
แนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
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รองเลขาธิการ สปสช.



ระบบบริการปฐมภมูิระบบบริการปฐมภมูิ



  มติคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแหงชาติมติคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ    

ครั้งที่ครั้งที่  1/2551  1/2551  วันที่วันที่  22 22 มกราคมมกราคม    25512551

1. ใหมีนโยบายเนนหนักในการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โดยใช

กลไกการเงินการเงิน      ใหงบบริการผูปวยนอกใหงบบริการผูปวยนอก(OP) (OP) และงบสงเสริมปองกันและงบสงเสริมปองกัน  

(P&P) (P&P) ที่ดําเนินการโดยหนวยบริการปฐมภูมิที่ดําเนินการโดยหนวยบริการปฐมภูมิ  เหมาจายตรงใหหนวยเหมาจายตรงใหหนวย

บริการหรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่พัฒนาผานเกณฑแลวบริการหรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่พัฒนาผานเกณฑแลว

2. ใหมีแผนลงทุนขยายและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและกําลังคน

อยางตอเนื่องและจริงจัง

3. ใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนตางๆ ใหเอื้อ

ตอการจัดบริการปฐมภูมิ



เปาประสงค 

ระบบบริการปฐมภูมิเปนสวนหนึ่งของชุมชน      

ที่ครอบคลุม  มีคุณภาพมาตรฐาน             

สอดคลองกับสภาพพื้นที่  เปนที่ยอมรับ

ของประชาชน



งบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.
ป ๒๕๔๙ = ๑,๐๖๒ ลานบาท
ป ๒๕๕๐ = ๑,๐๙๔ ลานบาท
ป ๒๕๕๑ = ๑,๐๐๒ ลานบาท
ป ๒๕๕๒ = ๑,๑๐๐ ลานบาท



งบประมาณ ป2552

งบเหมาจาย OP (645 บาท/คน)  และอื่นๆ

งบลงทุนทดแทน 75% (~5,000 ลานบาท )

งบลงทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิ 15% ( ~1,000 ลานบาท )

กองทุน อบต./เทศบาล (37.50 บาท/คน และ งบ อปท.)



แนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ



โรงพยาบาลชุมชน

จาก : ขยายเตียง/ยกฐานะ  เฉพาะทาง / OR / ICU

สู   : เนนงานเวชศาสตรครอบครัว/ทันตฯ/กายภาพฯ/

งานชุมชน              เครือขายปฐมภูมิ/อปท./

โรคเรื้อรังคนพิการ/ผูสูงอาย ุ 



ศูนยแพทยชุมชน

เขตเมืองและชนบทที่เปนศูนยกลาง

แพทยเวชศาสตรครอบครัว 

พยาบาลเวชปฏบิัติ

ทันตแพทย/ทันตาภิบาล 4 ป

นักสุขภาพชุมชน/นักสังคม



ศูนยสุขภาพชมุชน/สอ.ขนาดใหญ

พัฒนาศักยภาพเปนรพ.สรางเสริมสุขภาพตําบล

พยาบาลเวชปฏบิัติ/พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

ทันตภิบาล 4 ป

นักสุขภาพชุมชน/นักสังคม 



หนวยรวมใหบริการ

คลินิกเวชกรรม

คลินิกทันตกรรม

รานยาคุณภาพ

แผนไทย/แพทยทางเลือก

หนวยบริการอื่นๆ



สรุปผลการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงาน  
ปป  ๒๕๔๙๒๕๔๙  --  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ดานระบบบรกิารดานระบบบรกิาร ดานบคุลากรดานบคุลากร ดานระบบสนบัสนนุดานระบบสนบัสนนุ



ผลงานและผลลัพธทีเ่กิดขึ้น ดานระบบบริการ

 หนวยบริการปฐมภูมิผานเกณฑเพิม่ขึ้นหนวยบริการปฐมภูมิผานเกณฑเพิม่ขึ้น

จากรอยละจากรอยละ  37.3 37.3 เปนเปน  60.160.1  ในปในป  25502550--25512551

PCUPCUที่มีศักยภาพเปนศนูยแพทยชุมชนที่มีศักยภาพเปนศนูยแพทยชุมชน

((CMU)CMU)  แบบมีแพทยประจาํแบบมีแพทยประจาํ  158158  แหงแหง  และและ

แบบแพทยดูแลเครือขายแบบแพทยดูแลเครือขาย  127127  แหงแหง

รพศรพศ././รพทรพท..ที่แยกบริการปฐมภูมิออกจากที่แยกบริการปฐมภูมิออกจาก

หนวยบรกิารรับสงตอแลวหนวยบรกิารรับสงตอแลว  33  แหงแหง  คือคือรร..พพ..

แพรแพร  รร..พพ..มหาราชมหาราช((โคราชโคราช))  รร..พพ..พุทธชินราชพทุธชินราช

((พิษณุโลกพิษณุโลก))

รพชรพช..เขารวมจัดระบบบริการสุขภาพระดับเขารวมจัดระบบบริการสุขภาพระดับ

อําเภออําเภอ(DHS) (DHS) จํานวนจํานวน  124124  แหงแหง

การเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการ
ดแูลเพิ่มขึ้น 
สรางกระแสการพัฒนา
บริการปฐมภูมิ

ผลงาน : ผลลัพธ :



ผลงานและผลลัพธทีเ่กิดขึ้น ดานบุคลากร

 หลักสตูรตางๆไดรับการปรับปรุงใหหลักสตูรตางๆไดรับการปรับปรุงให

สอดคลองกับความตองการของพื้นที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่

มากขึ้นมากขึ้น  จํานวนไมนอยกวาจํานวนไมนอยกวา  10 10 หลักสูตรหลักสูตร  

สภาวิชาชีพ(FM สภาการพยาบาล) เขา

มามีบทบาทในการจัดการดานบุคลากร

เพิ่มขึ้น

บุคลากรวิชาชีพตางๆไดรับการพัฒนา 

เชน แพทยFM 200 คน/ป NP 1000 คน 

จนท.สธ. 800 คน

บุคลากรมีคุณคา และไดรับโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

แนวทางการดูแลสุขภาพชุมชน
เพิ่มขึ้น เชน การดูแลโรคเรื้อรัง ผู
พิการ เปนตน

ประชาชนไดรับบริการที่ดีขึ้น 
(Humanized health care)

ผลงาน :
ผลลัพธ :



ผลงานและผลลัพธทีเ่กิดขึ้น ดานระบบสนับสนุน

 แผนพัฒนาบรกิารปฐมภูมิแผนพัฒนาบรกิารปฐมภูมิ  และแผนและแผนGISGIS

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด  และมีระบบการตดิตามและมีระบบการตดิตาม  

นิเทศงานปฐมภูมินิเทศงานปฐมภูมิ  

งานสรางเอกลักษณและคุณคางานสรางเอกลักษณและคุณคา  เชนเชน  การจัดการจัด

งานงานPC Symposium(18PC Symposium(18--2020  กก..พพ..52) 52) 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดบัเขตพื้นที่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดบัเขตพื้นที่  

และระดับประเทศอยางตอเนื่องและระดับประเทศอยางตอเนื่อง

นวัตกรรมบริการสุขภาพชุมชนนวัตกรรมบริการสุขภาพชุมชน

บุคลากรมีอัตราคงอยูในหนวย

บริการเพิ่มขึ้น

มีหนวยงาน องคกรใหความสําคัญ

ในงานปฐมภูมิเพิ่มขึ้น

ระบบบรกิารปฐมภูมิไดรับการ

พัฒนาแบบมีสวนรวม

ผลงาน : ผลลัพธ :



สิ่งทีอ่ยากใหเกิดขึ้น 10 ประการ
(นพ.สงวน  นิตยารัมภพงศ)

1. ประชาชนทุกคนเขาถึงหลักประกันสุขภาพดวย ความมั่นใจใน
คุณภาพและมาตรฐาน    

2. หนวยบริการโดยเฉพาะหนวยบริการปฐมภูมิไดรับการพัฒนาขีด

ความสามารถถึงระดับที่สรางความพึงพอใจ ใหทั้งผูรบับริการและ
ผูใหบริการ 

3. มีการกระจายอํานาจการบริหารหลักประกันสุขภาพเพื่อใหตอบสนองความ

ตองการของประชาชนแตละพื้นที่ไดตรงจุดและรวดเร็ว  
4. ระบบบรกิารมีประสิทธิภาพ  ดวยยุทธวิธีการบริหารโรคเฉพาะ  โรค

คาใชจายสูง และ การบริการเฉพาะ



5. กจิกรรมมติรภาพบําบัด จติอาสา และ อาสาสมัครตางๆ ไดรับการ
สงเสริมใหเติบโตและมีสวนรวมอยางกวางขวาง

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรประชาชน ไดรับการ
สนับสนนุและมีกจิกรรมที่ริเริ่มขึ้นเอง 

7. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมีประสิทธิภาพและครอบคลมุทุก

พื้นที่

8. มีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ ใหมีราคาที่เหมาะสม 
9. บานของเรา (สปสช.) เปนองคกรคุณภาพ
10.คนของเรา (สปสช.) มคีุณภาพ และ ความสุข 

สิ่งทีอ่ยากใหเกิดขึ้น 10 ประการ



ขอบคุณขอบคุณ....ครับครับ  ที่ใหหลักประกันสุขภาพกับผมที่ใหหลักประกันสุขภาพกับผม


