หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
5. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
8. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
จังหวัด
21. จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยที่ผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ประชาชน หมายถึง จํานวนประชาชนอยูในพื้นที่ที่เปดดําเนินการของหนวยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยที่ผานการอบรม
และคณะผูใหบริการดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตรครอบครัว
หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หนวยบริการที่ไดขึ้น
ทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
แพทยเวชศาสตรครอบครัว หมายความวา แพทยที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรครอบครัว
หรือแพทยทผี่ านการอบรมดานเวชศาสตรครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตรครอบครัวสําหรับแพทยปฐมภูมิ
Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor
2.หลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตรครอบครัวสําหรับแพทยปฏิบัติงานในคลินิก
หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562
คณะผูให บริ การสุขภาพปฐมภูมิ หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและ
สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานรวมกันกับแพทยเวชศาสตรครอบครัวในการใหบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งผานการฝกอบรมดานสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเปนผูสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ของแพทยเวชศาสตรครอบครัวและผูประกอบวิชาชีพดังกลาว
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป นบริก ารทางการแพทยแ ละสาธารณสุขที่ดูแ ลสุขภาพของ
บุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังตอไปนี้
(1) บริ ก ารสุ ข ภาพอย า งองค ร วม แต ไ ม ร วมถึ ง การดู แ ลโรคหรื อ ป ญ หาสุ ข ภาพที่
จําเปนตองใชเทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทยที่ซับซอน การปลูกถายอวัยวะ และการ
ผาตัด ยกเวน การผาตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่
(2) บริ การสุ ขภาพตั้ งแตแรก ครอบคลุ มทุ กกระบวนการสาธารณสุ ข ทั้ งการสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟนฟูสุขภาพ แตไมรวมถึงการบริการแบบผูปวยนอกของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติย
ภูมิ การบริการแบบผูป วยใน การคลอด และการปฏิบัติ การฉุ กเฉิ น ยกเวน กรณีการปฐม
พยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อใหรอดพนภาวะฉุกเฉิน
(3) บริการสุขภาพอยางตอเนื่อง ทุกชวงวัยตั้งแต การตั้งครรภ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน
วัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต
(4) การดูแลสุ ขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบดวย การดูแลสุขภาพโดย
การแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก
(5) การบริการขอมูลดานสุขภาพและคําปรึกษาดานสุขภาพแกบุคคลในบัญชีรายชื่อ
ตลอดจน คําแนะนําที่จําเปนเพื่อใหสามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเขาสูระบบ
การสงตอ

(6) การสงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถรวมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ
รวมกับแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิได
(7) การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายในการ
สงเสริมสุขภาพ รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน

เกณฑเปาหมาย
ชื่อตัวชี้วัด
ปงบประมาณ64 ปงบประมาณ65 ปงบประมาณ66 ปงบประมาณ67
จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูใน
25 ลานคน
30 ลานคน
35 ลานคน
40 ลานคน
หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย ผลการดําเนินงาน
หนวยบริการปฐมภูมิ โดยแพทยเวช : 18.7101 ลาน
ศาสตรครอบครัวหรือแพทยที่ผาน
คน
การอบรมและคณะผูใหบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ
วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
ป 2565 :

ป 2566 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 3 เดือน

- เพื่อใหประชาชนมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ
เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยไดอยางเหมาะสม
- เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการปฐมภูมิ
ทุกจังหวัด
จัดเก็บจากขอมูลจํานวนประชากรในระบบลงทะเบียน
ระบบลงทะเบียน หนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
A = จํานวนประชาชนที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร
ครอบครัว
B = จํานวนประชากรทั้งหมด
(แหลงขอมูลประชากรสํานักบริหารงานทะเบียน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
(A/B) x 100
ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
รอบ 6 เดือน
20 ลานคน

รอบ 9 เดือน
22 ลานคน

รอบ 12 เดือน
25 ลานคน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
30 ลานคน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
35 ลานคน

ป 2567 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
40 ลานคน

วิธีการประเมินผล :
จากระบบลงทะเบียน และสุมลงประเมินในพื้นที่
เอกสารสนับสนุน :
ระบบลงทะเบียน
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
ประชาชนที่มีรายชื่ออยู ลานคน
18.7101
ในหนวยบริการปฐมภูมิ
และเครือขายหนวย
บริการปฐมภูมิ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย
รองผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2590-1939
โทรสาร : 0-2590-1939
หนวยงานประมวลผลและ สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย
รองผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901939
โทรศัพทมือถือ : 087-979-1785
โทรสาร : 02-59019398
2. นางจารุณี จันทรเพชร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนขํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2590-1939
โทรศัพทมือถือ : 081-876-7559
โทรสาร : 0-2590-1938
E-mail : jchanphet@gmail.com

