
นพ. ประสิทธิชัย  มั่งจิตร
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ

21 ธันวำคม 2563

ทิศทำงกำรขับเคลื่อนระบบสุขภำพปฐมภูมิ





ระบบสุขภำพปฐมภูมิ
ภำยใต้ พรบ.ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ปี 2556

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2557

ปี 2561

ระบบสุขภำพอ ำเภอ รพ.สต.ติดดำว
(พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน)

คลินิกหมอครอบครัว
(บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

ด้วยหลักเวชศำสตร์ครอบครัว)

ทีมหมอครอบครัว

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรวี่ำด้วย
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

บูรณำกำร



ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 30 เมษำยน 2562

มีผลใช้บังคับ 29 กรกฎำคม 2562
หมวด 1 คณะกรรมกำรระบบสุขภำพปฐมภูมิ (มำตรำ 5 - 14)

หมวด 2 กำรจัดบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ (มำตรำ 15 – 23)

หมวด 3 กำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำน (ม. 24 - 29)

หมวด 4 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบปฐมภูมิ (ม.30 - 32)

หมวด 5 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (ม. 33 - 36)

หมวด 6 บทก ำหนดโทษ (ม. 37 - 40)

บทเฉพำะกำล (ม. 41 – 43)

ประกำศก ำหนด จ ำนวน 34 ฉบับ



กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญภำยใต้ กลไก พรบ.ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ระบบลงทะเบียน 
(Registration)

แพทย์ คู่ ประชำชน
(1 : 10,000)

กำรผลิตและพัฒนำวิชำชีพ
ในระดับปฐมภูมิ 

: แผนและอัตรำก ำลัง

ข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพ
ที่เชื่อมโยงกลับหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

(Centralized Electronic 
Health Record)

กลไกกำรจ่ำยเงิน
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ

(Allocation & 
Unit Cost) กำรมีส่วนร่วมของ

ภำคีเครือข่ำยในระดับพื้นที่
(Community Participation)











มำตรำ 18

มำตรำ 21

มำตรำ 10(4), 14(7), 22
มำตรำ 16, 17

มำตรำ 30



การบริการเฉพาะทาง

ความคาดหวังของ
ผู้รับและผู้ให้บริการ

ผู้สูงอายุ

ผลกระทบเทคโนโลยี

การวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก าลังคน

ทันตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ

คัดกรองมะเร็ง

ชาติพันธุ์ต่าง ๆ

สุขภาพจิต

แอลกอฮอล์
บุหรี่

หน่วยบริการปฐมภูมิ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

แพทย์ FM

สร้างภูมิคุ้มกัน

อาหาร

ชนบท,พ้ืนที่ห่างไกลสังคม

ผลกระทบต่อสุขภาพของ
บุคคลและการสนับสนุน
ด้านการดูแลสุขภาพ

ระบบสุขภาพของประเทศไทย
Thailand’s Health System

ยาเสพติดออกก าลังกาย

เศรษฐกิจ

ครอบครัว,ชุมชน

การดูแลในชุมชนศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ

ระดับบริการตติยภูมิ 
ระดับทุติยภูมิ รัฐ/เอกชน

ยาและเวชภัณฑ์ เครือข่าย รพ.ชุมชน

สหสาขาวิชาชีพ

การศึกษา

Primary care

การรักษา /ฟื้นฟู

ส่งเสริม / ป้องกันโรค

ปัจจัยตัวก าหนดสุขภาพ

เทคโนโลยีการแพทย์

โรคอุบัติใหม่โรคเรื้อรัง

Hospital care

PCU / NPCU

ดัดแปลงจำก Department of Health, Australian Government (2017)

พชอ



ส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข

(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564 – 2565)

Holistic approach 
กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ 

Collaboration & Community participation
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 

Self-care for sustainability
ควำมย่ังยืนในกำรดูแลสุขภำพ 

P

H

C

S

People-centered care &
Integrated health service 
กำรจัดบริกำรแบบบูรณำกำรโดยยึดประชำชน
เป็นศูนย์กลำงและมุ่งเน้นคุณค่ำ 

(ร่ำง) แผนพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ 10 ปี



5

1
ยุทธศำสตร์: เพิ่มศักยภำพบริกำรสุขภำพ
ปฐมภูมิทุกรูปแบบที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์
เวชศำสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริกำร
สุขภำพปฐมภูมิให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ (6 กลยุทธ์)

2

ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
กำรวิจัย และนวัตกรรมระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิ  (5 กลยุทธ์)

ยุทธศำสตร์:พัฒนำกลไกและกระบวนกำร
สร้ำงหลักธรรมำภบิำลในกำรอภิบำล
ระบบสุขภำพปฐมภูมิ (3 กลยุทธ์)

ยุทธศำสตร์:เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีเครือข่ำยและชุมชนในกำรจัดกำร
สุขภำพ (3 กลยุทธ์)

5 ยุทธศำสตร์ 
( 20 กลยุทธ์ )

3

4

ยุทธศำสตร์พัฒนำและสร้ำงกลไกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรแพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ  (3 กลยุทธ์)



ระบบสุขภำพปฐมภูมิ (Primary care)

-ODOP 2 ประเด็นทุกอ ำเภอ(878)
-ดูแลกลุ่มเปรำะบำง 10 ล้ำนคน
-บูรณำกำร งบประมำณ ทรัพยำกร  
-พชอ.คุณภำพ UCCARE 75%

-ดูแลประชำชน 25 ล้ำนคน 
-PCU/NPCU 2500 หน่วย
-ให้ค ำปรึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
-ดูแลกลุ่มพ่ึงพิง

ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพ 5 ดำว 75%

คนไทยทุกครอบครัว
มีหมอประจ ำตัว 3 คน

พชอ./พชข.PCU/NPCU รพ.สต.ติดดำว

พระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรวี่ำด้วยกำรพฒันำคณุภำพชีวิตระดับพืน้ที่ พ.ศ. 2561

1.อสม.เป็นหมอประจ ำบ้ำน
2.หมอสำธำรณสุข
3.หมอครอบครัว



แนวทำงกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ ปี 2564

ตัวชี้วัด



3 หมอ

หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)

กำรจัดตั้งหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหนว่ยบริกำรปฐมภูมิ 
ตำมพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จ ำนวน 2,500 หน่วย 

ประชำชนที่มีรำยชื่ออยู่ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิได้รับกำรดูแล 
โดยมี อสม. หมอประจ ำบ้ำน คณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ และแพทย์เวชศำสตรค์รอบครัวหรอืแพทย์ที่
ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 25,000,000 คน 



Primary Care Unit (PCU) Network of Primary Care Units (NPCU) 



ตัวอย่ำงกำรขึ้นทะเบียนหนว่ยบริกำร

หน่วยบริกำรปฐมภูมิ เครือข่ำยหน่วยบรกิำรปฐมภูมิ 

- รพ.สต.ขนำดใหญ่ (L)
- โรงพยำบำลชุมชน ขนำดเล็ก (F3,2)
- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำล กทม
- โรงพยำบำลเอกชน



รพ.สต.ขนำด
เล็ก กลำง (S, M)

คลินิกเอกชน
คลินิกทันตกรรม

ร้ำนขำยยำ



มีประชำกรรับผิดชอบ 
8,000 – 12,000 คน

เพื่อ share 
ทรัพยำกร



• รวบรวมรายชื่อแพทย์/เจ้าหน้าที่ สธ.

• ลงทะเบียนแพทย/์เจ้าหน้าที่ สธ. 

• จับคู่แพทย์/เจ้าหน้าที่ สธ. กับประชาชน

• สร้าง Account ในระบบ Telehealth

• อบรมให้กับแพทย/์เจ้าหน้าที่ สธ./อสม. 

• อบรมสอนการใช้งานประชาชน

กำรด ำเนินงำน “App คุยกับหมอ”

ด ำเนินกำรโดย

ขั้นตอน

คุยกับหมอ ปี63 พื้นที่ทดลอง

ระยะที่ 1
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ระยะที่ 2
1 มค. 64

ระยะที่ 2
1 กพ. 64

ก ำแพงเพชร 2 ทีม

ปี64 ขยำยผล
สระบุรี 26 ทีม

ก ำแพงเพชร 35 ทีม

เขตสุขภำพที่ 4 
อีก 7 จังหวัด

ทั่วประเทศ



เกณฑ์ผลลัพธ์คุณภำพบริกำร ส ำหรับกำรบริกำรระดับปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ปีงบประมำณ 2564

ในปีงบประมาณ 2564 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องจัดบริการให้ได้
ตามเกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มเป้ำหมำย/กลุ่มเสี่ยง ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ ครั้งแรก 
ภายใน 12 สัปดาห์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. กลุ่มเด็ก อายุครบ 1 ปี ความครบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

3. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน)

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1C ครั้งสุดท้าย 
< 7mg%

มากกว่าร้อยละ 50




