
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

รอบท่ี 2  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ความส าเร็จในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวกับแผน 10 ปี ในการ
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 

 ผลการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 3S จ านวน สหวิชาชีพ การด าเนินงาน (Function) 
โอกาส/ปัญหา/อุปสรรค 

 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
- แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 

 การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาการบริการ 
2. สถานการณ์ 

คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) คือ การจัดรูปแบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ 
เป็นกลุ่มบริการ โดยการจัดให้มีทีมสหวิชาชีพ รวมเป็นทีมหมอครอบครัวร่วมกันดูแลประชาชนที่รับผิดชอบโดยจัด
ให้มีจ านวนประชากร 10 ,000 คน/ทีม ซึ่งนโยบายดังกล่าว ด าเนินการ ตั้งแต่  ปี  2559 เป็นต้นมา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว  มี “คุณภาพ
มากกว่าปริมาณ” จึงได้มีการปรับเกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ให้มีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่มากขึ้น 
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 3S (Staff/System/Structure) และทบทวนแผนการจัดตั้ง โดยให้เขตตรวจราชการ 
แต่ละเขต ท าการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวใหม่ พบว่า  

ปี 2559 – 2560 ทีมคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการไปแล้ว จ านวน 553 ทีม ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) จ านวน 441 ทีม  

ปี 2561 ทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ทางพ้ืนที่แจ้งแผนที่จะเปิดด าเนินการ 
อีกจ านวน 535 ทีม จากการพิจารณาแผนดังกล่าว ประกอบกับแผนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พบว่า  
มีแพทย์ที่สามารถจบการศึกษา เพียงร้อยละ 70 และแผนพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (อบรมระยะสั้น)  
จึงปรับเป้าหมายการด าเนินงานในปี 2561 ลดลงจากแผน ร้อยละ 30 ท าให้เหลือเป้าหมายสะสมของการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัว เพียง 845 ทีม ซึ่งจากระบบลงทะเบียน มีคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินงานจริงและ  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (3S) จ านวน 806 ทีม  
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

3.1 มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเพ่ือดูแลประชาชนที่รับผิดชอบ โดยทีมสหวิชาชีพตามเกณฑ์ 3S 

เขต 
PCC ปี 59-60 แผน ปี 61 รวมลง 

ทะเบียน-แผน 
59-61 

ผลการ
ประเมินจาก

เขต  

ข้อมูลจากระบบ
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ แผนเปิด ผ่านเกณฑ์ 
1 56 46 68 47 124 93 93 

แบบ ตก. 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 



2 44 38 35 22 79 60 60 
3 38 37 30 25 68 62 59 
4 57 39 31 30 88 69 69 
5 57 28 38 30 95 58 57 
6 56 50 40 33 96 83 78 
7 46 31 49 26 95 57 57 
8 36 29 31 24 67 53 50 
9 44 39 38 29 82 68 68 

10 43 32 60 29 103 61 58 
11 36 35 39 31 75 66 59 
12 40 37 76 63 116 100 98 

รวม 553 441 535 389 1088 830 806 
 
3.2 จัดให้มีรูปแบบการให้บริการตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ พัฒนาการ

ท างานให้ตรงตามแนวคิดของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา 
ด้วยเทคโนโลยี ได้แก่ 

- การดูแลประชาชนด้วยหลักการ 1A4C 
- ให้มีโครงการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
- ท าให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเอง โดยกระตุ้นให้เกิดกลไกและระบบที่เอ้ือต่อการดุแลสุขภาพ 
3.3 การพัฒนาโครงสร้างหรือกลไกการขับเคลื่อนในการจัดบริการปฐมภูมิ ก าหนดให้มีกลไกการ

ขับเคลื่อนในทุกระดับตั้งแต่เขตบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับคลินิกหมอครอบครัว 
(Primary Care Cluster) 
 3.4 แผนการพัฒนาสหสาขาวิชาชีพ 
  - แพทย์อบรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 6 จ านวน 68 คน, รุ่น 7 จ านวน 57 คน, รุ่น 8 จ านวน 
96 คน, รุ่น 9 จ านวน 109 คน, รุ่น 10 จ านวน 8 คน 
  - พยาบาลอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและผลิตสื่อเผยแพร่ภารกิจระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง  
  - พัฒนาทีมสหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว ด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 
  - เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและการจัดบริการ เช่น NCD Clinic Plus/CKD Clinic/ นักก าหนด
อาหารดูแลผู้ป่วย CKD 

3.5 จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพเป็นฐานเดียวกันเพ่ือการบริหารจัดการและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพในระดับพ้ืนที่ตามบริบท โดยมีการใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

3.6 พัฒนารูปแบบโครงสร้างและการจัดบริการปฐมภูมิ 
  - จัดตั้งคณะกรรมการ (PCC Board) 
  - พัฒนารูปแบบและการจัดบริการ โดยเน้น Staff System Structure 



  - จัดให้มีแพทย์ที่ปรึกษา ทีมที่ยังไม่มีแพทย์ FM โดยจัดบริการแบบ Outreach Service หน่วยที่
เป็นแม่ข่ายทีมคลินิกหมอครอบครัว 
  - พัฒนาและสร้างระบบการเชื่อมโยงบริการ ระหว่าง รพ.แม่ข่ายและคลินิกหมอครอบครัว 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

ด้าน Structure : 
1. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในนโยบาย แนวคิด หลักเกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวของผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงาน 
2. ทีมสหวิชาชีพยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีทีมสหวิชาชีพที่เหมาะสมตามเกณฑ์และ

ต้องมีความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดการด าเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
3. โครงสร้างของหน่วยบริการ ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการจัดระบบบริการที่ครอบคลุม 

ทุกบริการ 
4. การจัดบริการในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน ในกรณีทั้งจ านวนประชากรในการดูแลหรือ

สถานที่จัดบริการคลินิกหมอครอบครัว 
5. อุปกรณ์ครุภัณฑ์คลินิกหมอครอบครัว บางรายการไม่สามารถใช้ได้ เช่น อุปกรณ์กายภาพบ าบัด 

เนื่องจากต้องใช้วิชาชีพเฉพาะเป็นผู้จัดบริการโดยตรง 
ด้าน System (ระบบบริการ) 
1. ระบบการจัดบริการในคลินิกหมอครอบครัว ยังขาดความครอบคลุมบริการทุกมิติ และความเชื่อมโยง

ระบบที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เช่น ระบบบริการ ระบบข้อมูล ระบบส่งต่อ  
2. การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ ทั้งการสนับสนุน คน งบประมาณและสิ่ง

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3. ระบบการท างานที่เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและระบบริการคลินิกหมอครบครัวยังไม่ชัดเจน 

ต้องมีการจัดระบบที่เชื่อมต่อการให้บริการและการสนับสนุนการท างานของคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ 
4. การเปลี่ยนแปลงของทีมงาน ส่งผลต่อความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว 
ด้าน Staff 
1. การขาดแคลนทีมสหสาขาวิชาชีพที่จะมาท างานในคลินิกหมอครอบครัว 
2. การขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อัตราก าลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

ไม่เพียงพอ แพทย์ใช้ทุน ไม่สนใจในการสมัครเรียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
3. การใช้แพทย์ที่ผ่านการอบรมระยะสั้นๆ ท าให้ต้องหาแพทย์มาทดแทน เมื่อไปเรียนต่อเฉพาะทาง 
4. การขาดความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการของทีมสหวิชาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

 ด้านอ่ืนๆ 
1. การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณค์รุภัณฑท์ีจ่ าเป็นในคลินิกหมอครอบครัว 
2. ความก้าวหน้าและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว 
3. แพทย์เกษียณหรือลาออกจากการท างานคลินิกหมอครอบครัว ท าให้หยุดหรือชะงักการด าเนินงานใน

รูปแบบคลินิกหมอครอบครัว 



5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ประชากรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมี
จ านวนน้อยเกินไปหรือมากเกินไป 
ท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมิน 3S 

 ปรับเกณฑ์การประเมิน 3S (ด้าน 
System) ให้สอดคล้องกับประชากรใน
พ้ืนที่ 

2.การขาดอัตราก าลังแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์
ครอบครัว ระดับจังหวัดเพ่ือท า
หน้าที่ประสานแผนการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวในระดับเขต 

จัดท าแผนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

3.ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน
นโยบาย แนวคิด หลักเกณฑ์การ
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 จัดท าหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัวให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

4.การเชื่อมโยงกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

จัดให้มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจ 
ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคลินิกหมอ
ครอบครัวและเชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพ้ืนที่ ก าหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับนโยบายคลินิกหมอ
ครอบครัว 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

1. ปรับเกณฑ์การประเมิน 3S (ด้าน System) ให้สอดคล้องกับจ านวนประชากรในบริบทพื้นที ่
2. การประสานงานการท างานร่วมกับภาคี เครือข่าย  
3. ก าหนดมาตรการ กฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือการอบรม

ระยะสั้น 
4. เร่งรัดการออกกฎหมายการแพทย์ปฐมภูมิ 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 พ้ืนที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว 

เขตสุขภาพที่ 1 ศสม.เมืองเชียงราย 
เขตสุขภาพที่ 2 PCC สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เขตสุขภาพที่ 3 PCC วัดไทรใต ้
เขตสุขภาพที่ 4 ไผ่ศรีเมือง ทีม 3 (รพ.สต.บางไผ่+วัดโชติการาม) 
เขตสุขภาพที่ 5 PCC รพ.สต.ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 



เขตสุขภาพที่ 6 PCCวัดใหม-่ตลาด อ.เมือง 
เขตสุขภาพที่ 7 PCC บ้านหาดยาย อ.หลังสวน 
เขตสุขภาพที่ 8 PCC เมืองบึงกาฬ 
เขตสุขภาพที่ 9 รพ.สต.กุดจิก เมืองเก่า โค้งยาง 
เขตสุขภาพที่ 10 PCC ท่าวังหิน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
เขตสุขภาพที่ 11 ศสม.เมืองเชียงราย 
เขตสุขภาพที่ 12 รพ.ตรัง 1 
 

 
      

ผู้รายงาน............................................................... 
                                                                                         (นายโกเมนทร์  ทิวทอง) 

     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุน 
ระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

                                                                                           วัน/เดือน/ปี 6 ส.ค. 2561 
     โทร 02 - 590 - 1938   e-mail planpcc@gmail.com 


