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หลกัการและเหตุผล 

 บรกิารสุขภาพปฐมภูมเิป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาระบบสุขภาพของทุกประเทศทัง้ประเทศทีก่ าลงั
พฒันาและประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ระบบสุขภาพทีม่ปีระสทิธภิาพตอ้งเน้นบรกิารสุขภาพปฐมภูมทิีเ่ขม้แขง็ทัง้ใน
ชนบทและเขตเมอืง ซึง่เน้นทีร่ะบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (District Health System) เพือ่ใหเ้กดิการใหบ้รกิาร
สุขภาพอย่างทัว่ถงึ เป็นธรรม และคุม้ค่า ประเทศไทยไดด้ าเนินการตามนโยบายดงักล่าวโดยมหีลกัประกนั
สุขภาพถว้นหน้าและการปฏริปูระบบสุขภาพทีมุ่่งเน้นบรกิารสุขภาพปฐมภูม ิแต่การด าเนินการดงักล่าวยงัไม่
ประสบความส าเรจ็ เช่น ขาดแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัทีใ่หบ้รกิารการแพทยร์ะดบัปฐมภูม ิการดแูลสุขภาพ
ประชาชนมกัเป็นระบบเดีย่ว ขาดเครอืขา่ย ขาดนโยบายการพฒันาระบบบรกิารปฐมภูมิ 

 ประเทศไทยในปัจจุบนั จงึใหค้วามส าคญักบับรกิารสุขภาพปฐมภูมแิละแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 
โดยไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัริะบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562 ทีม่ผีลใชบ้งัคบัเมื่อ 29 กรกฎาคม 2562 
มาตรา 258 ช.ดา้นอื่นๆ (5) ใหม้รีะบบการแพทยป์ฐมภูมทิีม่แีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัดแูลประชาชนใน
สดัสว่นทีเ่หมาะสม รวมทัง้ปรบัระบบหลกัประกนัสุขภาพใหป้ระชาชนไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการบรหิาร
จดัการและการเขา้ถงึบรกิารทีม่คีุณภาพ และสะดวกทดัเทยีมกนั  

 กระทรวงสาธารณสุขไดข้บัเคลื่อนและปฏริูปดา้นสาธารณสุขตามนโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการลด
ความเหลื่อมล ้าดา้นบรกิารสุขภาพ โดยเฉพาะบรกิารปฐมภูม ิ“คลนิิกหมอครอบครวั” ส าหรบัเขตเมอืง ทัง้นี้
เพือ่ใหบ้รกิารโรคพืน้ฐานแก่ประชาชน ทัง้บรกิารปฐมภูม ิทุตยิภูม ิและรบัส่งต่อผูป่้วยโรคทียุ่่งยาก ซบัซอ้น
จากเครอืข่ายบรกิารทุกระดบั ส าหรบัเขตชนบท ไดเ้พิม่บรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลไปยงับรกิารปฐมภูม ิ
โดยใหโ้รงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล รวมกนัเป็นเครอืขา่ยบรกิารระดบัปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster) 
เพิม่แพทยเ์ฉพาะทางเวชศาสตรค์รอบครวัเขา้ไป   เตมิเตม็บรกิารให้ประชาชน ท างานร่วมกบัสหสาขา
วชิาชพีทีม่ ีหมออนามยั พยาบาล ทนัตาภบิาล นกัวชิาการสาธารณสุข และอาสาสมคัรสาธารณสุข เน้นความ
เป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดย“บรกิารทุกคน ทุกที ่ทุกอย่าง และทุกเวลาดว้ยเทคโนโลย”ี เพือ่ให้
ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารไดอ้ย่างเท่าเทยีม ลดความเหลื่อมล ้า มแีพทยเ์ป็นทีพ่ึง่ในยามเจบ็ป่วย ไดร้บั
บรกิารอย่างรอบดา้นทัง้การสง่เสรมิ รกัษา ป้องกนั ฟ้ืนฟู และไดร้บับรกิารทัง้เชงิรบัและเชงิรุก โดยมี
เป้าหมายใหป้ระชาชนทุกคนมแีพทยป์ระจ าตวัตามทีร่ฐัธรรมนูญก าหนดไว ้ทัง้นี้ แผนการผลติก าลงัคนเพือ่
รองรบันโยบายดงักล่าว กระทรวงสาธารณสุขไดม้กีารด าเนินการร่วมกบัราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครวัแห่งประเทศไทย ผลติแพทยเ์ฉพาะทางดา้นเวชศาสตรค์รอบครวั โดยใชศู้นยแ์พทยศาสตรช์ัน้คลนิิก
ของโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขเป็นฐานการผลติ โดยมเีป้าหมายการผลติปีละ 600 คน สว่น 

 



 

 

 

แผนระยะสัน้เป็นการเพิม่ศกัยภาพโดยการจดัอบรมระยะสัน้  “เวชศาสตรค์รอบครวัส าหรบัแพทยป์ฏบิตังิาน
ในหน่วยบรกิารปฐมภูม”ิ  หลกัสตูร 3-6 เดอืน ส าหรบัแพทยท์ีส่นใจงานดา้นเวชศาสตรค์รอบครวั และเพิม่
ศกัยภาพทมีสหสาขาวชิาชพีโดยการอบรมหลกัสตูรสาขาเวชปฏบิตัคิรอบครวั  

 ดงันัน้ กระทรวงสาธารณสุขจงึไดจ้ดัท าบนัทกึขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพือ่การผลติแพทยเ์วช
ศาสตรค์รอบครวั เพือ่รองรบันโยบายคลนิิกหมอครอบครวั (Primary Care Cluster) ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทยไวร้่วมกนั เมื่อวนัที ่16 กนัยายน 
2559 

ผู้รบัผิดชอบ 

 ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทย สมาคมแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป/เวชศาสตร์
ครอบครวัแห่งประเทศไทย และส านกัสนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

ก าหนดการอบรม  
รุ่นท่ี 16  ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – 7 พฤษภาคม 2564 
Module 1  วนัที ่1-4 กุมภาพนัธ ์2564             Module 2  วนัที ่1-3 มนีาคม 2564 
Module 3  วนัที ่29 มนีาคม-1 เมษายน 2564    Module 4  วนัที ่5-7 พฤษภาคม 2564 

สถานท่ีอบรม  โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง แอรพ์อรต์ 

อตัราค่าลงทะเบียน    รายละ 40,000 บาท 

ผู้เข้าอบรม   แพทยส์งักดักระทรวงสาธารณสุข 50 คน และแพทยท์ัว่ไป 10 คน 

1. แพทยส์งักดักระทรวงสาธารณสุข  
ส านกัสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ(สสป.) จะใหทุ้นสนบัสนุนแพทยส์งักดักระทรวงสาธารณสุข 

จ านวน 50 ทุน ดงันัน้ แพทยท์ีส่นใจเขา้อบรม และประสงคข์อรบัทุนสนบัสนุนจาก สสป. สามารถลงทะเบยีน
ออนไลน์ พรอ้มแนบแบบฟอรม์ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชา เพือ่รบัการพจิารณาคดัเลอืกรบัทุน ไดท้ี ่
https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6  หรอื QR Code ทีแ่นบมา ภายในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 โดย
จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

(1) ส าเรจ็การศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ 
(2) มใีบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 
(3) แพทยท์ีม่หีน่วยบรกิารปฐมภูมริองรบัและสามารถขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารปฐมภูมไิดใ้น 30 

วนัหลงัการอบรม หรอืเป็นแพทยเ์กษยีณอายุราชการทีร่บัราชการต่อไป  ปฏบิตังิานในหน่วย
บรกิารปฐมภูมแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภูม ิ(PCU/NPCU)  ส านกัสนบัสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

ทัง้นี้ จะประกาศผลการคดัเลอืกรบัทุน ในวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ใน website ราชวทิยาลยัฯ 
http//thaifammed.org  
 

https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6


 
 
 

2.  แพทยส์งักดักระทรวงสาธารณสุขทีไ่ม่ตอ้งการรบัทุนสนับสนุน และแพทย์ทัว่ไปทีส่งักดัหน่วยงานอื่น 
สามารถลงทะเบยีนออนไลน์ พรอ้มแนบแบบฟอรม์ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชา ไดท้ี ่
https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6  หรอื QR Code ทีแ่นบมา ภายในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 และ
โอนเงนิค่าลงทะเบยีน 40,000 บาท เขา้บญัช ี“ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทย 
อบรม PCC” บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรตีดัใหม่ เลขทีบ่ญัช ี041-0-15464-4  และ
สง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิไปยงั e-mail: thaifmpcc@gmail.com (ระบุเรื่อง “อบรม PCC”)       
 

 
 

ดชันีช้ีวดัความส าเรจ็  

1. ผูเ้ขา้ประชุมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัเวชศาสตรค์รอบครวั โดยผ่านการประเมนิความรู้
ความเขา้ใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60  

2. ผูเ้ขา้ประชุมมทีกัษะเกีย่วกบัหลกัเวชศาสตรค์รอบครวั โดยผ่านการประเมนิทกัษะไม่น้อยกว่า รอ้ย
ละ 60  

3. รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้ประชุมมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานในหน่วยบรกิารปฐมภูมแิละเครอืขา่ย
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิ(คลนิิกหมอครอบครวั) (PCU/NPCU) ทีจ่ะขึน้ทะเบยีน  

4. ผูเ้ขา้ประชุมมเีวลาเขา้ประชุม ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาการประชุมแต่ละชุดวชิา  (Module) 
5. รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้ประชุมมคีวามพงึพอใจต่อการจดัประชุม ในระดบัมากขึน้ไป 

การประเมินผล 
1. จากผลการประเมนิ 
2. จากการสงัเกตการณ์มสีว่นร่วมในการประชุม 
3. จากระยะเวลาการเขา้ประชุม 
4. การใชแ้บบสอบถามความพรอ้มในการด าเนินงาน 

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. มแีพทยท์ีป่ฏบิตังิานในหน่วยบรกิารปฐมภูมแิละเครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมิ 
2. ผูเ้ขา้ประชุมสามารถใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัหลกัเวชศาสตรค์รอบครวัได้ 

 
 
 
 

https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6


 
 

เน้ือหาการอบรมโดยสงัเขป 

กลุ่มวิชา   รายวิชา 

1. เวชศาสตรค์รอบครวั 
2. ระบบบริการปฐมภมิู 
 (Family medicine primary care) 

 หลกัการเวชศาสตรค์รอบครวัและหลกัการบรกิารปฐมภูม ิ
 เครื่องมอืเวชศาสตรค์รอบครวั 
 นโยบายคลนิิกหมอครอบครวั (Primary care cluster:PCC) 

และบรกิารตน้แบบ 
 บทบาทของแพทยใ์นการท างานในหน่วยบรกิารปฐมภูมแิละ

เครอืขา่ยบรกิารปฐมภูม ิ
 การท างานเป็นทมีในบรกิารปฐมภูม ิ

2. การดแูลแบบองคร์วมประชากร
ทุกกลุ่มวยั 
(High quality primary care for all 
age groups)  

 การดแูลสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวยั 
 การสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค 
 การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัและครอบครวั 
 การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม Motivational interview และการ 

empowerment 
 การสง่ต่อและการเชื่อมโยงบรกิาร 

3. การดแูลภาวะเจบ็ป่วยท่ีมีความ
ซบัซ้อน (Complex issues in 
Family practice) 

 การดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
 การดแูลผูพ้กิารและครอบครวั 
 การดแูลผูส้งูอายุและการดแูลระยะยาว 
 การดแูลผูป่้วยจติเวชในชุมชน 
 การดแูลผูป่้วยตดิสารเสพตดิ 
 ทกัษะการสือ่สารและการดแูลผูป่้วยทีย่าก 

4. การจดัการระบบสุขภาพปฐมภมิู 
(Primary care management) 

 การเปรยีบเทยีบรปูแบบระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
 การวเิคราะหร์ะบบสุขภาพในพืน้ที ่การจดัท าแผนสุขภาพและ

โครงการในพืน้ที ่
 Five-star doctor: care giver, manager, decision maker, 

communicator, community leader 

 
 
 


