
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเด็นที่ 3 

หัวข้อ  ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1 / 2564 

 
ตัวช้ีวัด 1 จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน  ( ค่าเป้าหมาย 25 ล้านคน) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
หมอคนที่ 1  หมอ อสม.15,021 คน  ( รับผิดชอบ 1:10-15 หลังคาเรือน)  จ านวน 172 หมู่บ้าน 14 ชุมชน 
   เป้าหมาย อบรมหมอประจ าบ้าน 1,670 คน ผ่านการอบรม  930 คน (ร้อยละ 55.69) 
หมอคนที่ 2 หมอ สาธารณสุข 453 คน (1:1,223 คน) /รพ.สต 95 แห่ง / PCU 3 / ศูนย์สาธารณสุขเทศบาล 2   
หมอคนที่ 3 หมอครอบครัว 43 คน (FM/MD) (1:10,842คน) 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 

1.ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ    
 ( ร้อยละ28.01) 
2.ประชาชนป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
3.ความแออัดในโรงพยาบาล 
4.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
( ฐาน ปชก.ณ 15 มค.2564 
 
 
  
 
 

1.แผนอบรมพัฒนา ยกระดับความรู้         
  อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน 806 คน          
  ปี 64 
2.แผนขยายเครือข่าย อสค.ในครอบครัว  
  ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มผู้ป่วย 
  เรื้อรัง และกลุ่มเปราะบาง 
3.แผนขับเคลื่อนนโยบาย ประชาชน 
  คนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 
 

1..มีการจัดท าแผน อบรมยกระดับ อสม.       
เป็นหมอประจ าบ้าน ปี 2564 จ านวน 806 คน      
  5 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 
 -  5 มค.64 อบรมแล้ว 66 คน  (8.19%) 
  - ปี 63 อบรมแล้ว 864 คน ( 100%) 
 รวม อสม.ที่อบรมแล้ว 930 คน =55.69% 
 จากเป้าหมาย 63-64 จ านวน 1,670 คน  
2.อสม.หมอประจ าบ้านมีศักยภาพ ผ่านเกณฑ์ 
  ที่ก าหนด 864 คน(100%) 
- กลุ่มเป้าหมาย 10,474 ได้รับการดูแล         

   จาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
   จ านวน 9,310 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89  
3.ผลการพัฒนา อสค. www.thaiphc.net 
  - อสค.ยอดสะสม(2559- 2563) 33,832 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของหลังคาเรือนทั้งหมด  
(164,306 หลังคาเรือน) 

 4.การขับเคลื่อนนโยบาย ตนไทยทุก
ครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน  
 - บูรณาการแผน ทบทวน ส ารวจ ติดตาม
กลุ่มเป้าหมาย (ผสย.ติดบ้าน ติดเตียง     
ติดสังคม)ในครัวเรือน  
 - การบันทึกข้อมูลใน ระบบ App 3 หมอ 
ร่วมกับทีม 3 หมอในพ้ืนที่หน่วยบริการ 
 - พัฒนาหมอประจ าบ้าน 1-2 คน/หมู่บ้าน 
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายฯ 

4.ผลงาน จากการบันทึกข้อมูลใน App 3 
หมอ/โปรแกรม Thaiphc.net (ตามตาราง ) 

http://www.thaiphc.net/
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อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
ผลงานการคีย์  
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้สูงอายุ 

ทั้งหมด 
จ านวน LTC 

ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 
เมือง 45,256 11,181 24.97 25,624 12,598 603 189 

เชียงค า 24,221 4,149 17.13 14,619 2,783 344 104 

ดิกค าใต้ 23,460 10,715 47.51 15,414 7,275 718 116 

จุน 18,084 9,412 52.04 10,017 8,197 249 57 

ปง 15,721 2,275 14.47 9,364 1,500 489 75 

แม่ใจ 11,349 1,812 15.97 7,566 3,697 329 75 

ภูซาง 10,834 7,424 68.53 6,298 5,593 483 84 

ภูกามยาว 8,259 543 6.57 4,853 436 95 31 

เชียงม่วน 7,122 1124 65.81 4,275 715 206 39 

 รวม 164,306 48,635 30.9 98,030 42,794 3,516 770 

จ านวน ผู้สูงอายุที่ได้รับการติดตาม 47,080 คน คิดเป็นร้อยละ 48.03 43.64 8.22 0.78 
( ปชก. 350,059 คน จ ำแนกตำม TYPEAREA อยู่จริง : HDC ปชก.ณ 15 มค.2564 ) 
 

2. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
2.1 ผลงานดีเด่น ต้นแบบการท างาน ของ อสม.ด้านต่างๆ ที่ต่อยอดการท างาน ( ปี 2561 – 2564 ) ดังนี้ 

  - อสม.ดีเด่น ประจ าปี 2564 จ านวน 3 สาขา ดังนี้ 
   ดีเด่นระดับภาค จ านวน 2 สาขา ได้แก่  
     - สาขาการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน (สมเกียรติ อัญญะ/อ.ปง ) 
     - สาขาสุขภาพจิตชุมชน ( วันทิตย์ ชอบจิต / อ.ภูกามยาว ) 
   ดีเด่นระดับเขต 
    - สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก ( วันเพ็ญ พุทธสอน /อ.ดอกค าใต้ ) 
  - อสม.ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 จ านวน 2 สาขาได้แก่ 
    -สาขา ศสมช.( กฤตเมธ พุทธสอน /อ.ดอกค าใต้) 

ขอ้มูลเป้าหมายจาก HDC  

ณ วนัที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.00 

ผลงานจาก http://3doctor.hss.moph.go.th  

ณ วนัที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16.00 
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    - สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (สมเกียรติ อัญญะ/อ.ปง ) 
  - อสม.ดีเด่นระดับภาคเหนือประจ าปี 2562 
   ดีเด่นระดับภาค จ านวน 1 สาขา ได้แก่ สาขา ศสมช.(วนิดา พุทธสอน /อ.ดอกค าใต้) 
   ดีเด่นระดับ เขต จ านวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาการป้องกันเอดส์ในชุมชน (นงลักษณ์ /อ.เมือง)  
  - อสม.ดีเด่นรายบุคคลระดับเขต สาขา การป้องกันปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน ปี 2562-2563 
  - อสม.ดีเด่นรายบุคคลระดับภาคเหนือ สาขาทันตสุขภาพ ปี 2561 
    

2.2 ผลการด าเนินงานการพฒันาต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิตเชื่อมโยง พชอ.ประจ าปี 2563 
       -    ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต พื้นที่ ชนบท ปี 2562 จ านวน 2 ต าบล  คือ  
   ต าบลแม่ปืม ( การสร้างการมีส่วนร่วมของแกนน าสุขภาพ ต.แม่ปืม)  
   ต าบลจุน ( ผู้สูงอายุ ,สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนปลอดขยะ)  

- ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2563 จ านวน 5 ต าบล  คือ  
   ต าบลแม่สุก  อ าเภอแม่ใจ ประเด็น อาหารปลอดภัยในต าบลแม่สุก 
   ต าบลดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ ประเด็นผู้สูงอายุ LTC เป้าหมาย  ผู้สูงอายุ ดงสุวรรณสุขภาพดี 
   มีความสุข 
   ต าบลอ่างทอง  อ.เชียงค า ประเด็น การดูแลผู้สูงอายุ LTC 
   ต าบลงิม  อ.ปง ประเด็นขยะและสิ่งแวดล้อม 
   ต าบลเชียงม่วน  อ.เชียงม่วน ประเด็น ขยะและสิ่งแวดล้อม       

2.3. ปี 2564  สสจ.มีการถ่ายทอดนโยบาย งานสุขภาพภาคประชาชน ผ่านระบบ Zoomeeting  
     ร่วมกับระบบ บริการปฐมภูมิจาก สสจ.- สสอ./รพ.ทุกแห่ง (7/12/2563) และมีการติดตาม  
                 ผ่านระบบไลน์กลุ่ม และ ระบบรายงาน Thaiphc.net                  
 

3. ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค 
 สถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีค าสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค 
ในระดับจังหวัด/อ าเภอ ท าให้พื้นท่ีไม่สามารถด าเนินการอบรม อสม.หมอประจ าบ้านไดตามก าหนดการได้
การแก้ไข บูรณาการ/ปรับระยะเวลาการด าเนินงานตามบริบท เช่น ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจมีการปรับรูปแบบ 
การอบรมผ่านระบบ Zoomeeting จาก ศูนย์กลาง สสอ.สู่ รพ.สต.ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากร    
ในระดับอ าเภอ และต าบล ส่วนอ าเภออ่ืนๆ เลื่อนเวลาการอบรม ไป 25 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 
 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
- ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข  
- การศึกษานโยบาย แนวทาง ระบบการด าเนินงานในยุคของมาตรการ การระบาดโรค COVID -19    
 จ าเป็นส าหรับบุคลากรทุกระดับ  

 
   ผู้รายงาน นางพัชรชิตา  บัวอินทร์ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
         14 มกราคม 2564 
                                           E-mail patchita.m@gmail. 
                                           โทร 081-8039063 

mailto:patchita.m@gmail

