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การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูเิพือ่การเขาถงึบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพของประชาชน 
 

ความสำคัญของระบบบริการปฐมภูม ิ
 ๑. ระบบบริการปฐมภูมิเปนบริการสุขภาพดานแรกที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด เปนกลไกสำคัญในการ

ทำใหประชาชาชนเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง ชวยทำใหระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ

และมีผลลัพธสุขภาพที่ดี ดวยคาใชจายไมสูงเกินไป๑ ระบบบริการปฐมภูมิถือเปนกลไกและยุทธศาสตรสำคัญในการ

สรางความเปนธรรมดานสุขภาพและปฏิรูประบบสุขภาพ๒ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกมารวม 

๓๐ ป ตัง้แตป ค.ศ. ๑๙๗๘  หลกัฐานเชงิประจกัษจากนานาประเทศและในประเทศไทยสนับสนุนวา ระบบบริการ

ปฐมภูมิมีบทบาทสำคัญในการสรางความเปนธรรมดานสุขภาพและการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข๓     

 ๒. ระบบบริการปฐมภูมิถือเปนแกนหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศมิใชบรกิารทีจ่ดัเฉพาะ

สำหรับประชากรกลุมใดกลุมหนึ่งหรือเพื่อคนยากจน นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เหมาะสมและสอดคลองกบับรบิทสงัคมและปญหาสขุภาพทีเ่ปล่ียนแปลงไป จากโรคติดตอเฉียบพลันเปนโรคไมติดตอ

เรื้อรังที่อาจมีหรือไมมีภาวะทุพพลภาพรวมดวย ซึ่งการเจ็บปวยเหลานี้ตองการการดูแลที่บูรณาการและตอเนื่อง  

โดยที่ระบบบรกิารปฐมภมูสิามารถใหบรกิารในลกัษณะดงักลาวไดดกีวาบรกิารของโรงพยาบาล รวมถึงการใหบริการ

เชิงรุกเขาถึงกลุมเปาหมาย ขณะเดียวกันปญหาโรคเรื้อรังไดเพิ่มอุปสงคตอบริการสาธารณสุขมากข้ึนจนเกินกวาที่

โรงพยาบาลจะรองรับได 

 ๓. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๖ ขอ ๔๔ ไดกำหนดเปาหมายของระบบ

บริการสาธารณสุข เพื่อให “ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิไดรับการยอมรับ มีศักดิ์ศรี ไดรับความไววางใจและ

เปนที่พึ่งหลักจากประชาชน และเช่ือมโยงกับระบบบริการสาธารณสุขระดับอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปน

ระบบบริการที่มุงสนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นมีความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพและพึ่งตนเองไดดาน

สุขภาพมากขึ้น”  
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๔ สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
๕ กระทรวงสาธารณสุข สุวิทย วิบุลผลประเสริฐและคณะ(บรรณาธิการ) (๒๕๕๐) Thailand Health Profile 2005-2007 
๖ สุพตัรา ศรวีณชิชากร และคณะ  (๒๕๕๒) รายงานสถานการณระบบบรกิารปฐมภมูใินสังกดักระทรวงสาธารณสขุ (เอกสารอดัสำเนา) 
๗ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ (๒๕๕๒) รายงานสถานการณการคลังของหนวยบริการปฐมภูมิ (เอกสารอัดสำเนา)  

 

 

สถานการณระบบบริการปฐมภูมิปจจุบัน 
 ๔. หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึงหนวยบริการที่ใหบริการดานแรกแบบผสมผสานท้ังดานการ

รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค รวมทั้งการฟนฟูสมรรถภาพแกประชาชน

ทั้งที่เปนบริการในสถานพยาบาล และบรกิารเชงิรกุทีบ่านและในชมุชน มบีทบาทรับผิดชอบดแูลประชากรในขอบเขต

พื้นที่หรือประชากรที่ลงทะเบียนกับหนวยบริการอยางชัดเจนตอเนื่อง 

 ๕. หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย ไดแก สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชน 

หนวยบริการปฐมภูมิที่สังกัดโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล คลินิกเอกชนหรือคลินิกชุมชน

อบอุน ท่ีมีการขยายบริการดานการสงเสริมสุขภาพ โดยชื่อที่เรียกมีความแตกตางกันตามสังกัดของหนวยงาน ทั้งน้ี

กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนภายใตระบบหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนามากที่สุด (รอยละ ๙๘) และดแูลรับผิดชอบประชาชนในระบบประกันสุขภาพสวนใหญของ

ประเทศ (รอยละ ๙๑)๔  

 ๖. หนวยบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสขุทีท่ำหนาทีเ่ปนหนวยบรกิารปฐมภมูหิลกั คือ สถานีอนามัย 

ซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีการจัดตั้งและเพิ่มจำนวนสถานีอนามัยซึ่งอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด มาโดยตลอดในชวงเวลาเกือบ ๓๐ ปที่ผานมา ปจจุบันมีสถานีอนามัยใหบริการในทุกตำบลทั่ว

ประเทศ และบางตำบลมีมากกวา ๑ แหง โดยมีจำนวนรวมทั้งหมด ๙,๗๖๒ แหง๕ อยางไรก็ตาม การเพิ่มจำนวน

ของสถานีอนามัยในระยะหลังป ๒๕๔๔ นอยลงมาก รวมทั้งบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ไมมากนัก ในขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น สงผลใหสัดสวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยตอประชากร

ลดลง ทั้งน้ี ในชวงทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัยระหวางป ๒๕๓๕-๒๕๔๔ สวนใหญรัฐบาลโดยกระทรวง

สาธารณสุข เนนการลงทุนเพิ่มเติมในดานโครงสราง สถานท่ี และอุปกรณ แตมีการพัฒนาในดานกำลังคนคอนขาง

นอย ไมสอดคลองกับการพัฒนาดานโครงสราง 

 ๗. ในระยะท่ีเริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา หนวยบริการปฐมภูมิถูกกำหนดใหเปนหนวยบริการ

ประจำและไดรับความสำคญัมากขึ้น มีการพัฒนาในลักษณะหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ภาคเอกชนและหนวยงาน

อื่น ๆ นอกจากกระทรวงสาธารณสุขเขามามีสวนรวมตอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น แตก็ยังเปนเพียง

ระยะเริ่มตนที่ดำเนินการไดไมเต็มที่ เนื่องจากหนวยบริการปฐมภูมิมีตนทุนดานบุคลากร และองคความรูที่จำกัด  

ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาที่ตอเนื่องและยาวนานอยางเพียงพอ 

 ๘. งบประมาณเพ่ือการดำเนินการของหนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญเปนงบประมาณท่ีไดรับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประมาณรอยละ ๗๖ ของงบดำเนินการทั้งหมด เปนงบประมาณตรงจากกระทรวง

สาธารณสุขเพียงรอยละ ๖.๕๖,๗ โดยเงินงบประมาณแผนดินที่รับมาเพื่อเปนเงินเดือนคิดเปนรอยละ ๖๙ ของ

งบประมาณท่ีไดรับทั้งหมด งบประมาณของหนวยบริการปฐมภูมิที่ไดรับจัดสรรจาก สปสช. เปนงบประมาณเพ่ือ

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รวมท้ังการดูแลผูปวยนอก ผานเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิซึ่งมีโรงพยาบาล

เปนผูดูแลหลัก และการบริหารจัดการนี้มีความแตกตางระหวางพื้นที่คอนขางมาก โดยหนวยบริการปฐมภูมิขาด
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การมีสวนรวมและไมมีบทบาทที่ชัดเจนในการจัดการงบประมาณ ทำใหขาดความคลองตัวในการวางแผนการ

ดำเนินงานระยะยาว อีกทัง้งบประมาณทีจ่ดัสรรไปถงึหนวยบรกิารปฐมภมูมิจีำนวนคอนขางนอยคือเฉล่ียปละ ๑๕๐ 

บาทตอหวัประชากร (ไมรวมเงินเดือน)๘   

 ๙. บุคลากรเพื่อการใหบริการของหนวยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวโนมการเพิ่มขึ้น

นอยมาก โดยเฉลี่ยมี ๒.๘ คนตอแหง (รายงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ประมาณครึ่ง

หนึ่งของหนวยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (เจาหนาที่สาธารณสุข ๑ คน ตอประชากร ๑,๒๕๐ 

คน) มีพยาบาลวิชาชีพรวมปฏิบัติงานประมาณครึ่งหนึ่ง  และมีแพทยรวมใหบริการเพียงรอยละ  ๒ ในขณะที่ภาระ

งานบริการของหนวยบริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรและความตองการ

บริการสุขภาพโดยเฉพาะการสงตอผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูระดับสถานีอนามัยและ

สถานบริการปฐมภูมเิพื่อการดูแลตอเนื่อง ขณะเดียวกนันโยบายหลักประกันสขุภาพถวนหนามผีลใหอุปสงคตอบริการ

เพิ่มขึ้นมาก ทำใหเพิ่มภาระงานดานการรักษาพยาบาลของหนวยบริการปฐมภูมิ และอาจมีผลกระทบดานลบของ

การจัดบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและบริการเชิงรุกของหนวยบริการเอง นอกจากนี้การเติบโตและการขยาย

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการกำหนดตำแหนงสายงานดานสาธารณสุขที่มีความกาวหนามากกวา

เมื่อเทียบกับกระทรวงสาธารณสุข สงผลใหบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยบริการ

ปฐมภูมิจำนวนไมนอยขอยายไปสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึง่จะสงผลใหปญหาการขาดแคลนบคุลากรมคีวาม

รนุแรงยิง่ขึน้๙  

 ๑๐. การใชบริการผูปวยนอกในหนวยบริการภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ระดับโรงพยาบาลชุมชน

และสถานีอนามัยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นและพบวาตั้งแตป ๒๕๔๖ สัดสวนการใชบริการผูปวยนอกที่ระดับสถานี

อนามัยเพ่ิมมากขึ้นเปนรอยละ ๔๘ ของจำนวนผูปวยนอกที่รับบริการทั้งหมด แตตอมาสัดสวนการใชบริการผูปวย

นอกที่สถานีอนามยัลดลงเลก็นอย เมือ่เทยีบสดัสวนของผูรบับรกิารผูปวยนอกระหวางโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และ สถานีอนามัยในป ๒๕๔๙ เทากับ ๒๐.๑, ๓๘.๘ และ ๔๑.๑ ตามลำดับ๑๐ อยางไร

ก็ตามประชาชนโดยสวนใหญยังใหความนิยมในการใชบริการผูปวยนอกที่สถานีอนามัยมากกวาโรง พยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ดังจะเห็นไดจากสัดสวนการใชบริการผูปวยนอกที่สถานีอนามัยซึ่งสูงมากกวา ในขณะ

เดียวกัน การเพิ่มขึ้นของจำนวนผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล กอใหเกิดผลกระทบกับคุณภาพการใหบริการ

ของโรงพยาบาลและมีแนวโนมการฟองรองขัดแยงในการรับบริการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผูปวยโรคเรื้อรังซึ่งมีจำนวน

เพิ่มมากขึ้น ทำใหการบริการเพียงเฉพาะท่ีโรงพยาบาลไมเพียงพอสำหรับผูเปนโรคเร้ือรังที่ตองการการดูแลอยาง

ตอเนื่อง ใกลชิดและมีคุณภาพได หากไมมีหนวยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพกระจายอยูในพื้นที่อยางเพียงพอ และมี

ระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ  

 ๑๑. การพฒันาระบบบริการตตยิภมูชิัน้สงู (Excellence center) ท่ีผานมา เนนการพฒันาท่ีหนวยบริการ

ตติยภูมิชั้นสูงที่กระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญเปนหลัก ทำใหเกิดปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ

๘ พินิจ ฟาอำนวยผล (๒๕๕๑) การจัดสรรเงินและสถานการณการเงินสถานบริการระดับปฐมภูมิ (สถานีอนามัย) ภายใตการสราง

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (เอกสารอัดสำเนา) 
๙ นงลักษณ พะไกยะ เอกชัย ดานชาญชัย ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ พูนทรัพย โพนสิงห (๒๕๕๐) รายงานการวิจัยการดำรงอยูอยาง

พึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (เอกสารอัดสำเนา)  
๑๐ กระทรวงสาธารณสุข สุวิทย วิบุลผลประเสริฐและคณะ(บรรณาธิการ) (๒๕๕๒) Thailand Health Profile 2005-2007 
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๑๑ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วีระศักดิ์ พุทธาศรี เพ็ญแข ลาภยิ่ง และ แพร จิตตินันท (๒๕๕๑) รายงานผลการประเมินการพัฒนา

ระบบบรกิารตตยิภมูชิัน้สงู ภายใตระบบหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา นนทบรุ ีสำนกังานวิจยัเพือ่การพฒันาหลักประกนัสุขภาพไทย  

ของผูปวย ขณะเดียวกันประสิทธิผลของการลดอัตราการปวยตายดวยโรคสำคัญ เชน อัตราตายจากโรคมะเร็งมิได

ลดลงจากการที่ผูปวยมีภาวะลุกลามของโรคแลว เนื่องจากมิไดพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอยางเปนระบบและ

ครบวงจร รวมทั้งระบบการคัดกรองโรคและการสงตอซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไมไดรับ

การพัฒนารวมดวยในโครงการดังกลาว๑๑ 

 ๑๒. พระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดระบุใหมีการถายโอนภารกิจดาน

สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดทดลองถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไปเพียงจำนวน ๒๖ แหง และยังไมมีการกำหนดแนวทางเพื่อตอบสนองตอเรื่องนี้อยางชัดเจน 

แมวาจะมกีารประเมนิโดยเบ้ืองตนวา การถายโอนสถานีอนามัยใหกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไมมีผลกระทบ

ในเชิงลบตอการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยและสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  

 ๑๓. แมวาไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และภาคีอื่นที่

เกี่ยวของ มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการบริหารยุทธศาสตร ซึ่ง สปสช. ไดนำกรอบยุทธศาสตรนี้ไป

ประกอบในการจัดทำแผนงาน แตการดำเนินงานในสวนของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดความชัดเจน เนื่องจากยัง

ไมมีแผนงบประมาณท่ีรองรับแผนยุทธศาสตรฯนี้ และแผนนี้ยังมิไดผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อรับรอง

กรอบงบประมาณในการดำเนินการที่ตอเนื่อง   

 ๑๔. สปสช. ไดมกีารจัดงบประมาณการลงทนุทีส่นบัสนนุการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูมิาตัง้แตป ๒๕๔๙ 

ปละประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท แตการใชเงินงบประมาณนี้ก็มีขอจำกัดที่ถูกระบุใหลงทุนในดานที่เปนโครงสราง

อาคารสถานที่และครุภัณฑอุปกรณ ไมสามารถนำไปลงทุนทางดานกำลังคนอยางเต็มที่ทั้งที่เปนสวนขาดที่สำคัญ

ของหนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญ และ สปสช. เองก็ถูกกำหนดใหมีบทบาทในการพัฒนาหนวยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาไดจำกัด ทัง้ทีป่ระเทศไทยยงัไมมหีนวยบรกิารปฐมภมูทิีเ่ปนทางเลือกของการจัดบริการ

ที่เพียงพอนอกจากน้ีแมวารัฐบาลที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีความพยายามทุมเทงบประมาณจำนวนมาก

ถึงกวา ๘ หมื่นลานบาท เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยภายใต “แผนปฏิบัติการไทยเขม

แข็ง ๒๕๕๕” แตงบประมาณสวนใหญยังเปนไปเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อระบบ

บริการสาธารณสุขระดบัทตุยิภมูแิละตตยิภมูมิากกวา โดยมงีบประมาณสำหรบัการพฒันาศักยภาพและผลติบคุลากร

เพียงประมาณ ๑,๐๙๐ ลานบาท ทั้งนี้งบประมาณดังกลาวยังคอนขางขาดความยืดหยุนในการบริหารจัดการให

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และเปนระบบราชการท่ีไมคลองตัว  

 

ประเด็นปญหา  
 ๑๕. การบริหารหนวยบริการปฐมภูมิยังไมเปนเอกภาพ และการมีสวนรวมมีของหนวยงานที่เกี่ยวของมี

ขอจำกัด 

      ๑๕.๑ หนวยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาสวนใหญ อยูภายใตสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข แตงบประมาณเพื่อการดำเนินงานสวนใหญเปนงบประมาณจาก สปสช. ท่ีจัดสรรผานเครือขายบริการ
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ปฐมภูมิที่เปนโรงพยาบาล และแผนการกระจายอำนาจกำหนดใหมีการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย ใหไปอยูภาย

ใตการบริหารขององคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ตางมีผลกระทบตอหนวยบริการปฐมภูมิในอนาคต 

เนื่องจากขาดการประสานแผนท่ีเกี่ยวของเพื่อการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิที่เปนเอกภาพ 

     ๑๕.๒ การสนับสนุนการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ในดานงบประมาณเพื่อการจัด

บริการและการลงทุนตั้งแตป ๒๕๔๙ ยังขาดการประสานและการบริหารจัดการโดยเครือขายหนวยบริการในระดับ

จังหวัดและอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  

 ๑๖. งบประมาณเพื่อการดำเนินงานในหนวยบริการปฐมภูมิยังไมเทาเทียม ไมเพียงพอและไมคลองตัว  

       ๑๖.๑ การลงทุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิไมตอเนื่อง และไมเปนเอกภาพ  

       ๑๖.๒ การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณเพ่ือพัฒนาบริการปฐมภูมินอยกวางบประมาณท่ีสนับสนุนการจัด

บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยเฉพาะงบเหมาจายรายหัวสำหรับบริการผูปวยใน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มสูงสุด

เฉลี่ยประมาณรอยละ ๒๕ ตอประหวางป ๒๕๔๖–๒๕๕๑ ในขณะที่อัตราเหมาจายสำหรับบริการผูปวยนอกและ

บริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓ และรอยละ ๘ ตอปตามลำดับ นอกจากนี้ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริการปฐมภูมิที่ไมชัดเจน โดยรวมไปกับการจัดบริการของโรงพยาบาล ทำให

เกิดความแตกตางกันระหวางพื้นที่ ขึ้นอยูกับการจัดการของเครือขายบริการปฐมภูมิแตละแหง 

       ๑๖.๓ มีการจัดทำแผนยทุธศาสตรความรวมมอืพฒันาระบบบริการปฐมภมูริะยะ ๕ ปแตแผนยุทธศาสตร

ดังกลาวยังไมไดผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบ

ดำเนินการตามแผน  

      ๑๖.๔ งบประมาณตาม “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕” ยังเปนไปเพ่ือการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อระบบบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมากกวา โดยมีงบประมาณ

สำหรับการพัฒนาศักยภาพและผลิตบุคลากรเพียงประมาณ รอยละ ๑ ของงบประมาณทั้งหมด  ทั้งนี้งบประมาณ

ดังกลาวยังคอนขางขาดความยืดหยุนในการบริหารจัดการใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ เปนระบบราชการที่ขาด

ความคลองตัว และขาดความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรสำหรับระบบบริการปฐมภูมิ 

 ๑๗. บุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมิมีความขาดแคลนท่ีเรื้อรัง  

       ๑๗.๑ บุคลากรเพื่อระบบบริการปฐมภูมิยังมีไมเพียงพอ ทั้งในดานจำนวนของบคุลากรพ้ืนฐาน และ

ประเภทของบุคลากรเฉพาะบางประเภทที่มีสอดคลองกับแนวโนมของปญหา เชน กลุมที่ทำหนาที่ในการสงเสริม

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของประชาชน (health educator) และกลุมทีด่แูลสขุภาพของชมุชน (community 

and population health) ยังมีความขาดแคลน  

      ๑๗.๒ ปญหาสำคัญที่ทำใหบุคลากรไมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก นโยบายและแนวทางการจัดสรรบุคลากร

ไปปฏิบัติงานที่หนวยบริการปฐมภูมิไมชัดเจน รวมทั้งไมมีตำแหนงขาราชการสำหรับบรรจุเจาหนาที่ที่จบใหม และ

ไมมีทางเลือกแนวทางในการจางงานแบบใหมที่จูงใจใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการประเภทนี้อยางตอเนื่อง 

       ๑๗.๓ ปญหาการขาดความกาวหนาในสายงาน เน่ืองจากบุคลากรสวนใหญทีป่ฏิบตังิานจบจากหลักสูตร 

๒ ปที่ผลิตโดยกระทรวงสาธารณสุข เชน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทันตาภิบาล เปนตน  ซึ่งบุคลากรเหลานี้มี

ขอจำกัดในความกาวหนาในสายอาชพี สงผลใหบคุลากรจำนวนมากปรบัเปลีย่นไปยงัสายงานท่ีมคีวามเตบิโตมากกวา 

โดยเฉพาะสายงานที่มีกรอบอัตราตำแหนงอยูในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๔๓

 ๑๘. รูปแบบการจัดการบริการยังจำกัด ตอบสนองตอความตองการของพื้นที่ไมเต็มที่  

     ๑๘.๑ มีการพัฒนารปูแบบและยกระดบัคณุภาพการจดับรกิารปฐมภมูใินลกัษณะที่หลากหลายมากข้ึน

ทั้งที่เปนศูนยสุขภาพชุมชนในเขตชนบท ศูนยแพทยชุมชนในเขตเมือง เครือขายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิใน

ระดับอำเภอ การพัฒนาศูนยบรกิารสาธารณสุขในเขตเทศบาล รวมทัง้คลินกิชุมชนอบอุนทีด่ำเนนิการโดยภาคเอกชน 

รวมทั้งการพัฒนานวตกรรมของกระบวนการดำเนินงานบริการปฐมภูมิ แตการสนับสนุนโดย สปสช.และกระทรวง

สาธารณสุขยังขาดความตอเนื่องและเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนบอย  ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขยังคงเนนการ

พัฒนาตามโครงการ และดำเนินการเหมือนกันทั่วประเทศ 

     ๑๘.๒ มีการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของสถานีอนามัย 

โดยรัฐบาล แตการดำเนินงานยังเนนไปท่ีการพัฒนาสวนที่เปนโครงสรางและส่ิงกอสรางอยางรวดเร็ว แตแผนการ

พัฒนาในดานกำลังคน และการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิในระดับตำบลยังขาดความชัดเจน   

     ๑๘.๓ การจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุก ที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ยังไมสามารถ

ทำใหเปนรูปธรรมท่ีมีประสิทธิผลชัดเจน การมุงใชนโยบายประชานิยมซึ่งเนนการใหบริการสาธารณสุข ทำให

ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง หวังพึ่งพาแตระบบประกันสุขภาพท่ีรัฐเปนผูใหบริการ  

ดังนั้น การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข จำเปนตองเพิ่มขีดความสามารถในดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  

     ๑๘.๔ ประชาชนยังไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดเทาเทียมกันโดยเฉพาะกลุมคนไรรัฐไรสัญชาติ

และประชาชนชายขอบ  

 ๑๙. การมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน และภาคสวนตางๆ ยังนอย  

       ๑๙.๑ การจัดการเพื่อการมีสวนรวมของทองถ่ิน ชุมชน ในการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิยังมี

ความไมชดัเจนท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ   

 ๒๐. จากธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิระยะ ๕ ป แผนยุทธศาสตรทศวรรษกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ และการระดม

สมองรวมกับภาคี หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชน และผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีขอสรุป

หลักการเพ่ือการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ดังนี้   

 รัฐควรจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิซึ่งเปนบริการดานแรกที่ใหบริการอยางมีคุณภาพทั้งดานการรักษา

พยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ โดยที่ประชาชนทุกคนทุกกลุมอายุใหการ

ยอมรบัและไววางใจในการเปนทีพ่ึง่หลกัของประชาชน สามารถเขาถงึบรกิารไดงาย เปนบรกิารทีม่คีณุภาพ สามารถ

ดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบแบบผสมผสาน ตอเนื่องรวมทั้งเปนบริการเชิงรุก และสนับสนุนใหประชาชนและ

ชุมชนดูแลสขุภาพตนเองได รวมทัง้เปนบรกิารถึงบานและชุมชนในกรณทีีป่ระชาชนมาใชบรกิารทีส่ถานพยาบาลไมได 

และมรีะบบสงตอทีม่ปีระสทิธิภาพในกรณทีีห่นวยบรกิารปฐมภมูไิมสามารถดแูลเองได เพือ่ใหประชาชนไดรบับริการ

ที่มีคุณภาพอยางเหมาะสม โดยหนวยบรกิารปฐมภูมคิวรมลีกัษณะและรูปแบบทีแ่ตกตางกนัได แตจะตองสอดคลอง

กับบริบทพ้ืนที่ และความตองการของประชาชน 

  

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร  สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๔ 

 

 


