
ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
เรื่อง  ลักษณะของหน่วยบรกิารและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน   

การขึน้ทะเบียน  และการแบ่งเขตพ้ืนที ่ เพื่อเป็นหนว่ยบริการปฐมภูมิ 
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน  
รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการแบ่งเขตพ้ืนที่  เพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งจะท า
ให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม  มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน   
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๙)  และมาตรา  ๑๗  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบมติคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ในการประชุม  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2562  คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  เรื่อง  ลักษณะ
ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  และการแบ่งเขตพ้ืนที่  
เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ หน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบยีนเพื่อเปน็หน่วยบริการปฐมภูมิ  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอาคาร  สถานที่  และสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้ออ านวยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  

ตามความเหมาะสมกับจ านวนผู้รับบริการ 
(๒) สถานที่ตั้ งหน่วยบริการอยู่ในพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการนั้น 
(๓) มีบุคลากรและศักยภาพที่สามารถให้บริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม  ตั้งแต่แรก  ต่อเนื่อง  และผสมผสาน 
 (ข) ดูแลสุขภาพเชิงรับในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชน 
 (ค) บริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
 (ง) บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว  โดยการให้บริการ 

การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การป้องกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาล   
และการฟื้นฟูสุขภาพ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (จ) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

 (ฉ) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่ง เสริม
สุขภาพ  รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

(๔) มีเวลาท าการไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาห้าวันต่อสัปดาห์  โดยหากมีการ
ให้บริการนอกเวลาท าการ  ต้องจัดให้มีการแจ้งให้ผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ทราบเป็นการทั่วไป 

(๕) มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดท าระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิและ
ข้อมูลด้านสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ออกตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  
และมาตรา  ๒๑ 

(๖) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคน  และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
อย่างน้อยหนึ่งคณะซึ่งประกอบด้วย  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  จ านวนสองคนขึ้นไป  และผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  จ านวนสองคน
ขึ้นไป 

การจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามวรรคหนึ่ง  (๖)  ให้น าความในมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
หน่วยบริการอาจจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ิมเติมจากที่ก าหนด  
ในวรรคหนึ่ง  (๖)  ก็ได้ 

ข้อ ๔ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  มีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยบริการอย่างน้อยสองหน่วยบริการรวมกันและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ  โดยต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีหน่วยบริการอย่างน้อยสองหน่วยรวมกัน  โดยมีระยะห่างระหว่างกันที่เหมาะสม  

กับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 (ข) มีที่ตั้งของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ที่มีขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน

หน่วยบริการทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่าย  และตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่สะดวกในการเข้ารับบริการ 
ของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยที่ตั้งของเครือข่ายอาจเป็นหน่วยบริการใดหน่วยบริการหนึ่ง  
ในเครือข่ายดังกล่าวหรือจัดตั้งเป็นสถานที่แยกต่างหากก็ได้ 

(๒) หน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อยสองหน่วยรวมกันและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ  โดยต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) มีหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อยสองหน่วยบริการปฐมภูมิรวมกัน  โดยมีระยะห่าง
ระหว่างกันที่เหมาะสมกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
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 (ข) มีที่ตั้งของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ที่มีขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน
หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่าย  และตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่สะดวกในการเข้ารับบริการ  
ของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยที่ตั้งของเครือข่ายอาจเป็ นหน่วยบริการปฐมภูมิใด 
หน่วยบริการปฐมภูมิหนึ่งในเครือข่ายหรือจัดตั้งเป็นสถานที่แยกต่างหากก็ได้ 

การรวมกันและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิดังกล่าวอาจจัดให้มีบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของพื้นที่ก็ได้ 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  
(๒)  ต้องมีลักษณะตามข้อ  ๓  และจ านวนผู้รับบริการตามข้อ  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  ด้วย 

ข้อ ๖ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  อาจรวมกันเพ่ือประสาน
ความร่วมมือหรือระดมทรัพยากรเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิก็ได้ 

ข้อ ๗ หน่วยบริการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ  และหน่วย
บริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ   
ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือ  
ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  ที่หน่วยบริการหรือหน่วยบริการปฐมภูมินั้นตั้งอยู่ 

ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  จัดส่งค าขอ
และเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึง่ให้แกส่ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือตรวจประเมินและ
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ในกรณีที่หน่วยบริการหรือหน่วยบริการปฐมภูมิใดไม่ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียน 
เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  แล้วแต่กรณี  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ด้วย 

ค าขอขึ้นทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมิน
และการขึ้นทะเบียนตามวรรคสอง  และสัญญาหรือข้อตกลงในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๘ หน่วยบริการหรือหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อ  ๗  วรรคสาม  
อาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประกาศนี้ได้ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการคนหนึง่และ
กรรมการอีกสามคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง  และให้ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้   ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
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การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ ในการพิจารณาขึ้นทะเบียน  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยบริการ 
หรือหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านการตรวจประเมิน  กระทรวงมหาดไทย  ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิ  
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ  ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้รับบริการ  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบระหว่างแปดพันคนถงึหนึง่หมืน่สองพันคน  ทั้งนี้  เมื่อได้พิจารณาถึงความปลอดภยั
และความสะดวกของผู้รับบริการ  และสภาพพ้ืนที่แล้ว  อาจพิจารณาก าหนดเกณฑ์จ านวนผู้รับบริการ  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมก็ได้ 

(๒) การแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ในแต่ละเขตพ้ืนที่รับผิดชอบควรมลีักษณะเป็นพื้นที่ตดิตอ่กนั
โดยค านึงถึงจ านวนผู้รับบริการในแต่ละเขตพ้ืนที่นั้นให้ใกล้เคียงกัน 

(๓) พิจารณาก าหนดจุดที่ตั้งของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกรณีตาม  (๑)  และ  (๒) 

การแบ่งเขตพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจก าหนดให้มีหน่วยงานอื่น
เข้าร่วมด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการประกาศการขึ้นทะเบียน 
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิรวมทั้งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ประชาชนทราบ 
ผ่านระบบสารสนเทศ  และปิดประกาศ  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
หรือส านักอนามัยกรุงเทพมหานครและส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ  
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจประเมินให้หน่วยบริการใด
ด าเนินการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
ให้หน่วยบริการดังกล่าวยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามประกาศนีภ้ายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่ประกาศนี้ใชบ้งัคบั  
และให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนั้นเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และให้น าความ
ในข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในระยะเริ่มแรก  มิให้น าความในข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  (๕)  มาใช้บังคับ  จนกว่าจะได้มี
การใช้บังคับประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ออกตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๑  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคบั  ในกรณีที่หน่วยบริการใดที่จะขึ้นทะเบยีน
เพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิไม่สามารถจัดให้มีคณะผู้ให้บริการ
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สุขภาพปฐมภูมิซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตามที่ก าหนดในข้อ  ๓  
วรรคหนึ่ง  (๖)  ได้  ให้หน่วยบริการนั้นจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้  เมื่อหน่วย
บริการนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแล้ว  ต้องจัดให้มี
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  (๖)  ภายในระยะเวลาที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  และแจ้ง
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบโดยทันที 

ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ให้คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิพิจารณาว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงประกาศนี้หรือไม่  
ทุกสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจ าเป็น  คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
อาจพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงประกาศนี้ในก าหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ มี ปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบั ติหรือการด า เนินการตามประกาศนี้    
ให้คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
ประธานกรรมการระบบสขุภาพปฐมภูม ิ
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