
แนวทางการนิเทศงาน 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 

นายแพทย์บัณฑิต  ดวงดี 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วย

บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและ

คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

30,000,000 
( ร้อยละ 50 ) 

3,588,192 
ร้อยละ 65 

3,371,067 
ร้อยละ 61.07 

การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

จำนวน 3,000 
หน่วย 

344 หน่วย 
ร้อยละ 65 

314 หน่วย 
ร้อยละ 59.36 

อำเภอมีการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
(ดูแลกลุ่มเปราะบาง) 

ร้อยละ 75 
85 อำเภอ
ร้อยละ 80 

77 อำเภอ 
ร้อยละ 74.77 

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรพ.สต. 
ติดดาว 

ร้อยละ 75 
( สะสม ) 

935 แห่ง 
ร้อยละ 85 

( สะสม ) 

879 แห่ง 
ร้อยละ 79.98 
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ประชาชนคนไทยมี 

หมอประจำตัว 3 คน 

หน่วยบริการปฐมภูม ิPCC 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ NPCC 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

 พชอ. 

รพ.สต.ติดดาว 

ประเด็นการตรวจราชการ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 
เป้าประเทศ  เป้าเขต  ผลงานปี 2564 



กลุ่มเป้าหมาย  เครื่องมือและกลไก  ระบบรายงาน 

กลุ่มเปราะบาง ร้อยละ 80  v  3  หมอ 

    ร้อยละ 70 (3,864,207 คน )     

v  PCU / NPCU 

   ร้อยละ 65  ( 344 ทีม ) 

v  พชอ.คุณภาพ 

    ร้อยละ 75 ( 77 อำเภอ ) 

v  รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

    ร้อยละ 85 ( 935 แห่ง )               

v  3 หมอ : กรม สบส. ( excel ) 

v  PCU / NPCU รายงานการขึ้นทะเบียน รายไตรมาส 

v  พชอ. รายงานตาม UCCARE 

v  รพ.สต.ติดดาว รายงาน GIS.health / PCU 

v  สสป. ดึง ข้อมูล จาก HDC 

v  แบบรายงานเก็บข้อมูลของเขต  

v  กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง 

      ผู้สูงอายุ 

      คนพิการ 

v  IMC 

v  ประชาชนที่ได้รับผลก

ระทบจาก 

      COVID ( ผู้ติดเชื้อ )    

ประเด็นการตรวจราชการ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 



 กำลังคนที่ 
เหมาะสมและ

เพียงพอ 

•  ตามขนาดประชากร และ ภาระงาน (FTE ที่มีไม่สอดคล้องกับ
บริบท) 

•  การบริหารคนในภาพเครือข่าย หมุนเวียนบุคลากรในเครือข่าย 
NPCU  

การปรับเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสม 

•  เพิ่มช่องทางให้แพทย์ศึกษาต่อ 
•  การสร้างแรงจูงใจ ให้อยู่ในระบบ ค่าตอบแทน (ตามการให้บริการ) 

การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

•  ศูนย์เรียนรู ้เป็น HRD เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทย์ และ สหสาขา) 
มีหลักสูตรพัฒนา ประสานกับ CHRO เขต 

การเพิ่มศักยภาพของสหสาขา 

ประเด็นการพัฒนาป ี2565 



ลดภาระงาน    
ที่ไม่จำเป็น 

•  ความไม่เชื่อมโยงของระบบ (Hospital <-> รพ.สต.) 

•  โปรแกรมเก็บข้อมูลมากเกินไป ซ้ำซ้อน 

ระบบข้อมูล 

•  ระบบงานพัสด ุจัดซื้อจ้าง บัญชี การเงิน (รวมศูนย์) 
•  ระบบการจัดสรร และ รายงานตรวจสอบ (Zero stock or On 

Shelf ) 

•  ระบบ Logistics support 

•  ได้คุณภาพ ผ่านมาตรฐาน  

การบริหารทรัพยากร ยา และ เวชภัณฑ ์

ประเด็นการพัฒนาป ี2565 



 ระบบบริการ 
(New 

service) 

•  ทุรกันดาร à การพัฒนา สสช. (น่าน แม่ฮ่องสอน) 
Competency / Support service 

•  เมือง/กึ่งเมือง à PCU/NPCU จัดบริการรูปของเครือข่าย , ใน
เมืองควรจัดบริการให้ครอบคลุม (ลดแออัด) 

เพิ่มการเข้าถึง 

•  กำหนดประเด็นขับเคลื่อนอย่างน้อย 1 ประเด็น (Bฺig Rock 2,3 
หรือ Area base)  

•  ส่งเสริม ป้องกัน (ลดป่วย) 
•  เชื่องโยงประเด็นขับเคลื่อนใน พชอ/พชต ใช้ทรัพยากรร่วม
จากทุกภาคส่วน เช่น กองทุนตำบล 

•  รักษา ฟื้นฟ ู(Good control , ลด Complication) 

เพิ่มคุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาป ี2565 



ถ่ายโอน 
รพ.สต. 

•  ออกแบบเชื่อมโยง การให้บริการ การส่งต่อ ข้อมูล กับโรงพยาบาล
แม่ข่าย 

•  รูปแบบการสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ (ช่วงแรก) 
•  การจัดสรรเงิน การเรียกเก็บค่าบริการ 
•  บุคคลากรที่ไม่ประสงค์โอนถ่าย 

ระบบบริการ และ สนับสนุน 

•  หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่นอกสังกัด สธ. ควรมีการกำกับติดตาม 
มาตรฐานการให้บริการ โดยอาศัย คกก.ปฐมภูม ิจว. ตามอำนาจใน 
พรบ.ปฐมภูมิ 2562 

การกำกับติดตาม 

ประเด็นการพัฒนาป ี2565 



PCU/
NPCU  เมือง  กึ่งเมือง  ชนบท 

STAFF 

•  Full time  
•  Full team (งาน
เวชกรรม) 

•  วิชาการและการ
ปฏิบัติ เป็นพี่เลี้ยง
ให้กับระดับอื่นๆ 

•  แพทย์ อาทิตย์ละ 
1-2 ครั้ง 

•  Team จากแม่ข่าย
โรงพยาบาลและ ใน
เครือข่าย รพ.สต. 
Node 

•  Competency (on 
job training) 

•  แพทย์ เดือนละ 1-2 
ครั้ง 

•  Team จากแม่ข่ายโรง
พยาบาล เครือข่าย 
รพ.สต. node และ
สสช.ในเครือข่าย 

•  Multidisciplinary 
•  Competency 
•  Education  
•  Career path  

การออกแบบระบบบริการ 



PCU/
NPCU  เมือง  กึ่งเมือง 

SYSTEM 

•  Full service การตรวจรักษา
เป็นหลัก (Costommer focus)  
Prevention Promotion  

•  Technology Telemed 
Doctor to pataint , เชื่อมโยง
ฐานบริการ 

•  Logistric การจ่ายยา, การส่ง 
investigation lab x-ray 

•  เชื่อมบริการนอกระบบ (อปท 
เอกชน) กับ ในระบบ 

•  Service 50% + consult full 
time , PP&P 50% การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม  

•  Technology Telemed จนท. to 
Doctor , การเชื่อมโยงฐานบริการ 

•  Stock & Logistric ภาระงานคลัง 
(ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา งานหน่วย
จ่ายกลาง) 

•  Refer หน่วยบริการ สู่ รพ. 

การออกแบบระบบบริการ 



PCU/NPCU  ชนบท 

SYSTEM 

•  เน้น PP&P เพิ่มการเข้าถึงบริการ 
•  การรักษา ร่วมกับ consultation 
•  Technology & communication 
•  Refer หน่วยบริการ สู ่แม่ข่าย 
•  Facility  

การออกแบบระบบบริการ 



ขอบคุณครับ 


