


สวนหนึ่งของระบบสุขภาพชุมชน



ระบบบริการปฐมภูมิ ตองวิวัฒน เพื่อตอบสนองปญหาสุขภาพของสังคม
ปญหาสุขภาพ สังคม เปลี่ยนรูป ซับซอนเพิ่มขึ้น

ปญหาเด็กตาย แมตาย
โรคตดิเชื้อ ขาดอาหาร

ดูแลผูติดเชื้อ

ผูปวยเรื้อรัง คนติดยาเสพติด
ดูแลเด็กทอง 

ปรับพฤติกรรม กิน ออกกําลัง

หมอทาํคลอด
คุมโรคระบาด
สรางสวม ทําโอง
ทําอาหารเสริม 

เอดส อุบัติเหตุ
โรคเรือ้รัง หวัใจ เบาหวาน

มะเรง็ อวน  

บทบาท

ปญหา



เพิม่การเขาถึง

เพิม่ประสทิธภิาพ

โปรงใส 
ตอบสนองตอ
ปญหาชุมชน 

เพิม่คณุภาพ

ผูอยูหางไกล
เขาถึงทางภูมิศาสตร

ดูแลรักษาโรค
ความเจ็บปวย

การควบคุมโรค
ปญหาในชุมชน

กลุมดอยโอกาส
มีปญหาซับซอน

ดูแล เยียวยาดวยหัวใจ
ใสใจความเปนมนุษย
ลดชองวางบริการ

สุขภาพดี ตนทุนไมสูงเกิน
สรางนําซอม 

แกปญหาตรงจุด  ลดซ้ําซอน
ชุมชนมีสวนรวม

ปญหา social health
เปนเจาของรวม

บทบาทสําคัญของหนวยบริการปฐมภูมิ  ในการเพิ่มคุณภาพระบบบริการ

เดิม ปจจุบัน อนาคต
ตองจัดการระบบ ใหทันกับแบแผนปญหาที่เปลี่ยนไป
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มุงสูงานสุขภาพชมุชน

ขยายขอบเขตจากการดูแลโรค ความเจ็บปวย ไปสูการเยียวยาคนทั้งคน 

จากงานรับ เปนงานรุก  เพื่อการปองกันปญหาสุขภาพ และเสริมตนทุนสุขภาพ

 เพิ่มบทบาท นอกจากเปน “ผูใหบริการ” ควรเพิ่มบทผูกระตุน อํานวยการ

ดูแลอยางองครวม ดวยความเขาใจ ใสใจ 

สรางสุขภาพแนวใหม คํานึงถึงปจจัยวัฒนธรรม สังคม

สงเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน

มุงสูงานสุขภาพชมุชน



แผนยุทธศาสตรความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

 ระยะ 5 ป    (พ.ศ.2550-2554)

คณะกรรมการเครือขายเพือ่การพัฒนาบริการปฐมภมูิ



กระทรวง สธ.กระทรวง สธ.สปสช.สปสช.

อปท.อปท.องคกรวิชาชีพ

ประชาสังคมผูมีสวนไดสวนเสีย
หนวยบริการปฐมภูมิหนวยบริการปฐมภูมิ

บริการปฐมภูมิบริการปฐมภูมิ

สุขภาพสุขภาพ

ประชาชน ผูปวย ชุมชน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ระบบบริการระบบบริการ

สถาบันการศึกษา

NGOsNGOs



วิสัยทัศน 
ระบบบริการปฐมภูมิเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่

ครอบคลุม มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคลองกับสภาพพื้นที่อยางเหมาะสม   
เปนที่ยอมรับของประชาชนและสังคม



ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

เรงสรางใหเห็นถงึคณุคา เอกลักษณ และการยอมรบัตอระบบบริการปฐมภมูิ
ที่บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย   บูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อการดูแลสุขภาพ
แบบองครวม  และเปนศูนยสุขภาพของชุมชน ที่ดําเนินการรวมกับชุมชน 
เพื่อสุขภาพของชุมชน 

เรงเสรมิศกัยภาพ ปรับระบบบรกิารปฐมภมูสิวนทีม่อียูเดมิใหสอดคลอง
กับบรบิท และสภาพปญหาของพื้นที่ ไมควรเปนรูปแบบเดียวทั่วประเทศ 
และขยายบรกิารปฐมภมูใินสวนที่เปนจุดชองวางทีป่ระชาชนยงัเขาไมถึงบริการ 

สรางการมสีวนรวม และระดมความรวมมือกับภาคภีาคสวนตางๆ
 ทั้งรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคชุมชน 

1.

2.

3.



ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

พัฒนาวิธบีริหารจัดการรปูแบบตางๆ ที่หลากหลาย  
เพื่อนํามาแกปญหาความขาดแคลนบุคลากรในการจัดบริการปฐมภูมิ 
และการจัดระบบดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับบริบท 

พัฒนาใหมีการใชขอมูล สารสนเทศเพื่อประกอบการจดับรกิาร  
การวางแผน  และการติดตามประเมนิผล เพือ่ทําใหการดําเนินงานสอดคลอง
กับสภาพความตองการของประชาชน และบริบทของพื้นที่ 

กระจายอํานาจการตดัสนิใจในการจดัการใหกับหนวยงานในระดบัภมูภิาค 
และอําเภอเพิม่มากขึ้น 

4.

5.

6.



1. เพิม่ศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมใิห
เขาถึงชุมชนโดยความรวมมือจากทุกภาคสวน

2. ปรบัปรงุการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุระบบบริการปฐมภูม ิ
อยางมปีระสทิธภิาพ

4. สรางคุณคา และการ
ยอมรบัตอระบบบริการปฐมภูมิ

3. ปรบัปรงุระบบการผลิต พัฒนา และระบบบริหารจัดการบุคลากร
บริการปฐมภมูิ ทีม่คีวามหลากหลาย

5. สนบัสนนุการวิจยัและ
พัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ

แผนที่ยุทธศาสตรความรวมมือพฒันาบริการปฐมภูมิ ระยะ 5 ป 



1.1 พฒันาโครงสรางพืน้ฐาน และขีดความสามารถหนวยบริการปฐมภมูิ ให

สอดคลองกับบรบิทของพืน้ที่ และ ตอบสนองความตองการของประชาชน

1.2  ขยายบรกิารปฐมภมูิโดย รวมมือกับทองถิ่น ชุมชนและเอกชน

1.3   ขยายและพัฒนาการจัดบรกิารปฐมภมูริปูแบบตางๆ  ใน พืน้ที่เขต

หนาแนน  เขตที่เปนชองวางในระบบ GIS และเขตทรุกันดาร เขตหางไกล 

1.4  ลดความแออดั รพ.ใหญ และเสรมิการเชื่อมตอระหวาง

รพ. กับ หนวยบริการปฐมภูมิ 

 ยุทธฯ 1: เพิม่ศกัยภาพและขยายบริการปฐมภมูใิหเขาถึงชุมชน โดย 
ระดมความรวมมือทุกภาคสวนอยางสอดคลองกับบริบท



ตัวชี้วัดผลผลิต

1. มีแผนแมบทการกระจาย และมาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิของประเทศและ เขต 

2. หนวยบริการมีการกระจายอยางเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่

3. มีเครื่องมือ บุคลากร และจัดบริการไดตามเกณฑที่ กสธ. และ สปสช. ภายใน 5 ป 

1. มีหนวยที่ชุมชน ทองถิ่น เปนคูสญัญาเพิ่มขึ้น 

2. มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดําเนนิการโดย กองทุนระดับ ตําบลเพิ่มขึ้น

3. มีหนวยที่เอกชนเปนคูสัญญาเพิ่มขึ้น 

1. มี CMU ที่มีเครื่องมือ บุคลากรตามมาตรฐาน 

2. มีรูปแบบการจัดบริการที่หลากหลาย ประชาชน เขาถึงบริการมากขึ้น

1. รพ.ใหญ จัดหนวยบริการปฐมภูมินอก ร.พ. แทน ในรพ.

2. รพ.ใหญ พัฒนาระบบสงตอ  ผูปวยเรือ้รัง ระหวางรพ. และ

หนวยบรกิารปฐมภูมิ

ยุทธฯ 1



2.1    ใหมีกลไกประสาน และบริหารนโยบายระดับประเทศ

2.2    ปรับโครงสรางและกลไกการจัดการทุกระดับใหรองรับ

การพัฒนาบริการปฐมภูมิ  และสงเสริมการแบงอํานาจให

ราชการสวนภูมิภาค  โดยสวนกลางกํากับดูแลเชิงนโยบาย 

2.3 ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบงบประมาณ

2.4    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิ 

ใหสอดคลองกับพื้นที่

 ยุทธฯ 2 :  ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการ

ปฐมภูมิ อยางมีประสิทธภิาพ



2.5    สนับสนนุการประสานเครอืขายในพืน้ที ่และระหวางพืน้ที่

เพื่อชวยเหลือ และสนบัสนนุการพัฒนาระหวางกนั

2.6    พัฒนาการบรหิารจดัการการสงตอ  ใหดแูลตอเนื่อง และ

การประสานบริการ

2.7 สงเสรมิการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ

2.8    พัฒนาระบบการ ตดิตามและประเมนิผล

 ยุทธฯ 2:  ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการ

ปฐมภูมิ อยางมีประสิทธิภาพ (ตอ)



ตัวชี้วัดผลผลิต

1. มีคกก.อํานวยการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแหงชาติ  ที่แตงตั้งโดยครม. หรือ 
รมต. และเชื่อมโยงกับ คกก.บริหาร   งบลงทุนฯ.ไดตอเนื่อง

2. มี คกก.ประสานแผนยุทธศาสตรการพฒันาบริการปฐมภูมิ    และปฏิบัติงานไดตอเนื่อง 

3. มีหนวยที่ทําหนาที่เปนทีมเลขา ของ คกก.อํานวยการและ ปฏิบัติงานไดตอเนื่อง 

มโีครงสราง หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ: สวนกลาง  จังหวัด 
และอําเภอ ที่กําหนดภารกิจบทบาท องคประกอบ หนาที่อยางชัดเจน ภายในป 2551

1. มีระบบการประเมินความตองการใชทรพัยากร/ งบประมาณ 

2. มีหนวยงานดูแล/ศึกษาผลกระทบ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ

1. กสธ. และ สปสช. มีกรอบมาตรฐานคุณภาพและนําไปประยุกตใชได  

2. สสจ./หนวยบริหาร มีพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

3. มีระบบติดตาม และพัฒนาคุณภาพ  โดยมีองคกรภายนอกรวมดวย 

1. เกิดเครือขายเรยีนรูและพัฒนารวมกันระหวางอําเภอ 

2. เกิดเครือขายเรยีนรูระหวางหนวยบริการปฐมภูมิ

ยุทธฯ 2



ผลลพัธผลลพัธผลลพัธ

2.กระบวนการสนับสนุนของ

ระบบบริการสุขภาพ

2.กระบวนการสนับสนุนของ

ระบบบริการสุขภาพ

2.1.สนับสนุนการบริหารและวชิาการ
2.2.สนับสนุนและประสานเชื่อมโยงบริการ
2.3.สนับสนุนการมีสวนรวมของทองถิ่น
ชุมชน หนวยงานตางๆ

1.1.บริการรายบุคคล / ครอบครัว
1.2.การดูแลกลุมประชากร
1.3.การสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกับองคกรชุมชน

ดานประสิทธิผล
ดานประสิทธิภาพ
ดานพัฒนาองคกร
ดานคุณภาพ

บูรณาบูรณาการมาตรฐานการมาตรฐาน
ในบริการปฐมภูมิในบริการปฐมภูมิ

TQMTQM

MBNQA/TQAMBNQA/TQA
PCA/PMQA/PCA/PMQA/
PHSS/HCAPHSS/HCA

ตอนที่ตอนที่  44

ตอนที่ตอนที่  22ตอนที่ตอนที่  33

กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

MBNQA/TQA Model

ผลลัพธผลลัพธผลลัพธ

HCAHCA
Process specProcess spec

PHSSPHSS
Output specOutput spec

1.กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

1.กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

การนํา

การใหความสําคัญกับ

ประชาชนและชุมชน

การวางแผน

กลยุทธ

การมุงเนน

พนักงาน

การจัดการ

กระบวนการ

การจัดการสารสนเทศและความรู

ตอนที่ตอนที่  11 โครงรางองคกร บรบิท

MBNQA/MBNQA/
TQA/PMQA/PCATQA/PMQA/PCA

TQM FrameworkTQM Framework



4.1  เรงพัฒนาระบบบริหารจดัการบุคลากร เพื่อการกระจายที่ 

เหมาะสมและเปนธรรม เสริมสรางขวัญกําลงัใจใหบุคลากร

4.2  สนับสนุน อปท.และชุมชนมีสวนรวมวางแผนและบริหารจัดการ

กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่

4.3  สนับสนุนและพัฒนา การผลิตบุคลากรบริการปฐมภูมิใหเพียงพอ

4.4  สรางเสริมขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ

 ยุทธฯ 3 :  ปรบัปรุงระบบการผลติ พัฒนา และระบบบริหารจดัการ
บุคลากรบริการปฐมภูมทิี่หลากหลาย ใหสอดคลองกับระบบบรกิารปฐมภมู ิ
และบรบิทพืน้ที่ 



1. มีการกาํหนด core competency และนาํไปใช

2. ผูปฏิบตัิงานและผูบริหารไดรบัการพัฒนาตามแผน

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. มีแผนกําลังคนสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิระดับชาติ  (ความตองการ จัดหา การ
กระจาย การบริหารจัดการ และการพัฒนา)

2. จังหวัดมีและใชแผนจัดการกําลังคนของหนวยบริการปฐมภูมิ 

3. ผูรับผิดชอบในระดับจังหวัด และหนวยบริการไดรับการเสริมศักยภาพ  

4. กฎ/ระเบียบที่ไดปรับใหเอื้อตอการจางงานที่หลากหลาย และรวมมือกับเอกชน 
ทองถิ่นไดเพิ่มมากขึ้น 

ยุทธฯ 3



1. มีแนวทางปฏิบัติสําหรับอปท.ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขในการใหบริการปฐมภูมิ 

2. อปท.ที่มีขอตกลงการรวมมือระหวางอปท.กับสถานพยาบาล และ

สถาบันการศึกษาในการผลิต และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในหนวย

บริการปฐมภูมิ

1. มีนโยบาย แผน และงบประมาณ ในการผลิตบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน  

ในหนวยปฐมภูมิ ชัดเจน  

2. มีทุนผลติบุคลากร จากทองถิ่นและเอกชนเพิ่มขึ้น 

3. มีหลักสูตรที่ปรับปรุง ใหสอดคลองกับระบบบริการปฐมภูมิ 

4. มีการผลิตบุคลากรแตละประเภท เพื่อปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ

เพิ่มขึ้นไดตามแผน



4.1   สรางกระบวนการเคลื่อนไหว  เพื่อสรางอุดมการณการ

บริการปฐมภูมิ  

4.2   สื่อสาร-ประชาสัมพันธให บุคลากร สาธารณสุขเขาใจ

คุณคา  ศักดิ์ศรี และเอกลักษณ  

4.3   สื่อสาร-ประชาสัมพันธให ประชาชน  ยอมรับ

บทบาท  คุณคา  ศักดิ์ศรี  และเอกลักษณ  

4.4   สรางเครือขายนักรณรงคเสริมสรางคุณคาบริการปฐมภูมิ  และ

ผลักดันเขาสูความสนใจของสาธารณะ และนโยบาย 

 ยุทธฯ 4 :  สรางคุณคา และการยอมรับตอระบบบริการปฐมภูม ิ 
( 8.5 ลาน )



ตัวชี้วัดผลผลิต
1. กลุมเปาหมายตางๆ รบัรูถึง “แกนสารอันเปนเปาหมายและอุดมการณรวมกัน” ของการ

บริการปฐมภูมิ 
2. บุคคลระดับผูนําความคิด เขารวมและมีบทบาทในกิจกรรมเพื่อสรางอุดมการณ

บริการปฐมภูม ิ
1. มีแผนและดําเนินงานสื่อสาร/ปชส. ที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
2. ผูใหบริการปฐมภูมิ มีความมั่นใจในคุณคาของงาน มีขวัญกําลังใจ  ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี

3. ผูบริหาร มีทัศนคติที่ดีและยอมรับคุณคาของบรกิารปฐมภูมิ

4. บุคลากรสาธารณสุขในวิชาชีพอื่น ๆ  มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคาของ บริการปฐมภมูิ

5. ผูที่กําลังศึกษาในวิชาชีพการแพทยและสาธารณสุข มีทัศนคติที่ดีตอ บริการปฐมภูมิ

1. มีแผนและดําเนินงานสื่อสาร /ปชส. ใหประชาชนรับรู   และยอมรับบทบาท  คุณคา  
ศักดิ์ศรี  เอกลักษณตอเนื่อง

2. ประชาชน เชื่อมั่นและยอมรับการบริการของหนวยบริการปฐมภูมิ

2. มีการรณรงคเสริมสรางคุณคาบริการปฐมภูมิ เขาสูความสนใจของสาธารณะและนโยบาย
ตอเนื่อง

ยุทธฯ 4



5.1  สนบัสนนุ ประสานเครือขาย สถาบนัวิชาการในการสราง

องคความรู เทคโนโลยีที่เปนเอกลกัษณ

5.2  สงเสรมิศักยภาพของผูปฏบิัตงิาน และเครือขายหนวย

บริการในการจดัการความรูทีเ่ปนลกัษณะเฉพาะของบรกิารปฐมภมูิ

5.3  พฒันารปูแบบการจดับริการปฐมภมูิโดยการมีสวนรวม

ของภาคสวนตางๆ

5.4  ผสมผสานองคความรูสุขภาพสาขาตางๆ ในการจดับรกิารปฐมภมูิ

 ยุทธฯ 5: สนับสนุนการวิจัยและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 



ตัวชี้วัดผลผลิต

• มีการประสานสถาบันวิชาการ ที่สนับสนุนการสราง/จัดการความรู การพัฒนาบริการปฐมภูมิ 
ในสวนกลาง และพื้นที่ 

• เครือขายแลกเปลี่ยนความรู/เทคโน ของบริการปฐมภูมิ ในระดับภาค 

• ผูปฏิบัติงาน และเครือขายทําวิจัยในพื้นที่ ที่เปนลักษณะเฉพาะของบริการปฐมภูมิ 

• กลไกพฒันาองคการเรียนรู และประสานเครือขาย เพื่อการจัดการความรูและเทคโน ที่เปน
เอกลักษณ (ระดับอําเภอ-จงัหวัด

• มีองคความรู /เทคโน 

- ที่เปนเอกลักษณของระบบบริการปฐมภูมิที่ไดรับการเผยแพร 

-  การวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการ ทีเ่หมาะกับบริบท และประชากรแตละกลุม

- วิจัย การประยุกต ผสมผสาน การแพทยทางเลือก ภูมิปญญา ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย

นําไปใชได 

• หนวยบริการมีฐานขอมูลความรูที่จําเปน และเขาถึงงายสําหรับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่

ยุทธฯ 5


