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ค าถามที่ทา้ทายต่อการพฒันาระบบสุขภาพปฐมภมูิ

โดย Dr. Halfdan T. Mahler, Director general of WHO

2 ใน 8 ค ำถำมทีท่ำ้ทำยผูเ้ขำ้ร่วมประชมุในกำรเปิดกำรประชมุ The International 
Conference on Primary Health Care ทีจ่ดัขึ้นทีเ่มอืง Alma-
Ata ระหวำ่งวนัที ่6-12 กนัยำยน 1978 มดีงัน้ี

1. ท่ำนมคีวำมพรอ้มหรอืไม ่ถำ้จ ำเป็นจะตอ้งปรบัเปลีย่นระบบบรกิำรสุขภำพ เพือ่ที่จะท ำใหร้ะบบ

สุขภำพปฐมภมูมิกีำรพฒันำและมคุีณภำพ

2. ท่ำนมคีวำมพรอ้มหรอืไม่ ถำ้จะตอ้งต่อสูใ้นประเดน็ทำงดำ้นกำรเมอืงและเทคโนโลยี่ เพือ่ทีจ่ะน ำมำ

ซึง่กำรแกป้ญัหำจำกขอ้จ ำกดัหรอืแรงตำ้นทำงดำ้นเศรษฐกจิและสงัคม อนัน ำไปสู่กำรพฒันำระบบ

สุขภำพปฐมภมู ิ



จุดเริ่มตน้และการพฒันาระบบสขุภาพปฐมภมูิ (PHC) ในระดบันานาชาติ

 ในช่วงปลำยทศวรรษ 1960 ถงึช่วงต่อ 1970: WHO และสหรฐัอเมรกิำไดม้โีครงกำรทีจ่ะควบคุมและก ำจดัโรคไข ้
มำลำเรยีใหก้บัหลำยๆประเทศ โดยด ำเนินโครงกำรในลกัษณะทีเ่ป็น Vertical health approach
และในขณะเดยีวกนัในสหรฐัอเมรกิำเองไดม้กีำรพฒันำระบบทำงกำรแพทยท์ีมุ่ง่เนน้ควำมเป็นเลศิในกำรรกัษำพยำบำลใน

โรงพยำบำลเป็นหลกั (hospital-based health care system) ท ำใหเ้กดิขอ้
วพิำกษว์จิำรณว์ำ่ ระบบกำรพฒันำดงักลำ่ว ไม่ไดเ้นน้ทีก่ำรป้องกนัโรคและประชำชนในประเทศก ำลงัพฒันำส่วนใหญ่ไม่

สำมำรถเขำ้ถงึบริกำรดงักลำ่วได ้

จำกจดุดงักลำ่วก่อใหเ้กดิควำมเคลือ่นไหวในกำรรเิริ่มและพฒันำระบบกำรดูแลสุขภำพในกลุม่บคุลำกรทำงกำรแพทยแ์ละ

นกัวชิำกำรต่ำงๆ โดยไดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณข์องกำรท ำงำนในกลุม่มชิชนันำรทีีไ่ปเผยแพร่ศำสนำและดูแลสุขภำพใน

ประเทศดอ้ยพฒันำหรอืก ำลงัพฒันำ โดยใชห้ลกักำรส ำคญั คอื กำรอบรมตวัแทนประชำชนในชมุชนใหม้ำช่วยดูแล

สุขภำพ กำรใชว้ธิกีำรวนิิจฉยัและรกัษำข ัน้พื้นฐำนทีง่ำ่ยและใชท้รพัยำกรในทอ้งถิน่ โดยมกีำรใชค้ ำในกำรดูแลดงักลำ่วว่ำ 

“primary health care” และตพีมิพใ์นวำรสำร ชื่อ “Contact” ในปี 1970 นบัเป็นครัง้
แรกของกำรเกดิขึ้นของค ำระบบสุขภำพปฐมภมูิ (PHC)



จุดเริ่มตน้และการพฒันา PHC ในระดบันานาชาติ

 อกีประสบกำรณท์ีส่รำ้งแรงบนัดำลใจระบบสุขภำพปฐมภูม ิคอื กรณี “หมอเทำ้เปลำ่” จำกประเทศจนี

 แนวคดิระบบสุขภำพปฐมภูมไิดร้บักำรสนบัสนุนจำกนกักำรเมอืงรุ่นใหม ่กลุม่ประเทศทีเ่ป็นอสิระจำกประเทศอำณำนิคม กลุม่

ต่อตำ้นจกัรวรรดนิิยม และแนวคดินิยมคอมมวินิสต์

 ในช่วงปลำยทศวรรษ 1960 ทำง WHO ไดม้โีครงกำรพฒันำทีเ่รยีกว่ำ The development of Basic 
Health services

 กำรประชมุ The International Conference on Primary Health Care ทีเ่มอืง 
Alma-Ata ประเทศคำซคัสถำน ถอืเป็นหมดุหมำยทีส่  ำคญัต่อกำรรเิริ่มและพฒันำ PHC

 หวัใจส ำคญั 3 ประกำรทีเ่กดิขึ้นในกำรชี้ทศิทำงของกำรพฒันำ PHC คอื 1) ระบบกำรดูแลสุขภำพทีไ่มไ่ดมุ้่งเนน้เทคโนโลยีท่ี่
รำคำแพง แต่ใชท้รพัยำกรทีม่ใีนชมุชนใหเ้กดิประโยชน ์เพือ่ใหป้ระชำชนส่วนใหญ่เขำ้ถงึได ้2) กำรพฒันำบคุลำกรทำงกำรแพทย์

และสำธำรณสุขทีไ่ม่มุง่เนน้ควำมเชี่ยวชำญกำรแพทยข์ ัน้สูงเชงิลกึ แต่พฒันำทมีงำนจำกบคุลำกรสำธำรณสุขและชมุชนมำท ำงำน

ร่วมกนั 3) หน่วยบรกิำรสำธำรณสุขจะเป็นแกนกลำงในกำรพฒันำควำมร่วมมอืร่วมกบัทกุภำคส่วนของชมุชนในกำรดูแลสุขภำพ 

พรอ้มไปกบักำรพฒันำทำงเศรษฐกจิและสงัคม 





การพฒันา PHC ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงและมมุมองที่หลากหลาย

แนวคิด ควำมเชื่อและควำมคำดหวงัจำกทกุภำคส่วน โดยเฉพำะภำคประชำชน เช่น PHC หมำยถงึ 

Primitive Health Care (งำ่ย ลำ้สมยั ไม่เชี่ยวชำญ) กำรมสี่วนร่วมในกำรพฒันำสงัคม
เป็นอดุมคตเิกนิไป ฯลฯ

กำรขำดนโยบำยหรือกำรสนบัสนุนนโยบำยทีช่ดัเจน

กำรมุง่เนน้กำรจดับรกิำรแบบองคร์วม ตำมสภำพปญัหำของชมุชน Vs ด ำเนินงำนตำมโรคทีก่  ำหนดจำก

นโยบำยเบื้องบน (Top-down Disease oriented policy)

ปญัหำก ำลงัคนหรอืบคุลำกร (ไม่พอ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมคำดหวงัต่ออำสำสมคัรสำธำรณสุข ฯลฯ)

งบประมำณ (ท ัง้จำกตำมระบบงบประมำณปกตแิละจำกผูบ้รจิำค)

กำรประเมนิผล (ตวัชี้วดัไม่ชดัเจน ประเมนิไม่ได ้ฯลฯ) 







ขอ้เสนอในการปรบัเปลีย่นและพฒันา PCU จาก WHO ในปี 2008





เป้าหมายต่อไปของการพฒันา PHC





มมุมองและขอ้เสนอแนะต่อทิศทางการพฒันา PHC 

ในระดบันานาชาติ



สหรฐัอเมรกิา

 เนื่องจำกโครงสรำ้ง ระบบบริกำรสุขภำพ (เนน้ระบบโรงพยำบำลเป็นหลกั) และระบบกำรเงนิทำงสุขภำพของประเทศ ท ำให ้

อำจกลำ่วไดว้ำ่ระบบ PHC ของสหรฐัอเมรกิำไม่มคีวำมชดัเจนหรอืเขม้แขง็

กำรจดับริกำร PHC ด ำเนินกำรผ่ำนแพทย ์3 สำขำหลกั คอื แพทยเ์วชศำสตรค์รอบครวั อำยุรแพทยท์ ัว่ไปและกมุำร
แพทยท์ ัว่ไป อย่ำงไรก็ตำมแพทยท์ีใ่หบ้รกิำร PHC มทีศิทำงทีล่ดลงอย่ำงต่อเนื่อง (จำกจ ำนวนแพทย ์PHC 46.6 ต่อ
แสนในปี 2005 เป็น 41.4 ต่อแสน ในปี 2015) สำเหตจุำกขำดแรงจูงใจ เช่น รำยไดน้อ้ยกว่ำ 30% เมือ่เทยีบกบัแพทยส์ำขำ
อืน่ๆ ภำระงำนมำกเกดิภำวะหมดไฟ นอกจำกนี้แพทยเ์องยงัรูส้กึว่ำไมไ่ดร้บักำรยอมรบัจำกประชำชนและเพื่อนแพทยใ์นสำขำ

อืน่ๆ รวมท ัง้ตอ้งหำรำยไดเ้ขำ้หน่วยบริกำร ท ำใหต้อ้งมกีำรจดับริกำรดว้ยกำรตรวจพเิศษต่ำงๆ ดว้ยเครื่องมอืและเทคโนโลยี่

รำคำแพง

ประชำชนมคีวำมสบัสนต่อกำรจดับริกำร PHC และคำดหวงัวำ่จะไดร้บับริกำรทำงกำรแพทยท์ีเ่ป็นเลศิ

อกีสำเหตหุนึ่งทีร่ะบบ PHC ไม่เขม้แขง็มำจำกกำรขำดหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบหลกัในระดบัชำติ

จำกกรณีกำรระบำดของโรค COVID-19 ไดเ้หน็ควำมส ำคญัของบทบำท PHC ในกำรควบคุมป้องกนัโรค 
โดยเฉพำะกำรใหบ้รกิำรวคัซนี ท ำใหเ้หน็ควำมส ำคญัของกำรพฒันำระบบ PCU ของประเทศ



Implementing High-Quality Primary Care:

Rebuilding the Foundation of Health Care 

The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ได ้
จดัท าแผนและขอ้เสนอดงัน้ี

1. Payment Reform: จดัสรรงบประมำณใหแ้ก่ทมีงำนบคุลำกรในกำรดูแลสุขภำพใหก้บัประชำชน ไมใ่ช่จ่ำยใหแ้ก่
แพทยท์ีใ่หบ้รกิำร

2. Ensure Access: ใหค้วำมม ัน่ใจวำ่จะมกีำรใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพในทกุชมุชน ประชำชนทัง้รำยบคุคลหรอืครอบครวั
สำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรได ้

3. Train Primary Care Teams: ฝึกอบรมและพฒันำทมีงำนบคุลำกรใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำร
ใหบ้รกิำร

4. Advance Digital Health: ออกแบบและพฒันำระบบขอ้มลูขำ่วสำร ใหส้ำมำรถตอบสนองกำรใหบ้รกิำรแก่
ประชำชนและสำมำรถสือ่สำรแลกเปลีย่นระหวำ่งทมีงำนแต่ละหน่วยบรกิำรได ้

5. Ensure Implementation: ใหค้วำมม ัน่ใจวำ่ระบบกำรจดับรกิำร PHC ทีม่คีุณภำพดงักลำ่ว จะตอ้งมกีำร
ด ำเนินกำรท ัว่ท ัว้ประเทศสหรฐัอเมรกิำ



ประเทศต่างๆในยโุรป

 โครงกำร PHAMEU (Primary Health Care Activity Monitor For 
Europe) ไดร้บังบประมำณจำก EU ใหท้  ำกำรประเมนิและหำจดุแขง็ของโครงสรำ้งและกำรจดับรกิำรของ PHC 
ใน 31 ประเทศของทวปียุโรประหวำ่งปี 2008-2009

ทมีงำนคน้พบและก ำหนดวำ่ PHC ทีเ่ขม้แขง็ จะมลีกัษณะเขำ้ไดข้อง 7 มติหิลกั คอื

ลกัษณะโครงสรำ้ง (Structure) ม ี3 มติ ิคอื 1.กำรบริหำรจดักำร (Primary care 
governance) 2. รำยไดแ้ละกำรเงนิ (Economic conditions) และ3. กำรพฒันำ
ก ำลงัคน (Workforce development)

กระบวนกำรจดับริกำร (Process: service-delivery) ม ี4 มติ ิคอื 1. ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถงึ
บรกิำร (Accessibility) 2. ควำมครอบคลุมผสมผสำนในกำรใหบ้รกิำร
(Comprehensiveness) 3. ควำมต่อเนื่องในกำรใหบ้รกิำร (Continuity) 4. กำรประสำน
กำรใหบ้รกิำรกบัหน่วยบรกิำรอื่น (Coordination)

ทมีงำนไดจ้ดัท ำตวัชี้วดัท ัง้หมด 77 ตวัเพือ่ใชใ้นกำรประเมนิ



กรอบในการก าหนดมิตแิละตวัช้ีวดัภายใตโ้ครงการ PHAMEU



ผลการประเมิน

ประเทศทีม่ ีPHC เขม้แขง็ม ี10 ประเทศ (เรยีงตำมตวัอกัษร) คอื Belgium, Denmark, 
Estonia, Finland, Lithuania, The Netherlands, Portugal, 
Slovenia, Spain, the UK

ลกัษณะทีค่ลำ้ยคลงึกนัในประเทศทีม่รีะบบเขม้แขง็ คอื 

 PCU จะเป็นจดุเริ่มตน้ในกำรเป็นประตูเขำ้สู่ระบบกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์โดยมแีพทย ์GP เป็นผูใ้หบ้รกิำรหลกั 

ในบำงประเทศบคุลำกรทีต่ดิต่อล  ำดบัแรกอำจเป็นพยำบำล เช่นในฟินแลนดห์รอืสหรำชอำณำจกัร ซึง่กำรเป็น main 
point of entry นี้ถอืเป็นขอ้ก ำหนดนโยบำยในระดบัประเทศ

 กำรเขำ้รบับริกำร PCU ถอืเป็นหลกัในกำรครอบคลุมประชำกรท ัง้หมด (universal coverage) 
โดยรฐัจดัสรรงบประมำณใหเ้ป็นหลกั (บำงประเทศประชำชนอำจร่วมจ่ำยดว้ยโดยผ่ำนระบบกำรซื้อประกนั แต่ในปรมิำณที่

นอ้ยมำก)

 กำรใหบ้รกิำรจะมอีงคป์ระกอบอืน่ๆเพิม่เตมิ เช่น ถอืสทิธิของผูป่้วย (patient’s rights) กำรกระจำยหน่วย
บรกิำรและก ำลงัคนโดยถอืเรื่องควำมเป็นธรรมทำงสุขภำพ กำรพฒันำก ำลงัคนโดยใหม้คีวำมกำ้วหนำ้ทำงดำ้นวชิำกำร 



ขอ้สงัเกตต่อผลการประเมินความเขม้แข็งของ PHC ในยโุรป
นโยบำยกำรประจำยอ ำนำจไปสู่ อปท. จะท ำให ้PHC เขม้แขง็ขึ้น แต่จะตอ้งมรีะบบเพือ่ประกนัคุณภำพกำรจดับรกิำร

ในทกุหน่วยบรกิำร เช่น มกีำรก ำหนดมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรข ัน้ต ำ่ กำรพฒันำบคุลำกรตำมสมำคมวชิำชพี กำรจดัท ำแนว

ทำงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยต่์ำงๆ และกำรถอืสทิธิผูป่้วย เป็นตน้

กำรจดัสรรงบประมำณส ำหรบั PHC มจี ำนวนตัง้แต่ 4.7% ไปจนถงึ 25.6% ของสดัส่วนต่องบทำงดำ้นสำธำร
สุขท ัง้หมด ประเทศทีร่ะบบเขม้แขง็จะจดังบใหต้ ัง้แต่ 14% ขึ้นไป

รำยไดข้องบคุลำกรมผีลต่อคุณภำพกำรจดับรกิำร เช่น รำยไดข้อง GP ของแต่ละประเทศ ยิง่รำยไดสู้งคุณภำพยิง่ดี

 แพทย ์GP เป็นส่วนส ำคญัในกำรจดับริกำร ในหลำยๆประเทศแพทยส์นใจทีจ่ะเป็น GP (1 ใน 5 ของนกัศึกษำ
แพทย ์อยำกเป็น GP)

กำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยจ์ะครอบคลุมท ัง้กำรป้องกนัโรค ส่งเสริมสุขภำพ และรกัษำพยำบำล โดยแพทยแ์ละทีมงำนจะ

มบีทบำทในกำรออกเยีย่มบำ้นดว้ย

ผลกำรศึกษำพบว่ำปจัจยัในมติเิชงิโครงสรำ้งจะมคีวำมสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั แต่ปจัจยัในกระบวนกำรบรกิำรไม่มผีลต่อกนั



ประเทศในกลุม่มีรายไดน้อ้ยหรอืปานกลาง 

(Low and Middle Income Countries (LMICs))

The Primary Health Care Performance Initiative (PHCPI) เป็น
โครงกำรทีจ่ดัต ัง้ขึ้นโดย The Bill and Melinda Gates foundation, The 
World Bank และ WHO โดยท ำงำนผ่ำน Ariadne Labs and Results for 
Development ในปี 2015 โดยมวีตัถปุระสงคท์ีช่่วยเร่งกำรพฒันำ PHC ใน 135 ประเทศกลุม่ 
LMICs โดยเฉพำะในประเดน็ UHC

ทมีงำนของ PHCPI ไดพ้ฒันำกรอบแนวคิดและจดัท ำตวัชี้วดัประสทิธิภำพ (Performance 
indicators) ในกำรใหบ้รกิำร PHC ซึง่ประกอบดว้ย 2 กลุม่ตวัชี้วดัดงันี้

ตวัชี้วดักลุม่แรกประกอบดว้ย 36 vital signs ทีจ่ะใชใ้นกำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงประเทศในแต่ละช่วงเวลำ

ตวัชี้วดักลุม่ที ่2 ประกอบดว้ย 56 เกณฑช์ี้วดัเพือ่กำรวนิิจฉยั เพือ่จะใชบ้ง่บอกลกัษณะในกำรขบัเคลือ่นกำร
จดับริกำร



องคป์ระกอบที่ส าคญัของระบบ PHC ที่มีประสทิธิภาพสูงตามเกณฑ ์PHCPI



ผลการประเมินโครงการ PHCPI



ขอ้คน้พบในการพฒันา PHC จากการประเมินของโครงการ PHCPI

มคีวำมกำ้วหนำ้ในกำรจดับรกิำรท ัง้ในเชงิคุณภำพ ขอบเขตกำรใหบ้รกิำร และกำรเขำ้ถงึ

บรกิำรเพิม่มำกขึ้น โดยเฉพำะในประชำชนกลุม่เปรำะบำง

รูปแบบกำรจดับรกิำรทีม่พีฒันำ คอื กำรดูแลผูป่้วยดว้ยโรคเรื้อรงัต่ำงๆ กำรจดัพื้นทีก่ำร

มสี่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพกบัเครอืขำ่ยภำคประชำชนและเครอืขำ่ยอืน่ๆ กำรมุง่เนน้

ควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร กำรพฒันำระบบกำรเฝ้ำระวงัโรคและกำรประยุกตห์ลกั

ระบำดวทิยำในกำรใหบ้รกิำร และกำรดูแลประชำกรผูสู้งอำยุ

ระบบกำรเงนิมกีำรพฒันำมำกยิง่ขึ้น



ขอ้คน้พบและขอ้สงัเกตจากการประเมินของโครงการ PHCPI
กำรมนีโยบำยและกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธผิล มกีำรบูรณำกำรและครอบคลุมผสมผสำนในกำรใหบ้รกิำรจะมผีล

ต่อคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรในระยะยำว

กำรมรีะบบกำรประกนัสุขภำพทำงกำรเงนิจะช่วยเพิม่กำรเขำ้ถงึบรกิำรสุขภำพของประชำชน และยิง่ถำ้รฐับำลจดัสรร

งบประมำณเพิม่มำกขึ้นเท่ำใด จะช่วยลดควำมเหลือ่มล  ำ้ทำงสุขภำพของประชำชนมำกขึ้นเท่ำนัน้

ระบบกำรจ่ำยเงนิแบบ fee for service (FFS) ไมไ่ดช่้วยใหผ้ลกำรจดับรกิำรดขีึ้น แต่กำรจดัสรร
งบประมำณแบบรำยหวั (capitation) จะช่วยใหผ้ลกำรจดับรกิำรออกมำดขีึ้น

กำรบรหิำรจดักำรในหน่วยบรกิำรมคีวำมส ำคญัต่อประสทิธภิำพของกำรจดับรกิำร

กำรมุง่เนน้จดับรกิำรตำมบทบำทหลกัของ PHC คอื กำรเขำ้ถงึบรกิำรเป็นด่ำนแรก (first-contact 
access) กำรใหบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง (continuity) ใหบ้รกิำรแบบผสมผสำนอย่ำงครอบคลุม 
(comprehensiveness) มกีำรประสำนงำนกบัหน่วยบรกิำรอืน่ๆ (coordination) 
และใหบ้รกิำรแบบใหผู้ร้บับรกิำรเป็นศูนยก์ลำง (person-centeredness) จะมผีลต่อ
ประสทิธภิำพของกำรจดับรกิำรเป็นอย่ำงมำก



ขอ้คน้พบและขอ้สงัเกตจากการประเมินของโครงการ PHCPI

ควำมเชื่อใจต่อผูใ้หบ้รกิำรและสมรรถนะ (competence) ของผูใ้หบ้รกิำรจะมผีลต่อประสทิธภิำพ
ของกำรใหบ้รกิำรเป็นอย่ำงมำก 

กำรท ำงำนเป็นทมีของสหสำขำวชิำชพี รวมท ัง้กำรจดัพื้นทีใ่หเ้กดิกำรแลกเปลีย่นและมสี่วนร่วมจำกทกุภำคส่วนจะ

ช่วยใหป้ระสทิธภิำพดมีำกยิง่ขึ้น โดยเฉพำะต่อสุขภำพของท ัง้ชมุชน

กำรใหแ้รงจูงใจแก่บคุลำกรผูใ้หบ้รกิำร ท ัง้ในรูปแบบของกำรเพิม่ค่ำตอบแทนทำงกำรเงนิและรูปแบบแรงจูงใจอืน่ๆ  

(เช่นควำมกำ้วหนำ้ในงำน ค ำชมเชย ฯลฯ) จะช่วยใหก้ำรจดับรกิำรดยีิง่ขึ้นและมคีวำมต่อเนื่อง

ในกรณีทีม่สีถำนกำรณข์ำดแคลนแพทย ์กำรผ่องถ่ำยบทบำทหนำ้ทีใ่หแ้ก่บคุลำกรสำธำรณสุขอืน่ๆ จะช่วยให ้

ประชำชนสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรไดอ้ย่ำงครอบคลุม โดยเฉพำะกำรส่งเสรมิสุขภำพและป้องกนัโรค อย่ำงไรก็ตำมกำร

ผ่องถ่ำยบทบำทดงักลำ่ว จะตอ้งมกีำรสนบัสนุนในเชงินโยบำย กำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกร และกำรบูรณำกำร

ท ำงำนเป็นอย่ำงดรีะหว่ำงบคุลำกรในหน่วยบรกิำรและเครอืขำ่ย เพือ่ทีจ่ะท ำใหก้ำรจดับรกิำรมปีระสทิธภิำพมำก

ยิง่ขึ้น



ขอ้เสนอแนะในการพฒันา PHC ในกลุม่ LMICs

กำรพฒันำบคุลำกรทีไ่มใ่ช่แพทยอ์ย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

บูรณำกำรกำรป้องกนัโรค NCD ใหอ้ยู่ในรำยกำรและสทิธปิระโยชนก์ำร
ใหบ้รกิำรสุขภำพ โดยเฉพำะมำตรกำรกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในชมุชน

พฒันำศกัยภำพในกำรบรหิำรจดักำรหน่วยบรกิำร

พฒันำกำรมสี่วนร่วมของชมุชนอย่ำงเป็นระบบและเขม้แขง็

พฒันำระบบขอ้มลูใหท้นัสมยั



สรุป

 ระบบ PHC ทัว่โลกไดม้กีำรพฒันำมำอย่ำงต่อเนื่อง

 กรอบแนวควำมคิดหลกัของกำรใหบ้รกิำร คอื กำรบรกิำรทำงสุขภำพทีเ่ป็นประตูกำรเขำ้ถงึบรกิำรแรกของประชำชน กำรใหบ้รกิำร

อย่ำงครอบคลุมผสมผสำน มคีวำมต่อเนื่องและประสำนกบัหน่วยบรกิำรอื่นๆ ไดเ้ป็นอย่ำงด ีโดยใชห้ลกักำรกำรยึดถอืประชำชนเป็น

ศูนยก์ลำงในกำรใหบ้รกิำร

 ลกัษณะและรูปแบบของกำรใหบ้รกิำรในแต่ละประเทศมคีวำมแตกต่ำงกนั โดยขึ้นอยู่กบันโยบำย มติทิำงกำรเมอืง เศรษฐกจิและ

สงัคม รวมท ัง้โครงสรำ้งระบบสำธำรณสุขของแต่ละประเทศ

 มกีำรจดัท ำเครื่องมอืและตวัชี้วดัต่ำงๆทีไ่ดน้ ำมำใชใ้นกำรประเมนิ PHC ในแต่ประเทศ เพือ่น ำไปสู่กำรพฒันำประสทิธภิำพของ
กำรจดับรกิำรใหด้ยีิง่ขึ้น

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิำพของ PHC คอื นโยบำย ระบบกำรเงนิ กำรบรหิำรจดักำร บคุลำกร กจิกรรมกำรใหบ้ริกำร และกำร
มสี่วนร่วมของภำคประชำชนและภำคเีครอืขำ่ยต่ำงๆ


