
สุทิน  ชนะบุญ

วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรนิธร จังหวัดขอนแกน
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ที่มา สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ก.สาธารณสุข
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บริการสุขภาพ
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Healthy Care
Self Care
Alternative Medicine
Primary Care
Secondary Care
Tertiary Care

ชุมชน สถานบรกิาร
•ตนเอง
•ครอบครัว
•อสม.
•เครือขาย
•ผูดูแลฯ
•หมอพื้นบาน/ภมูิปญญา

•แพทย
•พยาบาล
•จนท.สาธารณสขุ
•บุคลากรอืน่ๆ

บริการสุขภาพ
และกําลังคน

89 % 11 %





ปญหา การขาดแคลนบุคลากร
การกระจายบุคลากร
ภาระงาน(คุณภาพของบุคลากร)

ปญหากําลังคนในระบบบริการสขุภาพ















ปจจัยกําหนดสุขภาพ



การมีงานทําและ
สภาพแวดลอม
การทํางาน 

DETERMINANTS 
OF HEALTH

รายไดและ
สถานภาพ
ทางสงัคม 

ชีววิทยาและ
คุณสมบัติ

ทางพันธุกรรม 

การพัฒนาการ
ในวัยเด็ก 

สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

การศึกษา

ระบบบริการ
สุขภาพและ
พฤติกรรม
สวนบุคคล

เครือขายสนับสนนุ
ทางสงัคม 

Social determinant of health



เปรยีบเทียบทฤษฎีโรคและทฤษฎีสุขภาพ

ฐานประชากรปจเจกเปนรายๆ4.ประเภท
การแพทย

หลากหลายเทคโนโลยี3.เครื่องมอื

รักษาคนรักษาโรค2.แนวทาง

เหน็ทั้งหมดเหน็เฉพาะสวน (กาย)1.ทรรศนะ 

ทฤษฎีการแพทย
ใหม (ทฤษฎี
สุขภาพ)

ทฤษฎีการแพทยเกา 
(ทฤษฎีโรค)มิติตางๆ

สุขภาพวาดวยเรื่องโรค สุขภาพวาดวยสุขภาวะ



ทฤษฎีการแพทย
ใหม (ทฤษฎี
สุขภาพ)

ทฤษฎีการแพทยเกา 
(ทฤษฎีโรค)มิติตางๆ

มีสวนรวมในการ
พัฒนาคนและสังคม

ถูกจาํกัดในมิติของ
เทคนิค

8.ศักยภาพ
แพทยและ
บุคลากร
สาธารณสขุ

การพัฒนามนุษย 
สังคม สิ่งแวดลอม

การซอมสุขภาพเปน
รายๆ

7.ผลลัพธ 

ประหยัด
ผลทางสุขภาพสูง 

แพงมากผลทาง
สุขภาพต่ํา

6.คาใชจาย 
ผลตอบแทน

รุก สรางนําซอมตั้งรับ ซอมสุขภาพ5.ระบบริการ
สุขภาพ

เปรยีบเทียบทฤษฎีโรคและทฤษฎีสุขภาพ



ตัวชี้วัดความสุข:ความเห็นของปราชญชาวบาน

-ครอบครัวอยูกนัพรอมหนา/มเีวลาให
กัน

3.การมีครอบครัวที่
อบอุน

-มีผูนําเปนตัวอยางที่ดี
-มีความรวมมอืในกจิกรรมของชมุชน
-ชมุชนชวยเหลือซึง่กันและกัน
-คนในชมุชนมคีวามสามัคคี
-มกีารเรียนรูรวมกันอยางตอเนือ่ง

4.การมชีมุชนที่
เขมแข็ง

-สุขภาพกายดี
-สุขภาพใจดี

2.การมีรางกายและ
จิตใจที่แข็งแรง

-มีบานอาศัยเปนของตนเอง/ที่ดิน
-อาหารอุดมสมบูรณอยูดีกินดี
-มเีงนิทองใชสอย/ไมมีหนี้สนิ

1.การมีหลักประกัน
ในชีวิต

ตัวชีว้ัดหมวดความสุข



ตัวชี้วัดความสุข:ความเห็นของปราชญชาวบาน

ตัวชีว้ัดหมวดความสุข

-มทีีด่ิน น้าํ ปาอุดมสมบรูณ
-อากาศไมเปนพิษ
-มีถนน น้ําประปา ไฟฟา

5.การมี
สิ่งแวดลอมที่ดี

-ไดทําบุญทําทาน / รวมกิจกรรม
วัฒนธรรม

8.การเขาถึง
ธรรมะวาดวย
การอยูรวมกัน

-งานที่ทําประสบความสําเร็จและ
เจริญรุงเรือง
-ไดทําตัวเปนแบบอยางที่ดี

7.การมีความ
ภาคภูมิใจ/
พึ่งตนเอง

-ทําทกุอยางไดดังใจ สบายใจไม
เดือดรอนผูอื่น

6.การมอีสิรภาพ 



สุขภาพ:ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคมและทางปญญา เชือ่มโยงกนัเปนองครวมอยางสมดุล 
ระบบสุขภาพ:ระบบความสัมพนัธทัง้มวลที่เกีย่วของกบั
สุขภาพ



ระบบสขุภาพ :
ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกบัสขุภาพ



ระบบสุขภาพระบบสุขภาพ

ระบบสาธารณสุข

ระบบ
บริการทาง
การแพทย

ระบบสขุภาพ :
ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกบัสขุภาพ

(พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550)



ระบบสุขภาพชุมชนเปนกลไกในการจัดการ
สุขภาพในดานการสรางเสริมสุขภาวะของชุมชน
ครอบคลุมมิติทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ปญญา ปองกัน โดยเชื่อมโยงกับตัวกําหนดสุข
ภาวะของชุมชนดานสังคม (social determinants 
of health) ตลอดทั้งการดูแลรักษาและแกไข
ฟนฟูสุขภาพ โดยมีกําลังคนในชุมชนเขามารวมใน
การจัดการสุขภาพอยางเชื่อมโยงกับบริการ
สุขภาพทางการในแตละระดับ ในดานการสงตอ 
ขอมูลขาวสาร การสนับสนุนเทคนิควิชาการและ
ทรัพยากรตางๆ

ระบบสุขภาพชุมชน



กิจกรรม/บริการสุขภาพในชุมชน

1.ดูแลสุขภาพ 
-เด็กเล็ก -นักเรียน -หญิงมีครรภ  -ดอยโอกาส

2.ดูแลปญหาสุขภาพที่พบบอย

3.ดูแลการเจ็บปวยเรื้อรัง ผูสูงอายุ
4.ดูแลสิ่งแวดลอม/คุมครองผูบริโภค

5.สรางเสริมสุขภาพในชุมชน

6.สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนเขมแข็ง



กิจกรรม/บริการ
1.ดูแลสุขภาพ 

-เด็กเล็ก 
-นักเรียน 
-หญิงมีครรภ  
-ดอยโอกาส

2.ดูแลปญหา
สุขภาพที่
พบบอย

3.ดูแลการ
เจ็บปวยเรื้อรัง
ผูสูงอายุ

กําลงัคนในชุมชน
-ผูดูแลเดก็
-ครูอนามัย
-อย.นอย
-กลุมแมบาน
-อสม.
-ตนเอง/ครอบครัว
-อสม.
-แพทยพื้นบาน
-ครอบครัว
-อสม.-ผูดูแล
-เพื่อนชวยเพื่อน
-แพทยพื้นบาน

ภาคีสนับสนนุ
-รพช.
-สอ.
-อบต.
-อื่นๆ



กิจกรรม/บริการ
4.ดูแล
สิ่งแวดลอม/
คุมครอง
ผูบริโภค

5.สรางเสริม
สุขภาพใน
ชุมชน

6.สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง/ชุมชน
เขมแข็ง

กําลงัคนในชุมชน
-อสม.
-ผูนําชมุชน
-อาสาสมัคร
-ฯลฯ

-เครือขายสุขภาพ
-อสม.
-พระ ฯลฯ

-ผูนําชมุชน
-เครือขาย ปชช.
-ภูมิปญญาฯ
-ฯลฯ

บทบาทหนาที่
-พัฒนาศักยภาพ
-จัดการความรู
-สนับสนนุงบฯ
-สนับสนนุ
อุปกรณ

-สงตอ
-ดําเนินกจิกรรม
รวมกบัชุมชน

-จัดกลไก
สนับสนนุการ
ดําเนนิงานของ
ชมุชน

-แผนสุขภาพ



การจัดของระบบสุขภาพชมุชน

สราง
สุขภาพ

กายจิต

สังคม ปญญา

ซอม

ฟนฟูสุขภาพ
ระบบ
สงตอ

ดูแลตนเอง

ศสมช. /
อเนกประสง
ค /วัด

พิการ/
ดอยโอกาส

ปวยเรื้อรัง
รานคา /
ตลาดสด

ผูสูงอายุ

วัยแรงงาน

โรงเรยีน /
ศนูยเด็ก

หญงิเจริญ
พันธ

วัยเรียน

ชุมชน / 
หมูบาน

เด็ก

กองทุน
สุขภาพ

สถานีอนามัย

พระ/ NGO/นวก/อื่นๆ

อบต.

ผูนําชุมชนโรงเรียน แผน
สุขภาพ

กลุมอายุ                        บริการ/กิจกรรม                              พื้นที่เปาหมาย 



กระทรวงสาธารณสุข
•กลไกสนับสนุน กําหนดนโยบาย
ระดับชาติ และเชื่อมประสานกับ
กระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของ

•นโยบายสนับสนุนการจัดการ
สุขภาพของชุมชน งบประมาณ 
ผนวกเขากับชุดสิทธิประโยชน

ขอเสนอแนะ



• จัดทําแผนสขุภาวะตําบล รวมกบัภาคีที่
เกี่ยวของ

• สนบัสนุนใหมีกลไกหรือกระบวนการจัดการ
กําลงัคนในระดับชุมชน 

• สนบัสนุนการจัดตั้งกองทุนสขุภาพตําบล
• สรางแรงจูงใจ อาจเปนการสนบัสนุนดาน
การเงินสัมพันกบังาน หรือมาตรการที่ไมใชเงิน
แกกําลงัคนในชุมชน

• เปนกรรมการบริหาร สอ เพื่อเชื่อมโยงชุมชน
กบัโรงพยาบาลอําเภอ สถานีอนามัย 

ขอเสนอแนะ : อปท.



• รวมทําแผนสุขภาพตําบล
• จัดระบบสงตอ 
• การพัฒนาศักยภาพของกําลังคนดาน
สุขภาพทางการเพื่อเปนนักจัดการ
สุขภาพชุมชน และกําลังคนภาคชุมชน 

• การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณที่จําเปน 
• การสนับสนุนวิจัยและองคความรูใน
การปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะ บทบาทของ สอ.และ รพช.


