
โดย
แพทย์หญิงณภัทร   สิทธิศักดิ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 8

ปีงบประมาณ 2565
การพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ

เขตสุขภาพที่ 8



ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ปีงบประมาณ 2565



พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

30ล้านคน

878 อ าเภอ
- มีส่วนร่วม :ประเด็น COVID 19+ODOP:2 ประเด็น 
- ดูแลกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ+ผู้สูงอายุ (ติดเตียง) 
IMC ผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID 19 )

- บูรณาการ งบประมาณ ทรัพยากร ความรู้ ข้อมูล
- พัฒนาคุณภาพ : UCCARE

อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน

- ขึ้นทะเบียน PCU/NPCU
- ดูแล ปชช.แบบเวชศาสตร์ครอบครัว 
- ให้ค าปรึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ดูแลกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพิง

หมอครอบครัว

หมอสาธารณสุข

คนไทยทุกครอบครัว
มีหมอประจ ำตัว 3 คน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

พื้น ที่ เป็น ฐาน ประ ชา ชน เป็น ศูนย์ กลาง

มาตรา 30

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

1.คนไทยทุกครอบครัวมี
หมอประจ าตัว 3 คน 
(ดูแลประชากร 50%)

2.เปิดPCU/NPCU 3,000 ทีม
(เต็มพื้นท่ีจังหวัดละ 1 อ าเภอ)

3.พชอ.มีคุณภาพ ร้อยละ 75
ดูแลกลุ่มเปราะบาง 3 ล้านคน

4.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 75

1

2

3

2565

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต. (สบส.)
(กบรส.)

• พัฒนา keyman ในพชอ.
• พัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลัง 
• ประสาน สรพ.  DHSA, HA forum
• ประสานงานกระทรวง มท. พม. อว. 

พัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน



ตัวชี้วัด : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2565

จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (30 ล้านคน)

การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือขา่ยหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ตาม พรบ.ฯ (3,000 ทีม)

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 (สะสม)

อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 75)



ผลการด าเนินงาน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2564

เขตสุขภาพที่ 8



ผลการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564

ส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ (สสป.)

*** ปี 2563 – 2564 มีหนังสือสั่งกำรให้ชะลอกำรประเมิน เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019



แนวทางด าเนินงาน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2565

เขตสุขภาพที่ 8



ที่มำ : แนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2565 “ระบบสุขภำพปฐมภูมิเข้มแข็ง” นำยแพทย์พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 4



ประชาชนคนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน 
(3 หมอ)

เขตสุขภาพที่ 8



ด้านบริการเป็นเลศิ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

จ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและ

คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

3 หมอ ดูแลประชาชน 30 ล้านคน (ร้อยละ 50)



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

การบันทึกข้อมูล

โปรแกรม “3 หมอรู้จักคุณ” 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

http://3doctor.hss.moph.go.th/

รอการชี้แจงรายละเอียดโปรแกรมจาก สบส.



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
• จังหวัดบันทึกข้อมูล 3 หมอ ในโปรแกรม              

“3 หมอรู้จักคุณ” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(สบส.)

• บทบาท 3 หมอ ในเรื่องการพัฒนาระบบบริการ 
(ส่งเสริม/ ป้องกัน/ รักษา/ ฟื้นฟู) เชื่อมกับ
Service plan และ ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง 

แผนการด าเนินงาน 3 หมอ



หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) 
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)

เขตสุขภาพที่ 8



ด้านบริการเป็นเลศิ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

PCU/NPCU จ านวน 3,000 หน่วย (ร้อยละ 44)



แผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญตัิระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที ่8

ที่มำ :  แผน 10 ปี และแผนขึ้นทะเบียนปี 2565 ข้อมูลจำก สสป. ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2564
ผลงำนปี 2564 ข้อมูลจำก สสป. ณ วันที่ 15 ก.ย. 2564
จังหวัดบึงกำฬ ใช้ข้อมูลแผน 10 ปี ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2564, สสป.

ล าดับ จังหวัด 

แผน 10 ปี
(จังหวัด

ส่งไปยัง สสป.)

ผลงานข้ึนทะเบียน PCU/NPCU 
ปี 2564 ร้อยละ 40

(สะสม)

เป้าหมายปี 2565
ร้อยละ 44
(สะสม)

เป้าหมายขึ้นทะเบียนเพิ่ม 
เพื่อผ่านตัวชี้วัดในปี 2565

ร้อยละ 44 (สะสม)

แพทย์ส่งใบสมัคร 
Basic course 

ปีงบ 2565

แห่ง แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง คน

1 อุดรธานี 150 44 29.33 67 44.67 23 28
2 สกลนคร 107 28 26.17 48 44.86 20 25
3 นครพนม 68 21 30.88 30 44.12 9 2*
4 เลย 65 22 33.85 29 44.62 7 2*
5 หนองคาย 53 18 33.96 24 45.28 6 21
6 หนองบัวล าภู 48 7 14.58 22 45.83 15 5*
7 บึงกาฬ 42 4 9.52 19 45.24 15 19

เขต 8 533 144 27.02 239 44.84 95 102
* หมายถึง จังหวัดที่ส่งใบสมัครแพทย์อบรม Basic course น้อยกว่าเป้าหมายการขึ้นทะเบียน ปี 2565



แผนการฝึกอบรม Basic course โดย ศรร. เขตสุขภาพที ่8 และ 
แผนการขึน้ทะเบียน PCU/NPCU ตาม พรบ.ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2565

แผนการฝึกอบรม Basic course
จ านวน 2 รุ่นๆละ 2 Module Module ละ 2 วัน

• Module 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565
• Module 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565

• Module 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565
• Module 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565

จังหวัด แพทย์ย่ืนใบสมัคร

อุดรธานี 28 คน

สกลนคร 25 คน

นครพนม 2 คน

เลย 2 คน

หนองคาย 21 คน

หนองบัวล าภู 5 คน

บึงกาฬ 19 คน

รุ่นที่ 1 อบรมที่ จงัหวดัอุดรธานี รุ่นที่ 2 อบรมที่ จงัหวดัสกลนครจ านวน 51 คน จ านวน 51 คน

รับใบรับรอง
จากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

หลังอบรมเสร็จสิ้น 2 สัปดาห์ (2 มีนาคม 2564)

รับใบรับรอง
จากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

หลังอบรมเสร็จสิ้น 2 สัปดาห์ (20 เมษายน 2564)

แผนขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.ปฐมภูมิ 
รอบที่ 2 (ไตรมาส 3 : พฤษภาคม 2565)

แพทย์ส่งใบสมัครอบรม จ านวน 102 คน

แผนขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.ปฐมภูมิ 
รอบที่ 3 (ไตรมาส 4 : สิงหาคม 2565)



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

การบันทึกข้อมูล

การขึ้นทะเบียน PCU / NPCU ตาม พรบ.ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)

http://pcc.moph.go.th/pcc/dashboard/

โปรแกรมรายงานผลงานด าเนินงาน PCU/NPCU
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว
(รพ.สต.ติดดาว)

เขตสุขภาพที่ 8



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคก์รคณุภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

ร้อยละ 75 (สะสม)



การบันทึกข้อมูล

ระบบข้อมูลทรัพยากรสขุภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ(สสป.)

http://gishealth.moph.go.th/pcu/

แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8
หนังสือ เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หนังสือ เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพ

• ดาวน์โหลดคู่มือ รพ.สต.ติดดาว (ปี 2564)
• แบบรายงานผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2565



รพ.สต. 5 ดาว อย่างน้อยร้อยละ 75 (สะสม ) ของทุกเขต

กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565

รพ.สต.ประเมินตนเอง

อ าเภอ
พัฒนา/ประเมิน

จังหวัด
พัฒนา/ประเมิน

เขต
พัฒนา/ประเมิน/รับรองผล

รายงานผล

รายงานผล

รายงานผล

15 มี.ค. 65

30 เม.ย. 65

30 มิ.ย. 65

15 ส.ค. 65

ส.ค. 65

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ระดับ  5 ดาว 

ร้อยละ 75 (สะสม)
ตามกระบวนการและบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ

• เขตประเมิน รพ.สต. ตัวแทนจังหวัดๆละ 1 แห่ง เพ่ือสะท้อน
ระบบการพัฒนาคุณภาพให้กับจังหวัด 

• รับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ                
รพ.สต. ติดดาว ระดับ  5 ดาว ร้อยละ 75 (สะสม)

ส านักสนับสนุน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

(สสป.)

รพ.สต. 4 ดาว

รพ.สต. 3 ดาว

รายงาน เขต และจังหวัด 
เพื่อการพัฒนา

บันทึกข้อมูลที่ http://gishealth.moph.go.th/pcu/

กระบวนการพัฒนา/ 
เยี่ยมประเมินขึ้นกับ

กระบวนการของอ าเภอ/
จังหวัด/เขต นั้นๆ

โดยใช้เกณฑ์ รพ.สต.             
ติดดาว ปี 2564
เป็นมาตรฐาน ซึ่งให้
พิจารณาตามบริบท               
ของพื้นที่ร่วมด้วย

รับใบรับรอง
คุณภาพ

จาก สสป.

เฉพาะเขต 8

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

• รพ.สต. ที่ผ่าน 5 ดาว ปี 2560
(หมดอายุรักษาสภาพ 2 ปี 
และชะลอโควิด 19 ปี 2563)

• รพ.สต. ที่ผ่าน 5 ดาว ปี 2561
(หมดอายุรักษาสภาพ 2 ปี)

• รพ.สต. ที่ยังไม่ได้เข้า
กระบวนการ รพ.สต.               
ติดดาว (ที่เหลือทั้งหมด)



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด

จ านวน 
รพ.สต.
ทั้งหมด
(แห่ง)

รพ.สต. ที่ต้องเข้าร่วมกระบวนการ ปี 2565 รพ.สต. 5 ดาว
ร้อยละ 75

ของ รพ.สต.ทั้งหมด
คิดเป็นจ านวน

(แห่ง)

จ านวน รพ.สต.  5 ดาว ปี 2565
(ร้อยละ 75)

จ านวน รพ.สต. 
ที่ผ่าน 5 ดาว ปี 2560 

(หมดอายุ
รักษาสภาพ 2 ปี)

(แห่ง)

จ านวน รพ.สต. 
ที่ผ่าน 5 ดาว ปี 2561 

(หมดอายุ
รักษาสภาพ 2 ปี)

(แห่ง)

จ านวน 
รพ.สต. 

ที่ยังไม่ผ่าน 
5 ดาว
(แห่ง)

รวมจ านวน 
รพ.สต. เป้าหมาย 

ที่ต้องเข้าร่วม
กระบวนการ ปี 2565

(แห่ง)

จ านวน รพ.สต. 
5 ดาว ปี 2562

(สะสม)
(แห่ง)

จ านวน รพ.สต. 
ที่ต้องผ่าน 5 ดาว 

ในปี 2565

(ผ่านเพิ่ม)
(แห่ง)

อุดรธานี 210 92 99 0 191 158 19 139
สกลนคร 168 123 45 0 168 126 0 126
เลย 127 27 55 4 86 95 41 54
นครพนม 151 96 55 0 151 113 0 113
หนองคาย 74 19 31 0 50 56 24 32
หนองบัวล าภู 83 32 51 0 83 62 0 62
บึงกาฬ 61 23 38 0 61 46 0 46

เขต 8 874 412 374 4 790 656 84 572

เป้าหมาย รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
• ขึ้นทะเบียน PCU/ NPCU ตามพระราชบัญญัติระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ให้ได้ตามเป้าหมายของ
จังหวัด/ เขต/ กระทรวง                                                
(ปี 2565 สะสมร้อยละ 44 = 239 แห่ง)

• ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ผ่านระดับ 5 ดาว                 
(ปี 2565 สะสมร้อยละ 75 = 656 แห่ง)

• PCU/ NPCU ใช้เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว พัฒนาและประเมิน
ระบบบริการติดตามผลงาน green channel และ คุณภาพ 
5 ลด (ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ลดค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลศักยภาพบริการเพิ่มเติมของหน่วยบริการ 
Telehealth/Telemedicine, การเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
เครือข่ายฯ จากโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายไตรมาส เขต 8
และวิเคราะห์สรุปผลงาน 2 รอบ ในการตรวจราชการ              
เพื่อทราบผลที่เกิดต่อระบบและประชาชน 

• ทีมอ าเภอ/ จังหวัด/ เขต ลงประเมิน PCU/ NPCU และ          
รพ.สต. ด้วยกระบวนการของ รพ.สต.ติดดาว ปีละ 1 ครั้ง
เพื่อติดตามระบบคุณภาพที่ประชาชนจะได้รับ 

แผนการด าเนินงาน PCU/ NPCU และ รพ.สต.ติดดาว



การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
(พชอ.)

เขตสุขภาพที่ 8



ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

ร้อยละ 75 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

1. อ าเภอมีการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75
2. พชอ. ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง จ านวน 3 ล้านคน 

(กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ IMC และผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID 19)

แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8



การบันทึกข้อมูล

CL UCCARE R8
(Collective Learning UCCARE R8)

https://cl-app.devteam.udpho.org/user/login

เฉพาะเขต 8

แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
• รายงานปัญหากระทบคุณภาพชีวิต 2 ประเด็น และ

ปัญหา COVID 19
• รายงาน Score การประเมิน UCCARE 

• ลงเยี่ยมพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลงานเชิงประจักษ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา

• เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ สรุปประเมินของ
กระบวนการ พชอ. จากโปรแกรม CL UCCARE R8

แผนการด าเนินงาน พชอ.



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8
งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2565

การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากส่วนกลาง
เพื่อการพัฒนางาน รพ.สต.ติดดาว งานปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 พชอ. ฯลฯ

รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรรครั้งที่ 1
(โอนแล้ว)

จัดสรรครั้งที่ 2

ระดับเขต 100,000 50,000 50,000

ระดับจังหวัด 181,000 31,000 150,000

หน่วยบริการปฐมภูมิฯ ปี 2564 ตาม พรบ. (ต่อหน่วยบริการ) 19,000 9,000 10,000

พชอ. (ต่ออ าเภอ) 10,000 3,000 7,000



แนวทางการด าเนินงานปฐมภูมิ ปีงบ 2565 เขตสุขภาพที่ 8
กิจกรรมและงบประมาณในการด าเนนิงานพฒันาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565

โครงการ/ กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้ามาย

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 8

งบส านักงาน
เขตสุขภาพที่ 8

20 ธันวาคม 2565
(ผ่านระบบ ZOOM Meeting)

คณะท างานปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8

3 หมอ และ การข้ึนทะเบียน PCU/NPCU ตาม พรบ.ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน 3 หมอ และ กำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิ(PCU) และเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ(NPCU) ตำมพระรำชบัญญัติ
ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

สนับสนุนจาก สสป. 
จัดสรรเขตสุขภาพ
ละ 50,000 บาท

รอบ 1 : มกรำคม – มีนำคม 2565
รอบ 2 : มิถุนำยน –สิงหำคม 2565
(บูรณาการกับการตรวจราชการ)

1. เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง
2. ผู้ประสำนงำนจังหวัด/อ ำเภอ 
3. ทีมนิเทศระดับเขต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 

เย่ียมเสริมพลังกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ตำมกระบวนกำร 
UCCARE เขตสุขภำพท่ี 8 งบส านักงาน

เขตสุขภาพที่ 8

เมษำยน – พฤษภำคม 2565
(ผ่านระบบ ZOOM Meeting)

1. ผู้ประสำนงำนจังหวัด/อ ำเภอ 
2. ทีมประเมินฯจังหวัด
3. ทีมประเมินฯเขต(พี่เลี้ยง)/วิทยำกรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ มิถุนำยน –สิงหำคม 2565

(บูรณาการกับการตรวจราชการ)

การพัฒนาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว)

ประเมิน รพ.สต.ติดดำว ระดับเขต (ทีมประเมิน/พี่เลี้ยงระดับเขต ลงประเมิน 
รพ.สต. 1 แห่ง/จังหวัด ท่ีคัดเลือกโดยจังหวัด)

งบส านักงาน
เขตสุขภาพที่ 8

กรกฎำคม – สิงหำคม 2565 1. เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. 
2. ทีมประเมิน/พี่เลี้ยงระดับเขต/จังหวัด/อ ำเภอ
3. ผู้ประสำนงำนจังหวัด/คณะท ำงำน/

ศูนย์วิชำกำร/ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 



ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เขตสุขภาพที่ 8





ที่มำ : แนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2565 “ระบบสุขภำพปฐมภูมิเข้มแข็ง” นำยแพทย์พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 4



ที่มำ : แนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2565 “ระบบสุขภำพปฐมภูมิเข้มแข็ง” นำยแพทย์พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 4



ที่มำ : แนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2565 “ระบบสุขภำพปฐมภูมิเข้มแข็ง” นำยแพทย์พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 4



ที่มำ : แนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2565 “ระบบสุขภำพปฐมภูมิเข้มแข็ง” นำยแพทย์พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 4



ที่มำ : แนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2565 “ระบบสุขภำพปฐมภูมิเข้มแข็ง” นำยแพทย์พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 4



ที่มำ : แนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2565 “ระบบสุขภำพปฐมภูมิเข้มแข็ง” นำยแพทย์พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 4



โดย
แพทย์หญิงณภัทร   สิทธิศักดิ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 8

ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 - 2

เขตสุขภาพที่ 8



ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด วันที่ ผู้น าเสนอการตรวจราชการ “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

หนองบัวล าภู 19 – 21 มกราคม 2565 นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์สมชาย  ชมภูค า 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

สกลนคร 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

บึงกาฬ 2 – 4 มีนาคม 2565 นายแพทยปิ์ยะเดช  วลีพิทักษ์เดช 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

นครพนม 9 – 11 มีนาคม 2565 นายแพทย์รวมพล  เหล่าหว้าน  
นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู

หนองคาย 16 – 18 มีนาคม 2565 นายแพทยส์ุรพงษ์ ลักษวุธ
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

เลย 23 – 25 มีนาคม 2565 นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก (ระบบสุขภาพปฐมภูมิ) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร



ทีมตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 8

ประธาน แพทย์หญิงณภัทร   สิทธิศักด์ิ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอเขตสุขภาพที่ 8

เลขานุการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8
เลขานุการคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอเขตสุขภาพที่ 8

ผชช.ว. นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ทุกจังหวัด
เข้าร่วมท าหน้าที่ตรวจราชการ (ตามนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8) 
หมุนเวียนจังหวัดตามล าดับ และน าเสนอผลการตรวจราชการฯ ของจังหวัดที่ลงตรวจ

ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 8
เข้าร่วมตรวจราชการฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง



กระบวนการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 8
▪ จังหวัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ตก.1 มายังเลขาทีมตรวจฯ (ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 8) ก่อน 3 วัน
▪ ส่งข้อมูลให้ทีมตรวจราชการฯ ศึกษาก่อนการชี้แจงประเด็นส าคัญของจังหวัดนั้นๆ และเรียนรู้ร่วมกัน (ผ่านระบบ Zoom Meeting) 
▪ ลงเย่ียมพื้นที่พร้อมทีมตรวจราชการฯ ตามก าหนดการปกติ

กระบวนการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 8

ภาคบ่าย
ส านักงานเขตสุขภาพ 

ประชุมติดตามข้อมูลจังหวัด
ตาม ตก.1 ที่จังหวัดส่งมา

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้รับผิดชอบงาน สสจ./รพ./
สสอ./รพ.สต. 100 users

ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาคเช้า : จังหวัดน าเสนอ              
ผลการด าเนินงาน โดยเน้น
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์แผน

ยุทธศาสตร์, คัดกรองปัญหาส าคัญ
ของพื้นที่, การบริหารจัดการต่างๆ 
และ Service Plan

ภาคบ่าย : ลงพื้นที่ รพ.สต. 1 แห่ง
- พื้นที่น าเสนอข้อมูลที่สอดคล้อง

กับผลการด าเนินงานในภาคเช้า

ภาคเช้า : สสจ./ รพ.จังหวัด น าเสนอข้อมูล
- วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ (เช่ือมโยงจาก

ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน)
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ

นโยบาย/ งานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
ภาคบ่าย : ลงพื้นที่
ทีม 1 : ผตร. และคณะ

(คปสอ. และ รพ.สต. อย่างละ 1 แห่ง)
ทีม 2 : สธน. และคณะ

(รพ.สต., สสอ. และ รพช. อย่างละ 1 แห่ง)

ภาคเย็น : สรุปเตรียมความพร้อม
ตรวจราชการ

สรุปตรวจราชการ
3 ประเด็น

• บูรณาการตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง

• ให้ข้อเสนอแนะ 
ตามบริบทของพื้นที่ 
(ไม่เพ่ิมต้นทุน             
และภาระงาน)

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

ทีมตรวจฯ 
เดินทางลงพื้นที่



กระบวนการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 8

ข้อมูลพื้นฐาน/ แผน/ แนวทาง ผลงาน

• มีหน่วยบริการที่พร้อมปฏิบตัิงาน
จริง และเช่ือมประสานระบบ
คุณภาพจากโรงพยาบาลแม่ข่าย

• บทบาท 3 หมอ ในประเด็นมุ่งเน้นส าคัญในแต่ละกลุ่มวัย และเกิดผลลัพธ์ต่อกลุ่มวัยนั้น
อย่างไร

• บทบาทของการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ฟื้นฟู วินิจฉัยโรค และ
รักษาพยาบาลตามศักยภาพของแต่ละหมอ คืออย่างไร

• บทบาท 3 หมอ ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

• ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เป้าหมาย              
การพัฒนา รพ.สต. ให้สามารถขึ้น
ทะเบียนเป็น PCU/NPCU

• เกิดระบบบริการอย่างไร กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมคืออย่างไร 
(ระบบ Green Channel เชื่อมกับ รพ.แม่ข่าย : LAB, OPD, X-Ray, เภสัช, Admit, 
ข้อมูลศักยภาพบริการเพ่ิมเติมของหน่วยบริการ Telehealth/Telemedicine, 
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเครือข่ายฯ)

• ผลงาน 5 ลด (ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ลดค่าใช้จ่าย)

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ                         
โดยการประเมินระดับจังหวัด

• การมีส่วนร่วมของ พชอ. ในการแก้ไขปัญหาส าคัญของพื้นที่คืออย่างไร เกิดผลลัพธ์
อย่างไร 

• พชอ. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการอย่างไรบ้าง
• บทบาท พชอ. ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 และการบริหารจัดการวัคซีน

(รพ.สต.ติดดาว)PCU/NPCU

3 หมอ

พชอ.

เขต 8

1รอบที่ 2รอบที่ ปี 2565
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