
124 

 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วย 

                บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  ทีม่ีคุณภาพ (น้ าหนัก 2.5 คะแนน) 
 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่  5. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัด อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster)  ที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของ 

     หน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็น
การประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียง
กันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจาก
นโยบายหมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชาชน
ประมาณ 10,000 คน + 20% ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน  พยาบาล
วิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน  ทันตาภิบาล 1 คน  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  1 คน  
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน  แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีม
ให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพ้ืนที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
care Cluster: PCC) 1 Cluster เพ่ิมบุคลากรเพ่ือดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์     
1 คน  เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน (ทั้งนี้ต าแหน่งส าหรับพยาบาล/
นักวิชาการสาธารณสุข ในปี 2561 อาจเริ่มต้นที่ 50%) 
     พ้ืนที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary care Cluster: PCC) หมายถึง จ านวนทีมที่
ด าเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ตามแผนจัดตั้งคลินิก
หมอครอบครัว 10 ปี  

เกณฑ์
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2561 

 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

ปีงบประมาณ 
2563 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
9 ทีม สะสม 16 ทีม สะสม 20 ทีม - 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว 
เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชากร จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่ รพท./รพช./รพ.สต.ด าเนินการ เป้าหมายสะสม 20 ทีม 
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กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานการลงทะเบียน PCC 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
รายการข้อมูล 1 A   = จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่ รพท./รพช./รพ.สต.ด าเนินการ  
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนทีมบริการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย ปี 2570 จ านวน 40 ทีม 
ระยะเวลา
ประเมินผล  

รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 6 , 12 เดือน ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ 2  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   1.มีการประชุมทบทวนแผนจัดตั้ง PCC 10 ปี ระดับอ าเภอ = 1 คะแนน  
   2.มีการจัดตั้ง PCC ตามเป้าหมาย = 1 คะแนน 
   3.PCC /เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดด าเนินการแล้ว ขึ้นทะเบียนประชากรในเขต 
     รับผิดชอบ (Register Pop.) ร้อยละ 50 (รอบ 2 =ร้อยละ 100) ของเป้าหมายที่จังหวัด/ 
     เขตสุขภาพท่ี 10 ก าหนด = 1 คะแนน 
   4. PCC /เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับ อสม.มีการประชาสัมพันธ์แนะน า   
    ป้าย/สติกเกอร์ทีมหมอครอบครัวและService packet ให้กับ ปชช.ในครอบครัว 
     ที่ได้รับการ Register Pop. ร้อยละ 50 (รอบ 2 =ร้อยละ 100) ของเป้าหมายที่จังหวัด/ 
     เขตสุขภาพท่ี 10 ก าหนด = 1 คะแนน 
   5. PCC /เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทีเ่ปิดด าเนินการ น าเสนอ case ประทับใจ/ 
     ผลการดูแลผู้ป่วย/ครอบครัว อย่างน้อย 1 case/รพ.สต. = 1 คะแนน 

วิธีการ
ประเมินผล 

1.ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน PCC  
2.นิเทศ/ประเมิน การด าเนินงาน 

เอกสาร
สนับสนุน 

คู่มือแนวทางการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ส าหรับหน่วยบริการ 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

16 ทีม จ านวน 7 9 16  
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
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ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
E-mail: hrdamnat1@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 


