
การปฏริปูบรกิารสขุภาพดา้นปฐมภมู ิ
Primary Care Cluster

พญ.ประนอม ค ำเที่ยง 
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข







2. สร้างเสริม
สุขภาพทุก
ช่วงอายุ

4. Medical 
hub

3. สร้างระบบ
หลักประกัน

สุขภาพ

1. ให้บริการ
อย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม• Service plan 

15 ด้าน

• ส่งเสริมสุขภาพทุก
กลุ่มวัย

• สร้างระบบเฝ้าระวัง 
และป้องกันโรค

• ลดเหลื่อมล ้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

• พัฒนาศักยภาพด้าน
การแพทย์แผนไทย

• พัฒนาระบบรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ด้านการแพทย์ (medical hub)

• พัฒนาและผลิตยาจากสมุนไพรไทย

• ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
หน่วยบริการระดับต่างๆ

• กระจายทรัพยากรด้านการแพทย์ไปสู่ภูมิภาค

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข



1. ปฏิรูป
ระบบบริการ

4. ปฏิรูป
ระบบบริหาร

จัดการ

• บูรณาการระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ศูนย์ความ

เป็นเลิศ และระบบส่งต่อ

• ตั ง primary care 
cluster

• แยกระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริม
สุขภาพฯ ให้ชัดเจน

• เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรค

• เน้นการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน

2. ปฏิรูปงาน
ส่งเสริม
สุขภาพฯ

3. ปฏิรูป
การเงินการคลัง

• เน้นความยั่งยืนของระบบ มีเป้าหมาย 
Sustainability, Adequacy, Fairness 

และ Efficiency

• ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานกระทรวงฯ

• ปฏิรูปและปรับปรุงด้านอื่น ๆ เช่น 
ก้าลังคน เทคโนโลยี ระบบคุ้มครอง

ผู้บริโภค

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นการปฏิรูประบบการสาธารณสุข
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GOAL3
GOOD HEALTH

AND WELL- BEING

ประชำชนมีศักยภำพในกำรจัดกำรปัจจัยเส่ียงและสภำพแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อโรควถิีชีวติด้วยกำรรวมพลังขับเคล่ือนจำกทุกภำค
ส่วนอย่ำงบูรณำกำร สมดุล ยั่งยืน และเป็นสุข บนพืน้ฐำนปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชำชนสุขภำพดี

ประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Conceptual Framework DHS 

ระบบสุขภำพอ ำเภอเข้มแข็ง (DHS)
District/Local Health 

Board
ระบบกำรจัดกำร(ประชำรัฐ)

ประชำชนและชุมชนมีศักยภำพใน
กำรจัดกำรปัจจัยเส่ียงและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรมีสุขภำพดี

ทมีสห
สำขำ
(FCT)

กำรจัดกำร
ข้อมูลสุขภำพ
(HIS)

กำรจัดกำรกำรเงนิFinance

ระบบสุขภำพ
ที่มีบริกำรปฐมภมูิเข้มแขง็ 

มุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

PCC
Primary care 

cluster





Family care team

Fam med=48

แผนการพฒันา primary care cluster ระยะตอ่เน่ือง

.
16cluster
48 units

324 urban 
primary

care cluster 
unit

76 จงัหวดั

ม.ิย.59
ต.ค.59 ปีงบ60

ระยะ 10 ปี
1. เชยีงใหม่ (4) น่าน (4)

2. พษิณุโลก (8)เพชรบูรณ์ (2)

3. ก าแพงเพชร (4)

4. อยุธยา (9)สระบุร ี (2)

5. สุพรรณบุร(ี3)

6. ชลบุร ี (7)

7.   ขอนแกน่ (9)

8.   อุดรธานี (1)

9.   นครราชสมีา (8), บุรรีมัย(์4)

10.   สรรพสทิธปิระสงค(์5)

11.   สุราษฎรธ์านี(1)

12.   ตรงั(6)

1 cluster = 24000-36000 

ปชก

= 3 unit

Family care team

Fam med=324

exiting

Fam med 

รพศ=252

Urban

Primary care 
cluster

310 Urban PCC

(208เทศบาลเมอืง/นคร)

190 urban PCC ในกทม

348 

units

3250

units

6500

units

Family care team

Fam med=3250



บริการทุกคน ให้บริการทุกกลุ่มวัย ทุกสิทธิ
บริการทุกที่ ให้บริการทั งเชิงรับในหน่วยบริการ

และการให้บริการเชิงรุกในชมุชน
บริการทุกอย่าง
(PP OP LTC REHAB
palliative 
continuity)

Comprehensive Care
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
ต่อเนื่อง ระบบส่งต่อ ไป-กลับ

บริการทุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยี

เวลาราชการ เวลาราษฎร
ใช้เทคโนโลยี เช่น Line group

บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาดว้ยเทคโนโลยี

จดัใหม้บีรกิารเป็นประจ า บรกิารอยา่งตอ่เน่ือง เช ือ่มโยงจากบา้น ครอบครวั ชมุชน ไปยงัหน่วยบรกิาร
ทุกระดบั ทัง้สง่ไปและสง่กลบั มทีมีสหสาขาวชิาชพีประจ าทีร่บัผดิชอบประชาชนและพืน้ทีช่ดัเจน ดแูลดว้ยหลกั
เวชศาสตรค์รอบครวั



ระบบการดูแลในเครือข่ายบริการสุขภาพ
Community Based Hospital Based 

ศนูยเ์รยีนรู/้ศนูยด์แูล
ผูป่้วยโดยชมุชน

อปท.
ภาคใีนทอ้งถิน่

ผูป่้วย/ญาติ

ระบบสนับสนุน

และใหค้ าปรกึษา

โรงพยาบาลแม่ข่าย

ระบบสง่ตอ่

ศนูยด์แูลตอ่เน่ือง

การดแูล

ตอ่เน่ืองทีบ่า้น

ระบบเฝ้าระวงัโรค คุม้ครองและ

สง่เสรมิสขุภาพของชมุชน

แกนน า/
เครอืข่าย



การด าเนินการ

• ให้ รพศ./รพท. จัดตัง้ Primary Care Cluster อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 แห่งในเขตอ ำเภอ
เมือง ในปี 2560

• ให้แยกทมี แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว/แพทย์เวชปฏบิัตทิั่วไป ทนัตแพทย์ ทนัตำภบิำล เภสัช
กร และผู้ช่วย พยำบำลเวชปฏบิัต ิพยำบำลจติเวช นักกำยภำพบ ำบัด สหสำขำวิชำชีพ ที่
จ ำเป็นออกเป็นทมีงำนบริกำรปฐมภมูิประจ ำ ร่วมท ำงำนกับทมี ศสม. สสอ. และ รพ.สต.

• ให้มีกำรจัดท ำบัญชีเสมือนจริง (Virtual Account)  แยกรำยรับต่ำงๆ ที่ได้รับจัดสรร และบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยที่สนับสนุนกำรปฏบิัตงิำนของหน่วยบริกำรปฐมภมูิ ทัง้ค่ำยำ เวชภณัฑ์ วัสดุ ค่ำตรวจ
ทำงห้องปฏบิัตกิำร ค่ำจ้ำงและค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อสะท้อนให้เหน็ต้นทุนที่แท้จริงในกำร
จัดบริกำรปฐมภมูิ ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรพจิำรณำจัดสรรงบด ำเนินกำรด้ำนปฐมภมูิใน
อนำคตต่อไป



วิชาชีพ สัดส่วน 1Team (FCT) 1 cluster
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/   
แพทย์ท่ีผ่านการอบรมฯ

1:10,000 1 3

พยาบาล / เวชปฏิบัติ 1:2,500 4 12

ทันตแพทย์ 1:30,000 1

ทันตาภิบาล 1:10,000 1 3

เภสัชกร 1:30,000 1

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1:15,000 ? 2

นวก./จพง.สาธารณสุข 1:5,000 2 12

แพทย์แผนไทย 1:10,000 1 3

กายภาพบ้าบัด 1:30,000 1

รวม 9 38

ทีมสหวิชาชีพ ท้างานเต็มเวลา ดูแล “คน” ดูแลความเจ็บป่วย(Illness) 

มากกว่า ดูแลเฉพาะโรค(Disease) จัดระบบข้อมูล ท้างานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 



ผลการด าเนินการ

ทีมหมอ
ครอบครัว

ทีมอ ำเภอ
3,890 ทีม

ทีมต ำบล
12,237 ทีม

ทีมชุมชน
50,326 ทีม

• ผู้สูงอำยุตดิเตยีง    87,500 คน

• ผู้พกิำรที่ต้องดแูล 280,004 คน

• Palliative Care          35,506 คน

กลุ่มเป้ำหมำย 
ที่ต้องดแูลในปี 2558



DHB

CUP Board

PCC PCC

FCT FCT FCT FCT FCT FCT

DHS

Social Sector
Health Sector



DHB (เขตเมือง,รพศ/รพท.)

Primary 
care cluster

Primary 
care cluster

Primary 
care cluster

ศสม. รพ.สต.
รพ.สต. รพ.สต.

พืน้ที่ รับผิดชอบ
รพศ./รพท.

พืน้ที่ รับผิดชอบ
สสอ.

รพ.สต.

ศสม.

ศสม.
รพ.สต.

พืน้ที่ รับผิดชอบ
รพศ./รพท.และสสอ.

30,000 คน 30,000 คน
10,000-30,000 คน

1 32

Model



Primary 
care cluster

Primary 
care cluster

Primary 
care cluster

รพ.สต.

รพ.สต.
รพ.สต.

พืน้ที่ รับผิดชอบ
รพช.

พืน้ที่ รับผิดชอบ
สสอ.

รพ.สต.
พืน้ที่รพช.รับผดิชอบ.

รพ.สต.

พืน้ที่ รับผิดชอบ
รพช.และสสอ.

DHB (เขตชนบท,รพช)

พืน้ที่รพช.
รับผิดชอบ.

10,000-30,000 คน
10,000-30,000 คน10,000-30,000 คน

Model

1 32



Health

workforce  
information   virtual financial Equipment

service

delivery 

Governance

6 Building block of Primary care cluster unit

การบรหิารบุคคล
ขึน้กบั รพแมข่า่ย
3 Fam med

12 พยาบาลเวช
ปฏบิตัิ
1 ทนัตแพทย์
3 ทนัตภบิาล
1 เภสชักร
2 จพ เภสชั
12 นวก/จพ สธ
3 แพทยแ์ผนไทย

เบกิ รพศ
(เรยีกเกบ็)

• ยา
• วสัดุทัว่ไป
• วสัดุการแพทย์
• ตรวจพเิศษ
• lab/x ray

(out source)

รายรบั
• งบ PP  หลงัปรบั

(398/ปชก)

• PP com ผา่น DHS

• on top ค่าตอบแทน
รายจา่ย
- labor cost

- Material cost

- fixed cost

- ค่าครภุณัฑ/์ทดแทน
- โครงการ PP

เชื่อมโยงภายใน cup

และ รพศ/รพท
- Thai refer

- COC เยีย่มบา้น
รายงานภายนอก
สนย สสจ
- 43 แฟ้ม
- HDC

- HIS

Primary 

service 

package

• สง่เสรมิ
• ป้องกนั
• รกัษา
• ฟ้ืนฟู
• คุม้ครอง




