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3.12 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อยกระดับการบริการปฐมภูมิ  

ประเด็น 

การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อยกระดับการบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 กำหนดประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์อบรมเวชศาสตร์ครอบครัว
จากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบ หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบคัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ  Basic 
Course of Family Medicine for Primary Care Doctor หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั ้น “เวชศาสตร์
ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ.2562 โดยได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็น
บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่ งมีขอบเขต1) บริการ
สุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชา
เฉพาะที่ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 หน่วยบริการปฐมภูมิ และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายถึง  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
จากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบ1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบคัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ  Basic 
Course of Family Medicine for Primary Care Doctor หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั ้น “เวชศาสตร์
ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ.2562 คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิและให้หมายความถึงผู้ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว  

บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชี
รายช่ือ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 

(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิค
หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่ง
สามารถฉีดยาชาเฉพาะที ่

(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การ 
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ควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการ
บริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการผู้ป่วยใน การคลอด และการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นจากภาวะฉุกเฉิน 

(3) การบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัย
ทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต 

(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 

(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อตลอดจน คำนำ
แนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ 

(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ 

(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การทบทวนประชากรในพื้นที่ละจัดทำแผนการจัดต้ัง PCU/NPCU ให้ครอบคลุมพืน้ที ่
2. การจัดทำแผนการอบรมพัฒนาทีมสหวิชาชีพ  PCU/NPCU 

  3. การจัดทำแผนการอบรมแพทยแ์ละการขึน้ทะเบียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวโดยมีการกำหนดให้มีแพทย์ 
เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์อบรมเวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนครอบคลุมพื ้นที ่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีการจัดเวทีประชุมร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เพื่อทบทวนแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 กำหนดเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 33 การบริหารจัดการดังนี ้

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 33 ร้อยละ 44 ร้อยละ….. 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 249 

เกณฑ์การประเมิน และให้คะแนน 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- มีแผนงาน/
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ
เปิด PCU/ 
NPCU 

- มีข้อ 1 และการจัด
ทีมสหวิชาชีพการ
จัดบริการประชาชน
ตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว เดือนละ 1 
ครั้ง/หน่วยบริการ 

- มีข้อ 1 และมี
แผนการจัด บริการ
ประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครัว เดือนละ 
2 ครั้ง/หน่วยบริการ 

มีข้อ 1  และมี
แผนการจัดบรกิาร
ประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครัว เดือนละ 
3 ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1 และมี
แผนการจัดบรกิาร
ประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครวั เดือนละ 
4 ครั้ง/หน่วย
บริการ 

ผลการดำเนินงาน 

จังหวัดพัทลุงมีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 33) คือ ได้ร้อยละ 45.61 มีอำเภอ 3 อำเภอ ที่ไม่ยัง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ อำเภอกงหรา ได้ร้อยละ 20 อำเภอตะโหมดและอำเภอป่าบอน รายงานเป็น 0  
โดยทั้ง 3 อำเภอ มีแผนและมีการจัดส่งแพทย์อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว โดยอำเภอกงหราส่งแพทย์
อบรม จำนวน 1 คน อำเภอตะโหมด ส่งแพทย์อบรม จำนวน 2 คน และอำเภอป่าบอน ส่งแพทย์อบรม จำนวน 
2 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้มีการเลื่อนกำหนดอบรมและสอบ ทำให้แพทย์อบรมและจบไม่ทันรอบ
ประกาศของกระทรวง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะจบและประกาศขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ในไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูม ิ 
2. มีแผนงาน/โครงการเตรียม
ทีมสหวิชาชีพ/วางแผนการส่ง
แพทย์อบรมหลักสูตรเสช
ศาสตร์ครอบครัว 
3. มีการขึ้นทะเบียน PCU/ 
NPCU ครั้งที่ 1 และทะเบียน
หมอประจำตัว 3 คน 
4. มีบริการตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

1. มีแผนการจดัตั้ง 
PCU/ NPCU 
2. มีแผนการลง
ปฏิบัติงานและการ
อบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสห
วิชาชีพ 
3. มีกำหนดทมีสห
วิชาชีพตามแผนการ
จัดตั้ง PCU/ NPCU 
4. มีจัดบริการตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว 

1. มีการอบรมแพทย์
หลักสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสห
วิชาชีพ 
2. มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/ NPCU ครั้งที่ 
2 และทะเบียนหมอ
ประจำตัว 3 คน 
3. มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

1. มีการเยี่ยมเสริมพลัง
การดำเนินงานและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
2. มีการติดตามผลการ
ประกาศขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ/ เครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิประจำปี พ.ศ.
2564 
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พ.ศ.2565 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ อำเภอกงหรา รอประกาศจบ 1 คน นางสาวสิมิลัน บรรจงการ เครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านคู ดูแลประชาชน 8,122 คน อำเภอเขาชัยสน รอประกาศจบ 1 คน        
นส.วริศรา กังวานธรรม เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านไสนายขัน ดูแลประชาชน 8,494 คน  
อำเภอตะโหมด รอประกาศจบ 2 คน นายดารินทรา คงเกต เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้าน       
ตะโหมด ดูแลประชาชน 9,538 คน นายวิชัย สว่างวัน เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านพรุนายขาว 
ดูแลประชาชน 8,666 คน อำเภอป่าบอน รอประกาศจบ 2 คน นางสาวกมลนัทธ์ เส้งนุ่ม หน่วยบริการปฐมภูมิ 
รพ.สต.บ้านหนองธง ดูแลประชาชน 10,209 คน นางสาวณฐกานต์ อัมพรพิริยกุล เครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดูแลประชาชน 7,094 คน อำเภอควนขนุน รอประกาศจบ 
1 คน นางสาววัชรียา ปาระกุล เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. แพรกหา ดูแลประชาชน 8,791 คน  
อำเภอศรีบรรพต รอประกาศจบ 1 คน นางสาววัชรียา ปาระกุล เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. เขาปู่ 
ดูแลประชาชน 12,752 คน อำเภอป่าพะยอม รอประกาศจบ 2 คน นายอดิเทพ ศรีเพชรทอง เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ รพ.สต.ในนิคมฯ บ้านลานข่อย ดูแลประชาชน 8,679 คน (ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว/ แก้ไข
แพทย์) นางสาววิศัลยา จำนงค์ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ดูแลประชาชน 8,797 คน 
และอำเภอศรีนครินทร์  รอประกาศจบ 1 คน นายตวงปรรณ จีนลอย เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.
บ้านลำกะ ดูแลประชาชน 8,935 คน รวมจำนวนแพทย์ 11 คน คาดการณ์เปิดและประกาศ 10 แห่ง ประกาศ
แก้ไข 1 แห่ง ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2565 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ที่ 19 
ตัวชี ้ว ัด : 19. จำนวนการจัดตั ้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบญัญัติระบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 26 แห่ง 

46.61% 
(ผ่าน
เกณฑ ์
ร้อยละ 

33) 

เมืองพัทลุง 12 9 75.00 
   กงหรา 5 1 20.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 2 40.00 
   ตะโหมด 3 0 0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 9 7 77.78 
9 แห่ง 

15.79% 
13 แห่ง 
22.81% 

21 แห่ง 
36.84% 

ปากพะยูน 5 2 40.00 
ศรีบรรพต 2 1 50.00 

 ป่าบอน 6 0 0.00 
บางแก้ว 3 1 33.33 

ป่าพะยอม 4 2 50.00 
ศรีนครินทร ์ 3 1 33.33 

รวม 57 26 45.61 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. มีข้อจำกัดเรื่องอัตรากำลังแพทย์ ในบางโรงพยาบาล 
2. การเปลี่ยนแปลง แก้ไขแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำทีม เมื่อมีการโยกย้ายต้องจัดสรรแพทย์อื่นแทน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. วางแผนทบทวนการจัดตั้งหน่วยบริการและจัดทำแผนการส่งแพทย์อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัวให้ครอบคลุมพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

2. การสนับสนุนงบประมาณเสมอภาคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.  

3. มีแผนและกำหนดการพร้อมมีระยะเวลาแจ้งแผนการอบรมล่วงหน้าที่ชัดเจนเพ่ือการวางแผนอบรม 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 

 
 
ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา คงสุด 

      ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
      กลุ่มงาน     พฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
      โทรศัพท์     096 8479 765 
      e-mail       Junyakong@gmail.com 

วัน/เดือน/ปี  16 พฤศจิกายน 2564 
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