รายยงาน
น
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ท รษการพัฒนาโรง
น งพยาบบาล
ส่งเสริริมสุขภาพตตําบล พ.ศ.๒
๒๕๕๕๕-๒๕๕๖๔

โครงกการนี้ ได้รบทุ
บั นสนับสนุ
ส นจาก
สสํานักงานโโครงการสนนับสนุน
นโยบายยโรงพยาบาาลส่งเสริมสุ
ม ขภาพ
ตําบล
จัดทํ
ด าโดย
สํานัักงานพัฒนานโยบาย
น
ยสุขภาพ
ระหว่1างปประเทศ

รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)

โครงการนี้ ได้รบั ทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานโครงการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ผูจ้ ดั ทํา
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ ซึง่ ประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ช่วงนโยบายทศวรรษพัฒนา
สถานีอนามัย พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๔ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมริ ะยะ ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล โดยมีการยกฐานะสถานีอนามัย ๒,๐๐๐ แห่ง ให้เป็ น รพสต. และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายหลังการ
สิน้ สุดแผนพัฒนา รพสต. ระยะที่ ๑ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ศึกษาและจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี การพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยดําเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๔
วิธกี ารศึกษา ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและแผนนโยบายยุทธศาสตร์ดา้ น
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และมีการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และกลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบาย
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ มีเป้าหมายเพื่อให้มกี ารผสมผสานระหว่างการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ ซึ่ง รพสต.มีบทบาทในการสนับสนุ น (supporter)
และประสานงาน (coordinator) ตามบริบทของชุมชนภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมี
จุดมุง่ หมายให้ประชาชนมีสขุ ภาวะทีด่ ี สามารถพึง่ ตนเองได้ในด้านสุขภาพ และเพื่อเป็ นการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมขิ องประเทศอย่างยังยื
่ นและมีคุณภาพ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญ ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาบทบาท รพสต. และหน่ วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ให้เป็ น “ทัพหน้า” ของระบบ
สุขภาพ
๒) สร้างการยอมรับของประชาชนและสังคมโดยรวมกับบทบาทใหม่ของ รพสต. โดยสนับสนุ น
ให้ รพสต. จัดให้มี “หมอประจําตัว” ให้กบั ประชาชนทุกคนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
๓) ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างการกํากับดูแล รพสต.
๔) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนา รพสต. ในด้านต่างๆ
๕) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๖) การสร้างความมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
ซึง่ ในร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ยังมีความต้องการแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การกํากับทิศทางการดําเนินงาน และสามารถนํ าไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนา รพสต. และระบบบริการปฐมภูมอิ ย่างยังยื
่ น
คณะผูจ้ ดั ทํา
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
๑. ความเป็ นมา
จากนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) ของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๓1 ทีม่ งุ่ เน้นการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขระบบปฐมภูมใิ ห้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ มีระบบการส่งต่อที่มปี ระสิทธิภาพ โดยการพัฒนาหน่ วยบริการสุขภาพภาครัฐทุก
ระดับให้ได้มาตรฐานและมีการประสานงานกันทัง้ ในด้านข้อมูลและการส่งต่อผูป้ ว่ ย กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้พฒ
ั นาสถานีอนามัยจํานวน ๒,๐๐๐ แห่ง ยกระดับเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.)
เพือ่ ให้เป็ นด่านหน้าและกลไกทีส่ าํ คัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีภารกิจทีส่ าํ คัญ ๕ ด้าน
คือ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การฟื้ นฟูสภาพ และการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค โดยเน้นบริการสุขภาพเชิงรุก ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทัวถึ
่ ง เท่าเทียม และ
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ภายหลังการยกระดับ สถานี อ นามัยนํ าร่อ งเป็ น รพสต. ได้มีก ารประเมิน การปฏิบ ตั ิง านตาม
นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโดย ทพญ.กันยา บุญธรรมและคณะ (๒๕๕๓)2 พบว่า การ
ดําเนินนโยบายการพัฒนารพสต. มีจุดเด่นคือ การมีรูปแบบการพัฒนาที่ดี โดยเฉพาะจุดเด่นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการระดับเขต จังหวัด อําเภอ ในลักษณะโซนเครือข่ายและ node กระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะนํ าร่อง
พบว่ายังมีปญั หาและต้องการการสนับสนุ นในด้านกําลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานการณ์การเงิน
การคลังทีย่ งั พึง่ พาตนเองได้ไม่ดนี กั
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาลและคณะ (๒๕๕๔)3 ได้ทําการประเมินผลการดําเนินการของ
รพสต. ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอยุธยา ชลบุรี อุบลราชธานี และกาฬสินธุ์ โดยมีประเด็นทีค่ น้ พบภายหลังการเก็บ
ข้อมูลในพืน้ ที่ เช่น ข้อมูลจากพืน้ ทีร่ ะบุว่ามีการเปลีย่ นแปลงการทํางาน ซึง่ มีทงั ้ ภาพงานเชิงรุกทีล่ ดลง
ทํางานตัง้ รับมากขึน้ และในทางตรงข้าม บริการ รพสต.ส่วนใหญ่ยงั เป็ นไปตามทีส่ ่วนกลางกําหนด ส่วน
ใหญ่ไม่ได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ การให้บริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการและปญั หาสุขภาพของพืน้ ที่ การ
สื่อสารกับประชาชนทีต่ อ้ งการเน้นงานส่งเสริมป้องกันใน รพสต. มากยิง่ ขึน้ แต่ประชาชนยังคงคาดหวัง
ในเรือ่ งงานดูแลรักษาเช่นเดิม เป็ นต้น
จากผลการวิเคราะห์ดาํ เนินงานของ รพสต. ทีผ่ า่ นมา ทําให้สามารถเห็นประเด็นทีเ่ ป็ นโอกาสใน
การพัฒนารพสต. ซึ่งมีพนั ธกิจ และเป้ าหมาย4 ที่จ ะเป็ นเครือข่ายสําคัญในการผลักดัน ให้เ กิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่มคี ุณลักษณะบริการสุขภาพที่เข้าใจปญั หาสุขภาพ เข้าถึงวิถชี วี ติ ชาวบ้าน เป็ นหน่ วย
1

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล. แนวนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล. กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๓
2
กันยา บุญธรรมและคณะ. รายงานการประเมินผลนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในระยะนําร่องปีงบประมาณ ๒๕๕๒. สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๒
3
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบตั งิ านตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
4
ข้อความบางส่วนจากการนําเสนอโดย นพ. เกษม เวชสุทธานนท์ เรือ่ ง “ทิศทางและการขับเคลือ่ นนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลของ
กระทรวงสาธารณสุข”

6

บริการทีไ่ ด้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากชาวบ้านและชุมชน การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา
รพสต. ระยะยาวทีส่ อดคล้องกับบริบทของสังคมและความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ จะทําให้การพัฒนา รพสต.เป็ นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย และ
สามารถนําไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบตั ิ นอกจากนี้ยงั เป็ นแผนยุทธศาสตร์ทจ่ี ะเชื่อมโยงไปสูย่ ุทธศาสตร์การ
พัฒนางานระบบบริการปฐมภูมขิ องประเทศไทยต่อไป
๒. หลักการของแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา รพสต.
๒.๑) เป็ นแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ รพสต. ทีส่ อดคล้องและสนับสนุ นแผนยุทธศาสตร์หลัก
และแผนยุทธศาสตร์ย่อยเพื่อการพัฒนา รพสต. เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฐมภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ของกระทรวงสาธารณสุข, แผนทศวรรษพัฒนากําลังคนรพสต. พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๖๔, แผนพัฒ นางานเวชปฏิบ ัติ ค รอบครัว ระดับ ชาติ, แผนพัฒ นารู ป แบบ
โครงสร้างหน่ วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของกระทรวงสาธารณสุข, ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของสปสช. และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่
๑-๓ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เป็ นต้น
๒.๒) ยึดหลักการของระบบบริการปฐมภู มิท งั ้ ในด้านความครอบคลุ ม ต่ อเนื่ อง มีคุ ณภาพและ
บูรณาการ รวมทัง้ เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน ประชาสังคม และประชาชน
๒.๓) เป็ นแผนทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
 มีการทบทวนปญั หาอุปสรรค สิง่ ทีป่ ระสบความสําเร็จ และจุดแข็ง/จุดอ่อนของแผนพัฒนา
รพสต. และระบบบริการปฐมภูมิ ในปจั จุบนั
 มีกระบวนการปรึกษาหารือ รับฟงั ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
 ทุกภาคส่วนให้การยอมรับในการกําหนดประเด็นภารกิจทีม่ คี วามสําคัญเร่งด่วน (priority)
และมีจุดเน้นทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับบริบทในปจั จุบนั และอนาคต
 เป็ นแผนยุทธศาสตร์ทม่ี คี วามเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ (feasible & actionable)
 มีเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน สามารถติดตามและประเมินความสําเร็จของแผนฯ ได้
 มีการกําหนดหน่ วยงานรับผิดชอบ รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยจากคณะทํางานเฉพาะกิจหรือคณะกรรมการของทีป่ ระกอบด้วย
ทุกภาคส่วน
 มีการกําหนดวงเงินงบประมาณทีช่ ดั เจน มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
๒.๔) ลดภาระงานทีส่ ามารถถ่ายโอนไปให้หน่ วยงานอื่น หรือหน่ วยสนับสนุ นอื่นๆ เช่น การจัดทํา
บัญ ชีก ารเงิน การบัน ทึก ข้อ มู ล การสํ า รวจต่ า งๆ และการส่ ง รายงานเพื่อ การเบิก จ่ า ย
งบประมาณในการดําเนินงาน เป็ นต้น
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๒.๕) มีระบบการประสานงานและการสนับสนุ นที่เพียงพอและต่อเนื่อง จากหน่ วยบริการระดับ
ทุ ติย ภู มิ/ตติย ภูมิ หน่ ว ยงานของกระทรวงอื่นๆ ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ภาคเอกชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
๓. ทบทวนแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รพสต. และระบบบริ การ
ปฐมภูมิในปัจจุบนั
 แผนทศวรรษพัฒนากําลังคนรพสต. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔
 แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นางานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวระดับชาติ
 แผนพัฒนารูปแบบโครงสร้างหน่ วยบริการปฐมภูมขิ องกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙
 ร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑-๓ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฐมภูมขิ องกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔
๔. วิ เคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ รพสต.
๔.๑) จุดแข็ง (strength)
• มีจํานวนมาก กระจายครอบคลุมพืน้ ที่ และตัง้ อยู่ในชุมชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และทําให้มโี อกาสรับรู้ และเข้าใจ สภาพปญั หาและความต้องการของประชาชน
• มีบทบาทในด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคได้มากกว่าหน่วยงานระดับอื่น
• เป็ นหน่ วยงานที่สามารถเชื่อมโยงบริการกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หน่ วยงานระดับอื่นๆ และ
หน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นชุมชน
• เป็ นหน่ วยบริการทีท่ ําให้ระบบบริการสุขภาพมีความคุม้ ค่าในการลงทุน (ต้นทุนตํ่า ได้ผลลัพธ์
สุขภาพทีด่ กี ว่า และสามารถสร้างความเป็ นธรรมทางด้านสุขภาพ)
• มีนวัตกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมใิ นลักษณะต่างๆ ตามบริบทพืน้ ที่
• บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นระยะเวลานานและต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์ทด่ี ี และ
ใกล้ชดิ กับชุมชน
• มีบุคลากรหลากหลายเข้ามาร่วมงานมากขึน้ เช่น แพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
แพทย์แผนไทย นักกายภาพบําบัด เป็ นต้น
• รพสต. ในบางพืน้ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรด้านต่างๆ จากองค์กรท้องถิน่
ชุมชนเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากภาคส่วนต่างๆ เริม่ เห็นความสําคัญมากขึน้
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๔.๒) โอกาส (opportunity)
• นโยบายรัฐบาลยกระดับสถานีอนามัย เป็ น รพสต. ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ตัง้ แต่ปีงบประมาณ
๒๕๕๔
• หน่ วยงานภาคีท่เี กี่ยวข้องให้ความสําคัญกับนโยบายรพสต. และระบบบริการปฐมภูมโิ ดยมี
แผนงานสนับสนุ นและ งบประมาณในการพัฒนายกระดับ เช่น สปสช. สสส. เป็ นต้น
• สภาพปญั หาสาธารณสุขของประเทศไทย มีปญั หาด้านโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันหัวใจ
มะเร็ง เอดส์) ทีเ่ กีย่ วข้องพฤติกรรมสุขภาพ สังคมวัฒนธรรม และมีความต้องการบริการสุขภาพ
ทีด่ แู ลอย่างต่อเนื่อง องค์รวม ผสมผสาน และประสานงานบริการได้ สอดคล้องกับแนวคิดบริการ
ใน รพสต. เพิม่ มากขึน้
• ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ กําหนดเป้าหมายของระบบบริการสาธารณสุขให้ระบบ
บริก ารปฐมภู มิไ ด้ร บั การยอมรับ มีศ ัก ดิศ์ รีแ ละเป็ น ที่พ่ึง ของประชาชน มติส มัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ (ธันวาคม ๒๕๕๒) กําหนดให้ประชาชนใช้บริการปฐมภูมเิ ป็ นทีแ่ รกในปี ๒๕๕๘
• กระแสเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่แบบพอเพียง (พอประมาณ ประหยัด มีภูมคิ ุม้ กันทางสังคม)
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดระบบบริการในรพสต.
• นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า เน้ นการลงทุนและพัฒนาหน่ วยบริการปฐมภูมิ จึงเปิ ด
โอกาสให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล คลินิกชุมชนอบอุน่ เป็ นต้น
• นโยบายทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทําให้มกี ารเพิม่ งบประมาณและการติดตาม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สปสช. มีการตัง้ เป้าหมายเพิม่ งบประมาณสําหรับ
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากร้อยละ ๑๒.๕ ของงบเหมาจ่ายรายหัวปี ๒๕๕๔ เป็ น
ร้อยละ ๒๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
• มีองค์กรภาคีต่างๆ (เช่น สช. สปสช. สสส. สวรส.) เข้ามาช่วยการพัฒนาหน่ วยบริการปฐมภูมิ
เพิม่ ขึน้
๔.๓) จุดอ่อน (weakness)
• ลักษณะการจัดบริการ ยังทําเหมือนกันทัวประเทศ
่
ไม่ปรับให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพ
ปญั หาด้านสุขภาพในพืน้ ที่
• รพสต. และหน่ วยบริการปฐมภูมยิ งั ไม่สามารถให้บริการที่เป็ นเอกลักษณ์หรือเป็ นจุดเด่นที่มี
คุณค่าชัดเจน ทําให้ขาดการยอมรับจากประชาชนและชุมชน
• ขอบเขตและบทบาทหน้าทีข่ องหน่ วยบริการปฐมภูมยิ งั ไม่ชดั เจนว่าจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพ
หรือการรักษาพยาบาล
• การจัดบริการในเขตเมือง และของภาคเอกชน มีขอ้ จํากัดในการพัฒนาบริการปฐมภูมทิ ่เี ป็ น
แบบองค์รวมและผสมผสาน
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• บุคลากรในรพสต.และระบบบริการปฐมภูมิ ยังไม่เข้าใจเอกลักษณ์ตนเอง รูส้ กึ ด้อยคุณค่าและมี
ศักดิ ์ศรีน้อย
• อัตรากําลังเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอกับภาระงาน และประชากรรับผิดชอบ
• แพทย์ไม่เพียงพอ ต้องใช้การหมุนเวียนแพทย์จาก รพ.แม่ขา่ ยในการสนับสนุนรพสต.
• ขาดความชัดเจนและความเป็ นเอกภาพในด้านแผนและทิศทางการผลิตบุคลากรเพื่อสนับสนุ น
รพสต.
• ระบบความก้าวหน้า แรงจูงใจ และการพัฒนาบุคลากรไม่ชดั เจน
• การพัฒนาบุคลากร เน้นแต่การอบรมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ขาดระบบเสริมสร้างการเรียนรูใ้ ห้เข้าใจ
แนวคิดการทํางานรพสต. และระบบบริการปฐมภูมิ รวมทัง้ การเรียนรูจ้ ากการทํางานจริงในพืน้ ที่
• ผูบ้ ริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ขาดมุมมองการทํางานแบบทีมสุขภาพของอําเภอ
การพัฒนามุ่งแต่พฒ
ั นาโรงพยาบาลแม่ข่าย ขาดทักษะการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน และขาด
การสนับสนุ น การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมอิ ย่างต่อเนื่อง
๔.๔) ภาวะคุกคาม (threat)
• สังคมส่วนใหญ่เป็ นกระแสบริโภคนิยม และนิยมความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง เข้ารับบริการคลินิก
เอกชนและโรงพยาบาลเอกชน
• ประชาชนมีความคาดหวังและเข้าใจนโยบายรพสต. ที่ไม่ตรงกับสภาพความจริง เข้าใจว่าจะมี
แพทย์ พ ยาบาลประจํ า มาอยู่ ท่ี ร พสต. เน้ น การรัก ษา โดยอนาคตรพสต.จะพัฒ นาเป็ น
โรงพยาบาลชุมชน ในขณะที่ศกั ยภาพและความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบล
ไม่ได้มกี ารพัฒนาหรือเปลีย่ นแปลงให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม และความ
คาดหวังของชุมชน และประชาชนในพืน้ ที่
• ภาพลักษณ์หน่ วยบริการที่ประชาชนเชื่อถือ ยังเป็ นภาพโรงพยาบาลทีม่ อี ุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์จาํ นวนมาก
• ประชาชนมีการเคลื่อนย้ายถิน่ ฐานสูง และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นผลเสียต่อสุขภาพ
• ประชาชนมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบและประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางสุขภาพเพิม่ มากขึน้
• ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ รพสต. ทีม่ ปี ระสิทธิภาพกับสาธารณชน
• การกระจายอํานาจ ยังไม่มคี วามชัดเจนจากฝา่ ยนโยบาย ยังไม่ได้นํามาสูก่ ารปฏิบตั ิ
• นโยบาย medical hub ทีแ่ ข่งขันกับตลาดสุขภาพต่างประเทศ ทําให้มกี ารดึงบุคลากรสุขภาพ
ออกจากระบบการดูแลคนไทย ทัง้ ในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และ ตติยภูมิ

10

๕. เป้ าหมายแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา รพสต.
เพื่อสร้างเป้าหมายร่วม กรอบการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนารพสต. ทีม่ กี ารผสมผสานระหว่าง
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ โดยมีบทบาทของ รพสต.
ทําหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุ น (supporter) และประสานงาน (coordinator) ตามบริบทของชุมชนภายใต้
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีจุดมุง่ หมายให้ประชาชนมีสขุ ภาวะทีด่ ี และสามารถพึง่ ตนเองได้ทาง
สุขภาพ รวมทัง้ เพือ่ เป็ นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมขิ องประเทศอย่างยังยื
่ นและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับบทบาทรพสต. และหน่ วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ในเขตชนบทและเขต
เมืองให้เป็ น “ทัพหน้า” ของระบบสุขภาพ ทําหน้าทีป่ ระสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ในพืน้ ทีแ่ ละชุมชน
ในรูปแบบทีส่ อดคล้องกับสภาพปญั หาและความต้องการทางสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่
เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาบทบาทของรพสต. และหน่ วยบริการปฐมภูมใิ ห้มบี ทบาทและคุณค่าที่ชดั เจนกับชุมชนที่
รับผิดชอบและระบบบริการสุขภาพโดยรวม มุ่งเน้ นการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดบริการที่
สอดคล้องกับปญั หาและความต้องการทางสุขภาพทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุดตามบริบทของแต่ละชุมชนทัง้ ใน
เขตเมือ งและเขตชนบท ซึ่ง จะทําให้ป ระชาชนได้ร บั ประโยชน์ จ ากการดํา เนิ น การของหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องและชุมชนโดยรวม
มาตรการและแนวทาง
๑. สนับสนุ นการปรับบทบาทและทิศทางการดําเนินงานของ รพสต. ให้เน้นการประสานงานกับ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในชุ ม ชน เพื่อ ให้เ กิด การดูแ ลแบบผสมผสานอย่า งมีคุ ณภาพและต่ อ เนื่ อ ง
สําหรับผูป้ ่วยกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยเฉพาะ กลุ่มผูป้ ่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช และผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมถึงการฟื้ นฟู สภาพสําหรับกลุ่มผู้พกิ าร
ทุพพลภาพในชุมชนซึ่งมีความชุกและอุบตั ิการณ์ เพิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นการ
ให้บริการทีค่ าํ นึงถึงความเป็ นธรรมทางสุขภาพและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
๒. ให้ความสําคัญลําดับต้น (priority) ในการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มวัยรุน่ และเยาวชน เนื่องจากเป็ นกลุ่มประชากรทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาว
และในปจั จุบนั มีความเปราะบางและมีปญั หาด้านสุขภาพเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ สังคมส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับประชากรกลุ่มดังกล่าว
๓. ส่ ง เสริม ความสามารถและศัก ยภาพของเจ้ า หน้ า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริก ารใน รพสต. เกี่ ย วกับ การ
ประสานงานกับชุมชนและท้องถิน่ ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทัง้ งานฟื้ นฟู
สภาพของประชาชนในระดับสถานบริการ ระดับครอบครัวและชุมชน
๔. มุง่ เน้นการสนับสนุ นงานป้องกันโรคในลักษณะ primary และ secondary prevention รวมทัง้
การคัดกรองประชากรกลุ่มเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับปญั หาสุขภาพในชุมชน โดยให้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเจ้าของในการดําเนินงาน
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๕. ประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับประชาชนเกีย่ วบทบาทและทิศทางการพัฒนา รพสต. ผ่าน
สือ่ สารมวลชนในระดับประเทศและระดับพืน้ ที่
๖. เพิม่ หน่วยบริการปฐมภูมใิ นเขตเมือง ทัง้ ในแง่ของจํานวนและคุณภาพ เพือ่ เพิม่ ความสามารถใน
การเข้าถึงทัง้ ในส่วนของงานบริการปฐมภูมแิ ละงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคของประชาชนใน
เขตเมือง ซึง่ มีความครอบคลุมน้อยกว่าเขตชนบท โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ทัง้ ใน
ส่วนของภาครัฐ ภาคท้องถิน่ และภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความยอมรับของประชาชนและสังคมโดยรวมกับบทบาทใหม่ของ รพสต. โดย
สนับสนุนให้ รพสต. จัดให้มี “หมอประจําตัว” ให้กบั ประชาชนทุกคนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
เป้ าประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทุกคนมี แพทย์ พยาบาล หรือ บุคลากรสาธารณสุข ประจําตัวทีส่ ามารถให้คําปรึกษา
ทางสุขภาพและให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มคี วาม
จําเป็ น ภายใต้ระบบส่งต่อทีไ่ ด้รบั การประสานงานเตรียมพร้อมสําหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย
มาตรการและแนวทาง
๑. จัดให้มเี จ้าหน้ าที่สาธารณสุข ซึ่งอาจจะเป็ น เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ หรือ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ หรือ แพทย์ หรือแพทย์เวชปฏิบตั ิครอบครัว ทําหน้ าที่ “หมอประจําตัว”
ให้ก ับ ประชาชนทุ ก คนในเขตพื้น ที่ร บั ผิด ชอบ โดยมีรูป แบบการให้บ ริก ารเป็ น ทีม สุ ข ภาพ
ประชาชนแต่ละคนสามารถเลือกหมอประจําตัวเป็ นแพทย์ ๑ คน และบุคลากรสาธารณสุขอื่นอีก
๑ คน
๒. หมอประจําตัว มีหน้าทีใ่ ห้คาํ ปรึกษาทางสุขภาพ ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม
ทัง้ ในเรือ่ งของการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แนะนําการรักษาตนเอง
เบือ้ งต้น ตลอดจนประสานงานให้เกิดการส่งต่อผูป้ ว่ ยให้ได้รบั การรักษาพยาบาลในสถานบริการ
ทีเ่ หมาะสม ตลอดจนติดตามผลการรักษา ผ่านการสื่อสารวิธตี ่างๆ มีการเยีย่ มบ้านเพื่อติดตาม
การรักษาทีบ่ า้ น
๓. กําหนดให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สมัครใจเข้าร่วมเป็ น หมอประจําตัว โดยกําหนดให้มี
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม แพทย์เป็ นทีป่ รึกษาหลัก บุคลากรสาธารณสุขเป็ นทีป่ รึกษาร่วม ทัง้ สอง
ทํางานประสานกัน และประสานกับ รพสต.และเครือข่ายระบบบริการ
๔. อาจประสานโครงการ หมอประจําตัว เข้ากับโครงการหนึ่งแพทย์หนึ่งตําบล และโครงการหนึ่ง
พยาบาลหนึ่งหมูบ่ า้ น
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ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ ปรับ ปรุงและแก้ไ ขระเบีย บและกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับโครงสร้างการกํากับ ดูแ ล
(governance structure) รพสต. ทัง้ ในเขตเมืองและชนบท
เป้ าประสงค์
เพื่อ ให้เ กิด โครงสร้า งการกํ า กับ ดู แ ล รพสต. ที่มีค วามชัด เจนและเป็ น เอกภาพระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน มีความเป็ นธรรมาภิบาลและสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน รวมทัง้ มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ รพสต. ตามบริบทของเขต
เมืองและชนบท
มาตรการและแนวทาง
๑. ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ทีเ่ ป็ นปญั หาและอุปสรรคต่อการทํางานของ รพสต. รวมทัง้ แสวงหาแนวทางและช่องว่าง
ทางกฎหมาย/ระเบียบ ทีเ่ อือ้ ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถสนับสนุ นทรัพยากรและบุคลากร ให้กบั
รพสต. และระบบบริการปฐมภูมิ
๒. สร้างความชัดเจนของโครงสร้างการกํากับดูแล (line of command) และความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ รพสต. เช่น กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/
อําเภอ อปท. ชุมชน และ สปสช.
๓. ปรับ ปรุ ง กฎระเบีย บและพัฒ นาขีด ความสามารถ รวมทัง้ ศัก ยภาพการรัก ษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลชุมชน ให้สามารถสนับสนุ นการส่งต่อผูป้ ่วยของ รพสต. แบบเครือข่าย รวมทัง้ การ
ให้บริการรักษาพยาบาลโดยทัวไปและแบบเฉพาะทาง
่
(specialized care) กับประชาชนในพืน้ ที่
ให้มากขึน้
๔. ปรับระบบการบริหารของบริการสาธารณสุขในระดับ CUP เป็ นระบบบริหารทีม่ เี อกภาพ (single
management system) โดยมีผู้บ ริห ารที่มีศ ัก ยภาพในแต่ ล ะบริบ ทของพื้น ที่ โดยไม่ ย ึด ติด
วิชาชีพ เน้นการมีสว่ นร่วมในการบริหาร CUP โดยภาคประชาชน รูปแบบบริหารภายใน CUP
ให้มคี วามหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
๕. การบริหารระบบบริการสาธารณสุขในระดับ CUP ไม่ใช้มาตรการทางการเงินนําการบริหาร
ความสัมพันธ์ภายใน CUP ควรเป็ นรูปแบบครูและศิษย์ หรือรูปแบบเพือ่ นผูร้ ว่ มงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสนับสนุ นการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนา รพสต. เขตเมืองและ
ชนบทในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านระบบการส่งต่อผูป้ ่วย ด้านกําลังคนโดยเฉพาะแพทย์เวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ด้านการเงินและระบบบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูล
ทางสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการครุภณ
ั ฑ์ส่วนกลาง ด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ เครื่องมือทาง
การแพทย์ ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และด้านระบบติดตามและประเมินผลการ
พัฒนารพสต.
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เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุ นการดําเนินงานและการพัฒนางาน รพสต. ทัง้ ในเขตชนบทและเขตเมืองให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๑ การพัฒนาทัง้ ด้านศักยภาพและปริมาณของบุคลากรสุขภาพในระดับตําบล
และ รพสต.
มาตรการและแนวทาง
๑. พัฒนากําลังคนโดยเฉพาะแพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว พยาบาลเวชปฏิบตั ิ และผูอ้ าํ นวยการ
รพสต. ให้มขี ดี ความสามารถในการบริหารจัดการ และได้รบั การ training และพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง
๒. เพิม่ ศักยภาพของแพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว ในแง่ของศักยภาพการรักษาพยาบาล เพื่อสร้าง
ศรัทธาและสามารถแก้ป ญั หาของผู้ป่ว ยได้ท นั เวลา ศักยภาพในงานสร้างเสริมสุข ภาพและ
ป้องกันโรค ศักยภาพในการบริหารงานระบบบริการปฐมภูมิ และการบริหารให้เกิดงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงศักยภาพในการรับฟงั ปญั หา และการเชื่อมโยงเพื่อแก้ไข
ปญั หาของชุมชน
๓. เพิม่ อัตรากําลังของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบตั ิ นักวิชาการสาธารณสุข และแพทย์
(ในบางพืน้ ที)่ ใน รพสต. ทีม่ คี วามต้องการด้านสุขภาพสูงหรือมีปญั หาสุขภาพเร่งด่วน
๔. กําหนดมาตรฐานและขีดความสามารถในการให้บริการสําหรับโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ในระดับตําบล
๕. กําหนดมาตรฐานและขีดความสามารถของผูบ้ ริหาร รพสต. ทัง้ ในด้านคุณวุฒ ิ และศักยภาพใน
การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับตําบล
๖. พัฒนาการทํางานเป็ นทีม (teamwork) ระหว่างบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพด้านการรักษาพยาบาล กับ
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพในการประสานงานและทํางานกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๒ การพัฒนาระบบการส่งต่อ
มาตรการและแนวทาง
๑. สนับสนุ นให้มรี ะบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่าง รพสต. และ โรงพยาบาลแม่ข่ายผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ electronic mail, telemedicine ผ่านโปรแกรม skype,
หรือโปรแกรมการสือ่ สารอื่นๆ เป็ นต้น
๒. สนับสนุ นให้มกี ารลงทุนด้านครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่พี ร้อมใช้งานในการจัดการฐานข้อมูล
ของ รพสต. อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จัดระบบการสือ่ สารในการให้คาํ ปรึกษาและการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุสอ่ื สาร โทรศัพท์มอื ถือ หรือ ระบบ tele-medicine
๔. มีการพัฒนาระบบการส่งต่อ / ส่งกลับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๓ การพัฒนาด้านการเงินและระบบบัญชี
มาตรการและแนวทาง
๑. พัฒนาระบบการเงินและการคลังของ รพสต. ให้มมี าตรฐานชัดเจน มีความคล่องตัวและ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความจําเป็ นของแต่ละพืน้ ที่ และมีการเชื่อมโยงระบบกับหน่ วยจ่าย
แทน (health financing agencies) เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพและ
ความถูกต้อง
๒. พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีโดยหน่ วยงานระดับ CUP ทีม่ คี วามรู้
ความชํานาญ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเงินและระบบงานใน รพสต. โดยความเข้าใจ
ระบบได้
๓. การจัดสรรงบประมาณแก่ รพสต. ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ควรมีความชัดเจนเรื่องระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในระบบการจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้ สามารถติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานได้
๔. สร้างกลไกกํากับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในระดับ CUP รวมถึงทําความเข้าใจ
กับ รพสต. ในการบริหารการคลังภาครัฐ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จา่ ยงบประมาณ
๕. พัฒ นามาตรการและกลไกทางการคลัง ในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพเชิงการผลิตผลงานของ รพสต. โดยเฉพาะการทํางานเชิงรุกในชุมชน
๖. สนับสนุ นการสร้างงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการเงินและการคลังของ รพสต. เพื่อพัฒนา
รู ป แบบระบบการเงิน และการคลัง ของ รพสต. ให้เ ป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และ
ประเมินผลในแง่ตน้ ทุนและความคุม้ ค่า และผลต่อการดําเนินงานของ รพสต
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๔ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูลทางสุขภาพ (IT and
health information system)
มาตรการและแนวทาง
๑. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนา รพสต. (monitoring and evaluation - M&E) ใน
หน่ วยงานระดับ CUP และกําหนดตัวชีว้ ดั ด้านผลลัพธ์ทส่ี าํ คัญ (key output and outcome
indicator) ในระยะสัน้ และระยะปานกลางทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
๒. มีการลงทุนด้าน infrastructure ของระบบข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ electronic มากขึน้ และมีการ
ประสานงาน เพือ่ เชื่อมโยงการใช้ขอ้ มูลระหว่างหน่วยงานในแต่ละระดับ
๓. มีการพัฒนาบุคลากร (user) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ าธารณะ
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอื่นๆ เพือ่ สนับสนุ นการดําเนินงานของ รพสต.
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุครุภณ
ั ฑ์จาก
CUP สู่ รพสต. (central supplies) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดภารกิจ
ทีไ่ ม่จาํ เป็ นของบุคลากรใน รพสต.
๒. พัฒนาระบบสนับสนุ นแบบรวมศูนย์ในระดับ CUP เพื่อให้เกิดคุณภาพในงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
และต้องลงทุนสูง เช่น ระบบจ่ายกลางสําหรับเครื่องมือและวัสดุปราศจากเชือ้ ระบบกําจัดขยะ
ติดเชือ้ เป็ นต้น
๓. ลดภารกิจของงานสนับสนุ นทีไ่ ม่จําเป็ นใน รพสต. เช่น งานธุรการ งานเจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เป็ นต้น โดยการกําหนดกติกาตามบริบทของ CUP
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (community empowerment)
๑. ปรับบทบาทของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขระดับตําบลและ รพสต. ให้เป็ น coordinator, facilitator,
และ supporter ในการส่งเสริมประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (self care) และมี
ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ (well being) โดยคํานึงถึงปจั จัยทางสังคมและสิง่ แวดล้อมในชุมชนทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพ (social determinants of health)
๒. ผลักดันให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพดี (good health and well-being) โดยคํานึงถึง
ผลกระทบจากปจั จัยทางสังคมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
๓. สนับสนุ นให้ชุมชนมีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพทีด่ ขี องประชาชน (good health-related
environment)
เป้ าประสงค์
เพือ่ ให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามบริบทของเขต
ชนบทและเขตเมือง โดยมี รพสต. เป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุน
มาตรการและแนวทาง
๑. พัฒ นาความสามารถในการดูแ ลส่ ง เสริม สุ ข ภาพของสมาชิก ในครอบครัว ตนเอง โดยหมอ
ประจําตัวและรพสต.เป็ นผูป้ ระสานงานในการให้ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนในการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองทีเ่ ป็ นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในท้องถิ่น ทัง้ บทบาทเครือข่ายญาติ เพื่อนบ้าน
องค์กรส่วนท้องถิน่ โดยมี รพสต.เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นให้มรี ปู แบบทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการของชุมชน โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายดังกล่าวเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
่ น
และประสบการณ์ ซึง่ จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
๓. กําหนดให้ รพสต. มีบทบาทและความรับผิดชอบหลักในการผลักดันให้ชุมชนบรรลุเป้าหมาย
การมีสขุ ภาพทีด่ ี ด้วยกระบวนการพัฒนาตนเองของชุมชน โดยบุคลากรใน รพสต ต้องมีความรู้
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ความเข้าใจในงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพสามารถถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าวแก่ชุมชน และ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาจนกระทังบรรลุ
่
เป้าหมาย
๔. กําหนดให้ รพสต. มีบทบาทและพันธกิจในการสนับสนุ นให้ชุมชนมีสงิ่ แวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุข ภาพดีข องประชาชนในชุ ม ชน โดยเน้ น การให้ค วามรู้ การพัฒ นากิจ กรรมเชิง รุก ในการ
สนับสนุ นให้ชุมชนมีสงิ่ แวดล้อมที่ดตี ่อสุขภาพ และการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อสะท้อน
ข้อมูลให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน (community participation)
เป้ าประสงค์
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนเข้าใจบทบาทของการพัฒนา รพสต. ตามทิศทางที่มุ่งเน้ นการส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุก และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่องตามบริบท
ของ รพสต. เขตชนบทและเขตเมือง
มาตรการและแนวทาง
๑. สนับสนุ นให้ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้ประชาชน แกนนํ าชุมชน ผู้
อาวุโสหรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ่ี ด้รบั การยอมรับนับถือในชุมชนร่วมเป็ นคณะกรรมการทีป่ รึกษาของ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชน
๒. ส่งเสริมและกระตุน้ ให้ชุมชนมีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของร่วมใน รพสต. และมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะ
เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนา รพสต. ตามแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม (integrated care) ตาม
บริบทของพืน้ ที่
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ภาคผนวกที่ ๑
รายงานการประชุมคณะทํางานสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
เรื่อง การจัดทําร่างยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา รพสต.
วันพุธที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ชัน้ ๒
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นพ.ภูษติ ประคองสาย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
๒. นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย นักวิจยั สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
๓. ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
เริ่ มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๒
เรื่องติ ดตามความคืบหน้ า
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
๑. การวางแผนงานการจัดทําร่างแผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
นพ.ภูษติ ได้ชแ้ี จงงานทีท่ าง สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้รบั มอบหมาย
ให้จดั ทําแผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลระดับประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ ให้ได้แผนทีส่ อดคล้องกับบริบทของแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขในปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และสามารถนําไปใช้งานได้จริง โดยมีระยะเวลาจัดทําประมาณ ๒ เดือน โดยมีระเบียบวิธใี นการ
จัดทํา
๒. ทบทวนร่างแผนงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด (Review Literature)
โดยขอความร่วมมือจากคณะทํางานของ สป.รพสต.มาร่วมกับคณะทํางานจาก สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
๓. การระดมความคิ ดเห็น (Brainstorming) คาดว่าจะทําในช่วงปลายเดือนมิถุนายน (ประมาณ
วันที่ ๒๘ หรือ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) โดยคัดเลือกผูร้ ่วมแสดงความคิดเห็นจาก ผูอ้ ํานวยการ
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รพสต.ของ CUP และอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ ํ ารุ่นใหม่ (ค.ศ.น.) โดยจะจัดขึน้ ที่
ส่วนกลางและมีการจัดซํ้ารวม ๒-๓ รอบ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงความเห็นเกีย่ วกับรูปแบบรพสต.
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อได้ขอสรุปจากกลุ่มนี้แล้วจึงจะรับฟงั ความคิดเห็นจากนักวิชาการที่
เกีย่ วข้องต่อไป
๔. การเยี่ยมสํารวจพื้นที่ (Field trip) ยังไม่กําหนดพืน้ ทีแ่ ต่คาดว่าจะดําเนินการในช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ในส่วนคณะทํางานของ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ นพ.ภูษติ จะเชิญ ภญ.สุรชั ดา
กองศรี มาร่ว มเป็ นคณะทํางานและนัดหมายการประชุ มคณะทํางานร่วมระหว่าง สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสป.รพสต. ซึง่ มีนพ.เกษมเป็ นหัวหน้าคณะในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖
มิถุ น ายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ ณ ห้องประชุ มชัน้ ๓ สํา นัก งานพัฒ นานโยบายสุข ภาพ
ระหว่างประเทศ
ปิ ดประชุมเวลา ๑๕.๓๐
ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมหารือการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
ครัง้ ที่ ๑/๕๔ วันพุธที่ ๑๖ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.นพ.ภูษติ ประคองสาย
๒.นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๓. ภญ.สุรชั ดา กองศรี
๔. ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
๕. นพ.เกษม เวชสุทธานนท์
๖. นางเอือ้ มพร จันทร์ทอง
๗. นางสุทธิมา สงวนศักดิ ์
๘. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
๙. นายสุรชั ณ์ อธิคมานนท์
๑๐. นางจุฬาดา สุขมุ าลวรรณ์
๑๑. นางบํารุง ชลอเดช
๑๒. นายสุรตั ิ ฉัตรไชยาพฤกษ์
๑๓. คุณปทั มา ทุมาวงศ์
รายชื่อผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
๑. พญ. บุษกร อนุ ชาติวรกุล
๒.นพ. สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ
๓. นพ. ประสิทธิ ์ชัย มังจิ
่ ตร
๔. นายแพทย์กฤช ลีท่ องอิน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจะนะ สงขลา
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เริ่ มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๒
เรื่องติ ดตามความคืบหน้ า
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
(ไม่ม)ี
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วาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
การประชุมหารือการจัดทําร่างยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
นพ.ภูษติ ประคองสาย ได้กล่าวถึงทีม่ าและเป้าหมายของการประชุม โดย สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ ได้รบั มอบหมายให้จดั ทําร่างแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล โดยการทบทวนเอกสารแผนงาน หรือยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ฯ ทีป่ ระชุมจึงได้รว่ มกันทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องและได้มกี ารจัดทํามาก่อนหน้านี้ โดยแบ่งออกเป็ น ๖ แผนหลัก ๆ คือ
๑. แผนยุทธศาสตร์เวชปฏิบตั คิ รอบครัวระดับชาติ
๒. แผนกําลังคนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
๓. แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับร่าง)
๔. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓
๕. Service plan
๖. แผนพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระบบบริการปฐมภูม ิ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
แผนพัฒนางานเวชปฏิ บตั ิ ครอบครัวระดับชาติ
จัด ทํา แผน ๕ ปี โดย ๓ หน่ ว ยงาน คือ ราชวิท ยาลัย แพทย์เ วชศาสตร์ค รอบครัว แห่ง ประเทศไทย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในโรงพยาบาล หรือหน่ วยบริการ
ปฐมภูมโิ ดยมุง่ หวังให้แพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัวดูแลเรื่อง care management เป็ น practice manager
ไม่ใช่ administration manager ซึง่ จะช่วยทําให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) มีความ
เข้มแข็ง แผนพัฒนาทีจ่ ดั ทําขึน้ นี้เป็ นลักษณะ action plan มากกว่าแผนยุทธศาสตร์ เน้นการผลิต
บุคลากรเป็ นหลัก โดยในระยะที่ ๑ มีการวางแผนเพิม่ จํานวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระบบ เพื่อให้
เป็ น ผู้นํ า ในการจัด บริก ารปฐมภู มิใ นพื้น ที่ โดยราชวิท ยาลัย ฯ จะเป็ น ผู้กํ า กับ ดู แ ลมาตรฐานของ
การฝึ กอบรม กระทรวงสาธารณสุขดูแลหลังจากทีผ่ ลิตออกมาแล้ว และมีสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็ นฝา่ ยสนับสนุ น โดยตัง้ เป้าหมายว่าจะได้แพทย์เวชศาสตร์จาํ นวน ๒๐๐ คนต่อปี ในระยะที่ ๒
จะเน้นทีก่ ลุ่มแพทย์ทวไปที
ั ่ ป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถใช้ความรูเ้ กี่ยวกับเวชศาสตร์ครอบครัวในการ
ปฏิบตั งิ านได้ โดยใช้วธิ ี In-service training เป็ นเวลา ๑ ปี แทนการลาเรียนเต็มเวลา นอกจากนี้
ยังขยายการพัฒนาทางด้านเวชปฏิบตั คิ รอบครัวไปยังบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น พยาบาล
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แผนนี้อยูร่ ะหว่างการพัฒนายุทธศาสตร์ ในขัน้ ตอนประชาพิจารณ์
แผนกําลังคนโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
เป็ นแผนระยะ ๑๐ ปี การร่างแผนดังกล่าวนี้ได้มมี ติรบั รองจากคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งงบประมาณเรียบร้อย
แล้ว แต่ยงั คงต้องรอการพิจารณาจากสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยเป้าหมายของแผนนี้จะมุ่งเน้ นการผลิต
พยาบาลวิช าชีพ ๔ ปี บุ ค ลากรทางด้า นทัน ตสาธารณสุ ข (๔ ปี ) แพทย์ แ ผนไทย เจ้า พนั ก งาน
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สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อรองรับงานส่งเสริมสุขภาพใน รพสต. เพื่อให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ของ สปสช. โดยจะเน้นทัง้ การผลิตและพัฒนาควบคู่กนั และตัง้ เป้าหมายการผลิตไว้จํานวน
๑๖,๕๐๐ คน ภายใน ๖ ปี แต่แผนดังกล่าวไม่ได้ลงรายละเอียดแผนการจัดสรรตําแหน่งรองรับสําหรับผูท้ ่ี
จบมาในสาขาดังกล่าว
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของ สปสช.
ในยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มีเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสาธารณสุขทีเ่ หมาะสม
ในทุกมิตแิ ละสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ ผ่านกลยุทธ์ ๖ ข้อ โดยสรุป คือ
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิม่ คุณภาพของระบบริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับผ่านระบบ
บริการปฐมภูมิ
กลยุทธ์ที่ ๒ ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ พัฒนางาน P&P และขยายการบริการให้ครอบคลุม
เพือ่ ความเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความมีศกั ดิ ์ศรีของผูใ้ ห้บริการในระบบริการ
ปฐมภูมิ รวมทัง้ การเพิม่ และพัฒนากําลังคนให้มศี กั ยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความสมดุลระหว่างการส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมแิ ละหน่วย
บริการทุตยิ ภูมหิ รือตติยภูมใิ ห้มคี วามเชื่อมโยงระหว่างกัน
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนากลไกทีอ่ าํ นวยความสะดวกการเข้าถึงบริการทุกประเภทและเน้นการ
ติดตามผลการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๖ เพิม่ การจัดบริการในเขตทีข่ าดแคลน
มติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓
โดยใช้ ๖ Boxes ของระบบสุขภาพโดย WHO ได้แก่
- กําลังคน
- การเงิน ได้แก่ สปสช. อปท. กระทรวงสาธารณสุข โดยรายละเอียดแบ่งเป็ นเขตเมืองและเขต
ชนบท
- ข้อมูล เช่น Household survey และ ๑๘ แฟ้ม
- Governance
- ระบบบริการ
- เวชภัณฑ์และครุภณ
ั ฑ์
- การมีสว่ นร่วมของชุมชน และ advocacy
Service plan
สวรส. เป็ นผูจ้ ดั ทํา โดยทําในสถานพยาบาลทัง้ ๓ ระดับคือ ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และ ตติยภูมิ รวมถึง
referral system โดยมีระยะเวลาของแผน ๕-๑๐ ปี
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จากการทบทวนข้างต้นที่ประชุมได้มมี ติให้จดั ทําร่างยุทธศาสตร์ฯ โดยใช้แผนที่กล่าวมาทัง้ หมดเป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดทํา โดยแบ่งเป็ น ๒ แผน แผนที่ ๑ จะเป็ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพสต.โดย
คุณจุฬาดา เสนอให้แสดงภาพของรพสต. ทีท่ ุกฝา่ ยสามารถยอมรับได้และเชื่อมแผนต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นด้วยกัน
นายแพทย์เกษม เสนอแนะให้แผนทีจ่ ดั ทํานี้เป็ นแกนหลักสําหรับการพัฒนา รพสต. ภายใต้การบริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุข และสําหรับ sector อื่น ๆ ทีอ่ าจเข้ามาร่วมจัดบริการในอนาคต เช่น เขตเมือง
อาจมีเ ทศบาล องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็ น ต้น แผนที่ ๑ นี้ จะมีร ายละเอีย ดครอบคลุ มทัง้ การ
จัดบริการ รพสต.ทัง้ เขตเมืองและเขตชนบท แผนที่ ๒ เป็ น “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ ๑๐ ปี ” ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาต่อยอดจากแผนที่ ๑ โดยอาจใช้เนื้อหาในแผนพัฒนายุทธศาสตร์
ความร่วมมือระบบบริการปฐมภูมิ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) แต่ควรทบทวนเพิม่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เช่น การเพิม่ วิถชี ุมชน หรือกระบวนการวิถชี ุมชน เป็ นต้น
ในการจัดทําแผนที่ ๑ จะจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบของ WHO ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ คือ
กําลังคน การเงินการคลัง ข้อมูลข่าวสาร หน่ วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด ระบบบริหาร/มาตรฐาน
เวชภัณฑ์/ครุภณ
ั ฑ์/สิง่ ก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชน และการประชาสัมพันธ์ โดยทาง สํานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รับผิดชอบจัดทําเนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนา
รพสต. เขตชนบท และทาง สป.รพสต.รับผิดชอบจัดทําเนื้อหาในเขตเมือง โดยจะมีการนําเสนอเนื้อหา
แต่ละส่วนในการประชุมครัง้ ต่อไป
วาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
นัดประชุมครัง้ ต่อไปวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ชัน้ ๓
ปิ ดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมหารือการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
ครัง้ ที่ ๒/๕๔ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.นพ.ภูษติ ประคองสาย
๒.นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๓. ภญ.สุรชั ดา กองศรี
๔. ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
๕.พญ. บุษกร อนุ ชาติวรกุล
๖. นพ. ประสิทธิ ์ชัย มังจิ
่ ตร
๗. นพ. สันติ ลาภเบญจกุล
๘. นพ. สุวฒ
ั น์ วิรยิ พงษ์สกุ จิ
๙. นพ.พนา พงศ์ชาํ นะภัย
๑๐. พญ. วลัยรัตน์ ไชยฝู
๑๑. นางสุธมิ า สงวนศักดิ ์
๑๒. นางจุฬาดา สุขมุ าลวรรณ์
๑๓. นางบํารุง ชลอเดช
รายชื่อผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กฤช ลีท่ องอิน
๒. นพ.เกษม เวชสุทธานนท์
๓. นางเอือ้ มพร จันทร์ทอง
๔. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
๕. นายสุรศักดิ ์ อธิคมานนท์
๖. นายสุรตั ิ ฉัตรไชยาพฤกษ์
๗. คุณปทั มา ทุมาวงศ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลลําสนธิ ลพบุรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนาทวี สงขลา
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า แม่ฮอ่ งสอน
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ

เริ่ มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
แก้ไขคําผิดในรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๑/๕๔
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๑) แก้ไขชื่อ คุณสุทธิมา เป็ น “สุธิมา”
๒) แก้ไข email address คุณสุธมิ าเป็ น SUTI_๒๖@gmail.com
๓) แก้ไขชื่อคุณสุรชั น์ เป็ น “คุณสุรศักดิ์ ”
วาระที่ ๓
เรื่องติ ดตามความคืบหน้ า
๓.๑) การติ ดตามความคืบหน้ าการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล (รพสต.)
จากการติดตามผลการดําเนินงานพบว่า สป.รพสต. ได้จดั ทําข้อเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ ในเขตเมือง และทาง
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จดั ทําร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ เพื่อนําเสนอ แต่ในส่วน
เนื้อหาเขตชนบทยังอยู่ในระหว่างการจัดทํา อย่างไรก็ดีมกี ารให้ความเห็นจากคณะทํางาน รพสต.นํ า
โดยพญ.บุษกร นพ.ประสิทธิชยั และคณะ ดังนี้
แผนพัฒนางานเวชปฏิ บตั ิ ครอบครัวระดับชาติ
คณะกรรมการให้ความเห็นว่า แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคฉุ กเฉิน และงานผูป้ ่วย
ใน (IPD) แต่งานดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ น rare case อาจไม่ใช่บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เนื่องจาก
สามารถส่งต่อได้ ดังนัน้ หากผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับโรคฉุกเฉิน และงานผูป้ ว่ ย
ใน (IPD) จะทําให้มคี วาม smart มากขึน้ นอกจากนี้ตอ้ งมีความรูเ้ รือ่ งโรคอุบตั ใิ หม่ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
แผนกําลังคนโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
เนื่องจากไม่มแี ผนเรือ่ งงบประมาณ ซึง่ ทําให้แผนนี้ไม่น่าจะประสบความสําเร็จ ซึง่ ปจั จุบนั ใช้งบประมาณ
จาก สปสช. ทีอ่ นุ มตั เิ รือ่ งการพัฒนา รพสต. ซึง่ ไม่ได้ระบุถงึ ตําแหน่งบรรจุ
Service plan
แผนนี้เขียนถึงการบริการปฐมภูมนิ ้อยมาก ซึง่ สถานีอนามัยมีความสามารถทํางาน P&P ได้ แต่ถา้ เป็ น
เรือ่ งงานฟื้นฟูควรเป็ นบทบาทของโรงพยาบาล เนื่องจากโรคไม่ตดิ ต่อปจั จุบนั ค่อนข้างซับซ้อน
ความคิ ดเห็นอื่นๆ ในการจัดทําแผน ๑๐ ปี ปฐมภูมิ
 แผนนี้เป็ นแผนพัฒนา primary care หรือ รพสต. ต้องเลือกให้ดี เนื่องจากเป็ นคนละเรือ่ งกัน
 ถ้าจะ earmark ค่าตอบแทนให้แพทย์ ๒ บาทในการไปเยีย่ มบ้าน อาจต้องระวังความขัดแย้ง
ระหว่างวิชาชีพ
 สปสช. อาจจะไม่มกี ารจ่ายเงินแบบ on top เนื่องจากผลจากการวิจยั พบว่าไม่มผี ล
คุณจุฬาดาเห็นว่าการพัฒนา รพสต.ต้องมีรายละเอียดของ Action plan ให้ชดั เจนขึน้ และประเด็นเรื่อง
casement area และทิศทางของ Family doctors ต้องถูกระบุให้ชดั เจนในแผนยุทธศาสตร์ฯ ใน
ขณะเดียวกันร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ตอ้ งจูงใจมากพอทีจ่ ะทําให้ผทู้ ม่ี อี าํ นาจในการผลักดันนโยบายเห็น
ด้วยทีจ่ ะผลักดันแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ให้มกี ารบังคับใช้ นพ.ภูษติ เสนอว่าในภาพรวมแล้วการพัฒนา รพสต.
เป็ นเรื่องทีไ่ ม่อาจแยกออกจากการพัฒนาบริการปฐมภูมขิ องประเทศ ดังนัน้ ควรจัดทําร่างยุทธศาสตร์ฯ
ในกรอบของการพัฒนาระบบริการปฐมภูมทิ งั ้ หมด เพื่อป้องกันการทํางานทีซ่ ้ําซ้อน และความสับสนต่อ
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ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับนโยบายพัฒนาระบบริการปฐมภูมขิ องประเทศไทย จากนัน้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอ
ความเห็นจนได้กรอบเนื้อหาทีส่ าํ คัญในร่างยุทธศาสตร์ฯ ซึง่ ประกอบด้วย
 การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในกลุ่มโรคเรื้อรัง (Chronic Disease) เน้นการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ความต่อเนื่องในการดูแลและระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยงานป้องกันสุขภาพต้องสร้างให้เกิดงาน
primary prevention จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่ screening detection
 การส่งเสริ มสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น เช่น การดูแลและป้องกันปญั หายาเสพติด ปญั หาการติด
เกมส์ออนไลน์ พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่ปลอดภัย และปญั หาการตัง้ ท้องทีไ่ ม่เหมาะสมในวัยรุน่
เป็ นต้น
 การฟื้ นฟูสขุ ภาพ (Rehabilitation) โดยมุง่ ให้เกิด self-rehabilitation ในประชาชนโดยเน้น
บทบาทของแพทย์แผนไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการฟื้นฟูสขุ ภาพให้ชดั เจนขึน้
 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริ มและป้ องกันสุขภาพ (Empowering
Community) เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพกายและใจทีด่ ี (Good health and Well-being) อยูใ่ น
สิง่ แวดล้อมและสังคมทีด่ ี
 ระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบริ การปฐมภูมิ (Supporting system) ได้แก่ ระบบบัญชีและ
การเงิน Central supply การจัดการคลังเวชภัณฑ์และพัสดุ และการจัดการข้อมูลข่าวสาร
นพ.ภูษติ แจ้งว่าจะนําเสนอกรอบของเนื้อหาการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นใน
การประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล วันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพือ่ ขอความเห็น หากทีป่ ระชุมในวันนัน้ เห็นชอบกับกรอบการจัดทําดังกล่าว
จะได้ดาํ เนินการจัดทําร่างแผนการจัดทํายุทธศาสตร์เพือ่ เสนอของบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป สําหรับประชุมคณะทํางานครัง้ ต่อไปจะดําเนินการนัดหมายภายหลังจากการ
ประชุมในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
(ไม่ม)ี
เรื่องอื่นๆ
(ไม่ม)ี

นัดประชุมครัง้ ต่อไป (ยังไม่มกี ารนัดหมาย)
ปิ ดประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น
ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมหารือการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
ครัง้ ที่ ๓/๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.นพ.ภูษติ ประคองสาย
๒.นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๓. นางสุธมิ า สงวนศักดิ ์
๔. นางจุฬาดา สุขมุ าลวรรณ์
๕. นางบํารุง ชลอเดช
รายชื่อผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กฤช ลีท่ องอิน
๒. นพ.เกษม เวชสุทธานนท์
๓. นางเอือ้ มพร จันทร์ทอง
๔. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
๕. นายสุรศักดิ ์ อธิคมานนท์
๖. นายสุรตั ิ ฉัตรไชยาพฤกษ์
๗. คุณปทั มา ทุมาวงศ์
๘. ภญ.สุรชั ดา กองศรี
๙. ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
๑๐.พญ. บุษกร อนุ ชาติวรกุล
๑๑. นพ. ประสิทธิ ์ชัย มังจิ
่ ตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี

เริ่ มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๓
เรื่องติ ดตามความคืบหน้ า
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๑.) ร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล (รพสต.)
จากการเข้าร่วมประชุมการพัฒนา service plan ทีป่ ระชุมได้สอบถามเนื้อหาหรือข้อยุตทิ อ่ี าจ
เกี่ยวข้องกับการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ฯ โดยสรุป คือ ที่ประชุมกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนของหน่ วย
บริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ มากกว่าปฐมภูมิ และมีการอภิปรายในส่วนของเวชศาสตร์ชุมชน ซึง่ มีการใช้
คําว่าหมอครอบครัวเพื่อขยายบทบาทไปยังบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพอื่น ๆ เช่น พยาบาล
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ตัวอย่างทีเ่ ป็ นรูปธรรมชัดเจนในรพสต. คือ สาธารณสุขเขต ๑๐ ซึง่ ดูแลโดยนพ.
นิ ท ศั น์ ที่มีนักสุข ภาพครอบครัว (นสค) ซึ่งเป็ น พยาบาล แต่ มีข้อเสนออยากให้มีแ พทย์เ วชศาสตร์
ครอบครัวเป็ นทีป่ รึกษาประจํา ซึง่ นพ.ขวัญประชาได้เสนอรูปแบบให้มแี พทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทีม่ ารับ
ปรึก ษาทางโทรศัพ ท์ แต่ มีค ณะทํา งานบางท่ า นเห็น ว่ า จะเป็ น การสนับ สนุ น งานดูแ ลรัก ษาสุ ข ภาพ
มากกว่าการส่งเสริมและป้องกัน จึงได้มกี ารอภิปรายเรื่องบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทีค่ วร
จะเป็ นในระบบบริการปฐมภูมิ โดยมีข้อเสนอให้บทบาทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องชัดเจนและ
สื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อทําความเข้าใจ โดยอาจเน้นบทบาทเป็ นที่ปรึกษา โดยเสนอให้แยก
บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวออกจากงานส่งเสริมและป้องกันเนื่องจากอาจเข้าไม่ถงึ ชาวบ้าน
และอาจเกิดปญั หาการไม่ยอมรับของแพทย์เอง
จากการประชุมกับคณะทํางานระดับกระทรวงเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทีผ่ า่ นมา ได้มกี าร
เสนอให้กระจายอํานาจการบริหาร รพสต.ให้แก่ทอ้ งถิน่ มากขึน้ เสนอเรือ่ งกรอบของกฎหมายทีช่ ดั เจนใน
การขับเคลื่อน รพสต. การบริการให้เน้นงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเป็ นหลัก แต่จากปญั หาทีผ่ า่ นมา
คือ แผนที่จดั ทําเน้นงานบริการมากกว่างานส่งเสริมและป้องกัน อันเป็ นสาเหตุจากการที่ รพสต. ต้อง
บริการผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในด้านการดูแลรักษาเป็ นจํานวนมาก ทําให้งานส่งเสริมและป้องกันถูกลดบทบาท
การดูแลผูป้ ่วยลง จึงมีคําถามว่าผูบ้ ริหารหรือคณะทํางานระดับกระทรวงจัดประเภทงานดูแลผูป้ ่วยเป็ น
งานดูแลผูป้ ่วยโรคเรื้อรังเป็ นการส่งเสริมป้องกันหรือการดูแลรักษา ในขณะเดียวกันหากมีการลดงาน
ด้านการดูแลรักษาลงอาจเกิดการต่อต้านจากประชาชน จากการอภิปรายทีป่ ระชุมตกลงให้แนวทางของ
ร่างยุทธศาสตร์ฯ มีลกั ษณะการจัดงานทัง้ บริการดูแลรักษาและการส่งเสริมป้องกันในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี้ยงั มีการกล่าวถึงบทบาททีไ่ ม่ชดั เจนระหว่าง community self-care service และ
primary care service โดยเข้าใจว่าอย่างแรกไม่ใช่บทบาทของหน่ วยบริการปฐมภูมิ แต่เป็ นหน้าทีๆ่
ท้องถิน่ ต้องเข้ามารับผิดชอบ ความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกันนี้อาจมีผลต่อการออกแบบระบบบริหารของบริการ
ปฐมภูมิ ดังนัน้ ต้องให้ความสําคัญของทัง้ ๒ อย่างเหมาะสม มีภารกิจชัดเจน และสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิน่
สัดส่วนของรูปแบบงานบริการในรพสต. ควรพิจารณาตามความพร้อมของพืน้ ที่ โดยพืน้ ทีเ่ ขต
เมืองทีม่ คี วามเจริญอาจเน้นงานด้านดูแลรักษาเป็ นสําคัญ ในขณะทีพ่ น้ื ทีเ่ ขตชนบทอาจให้ความสําคัญ
เกีย่ วกับงาน community-based service แต่เนื่องจากความเจริญได้แทรกซึมลงไปในชนบทมากขึน้
พร้อมกับการรับรูข้ องประชาชนเกีย่ วกับบริการสุขภาพทีเ่ น้นการดูแลรักษามากขึน้ จึงเป็ นประเด็นทีต่ อ้ ง
พิจารณาว่าในระยะยาวลักษณะการจัดบริการ รพสต. ควรจะเน้ นการดูแลรักษาในสัดส่วนที่เพิม่ ขึ้น
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หรือไม่ สําหรับหน้าทีข่ องกองทุนสุขภาพตําบลนัน้ ต้องเน้นบทบาทการประสานงานระหว่างหน่ วยงาน
ในท้องถิน่ สร้างให้ชุมชนมีความรับผิดชอบในงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพ แต่ไม่ควรทําในรูปแบบการ
ออกคําสัง่
โดยสรุปการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์จะมีทศิ ทางทีเ่ ป็ น Integrated service มากขึน้ โดยเสนอ
ให้ ต ัด การดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ แ ละเปลี่ ย นเป็ น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเรื้อ รัง แทนแต่ ย ัง ไม่ นํ า แนวคิ ด
Area-based Management มาใช้ การเขียนแผนควรให้มคี วามเป็ นไปได้ และเอื้อกับกฎระเบียบ
ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ที่มีอ ยู่เ พื่อ ให้มีร่า งยุท ธศาสตร์ฯ สถานะชัด เจน เป็ น ความรับ ผิด ชอบผูก พัน และ
รับประกันความยังยื
่ นของการพัฒนา รพสต. โดยอาจปรึกษานักกฎหมายในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ใน
แง่โครงสร้างระดับชนบทอาจต้องแยกงบประมาณ และโครงสร้างการทํางานภายในของ รพสต.ให้ชดั เจน
แต่ ใ ห้ก ระทํ า หลัง จากที่ รพสต.มีค วามมันคงแล้
่
ว การจัด ทํา ร่า งได้เ สนอให้มีก ารเขีย นร่ว มกัน ใน
คณะทํางาน และนัดประชาพิจารณ์หลังจากทีร่ า่ งแผนยุทธศาสตร์ฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะมีการนัดวัน
เวลา และสถานทีต่ ่อไป
วาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
(ไม่ม)ี
นัดประชุมครัง้ ต่อไป (ยังไม่มกี ารนัดหมาย)
ปิ ดประชุมเวลา ๑๖.๓๐
ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมหารือการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
ครัง้ ที่ ๔/๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.นพ.ภูษติ ประคองสาย
๒.นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๓. ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
๔. นางสุธมิ า สงวนศักดิ ์
๕. นางเอือ้ มพร จันทร์ทอง
๖. พญ. บุษกร อนุ ชาติวรกุล
รายชื่อผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กฤช ลีท่ องอิน
๒. นพ.เกษม เวชสุทธานนท์
๓. นางจุฬาดา สุขมุ าลวรรณ์
๔. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
๕. นายสุรศักดิ ์ อธิคมานนท์
๖. นายสุรตั ิ ฉัตรไชยาพฤกษ์
๗. คุณปทั มา ทุมาวงศ์
๘. ภญ.สุรชั ดา กองศรี
๙. นางบํารุง ชลอเดช
๑๐. นพ. ประสิทธิ ์ชัย มังจิ
่ ตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี

เริ่ มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มกี ารแก้ไข)
วาระที่ ๓
เรื่องติ ดตามความคืบหน้ า
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ร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล (รพสต.)
คณะทํางานร่างแผนยุทธศาสตร์ได้เชิญ พญ.บุษกร มาร่วมให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ โดยกล่าวถึงสถานการณ์และบริบททางสังคมต่าง ๆ ทีค่ วรคํานึงถึงในการร่างแผนฯ ดังนี้
 บริบ ทของชุ ม ชนและสัง คมที่มีผ ลต่ อ บริก ารสุ ข ภาพได้เ ปลี่ย นแปลงอย่ า งรุ น แรง เช่ น
ประชาชนมีความคาดหวังต่อบริการของโรงพยาบาลมากกว่าสาธารณสุขอําเภอ หรือ รพสต.
ซึ่งในสมัยก่อนงานบริการพื้นฐานของ สอ. คือ งาน P&P โดยไม่เน้นงานรักษา ต่อมา
ภายหลังได้มกี ารเพิม่ งานรักษาเข้าไปตามความคาดหวังของประชาชน ดังนัน้ การเขียน
นโยบายจึง ไม่ค วรสร้า งความขัด แย้ง ระหว่ า งโรงพยาบาล และชุ ม ชน การประกาศขีด
ความสามารถของ รพสต. จึงต้องคํานึงถึงความคาดหวังของประชาชนทีม่ ตี ่อ รพสต. ด้วย
 สืบเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังเรือ่ งการรักษามากกว่า P&P ทําให้การ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมทิ ผ่ี า่ นมาล้มเหลว โดยให้ความสําคัญกับบริการของโรงพยาบาล
มากกว่า สอ. ทําให้การพัฒนาของ สอ. ถดถอยลง
 ในด้านการพัฒนากําลังคนยังไม่ตรงกับการทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
ทีม่ งุ่ เน้นงาน P&P โดยผูป้ ฏิบตั งิ านใน สอ. ทีเ่ ป็ นผูอ้ าวุโสทํางานในส่วน community based
น้อยลง และเจ้าหน้าทีร่ นุ่ ใหม่ยงั ขาดทักษะและความรูใ้ นการทํางาน P&P
 ประชาชนคาดหวังเพียงแค่ได้ “ยาดี” จาก สอ. และไม่ได้คาดหวังให้ สอ. ทํา
หน้าทีเ่ ป็ น coordinator ในระบบสุขภาพ
 ประชาชนต้องการ real-time consultant service โดยสอ. น่าจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ในการให้
คําปรึกษาเบือ้ งต้นทางสุขภาพได้
 ในปจั จุบนั แพทย์สว่ นใหญ่ยงั ไม่เชื่อมันว่
่ า รพสต. สามารถดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังได้ แต่
เนื่องจากจํานวนผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีเ่ พิม่ ขึน้ จนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลทีจ่ ะ
รองรับได้ จึงจําเป็ นต้องกระจายผูป้ ว่ ยลงไปยัง รพสต. ต่าง ๆ โดยแพทย์จาก รพ.แม่ขา่ ยจะ
ทํา in-service training แก่เจ้าหน้าทีใ่ น สอ. แล้วจึงถอนตัวออกมา ซึง่ เท่ากับว่าเป็ นของ สอ.
ทีต่ อ้ งทํางานรักษาแทน รพ. ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ใช่หน้าทีส่ าํ คัญของ สอ. เอง
 สอ. เป็ นกลไกทางการเมืองมาอย่างยาวนานและประชาชนไม่ได้รสู้ กึ มีสว่ นร่วม
กับ สอ. ในการพัฒนาบริการสุขภาพ
ข้อเสนอทีค่ วรนํามาพิจารณาในการจัดทําร่างแผน ฯ เพิม่ เติมได้แก่
๑. ปรับทิศทางการพัฒนา อสม. และ สอ. โดยให้ชุมชนเป็ น focal point ในการพัฒนา
งาน P&P แทน สอ. และเจ้าหน้าที่ สอ. เปลีย่ นบทบาทเป็ น facilitator, coordinator
และ supporter เทคโนโลยีใดทีส่ ามารถถ่ายโอนไป self-care ได้ให้ถ่ายทอดความรู้
แก่ สอ.
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๒. สอ. ต้องทํางานเกีย่ วกับ psychosocial service มากขึน้ งานทางด้าน curative ให้
ปรับบทบาทเป็ น coordinator สําหรับงาน P&P ให้ทาํ ในเบือ้ งต้นเพือ่ บําบัดความ
ทุกข์ของผูป้ ว่ ย
๓. ลงทุนใน referral system โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบ
๔. เสริมความเข้มแข็งให้แก่รพ.ชุมชน หรือ รพ.อําเภอ เพือ่ ลดการ bypass ผูป้ ว่ ยไป
ยัง รพ.ระดับทีส่ งู กว่า โดยสนับสนุ นให้แพทย์เฉพาะทางทํางานใน รพ.อําเภอ ได้
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าแทนทีจ่ ะลงทุนในโรงพยาบาลจังหวัด ใน
ระดับอําเภอต้องควบคุม outbreak ให้เร็ว
๕. สืบเนื่องจากข้อ ๔ ควรเพิม่ การรับรูข้ องประชาชนว่า รพช. มีแพทย์เฉพาะทางที่
สามารถให้บริการเทียบเคียงได้กบั การให้บริการในโรงพยาบาลจังหวัด
เป้าหมาย ๓ ประการเพิม่ เติมทีเ่ สนอโดย พญ.บุษกร ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คือ
๑. นโยบายแพทย์ประจําตัวคนไทย ภายใต้บริบทของประเทศไทย โดยในเขตชนบทอาจ
หมายถึง หมออนามัย พยาบาลวิชาชีพ หรือแพทย์ เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ หรือแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ทัง้ นี้ขน้ึ กับความพร้อมของแต่ละพืน้ ที่ แต่ในเขตเมืองซึง่ มีความแตกต่างในบริบท
ความคาดหวังทางสุขภาพ จึงเสนอเป็ นแพทย์เท่านัน้
๒. นโยบายลดอัตราการเสียชีวติ ความพิการ และความเจ็บปว่ ย ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
๓. ให้บริการสุขภาพทีค่ าํ นึงถึงสิทธิและศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
(ไม่ม)ี
เรื่องอื่นๆ
(ไม่ม)ี

นัดประชุมครัง้ ต่อไป (ยังไม่มกี ารนัดหมาย)
ปิ ดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น
ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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ภาคผนวกที่ ๒
กําหนดการประชุมประชาพิ จารณ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมแซฟฟายด์ ๒-๓ โรงแรมริ ชมอนด์ จ.นนทบุรี
ภาคเช้า
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น.
๐๙.๒๐-๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
ภาคบ่าย
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม
โดย นพ.พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดประชาพิจารณ์
โดย นพ.ภูษติ ประคองสาย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
นําเสนอทีม่ า หลักการและเหตุผล กระบวนการจัดทําร่างและผลการ SWOT
Analysis สถานการณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.)
โดย นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
พักรับประทานอาหารว่าง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ – ๓
โดย นพ.ภูษติ ประคองสาย
เปิ ดเวทีให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น
พักรับประทานอาหารเทีย่ ง
แบ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ น ๓ กลุ่มย่อย ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔, ๕, และ ๖

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕-๑๕.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง
นําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย โดยผูแ้ ทนของแต่ละกลุ่ม
ดําเนินการโดย นพ. ภูษติ ประคองสาย และ นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
เปิ ดเวทีให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น

๑๕.๔๕- ๑๖.๐๐ น.

สรุปข้อเสนอและความเห็นจากการประชาพิจารณ์ และกล่าวปิ ดการประชุม
โดย นพ.ภูษติ ประคองสาย
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รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชาพิ จารณ์
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๒๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Sapphire ๒-๓ โรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

รายชื่อ
นายแพทย์พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์
นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญไพศาลเจริญ
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์
แพทย์หญิงบุษกร อนุชาติวรกุล
นายแพทย์ประสิทธิ ์ชัย มังจิ
่ ตร
นายแพทย์กฤช ลีท่ องอิน
นางจุฬาดา สุขมุ าลวรรณ์
นางบํารุง ชลอเดช
นายสุรตั ิ ฉัตรไชยาพฤกษ์
นางเอือ้ มพร จันทร์ทอง
นางสุธมิ า สงวนศักดิ ์
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
คุณปทั มา ทุมาวงศ์
คุณสุรศักดิ ์ อธิคมานนท์
นายแพทย์สนั ติ ลาภเบญจกุล
นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ วิรยิ พงษ์สกุ จิ
นายแพทย์พนา พงศ์ชาํ นะภัย
แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฝู
นายแพทย์สเุ ทพ วัชรปิยานันท์
แพทย์หญิงสุพตั รา ศรีวณิชากร
นายแพทย์พงษ์พสิ ทุ ธิ ์ จงอุดมสุข
แพทย์หญิงวัชรา ริว้ ไพบูลย์
ทันตแพทย์จเร วิชาไทย
นายแพทย์สมั ฤทธิ ์ ศรีธาํ รงสวัสดิ ์
นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์
นายแพทย์โรจนศักดิ ์ ทองคําเจริญ
แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์

หน่ วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลลําสนธิ จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนาทวี จ.สงขลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮอ่ งสอน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
สํานักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
สํานักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
โรงพยาบาลเเม่สอด จังหวัดตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
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ลําดับที่

รายชื่อ

๒๘.

แพทย์หญิงอัจฉราภรณ์ นีละศรี

๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.

นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังสี
นายเกษมชาติ จ่าสิงห์
นางสุวลี พฤกษาหอม
นางสาวทิพวรรณ ถามะพันธ์
นายยงยุทธ สุขพิทกั ษ์
นางนิตยา สิงขร
นางแซงซีเยาะว์ วาโซ๊ะ
นางธนัญญา พ่วงศร
นางจันทร์ศรี มูละวงศ์
นางวิรชั ฎา มะมา
นายประสาร ช้างกระทัด
นางวัชรินทร์ ตรุสานันท์
นางเพ็ญศรี มากผาสุข
นายวันชัย สมใจเพ็ง
น.ส.มินทร์ลดา จิระประภาสุรวงศ์
น.ส.เยาวรัตน์ ศุภกรรม
นางรุง่ นภา มาลารัตน์
นายไพบูลย์ บุญแสนแผน
นางนิ่มนวล แสนเหวิม
นายปรเมษฐ์ จินา
นายธรรมนูญ ชามทอง

หน่ วยงาน
รพสต.หนองงูเหลือม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จ.
นครปฐม
โรงพยาบาลดอนพุด จ.สระบุรี
ผอ.รพสต.บัวเงิน ต.บัวเงิน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น
ผอ.รพสต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
รพสต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
รพสต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
รพสต.บ้านไม้ขาว
รพสต.ปล่องหอย
รพสต.บ้านกร่าง จ.พิษณุโลก
รพสต.ปา่ ซาง จ.ลําพูน
รพสต.บ้านดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์
รพสต.มะสง จ.ปทุมธานี
รพสต.บ้านคลองลางปิ้ง จ.สมุทรปราการ
รพสต.บ้านใหม่ จ.อยุธยา
รพสต.ดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตั ตานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
สสอ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สสอ นบพิตํา จนครศรีธรรมราช

๕๐.

นางสาวเยาวรัตน์ ศุภกรรม

สสจ.อยุธยา

๕๑.

คุณชลนภา อนุ กลู

๕๒.

คุณณัฐยา บุญภักดี

๕๓.
๕๔.
๕๕.

คุณมนูญ พลายชุม
คุณณรงค์ ตัง้ ศิรชิ ยั
คุณสาคร นาต๊ะ

๕๖.

นายบุญเรือง ขาวนวล

เครือข่ายถมช่องว่าง (สช)
ผูป้ ระสานงาน มูลนิธสิ ร้างความเข้าใจเรือ่ งสุขภาพผูห้ ญิง
(สคส.)
รพสต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
รพสต.เนินศาลา จ.นครสวรรค์
รพสต.บ้านต๋อม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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ลําดับที่
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

รายชื่อ
นายถนอมชัย บุญชาลี
นางสุทธินนั ท์ จิตต์ภาณุโสภณ
นายศักดิ ์ชาย วิชญ์สนั ต์กุล
นายมงคล เงินแจ้ง

หน่ วยงาน
รพสต.บ้านบางมะฝอ่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
รพสต.บ้านพุเตย จ.กาญจนบุรี
รพสต.สมอแข จ.พิษณุโลก
รพสต.บ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
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รายงานผลการประชาพิ จารณ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมแซฟฟายด์ ๒ โรงแรมริ ชมอนด์ จ.นนทบุรี

ส่วนที่ ๑: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ (กรอบแนวคิ ด หลักการและเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์)
 ร่างแผนยุทธศาสตร์ยงั ไม่แสดงภาพที่ชดั เจนของ รพสต. ในอีก ๑๐ ปี ขา้ งหน้าว่าจะมีลกั ษณะ
อย่างไร คิดว่าเนื้อหาทีจ่ ดั ทําขึน้ นี้เห็นว่า ภาพ รพสต. ปจั จุบนั คือ ภาพหลักทีช่ ดั เจน แล้วนํามา
พัฒนาต่อ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง เพราะในอีก ๑๐ ปี ขา้ งหน้าบริบทของสังคมจะเปลีย่ นแปลงไปอีก
มาก
 กรอบแนวคิดในการทําแผนยุทธศาสตร์ไม่มงี าน P&P กรอบงานบริการ เรื่องผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง
ต้องเน้นระบบการส่งต่อใน รพสต.
 การจัดทํายุทธศาสตร์พฒ
ั นา ต้องเป็ นยุทธศาสตร์ทช่ี ช้ี ่องทาง มองไปข้างหน้า กล้าเปลีย่ นแปลง
ั หาเดิม ๆ ที่เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพัฒ นามากกว่ า การทํ า
ที่จ ะนํ า พา รพสต. ออกจากป ญ
ยุทธศาสตร์ทม่ี งุ่ อัดฉีดทรัพยากรลงไปเพียงอย่างเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและปรับบทบาทของ รพสต. และหน่ วยบริ การปฐมภูมิ
 เป้าหมายและผลลัพธ์ของ รพสต. คือ งานรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้ นฟู คุ้มครอง และต้อง
กําหนดสัดส่วนในแต่ละงาน
 มี Model ของเขตเมือง ชนบททีม่ มี าตรฐานไม่ต่างกัน และในเขตทุรกันดารมีการจัดการทีพ่ เิ ศษ
ขึน้ ให้คนอยูไ่ ด้
 รูปแบบงานของ รพสต. คือ เน้นการประสานงานกับหน่ วยงานอื่นให้มาทํางานมากกว่าบริการ
เอง (supporter/coordinator/operator)
 งาน P&P ต้องระบุให้ชดั เนื่องจากเป็ นบทบาทหลักทีส่ าํ คัญของ รพสต.
 ทิศทางของร่างทีเ่ สนอเน้นการรักษามากกว่าป้องกัน โดยงานบริการปฐมภูมิ ควรมี ๓ หน้าที่ คือ
Direct service, Coordination, และ Advocacy โดย ๒ ข้อหลังเป็ นส่วนของงาน P&P
 จัด zone ของ รพสต. แล้วทํางานเป็ นเครือข่าย โดยอาจมี รพสต. เพียง ๑ – ๒ แห่งใน zone
เดียวกันทีท่ าํ งาน P&P เป็ นหลัก
 ควรมีกลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัดและอําเภอ ให้เกิดการบริหารจัดการของ รพสต. แบบ
single management (ข้อ ๒ ของแผนยุทธศาสตร์เดิม) เพื่อให้เกิดระบบการบริหารอย่างแท้จริง
โดยเป็ น single management ภายใน model ทีห่ ลากหลาย
37

 ๑๐ ปี ขา้ งหน้ า อนามัย หรือรพสต. ต้องเหมือนบ้าน ๑. มิตทิ างกาย ไม่มโี รคภายใต้วถิ ีชุมชน
๒. มิตทิ างใจ วิถศี าสนา วัฒนธรรม ๓. มิตสิ งั คม การอยู่ร่วมกัน ดูแลสุขภาพชุมชน ๔. มิตจิ ติ วิญญาณ เป็ นคนดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความยอมรับของประชาชนและสังคมกับบทบาทใหม่ของ รพสต.
รวมถึงจัดให้มีหมอประจําครอบครัว/บุคคล
 การมีหมอประจําตัวควรคํานึงถึงบริบทของวิถชี วี ติ แบบตะวันออก ถ้าทําแล้วอาจทําให้ประชาชน
ลดการดูแลสุขภาพตัวเองหรือไม่ เพราะจะพึง่ พาหมอมากขึน้
 สร้างศักดิ ์ศรี คุณค่า และการยอมรับความเป็ น “หมออนามัย” ทีแ่ ตกต่างจาก “พยาบาลหรือนัก
สาธารณสุข” ของชุมชนอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง รพสต.
 เป็ นเครือข่ายและการบริหารมีเอกภาพ มีทมี บริหารกลาง บริหาร PCU โดยมีภาพ รพ. และ
ท้องถิน่ (อบต.)
๑. ระดับ Node
๒. ระดับ primary care
๓. ระดับประชาชน ดูแล self care
๔. งบประมาณชัดเจน (เช่น OP และ PP) มีความโปร่งใส
๕. มีแผนของการทํางานทีต่ ่อเนื่อง
 เป็ นการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง
 การจัดการเป็ น Single Management
 กําหนดบริการพืน้ ฐานเบือ้ งต้นที่ รพสต. ดูแลพืน้ ที่
 การกําหนดคุณสมบัตติ ําแหน่ งผอ.รพสต. ให้พจิ ารณาความก้าวหน้าในตําแหน่ งความชํานาญ
การ/ความชํานาญการพิเศษ (แม่ขา่ ย) ควรกําหนดคุณสมบัติ แต่ไม่ควรระบุวา่ เป็ นตัวบุคคล
 เน้นเรื่อง ownership ของ รพสต. และต้องชัดเจนในเรื่องโครงสร้าง และเห็นพ้องในการบริหาร
จัดการแบบเครือข่าย
 รพสต. จะมีโครงสร้าง รูปแบบการบริหารอย่างไรหากยังอยู่ในระบบราชการโดยเฉพาะการบูร
ณาการระเบียบและข้อบังคับในราชการทีเ่ กีย่ วข้องทําได้ยาก ข้อเสนอ คือ รพสต. ควรเป็ นพวง
บริการเดียวกับ CUP ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
 (การกระจายอํานาจ) ขอบเขตอํานาจและโครสร้างของ รพสต. ในปจั จุบ นั ไม่เอื้อให้ รพสต.
ทํางานได้เต็มที่ ควรระบุให้ รพสต. มีอํานาจในการตัดสินใจร่วมกับ CUP และกระบวนการทีม่ ี
การเชื่อมประสานงานและถ่วงดุลอํานาจระหว่าง รพ.แม่ขา่ ย CUP และรพสต.
 (การกระจายอํานาจ) CUP สามารถบริหารจัดการกําลังคนของตนเองได้
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 ระบบการปรับเข้าสูต่ ําแหน่งข้าราชการ หรือการเลื่อนขัน้ หรือตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ รพสต. ควร
กํา หนดให้ช ัด เจน (ป จั จุ บ ัน มีค วามยากลํ า บากสํา หรับ เจ้า หน้ า ที่ รพสต. ที่จ ะเลื่อ นขัน้ หรือ
ตําแหน่ง ซึง่ มีผลต่อขวัญและกําลังใจต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริ การสุขภาพและการพัฒนา รพสต.
๔.๑) ด้านระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย
 ระบบการส่งต่อต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขใน
ระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
๔.๒) ด้านกําลังคน(แพทย์เวชปฏิ บตั ิ ครอบครัว พยาบาล และเจ้าหน้ าที่รพสต.)
 มีการกําหนดหน้าที่การเยี่ยมบ้าน จากหมออนามัยเป็ นนักสุขภาพครอบครัว โดยระบุจํานวน
ประชาชนทีต่ นเองดูแล โดย CUP เป็ นผูก้ าํ หนดรูปแบบ
 กําหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะดํารงตําแหน่ง ผอ.รพสต. ให้ชดั เจน และสถานะภาพของผอ.รพ
สต. เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วในปจั จุบนั รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้มกี ารพัฒนาบุคคลเหล่านี้
 การส่งพยาบาลจาก รพ. ลงไปปฏิบตั งิ านใน รพสต. อาจไม่มปี ระโยชน์มากนักในการพัฒนางาน
P&P ระยะยาวของ รพสต. ควรส่งเสริมและสนับสนุ นให้เจ้าหน้าทีใ่ น รพสต.สามารถทํางานใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง
 ทีมทีป่ รึกษา รพสต. : แพทย์ เภสัชกร ทําหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา ดูแลกํากับ ช่วยเหลือหมออนามัย
 พยาบาล: มีอยู่ประจําทุกอนามัย และหากบางพืน้ ทีไ่ ม่สามารถพยาบาลประจําได้ได้ตอ้ งมีการ
บริหารจัดการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้พยาบาลไปดูแล เช่น พืน้ ทีท่ ุรกันดาร
 หมออนามัยเป็ นหมอประจําบ้าน หัวใจแพทย์ประจําครอบครัว ซึง่ จะนํ าไปสู่แนวทางการ
พัฒนาบุคลากร (ปจั จุบนั เอาหลักสูตร NP ออกไป และเน้น curative เพียงอย่างเดียว)
 บุคลากรทีข่ าดของ รพสต.ได้แก่ ทันตาภิบาล ผูช้ ่วยเภสัชกร อาจจะเพิม่ ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย
หรือแพทย์แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสุข
 กําลังคนในอนาคต ๑๐ ปี ดูในเรื่องประเภท กําลังคน จํานวนและการจัดการเพื่อทําให้ได้ตาม
แผน โดยส่วนกลางต้องมีนโยบายในเรือ่ งส่งแพทย์ไปเรียนเพือ่ มาทํางาน รพสต.
 มีการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ รพสต. โดยอาจจัดให้มอี าจารย์ท่มี ปี ระสบการณ์ในงานดูแล
สุขภาพชุมชมมาสอน และมีศนู ย์พฒ
ั นาศักยภาพของหมออนามัย
๔.๓) ด้านการเงิ นและระบบบัญชี
 เสนอให้กําหนดกลุ่ม รพสต. เป็ นโซน แล้วให้มเี จ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชีหน่วยกลางหมุนเวียน
กันทํางาน เนื่องจากเจ้าหน้าทีใ่ น รพสต. มีภาระงานมาก และยังต้องทํางานในส่วนทีไ่ ม่ใช่งาน
หลักของ รพสต. และไม่เชีย่ วชาญ เช่น ระบบการเงินและงานพัสดุ ซึง่ ขาดความเชีย่ วชาญ และ
มักมีเรือ่ งผลประโยชน์สว่ นบุคคลมาเกีย่ วข้องอีกด้วย
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 ควรมีเ จ้า หน้ า ที่บ ัญ ชีแ ละการเงิน ในแต่ ล ะ รพสต. เพื่อ ลดภาระงานของผู้อํ า นวยการ และ
เจ้าหน้าทีว่ ชิ าชีพใน รพสต. และจะได้มเี วลาในการทํางานบริหาร ติดต่อประสานงาน และงาน
ป้องกันมากขึน้
 งบประมาณการพัฒนา รพสต. ในงบ UC ต้องชัดเจน ปจั จุบนั ฐานะทางการเงิน รพสต. ดีมาก
หลังจากมี UC
 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณพัฒนา รพสต. จาก CUP ต้องชัดเจน
๔.๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูลสุขภาพ
 ระบบฐานข้อมูลต้องต้องเน้นเชิงคุณภาพข้อมูล ไม่ลงข้อมูลเพียงเพือ่ ให้ได้งบประมาณ
 มีรายละเอียดข้อมูลทีต่ อ้ งลงมากเกินไป ควรมีหน่ วยงานสนับสนุ นมาช่วยจัดทําข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีม่ คี ุณภาพ
๔.๕) ด้านการบริ หารจัดการครุภณ
ั ฑ์ส่วนกลาง
 ยังสนับสนุ นให้รพสต. จัดซือ้ จัดจ้างในส่วนทีไ่ ม่ใช่ยาเอง เพือ่ ความคล่องตัวและความรวดเร็ว แต่
การแก้ไขปญั หาควรให้ความรูเ้ รือ่ งระเบียบและข้อบังคับงานพัสดุ
๔.๖) ด้านการบริ หารจัดการเวชภัณฑ์
 การจัดซือ้ และจัดจ้างเห็นด้วยทีจ่ ะใช้ระบบ central supply
๔.๗) ด้านการบริ หารจัดการเครือข่ายบริ การปฐมภูมิ
 บทบาทการสนับสนุนของ รพ.แม่ขา่ ย โดยเฉพาะจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมต่อ รพสต. มักเป็ น
ในเรื่องงานด้านรักษาเป็ นหลัก แต่งาน P&P ยังไม่ได้รบั การสนับสนุ นให้หน่ วยบริการปฐมภูมิ
ดําเนินการมากนัก
 กําหนดให้โรงพยาบาลแม่ขา่ ยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบชัดเจนในระเบียบราชการในการสนับสนุ นและ
พัฒนา รพสต.
 รพ.แม่ขา่ ยอาจมีปญั หาในการติดต่อประสานงานกับ รพสต. ดังนัน้ จึงต้องให้ความสําคัญในการ
พัฒนาการประสานงานระหว่าง CUP กับ รพสต. ให้มปี ระสิทธิภาพ
 บทบาทหน้าทีข่ อง CUP เป็ นแม่ขา่ ยหรือ CUP ดูแลทัง้ อําเภอ และมี CUP board
o มีการกําหนดบทบาทและหน้าทีข่ อง CUP ทีด่ แู ล รพสต. ไม่ใช่ระบบการช่วยเหลือ
o แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแพทย์และจํานวน รพสต.ทีแ่ พทย์ดแู ล
o มีระบบสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ทาํ งาน
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o วางรูปแบบการทํางานของแพทย์ให้ชดั เจน เป็ นระบบทีป่ รึกษา เช่น กําหนดจํานวน
ชัวโมงในการมาทํ
่
างานที่ รพสต. การทํา case conference กับหมออนามัย การส่ง
ต่อผูป้ ว่ ยจาก รพ.ชุมชนไปอนามัย การให้คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์
o ในเขตเมืองมีการบริหารจัดการที่พเิ ศษขึ้น กรณีให้หมออนามัยเป็ นหมอประจํา
ครอบครัวอาจจะไม่ได้รบั การยอมรับ
o กําหนดบทบาทของพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ชดั เจน รูปแบบการ
ทํางานร่วมกัน หรือจะแยกบทบาทชัดเจนเจน เช่น ผอ.รพสต. เป็ นผูก้ ําหนด หรือมี
ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการบริหารมืออาชีพมากําหนด
o สร้างการเป็ น Health team ให้ได้ ลดการเกีย่ งงาน การสร้างคุณค่าและศักดิ ์ศรี
o เมือ่ ประชาชนปว่ ย ต้องรับจัดการทัง้ ระบบ เช่น รับจากบ้านผูป้ ว่ ย ไปจนถึง รพ.
o ระบบ incentive ของเจ้าหน้าที่ รพสต.
o เพิม่ งาน Rehabilitation
๔.๘) ด้านระบบติ ดตามและประเมิ นผลการพัฒนา รพสต.
 กําหนดภาระงานหลักและตัวชี้วดั ของ รพสต. ให้ชดั เจน เพื่อที่ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของภารกิจหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการวางแผนการปฏิบตั งิ านได้
 ระบบการวัดและประเมินผลงาน รพสต. ข้อมูลทีใ่ ช้เป็ น quantitative-based มากกว่า real
performance-based ซึง่ งานด้านส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ผลงานมักเป็ นเชิงคุณภาพมากกว่า
การที่ส่วนกลางดูขอ้ มูลเพียงแค่ตวั เลขที่รายงานขึน้ ไปนัน้ จะไม่สะท้อนผลลัพธ์ท่แี ท้จริง และ
บ่ อ ยครัง้ มีก ารสร้า งข้อ มูล เท็จ เพีย งเพื่อ ให้มีผ ลการดํ า เนิ น งานที่ดี และได้ร ับ งบประมาณ
สนับสนุนเพิม่ ขึน้ ในปีถดั ไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนในการดูแลสุขภาพ
 รพสต. ต้องมีบทบาทหน้าทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่คนในชุมชนในการดูสขุ ภาพของตนเอง โดยใช้วถิ ชี ุมชน
เป็ นหลัก
 เป้าหมาย คือ ประชาชนมีความรูพ้ น้ื ฐานดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเป็ นอย่งดี / โรคพืน้ ฐาน
หมออนามัยดูแล/โรคซับซ้อนต้องส่งต่อให้แพทย์ดแู ล
 เสนอให้มกี ระบวนการค้นหา key-person ทีส่ าํ คัญในชุมชน ซึ่งบุคคลหรือองค์กรนัน้ จะมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในชุมชน
 รูปแบบการมีสว่ นร่วมไม่ได้ระบุชดั เจนในแผน
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 งบประมาณ รพสต. ได้รบั การจัดสรร ต้องให้ทอ้ งถิน่ และประชาชน โดยเฉพาะกองทุนตําบลเข้า
มามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวด้วย เพือ่ ความโปร่งใสและยุตธิ รรม
 สร้างการมีสว่ นร่วมของพืน้ ที่ และ อบต. โดยต้องดูความแตกต่างของพืน้ ทีด่ ว้ ย
 หมออนามัย ต้อ งสนับ สนุ น ให้ค นในชุ ม ชนมาทํา งานด้า นส่ง เสริม ป้ อ งกันสุ ข ภาพ เช่น อสม.
ปราชญ์ชาวบ้าน ทําหน้าทีป่ ระสานงานให้คนในชุมชนมาทํางานสุขภาพ

















ส่วนที่ ๒: ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการพัฒนา รพสต.
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน รพสต. (ไม่มหี วั ข้อชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์) เสนอให้
จัดหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ implement skill and knowledge สําหรับเจ้าหน้าที่ รพสต. โดย
ใช้ความรูเ้ ป็ นฐานในการพัฒนา รพสต.
การจัดทํายุทธศาสตร์ควรจัดให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
เรื่องกําลังคนยังเป็ นข้อจํากัดในปจั จุบนั สําหรับการทํางานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ปจั จุบนั มี
ภาระงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ มีตําแหน่ งว่างแต่ไม่มคี นทํางานหรือพนักงานทีท่ ําอยู่ไม่มศี กั ยภาพใน
การปฏิบตั งิ าน
เงินงบประมาณทีพ่ ฒ
ั นา รพสต. แต่ถูกจ่ายให้กบั CUP ก่อน ซึง่ แต่ละแห่ง CUP มีเกณฑ์จ่ายให้
รพสต. ไม่เหมือนกัน และการตัดสินใจส่วนใหญ่ทําโดยผูบ้ ริหารของ CUP ซึ่ง รพสต.เสนอให้
แยกงบ primary care ออกมาแต่ไม่สนับสนุ นให้โอนงบประมาณทัง้ หมดไปที่ รพสต. โดยตรง
เพราะอาจเกิดการสะสมของงบประมาณทีเ่ หลือจากการใช้จา่ ยของ รพสต.
งบ On-top ไม่มผี ลมากนักต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ แต่ยงั จําเป็ นต้องมีแต่อาจกําหนด
ระเบียบในการเบิกใช้ให้ชดั เจน
แทบจะไม่มบี ทบาทในการตัดสินใจเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของ รพสต.เลย
Cost ทีร่ พสต. ได้รบั ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา รพสต.
การประเมิน รพสต. ต้องประเมินที่ รพสต. ไม่ใช่ประเมินจาก สอ.
เกณฑ์ก ารประเมิน สอ. ต้อ งสอดคล้อ งและเชื่อ มโยงกับ เกณฑ์ก ารประเมิน ของกระทรวง
สาธารณสุข
ปญั หาเรือ่ ง Facilities ทีไ่ ม่เพียงพอ เช่น รถพยาบาลในการส่งต่อผูป้ ว่ ย เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
พัฒนาระบบส่งต่อของ รพสต.
การจัดสิง่ แวดล้อมในการทํางานใน รพสต. ทีด่ จี ะมีผลต่อทัศนคติของผูป้ ฏิบตั งิ าน
การใช้งบประมาณที่ส่งมาให้ รพ. นัน้ จําแนกรายการได้ยากกว่ารายการใช้จ่ายนี้สําหรับงาน
รักษาหรืองาน P&P เท่านัน้ เนื่องจากบางรายการใช้จ่ายใช้สาํ หรับงานทัง้ ๒ ชนิด ดังนัน้ อาจ
ต้องคํานวณโดยใช้สดั ส่วนของการใช้งานแต่ละประเภทงานในแต่ละรายการใช้จา่ ย

42

 รูปแบบของ ผอ.รพสต.ที่เสนอไว้ (ข้อมูลเพิ่ มเติ มอย่างไม่เป็ นทางการ)
๑. จบปริญญาตรี
๒. จบหลักสูตรของ สปสช. (คิดขึน้ มา) อย่างน้อย ๔ เดือน
๓. ปฏิบตั งิ านใน รพสต.อย่างน้อย ๕ ปี/ หรือพยาบาลวิชาชีพระดับ ๗ ขึน้ ไป (ชํานาญการ)
๔. รับผิดชอบประชากรอย่างน้อย ๕,๐๐๐ คนขึน้ ไป
๕. แม่ขา่ ย ตําแหน่งเป็ นชํานาญพิเศษ
๖. สัดส่วนการทํางาน ข้อมูลทัวไป
่ ๑๐% รพสต.ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณ ๖๐% เชิงคุณภาพ (๓๐%)
 ข้อเสนอในเรื่องหลักสูตรการผลิ ตบุคลากรเพื่อรองรับ รพสต.
หลักสูตรทีม่ กี ารเปิ ดสอนโดยสถาบันของกระทรวงสาธารณสุข ต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ เวชปฏิบตั ทิ วไปและการรั
ั่
กษา โดยเน้นงานชุมชนมากขึน้ ตัวอย่างหลักสูตรพยาบาลเพื่อชาวชนบท
เป็ นพยาบาลแต่อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นหมออนามัยคนหนึ่ง เป็ นเวชปฏิบตั เิ ป็ น NP เป็ น curative care
โดยทีมสหวิชาชีพในอนามัยทีท่ าํ หน้าทีเ่ กือ้ กูลกันได้ หรือการยกระดับของบุคลากรเดิม เช่น การ
อบรม ๕ สัปดาห์ ทําให้หมออนามัยเข้าใจเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวได้ และระบบสุขภาพใน
ชุมชน ซึง่ ประกอบด้วย ตัวแทนพืน้ ที่ จิตอาสา และทุกคนในชุมชน และเข้าใจเรื่องของ Holistic
Health
 การผลิตบุคลากรต้องให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านจริงในแต่ละพืน้ ที่ เช่น การผลิต
พยาบาลในโครงการพยาบาลคืนถิน่
 มีการจัดการระบบกําลังคนเข้าสูม่ ติ ขิ องหมออนามัยแบบใหม่ ไม่ตดิ ภาพเดิม
 การบริหาร รพสต. ระดับ สปสช. ยังไม่ชดั เจน ไม่มเี อกภาพและขาดความต่อเนื่อง
 การดู แ ลด้า นความปลอดภัย ของ รพสต. ควรให้ท้อ งถิ่น หรือ ชุ ม ชนเข้า มาดํ า เนิ น การแทน
เจ้าหน้าที่ รพสต.
 ไม่ค วรมุ่งการพัฒนาหน่ ว ยบริหารปฐมภูมิไปที่การมีแ พทย์เวชศาสตร์ค รอบครัวอย่างเดียว
แพทย์ทร่ี บั ให้คําปรึกษาแก่ รพสต. อาจเป็ นแพทย์ทวไป
ั ่ หรือแพทย์สาขาอื่น ๆ ก็ได้ และต้อง
ทําให้แพทย์ทจ่ี บใหม่ เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง สอ. กับ รพ. จะทําให้แพทย์รนุ่ ใหม่เข้าใจและ
รักการทํางานในชุมชนมากขึน้
 แพทย์ทล่ี งไปทํางานหรือรพ.ทีด่ แู ลงานปฐมภูมติ อ้ งเป็ น หน้ าที่ ไม่ใช่สมัครใจ
 ต้องประสานข้อกฎหมายทีไ่ ม่เปิ ดโอกาสให้พฒ
ั นา เช่น ทีร่ พสต. อปท. ส่งแพทย์ พยาบาลเรียน
ผิดกฎหมาย
 ทําอย่างไรให้กองทุนตําบลต้องมีทุกพืน้ ที่ (มีกฎหมายรองรับ)
 มาตรฐานการจัดบริการที่แตกต่างกันระหว่างเขตเมืองหรือชนบทเป็ นสิง่ ยอมรับไม่ได้ เพราะ
หมายถึงความเหลื่อมลํ้า การจัดบริการต้องคํานึงถึงผูร้ บั บริการเป็ นหลัก เช่น คนเดินมา ต้อง
ได้รบั การดูแล ถ้าดูแลไม่ได้ตอ้ งส่งต่อ ต้องทําให้หน่วยบริการปฐมภูมเิ ป็ นทัพหน้า
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 ความเป็ นไปได้ในการ implement แผนยุทธศาสตร์น้ี : มี commitment จากรัฐบาลในการพัฒนา
บริการปฐมภูมใิ นเขตชนบทและเขตเมืองให้สมบูรณ์แบบ และจะใช้แผนนี้เป็ นภาพใหญ่ และ
จัดทําแผนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมารองรับภายหลัง
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รายงานการประชุม Focus Group Discussion กลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
ครัง้ ที่ ๖/๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.นพ.ภูษติ ประคองสาย
๒.นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๓. ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
๔. พญ. บุษกร อนุ ชาติวรกุล
๕. พญ.อัจฉราภรณ์ นีละศรี
๖. นพ.กสิวฒ
ั น์ ศรีประดิษฐ์
๗. นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์
๘. นพ.มารุต เหล็กเพชร
๙.นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วฒ
ั นา
๑๐. นพ.โรจนศักดิ ์ ทองคําเจริญ
๑๑. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
๑๒. นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
๑๓. พญ.วนาพร วัฒนากุล
๑๔. พญ.ศิรลิ กั ษณ์ นิยกิจ
ผูส้ งั เกตการณ์การประชุม
๑. พญ.ภัควีร์ สิทธิวงศ์
๒. นพ.อิทธิพล วงอินธรรม

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
รพสต.หนองงูเหลือม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
จ.นครปฐม
รพ.บ้านโพธิ ์ อําเภอบ้านโพธิ ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รพ.บางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รพ.เกาะยาว สาขาสถานีอนามัยตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
รพศ.ตรัง อําเภอเมือง จ.ตรัง
รพ.แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รพ.แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
รพ.ยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รพ.ขอนแก่น(กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ. รามาธิบดี
ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ. รามาธิบดี
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เริ่ มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(ไม่ม)ี
วาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มกี ารแก้ไข)
วาระที่ ๓
เรื่องติ ดตามความคืบหน้ า
๑. ผลการ focus group discussion กลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.ภู ษิ ต ได้ ก ล่ า วถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจัด ประชุ ม ครัง้ นี้ เ พื่อ รับ ฟ งั ความคิด เห็น ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงาน รพสต. โดยได้ดาํ เนินการประชาพิจารณ์ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและผู้อํานวยการ รพสต. แล้ว แต่ยงั ขาดความคิดเห็นในส่วนของกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในประเด็นทีอ่ าจมีสว่ นสําคัญต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ
ทีป่ ระชุมได้ตกลงว่าจะแบ่งหัวข้อเป็ น ๒ ส่วน โดยในภาคเช้าจะเป็ นการระดมความคิดเห็นใน
ภาพกว้างของบทบาทแพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัวที่มตี ่อระบบบริการปฐมภูมแิ ละโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ในภาคบ่ายจะเป็ นการเสวนาในประเด็นย่อย ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ในช่วงแรก นพ.ขวัญประชา ได้กล่าวสรุปสถานการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบริการปฐมภูมิ
โดยขณะนี้ ภาคการเมืองให้ความสนใจในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง สปสช.ให้ความ
สนับสนุ นเกีย่ วกับ on-top payment และกองทุนประกันสุขภาพหลักทัง้ ๓ กองทุนมีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนา
ให้มแี นวทางเดียวกันมากขึน้ โดยเฉพาะงานทีท่ งั ้ ๓ กองทุนให้ความสนใจทีจ่ ะสนับสนุ นอันดับแรก คือ
งานบริการปฐมภูมิ คําถามที่สําคัญคือ อะไรคือทิศทางที่ชดั เจนของงานบริการปฐมภูมขิ องประเทศ
เนื่องจาก มีการสร้างแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการปฐมภูมจิ ากหลายหน่ วยงาน ซึ่งเป็ นการ
ทํางานแบบแยกส่วน ขาดการประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และมีรายละเอียดไม่ชดั เจน เช่น แผนการ
พัฒนาระบบริการปฐมภูมทิ ่ีสปสช. และ สป.ใช้เ ป็ นคนละฉบับ กัน นอกจากนี้ค วามหลากหลายของ
คณะทํางานทีม่ มี ุมมองแตกต่างกันและขาดความเชื่อมโยง เช่น ส่วนกลางมักเห็นว่า รพ.ไม่ค่อยให้ความ
สนับสนุ นงานบริการปฐมภูมเิ ท่าทีค่ วร จึงมีแนวคิดที่จะให้มหี น่ วยงานใน CUP ทีด่ ูแลหน่ วยบริการ
ปฐมภูมโิ ดยมีความคิดทีจ่ ะให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็ นผูน้ ํา ซึง่ ขณะนี้มกี ารดําเนินการไปแล้วบาง
แห่ง และมีความคิดทีจ่ ะ earmark งบประมาณไปทีห่ น่วยงานดังกล่าวโดยตรง
ข้อสรุปเกีย่ วกับสถานการณ์ปจั จุบนั ของการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิ คือ ภาคการเมืองมุ่งเน้น
การพัฒนาบริการปฐมภูมเิ ขตเมือง พัฒนาระบบ CUP management โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน
การคลัง และการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่รบั ผิดชอบ และสร้างนโยบายสาธารณสุขที่จะผูกใจ
ประชาชน เช่น นโยบายแพทย์ประจําตัว
หลังจากการอภิปรายของผูเ้ ข้าร่วมประชุม นพ.ภูษติ ได้สรุปหัวข้อทัง้ หมดออกเป็ น ๕ หัวข้อ และ
มีผลการอภิปราย ดังนี้
๑. Governance Structure กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมใิ นอดีต
ซึง่ ดูแลโดย คปสอ. ปจั จุบนั ในรูปของ CUP และแนวทางทีใ่ หม่ คือ CUP management
46

หรือ เขตสุขภาพ ทีค่ วบคุม รพช. สสอ. และ สอ. โดยอิสระ ข้อเสนอของแพทย์สว่ นใหญ่ คือ
สนับสนุ นระบบ single management ทัง้ พวงบริการ โดยระยะแรกยังไม่ควรแยกการบริหาร
CUP ออกมาอย่างเป็ นทางการแต่ควรเน้นการประสานงานระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สสจ.ควรเป็ นผูน้ ําในการกระตุน้ การพัฒนางานในหน่วยบริการ และผูอ้ าํ นวยการ CUP ควร
มีอํานาจเต็มในการบริหารเรื่องกําลังคนและการเงิน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมยังเห็นว่าหาก รพสต.
ไม่ขน้ึ กับ สอ. แล้วจะทําให้การพัฒนา รพสต. เป็ นไปอย่างรวดเร็วมากขึน้ นอกจากนี้มผี ู้
เสนอให้จดั โครงสร้างของหน่วยงานเป็ น semi-autonomous ซึง่ น่าจะเหมาะสมและคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ สามารถบริหารระบบกําลังคนซึ่งรวมถึงระบบความก้าวหน้าในหน้าที่
งานทีร่ บั ผิดชอบได้ดว้ ยตนเอง
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง CUP management กับ สอ.และรพสต. รูปแบบความสัมพันธ์ท่ี
ั่
พบในป จั จุ บ ัน ได้แ ก่ แบบใช้เ งิน นํ า ครูก ับ ศิษ ย์ ผู้ร่ ว มงาน และผู้บ ัญ ชาการ/ผู้ส งการ
นอกจากนี้มคี วามเห็นว่าผูจ้ ดั การ CUP ในโครงสร้างใหม่ทม่ี กี ารเสนออาจเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ GP ก็ได้ การบริหาร CUP ต้องกําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ให้ชดั เจน เช่น การจัดสรรบุคลากร ระบบความดีความชอบของผูป้ ฏิบตั งิ าน และภาพงาน
บริการของ รพสต. ต้องชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อนกับงานบริการในโรงพยาบาล นอกจากนี้ตอ้ ง
กําหนดเป้าหมายและภารกิจทีจ่ ะขับเคลื่อนงานของ รพสต.ให้ชดั เจนและเป็ นรูปธรรม
๓. หมอประจําตัวและบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
จํากัดเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือเปิ ดโอกาสให้แพทย์ GP หรือ Non-medicine
staffs เช่น พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขด้วยหรือไม่ ข้อสรุปทีป่ ระชุม คือ ไม่ควรระบุว่า
เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแต่ ควรเป็ นแพทย์สาขาใดก็ได้ท่มี ปี ริญญาแพทยศาสตร์
บัณฑิตบทบาทและหน้ าที่หลักของแพทย์ประจําตัว คือ การเป็ นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพซึ่ง
ประชาชนสามารถเข้า ถึง ได้ง่า ย พร้อ มๆ กับ การเป็ น ผู้ป ระสานงานและทํา งานเชิง รุ ก
เกี่ยวกับการดูแลป้องกันสุขภาพในพืน้ ที่ รวมทัง้ การดูแลผูป้ ่วยในรายทีต่ ้องได้รบั การดูแล
อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ทุกสาขาทีส่ นใจสามารถลงทะเบียนรับดูแลประชาชน
ในพืน้ ทีข่ องตน และจ่ายค่าตอบแทนตามระบบเงินจูงใจ (incentive) จุดเด่นประการหนึ่งของ
ระบบบริการปฐมภูมใิ นประเทศไทย คือ ความหลากหลายของรูปแบบการดําเนินการที่
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิน่ รูปแบบการทํางาน รวมถึงอัตรากําลังของแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวจึงแปรผันตรงตามบริบทของชุมชน นอกจากนี้ทป่ี ระชุมยังเสนอให้มกี าร
พัฒนาทักษะของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบริการปฐมภูมิ เช่น ความรู้
เรือ่ ง clinical practice ต้องมีฐานกว้างกว่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ ในขณะเดียวกันต้อง
เข้าใจงาน community care สําหรับการดูแลผูป้ ่วยแบบองค์รวม และทักษะด้านบริหาร
จัดการในชุมชน เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็ นผูน้ ําการพัฒนางานบริการปฐมภูมใิ นอนาคต
การสร้างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องสร้างแพทย์ทเ่ี ป็ น coordinator สามารถเชื่อมการ
พัฒนาสุขภาพในชุมชนระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ empower งาน self-care ใน
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ชุมชนให้เข้มแข็ง การทํางานต้องเป็ นไปในลักษณะมุง่ สร้างเสริมสุขภาพพร้อม ๆ กับการใช้
องค์ความรู้มาบูรณาการแก้ปญั หาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ซ่งึ อาจเป็ นลักษณะเด่น
เฉพาะของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนอกจากนี้ยงั เสนอให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวควร
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์และการพัฒนางานบริการปฐมภูมขิ อง
ประเทศให้มากยิง่ ขึน้
๔. การเงิ นการคลัง ทีป่ ระชุมเห็นว่าให้ใช้เงินเป็ นเครือ่ งมือและไม่ใช้เป็ นตัวชีน้ ํา และรัฐไม่ควร
อุดหนุ นเฉพาะเรือ่ งเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรสนับสนุนและพัฒนาในด้านกําลังคนด้วย
โดยต้องมียทุ ธศาสตร์รว่ มกันระหว่างรพช. สสจ. สอ. และรพสต. ควรสร้างระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันในรูปเครือข่าย และปรับปรุงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินการคลังของ
ระบบริการปฐมภูมิ การจัดสรรทรัพยากรให้อยูใ่ นรูปของคณะกรรมการกลาง
๕. Structure Delivering System โดยพิจารณารูปแบบการส่งต่อและการประสานงาน
ระหว่างหน่ วยบริการ โดยพบว่ามีปญั หาอย่างมากในระบบส่งต่อผูป้ ่วยระหว่าง รพ.แม่ขา่ ย
CUP และ รพสต.
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
(ไม่ม)ี
เรื่องอื่นๆ
(ไม่ม)ี

นัดประชุมครัง้ ต่อไป (ยังไม่มกี ารนัดหมาย)
ปิ ดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น
ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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