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กับการป้องกันควบคุมโรค
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การบริการเฉพาะทาง

ความคาดหวังของ
ผู้รับและผู้ให้บริการ

ผู้สูงอายุ

ผลกระทบเทคโนโลยี

การวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก าลังคน

ทันตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ

คัดกรองมะเร็ง

ชาติพันธุ์ต่าง ๆ

สุขภาพจิต

แอลกอฮอล์
บุหรี่

หน่วยบริการปฐมภูมิ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

แพทย์ FM

สร้างภูมิคุ้มกัน

อาหาร

ชนบท,พ้ืนที่ห่างไกลสังคม

ผลกระทบต่อสุขภาพของ
บุคคลและการสนับสนุน
ด้านการดูแลสุขภาพ

ระบบสุขภาพของประเทศไทย
Thailand’s Health System

ยาเสพติดออกก าลังกาย

เศรษฐกิจ

ครอบครัว,ชุมชน

การดูแลในชุมชนศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ

ระดับบริการตติยภูมิ 
ระดับทุติยภูมิ รัฐ/เอกชน

ยาและเวชภัณฑ์ เครือข่าย รพ.ชุมชน

สหสาขาวิชาชีพ

การศึกษา

Primary care

การรักษา /ฟื้นฟู

ส่งเสริม / ป้องกันโรค

ปัจจัยตัวก าหนดสุขภาพ

เทคโนโลยีการแพทย์

โรคอุบัติใหม่โรคเรื้อรัง

Hospital care

PCU / NPCU

ดัดแปลงจาก Department of Health, Australian Government (2017)

พชอ



ประกาศราชกิจจานุเบกษา 30 เมษายน 2562

มีผลใช้บังคับ 29 กรกฎาคม 2562
หมวด 1 คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (มาตรา 5 - 14)

หมวด 2 การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ (มาตรา 15 – 23)

หมวด 3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน (ม. 24 - 29)

หมวด 4 การส่งเสริมและพัฒนาระบบปฐมภูมิ (ม.30 - 32)

หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ (ม. 33 - 36)

หมวด 6 บทก าหนดโทษ (ม. 37 - 40)

บทเฉพาะกาล (ม. 41 – 43)

ประกาศก าหนด จ านวน 34 ฉบับ



การสนับสนุน
ระดับนโยบาย

3 ดาว
4 ดาว

5 ดาว คลินิกเอกชน

ผลิตแพทย ์FM พัฒนารูปแบบบริการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชพี พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนากลไกการเงินเครือข่ายรับส่งต่อ

พชอ. พชข.

พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

>6,500 ทีม

ปรับรูปแบบการดูแลประชาชนจากดูแล “เชิงรับ เน้นการรักษา” เป็นดู “เชิงรุก เน้นการส่งเสริมป้องกัน”ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
ส่งเสริมและสร้างเสริมให้ประชาชนและครอบครัวมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง (Health Literacy & Self Health Management)

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะผู้ให้บริการฯ &  อสม.

ศูนย์สาธารณสุข
เทศบาล

อปท.

รพช.

กระทรวงสาธารณสุข

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8tJ_ViszfAhWUT30KHea_AzYQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.lovecarestation.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-2/&psig=AOvVaw0iaNqEEy2r5GK2vCmSlepK&ust=1546414923020507&psig=AOvVaw0iaNqEEy2r5GK2vCmSlepK&ust=1546414923020507
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ระบบลงทะเบียน 
(Registration)

แพทย์ คู่ ประชาชน (1 : 10,000) ม.18

การผลิตและพัฒนาวิชาชีพในระดับปฐมภูมิ 
: แผนและอัตราก าลัง ม. 10(5), 14(7), 22

ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกลับหน่วยบริการปฐมภูมิ

(Centralized Electronic Health Record) ม.21

กลไกการจ่ายเงิน
หน่วยบริการปฐมภูมิ

(Allocation & Unit Cost)
ม.16,17

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายใต้ กลไก พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่

(Community Participation) ม.30

ระบบดูแลสุขภาพ
ชุมชนเป็นฐาน เน้นการดูแล “คน”

ดูแลเป็นทีม “Matrix Team” ปชช.เป็นศูนย์กลาง



ข้อ 4 บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้

(1) บริการสุขภาพแบบองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การ
ปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่
(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ
วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การ
บริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์
ทางเลือก
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถตัดสินใจใน
การเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจ
ในการวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับ
ชุมชน

บริการสุขภาพปฐมภูมิ







สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ในระดับพื้นที่









พชอ.มี "เป้าหมายหลัก" คือ ชุมชนสุขภาพดเีข้มแข็ง จัดการตนเองได ้
"เป้าหมายรอง" ระบบบริการสุขภาพทีมี่คุณภาพ เป็นทีพ่ึง่ของประชาชน

1. อย่าก าหนดประเด็นปัญหาให้ พชอ. แก้ไข 

แต่ต้องให้คณะกรรมการ พชอ.และชุมชน 
เป็นผู้ร่วมก าหนดปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. อย่าคิดว่า พชอ.จะต้องแก้ไขเฉพาะด้าน

สุขภาพเท่านั้น แต่ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ ปากท้อง ก็สามารถด าเนินการได้ 
เช่นกัน ถ้าเป็นปัญหาของประชาชน

3. อย่าคาดหวังว่าปัญหาต่างๆ จะสามารถ

แก้ไขได้ภายระยะเวลาอันสั้น เพราะทุกปัญหา
ต้องใช้เวลาแก้ไข ปัญหาเดียวกันต่างพื้นที่สาเหตุ
และวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกัน

4. อย่าท าให้ พชอ.เป็นเพียงแค่งานงานหนึ่ง 

เพราะแท้จริงแล้ว พชอ. คือเครื่องมือการบริหาร
จัดการอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนช่วยกัน...อย่าท าให้ พชอ. เสียของ !!!

5. อย่าติดกรอบการท างานแบบเดิมๆ ที่คนสา’สุขต้องเป็นพระเอก เพราะ พชอ.เป็นประตูเปิดไปสู่

รูปแบบการท างานกับชุมชนภาคีเครือข่ายที่ท้าทาย และเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ มากมาย
Cr.นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย ผชช.ว.สสจ.นนทบุรี 





ผลลัพธ์
เป็นกลไกส าคัญในการบรรลุ
เป้าหมาย SDGs โดยเป็น 
Action principles 
ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

เป็นรูปแบบที่สามารถ
เผยแพร่ต่างประเทศ
เป็น soft power ของ
ประเทศ ต่อยอดเรื่อง 
UHC ของเมืองไทย

Health
ตอบโจทย์กลุ่มส าคัญ ผู้สูงอายุ คนพิการ
เด็กปฐมวัย NCDs และเป็นจุดเชื่อมต่อ
ของระบบสุขภาพ ที่ท าให้บรรลุ 
4 Excellences 

ภายใน
ประเทศ

ภายนอก
ประเทศ

Culture 
เรื่องวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

Quality of life
ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
การลดความเหลื่อมล้ า และการบูรณาการ
การท างาน ทั้งด้าน สุขภาพ สังคม และ
การศึกษา

ประโยชน์

ด้านเศรษฐกิจ 
เป็นฐานส าคัญในการเสริมหนุน 

Thailand 4.0


