
สถาบนัวิจยัและพฒันาระบบสุขภาพชมุชน

การวิจยั และพฒันา

ระบบสุขภาพชมุชน



พฒันาการทางสงัคม และเศรษฐกจิ

พฒันาการของปญัหาสาธารณสขุ

ระบบการเมือง

การปฏรูิประบบ :

ระบบการศึกษา

ระบบการสาธารณสขุ

ระบบการปกครอง

ระบบราชการ

พฒันาการทางสิDงแวดลอ้มธรรมชาติ

การเปลีDยนแปลงในสงัคม

การวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน รากฐานทมีาการปฏรูิประบบสาธารณสุข

พฒันาการความรู ้เทคโนโลยี



เสมอภาค ( EQUITY )

องคร์วม ( HOLISTIC )

ทศิทางของการพฒันาระบบสาธารณสขุ

ทศิทางของการพฒันาบรกิารสาธารณสขุ

บูรณาการ ( INTEGRATE )
ต่อเนืDอง ( CONTINUITY )

ความโปรง่ใสต่อสงัคม ( SOCIAL ACCOUNTABILITY)
ประสทิธภิาพ ( EFFICIENCY )
คณุภาพ (QUALITY )

ทศิทางของการพฒันาระบบสาธารณสขุการวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน

Value based health care 
person-centered



เป้าหมายผลลัพธ์ตอ่ชีวิตของประชาชน

การดแูลตนเองให้แข็งแรง

ปอ้งกนัตนเองได้
ชมุชนและท้องถิ?นร่วมกนัดแูลสขุภาพคน

ในชมุชน

การจดัการให้สภาพแวดล้อมเอื Fอตอ่สขุภาพ 

ไมเ่ป็นโรค  และนโยบายสาธารณะ
การจดัระบบที?ยกระดบั

คณุภาพชีวิตของประชาชน

ชมุชน 

แกนนํา กลุม่ตา่งๆ
อปท.

หนว่ยบริการปฐมภมิู
หนว่ยงานอื?นๆ ใน

ชมุชน

Actors

หนว่ยอํานวยการ

ประสาน สนบัสนนุ รพ. /สสอ.
หนว่ยงานรัฐ

อื?นๆ
สธ. สปสช.

สวรส. สสส

Good health literacy
ป่วยตามจําเป็น หายเร็ว



เครื?องมือกลาง คือ  ความจริง  ข้อมลู 

(ชดุข้อมลูกลาง) 
เปา้หมายร่วม ที? (นิยาม ตรงกนั) 

• ความสขุประชาชน

• ความเข้มแข็งของชมุชน (กลไก กลุม่คน ทนุ) 
• นโยบายสาธารณะ

เวทีแลกเปลี?ยน เรียนรู้ร่วม

กรอบแนวทางประเมินคณุภาพของกลไก

หรือเปา้หมายงาน

กรอบแนวทางงานที?เหมาะสม

อปท ชุมชน

ภาครัฐ
สธ.

ชมุชน ประชาชน 

เป็นศนูย์กลาง 

พื Fนที?เป็นศนูย์กลาง



การวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน องค์ประกอบ ระบบสุขภาพชุมชน

สุขภาพชุมชน
บริการ

สภาพแวดล้อม
พฒันา พฒันา

สุขภาพพื7นฐาน



การวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน บริการสุขภาพชุมชน / บริการสุขภาพปฐมภูมิ

ตนเอง ครอบครวั

ดูแลดว้ย

ชมุชน ทอ้งถิDน

ดูแลโดย

องคก์รอืDนๆนอกสธ.

ดูแลโดยบรกิารโดย
บคุลากร.สาธารณสขุ



บทบาท การมีสว่นรว่มของประชาชน

กระบวนการแกป้ญัหา ดูแลของประชาชน

สภาวะสขุภาพของประชาชน ความรู ้ความเขา้ใจ

มีสว่นรว่มในการวางแผน  บรหิารจดัการ

มีสว่นรว่มในการตรวจสอบระบบ

ทาํนุบาํรุงสขุภาพตนเอง  การสง่เสรมิสขุภาพ

ดูแลรกัษาการป่วยเลก็ๆนอ้ย

ได ้ดูแลรกัษาตนเองในกรณีเป็นโรคเรืVอรงั และ/หรอื ทพุลภาพ

การวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน ประเด็นการวจิยั

ดา้นระบบงาน และ ประเมินกระบวนการพฒันา

การพฒันาสขุภาพของชมุชน

สภาพสงัคม ในยคุเปลีDยนแปลง

การปรบัตวัใหม่ ของประชาชน

ราชการ เอกชน ชมุชน



การปรบั พฒันา ระบบบรกิารปฐมภมิู

การจดัการเชิงนโยบาย ในระดบัพืVนทีD

บทบาทของภาคประชาชน อปท. ในการจดัการสขุภาพ

เขตเมือง ชนบท อตุสาหกรรม พืVนทีDพเิศษ

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม่

การรว่มจดับรกิาร ดูแลสขุภาพทาํนุบาํรุงสขุภาพ

การจดัการสวสัดิการชมุชน แกก่ลุม่ดอ้ยโอกาส

การจดัการสรา้งสภาพแวดลอ้ม ปจัจยัสงัคมต่อสขุภาพด

การวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน ประเด็นการวจิยั

การตดิตาม ประเมินผล แบบมีสว่นรว่ม แบบเสรมิพลงั

บทบาทบรกิาร  กบั การสง่เสรมิสขุภาพ

การบรหิาร  การจดัการการเงนิการคลงั



การรบัรูอ้าการ
และ การเจ็บป่วย

ความรู ้- ความเชืDอ

ศรทัธา
การวนิิจฉยั

นอกระบบ
ไม่แกไ้ข

ความรู ้- ความเชืDอ

ศรทัธา

ในระบบ

การแกไ้ข การแกไ้ข

พึDงพึDง พึDง พึDง พึDง พึDง

ตนเอง ตนเองตนเอง ตนเอง บรกิารบรกิาร
บรกิาร บรกิาร

ระบบแกไ้ขปญัหาสขุภาพของบคุคลการวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน



การพฒันาสขุภาพชมุชน ในปจัจุบนั 

ลกัษณะโครงการสขุภาพในชมุชน

บริการทางการแพทย์ สขุภาพที?สมัพนัธ์กบัปัจจยัสงัคม

Medical health Public health HP and social related health

สาธารณสขุ

รักษาพยาบาล

ดแูลโรคเรื Fอรัง

คดักรองเบาหวาน ความดนั

ควบคมุไข้เลือดออก

จดัการตลาด ขยะ

เบี Fยยงัชีพผู้สงูอายุ
ชว่ยเหลอืผู้ พิการ

กีฬายาเสพติด

ศนูย์เดก็ 

เดก็วยัเรียน

เสริมศกัยภาพอสม. ผู้สงูอาย ุด้านอาชีพ

กลุม่อาชีพ เกษตรไร้สารเคมี

ออกกําลงั

โครงการจากหน่วยงาน ปรบักระบวนการ



พืVนทีD

ตวัวดั

ประชากร
ลกัษณะ

การศึกษา

ตวัแปร

ต่อเนืDองเปรยีบเทยีบ ซอ้นเหลืDอม

คณุสมบตัิ

กลไกเชืDอมโยงชดุโครงการวจิยั-พฒันาการวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน



สถานภาพ

ประเมินผล

ปญัหา และ ป้องกนั

แกไ้ข

ตดิตาม

และ กลไก

ผลกระทบ

กลไกเชืDอมโยงชดุโครงการวจิยั-พฒันาการวิจยัและพฒันา
ระบบสุขภาพชมุชน







PHC

PC

UHC

SDG
แผนยทุธศาสตร์ 20 ปี

พรบ. ปฐมภูมิ

พชอ.

การกระจายอาํนาจ 

หน่วยปฐมภูมิ / คลินิกหมอครอบครัว

การปฎิรูป ระบบบริการสุขภาพ

Health in all policies

Multi-sectorals

เป้าหมาย

ปรัชญา /แนวคดิ

ระบบสุขภาพ 

Financing 

ระบบบริการ

สุขภาพ

ภาคส่วน อืAนๆ

แผนสาธารณสุข

นานาชาติ ไทย



บทบาทของหน่วยบริการปฐมภูม ิ  จะทาํอะไร แค่ไหน  

งานบริการ งานชุมชน งานควบคุมป้องกนัโรค

การบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ  

ปฐมภูม ิกบั โรงพยาบาล 

การเชืAอมรัฐ เอกชน 

การกระจายอาํนาจ ให้ อปท.

บทบาทแพทย์ ทมีสหวชิาชีพ

การสนับสนุนงบประมาณ ปฐมภูม ิ 

และโรงพยาบาล

การขยายเมือง  ขยายพื7นทีAเศรษฐกจิ  

สังคมสูงอายุ   คนต่างด้าว  การย้ายถิAน  การเปลีAยนเทคโนโลย ี



WHO Framework on integrated people-
centred health services



รัฐธรรมนูญ กำหนด ให้มี

ระบบบริการปฐมภูมิท่ีมี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูแลในสัดส่วนท่ีเหมาะสม



ประชาชน ครอบครัว และชุมชน 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ลดเสี่ยงลดป่วย

ลดค่าใช้จ่ายและเวลารอคอยในการเดินทาง

ไปโรงพยาบาล 

มีแพทย์และทีมวิชาชีพ

ประจ าครอบครัว

เป็นที่ปรึกษาสุขภาพทุกมิติ

ได้รับการดูแลปฐมภูมิ

ที่มีคุณภาพตั้งแต่

ก่อนเกิด จน ตาย

มีและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

ของตนเองและครอบครัว

เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ

สถานะสุขภาพของประชาชนโดยรวมดีขึ้น
(ลดเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 43,591 ล้านบาท)

รายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพลดลง
(ลดรายจ่ายประชาชน 28,536 ล้านบาท)

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศลดลง
(ลดต้นทุน รพ.ภาครัฐ 86,500 ล้านบาท)

ประชาชนแข็งแรงสร้างผลิตภาพให้ประเทศ
(ผลได้ทางอ้อมจากการลดการใช้บริการฯ 68,481 ล้านบาท)

วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุข

รวมผลได้จากการมี ร่าง พรบฯ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ใน 10 ปี 227,570 ล้านบาท

ประชาชน ครอบครัว และชุมชน 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ลดเสี่ยงลดป่วย

ลดค่าใช้จ่ายและเวลารอคอยในการเดินทาง

ไปโรงพยาบาล 

มีแพทย์และทีมวิชาชีพ

ประจ าครอบครัว

เป็นที่ปรึกษาสุขภาพทุกมิติ

ได้รับการดูแลปฐมภูมิ

ที่มีคุณภาพตั้งแต่

ก่อนเกิด จน ตาย

มีและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

ของตนเองและครอบครัว

เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ

สถานะสุขภาพของประชาชนโดยรวมดีขึ้น
(ลดเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 43,591 ล้านบาท)

รายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพลดลง
(ลดรายจ่ายประชาชน 28,536 ล้านบาท)

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศลดลง
(ลดต้นทุน รพ.ภาครัฐ 86,500 ล้านบาท)

ประชาชนแข็งแรงสร้างผลิตภาพให้ประเทศ
(ผลได้ทางอ้อมจากการลดการใช้บริการฯ 68,481 ล้านบาท)

วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุข

รวมผลได้จากการมี ร่าง พรบฯ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ใน 10 ปี 227,570 ล้านบาท



ความเชื่อมโยง 
ร่างพระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. …

กระทรวงสาธารณสุข

สังกัดอื่น

อปท.

สธ.

รพ.ทบวง รพ.กลาโหม

กทม./พัทยา

เอกชน

หน่วยบริการปฐมภูมิ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

& ทีมสหสาขาวิชาชีพ

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสิทธิของบุคคล
ทีมหมอประจ าครอบครัว

ระบบข้อมูลสุขภาพ
กลับมาหาประชาชน

จัดบริการประชาชนและครอบครัวตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

บัญชีรายชื่อบุคคล

งบบริการ มีกลไกการเงิน

ดึงงบจาก 3 กองทุน

เครือข่ายรับส่งต่อ

การควบคุมคุณภาพ & มาตรฐาน 

หมวด 3 (ม.24 - 29)

ผลิต พัฒนา

หมวด 1 คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ส่งเสริมและสร้างเสริมให้ประชาชนและครอบครัว มีศักยภาพและมีความรู้

ในการจัดการสุขภาพของตนเอง (Health Literacy & Self Health Management)

ม.15

ม.18

ม.30

ม.17

ม.20

ม.21

ม.16

งบจัดบริการ จาก สปสธ. ม.19

ม.22

กลไกและหลักเกณฑ์ในการมีส่วนร่วม

ระหว่างรัฐ อปท. เอกชน และประชาชน
ม.30



Hypothesis 

Outcome Output 
Core 

Interventions 
Principle 

People-centered 
care 

แพทย์ประจ าตัว & ทีม 

New Relationship 

Tailor-made  

Individual care plan 

ให้การดูแลต่อเน่ืองตลอด Full Cycle 
of Care Behavior change 

Partnership with Individual care 
plan 

Decrease unnecessary 
intervention 

Trusted doctor 

Value-based Health 
care system 

Better Health 
status 

Good experience 
people-provider 

Lower cost 



Effectiveness Intervention  
form Articles & Site visits 

People-centered care 
delivery 

• Registry & 
Engagement 

• Relationship 
• Partnership for 

Individual Care 
Plan & Goal  

• Tailor-made 
Intervention 

Health Literacy Health Coach or Facilitator 
Self-management 

Support 

• Partnership for 
Behavioral Program 

• Health Literacy Plan  
designed by 
Partnership 

• Understanding and 
Compassion in 
patient needs or 
Problem 

• Evidence-based 
Intervention  

• Make Awareness 
with Friendship 

• Continuous 
contact 

• Continue on 
Scheduling in 
Program 

• Self-monitoring 
program 

• Tools for 
Education and 
Self-evaluation 

• Self-care book 
• Manual 
• Decision-making 

support tool 
• Family Coach 

support 


