
 
พระราชบัญญัติ 
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือก าหนด

กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ

สุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นธรรม  มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“บริการสุขภาพปฐมภูมิ”  หมายความว่า  บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมาย 

ดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม  ตั้ งแต่แรก  ต่อเนื่อง  และผสมผสาน  

ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การป้องกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาล  

และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วย  

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว  ชุมชน  

และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 

“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”  หมายความว่า  กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ

เพ่ือจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ  โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  

และภาคประชาชน  รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับ

ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

“หน่วยบริการ”  หมายความว่า 

(๑) สถานพยาบาลที่ด าเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  

รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  และสภากาชาดไทย 

(๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๓) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๔) หน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“หน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า  หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ”  หมายความว่า  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการที่รวมตัวกัน

และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ 

“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”  หมายความว่า  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ประกอบโรคศิลปะ   

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  

และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา  ๓๑  

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสขุ

ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  และให้หมายความ

รวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ 

ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ”  

ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่   ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง   เลขาธิการ

ส านักงานประกันสังคม  และเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวนหนึ่งคน  

ผู้บริหารเทศบาล  จ านวนหนึ่งคน  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนหนึ่งคน  และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  จ านวนหนึ่งคน  โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง 

(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เป็น 

หน่วยบริการปฐมภูมิ  จ านวนหนึ่งคน  ผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน

หนึ่งคน  และผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวนหนึ่งคน   

โดยให้ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง 

(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   จ านวนหนึ่งคน  และ

สาธารณสุขอ าเภอ  จ านวนหนึ่งคน  โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอ าเภอ   

แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเอง 

(๖) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ  จ านวนหนึ่งคน  และแต่งตั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข  

ประจ าหมู่บ้าน  จ านวนหนึ่งคน  และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  จ านวนหนึ่งคน  โดยให้

ผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเอง 

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสี่คน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  และด้านการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว   

ด้านละหนึ่งคน  และแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและ

ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ  โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนสองคน 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการส านักงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบบ

สุขภาพปฐมภูมิจ านวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๖)  และ  (๗)  ต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  

วงราชการ 

(๗) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา

พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

ในกรณีที่เป็นกรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๗)  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  หรือด้านการแพทย์ 

เวชศาสตร์ครอบครัว  ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระ 

การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่  

เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง

กรรมการแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการแทนก็ได้  

และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  

(๔)  และ  (๕)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก  

เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) พ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  หรือสาธารณสุขอ าเภอ  ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

ในฐานะนั้น 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  

(๖)  และ  (๗)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อเป็นกรณีตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือ 

มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖  หรือพ้นจากการเป็นผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร   

ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ 

(๒) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  และนโยบาย  

ยุทธศาสตร์  และแผนตาม  (๑)  รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ

ดังกล่าว 

(๓) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ  และให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรี  หน่วยงานของรัฐ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งการวางแผน

ก าลังคน  และการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ 

(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

(๗) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการก าหนดมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบ

สุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

(๙) ออกประกาศตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  (๙)  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้ส่งค าชี้แจง  

เอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๔ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการ  

และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ  เสนอต่อคณะกรรมการ  รวมทั้งด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนดังกล่าว  ทั้งนี้  

ต้องค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

(๒) ประสานงาน  สนับสนุน  และร่วมมือกับหน่วยบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

หน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ  และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ

มาตรการตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๒) 

(๓) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิและ

ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว 

(๔) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ 

(๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ

ปฐมภูมิให้เพียงพอกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคน 

(๘) จัดท ามาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือ

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

หมวด  ๒ 
การจดับรกิารสขุภาพปฐมภมูิ 

 
 

มาตรา ๑๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  บริการ

สุขภาพปฐมภูมิที่บุคคลมีสิทธิได้รับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

บริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๒๑ 

มาตรา ๑๖ บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการ

หรือตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย  บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา  ๑๕  

วรรคหนึ่ง  ด้วย  และให้การใช้สิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ตามมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง  อาจขยายให้ได้รับนอกเหนือหรือเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนดไว้ส าหรับสวัสดิการ

หรือสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือบริการสาธารณสุขก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือตามที่คณะกรรมการตกลงกับคณะกรรมการประกันสังคม  

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการหรือสิทธิดังกล่าว  แล้วแต่กรณี  และให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

มาตรา ๑๗ ให้ส านักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  เพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ

หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด  และประกาศให้ประชาชนทราบ 

หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามมาตรา  ๑๖  

ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน   การขึ้นทะเบียน   

การแบ่งเขตพ้ืนที่  และการประกาศตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และการเรียกคืนเงินตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๘ ให้ส านักงาน  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ   

กระทรวงมหาดไทย  และกรุงเทพมหานคร  ร่วมกันจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้รับบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  แจ้งให้ผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อ 

ตามวรรคหนึ่งทราบถึงการใช้สิทธิรับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีหน้าที่

ดูแลผู้รับบริการตามมาตรา  ๒๒ 

เพ่ือความสะดวกและความจ าเป็นในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ผู้รับบริการอาจขอเปลี่ยนแปลง

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งตนมีรายชื่อได้  ทั้งนี้  ให้น าความในวรรคสอง

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  การแจ้งตามวรรคสอง  และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๙ ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีสิทธิได้รับเงิน

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิดังต่อไปนี้  จากส านักงาน 

(๑) ค่าใช้จ่ายประจ าเพื่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

(๓) ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

รายการของค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  การรับ  การจ่าย  และการเก็บรักษาเงินค่าใช้จ่ายของ

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง  และการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น  คณะกรรมการอาจท าความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการประกันสังคม  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการรักษาพยาบาลหรือการจัดบริการสาธารณสุข  เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อ

การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่งได้  และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้ได้รับค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว 

มาตรา ๒๐ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  โดยให้ความเสมอภาคและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  

ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และความเชื่อทางศาสนา 

(๒) ให้ข้อมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการแก่ผู้รับบริการ

อย่างเพียงพอ  เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ 

(๓) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ  ญาติ  หรือผู้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้รับบริการเกี่ยวกับแพทย์  บุคลากร

ด้านสาธารณสุข  หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกาย  ด้านสุขภาพจิต  และด้านสังคม

ที่จะรับดูแลผู้รับบริการก่อนจ าหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  อย่างเคร่งครัด  

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(๕) จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ  

มาตรฐาน  และบริการ  รวมทั้งการขอรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

(๖) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ตามมาตรา  ๒๔ 

การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม  (๑)  การให้ข้อมูลตาม  (๒)  และ  (๓)  การจัดท าระบบข้อมูล

การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม  (๕)  และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนด

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ข้อมูล  การคุ้มครองข้อมูล  การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ

ผู้รับบริการ  และการเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  รวมทั้งการส่งข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ

ของผู้รับบริการในหน่วยบริการกลับไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่

ผู้รับบริการมีรายชื่อตามมาตรา  ๑๘  ทั้งนี้  ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 

มาตรา ๒๒ ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  ให้หน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ

ปฐมภูมิในจ านวนที่เหมาะสม  เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการนั้น

ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแจ้งให้ผู้รับบริการและส านักงานทราบโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การป้องกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  

การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

อาจก าหนดสถานที่  วัน  และเวลาในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความเหมาะสม  รวมทั้งแจ้งผู้รับบริการ

เพื่อรับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามสถานที่  วัน  และเวลานั้นได้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องส่งต่อผู้รับบริการเพ่ือให้ไปรับการรักษาพยาบาล  

ที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  หรือหน่วยบริการอื่นให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั

หรือคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งดูแลผู้รับบริการด าเนินการให้มีการส่งต่อผู้รับบริการดังกล่าว 

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 

ตามวรรคหนึ่ง  ด าเนินการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งต่อผู้รับบริการ  ให้ส านักงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการและการเชื่อมโยงเพ่ือใช้ข้อมูล

ดังกล่าว  โดยต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  (๔) 

การส่งต่อผู้รับบริการตามวรรคหนึ่ง  การด าเนินการตามวรรคสอง  และการจัดระบบและ 

การเชื่อมโยงเพ่ือใช้ข้อมูลด้านสุขภาพตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๓ 
การควบคมุคุณภาพและมาตรฐานของหนว่ยบรกิารปฐมภูมิ 

และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ
 
 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

สุขภาพปฐมภูมิ  และจัดให้มีการตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่ าเสมอ  โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

ดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน

ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขจ านวนหนึ่งคน  ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมจ านวนหนึ่งคน  

ด้านการเงินหรือการคลังจ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหา 

ผลก าไรและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพจ านวนหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน  

เป็นกรรมการสอบสวน  มีหน้าที่สอบสวนและเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้   

ต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา  และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งกรรมการสอบสวน

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนและแต่งตั้งข้าราชการส านักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็นเลขานุการ

และผู้ช่วยเลขานุการ 

การสอบสวนต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง  ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็น  

ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอขยายเวลาตามความจ าเป็น  ในการนี้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะสั่ง 

ให้ด าเนินการต่อไปและขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้  ทั้งนี้  โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ  ผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งค าชี้แจง  เอกสาร  

ข้อมูล  หรือหลักฐานที่จ าเป็น  เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาออกค าสั่งตามมาตรา  ๒๖  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา  ๒๕  ปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการกระท าโดยไม่เจตนา  ให้มีค าสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง 

้หนา   ๑๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ในกรณีที่เป็นการกระท าโดยมีเจตนา  ให้มีค าสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีค าสั่ง 

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมินั้นช าระคา่ปรับทางปกครองตามความเสียหาย

ที่แท้จริง  และให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  

ทางปกครองมาใช้บังคับ 

(๓) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ 

ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระท าตาม  (๒)  

ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น  และให้มีการด าเนินการทางวินัยในกรณี

ที่ผู้กระท าดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้

จากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  หรือหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิเรียกเก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มีสิทธิ  ให้ผู้รับบริการนั้นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

ประกาศก าหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น

เพื่อให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้นหรือผู้ซึ่ง

คณะกรรมการประกาศก าหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีการสอบสวน  โดยให้น าความ

ในมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หากผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

ไม่ได้กระท าตามที่ถูกร้องเรียน  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ผู้รับบริการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

ประกาศก าหนดทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

มีการกระท าตามที่ถูกร้องเรียน  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการปฐมภูมิ  

หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว   

พร้อมมีค าสั่งแจ้งให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้  หรือมีค าสั่ง  

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นคืนเงินค่าบริการที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บให้แก่

ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่จ่ายเงินคืน  ทั้งนี้   

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว  ให้น าความในมาตรา  ๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ ในกรณีที่การกระท าของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหนว่ยบริการปฐมภมูิ

ตามมาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๒๗  เป็นการกระท าที่ร้ายแรงหรือเกิดซ้ าหลายครั้ง  ให้ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขพิจารณาด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบยีนของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพ่ือพิจารณาด าเนิ นการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายดังกล่าว 

(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารหน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ 

(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ 

ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระท าของ  

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น  และให้มีการด าเนินการทางวินัยในกรณี  

ที่ผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๒๙ หน่วยบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ผู้ร้องเรียน  หรือผู้ซึ่ง

คณะกรรมการประกาศก าหนด  ซึ่งได้รับค าสั่งจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหมวดนี้  ให้มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ได้รับทราบค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๔ 
การส่งเสริมและพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 
 

มาตรา ๓๐ เพื่อให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดกลไกและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมีความสามารถเปน็หนว่ยบรกิารปฐมภูมิหรือเครือขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภูมิตามพระราชบญัญตันิี้  

และส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชน  และ 

ภาคประชาชนในพื้นที่  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  

้หนา   ๑๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



โดยบูรณาการทรัพยากรในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิและติดตามดูแลการด าเนินการของหน่วยบริการ

ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่  รวมทั้งประสานให้เกิดเครือข่ายบริการรับส่งต่อกับ

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นในพ้ืนที่นั้นหรือพ้ืนที่อื่น  ให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๑ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายจากส านักงาน  เพ่ือการส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว 

รายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเรียกคืนเงิน

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ  หน่วยบริการ

ปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาการจัดบริการ

สุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๓๓ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเวลาระหว่าง

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการไม่ปฏบิตัิ

ตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือตรวจสอบ  สอบถามข้อเท็จจริง  ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหรือหลักฐาน  

ถ่ายภาพ  ถ่ายส าเนา  หรือน าเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ  หรือกระท าการอย่างอื่นตามสมควร  

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ในการด าเนินการตาม  (๑)  ถ้าพบการกระท าเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน  ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือใช้เป็น

พยานหลักฐานในการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งค าชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  หรือ

หลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ   

มาตรา ๓๔ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา  ๓๓  ตามสมควร 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดง

บัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๓  

ค าสั่งของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๒๕  วรรคสี่  หรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๓  

วรรคหนึ่ง  (๓)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  (๑)  

หรือ  (๒)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ

หนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน

้หนา   ๑๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ

หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ

ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๔๐ ความผิดตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ 

ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้ถือว่า

คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๕   

วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  โดยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ

ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการส านักงาน  ซึ่งรับผิดชอบ

งานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้ด าเนินการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เว้นแต่กรณีการออกประกาศเพื่อก าหนดบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิตามมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ

ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี  

เมื่อมีการออกประกาศเพ่ือก าหนดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่งแล้ว   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือ  

รับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการตามมาตรา  ๑๖  เพ่ือขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๓ ภายในสิบปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ส านักงานจัดให้มี 

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้รับบริการและ

พ้ืนที่  หากหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ไม่มีหรือมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงพอกับจ านวนผู้รับบริการ  ให้หน่วยบริการดังกล่าว  

จัดให้มีแพทย์อื่นซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการ

ปฐมภูมินั้นตามมาตรา  ๒๒  รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา  ๒๑ 

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการเพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  

และสาธารณสุขดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  ให้คณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการขยายระยะเวลา  

การใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง  ออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ  และมาตรา  ๕๕  บัญญัติให้
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  เสริมสร้างให้ประชาชน  
มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  รวมทั้งรัฐต้องพัฒนา 
การบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมาตรา  ๒๕๘  ช.  ด้านอ่ืน ๆ  (๕)  
บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ดังนั้น  สมควรมีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว  โดยการจัดระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิซึ่งมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากับดูแลที่ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ  และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
ที่เป็นธรรม  มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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