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ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับมาตรฐานการพัฒนา 
 

นันทนิารี คงยืน* 

 

บทคัดยอ 

                บทความวิชาการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพรรณนาถึงการจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศ

ไทยท่ีมีความครอบคลุมท้ังการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู  

รวมทั้งวิเคราะหปญหาการไมเลอืกใชหนวยสถานบรกิารปฐมภมูิใกลบาน  แตเลือกใชบริการโรงพยาบาล

ทุติยภูมิหรือตติยภูมิท่ีมีชื่อเสียง แมจะเจ็บปวยดวยโรคทั่วไป ไมรุนแรง ทําใหเกิดปญหาผูใชบริการมี

จํานวนมากในโรงพยาบาล นํามาซึ่งปญหาความไมพอเพียงของบุคลากรแพทย ตอจํานวนผูปวยที่มารับ

บริการ และปญหาการรองเรียนเมื่อไมไดรับบริการรักษาพยาบาล อีกทั้งระบบบริการสุขภาพปจจุบัน

เปนระบบตั้งรับโดยวัตถุประสงคเพ่ือการซอมสุขภาพ การสรางสุขภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

และสังคมท้ังหมดยังไมเขมแข็ง ตองดําเนินการเชิงรุกสูกลุมเปาหมายในระดับชุมชนใหมากขึ้น เพ่ือสราง

ความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชนใหสามารถปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ดูแลสุขภาพ อีกทั้ง

เพ่ิมจํานวนและศักยภาพของบุคลากร ในหนวยปฐมภูมิ เพ่ือเพิ่มความนาเชื่อถือ และความไววางใจใน

การเลือกใชบริการ ใหสอดรับกับวัตถุประสงคของการการจัดระบบสุขภาพตอไป 
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Primary care service system with development standards 
 

Nantinaree Khongyuen* 

 

Abstract 

                This article aims to describe health care system in Thailand that covers 

both health promotion, disease prevention, medical treatment, and rehabilitation, as 

well as analyzing the problem of not using primary care units near home, but choosing 

a secondary or tertiary hospital with a reputation for common or general sickness. This 

caused a problem of too many patients in the hospital, which led to not enough 

medical personnel’s attention for medical care services.  Moreover, present health 

system is currently being set up for the purpose of health care, rather than health 

promotion.  Reorientation of health care system should have community participation.  

Strengthening community to be proactive by having health promotion program, 

diseases prevention activities, and monitoring risky health behaviours by community 

members should be the objectives/goals.  Primary health care units should have 

standard development for complete service system by capacity building of staffs and 

strengthening trust of community members for primary care services.   

 

Keywords: health services, primary care, developmental standards 
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บทนํา 

ประเทศไทยในปจจุบันประชาชนทุกคนเขาถึงการจัดบริการสาธารณสุข ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติไววา รัฐตองจัดและสงเสริมการ

สาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง โครงสราง

ระบบสุขภาพปจจุบันมีองคประกอบที่สําคัญ ประกอบดวยบริการปฐมภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการ

ตติยภูมิ บริการระดับศูนยการแพทยเฉพาะทางและระบบสงตอ โดยที่ผูรับผิดชอบหลักของการ

จัดระบบบริการสุขภาพ คือกระทรวงสาธารณสุข โดยจุดประสงคหลักคือ มุงหวังใหบริการแตละ

ระดับมีหนาที่แตกตางกัน และเชื่อมตอกันดวยระบบสงตอ (Referral System)  แตปจจุบัน

ประชาชนสวนใหญ นิยมใชบริการโรงพยาบาลใหญมากข้ึน อาทิเชน รามาธิบดี ศิริราช และ

จุฬาลงกรณ แมวาศูนยบริการสุขภาพปฐมภูมิของผูปวยจะอยูตางจังหวัด ผูปวยบางรายยอม

จายเงินเอง ไมใชสิทธิประกันสุขภาพ หรือประกันสังคมของตน ทําใหเกิดการลนของคนไขใน

ระบบในโรงพยาบาลใหญ จํานวนแพทยที่มีไมสามารถที่จะรองรบัผูปวยได ในแตละวัน  

ตัวอยางจากสถิติของผูปวยนอก โรงพยาบาลศริิราชในป พ.ศ. 2557 มีจํานวนผูเขารับ

บริการผูปวยนอกเดือนมกราคม จํานวน 11,164 คน และไดรับการตรวจ 6,357 คนและที่ไมได

รับการตรวจถึง 4,807 คนสวนในเดือนกุมภาพันธ มีจํานวนผูเขารับบริการ 10,972 คน ไดรับการ

ตรวจ 6,147 คนและที่ไมไดรับการตรวจ 4,825 คน ในเดือนมีนาคมมีผูเขารับบริการ 13,156 คน 

ไดรับการตรวจ 7,241 คนและที่ไมไดรับการตรวจ 5,915 คน เดือนเมษายน มีผูมาใชบริการ 

12,006 คน ไดรับการตรวจ 6,308 คนและที่ไมไดรับการตรวจ 5,698 คน จากตัวอยางดังกลาว 

เห็นไดวา มีผูรับบริการหลายคนที่ไมไดรับการตรวจ เนื่องจากจํานวนแพทยไมเพียงพอกับจํานวน

ผูปวย บทความนี้จะนําเสนอรายละเอียดของการจัดระบบบริการสุขภาพโดยเนนที่บริการปฐมภูมิ 

รวมทั้งรายละเอียดมาตรฐานของระบบบริการ การวิเคราะหถึงสาเหตุและแนวทางการแกไข และ

ขอเสนอแนะนํา 

ระบบบริการสุขภาพคือ ระบบและการจัดการทั้งมวลทีส่งผลกระทบตอสุขภาพ เปน

ระบบที่ซอนทับกับเร่ืองของชีวิตและสังคม เปนระบบที่เก่ียวของกับทุกคน และทุกคนมีสวนเปน

เจาของรวมกัน อาจหมายถึงสุขภาวะทางกาย ทางใจ ทางสงัคมและทางปญญา (พระราชบัญญติั

สุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2550) การจัดบริการเปนสวนหนึง่ของระบบบริการสุขภาพ ในปจจุบันการ

จัดบริการสุขภาพของไทย กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดบรกิารสาธารณสุข แบงตามระดับการ

ใหบริการ (Level of Care) มี 5 ระดับคือ (อุทัยวรรณ สุกิมานลิ, 2557) 
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1.  การดูสุขภาพดวยตนเองในระดับครอบครัว (Self Care Level)  

การดูสุขภาพดวยตนเองในระดับครอบครัว หมายถึง การพัฒนาศักยภาพให

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจเลือกปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวของกับ

สุขภาพอนามัยตนเองได  ไดแก การใหบริการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งการดูแลสุขภาพดวยตนเองของ

ประชาชนนับเปนมาตรการเสรมิการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

2.  การบริการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care Level) หมายถึง การ

บริการสาธารณสุขที่ดําเนินการโดยประชาชน ดวยกันเองและสามารถจัดทําไดในระดับชุมชนเปน

งานสาธารณสุขแบบผสมผสานทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ

การฟนฟูสภาพ วิทยาการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่ใชไมสูงมากนัก ซึ่งเหมาะสมและ

สอดคลองกับขนบธรรมเนียมและความตองการของชุมชน การบริการสาธารณสุขในระดับนี้ ผู

ใหบริการคือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรืออาสาสมัครประเภทอ่ืนที่เปนประชาชนดวย

กันเองไมใชเจาหนาที่ของรัฐ การบริการระดับนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณสุข

อ่ืนๆ อยางมาก 

3. การจัดบริการสาธารณสุขระดับตน (Primary Care Level)   การจัดบริการ

สาธารณสุขระดับตนเปนการจัดบริการดานการแพทยและสาธารณสุขที่ดําเนิน การโดยเจาหนาที่

สาธารณสุขประเภทตางๆและแพทยทั่วไปประกอบดวยหนวยบริการดังนี้คือ 

3.1 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เปนหนวยบริการสาธารณสุขระดับ

หมูบาน ซึ่งจัดตั้งข้ึนเฉพาะพ้ืนที่ที่กันดารหางไกลและเขาถึงบริการไดยาก ครอบคลุมประชากร 

500 ถึง 1,000 คน มีพนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.) ปฏิบัติงาน (สถานะภาพเปนลูกจางประจํา

ของกระทรวงสาธารณสุข) การใหบริการจะเนน การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค รวมทั้ง

การรักษาพยาบาลงายๆเบื้องตน  

3.2 สถานีอนามัย (สอ.) ซึ่งปจจุบันยกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ชุมชน (รพสต.) เปนหนวยบริการสาธารณสุขระดับตําบลที่อยูใกลชิดชุมชนมากที่สุด (First line 

health service) ครอบคลุมประชากรประมาณ 1,000 ถึง 5,000 คน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ประจําคือ เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข

ชุมชน และบางแหงจะมีเจาพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุเขาทํางานในสถานีอนามัยดวย การ

ใหบริการจะเนนการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการรักษาพยาบาล ซึ่งเจาหนาที่

สาธารณสุขซึ่งดําเนินการอยูภายใตการกําหนดการมาตรฐานการนิเทศงานและการสนับสนุนทาง

วิชาการจากโรงพยาบาลชุมชน 
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3.3 ศูนยบรกิารสาธารณสุขของเทศบาล แผนกผูปวยนอกทั่วไปของโรงพยาบาล

ตางๆ ทั้งรัฐและเอกชนทุกระดบั ตลอดจนคลินิกเอกชน เปนการบริการผูปวยนอกทั่วไปโดย

แพทยและบุคลากรระดับวิชาชพี  

4. การจัดบริการสาธารณสุขในระดับกลาง (Secondary Care Level)  

การจัดบริการสาธารณสุขในระดับกลาง เปนการจัดบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุข ที่ดําเนินการโดยแพทยที่มีความรูความชํานาญสูงปานกลาง ประกอบดวยหนวย

บริการทั่วไปและแพทยเฉพาะทางสาขาหลัก ดังนี้ 

4.1 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เปนหนวยบริการสาธารณสุขที่ใหบริการดาน

การแพทยและสาธารณสุขระดับอําเภอหรือก่ิงอําเภอ มีเตียงสําหรับผูปวยตั้งแต 10 เตียงข้ึนไป

จนถึง 150 เตียง ครอบคลุมประชากรตั้งแต 10,000 คน ข้ึนไป มีแพทยและเจาหนาที่อ่ืนๆ 

ปฏิบัติงานประจํา การใหบริการจะเนนหนักในดานการรักษาพยาบาลมากกวาสถานบริการระดับ

ตน  

4.2 โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลขนาดใหญอ่ืนๆ 

ของรัฐ โรงพยาบาลทั่วไปเปนโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในระดับจังหวัดและอําเภอขนาดใหญ มีขนาด

และจํานวนเตียงผูปวยตั้งแต 200 ถึง 500 เตียง สวนโรงพยาบาลศูนยคือโรงพยาบาลในระดับ

จังหวัดที่มีขนาดเกิน 500 เตียง และมีแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ครบถวน  

4.3 โรงพยาบาลเอกชน ที่ดําเนินการโดยธุรกิจ มีแพทยมาปฏิบัติประจําหรือมา

ทํานอกเวลาทํางาน และประชาชนจะตองเสียคาบริการเมื่อไปรับบริการที่โรงพยาบาล  

5. การจัดบริการสาธารณสุขระดับสูง (Tertiary Care Level) 

 การจัดบริการสาธารณสุขระดับสูง เปนการจัดบริการดานการแพทยและการ

สาธารณสุขอ่ืนๆที่ตองปฏิบัติงานโดยผูเชี่ยวชาญพิเศษ ประกอบดวยหนวยบริการดังนี้ 

5.1 โรงพยาบาลทั่วไป  

5.2 โรงพยาบาลศูนย    

5.3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  

5.4 โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ ซึ่งมีแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ครบถวน

สวนมากเปนโรงพยาบาลเอกชนขนาดมากกวา 100 เตียง  
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บทวิเคราะหปญหาการบริการระดับปฐมภูม ิ

ในประเทศไทยเรา โครงสรางในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับอําเภอ

นั้น มีโครงสรางที่ยึดถือกันมายาวนานตามกฎหมาย โดยมีองคกรทั้งสิ้น 3 องคกรคือ โรงพยาบาล 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสถานีอนามัย หรือ ศูนยสุขภาพชุมชน โดยใหโรงพยาบาลเปน

แมขายของโรงพยาบาลคูสัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพ (Contracting Unit for Primary 

Care: CUP) โดยใหมีคณะกรรมการบริหารเครือขาย  ที่มีตัวแทนจากทั้งฝายโรงพยาบาลแมขาย  

และตัวแทนของสถานีอนามัยลูกขาย  ทั้งนี้จากการตดิตามประเมินการบริหารจัดการเครือขายใน 

12 จังหวัด (สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2552)  พบวา 1)  รอยละ 90 

ของสถานีอนามัยในเขตอําเภอเมืองมีพยาบาลวิชาชีพประจํา  ในขณะที่สถานีอนามัยในอําเภอ

รอบนอกรอยละ 70 ที่มีพยาบาลวิชาชีพประจํา  แตสวนใหญยังคงมีจํานวนบุคลากรสาธารณสุข

ต่ํากวาเกณฑ (จนท.สธ. 1 คนตอประชากร 1,250 คน) ทั้งในเขตเมืองและอําเภอรอบนอก 2) 

การสนับสนุนของแมขาย มีหลากหลายรูปแบบทั้ งที่ เปนและไม เปนตัวเงิน โดยแมขาย

โรงพยาบาลชุมชน สนับสนุนลูกขายในระดับสูงกวาแมขายโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป โดยสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดงบประมาณพื้นฐานที่แมขายตองจัดสรรแกลูก

ขาย อยางไรก็ดีระดับการสนับสนุนดูเหมือนไมสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพของการจัดบริการ 

3) ครึ่งหนึ่งของสถานีอนามัย สามารถระดมทุนจากแหลงอ่ืนมาใชในการดําเนินงานสาธารณสุข

ในชุมชน เชน อบต. กองทุนตําบล หรือแหลงอื่น  อยางไรก็ดีมีเพียงครึ่งหนึ่งของสถานีอนามัยใน

พื้นที่ที่มีกองทุนตําบล  สามารถระดมทุนจากกองทุนดังกลาวมาใชในการพัฒนางานสาธารณสุข 

4)  กลไกการอภิบาลเครือขายยังทํางานไมสมบูรณ ขาดความสมดุลในเชิงอํานาจ เนื่องจาก

สาธารณสุขอําเภอ  ขาดแคลนงบประมาณและตองพึ่งพิงเงินของโรงพยาบาล  

แมวารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายยกระดับสถานีอนามัยโดยการ

พัฒนาเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  แตก็ยังคงขาดความชัดเจนในระดับ

ปฏิบัติตอสิ่งที่กําลังจะดําเนินการ  และแมหนวยบริการปฐมภูมิและสถานีอนามัยจะไดรับการ

สนับสนุนจากแมขายในระดับที่สูงกวาในอดีต  แตไมชัดเจนวาเพียงพอสําหรับการพัฒนาหนวย

บริการใหมีคุณภาพ  และทํางานไดเต็มที่หรือไม นอกจากนั้นกลไกการอภิบาลเครือขายบริการ

ปฐมภูมิก็จําเปนตองมีการพัฒนาใหเขมแข็ง  และทํางานไดอยางมีธรรมาภิบาล  รวมทั้งการมีสวน

รวมของทองถิ่นและชุมชนในการพัฒนายังมีจํากัด  นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรและหนวย

บริการในการรองรับสภาพปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไปก็ยังเปนสิ่งทาทาย  
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มาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิ 

หนวยบริการปฐมภูมินั้นถือวาเปนหนวยงานขั้นตนของรัฐที่จัดไวใหบริการสุขภาพตอ

ประชาชนโดย มีมาตรฐานดังนี้  ( กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข, 2559)  

1 จัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมประชากร 

1.1   จัดใหมีหนวยบริการปฐมภูม ิ(PCU: (Primary Care Unit) ที่รับผิดชอบดูแล

ประชากรใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งนี้หนวยบริการแตละแหงจะรับผิดชอบประชากรไมเกิน 

10,000 คนตอหนวยบริการ (หนึ่งหนวยคูสัญญา หรือ CUP มาจาก contracting unit of 

primary care) อาจจัดใหมีหลายหนวยบริการปฐมภูมิได) สําหรับหนวยบริการปฐมภูมิที่มีขนาด

เล็กอาจรับผิดชอบประชากรนอยกวา 10,000 คนได 

1.2   ในพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงพยาบาล จะตองจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิ โดย 

- กรณีที่มีประชากรขึ้นทะเบียนนอยกวา 10,000 คน สามารถตั้งหนวย

บริการปฐมภูมิในบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาลได แตตองจัดระบบให

คลองตัว    

- ในกรณีที่ประชากรมากกวา 10,000 คน สามารถตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ

ในโรงพยาบาล โดยรับผิดชอบประชากรไมเกิน 10,000 คน สวนที่เหลือ

ตองจัดเปนหนวยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยูในชุมชน 

- หนวยบริการปฐมภูมิที่ตั้งในโรงพยาบาล สถานที่ใหบริการตองแยกเปน

สัดสวนที่ชัดเจน แยกจากแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล โดยมีทีม

ประจําใหบริการ และบริการไดสะดวก รวดเร็ว 

1.3  หนวยบริการปฐมภูมิแตละแหง จะตองตั้งอยูในพื้นที่ที่ประชาชนเดินทางไป

ใชบริการไดสะดวก ภายใน 30 นาที โดยรถยนต 

2 มาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิ  

 หนวยคูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ มีบทบาทในการจัดการและสนับสนุนให

หนวยบริการปฐมภูมิแตละแหง ไดมาตรฐานตามเกณฑ  

2.1 ขีดความสามารถ    

(1) มีการเปดใหบริการรักษาพยาบาลทุกกลุมอาการ ที่ผสมผสานรวมกับการฟนฟู

สภาพเบื้องตน และการใหความรูการดูแลสุขภาพแกผูใชบริการในหนวย

บริการทุกวัน   หนวยบริการปฐมภูมิแตละแหงตองเปดใหบริการ อยางนอย 
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56 ชั่วโมงตอสัปดาห  โดยสามารถเชื่อมตอกับบริการภายในเครือขายและการ

ดูแลฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาทําการ 

(2) มีการจัดบริการดานทันตกรรมปองกัน และการรักษา ฟนฟูทางดานทันตกรรม 

โดยจัดใหมีบริการภายในหนวยบริการเอง หรือมีระบบเชื่อมตอเพ่ือสง

ประชาชนในความรบัผิดชอบไปรับบริการไดอยางนอยสัปดาหละ 40 ชั่วโมง  

(3) มีบริการใหความรูกับประชาชนที่มาใชบรกิารที่หนวยบรกิารทุกวันทําการ 

(4) มีบริการดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน บริการดูแลหญิงตั้งครรภ

กอนคลอด ดูแลหญิงตั้งครรภหลังคลอด วางแผนครอบครัว  พรอมทั้งมีระบบ  

ติดตามความตอเนื่องของการบริการ โดยหนวยบริการปฐมภูมิแตละแหง ตอง

จัดใหมีบรกิารดังกลาวอยางนอย 1-2 วันตอสัปดาห 

(5) มีบริการดูแลสุขภาพเด็ก อยางนอย 1 – 8 วัน ตอเดือน 

(6) มีบริการเยี่ยมบานเพื่อใหการบริบาล รวมทั้งการติดตามเยี่ยมประจํา เพื่อทํา

ความรูจัก สรางความรูความเขาใจในการดูแลดาน สุขภาพใหแกครอบครัว  

และใหการบริบาลแกผูมีปญหาสุขภาพตามความจําเปน 

(7) มีบริการเชิงรุกในชุมชน เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพของครอบครัว และปจจัย

ที่จะกระทบตอสุขภาพ เพื่อวางแผนและดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรคใหแกประชาชนในความรบัผดิชอบ  โดยหนวยบริการปฐมภูมิแตละ

แหงจะตองจัดบริการเย่ียมบานและบริการเชิงรุกในชุมชน อยางนอย 10-15 

ชั่วโมงตอสัปดาห 

(8) มีบริการดานฟนฟูสภาพเบื้องตน 

(9) มีบริการดานการชันสูตรพื้นฐานที่ควรทําไดเอง และมีระบบสงตอไปยังหนวย

อ่ืนที่ใหบริการไดอยางรวดเร็วคลองตัว  

(10) มีบริการดานยา ทั้งดานระบบการจัดหายา การจัดเก็บ การจายยา การกํากับ   

คุณภาพ และมาตรฐานยา 

2.2 บุคลากร 

บุคลากรที่ทําหนาที่เฉพาะบริการปฐมภูมิ  หรือในกรณีที่บุคลากรทําหลายหนาที่ 

ใหแบงสวนที่ตองใหบริการในระดับทุติยภูมิและที่สูงกวาออกไปกอน  แลวพิจารณาเปน man-

day เฉพาะสวนที่ใหบริการปฐมภูมิ  จากนั้นคิดเปนอัตราสวนของบุคลากรประเภทตางๆ ตอ

ประชากรที่อยูในความรบัผิดชอบ ดังนี้  
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(1) มีพยาบาล  ห รือ เจ าหน าที่ ส าธารณ สุ ข  (ข้ัน ต่ํ าคือมี คุณ วุฒิ ใน ระดับ

ประกาศนียบัตรดานสาธารณสุข) เปนทีมใหบริการที่ตอเนื่องในอัตราสวนไม

นอยกวา 1:1,250 และในจํานวนนี้ใหเปนพยาบาลวิชาชีพ 1 ใน 4  

(2) อยางนอย 3 ใน 4 ของพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขในขอ 2.2 (1) และ

ตองทํางานประจําในหนวยบริการปฐมภูมินั้นๆ 

(3) มีแพทยรวมรับผิดชอบเปนทีมสุขภาพ ในอัตราสวน 1: 10,000  ในพ้ืนที่

ทุรกันดาร และ/หรือ ไมสามารถหาแพทยมาใหบริการได    ใหจัดพยาบาล

วิชาชีพปฏิบัติงานแทนดวยอัตราสวนพยาบาลวิชาชีพ 2 คนตอแพทย 1 คน 

เพิ่มเติมจากขอ 2.2 (1) แตทั้งนี้ตองมีแพทยไมนอยกวา 1:30,000 (แพทยมี

บทบาทรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนรวมกับทีมบุคลากรอ่ืนๆ เปนผู

กํากับคุณภาพการบริการ ใหคําปรึกษาในการบริการ สวนบทบาทใหบริการ

โดยตรงขึ้นกับจํานวนแพทยที่มี และควรปรับใหสอดคลองกับศักยภาพของ

หนวยบริการที่มีในพื้นที)่ 

(4) มีทันตแพทย ในอัตราสวน 1 : 20,000  ในพื้นที่ที่มีทันตแพทยไมเพียงพอ 

 ใหมีทันตาภิบาลปฏิบัติงานแทนดวยอัตราสวนทันตาภิบาล 2 คนตอทันต

แพทย 1  คน แตทั้งนี้ตองมีทันตแพทย รวมกํากับดูแลไมนอยกวา  1: 40,000 

คน   

(5) มีเภสัชกรมารวมใหบริการและรับผิดชอบงานเภสัชกรรมและการคุมครอง

ผูบริโภคในอัตราสวน 1 : 15,000  ในพ้ืนที่ที่มีเภสัชกรไมเพียงพอ ใหมีเจา

พนักงานเภสัชกรรมหรือเจาหนาที่อื่นที่ไดรับการอบรมดานเภสัชกรรมเบื้องตน

ปฏิบัติงานแทนดวยอัตราสวนเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ 2 คนตอเภสัชกร  1 

คน แตทั้งนี้ตองมีเภสัชกรรวมกํากับดูแลไมนอยกวา 1 : 30,000 คน 

 

2.3 ดานการจัดการ 

หนวยบริการปฐมภูมิแตละหนวย จะตองมีระบบการจัดการที่เหมาะสม คือ 

(1) มีระบบรับผิดชอบประชาชน โดยตองทราบวา ประชากรที่รับผิดชอบเปนใคร 

อยูที่ไหน  

(2) มีระบบที่ทําใหเกิดความตอเนื่องของการบริการ เชนระบบนัดหมาย การติดตาม

จัดระบบขอมูล 
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(3) จัดระบบใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ 

(4) มีระบบขอมูลผูรับบริการ เพื่อการใหบริการที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการ

สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

(5) มีระบบการกํากับ และพัฒนาคุณภาพบริการไดอยางสม่ําเสมอ มีแนวทางการ

ดูแลปญหาสุขภาพที่พบบอย 

(6) มีการจัดการดานยา ตามเกณฑมาตรฐาน 

2.4  อุปกรณ อาคารสถานที่  

(1) มีการจัดอุปกรณ เครื่องมือ เพื่อการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การ

ปองกันและควบคุมโรค และการฟนฟูสภาพ ตามเกณฑมาตรฐานและมีระบบ

ที่ปองกันการติดเชื้อ 

(2) มีสถานที่ตรวจรักษา/ใหคําปรึกษา เปนสัดสวน สะอาด และมีพ้ืนที่ใหบริการที่

พอเพียง 

(3) มีระบบการติดตอสื่อสาร ที่สามารถขอรับคําปรึกษาจากหนวยบริการใน

เครอืขายเดียวกันอยางรวดเร็ว 

(4) จัดระบบใหมียานพาหนะเพ่ือใชในการสงตอไปยังโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉินได

อยางรวดเร็ว 

เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนตามมาตรฐานขั้นต่ําในการรับสัญญา

เปนหนวยบริการ สุขภาพระดับปฐมภูม ิประกอบดวยเครื่องมือ เครื่องใช และ

อุปกรณที่จําเปนในสวนใหบริการตางๆ ไดแก บริเวณทําบัตร-จายยา หอง

ตรวจโรค หองปฐมพยาบาล หองตรวจครรภ/ ตรวจพัฒนาการเด็ก หองบริการ

ทันตสุขภาพ หองปฏิบัติการ หองรังสีวิทยา (ถามี) และหองคลอด (ถามี) เปน

ตน กรณีที่ไมสามารถจัดบริการไดตามมาตรฐานดานตางๆ ดังกลาวขางตน ให

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัด และหนวยที่ทําหนาที่ประเมิน

คุณภาพหนวยบริการ พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ให 

สอดคลองกับหลักการจัดบริการปฐมภูมิ โดยในระยะเริ่มตน หากจัดบริการ

ไมไดครบตามมาตรฐานนี้ทั้งหมด ใหมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนภายในชวงเวลา

ที่ชัดเจน ตามที่ตกลงกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัด และม ี

แผนการตรวจรับรองหนวยบริการชาตามเวลาที่กําหนด 
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3. ระบบการสงตอและระบบสนับสนุนเครือขายหนวยบริการ  ตองจัดใหมีระบบดังนี้ 

3.1  มีระบบการสงตอผูปวย ทั้งไปและกลับภายในเครือขาย 

3.2  มีระบบการสงตอผูปวยไปรับบริการที่หนวยบริการอื่น ในระดับทุติยภูมิ และ 

ตติยภูมิ  

3.3  มีระบบการสงตอเพ่ือการตรวจชันสูตรดานตางๆ  

3.4  มีระบบการสงตอเพ่ือรับบริการดานทันตกรรม  

 มีระบบการสงตอขอมูลผูรับบรกิารทั้งภายในและภายนอกเครือขาย 

 

ระบบกํากบัมาตรฐาน คุณภาพของหนวยบริการในเครือขาย 

3.5 มีแนวทางการดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน  สําหรับปญหาสุขภาพที่พบบอย 

3.6 มีระบบขอมูลที่ใชในการใหบริการ 

3.7 มีระบบการกํากับมาตรฐานบริการของหนวยบริการทุกหนวยในเครอืขาย 

3.8 มีการพัฒนาความรู  ความสามารถของบุคลากรในเครือขาย ใหมีความรู

ความสามารถตามเกณฑมาตรฐาน 

3.9 มีระบบการพัฒนาหนวยบริการในเครือขาย 

 

มาตรฐานของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) จะเห็นไดวาบุคลากรแพทยเปน

สวนสําคัญของสถานบริการสุขภาพ แตในระบบปฐมภูมิไมมีแพทยประจํา มีเพียงเจาหนาที่

สาธารณสุขหรือพยาบาลเวชปฏิบัติเทานั้น สงผลกระทบใหยาบางตัว อาทิเชน ยามอรฟน ไม

สามารถจายไดที่ PCU เพราะวามีแตเจาหนาที่สาธารณสุข และพยาบาลซึ่งไมสามารถจายยา

ดังกลาวได ปญหาที่ตามมาคือ ประชาชนตองไปรับยาที่สถานบริการทุติยภูมิหรือตติยภูมิที่เปน

เครือขายทําใหเปนสาเหตุสวนหนี่งที่ทําใหแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลใหญๆ มีผูรบับริการ

มากเกินจํานวนที่กําหนด เปนสาเหตุทําใหไมสามารถใหบริการครบทุกคนได 

ในสวนของเครื่องมือและอุปกรณ อางจากมาตรฐานของอุปกรณในสถานบริการปฐม

ภูมิ แทบจะมีนอยมากในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ไมสามารถตอบสนองประชาชนดานการรักษา 

ทําใหประชาชนตองเดินทางไกลไปรักษาในตัวเมือง อยางไรก็ตาม การใหบริการในระดับ PCU 

ใหความสําคัญกับการรกัษานอยกวาการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ 

สําหรับระบบสงตอ (Referral System) ซึ่งคือการสงผูปวยเพื่อรักษาตอเนื่องใน

สถานบริการทางสุขภาพที่สูงขึ้นไป มีเครื่องมือที่ครบถวน และเจาหนาที่ที่พรอมกวา ซึ่งปจจุบัน
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ระบบการสงตอของระบบสุขภาพของเราไมชัดเจน ไมมีการวางระบบที่แนนอน ขาดคูมือการ

ปฏิบัติงานการสงตอที่ชัดเจน ใชเวลาดําเนินงานนาน จนทําใหผูปวยไมอยากถูกสงตอ (ธษา ศิ

ริวัฒนชัย, 2555 ) ซึ่งมีหลายปจจัยแตกตางกันไป แตละสถานพยาบาลจะมีแนวทางหรือ

มาตรฐานของตนเอง ทําใหการเขาถึงระบบการสงตอดังกลาวของผูปวยเขาใจยาก ซับซอน และ

กวาจะไดรับการสงตอและรับบริการจากโรงพยาบาลทุติยภูมิหรือตติยภูมิลาชา ทําใหประชาชน

สวนใหญตัดสินใจมุงเขามารักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญหรือโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย 

มากกวาที่จะขอใหสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิสงตอมาที่โรงพยาบาลใหญ 

อยางไรก็ตาม การจัดระบบบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิมีขอดีตอการเขาถึงบริการ

สุขภาพของประชาชน คือ ทําใหผูรับบริการไมตองเดินทางไกล สามารถใชสิทธิการรักษาได ไม

ตองจายเงินเอง แตระบบควรจะตองมีสวนประกอบที่สมบูรณกวานี้ อาทิ เชน แพทยประะจํา

สถานพยาบาลปฐมภูมิที่มีความรู ความสามารถ ระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ การดูแลแบบ

องครวม คือดูครบทุกอยางใหการบริการจบ ณ จุดเดยีว เพ่ือดึงดูดใหประชาชนมารับบริการ ดังที่

กลาววา “ใกลบาน ใกลใจ”  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัยนั้นมีอยูครอบคลุมทุกตําบล 

ปจจุบันความพยายามที่รัฐไดยกระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยทําใหเพิ่มความ

สะดวกและเพิ่มการบริการใหประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลสามารถเชื่อมโยงกันในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางอินเตอรเน็ตที่สามารถติดตอกันไดทั้งภาพและเสียง ที่เรียกวา “เทเล

เมดดิซีน” เพื่อใหแพทยจากโรงพยาบาลแมขาย สามารถเห็นคนไข ซักถามขอมูลการเจ็บปวยโดย

อยูหางไกลกันได รวมถึงการดําเนินการในลักษณะที่ใชรั้วโรงพยาบาลเปนรั้วตําบล เตียงที่บาน

ผูปวย คือ เตียงคนไข เพ่ือใหเกิดการดูแลสุขภาพเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพ รวมถึงอาสาสมัคร

หมูบานที่ผานการฝกอบรมและเปนการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง 

แนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยบริการตั้งแตระดับโรงพยาบาลแมขายไปจนถึงหนวย

บริการปฐมภูมิซึ่งแบงออกเปน 4 สวนสําคัญ คือ 1) การจัดกลุมหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

หรือ Primary care cluster 2) การจัดระบบบริการและ Primary Service Package เปน

แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือบูรณาการ Service plan กับการดูแลประชากรตามกลุมวัย 3) การ

บริหารจัดการและการจัดระบบสนับสนุนเครือขาย  และ 4) การควบคุมกํากับและติดตาม

ประเมินผล (คณะทํางานขับเคลื่อนและปฏิรูปดานระบบบริการ 2559) 

การพัฒนาตอไปคือการยกระดับการบริการปฐมภูมิ มีแนวทางการดําเนินงาน 

Primary care cluster นี้ ซึ่งจัดทําข้ึนภายใตเจตนารมณของนโยบายการจัดกลุมหนวยบริการ
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สุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งมีเปาประสงคที่สําคัญ คือ 1) เพื่อใหเกิดการดูแลประชาชนในพื้นที่ขนาด

เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลไดทั่วถึง ประชาชนเขาถึงบริการปฐมภูมิ ที่เปน

บริการดานแรกไดเพิ่มมากขึ้น และไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น และ 2) เพื่อการ

เชื่อมโยงบริการระหวางปฐมภูมิ ทุติยภูมิกับตติยภูมิ โดยผานการบูรณาการ Service plan ทุก

สาขากับบรกิารระดับปฐมภูมิที่มีทีมแพทยเวชศาสตรครอบครวัดูแลประชากรตามกลุมวัยและทํา

หนาที่จัดการระบบสุขภาพของชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ 

ในการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเพิ่มอัตราการใชบริการของผูปวย คือ 

1. การจัดสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยาง

แทจริง กลาวคือ ตองมีการเสริมสรางศักยภาพของสถานบริการใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของชุมชนไดครบถวน ทั้งทางดานอุปกรณและบุคคลากร 

2. สนับสนุนโครงการใกลบานใกลใจอยางตอเนื่อง ยกตัวอยาง การนํารองสถาน

บริการรานยาเภสัชชุมชน ของโรงพยาบาลขอนแกน ทําใหคนไขสามารถนําใบสั่งยารับยาใกล

บานได ไมตองเดินทางไกล 

3.  หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนคานิยมที่ไมถูกของคนในประเทศใหมจากเดิมที่วา 

“เมื่อเจ็บปวยตองไปพบแพทย” หรือ “เจ็บปวยตองไปหาแพทย ที่มีชื่อเสียง” ให ทุกคนหันมา

ดูแลสุขภาพของตนเองกอน เพื่อเนนการปองกันการเกิดโรค  

4. กระตุนและสงเสริมใหบุคคลากรระดับปฐมภูมิมีความรู ความสามารถ มีกําลังใจ 

ในการเขาไปลงพื้นที่ทํางาน เนนสวัสดิการ รายได เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระดับปฐมภูมิ 

โดยเฉพาะแพทยประจํา 

5. การพัฒนาระบบสงตอใหมีแนวทางที่ชัดเจน หรือมีคูมือปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน

เหมือนกันเพ่ือความรวดเร็วในการประสานงาน และคนไขไดรับการรักษาที่รวดเร็วตอเนื่อง 
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