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กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
1. การปรกึษา สรปุขอมลูสถานการณของระบบบรกิารปฐมภมูิ

⌫⌦   ⌫  
 ⌫ ⌫⌫
  ⌫ 
   
 ⌫
  
⌫⌫  ⌫ 


⌫  


2. ประชมุเชงิปฏบิตักิาร 4 ครัง้
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3. การเสนอตอผูบริหารของ
องคกรทีเ่กีย่วของ
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การประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่1 :
วนัที ่30 มถินุายน -1 กรกฏาคม 2549
เพือ่ประเมนิสถานการณ จดุออน จดุแขง็ของการพฒันาระบบ
บรกิารปฐมภมู ิระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของทีก่วางขวางขึน้ และ
รวมกนัพฒันาวสิยัทศัน พนัธกจิ ยทุธศาตรหลกัของการพฒันา
รวมกนัโดยกลุมผูบรหิาร ผูปฏบิตังิาน และนกัวชิาการ

การประชมุยอยตามเผนยทุธศาสตร 4 ครัง้
ในระหวางเดอืนกนัยายน 2549
เพือ่ระดมความเหน็ตอกลยทุธ กจิกรรม การดาํเนนิงาน และแผน
ปฏบิตังิานรวมกนั โดยผูประสาน ผูบรหิารและนกัวชิาการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับแตละยุทธศาสตร

การประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่2
วนัที ่10-11 สงิหาคม 2549
เพือ่พฒันาเปาหมายยทุธศาสตรทีต่องการใหบรรล ุและกลยทุธ
การพัฒนาในแตละยุทธศาสตร พรอมกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ
ตัวชี้วัดผลผลิต

การประชมุครัง้ที ่3
วนัที ่27 ตลุาคม 2549
เพือ่นาํเสนอแผนยทุธศาสตรทัง้หมด ทีพ่ฒันาขึน้ และเปดรบัฟง
ความเหน็ ขอเสนอแนะตอการพฒันาจากผูบรหิาร ผูแทนผูปฏบิตัิ
งาน และองคกรวชิาชพีตางๆ ทีเ่กีย่วของ



1. ที่มาของความสําคัญของการใหบริการปฐมภูมิ
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2. พัฒนาการของการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย
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กรอบ 1
ความหมาย “ระบบบรกิารปฐมภมู”ิ (พ.ศ. 2542)

คาํจาํกดัความ ระบบบรกิารปฐมภมู ิในเชงิแนวคดิและหลกัการ
หมายถงึ ระบบทีใ่หบรกิารสขุภาพในระดบัทีเ่ปนดานแรกของระบบ
บรกิารสาธารณสขุ (First line health services) ทาํหนาที ่ รบั
ผดิชอบดแูลสขุภาพของประชาชนอยางตอเนือ่งรวมกบัประชาชน
โดยประยุกตความรูทั้งทางดานการแพทย จิตวิทยา และสังคม
ศาสตร ในลกัษณะผสมผสาน (Integrated) การสงเสรมิสขุภาพ
การปองกนัโรค การรกัษาโรค และการฟนฟสูภาพไดอยางตอเนือ่ง
(Continuous) ดวยแนวคดิแบบองครวม (Holistic) ใหแกบคุคล
ครอบครวั และชมุชน (Individual, family and community)
โดยมรีะบบการสงตอและเชือ่มโยงกบัโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม
รวมทัง้ประสานกบัองคกรชมุชนในทองถิน่ เพือ่พฒันาความรูของ
ประชาชนในการดแูลสงเสรมิสขุภาพของตนเอง และสามารถดแูล
ตนเองเมื่อเจ็บปวยไดอยางสมดุล

กรอบ 2
ความหมายของระบบบรกิารปฐมภมู ิในเชงิปฏบิตักิาร

1. เปนหนวยงานที่รบัผดิชอบตอสขุภาพของประชาชนในความรบัผดิชอบ อยาง
ตอเนือ่ง โดยมไิดจาํกดัเฉพาะประชากรทีม่าใชบรกิารทีส่ถานพยาบาล แตตอง
ดแูลทัง้หมด ทัง้ทีเ่ปนการรูสภาวะสขุภาพ และหามาตรการสรางเสรมิสขุภาพ

2. เปนทีป่รกึษาของประชาชนในดานการดูแลสุขภาพในภาพรวม
3. ใหบรกิารพืน้ฐานทีจ่าํเปนแกประชาชนทกุกลุมอาย ุและบรกิารทัง้ทีเ่ปนการรกัษา

พยาบาล การสงเสรมิฯ การปองกนัโรค และการฟนฟสูภาพ โดยเรยีงลาํดบั
ตามความสาํคญั และตามลกัษณะการดาํเนนิงานดงันี้
3.1 ใหบรกิารดานสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค โดยตรง ซึง่ประกอบดวย

การใหบรกิารสงเสรมิสขุภาพทีผ่สมผสานกบัการรกัษาพยาบาล ดาํเนนิ
การคดักรองปญหา ความเสีย่ง ใหวคัซนี ควบคมุปองกนัโรคในระดบับคุคล
ใหคาํแนะนาํ ความรูและทกัษะเพือ่การสรางศกัยภาพประชาชนในการดแูล
สขุภาพพืน้ฐาน และการดแูลเบือ้งตนเมือ่เจบ็ปวย

3.2 รวมมอืประสานงาน สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ ทีเ่ปนการปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมในระดบัชมุชน ตลอดจนการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอม
ใหเอือ้ตอการมสีขุภาพด ี โดยงานสวนนีห้นวยบรกิารปฐมภมูจิะมบีทบาท
ในสวนการเสนอประเด็น แตการดําเนินงานจะเปนลักษณะที่ทํารวมกับ
ประชาชนและหนวยงานอืน่ทีม่บีทบาทเกีย่วของโดยตรง (โดยทีม่หีนวยงาน
อืน่มบีทบาทโดยตรงในการวางแผนดาํเนนิการสรางเสรมิสขุภาพในระดบั
กวาง และสวนที่เปน public health policy และการดําเนินงานดาน
สาธารณสขุอืน่ๆ จะเปนบทบาทของหนวยงานทองถิน่ โดยทีม่งีบประมาณ
ตางหากทีม่ใิชงบ UC )

3.3 ใหบรกิาร รกัษาพยาบาล ดแูลเบือ้งตนในปญหา/โรค ทีพ่บบอย  โดย
มกีารกาํหนดขอบเขตของสภาพปญหาหรอืรายชือ่โรคทีค่วรดแูลไดใหชดั
เจน

4. ตดิตาม ประสาน การใหบรกิารประเภทตางๆ เพือ่ใหเกดิบรกิารทีบ่รูณาการ
ตอเนือ่ง

  ⌫    
⌦ ⌫    
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กรอบ 3
ความหมายบริการปฐมภูมิเมื่อพิจารณาเชิงกระบวนการ
มีลักษณะดังนี้
1. เปนบรกิารดานแรกทีป่ระชาชนเขาถงึบรกิารไดสะดวก (Front-line care)

ดแูลสขุภาพของประชาชนทกุกลุมอาย ุและทกุกลุมโรค เปนทีใ่หคาํปรกึษา
ดานสขุภาพแกประชาชน กอนทีจ่ะไปรบับรกิารเฉพาะทางอืน่ๆ

2. เปนบริการที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอยางตอเนื่อง
(Ongoing / longitudinal care) ตัง้แตกอนปวยจนถงึ ขณะปวย และ
การฟนฟสูภาพ ตัง้แตเกดิจนตาย รวมทัง้หมายถงึการมคีวามเขาใจกนั
รูจักกันระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ/ประชาชนอยางตอเนื่อง

3. เปนบรกิารทีด่แูลประชาชนอยางผสมผสาน คาํนงึถงึปจจยัทัง้ทางดาน
รางกาย จติใจ สงัคม และเศรษฐกจิที ่ เกีย่วของ (Comprehensive
care) ใหบรกิารทีผ่สมผสานทกุดานตามความจาํเปนของผูรบับรกิาร ทัง้
ทางดานการรกัษาพยาบาล การสงเสรมิสขุภาพ และการปองกนัโรค

4. เปนหนวยที่ทําหนาที่สงตอและประสานเชื่อมตอการบริการอื่นๆ
ทัง้ดานการแพทย ดานสงัคมเมือ่จาํเปน รวมทัง้การเชือ่มตอขอมลู เพือ่
ใหเกดิประโยชนสงูสดุกบัประชาชน (Co-ordinated care)

กรอบ 4
หนวยคูสญัญาของบรกิารระดบัปฐมภมู ิ(Contracting unit for
Primary care, CUP) (6)

หมายถงึ หนวยงานที่สามารถเปนหนวยคูสัญญารับงบประมาณเหมาจาย
ตอหวัประชากรได โดยทีต่องมคีณุสมบตัติามเกณฑมาตรฐาน คอื จดัใหมี
หนวยบรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care Unit : PCU) ทีท่าํหนาทีใ่หบรกิาร
สขุภาพทัว่ไปทัง้สวนทีเ่ปนการรกัษาพยาบาล การสงเสรมิสขุภาพ การปองกนั
โรค และการฟนฟสูภาพพืน้ฐาน ทีเ่ปนลกัษณะการใหบรกิารแบบผูปวยนอก
การใหบริการที่บาน และบริการในชุมชน ไมรวมบริการที่ตองใชความ
เชีย่วชาญเฉพาะ ตัง้อยูในทีส่ามารถเดนิทางไปใชบรกิารไดสะดวกภายใน 30
นาท ีมบีคุลากร เครือ่งมอื อปุกรณ และการจดัการตามเกณฑมาตรฐาน
โดยหนวยบรกิารปฐมภมูจิะตองมปีระชากรทีข่ึน้ทะเบยีนทีช่ดัเจน และรบัผดิชอบ
ดแูลประชากรไมเกนิ 10,000 คนตอหนวย

หนวยบรกิารระดบันีอ้าจจดับรกิารโดยสถานพยาบาลหนวยเดยีว หรอืจดัเปน
เครือขายของหนวยบริการยอยที่รวมกันใหบริการได

       



11

3. ความจําเปนที่ตองพัฒนาบริการปฐมภูมิ
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4. สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ของสถานบริการปฐมภูมิในประเทศไทย

4.1 ลักษณะของสถานบริการและการจัดเครือขายบริการปฐมภูมิ
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ตารางที ่1 : สถานพยาบาลทัง้หมดทัว่ประเทศทีเ่ปนคูสญัญา ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ
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ตารางที ่2 : แสดงจาํนวนประชากรตอพซียีใูนสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ป 2547

 
⌫⌫ ⌫









⌫⌫






⌫⌫






⌫⌫






⌫⌫






⌫⌫⌫






   ⌫  ⌦
⌫   
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⌫ ⌫

●  
⌫ 
 ⌫
 

●   
⌦  

 ⌫


   ⌫  ⌦
⌫   

ตารางที ่3 : แสดงสถานการณเงนิบาํรงุของสถานพยาบาลทีเ่ปนพซียี ูคูสญัญาในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

  



 
  



⌫


⌫⌫ 
     
  
  
  
  
  
  
  

⌫⌫ 
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●   ⌫
⌫⌫  
   
   
⌫⌫⌫

⌫
 ⌫
⌫⌫⌫⌫ ⌧  
⌫  ⌫
⌫

 ⌫ 

 ⌫ ⌫
 ⌫
⌫⌫ ⌫
 ⌫
  ⌫ ⌫


⌫  
 
  


⌫ 

      
  ⌫ ⌫ ⌫⌫

● ⌫    
 ⌫

●      ⌫
 ⌫
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●    ⌫ 
 ⌫⌦ ⌫ 
    


  ⌫⌫
●     

  ⌫  
●  ⌫     ⌫

  ⌫⌦ 
⌫     



⌫⌫    

 
  ⌫⌦⌫⌦ 

⌫⌫    
 ⌫ ⌫⌫
 ⌦⌫
 ⌫
⌫⌫ ⌫⌫ 
  ⌫  
  ⌫
     
     

● ⌫  ⌫ 


● ⌫⌫   
● ⌦    
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● ⌫   ⌫ ⌫
⌦

  ⌫⌫⌦
 ⌫
  ⌫
  ⌫   
  ⌫ ⌫ 
⌫ ⌦⌫⌦ ⌫
⌦ ⌫
⌫⌦⌫  
 

   ⌫
⌫
 ⌫⌦ ⌫
 ⌫⌫⌫⌫ ⌫  
 ⌫⌫ ⌫
⌫

4.2 ดานคุณคาและศักดิ์ศรีของบริการปฐมภูมิ


⌫⌦ ⌫
⌫⌫ ⌫⌦ 
⌫ 
     
 ⌦ ⌫⌫
⌦ 
⌫    
⌫⌫⌫
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 ⌫ 
 
 ⌫  ⌫
⌦⌫

       
     ⌦
⌦⌫  ⌫
⌫ ⌦ 
⌫   ⌫⌫
 ⌫
⌫⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫  
 
 
 ⌦⌫⌦ 
⌦ ⌫⌫ ⌫⌫⌫ 


 ⌫⌦ ⌫
  ⌦⌫
⌫ ⌫ ⌫⌦
 ⌦

    ⌫⌫
⌫   
   ⌫


⌦ 

⌫⌫  ⌫  
⌫⌫ ⌫ 
 ⌫   
 ⌫ ⌫⌫
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⌦ ⌦⌫⌫⌫
⌫          
 

4.3 ดานกําลังคน


⌫ 
⌫     ⌫⌫⌫
    ⌫ 
    ⌫
 ⌦⌦⌫  
⌫⌫⌫       

ตารางที ่4 : สัดสวนของประชากรตอเจาหนาที่สาธารณสุขหนึ่งคน
ในหนวยบรกิารปฐมภมูสิงักดักระทรวงสาธารณสขุ ป พ.ศ. 2547


  

  
  
  
  
  
  

  


  










  









  ⌫⌫  










 ⌫⌫ 
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ตารางที ่5 : จาํนวนบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในหนวยบรกิารปฐมภมูปิระเภทตางๆ (รอยละของหนวยบรกิาร)


 
 
 
 
 
 
 
  ⌦


⌫

⌫























 











 











     

⌫  ⌫  
    ⌫
 ⌫
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   ⌫⌫
⌫⌫⌫ ⌦
⌫⌫⌫ ⌫⌦ 
⌫⌫  

  
⌫⌫⌫ 
  
⌫

⌫⌫ ⌫


ตารางที ่6 : รอยละของหนวยบรกิารทีม่บีคุลากรประเภทตาง ๆ (วฒุ/ิตาํแหนง)
ทีป่ฏบิตังิานในหนวยบรกิารปฐมภมู ิแบงตามประเภทของหนวยบรกิาร





⌫

⌫


⌫

⌫
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⌫⌫⌫

⌫ ⌫
 ⌫⌫   
 ⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫⌫⌫⌫
 ⌫⌦⌫  
 ⌫
 ⌫  

⌫ ⌫⌫
⌫⌫   ⌫⌫⌫
  ⌫⌫
  ⌫
⌫  ⌫ ⌦
⌫  
  
 ⌫
 ⌫⌫
   ⌫
⌫ ⌫⌫   
 



23

4.4 ดานการมีสวนรวมชุมชนและองคการปกครองสวนทองถิ่น


⌫ 
⌫ ⌫
   ⌫  ⌫
  ⌫
 ⌫ ⌫
  
⌫


⌫⌫⌫ ⌫ 

 ⌫⌦ 
 ⌦⌫ ⌦⌫ 
⌫ 
⌫   

4.5 ดานระบบสนับสนุน


 
⌫
⌫⌫ 
⌫ ⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫ 

      ⌫
    ⌫⌫
⌫⌫ 
⌫ ⌫
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⌫ 
⌫⌫⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫  ⌫
 ⌫
 ⌫


   ⌫ 

⌦ 
⌫⌫
   ⌫
⌫⌦ ⌫   
  ⌫ ⌫
⌫⌦ ⌫ ⌦ ⌫
     ⌦⌫⌫  ⌫
⌫ ⌫
 

⌫⌫ ⌫
 ⌫⌫
⌫⌫⌦ ⌫
 ⌫⌫
 ⌫⌫
⌫ ⌫ 
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4.6 ดานความรูและเทคโนโลยี


⌫
 ⌫⌫
 ⌦⌫
   
  
  
⌫⌫⌫

 
⌫⌫  
    ⌫⌫
 ⌫


 ⌫⌫

   
⌫⌫  
⌫⌫⌫⌦

⌫ ⌫⌫ ⌦
 ⌫
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(ราง) ภาพของระบบบรกิารปฐมภมู ิในอนาคต
 ⌫ 

  ⌫⌫  ⌫
  ⌫  

 ⌫ 
  ⌦   

  ⌫⌫ 
   


  ⌫   


 ⌫  


  ⌫
 ⌫ ⌫⌫ 
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(ราง) กรอบการผลติ และพฒันากาํลงัคนในหนวยบรกิารปฐมภมูิ
บทบาทของบุคลากรในระบบบริการปฐมภูมิ

●  
●    
● ⌫   
● ⌫    

 

จาํนวนหนวยบรกิารปฐมภมู ิแบงตามประเภท
⌫⌫    

   ⌫⌫ ⌫
 ⌫    

  ⌫   ⌫
    ⌦⌫ 
⌫  ⌫  

 ⌫        
  ⌫ ⌦  
    ⌫
 ⌫   ⌫  ⌫
    

 ⌫⌫   ⌫⌫ 
⌫

กรอบกําลังคนในหนวยบริการปฐมภูมิจําแนกตามประเภท
   
●       
●      
●      
⌫ ⌫
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ตารางที ่7 : กรอบการกระจายบคุลากรประเภทตางๆ ทีต่องการ ม ี3 ลกัษณะ


 
  

⌫⌫

⌫
























 

 


 








  










 




  

 
  

ตารางที ่8 : ประมาณความตองการกาํลงัคนทัง้หมดในหนวยบรกิารปฐมภมูิ

    ⌫
⌫   ⌫   ⌦
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หลักสูตรการผลิตที่เกี่ยวของ
 
 

  
 
 ⌫

 
 
 

 ⌫   
    



การพฒันาบคุลากร ทีค่วรมี
● ⌫
●  ⌫
● ⌫⌫
● ⌫⌫⌫

การบริหารจัดการ
   

●   
● ⌫
● ⌦
● ⌫

  
● ⌫ ⌫
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เอกสารอางองิ

            
                 

 
                ☺ 

    
           ☺      
          ☺      
 ☺               

       
         ⌧           

   
              


       ⌧           


           
          
 ☺               ☺ 

      
             ☺      


⌫     ⌫  

    
    
       


 ⌫   ⌦ 
 ⌫ ⌦  

⌫
 ⌫   ⌦ 



⌫ ⌫⌫  
⌫⌫  ⌫

●  ⌦
● ⌫  
● ⌫


● ⌫ ⌫


● ⌫⌫ 
● ⌫ 

⌫
● ⌫
● ⌫⌫⌫ 
● ⌫⌦
●   


● 
●   

⌦

ปจจยัภายใน : จดุแขง็ (Strength)




⌫



การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของระบบบริการปฐมภูมิ
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●   ⌦
● ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫

⌦
●   ⌫⌦

⌫⌦⌦ ⌫⌫ 
⌦

●  ⌫  ⌫  ⌦


●     
  ⌫⌦

●   


● ⌫ ⌦
● ⌫⌫  ⌦

●   
●  ⌫  ⌫⌫


● ⌫ 


●    ⌫

⌫ 

●  ⌦⌫ ⌫
● ⌫⌫ 
● ⌫ ⌫
● 
●   

ปจจยัภายนอก โอกาส
(opportunity)

ปจจยัภายใน : จดุออน (Weakness)
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●  ⌫ ⌫


● ⌫ ⌫


● ⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫

● ⌫ ⌫ 
●  

● ⌫ 
●   

 ⌫⌫
●    
●   ⌫
● ⌦     
●     


●  ⌫⌫


● ⌫  
●   ⌫
● ⌫⌫
● ⌫      
● 
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●  ⌫
●   

 ⌫
● ⌫ ⌫⌫


●   
● ⌫⌫
●  


●  ⌫⌫

⌫
●  
●    ⌫ ⌦



สรุปยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
เพือ่การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิ(จากการทาํ SWOT Analysis)

    ⌫⌫⌫

   ⌫
  ⌫⌫
   

     ⌫
 ⌦ 

    


ปจจยัภายนอก ภาวะคกุคาม
(threat)
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ยุทธศาสตรระดับองคการเครือขาย
(Corporate Strategy)

⌫    ⌦ 


⌫   ⌫


⌫     ⌫
    ⌫

⌫     ⌫ 

⌫   

กรอบแนวคดิ คณุคา และทศิทางของแผนยทุธศาสตร
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

   ⌫  ⌫⌫
⌫   
  ⌦  ⌫
  

● ⌫⌦  
● ⌫  
●  
●   
● ⌫
● ⌫ ⌫
● ⌫ ⌫
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 ⌫⌫
● ⌦  ⌫

  
 ⌫ 


●  ⌫⌫
⌫ ⌫  
⌫⌫⌦

● ⌫ ⌫  
  
⌫

●  
⌦

● ⌫ ⌫  
  ⌫


⌫    
 
⌫



37

วสิยัทศัน
ระบบบรกิารปฐมภมูเิปนสวนหนึง่ของชมุชนท่ีครอบคลมุ มคีณุภาพมาตรฐาน สอดคลอง
กบัสภาพพืน้ทีอ่ยางเหมาะสม เปนทีย่อมรบัของประชาชนและสงัคม

พันธกิจของระบบบริการปฐมภูมิ
เครอืขายบรกิารปฐมภมู ิทาํหนาทีด่แูลสขุภาพและเสรมิสรางขดีความสามารถของประชาชน
ในการดแูลสขุภาพของตนเอง ครอบครวั ชมุชนอยางครอบคลมุและมคีณุภาพมาตรฐาน
ที่สอดคลองกับสภาพพื้นท่ีอยางเหมาะสม

พันธกิจของคณะกรรมการความรวมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
คณะกรรมการอาํนวยการ/คณะกรรมการดาํเนนิงานยทุธศาสตร เปนกลไกหลกัท่ีกาํหนด
ทศิทางพฒันา ผลกัดัน สนบัสนนุใหเกดิการบรหิารจดัการระบบเครอืขายการดแูลสขุภาพและ
เสรมิสรางขดีความสามารถของประชาชนในการดแูลสขุภาพของตนเอง ครอบครวั ชมุชน
อยางครอบคลุมและมีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่อยางเหมาะสม

เปาหมาย
ประชาชนมสีขุภาพด ีและสามารถดแูลสขุภาพตนเองได
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แผนที่ยุทธศาตรความรวมมือพัฒนาระบบริการปฐมภูมิ
สูระบบสขุภาพชมุชน  พ.ศ.2550 – 2554



  


ยทุธศาสตร (Corporate Strategy)

  
 ⌦
 


  

⌫

กลยทุธหลกั (Business Strategy)

 ⌫  
  ⌫

  
  ⌫ ⌫

  ⌫ 
   

  

 ⌫  ⌫


  
⌫
⌦ 

 
   ⌫
 ⌫ ⌫

 
   


 ⌫⌫⌫
   ⌫

สรปุยทุธศาสตร และกลยทุธ เพือ่การ
พฒันาระบบบรกิารปฐมภมูิระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554)
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ยทุธศาสตร (Corporate Strategy)

  
  
⌫ 
  ⌫

  
  ⌫ 


  


กลยทุธหลกั (Business Strategy)

  ⌫


 ⌫⌫⌫
⌫ ⌫

 ⌫
⌫

 ⌫⌫⌫

 ⌫  
 ⌫⌫

⌫⌫  ⌫ 
  ⌫  ⌫ 

 
 ⌦

    ⌫⌫


  ⌫


 ⌫   
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ตวัชีว้ดั : รอยละ 90 ของประชาชนในเขตเมอืงและชนบท
สามารถเขาถึงบริการดานการรักษา

: รอยละ 90 ของประชากรเปาหมาย ไดรบั
บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตาม
มาตรฐานภายในปงบประมาณ 2554 ภายใต
งบประมาณ ทีก่าํหนด

ยทุธศาสตร 1 : เพิม่ศกัยภาพและขยายบรกิารปฐมภมู ิใหเขาถงึชมุชน โดยความรวมมอื
จากทกุภาคสวน อยางสอดคลองกบับรบิท

เปาประสงค : ประชาชนสามารถเขาถึงบริการผสม
ผสานทีม่คีณุภาพ ไดอยางสะดวกทัว่ถงึ
ทั้งในเขตเมืองและชนบท

 ⌫  ⌫⌫⌫⌫
   ⌫
    


 ⌫⌫⌫⌫
 
 ⌦ 


 ⌫⌫   
 ⌫ ⌫
 ⌫⌫
⌫ 
   ⌫
   

  ⌫ 
⌫⌫ ⌫⌫ 

เปาหมายลักษณะหนวยบริการปฐมภูมิตามบริบทพื้นที่
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กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน

 ⌫⌫   
 

 ⌫⌫ ⌫
  

   ⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌫ 

   
    ⌫ 

   

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 
 ⌫

 ⌦ 


 ⌫⌫
⌦     
⌫

 
  ⌫⌫⌦  

 
  ⌧⌧   ⌫ 

 ⌫


ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫ ⌫

⌫  
  

  
⌫ ⌫
⌫   

   ⌫  
⌫  
   

แนวทางการดาํเนนิงาน

กลยทุธที ่1.1 พฒันาโครงสรางพืน้ฐานและขดีความสามารถหนวยบรกิารปฐมภมู ิ(Hardware, Software, &
People ware)  ใหสอดคลองกบับรบิทของพืน้ทีแ่ละตอบสนองความตองการของประชาชน

  ⌫   ⌫⌫⌫
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 ⌫⌫⌫⌫ ⌦ ⌫⌫


  
  ⌫


 ⌫  
 ⌫ ⌫ ⌫  
   ⌫ 



ตวัชีว้ดัผลลพัธ
     

 
  



ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫    

⌦     
 ⌫ ⌫⌫

⌦  
 ⌫⌫  ⌦

     

แนวทางการดาํเนนิงาน

กลยทุธที ่1.2 ขยายบรกิารปฐมภมูโิดยรวมมอืกบัทองถิน่ ชมุชนและเอกชน
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  ⌫

● 
●   

 ⌫⌫⌫  
 
 


  
 ⌫ 
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แนวทางการดาํเนนิงาน
  ⌫  ⌫⌫

 ⌫ ⌫
    ⌫ ⌫⌫
 ⌫⌫ ⌫ ⌫   

  

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫⌫⌦⌦ ⌧⌧

  ⌧⌧ ⌫  ⌦
⌫⌫ 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫  ⌫    

 
 ⌫⌫

⌦⌦      

กลยทุธที ่1.3 ขยายและพฒันาการจดับรกิารปฐมภมูริปูแบบตางๆ ในพืน้ทีเ่ขตหนาแนน เขตทีเ่ปนชองวาง
ในระบบ GIS และเขตพืน้ทีท่รุกนัดาร เขตหางไกล

  ⌫   ⌫⌫⌫
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แนวทางการดาํเนนิงาน
  ⌫ ⌫ 
   ⌫⌫
 ⌫ ⌦

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
  

  
   ⌫ ⌫

 
 ⌫⌫

  
 ⌫ 

    

ตวัชีว้ดัผลผลติ
   

  
  

กลยทุธที ่1.4 ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญและเสริมการเชื่อมตอระหวางโรงพยาบาล
กับหนวยบริการปฐมภูมิ

กรอบวงเงนิงบประมาณ  (หนวย: ลานบาท)
     

⌫       
⌫       
⌫       
⌫       
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ยทุธศาสตร 1 : เพิม่ศกัยภาพและขยายบรกิารปฐมภมู ิใหเขาถงึชมุชน โดยความรวมมอืจากทกุภาคสวน
อยางสอดคลองกับบริบท

⌫ 


⌫


⌫  




⌫
● 

 
● 

 
● 

 

  




  


 
 
























































 

 ⌫ 


 

   

   

   ⌫
  

  

 ⌫⌫
  
⌦  
  

 ⌫
 ⌫⌫
⌦
  

 ⌫⌫
  ⌦
     

  
⌫     
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ยทุธศาสตร 1 (ตอ)

⌫ 



⌫
 



⌫ 





⌫
● 


● 


● 

 
● 



● 


● 


● 
 







 







 







 







 







 

 

 ⌫ 
⌫  
  

 ⌫
⌫
⌦ ⌦  
   

  
 

   
  

  
⌫     
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ตวัชีว้ดั : หนวยบรกิารปฐมภมูแิละหนวยบรหิารที่
เกีย่วของผานการประเมนิตามเกณฑที่
ก.พ.ร. (หรอืกระทรวงสาธารณสขุ)
กําหนดในดานประสิทธิผลของผลลัพธ
คณุภาพการบรกิาร ประสทิธภิาพของ
ผลผลติ และการพฒันาองคการ

ยทุธศาสตร 2 : ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ
อยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค : หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริหาร
ที่เกี่ยวของมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
พัฒนาบริการปฐมภูมิ
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กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน

แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫⌫  ⌫ ⌫

 ⌫
  ⌫  

    ⌫ 
 ⌫⌫

  ⌫
 ⌫⌫

  ⌦⌫⌫⌫⌫  
 ⌫

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫⌫

⌫⌫
 ⌫⌫ 



ตวัชีว้ดัผลผลติ
 

    ⌫
   ⌫  

 
   ⌫  

 ⌫⌫⌫⌫
 


กลยทุธที ่2.1 เรงรดัใหมกีลไกประสาน และบรหิารนโยบายในระดบัประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ 
  ⌫⌫⌫
 ⌫ 
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แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫⌫ 
   ⌫⌫  


    

⌫
 ⌫ ⌫⌫   

 ⌫⌫
   ⌫⌫

    
 

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
   ⌫  

     ⌫⌫
⌫
⌫

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫⌫⌫ 

  ⌫ 
  

 ⌫⌫ 
⌫⌫   

 ⌫
  

 ⌫
  

กลยทุธที ่2.2 ปรบัโครงสรางและกลไกการจดัการทกุระดบัใหสามารถรองรบัการพฒันาบรกิารปฐมภมู ิ ไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ   และสงเสรมิการแบงอาํนาจ (Deconcentration) ใหราชการสวนภมูภิาคสามารถ
กาํหนดการจดับรกิารปฐมภมูไิดมากขึน้ โดยสวนกลางเปนผูกาํกบัดแูลเชงินโยบาย



52

แนวทางการดาํเนนิงาน
    

 ⌦
 ⌦ ⌦
 ⌫⌫ ⌦

⌫

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
   ⌫

 
   ⌫

⌫

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫ 

⌫  
 ⌫

 ⌦  
  

กลยทุธที ่2.3 ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบงบประมาณใหสอดคลองกับบริบท



53

แนวทางการดาํเนนิงาน
    

 ⌦
 ⌦ ⌦
 ⌫⌫ ⌦

⌫

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
   ⌫⌫ 

⌫    

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫

  
    ⌫⌫

⌫
     

 ⌫ 
⌫⌫

กลยทุธที ่2.4 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานหนวยบรกิารปฐมภมู ิ ใหสอดคลองกบับรบิทตางๆของพืน้ที่
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แนวทางการดาํเนนิงาน
    ⌫  ⌫

     ⌫ 
  ⌫  

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
     

⌫⌫
⌫

    
⌫⌫⌦

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫

   
    

กลยทุธที ่2.5 สนบัสนนุการประสานเครอืขายหนวยบรกิารปฐมภมูใินพืน้ที ่และระหวางพืน้ที่
เพือ่การชวยเหลอื และสนบัสนนุการพฒันาระหวางกนั
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แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫ ⌦   

  
  ⌫  

 ⌫
 ⌫   

● ⌫  
⌫

●  ⌫ 
⌫ ⌫

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
  ⌫

  
 ⌫


 ⌫⌦⌫

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫ ⌫⌦

⌫  
 ⌫⌫ ⌦

  ⌫
  

 ⌫⌫
  

กลยทุธที ่2.6 พฒันาการบรหิารจดัการการสงตอ (สงไปและสงกลบัใหดแูลตอเนือ่ง) และการประสานบรกิาร
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แนวทางการดาํเนนิงาน
    ⌫⌫ 

● ⌫⌫     
⌫⌫⌦

● ⌫ 
 ⌫ 
 ⌫  

 

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
    ⌫

⌫⌫


    ⌫
 ⌫ ⌫
⌫

ตวัชีว้ดัผลผลติ
   ⌫⌫⌫

⌫  
 ⌫⌫

   
   ⌫ ⌫

⌦   

กลยทุธที ่2.7 พัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫⌫ ⌫

⌫⌫ ⌫   ⌫
    ⌫⌫⌫ 

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
    

⌫ 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
   ⌫   

⌫⌫⌫
⌫⌫

   ⌫⌫    ⌫
⌫⌫

   ⌫  
 ⌫

กลยทุธที ่2.8 พฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผล เพือ่การตดัสนิใจทางการบรหิารอยางมีประสทิธผิล

กรอบวงเงนิงบประมาณ  (หนวย: ลานบาท)
    

⌫      
⌫      
⌫      
⌫      
⌫      
⌫      
⌫      
⌫      
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ยทุธศาสตร 2 : ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอยางมีประสิทธิภาพ

⌫ 
⌫


⌫



⌫ 


 

⌫



 



⌫
● 

 
● 


● 


● 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


  

 

⌫  

 ⌫⌫
⌫⌫



 ⌫⌫⌫
⌫ 
 
 ⌫ 
  

 ⌫⌫
 
⌫⌫
  

 ⌫

  

 ⌫

 


  
⌫     
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ยทุธศาสตร 2 (ตอ)

⌫ 





⌫ 


 

⌫

⌫ 


⌫
⌫




● 
● 




 




● 
● 


● 



 

 







 

 







 

 







 

 







 

 










 

 ⌫
 
⌫
 

 ⌫

⌦
 
   


 ⌫
⌫
  

   

 ⌫⌫⌫


    

 ⌫ 

⌫⌫
 


 ⌫

   
   

  
⌫     
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⌫ 



 


⌫ 
⌫

⌫
⌫

⌫ 



⌫


● 
● 


● 



● 
● 


● 



● 
● 



 








 





 








 





 








 





 








 





 








 





 

 ⌫
 ⌫⌦
 ⌫
 

 ⌫
⌫⌦
 
 ⌫
   

 ⌫
⌫

 

  ⌫
⌫⌫
⌫
 

 ⌫

 
  

   ⌫
 ⌫

⌦  

  
⌫   
● ⌫⌫

⌫⌫
● ⌫⌫⌫


● ⌫ 



  
⌫     

ยทุธศาสตร 2 (ตอ)
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ตวัชีว้ดั : หนวยบรกิารปฐมภมูขิองประเทศไทยมี
บคุลากรทีม่คีณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน
และมจีาํนวนทีพ่อเพยีง

ยทุธศาสตร 3 : ปรบัปรงุระบบการผลติ พฒันา และระบบบรหิารจดัการบคุลากร
ที่หลากหลายสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและบริบท
ของพื้นที่

เปาประสงค : หนวยบรกิารปฐมภมูขิองประเทศไทย
มบีคุลากรทีม่คีณุภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิทีป่ฏบิตังิานเตม็เวลารอยละ
70 ภายในปงบประมาณ 2554 และมี
บคุลากรเสรมิรวมปฏบิตังิานใหไดตาม
มาตรฐานรอยละ 80

   ⌫   
 ⌫ 
      ⌫  
 

     ⌫ 
⌫⌦  
      
⌫⌫  ⌫    
 

 ⌫⌫⌫  
⌫ 
⌫⌫ ⌫
   ⌫ ⌫ 
     

   ⌫  
    ⌫⌫⌦
  

 ⌫⌫
    

 ⌫  ⌫  
⌫

   ⌫⌫
 ⌫ 
⌫ ⌫

   ⌫
 ⌫


เปาหมาย มาตรฐานกาํลงัคนในหนวยบรกิารปฐมภมู ิภายในปงบประมาณ 2554
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กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน

แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫
 ⌫ ⌫ 

⌫⌫  
 ⌫⌦⌫  ⌫   



ตวัชีว้ดัผลลพัธ
  ⌫⌫⌫


    ⌫⌫

⌫

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫   
   ⌫⌫

⌫  
   

⌫   
 ⌫⌫

⌫  
⌦   

กลยทุธที ่3.1 เรงพฒันาระบบบรหิารจดัการบคุลากร เพือ่ใหเกดิการกระจายทีเ่หมาะสมและเปนธรรม
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรสามารถดํารงอยูไดในระบบ
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   ⌫ 

●  
● ⌫⌦
● ⌫⌫ ⌫⌫⌫
● ⌫⌫⌫⌫
● ⌫⌫     

 ⌫
  ⌫    ⌫ 

●     
⌫⌫ 

●     ⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫   
⌫
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แนวทางการดาํเนนิงาน
  ⌫⌫⌫ 


   ⌫


 ⌫⌫⌫

⌫
  ⌫

● 
● ⌫  

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
   ⌫

⌫⌫
 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫

   
 ⌫

 ⌦ 
     

กลยทุธที ่3.2 สนบัสนนุองคกรปกครองสวนทองถิน่ และชมุชน มสีวนรวมในการวางแผนและบรหิารจดัการ
กําลังคนดานสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่



65

แนวทางการดาํเนนิงาน
   

● ⌫⌫   
● ⌫⌫⌫⌦

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
   ⌫

⌫     
 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫

⌦     
 ⌫ 

⌦  
 ⌫⌫⌫ 

  
  ⌫ 

⌦ 
  

  
⌦   

 ⌫⌫
⌫⌦   
 

  ⌫
⌦⌫   

กลยทุธที ่3.3 สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ
ใหเพยีงพอ ดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย และทกุภาคสวนมสีวนรวม



66

    ⌫ ⌫ ⌫
 
●  

  
 ⌫  ⌫
⌫   ⌫
⌫
⌫ ⌫⌦⌫  ⌫⌫⌫⌫

● ⌫⌦ ⌫
    ⌦ 

● 
  ⌫     

● 
● ⌫

   
● ⌫
● ⌫

 ⌫   ⌫
 ⌫  ⌫  
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แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫    
 ⌫⌫⌫

 ⌦
 ⌫   
        


 ⌫⌫  

 ⌫⌫⌫
  ⌫⌫

● 
● ⌫⌫⌫⌫

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
   ⌫⌫

  
⌫

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫ 

   
    

⌫⌫  

กลยทุธที ่3.4 สรางเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของกับบริการปฐมภูมิ

กรอบวงเงนิงบประมาณ  (หนวย: ลานบาท)
    

⌫      
⌫      
⌫      
⌫      
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ยทุธศาสตร 3 : ปรบัปรงุระบบการผลติ พฒันา และระบบบรหิารจดัการบคุลากรทีห่ลากหลายสอดคลองกบั
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและบริบทของพื้นที่

⌫ 



⌫
 


⌫ 


 ⌫




⌫
● 
● 


● 


● ⌫

● 


● 


● 







 











 











 












 











 






 

 ⌫

  

  ⌫

⌫
  

  

 

  

 ⌫
⌫
⌫
 
 ⌦
  

 ⌫ 


  

 ⌫
 
⌦

   
  

  
⌫     
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⌫ 


⌫⌫

⌫

● 
● ⌦


● 


● 


● 
● 


● ⌦


● 
● 


● 



 








































































 

 ⌫

⌦
    

 ⌫

⌦
  

 ⌫⌫

⌦ 

  ⌫
 

⌦ 
  

  

⌦
  

 ⌫⌫
⌫

⌦     

 
⌫
⌦   

  
⌫     

ยทุธศาสตร 3 (ตอ)
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⌫ 
⌫

⌫⌫


● 
● 


● ⌫



 

 

 


 

 




 

 ⌫⌫
  

   

   
 ⌫
⌫
  

  
⌫     

ยทุธศาสตร 3 (ตอ)
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ตวัชีว้ดั : ผูใหบรกิาร (ทัง้ในหนวยบรกิารปฐมภมูิ
ผูบรหิาร วชิาชพีทีเ่กีย่วของ) ภาคภมูใิจในคณุ
คาและศักด์ิศรีของระบบบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 80 ภายในปพ.ศ. 2554

: ประชาชนรบัรู เขาใจ และยอมรบัเอกลกัษณ
ของบรกิารปฐมภมูใินพืน้ทีเ่ปาหมายรอยละ 90
ภายในป พ.ศ.2554

ยทุธศาสตร 4 : สรางการยอมรบั คณุคา ศกัดิศ์ร ีและเอกลกัษณ
ระบบบริการปฐมภูมิ

เปาประสงค : คณุคา ศกัดิศ์ร ีและเอกลกัษณของ
ระบบบรกิารปฐมภมู ิเปนทีร่บัรูและ
ยอมรบัอยางกวางขวางทัง้ในกลุม
วิชาชีพและประชาชน

กลยทุธหลกั มดีงันี้
 ⌫   ⌫   

 
 ⌫⌫⌫⌫  ⌫ 


  ⌫  ⌫  
 ⌦
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กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน

แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫⌫  

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫⌫⌫


 ⌫

⌫ 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫   

   
  

 ⌫⌫  

กลยทุธที ่4.1 เสรมิสรางเครอืขายวชิาชพี และรวมกนัสรางคณุคา อดุมการณบรกิารปฐมภมูิ
(วชิาชพี : หมออนามยั พยาบาลชมุชน เวชศาสตรครอบครวั แพทยชมุชน)

⌫⌫ ⌫ ⌫
 ⌦  ⌫⌫  
⌫⌫ 
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ตวัชีว้ดัผลลพัธ
     ⌫

⌫⌫⌫ ⌫ ⌫ 


 ⌫


 ⌫⌫⌫⌫ 
  ⌫

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫

   
 

 ⌫⌫⌫⌫⌫  
      

    ⌫
⌫

กลยทุธที ่4.2 พัฒนาการสื่อสารสาธารณะที่สนับสนุนใหบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมีทัศนคติที่ดี
เขาใจและยอมรบัในคณุคา ศกัดิศ์ร ีและเอกลกัษณระบบบรกิารปฐมภมูิ

   ⌫  ⌫
 ⌦  ⌫  ⌦⌫
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ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫ ⌫

 ⌫⌫ ⌫  


ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫ ⌫ ⌫

    
    ⌫

⌫
 ⌫⌫ 

⌫⌫⌫


กลยทุธที ่4.3 สงเสรมิ สนบัสนนุการรวมมอืของเครอืขายวชิาชพี ประชาชน องคกรภาคตีางๆ
ในการพฒันานโยบาย และพฒันาระบบทีส่นบัสนนุบรกิารปฐมภมูิ

⌫⌫ ⌫⌫ 
    ⌫
⌦
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ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫⌦ ⌦ 

 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫

   
 ⌫  ⌫

 ⌫ ⌫
  

กลยทุธที ่4.4 รณรงคคานิยมในการดูแลสุขภาพและพึ่งตนเองของประชาชน

 ⌫  ⌫⌫⌫⌦
⌫⌫⌦  ⌦

กรอบวงเงนิงบประมาณ  (หนวย : ลานบาท)

    
⌫      
⌫      
⌫   
⌫      
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ยทุธศาสตร 4 : สรางการยอมรบั คณุคา ศกัดิศ์ร ีและเอกลกัษณระบบบรกิารปฐมภมูิ

⌫ 

⌫ 
 


⌫ 

⌫

⌫
⌫⌫ 
 ⌫



⌫ 
 

⌫ 
⌫




● ⌫
● 

● 
● 


● ⌫

● 
● 


● ⌫

 

 

 

 



 






 

 

 

 



 






 

 

 

 



 






 

 

 

 



 






 

 

 

 



 






 

 ⌫⌫ 
    

 ⌫
⌫  

 ⌫
 ⌫


  
  

 ⌫⌫⌫
⌫⌫  
    

   
 
⌫

 ⌫
⌫ ⌫
   

   
⌫
⌫


 ⌫⌫
 




  
⌫     
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⌫ 


⌦


● 
● 


● 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⌫

   

 ⌫ 
⌫

 ⌫
⌦  

  
⌫     

ยทุธศาสตร 4 (ตอ)
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ตวัชีว้ดั : สัดสวนของชุมชนไดรับบริการที่ตรง
ความตองการโดยใชชดุความรูและเทคโนโลยี
อนัเนือ่งมาจากการวจิยัและพฒันาการ
จดับรกิารปฐมภมู ิเพิม่ข้ึนรอยละ 5 ตอป

ยทุธศาสตร 5 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

เปาประสงค : หนวยบรกิารปฐมภมูสิามารถจดับรกิาร
บนฐานความรูและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
ตามความตองการของประชาชนและ
ศักยภาพของพื้นที่

กลยทุธหลกั มดีงันี้
    ⌫⌫
  ⌫
 ⌫   
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กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน

แนวทางการดาํเนนิงาน
 

⌫
 ⌦⌫

⌫⌫
 ⌫⌫⌫
 ⌫⌫
     

 ⌫⌫
 ⌫ ⌫⌫⌫



ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫ ⌫

⌫⌦  
  ⌫⌫⌫

⌦ ⌫ ⌫⌫
 ⌦   

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫

 
  

 ⌫ ⌫⌫
⌫     

กลยทุธที ่5.1 สนบัสนนุ ประสานเครอืขาย สถาบนัวชิาการในการสรางองคความรู
เทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณของระบบบริการปฐมภูมิ
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แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫⌫⌫⌫
  ⌫⌧  
 ⌫⌫⌫

   
 ⌫ ⌫⌫⌫


  ⌫⌫⌫⌫⌫
 ⌫

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫ 

⌫⌫⌫
⌦   

 ⌫
⌫    

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫⌫⌫

     
 ⌫⌫⌫

⌫       
 ⌫⌫⌫

⌫⌦  
 ⌫⌫

⌫⌫⌦  
    ⌫⌫

⌫    

กลยทุธที ่5.2 สงเสรมิศกัยภาพของผูปฏบิตังิาน และเครอืขายหนวยบรกิารในการจดัการความรู
ที่เปนลักษณะเฉพาะของบริการปฐมภูมิ
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แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌦⌫⌫  ⌫⌫

⌫⌫
 ⌦⌫⌫    

⌫⌫⌫
⌫   ⌫⌫
   

 ⌫⌦⌫  ⌫
 ⌫  

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫⌫⌫  

⌫⌦  


 ⌫⌫⌫
⌦   
 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫  

⌫  
 ⌫⌦

 ⌦  

กลยทุธที ่5.3 พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิโดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
(รฐั ชมุชน ทองถิน่ เอกชน)
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แนวทางการดาํเนนิงาน
 ⌫⌫
    

⌫
 ⌫⌫

ตวัชีว้ดัผลลพัธ
 ⌫⌫

⌫⌦ 
 

ตวัชีว้ดัผลผลติ
 ⌫⌫

 ⌫ 
  

 
  ⌫⌦ ⌦ 


กลยทุธที ่5.4 ผสมผสานองคความรูสขุภาพสาขาตางๆ ในการจดับรกิารปฐมภมูิ

กรอบวงเงนิงบประมาณ  (หนวย : ลานบาท)
    

⌫      
⌫      
⌫      
⌫      
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ยทุธศาสตร 5 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิ

⌫ 
 
 

 ⌫
⌫


⌫ 

 



● 
● 



● 
● 


● 


● 


 

  

 




 









 

  

 




 









 

  

 




 









 

  

 




 









 

  

 




 








 

 ⌫


 
  

 ⌫ ⌫⌫

⌫
   

 ⌫⌫
⌫⌫ ⌫
  
 

 ⌫⌫
⌫
⌫
   

 ⌫
⌫ ⌫
⌫⌦  

 ⌫⌫

⌫⌫
⌦  

    
 ⌫⌫
  
   

  
⌫     
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⌫ 


⌫

  


⌫ 





● 


● 

● 



● 


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 ⌫⌫⌫ 

⌫  

 ⌫⌦

 ⌦
  

 ⌫ 
⌫
 
⌫
 
  

 

   ⌫
⌦ ⌦ 


  
⌫     

ยทุธศาสตร 5 (ตอ)
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86



87



88



89



90



91



92



93

รายชือ่ทมีงานคณะทาํงาน (เลขานกุาร)
    
   
  ⌫  
    
      
   
  ⌦⌫ 
 ⌫   
   ⌦  

  ⌫  
   ⌫ 
    
  ⌫  
     
      
       
    
    ⌫
  ⌫    
      
    
    
  ⌫ 
   ⌫   
    
   
  ⌫    
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รายชือ่ทมีงานคณะทาํงาน (วชิาการ)
   
      
     ⌫
    
    
  ⌫ 
 ⌫⌫  
      

  ⌫   
   ⌫
   
   
  ⌦ 
    
   ⌫ 
   ⌫   
 ⌫  
      
  ⌫  

⌫
   ⌫ 
  ⌫  
  ⌫  
  ⌫ 
   
  ⌫ 
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   ⌫ 
    
    
  ⌫  
   ⌫ ⌦
    


    

 
    


    
    
     
     
   ⌫   
       
     
  ⌫   
  ⌫   
       
  ⌫ ⌫ 
       
    
      
     ⌫

    
     
     
     
     
     ⌫
    
    
     
     ⌦⌫

รายชื่อผูเขารวมประชุม
    
    ⌫⌦
    
  ⌫ 
 ⌫  ⌫ 
  ⌫ 
   ⌫ 
   
   ⌫ 

  ⌫  
    
    
  ⌫  
    
  ⌫⌫  
   ⌦ 
    
  ⌫  
    ⌫
    
   ⌦ 
  ⌫  
   ⌫ 
    
    
   ⌫⌫ 
    
    
    
   ⌫ 
   ⌦⌫ 
    
    
   ⌫ 
   ⌫ 
  ⌫ ⌫ 
    
    
  ⌫  
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    ⌫
    
    ⌫
   ⌫ 
  ⌫  
    
    
  ⌫  ⌫
    
    ⌫
 ⌫ ⌦ ⌫
   ⌫ 
    
     ⌫
     
   ⌦  
     ⌫
     ⌫
     ⌫⌫
     
     
     
     
    
   ⌫
     ⌫
    
     
   ⌫  
   ⌫    
  ⌫   ⌫
     ⌫
     ⌫
     
     
      
    
       
   ⌫   ⌫
     
    ⌫ 

    
    
    
    
  ⌫ ⌫ ⌫
 ⌫   ⌫
    
   ⌫ 
  ⌫  
    
    
   ⌫ 
  ⌫  
    
   ⌫ 
    
    
    
    
    
   ⌫ 
  ⌫  
    
    

    
  ⌫  
  ⌫  
    
   ⌫ 
    
  ⌫  
    
    
     
  ⌫  
   ⌫ 
    
  ⌫  
  ⌫ ⌫ 
   
    ⌫
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    ⌫ 
  ⌫    
 ⌫   
     
    
    
   ⌫⌫  
    
       
     
     
   
    
  ⌫⌫  
   
 ⌫  
   
    
 ⌫   
  ⌫  
    ⌫
   ⌫
   
    
    
 ⌫  
  ⌫  

    ⌫ 
    ⌫ 
  ⌫   ⌫
   ⌫ ⌫ 
   ⌫  
     ⌫
   ⌫    
     
   ⌫  
  ⌫  ⌫
  ⌫ 
    
     ⌫
     ⌫
    ⌫
      ⌫
  ⌫  
     
    
  ⌫   ⌫
  ⌫  
  ⌫    
   ⌫   
  ⌫ ⌫ ⌦  
   ⌫    
      ⌫
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ภาคผนวก
ความหมาย “ระบบบรกิารปฐมภมู”ิ (พ.ศ. 2542) 1

  
⌦ ⌫⌫   

 ⌫ 
     
    
        ⌫
  
 

 
 ⌫  

⌫⌫  ⌫ 


 ⌫⌦
 ⌫ ⌫ 

  ⌫ 
⌫
    ⌦

⌫  ⌫ ⌫ 
  
 

   ⌫⌫
 ⌫⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫
⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫
  ⌫    
   ⌫⌫
⌫  
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    ⌫ ⌫
⌫

    ⌫ 

   

  ⌫⌦⌫
 ⌦ 
    
 ⌫  
 ⌫⌫
⌫

นยิามศนูยสขุภาพชมุชน (PCU) กระทรวงสาธารณสขุ 3

 ⌫⌫⌫
 ⌫ 
  ⌦ ⌫⌦
 ⌫⌫
   ⌫

ความเชือ่มโยง ความหมายของ ระบบบรกิารปฐมภมู ิบรกิารปฐมภมู ิสถานอีนามยั
ศนูยบรกิารสาธารณสขุ และ PCU 4

⌫⌫⌫  ⌫ ⌫ 
  ⌦ ⌫  ⌫

⌫⌫
  ⌦ ⌫  

 ⌦⌫⌫ ⌦
  ⌫⌫

   ⌫  ⌦⌫ 
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 ⌦  ⌦ ⌫⌫ ⌦


       ⌫⌫  
⌫⌫  
 ⌫⌫

   ⌦⌫⌫
⌫ ⌫  ⌦⌫
⌫⌫ 

 ⌫  ⌫⌫
 ⌫⌫⌫   ⌫

   ⌫⌫
⌫ 

   ⌫⌦⌫⌫ ⌫⌫
⌫  ⌫
 ⌫  

⌫⌫   
⌫  ⌫ ⌦
   ⌦⌫⌫ 

 ⌫   
 
  
 ⌦
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