
                                          

โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” 
Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster 

 
หลักการและเหตผุล 
 บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นสิง่ทีจ่ำเป็นต่อการพัฒนาระบบสขุภาพของทุกประเทศทั้งประเทศทีก่ำลงัพัฒนา
และประเทศที่พฒันาแล้ว ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพต้องเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิทีเ่ข้มแข็งทัง้ในชนบทและ
เขตเมือง ซึ่งเน้นที่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) เพื่อใหเ้กิดการใหบ้รกิารสุขภาพอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม และคุ้มค่า ประเทศไทยได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยมหีลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการ
ปฏิรูประบบสุขภาพทีมุ่่งเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไมป่ระสบความสำเรจ็ เช่น ขาด
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ให้บริการการแพทย์ระดบัปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพประชาชนมักเป็นระบบเดี่ยว ขาด
เครือข่าย ขาดนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
 ประเทศไทยในปจัจบุัน จึงให้ความสำคัญกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว โดยได้
กำหนดไว้ในพระราชบญัญตัริะบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562 ทีม่ผีลใชบ้งัคบัเมื่อ 29 กรกฎาคม 2562 มาตรา 
258 ช.ด้านอื่นๆ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิทีม่ีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนทีเ่หมาะสม 
รวมทั้งปรบัระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบรหิารจัดการและการเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน  
 กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนและปฏิรปูด้านสาธารณสขุตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความ
เหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” สำหรับเขตเมือง ทั้งนี้เพื่อใหบ้รกิาร
โรคพื้นฐานแก่ประชาชน ทั้งบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และรบัส่งต่อผู้ป่วยโรคที่ยุ่งยาก ซบัซ้อนจากเครือข่ายบริการทุก
ระดับ สำหรบัเขตชนบท ได้เพิ่มบริการด้านการรักษาพยาบาลไปยังบริการปฐมภูมิ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล รวมกันเป็นเครอืข่ายบรกิารระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพิ่มแพทยเ์ฉพาะทางเวชศาสตร์
ครอบครัวเข้าไป   เติมเต็มบริการให้ประชาชน ทำงานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพที่มี หมออนามัย พยาบาล ทันตาภิ
บาล นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เนน้ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดย“บริการทุก
คน ทุกที่ ทุกอย่าง และทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความ
เหลื่อมล้ำ มีแพทยเ์ป็นทีพ่ึ่งในยามเจบ็ป่วย ได้รับบริการอย่างรอบด้านทั้งการส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และไดร้ับ
บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยมเีป้าหมายใหป้ระชาชนทุกคนมีแพทย์ประจำตัวตามทีร่ัฐธรรมนญูกำหนดไว้ ทั้งนี้ 
แผนการผลิตกำลงัคนเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินการร่วมกับราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยใช้ศูนย์
แพทยศาสตร์ช้ันคลินกิของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นฐานการผลิต โดยมเีป้าหมายการผลิตปลีะ 
600 คน ส่วนแผนระยะสั้นเป็นการเพิม่ศักยภาพโดยการจัดอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรบัแพทย์
ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”  หลกัสูตร 3-6 เดือน สำหรับแพทย์ทีส่นใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และ
เพิ่มศักยภาพทมีสหสาขาวิชาชีพโดยการอบรมหลักสูตรสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว  



 
 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจงึได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการผลิตแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัว เพือ่รองรบันโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยไว้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
 ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัตทิั่วไป/เวชศาสตร์
ครอบครัวแหง่ประเทศไทย และสำนักสนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

กำหนดการอบรม 
     เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยงัคงแพรร่ะบาดอย่างกว้างขวาง
ในช่วงนี้ และเพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2538 ราชวิทยาลัยฯ จึงพิจารณาจัดการ
อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ face to face  ตามกำหนดการดงันี ้

รุ่นท่ี 15  ระหว่างวันท่ี 25 พฤษภาคม – 26 สิงหาคม 2563 
Module 1 วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563       Module 2 วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2563 
Module 3 วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563        Module 4 วันที่ 4 – 5  และ 24 – 26 สิงหาคม 2563 
   โดยกำหนดการเบื้องต้น จะเป็นการอบรมระบบออนไลน์ใน Modules 1-3 และหากสถานการณ์การ

ระบาดเช้ือโควิด-19 คลี่คลาย จะจัดการอบรมแบบ face to face ใน module ที่ 4 ซึ่งจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

สถานท่ีอบรม  การอบรมแบบ face to face จะจัดในกรุงเทพฯ  

ผู้เข้าอบรม   แพทยส์ังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 50-70 คน 

ค่าใช้จา่ย    งบสนบัสนุนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นค่าลงทะเบียน รายละ 40,000 บาท  

คุณสมบัติผูส้มัคร 

แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนใจเข้าอบรม และประสงค์ขอรบัทุนสนับสนุนจาก สสป. สามารถลงทะเบียน
ออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์มความเห็นผูบ้ังคับบัญชา เพือ่รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุน ได้ที่ website: 
thaifammed.org/th หรือ QR Code ที่แนบมา ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
(2) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(3) แพทย์ที่มหีน่วยบรกิารปฐมภูมริองรับและสามารถข้ึนทะเบยีนหน่วยบรกิารปฐมภูมิได้ใน 30 วันหลัง

การอบรม หรือเป็นแพทย์เกษียณอายุราชการทีร่ับราชการตอ่ไป  ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครอืข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU)  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 
  

 
 

 
 

 



 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

1. ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยผ่านการประเมินความรู้ความ
เข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

2. ผู้เข้าประชุมมทีักษะเกี่ยวกับหลกัเวชศาสตร์ครอบครัว โดยผ่านการประเมินทักษะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน่วยบรกิารปฐมภูมิและเครอืข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) (PCU/NPCU) ทีจ่ะข้ึนทะเบียน  
4. ผู้เข้าประชุมมเีวลาเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการประชุมแต่ละชุดวิชา  (Module) 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมมีความพงึพอใจตอ่การจัดประชุม ในระดับมากขึ้นไป 

การประเมินผล 
1. จากผลการประเมิน 
2. จากการสงัเกตการณ์มสี่วนร่วมในการประชุม 
3. จากระยะเวลาการเข้าประชุม 
4. การใช้แบบสอบถามความพร้อมในการดำเนินงาน 

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. มีแพทย์ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
2. ผู้เข้าประชุมสามารถให้บริการประชาชนตามหลักหลักเวชศาสตร์ครอบครัวได้ 

เนื้อหาการอบรมโดยสังเขป 

กลุ่มวิชา   รายวิชา 

1. เวชศาสตรค์รอบครัว 
2. ระบบบริการปฐมภูม ิ
 (Family medicine primary care) 

 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและหลักการบริการปฐมภูมิ 

 เครื่องมือเวชศาสตร์ครอบครัว 

 นโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster:PCC) และ
บริการต้นแบบ 

 บทบาทของแพทย์ในการทำงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

 การทำงานเป็นทีมในบริการปฐมภูมิ 
2. การดูแลแบบองค์รวมประชากรทุก
กลุ่มวัย 
(High quality primary care for all 
age groups)  

 การดูแลสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัย 

 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 การดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รงัและครอบครัว 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Motivational interview และการ 
empowerment 

 การสง่ต่อและการเช่ือมโยงบริการ 



 

 

 

3. การดูแลภาวะเจบ็ป่วยท่ีมีความ
ซับซ้อน (Complex issues in Family 
practice) 

 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 การดูแลผู้พิการและครอบครัว 

 การดูแลผู้สงูอายุและการดูแลระยะยาว 

 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

 การดูแลผู้ป่วยติดสารเสพติด 

 ทักษะการสื่อสารและการดูแลผู้ป่วยที่ยาก 
4. การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(Primary care management) 

 การเปรียบเทียบรูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 การวิเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่ การจัดทำแผนสุขภาพและ
โครงการในพื้นที ่

 Five-star doctor: care giver, manager, decision maker, 
communicator, community leader 

 
 
 


