
การดําเนินงานตามมาตรฐานหนวยบริการปฐมภมู ิ
(Primary Care Unit = PCU) 

 

นพ. สําเริง   แหยงกระโทก 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ก. ความหมาย “บริการปฐมภูมิ” (Primary Care) 
การบริการปฐมภูมิ มีผูใหความหมายไวหลากหลายมุมมอง ไมวาจะเปนความหมายในเชงิ

ปรัชญา หลักการจัดบริการ  หรือลักษณะบริการ ซึ่งพบวา ยงัไมสามารถใหความหมายของบรกิาร
ปฐมภูมิไดครอบคลุมองคประกอบทัง้หมดได ทั้งนี้เพราะลกัษณะของบริการปฐมภูมิมีลักษณะ
แนวคิดที่เปนนามธรรมสูง (Subjective) การสะทอนความหมายของบริการปฐมภูมิ จําเปนตองใช
การแปลความหมายจากลักษณะนามธรรมไปสูความหมายรูปธรรมทีจ่ับตองได (Objective or 
Operationalised Concept) จึงทําใหมีการแปลความหมายของบริการปฐมภูมอิอกมาในลกัษณะ
ตาง ๆ และมีชือ่เรียกที่แตกตางกนัหลายชือ่ ไดแก 

1. สถานบรกิารดานแรก (First Line Care) หรือสถานบริการดานหนา (Front Line Care) 
2. สถานบรกิารปฐมภูมิ หรือสถานบรกิารระดับตน (Primary Care หรือ Primary 

Medical Care) 
3. สถานบรกิารเวชปฏิบัติครอบครัว หรือเวชศาสตรครอบครัว (Family Practice) 
4. สถานบรกิารครอบครัว (Family Service) 
5. หนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) 
ทั้ง  5  ชื่อนี้มคีวามหมายตรงกับสถานบรกิารที่มีอยูแลวในประเทศไทย ไดแก สถาน ี

อนามยั ศูนยแพทยชุมชน  หนวยบริการเวชปฏบัิติครอบครัวของโรงพยาบาลศูนยสาธารณสุข
เทศบาล ฯลฯ เพียงแตวาสถานบรกิารเหลานี้อาจยังจัดไมครบถวนตามปรัชญา/ แนวคดิและ
มาตราฐานการดําเนินงาน ซึง่จะไดกลาวถงึตอไป 
 การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) หมายถงึ การบริการระดับแรกที่อยูใกลชิดชุมชนมาก
ที่สุด โดยดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชมุชนอยางใกลชิด โดยดูแลตั้งแต
กอนปวย ไปจนถึงการดูแลเบื้องตน เมื่อเจ็บปวยและหลังเจ็บปวย ทัง้ดานรางกาย จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ เพื่อใหเกิดชมุชนเขมแข็งตอไป 
 หนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) หมายถึง การจัดพืน้ที่ในอาคาร (หรือจัดตั้ง
อาคารแยกตางหากก็ได และมีองคประกอบ บุคคล วัสดุ ส่ิงของ และระบบการทํางาน เพื่อจัดทีใ่น
อาคาร (หรือจดัตั้งอาคารแยกตางหากก็ได) และมีองคประกอบ บุคคล วัสดุ ส่ิงของ และระบบทํางาน 
เพื่อจัดบริการปฐมภูมิ โดยมีสัดสวน และองคประกอบเพื่อจัดบริการที่ชัดเจน ถูกตองตามความหมาย
ของบริการปฐมภูมิ (Primary Care) 



ข. นิยามศัพทอ่ืน ๆ  ทีเ่กี่ยวของกับ Primary Care Unit 
1.   Contracting Unit for Primary Care (CUP) หมายถึง สถานบริการที่เปนจุดทาํสัญญา 

 เพื่อจัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) หรือเรียกวา Main Contractor ก็ได ในการดําเนนิงาน
หลักประกนัสขุภาพถวนหนา ซึ่งจะตองมีผูซื้อบริการ(Purchaser) มาทาํสัญญาซื้อบริการกับผู
ใหบริการ (Provider) ซึ่งผูใหบริการในระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนานัน้ ตองจัดบริการเปนการ
บริการปฐมภมูิ (Primary Care) แตเนื่องจากหนวยบริการปฐมภูมิบางแหง เชน สถานีอนามัยยงัไมมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะทาํสัญญา ไดผูซื้อบริการจึงตองไปทําสัญญากับจุดทีท่าํสญัญาแทนได เชน 
โรงพยาบาลชมุชน ดังนัน้ โรงพยาบาลชุมชน จงึเปน CUP แทน สถานีอนามัย ดังนั้นจึงเรียก
โรงพยาบาลชมุชนเปนหนวยบริการปฐมภูมิหลัก หรือ Main Contractor สวนสถานีอนามัยเปนหนวย
บริการที่มีคุณสมบัติไมครบตามมาตรฐานทีก่ําหนดจงึเรียกสถานีอนามัยวาหนวยบริการปฐมภมูิรอง
หรือSub – Contractor หรือ PCU ก็ได 

2. หนวยคูสัญญาของบรกิารระดับทุติยภูมิ (Contracting unit for Secondary care,  
CUS) หมายถึงหนวยงานทีใ่หบริการสุขภาพทั่วไปกรณผูีปวยในเปนหลัก ซึง่ไดแก โรงพยาบาลชมุชน 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนตาง ๆ ที่สนใจสมัครเขารวม 
เครือขายบริการทุติยภูมิสถานพยาบาลทีใ่หบริการระดบันี้จะรับผูปวยที่สงตอมาจากหนวยบริการ
ปฐมภูมิ เพื่อเขารับการรักษาเปนผูปวยใน 

3. หนวยคูสัญญาของบรกิารระบบตติยภูมิ  (Contracting unit for Tertiary  
Care, CUT) หมายถึงหนวยงานที่ใหบริการที่เปนบริการเฉพาะทาง ตองใชเทคโนโลยีและคาใชจาย
ในการดูแลรักษาสูง หนวยใหบริการระดับนี้อาจเปนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั หรือ
สถาบันที่ดูแลรักษาโรคเฉพาะทางตาง ๆ  
 สถานพยาบาลแตละแหงอาจเปนหนวยสญัญาของบริการมากกวาหนึง่ระดับได หาก
สามารถจัดบริการไดตามเกณฑมาตรฐานของบริการในแตละระดับนั้น 

4. Primary Health Care (PHC) การสาธารณสุขมูลฐาน มีความหมายเชื่อมโยงกับคํา 
วา บริการปฐมภูมิ ทั้งนี้ข้ึนกับการพิจารณาถึงความหมายของคาํวา PHC ในลกัษณะใด แตใน
ประเทศไทย มีแนวโนมในเชิงความหมายของการดําเนินการและกจิกรรมในหมูบานและชมุชน ซึ่ง
หมายถงึ การดําเนนิงานสาธารณสุขของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยเจาหนาทีเ่ปนผู
กระตุนใหคําปรึกษาแนะนาํ 

5. Primary Medical Care (PMC)  เปนการจัดบริการของหนวยงานรัฐทีใ่หบริการทาง 
การแพทยและการสาธารณสุขที่เปนบริการดานแรก ซึ่งการดําเนินการอาจใชปรัชญาของสาธารณสุข
มูลฐาน หรือเทคนิคบริการที่เจาหนาที่เปนผูใหบริการกไ็ด 



 ดังนัน้ Primary Care จึงเปนตัวเชื่อมกลางระหวาง Primary Medical Care และ Primary 
Health Care 
    

PC  = PMC + PHC 
 

6. General Practice หรือ Family Practice  เปนศาสตรของการบริการหรือเปนองค 
ความรูทางวิชาการที่นาํมาใชในสถานบริการปฐมภูมิ เพื่อเชื่อมตอกบัการบริการทีน่ําไปสูครอบครัว
และชุมชน 
 
ค. ความสมัพันธของการสรางสขุภาพของประชาชนกบัการพึง่ระบบบริการของรัฐ 
 

ดุลยของการพึง่ตนเอง และพึ่งบริการ 
การพึง่ตนเอง         ทิศทางการพัฒนา                      ทิศทางการพัฒนา                  การพึง่บริการ 
 
การกิน       การดูแลสุขภาพอนามัย    บริการปฐมภูมิ 
การนอน 
การดํารงคชพี 
การพักผอน 
การออกกาํลังกาย 
ฯลฯ      บริการทุติยภมูิ 
       
    การพักผอน          การดแูลตนเองเมื่อปวย      บริการตติยภูมิ 
การซื้อยากินเอง 
การดูแลทางกายภาพ 
(อาบน้ํา/เช็ดตัว/นวด) ฯลฯ    
                                                                       

พฤติกรรมสุขภาพ   บริบททางสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และ  การใชบริการ 
                                    ความตองการจําเพาะพืน้ที ่และกลุมประชากร 
 
 
 โดยปกติประชาชนจะดูแลสุขภาพตนเองตัง้แตกอนปวย ปวยเล็กนอย  โดยเมื่อกอนปวยจะมี
พฤติกรรมการกิน อยู ออกกาํลังกาย  ทําใหสุขภาพพลานามยัดี  อยูแลวเมื่อปวยเลก็นอยก็จะปลอย



ใหหายเอง ซื้อยากนิเอง หรือจะไปพึ่งระบบริการของรัฐ เชน สถานีอนามัย แพทยแผนไทย อสม. เจ็บ
หนกัมากขึ้นกจ็ะไปคลินิคแพทยเอกชนหรอืโรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลจงัหวัดในระดับที่สูงขึน้ 
ซึ่งตองใชจายทําใหส้ินเปลืองคาใชจายสูง และสูญเสียเศรษฐกิจของชาติไปมาก ดังนั้นการปรับดุลย
ภาพของประชาชน ตามหลกัปรัชญา และใหประชาชนพยายามสรางสุขภาพดวยตนเอง เพื่อไมให
เจ็บปวยมากทีสุ่ด และใหพึ่งบริการรัฐนอยที่สุด ถาจําเปนตองไปพึ่งก็ขอใหไปพึง่การบริการระดับ
ปฐมภูมิ (PCU) ซึ่งเปนสถานบริการที่อยูใกลบาน ใกลใจมากที่สุด ดังนัน้ การสรางดุลยภาพดาน
สุขภาพของประชาชน คือสงเสริมสนับสนนุใหประชาชนสรางสุขภาพใหพึง่ตนเองมากที่สุด และสราง
หนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ใหมีจํานวนและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานใหมากที่สุด โดยลดกรอบ
ของการที่รัฐใหบริการสาธารณสุขและประชาชนใหมีขนาดเล็กลง และสงเสริมกรอบการที่ประชาชน
สรางสุขภาพ และพึ่งตนเองใหขยายใหญข้ึน 
 
ก. มาตรฐาน PCU 

เนื่องจาก  PCU เปนรูปธรรมของ Primary Care เพราะการพูดถงึบริการปฐมภูมินัน้ จะม ี
สภาพบริการที่มีอยูแลว ไดแก  สถานอีนามยั (สอ.)  ศูนยแพทยชุมชน (ศพช.) ศูนยสาธารณสุข
เทศบาล ฯลฯ แตการแสดงลักษณะเปน  PCU   ที่สมบูรณแบบนั้นยังไมครบถวน ดังนั้นเพื่องายตอ
ความเขาใจ จงึแสดงมาตรฐาน PCU ออกเปน 3 ลักษณะ หรือ 3 ลําดับ หรือ 3 ข้ันตอน เพื่อจะแสดง
ใหเหน็ลําดับข้ันของการพัฒนา PCU จากขั้นที ่1 ไปถึงขั้นที ่3 ซึ่งเปนจุดอุดมคติสูงสุด เปนการแสดง
จากขั้นงายไปยากดังตอไปนี ้
1. มาตรฐานทางโครงสรางหรือกายภาพ  เปนขั้นตอนของการเตรียม PCU ซึ่งตองเปนโครงสราง 

หรือส่ิงทีม่องเห็นชัดเจน ซึง่จะตองมีการเตรียมการใหพรอม กอนทีจ่ะดําเนนิการขั้น 1 ข้ัน 2 
ตอไปนี้ ดังนี ้

1.1 ดานที่ต้ังและประชากร 
- มีประชาชากรรับผิดชอบไมเกิน 1 หมื่น คนตอ 1 PCU 
- สถานที่ต้ังของ PCU จะตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบประชากร ถาอยูนอกพื้นที่รับผิดชอบ

ประชากร จะตองไมไกลเกนิกวาการเดินทาง 30 นาที โดยรถยนต 
1.2 ดานบุคลากร 

1) 1 PCU มีประชากรรับผิดชอบ 1 หมื่นคน จะตองมีบุคลากรใหบริการ 8 คน นั่นคือ สัดสวน 
เจาหนาที ่: ประชากรที่รับผิดชอบ =: 1,250 บุคลากรทัง้ 8 คน ตองประกอบไปดวย 

1.1 แพทย 1 คน นั่นคือ แพทย 1 คน รับผิดชอบประชากร 10,000 คน (ในอนาคต
แพทยควรประจําทกุหนวยบริการปฐมภมูิ) แตในปจจุบันนีย้ังไมแพทยประจํา
ทุก PCU ใหใชพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือพยาบาลวชิาชพีที่มีความ 



ความสามารถเหมาะสม ทดแทนไปกอน โดยอยูภายใตการดูแลของแพทยที่
เปน PCU หรือ Main contractor เพื่อใหคําปรึกษาหรือมีแพทยเคลื่อนที่มา
ดูแลเปนระยะ ๆ  

1.2 ทันตแพทย 1 คน รับผิดชอบประชากร ได 20,000 คน นัน่คือ ทนัตแพทย 1 คน  
ดูแล 2  CPU  ในขณะทีย่ังไมทีทนัตแพทย ใหทนัตาภิบาลดูแล โดยอยูภายใตการดูแลของทันตแพทย 
ถา PCU ไมมีทันตแพทยหรือทันตาภิบาล ใหใชทันตแพทยจาก PCU หรือ Main contractor เปน
ผูดูแลจัดหนวยเคลื่อนทีม่าเปนระยะ 

1.3 พยาบาลวชิาชีพ ใน 1 PCU มีพยาบาลวิชาชพี 2 คน (พยาบาลวิชาชพี :  
ประชากร =  1 : 50,000) ซึ่งในอนาคตตอไป ควรพัฒนาใหเปนสัดสวน
พยาบาลวชิาชีพ :  ประชากร = 1 : 900  

1.4 เจาหนาที่สาธารณสุขอื่น ๆ  ที่มีคุณสมบัติสามารถใหบริการปฐมภมูิไดอยาง
ตอเนื่อง อีก 4 คน 

1.5 บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชกร เจาหนาที่หอง Lab เจาหนาที่การเงิน/ 
การบัญชี ฯลฯ จะตองเขามาชวยเสริมและสนับสนุนเปนครั้งคราว เชน เภสัช
กรมาชวยสัปดาหละ 3 ชั่วโมง การเงินชวยสัปดาหละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเจาหนาที่
เหลานี้อยูใน PUC ซึ่งชวยหลาย PCU 

1) เจาหนาที่ 8  คนที่ปฏิบัติงานประจําเปนเปนทีมเดิมไมนอยกวา 75 % ของเวลา
ปฏิบัติงานทั้งหมด 

2) ระยะเวลาปฏิบัติงานของบคุลากรในการบริการอยางนอย 56 ชั่วโมงตอสัปดาห เชน 10 
ชั่วโมงตอวันในวนัธรรมดา 3 ชั่วโมงตอวนัในวันหยุด 

3) บุคคลเหลานีค้วรจัดกระบวนการอบรมทั้งในเชิงความรู ทกัษะ การปฏิบัติงาน (skill) 
และทัศนคติ (Attitude) ในเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine) เพื่อ
จะสามารถปฏิบัติงานไดตามหลักปรัชญาสถานบรกิารใกลบานใกลใจ ถายังมีคนไม
ครบก็ใหจัดอบรมใหบุคลากรที่มีอยูกอน หรือจัดสาขาวิชาชพีอืน่ทดแทนไปพลางกอน 
การจัดอบรมควรจัดใหเปนแบบ On the job Training ใหอยูในสถานที่ปฏิบัติงานใน
ชุมชน 

1.6   ดานวัสดุ/อุปกรณและเครื่องมือ 
เมื่อมีสถานทีแ่ละเตรียมบุคลากรแลว ควรจัดวัสดุ/อุปกรณ เพื่อจัดบริการประชาชนและ 

ดําเนนิงานเวชศาสตรครอบครัวที่สมบูรณแบบ ซึ่งเปนดานกายภาพที่สามารถมองเห็นไดชดัเจน
ดังตอไปนี้ 



1) ครุภัณฑสํานกังาน เชน โตะ เกาอี้ ตู ฯลฯ ควรจัดหาใหครบ และจดัใหสะดวก สะอาด 
ปลอดภัย มีพืน้ที่บริการเพยีงพอ 

2) มีอุปกรณ/วัสดุ/เครื่องมือ เพื่อการรักษา ปองกัน สงเสรมิ – ฟนฟูสุขภาพไดอยางครบถวน 
พอเพียงและมรีะบบ Sterile System ที่ถกูตอง เชน Stethoscope วัสดุตรวจการตั้งครรภ 
อุปกรณวัดสายตา ยา – เวชภัณฑมิใชยา อุปกรณการตรวจชันสูตรพืน้ฐาน ฯลฯ 

3) ครุภัณฑ/ยานพาหนะ และอปุกรณส่ือสารเพื่อติดตอกับ CUP และใชประสานงานการสง
ตอผูปวย รวมทั้งการออกปฏิบัติงานในชุมชน เชน รถยนต รถมอเตอรไซค วิทยส่ืุอสาร 
โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ อนึ่งรถยนตเพื่อใชในการสงตอ ถายงัไมสามารถจัดไวที่ PCU  
อาจมีรวมกันไวที ่PCU  เมื่อ PCU ใดจะใชก็ประสานงานเขามา 

1.7 การเตรียมขอมูลเพื่อใชในการดําเนนิงาน  เนื่องจาก PCU  ตองใชระบบขอมูล 
เพื่อใหเกิดการบริการที่เปนองครวมและตอเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น การสงเสริมระบบขอมูลเพื่อการบริการและ
สนับสนนุการพึ่งตนเองของประชาชน จึงตองแสดงใหเหน็ทางกายภาพดวย 
เชน การเตรียมแบบสํารวจ การเตรียมแบบประเมินสุขภาพระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน การเตรียม Family Folder ระบบขอมูลบัญชี 1 – 8 เพื่อ
ติดตามผูรับบริการอยางตอเนื่อง การเตรียมคอมพวิเตอร การจัดอบรม และ
การประชาสมัพันธใหประชาชนทราบในการใหความรวมมือเพื่อประสานงาน
การเก็บขอมูล ฯลฯ 

2. มาตรฐานกระบวนการ หรือการจัดการ หรือการปฏิบัติกิจกรรม หรือ Process ดําเนินงาน เมื่อมี
มาตรฐานโครงสราง แลวนาจะมีกระบวนการทาํงาน หรือปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวใน
การจัดบริการของ PCU มีดังนี ้

2.1 การจัดใหมกีารบริการผสมผสานครบทัง้ 4 เร่ือง คือดังนี ้
1) ใหบริการดานการรักษาพยาบาล ใชตอยอ “ก” โดยใหบริการรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง 

โดยผสมผสานกับการใหความรูกับผูรับบริการเกี่ยวกับปญหาสุขภาพที่จําเปน 
2) การใหบริการสรางสุขภาพ ใชตัวยอ “ส” PCU จะตองสงเสรมิใหประชาชนในเขต

รับผิดชอบมีการดูแลสุขภาพตนเอง ไมใหเจ็บไขไดปวย ซึ่งจงัหวดันครราชสีมา ไดมี
ตัวชี้วัดการสรางสุขภาพไวแลว ทัง้ในสถานบริการ และในชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
พึ่งตนเองของประชาชน 

3) การบริการเชงิรุก ใชตัวยอ “ชร” PCU จะตองทํางานผสมผสานการทาํงานสรางสุขภาพ
และซอมสุขภาพในชุมชน เชน ติดตามเยี่ยมบาน ครอบครัว ในรายที่จาํเปนการฟนฟู
สภาพพืน้ฐานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางสุขภาพในชุมชน 



4) การบริการดานทนัตกรรม ใชตัวยอ “ท” หนวยบริการ PCU ตองมีการบริการดานการ
รักษาพืน้ฐานและสงเสริมปองกันทางดานทันตกรรมดวย 

กรณี PCU ไมมีบริการภายใน PCU ของตนเอง จะตอง Contract กับ PCU อ่ืน เพื่อให
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของตนเองไปใชบริการที ่PCU อ่ืน ๆ  

2.2 การจัดบริการประชาชนที่มารับบริการที ่ PCU  ควรจัดบริการใหเกิดความสะดวก รวดเร็วอยาง
ตอเนื่องและเปนองครวม โดยประชาชนควรไดรับบริการภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อมาถงึสถานบริการ
และมีระบบเชือ่มตอในการรบัการรับสงตอผูรับบริการใหสะดวกรวดเรว็ ทาํใหประชาชนอยาก
มาใชบริการที ่PCU 

2.3 มีการจัดเก็บขอมูลอยางสมบูรณแบบ และนําขอมูลมาใชในการทํางาน โดยการดูแลบุคคลและ
ครอบครัว เชน เจาหนาที่ทกุควรจัดทํา Family Folder เพื่อเปนขอมลูในการใหบริการแบบองค
รวม และควรจัดระบบ OPD Card และการลงบนัทกึเพื่อการดูแลผูรับบริการตอเนือ่ง ระบบการ
ลงบัญชี 1 – 8 เพื่อติดตามผูรับบริการ รวมถงึขอมูลอ่ืน ๆ ที่จัดเก็บเพื่อการพัฒนา – แกปญหา
ทั้งในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน ฯลฯ และขอมูลดังกลาวควรนํามาวิเคราะหหาปญหา
ในพืน้ที่ของตนเองอยางเปนวทิยาศาสตร เพื่อวางแผนแกไขปญหาตอเนื่อง 

2.4 มีการจัดระบบสงตอ ทั้งการสงและรับกลับเพื่อสนนัสนุนใหผูปวยเชือ่มั่นสถานีอนามัยเพิ่มข้ึน 
และมีการติดตามแลกเปลี่ยน Case ที่สงตอเพื่อพัฒนาวิชาการอยางตอเนื่อง 

2.5 มีการจัดระบบการนิเทศ – ควบคุม  -กํากับ และฝกอบรมเพื่อพฒันางานวิชาการพื้นฐานเพื่อ
การจัดบริการโดยมีตัวชีว้ัดทีเ่ปนมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เชน มาตรฐานการ 
ANC,Guideline  การตรวจรักษาขั้นตน มาตรฐานการเยี่ยมบาน เปนตน และควรมี Insentive  
เพื่อเปนเครื่องมือกระตุนและกํากับการทํางาน 

2.6 มีการแกไขปญหา/อุปสรรค โดยการรวมกลุมชวยเหลือกันระหวาง CUP  และ  PCU  รวมทัง้
ระหวาง PCU กับ  PCU อยางตอเนื่อง  

3. มาตรฐานของผลลัพธ หรือผลการดําเนนิงาน เมื่อ PCU  ไดมีการดําเนินงานตามขอ 1 
(โครงสราง) ขอ 2 (กิจกรรม) จะเกิดผลลพัธที่เปน Out –put Out – Come Impact  ดังตอไปนี้ 

1) ประชาชนกลุมเปาหมาย เชน หญงิตั้งครรภ เด็ก ผูสูงอาย ุ ผูพิการ ฯลฯ ไดรับ
บริการครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐาน (Coverage) หรือตัวชี้วัดที่ควรจะเปน 

2) ประชาชนในความรับผิดชอบปวยดวยโรคติดตอ ตองมกีารรายงานอยาง
ครบถวน ทนัเวลา และโรคติดตอเร้ือรังที่อยูในชุมชนจะถูกคนพบไดเร็วขึ้น 

3) ประชาชนและบุคลากรใน PCU  จะมีสัมพนัธภาพที่ดีตอกัน (Bonding) 
4) ประชาชนเจ็บไขไดปวยแลวนาจะมาใชบริการที ่PCU มากขึ้นเรื่อย ๆ  



5) เมื่อเปดโอกาสใหเลือกลงทะเบียน ประชาชนนาจะเลือกลงทะเบียนที ่PCU ของ
ตนเอง 

6) เมื่อสอบถามความพึงพอใจ นาจะพงึพอใจใน PCU ของตนเองและประชาชน
ยอมรับบุคลากรใหเปนที่ปรึกษาดานสุขภาพประจาํครอบครัว 

7) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางสุขภาพตนเองและมีความรวมมือและ
ประสานงานกบับุคลากรใน PCU อยางดียิง่ 

8) ประชาชนมีสถานะสุขภาพดีข้ึน ไมปวยและตายดวยโรคที่ปองกนัได 
9) ถาการดําเนนิงาน PCU ของทุกจุดดําเนนิการไดอยางดี ประชาชนในเขต

รับผิดชอบของ PCU ของ รพศ. และ รพช. ในปจจุบันลดจํานวนนอยลงหรือ
อาจจะไมมีเลย คงมีเฉพาะผูปวยทีส่งตอมาจาก PCU หรือผูปวยเฉพาะโรคที่
ตองการพบแพทยเฉพาะทางเทานั้น ซึง่ระบบนี้เปนระบบสากลในอดุมคติ 

จ.  การจัดลําดับ PCU 
 เมื่อกําหนดมาตรฐาน PCU เปน 3 ข้ันตอน หรือ 3 ลําดับ ดังนั้น สถานบริการที่มีอยูแลวใน
ประเทศไทย ไดแกสถานีอนามัย ศูนยแพทยชุมชน ศูนยสาธารณสุขเทศบาล ฯลฯ สามารถพัฒนาเพื่อ
ปรับรูปแบบเปน PCU โดยจัดอยูในลําดบัชั้นของการพัฒนาเปน 3 ลําดับ ตามมาตรฐานดังกลาวแลว 
ตัวอยางเชน ที่จังหวัดนครราชสีมา สถานบริการปฐมภมูิ ไดแกสถานอีนามยั ศูนยแพทยชมุชน ศูนย
สาธารณสุขเทศบาล หนวย PCU ของโรงพยาบาล ฯลฯ ในป 2544 สามารถแบงประเภท ลําดับของ 
PCU เปน 3 ลําดับ คือ 
  PCU  ข้ัน 1 ไดแก PCU ที่เพิ่มเร่ิมพฒันาขอ 1 เร่ืองโครงสราง และมกีารพัฒนาขอ 2 
เร่ือง กระบวนการทาํงานบางเรื่อง มีประมาณ 258 แหง 
  PCU ข้ัน 2 ไดแก PCU ที่พัฒนาโครงสรางในขอ 1 และไดดําเนินกจิกรรมตามการ
พัฒนาขอ 2 แตผลลัพธที่ออกมาในขอ 3 มีบางเลก็นอย PCU ข้ัน 2 นี้ มีสถานีอนามัยประมาณ 98 
แหง (30% ของสถานีอนามยัทั้งหมด) ศูนยสาธารณสุขเทศบาล 2 แหง 
  PCU  ข้ัน 3 ไดแก PCU ทีพ่ัฒนาโครงสรางในขอ 1 มีการดําเนนิกิจกรรมตา
มาตรฐานในขอ 2 และผลลัพธออกมาตามขอ 3 แลว มี PCU ที่ต้ังอยูในโรงพยาบาลชุมชน 26 แหง 
สถานีอนามัย 32 แหง ศูนยแพทยชุมชน 14 แหง  
  การกําหนดลําดับข้ันนี้ เพื่อเปนการจัดลาํดับสถานบริการของ PCU เพื่อการพัฒนา 
PCU เปนขัน้ ๆ  ในแตละปไป ดังเชน การวางแผนพฒันา PCU ของจังหวัดนครราชสีมา ไดวางแผน 3 
ป เพื่อพัฒนาสถานบรกิารปฐมภูมิใหเปน PCU ข้ัน 3 ทั้งหมด โดยใชเงินหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
ดังนี ้

 



เปาหมาย PCU ที่สมบูรณแบบ ณ 30 กันยายน 2544 – 2546 
 

ป พ.ศ. จํานวน PCU ขั้น 1 
(แหง) 

จํานวน PCU ขั้น  2 
(แหง) 

จํานวน PCU 3 
(แหง) 

2544 
(30 กันยายน) 

232 (30% ของ สอ. ทั้งหมด) 75 
 

2545 
(30  กันยายน ) 

- 232 75 + 96 = 171 

2546 
(30  กันยายน) 

-  -  171 + 232 = 403 

 
ฉ.   ข้ันตอนการดําเนนิงานของ PCU 
 เมื่อผูรับบริการตองการพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ หรือ OPD (ดอยพัฒนา) ที่มีอยูเดิมให
วางขัน้ตอนการพัฒนาดังนี ้

1. ข้ันมาตรฐานโครงสราง 
1.1 วางแผนกาํหนดวา 1 PCU จะดําเนนิการกี่ PCU โดยใชอัตราสวนประชากร 1 

PCU ไมเกิน 10,000 คน ถาเปนระดับสถานีอนามยั ซึ่ง 1 ตําบล มี 1 สถานี
อนามยั ควรกําหนด 1 สถานีอนามัยเปน 1 PCU ยกเวน ถาประชากรนอย
เกินไป ก็อาจรวม 2,3,4 สอ. เปน 1 PCU  ได ซึ้งแลวแตนโยบาย / สภาพพื้นที/่
สภาพปญหาของแตละ PCU ซึ่งสามารถเลือกไดทั้ง 2 รูปแบบ 

1.2 วาดแผนที่ของเขต PCU  ใหชัดเจน และกําหนดสถานที่ต้ังของ PCU ซึ่งอาจ
อยูในหรือนอกเขต PCU ก็ได แตตองเดินทางไมเกิน 30 นาท ี โดยรถยนต ถา
เปน รพศ./รพช. PCU อาจตั้งอยูในจุดใดจุดหนึง่ของโรงพยาบาลหรอือาจไป
จัดตั้งในชุมชนก็ได 

1.3 กําหนดทมีบุคลากรที่จะรับผิดชอบตอประชากรใน PCU นั้น ๆ  ซึง่บคุลากรที่
รับผิดชอบควรจะมีประมาณ 8 คน ดังกลาวแลว และควรกําหนดใหพยาบาล
และเจาหนาทีส่าธารณสุขรับผิดชอบประชากรในพื้นที ่ 1 คน : 1-3 หมูบาน 
หรือ 1 คน  : ประชากร 1,000 – 1,500 คน เพื่อจะเปนทีมเดียวที่ดูแลประชาชน
ไดอยางตอเนือ่ง  ถาบุคลากรยังไมคบใหใชเงิน UC  จัดจางหรือสงประชาชน
ใน PCU ในเรียนเพื่อกลับมาทาํงาน 

2. ข้ันมาตรฐานกระบวนการ 



2.1 สํารวจประชากรในพืน้ที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยใชแบบสํารวจขอมูลสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา แลวนาํขอมูลมารวบรวม ลงบนัทกึเพื่อวเิคราะหปญหา
ของพื้นที่ตามบัญชี 1 – 8  และขอมูลครอบครัวควรเก็บในแฟมขอมูลประจํา
ครอบครัว (Family File, Family Folder) 

2.2 เมื่อไดปญหาและสิ่งที่ตองพัฒนาแลว ก็ใหจดัทําแผนดาํเนนิงานในพืน้ที่
รับผิดชอบของตนเอง แผนนี้ควรจะประกอบดวย งาน ก ส ชร และ ท ดังกลาว
มาแลว รวมทัง้แผนพฒันาอ่ืน ๆ  เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาใน PCU ของตนเอง 

2.3 มีการปฏิบัติงานตามแผน และใหมีการควบคุม กาํกับ ติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุง – พัฒนาอยางตอเนื่อง 

3.  ข้ันมาตรฐานผลลพัธ 
  ถาทาํไดทัง้ 2 มาตรฐานก็จะเกิดผลลัพธที่ดี เปน PCU ที่สมบูรณแบบ จะตองใหมี
การตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุง และพฒันาใหดํารงอยู และกาวหนายิง่ ๆ ข้ึนไป 
ช.  คุณลักษณะการจัดบริการปฐมภูมิ ข้ัน 3  
   จากความหมาย กรอบแนวคิด และขั้นตอนการจัดตั้งหนวยบรกิารปฐมภูมิ (PCU) ดังกลาว
แลว สรุปไดวา เมื่อมีการพัฒนา PCU ไปถึงขั้นมาตรฐานผลลัพธข้ัน 3 แลว PCU จะตองมี
คุณลักษณะโดยสรุปเปนตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน และจาํงาย ๆ 9 ประการ  คือ มี ดี เขาถึง  
จายคุม ใหชมุชนมีสวนรวม เปนองครวมและตอเนื่องพรอมทัง้เรื่องอื่น ๆ  ซึง่ตวัชี้วัด 9 ประการนี ้
ขยายความโดยละเอียดไดดังนี ้

1. มี  (Availability ) มีความหมาย 3 ประเด็น คือ  
1.1 มีสถานบริการอยูใกลบานหรอืใกลชุมชน ประชาชนสามารถเดินทางไปถึงได

ไมยากลาํบากสถานบรกิารนโีดยปกติควรมแีพทย แตยังไมมีแพทยประจํา 
ฉะนั้นการแกปญหา คือการใหสถานีอนามยัเปนหนวย  OPD ของ
โรงพยาบาลชมุชน และมกีารประสานเชื่อมโยงเปนเครือขายกับชมุชนและ
สถานบรกิารเอกชนหรือหรือสถานบรกิารควรจะมีพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัวหรือพยาบาลวชิาชีพเปนอยางนอย 

1.2 มีอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยเพียงพอ และพรอมใช ที่จะใหการ
รักษาพยาบาลแกผูมารับบริการ 

1.3 มีบุคลากร ทีจ่ะใหบริการตามมาตรฐาน คือแพทยเวชปฏิบัติครอบคาวหรือ
พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวที่สามารถใหการรักษาเบื้องตน มีเจาของ
ครอบครัว เจาของคนไข มีทมีงาน เปนทีมเดียวกนัทัง้เชงิรุก เชิงรับ มีบริการ
สงเสริม ปองกัน รักษา พืน้ฟูครบโดยใหความสาํคัญในการสงเสริมสุขภาพ



และปองกนัการเจ็บปวยในเชิงรุกใหมาก และมีการพัฒนาองคความรูของ
บุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อสามารถนําความรูมาพฒันางานใหมีคุณภาพ 

2. ดี (Good Care Standard care) ระบบตาง ๆ  ทีม่ีอยูจะตองดี 3 ประเด็น คือ 
2.1 มาตรฐานระบบบริการ/การดูแล (Standard of care) เปนมาตรฐานเชงิ

วิชาการที่จะใหการดูแลไดอยางครอบคลมุทั้งศาสตรและศิลป ใหการวินิจฉัย
ไดอยางถูกตอง และระบบการใหบริการที่มีคุณภาพ พรอมที่จะใหสังคม
สามารถตรวจสอบไดถึงคุณภาพของการใหบริการ รวมทัง้มีระบบรับอรอง
คุณภาพบริการ 

2.2 มาตรฐานของเครื่องมือ อุปกรณ (Standard of Equipment) ไดแก มี
อุปกรณที่ถูกตอง เที่ยงตรง และ โดยเฉพาะมีรถคอยสงตอผูปวยทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

2.3 ทัศนคติที่ดี (Attitude) บุคลากรที่ใหบริการตองมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ 
และเขาใจถึงแนวคิดการใหบริการเวชปฏิบัติครอบครัวอยางถกูตอง มุงเนน
การใหบริการที่ยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางและใหบริการที่ผูปวยพงึพอใจ 

3. เขาถึง  (Accessibility of Care) คือการที่ประชาชนไมเลือก เพศ ชาติ ชั้นวรรณะ ตอง
ไดรับการบริการที่เทาเทียมกัน แบงเปน 3 ประเด็น คือ 

3.1 สภาพทางภูมศิาสตร (Geographical Accessibility ) ไดแก ระยะทาง  
สถานบรกิารจะตองอยูในตาํบลและถาหมูบานที่อยูในตําบลใหม หมูบานมี
ระยะหางตองมีสถานบริการ 2 จุด ที่จะทาํใหประชาชนสามารถเขาถงึไดเมื่อ
ตองการ อยางนอยเดินทางไมเกิน 30 นาท ี

3.2 หลักประกนัดานสุขภาพ (Financial Accessibility) ราคา/คาใชจาย ไมใช
เก็บคารักษาพยาบาลที่มีราคาแพง ผูมารับบริการจุตองไมถูกกีดกนัในการ
รักษาพยาบาลโดยมีเงนิเปนตัวจาํกัด คนจนจะตองมีบัตร สปร. ประชาชนทุก
คนจะตองมีบัตรประกันสุขภาพถวนหนาครบทุกคน คนทีม่ีเงนิอาจจะชวย
จายเพิ่มเติม (co payment ) 30 บาท แลวรักษาไดทกุโรค โดยงบประมาณ
มาจากการประกันสุขภาพ 

3.3 มีบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชน(Service Accessibility)  
ผูใหบริการจะตองมีพฤตกิรรมการบริการที่ดี (Excellence Service 
Behavior) และมีคุณภาพ ผูใหบริการจะตองไมกลาววาจาไมสุขภาพ คําดา 
แสดงกิริยาใจราย ปดสถานบริการกอนกําหนด แสดงอาการไมตอนรับ และ
ไมเอื้ออํานวยตอผูมารับบริการ 



4. พึงใจ  (Acceptability) ความพึงพอใจของผูมารับบริการ 3 ประเด็น คือ 
4.1 ผูมารับบริการจะตองมีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไมมารับ

บริการดวยความทกุข เกรงใจ ผูมารับบริการควรมีความรูสึกวาสถานบริการ
ดานแรกเปนทีพ่ึ่งทั้งทางกายและทางใจ เมื่อมาหาจะตองไดรับความ
ชวยเหลือ ไดรับการบริการทีไ่ดมาตรฐาน 

4.2 ผูมารับบริการไดรับบริการที่เขาอกเขาใจ – ประทับใจ (Excellence Service 
Behavior) โดยไดรับบริการที่มีความเปนกันเอง เจาหนาที่ผูใหบริการจะตอง
มีทัศนคตทิี่ดี เขาใจถงึความเจ็บปวย มีความรูทางดานจิตวิทยา ปรัชญา 
จิตวิทยาสังคม  ที่จะใหความชวยเหลือแกผูมารับบริการที่เจ็บปวย ไมวาจะ
เปนการเจ็บปวยทางกาย ทางจิตวทิยาสังคม ที่จะใหความชวยเหลือแกผูมา
รับบริการที่เจบ็ปวย ไมวาจะเปนการเจ็บปวยทางกาย ทางจิต รวมทัง้การให
คําปรึกษา (Counseling) ฯลฯ 

4.3 ประชาชนมีชองทางที่จะสะทอนหรือใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นแกสถาน
บริการ  เพื่อนาํไปสูการปรับปรุงแกไขได 

5. จายคุม (Efficiency) การลงทุนในถานบรกิารมี  3 ประเด็นคือ 
5.1 บริการที่ใชตนทุนต่ํา และผลลัพธสูง หมายถงึ การใชทรัพยากรทีม่อียูจํากัด

นั้นใหสูงที่สุด คือ ไดผลตอบแทนที่คุมคา 
5.2 คุมคาราคาจาย (Cost Effectiveness/Cost – Benefit)  คือการลงทนุ

ทรัพยากรทีห่มายรวมถึง แรงงาน คน เวลา ทรัพยสิน เครื่องมือ ที่ได
ประโยชนสูงสดุ 

5.3 ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (Allocation Efficiency) ระบบการ
จัดสรรทรัพยากรที่มุงเนนความสมดุลยระหวางผลผลิต (Supply) และความ
ตองการ (Demand) 

6. ชุมชนมีสวนรวม (Community Involvement) หรือชุมชนมพีลังอาํนาจ ความเขมแข็ง
มากขึ้น (Community Empowerment) หมายถงึ 3 ประเด็น คือ 

6.1 ประชาชนมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว 
ตลอดจนสุขลักษณะของสิง่แวดลอมในชมุชน ทัง้นี้โดยมีบุคลากร
สาธารณสุขคอยเอื้อยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตาง ๆ (Facilitator) 

6.2 ประชาชนมีสวนรวมจายคาบริการสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ เชน บัตรประกัน
สุขภาพ การจายคาบริหารบางสวนเมื่อไปรับบริการ การตั้งกองทุนสวสัดิการ 
มาใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกสมาชกิ การเรีย่ไรจากชาวบานเมื่อ



จําเปนตองใชเงิน เพื่อประโยชนของชุมชนโดยรวม การรวมแรงในกรณีที่
ตองการแรงงานของชาวบานเพื่อพัฒนาหมูบานหรือซอม- สรางสถานบริการ
สุขภาพของชมุชน โดยรัฐทาํหนาที่จัดหาวัสดุ – อุปกรณ สวนชาวบานรวม
แรง 

6.3 ประชาชนมีสวนรวมในขอเสนอในดานการบริหารและรวมบริหาร และจัดการ
ดานสุขภาพในชุมชน ซึ่งสามารถทําไดในรูปแบบการเปน อสม. หรือจัดตั้ง
กลุมที่เปนตัวแทนดานสุขภาพ เชน ประชาคมสุขภาพ รวมทัง้ประเมินผล – 
สะทอนความเห็นผานทางเวทีประชาคม กรรมการทีป่รึกษาเพื่อจัดบริการที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

7. เปนองครวม(Holistic Care) มี 3 ประเด็น คือ  
7.1 ในแงของการดูแลองครวม จะตองใหการดูแลที่ครบถวน ทั้งกาย จติ สังคม 

และ จิตวิญญาณ โดยสมัพันธภาพระหวางผูใหและผูรับบริการ เปนแบบ 
Empatic Relation Ship การประสานงาน พูดคุยแบบเทาเทียมกนัและเหน็
ใจซึ่งกนัและกนั จะทาํใหทราบถงึองคประกอบ ปจจัยที่กอใหเกิดความ
เจ็บปวยของผูมารับบริการ ประวัติครอบครัว ประวติัความเจ็บปวยในอดีต
และอื่น ๆ  

7.2 มีระบบขอมูลเอื้อใหเกิดบริการแบบองครวม รูถงึบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และจิตวิญญาณ โดยการจดัทํา Family Folder ฯลฯ 

7.3 มีการเชื่อมโยงบูรณ (Integration) ของระบบบริการ คือสงเสริม – ปองกัน – 
รักษา – ฟนฟ ูและใหบริการตอเนื่องทัง้ขณะปวยและไมปวย และเมือ่ปวย มี
ระบบสงตอที่เชื่อมโยง 10 20 3 0 Care ที่ถูกตอง สนบัสนุนชวยเหลือซึ่งกนั
และกัน 

8. ตอเนื่อง  ( Continuity of care) มีความตอเนื่องใน 3 ประเด็น คือ 
8.1 มีการดูแลตอเนื่องตลอดเหตกุารณต้ังแตกอนเจ็บปวยทีบ่านจนกระทั่งการ

เจ็บปวยในครั้งนัน้ ๆ  (Episode Care) ทั้งที่บาน สถานบริการ สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  

8.2 การดูแลตอเนือ่งเมื่อสงไปรกัษาตอในแตละระดับ จะตองมีการดูแลตอเนื่อง 
เชื่อมโยง    10 20 3 0 Care โดยเจาหนาที่สาธารณสุขเปน Care  -
Coordinator 



8.3 การจัดบริการรักษาพยาบาล  ที่มีความตอเนื่องเชื่อมโยงกันอยาง
หลากหลาย เชน การรักษาแผนปจจุบัน ควบคูกับพืน้บาน การรักษาสมุนไพร 
การรักษาโดยการดูแลตนเอง การใชยาที่ ศสมช. ฯลฯ 

9. พรอมทัง้เรื่องอื่นๆ  การพัฒนาความสมบรูณ  อาจมีขอแตกตางกนั ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ
เงื่อนไขเวลาตาง ๆ ดังนัน้ สถานบริการปฐมภูมิ จึงพรอมที่จะพัฒนาเรื่องอื่นๆ  ตาม
สภาวะการณและสถานทีพ่รอมกันดวยตลอดเวลา ตลอดทงการสอบถามชาวบาน
ผูใชบริการวามีความตองการสถานบริการปฐมภูมิมีลักษณะอยางไร เชน เจาหนา
สาธารณสุข ควรจะมีความรูทุกเรื่อง อยูในทีมเดยีวกนั Polyvalent Team ขอบเขต
รับผิดชอบ จํานวนประชากรไมมากเกินไป ไมนอยเกนิไป (ตามมาตรฐาน) สถานบริการ
ในระดับตาง ๆ ไมควรจะซ้ําซอนและแขงขันกนั (Competition) ฯลฯ 

ซ.บทสรุป 
 บริการปฐมภมูิไดมีการดําเนินการมานานแลว เพยีงแตมีการแยกการจัดบริการที่ตางกรรม
ตางวาระกนั โดยสงัคมทัว่ไปจึงขาดความรู- ความเขาใจในเรื่องเหลานี้ เมื่อรัฐบาลมนีโยบายให
ดําเนนิการหลกัประกันสุขภาพถวนหนาจงึมีความจําเปนที่จะตองจัดบริการปฐมภมูิ และจัดตั้ง
หนวยงานบริการปฐมภูม(ิPrimary Care Unit) เพื่อรองรับหลกัประกันสุขภาพถวนหนา ดังนั้น
บุคลากรสาธารณสุขทุกจุดจึงควรเรียนรู ทาํความเขาใจ เพื่อไปดําเนนิการในเรื่องเหลานี้ใหได ซึง่ไม
เปนสิ่งที่ยากเกินไปที่จะนาํไปปฏิบัติได เพราะเราไมไดเร่ิมตนจากศูนย เพียงแตใหมกีารปรับความคิด 
(Re-think) และปรับวิธีการทํางาน (Re-Design) และพัฒนาวชิาการ และเครื่องในการทํางาน เชน 
ระบบขอมูล เครื่องมือ เครื่องใชในการทาํงานตาง ๆ (Re-tool) และฝกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูใน
การทาํงาน (Re – train) ส่ิงเหลานี้ถอืเปนการปฏิรูปความคิดและปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 
รวมทัง้เปนกระจายอาํนาจดานสุขภาพใหกับประชาชนดวย ผลที่เกิดขึ้นมิใชสนองตอบเรื่อง
หลักประกนัสขุภาพถวนหนาเทานัน้ แตสงผลใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) อยางเสมอภาค เทาเทียม (Equity) และเปนการใหประชาชนเขามามสีวน
รวมและตรวจสอบได (Social Accountability) ดังนัน้ บุคลากรสาธารณสุขทุกคนจงึควรศึกษา เรียนรู 
และเขารวมปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ 
 เนื่องจากสิง่เหลานี้เปนสิ่งใหม การปฏบัิติอาจจะมีขอบกพรอง ปญหา/อุปสรรคอยูบาง 
จะตองชวยกนัแกไขปรับปรุง พัฒนา และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกนัและกนัตอไป เพื่อรวมกัน
ผลักดันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยใหเปนระบบที่ดี มีคุณภาพ สนองตอบตอปญหา – ความ
ตองการของประชาชน ตามอุดมการณของเราตอไป 
 



เอกสารประกอบ 
1.เอกสารสรุปคณะทํางานเพื่อเตรียมระบบประกันสุขภาพถวนหนา.แนวทางการสราง

หลักประกนัสขุภาพถวนหนา,พฤษภาคม  2544 , กระทรวงสาธารณสขุ 
2.พญ. สุพัตรา  ศรีวณิชชากร. อะไรคือเวชปฏิบัติครอบครัว ระบบบริการปฐมภูมิและบริการ

ดานแรก บทที ่2. เวชปฏิบัติครอบครัว บริการสุขภาพที่ใกลใจและใกลบาน แนวคิดและประสบการณ 
: โครงการปฏรูิประบบบริการสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข :  พิมพคร้ังที ่1, ธันวาคม  2542 

3.นพ. พงษพสุิทธิ์  จงอุดมสุข และคณะ. รายงานผลการดําเนนิโครงการปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุข ระยะที ่  1 ป พ.ศ. 2540 – 2543  สํานกังานโครงการปฏิรูประบบระบบบริการ
สาธารณสุข. พิมพคร้ังที ่1,  พ.ศ. 2543   

4.นพ.สําเริง แหยงกระโทก. เอกสารประกอบการประชมุการพฒันาสถานบรกิารดานแรกใน
อุดมคติ.สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมษายน  2543 

5.นพ.สําเริง  แหยงกระโทก. แนวทางการดําเนนิงานหลักประกนัสขุภาพถวนหนา จังหวัด
นครราชสีมา ยงสวัสด์ิออฟเซต, 2543 

6.นพ. สําเริง  แหยงกระโทก. การวิจยัและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข และการประกนัสุขภาพถวนหนา.
สมบูรณการพมิพ 2544 

 
-------------------------------------------------- 

 
  
  
 
 
 


