
นายแพทย์ประสิทธิชัย  มั่งจิตร
รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

PCU/NPCU ปชช.มีหมอประจ าตัว 3 คน การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข
การตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2566 



กรอบการหารือ

- นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ
- ผลการตรวจราชการ ปี 2565
- กรอบการด าเนินงานตรวจราชการ 66
- การตรวจราชการ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2565 
- แนวทางการตรวจราชการ ปี 66
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ผลการตรวจราชการ ระบบสุขภาพปฐมภมูิ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
(พชอ.)                                                                       

ประชาชนคนไทยมีหมอ
ประจ าตัว 3 คน

รพ.สต.ติดดาว

การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จ านวน 3,000 หน่วย

จ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่
ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสขุภาพปฐมภูมิ จ านวน 30,000,000 คน 

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 75 (สะสม) 

อ าเภอมีการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75

20,295,252 คน
(67.75%)

ผลงาน

3,191 แห่ง

30,000,000 
คน

หน่วยบริการ
3,000 แห่ง

ร้อยละ 75

เป้าหมาย

ร้อยละ 75 ร้อยละ 97

ร้อยละ 83.03



วิเคราะหส์ถานการณ์การด าเนินงาน “ระบบสุขภาพปฐมภูม”ิ

ปชช.มีหมอประจ าตัว 3 คนPCU/NPCUรพ.สต.ติดดาวการพัฒนาคุณภาพชีวิต

COVID-19
ทุกอ ำเภอ 100%

COVID-19
ทุกแห่ง 100%

COVID-19
ทุกทีม 100%

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็น
ประเทศที่มีความม่ันคงทางสุขภาพ 

(Global Health Security Index : GHS) 
อันดับที่ 5 ของโลก จาก 195 ประเทศ

เป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย

ผู้สูงอายุ 90%

อุบัติเหตุ 44%

ขยะ/สวล. 27%

อาหารปลอดภัย 20%

ยาเสพติด/ NCD 5%

(1) การคัดกรองเบาหวาน
(2) ANC 5 ครั้งตามเกณฑ์
(3) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ในเด็กอายุครบ 1 ปี

ก าหนด OTOP 1 ประเด็น
(พชต. 331/709 = 46%)

Self Care + HL ไม่ชัดเจน

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

IMC

ผู้ได้รับผลกระทบ
จาก COVID 19 

ทิศทางนโยบายการด าเนินงาน
ส่วนกลาง VS. พื้นที่

ไม่สอดคล้องกัน

ขาดการวัดผลลัพธ์
มิติเชิงคุณภาพ

Bottom Up Top down







การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จ านวน 3,500 หน่วย

จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน จ านวน 35,000,000 คน

อ าเภอมีการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 85

ตัวชี้วัด : ตรวจราชการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
(พชอ.)                                                                       

ประชาชนคนไทยมีหมอ
ประจ าตัว 3 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จากข้อมูลลงทะเบียน เก็บโดย สสป. 



Pain Point, ปัญหา, การพัฒนา ที่ทีมนิเทศจะช่วยด าเนนิการ

ประชาชนคนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน

❖ ประชาชน ได้รับทราบนโยบาย 3 หมอ         
❖ สามารถรู้ช่องทางการสื่อสาร/ติดต่อได/้สามารถให้ค าปรึกษา 
❖ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถทราบชื่อแพทย์และทีม
❖ ได้รับการดูแล และ ได้รับ HL
❖ 3 หมอ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ เครื่องมือ (App)และแนวทาง 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)

❖ มีแพทยเ์พียงพอ / แผนทดแทนคนเดิม / เพ่ิมเติมแพทย์ทีมใหม่
❖ มีแผนพัฒนาศักยภาพ และการเพิ่ม PCU/NPCU ปี 65
❖ มีการพัฒนาศักยภาพ PCU/NPCU

อบรมแพทย์ : หลักสูตร Basic Course / Short Course
อบรมสหวิชาชีพ

❖ ยกระดับคุณภาพบริการ โดยมีการประเมินตนเอง ตามคู่มือ เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562



Pain Point, ปัญหา, การพัฒนา ที่ทีมนิเทศจะช่วยด าเนนิการ (ต่อ)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
(พชอ.)                                                                       

❖ มีส่วนร่วม : 2 ประเด็น 
❖ ดูแลกลุ่มเปราะบาง 

(ผู้พิการ+ผู้สูงอายุ (ติดเตียง) IMC ผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID 19 )
❖ บูรณาการ งบประมาณ ทรัพยากร ความรู้ ข้อมูล
❖ พัฒนาคุณภาพ : UCCARE /พัฒนา keyman ในพชอ. /พัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลัง 
❖ มีการประชุมของคกก./คทง.แต่ละประเด็น อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ

คัดเลือกการด าเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เป็น Service Outcome อย่างน้อย 1 ประเด็น 
รวมทั้งต้องสอดคล้องกับประเด็น พชอ. ที่ก าหนด เพ่ือให้มีเกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบ

สุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 



แนวทางการตรวจราชการ ปี 66



การตรวจราชการ : ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

- หน่วยบริการปฐมภูมิ / รพ.สต. / สอน. มีการประเมินตนเอง โดยมีการประเมิน
ตนเอง ตามคู่มือ เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

- ส่วนกลางคัดเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนการท างานปฐมภูมิ 2 ตัว (โดยคัดเลือกจาก
ตัวชี้วัดที่มีอยู่)

- พื้นที่คัดเลือกตัวชี้วัดที่เป็น Service Outcome อย่างน้อย 1 ประเด็น 
(ปฐมภูมิ + พชอ.)

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ : ข้อมูลลงทะเบียน เก็บโดย สสป. 





แผนงาน/โครงการ
และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ

3 แผนงาน
13 โครงการ
24 ตัวชี้วัด



เป้าหมาย (Goal) : 

ผลลพัธ์ส าคญั (result) : 1.1 จ  ำนวนกำรจดัตั้งหน่วยปฐมภูมิ (ขอ้15)
1.2 จ  ำนวนประชำชนมีหมอประจ ำตวั 3คน (ขอ้17)

กลยุทธ์/
มาตรการหลกั

เพิม่จ านวนแพทย์อายุรศาสตร์/เวชศาสตร์ครอบครัว
Short course 2×2

3 หมอ PREMIUM SHOW ROOM

กจิกรรมส าคญั อบรมหลกัสูตร 2×2 (แพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัว) เยีย่มบำ้นในกลุ่มเปรำะบำง S-service mind = อบรม (HR)
H-holistic care = อบรม (แพทย ์FM)
O-operate with technology = Application และ Device ท่ีเช่ือมโยง
ฐำนขอ้มูล
W-wow = EMS มำตรฐำนกำรพฒันำ

จุดเน้นโซนชบาแดง
1.ความครอบคลุมของการมีหมอประจ าตวั 3 คน

ตวัช้ีวดั
1.1 ร้อยละการจัดตั้งหน่วยปฐมภูมิ 

2566 2567 2568 2569 2570

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100



SHOW ROOM

1. S-Service mind :การให้บริการที่ดมีีคุณภาพ และใส่ใจในการบริการผู้มารับบริการ
กำรมีจิตใจในกำรใหบ้ริกำรท่ีดี หรือค ำวำ่ “Service Mind” กำรท่ีจะท ำใหค้นมีจิตใจในกำรใหบ้ริกำรตอ้งน ำเอำค ำวำ่ “Service” และ “Mind” แยกควำมหมำยออกเป็นตวัอกัษร
ไดด้งัน้ี
S = Smile แปลวำ่ ยิม้แยม้
E = enthusiasm แปลวำ่ ควำมกระตือรือร้น
R = rapidness แปลวำ่ ควำมรวดเร็ว ครบถว้น มีคุณภำพ
V = value แปลวำ่ มีคุณค่ำ
I = impression ควำมประทบัใจ
C = courtesy แปลวำ่ มีควำมสุภำพอ่อนโยน
E = endurance (อ่ำนวำ่ เอนดูเ้รน) แปลวำ่ ควำมอดทน เกบ็อำรมณ์
ส ำหรับค ำวำ่ “Mind” กไ็ดใ้หค้วำมหมำยไวด้งัน้ี
M = make believe แปลวำ่ มีควำมเช่ือ
I = insist แปลวำ่ ยนืยนั/ยอมรับ
N = necessitate แปลวำ่ กำรใหค้วำมส ำคญั
D = devote แปลวำ่ อุทิศตน



หลกัการบริการเป็นเลศิ
1. ยิม้แยม้แจ่มใส
2. เตม็ใจบริกำร
3. ท ำงำนฉบัไว
4. ปรำศรัยไพเรำะ
5. เหมำะสมโอกำส
6. ไม่ขำดน ้ำใจ
ลกัษณะที่ดขีองผู้ให้บริการ
1. แต่งกำยสะอำดเรียบร้อย
2. พูดจำไพเรำะอ่อนหวำน
3. ท ำตนเป็นคนสุภำพสง่ำผำ่เผย
4. ยิม้อยูเ่สมอ ทั้งใบหนำ้ ดวงตำ ริมฝีปำก
5. หลีกเล่ียงค ำกล่ำวปฏิเสธ ขณะเดียวกนัหลีกเล่ียงกำรรับค ำท่ียงัไม่แน่ใจ
6. แสดงใหป้รำกฏวำ่เตม็ใจบริกำร
7. หลีกเล่ียงกำรโตแ้ยง้ฉุนเฉียว ใส่อำรมณ์ต่อผูม้ำติดต่อ
8. ยกใหป้ระชำชนเป็นผูช้นะอยูเ่สมอ
9. มองคนในทำงท่ีดีไม่ดูถูกคน
10. พฒันำปรับปรุงตวัเองอยูเ่สมอทั้งบุคลิก กำรพูดและควำมรู้
11. หลีกเล่ียงกำรพูดมำก เป็นนกัฟังท่ีดี
12. แสดงใหป้รำกฏชดัสนใจผูม้ำติดต่ออยำ่งจริงจงั
13. ยกยอ่งผูม้ำติดต่อ



SHOW ROOM

2. H-Holistic care คือ กำรดูแลผูรั้บบริกำรแบบมองใหค้รบทุกดำ้นของควำมเป็นมนุษย ์ไม่แยกส่วน ใหก้ำรดูแลโดยค ำนึงถึงองคป์ระกอบในร่ำงกำย ไดแ้ก่ ร่ำงกำย จิตใจ
สังคม และจิตวญิญำณ ไม่ไดพ้ิจำรณำเฉพำะโรคท่ีเป็นหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำงกำย



เป้าหมาย (Goal) : 

ผลลพัธ์ส าคญั (result) : ผู้ป่วย STROKE/STEMI เข้าถงึห้องฉุกเฉินภายใน 60 นาที

กลยุทธ์/
มาตรการหลกั

เพิม่ศักยภาพหมอคนที ่1 และ 2 สร้างช่องทางการปรึกษา/ส่ือสาร ทีเ่ข้าถึงได้

กจิกรรมส าคญั จดัอบรมในประเดน็ NCD,STROKE,STEMI
(หมอคนท่ี 1 และ2 ใน สบส.+สสจ.)

อบรมระบบ Telemedicine ระหวำ่ง 3หมอ และService Plan

จุดเน้นโซนชบาแดง
2.การท างานเช่ือมโยงระหว่างระบบปฐมภูมิกบั Service Plan (NCD,STROKE,STEMI)

ตวัช้ีวดั
ร้อยละผู้ป่วย STROKE/STEMI เข้าถึงห้องฉุกเฉินภายใน 60 นาที

2566 2567 2568 2569 2570

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70


