หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชือ่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คำนิยาม

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
จังหวัด
20.จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและ
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ประชาชน หมายถึง จำนวนประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่เปิดดำเนินการของหน่วยบริการปฐม
ภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมและคณะผู้ให้บริการดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ความเห็นชอบ
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ
Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor
2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก
หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้ ห มายความรวมถึงผู้ ซึ่งผ่ านการฝึ กอบรมด้านสุ ขภาพปฐมภู มิเพื่ อเป็ น
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของ
บุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้
(1) บริการสุ ขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปั ญ หาสุ ขภาพที่
จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการ
ผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่
(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ การบริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการ
ปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน
(3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัย
เรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต

(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดย
การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก
(5) การบริ ก ารข้อ มู ล ด้านสุ ข ภาพและคำปรึก ษาด้ านสุ ขภาพแก่ บุ ค คลในบั ญ ชี
รายชื่อ ตลอดจน คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้า
สู่ระบบการส่งต่อ
(6) การส่ งเสริม ให้ ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุ ขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแล
สุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
ร้อยละ 69
ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
และอสม.หมอประจำบ้าน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 12 อำเภอ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บจากข้อมูลจำนวนประชากรในระบบลงทะเบียน
แหล่งข้อมูล
ระบบลงทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะ
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
A
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2565 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
367,000 คน
วิธีการประเมินผล :
จากระบบลงทะเบียน และสุ่มลงประเมินในพื้นที่
เอกสารสนับสนุน :
ระบบลงทะเบียน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่
คน
159,543
223,115
297,384
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / นางสาวบุญช่วย จุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-990352 โทรศัพท์มือถือ : 081-0401225
E-mail : boonhelp2555@hotmail.com
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
หน่วยงานประมวลผลและ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
จัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน

การรายผลใน
HealthKPI

Baseline data

นางมยุรี เข็มทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-990354
โทรศัพท์มือถือ : 086-9305527
โทรสาร : 056-990353
E-mail : mahwai2007@hotmail.com
สถานที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- หน่วยงานส่วนกลาง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล สสจ.พิจิตร

