·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ
ã¹·ÈÇÃÃÉË¹ŒÒ
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมใิ นชวงทีผ่ า นมาสงผลใหเกิดหนวยบริการ
ปฐมภูมิที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกตำบล ทำใหประชาชนเขาถึงงาย
รวมทั ้ ง ยั ง มี ก ารทำงานเชื ่ อ มโยงกั บ โรงพยาบาลชุ ม ชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทำใหบริการสุขภาพมีคุณภาพ
เพิม่ ขึน้ และมีการขยายบริการในดานตางๆ มากขึน้ นอกจากนี้
ยังมีทีมใหบริการที่เปนทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ไมวา
จะเปนแพทย พยาบาลเวชปฏิบตั ิ แพทยแผนไทย นักกายภาพบำบัด
ทันตบุคลากร เปนตน ที่สำคัญคือมีจุดแข็งเรื่องการบริการเยี่ยม
บานผูปวยติดเตียงและคนพิการ ทำใหชาวบานเกิดความอุนใจที่มีทีม
เจาหนาที่สาธารณสุขคอยดูแลและสงเสริมสุขภาพอยางใกลชิด

áµ‹ÊÔè§·ÕèÂÑ§µŒÍ§¾Ñ²¹Òã¹ÍÕ¡ 10 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ¤×Í ¡ÒÃ¨Ñ´
ºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾ã¹
ºÃÔº·à¢µàÁ×Í§ ª¹º· áÅÐ¾×¹é ·Õàè ©¾ÒÐ àª‹¹ à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ¾×é¹·Õè·ØÃ¡Ñ¹´ÒÃ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§
¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃáººÍ§¤ÃÇÁã¹à¢µàÁ×Í§ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ðà»š¹§Ò¹´ŒÒ¹
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤

ÃÙ » áººÃÐºº
ºÃÔº·µ‹Ò§æ ·Ñé§
¾× é ¹ ·Õ è ª ÒÂá´¹
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

ประเด็นที่สำคัญอีกประการคือ ในปจจุบันประเทศไทยยังขาดกลไกทางนโยบายและโครงสรางที่ชัดเจนในการ
รองรับการประสานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทั้งในระดับสวนกลาง
เขต และจังหวัด จึงทำใหแผนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ และการพัฒนา
ประเด็นสำคัญที่เปนปญหาเดิมๆ ไมไดรับการแกไขอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนเรื่องอัตรากำลังเจาหนาที่หนวยบริการ
ปฐมภูมิที่ไมเพียงพอตอภาระงานและประชากรที่ตองรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยเรื้อรัง
ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกป และเรื่องของงบประมาณสนับสนุนที่ไมเพียงพอ การบริหารกระจายงบประมาณที่มี
ความแตกตางและไมสอดคลองกับภารกิจ นอกจากนีย้ งั มีประเด็นทีต่ อ งพัฒนาอยางตอเนือ่ งไดแก การพัฒนาบุคลากร
การสรางองคความรู และการบูรณาการงาน

·Ñ§é ËÁ´¹Õ¤é Í× àËµØ¼ÅÊÓ¤ÑÞ·Õ·è ÓãËŒµÍŒ §ÁÕàÇ·Õ¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹¶Ö§á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ·ÈÇÃÃÉË¹ŒÒ ã¹ 6 »ÃÐà´ç¹ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

¡ÒÃ¨Ñ´ÃÙ»áººÃÐºº
ºÃÔ ¡ ÒÃ»°ÁÀÙ Á Ô ã ËŒ
ÊÍ´¤ÅŒÍ§ ã¹ºÃÔº·àÁ×Í§
ª¹º· ¾×é¹·Õèà©¾ÒÐ

¡Åä¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ
ãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ã¹
ÃÐ´Ñºà¢µ ¨Ñ§ËÇÑ´
ÍÓàÀÍ µÓºÅ

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂà¾×èÍÊ¹Ñº
Ê¹Ø¹¡ÒÃ¾Öè§µ¹àÍ§
¢Í§ªØÁª¹

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÃÐºº
ºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ

ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ
ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§
ÊÒÃÊ¹à·È ¡ÒÃµÔ´µÒÁ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÊÃŒÒ§
Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ

โดยขอเสนอของแนวทางฯ ทั้ง 6 ประเด็นนี้ จะถูกนำไปใชเปนฐานขอมูลสำหรับปรับปรุง (ราง)
แผนยุทธศาสตรทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พ.ศ.2559-2569) ที่จะถูกนำไปใชใน
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในอีก 10 ปขางหนา ตอไป
นพ.ธีรวัฒน กรศิลป อดีตผูอำนวยการสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 ไดใหความเห็น
ตอทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิวา ระบบ
บริการปฐมภูมิที่ดี จะตองทำใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางทองถิ่นและชุมชนในการปรับสิ่งแวดลอมให
เอือ้ ตอการมีสขุ ภาพดี ปรับพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ใี หกบั
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ปองกันภาวะคุกคามจาก
ภัยสุขภาพ และทำใหผูสูงอายุ/ผูที่ตองพึ่งพิงสังคมมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทีส่ ำคัญคือ ประชาชนทุกคนไมวา
จะใชสิทธิ์อะไร ทุกคนตองมีทีมหมอครอบครัวใน
การดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว โดย
ทีมหมอครอบครัวจะประกอบไปดวยแพทย และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่สามารถดูแลประชาชนไดครบ
ทุกมิติ ทั้งรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟู ตั้งแต
เกิดจนตาย ตอเนือ่ งผสมผสานทัง้ กาย จิต สังคม และ
จิตวิญญาณ โดยดูแลกันเปนทีมอยางจริงจัง แตถา
หากเกินขีดความสามารถของทีมหมอครอบครัว ก็จะ
มีการสงตอคนไขใหไปหาหมอเฉพาะทางในโรงพยาบาล
แบบไรรอยตอ คนไขจะไมถูกทอดทิ้งใหไปติดตอ
หาหมอเฉพาะทางเอง ดวยวิธีการนี้จะชวยลดความ
แออัดในโรงพยาบาลไดมากขึน้ และชวยใหชมุ ชนได
รับการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแตระดับปฐมภูมิ

สวน พญ.สุพตั รา ศรีวณิชชากร นายแพทยผทู รงคุณวุฒิ
กรมควบคุมโรค และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา(ราง)แผนยุทธศาสตรฯ ใน
ครั้งนี้วา ประเด็นสำคัญของการรางแผนยุทธศาสตรฯ
ในรอบนี้ คือ การแกปญ
 หาเรือ่ งระบบการบริหารจัดการ
ทั้งในระดับสวนกลางและในระดับอำเภอ จะตอง
พัฒนากลไกใหมีความตอเนื่องและเปนเอกภาพเพิ่ม
มากขึ้น ขณะที่การทำงานรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และการจัดระบบกำหนดบทบาทหนาทีข่ อง
หนวยบริการปฐมภูมิในบริบทตางๆ จะตองมีความ
ชัดเจนและสอดคลองกับลักษณะพื้นที่มากขึ้น เชนใน
พื้นที่เขตเมือง เขตอุตสาหกรรม มีความจำเปนตองมี
การจัดการใหม และตองใหหนวยงานอื่นๆ เขามามี
บทบาทและมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น

สวนเรื่องที่ตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตรฯ เดิม คือ การแกไขปญหาเรื่องการจัดการดานกำลังคน ที่ยังมีขอจำกัด
เรือ่ งการจัดการจางงานใหม การกระจายกำลังบุคลากรทีจ่ บใหมไปปฏิบตั งิ านในหนวยบริการปฐมภูมอิ ยางเหมาะสม
โดยที่ผานมาการผลิตกำลังคนไมไดมีปญหา แตดวยนโยบายของรัฐมีการจำกัดจำนวนบุคลากรที่มาเขารับราชการ
ทำใหไมมีตำแหนงขาราชการรองรับบุคลากรเขาทำงาน จึงไมมีแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนวยบริการ
สุขภาพของรัฐ ในขณะที่ความตองการดานบุคลากรมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาระงานดานปฐมภูมิที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งเรื่องการดูแลผูสูงอายุและผูปวยเรื้อรัง

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õ่ 1

à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ
·Ø¡ÃÙ»áººãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ºÃÔº·¢Í§¾×é¹·ÕèáÅÐ»ÃÐªÒª¹
à¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾ä´Œ
ÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õ่ 2

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õ่ 5
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐºº
ºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ

(Ã‹Ò§)
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·ÈÇÃÃÉ
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº
ºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ
(¾.È.2559-2569)
ÁÕ 5 ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
·Õ่ÊÓ¤ÑÞ¤×Í

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õ่ 4

¾Ñ²¹ÒÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔãËŒ
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÃÙ»áºº
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ

¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ
áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ªØÁª¹
¾Ö§è µ¹àÍ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õ่ 3

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Åã¹
Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ

â´Â (Ã‹Ò§) á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃÏ ¹Õé ¨Ð¶Ù¡´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒãËŒàÊÃç¨ÊÔé¹ÀÒÂã¹
à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 à¾×èÍ¹Óä»àÊ¹Íµ‹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÊÓËÃÑºãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
ã¹ÅÓ´Ñºµ‹Íä»

อำนวยการผลิตโดย

สถาบันวิจย
ั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

อาคาร 7 ชัน
้ 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2591-8567 โทรสาร 0-2591-8567

มูลนิธส
ิ ถาบันวิจย
ั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
เลขที่ 126/749 หมูบ
่ า้ นการเคหะนนทบุรี หมู่ 5
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583-0719 โทรสาร 0-2964-1836
เว็บไซต์ : http://www.thaiichr.org/
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