
สาธารณสุขชุมชนไทย

เริ่มจากการพึ่งตนเอง

ความเชื่อตางๆ ตามประสบการณชีวิต
ยาขอ  หมอวาน

กอนเที่ยง คุณหมอโกมาตร พูด

สุขภาพดีถวนหนา

ชาวสาธารณสุขจะนึกถึง สาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน จะนึกถึง อสม

M3_18.2/06



งานสาธารณสุขมูลฐานของไทย

ลอกเลยีนมาจากหมอเทาเปลาเมืองจีน

ใชไหม ? = คําตอบคือ ไมใช
เพราะเปนภูมิปญญาของคนไทยเราเอง

การ ลงแขก  เปนวัฒนธรรมไทยแตโบราณ

เราสามารถควบคุมโรคมาลาเรียได

เพราะเรามีอาสาสมัครมาลาเรียมาเมื่อ 50 ปที่แลว
ทั้งฉีดพน DDT และเจาะเลือดผูปวย



ประมาณป  2512 เราเขาใจในปญหาระบบสาธารณสุขมากขึ้น

การบรหิาร ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
เราแยกระหวางสงเสริมปองกันและรกัษาฟนฟูสภาพ

การบรกิาร เราจึงทําแบบแนวดิ่ง (Vertical program)

ก็ดูเหมาะสมดี  เพราะปญหามาก  เจาหนาที่นอย
ทีมปราบคุตทะราด (yaws) ทีมปลูกฝ (Small pox)

แตปญหาพื้นฐาน  ทองรวง  อหิวาตระบาด  เด็กขาดสารอาหาร
หญิงตั้งครรภ ตายเพราะการคลอด  และแรกเกิดตายกอนที่ควร



สวนกลาง

 จังหวัด
อาํเภอ

ตําบล

หมูบาน

รพศ/รพท

รพช

สอ/สผด

สาธารณสขุมูลฐาน

cus - cut 

pcu - cup 

ในชุมชน

Hospital care

Primary Care

Self  Care

ปจจุบัน

การรักษา

สุขาภิบาลและ

สิ่งแวดลอม

อนามัยแม

และเด็ก

กอน หลัง



 ผูเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพตางๆ

รพศ.

รพท.

รพช.

สอ.

Hospital care

Primary Care

Self  Care

กอนปฏิรปู (บัตรทอง) ปฏิรปู (มีบัตรทอง)



โครงการ  จัดตั้ง – อบรม  อาสาสมัคร  จึงเกิดขึ้น
เริ่มจาก อสม.กอน  แลวจึงมี ผสส.

คุณปา อสม.ขนัทอง  จาก อ.โนนไทยโคราช

ตองมา  Lecture  ที ่ศิริราช
ผูใหญพงษ  ตองตอนรับแขกที่หมูบาน

มีหมอมชาญชัย , หมอละเอียด , หมอระเดน
เปนผูอยูเบื้องหลังการถายทํา

ดังนั้น อสม. ก็(ไมใช) อมร สั่งมา



ที่เลามา  5 รูป (Slides) มันมีที่มาที่ไป

เรื่อง เกิดที่ เชียงใหม  อาจารยหมอมร เปนอนามัยจังหวัด
คุณหมอ ปรีชา  ดีสวัสดิ์  กลบัจาก USA ไปอยูโกสุม สารคาม

ถูกเรียกตัวใหมาอยูสารภี เชียงใหม
กอนหนานั้นมีโครงการวัดโบสถ พิษณุโลก
อาจารยหมอสมบูรณ  วัชโรทัย เปนผูนําทีม

แลวก็มโีครงการลําปาง  ตอจากโครงการสารภี
ชวงนั้นอเมริกา กําลังสงคนไปนอกโลก



ดูเหมือนวา ในเมืองไทย  สาธารณสุขมูลฐาน คอื อสม
อสม คอื  สาธารณสุขมูลฐาน

คุณหมอ ปรีชา  ดีสวัสดิ์  กลบัจาก USA ไปอยูโกสุม สารคาม
ซึ่งไมใช

แตหัวใจของสาธารณสุขมูลฐาน คือ ความรวมมือของชุมชน
Participation, Involvement etc. รวมคิด  รวมทํา ฯลฯ

การสาธารณสุขของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน
แมเราเปนชาวบานเราก็สามารถ  ดแูลสุขภาพของพวกเรากันเองได

อสม. – เจาหนาที่ สามัคคอีดุมการณ



ความเปนครูเปนศิษย

ทําใหระบบ  สสม. ของเรายั่งยืน
ประสบการณ  จากระบบการอบรมแพทยแผนไทย

ถาไมได มอบตัวศิษย จะไมไดสอบ
เพื่อใบประกอบวิชาชีพ

เราจึงใหหมออนามัย  หมอพยาบาล  ฯลฯ
อบรม อสม.

อสม. – เจาหนาที่ สามัคคอีดุมการณ



การฝกอบรมจึงทําเปนขั้นเปนตอน

มีกองฝกอบรมของกรมอนามัยเปนเจาของเรื่อง

มี อจ.หมออมร เปนผูอํานวยการโครงการ
อจ.หมอ ประพนธ ปยะรัตน เปนครูใหญ
อจ.หมอ อุทัย สุขสุด เปนผูจัดการ
ใชสวางคนิวาสเปนสถานที่ฝก

ไดครูฝกสวนกลางมา ๓๕ คน
หมอไพจิตร จากบานไผ จ.ขอนแกน เปนหัวหนา



ครูฝกสวนกลาง ๓๕ คน
แบงเปน ๕ ทีมๆละ ๗ คน
กระจายไป ฝกทั่วประเทศ
ใชเวลา ๓ ป คือ
พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๒

บรรจุโครงการ สสม. เขา
กลางแผนฯ ๔



ครูฝกสวนกลาง ๓๕ คน ตองชวยกัน
เขียนตํารากันเอง ๒ เรื่อง

เรื่องหนึ่ง คือ การสาธารณสุขมูลฐาน.

ในสวนของการพึ่งพาตนเอง

ซึ่งมีการศึกษาวิจัยมาแลว

อีกเรื่องหนึ่ง คือ วิธีเปนครู (วปค.)

ใชเวลา ๒ สัปดาห จึงเสร็จ
แลวเตรียมสรางเครือขาย



ครูฝกสวนกลางไปอบรมครู ก
ครู ก. (กอไก) เปนระดับ จังหวัดและอําเภอ
แลวครู ก. (กอไก) ไปอบรมครู ข. (ขอไข)

ครู ข. (ขอไข) เปนระดับตําบล
ครู ข. (ขอไข) ไปอบรม อสม / ผสส
ผสส ใชเวลา อบรม ๕ วัน
อสม ใชเวลา อบรม เพิ่มอีก ๑๐ วัน
รวมเปน ๑๕ วัน



แผนฯ ๔ เริ่มงาน แผนฯ ๕ สรางคุณภาพ

ผลงานออกมาดีมาก

จน Dr.Mahler. มาเยี่ยม เราบอยมาก.

ใหประเทศไทยใชงบประมาณ WHO โดยตรง

ใหพวกเราไปเปนผูเชี่ยวชาญสอนประเทศอื่น

อจ.หมออมร ไดรางวัล ซาซากาวา HEALTH PRICE

อจ.หมออุทัย ไปเปน CHAIRMAN ของ EXECUTIVE BOARD

ของ WHO ที่ GENEVA



ผลประโยชนที่ไดแกประชาชนมีมากมาย

เชน โรคทองรวงระบาดลดลงเพราะสุขาภิบาลดขีึ้น

ประชาชนมียาที่จําเปนใชในหมูบาน

การดูแล แมและเด็กดีขึ้นมาก

การใหวัคซีนดีขึ้นจนโรคคอตีบ ไอกรน หายไป

เด็กขาดสารอาหารลดลง

โดยเรามี กองทุนยา. กองทุนสุขาภิบาล

ศูนยโภชนาการเด็ก, ครัวกลาง เปนตน



ที่งาน สสม เรากาวหนาไปไดไกล เพราะ

งาน สสม. ไมใชมีเฉพาะเรื่อง ชุมชน เทานั้น

แตมีองคประกอบอื่นๆอีกที่สําคัญ คือ

ตอง มีความรวมมือระหวาง สาขาวิชาการ (จปฐ)

ตอง พัฒนา Technology ใหเหมาะกับชุมชน

ตอง ปรับระบบบริการให สนับสนุน สสม

สรุป วาเรามี 4 กลวิธี ของ สสม.



เรื่อง Technology ที่เหมาะสม

เราทํา ORS (ORT) วิจัยที่โคราช ฯลฯ

อจ.หมอ นภ สกุลพานิช อนามัยจังหวัดมหาสารคาม

วิจัยวา ประชาชนสามารถประเมินภาวะโภชนาการได

เรื่อง ความรวมมือระหวางสาขา เราทํา จปฐ. ทีโ่คราช

เรื่อง ปรับระบบบริหาร อจ.หมอ อุทัย สุดสุข

ทําเรื่อง พบส, ทศวรรษ พัฒนา สอ.

โครงการ “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ”



ป ๒๕๓๖ – ๓๗ เรารณรงค

หมูบานสุขภาพดีถวนหนา

อจ.หมอ นัดดา ทํา TCDV

อจ.หมอ อมร เอาเงิน WHO ๑๐,๐๐๐ บาท

ใหหมูบาน ตางๆ ทําเปนกองทุน

เปนที่มาของ ๓ ก.(สาม กอไก)

๑ ข  ๓ ส



ขอสรุป งานสุขภาพชุมชน

เปนเรื่องของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

เรานักวิชาการ เจาหนาที่ มีหนาที่

ใหกําลงัใจ, สนับสนุน, รับฟง

รวมกันสรางประชาคม , ประชาสังคม

จนบรรลุ เปาหมาย

“แมเราเปนชาวบาน เราก็สามารถสราง สุขภาวะของเรากันเองได”


