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− ในประเทศไทยพบวาหนวยบรกิารปฐมภูมิเปนโครงสรางของระบบบริการสุขภาพท่ีประชาชนเขาถึงไดงาย                 
และมากท่ีสดุ โดยเฉพาะประชาชนผูมีรายไดต่าํ 

− ปญหาสุขภาพท่ีเปนโรคเรื้อรัง ปญหาท่ีสัมพันธกับสภาพสังคม พฤติกรรมและวิถีชีวิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ความหนาแนนใน
โรงพยาบาลขนาดใหญและความตองการบริการท่ีทันสมัยของประชาชน เปนปจจัยผลักดันการพัฒนาท่ีสําคัญ 

− จากการศึกษาเปรียบเทียบในนานาประเทศพบวาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิมีผลตอการเขาถึง ความเปน
ธรรมและประสทิธิภาพของระบบบริการสุขภาพ 

− การสนับสนุนบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ยังไมเพียงพอหากพิจารณาจากอัตราสวนเจาหนาท่ีสถานีอนามัยของ
กระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) ตอประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ พบวา ลดลงจาก 1:1390 ในป 2541 เปน 1:1637  
ในป 2549  ประมาณครึ่งหนึ่งของหนวยบริการปฐมภูมิในสังกัด กสธ. ยังมีจํานวนบุคลากรต่ํากวามาตรฐาน 

− แนวโนมของการพัฒนาดานบุคลากรคือ การเพ่ิมแพทย พยาบาลและพยาบาลเวชปฏิบัติเขาไปมีสวนรวมมากขึ้น 
ในขณะที่ยังขาดทันตแพทยและทันตภิบาล  ซ่ึงยังมีความทาทายท่ีสําคัญ คือ การลาออกและผูท่ีจบการศึกษาใหม
ไมนิยมและมีแนวโนมถูกจํากัดไมใหเขามาทํางานในภาครัฐ  รวมถึงความรวมมือและสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตองรับการถายโอนภารกิจตามนโยบายกระจายอํานาจ 

− ขอมูลถึงป 2547 พบวาหนวยบริการปฐมภูมิยังประสบปญหาขาดทุนอยูบางท้ังท่ีสถานีอนามยั (15%) และ
โรงพยาบาลชุมชน (37%) 

− ในเขตกรุงเทพมหานคร การดูแลสุขภาพของประชาชนอยางตอเน่ืองตามแนวคิดของระบบบริการปฐมภูมิยังทําได
คอนขางจํากัด   หนวยบริการในระบบสวนใหญอยูในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีขอจํากัดท่ีตองปรับปรุงหลาย
ประการ เชน ภาพพจน ระยะเวลารอรับบริการ และคุณภาพบริการต่ํากวาท่ีคาดหวัง ระบบสงตอยุงยาก                
ขาดงบประมาณในการพัฒนาใหเกิดความคลองตัว ตลอดจนการประชาสัมพันธ 

− หนวยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนมีศักยภาพที่จะเขารวมบริการไดมากข้ึน สอดคลองกับคานิยมคนเมือง  ท้ังรานยา 
และคลินิกเอกชน แตตองการระบบในการจัดการท่ีดีและคลองตัว  ตลอดจนการดูแลเรื่องความขัดแยงดน
ผลประโยชน (Conflict of interest) ของบุคลากร  รวมถึงระบบการสงตอ การดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพ             
และการกํากับดูแลคุณภาพ 

 

1. ความสําคัญ และบทบาทของหนวยบริการปฐมภูมิ ตอระบบบริการสาธารณสุขและ  
หลักประกันสุขภาพถวนหนา   

องคการอนามัยโลก ไดประกาศท่ีอัลมาอัลตาให  PHC  เปนหลักการ และกลยุทธในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขท่ีเนน การเขาถึง เทาเทียม ดวยคาใชจายและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ซ่ึงหมายรวมถึงการพัฒนาระบบ
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บริการที่ใกลบานใกลท่ีทํางาน (WHO 1980) ฉะน้ันหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary care) จึงเปนกลไกและกลยุทธ                
ท่ีสําคัญสวนหน่ึงภายใตหลักการและแนวคิดของ Primary Health Care   

บทเรียนการพัฒนาในประเทศไทยในระยะที่ผานมาที่ไดนําหลักการสาธารณสุขมูลฐานมาดําเนินการ ไดขยาย
และพัฒนาหนวยบริการสุขภาพพ้ืนฐาน อันไดแก สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชน เปนจํานวนมากอยางครอบคลุม   
รวมท้ังสรางการมีสวนรวมของประชาชน ดวยวิธีการตางๆ และการพัฒนาใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข  (ภาพที่ 1)            
เปนผลใหความครอบคลุมของบริการสุขภาพพื้นฐานเพ่ิมมากขึ้น และผลลัพธสุขภาพของประชาชนดีข้ึน ไดแก ดาน
อัตราตายมารดาและทารกลดลง   (ภาพท่ี 2)   รวมท้ังในระยะหลังหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ไดนําไปปรับใชแปร
ออกมาเปนกระบวนการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปท้ังในรูปกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ  ระบบสุขภาพแหงชาติ และระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา   
 

ภาพ 1   วิวัฒนาการของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 : ภาวะสุขภาพของประชาชน 
อตัราตายมารดา      อตัราตายทารก 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบในนานาประเทศพบวาคุณภาพของหนวยปฐมภูมิ มีผลตอการเขาถึง ความ               
เทาเทียม และประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ  (Starfield 1998) ประเทศท่ีมีการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ 
และระบบนี้มีความเขมแข็ง มีแนวโนมท่ีมีคาใชจายสุขภาพต่ํากวา และผลลัพธสุขภาพดีกวาประเทศท่ีระบบบริการ    
ปฐมภูมิไมเขมแข็ง  (ภาพ 3) 
 
ภาพ 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในประเทศไทย ก็พบวาหนวยบริการปฐมภูมิ เปนโครงสรางของระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเขาถึงไดงาย 

และไดมากท่ีสุด  ดังพิจารณาจากผลการศึกษาท่ีท่ีพบวาประชาชนผูมีรายไดต่ําใชบริการ หรือเขาถึงบริการที่สถานี
อนามัยและโรงพยาบาลชุมชนมากกวาโรงพยาบาลรัฐระดับสูง  (ภาพที่ 4)   

ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวาหนวยบริการปฐมภูมิ เปนฐานรากของระบบบริการสุขภาพท่ีชวยประกันใหประชาชน
เขาถึงบริการสุขภาพพ้ืนฐานท่ีจําเปนตามหลักของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
 
 
      ภาพ 4  สัดสวนจํานวนผูรายงานการเจ็บปวย (หนวยเปนรอยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primary Care Strength and Premature 
Mortality in 18 OECD Countries

*Predicted PYLL (both genders) estimated by fixed effects, using pooled cross-sectional time series design.  Analysis controlled 
for GDP, percent elderly, doctors/capita, average income (ppp), alcohol and tobacco use.   R2(within)=0.77.

Source: Macinko et al, Health Serv Res 2003; 38:831-65.
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สถานพยาบาลระดับตนหรือ Primary Care Unit ถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ เพราะเปนดานแรกท่ีเช่ือมระหวาง
ประชาชนและการดูแลขั้นสูงดวยมืออาชีพ (Professional Care)  เปนบริการท่ีครอบคลุมความตองการบริการ
สาธารณสุขในสัดสวนท่ีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับอื่นๆ (ท้ังจํานวนและความเจ็บไขไดปวย โดยเฉพาะกลุมโรค                
ท่ีไมรุนแรงและโรคที่เรื้อรัง)  เปนบริการที่ตอเน่ืองระยะยาวและรับผิดชอบท้ังขณะท่ีปวยและไมปวย  ทั้งตอปญหาของ
ผูปวยและของชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู   เปนบริการท่ีกวางขวางผสมผสาน  มีลักษณะเปนองครวม  ใชความรู
ความสามารถหลายสาขาท่ีเก่ียวของ (Broad and Comprehensive Range of Responses)  เชน  แพทย  พยาบาล  
นักฟนฟูสภาพ  นักกายภาพบําบัด  และนักสังคมสงเคราะห  เปนบริการท่ีเปนไปเพื่อสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค 
รักษาโรค  และฟนฟูรางกาย  โดยแตกตางกันไปในแตละทองถิ่นข้ึนอยูกับรากเหงาทางประวัติศาสตร  ความเชื่อ  และ
วัฒนธรรมของทองถิ่น  (สงวน นิตยารัมภพงศ  2542) 
  

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีพัฒนาข้ึนในประเทศไทย ไดใหความสําคัญตอระบบบริการปฐมภูมิ และ
ไดออกแบบระบบที่สัมพันธกับหนวยนี้ อันไดแก  ใหหนวยบริการปฐมภูมิ เปนหนวยบริการประจําท่ีประชาชนขึ้น
ทะเบียน  หรือเกณฑของหนวยบริการประจําท่ีจะข้ึนทะเบียนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะตองมีการจัด
หนวยบริการปฐมภูมิไดตามเกณฑมาตรฐาน   รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยบริการเปนลักษณะเหมาจาย
ตอหัวประชากรซึ่งมีผลดีตอการจัดบริการแบบผสมผสานโดยหนวยบริการปฐมภูมิ    
 

2. ความจาํเปนท่ีตองพฒันาระบบบริการปฐมภมูิเพิม่ข้ึน  

    ปญหาสุขภาพท่ีเปนโรคเร้ือรัง  ปญหาที่สัมพันธกับสภาพสังคม พฤติกรรม และวิถีชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  
แนวโนมสภาพปญหาสุขภาพ มีลักษณะท่ีเปนโรคเรื้อรัง  โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง ปญหาทางสังคม มิใช

ปจจัยทางการแพทยเปนหลัก  ฉะน้ันการแกปญหาลักษณะนี้ไดมีแนวโนมท่ีตองการหนวยบริการที่มีความใกลชิดกับ
ชุมชน  เขาใจปจจัยทางสังคมและอื่นๆ ท่ีเขามาเชื่อมโยงมากข้ึน   โรงพยาบาลดําเนินการไดบางสวนแตไมเพียงพอ 
ตองการหนวยบริการปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพ ในการรองรับปญหารวมดวยอยางเปนเครือขายจึงจะทําใหเกิดบริการ ระบบ
การดูแลท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเขาถึงประชาชนไดมากข้ึน    
  

     โรงพยาบาลใหญ แนนแออัด ใหบริการพื้นฐานไดประสิทธิภาพตํ่า  
               เกือบทุกโรงพยาบาลในภาครัฐมีความแนนแออัด  ผูปวยท่ีไปใชบริการที่โรงพยาบาล มาดวยปญหา
ท่ีสามารถดูแลไดท่ีหนวยบริการปฐมภูมิ ไมนอยกวารอยละ 50 แตกลับไปแนนแออัดท่ี รพ.ใหญ และใหบริการโดย
แพทยเฉพาะทางซึ่งไมสอดคลองกัน  
 

      ประชาชนมีความตองการบริการสุขภาพท่ีทันสมัยมากขึ้น  
 สภาพท่ีการเดินทางสะดวก  ขาวสารแพรกระจายไดเร็วมากขึ้น  ทําใหประชาชนท้ังในเมืองและชนบทไดรับ
ขาวสารท่ีใกลเคียงกัน  ประชาชนตองการไดรับบริการสุขภาพที่ทันสมัยเหมือนกับในเมือง  และเมื่อการเดินทางสะดวก 
ประชาชนที่มีกําลังจายไดก็จะเดินทางไปรับบริการที่หนวยบริการท่ีตนเองมั่นใจวาจะใหบริการท่ีดีกวา ตามมุมมองของ
ตน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัย  
 

 ท้ังหมดน้ีเปนปจจัยท่ีกระทบใหหนวยบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ตองมีการพัฒนาใหมีขอบเขตการ
ใหบริการท่ีมากขึ้นกวาเดิม ท้ังบริการสุขภาพท่ีเปนภาวะ acute และบริการดูแลสุขภาพโรคเรื้อรังมากข้ึน ตองมี
ขอบเขตบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพ่ือสรางใหเกิดศรัทธาของประชาชนตอการรับ
บริการที่หนวยบริการปฐมภูมิ   นอกจากนี้หนวยบริการตองมีการปรับกระบวนการดําเนินงานสุขภาพท่ีเดิมเนนเรื่อง
โรคติดตอ  แตตองปรับใหมีการปรับการสรางเสริมสุขภาพในลักษณะท่ีกวางข้ึน ดําเนินการเขามามีสวนรวมในการปรับ
พฤติกรรมท่ีเปนวิถีชีวิตปกติ เพ่ือปองกันปญหาในดานโรคไมติดตอมากข้ึน   
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3. สถานการณของหนวยบริการปฐมภูมิในประเทศไทย  

 ประเทศไทยไดมีการพัฒนาสถานีอนามัย ใหทําหนาท่ีหนวยบริการดานแรกหรือหนวยบริการปฐมภูมิของ
ระบบบริการสาธารณสุขมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 30 ป รวมท้ังการพัฒนาใหบริการบางสวนของโรงพยาบาลรวม
ทําหนาท่ีใหบริการดานแรก หรือใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิรวมดวย  จนกระท่ังไมอาจแยกบริการปฐมภูมิกับบรกิาร
ของโรงพยาบาลไดอยางชัดเจน   
 
การกระจายและพัฒนาสถานีอนามัยในประเทศไทย กอนระบบ UC 

 ประเทศไทยในระยะกอนท่ีจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  การพัฒนาและการลงทุนพัฒนาหนวย
บริการของภาครัฐจะดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข  และเนนการพัฒนาหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐภายใต
กระทรวงสาธารณสุข เปนสวนใหญ  มีการพัฒนาหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นๆ  มีบางสวนท่ีดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย และกระทรวงในสังกัดอื่นๆ  แตจํานวนไมมาก  โดยเฉพาะในสวนของหนวยบริการปฐมภูมิไดรับการ
ลงทุนและพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข เปนหลัก ซ่ึงมีการเพ่ิมจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมากในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับท่ี 4-5 และมาเนนการเพ่ิมคุณภาพมากขึ้นในระยะหลังแผนฯ 5 แตก็มีการพัฒนาบริการเฉพาะทางอื่นๆ เพ่ิมขึ้น
มากดวยเชนกันในระยะแผนฯ 6-9  จึงทําใหสัดสวนของการลงทุนขยายและพัฒนาสถานีอนามัยดําเนินการไปในสัดสวน
ท่ีนอยและชากวาการพัฒนาของโรงพยาบาล  
 จากขอมูลยอนหลังพบวาแมจํานวนสถานีอนามัยจะเพ่ิมขึ้นจาก 4,088 แหง ในปพ.ศ.2522 เพ่ิมเปน 6,992 
แหงในป 2530,  9,810 แหงในป 2545 และ 9,762 แหง ในป 2549 แตสัดสวนประชากรตอสถานีอนามัย จาก 1:10,064 
ในป 2522 เปน 1:4,522, 1:4,872 และ 1:5,106 ในป 2541, 2545 และ 2549 ตามลําดับ    

จํานวนเจาหนาท่ีสถานีอนามัยเพ่ิมขึ้นจาก 14,341 คน ในป 2530 เปน 31,286 คน  28,835  คน และ 30,441 
คน ในป 2541, 2545 และ 2549 ตามลําดับ  แตเมื่อเทียบกับสัดสวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนดวย  พบวาสัดสวนประชากรตอ
เจาหนาท่ีสถานีอนามัยในระยะหลังกลับเพ่ิมข้ึนจากเดิม  จากป 2541, 1:1390,  ป 2545, 1:1657;   และป 2549 
1:1637, (การสาธารณสุขไทย,  2548-2550)  ความแตกตางระหวางภูมิภาคคอนขางนอย   

ท้ังหมดน้ีแสดงใหเห็นวารัฐบาลใหการสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามยัโดยรวมในทุกภูมิภาคไมเต็มท่ี ไมทัน
กับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นในระยะ 10 ปท่ีผานมา   
 
หนวยบริการปฐมภูมิในระยะท่ีมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC)  

เมื่อมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดกําหนดใหมีหนวยบริการประจําและหนวยบริการปฐมภูมิตาม
มาตรฐานเปนองคประกอบหน่ึงในการจัดบริการในระบบ UC  หนวยบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังเปน
หนวยหลักในการใหบริการสุขภาพท่ีคลอบคลุมประชากรสวนใหญ (รอยละ 90, สปสช. 2549)   และไดเปดโอกาสให
หนวยบริการสุขภาพในภาครัฐทุกสังกัดและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น  นอกเหนือจากกระทรวง
สาธารณสุข (รอยละ 10)  รวมท้ังการผูกเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณเขากับการจัดบริการปฐมภูมิ  จึงทําใหมีหนวย
บริการปฐมภูมิเขามามีสวนรวมเพ่ิมมากขึ้น  และหนวยบริการปฐมภูมิไดรับความสนใจและใหความสําคัญมากข้ึน  
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ตาราง 1 :  หนวยบริการปฐมภูมิท่ีขึ้นทะเบียนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 ป 47 ป 49  
สังกดัของหนวยบริการปฐมภมิู  จํานวน PCU จํานวน รอยละ 
ในสังกัดสํานักงานปลัดฯ 12,495 10,852 98.26 
นอกสังกดัสํานักงานปลัดฯ 5 5 0.05 
ภาครัฐนอกกระทรวง 134 72 0.65 
เอกชน/กาชาด 129 116 1.04 
รวมทั้งหมด 12,763 11,045 100.00 

    แหลงขอมูล  สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

 
หนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญ เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงสวนใหญเปนสถานีอนามัย                       
แตขณะเดียวกันคลินิกเอกชนท่ีเขารวมในระบบหลักประกัน เพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกันแตยังมีสัดสวนท่ีนอย (รอยละ 1)  
 
หนวยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

โครงสรางระบบบริการสุขภาพท่ีมีฐานเดิมจะปฏิรูปหรือปรับไดชัดจะตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยน  ฉะน้ัน
โครงสรางฐานเดิมของหนวยบริการปฐมภูมิปจจุบัน คือ สถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนใหญ                
ซ่ึงก็มีการพัฒนากระบวนการใหขอบเขตบริการเพ่ิมข้ึนดวยความรวมมือกับโรงพยาบาลแมขาย และมีหนวยบริการ             
ท่ีเพ่ิมข้ึนใหม คือ ศูนยสุขภาพชุมชนท่ีดูแลโดยโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
เอกชน และโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ แตจํานวนยังไมมาก   

สภาพการดําเนินงานหลังมีระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ไดสะทอนใหระบบบริการปฐมภูมิมกีารขยาบตัว 
มากข้ึน  มีหนวยบริการสุขภาพอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากสถานอีนามัยเขามามีสวนรวมในการจัดบริการปฐมภูมิมากข้ึน    
 
ปญหาสําคัญของคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ บุคลากรไมเพียงพอ  

จํานวนบุคลากรของหนวยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน พบวา
รอย ละ 70 ของพีซียูมีจํานวนบุคลากรต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (มาตรฐานประชากร 1,250 คน ตอเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
1 คน) (ขอมูลสํานักตรวจราชการ 2547)  และจากการสํารวจโดยสุพัตรา ศรีวณิชชากรและคณะ (สค. 2547) พบวา 
ประมาณครึ่งหนึ่งมีบุคลากรต่ํากวามาตรฐาน  และจํานวนบุคลากรโดยเฉล่ียท่ี สอ. คือ 2.9 คน   
 
ประเภทบุคลากรที่ใหบริการ ในหนวยบริการปฐมภูมิ 

บุคลากรท่ีใหบริการสวนใหญในสถานีอนามัยเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุข ซ่ึงมีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา  มีพยาบาลวิชาชีพประมาณครึ่งหน่ึง  แตหนวยบริการปฐมภูมิท่ีอยูในความดูแลของโรงพยาบาลและ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งแสดงถึงแนวโนมของประเภทบุคลากรท่ีมีมากข้ึน  
รวมท้ังการมีแพทย ทันตแพทยเภสัชกร นักกายภาพบําบัด เขามารวมใหบริการมากขึ้น  ซึ่งสะทอนใหเห็นองคประกอบหนึ่ง            
ท่ีชวยทําใหคุณภาพ และบทบาทของหนวยบริการปฐมภูมิในดานการดูแลสุขภาพขยายไดเพ่ิมขึ้น  แมจะยังมีความขาด
แคลนก็ตาม  

บทบาทพยาบาล และพยาบาลเวชปฏิบัติ เปนบุคลากรสาธารณสุขกลุมหน่ึงท่ีเขามามีสวนในการพัฒนาบริการ
ปฐมภูมิในดานการ care  การดูแลผูปวยเร้ือรังเพ่ิมขึ้น  รวมท้ังขยายการบริการทางการแพทยไดมากข้ึน โดยไมตองมี
แพทยท้ังหมด  แตในดานทันตสาธารณสุขยังมีความขาดแคลนบุคลากรท้ังสวนที่เปนทันตแพทยและทันตาภิบาล   
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แนวโนมสถานการณการผลิตและการยายออกของบุคลากรปฐมภูมิ   
จํานวน พยาบาลผลิตปละ 3000 คน เจาพนักงานสาธารณสุข ปละ 800 คน  แตในระยะหลังเริ่มไมมี

ทุนการศึกษาตั้งแต ป 2544 และเริ่มจบโดยไมมีทุน ในป 2547  ทําใหการรับบุคลากรเขาทํางานในระบบของกระทรวง
สาธารณสุขลดลง  เน่ืองจากผูจบแลวไมไดไปทํางานในระบบภาครัฐ  รวมท้ังมีการลาออกจากระบบมากข้ึน  จากขอมูล
เบื้องตนในป 2549  จากวิทยาลัยพยาบาลไดรูหลังจบแลว มีผูที่แจงวาไมไปไมไปทํางานราชการ 23 % (สบช. 2550:  
กําลังหาขอมูลท่ีตอเน่ืองและชัดเจนมากขึ้น )  

แนวโนมท่ี จนท.สธ จะยายออกไปอยูอบต.มีมากข้ึน มีการศึกษาท่ีพบวาเจาหนาท่ีประสงคจะยายออกไป              
30% (นงลักษณ 2550)  แตลาออกจริง หรือโอนยายไปเทาไรยังไมมีการศึกษา   

จากสถานการณท่ี ก.พ. เขมงวดในการเพิ่มอัตรากําลังของขาราชการ ทําใหอัตราการเขามาทํางานในหนวย
บริการปฐมภูมิ ในขณะที่มีแนวโนมบุคลากรยายออกเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้นแนวโนมท่ีบุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมิจะ
เพิ่มขึ้นนอย หรืออาจคอยๆ ลดลงไดในอนาคต หากสถานการณยังเปนเชนปจจุบัน และไมมีมาตรการอื่นแกไขเพ่ิมเติม   

ปจจุบันมีแนวโนมที่รวมมือกับอปท.ในการผลิตบุคลากรและจางงานบุคลากรเพ่ือการใหบริการสาธารณสุข    
ในสาขาสาธารณสุข และพยาบาล   แตก็ยังติดขัดบางในเรื่องระเบียบ  การจัดการสนับสนุนงบประมาณ และตําแหนง            
ท่ีรองรับเมื่อจบการศึกษามาแลว  

การคงอยูของเจาหนาท่ีในหนวยบริการปฐมภูมิไดนาน  สวนใหญเปนเรื่องสภาพแวดลอมการทํางาน การ
ไดรับความยอมรับจากชุมชน  การไดรับความชวยเหลือจาก อสม. ทองถิ่น  ความลงตัวในดานครอบครัว พยาบาลท่ีอยู 
สอ. และยังอยูตอ เพราะมีอิสระจากการทํางาน ไดรับการยอมรับจากชุมชน การสนับสนุนจากอําเภอ ก็เปนปจจัยเสริม       
ท่ีดี  (นงลักษณ 2550)  

 
งบประมาณที่หนวยบริการปฐมภูมิไดรับในลักษณะตางๆ   

สถานการณเ งินบํารุงของสถานพยาบาลที่ ทําหนา ท่ีเปนหนวยบริการปฐมภูมิ ในสังกัดกระทรวง        
สาธารณสุขหลังจากท่ีมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พบวา หนวยบริการปฐมภูมิ/พีซียูท่ีเปนสถานีอนามัย               
สวนใหญมีเงินบํารุงเพ่ิมขึ้น  (ดังตาราง 8) เจาหนาท่ีสถานีอนามัยไดรับคาตอบแทนสูงขึ้น (แตความรูสึกของเจาหนาท่ี
สอ.ก็ยังเห็นวาคาตอบแทนนอยกวา รพ. และงบประมาณท่ีจัดสรรลงถึงปลายทางยังนอย) แตพีซียูท่ีเปน รพช. มีท้ังท่ี
เงินบํารุงเพ่ิมขึ้น และลดลงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน  และท้ังสองกลุมมีแนวโนมของสถานการณเงินบํารุงลดลงในป 
2547 เมื่อเทียบกับป 45 ซึ่งเปนปเร่ิมตน  ท้ังน้ีเห็นวาอาจเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดสรรงบประมาณของ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการตัดเงินเดือนรวมในระดับประเทศ  

 

ตาราง 13 : แสดงสถานการณเงินบํารุงของสถานพยาบาลที่เปนพีซียู คูสัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพ   
หนวย: รอยละ 

สถานการณ พีซียู สอ. พีซียู รพช. 

 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 

จํานวนตัวอยาง (แหง)  (379) (406) (432) (67) (66) (73) 

รายรับ + เงินบํารุงเพ่ิม 30.3 29.3 27.8 17.9 16.7 15.1 

เงินเพ่ิมจนจางบุคลากรได 46.7 47.8 47.9 34.3 24.2 24.7 

รายรับ+เงินบํารงุไมเพ่ิม 7.9 3.9 3.5 10.4 9.1 6.8 

เงินลดลงแตไมกระทบ 4.5 7.6 5.3 14.9 15.2 16.4 
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สถานการณ พีซียู สอ. พีซียู รพช. 

 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 

เงินลดลงจนมีผลกระทบ 10.6 11.3 15.5 22.4 34.8 37.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
การท่ีสอ. หรือ พีซียู ประเภทตางๆ มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น และไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน  แสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบจากระบบ UC  รวมทั้งการท่ี สอ. เปนเครือขายรวมกับ รพ. ทําใหมีเจาหนาท่ีลงไปเสริมมากข้ึน และไดรับ
เวชภัณฑอยางเพียงพอ  เพราะ รพ. เห็นวาเปนงานท่ีตองมีความรับผิดชอบรวมกัน   ฉะนั้นหากตัดขาดให สอ. เปน
อิสระไมเก่ียวของกับ รพ. เลย ก็อาจจะทําใหโอกาสท่ีจะมีเจาหนาท่ีลงไปทํางานท่ีสอ.ทําไดยากข้ึน   
 
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีสถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชนเห็นดวยกับการจัดสรรงบประมาณตามหัวประชากร             
แตขอใหมีการพิจารณากรณีประชากรนอย พ้ืนท่ีเฉพาะ เชน ชายแดน และขอใหมีงบลงที่สอ.โดยตรงตั้งแตตนป                
ไมตองรอการเขียนโครงการ และรอการอนุมัติจาก รพ. (ในขณะที่ รพ. ก็เห็นวาถาเงินลงตรงท่ี สอ. ก็ทําให รพ.ลงไป
รวมจัดการบริหารไมไดมาก พัฒนาอะไรไดยาก)    
 
บทบาทและคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ   

หนวยปฐมภูมิปจจุบัน มีบทบาทในดานการดูแลผูปวยเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น  แตบทบาทในดานการดูแลหญิง
ตั้งครรภลดลงเนื่องจากประชาชนไปใชบริการท่ีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น  บทบาทในดานจัดการสิ่งแวดลอมลดลงเนื่องจาก
อบต. เขามามีบทบาทมากข้ึน  มีบทในการประสานเพ่ือการพัฒนาในระดับชุมชนรวมกับหนวยงานรัฐอื่นๆ มากขึ้น 
เน่ืองจากเปนหนวยงานรัฐท่ีอยูระดับปลายมากท่ีสุด รวมกับโรงเรียน  บทบาทในดานการรักษาพยาบาลปญหาสุขภาพ
ท่ีพบบอยยังคงเปนบทบาทหลัก แตจํานวนผูรับบริการมากนอยเพียงใดข้ึนกับท่ีตั้งของสถานีอนามัย และชุมชนน้ันมี
โรงพยาบาลตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงหรือไม  บทบาทในดานการติดตามเยี่ยมบาน  ติดตามประสานในชุมชน การปองกัน 
ควบคุมโรคยังเปนบทบาทหลักของหนวยบริการระดับน้ี แตสวนใหญจะดําเนินการภายใตการทํางานรวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข  ซ่ึงก็มีผลทําใหงานไดครอบคลุมประชากรไดมากขึ้น   
 
ในดานบริการผูปวยเร้ือรังน้ัน พบวา โรงพยาบาลที่มีการจัดใหบริการเปนเครือขายรวมกับหนวยบริการปฐมภูมิ 
อยางเช่ือมประสานกันไดดี ทําใหผูปวยเขาถึงบริการไดดีข้ึน และคุณภาพการควบคุมโรคดีข้ึนจากเดิม  ในหลายพื้นท่ี  
ดังเชนกรณีตัวอยางการจัดระบบดูแลผูปวยเบาหวาน รพ.พุทธชินราช  ท่ีหลังการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนใหเปน
เครือขายรวมใหบริการ พบวาคุณภาพบริการดีขึ้น ดังตัวชี้วัดในตาราง 14  (รพ.พุทธชินราช  2549)       
 
ตาราง  14:   เปรียบเทียบคุณภาพการดูแลผูเปนเบาหวาน กอนและหลังการพัฒนาบริการเปนเครือขาย

รวมกับศูนยสุขภาพชุมชน   

 กอน หลัง 

ตัวชีว้ัดระบบบริการการดูแลผูเปนเบาหวาน 2548  
 (1123 ราย) 

 รอยละ 

2549   
(2024 ราย)  
รอยละ 

ไดรบับริการการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย 78.6 98.9 
ประชากรไดรับการคัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน 60.2 80.2 
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 กอน หลัง 

ตัวชีว้ัดระบบบริการการดูแลผูเปนเบาหวาน 2548  
 (1123 ราย) 

 รอยละ 

2549   
(2024 ราย)  
รอยละ 

ประชาชนไดรับความรูในการจัดการกับความเสี่ยง 50.6 88 
ผูเปนเบาหวานที่ admitเก่ียวกับเบาหวานรอบ 1 ป 1.4 1.1 
ผูเปนเบาหวานที่มี Hba1c <7  
ผูเปนเบาหวานที่มี Hba1c  7 -8  

11.2 
23.8 

21 
21.5 

ผูเปนเบาหวานที่เลิกสูบบุหรี่ 
ผูเปนเบาหวานที่เลิกทานเหลา 

38.5 
32.6 

64 
34.7 

ผูเปนเบาหวานที่มีแผลที่เทา 1.1 1 
ผูปวยท่ีคุมไดจากการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย 9.9 15.4 

 
หนวยบริการปฐมภูมิในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร   

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีหนวยใหบริการสุขภาพจํานวน หลากหลาย  แตยังไมครอบคลุมการใหบริการแก
ประชากรอยางท่ัวถึง  และยังขาดการจัดการ ท่ีเปนเอกภาพ โครงสรางการใหบริการสุขภาพจะแตกตางจากสวนภูมิภาค  
หนวยบริการปฐมภูมิของรัฐสวนใหญอยูในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ขณะเดียวกันก็มีบริการปฐมภูมิโดยหนวยบริการของรัฐอื่นๆ ท้ังท่ีเปนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัด
สาธารณสุข ในรูปของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล  และคลินิกเอกชน รานยา แตท่ีดําเนินการภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนามีจํานวนไมมาก  ครอบคลุมประชากรไดไมท่ัวถึง แตละหนวยดูแลประชากรจํานวนมาก รวมท้ัง                   
มีขอจํากัดในการจัดระบบใหเปนบริการที่ผสมผสาน และเปนการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางตอเน่ืองตามแนวคิดของ
ระบบบริการปฐมภูมิทําไดคอนขางจํากัด   

ตาราง 15 : จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน จําแนกตามพ้ืนท่ีเขตของกรุงเทพมหานคร  ปพ.ศ.2547 

ภาคเอกชน ภาครัฐ 

 
จํานวน
ประชากร 

รพ. 
เอกชน1 

คลินิกเวช
กรรม 1 

รวม  รพ.รัฐ 2 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
กทม.2 

รวม
ภาครัฐ 

รวม
ทั้งหมด 

จํานวน รวม 5,782,159 118 1,742 1,860 40 62 102 1,962 

อัตราตอประชากร 
รวม 

5,782,159 49,001.3 3,319.3 3,108.7 144,554.0 93,260.6 
56,687.

8 
2,947.1 

แหลงขอมูล: 1 ขอมูลจากกองประกอบโรคศิลป กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

   2 ขอมูลสํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 
 
     ศูนยบริการสาธารณสุขและสาขา 

เปนหนวยบริการสุขภาพภาครัฐ ท่ีมีบทบาทหลักในการใหบริการปฐมภูมิโดยเฉพาะในดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค   แตในดานการรักษาพยาบาลน้ันหนวยบริการอื่นๆ ท้ังรัฐ เอกชน มีบทบาทมากกวา   
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ขอดีของศูนยบริการสาธารณสุข คือ การมีทําเลใกลชุมชน  ผูใชบริการมีคาใชจายนอย  ศูนยฯ มีบุคคลากรท่ีเปนแพทย  
ทันตแพทย  เภสัชกร  พยาบาล  นักสังคมสงเคราะห  และแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรคประจําอยู  หากแตมีขอจํากัดท่ี
ควรปรับปรุงในหลายประการเชนกัน  คือ 1.  ภาพพจนของศูนยฯและสาขาในฐานะสถานพยาบาลที่ไมทันสมัยดาน
เครื่องมือแพทย  2.  ระยะเวลาการรอรับบริการที่ยาวนาน  3. บุคคลากรมีคุณภาพการบริการต่ํากวาท่ีคาดหวัง เชน 
ระบบการสงตอยังมีปญหาและมีความยุงยาก  การขาดงบประมาณในการพัฒนาทําใหเกิดความไมคลองตัว  การขาด
การประชาสัมพันธเก่ียวกับความเปนไปและกิจกรรมตางๆ ท่ีมี  เปนตน  ท้ังนี้  กลุมประชากรผูใชบริการมักเปนกลุมผูมี
รายไดนอยและอาศัยอยูในชุมชนแออัด  และกลุมคนดอยโอกาสผูยากจน  มีความรูช้ันประถมศึกษา หรือ ผูอพยพยาย

ถิ่นมาไมนานนักเปนสวนใหญ 
1
  

 
หนวยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน    
        รานยา  

จากสถิติป พ.ศ. 2540  ประเทศไทยมีรานยา 6 ประเภท ไดแก  1. รานขายยาแผนปจจุบัน (ขย.1) จํานวน 
4,723 ราน  2. รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) จํานวน 5,147 ราน                
3. รานขายยาแผนโบราณจํานวน 2,149 ราน  4 . หองยาของสถานพยาบาลประเภทตางๆ  5. ระบบบริการทางยาใน
รูปแบบอื่น เชน กองทุนยา  และ 6. สถานท่ีใหบริการทางยานอกระบบ –  รานขายของชําและรานยาเร ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีรานขายยาทุกประเภทรวมกันจํานวนกวา 780 แหง 2 (สถิติ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2550)    

จากหลักการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmacy best practice) รานยามีบทบาทในดานตางๆ  คือ   1. ในฐานะ
เปนศูนยขอมูลทางยาและดานสาธารณสุข 2. ในฐานะเปนผูใหคําปรึกษาเรื่องยา 3. ในฐานะเปนผูใหความรู   ใหขอมูล  
และใหคําแนะนําแกประชาชนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ  4.  ในฐานะผูดูแลและคัดกรองผูปวยเพ่ือสงตอไปยังแพทย  
5.  ในฐานะที่เปนแหลงกระจายขอมูลและรับขอมูลทางยาและการสาธารณุข  6. ในฐานะเปนผูกอใหเกิดการใชยาท่ี
เหมาะสม 7.  ในฐานะเปนผู  Refill prescriptions ยกเวนโรครายแรงควรใหเปนหนาท่ีของแพทย และ 8. การออกเยี่ยม
ผูปวยท่ีบาน  (Home Health Care)   และจากมาตรฐานรานยา  5 ประการ  ไดแก  1. ความพรอมของสถานที่  
อุปกรณ  และสิ่งสนับสนุนบริการ  2.  การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ  3. การบริบาลเภสัชกรรมท่ีดี   4. การปฏิบัติตาม
กฏ ระเบียบ  และจริยธรรม และ   5.  การใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม  ตางเปนตัวบงชี้ถึงความ
เหมาะสมในการใหรานยาเปน  PCU Gatekeeper  ของระบบบริการสาธารณสุขไทย  เพราะความสามารถในการเขาถึง
งาย  สะดวก  รวดเร็ว  และราคาไมแพงนัก   

ไดมีนักวิชาการท่ีพัฒนาขอเสนอใหรานยาเขามาเปนสวนหน่ึงในระบบหลักประกันสุขภาพ ในฐานะ  PCU 
Gatekeeper (การประชุมเวทีวิชาการครั้งท่ี 1, 20 กุมภาพันธ 2540 เรื่อง รานยาในยุคปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข  
โดยโครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตรสังคม  คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับโครงการปฏิรูป
ระบบบริการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข และครั้งท่ี 2  ในเดือนเมษายนของปเดียวกัน)  และไดมีการทดลอง
ดําเนินการเพียง 2 แหง คือ ท่ีอําเภอเมือง มหาสารคาม และอําเภอเมือง นครราชสีมา   ท้ังนี้มีปจจัยจากขอจํากัดเรื่อง
งบประมาณที่สนับสนุนหนวยบริการสุขภาพในภาครัฐยังไมเพียงพอ ทําใหหนวยบริการไมตองการใหมีการกระจาย
งบประมาณไปที่หนวยบริการภาคเอกชน  รวมท้ังยังไมมีความชัดเจนในเรื่องรูปแบบการจัดการท่ีรานยาเขาไปเปนหน่ึง
ในเครือขายบริการ  

                                                           
1 อรพินท บุนนาคและอัจฉรา เอนซ. โครงการศึกษาความพึงพอใจและความตองการของประชาชนตอศูนยบริการสาธารณสุข

และโรงพยาบาลชมุชน  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. สถาบันประชากรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. กันยายน พ.ศ. 2538. 
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

2 http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/stat/drug/dstdlc005.asp?rid=5&nm=สถิติจํานวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา
แยกตามภาค, accessed on 4 October 2007, p. 1. 
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         คลินิกเอกชน 
กอนระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดมีการดําเนินการใหคลินิกเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการ

รักษาพยาบาลภายใตระบบประกันสังคม   พบวาประชาชนสวนใหญพอใจกับการใชบริการคลินิกเครือขายเพราะสะดวก  
ในขณะที่ผูบริหารโรงพยาบาลเองก็มีความพึงพอใจเพราะสามารถแบงเบาภาระโรงพยาบาล   อีกท้ังยังกอใหเกิดการ
แขงขันดานคุณภาพบริการที่ดีข้ึนอีกดวย  (สงวน นิตยารัมภพงศ 2542) 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีคลินิกเอกชนประมาณ 16,000 แหงท่ัวประเทศ (ตัวเลขจาก  Medical Registration 
Department กระทรวงสาธารณสุข  เสนอในท่ีประชุม ESCAP เมื่อวันท่ี 9-11 ตุลาคม 2550 )  ในกรุงเทพมหานครมี
ประมาณ 2,310 แหงในป 2540   ซ่ึงเปดใหบริการบางเวลา  เปนคลินิกประเภททั่วไปในเขตเทศบาล  มีบุคคลากรท่ี
เปนขาราชการประเภทพยาบาลทํางานหลังเลิกงานประจําเปนสวนใหญ  โรคท่ีใหบริการเปนกลุมโรคเดียวกับท่ีพบ           
ในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลรัฐ ไดแก กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร  และผิวหนัง เนนท่ีการ
รักษามากกวาการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  การดูแลตอเนื่องโดยเฉพาะการสงตอผูปวยเปนไปอยางไมคอยมี
ประสิทธิภาพนัก ไมมีการจัดระบบสถิติขอมูลดานการรักษาพยาบาลและดานยาท่ีเหมาะสม  ไมมีกระบวนการประเมินคุณภาพ
บริการตนเองอยางตอเน่ือง  แมคลินิกเอกชนบางสวนไดถูกนําเขามาเปนสวนหนึ่งของโครงการประกันสังคมแลว                
ก็ตาม  

จากการศึกษาโดย สงวน นิตยารัมภพงศ และคณะ (2542) ไดใหขอเสนอแนะหลายประการเพ่ือใหคลินิก
เอกชนเขามามีสวนรวมในระบบบริการสุขภาพไดมากข้ึน  ไดแก (1) สนับสนุนใหมีคลินิกเอกชนเต็มเวลานอกเขต
เทศบาลใหมากขึ้นผานการอุดหนุน (Subsidy) โดยภาครัฐ  (2)  สงเสริมคลินิกเอกชนเหลาน้ีใหมีบทบาทดานบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหมากข้ึนโดยการอุดหนุนจากภาครัฐท่ีเหมาะสม (3) พัฒนาปรับปรุงระบบการสงตอ
ระหวางคลินิกกับโรงพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ   (4) ทบทวนระบบจัดการบุคคลากร
ในระบบรัฐท่ีตองทํางานนอกเวลา  ซ่ึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชน (Conflict of Interest) กับงานบริการ
ของรัฐ  เพ่ือหามาตรการดานการจัดการและการใหแรงจูงใจ ท่ีเหมาะสม (5)  การผอนคลายระเบียบราชการอื่นๆ และ
ปรับการบริหารของรัฐใหมีความคลองตัว  หากตองการใหคลินิกเอกชนเปนสวนหนึ่งของระบบปฐมภูมิ  และการ
พิจารณาใหความเทาเทียมกับคลินิกท่ีมีแพทยเปนขาราชการปฏิบัติงานในระบบของรัฐ  กับแพทยท่ีไมไดเปน
ขาราชการ  ใหมีความเทาเทียมกัน 

ในสวนท่ีจะประสานใหคลินิกเอกชนเขาเปนหนวยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพ และเปน
เครือขายของโรงพยาบาลขนาดใหญท้ังท่ีเปนสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนน้ัน  ไดมีการศึกษาพบวามีคลินิกเอกชน
อยู 3 ประเภท คือ คลินิกเอกชนท่ีตองการเขารวมในเครือขายเพราะตองการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  กลุมท่ีไมแนใจ
วาจะเขารวมหรือไม  และกลุมท่ีไมตองการเขารวมเลย เพราะความไมมั่นใจในระบบบริหารจัดการดานเอกสารและ
การเงินท่ีมีความยุงยาก  แนวทางการดําเนินงานท่ีไมชัดเจน และจํานวนเงินท่ีไดไมคุมคา เปนตน (สุพัตรา                      
ศรีวณิชชากร, 2547) 
 ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดเร่ิมใหคลินิกเอกชน เขามาเปนสวนหน่ึงของการใหบริการในระบบฯ          
ในชื่อโครงการ “คลินิกชุมชนอบอุน” โดยรับสัญญาใหบริการที่เปนบริการผูปวยนอก และบริการดานการสงเสริมสุขภาพ
ท่ีเปนบริการตั้งรับในสถานพยาบาล  เริ่มตนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเมื่อป พ.ศ. 2547 (ตาราง 1) และคอยๆ ขยาย
ออกไปในภูมิภาค ซึ่งคลินิกเอกชนท่ีเขารวม สวนใหญเปนคลินิกท่ีเกิดขึ้นใหมท่ีเปนเครือขายของโรงพยาบาลเอกชน 
มากกวาคลินิกเดิมท่ีเปนบุคคลเปนเจาของ  ท้ังนี้เพราะมีปจจัยในดานเง่ือนไขการบริหารจัดการ และลักษณะการ
จัดบริการตามมาตรฐาน  (สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2547)  รวมท้ังพบวาคลินิกมีขอจํากัดในการใหบริการดานการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคท่ีดําเนินการในชุมชน   
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ตาราง 16:  คลินิกเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปพ.ศ. 2549-2550 

   ป  2549   ป  2550 
  ความ
เปลี่ยนแปลง   

คลินิกแยกตามลักษณะ 
 จํานวน 
(แหง)  

รอยละ 
 จํานวน 
(แหง)  

รอยละ จํานวน (แหง) รอยละ 

คลินิกเวชกรรม   1,818  49.31   1,857  49.11 39 2.15 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง       183  4.96       188  4.97 5 2.73 
คลินิกทันตกรรม   1,157  31.38   1,183  31.29 26 2.25 

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง           1  0.03          1  0.03 0 0.00 

คลินิกทันตกรรมชั้นสอง         26  0.71        24  0.63 -3 -11.54 
คลินิกการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ         18  0.49        17  0.45 -1 -5.56 
คลินิกการผดุงครรภ ช้ันสอง         10  0.27          8  0.21 -2 -20.00 
คลินิกกายภาพบําบดั         36  0.98        45  1.19 9 25.00 
คลินิกเทคนิคการแพทย         44  1.19        43  1.14 -1 -2.27 
คลินิกการแพทยแผนไทย       311  8.44       316  8.36 5 1.61 
คลินิกการแพทยแผนไทย
ประยุกต         23  0.62 28  0.74 5 21.74 

สหคลินิก         60  1.63        71  1.88 11 18.33 
รวม   3,687  100.00   3,781  100.00 94 2.55 

แหลงขอมูล:  กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข   (ขอมูล  ณ วันท่ี 20  กันยายน  2550)  
 

ท้ังคลินิกเอกชน และรานยา ท่ีมีจํานวนมากในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ หากสามารถบูรณาการเขามาสู
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาได ก็จะชวยทําใหประชาชนเขาถึงบริการไดมากขึ้น  แตปญหาท่ีพบในปจจุบัน คือ 
การออกแบบการจัดบริการ การกํากับคุณภาพหนวยบริการเอกชน และการเชื่อมประสานบริการในภาคเอกชนกับ
บริการของรัฐสวนอื่นๆ   

 
แนวโนมท่ีเอกชนจะเขามามีสวนรวมในระบบประกันสุขภาพมากนอยเพียงใด  นาจะมีปจจัยท่ีเก่ียวของ คือ   

1) นโยบายของผูบริหารระบบ UC วาจะผลักดันเรื่องน้ีเพียงใด  ซ่ึงจะแปรเปนระบบวิธีงบประมาณ และการจัดการกับ
หนวยบริการภาคเอกชนที่สอดคลองมากข้ึน  2) งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานในระบบ UC  หากงบประมาณ
มากพอ อาจเปนแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามารวมมากข้ึน และทําใหภาครัฐแบงงบประมาณมารวมมือดําเนินการกับ
ภาคเอกชน  3) การจัดการความสัมพันธระหวางหนวยบริการภาครัฐ และภาคเอกชนในการรวมมือใหบริการ หรือใช
ทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงข้ึนกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข   
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สรุปแนวโนมอนาคตและขอเสนอ  
 
ปจจัยกระทบตอการขยายและการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ  
 

ในเขตชนบท   หนวยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเปนฐานใหญของหนวยบริการสุขภาพในเขต
ชนบท  มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน และไดรับการพัฒนาไปอยางชาๆ  หากไมมีมาตรการในการแกไข และพัฒนาท่ีเขมขน 
และชัดเจนท้ังในดานการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร   และการบริหารองคกรท่ีมีความเปนอิสระ คลองตัวมากข้ึน   การ
พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิเปนเครือขายรวมกับโรงพยาบาลชุมชนนั้น เปนท้ังจุดเดน ปจจัยดานบวกในการทํางานได
ผสมผสาน เชื่อมโยงกันไดดี  แตก็มีจุดออนหากโรงพยาบาลชุมชนมีบุคลากรจํากัดเชนกัน  และหากเจตคติของบุคลากร
ในโรงพยาบาลไมใหความสําคัญตอการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ  รวมท้ังการจัดองคกรบริการท่ีมีสองสายงาน  ทําให
การพัฒนาทําไดไมเต็มท่ี    

นโยบายการลดขนาดภาครัฐ  เปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการขยายจํานวนบุคลากรในการ
ใหบริการสุขภาพระดับตางๆ  รวมท้ังสงผลใหไมมีระบบนักเรียนทุนท่ีจะสนับสนุนใหบุคลากรในชนบทไปศึกษาตอเพ่ือ
กลับมาเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขในภูมิลําเนา  ทําใหปจจุบันพยาบาลที่จบการศึกษากลับเขามาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ภาครัฐลดลง  ซ่ึงจะตองหาทางออกในการจัดบุคลากรมาปฏิบัติงานเพ่ิมโดยวิธีจางงานอื่นๆ รวมท้ังการใหมีอัตรารองรับ
ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแทน   

พรอมกับแนวปฏิบัติในการกระจายอํานาจ ท่ีจะถายโอนภารกิจ และสถานีอนามัยไปใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยังไมชัดเจน  ทําใหการลงทุน การสนับสนุนการพัฒนาทําไดไมเต็มท่ี  และหากเตรียมความพรอมไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ก็จะเกิดปญหาไดในอนาคต ท่ีกระทบในดานคุณภาพบริการ และการเชื่อมประสานบริการระหวางสถานี
อนามัยท่ีมีการถายโอนไปแลว รวมท้ังการเชื่อมบริการกับโรงพยาบาลดวย   

ฉะนั้นรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายสถานีอนามัยรวมกับโรงพยาบาล และการเชื่อมโยงกับ
อบต. ชุมชน  ยอมจะมีผลตอคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในเขตชนบท  รวมท้ังแนวทางการลงทุนเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิท่ีสําคัญคือดานกําลังคน  มากกวาดานเครื่องมือ อุปกรณ  จะมีผลตออนาคตของหนวย
บริการปฐมภูมิ ท่ีเปนฐานเสริมใหหลักประกันสุขภาพกระจายไดอยางท่ัวหนา และครอบคลุมไดจริง  ยั่งยืน   
 
สวนในพื้นท่ีเขตเมือง  มีทางเลือกของหนวยบริการปฐมภูมิท้ังท่ีเปนของภาครัฐ และเอกชน  มีบุคลากรใหบริการ
มากกวาชนบท  แตก็ยังมีปญหาในดานการจัดการ การประสานงาน  และรูปแบบการจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคท่ีเหมาะสมกับเขตเมือง  รวมท้ังแนวโนมคานิยมของประชาชนที่นิยมการใชบริการที่เปนสาขาเฉพาะทาง  
นิยมการใชบริการท่ีโรงพยาบาลมากกวาหนวยบริการปฐมภูมิ   ฉะนั้นหนวยบริการปฐมภูมิจําเปนตองมีคุณภาพท่ีเปน
ท่ียอมรับของประชาชน  การจัดการท่ีเชื่อมโยงกับคลินิกเอกชน จึงนาจะเปนทางเลือกเพ่ิมทางหนึ่งในการจัดบริการ 
ปฐมภูมิในพ้ืนท่ีเขตเมืองนี้   แตตองออกแบบวิธีจัดหาบริการสุขภาพท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของหนวยบริการ  รวมท้ัง
การประสานเชื่อมโยงบริการไมใหมีชองวาง  และทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
  พรอมกันน้ี สถานการณการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน  และ Medical hub  สงผลใหเกิดภาวะลาออกของ
แพทยในโรงพยาบาลของรัฐระดับตางๆ  อันมีผลกระทบใหเกิดความขาดแคลนแพทยสาขาตางๆ  และกระทบตอมาถึง
แพทยในเขตเมืองดวย   

แตภายในการจัดการเพื่อการเช่ือมโยงเครือขายบริการนั้น รัฐควรรวมงบเปนกอนใหญท่ีจัดสรรใหเปนพ้ืนท่ี 
เปนโซน ท่ีปรับวิธีการภายในไดเหมาะสม มิใชคิดแยกและจัดการท้ังหมดจากสวนกลางทั้งหมด  เพ่ือใหยืดหยุนจัดการ
ไดงายข้ึน  และมีความสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีมากขึ้น  
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