
กําลังคนของระบบสุขภาพชุมชน

นพ.เกษม เวชสุทธานนท
สํานักบรหิารการพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ(สบพป.)



คําถามสําคัญ

ระบบสุขภาพชุมชนคืออะไร

กําลังคนของระบบสุขภาพชุมชนคือใครบาง

ผูเกี่ยวของ/บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ

กลไกสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน



ระบบสขุภาพชมุชน

ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบทั้งมวลซึ่งสัมพันธกนัเปนองครวม อัน
สงผลตอสุขภาพของคนในชมุชน และการดํารงชีวติอยางมีความสุขของ
สมาชิกในชุมชน (เกี่ยวของ สภาพสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และ
ระบบขอมูลขาวสาร ระบบบริการสุขภาพ และองคกร หนวยงานตางๆ ทีม่ี
สวนเกีย่วของ)

เปาหมาย  ประชาชนมีสุขภาวะ(สุขภาพดี) และมคีวามเขมแข็ง(พึ่งตนเอง
ได)



ระบบสุขภาพชุมชน

บริการปฐมภูมิ

ระบบสขุภาพชุมชน

อาชีพ

เศรษฐกิจ

สงัคม

วัฒนธรรม

การเมือง

อปท

สิง่แวดลอม
วิถีชีวิต

ความเปนอยู



ภาคีหลักของระบบสุขภาพชุมชน

ประชาชน/องคกรชุมชน

องคกรปกครองทองถิน่

หนวยงานสาธารณสขุ

หนวยราชการ

/องคกรเอกชน



เปาหมาย ๖ ประการของระบบสุขภาพชุมชน

ผูดอยโอกาสและถูกทอดทิ้ง 
ผูสูงอายุ 
ผูปวยโรคเรื้อรัง 
รักษาโรคเจ็บปวยเล็กนอย 
ควบคมุโรค 
ชุมชนสรางสุขภาพ

เด็กและครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพียง



บริการตตยิภูมิ

บริการปฐมภูมิ

บริการทุตยิภูมิ

การดูแล

สุขภาพอนามัย

การดูแลตนเองเมื่อปวย

การพึ่งตนเอง การพึ่งบริการทิศทางการพฒันาทิศทางการพฒันา

การกิน

การนอน

การดํารงชีพ

การพักผอน

การออกกําลังกาย

การพักผอน

การซื้อยากินเอง

การดูแลทางกายภาพ
(อาบน้ํา/เช็ดตัว/นวด) ฯลฯ

ฯลฯ

หมอนอกระบบ

อสม.

สถานีอนามัย

คลินิกเอกชน

รพ.เอกชน

รพ.รฐั

ฯลฯ 

พฤติกรรมสุขภาพ การใชบริการ

บริบททางสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดลอม และ

ความตองการจําเพาะพื้นที่ และกลุมประชากร

ดุลยของการพึ่งตนเองและพึ่งบริการ



แนวคิดการพฒันา 
บทบาทของระบบบริการปฐมภูมิ

คุณลักษณะคุณภาพของบริการปฐมภูมิ

บริการรักษา สงเสริม ปองกัน ฟนฟู  
เสริมการพึ่งตนเองอยางสมดุล ประชาชนมีสวนรวม
เนนการรวมสรางเสริม “สุขภาพดี”

ปรับวิธีทํางานตามหลักการใหเหมาะสมกับบุคคล และบริบทแวดลอม
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ตอบสนองปญหาสุขภาพพื้นที่  ผสมผสานกับชุมชน
เขาถงึงาย ผสมผสาน องครวม ตอเนื่อง 

เชื่อมโยงบริการ



Concept , value

เปนบริการที่ประชาชนคิดถึงเปนอันดบัแรก

สรางดุลยภาพระหวางพึ่งตนเองกับพึ่งบริการ

เสริมพลังประชาชน ชุมชน

• สัมผัสที่ละเอียดออนระหวางบุคลากรกับประชาชน
• เชื่อมตอชุมชนกับหนวยบริการ
• ประชาชนมีสวนรวม กําลังหลัก



คุณลกัษณะ ของ PC
ผลลัพธ 

ตอบสนองปญหาพื้นที่

บริการประชาชนในความรับผิดชอบ อยางมีคุณคา ตอเนื่อง
บริการทุกอยางที่ทําใหสุขภาพดี

เปนสวนหนึ่งของชุมชน ชุมชนยอมรับ 
ประชาชนพึง่ตนเองได

กระบวนการ 
First contact 
available 
comprehensive
continuity 
Relationship ที่ดี 

ระบบภายใน

-เจาหนาที่มีความสุข 
-มีการเรียนรูพฒันาตอเนื่อง
-จนท.มีทักษะ



บทบาทของผูใหบริการปฐมภูมิ

1.Provider:  comprehensive holistic
2.Manager – management วิเคราะหประเมินสถานการณ

- facilitator
- co-ordinator

community member,  leader
3.Empowerment

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา เพิ่มทักษะ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน



OPD     PCU
ไมมี catchment
บุคคล

Passive
บริการไมเบ็ดเสร็จ มีหลายขั้นตอน
ทักษะเรื่องโรค 

มีประชาชนรับผิดชอบชัดเจน พอดี 
บุคคล ครอบครัว ชุมชน
เนน คน มากกวา โรค
มีความตอเนื่อง

การเขาถึง first contact
ใกลชิดประชาชน ชุมชน
Proactive & passive
การบริหารจัดการ เบ็ดเสร็จ คลองตัว
ปรึกษาไดทุกเรื่อง 
เพิ่มทกัษะเรื่องสงัคม ชุมชน บริหารจัดการกับชุมชน
ชุมชนมีสวนรวมไดมากกวา มีปฏสิมัพันธกันมากกวา

แนวคิด: สัมพันธภาพดี ตอเนื่อง องครวม ผสมผสาน

ระบบโอพีดี รพ. ทําใหเกิดบริการเปนองครวมไดยากกวาที่สอ.

แนวคิด ความเขาใจของคนที่มีสวนรวม รพ.มีคนมากกวา เขาใจรวมกันไดยากกวา
ประชากรที่เกี่ยวของที่รพ.กวางกวา



สถานการณบริการปฐมภูมิ

การขาดแคลนกําลังคนอยางมาก (ขาดขวัญกําลังใจ ความภมูิใจ)
ขาดการพัฒนาแนวคดิ ทักษะการทาํงานแบบใหม เชื่อมประสานและจดัการ
ความตองการบริการโรคซับซอน(เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและหลอด
เลือด ที่สูงขึ้น
การพึ่งตนเองประชาชนลดลง พึ่งระบบมากเกินไป
เทคโนโลยี กําลังเปลี่ยนมีบริการในชมุชนมากขึ้น
ระบบทีก่ําลังเปลี่ยน กระจายอํานาจ อปท.



ยุทธศาสตรสําคัญ

การผลติที่ใชฐานหนวยบริการ การมีสวนรวม
พัฒนาระบบฐานขอมลูกําลังคน สวนกลาง เพื่อการวางแผน
เครือขายเรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพเจาหนาทีแ่ละ อสม./ชุมชน
การสรางนโยบายกําลังคนในระดับพื้นที(่สอ. อปท.)/แผนกําลังคนในระดับ
พื้นที่

การเสริมสรางขวัญกําลังใจ

นวัตกรรมกําลงัคน การใชเทคโนโลยีในการทํางานแทนคน



เปาหมาย
กําลังคนแบบทางการในระบบปกต ิไดแกเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน พยาบาลเฉพาะทาง(เวชปฏิบัติ โรคเรื้อรัง 
สูงอายุ  เดก็ จติเวชชุมชน ผูพิการดอยโอกาส) แพทยเวช
ปฏิบัติทั่วไป/แพทยเวชศาสตรครอบครัว 

กําลังคนแบบไมเปนทางการ(จติอาสา, ทางเลือก) ผูดูแล(เด็ก 
สูงอายุ คนพิการ) ผูเยี่ยมบาน social worker แพทย
แผนไทย/ทางเลือก/พื้นบาน ผูจัดการกองทุนตาํบล 



กรอบอัตรากําลังหนวยบริการปฐมภูมิ

ตามประชากร 

แพทย ,พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลเทคนิค และ/หรือ เจา
พนักงานสาธารณสุขชุมชน,ทันตาภิบาล, เจาพนักงานเภสัช
กรรม ,นักกายภาพบําบัด,เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข/

ทั่วไป,เจาหนาที่ธุรการ 

10±

 คน

10,000±

พยาบาลเวชปฏิบัต,ิ เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน,

ทันตาภิบาล

5±

 คน

5,000 ±

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน,พยาบาลวิชาชีพ3 คนไมเกิน 3,000 คน

ประเภทบุคลากรจํานวน

บุคลากร

ขนาดหนวย

บริการตาม

จํานวนประชากร



กรอบกําลังคนแบบไมเปนทางการ

ตามสภาพปญหาและทุนทางสังคม

อาสาสมัครประจําหมูบาน(อสม.) 1คน ตอกลุมเปาหมาย 10-15 บาน

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ(แม&เดก็ ผูพิการผูดอยโอกาส โรคเรื้อรัง) 1คน 

ตอกลุมเปาหมาย 5 คน

แพทยแผนไทย/ทางเลือก/พื้นบาน 1คน ตอกลุมเปาหมาย 1 หมูบาน


