หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
เขต และ ประเทศ
25. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วย
บริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการ
ประจา ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
และให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจาก
นโยบายหมอประจาครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชาชน
ประมาณ 10,000 คน ± 20%
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ
4 คน ทันตาภิบ าล 1 คน เจ้าพนักงานเภสั ชกรรม 1 คน นักวิช าการสาธารณสุ ข/เจ้า
พนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของ
พื้นที่ของอาเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster
เพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คนเภสั ชกร 1 คน และนัก
กายภาพบาบัด 1 คน (ทั้งนี้สาหรับตาแหน่งพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในปี 2561
อาจเริ่มต้นที่ 50%)
พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จานวนทีม
ที่ดาเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว ตามแผนการ
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 10 ปี

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 36 (1,170 ทีม)
ร้อยละ 57
ร้อยละ 78
ร้อยละ 100
(เป้าหมายสะสม) เป้าหมายดาเนินการ
(1,853 ทีม)
(2,535 ทีม)
(3,250 ทีม)
ในปี 61 จานวน 574 ทีม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
รพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระบบลงทะเบียน
แหล่งข้อมูล
สานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดาเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม
(จานวนทีมที่เปิดดาเนินการใหม่ในปี 2561 จานวน = 574 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จาก
ปี 2560 จานวน 596 ทีม)

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
724 ทีม
(สะสม)
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

B = จานวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย
(ปี 2564 = 3,250 ทีม)
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
รอบ 6 เดือน
788 ทีม
(สะสม)

รอบ 9 เดือน
1,044 ทีม
(สะสม)

รอบ 12 เดือน
1,170 ทีม (สะสม)
36 %

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
57 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
78 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100 %

ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ลงประเมินในพื้นที่ของแต่ละระดับ
ระบบลงทะเบียน
Baseline หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
ตั้งเป้าไว้ 48ทีม เปิด
และทาได้ตาม
ดาเนินการได้
เป้าแล้วคิดเป็น 596 ทีม คิด
1.48 %
เป็น
18.34%
1. พญ.ดวงดาว ศรียากูล
รองผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนระบบ
ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901504 โทรศัพท์มือถือ : 081-5332724
โทรสาร : 02-5901501
E-mail : duangdao170@gmail.com
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901484 โทรศัพท์มือถือ : 089-8561767
โทรสาร :
E-mail : boonchai65@gmail.com
กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
2. พญ.ดวงดาว ศรียากูล
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901504 โทรศัพท์มือถือ : 081-5332724
โทรสาร : 02-5901501
E-mail : duangdao170@gmail.com
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. นางจารุณี จันทร์เพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901504
โทรศัพท์มือถือ : 081-7333082
โทรสาร : 02-5901501
E-mail : jchanphet@gmail.com
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

