูบรโิภค 



หมวด5  

ผลลัพธ 



ตัวชี้วัดกระทรวง(จากHDC) 

ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย ผลงาน 

1.รอยละหญิงตั้งครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ(3/0) ≥ รอยละ60 รอยละ 0 

2.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย(15/15) ≥ รอยละ80 รอยละ 100 

3.รอยละผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคมุระดับน้าํตาลได(330/83) ≥ รอยละ40 รอยละ 25.15 

4.รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคมุความดันโลหิตได(764/119) ≥ รอยละ50 รอยละ 15.58 

5.รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ  ( Cavity free )(24/20) ≥ รอยละ56 รอยละ 83.33 

6.รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย ≥ รอยละ30 รอยละ 12.26 

7.รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ/หนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายมีอัตราการใชยา

ปฏิชีวนะในโรคอุจาระรวงเฉียบพลัน≤รอยละ20 

≤รอยละ20 รอยละ 12.50 

 



ปญหาอุปสรรค 
•1.บุคลากรมีจํากัด 

•2.สถานที่ยังไมเปนเอกเทศ 

 
 



ขอขอบคุณ 
• ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

• ผูบริหาร/ผูรวมงานของเทศบาลตําบลอัมพวา 

• ผูรวมงาน/จนท.ของโรงพยาบาลอัมพวา 

• จนท.คัพอัมพวาทุกทาน 

• อสม.เทศบาลตําบลอัมพวา/องคการตางๆ 

• ผูประเมินทุกทาน 
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