
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ: ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครืข่ายหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ 
 

2. หัวข้อ :  การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพ.ร.บ.ฯ 
ตัวชี้วัด: จ านวนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 (ค่าเป้าหมาย 2500 หน่วย) 
 

3. สถานการณ์ 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีประชากร จ านวน 136,408 คน (DB pop ณ วันที่  14 ม.ค.64)  มีหน่วยบริการ

สาธารณสุขประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 29 แห่ง 
และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จ านวน 2 แห่ง (3ทีม) 

ปี 2564 อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีแผนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 10 
ปี (ป ี2563-2572) จ านวน 15 ทีม ครอบคลุมประชากรทั้งหมด 136,408 คน โดยมีเป้าหมายเปิดหน่วยบริการสะสม 
จ านวน 11 ทีม คิดเป็นร้อยละ 73.33 
ตาราง แผนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  10 ปี (ปี 2563-2572) จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

อ าเภอ ประชากร แผนการจัดตั้ง (จ านวนทีม/ปี) 
รวม 
(ทีม) 

ปี59-62 
 

 ปี 63 
 

ปี 64 
 

ปี 65 
 

ปี 66 
 

ปี 67 
 

ปี 68 
 

ปี 69 
 

 
เมืองฯ 136,408 4 2 5 1 1 2 

  
15 

จ านวนสะสม 4 6 11 12 13 15   
 

ร้อยละสะสม 26.67 40.0 73.33 80.0 86.67 100.0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีผลการด าเนินงานสะสมปี 2563 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ จ านวน 6 ทีม คดิเป็นร้อยละ 40.0 ครอบคลุมประชากรเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จ านวน 54,285 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.8   
ตาราง หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี 2563 
 

ล า 
ดับ  

อ าเภอ 

ประเภท 

ทีม 
ประ 
ชา 
กร 

แพทย์ 

สถานะ 
P 
C 
U 

N 
P 
C 
U 

อว 
./
วว. 

อบ 
รม 
ระ 
ยะ 
สั้น 

Ba
sic 
co
ur
se 

1 เมืองฯ /   รพ.เจ้าพระยายมราชทีม 1 8,690 นพ.ประกิต  คล้ายสุวรรณ วว 
174

รุ่น 11   

2 เมืองฯ /   รพ.เจ้าพระยายมราชทีม 2 7,731 นพ.พีรภัทร  อินพาเพียร       

3 เมืองฯ /   รพ.เจ้าพระยายมราชทีม 3 8,001 นพ.นิธิ  ประจงการ   รุ่น 1   

4 เมืองฯ   / รพ.สต.สระแก้ว 12,383 พญ.ธิดาวรรณ  สาลีผล*       

5 เมืองฯ   / รพ.สต.สนามคลี 8,465 พญ.ธนชนนี โลหิตคุปต์ *     / 

6 เมืองฯ   / รพ.สต.บ้านโพธิ์ 9,015 พ.ญ.นันทรัตน์ มีศรีสุข     / 

รวม 3 3   54,285 
 

  
  

แผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ ในปี 2564 มีเป้าหมายเปิดด าเนินการใหม่ 
จ านวน 5 ทีม เปิดด าเนินแล้ว 2 ทีม ได้แก่ รพ.สต.โพธิ์พระยา, รพ.สต.สนามชยั (จ านวนทีมสะสม 8 ทีม คิดเป็น   
ร้อยละ 53.33 ครอบคลุมประชากรสะสม จ านวน 71,847 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67) ส่วนอีก 3 ทีม รอแพทย์
หลักสูตร Basic course จ านวน 3  คน 

ตาราง  แผนการจดัตั้งหน่วยบรกิารปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2564 
 

ล า 
ดับ  

อ าเภอ 

ประเภท 

ทีม 
ประ 
ชา 
กร 

แพทย์ 

สถานะ 

P 
C 
U 

N 
P 
C 
U 

อ
ว 
./
ว
ว. 

อบ 
รม 
ระ 
ยะ 
สั้น 

Ba 
sic 
co
ur 
se 

ไม่เคย 

1 เมืองฯ  1 รพ.สต.โพธิ์พระยา 8,518 นพ.ธนภูมิ วิทูรธนไพบูลย์   /  

2 เมืองฯ 1  รพ.สต.สนามชัย 9,044 พญ.อัมพร มิตรประสิทธิ์   /  

3 เมืองฯ  1 รพ.สต.ดอนตาล 9,034      

4 เมืองฯ  1 รพ.สต.ศาลาขาว 8,758      

5 เมืองฯ  1 รพ.สต.สวนแตง 8,225      

รวม ปี 64 1 4   43,579   
   

 



4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ตัวชี้วัด : จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ 
เป้าหมาย

2563-2572 
ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ 2500 
หน่วย

(ร้อยละ 
40) 

เมือง 15 8 53.33 
12.4 18.12 28.53     

เขต 5     
17.03 32.9 39.05     

จังหวัดสุพรรณบุรี     
7.04 11.12 47.14     

 
รวม 15 8 53.33 

 

ที่มา : เว็บไซต์ ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
 

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน 

1.ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการปฐมภูมิที่มี
คุณภาพ 

 

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  ปี  2564 
งบประมาณ 899,010บาท 
มาตรการที่ 1 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนา
กลไกการด าเนินงานปฐมภูมิ 
1.1 ทบทวนคณะกรรมการพชอ. 
1.2 ประชุมคณะกรรมการพชอ./คปสอ. 
1.3 ปรับปรุงห้องทันตกรรม 2 ห้อง 
1.4 ทบทวนแผนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ แผนระยะ 10 ปี 
(ปี 2563 - 2572) 
1.5 ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 
 
 
 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ก าลังด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 
 
ด าเนินการแล้ว 
 

1.ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการปฐมภูมิที่มี
คุณภาพ 

 

มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.1 พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน 

2.2 พัฒนาศักยภาพ อสม.ใหม่เป็นหมอประจ าบ้าน 

2.3 การพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
2.4 ปรับปรุงห้องทันตกรรม 2 ห้อง 

 
ด าเนินการแล้ว 
- 
สถานการณ์โควิด-19 
ก าลังด าเนินการ 
ก าลังด าเนินการ 



ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน 

1.ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการปฐมภูมิที่มี
คุณภาพ 

 

2.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายสุขาภิบาลอาหารจังหวัดสุพรรณบุรี 
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
3.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
3.2 อบรมวิชาการ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยระบบ Thai COC 
แบบองค์รวม เครือข่ายอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 
ต้นมีนาคม 2564 
 

1.ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการปฐมภูมิที่มี
คุณภาพ 

 

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ(รพ.สต.ติดดาว) ปี 2564
งบประมาณ 728,856 บาท 
มาตรการที่ 1 พัฒนาคณะท างานทุกระดับให้มีมาตรฐาน 
1. พัฒนาระบบบริการ 
1.1 ประเมินศสม./รพ.สต.โดยคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ 
1.2 จัดมหกรรมสุขภาพ 
1.3 ส ารวจความพึงพอใจ 
 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพของ
หน่วยบริการ 
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร CPR,IC,Labฯ 
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เชื่อมโยงกลุ่มวัยและSP 
2.3 ประชุมวิชาการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
มาตรการที่ 2 สื่อสาร ชี้แจงประชาสัมพันธ์นโยบาย 
แนวทางและแผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 

 
 
 
 
สถานการณ์โควิด-19 
สถานการณ์โควิด-19 
ด าเนินการแล้ว 
 
 
15-16 ก.พ.64 
 
ก.ย.64 
 
 

1.ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการปฐมภูมิที่มี
คุณภาพ 

 

1.  วัยเรียน 
    - การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2.  วัยท างาน 
    - คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
3. วัยผู้สูงอายุ 
     พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ 
มาตรการที่ 3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 นิเทศติดตามงานในรพ.สต./ศสม. 
 

 
สถานการณ์โควิด-19 
 
สถานการณ์โควิด-19 
 
สถานการณ์โควิด-19 
 
สิ้นไตรมาส 2 

 



6. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 3 เดือน 
เป้าหมาย  
(ปี 63-72) 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน  ร้อยละ

(สะสม) 
1.จ านวนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  

15 ทีม 8 53.33 

2.จ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยมี  อสม.หมอ
ประจ าบ้าน คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม  

136,408 
คน 

71,847 
คน 

52.67 

 
7. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ 
ผู้บริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 

      -ขาดแพทย์เชศาสตร์ครอบครัวที่
จะปฏิบัติงานใน PCU/NPCU   

    1. ประชาสัมพันธ์ ให้ แพทย์ เรียนแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัว 

    2. รอแพทย์จบใหม่ และส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตร
Basic course  ของเขตสุขภาพท่ี 5 
    3. รับย้าย 
    4. สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานใน PCU/NPCU   

 
8. ผลงานเด่น/นวัตกรรม/ ตัวอย่างที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

-หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้แก่ รพ.เจ้าพระยายมราช ทีม 1, ทีม 
2 และ ทีม 3 อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง มีนวตกรรม 
Patcharee Model จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนกลุ่มดีขึ้น ร้อยละ 45.95, 
นวัตกรรม สมุดประจ าตัว ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และนวตกรรมทะเบียนประชาชนคู่กับแพทย์ 

 
9. ผู้รับผิดชอบงาน 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

1. นางพัชรี มะรุมดี พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการพิเศษ 

081-9861940 aewpatcharee@hotmail.com 

2. นางชลธิชา ไพจิตต์ นวก.สาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

086-5354191 numwan_pj@hotmail.com 

3. นางปราณี   นิลดี นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ 

089-9692900  

 


