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4ที่มา: การนําเสนอของสํานักสนับสนุนระบบสขุภาพปฐมภมูิ วันที่ 25 มิถุนายน 2562



เหตผุลของ พรบ. สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

1. เพื่อกําหนดกลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและ
คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

2. เพื่อกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
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บริการสุขภาพปฐมภูมิ (ม.3) (service)

• บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มุงหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพืน้ทีร่ับผดิชอบใน
ลักษณะ

1) องครวม (Holistic care) (Bio psycho social spiritual)

2) ตอเนื่อง (Continuity care) และ

3) ผสมผสาน (Integrated care)

• ครอบคลุมทั้ง การสงเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การปองกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ 

• โดยหนวยบริการปฐมภูมิหรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่ประกอบดวย แพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและคณะผูใหบริการสขุภาพปฐมภูมิ รวมทั้ง

• เชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชนและบริการทางการแพทยและสาธารณสขุระดับทติุยภูมิและตติยภูมิ
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ม.3) (system)

•กลไกและกระบวนการในการประสานความรวมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมท้ังการสงตอผู รับบริการและการ
เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
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หนวยบริการ (ม.3)

1. สถานพยาบาลท่ีดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หนวยงานอื่นของรัฐ และ
สภากาชาดไทย

2. สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

3. หนวยบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

4. หนวยบริการอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
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หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ (ม.3)

•หนวยบริการปฐมภูมิ หมายความวา หนวยบริการท่ีไดขึ้นทะเบียนเพื่อ
ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ (unit)

• เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หมายความวา หนวยบริการปฐมภูมิหรือ
หนวยบริการท่ีรวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เพื่อใหบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ (network)
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หมวด 1 คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

มาตรา เนื้อหา

5-9 องคประกอบคณะกรรมการ, คุณสมบัติของคณะกรรมการ, วาระการดํารงตําแหนง, การพนจากตําแหนง

10 หนาท่ีและอํานาจ: 

1. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนบริการสุขภาพปฐมภูมิ และ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

2. กํากับติดตามประเมินผล

3. เสนอแกไขและปรับปรุงกฎหมาย

4. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามกฎหมาย

5. เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหมีการผลิตและพัฒนาแพทยเวชศาสตรครอบครัว และคณะผู

ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิใหเพียงพอ, วางแผนกําลังคน และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

6. เสนอคาตอบแทนแกแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ

7. อ่ืนๆ
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หมวด 1 คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

มาตรา เนื้อหา

11-14 องคประชุม, การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ, ใหอํานาจเรียกบุคคลมาใหขอมูล และ

ใหมีสํานักงานมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ
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หมวด 2 การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา เนื้อหา

15-16 สิทธิบุคคลในกรไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ,  มีสิทธิไดรับบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล

17-18 การขึ้นทะเบียนหนวยบริการ เพ่ือเปนหนวยบริการปฐมภูมิ หรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนท่ี

จัดทํารายชื่อรายบุคคลในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนท่ี

19 หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายไดรับงบประมาณ คาใชจายประจํา คาใชจายการพัฒนาบุคคลากร, 

สิ่งกอสรางครุภัณฑ, ชดเชยคาเสื่อมสิ่งกอสราง ครุภัณฑ และคาใชจายอ่ืนๆ

20 บทหนาท่ีของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย

21-23 การคุมครองขอมูลดานสุขภาพของผูรับบริการ, จัดใหแพทยเวชศาสตรครอบครัวและบุคคลากรท่ีเกี่ยวของ, 

ระบบการรับสงตอ

12



หมวด 3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิ
และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

มาตรา เนื้อหา

24-29 1. คณะกรรมการกําหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

2. การรายงานผลการกํากับติดตามคุณภาพ

3. การสอบสวนกรณีไมเปนไปตามคุณภาพ

4. ระบบรับเรื่องรองเรียนจากผูมารับบริการ

5. การจัดการหนวยบริการที่เกิดปญหารายแรงและเกิดซ้ํา

6. การขออุทธรณ
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หมวด 4 การสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

มาตรา เนื้อหา

30-32 1. กลไกการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนในการ

ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

2. หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายสามารถรับงบประมาณจากสํานักงานได

3. มีกระบวนการรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
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หมวด 5 พนักงานเจาหนาที่

มาตรา เนื้อหา

33-36 1. อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่

2. การอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่

3. บัตรประจําตัวเจาหนาที่

4. ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 6 บทกําหนดโทษ (มาตรา 37-40)
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บทเฉพาะกาล

มาตรา เนื้อหา

41-43 1. ใหรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเปนกรรมการ

และเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการไปพลางกอน

2. ออกประกาศตามพระราชบัญญัติน้ีใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ หากทําไมทันใหรายงาน ครม.

3. ภายใน 10 ป ตองจัดบริการปฐมภูมิและเครือขายในสัดสวนที่เหมาะสมกับผูใชบริการ
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พรบ.สุขภาพปฐมภูมิ กับการคุมครองผูบริโภค

1. จัดใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในลักษณะ องครวม (Holistic care)
ตอเนื่อง (Continuity care) และผสมผสาน (Integrated care) โดยหนวยบริการปฐม
ภูมิและเครือขาย

2. มีการสรางสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน รวมทั้งการสงตอผูรับบริการและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการทั้ง
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

3. มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะกรรมการกําหนดมาตรการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการ และติดตามประเมินผล และกํากับคุณภาพมาตรฐาน

20



พรบ.สุขภาพปฐมภูมิ กับการคุมครองผูบริโภค (ตอ

4. กําหนดสิทธิบุคคล ใหมีสิทธิไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ,  มีสิทธิไดรับบริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล

5. คุมครองขอมูลผูปวย

6. มีระบบรับเรื่องรองเรียนและจัดการกับปญหาที่พบจากการรับบริการสุขภาพโดย
พนักงานเจาหนาที่ และสงตอใหแกคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ

7. มีกระบวนการรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของเพื่อปรับปรุงบริการ
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
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ขอบคุณครับ
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