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ค าน า 
 การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหาราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามเปูาหมาย แก้ไขปัญหา
อุปสรรค และให้ข้อเสนออันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 64             
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับส านักตรวจราชการ กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานของกรม ได้ด าเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยด าเนินการตรวจราชการรอบที่ 1 ระหว่าง
เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินสภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา กาบริหาร
จัดการ ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด่างๆ ที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 
เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 ร่วมกับคณะกรรมการก าหนดประเด็น
และติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งด าเนินการ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และตามกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
                        1.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
                        2.1 กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ 
   หัวข้อ แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
 ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
                        3.1 คนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน 

 บัดนี้ กลุ่มแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้น าสรุปผลการตรวจ
ราชการมาจัดท ารายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
ในประเด็นที่กรมเกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานเพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการ
วางแผนพัฒนาระบบสุขภาพของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายกรม กระทรวง และรัฐบาล 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องตาม 1) Agenda base (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ได้แก่ 
โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์, กัญชาทางการแพทย์, และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) 
Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) ได้แก่ สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต, ลดแออัด ลดรอคอย ลด
ปุวย ลดตาย, ระบบธรรมาภิบาล 3) Area based (ปัญหาส าคัญของพ้ืนที่) รวมทั้ง 4) การตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coved-19) ในภาพรวม, การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพ่ือเป็นทิศทางในการ
ตรวจติดตาม ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาแต่งตั้ง
ให้ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับเขต
สุขภาพที่ 1-12 ร่วมกับคณะกรรมการก าหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งด าเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข และตามกรอบประเด็นการตรวจราชการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเกี่ยวข้อง ซึ่งพบประเด็น
ส าคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 

 
ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
               1.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
  ในการนิเทศตรวจราชการ รอบที่ 1 ได้ก าหนดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) คือ อาสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 1 คน : ผู้ต้องขัง 50 คน) พบว่าเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง
บางแห่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เกินเกณฑ์ที่ก าหนด และบางแห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ า (อสรจ.) ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้โดยเฉลี่ยเรือนจ าทั่วประเทศมีอัตราส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ า (อสรจ.) 1 คน : ผู้ต้องขัง 30 คน และมีการจัดอบรมหลักสูตรครบ 2 ครั้งต่อปี จ านวน 133 แห่ง   
ไม่ครบ 2 ครั้งต่อปี จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) สถานกักขังล าปาง จังหวัดล าปาง และ 2) เรือนจ าอ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

  1. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) โดยมีเนื้อหาในหมวดวิชาหลัก 8 
หมวดวิชา คือ 1) วิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) วิชาการเฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาส าคัญ 3) วิชาการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 4) วิชาการดูแลผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช และผู้ที่ใช้สารเสพติด 5) วิชาการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ      
6) วิชาการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานในผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) วิชาอนามัยและเด็กเบื้องต้น และ     
8) วิชาการบริหารจัดการตามบริบทพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้กรมราชทัณฑ์ใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานในการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า  

  2. จัดท าคู่มือครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เพ่ือสนับสนุนให้กรมราชทัณฑ์ใช้ในการอบรม
ครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) โดยได้ก าหนดเนื้อหา 8 หมวดวิชา ได้แก่ 1) วิชาส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) วิชาการเฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญ       
3) การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support 
Training Course) 4) วิชาการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช และผู้ที่ใช้สารเสพติด 5) วิชาการสื่อสารและ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 6) วิชาการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานในผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) 
วิชาอนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น และ 8) วิชาการบริหารจัดการตามบริบทพ้ืนที ่
 3. ชุดสื่อการสอน กองสุขศึกษาร่วมกับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ด าเนินการจัดท าชุดสื่อการ
สอนรายวิชา การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 

ในภาพรวมพ้ืนที่มีความพร้อมในการพัฒนา อสรจ. ในเรือนจ า หากแต่ ยังมีเรือนจ าในบางพ้ืนที่           
มีสถานการณ์สัดส่วน อสรจ. ต่อผู้ต้องขัง ต่ ากว่าเกณฑ์ ด้วยจ านวนการพ้นโทษ อสรจ. สูง เพราะเป็นผู้ต้องขัง
ชั้นดี จ าเป็นที่เครือข่ายในพ้ืนที่ต้องเตรียมประสานสนับสนุนการอบรม อสรจ. เพ่ือให้สามารถคงสภาพได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ทั้งนี้การก ากับติดตามการตรวจราชการในรอบที่ 2 ควรก ากับแผนการด าเนินงานเครือข่ายในแต่ละ
พ้ืนที่ ในด้านการสนับสนุนการอบรม อสรจ. ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถคงสภาพจ านวน อสรจ. ให้ได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
               2.1 กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ 
  หัวข้อ แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นรอบที่ 1 คือให้พื้นที่มีความเข้าใจการด าเนินการการจัดตั้งคลินิกกัญชา
แบบบูรณาการ โดยการจัดท าแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ในสถานพยาบาล
เอกชนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย (จ่าย) ยากัญชา 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเกณฑ์เปูาหมายให้เขตสุขภาพทุกเขตจะต้องมี
สถานพยาบาลภาคเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกทางการแพทย์แบบบูรณาการเขตสุขภาพละ 1 แห่ง พบว่ า 
สถานพยาบาลภาคเอกชนมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 1-12 
จ านวน 16 แห่ง และเขตสุขภาพที่ 13 (กทม.) จ านวน 23 แห่ง รวมทั้งหมด 39 แห่ง ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 1, 5, 
7 และ 12 ยังไม่ผ่านเกณฑ ์การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
 ในภาพรวมกรมวิชาการได้ร่วมจัดท าแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ   
ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมก าหนดแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ  
ในหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีเป็นสถานพยาบาลภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2559 ที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย (จ่าย) ยากัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ในพ้ืนที่มีข้อเสนอให้จัดท าแนวทางการจัดซื้อกัญชาของสถานพยาบาลเอกชนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังพบ
ปัญหาการพัฒนาอบรมบุคลกรทางการแพทย์ยังไม่ครอบคลุมทุกวิชาชีพในกลุ่ม Care manager และ สหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับผู้ปุวยที่สมควรได้รับยาจากกัญชา 
 ทั้งนี้ในการก ากับติดตามการตรวจราชการในรอบที่ 2 ควรก ากับติดตามพ้ืนที่ ที่ยังด าเนินการไม่ผ่าน
เกณฑ์การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการตามเปูาหมายที่ก าหนดเขตสุขภาพละ 1 แห่ง  
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ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
                3.1 ประชาชนคนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน 
  หัวข้อ คนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน 
 ประเด็นการตรวจราชการรอบที่ 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งเน้นตามมาตรการในการพัฒนา
หมอประจ าตัว 3 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และการให้บริการ รวมถึงพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชาชน โดยการจัดอบรม อสม. ท าหน้าที่เป็นหมอประจ าบ้าน กลุ่มเปูาหมายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. จ านวน 75,032 คน ซึ่งมีการวางแผนการท างานของ อสม. ใหม่โดยแบ่งเขตการรับผิดชอบ อสม. 1 คน 
รับผิดชอบประชาชน 8-15 คน/หลังคาเรือน ให้การดูแลเบื้องต้น ท าหน้าที่หลักเชื่อมประสานกับหมอคนที่ 3 
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน (หมอคนที่ 
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จ านวน 72,557 คน คิดเป็นร้อยละ 96.70 (ข้อมูล วันที่  29 เมษายน 
2564) พบว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานจัดอบรม อสม. หมอประจ า
เกิดความล่าช้า และควรพัฒนาเว็บไซต์หรือโปรแกรม www.thaiphc.net ส าหรับการบันทึกข้อมูลให้มีความ
เสถียรและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ในภาพรวมการด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 มียอดสะสมรวม 152,577 คน (ข้อมูล วันที่ 29 
เมษายน 2564)  
 ทั้งนี้การก ากับติดตามการตรวจราชการในรอบที่ 2 ควรติดตาม ก ากับแผนการด าเนินงานในผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะท่ีส าคัญต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 
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ประเด็นข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จากส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขรอบที่ 1/2564 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อน และได้มีการ
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1 พบประเด็นส าคัญที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเกี่ยวข้อง ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
              1.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
              หัวข้อ:การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ข้อเสนอแนะ 

 พ้ืนที่มีความพร้อมในการพัฒนา อสรจ. ในเรือนจ าโดยทุกเครือข่ายมีแผนการฝึกอบรม อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง 
และมีกระบวนการติดตามก ากับแผนการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เนื่องจากการที่แต่ละเรือนจ ามีจ านวนการ
พ้นโทษของ อสรจ. สูง จากการเป็นผู้ต้องขังชั้นดี จึงจ าเป็นที่เครือข่ายแต่ละพ้ืนที่ต้องเตรียมประสานการ
สนับสนุนการอบรม อสรจ. ซึ่งได้มีการจัดอบรม 2 ครั้ง/ปี เพ่ือสัดส่วนจ านวน อสรจ.ต่อผู้ต้องขังคงสภาพเกณฑ์
ที่ก าหนด 
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
             2.1 กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ หัวข้อ : แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
ข้อเสนอแนะ 

 สถานพยาบาลเอกชนมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งเกณฑ์เปูาหมายคือ     
เขตสุขภาพจะต้องมีสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเขตสุขภาพละ 
1 แห่ง ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก เขตสุขภาพที่ 1,5,7 และ 12 ยังไม่มีการจัดตั้งคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ และพบปัญหาด้านผู้ให้บริการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยยัง
ขาดความเชื่อมั่นในการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการอบรมไม่ครอบคลุมทุก
วิชาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่ม Care Manager และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ปุวยที่สมควรได้รับยาจากกัญชา 
ทั้งนี้หน่วยงานนี่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับประเด็นการแก้ไขปัญหา 
 ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
                3.1 ประชาชนคนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน  หัวข้อ : คนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน 
ข้อเสนอแนะ 
 ประชาชนคนไทยทีหมอประจ าตัว 3 คน : มีเปูาหมายเพ่ือให้ประชาชนมีการเข้าถึงบริการได้ดี มีความมั่นใจ 
สามารถเข้าถึง Health Literacy โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 
3 คน ตามข้ันตอนคือ ดูแลถึงบ้านต่อเนื่อง ให้ค าปรึกษาแนะน าให้ อสม. หมอคนที่ เคาะประตูบ้าน “อสม. 
พร้อมบอกต่อเรื่องวัคซีน” ปรึกษาได้ทุกที่ รักษาได้ทันท่วงที และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ประกอบด้วย 1) Accessibility การเข้าถึงบริการ การดูแลต่างๆ 2) Health Security ความมั่นคงด้าน
สุขภาพ 3) Health Literacy  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัญหาที่พบคือการบันทึกข้อมูลไม่ตรงไม่ครบถ้วน 
เลขที่บ้าน-หลังคาเรือน ไม่มีประชากรอาศัยอยู่จริง เช่น อาคารชุดคอนโดมิเนียม กลุ่มเปราะบางบันทึกข้อมูล
ไม่ได้เนื่องจากไมม่ีบ้านเลขที่ในระบบ และจ านวนหมอคนที่ 1 (อสม. หมอประจ าบ้าน) ยังไม่ครอบคลุมจ านวน
ประขากร เช่น ในพ้ืนที่เมือง ของเขตสุขภาพที่ 4,5,6 พบว่า อสม. หมอประจ าบ้าน 1 คน รับผิดชอบหลาย
ครัวเรือน ควรประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเรื่องของการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจ านวน
ของ อสม.หมอประจ าบ้าน 
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Agenda Based 
ประเด็นท่ี 1 : โครงการพระราชด าริ โครงการเกี่ยวกับราชวงศ์ 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า 
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1. ประเด็นตรวจราชการ : โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
2. หัวข้อ : โครงการราชทัณฑ ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
               ตัวชี้วัด  : การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า  
              ประเด็น : การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม   ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      

                                  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. วิเคราะห์สถานการณ์  
 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรง
พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน ตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่าย 
เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ท าให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกาย
และใจระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพ 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดประเด็นโครงการเกี่ยวกับราชวงศ์ และติดตามการ
ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึง
การรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม และสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของ
กระทรวงสาธารณสุขที่มีการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิตามระบบสุขภาพชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) จึงมีการบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาในการท างานได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการ     
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจ า โดยจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) รวมทั้งคู่มือครูฝึก และชุดสื่อการสอน อสรจ. ซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือเตรียมการพัฒนา อสรจ. ในเรือนจ า 
โดยมีมาตรการในการขับเคลื่อนพ้ืนที่ให้มีการจัดท าแผนการฝึกอบรม อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง และมีกระบวนการ
ติดตามก ากับแผนการฝึกอบรม โดยศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 1-12 ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ด าเนินการ
ส่งเสริมให้เรือนจ าในพ้ืนที่ จัดท าแผนการฝึกอบรม อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือทดแทนผู้ที่พ้นโทษ และการพัฒนา 
อสรจ. ในเรือนจ า ให้มี อสรจ. ต่อผู้ต้องขังไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50 
 ทั้งนี้จากการด าเนินงานการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า สามารถสรุปความก้าวหน้า
การด าเนินงาน และประเด็นปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของงาน ดังนี้ 
 
 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 1 
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
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ผลการด าเนินงาน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการ     
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจ า โดยจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) รวมทั้งคู่มือครูฝึก และชุดสื่อการสอน อสรจ. ซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือเตรียมการพัฒนา อสรจ. ในเรือนจ า  
โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
 ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบเรียงอิงหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
ปีพุทธศักราช 2561 และได้ก าหนดเนื้อหาหมวดวิชาหลักไว้เป็นจ านวน 8 หมวดวิชา ได้แก่ 1) วิชาส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) วิชาการเฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา
ส าคัญ 3) วิชาการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 4) วิชาการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช 
และผู้ที่ใช้สารเสพติด 5) วิชาการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 6) วิชาการดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน
ในผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) วิชาอนามัยและเด็กเบื้องต้น และ 8) วิชาการบริหารจัดการตาม
บริบทพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้กรมราชทัณฑ์ใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ า โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความสามารถ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ที่เหมาะสม  
2. คู่มือครูฝึกอาสาสมัครสาธารสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
 ได้ด าเนินการปรับปรุง เรียบเรียงโดยอิงเอกสารประกอบการเรียนการสอนอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เพ่ือสนับสนุนให้กรมราชทัณฑ์ใช้ในการอบรมครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) โดยได้ก าหนดเนื้อหา 8 หมวดวิชา ได้แก่ 1) วิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) วิชาการ
เฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญ 3) การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) 4) วิชาการดูแลผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต/จิตเวช และผู้ที่ใช้สารเสพติด 5) วิชาการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 6) วิชาการ
ดูแลสุขภาพพ้ืนฐานในผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) วิชาอนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น และ 8) วิชาการ
บริหารจัดการตามบริบทพ้ืนที่ 
3. ชุดสื่อการสอน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยความร่วมมือระหว่างกองสุขศึกษาและกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชนได้ด าเนินการจัดท าชุดสื่อการสอนส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) รายวิชา     
การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
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ความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.)  
หน่วยงาน 

เขตสุขภาพ/ศบส. 
จ านวนเรือนจ า/            

ทัณฑสถาน/
สถานกักขัง 

(แห่ง) 

จ านวนผู้ต้องขัง 
(คน) 

จ านวน อสรจ. 
(คน) 

อัตราส่วน 
โดยเฉลี่ย 

มีแผนการฝึกอบรม  
(2 ครั้ง/ปี) 

หน่วยงานที่มีแผนการ
ฝึกอบรม ไม่ครบ 

ครบ  
(แห่ง) 

ไม่ครบ  
(แห่ง) 

รวมทั้งสิ้น 134 299,142 9,762 1:30 132 2  
เขตสุขภาพท่ี 1 /ศบส. 1  14 28,277 1,077 1:26 13 1 สถานกักขังกลางล าปาง 
เขตสุขภาพท่ี 2 /ศบส. 2 10 18,041 522 1:35 10 - - 
เขตสุขภาพท่ี 3 /ศบส. 3 6 10,667 253 1:42 6 - - 
เขตสุขภาพท่ี 4 /ศบส. 4 18 36,963 1,070 1:35 18 - - 
เขตสุขภาพท่ี 5 /ศบส. 5 11 32,690 840 1:38 11 - - 
เขตสุขภาพท่ี 6 /ศบส. 6 15 37,594 950 1:40 15 - - 
เขตสุขภาพท่ี 7 /ศบส. 7 6 16,436 439 1:37 6 - - 
เขตสุขภาพที่ 8 /ศบส. 8 8 20,701 912 1:22 7 1 เรือนจ าอ าเภอสว่างแดนดิน 
เขตสุขภาพที่ 9 /ศบส. 9 12 22,776 1,177 1:19 12 - - 
เขตสุขภาพที่ 10 /ศบส. 10 6 15,574 575 1:27 6 - - 
เขตสุขภาพที่ 11 /ศบส. 11 15 32,204 927 1:34 15 - - 
เขตสุขภาพที่ 12 /ศบส. 12 13 27,219 1,020 1:27 13 - - 
 
     การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เปูาหมายอาสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 1 คน : ผู้ต้องขัง 50 คน) พบว่าเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขังบางแห่งมี
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เกินเกณฑ์ที่ก าหนด และบางแห่ง มี อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้โดยเฉลี่ยเรือนจ าทั่วประเทศมี
อัตราส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 1 คน : ผู้ต้องขัง 30 คน และมีการจัดอบรมหลักสูตรครบ 2 ต่อปี จ านวน 133 แห่ง ไม่ครบ 2 ครั้งต่อปี จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ 1) สถานกักขังล าปาง จังหวัดล าปาง และ 2) เรือนจ าอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
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ประเด็นปัญหาการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรม/การแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน 

สาเหตุ 
จ านวนการพ้นโทษ อสรจ. 
สูง เนื่องจากเป็นผู้ต้องขัง
ชั้นดี 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 จัดท าแผนการฝึกอบรม อสรจ. 

จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
1.2 จัดให้มีกระบวนการติดตาม

ก ากับแผนการฝึกอบรม 
1.๓ สนับสนุนการอบรม อสรจ. 

เพ่ือให้สัดส่วนจ านวน อสรจ. ต่อ
จ านวนผู้ต้องขัง คงสภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

 
1.1 มีแผนการฝึกอบรม อสรจ. ปีละ 2 

ครั้ง 
1.2 มีกระบวนการติดตามก ากับแผนการ

ฝึกอบรม 

1.3 ส่วนใหญ่มีสัดส่วนจ านวน อสรจ. ต่อ
จ านวนผู้ต้องขัง ตามเกณฑท์ี่ก าหนด  

     (ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50)  
 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)    

- 
 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 ส าหรับพื้นที่   
- ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานกรมวิชาการในพ้ืนที่ ติดตามก ากับแผนการฝึกอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
ส าหรับส่วนกลาง   
- ร่วมใหค้ าปรึกษาหน่วยงานเครือข่ายกรมวิชาการในพื้นที่ด าเนินการตามแผน 
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Agenda Based 
ประเด็นท่ี 2 : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

หัวข้อ : กัญชาทางการแพทย์ 
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1. ประเด็นตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
2. หัวข้อ : กัญชาทางการแพทย ์  
               ตัวชี้วัด  : ร้อยละของหน่วยบริการทางการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ                
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม   ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และ 
                                กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดทิศทางในการด าเนินงานด้านกัญชา
ทางการแพทย์ซึ่งมีเปูาหมายให้ผู้ปุวยเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
วางแผนเพ่ือจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขในการใช้
กัญชาทางการแพทย์ สนับสนุนการน ากัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ และมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  และได้ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงาน คือร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยมีเกณฑ์เปูาหมายในการจัดตั้ง
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ดังนี้ 
ร้ อ ย ล ะข อ ง ห น่ ว ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุขที่มีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

รพ. สังกัด สป.สธ. ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
รพ.สังกัดกรมวิชาการ ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
สถานพยาบาลเอกชน เขตสุขภาพละ 

 1 แห่ง 
เขตสุ ขภาพละ  
3 แห่ง 

เขตสุขภาพละ 
 5 แห่ง 

เขตสุขภาพละ 
 10 แห่ง 

 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับมอบหมายร่วมกับกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ
ตามเปูาหมายประเด็นการตรวจราชการในการให้พ้ืนที่มีความเข้าใจการด าเนินการการจัดตั้งคลินิกกัญชาแบบ
บูรณาการ โดยการจัดท าแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ในสถานพยาบาล
เอกชนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย (จ่าย) ยากัญชา 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  ทั้งนี้จากการด าเนินงานจัดท าแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณา
การในสถานพยาบาลภาคเอกชน สามารถสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเด็นปัญหา/จุดร่วมของ
ปัญหาหรือความเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของงานดังนี้ 
 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 1 
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
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 ผลการด าเนินการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ปี 2564 
ตาราง จ านวนสถานพยาบาลภาคเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

หน่วยงาน จ านวนสถานพยาบาลเอกชน 
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา 

ทางการแพทย์แบบบูรณาการ (แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ 
การจัดตั้ง 

(เขต) 

ไม่ผ่านเกณฑ์
การจัดตั้ง 

(เขต) 
เกณฑ์เป้าหมาย : เขตสุขภาพละ 1 แห่ง 

เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.1 0 - √ 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.2 2 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.3 1 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส 4 2 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.5 0 - √ 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.6 5 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.7 0 - √ 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.8 3 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.9 1 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.10 1 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.11 1 √ - 
เขตสุขภาพที่ 1 /ศบส.12 0 - √ 
เขตสุขภาพที่ 13/ส่วนกลาง 23 √ - 

รวม 39 9 4 
  
 จากตารางจ านวนสถานพยาบาลภาคเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณา
การ ซึ่งมีเกณฑ์เปูาหมายให้เขตสุขภาพทุกเขตจะต้องมีสถานพยาบาลภาคเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิก
ทางการแพทย์แบบบูรณาการเขตสุขภาพละ 1 แห่ง พบว่า มีสถานพยาบาลภาคเอกชนมีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ  ในเขตสุขภาพที่ 1-12 จ านวน 16 แห่ง และเขตสุขภาพที่ 13 (กทม.) 
จ านวน 23 แห่ง รวมทั้งหมด 39 แห่ง ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 1, 5, 7 และ 12 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ การจัดตั้ง
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ  
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4. ประเด็นปัญหา 
 - การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ครอบคลุมทุกวิชาชีพใน
กลุ่ม Care manager และสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับผู้ปุวยที่สมควรได้รับยาจากกัญชา 
 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)    
 -  มีการค้นหาผู้ปุวยกลุ่มโรคเปูาหมาย จิตเวช/HIV เชิงลุกโดย อสม. ใน เขตสุขภาพที่  7 
 -  เขตสุขภาพท่ี 12/ ศบส.12   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส ารวจผู้ปุวยในชุมชน 
ผลักดนัให้เข้ามารับบริการในระบบสุขภาพลดการใช้กัญชานอกระบบ 
 
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 ส าหรับส่วนกลาง 
  - จัดท าแนวทางการจัดซื้อยากัญชาของสถานพยาบาลเอกชนให้ชัดเจน 
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Agenda Based 
ประเด็นท่ี 3 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

หัวข้อ : ประชาขนคนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน 
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1. ประเด็นตรวจราชการ : ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
2. หัวข้อ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
               ตัวชี้วัด  : จ านวนคนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน                
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม   ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และ 
                                กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์  
 หมอประจ าตัว 3 คน หมายถึง ระบบบริการที่ให้คนไทยทุกคน ทุกครอบครัวมีหมอดูแล 
ให้บริการในทุกระดับของการเจ็บปุวย โดยหลักการท างานของทีมหมอครอบครัวประจ าตัว 3 คน คือการท าให้
ประชากรแต่ละครอบครัวรู้จักและเข้าถึงหมอประจ าตัวทั้ง 3 คน และเมื่อมีการเจ็บปุวยหรือจ าเป็นต้องได้รับ
บริการสุขภาพ จะได้รับบริการจากหมอทั้ง 3 คน ตามล าดับความต้องการ โดยหมอทั้ง 3 คน จะมีการติดต่อ
ประสานงานกัน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรักษาและข้อมูลของผู้ปุวย เพ่ือให้การรักษามีความต่อเนื่อง และ
การส่งต่อผู้ปุวยเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในสถานบริการไปกี่ครั้งก็จะมี
โอกาสพบหมอประจ าตัวคนที่ 3 ของตัวเอง โดยหลักการแล้วผู้ปุวยจะเข้าถึงหมอคนที่ 2 (หมอคนที่ 2 คือหมอ
สาธารณสุข) ได้ ก็โดยการส่งต่อของหมอคนที่ 1 (หมอคนที่ 1 คือ อสม.ท าหน้าที่เป็นหมอประจ าบ้าน) และข้า
ถึงหมอคนที่ 3 (หมอคนที่ 3 คือหมอเวชปฏิบัติครอบครัว) ได้โดยการส่งต่อของหมอคนที่ 2 เมื่อออกจาก
โรงพยาบาล หมอคนที่ 3 ต้องประสานไปยังหมอคนที่ 2 และคนที่ 1 ให้รู้ เพ่ือการติดตามในระดับต าบลและ
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับมอบหมายร่วมกับกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ
ตามเปูาหมายประเด็นการตรวจราชการรอบที่ 1 ตามมาตรการในการพัฒนาหมอประจ าตัว 3 คน ให้มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และการให้บริการ รวมถึงพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน โดยการจัด
อบรม หมอคนที่ 1 คือ อสม. ท าหน้าที่เป็นหมอประจ าบ้าน กลุ่มเปูา 75,032 คน ซึ่งมีการวางแผนการ
ท างานของ อสม. ใหม่ แบ่งเขตการรับผิดชอบ อสม. 1 คน รับผิดชอบประชาชน 8 -15 คน หลังคาเรือน ให้
การดูแลเบื้องต้น ท าหน้าที่หลักเชื่อมประสานกับหมอคนที่ 2 และหมอคนที่ 3 
  ทั้งนี้จากการด าเนินงานการพัฒนาอบรม อสม. หมอประจ าบ้าน (หมอคนที่ 1) สามารถสรุป
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเด็นปัญหา/จุดร่วมของปัญหาหรือความเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของ
งานดังนี้ 
 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 1 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
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 ผลการงานการพัฒนาอบรม อสม. หมอประจ าบ้าน (หมอคนที่ 1) ปี 2564 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 1-12 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน หรือ หมอคนที่ 1 ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน” โดยบทบาทหน้าที่
ส าคัญของ อสม. หมอประจ าบ้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็น
แกนน าในการส่งเสริมให้ประชาชน ดูแลปฏิบัติตนด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ การท าจิตใจให้ร่างเริงแจ่มใสห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข เพ่ือลดอัตราการป่วยโรคเรื้อรัง ปัญหา
สุขภาพจิต และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจ านวน อสม.  กลุ่มเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 75,032 คน และได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพให้เป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน (หมอคนที่ 1) จ านวน 72,557 คน คิดเป็นร้อยละ 96.70 (ข้อมูล วันที่ 29 เมษายน 2564)  
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอบรม อสม. หมอประจ าบ้าน (หมอคนที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน อสม. (หมอคนที่ 1) 
เป้าหมาย(คน) ผลการอบรม (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เขตสุขภาพท่ี 1/ ศบส.1 8,191 8,444 103.09 
เขตสุขภาพที่ 2/ ศบส.2 4,505 5,222 115.92 
เขตสุขภาพที่ 3/ ศบส.3 4,425 4,637 104.74 
เขตสุขภาพที่ 4/ ศบส.4 5,662 5,696 100.06 
เขตสุขภาพที่ 5/ ศบส.5 5,581 5,233 93.76 
เขตสุขภาพที่ 6/ ศบส.6 4,850 4,576 94.35 
เขตสุขภาพที่ 7/ ศบส.7 8,306 8,851 106.56 
เขตสุขภาพที่ 8/ ศบส.8 7,443 7,112 95.55 
เขตสุขภาพที่ 9/ ศบส.9 10,038 8,245 82.14 
เขตสุขภาพที ่10/ ศบส.10 7,356 6,815 92.65 
เขตสุขภาพที่ 11/ ศบส.11 4,363 4,033 92.44 
เขตสุขภาพที่ 12/ ศบส.12 4,310 3,693 85.68 

รวม 75,032 72,557 96.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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4. ประเด็นปัญหา 
 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานหลายอย่างเกิดการล่าช้า เช่น 
การจัดอบรม อสม. หมอประจ าบ้าน หรือการลงพ้ืนที่ชุมชนในการแนะน านโยบาย 3 หมอ 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)    
  - เขตสุขภาพท่ี 4 แอพพลิเคชั่น คุยกับหมอ ไม่ต้องรอไปโรงพยาบาล 
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 ส าหรับพื้นที ่

- พัฒนาศักยภาพ อสม. (หมอคนที่ 1) ให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเฝูาระวัง ก ากับ 
ติดตาม กลุ่มเสี่ยง NCD เช่น ภาวะอ้วนเป็นรายบุคคล 

 ส าหรับส่วนกลาง 
- ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นการขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอ 
- ควรพัฒนาเว็บไซต์หรือโปรแกรม www.thaiphc.net ให้มีความเสถียรและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือ

ไม่ให้มีปัญหาในการบันทึกข้อมูล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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