


สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 พ.ศ.2547 – 2558

ผู้เขียน :	 	 	 แพทย์หญิงสุพัตรา	ศรีวณิชชากร	

	 	 	 นางทัศนีย์	ญาณะ

	 	 	 นางบ�ารุง	ชลอเดช

	 	 	 นางสาวพฤกษา	บุกบุญ

ประสานงาน :	 	 นางสาวพฤกษา	บุกบุญ

พิมพ์ครั้งแรก :	 	 สิงหาคม		2558	 จ�านวนพิมพ์ :	 5,000	เล่ม

พิมพ์ที่ :	 	 	 บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง	จ�ากัด

	 	 	 โทรศัพท์	0	2903	8257-9

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย :	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	(มสพช.)

	 	 	 126/749	หมู่	5	หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี	ซอยสุขาประชาสรรค์	

	 	 	 ต�าบลปากเกร็ด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

	 	 	 โทรศัพท์	0	2538	0719

    

สนับสนุนโดย :	 	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(สวรส.)

ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ :	 www.thaiichr.org

ISBN :	 	 	 978-616-7854-05-2



ค�าน�า
	 ระบบบริการปฐมภูมิ	 ในประเทศไทย	 ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน	 ตั้งแต่ยุคการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐานที่เน้นท�าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานได้เพ่ิมข้ึน	 และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็น

ทศวรรษการพฒันาสถานีอนามยัทีเ่น้นการสร้างโครงสร้างระบบบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นด่านแรกให้มคีวามทัว่ถงึในทกุ

ภูมิภาค	ในช่วงระยะ	10	กว่าปีหลังนี้	ที่เน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นที่ยอมรับ

มากขึ้น	 มีกระบวนการพัฒนาในลักษณะที่เน้นความส�าคัญของการพัฒนาให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีเอกลักษณ	์

และมีคุณสมบัติจ�าเพาะและเป็นจุดคานงัดส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ	 ไม่ด้อยกว่าหน่วย

บริการสุขภาพในระดับอื่นๆ	มีการก�าหนดคุณลักษณะของหน่วยบริการปฐมภูมิ	และหน่วยบริการประจ�าภายใต้ 

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ	 มีการสนับสนุนงบประมาณตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นลักษณะ

เหมาจ่ายต่อหัว	 และให้ประชาชนขึ้นทะเบียนการรับบริการสุขภาพกับหน่วยบริการประจ�าและหน่วยบริการ

ปฐมภูมิที่ชัดเจน	รวมทั้งขยายการพัฒนาไปถึงหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดอื่นๆ	นอกกระทรวงสาธารณสุขด้วย	

ซึ่งถือว่าระบบบริการปฐมภูมิมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง	ช้าเร็วต่างกันและเน้นหนักต่างกันในแต่ละช่วงระยะ	

	 ในระยะที่ผ่านมา	 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์

ระบบบริการปฐมภูมิเป็นระยะๆ	ในปี	2551,	2553,	2554	และในปี	2558	นี้กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดให้

มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	ในระยะ	พ.ศ.	2559-2568	จึงได้รวบรวมข้อมูล

สถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิอีกครั้งอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ประกอบการท�าแผนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯนี้	

	 สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	ปี	2558	นี้มาจากการรวบรวมเอกสารรายงานที่เป็นข้อมูล

ทุติยภูมิ	เอกสารการประชุม	และรายงานผลการด�าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข	 โดยข้อมูลส่วนใหญ่น�ามาจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสุข	 (กสธ.)	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 องค์กรที่ด�าเนินงานวิจัยเฉพาะ

ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 ตลอดจนองค์กรวิชาชีพต่างๆ	 ซึ่งอาจมีข้อจ�ากัดในด้านความ

สมบูรณ์บางส่วน	อีกทั้งข้อมูลที่มีในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน	แต่น่าจะแสดงทิศทาง	แนวโน้มของสถานการณ์ได้	

	 มลูนธิิสถาบนัวจัิยและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน	(มสพช.)	ในฐานะผูด้�าเนนิการจดัท�าเอกสารสถานการณ์

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	พ.ศ.2547-2558	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าคัญ 

ที่ใช้เป็นเอกสารน�าเข้า	 และใช้อ้างอิงประกอบการจัดท�าแผนทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 และเป็น

ฐานในการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในระดับต่างๆ	ต่อไป

	 	 	 	 	 	 มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน	(มสพช.)

	 	 	 	 	 	 	 	 สิงหาคม	2558
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 เอกสารสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ มาจาก

การรวบรวมเอกสารรายงาน เอกสารการประชุม และรายงานผล

การด�าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิท้ังภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูล 

ส่วนใหญ่น�ามาจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข 

(กสธ.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กรท่ี 

ด�าเนินงานวิจยัเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู ิ

ตลอดจนองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นเอกสารน�าเข้า และใช้

อ้างองิประกอบการจดัท�าแผนทศวรรษการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูิ 

และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในระดับต่างๆ ต่อไป

จ



	 ระบบบริการปฐมภูมิ	เป็นฐานส�าคัญของระบบบริการสุขภาพ	หากระบบบริการปฐมภูมิมีความเข้มแข็ง	

ย่อมจะท�าให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ	ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น	และโรงพยาบาล

มีความแออัดลดลง	 ในระดับนานาชาติทั่วโลกยอมรับว่าประเทศที่ให้ความส�าคัญต่อระบบบริการปฐมภูมิ	 และ

จดัการในระดับบรกิารปฐมภมิูได้ดีจะมผีลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของประเทศไม่สงู	และสถานะสขุภาพของประชาชน

ดีขึ้น	อัตราการตายในทารกแรกเกิดลดลง	

	 ระบบบริการปฐมภูมิ		(Primary	Care)		เป็นฐานส�าคัญของระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ	และ

มีความเท่าเทียม	 ช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน	 จากบทเรียนการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพท่ัวโลกพบว่า	 ประเทศที่ให้ความส�าคัญ	 และจัดระบบให้มีระบบบริการปฐมภูมิท่ีเข้มแข็ง	 มีผลลัพธ์

สขุภาพดกีว่า	ได้แก่	อตัราการตายทารกต�า่	อัตราตายของประชากรต�า่กว่า	เดก็แรกเกิดน�า้หนกัน้อยต�า่กว่า	ค่าใช้จ่าย

สุขภาพต่อประชากรต�่ากว่า	(Macinko	et	al,	Health	Serv	Res	2003;	38:831-65)	นอกจากนี้ระบบบริการ

ปฐมภูมทิีด่	ียงัเป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยลดความไม่เท่าเทยีมในการเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพ		(van	Doorslaer	

et	al,	Health	Econ	2004;	13:629-47.	vanDoorslaer	et	al,	CMAJ	2006;	174:177-83)	การมีแพทย์และ

บุคลากรที่พอดีในระบบบริการปฐมภูมิช่วยลดอัตราการตายทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนา		(Shi	et	

al,	SocSci	Med	2005;	61(1):65-75)

ความสําคัญและที่มา
แผนยุทธศาสตรทศวรรษการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ (พ.ศ.2559 – 2568)
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	 สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของสงัคมในประเทศไทย	มแีนวโน้มสดัส่วนผูส้งูอายเุพิม่ขึน้	ปญหาสุขภาพ

ที่เป็นโรคเร้ือรังเพ่ิมขึ้น	 ความซับซ้อนของปญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปญหาสุขภาพทั้งที่

เป็นโรคติดต่อ	และโรคไม่ติดต่อ	ลักษณะปญหาสุขภาพมีแนวโน้มสัมพันธ์กับปจจัยทางด้านพฤติกรรม	และปจจัย

ทางด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งลักษณะดังกล่าวยิ่งท�าให้ระบบบริการปฐมภูมิ	 และการจัดการด้วยวิธีสาธารณสุข

มูลฐานยิ่งมีความจ�าเป็น	และมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	(The	World	Health	Report	2008)	

	 ประเทศไทยมีนโยบายและแผนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 มาอย่างต่อเนื่องกว่า	 10	 ปี	 ส่งผลให้

ประชาชนเข้าถงึระบบบรกิารสขุภาพเพิม่ขึน้	แต่ในด้านคณุภาพของระบบบรกิารปฐมภมู	ิยงัมข้ีอจ�ากดัและพฒันา

ไปได้ไม่เตม็ที	่เน่ืองจากจ�านวนบคุลากรปฐมภมูทิีย่งัไม่พอเพยีง	และการลงทนุพฒันาหน่วยปฐมภมูยิงัด�าเนนิการ

ไม่ได้เต็มที่	อีกทั้งองค์ความรู้	เพื่อการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิยังมีจ�ากัด	นอกจากนี้ระบบจัดการสุขภาพระดับ

อ�าเภอ	(District	Health	System:	DHS)	ทีเ่ป็นส่วนส�าคัญต่อการจดัการงบประมาณ	และจดับรกิารสนบัสนนุบรกิาร

ปฐมภมูยิงัด�าเนนิงานได้จ�ากัด	มคีวามไม่เป็นเอกภาพของหน่วยบรหิารทีเ่ก่ียวข้อง	และวธิดี�าเนนิการมปีระสทิธภิาพ	

ไม่เต็มที่	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการเร่งรัดการพัฒนาควบคู ่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ซึ่งปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มมีนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ	 แต่การด�าเนินการยังเป็น

ระยะเริ่มต้น	 และยังไม่เป็นระบบเต็มที่	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาการจัดการสนับสนุนเพื่อให้การขับเคลื่อน

การพัฒนาในเรื่องนี้ด�าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 การมทีีมบคุลากรสขุภาพดูแลประชากรอย่างต่อเนือ่ง	เป็นองค์ประกอบส�าคญัอย่างหนึง่ของการจดัระบบ

บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ	 ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการปฐมภูมิในประเทศไทย

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่ใช่ระดับวิชาชีพ	 (Paramedical	 personnel)	 แต่ในระยะ	 10	 ปีหลังนี้	

ได้มีการพัฒนาบุคลากรที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	 และสนับสนุนบุคลากรระดับวิชาชีพทั้งท่ีเป็นพยาบาล	 และนัก

วชิาการสาธารณสขุเพิม่มากขึน้	ในส่วนแพทย์	ทนัตแพทย์	นกักายภาพบ�าบดั	เภสชักร	มกีารลงมาช่วยให้บรกิารใน

หน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น	แต่เป็นบางเวลา	มีการมาปฏิบัติงานเป็นประจ�าเป็นบางส่วน	อีกทั้งการจัดการ

ให้เป็นทีมสหวิชาชีพท่ีลงมาร่วมปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิยังท�าได้จ�ากัดเพียงบางพื้นท่ี	 ซ่ึงส่งผลต่อ

ระดับคุณภาพของบริการปฐมภูมิ	ในการดูแลปญหาสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น	ซึ่งในป 2557 นี้ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขไดมนีโยบายเรงรดัใหมกีารพฒันา “ทมีหมอครอบครวั”	เพือ่ดแูลประชากรอย่างต่อเนือ่ง	

ท่ัวประเทศไทย	ซึง่ถอืว่าเป็นนโยบายทีส่�าคญั	และเป็นผลดต่ีอยอดการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู	ิและเครอืข่าย

สุขภาพอ�าเภอของประเทศไทย	ที่เน้นการจัดการในด้านบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น	

 จึงควรมีการเร่งรัดจัดระบบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง 

ร่วมมือกันอย่างมีพลังทั้งในส่วนท่ีเป็นการบริหารจัดการด้วยกลไกท�างานที่เป็นส�านักงานต่อเนื่อง และ

มีบุคลากรท่ีสนับสนุนให้มีขับเคลื่อนนโยบายโดยตรง การจัดท�าให้มีแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 

เพื่อรองรับการด�าเนินงานในระยะยาว ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการจัดการให้เกิดการประสานการท�างาน

กบัส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้องอย่างมีทิศทาง เปาหมายร่วมกนั	เพือ่ท�าให้การขบัเคลือ่นการพฒันาระบบรกิารปฐมภมูิ

ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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	 ปจจุบันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 การจัด

เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ	และการพัฒนาเครือข่ายทีมหมอครอบครัว	ได้แก่	ส�านักบริหารระบบบริการสาธารณสุข	

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 พร้อมกับสถานบริการสาธารณสุข	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ส�านักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มูลนิธิแพทย์ชนบท	 มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	 (มสพช.)	 เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 เครือข่ายพยาบาล

ชุมชน	 เครือข่ายสาธารณสุข	 และหมออนามัย	 รวมทั้งเครือข่ายสหวิชาชีพต่างๆ	 ซึ่งต่างก็มีบทบาทหน้าที่

ทีแ่ตกต่างกนั	จงึควรมกีารตกลงวางแผนการท�างานร่วมกัน	เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นงานได้อย่างเป็นเอกภาพ	

และมีพลังอย่างต่อเนื่อง

	 ในระยะที่ผ่านมาได้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 ท่ีเป็น

แผนระยะเวลา	5	ปี	(พ.ศ.	2550-2554)	ซึ่งเป็นแผนฯฉบับแรกที่ก�าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

โดยตรง	 จัดท�าขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข	 กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

และภาคอีืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่	และสถาบนัวชิาการทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่เป็นกรอบ

แผนยุทธศาสตร์กว้างระดับชาติ	 เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน�าไปใช้ประกอบการท�าแผนปฏิบัติการของแต่ละ

หน่วยรองรับอีกขั้นตอนหนึ่ง	เนื้อหาแผนยุทธศาสตร์	5	ด้าน	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ 1 :	 เพิม่ศกัยภาพและขยายบริการปฐมภมู	ิให้เข้าถึงชุมชน	โดยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน

อย่างสอดคล้องกับบริบท

 ยุทธศาสตร์ 2 :	 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ 3 :	 ปรับปรุงระบบการผลิต	 พัฒนา	 และระบบบริหารจัดการบุคลากรที่หลากหลาย

สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ		และบริบทของพื้นที่	

 ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างการยอมรับ	คุณค่า	ศักดิ์ศรี	และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ

 ยุทธศาสตร์ 5 :	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

	 ซึ่งมีการน�าแผนนี้ไปถ่ายทอดและเสนอให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติรองรับในแต่ละเขตของกระทรวง

สาธารณสุข	 เป็นลักษณะของการวางแผนการจัดบริการปฐมภูมิและระบบสนับสนุน	 รวมทั้งจัดระบบติดตาม	

แต่ไม่ได้มงีบประมาณรองรับทีชั่ดเจนเพ่ิมเติม	เป็นการใช้งบเดมิทีม่อียู	่เนือ่งจากไม่ได้มกีารเสนอของบประมาณจาก

คณะรฐัมนตรีโดยตรงเนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงหลายครัง้ในช่วงระยะนัน้		อกีท้ังหน่วยงานทีร่องรบั

การด�าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์มกีารเปลีย่นแปลงท�าให้การด�าเนนิงานเรือ่งนีไ้ม่ต่อเนือ่ง	แต่ในส่วนส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้น�าแผนยุทธศาสตร์ฯ	 นี้ไปใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน

แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง	 และมีการน�าเสนอแผนฯนี้เข้าใน

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งขาติ	ซึ่งได้รับรองผ่านที่ประชุมให้กระทรวงสาธารณสุข	รับประสานด�าเนินการต่อ	

	 และเมื่อถึงช่วงเวลาที่ครบระยะเวลาแผนได้มีการกระตุ้นให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูมิที่ต่อเนื่อง	แต่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการต่อ	มีการจัดท�าเป็นแผนเฉพาะกิจในด้าน

บุคลากร	 เพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี	 เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ

แต่เน้นไปท่ีการใช้ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข	 ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล		และต่อมาก็ได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ	ได้แก่
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	พ.ศ.	2555-2564		ซึ่งจัดท�าโดย

	 	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	แต่ไม่ได้มีการด�าเนินการต่อเนื่อง

 	 ร่างยุทธศาสตร์	5	ปี	ด้านการพัฒนาก�าลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ	ซึ่งจัดท�าเสนอต่อ

	 	 คณะกรรมการก�าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ	สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	

 	 ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน	เวชศาสตร์ครอบครัว	ท่ีจัดท�าโดยกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์

	 	 ครอบครัว	ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก	ไม่มีการด�าเนินงานต่อ

  ร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพ่ือประชาชน 

	 	 (พ.ศ.	2558-2567)	ซ่ึงจัดท�าโดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	ร่วมกับส�านักบริหาร

	 	 การสาธารณสุข	ซึ่งด�าเนินการเพิ่งแล้วเสร็จ	

	 แผนทั้งหมดข้างต้นน้ียังไม่เป็นการพิจารณาเพื่อระบบบริการปฐมภูมิของประเทศโดยรวม	 แต่เป็น

ส่วนย่อยต่างๆ	 จ�าเพาะในแต่ละกลุ่ม	 อีกทั้งยังไม่มีการบริหารจัดการเพื่อน�าแผนที่จัดท�าขึ้นไปสู่การปฏิบัติ	

จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวมของประเทศ	 ท่ีครอบคลุม

ทั้งส่วนที่อยู่ในการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข	และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อด�าเนินการต่อเนื่องจาก

แผนยุทธศาสตร์ฯ	 ปี	 2550-2554	 และอีกทั้งปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางสังคม	 ทางการเมือง	

การปกครองอย่างมาก	 ที่จ�าเป็นต้องมีการศึกษาสถานการณ์	 และทบทวน	พัฒนาข้อเสนอต่อระบบการพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูมิที่เป็นระบบสุขภาพรากฐานของระบบสุขภาพประเทศ	 รวมท้ังพัฒนาข้อเสนอต่อกลไก

ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	และการติดตามประเมินผล	ที่มีประสิทธิภาพ	ต่อเนื่องด้วย	

	 ซึ่งการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับประเทศนี้	 ถือว่าเป็นกลไกหนึ่ง

ในการด�าเนนิงานในระยะยาวตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุคนปจจบุนั	(นพ.รชัตะ	รชัตนาวนิ)

ในการพัฒนาหมอครอบครัวทั่วไทย	ที่เป็นหัวใจของระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย	

สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2547 – 2558  10



1. ÅักÉณะ¢ÍงสถานบริการปฐมภูมิแÅะการ¨ั´àคร×Í¢‹าÂบริการปฐมภูมิ
 ปจจุบันภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 การจัดบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ของระบบ

บริการปฐมภูมิอยู่ในภาครัฐ	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่มาก	 (แผนภาพที่	 1)	 โดยหน่วยบริการปฐมภูมิส่วนใหญ่

อยูใ่นกระทรวงสาธารณสขุ	(ร้อยละ	94.75)	รองมาคอื	ภาคเอกชน	และภาครฐัทีเ่ป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิน่	

รัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัย	 กระทรวงกลาโหม	 และหน่วยบริการประจ�าที่ท�าหน้าที่เป็นคู่สัญญา

บรกิารปฐมภมู	ิกม็ลีกัษณะเช่นเดียวกนั	(ตารางที	่1)	หน่วยบรกิารประจ�าภาครฐั	จะมกีารบรหิารจดัการเป็นลกัษณะ

เครือข่ายบริการปฐมภมูโิดยทีม่หีน่วยบรหิารจดัการกลางขึน้กบัโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่	ซึง่ปจจบุนัมพีฒันาการ

การบริหารเครือข่ายบรกิารปฐมภมูใินรปูแบบระบบบรกิารสขุภาพระดบัอ�าเภอ	(District	Health	System:	DHS)	

เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น	 จากนโยบายการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	

สปสช.	 สสส.	 และมสพช.	 และในปี	 2556	 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศนโยบายระบบสุขภาพอ�าเภอ	

เป็นนโยบายส�าคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย

สถานการณการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ในระยะที่ผานมา (ชวงระยะ 2547 – 2558)
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 นอกจากนี้การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง	 จากต้นแบบโครงการอยุธยาในยุคก่อนมีระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ต่อมาในปี	 2549-2554	 ได้พัฒนามาเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน	 (CMU)	 และโครงการ

โรงพยาบาลลดความแออัดเพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิในเขตเมือง	และในปี	2555	กระทรวงสาธารณสุข

ได้มีการประกาศนโยบายการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	 เพื่อลดความแออัดโรงพยาบาลศูนย์/	 โรงพยาบาล

ทั่วไป	 และพัฒนาบริการปฐมภูมิในเขตเมือง	 ซึ่งจะเห็นได้จากจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

ในปี	2555-2556	ส่วนใหญ่เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองของกระทรวงสาธารณสุข	

	 ส่วนสถานบริการปฐมภูมิที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและสังกัดอื่นๆ	ในภาครัฐ	ส่วนใหญ่ยังคงจัดบริการ

ปฐมภูมิเป็นลักษณะผู้ป่วยนอก	 ยังมิได้เน้นการให้บริการในลักษณะของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 ผสมผสาน	

และเป็นองค์รวม	

	 ในส่วนภาคเอกชน	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 เป็นคลินิกเอกชนอิสระ	 และบางส่วนเป็นเครือข่ายของ

โรงพยาบาลเอกชน	 ปจจุบันปี	 2558	 ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครมีคลินิกชุมชนอบอุ่น	 166	 แห่ง	 จ�านวน

หน่วยบริการปฐมภูมิเอกชนทั้งหมดทั่วประเทศ	 259	 แห่ง	 และที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�านวน	199	แห่ง	(ตารางที่	1)	

	 หน่วยบรกิารปฐมภมู	ิทีเ่ป็นเอกชน	ส่วนใหญ่มบีทบาทส�าคญัเฉพาะด้านการรกัษาพยาบาล	ส่วนบทบาท

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีค่อนข้างจ�ากัด	 ส่วนใหญ่เปดเพียงบางเวลาเท่านั้น	 และท�างานด้าน

การสาธารณสขุได้อย่างจ�ากดั	แต่อย่างไรกต็ามในปจจบุนัมคีลนิิกเอกชนทีเ่ข้าร่วมเป็นหน่วยบรกิารประจ�าภายใต้

ระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติทีม่กีารจัดบริการทัง้ด้านรกัษาส่งเสรมิป้องกนัโรคและฟนฟูสภาพอย่างครบวงจร

มากขึ้น	โดยมีการกระจายตัวโรงพยาบาล	คลินิกอบอุ่นและศูนย์บริการสาธารณสุขมากขึ้นตามล�าดับ

แผนภาพที่ 1 แนวโน้มจ�านวนหน่วยบริการประจ�าภาครัฐและเอกชน ป 2547- 2558 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ
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แหล่งข้อมูล : ส�านักบริหารงานทะเบียน	สปสช.
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แผนภาพที ่2 จ�านวนหน่วยบริการปฐมภูม ิภาครฐัและเอกชน ป 2547-2558 ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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ฐรั ิมูภมฐป  รากริบยว่นห  นชกอเ ิมูภมฐป  รากริบยว่นห  

ตารางที่ 1 ร้อยละของหน่วยบริการประจ�าและหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด ป 2556 – 2558 ในสังกัดต่างๆ 
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล :	ส�านักบริหารงานทะเบียน	สปสช.

		 ประชากรทีห่น่วยบรกิารปฐมภมูแิต่ละแบบรับผดิชอบนัน้มีความแตกต่างกันตามสภาพพืน้ทีแ่ละลกัษณะ

ขององค์กรต้นสังกัด	 คือ	 หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปจจุบันเรียกว่าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ดูแลประชากรเฉลี่ยน้อยกว่าห้าพันคน	และหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล	(ปจจุบัน

ใช้ชือ่เรียกว่า	ศูนย์สขุภาพชมุชนเมอืง	ศนูย์เวชศาสตร์ครอบครวั	ศนูย์แพทย์ชมุชน	เป็นต้น)	ส่วนใหญ่จะรับผดิชอบ

ประชากรจ�านวนมากกว่า	โดยเฉพาะในเขตเมือง	(ตารางที่	2)		ในพื้นที่เขตเมือง	ได้แก่	กรุงเทพฯ	และหัวเมือง	

ที่เป็นเขตเทศบาลรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชากรมากกว่าหมื่นคน

สังกัดของหน่วย
บริการ

2556 2557 2558

หน่วยบริการ
ประจ�า

หน่วยบริการ     
ปฐมภูมิ

หน่วยบริการ
ประจ�า

หน่วยบริการ      
ปฐมภูมิ

หน่วยบริการ
ประจ�า

หน่วยบริการ      
ปฐมภูมิ

N % N % N % N % N % N %

รัฐใน	สธ.	
(สังกัด	สป.)

854 69.49 10,801 93.53 874	 72.11	 10,895	 94.65	 887 72.17 10,911 94.48

รัฐใน	สธ.	
(นอกสังกัด	สป.)

4 0.33 5 0.04 4	 0.33	 5	 0.04	 4 0.33 5 0.04

รัฐนอก	สธ. 80 6.51 162 1.40 82	 6.77	 162	 1.41	 82 6.67 166 1.44

เอกชน 229 18.63 246 2.13 236	 19.47	 255	 2.22	 240 19.53 259 2.24

รัฐ	พิเศษ 4 0.33 9 0.08 3	 0.25	 8	 0.07	 3 0.24 8 0.07

อปท 15 1.22 181 1.57 13	 1.07	 186	 1.62	 13 1.06 199 1.72

รวม 1,186 96.50 11,404 98.75 1,212	 100	 11,548	 100	 1,229 100.00 11,548 100.00

แหล่งข้อมูล :	ส�านักบริหารงานทะเบียน	สปสช.	พ.ศ.	2558
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 รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ ปจจุบันมีรูปแบบหลัก 2 แบบที่มีแนวคิดและการจัดบริการจากผู้ให้

บริการเป็นหลัก (Services based model)	ได้แก่

 1. ศูนย์เบ็ดเสร็จ	มีจุดบริการครบทุกประเภท	อยู่จุดเดียว	โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 	 มีบคุลากรหลกัครบทกุประเภทภายในศนูย์ได้แก่	แพทย์	ทนัตแพทย์	เภสชักร	พยาบาลเทคนคิ

	 	 การแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 	 แพทย์ปฏิบัติเต็มเวลา	(8	ชั่วโมงต่อวันและ	5	วันต่อสัปดาห์)	แพทย์ทีมเดิมประจ�าทุกวัน	หรือ	

	 	 แพทย์หมุนเวียนทุกวัน

 	 แพทย์ร่วมให้บริการดูแลผสมผสานเป็นส่วนใหญ่	(2/3	เวลา)	ส่วนที่เหลือ	ดูแลงาน	บริหาร

	 	 วิชาการ	ที่ปรึกษาเครือข่าย	เยี่ยมบ้าน	งานส่งเสริมและป้องกันโรค

 	 ได้แก่	 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	 ศูนย์แพทย์ชุมชน	 (CMU)	 เขตเมือง,	 คลินิกชุมชนอบอุ่น,	

	 	 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเป็นต้น

ตารางที่ 2 แสดงจ�านวนประชากรต่อ 1 หน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติป 2558 
จ�าแนกตามเขตบริการสุขภาพ และสังกัดของหน่วยบริการ

แหล่งข้อมูล :	ส�านักบริหารงานทะเบียน	สปสช.	พ.ศ.	2558

เขต
จ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ

สัดส่วนประชากรต่อ
หน่วยบริการปฐมภูมิ

ทั้งหมด ภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ภาครัฐ ภาคเอกชน อปท.

เขต 1 เชียงใหม่ 1,280 1,257 11 12 3,033 9,214 5,664

เขต 2 พิษณุโลก 731 721 0 10 3,520 0 5,465

เขต 3 นครสวรรค์ 663 645 2 16 3,306 5,736 5,108

เขต 4 สระบุรี 970 901 35 34 3,389 7,030 5,749

เขต 5 ราชบุรี 1,012 993 3 16 3,688 6,806 8,718

เขต 6 ระยอง 907 871 15 21 4,350 8,755 4,393

เขต 7 ขอนแก่น 918 905 2 11 4,061 3,727 3,609

เขต 8 อุดรธานี 986 974 2 10 4,326 6,777 5,336

เขต 9 นครราชสีมา 1,075 1,059 5 11 4,670 9,668 4,585

เขต 10 อุบลราชธานี 950 936 2 12 3,522 5,283 2,457

เขต 11 สุราษฎร์ธานี 838 815 1 22 4,296 18,150 8,436

เขต 12 สงขลา 947 918 5 24 4,060 6,636 11,462

เขต 13 กรุงเทพฯ 271 17 176 78 44,663 13,113 9,011

รวมประเทศ 11,548 11,090 259 199 6,991 11,434 6,647



 2. แบบเครือข่าย	มีจุดให้บริการเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่หรือ	ครอบคลุมบริการ

  บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ครบ	 ต้องอาศัยบุคลากรจากเครือข่ายมาเสริมการท�างาน

	 	 ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลชุมชน	หรือ	มีศูนย์แพทย์ชุมชน	(เขตชนบท)	หรือ	คลินิกเอกชน

 	 แพทย์ให้บรกิารไม่เตม็เวลา	โดยให้รกัษาทีห่น่วยบรกิารปฐมภูมปิระมาณ	1/3	ของเวลาทีเ่หลอื

	 	 ให้บริการในหน่วยบริการโรงพยาบาล	 บริหารวิชาการ	 เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย	 เยี่ยมบ้าน	

	 	 งานส่งเสริมและป้องกนัโรค	(งาน	P&P)	ได้แก่	เครอืข่ายบรกิารปฐมภมูขิองโรงพยาบาลชมุชน,

	 	 เครือข่ายบริการเอกชน

	 การบรหิารจดัการเครอืข่ายการบรหิารในรปูแบบเดมิจะองิกับระบบโรงพยาบาล	ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการ

บริหารทรัพยากรที่ผู้บริหารมาจากโรงพยาบาลท�าให้การให้ความส�าคัญไม่ได้ดุล	 และวิธีการจัดบริการปฐมภูมิ	

ยังไม่เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดตามลักษณะบริการปฐมภูมิ 

2. การบริËาร¨ั´การàคร×Í¢‹าÂปฐมภูมิ
	 ปจจบุนัการบรหิารเครือข่ายบรกิารปฐมภมูส่ิวนใหญ่ในด้านงบประมาณเป็นการบรหิารภายใต้ข้อก�าหนด

ของส�านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่บริหารโดยหน่วยบริการประจ�าซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยคู่สัญญาของ

บริการปฐมภูมิ	(Contracting	unit	for	Primary	care:	CUP)	ที่ส่วนใหญ่ใช้การบริหารจัดการที่ใช้โรงพยาบาล

เป็นศูนย์กลาง	 แต่การบริหารบุคคล	 และบริหารงานทั่วไปของหน่วยบริการปฐมภูมิยังเป็นการบริหารภายใต้

ต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ	 ได้แก่	 ส่วนกระทรวงสาธารณสุข	 หน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ภายใต้การบริหาร

ของส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	 แต่หน่วยงานปฐมภูมิเอกชน	 ก็จะบริหารจัดการเป็นเอกเทศ	 หรืออยู่ภายใต้

โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นแม่ข่าย

	 ปจจุบันในส่วนกระทรวงสาธารณสุข	 ได้น�าการท�างานในรูปแบบระบบสุขภาพอ�าเภอ	 (District	

Health	System	:	DHS)	ที่มีภาคส่วนอื่นมาร่วมมากขึ้นในการบริหารเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ	ซึ่งตามหลักการนี้

จะมีสาธารณสุขอ�าเภอ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	 ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 และภาคประชาชน	 เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย	 แต่เป็นลักษณะการด�าเนินงาน

แบบไม่เป็นทางการ	 ไม่มีอ�านาจเชิงการบริหารที่ชัดเจน	 ขึ้นกับข้อตกลงในแต่ละพ้ืนที่	 สถานการณ์ปจจุบัน

แต่ละพ้ืนที่ยังมีความแตกต่างในเชิงการจัดการร่วมกันค่อนข้างมาก	 กล่าวคือในบางพื้นที่กลไก	 DHS	 อ่อนแอ	

ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมน้อย	 และบางส่วนการบริหารจัดการยังไม่เป็นเอกภาพ	 แต่ก็มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน	 ท�าให้มี

ปญหาการบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ	ได้แก่

  การส่ือสารนโยบายและแผนการจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ 	 การสร ้างเสริมสุขภาพ	

	 	 งานเวชปฏิบัติครอบครัวยังไม่เป็นเอกภาพ	อันเนื่องจากพื้นฐานประสบการณ์และความเข้าใจ

	 	 ของผู้บริหารแต่ละส่วนต่างกัน	 จึงท�าให้คณะท�างานนี้ท�าได้แต่เพียงการประสานงาน	 ของ

	 	 สองหน่วยงานระหว่างโรงพยาบาล	และส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	แต่การพฒันางานร่วมกนั

	 	 ยังท�าได้ไม่มาก	และมีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่	
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  ด้านการบริหารงบประมาณ	 เนื่องจากหน่วยบริหารได้รับงบประมาณลดลง	 แต่หน่วยบริการ

	 	 บางส่วนได้รับงบประมาณมากขึ้น	 บางส่วนลดลง	 และการคิดงบประมาณเป็นการเหมาจ่าย

	 	 ที่ต้องพัฒนาแนวทางการจัดสรรให้เหมาะสมกับผลงานของหน่วยบริการ	 โดยเฉพาะงาน

	 	 ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มีการคิดงบประมาณล่วงหน้าได้ยาก

  ด้านการบริหารบุคลากร	 เนื่องจากบุคลากรจากโรงพยาบาล	 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

	 	 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลอยู่ต่างสายบริหาร	 ปญหาการขาดความรู้	 ความเข้าใจ

	 	 ของระบบบรกิารปฐมภมู	ิการให้บรกิารอย่างเป็นองค์รวม	การผสมผสานบรกิาร	การดแูลแบบ

	 	 ต่อเนื่อง	 การประสานบริการ	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 ระบบการสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นเงิน

	 	 และไม่ใช่เงินให้เจ้าหน้าที่ในระบบบริการปฐมภูมิคงอยู่ในระบบยังไม่ชัดเจน

  การจดับรกิาร	ในส่วนโรงพยาบาลมท้ัีงทีเ่ป็นการขยายหน่วยบริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล

	 	 และจัดต้ังเป็นหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล	 ซึ่งบางส่วนยังจัดบริการเป็นแบบที่เรียกว่า

	 	 “Extended	OPD”	ที่ยังขาดการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของบริการปฐมภูมิที่เน้นการดูแล

	 	 แบบองค์รวม	ต่อเนือ่ง	แต่กม็หีน่วยบรกิารจ�านวนมากขึน้ทีจ่ดับรกิารดแูลประชากรรบัผดิชอบ

	 	 ต่อเนื่อง	และแบบผสมผสาน	แต่ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นยังคงขาด

	 	 ความชัดเจนในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถานบริการปฐมภูมิ

 ทั้งน้ีปจจุบันมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิจ�านวนหนึ่งท่ีมีความพยายามพัฒนา	 DHS	 ให้เป็นรูปธรรม

มากขึ้น	 โดยที่ปี	 2555	 มีจ�านวนอ�าเภอที่เข้าร่วมการพัฒนา	 DHS	 จ�านวน	 255	 อ�าเภอ	 และต่อมาถึงปจจุบัน

ได้ขยายจ�านวนเพิ่มขึ้น	 ซึ่งได้สร้างรูปธรรมการด�าเนินงานในการพัฒนาบริการปฐมภูมิในเครือข่ายเพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	 โดยจัดระบบสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายอย่าง

ต่อเนือ่ง	มกีารพัฒนาศักยภาพและมแีผนพัฒนาบคุลากรหน่วยบรกิารปฐมภูม	ิจดัระบบให้ค�าปรกึษา	การเช่ือมโยง

ส่งต่อส่งกลับ	การพัฒนาระบบยา	และเวชภัณฑ์ที่เป็นระบบเดียวกัน	การสนับสนุนบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ	เช่น

พยาบาล	ทันตแพทย์	เภสัชกร	นักกายภาพบ�าบัด	แพทย์แผนไทย	และนักจิตวิทยา	ไปปฏิบัติงานหรือสนับสนุน

การให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ	 รวมทั้งการสนับสนุนการให้บริการปฐมภูมิเฉพาะด้านลงสู่ระดับชุมชน

ได้มีการให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้น	 เช่น	การดูแลผู้พิการในชุมชนโดยนักกายภาพบ�าบัด	แพทย์แผนไทย	 เภสัชกรรม

ชุมชน	ทันตกรรมชุมชน	จิตเวชชุมชน	เป็นต้น

	 ในปี	 พ.ศ.2557	 มีนโยบายโครงการหมอครอบครัวที่สนับสนุนให้มีการจัดทีมบริการปฐมภูมิ

ในชือ่ใหม่ว่า	“ทมีหมอครอบครัว”	ทัง้ทีเ่ป็นระดับอ�าเภอ	ต�าบล	และชุมชน	ทีเ่ป็นทมีดแูลสขุภาพประจ�าครอบครวั

อย่างต่อเนื่อง	 และในช่วงเร่ิมต้น	 มีการส�ารวจสถานการณ์การจัดเครือข่ายหมอครอบครัวจากระดับอ�าเภอ

ที่สนับสนุนในส่วนต�าบล	 พบว่าระบบอ�าเภอเพียงครึ่งหนึ่งที่มีการสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ	 อย่างชัดเจน

ต่อเนื่อง	(ตารางที่	3)
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3. สถานการณ์´ŒานคØณค‹าแÅะศัก´ิ์ศรÕ¢Íงบริการปฐมภูมิ
 ปจจุบันประชานชนมีการรับรู้และอ้างอิงถึงบริการปฐมภูมิน้อย	 อาจรับรู้แต่เพียงว่าเป็นบริการท่ีสถานี

อนามัย/	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	คุณภาพดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล	คุณค่าในมุมมองของประชาชน

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัชาวบ้าน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะให้และรบับริการ	

เช่น	ให้ความเป็นกนัเอง	ให้ความร่วมมอืเมือ่ประชาชนต้องการ	เช่น	ส่งต่อได้เมือ่ต้องการ	การลงมอืให้บรกิารหรอื

การให้การช่วยเหลือถงึบ้าน	การมเีทคโนโลยทีางการแพทย์สงูขึน้	อย่างไรกต็ามประชาชนส่วนใหญ่	ให้ความสนใจ

ต่อการพัฒนาสถานีอนามัย/	รพ.สต.

ตารางที่ 3  ลักษณะระบบสนับสนุนการท�างานของทีมหมอครอบครัวระดับต�าบลโดยทีมระดับอ�าเภอ

เครือข่ายหมอครอบครัวจากระดับอ�าเภอที่สนับสนุน
ในส่วนต�าบล (ตอบโดย รพ.สต.)

เครือข่ายหมอครอบครัวจากระดับอ�าเภอที่สนับสนุน
ในส่วนต�าบล (ตอบโดย รพช.)

การสนับสนุน จ�านวน ร้อยละ การสนับสนุน จ�านวน ร้อยละ

ไม่มีการสนับสนุนเลย 5 1.82 ไม่มี 5 3.60

มีการสนับสนุนบ้าง	แต่ไม่ชัดเจน	ให้ค�า
ปรึกษา	และสนับสนุนเป็นครั้งๆ

109 39.64 มีแต่ยังไม่ได้มอบหมายการจัด
ทีมหมอครอบครัวอย่างชัดเจน
โดยให้ค�าปรึกษา	สนับสนุนเป็น
ครั้งๆ

38 27.3

มีการจัดทีมลงมาสนับสนุนดูแล	ด้าน
วิชาการ	เพื่อพัฒนาทีมต�าบลเท่านั้น			

28 10.18 มีและมอบหมายทีมหมอ
ครอบครัวจากระดับอ�าเภอ
เพื่อดูแลกลุ่มเป็นหมายเฉพาะ
เท่านั้น

6 4.32

มีการจัดทีมลงมาร่วมให้บริการกับทีม
ต�าบลอย่างชัดเจน	และต่อเนื่องเป็น
ประจ�า

46 16.73 มีและมอบหมายทีมหมอ
ครอบครัวจากระดับอ�าเภอ	
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมหมอ
ครอบครัวระดับต�าบลเท่านั้น

8 5.76

มีการจัดระบบรับค�าปรึกษาจากทีมหมอ
ครอบครัวต�าบลอย่างชัดเจนต่อเนื่อง

23 8.36 มีและมอบหมายทีมหมอ
ครอบครัวจากระดับอ�าเภอ	โดย
มีบทบาทร่วมบริการดูแล	ให้ค�า
ปรึกษา	และรับส่งต่อ	รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพทีมงานในเครือ
ข่ายอย่างเป็นระบบ

81 58.3

มีการจัดทีมร่วมบริการดูแลในระดับ
หมู่บ้าน	ให้ค�าปรึกษา	และรับส่งต่อ	รวม
ทั้งพัฒนาศักยภาพทีมงานในเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ

64 23.27 อื่นๆ	ระบุ

มีการมอบหมายทีมหมอ
ครอบครัวระดับอ�าเภอร่วม
บริหารดูแล	ส่งต่อข้อมูล	และ
พัฒนาศักยภาพทีมงาน

1 0.72
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แหล่งข้อมูล : การส�ารวจสถานการณ์การจัดการหมอครอบครัว,	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,	2558



 กลุ ่มผู ้บริหารระดับสูง	 เห็นคุณค่าในลักษณะเห็นด้วยในหลักการของการพัฒนาบริการปฐมภูมิ	

แต่ยงัขาดความมัน่ใจในการน�าแนวคดิไปประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตั	ิเพราะมข้ีอจ�ากดัหลายอย่าง	ท�าให้มองว่า	ควรมี

การพัฒนาไปในหลากหลายของรปูแบบและไม่ควรยดึตดิกบัรปูแบบใดรปูแบบเดยีว	และบางส่วนให้น�า้หนกัเน้นที่

การควบคุม	ป้องกันโรค	และการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลมากกว่าการให้บริการผสมผสานต่อเนื่อง

 กลุ่มผู้บริหารระดับอ�าเภอ	(Contracting	Unit	for	Primary	care:	CUP)	เห็นคุณค่าของหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ	 (Primary	Care	Unit:	PCU)	 เพิ่มมากขึ้น	 เคลื่อนจากงานรักษาพยาบาล	ไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค	การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	รวมทั้งการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนมากขึ้น	

 กลุม่ผูป้ฏบิตัหิรอืผูใ้ห้บรกิาร	มคีวามรูส้กึว่าผูบ้รหิารไม่เหน็ความส�าคญั	ทีอ่ยูไ่ด้เพราะชาวบ้านเหน็คณุค่า	

ข้อจ�ากดัในการบรหิารจดัการภายใน	ท�าให้อดึอดั	ผูป้ฎิบัตมิคีวามแตกต่างระหว่างวยัสงู	ทศันะมมุมองการท�างาน

ท่ีต่างกนั	มคีวามรูส้กึว่าภาระงานหนักคือ	งานรักษา	ยงัคงเกดิความรูส้กึว่าการกระจายทรพัยากรมายงัสถานบรกิาร

ยังไม่เหมาะสม	

 กลุ่มสื่อสารมวลชน	 เน้นจับประเด็นร้อน	 ประเด็นบริการปฐมภูมิ	 (PCU)	 ยังไม่มีคุณค่าพอท่ีจะเป็น

ประเดน็ร้อนทีจ่ะท�าให้เกดิกระแสในการสือ่	แม้ในปจจบุนัจะมคีวามพยายามทีจ่ะสือ่สารให้สงัคมรบัทราบคณุค่า

ของบริการปฐมภูมิผ่านสื่อต่างๆ	มากขึ้น

	 ในขณะที่แนวคิดหลักขององค์การอนามัยโลก	 และในเชิงวิชาการ	 ได้เสนอว่าระบบบริการปฐมภูมิ	

เป็นส่วนค�้ายันที่จะท�าให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศมีความเท่าเทียม	 ยุติธรรมท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่	

โดยเฉพาะกลุม่ระดบัเศรษฐกิจต�า่และปานกลางเข้าถงึบรกิารได้มาก	และเป็นส่วนทีจ่ะท�าให้ระบบบรกิารสขุภาพ

ของประเทศมีประสิทธิภาพ

 แนวโน้มในอนาคต	 การใช้การตลาดสร้างอุปสงค์ของบริการปฐมภูมิ	 ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน	

มกีารศกึษาหาค�าตอบในการสร้างบรกิารทีมี่เอกลกัษณ์เพิม่ช่องทาง	วธิสีือ่สาร	เนือ้หาในการสือ่เน้นการสร้างคณุค่า

ของงานของผู้ให้บริการ	ซึ่งปจจุบันได้สร้างภาพใหม่ที่ทีมหมอครอบครัว	แทนค�าว่าบริการปฐมภูมิ	ซึ่งควรติดตาม	

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องว่าเป็นอย่างไร	

	 ในส่วนของบุคลากรสาธารณสุข	มีแนวโน้มการจัดการเรียนรู้	และสร้างคุณค่า	ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้

ในพื้นที่	 เพื่อปรับเปล่ียนแนวคิด	 พัฒนาทักษะในการท�างานไปพร้อมกัน	 ท้ังในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีเขตเมือง	 และ

เขตชนบท	และชีใ้ห้เห็นคณุค่าทีแ่ท้จรงิของระบบบรกิารปฐมภมูทิีใ่ห้บรกิารสขุภาพใกล้บ้าน	ใกล้ใจ	และการสร้าง

ความมั่นคงทางสุขภาพด้วยตนเอง	มากกว่าการพึ่งพิงระบบ
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ตารางที่ 4 จ�านวนบุคลากรสาธารณสุขของสถานีอนามัย (รพ.สต.) รายภาค ป 2554

ตารางที่ 5 การกระจายตามรายภูมิภาคของบุคลากรประจ�าสถานีอนามัย (รพ.สต.) ระหว่างป 2543-2553

4. สถานการณ์´Œานก�าÅังคนãนËน‹ÇÂบริการปฐมภูมิ สังกั´กระ·รÇงสา¸ารณสØ¢
	 ประเภทและจ�านวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นด้วยอัตราค่อนข้างน้อย	 (ตารางที่	 5)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีจ�านวนบุคลากร

เพิ่มขึ้นมากกว่าภาคอื่นๆ	ท�าให้อัตราประชากรต่อบุคลากรในปี	2554	ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

ภาค 2543 2544 2545 2546 2549 2552 2553

กลาง ไม่รวม กทม. 8,769 8,150 8,027 7,604 8,502 8,230 9,392

เหนือ 7,068 6,558 6,456 6,043 6,823 6,947 8,023

ใต้ 5,146 4,843 4,761 4,463 4,837 4,888 5,667

ตะวันออกเฉียงเหนือ 10,248 9,693 9,591 9,015 10,279 11,278 14,070

รวม 31,231 29,244 28,835 27,125 30,441 30,600 37,152

ภาค
(ไม่นับรวม กทม)

 จ�านวน
รต.สต.

สาธารณสุข
*

พยาบาล จพง. 
ทันต ฯ

อื่น ๆ รวม
(เฉลี่ยแต่แห่ง)

ประชากรต่อ
บุคลากร

รวม 9,750 22,513 10,280 1,882 1,299 37,152 (3.8) 1,266

กลาง 2,554 5,692 2,485 519 686 9,392 (3.7) 1,299

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,468 8.220 4,033 803 1,014 14,070 (4.1) 1,295

เหนือ 2,222 4,874 2,333 359 457 8,032 (3.6) 1,217

ใต้ 1,506 3,272 1,429 191 320 5,667 (3.8) 1,208

*	นักวิขาการสาธารณสุข	และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แหล่งข้อมูล :	ส�านักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล,2554

แหล่งข้อมูล :	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข,2553
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	 สถานการณ์บุคลากรโดยรวมยงัมคีวามขาดแคลนในส่วนทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุพืน้ฐานในบางพืน้ที่	

และขาดแคลนในส่วนที่เป็นแพทย์	สหวิชาชีพที่ลงไปร่วมท�างานกับหน่วยบริการปฐมภูมิ		ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล

การขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารปฐมภมูทีิส่่วนใหญ่ในส่วนกระทรวงสาธารณสขุ	ผ่านแบบมเีง่ือนไข	และเง่ือนไขส�าคญั

ทีท่�าให้หน่วยบริการปฐมภมูไิม่ผ่านการตรวจประเมนิตามเกณฑ์เพือ่ข้ึนทะเบียนหน่วยบรกิารในระบบบรกิารปฐม

ภูมิ	คือเกณฑ์ด้านบุคลากร	

	 จากข้อมูลผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนปี	 2552-2558	พบว่าระยะเวลาท่ีผ่านมา	 สัดส่วนของ

หน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น	 ขณะที่สัดส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข/	

ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง	โดยปี	2552	มหีน่วยบรกิารปฐมภมู	ิผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	4.49	ผ่านแบบมเีงือ่นไข	ร้อยละ	54.58	

และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	40.67	และในปี	2558	พบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น	เป็นร้อยละ23.55	

ผ่านแบบมเีง่ือนไข	ร้อยละ	72.81	และไม่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	3.64	โดยสาเหตขุอง	5	ล�าดับแรกทีท่�าให้หน่วยบริการ

ปฐมภูมิไม่ผ่านเกณฑ์/	ผ่านแบบมีเงื่อนไข	คือ	1)	เภสัชกรปฏิบัติงาน	4	ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อประชากร	1,000	คน	

(5,848	แห่ง)	2)	ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน	3	ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อประชากร	1,000	คน	(2,995	แห่ง)	3)	อัตราส่วน

แพทย์/	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	1	คนต่อ	10,000คน	(2,331	แห่ง)	4)	อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข	6	คน

ต่อประชาชน	10,000คน	(1,440	แห่ง)	และ	5)	อัตราพยาบาลวิชาชีพ/	พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	1	ต่อประชากร	

5,000	คน	(93	แห่ง)	(แผนภาพที่	4)

แผนภาพที่ 3 การกระจายตามรายภูมิภาคของบุคลากรประจ�าสถานีอนามัย (รพ.สต.) ระหว่างป 2543-2553

	กลาง	ไม่รวม	กทม.			 	เหนือ			 	ใต้			 	ตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 นอกจากนี้	หน่วยบริการประจ�าที่เป็นแม่ข่ายของการสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายก็ยัง

คงมีปญหาที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเช่นกัน	 แม้ว่าจะมีสัดส่วนของหน่วยบริการประจ�าที่ผ่าน

เกณฑ์มากขึ้นตามล�าดับในช่วงปี	 2552-2558	 ก็ตาม	 ปี	 2558	พบว่ามีหน่วยบริการประจ�าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้น

ทะเบยีนร้อยละ	60.10	ผ่านแบบมเีงือ่นไขร้อยละ	39.15	และไม่ผ่านเกณฑ์ข้ึนทะเบียนร้อยละ	3.64	สาเหตทุีท่�าให้

หน่วยบริการประจ�าไม่ผ่านเกณฑ์หรือผ่านแบบมีเงื่อนไขใน	3	ล�าดับแรก	คือ	1)	ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน	3	ชั่วโมง

ต่อสปัดาห์ต่อประชากร	1,000	คน	(153	CUP)	2)	เภสชักรปฏบิตังิาน	4	ชัว่โมงต่อสปัดาห์ต่อประชากร	1,000	คน

(133	CUP)	3)	อัตราส่วนแพทย์/	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	1	คนต่อ	10,000	คน	(136	CUP)	(แผนภาพที่	5)

แผนภาพที่ 4 ผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ป 2552-2558

ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ป 2552-2558
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ฑณกเนาผมิูภมฐปรากิรบยวนหะลยอร  
 ป รากิรบยวนหนยบีเะทน้ขึ 2552-2558 

นาผ  ขไนอ่งืเมีนาผ  นาผมไ  

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ	สปสช.

แผนภาพที่ 5 ผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจ�า ป 2552-2558

แหล่งข้อมูล : แผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ	สปสช.
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เกณฑ์ที่ไม่ผ่าน 5 ล�าดับแรก (ป 2558)
1.	 อัตราส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิ	 1	 หน่วยต่อผู้มีสิทธิ์	 UC	
ไม่เกิน	10,000	คน	(3CUP)
2.	การกระจายของหน่วยบริการปฐมภูมิครอบคลุมพื้นที่	(3CUP)
3.	 การส่งต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังหน่วยรับส่งต่อ	
ในระยะเวลาไม่เกิน	60	นาที	(3CUP)
4.	 การจัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีให้บริการด้วยตนเอง	
อย่างน้อย	1	แห่ง	(1CUP)
5.	จัดบริการ	PP	และระบบติดตามความต่อเนื่อง	(1CUP)

เกณฑ์ผ่านแบบมีเงื่อนไข 5 ล�าดับแรก (ป 2558)
1.	ทันตแพทย์	(3	ชั่วโมง/	สัปดาห์:ปชก.1,000คน,	153	CUP)
2.	เภสัชกร	(4	ชั่วโมง/	สัปดาห์:ปชก.1,000คน,	133	CUP)
3.	แพทย์/	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	(1:10,000,	136CUP)
4.	 มียานพาหนะเพื่อใช้ในการรับส่งผู้ป่วย	 โดยเฉพาะในกรณี
อบุตัเิหต	ุหรอืกรณเีจบ็ป่วยฉกุเฉนิได้อย่างเหมาะสม	(106	CUP)
5.	จดัให้มบีรกิารเยีย่มบ้าน	และบรกิารเชิงรกุในชมุชน	(95	CUP)

เกณฑ์ที่ไม่ผ่าน/ผ่านแบบมีเงื่อนไข 5 ล�าดับแรกป 2558
1.	เภสัชกร	(4	ชั่วโมง/	สัปดาห์/	ปชก.1,000	คน,	5,848	แห่ง)
2.	ทันตแพทย์	(3	ช่ัวโมง/	สปัดาห์/	ปชก.1,000	คน,	2,995	แห่ง)
3.	แพทย์/	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	(1:10,000,	2,331	แห่ง)
4.	บุคลากรสาธารณสุข	(6:10,000,	1,440	แห่ง)
5.	พยาบาลวชิาชพี	/	พยาบาลเวชปฏบิตัทิัว่ไป	(1:5,000,93	แห่ง)
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	 โดยสรุปสถานการณ์ก�าลังคนหน่วยบริการในระบบบริการปฐมภูมิ	 หากพิจารณาจากเกณฑ์การ

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการพบว่า	 ยังคงมีปญหาร่วมกันในเรื่องเก่ียวกับก�าลังคนในอัตราส่วนต่อประชากรของ

วิชาชีพแพทย์/	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	ทันตแพทย์เภสัชกร	พยาบาลวิชาชีพ/	พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว	

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาโดยการส�ารวจสถานการณ์ก�าลังคนของสุพัตรา	 ศรีวณิชชากรและคณะ	 (2547)	

ที่พบว่าประมาณคร่ึงหนึ่งของหน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรต�่ากว่ามาตรฐาน	 (1:1,250)	 และจ�านวนบุคลากร

โดยเฉลี่ยที่สถานีอนามัย	2.9	คน	

	 แต่อย่างไรก็ตามจากการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	

ปี	 2550-2554	 โครงการทศวรรษพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	

และโครงการความร่วมมือของสปสช.	 กระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการสนับสนุนการผลติ	กระจาย	พฒันาก�าลงัคนในระบบบรกิารปฐมภมู	ิส่งผลให้ระบบบรกิารปฐมภมูมิบุีคลากร

ปฏิบติังานประจ�าเพ่ิมขึน้ดูได้จากร้อยละหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีม่พียาบาล	และบุคลากรสาธารณสขุผ่านเกณฑ์ข้ึน

ทะเบียนแบบไม่มีเงื่อนไข	(พยาบาลวิชาชีพ	1	:	5,000,	บุคลากรใน	PCU	ระดับปริญญาตรี	3	:	10,000	และระดับ

ประกาศนียบัตร	3	:	10,000)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	59.67,	59.85	และ	70.85	ในปี	2551	เป็น	92.96,	91.69	และ	

87.41	ตามล�าดับในปี	2558	(แผนภาพที่	6)

  

แผนภาพที่ 6 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีบุคลากรประจ�าผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน สปสช. (พยาบาลวิชาชีพ 
1 : 5,000, บุคลากรใน PCU ระดับปริญญาตรี 3 : 10,000  และระดับประกาศนียบัตร 3 : 10,000) ป 2551-2558

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ
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ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบุคลากรผ่านเกณฑ์ 
ขึน้ทะเบยีน ของ สปสช.ปี 2551-2558 

พยาบาล ปริญญาตรี ประกาศนียบตัร 

ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบุคลากรผ่านเกณฑ์
ขึ้นทะเบียน ของ สปสช.ป 2551-2558



 

 
 

  
 

	 นอกจากน้ีหากพิจารณาในลักษณะทีมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ	 ซ่ึงประกอบด้วย

พยาบาลวิชาชีพ/	พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	และบุคลากรสาธารณสุข	 โดยมีแพทย์/	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	

ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา	 หรือให้บริการ	 ในอัตราอย่างน้อย	 1	 คนต่อประชากร	 10,000	 คน	พบว่าหน่วยบริการ

ปฐมภูมิมีทีมบุคลากรตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	44.83	ในปี	2553	เพิ่มเป็นร้อยละ	77.52	ในปี	2557	แต่ใน

ปี	2558	กลับลดลงเป็นร้อยละ	73.46	ดังแผนภาพที่	7

ประเภทและจ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ

	 บุคลากรที่ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิส่วนใหญ่	คือ	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	

และพยาบาล	ส่วนกลุ่มแพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกรนั้นเป็นบุคลากรสนับสนุนจากหน่วยบริการประจ�า	ส่วนใหญ่

จะท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา	 ก�ากับคุณภาพการบริการ	 และให้บริการเป็นบางเวลาที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	

ที่ปฏิบัติประจ�าทุกวันส่วนใหญ่มักจะอยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	โดยในปี	2555	จากรายงานการจัดสรรงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ	(2555,	รายงานประจ�าปีส�านักงาน

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ)	พบว่ามหีน่วยบรกิารปฐมภมูท่ีิได้รบังบ	on	top	โดยจัดให้มแีพทย์ปฏบัิตงิานเตม็เวลา

ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	 จ�านวน	 233	 แห่งคิดเป็นร้อยละ	 3.11	 ของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีได้รับงบท้ังหมด	

(N=7,491)

	 การบริหารจัดการบุคลากร	 :	 แพทย์	 ทันตแพทย์มีการลาออกและหมุนเวียนสูง	 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ทีป่ฏบิตังิานในสถานีอนามยัส่วนใหญ่ปฏบิตังิานมานาน	พยาบาลส่วนหนึง่เป็นบคุลากรเดิมทีป่ฏบัิติงานทีร่พ.สต.	

และเรียนต่อเน่ืองเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 อีกส่วนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานที่รพ.สต.ทั้งแบบ

บางเวลาและเป็นการประจ�า	

 สัดส่วนลักษณะการท�างานของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ	 พบว่าแนวโน้มรพ.สต.
ดูแลงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังมากขึ้นจากนโยบายส่งต่อผู้ป่วยรับบริการท่ีรพ.สต.ช่วงระยะ	 2-7	 ปี	 ผู้ป่วย	

แผนภาพที่ 7 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบุคลากรผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน สปสช. ป 2553-2557

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ	สปสช.
*	เกณฑ์บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิคือมีบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานประจ�า	ในอัตราต่อประชากรไม่น้อยกว่า	1:1,250	โดยที่
	 -	มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจ�า	อย่างน้อย	1	คน	ในอัตราไม่น้อยกว่า	1:5,000
	 -	มีแพทย์เป็นที่ปรึกษา	หรือปฏิบัติงาน	ในอัตราไม่น้อยกว่า	1:30,000

หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรตามเกณฑ์*
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Acute	ทีม่ารับบรกิาร	และการท�างานในชมุชนท้องถิน่	เพิม่ขึน้ไม่มาก	สดัส่วนการใช้เวลาปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่	
รพ.สต.	 ใช้เพื่อการบริหารจัดการร้อยละ	 30	 ประชุมอบรมสัมมนาร้อยละ	 20	 ท่ีเหลืออีกร้อยละ	 50	 ของเวลา
เป็นงานบรกิาร	ซึง่ผลเปลีย่นแปลงจากเดิมทีไ่ด้ส�ารวจการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ี	รพ.สต.	(สถาบันวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชุมชน,	2552)	พบว่าเจ้าหน้าที่มีลักษณะบทบาทและการใช้เวลาในการบริการร้อยละ	70	และให้
เวลาการท�างานในด้านการบริหารและวิชาการ	รองลงมาตามล�าดับ

การพัฒนาบุคลากรสาธาณสุข
	 บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการปฐมภูมิมีประเภท	 จ�านวน	 และสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความ
ร่วมมือของทั้งสถาบันการผลิตทั้งสังกัดในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงานหลัก
ประกนัสุขภาพแห่งชาต	ิรวมทัง้องค์กรวชิาชพีทีเ่กีย่วข้อง	โดยมใีนช่วงปี	2552	ถงึปจจบุนั	มีการด�าเนนิการพฒันา
บุคลากรในด้านต่างๆ	ดังนี้	

1. ผู้น�าการจัดการระบบบริการปฐมภูมิ
	 ด�าเนินการปี	 2552-2555	 โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 ประกอบด้วย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ในหลักสูตรปริญญาโทและใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ	 Adult	
Learning	 ในบริบทการท�างานจริงควบคู่กับทฤษฎี	 มีจ�านวนผู้น�าการจัดการระบบ	 รวมจ�านวน	 213	 คน	 (เสีย
ชีวิต	1	คน	คงเหลือผู้น�าที่ผ่านการฝึกอบรมทางการแล้ว	212	คน)	และตั้งแต่ปี	2556	ได้ขยายผลในกลุ่มสสอ.และ
ทมีคปสอ.	เพ่ือสร้างทมีน�าในการพฒันาระบบสุขภาพอ�าเภอในระดบัพืน้ที	่ปจจุบัน	(2557-2558)	ได้มกีารต่อยอด
การพฒันาทีมสขุภาพอ�าเภอ	ในโครงการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการระบบสขุภาพอ�าเภอ	(District	Health	
Management	Learning:	DHML)	ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา	ครอบคุลมพื้นที่อ�าเภอ	227	แห่ง	(ทีม)
กระจายในภูมิภาคต่างๆ	ใน	67	จังหวัด	สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จ�านวน	52	คณะจาก	18	สถาบัน
การศึกษา	รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโดยใช้บริบทเป็นฐานการพัฒนา	(Context	based	learning)

2. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
	 ประเทศไทยในระบบกระทรวงสาธารณสุขมแีพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	(ทัง้หนงัสอือนมุตัแิละวฒุบิตัร)	
ทีป่ฏบัิตงิานจริงต่อประชากร	คอื	1	:	126,800	ร่วมกบัทมีแพทย์ทีส่นใจพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูทิีเ่ป็นทีป่รกึษา
ทีมหมอครอบครัวในอัตราส่วนแพทย์	:	ทีมหมอครอบครัว	:	ประชากร	คือ	1	:	10-12	:	1,250-2,500	ส�านักงาน
บริหารโครงการร่วมผลติแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท	ได้ระบคุวามต้องการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัในระยะ	10	ปี
ข้างหน้าอีกจ�านวน	3,000	คน	คิดเป็นอัตราส่วนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อประชากร	คือ	1	:	18,734	(โดยคิด
จากประชากรทั้งประเทศปี	2558	จ�านวน	65,104,000	คน	(2558,	ส�านักวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัย
มหดิล)	หรอืหากคดิตามเกณฑ์ขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารของ	ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีจ่ะประกาศใช้
ในปี	พ.ศ.	2558	สดัส่วนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั	:	ประชากร	สทิธ	ิUC	คอื	1	:	10,000	จะต้องมแีพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว	จ�านวน	6,500	คน	ซึ่งในปจจุบันมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานจริงในบริการปฐมภูมิ	สังกัด
โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลทั่วไป	และโรงพยาบาลศูนย์เพียง	475	คน	ดังนั้นจึงมีความต้องแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวอีกจ�านวนประมาณ	6,000	คน	(ตารางที่	6)
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	 การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 ในประเทศไทยเริ่มข้ึนเมื่อ

ปี	พ.ศ.	2541	และได้อนุมัติบทเฉพาะกาลเพื่อจัดสอบหนังสืออนุมัติ	เป็นกรณีพิเศษ	(Practice	eligible	route)	

พ.ศ.	 2544-2546	 มีผู้สอบผ่านหนังสืออนุมัติ	 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 รวม	 6,112	 คน	 อย่างไรก็ตามแพทย์

ที่ได้รับหนังสืออนุมัติดังกล่าว	ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบบริการปฐมภูมิ

	 โดยหลังจาก	 ปี	 พ.ศ.	 2550	 จ�านวนผู้ที่สอบผ่านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 ท้ังหนังสืออนุมัติ	 (อว.)	

และวุฒิบัตร	 (วว.)	 ก็ลดลงอย่างมาก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้มีความพยายาม

ในการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนือ่งไปพร้อมๆ	กบัการแก้ไขปญหาความขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั	ด้วยการสร้างแรงจงูใจและ

ความก้าวหน้าในวชิาชพี	ตลอดจนการส่งเสริมค่านิยมของแพทย์จบใหม่ให้สนใจฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครวั

ให้มากขึ้น	โดยมีรูปแบบหลักสูตรและเงื่อนไขการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ด�าเนินการถึงปจจุบัน	รวมทั้ง

จ�านวนที่ผลิตได้	ดังแสดงในตาราง	7	ดังนี้

ตารางท่ี 6 การกระจายของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัทีป่ฏบิตังิานจรงิในสังกัดส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภูมิภาค เขตสุขภาพ
โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เหนือ เขต	1 17 - 48 - 65 -

เขต	2 8 - 17 - 25 -

เขต	3	 8 - 19 - 27 -

รวมภาคเหนือ 33 23.74 84 25 117 24.63

กลาง เขต4 20 - 53 - 73 -

เขต	5	 12 - 25 - 37 -

เขต	6	 15 - 35 - 50 -

รวมภาคกลาง 47 33.81 113 33.63 160 33.69

อีสาน เขต	7	 10 - 20 - 30 -

เขต	8 7 - 31 - 38 -

เขต	9 14 - 50 - 64 -

เขต	10 10 - 14 - 24 -

รวมภาคอีสาน 41 29.50 115 34.23 156 32.84

ใต้ เขต	11 7 - 8 - 15 -

เขต	12 11 - 16 - 27 -

รวมภาคใต้ 18 12.95 24 7.14 42 8.84

รวมทั้ง 12 เขต 139 100 336 100 475 100
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แหล่งข้อมูล :	ส�านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท



	 1.	การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน	(Formal	Residency	Training	Program	หรือ	เรียกว่า	Track	1)

	 2.	การฝึกปฏบิติังานสาขาเวชศาสตร์ครอบครวัเพือ่เพิม่ศักยภาพ	พ.ศ.	2552-2556	(In-service	Training	

หรือ	เรียกว่า	Track	2)

	 3.	การฝึกปฏบิติังานสาขาเวชปฏิบติัครอบครวัส�าหรบัแพทย์จบใหม่	(New-graduate	Family	Medicine	

Training:	NFMT	Track	3)

โครงการ
คุณสมบัติ

ส�าคัญของผู้
สมัคร

สถาบัน
ฝกอบรม

ระยะเวลา/
เงื่อนไข
การสอบ

ปที่เริ่ม
ด�าเนิน 
การ

การลาเรียน และ
การสนับสนุน

จ�านวนที่
ผลิตตั้งแต่
เริ่มต้นถึงป 

2557

1.	การฝึกอบรม
แพทย์ประจ�าบ้าน
(Formal	Residency 
Training	Program)	
Track	1

แพทย์ที่ผ่าน
การชดใช้ทุน
ปี	1	ขึ้นไป
(สาขา
ขาดแคลน)

สถาบันหลัก:
โรงเรียนแพทย์/
โรงพยาบาล
ศูนย์ที่ผ่านการ
รับรอง

1	ปี	สอบ
วุฒิบัตร

2542 ลาฝึกอบรมโดยมี
ต้นสังกัด	หรือ	อิสระ

466	คน

2.	การฝึกปฏิบัติ
งานสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ	พ.ศ.	
2552-2556
(In-service	Training)
Track	2

แพทย์ที่ผ่าน
การใช้ทุน
ปีที่	1	และยัง
อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนใน
ปีที่	2	หรือ	3

สถาบันหลัก:	
โรงเรียนแพทย์/
โรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป	
ที่ผ่านการรับรอง
สถาบันปฏิบัติงาน:
โรงพยาบาล
ชุมชน	ที่ผ่าน
การรับรอง

3	ปี	สอบ
วุฒิบัตร

2552

ด�าเนินการ 
5	รุ่น	

สิ้นสุดปี	
2558

ไม่ต้องลาฝึกอบรม
ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษจาก	
ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ	หรือทุน	กว.	
โดยมีสัญญารับทุน	
3	ปีและชดใช้ทุนต่อ
อีก	3	ปี

100
ลาออก
9	คน

3.	การฝึกปฏิบัติ
งานสาขาเวชปฏิบัติ
ครอบครัวส�าหรับ
แพทย์จบใหม่	(New-
graduate	Family	
Medicine	Training:	
NFMT)	Track	3

แพทย์จบใหม่
ที่เริ่มปฏิบัติ
งานชดใช้ทุน

สถาบันหลัก:	
โรงเรียนแพทย์/
โรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป	
ที่ผ่านการรับรอง
สถาบันปฏิบัติงาน: 
โรงพยาบาล
ชุมชน	ที่ผ่าน
การรับรอง

3	ปี	สอบ
วุฒิบัตร

2555 ใช้กระบวนการ
เรียนทางไกลและ
ใช้บริบทที่เป็นที่
ปฏิบัติงานของ
แพทย์ผู้ฝึกอบรม
เป็นฐาน	(Context	
Based	Learning:	
CBL	หรือ	System	
Based	Learning:	
SBL)

222	คน
ลาออก	
50	คน

4.	โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์
เวชปฏิบัติครอบครัว
ส�าหรับแพทย์ที่
ปฏิบัติงานในรพช.หรือ
สถานบริการปฐมภูมิ
(Family	Practice	
Learning:	FPL)

แพทย์ทั่วไป
ที่หมดภาระ
ชดใช้ทุนแล้ว

รพช./หน่วย
บริการปฐมภูมิ
ในเขตเมืองที่มี
ความพร้อม

1	ปี	มี
สิทธิสอบ
หนังสือ
อนุมัติ
เมื่อท�างาน
ครบ	5	ปี

2555 Distance	and	
Context	Based	
Learning	or	
System	Based	
Learning

222	คน
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ตารางที่ 7 รูปแบบฝกอบรมและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
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	 นอกจากนี้	 ได้มีโครงการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัวส�าหรับแพทย์

ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชน	 (Family	 Practice	 Learning:	 FPL)	 1	 ปี	

โดยมีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติ	 เมื่อปฏิบัติราชการครบ	 5	 ปี	 และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การสอบเพื่อหนังสือ

อนุมัติของแพทยสภา

3. พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

	 สปสช.วางหลักเกณฑ์การจ่ายงบตามเกณฑ์ศักยภาพ	 ท่ีสอดคล้องกับนโยบายยกระดับสถานีอนามัย

เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ที่ก�าหนดให้	 รพ.สต.	 ทุกแห่งมีพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย	 1	 คน	 ซึ่งจาก

ข้อมูลในรูปที่	6	พบว่า	สถานีอนามัย/	รพ.สต.	มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	โดยเฉพาะในปี	2553-

2554	มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานใน	รพ.สต.จ�านวน	11,531		คน	ปฏิบัติงานใน	รพ.สต.	7,689	แห่ง	(ร้อยละ	

77.87)	และในปี	2549	-	2550	สปสช.	ได้ร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก	สภาการพยาบาล	และสถาบันผลิต

ทั่วประเทศ	โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางจัดการเรียนการสอนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อสนับสนุน

บรกิารปฐมภมู	ิสนบัสนนุพยาบาลเข้าอบรมพยาบาลเวชปฏบิตัจิ�านวน	1,000	คน	และมกีารสนบัสนนุการฝึกอบรม

อย่างต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี	 จนในปจจุบันในรพ.สต.มีพยาบาลท่ีผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไปเพิ่มข้ึนเป็น	

9,392	คน	คิดเป็นร้อยละ	81.45	(แผนภาพที่	8)

	 การผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	จากการส�ารวจของสถาบันพระบรมราชชนก	พบว่ามีสถาบันที่ได้รับ

การรับรองจากสภาการพยาบาล	 และจัดการฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	 ตั้งแต่ปี	 2546-2555	 ไปแล้ว	

จ�านวน	21,139	คน	โดยเป็นสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�านวน	15,549	คน	

ป 2555
มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
11,531	 คน	 ในจ�านวนนี้ผ่าน
การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป	(NP)	จ�านวน	9,392	คน
(คิดเป็น	81.45%)

แหล่งข้อมูล :	 ปี	2549	–	2553	จากส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 	 ปี	2554	จากส�ารวจของ	สป.รพสต.
	 	 ปี	2555	จากแผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ	สปสช.	(เฉพาะหน่วยที่ได้รับงบ	on	top	ปฐมภูมิ)
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ที�มา : ปี 2549 – 2553 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
ปี 2554 จากสํารวจของ สป.รพสต.
ปี 2555 จากแผนงานสนับสนุนระบบบรกิารปฐมภมู ิสปสช.(เฉพาะหน่วยที�ไดรั้บงบon topปฐมภมู)ิ

ปี 2555

-มพียาบาลวชิาชพีปฏบิตังิาน

11,531 คน ในจํานวนนี�ผา่น

การอบรมพยาบาลเวชปฏบิตั ิ

ท ั�วไป(NP) จํานวน 9,392 คน

(คดิเป็น 81.45%)

จํานวนคน

จํานวนพยาบาลวชิาชพีที�ปฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ ปี 2549 – 2555

 

จ�านวนคน

แผนภาพที่ 8 จ�านวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ ป 2549-2555

จ�านวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ  ป 2549 – 2555
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4. ทันตแพทย์/ทันตาภิบาล

	 ปญหาสุขภาพช่องปากยังคงเป็นปญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญ	 ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการได้

ไม่ครอบคลุม	 เนื่องจากความขาดแคลนทันตบุคลากรในหน่วยบริการสังกัดภาครัฐ	 แม้ว่าในปจจุบันจะมี

ทันตบุคลากรเพิ่มขึ้น	จากการส�ารวจของส�านักทันตสาธารณสุขพบว่า	ปี	2547	มีทันตแพทย์	8,076	คน	เพิ่มเป็น	

12,600	คนในปี	2557	และทันตาภิบาล	จาก	3,307	คนในปี	2547	เป็น	6,613	คน	ปี	2557	ทันตแพทย์ส่วนใหญ่

ยงัอยูใ่นเขตเมอืง	โดยเฉพาะในสถานพยาบาลภาคเอกชน	มเีพยีงร้อยละ	38.5	ท่ีอยูใ่นสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ	

(จากการส�ารวจของส�านักทันตสาธารณสุข)	แสดงในแผนภาพที่	9	และตารางที่	8

	 ทันตาภิบาลเป็นบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขผลิตข้ึนเพื่อปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ

โดยเกือบทั้งหมดจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล/	 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	 และโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่ายังเป็นก�าลังคนที่ยังมีความขาดแคลนมาก	 จากการส�ารวจของส�านักบริหาร

การสาธารณสุขปี	 2556	 ปรับเพ่ิมจ�านวน	 ทันตาภิบาลที่คาดว่าจะจบในปี	 2557	 พบว่ามีรพ.สต./	 ศสม.

ที่มีทันตภิบาลปฏิบัติงานจ�านวน	 4,148	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 42.40	 เขตที่รพ.สต.มีทันตาภิบาลสูงสุด	 ได้แก่

เขต	 10	 ร้อยละ	 53.30	 และต�่าสุดที่	 เขต	 11	 ร้อยละ	 34.46	 (ตารางที่	 10)	 อีกทั้งในปจจุบันระบบการผลิต

ทันตาภิบาล	ปรับจากประกาศนียบัตร	ใช้เวลาเรียน	2	ปี	เป็นระดับปริญญาตรี	หลักสูตร	4	ปี	ซึ่งจะเน้นงานด้าน

ส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคเป็นหลกั	ซึง่จะมผีลท�าให้จ�านวนทนัตาภบิาลทีเ่ข้าสูร่ะบบบรกิารปฐมภมู	ิจะช้าลง	

และไม่สอดคล้องกับภาระงานด้านการรักษาทางทันตกรรม	และความต้องการของประชาชนที่มีจ�านวนมากขึ้น	

แผนภาพที่ 9 แสดงจ�านวนทันตบุคลากร (ทุกสังกัด) ทั้งประเทศ และร้อยละของทันตแพทย์จ�าแนกตามสังกัด
ป 2545-2557

จ�านวนทันตบุคลากรทั้งประเทศ ป 2547-2557 ร้อยละทันตแพทย์จ�าแนกตามสังกัด ป 2547-2557

แหล่งข้อมูล :	รายงานบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข	ส�านักทันตสาธารณสุข,2558
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พื้นที่ ทันตาภิบาล ประชากร ทันตาภิบาล : ประชากร

กรุงเทพมหานคร 42 5,692,284 1 : 135,531

เครือข่ายบริการที่ 1 645 5,709,443 1 : 8,852

เครือข่ายบริการที่ 2 388 3,457,208 1 : 8,910

เครือข่ายบริการที่ 3 341 3,012,283 1 : 8,834

เครือข่ายบริการที่ 4 531 5,196,419 1 : 9,786

เครือข่ายบริการที่ 5 511 5,166,914 1 : 10,111

เครือข่ายบริการที่ 6 520 5,836,407 1 : 11,224

เครือข่ายบริการที่ 7 650 5,043,862 1 : 7,760

เครือข่ายบริการที่ 8 605 5,501,453 1 : 9,093

เครือข่ายบริการที่ 9 747 6,728,450 1 : 9,007

เครือข่ายบริการที่ 10 557 4,571,489 1 : 8,207

เครือข่ายบริการที่ 11 436 4,362,467 1 : 10,006

เครือข่ายบริการที่ 12 640 4,846,037 1 : 7,572

รวมภูมิภาค 6,571 59,432,432 1 : 9,045

ทั้งประเทศ 6,613 65,124,716 1 : 9,848

ตารางท่ี 8 สดัส่วนทันตแพทย์ (ทกุสงักดั) ต่อประชากร จ�าแนกตามเขตบรกิารสขุภาพ และกรงุเทพมหานครป 2557

แหล่งข้อมูล : รายงานบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข	ส�านักทันตสาธารณสุข,2558

ตารางที่ 9 สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร จ�าแนกตามเขตบริการสุขภาพและ กรุงเทพมหานคร ป 2557

แหล่งข้อมูล :	รายงานบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข	ส�านักทันตสาธารณสุข,2558

พื้นที่ ทันตแพทย์ ประชากร ทันตแพทย์ : ประชากร

กรุงเทพมหานคร 5,553 5,692,284 1 : 1,029

เครือข่ายบริการที่ 1 891 5,709,443 1 : 6,408

เครือข่ายบริการที่ 2 459 3,457,208 1 : 7,532

เครือข่ายบริการที่ 3 345 3,012,283 1 : 8,731 

เครือข่ายบริการที่ 4 864 5,196,419 1 : 6,014 

เครือข่ายบริการที่ 5 719 5,166,914 1 : 7,186

เครือข่ายบริการที่ 6 756 5,836,407 1 : 7,720

เครือข่ายบริการที่ 7 543 5,043,862 1 : 9,289

เครือข่ายบริการที่ 8 417 5,501,453 1 : 13,193

เครือข่ายบริการที่ 9 568 6,728,450 1 : 11,846

เครือข่ายบริการที่ 10 320 4,571,489 1 : 14,286

เครือข่ายบริการที่ 11 564 4,362,467 1 : 7,735

เครือข่ายบริการที่ 12 621 4,846,037 1 : 7,804

รวมภูมิภาค 7,067 59,432,432 1 : 8,410

ทั้งประเทศ 12,600 65,124,716 1 : 5,169
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ตารางที ่10 จ�านวน และร้อยละโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล/ศนูย์สขุภาพชมุชนเมืองทีมี่ทนัตาภบิาลปฏบิตังิานป 2557

แหล่งข้อมูล :	ส�านักบริหารการสาธารณสุข	ปี	2556	ปรับเพิ่มจ�านวนทันตาภิบาลที่คาดว่าจะจบในปี	2557

5. นักกายภาพบ�าบัด

	 ข้อมูลจากสภากายภาพบ�าบัดในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 พบว่ามีนักกายภาพบ�าบัดที่ขึ้นทะเบียน

ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัดรวม	9,009	คน	 (ข้อมูลเมื่อวันที่	 5	มีนาคม	2558)	 โดยข้อมูลในการส�ารวจการ

กระจายก�าลังคนของสภากายภาพบ�าบัดในปี	 พ.ศ.	 2555	พบว่าจากจ�านวนผู้ข้ึนทะเบียนประมาณ	 7,000	 คน	

มีนักกายภาพบ�าบัดที่ยังคงปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	1,967	คน	ในภาคการศึกษา	(อาจารย์และ

นักกายภาพบ�าบัดสังกัดโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างๆ)	ประมาณ	400	คน	และในภาคเอกชน	2,839	คน	

โดยคาดว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนประมาณครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพกายภาพบ�าบัด

	 ในระดับบริการปฐมภูมิ	ข้อมูลในปี	2552	พบว่าโรงพยาบาลชุมชนที่มีนักกายภาพบ�าบัดปฏิบัติงานอยู่

มีเพียงประมาณ	 300	 แห่ง	 โดยมีเฉลี่ยแห่งละเพียง	 1.5	 คน	 ดังนั้นคณะท�างานพัฒนาก�าลังคนกายภาพบ�าบัด	

สมาคมกายภาพบ�าบัด	 และสภากายภาพบ�าบัด	 โดยการสนับสนุนจาก	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

จึงได้ด�าเนินการโครงการพฒันาก�าลังคนกายภาพบ�าบดัในระบบสขุภาพปฐมภมูใินปี	2553-2556	เพือ่ด�าเนนิการ

สนบัสนุนการจดัหานักกายภาพบ�าบดัเข้าท�างานในโรงพยาบาลชมุชนเพิม่ขึน้	และจดัระบบสนบัสนนุด้านวชิาการ	

เพื่อพัฒนาความสามารถและรักษาก�าลังคนในระบบ	

เขตบริการสุขภาพ จ�านวนรพ.สต./ศสม.
จ�านวนรพ.สต./ศสม.

ที่มีทันตาภิบาลปฏิบัติงาน
ร้อยละ

1 1,098 439 39.98

2 620 256 41.29

3 584 222 38.01

4 805 339 42.11

5 921 347 37.68

6 761 322 42.31

7 810 397 49.01

8 849 390 45.94

9 993 431 43.40

10 833 444 53.30

11 711 245 34.46

12 797 316 39.65

รวม 9,782 4,148 42.40
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แผนภาพที่ 10 จ�านวนนักกายภาพบ�าบัดและนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ป 2550-2557

สรุปสถานการณ์ ป 2557

โรงพยาบาลมีนักกายภาพฯ	
ปฏบัิตงิานครอบคลุม	ร้อยละ	92
โดยโรงพยาบาลชุมชนที่มี
นักกายภาพฯ	 2	 คน	 ขึ้นไป	
ร้อยละ	55

จ�านวนนักจิตวิทยา	ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลจ�านวน	353	คน

แหล่งข้อมูล :	สภากายภาพบ�าบัด	สมาคมนักกายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย	และชมรมนักจิตวิทยา,2557

	 ผลส�าเร็จของโครงการเห็นได้จากผลการส�ารวจจ�านวนและการกระจายตัวของนักกายภาพบ�าบัดของ

ชมรมนักกายภาพบ�าบดัชมุชนเดือนมถินุายน	2557	พบว่ามนีกักายภาพบ�าบดัท�างานในโรงพยาบาลชมุชนทัง้หมด	

1,378	คน	ในโรงพยาบาลชุมชน	726	แห่งจาก	787	แห่งทั่วประเทศ	หรือคิดเป็นร้อยละ	92	โดยที่โรงพยาบาล

ชุมชนประมาณร้อยละ	 44	 มีนักกายภาพบ�าบัดเพียง	 1	 คนซึ่งไม่เพียงพอต่อลักษณะงานของนักกายภาพบ�าบัด

ชุมชนที่ต้องให้บริการกายภาพบ�าบัดทั้งในเชิงรุก	เช่น	การเยี่ยมและให้การรักษาผู้ป่วยและผู้พิการตามบ้าน	หรือ

ในลักษณะตั้งรับ	โดยการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล	ท�าให้จ�าเป็นต้องมีนักกายภาพบ�าบัดอย่างน้อย	2-4	คน

ต่อโรงพยาบาลชุมชน	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�านวนประชากรในความรับผิดชอบ	 รวมทั้งการมีนักกายภาพบ�าบัด

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจะช่วยให้สามารถขยายการให้บริการท่ีเข้าถึงผู้ป่วย	 ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ

ได้อย่างทัว่ถงึ	อกีท้ังยงัสามารถสร้างโอกาสในการให้บรกิารในการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในระดบัทตุยิภมูิ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการเคลื่อนไหวและพึ่งพาตนเองอีกทางหนึ่ง	(แผนภาพที่	10)

6. นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก

	 นักจิตวิทยา	 เป็นอีกวิชาชีพหน่วยที่มีความส�าคัญต่อระบบบริการปฐมภูมิ	 ซึ่งจะเป็นทีมสนับสนุน

ทีมหมอครอบครัวในระดับต�าบล	ซึ่งในปี	2556	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ได้สนับสนุนโรงพยาบาล

ชุมชนที่ประสงค์จะจัดบริการด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	 จัดหานักจิตวิทยา	 นักจิตวิทยาคลินิก	 จ�านวน	

102	คน	และจากการส�ารวจของชมรมนักจิตวิทยา	เมื่อปี	2557	พบว่ามีนักจิตวิทยาปฏิบัติงานจ�านวน	353	คน	

(แผนภาพที่	8)
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7. แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ

	 การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	ประกอบด้วย	เวชกรรมไทย	เภสัชกรรมไทย	การผดุงครรภ์ไทย

การนวดไทย	 และการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยมีพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.	 2556	 ได้แยกระดับ

การศึกษาอบรมเป็น	2	ระดับ	ได้แก่

 	 ระดับสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ

	 	 การแพทย์แผนไทยซ่ึงได้รบัอนญุาตให้ถ่ายทอดความรูเ้ป็นผูใ้ห้การอบรม	ตามมาตรา	12	(2)	(ก)

	 	 ซึ่งตรงกับมาตรา	33	(1)	(ก)	ของ	พ.ร.บ.	เดิม

 	 ระดับเป็นระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย	หรือ

	 	 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง	

	 	 ตามมาตรา	12	(2)	(ข)	ซึง่ตรงกบัมาตรา	33	(1)	(ข)	ของ	พ.ร.บ.	เดมิ	และได้รวมการประกอบโรคศลิปะ

	 	 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าอยู่ในมาตรานี้

	 จากข้อมูลของส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	(กองการประกอบโรคศิลปะเดิมรวมกับ

กองการสถานพยาบาลเดิม)	พบว่า	 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมีจ�านวน	30,371	คน	 (ณ	กุมภาพันธ์	

2556)	แต่จ�านวนดงักล่าวเป็นจ�านวนของผูป้ระกอบโรคศลิปะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยกุต์

รวมกนั	และยงัคงเป็นยอดสะสมต้ังแต่	พ.ศ.	2472	ซึง่ไม่ทราบจ�านวนผูท้ีเ่สยีชวีติไปแล้วว่ามจี�านวนเท่าไรซึง่จ�าแนก

ตามประเภท	ได้ดังนี้	ตารางที่	11

ตารางที่ 11 จ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (1 คน เป็นได้หลายประเภท)

แหล่งข้อมูล :	ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,	มิถุนายน	2556	
จากรายงานการสาธารณสุขไทย	ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	2554-2556

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12 (2) (ก)/ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 33 (1) (ก)

ยอดสะสม
ในปพ.ศ. 2555 (คน)

1.	ประเภทเวชกรรมไทย	 19,645

2.	ประเภทเภสัชกรรมไทย	 26,872

3.	ประเภทผดุงครรภ์ไทย	 7,692

4.	ประเภทนวดไทย	 2,666

รวมทั้งสิ้น  56,875
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	 การผลิตก�าลังคนที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา	 12	 (2)	 (ก)	 หรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 ตามมาตรา	 33	 (1)	 (ก)	 ต้องผลิตโดยสถาบันการอบรมหรือสถาบันหรือ

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	ปจจุบันมีจ�านวน	105	แห่ง	

โดยเป็นสถาบันหรือสถานพยาบาลของภาคประชาชนจ�านวน	 26	 แห่ง	 เป็นของภาคเอกชน	 (แพทย์แผนไทย)	

จ�านวน	18	แห่ง	และเป็นของภาครัฐ	61	แห่ง	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	ปจจุบันภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดการ

อบรมการนวดไทยมากกว่าภาคประชาชนและภาคเอกชน	รวมทัง้งบประมาณจากภาครฐัจะสนบัสนนุการจัดการ

อบรมเฉพาะของหน่วยงานรัฐเป็นหลัก	 ดังนั้นในระยะยาวถ้ารัฐไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุนการจัดการ

อบรมของภาคประชาชน	การจัดการอบรมการนวดไทยของภาคประชาชนนั้นจะไม่สามารถแข่งขันกับภาครัฐได้	

และหลายสมาคมอาจต้องยกเลิกหรือยุติการด�าเนินงานต่างๆ	ที่เคยท�ามาร่วมร้อยปี

	 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการ

แพทย์แผนไทย	หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรบัรองและ

ต้องสอบผ่านความรู้ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยซ่ึงก�าลังคนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทย์แผนไทย	ตามมาตรา	33	(1)	(ข)	มีจ�านวนแน่นอนเท่าไรนั้นไม่สามารถบอกได้	เนื่องจากผู้จบการศึกษา

ประเภท	(ข)	หนึ่งคนสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยได้ถึง	4	ประเภท	

และการขึ้นทะเบียนนั้นข้ึนตามประเภทการประกอบโรคศิลปะ	 ท�าให้ไม่สามารถรู้จ�านวนที่เป็นรายบุคคลได	้

ซ่ึงแตกต่างจากการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งมีสิทธิ์สอบข้ึนทะเบียนเพียงสาขาเดียว	 ท�าให้จ�านวนคนและ

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นเท่ากัน	(ตารางที่	12)

ตารางท่ี 12 จ�านวนและประเภทการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทย (1 คน มีใบประกอบโรคศิลปะฯ
ได้มากกว่า 1 ประเภท) และแพทย์แผนไทยประยุกต์

แหล่งข้อมูล : ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,	มิถุนายน	2556	
จากรายงานการสาธารณสุขไทย	ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	2554-2556

ป พ.ศ.
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

ประยุกต์เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย รวม

2550 35 112 29 107 343 59

2551 60 65 28 71 224 25

2552 70 23 19 81 193 104

2553 95 64 34 113 306 236

2554 165 195 134 247 741 311

2555 138 219 134 187 678 423

รวม 623 678 378 806 2,485 1,158
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	 ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทย	และการแพทย์แผนไทยประยกุต์	มจี�านวน	1,158	คน	(ณ	วนัท่ี

30	 กันยายน	 2555)	 ซึ่งในจ�านวนนี้	 มีแพทย์แผนไทยประยุกต์จ�านวนหนึ่งที่สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

เภสัชกรรมไทย	 เพื่อที่จะสามารถเปดร้านขายยาแผนโบราณหรือคุมการผลิตยาแผนโบราณในโรงงานผลิตยา

แผนโบราณตามกฎหมาย

	 ในปจจบุนัมีสถาบนัการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย	ท่ีได้รบัการรับรองจากคณะกรรมการวชิาชีพสาขา

การแพทย์แผนไทย	มีจ�านวน	11	แห่งและสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์	ที่ได้รับการรับรอง

จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	มีจ�านวน	8	แห่ง

	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายบริการแพทย์แผนไทย

ให้เป็นบริการที่คู ่ขนานไปกับการแพทย์แผนปจจุบัน	 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขด้วยการใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น	ซึ่งมีการให้บริการแพทย์แผนไทย	ประกอบด้วยนวดประคบ

อบสมนุไพร	การฟนฟูสขุภาพมารดาหลงัคลอด	และยาสมนุไพร	ซ่ึงการจดับรกิารด้านการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่

อยู่ที่สถานีอนามัยหรือศูนย์บริการสาธารณสุขคือร้อยละ	91.35	ของการให้บริการยาสมุนไพรหรือร้อยละ	86.85	

ของการให้บริการนวดประคบสมุนไพรและร้อยละ	 50.41	 ของบริการฟนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดตามล�าดับ	

(ตารางที่13)

ตารางที่ 13 จ�านวนหน่วยบริการที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ป 2556

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบบริการแพทย์แผนไทย	สปสช.	

	 จากข้อมูลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปี	 2555	พบว่า	 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	1,394	คน	(ร้อยละ	10.53)	และเป็นผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย	จ�านวน	6,244	คน	(ร้อยละ	47.15)	และผู้ให้บริการที่ต�่ากว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	(ผู้ช่วยนวด)	จ�านวน	

5,606	คน	(ร้อยละ	42.33)	(แผนภาพที่	11)

ประเภทหน่วย
บริการ

นวด ประคบ สมุนไพร ฟนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ยาสมุนไพร

จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ

รพ.สต./PCU 5,250 86.85 366 50.41 9,213 91.35

รพช. 677 11.20 315 43.39 718 7.12

รพท./รพศ. 80 1.32 31 4.27 85 0.84

รัฐนอก	สธ. 17 0.28 3 0.41 28 0.28

เอกชน 21 0.35 11 1.52 41 0.41

รวม 6,045 100.00 726 100.00 10,085 100.00
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 ทิศทางแนวโน้มในอนาคต	 ในด้านก�าลังคนสุขภาพ	 ควรมีหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบตรงประสาน

ให้เกิดความสอดคล้องของนโยบายด้านอื่นๆที่ส่งผลกระทบก�าลังคนมีการวางนโยบายก�าลังคน	 มีการเปดให้

พื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน	 ผลิต	 พัฒนา	 จัดระบบจ้างงาน	 ระบบการสร้างขวัญก�าลังใจ	 มีหน่วยงานหรือ

เครือข่ายมาร่วมรับผิดชอบหลักมีระบบการสร้างการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติเป็นเครือข่าย	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระหว่างพื้นที่	 ที่ได้รับการสนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรให้สอดคล้องการต้องการ

ใช้ของพืน้ทีก่ารผลติและพฒันาก�าลงัคนทีไ่ม่ซบัซ้อน	มาทดแทนหน้าทีท่ีไ่ม่จ�าเป็นของสาขาทีม่คีวามขาดแคลนสงู

มีการดึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	ชุมชน	ท้องถิ่นเข้ามาร่วมดูแลปญหาก�าลังคนและมีการก�าหนดมาตรฐาน

ทรัพยากรในเชิงปริมาณในการให้บริการแต่ละประเภทและระดับมีบุคลากรสาธารณสุขข้ันพื้นฐานให้บริการ	

ในอัตราส่วนต่อประชากร	1	:1,250	หรืออาจปรับให้มีบุคลากรมากขึ้นตามภาระกิจที่เพิ่มขึ้น

	 ทัง้น้ีในเชงิคณุภาพของบคุลากร	ควรปลกูฝงทศันคตทิีเ่หน็คณุค่าของการดแูลสขุภาพท่ีมใิช่เพยีง	“โรค”	

ดูแลทั้งคน	 เคารพคุณค่าความมีศักดิ์ศรีของคนแต่ละคนทั้งที่เป็นประชาชน	 และเพื่อนร่วมงาน	 ให้มีทัศนะและ

แนวคดิการท�างาน	ท่ีมองประชาชนเป็นศนูย์กลาง	และเน้นการเสรมิศกัยภาพของประชาชนร่วมกบัการให้บรกิาร

แบบองค์รวม	มีมนุษยสัมพันธ์ดี	สามารถเข้ากับชุมชน	มีการติดต่อสื่อสาร	และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ประชาชน

ได้ดีสามารถประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคล	และชุมชนได้อย่างรอบด้าน	สามารถเก็บรวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล

และน�ามาใช้เพือ่การวางแผนการดแูลสขุภาพรายบคุคล	ครอบครวั	และการด�าเนนิงานสาธารณสขุในชมุชนอย่าง

เป็นระบบมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิมีความรู้พื้นฐาน

ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรค	 การรักษาปญหาสุขภาพและโรคที่

พบบ่อยในพืน้ที	่ตลอดจนมคีวามรูพ้ื้นฐานด้านอืน่ทีเ่สริมการท�างาน	เช่น	สงัคมศาสตร์		จติวทิยา	เศรษฐศาสตร์	ฯลฯ

แผนภาพที่ 11 แสดงจ�านวนผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย ป 2555

แหล่งข้อมลู :	โปรแกรมแพทย์แผนไทย	แผนงานสนบัสนนุระบบบรกิารแพทย์แผนไทย	สปสช.,	สงิหาคม	2555

รวมทั้งหมด 13,244 คน

6,244  
(17.15%)

1,304
(10.53%)

5,606  
(42.33%)

 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    ผู้ประกอบโรคศิลปะ    อื่นๆ (ผู้ช่วยนวด)
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5. ´Œานการ·�างานกับภาคÕ ªØมªนแÅะÍงค์การปกครÍงส‹Çน·ŒÍงถิ่น
	 ปจจุบันชุมชนหรือท้องถิ่นยังเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	นับตั้งแต่	สปสช.	มีการสนับสนุนงบสร้างเสริมสุข

ภาพและป้องกนัโรค	ในการจดัตัง้เป็นกองทนุหลกัประกนัสขุภาพท้องถิน่	ในปจจบุนัมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

(อบต.และเทศบาล)	เข้าร่วม	7,718	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	99.25	(แผนภาพที่	12)

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน	สปสช.

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน	สปสช.

	 จากข้อมูล	ณ	 ก.ย.	 2557	 ความครอบคลุมการมีกองทุนฯมากขึ้นตามช่วงเวลา	 แต่ท้องถิ่นยังไม่มีการ

สมทบเงินเฉลี่ยในทุกเขตพื้นที่ร้อยละ	9.6

แผนภาพที่ 12 จ�านวนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ป 2549-2557

ภาพแสดงจ�านวนกองทุนฯ เปรียบเทียบป 2549-2557

แผนภาพที ่13 สดัส่วนจ�านวนโครงการในแต่ละประเภทการใช้งบประมาณกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถ่ินป 2549 - 2557

ภาพแสดงจ�านวนโครงการ ป 2549-2557 ภาพแสดงจ�านวนเงินที่ใช้ท�าในโครงการ ป 2549-2557

**กิจกรรมรวมทั้งสิ้น	511,843	โครงการ	ใช้งบประมาณ	16,036.4	ล้านบาท	โดยท�ากิจกรรมประเภทที่	3	มากที่สุด**

อบต./เทศบาล	 เข้าร่วมกองทุนทั้งสิ้น	 7,759	 แห่ง	
จากทั้งหมด	7,776	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	99.79	และ
ยังไม่เข้าร่วมอีก	17	แห่ง
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ตารางที่ 14 สัดส่วนจ�านวนโครงการในแต่ละประเภทการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นป 2549 - 2557

	 กองทุนฯ	 ด�าเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น	 511,843	 โครงการ	 โดยใช้งบประมาณ	 16,036.4	 ล้านบาท	

โดยท�ากิจกรรมประเภทท่ี	 3	 มากที่สุด	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชน	 ชุมชนต่างๆได้ด�าเนินการสร้างเสริม

สขุภาพ	ป้องกันโรคเชงิรกุในชมุชน	โดยใช้สดัส่วนงบประมาณร้อยละใกล้เคยีงกนัระหว่างกจิกรรมและงบประมาณ

ที่ใช้	คือ	ร้อยละ	39

	 ทัง้น้ี	เป็นการด�าเนินโครงการตามกลุม่อาย	ุรวมทัง้สิน้	214,925	โครงการ**	ใช้งบประมาณ	6,715	ล้านบาท

โดยท�าโครงการ	ในกลุ่มอายุ	25-60	ปี	มากที่สุด	รองลงมาในกลุ่ม	60	ปีขึ้นไป	กลุ่ม	6-25	ปีตามล�าดับ	น่าสังเกต

ที่งบประมาณที่ใช้โครงการส�าหรับกลุ่มอายุ	 60	 ปีขึ้นไปน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับโครงการท่ีท�าในกลุ่มอายุอื่นๆ	

(650	ล้านบาท)

	 เน้ือหาการด�าเนินโครงการตามกลุ่มโรค	 รวมทั้งสิ้น	 107,598	 โครงการ**	 โดยท�าโครงการ	 ในกลุ่ม

โรคเบาหวาน/	ความดันโลหิตสูง	มากที่สุด	รองลงมาเป็นงานฟนฟู	มะเร็ง	เอดส์
 แนวโน้มในอนาคต	 ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง	 และมีความสนใจลงทุนด้านสุขภาพมากข้ึน
ทั้งที่เป็นงานเชิงรุก	และรับ	ชุมชน	ท้องถิ่น	เข้ามามีบทบาทและเป็นเจ้าของงานสุขภาพเพิ่มขึ้น

ป
กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4

โครงการ 1 ใช้เงิน 1 โครงการ 2 ใช้เงิน 2 โครงการ 3 ใช้เงิน 3 โครงการ 4 ใช้เงิน 4

2549-53 28,775 941.2 28,119 916.6 46,317 1,398.0 18,464 244.7

2554 19,558 698.5 20,235 689.3 31,294 965.4 11,259 165.7

2555 22,908 867.3 24,764 877.3 40,062 1,266.5 12,617 208.6

2556 24,589 959.1 28,176 1,000.2 44,110 1,425.8 13,107 231.1

2557 21,897 824.9 25,910 894.7 39,499 1,230.7 10,183 230.8

รวม 117,727 4,291.1 127,204 4,378.0 201,282 6,286.4 65,630 1,080.9

กิจกรรม 1	การจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์แก่เป้าหมาย	เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
กิจกรรม 2	การสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เพื่อด�าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน	
กิจกรรม 3	การสนับสนุนประชาชน	ชุมชนด�าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน		
กิจกรรม 4	การบริหารจัดการ	และพัฒนากองทุน

แหล่งข้อมูล : แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน	สปสช.
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6. สถานการณ์ กÅäก แÅะระบบสนับสนØน
	 นโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 (Service	 Plan)	 ในระยะหลังส่วนใหญ่ก�าหนดมาจาก
ภาคการเมืองมากกว่าการด�าเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีหน่วยราชการ
เป็นผู ้ร ่าง	 และมีการเน้นผลลัพธ์ที่ เกิดกับประชาชน	 แต่การพัฒนาระบบสนับสนุนไม่ชัดเจน	 อีกทั้ง
โครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบบริการปฐมภูมิไม่ชัด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีส่วนกลาง	 และผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง	
ยังมีภาพไม่ชัดว่าอยากเห็นอะไร	 ต้องมีรูปธรรมของจริงให้เห็น	 ระบบสนับสนุน	 ยังคงเป็นลักษณะแยกส่วน	
ตามเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรส่วนกลางหรือโครงการที่ก�าหนดมา	 (Vertical	 Program)	 ทั้งในด้านนโยบาย	
การจดัการ	และงบประมาณ	การพฒันาคน	ยงัไม่มกีารก�าหนด	สมรรถนะหลกัของบุคลากร	(Core	Competency)	
ที่ชัดเจนท่ีคาดหวังได้ว่าสามารถตอบสนองต่อภาระงานท่ีต้องด�าเนินการในพื้นท่ีได้	 การสนับสนุนเชิงวิชาการ
จากส่วนกลางและภายในพื้นที่ลดลงเนื่องจากงบประมาณที่ราชการส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาคลดลง	
ทศิทางนโยบายเร่ืองน้ีไม่ชดัเจนว่าเป็นบทบาทส่วนใดหรอืหน่วยงานใดเป็นหลกั	ระบบตดิตามก�ากบังานไม่ยดืหยุน่
พอที่จะให้พื้นที่สามารถท�างานได้มีอิสระทางความคิด	 ท�าให้เป็นภาระงานที่หนักของระบบรายงานที่มีมากและ
ไม่เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่	นอกจากนี้ยังมีความพยายามพัฒนาระบบคุณภาพของบริการปฐมภูมิ	โดยสร้างตัวชี้วัด
มาตรฐานคุณภาพ	 ระบบสนับสนุนงานคุณภาพในพื้นท่ี	 แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง	 เนื่องจาก
ยังมีข้อจ�ากัดในแง่แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ	 และการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพบริการ	

สถานการณ์ของกลไกขับเคลื่อนในส่วนกลาง 
	 กลไกการบรหิารจดัการส่วนกลาง	มคีวามชดัเจนลดลง	เดมิมสี�านกังานพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู	ิและ
ต่อมาปรับเป็นส�านักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ท่ีท�าหน้าท่ีประสานงานกลางในด้าน
วิชาการ	และการจัดการลงทุนในระยะแรก	แต่ต่อมาหน่วยงานนี้ได้หายไป	 เนื่องจากการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ไม่ชัดเจน	และไม่มีกรอบโครงสร้าง	อัตราก�าลังรองรับเรื่องนี้อย่างชัดเจน		
	 ปจจบุนั	มส่ีวนงานหนึง่ภายใต้	ส�านกับรหิารสาธารณสขุ	ทีท่�าหน้าท่ีประสาน	บรหิารจดัการในด้านระบบ
บริการปฐมภูมิ	 และเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ	 แต่บุคลากรยังไม่เพียงพอ	 และยังมีศักยภาพทางวิชาการได้จ�ากัด	
อีกทั้งผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	ท�าให้การบริหารจัดการในด้านนี้ไม่ต่อเนื่อง	มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	
	 ขณะเดยีวกัน	ม	ีแผน	Service	Plan	ในด้านระบบบรกิารปฐมภูมท้ัิงในส่วนกลาง	และในระดบัเขต/	จงัหวัด	
เป็นกลไกใหม่ที่มีบทบาทในเชิงการประสาน	 และขับเคลื่อนการด�าเนินงานปฐมภูมิ	 แต่มีการเปลี่ยนประธาน
ในส่วนกลางหลายครั้ง	และนโยบายแนวทางของประธานแต่ละคนแตกต่างกัน	ท�าให้การด�าเนินงานขาดทิศทาง
และไม่ต่อเน่ืองการประสานการร่วมมอืกบัอปท.	การจดัการกระจายอ�านาจ	ยงัไม่มคีวามคบืหน้าในการด�าเนนิงาน

ด้านนี้ที่ชัดเจน
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

primary care 708.20 754.08 818.69 937.56 943.53 1,024.8 1,150.7 1,206.2 1,366.4 1,378.2 1,463.7 1,463.7

hospital care 510.30 565.22 710.73 794.54 1,012.3 1,026.5 1,101.1 1,187.9 1,245.7 1,242.7 1,299.2 1,299.2

others 90.00 77.00 129.78 167.59 144.13 150.54 149.47 152.34 143.35 134.63 132.11 132.11

total 1,308.5 1,396.3 1,659.2 1,899.6 2,100.0 2,202.0 2,401.3 2,546.4 2,755.6 2,755.6 2,895.0 2,895.0

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00
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แผนภาพที่ 14 งบเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ป 2546 - 2558

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน	สปสช.

 7. สถานการณ์การ¨ั´การสนับสนØน´Œานงบประมาณ
	 การจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่

ปี	2546	-	2558	เพิ่มขึ้นตามล�าดับ

ตารางที่ 15 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ป 2550 - 2558  หนวย: ลานบาท

 ปงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

  งบสนับสนุนการพัฒนาระบบ 

งบสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
บริการปฐมภูมิ

1,094.15 1,002.04 1,099.44 502.15 779.47 433.33 339.11	 244.26

  งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ 

งบ	P4P	
ปฐมภูมิ 921.32 400.77 470.26 944.79 480 	- -	 -	 -	

งบ	On	top
(ปฐมภูมิ) 	-	 -	 -	 600 1,100 1,108.01 1,453.35 	-	 	-	

งบ	QOF	
(ปฐมภูมิ) -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1,563.26 1,798.42

งบ	PP	quality	
performance -	 -	 -	 -	 -	 		483.00	 1,635.10 1,297.42 1,302.08

รวม 921.32 400.77 470.26 1,544.79 1,580 1,591.01 3,088.45 2,860.68 3,100.50

รวมทั้งหมด 2,015.47 1,402.81 1,569.70 2,046.94 2,359.47 2,024.34 3,427.56 3,104.94 3,100.50

แหล่งข้อมูล :	แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน	สปสช.
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แผนภาพที่ 15 สัดส่วนงบสร้างเสริมสุขภาพและปองกันโรค ป 2546- 2558

แหล่งข้อมูล:	แผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	สปสช.

	 สัดส่วนงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีแนวโน้มลดลง	 และคงที่ในช่วงหลัง	
แต่จ�านวนเม็ดเงินด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
	 คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติได้เพิม่สดัส่วนงบประมาณสนบัสนนุระบบบรกิาร	ส่งเสรมิสขุ
ภาพ	และป้องกันโรค	จาก	175.00	บาทต่อประชากร	ในปีงบประมาณ	2546	เป็น	383.61	บาทต่อประชากร	ใน
ปีงบประมาณ	2557	ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง	2.19	เท่า	ในระยะเวลา	12	ปี

%PP	as	total	capitation
%PP	as	total	capitation	exclu	HC/AE/ค่าเสื่อม

%PP	as	OP	ทั่วไป	+	IP	ทั่วไป
%PP	as	total	capitation	exclu	ค่าเสื่อม

0.25%

0.20%

0.15%

0.10%

0.05%

	 งบลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง	และครุภัณฑ์	ให้แก่หน่วยบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ภายใต้

งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข	ดังตาราง		ซึ่งในช่วงหลังนี้งบลงทุนในเรื่องไทยเข้มแข็งที่ท�าให้มีการลงทุน

ทีรพ.สต	เพิ่มมากขึ้น

2556 2558 2559

ระบบ ระดับ
บริการ

รวมเงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
วงเงิน
ทั้งหมด

ระดับ
บริการ

รวมเงิน
ล้านบาท

ร้อยละ
ของ
วงเงิน
ทั้งหมด

ร้อยละ
ของระบบ
บริการ
แต่ละ
ระดับ

รวมเงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
วงเงิน
ทั้งหมด

ร้อยละ
ของระบบ
บริการ
แต่ละ
ระดับ

รวม 8,730.6 100.00 รวม 4,896.03 100.00 100.00 9,168.05 100.00 100.00

ตติยภูมิ รพศ./
รพท.

7,681.78 87.99 A 1,151.95	 23.53 42.3 	1,246.64	 					13.60	 					26.24	

        S 		919.31	 18.78   	1,159.36	 					12.65	  

ทุติยภูมิ รพช.30	
เตียง

692.71 7.93 M1รวม 		864.86	 17.66 40.27 				728.92	 							7.95	 					51.40	

        M2 		637.16	 13.01   				838.91	 							9.15	  

        F1 		197.57	 4.04   				446.89	 							4.87	  

        F2 		575.45	 11.75   	2,302.99	 					25.12	  

        F3 		129.03	 2.64   				394.30	 							4.30	  

ปฐมภูมิ ศสม 67.12 0.77 ศสม 				11.45	 0.23 10.93 					12.92	 							0.14	 					11.50	

  รพสต. 248 2.84 รพสต. 		523.80	 10.7 รพ.สต.	
76	แห่ง/
ยูนิต
ท�าฟน	
524	ชุด

	1,040.97	 					11.35	  

บริหาร สสจ./
สสอ.

41 0.47 สสจ./สสอ. 		264.84	 5.41 6.49 				996.16	 					10.87	 					10.87	

        ค่าปรับปรุง 				53.04	 1.08        

ตารางที่ 16 สรุปวงเงินของระดับบริการที่ได้รับงบประมาณ รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจ�าป พ.ศ.2556-2559
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 แนวโน้มในอนาคต	 ท้องถิ่น	 ชุมชน	 องค์กรอื่นๆ	 จะเข้ามามีส่วนในการก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพ		

ก�าหนดแนวทางด�าเนนิงาน	และเข้าร่วมการบริหารจัดการมากขึน้	งบประมาณเพือ่การสนบัสนนุปฐมภมูจิากภาครฐั

เปลี่ยนแปลง	 จากเป็นระบบพิจารณาเป็นรายการของการให้บริการและทรัพยากรที่ใช้	 (Item)	 มาเป็นรายหัว

ประชากร	 (Capitation)	 ท�าให้ระบบสามารถตอบสนองต่อปญหาในพื้นท่ีได้ดีข้ึน	 มีการรับงบประมาณตรง

จากนอกองค์กรทางการ	 เช่น	 สสส.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หรือองค์กรชุมชน	 งบสนับสนุนจากส่วนกลาง

เพื่อพัฒนาคนไม่ต่อเนื่องและยังไม่ชัดเจน	 พื้นที่ต้องแสวงหาวิธีการช่องทางเองมากขึ้น	 มีหน่วยงานก�ากับ	

สนับสนุนเพิ่มขึ้น	 ท้ังส่วนที่เป็นกระทรวงสาธารณสุข	 สปสช.เขตพื้นท่ี	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ซ่ึงมีท้ังด้านดี	 และ

จดุอ่อน	หากไม่มกีารประสาน	บรูณาการให้เป็นในทศิทางเดียวกนั	และหากมกีารสัง่การให้ด�าเนนิการอย่างรวดเรว็

ย่อมเพิ่มภาระ	และความสับสนให้กับผู้ปฏิบัติงาน

	 นอกจากน้ีมีกลไกการจ่ายเงิน/	การเงนิการคลงั	ท่ีจะช่วยในการท�างานสร้างเสรมิสขุภาพ	และป้องกนัโรค

มีการสร้างการระบบติดตามประเมินในแบบที่จะช่วยเสริมพลังให้ระบบการท�างานของหน่วยงานพื้นท่ีให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	 มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ	 สร้างความรู้จากการท�างาน	

คุณภาพที่มีความยืดหยุ่นต่อทรัพยากรและความจ�าเพาะในแต่ละบริบท	 มีการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจ/

ขวัญก�าลังใจที่เหมาะกับบริบทของบุคคล	 และพื้นที่	 และมีกลไกการจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งในเชิงบทบาท

ขององค์กร	ระหว่างส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

8. สถานการณ์´ŒานคÇามรูŒแÅะà·คâนâÅÂÕ
	 ปจจบุนั	มกีารจดัการความรูบ้ทเรยีน	ประสบการณ์การท�างานบรกิารปฐมภมูทิีด่แูลประชากรกลุม่ต่างๆ	

เพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งความรู้ในด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีในการบริการปฐมภูมิ	 แต่

ยังมีบทเรียนจ�านวนไม่มาก	 และองค์ความรู้	 ศาสตร์วิชาเพื่อการบริการปฐมภูมิยังมีน้อย	 สถาบันวิจัย	 สถาบัน

การศึกษา	 ที่ท�างานวิชาการด้านบริการปฐมภูมิยังมีจ�ากัด	 การท�าวิจัยเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิยังเป็นลักษณะ

โครงการย่อยๆ	ยงัขาดการวจิยัทีเ่ป็นระบบใหญ่ระบบสนบัสนนุเพือ่ให้มกีารวจิยัทีส่อดคล้องกบัการพฒันาบรกิาร

ปฐมภูมิยังมีน้อยหน่วยวิจัยและหน่วยสนับสนุนต่างๆ	 ยังมีความเข้าใจธรรมชาติของระบบบริการปฐมภูมิไม่มาก

การรวบรวมฐานข้อมลูความรูส้�าหรับการท�างาน	ตลอดจนเครือ่งมอืและเทคโนโลย	ีในการท�างานท่ีเกีย่วข้องกับคน/

ชุมชน	ยังมีการรวบรวมน้อย	และจ�านวนไม่มาก	

 แนวโน้มในอนาคตควรมีหน่วยประสานการวิจัย	และการจัดการองค์ความรู้	มีหน้าที่สร้างแผนงานวิจัย

หลกัการจดัการงานวจิยั	สร้างเครอืข่ายนกัวจัิยสหสาขา	ตลอดจนตดิตามประเมนิระบบสนบัสนนุให้มกีารจดัการ

เรือ่งองค์ความรู้ทีใ่นระดบัพืน้ทีไ่ด้เอง	สามารถพฒันาองค์ความรูจ้ากการท�างาน	ขยายฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การวิจัยทั้งระเบียบวิธีและแนวคิดกับต่างประเทศมากขึ้น

	 ส่วนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ควรมกีารจัดท�าฐานข้อมลูความรูท้ีจ่�าเป็น	ทีเ่ข้าถงึได้ง่ายส�าหรบัประชาชน	

และมีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการระบบบริการอย่างเหมาะสม
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9. สถานการณ์ผÅงานแÅะคØณภาพการ´�าàนินงาน
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2.45 2.41 2.37 2.42 2.55
2.75

3.12 3.06 3.07 3.07 3.12 3.17

แผนภาพที่ 16 จ�านวนและอัตราการใช้บริการผู ้ปวยนอกของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปงบประมาณ 2546-2557

แหล่งข้อมูล : รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ประจ�าปีงบประมาณ	2557
	 1)	 ข้อมูลผู้ป่วยนอก	ปี	2546-2552	จาก	0110	รง	5	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	และส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
	 	 แห่งชาติ	วิเคราะห์โดย	ส�านักแผนและประเมินผล	สปสช.
		 2)	 ฐานข้อมูลการจ่ายเงินชดเชยผู้ป่วยนอกรายบุคคลสิทธิ	 UC	 ปี	 2553	 -	 2556	 ส�านักบริหารการชดเชยค่าบริการ	 ธันวาคม	
	 	 2556,	วิเคราะห์โดย	ส�านักแผนและประเมินผล	สปสช.
	 3)	 ปี	 2557	 เป็นข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล	สิทธิ	UC	10	 เดือน	ส�านักสารสนเทศการประกัน	ณ	พฤศจิกายน	2557,
	 	 วิเคราะห์โดยส�านักแผนและประเมินผล	สปสช.

แนวโน้มการใช้บริการของประชาชน 

	 การใช้บรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	นบัเป็นจดุเริม่ต้นของการเข้าถงึบรกิารสขุภาพในภาพรวม	

จากข้อมลูการใช้บรกิารระหว่างปีงบประมาณ	2546-2557	พบว่า	จ�านวนผูป่้วยนอกของประชากรสทิธหิลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	เพิ่มขึ้นจาก	111.95	ล้านครั้ง	ในปีงบประมาณ	2546	เป็น	153.61	ล้านครั้ง	ในปีงบประมาณ	

2557	อัตราการใช้บริการ	เพิ่มขึ้นจาก	2.45	ครั้ง/	คน/	ปี	ในปีงบประมาณ	2546	เป็น	3.17	ครั้ง/	คน/	ปี	ใน

ปีงบประมาณ	2557	(แ	ผนภาพที่16)	

จ�านวนผู้ป่วยนอก อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก
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	 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้บริการ	 พบว่า	 ผู้ป่วยนอกไปใช้บริการที่สถานีอนามัยหรือศูนย์บริการ

สาธารณสุขมากที่สุด	จากร้อยละ	33.24	ในปี	2546	เป็นร้อยละ	46.49	ในปี	2557	รองลงมาคือ	โรงพยาบาล

ชุมชน	คลินิกเอกชน	ร้อยละ	32.00,	17.56	ในปี	2546	เป็นร้อยละ	35.19,	13.26	ในปี	2557	(แผนภาพที่	17)

แผนภาพที ่17 สดัส่วนการใช้บรกิารผูป้วยนอก จ�าแนกตามประเภทหน่วยบรกิาร ปงบประมาณ 2546-2557

แหล่งข้อมูล : รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ประจ�าปีงบประมาณ	2557
	 1)	 ปีงบประมาณ	2546-2548	จากการส�ารวจสวัสดิการและอนามัยครัวเรือน	ส�านักงานสถิติ
	 2)	 ข้อมูลผู้ป่วยนอก	ปี	2549-2552	จาก	0110	รง	5	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	และ	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
	 	 แห่งชาติ	วิเคราะห์โดย	ส�านักแผนและประเมินผล	สปสช.						
	 3)	 ฐานข้อมลูการจ่ายเงนิชดเชยผู้ป่วยนอกรายบคุคลสิทธ	ิUC	ปี	2553	-	2556	ส�านกับรหิารการชดเชยค่าบรกิาร	ธนัวาคม	2556		
	 	 วิเคราะห์โดย	ส�านักแผนและประเมินผล	สปสช.
	 4)	 ปี	2557	เป็นข้อมูลบรกิารผู้ป่วยนอกรายบุคคล	สิทธิ	UC		10	เดือน	ส�านักสารสนเทศการประกนั	ณ	พฤศจกิายน	2557วเิคราะห์โดย
	 	 ส�านักแผนและประเมินผล	สปสช.

		 ส�าหรับบริการผู ้ป่วยใน	 พบว่า	 เพิ่มขึ้นจาก	 4.30	 ล้านครั้ง	 ในปี	 2546	 เป็น	 5.68	 ล้านครั้ง	

ในปี	2557	อัตราการใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก	0.094	ครั้ง/	คน/	ปี	ในปี	2546	เป็น	0.117	ในปี	2557	และพบว่า	

ประชาชนเลือกใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 47.07	 รองลงมาคือ	 โรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลทั่วไป	คิดเป็นร้อยละ	40.90		
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แผนภาพที่ 18 อัตราการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อมีการใช้บริการแบบผู้ปวยนอก และผู้ปวยใน
ป 2547-2550, 2552, 2554, 2556

แหล่งข้อมูล :	รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ประจ�าปีงบประมาณ	2557				
หมายเหตุ :	ข้อมูลปีงบประมาณ	2551,	2553,	2555	ส�านักงานสถิติแห่งชาติไม่มีการส�ารวจ

	 จากผลการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการปี	 2556	 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ภาพรวมพบว่าแนวโน้ม

ของการใช้สิทธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิพิม่ขึน้	เมือ่ไปใช้บรกิารทัง้แบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน	โดยอตัราการ

ใช้สิทธิแบบผู้ป่วยในสูงกว่าแบบผู้ป่วยนอก	คือร้อยละ	85.75	และ	78.58	ตามล�าดับ	(แผนภาพที่	18)	ทั้งหมดนี้

แสดงถึงประชาชนเข้าถึงหน่วยบริการสุขภาพของรัฐเพิ่มมากขึ้น
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แผนภาพที่ 19 สัดส่วนการเลือกใช้บริการในหน่วยบริการแบบผู้ปวยนอกและผู้ปวยใน 
ของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คิดเฉพาะเมื่อมีการเลือกใช้บริการที่หน่วยบริการ) ป 2556

แหล่งข้อมูล :	รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ประจ�าปีงบประมาณ	2557
หมายเหตุ :	ปี	2556	ค�านวณอัตราการใช้สิทธิ	UC	เฉพาะผู้ป่วยที่ไปใช้บริการในหน่วยบริการครั้งสุดท้าย
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กอนยวปูผ  นใยวปผู  

ผลงานด้านบริการส่งเสริมสุขภาพและปองกันโรค

	 ผลการด�าเนนิงานการส่งเสรมิสขุภาพ	และป้องกันโรค	พบว่า	งานด้านบรกิารส่งเสรมิสขุภาพ	และป้องกนั

โรคส่วนใหญ่บรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดเป็นส่วนใหญ่	แต่ประเดน็การสร้างเสริมสขุภาพผูส้งูอาย	ุและการป้องกนั

เพื่อลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง	และหัวใจ	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน

1. บริการอนามัยมารดา

1.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ	12	
สัปดาห์1

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	60	 58.08

1.2 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์2 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	60	 55.84

1.3 อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน1 ไม่เกิน	15		 20.90

1.4 อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด					สิทธิ	UC	2 ไม่เกิน	25 26.16

1.5 อัตราทารกแรกเกิดน�้าหนักต�่ากว่า	2,500	กรัม									สิทธิ	UC	2 น้อยกว่าร้อยละ	7 10.28

1.6
 
 
 

อัตราการเสียชีวิตในรพ.ของทารกแรกเกิดสิทธิ	UC	
ที่มีน�้าหนักน้อยกว่า	2,500	กรัม	ภายใน	28	วัน	2

  

	-	น�้าหนักน้อยกว่า	1,000		กรัม น้อยกว่าร้อยละ	50 26.62

	-	น�้าหนัก	1,000	-	1,499	กรัม น้อยกว่าร้อยละ	10 10.70

	-	น�้าหนัก	1,500	-	2,499	กรัม น้อยกว่าร้อยละ	2 0.99

1.7 อัตรารับบริการของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ	15-19	ปี	สิทธิ	UC	
(อัตราต่อพันหญิงวัยรุ่นอาย	15-19	ปี)	2

 75.17

1.8 อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	สิทธิ	UC		
(อัตราต่อพันหญิงวัยรุ่นอาย	15-19	ปี)	2

ไม่เกิน	50 46.09

2. บริการอนามัยเด็ก

2.1 อัตราตายทารกต่อการเกิดมีชีพพันคน1 ไม่เกิน	15		 6.60

2.2 เด็กอายุ	9	เดือนที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์2 ไม่น้อยกว่า	80 91.80

2.3 เด็กอายุ	18	เดือนที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์2 ไม่น้อยกว่า	80 91.80

2.4 เด็กนักเรียนชั้น	ป.1	ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก5 ไม่น้อยกว่า	85 70.42

2.5 การชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงในเด็กปฐมวัย	3

การชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงในเด็กปฐมวัย	(6-12	ขวบ)	(ไม่รวม	กทม.) 5,618,022 49.24

การชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงในเด็กปฐมวัย	(6-12	ขวบ)	(ไม่รวม	กทม.) 5,618,022 49.24

2.6 อัตราตายจากโรคดหลอดเลือดหัวใจ	(อัตราต่อแสน) 1 ไม่เกิน	23 27.00

ตา รางที่ 17 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดการบริการส่งเสริมสุขภาพและปองกันโรค ปงบประมาณ 2557
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ตา รางที่ 17 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดการบริการส่งเสริมสุขภาพและปองกันโรค ปงบประมาณ 2557 (ต่อ)

แหล่งข้อมูล :	 1)	 สถิติสาธารณสุข	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	กันยายน	2557
	 	 2)	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
	 	 3)	 ผลงานการให้บรกิารส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคของหน่วยบริการปี2557	จาก	http://ppitem.nhso.go.th/PPI/	
	 	 	 ณ	ธันวาคม	2557	
	 	 4)	 รายงานสถิติโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	สถาบันมะเร็ง	จาก		http://122.155.167.188/	ณ	มกราคม	2558	
	 	 5)	 สรุปจากรายงานกองทันตสาธารณสุข	กรมอนามัย			2557	
	 	 6)	 รายงานการให้บริการฟนเทียม	ปี	2557	จากhttp://nakhonsawan.nhso.go.th/denture/denture1.php.	ประมวลผล		
	 	 	 ณ	8	มกราคม	2558

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน

3. บริการวัยท�างานและผู้สูงอายุ

3.1 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	(อัตราต่อแสน)1 ไม่เกิน	23 27.00

3.2 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง	(อัตราต่อแสน)1 ไมกิน	12 37.10

3.3 อัตราป่วยตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง		(S06.0-S06.9)	สิทธิ	UC
ที่รับไว้รักษาในหน่วยบริการ2

ลดลงจากเดิม 9.31	
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ		
0.58

3.4 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกสิทธิ	UC	ที่เป็นมะเร็งระยะ	CA	
insituเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกสิทธิ	UC	ทั้งหมดที่มารับ
บริการในหน่วย	บริการ2

ไม่น้อยกว่า	25 20.02

3.5 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี	30-60	ปี	อย่างน้อย
1	ครั้งภายใน	5	ปี4

9,495,420 82.25

3.6 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า3

							-	อายุ	30	-	59	ปี 30,069,108 31.83

							-	อายุ	60	ปีขึ้นไป 9,421,444 49.71

3.7 การตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง3

							-	อายุ	30	-	59	ปี 30,069,108 53.77

							-	อายุ	60	ปีขึ้นไป 9,421,444 48.65

3.8 การให้บริการฟนเทียมผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป6 45,462 76.90

3.9 บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	2 3,000,000 88.37



สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2547 – 2558  48

แผนภาพที่ 20 : อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ปวยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ปวยนอก (Ambulatory 
Care Sensitivity Condition: ACSC) สิทธิ UC ปงบประมาณ 2548- 2557

แหล่งข้อมูล :	 รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ประจ�าปีงบประมาณ,2557	
วิเคราะห์โดย :	ส�านักสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สปสช.

ผลลัพธ์ ACSC
	 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก	 (Ambulatory	

Care	 Sensitivity	 Condition:	 ACSC)	 ซึ่งเป็นเคร่ืองสะท้อน	 และเช่ือมโยงให้เห็นตั้งแต่ผลงานบริการไปจนถึง

ประสิทธิภาพคุณภาพของบริการ	 ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยนอกท่ีต้องการควบคุมอาการของโรคเรื้อรัง

ให้อยูใ่นระดบัทีด่	ีไม่มภีาวะแทรกซ้อนหรือการก�าเรบิของอาการจนต้องนอนรกัษาในโรงพยาบาล	เช่น	โรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง	โรคหืด	โรคปอดอุดกั้น	โรคลมชัก	และโรคหัวใจล้มเหลวน�้าท่วมปอด	เป็นต้น

	 จากการวเิคราะห์ข้อมลูผูป่้วยในสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิตัง้แต่	2548	–	2556	พบว่า	ในภาพรวม

อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	 ต่อแสนประชากรสิทธิ	 UC	 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก	

(ACSC)	ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก	แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ	จากปีงบประมาณ	2548	และเริ่มมีแนวโน้มลดลง

ในปีงบประมาณ	2552	ยกเว้นในกลุ่มโรคเบาหวานที่มีอัตรารับไว้ในโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มตลอด	แสดงถึง

ปญหาที่ต้องการการควบคุมอาการของโรคให้ดีขึ้นในการรักษาแบบผู้ป่วยนอก	(แผนภาพที่	20)
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 ลาบายพงรโนใาษกัรวไบัรราการตัอ (Admission rate)  ยุาอ นาวหกาจนอซกรทแะวาภีม่ีทอืรหนาวหาบเครโยวด 15 น้ึขป ไป 
 ลาบายพงรโนใาษกัรวไบัรราการตัอ (Admission rate) ตหิลโนัดมาวคงอขนอซกรทแะวาภีมี่ทอืรหงสูตหิลโนัดมาวคครโยวด  ยุาอ งสู 15 ปไน้ึขป  
 ลาบายพงรโนใาษกัรวไบัรราการตัอ (Admission rate)  ยุาอ ดหืครโยวด 15  ปไน้ึขป
 ลาบายพงรโนใาษกัรวไบัรราการตัอ (Admission rate) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุ 15 ปขึ้นไปครโยวด   
 ลาบายพงรโนใาษกัรวไบัรราการตัอ (Admission rate) ลมชัก อายุ 15 ปขึ้นไปครโยวด   
 ลาบายพงรโนใาษกัรวไบัรราการตัอ (Admission rate) หัวใจลมเหลว ที่มีภาวะนํ้าทวมปอดครโยวด   
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	 โดยสรุป	ข้อมูลส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพบริการของโรคเรื้อรังยังไม่ดีขึ้น	จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา

งานบริการปฐมภูมิในด้านนี้มากขึ้น




