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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 

1. ความเป็นมา 

 ระบบสุขภาพระดับอ าเภอประกอบด้วยระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและระบบบริการระดับ

ทุติยภูม ิหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

หน่วยบริการปฐมภูมิ สถานีอนามัย ศูนย์แพทย์ชุมชน เป็นต้น ส าหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ

ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นสถานที่ให้บริการด้านรักษาพยาบาลในกรณีการเจ็บป่วยที่ซับซ้อน หรือรับ

การส่งต่อจากสถานบริการระดับปฐมภูมิ  ซึ่งในเขตชนบทสถานบริการระดับทุติยภูมิได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 

และในเขตเมืองได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ ท าหน้าที่ให้บริการทั้งระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 

จากอดีตสู่ปัจจุบันสถานบริการระดับปฐมภูมิ และระบบสุขภาพระดับอ าเภอมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน 

และได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 

1.1 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ

ในอดีตนั้นค่อนข้างด าเนินงานอย่างแยกส่วน ระหว่างการให้บริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยที่สถานี

อนามัยซึ่งให้บริการในระดับปฐมภูมินั้นขึ้นตรงต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) และ สสอ.ขึ้นตรงต่อ

นายอ าเภอ แต่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งให้บริการทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิขึ้นตรงต่อส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ด้วยเหตุที่โครงสร้างการบริหารที่แยกขาดกันท าให้การบูรณาการเป็นไปอย่างยากล าบาก

และไม่ได้เกิดขึ้นจริงในหลายแห่ง ในปี 2526 กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดให้มีคณะท างานในระดับอ าเภอ

ขึ้นมาเพ่ือประสานภารกิจด้านสาธารณสุขเพ่ือให้บรรลุผลตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) 

ของนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นนโยบายหลักในขณะนั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ สั่งการให้มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับอ าเภอ (กพ.สอ.) ขึ้น และต่อมาปรับเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ท าหน้าที่การประสานงานและติดตามงานเพ่ือแก้ปัญหาใน

ระดับอ าเภอ 

1.2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย (2535-2544) จากความส าเร็จของการด าเนินยุทธศาสตร์

สาธารณสุขมูลฐานของรัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้บริการสุขภาพจากสถานีอนามัยเพ่ิมมากขึ้น 

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ด าเนินโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย (2535-2544) ซึ่งครอบคลุม

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาก าลังคน และการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยในระหว่างช่วงเวลา

ดังกล่าวมีการสร้างสถานีอนามัยใหม่และทดแทนสถานีอนามัยเก่า มีการเร่งผลิตเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
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พยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล เพ่ือไปปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2544 เพ่ือกระจายความ

เป็นธรรมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพให้กับประชาชนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพภายใต้การสนับสนุนของ

รัฐ การน านโยบายสู่การปฏิบัติส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอนามัย และ

โรงพยาบาลในรูปของ CUP (Contracted Unit of Primary care) โดยใช้กลไกลการเงินจัดสรรงบประมาณ

ลงมาที่ CUP โดยผ่านโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการให้บริการปฐมภูมิโดยเพ่ิม

ก าลังคน โดยเฉพาะพยาบาลเวชปฏิบัติเข้ามาในระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการรักษา และการจัดระบบ

สนับสนุนของก าลังคนต่างๆ ระหว่างโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 

1.4 นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับสถานี

อนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดจ านวนผู้ป่วยที่เข้าไปรวม

แออัดกันอยู่ที่รพช. ,โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เน้นการท าหน้าที่ส่งเสริมและป้องกันมากกว่าการ

รักษาพยาบาล เพ่ือเป็นสถานบริการที่ท างานเป็นระบบเครือข่ายกับองค์กรท้องถิ่น ประชาชนและ CUP ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเพ่ิมก าลังคนเข้ามาบริการในระบบบริการปฐมภูมิ

มากขึ้น ก าหนดให้ทุก รพสต. ต้องมีพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน  

1.5 นโยบายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ  (District Health System - DHS)  เกิดจากแนวคิดที่

ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายใต้ระบบการท างานสุขภาพที่ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่

ระดับอ าเภอท างานร่วมกัน บูรณาการทรัพยากรเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าปัญหาสาธารณสุขมี

หลายด้านที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงล าพัง แต่เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมมือ

กันท างาน โดยนโยบายนี้สร้างเสริมความร่วมมือในการท างานระหว่าง รพสต สสอ และ โรงพยาบาลให้แน่น

แฟ้นมากยิ่งขึ้น และขยายเครือข่ายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และภาคท้องถิ่น ตลอดถึง

ประชาชนในระดับอ าเภอและต าบลอีกด้วย 

1.6 โครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster – PCC) ในปี 2559 กระทรวง

สาธารณสุขได้น านโยบายคลินิกหมอครอบครัวไปสู่การปฏิบัติเพ่ือมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับบริการปฐมภูมิ

และเพ่ือให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดให้

หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจ า ท าหน้าที่เป็นเป็นหัวหน้าทีมของสห

วิชาชีพเพ่ือดูแลสุขภาพประชาชน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม และได้มีการน าร่องในหลายพ้ืนที่ 
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ผลที่เกิดขึ้นและความท้าทาย 

ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการมุงสร้างความเข้มแข็งของ

ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอ าเภอในประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ 

1) การพัฒนาการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการของสถานบริการระดับปฐมภูมิให้สามารถ

ให้บริการครอบคลุมประชากรทุกๆ กลุ่ม และอย่างมีคุณภาพ นโยบายต่างๆ ที่กล่าวมามุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมการ

เข้าถึงบริการของประชาชน และพัฒนาคุณภาพบริการ โดยจะเห็นว่าในช่วงกว่า 30 ปีก่อนบริการปฐมภูมิจะมี

เพียงการให้บริการในระดับพ้ืนฐาน แต่ในปัจจุบันหน่วยบริการระดับปฐมภูมิจะสามารถให้บริการที่มีความ

ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งด้านการรักษา ตลอดถึงการฟ้ืนฟูสภาพ การบริการ long term care ในชุมชน เป็นต้น 

ส่งผลให้การใช้บริการที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมจาก 29% ’ของผู้ป่วยที่มารับ

บริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ในปี 2520  เป็น 50% ในปี 2556 

2) ก าลังคน มีการเพ่ิมก าลังคนเข้ามาในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งในด้านจ านวนและประเภท โดยจะ

เห็นว่าเมื่อกว่า 30 ปีก่อนผู้ให้บริการจะมีเพียงเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและผดุงครรภ์เท่านั้น ต่อมา

นโยบายต่างๆ ได้เพ่ิมจ านวนคนมากขึ้น ดังจะเห็นจากผลทศวรรษการพัฒนาสถานีอนามัย (2535-2544) ท า

ให้จ านวนบุคลากรเพ่ิมจาก  14,341 คนในปี 2530 เป็น 32,017 คนในปี 2542 และ จ านวนมีลดน้อยลงหลัง

จากนั้น จนกระทั้งหลังจากมีการน านโยบายสุขภาพถ้วนหน้าเข้ามาปฏิบัติ จ านวนก าลังคนคนจึงค่อย ๆ 

เพ่ิมขึ้นและประเภทก าลังคนใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติ 

ทันตาภิบาล แพทย์แผนไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการน านโยบาย รพสต มาปฏิบัติท าให้มีก าลังคนเพ่ิมมาก

ขึ้นอย่างชัดเจน  (ตาราง 1.1 และ  1.2) 

ตาราง 1.1 บุคลากรในสถานีอนามัยระหว่างปี 2530-2543 แยกตามรายภาค 

ภาค 2530 2539 2540 2541 2542 
กลาง ไม่รวม กทม. 4,217 7,724 7,917 8,928 9,017 
เหนือ 3,233 5,724 6,826 6,970 7,167 
ใต ้ 2,318 4,628 5,038 5,152 5,264 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,573 9,114 10,430 10,236 10,569 
รวม 14,341 27,200 30,211 31,286 32,017 
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ตาราง 1.2 จ านวนบุคลากรในสถานีอนามัยระหว่างปี 2543-2553 แยกตามรายภาค 

ภาค 2543 2544 2545 2546 2549 2552 2553 
กลาง ไม่รวม กทม. 8,769 8,150 8,027 7,604 8,502 8,230 9,392 
เหนือ 7,068 6,558 6,456 6,043 6,823 6,947 8,023 
ใต ้ 5,146 4,843 4,761 4,463 4,837 4,888 5,667 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10,248 9,693 9,591 9,015 10,279 11,278 14,070 
รวม 31,231 29,244 28,835 27,125 30,411 30,600 37,152 
 

3) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการท างานของสถานีอนามัย สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาล

ชุมชน/ โรงพยาบาลจังหวัด เพ่ือให้เป็นระบบหนึ่งเดียวกัน มีระบบการท างานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ผ่านนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ คป.สอ, CUP และ PCU ของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, DHS และ PCC 

อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงสาธารณสุขจะได้ด าเนินนโยบายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แต่หลายพ้ืนที่ยังไม่

สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานยังคงอยู่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนทั้งในด้าน ปริมาณ ทักษะ และการธ ารงให้ก าลังคนอยู่ในระบบ ดังจะ

เห็นได้จากการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนของระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2562 

เมื่อเทียบกับก าลังคนที่มีในปี 2553 พบว่ายังมีความต้องการก าลังคนเพ่ิมมาก ทั้งแพทย์ พยาบาล นวก/จพ 

สาธารณสุข จพ ทันตสาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด และแพทย์แผนไทย  

ตารางที่ 2 การคาดการณ์ความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพใน รพ.สต. ในปี 2562 เปรียบเทียบกับก าลังคน
ในปี 2553 และเทียบระหว่างการคาดการณ์จากสัดส่วนประชากรและจากความต้องการบริการสุขภาพ 

ประเภทบุคลากร จ านวน ในป ี2553 ตัวเลขคาดการณ์ความต้องการปี 2562 
จากสัดส่วนประชากร ความต้องการบริการสุขภาพ 

แพทย ์ 63 6,584 1,658 
พยาบาลวิชาชีพ 10,280 26,338 21,249 
นวก/จพ.สาธารณสุข 22,513 39,498 30,566 
จพ.ทันตสาธารณสุข 1,882 6,583 1,591 
นักกายภาพบ าบัด 13 3,292 2,484 
แพทย์แผนไทย 1,178 ไม่มีข้อมูล 2,532 
            รวม 35,929 82,295 60,080 
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ทั้งนี้แม้ที่ผ่านมาก าลังคนจะเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ แต่การพัฒนาด้านนี้ก็

ยังไม่ทันความต้องการบริการและภาระงานที่เพ่ิมข้ึน ตลอดถึงข้อจ ากัดของงบประมาณของแต่ละพ้ืนที่ส่งผลให้

การแก้ปัญหาก าลังคนเป็นไปได้อย่างล าบาก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและถอดบทเรียนระบบการบริหาร

จัดการก าลังคนในพื้นท่ีอย่างไรจึงจะท าให้พ้ืนที่สามารถจัดระบบบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพได้ 

2. วิธีการศึกษา 

สังเคราะห์บทเรียนการจัดการปัญหาก าลังคนของระบบบริการปฐมภูมิในระดับพ้ืนที่ที่ประสบ

ผลส าเร็จ โดยด าเนินการ คัดเลือกพ้ืนที่ซึ่งระบบสุขภาพอ าเภอมีผลการประเมินคุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ

ในระดับดีจากข้อมูล Quality Outcome Framework (QOF) ปี 2559  ด าเนินการถอดบทเรียนในประเด็น

ต่าง ๆ ในด้าน บริบทแวดล้อม ทุนทรัพยากร ระบบการจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ เช่น นโยบายก าลังคนด้าน

สุขภาพ การเงินการคลัง ภาวะผู้น า พหุภาคี การผลิต และระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ และ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัจจัยความส าเร็จ โดยได้คัดเลือกอ าเภอที่มีค่าคะแนน QOF สูงประมาณ 5 ล าดับ

ในแต่ละเขตบริการ และจากการประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จึงได้คัดเลือก 6 อ าเภอ ได้แก่ อ 

เชียงของ จ.เชียงราย อ นครไทย จ.พิษณุโลก, อ นาหว้า จ นครพนม, อ เขื่องใน จ. อุบลราชธานี, อ เทพา จ 

สงขลา และ อ อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็นพื้นที่ศึกษา 

3. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาในพ้ืนที่ตัวอย่าง พบว่าท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพระดับปฐม

ภูมิและการที่นโยบายการบริหารจัดการก าลังคนของส่วนกลางไม่สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ มีหลายอ าเภอ

สามารถจัดระบบริการด้านสุขภาพและระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้

กรอบจ ากัด กล่าวคือ สามารถให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง โดยพบว่ามีองค์ประกอบ

หรือปัจจัยเอ้ือในการบริหารจัดการก าลังคนที่ส าคัญดังนี้  

 3.1 นโยบาย/ มาตรการจากส่วนกลางมีส่วนเสริมสร้าง และกระตุ้นการท างานร่วมกันระหว่างทีม 

รพช. สสอ. และ รพ.สต. เริ่มตั้งแต่นโยบายที่สร้างพ้ืนที่การพัฒนาของ  คปสอ. ที่เปิดเวทีการปรึกษาหารือและ

ท างานร่วมกัน ต่อมาเป็นนโยบาย  CUP ของนโยบายหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้เงินและก าลังคน

เป็นตัวน าให้มีการเชื่อมประสานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  ต่อมาได้แก่นโยบายระบบสุขภาพอ าเภอ (District 

Health System) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการท างานร่วมกัน และพัฒนาสู่การเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในเวลาต่อมา   
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 3.2 ภาวะผู้น า พบว่าผู้น าทั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอมีความเข้าใจระบบ

สุขภาพอ าเภอในภาพรวม และมียุทธศาสตร์ในการท างาน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง หลายพ้ืนที่มีกระบวนการบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และรับรู้กันอย่างเท่าเทียมทั้ง

สองฝ่าย  

 3.3 การมองภาพรวมของระบบสุขภาพอ าเภอเป็นหนึ่งเดียว การวางแผนร่วมกัน การบริหารจัดการ

การเงินอย่างโปร่งใส ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ การมองระบบสุขภาพอ าเภอเป็นหนึ่งเดียว ตลอดทั้งการ

วางแผนก าลังคน การพัฒนาระบบก าลังคนทั้งอ าเภอ การจัดระบบสนับสนุนต่าง ๆ จะช่วยให้ระบบสุขภาพ

อ าเภอด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 การสร้างทีมงานผู้น ารุ่น 2 ของทีมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นทีมวิชาการและผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน

งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ  

 3.5 การท างานในรูปเครือข่าย/ ทั้งแนวตั้งและแนวราบทั้งภายในภาคสาธารณสุขเอง และกับภาคี

อ่ืนๆ รพ.สต. จะขาดท้ังก าลังคนและงบประมาณ ดังนั้นจะต้องมีการร่วมงานกับภาคีอ่ืน ๆ  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ระบบบริการปฐมภูมิเป็นระบบให้บริการที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหน่วยบริการด่านแรกที่

นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานแล้ว ยังจะต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย ในการที่รัฐบาลจะได้มีการน านโยบายคลินิกแพทย์ครอบครัว ( PCC) หรือนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอ าเภอต่าง ๆ นักวิจัยมี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

1. จัดรูปแบบทีมก าลังคนให้บริการในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพ่ือเป็นการสร้างการเข้าถึงบริการ 

เพ่ิมคุณภาพบริการ ในต้นทุนที่ระบบสามารถจ่ายได้ การจัดทีมก าลังคนจึงควรจะเป็นทีมที่มีหลากหลายทักษะ 

ดังต่อไปนี้ 

1.1 รูปแบบที่ 1 พยาบาล/หมออนามัยน าทีม (nurse/ public health - led team) รูปแบบนี้ เป็น

รูปแบบเดิมที่ระบบสุขภาพอ าเภอด าเนินการอยู่ โดยผู้ให้บริการหลักที่หน่วยบริการปฐมภูมิคือพยาบาลเวช

ปฏิบัติและนักวิชาการ/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลชุมชนใน

เครือข่ายมาให้บริการสนับสนุนที่ รพ.สต. เช่นเดิม โดยรูปแบบนี้เหมาะกับในพ้ืนที่ชนบททั่วไป และใน

สถานการณ์ท่ีโรงพยาบาลเครือข่ายขาดแคลนแพทย์ 
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1.2  รูปแบบที่ 2 แพทย์น าทีม (doctor- led care) รูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบที่ 3 โดยก าหนด 1 ทีม

แพทย์และสหวิชาชีพ ต่อ 10,000 ประชากร แต่แทนที่จะก าหนดเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งยังไม่

สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการก็อาจจะเป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์สาขาอ่ืนๆ หรือแพทย์ที่เกษียณอายุ

แล้ว และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเครือข่าย อย่างไรก็ตาม รพ.สต. ในเครือข่ายก็ควรจะได้รับการ

สนับสนุนจากทีมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ รูปแบบนี้เหมาะสมกับพ้ืนที่เขตเมือง หรือกึ่งเมืองกึ่งชนบท และ

สามารถมีแพทย์เพียงพอส าหรับให้บริการ 

1.3 รูปแบบที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวน าทีม (Family medicine practitioner led care) 

รูปแบบนี้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวน าทีมพร้อมกับสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเครือข่าย โดยสัดส่วนต่อ

ประชากร 10,000 ประชากรต่อทีม โดยทีมนี้นอกจากจะให้บริการสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่ายทุกแห่ง 

2. ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ โดยผู้น าองค์กรจะต้องเข้าใจ

และมีทัศนคติที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนั้นควรจะต้องมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น า 

และทีมวิชาการและผู้น ารุ่นสอง ควรจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วย เพ่ือท าให้การท างานเป็นไป

อย่างราบรื่นและต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร วิธีการพัฒนาศักยภาพมีหลายหลายวิธี ตาม

ความเหมาะสม เช่น การเรียนรู้จากการท างาน การเรียนรู้จากพ่ีเลี้ยง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม 

เป็นต้น 

3. การพัฒนาศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกภาคสาธารณสุข โดยที่

การขับเคลื่อนงานสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นจะครอบคลุมทั้งงานสุขภาพโดยตรง และงานอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ เช่น งานเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งการขับเคลื่อนงานเช่นนี้จ าเป็นต้อง

มีการประสานและท างานร่วมกันกับภาคีต่าง ๆ ที่หลากหลาย ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขนอกจากจะมีองค์

ความรู้และทักษะเชิงวิชาการด้านสุขภาพแล้ว จ าเป็นจะต้องมีความรู้ในการท างานร่วมกับภาคีอ่ืน เช่น การ

ประสานงาน การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า การแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้ 

ควรจะต้องได้รับการพัฒนา 

4. สนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ด้านก าลังคน ด้วยก าลังคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญของ

ระบบ จึงควรจะต้องได้รับความส าคัญในการจัดระบบการวางแผน การบริหารจัดการและการธ ารงก าลังคน 

ดังนั้น ในระดับพ้ืนที่ควรจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ หรือได้รับการพัฒนาศักยภาพด้ านนี้ เพ่ือ

เข้ามาสนับสนุนระบบการบริหารจัดการก าลังคนในระดับพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


