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3.13 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐม
ภูมิ 

ประเด็น 

 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการ
ดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
  จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
โดยรับการประกาศขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ซึ่งมีแพทย์ที่ได้รับ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว หรือ แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้
ความเห็นชอบ 1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภู มิ Basic Course of Family 
Medicine for Primary Care Doctor 2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์
ปฏิบัติงานในคลินิก หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 และมีคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ หน่วยบริการ
ดังกล่าวมี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงผู ้ซึ ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื ่อเป็นผู ้สนับสนุน  
การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อสม. หมอประจำบ้าน ประธาน 
อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับ และมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) โดยได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม.  
หมอประจำบ้าน ที ่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์แล ะ
สาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคล ในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ (1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม 
แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การ
ปลูกถ่ายอวัยวะ และการ ผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่ งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ (2) บริการสุขภาพ
ตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การ
ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วย
บริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การ บริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณี
การปฐมพยาบาลและ การดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน (3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชี วิต (4) การดูแล
สุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผน



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 254 

ไทย หรือการแพทย์ทางเลือก (5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชี
รายชื่อ ตลอดจน คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบ การส่งต่อ 
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะ
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ (7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายใน
การ ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. กำหนดหรือทบทวนเป้าหมายการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย 

บริการสุขภาพปฐมภูมิในอำเภอของตนเอง และมีแผนการดำเนินการของเครือข่ายทุกอำเภอ 
2. มีแผน กำหนดแพทย์ลงหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใน 

อำเภอให้ครอบคลุมพื้นที่ตามแผนเป้าหมาย  
3.  ส่งแพทย์อบรมเวชศาตร์ครอบครัว ช่วงเดือนไตรมาสที่ 2  
4.  มีการเฝ้าระวังผลการดำเนินการตามแผนงาน 
5.  ติดตามการประกาศผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ 

สุขภาพปฐมภูมิในพื้นที ่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ร้อยละ 40 
ระดับการประเมิน ประเมินเป็นร้อยละ หลังจาการดำเนินการ 

< ร้อยละ  30 ได้ 1 คะแนน 
ร้อยละ 30-39 ได้ 2 คะแนน 
ร้อยละ 40-49 ได้ 3 คะแนน 
ร้อยละ 50-59 ได้ 4 คะแนน 
> ร้อยละ 60 ได้ 5 คะแนน 

 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU และ
ประกาศการขึ้นทะเบียน 
ตาม พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCUประกาศ
การขึ้นทะเบียน ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.2562 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCUประกาศ
การขึ้นทะเบียน ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.2562 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCUประกาศ
การขึ้นทะเบียน ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.2562 
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ผลการดำเนินงาน 
จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ  

ปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยมี หมอคนที่ 1 อสม.หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และหมอคนที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ ครอบครัวหรือ 
แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ 1. 
หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine for Primary 
Care Doctor 2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก หมอ
ครอบครัว” พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการสุขภาพ ฯ ดังกล่าว ได้ประกาศขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 จังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินการครอบคลุม
ประชากร 258,612 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 523,077 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44 โดยพบว่า อำเภอ
เมืองพัทลุง ครอบคลุมประชากรสูงสุด จำนวน 98,308 คน จากประชากร 120,900 คน คิดเป็นร้อยละ 81.31 
อำเภอควนขนุน ครอบคลุม 66,028 คน จากประชากร 83,507 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07 อำเภอป่าพะยอม 
ครอบคลุม 18,421 คน จากประชากร 35,897 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 อำเภอเขาชัยสน ครอบคลุม 22,742 
คน จากประชากร 44,912 คน คิดเป็นร้อยละ 50.64 อำเภอปากพะยูน ครอบคลุม 21,888 คน จากประชากร 
50,798 คน คิดเป็นร้อยละ 43.09 อำเภอศรีนครินทร์ ครอบคลุม 10,458 คน จากประชากร 26,922 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.85 อำเภอบางแก้ว ครอบคลุม 8,729 คน จากประชากร 26,427 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
อำเภอศรีบรรพต ครอบคลุม 5,232 คน จากประชากร 17 ,984 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 อำเภอกงหรา 
ครอบคลุม 6,806 คน จากประชากร 36,620 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59 อำเภอตะโหมด และอำเภอป่าบอน ยัง
ไม่มีหน่วยบริการที่ได้รับการเปิดและประกาศขึ้นทะเบียน  อยู่ระหว่างการรอแพทย์อบรมจบหลักสูตรและ
ประกาศขึ้นทะเบียนตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี พ.ศ.2562 
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ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั ที่ 20 
ตัวชี้วัด : 20 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการ

ดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ์ปี 2564 
(ผ่านร้อยละ 40) 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ 258,612 คน  
ร้อยละ 49.44 
(ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 40) 

  

เมืองพัทลุง (12) 120,900 98,308 81.31 
   กงหรา (5) 36,620 6,806 18.59 

เขต 12 เขาชัยสน (5) 44,912 22,742 50.64 
   ตะโหมด (3) 31,382  0  0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน (9) 83,507  66,028 79.07 
91,930 

คน 
ร้อยละ
17.57 

120,695 
คน  

ร้อยละ 
23.07 

210,629 
คน  

ร้อยละ 
40.27 

ปากพะยูน (5) 50,798  21,888 43.09 
ศรีบรรพต (2) 17,984 5,232 29.09 

หมายเหตุ  
พรบ.เริ่มปี พ.ศ. 2562 
พ.ศ.2564 มีการปรับฐานข้อมูล
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
523,077 คน จาก HDC 21 
ก.ค. 2563 

ป่าบอน (6) 47,728 0 0 
บางแก้ว (3) 26,427 8,729 33.33 
ป่าพะยอม (4) 35,897 18,421 51.32 
ศรีนครินทร์ (3) 26,922 คน 10,458 38.85 

รวม (57) 523,077 258,612 49.44 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการทบทวนแผนของเครือข่าย 11 อำเภอ เพื่อทบทวนการจัดตั้งหน่วยหน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และเตรียมความพร้อมกำหนดแพทย์อบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ
ครอบครัว บรรจุให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทัน
ตามช่วงระยะเวลาในการอบรม 

3. การติดตามการอบรม การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน ให้เกิดความรวดเร็ว สามารถแก้ไข
จัดการให้เป็นไปตามระบบเวลาที่วางไว้ของเขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 257 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กำหนดไตรมาสที่ 1 คืนข้อมูลผลการดำเนินงานสู่เครือข่าย 11 อำเภอ ไตรมาสที่ 2 ประชุม

เครือข่าย 11 อำเภอ เพื่อทบทวนแผนการจัดตั้งจัดตั้งหน่วยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ พร้อมให้เครือข่ายทบทวนและเชิญชวนแพทย์อบรมและกำหนดรายชื่อ/ใบสมัครแพทย์อบรมเวช
ศาสตร์ครอบครัว ตามประกาศหลักสูตรของกระทรวงหรือเขตสุขภาพ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ติดตามการ
อบรม บันทึกข้อมูลระบบรายงาน ไตรมาสที่ 4 ติดตามการประกาศผลการดำเนินงานและการขึ้นทะเบียนและ
คืนข้อมูลสู่เครือข่าย เพื่อวางแผนเพิ่มความครอบคลุมในปีงบประมาณถัดไป สร้างแรงจูงใจ อำเภอที่มีความ
ครอบคลุม ร้อยละ 100 มีรางวัลต้นแบบ 3 หมอ ให้มีคุณภาพต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

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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