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RR22RR(RI(RI22R&D)R&D)(( ))

โรงพยาบาลตําบลโรงพยาบาลตําบล

นโยบายสาธารณสขนโยบายสาธารณสุข

โรงพยาบาลสงเสริมสขภาพตําบลโรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพตาบล



การพัฒนาสาธารณสขมมมองใหมการพัฒนาสาธารณสขมมมองใหมการพฒนาสาธารณสุขมุมมองใหมการพฒนาสาธารณสุขมุมมองใหม
หงายกะลามะพราว หงายกะลามะพราว 
บนสุด พลิกสูฐานบนสุด พลิกสูฐาน
33--2 2 care        care        1 1 carecare



หนางานหนางานหนางานหนางาน
f )f )ความจริงความจริง((fact)fact)

 l)l)จุดมุงหมายจุดมุงหมาย((goal)goal)
โ โ  t it )t it )หาโอกาส หนางานหาโอกาส หนางาน((opportunity)opportunity)
ื ํ  ี่   ื ํ  ี่   (dare to(dare toลงมือทํา กลาเสียงอยางสรางสรรคลงมือทํา กลาเสียงอยางสรางสรรค(dare to (dare to 

fail)fail)fail)fail)



เปาหมายการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ((Dual TractDual Tract))เปาหมายการพฒนา เปาหมายการพฒนา ((Dual TractDual Tract))
ทุติยภูมิทุติยภูมิ                 ปฐมภูมิปฐมภูมิLevel

No OPD Walk In No OPD Walk In ((5 5 โรคโรค==  
URI DM HT  Psycho  URI DM HT  Psycho  

โรงพยาบาลตาํบลคณุภาพ โรงพยาบาลตาํบลคณุภาพ 
((ใกลบานใกลบาน--ใกลใจใกลใจ))URI,DM,HT, Psycho, URI,DM,HT, Psycho, 

MuscleMuscle))
(( ))
เวชศาสตรครอบครัว     เวชศาสตรครอบครัว     
((ใ ใ  ใใ ))Specialists Specialists ((ในบานในบาน--กลางดวงใจกลางดวงใจ))
HomeHome WardWard,home visit,,home visit,Referal Referal SystemSystem , ,, ,

          home health care,PHPhome health care,PHP



โครงสรางการบริหารจัดการโครงสรางการบริหารจัดการ((unityunity))

โรงพยาบาล สสอ.กก.คปสอ.

อนุ.กก.คปสอ.
ั ั ั

คลังยาเวชภัณฑ กก.นิเทศ บังคับบัญชา

พยาบาลวิชาชีพ

ั ํ ั
รพ.ตาํบล 
31แหงั ั

กองทุน
นักกายภาพบําบดั

ทันตกรรมเคลื่อนที่

31แหง
(Functional)

สนับสนุนทรัพยากร สขุภาพ
รพต.

สารสนเทศดูแลตอเนื่อง
ทนตกรรมเคลอนท

ระบบIT ทางไกลผานดาวเทียม

รพต.

การจัดการขยะติดเชื้อ



ความจริงในเครือขายหลมสักความจริงในเครือขายหลมสักความจรงในเครอขายหลมสกความจรงในเครอขายหลมสก
11 33 ่่ 11ปชก ปชก 11..33  หมืนคนในเขตเทศบาล หมืนคนในเขตเทศบาล 11..44แสนคนในตาํบลแสนคนในตาํบล

ปป25452545    รพหลมสัก รพหลมสัก 500500--700700ครั้งครั้ง//วัน สอ เปนวัน สอ เปนปป25452545    รพหลมสก รพหลมสก 500500--700700ครงครง//วน สอ เปนวน สอ เปน
ทางผานทางผาน
ปป25492549--5252  รพ หลมสัก รพ หลมสัก 200200ครั้งครั้ง//วัน วัน ((22  care)care)

5050 ั้ั้ // ัั **3131  11 ))รพต รพต 5050ครังครัง//วันวัน**3131แหงแหง((1 1 care)care)
เกดิสมดลยของผใหและรับบริการเกดิสมดลยของผใหและรับบริการเกดสมดลุยของผูใหและรบบรการเกดสมดลุยของผูใหและรบบรการ



การมีสวนรวมการมีสวนรวม
ป

ประชาคม ประชาคม DADDAD
D D tD D t

  33  เหลีย่มเหลีย่ม
้้

ประชาชน D=DataD=Data
A=AnnounceA=Announce

เขยื้อนภเูขาเขยื้อนภเูขา
(2บาทรวมลงขัน)

D=DecisionD=Decision
(2บาทรวมลงขน)

กองทนกองทุน
สขุภาพ

ยาและ 
ั 

รพต. 

    งบประมาณ       เวชภัณฑ

ภาครัฐ(Unity) อบต.ผูนํา



77  ป สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเครือขายหลมสักป สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเครือขายหลมสักูู
ชุมชน ปชช

มุงมั่น

2 บาทรวมลงขัน งบประมาณ

ประชาคม (dad)

สาธารณสุข อบต ผูนํา สาธารณสุข all นโยบาย รัฐ

( )

ุ
2545 2552



จํานวนผูรับบริการจํานวนผูรับบริการ PCU PCU เปรียบเทียบ รพเปรียบเทียบ รพ..หลมสกัหลมสกั
ปพปพ..ศศ. . 25412541--  พพ..ศศ. . 252551 51 

้
272,543

258,947300,000 ครั้ง

185,018
217,695

272,543

237,049
200,000

250,000

85 36485 497
118,059

168,762
185,018

117 398100,000

150,000

85,36485,497117,398110,077

0

50,000

100,000

0
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ส (31  )  สั

ป
สอ.(31 แหง) รพ.หลมสก



 ป ั ิ ใ ป  ป     ป ั ิ ใ ป  ป    150150 ชวยประหยดเงนในกระเปา ปละอยางนอย ชวยประหยดเงนในกระเปา ปละอยางนอย 150150ลานลาน
บาทบาท//ปปบาทบาท//ปป

((22**250250,,000000**300300*=*=150150,,000000,,0000(( 5050,,000000 300300 5050,,000000,,0000
00))

      รพต รพต 5050ครั้งครั้ง//วัน วัน **99,,000000  รพตรพต**300300บาท บาท 
**365365วันวัน==4949,,275275ลานบาทลานบาท



การรักษา  การฟนฟู ปชช เดินเขาหา         การรักษา  การฟนฟู ปชช เดินเขาหา         ((33  
ื่ื่หมนืคนหมนืคน))
ป ั  ิ ป  ี่ ป ั  ิ ป  ี่ การปองกัน สงเสริม ปชช อยูทีบาน การปองกัน สงเสริม ปชช อยูทีบาน 

((11 6363แสนคนแสนคน))((11..6363แสนคนแสนคน))
รพอ เกง การรักษา ฟนฟรพอ เกง การรักษา ฟนฟรพอ เกง การรกษา ฟนฟูรพอ เกง การรกษา ฟนฟู

    ป ั   ิ    ป ั   ิสสอ รพต เกง การปองกน สงเสรมสสอ รพต เกง การปองกน สงเสรม



ขาดคนขาดคนขาดคนขาดคน

แพทย แพทย no okno ok
พยาบาล  พยาบาล  okok  จากรพอจากรพอ//  พื้นที่สงคนไปเรียนตามโควตาพื้นที่สงคนไปเรียนตามโควตา
พิเศษพิเศษ

ื ี ื ี จนท สธ แบบมอือาชีพดานสธจนท สธ แบบมอือาชีพดานสธ
ธรการ  จางคนทองถิ่นธรการ  จางคนทองถิ่นธุรการ  จางคนทองถนธุรการ  จางคนทองถน



            เครื่องมือครภัณทเครื่องมือครภัณท//เวชภัณทเวชภัณท            เครองมอคุรุภณทเครองมอคุรุภณท//เวชภณทเวชภณท
่่cupcupสนับสนุนเต็มทีอ่ยางมีวิสัยทัศนสนับสนุนเต็มทีอ่ยางมีวิสัยทัศน

U it tU it t 500500 6060Unit cost Unit cost   รพอ รพอ 500500บาท รพต บาท รพต 6060--
9090บาทบาท9090บาทบาท



ิ ั ั ิ ั ั บรหารจดการยาและเวชภณฑบรหารจดการยาและเวชภณฑ

้้จัดตังคลังยาจัดตังคลังยา
สงขอมลการเบิกทาง สงขอมลการเบิกทาง สงขอมูลการเบกทาง สงขอมูลการเบกทาง 
ITIT
บริหารยาและนิเทศบริหารยาและนิเทศ
งานโดยเภสัชกรงานโดยเภสัชกรงานโดยเภสชกรงานโดยเภสชกร



รถเคลื่อนทีน่าํยาไปสงยงัตาํบลตางๆ ทกแหงรถเคลื่อนทีน่าํยาไปสงยงัตาํบลตางๆ ทกแหงรถเคลอนทนายาไปสงยงตาบลตางๆ ทุกแหงรถเคลอนทนายาไปสงยงตาบลตางๆ ทุกแหง

นําขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลตําบล
กลับมาจางบําบัด





                                    งานฟนฟงานฟนฟ                                    งานฟนฟูงานฟนฟู
กายภาพบําบดั  กายภาพบําบดั  

ํํ                                              รพ อําเภอรพ อําเภอ              

รพต

ธนาคารกายภาพบําบดั



กายภาพบําบัดในโรงพยาบาลตาํบลกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลตาํบล

จัดบริการเหนอืความคาดหมายในตําบล (Faith & Trust)



นักกายภาพออกตรวจและบริการในโรงพยาบาลตําบลนักกายภาพออกตรวจและบริการในโรงพยาบาลตําบล



 ิ ี่   ไ  ใ   ิ ี่   ไ  ใ   ็ ํ ็ ํผูพการทอยูหางไกล แมใกล รพตผูพการทอยูหางไกล แมใกล รพต..แตกลาบากแตกลาบาก



ื่ ั  ัื่ ั  ัธนาคารกายภาพเพืออัมพฤกษอัมพาตธนาคารกายภาพเพืออัมพฤกษอัมพาต



3-4 เดือน ใน homeward





การคืนชีวิต   ใหผูปวย
การคืนความสข   ใหครอบครัว ุ
การคืนคนคุณภาพ   ใหสังคม
การคืนทรพัยากร   ใหประเทศการคนทรพยากร   ใหประเทศ



telemedicinetelemedicinetelemedicinetelemedicine
่่ f i h& h )f i h& h )เชือม ศรัทธาและไววางใจเชือม ศรัทธาและไววางใจ((faith&thrust)faith&thrust)  ทีมทีม

สขภาพรพตสขภาพรพตสุขภาพรพตสุขภาพรพต
การรักษาฟนฟ เปรียบเสมอืนหองหนึ่งของรพอ สามารถการรักษาฟนฟ เปรียบเสมอืนหองหนึ่งของรพอ สามารถการรกษาฟนฟู เปรยบเสมอนหองหนงของรพอ สามารถการรกษาฟนฟู เปรยบเสมอนหองหนงของรพอ สามารถ
consultconsultผูเชี่ยวชาญกวาไดผูเชี่ยวชาญกวาได
รองรับการสงตออยางมีประสทิธิภาพรองรับการสงตออยางมีประสทิธิภาพ((green green 
channel)channel)channel)channel)







การใชประโยชนจากระบบทางไกลการใชประโยชนจากระบบทางไกลการใชประโยชนจากระบบทางไกลการใชประโยชนจากระบบทางไกล

ใชปรึกษารักษาทางไกลใชปรึกษารักษาทางไกลใชปรกษารกษาทางไกลใชปรกษารกษาทางไกล
ใชสงขอมูลผูปวยมาขอรับเลขใบ ใชสงขอมูลผูปวยมาขอรับเลขใบ refer refer ผูปวยไมตองมาผูปวยไมตองมาู ูู ู ูู
โรงพยาบาลรอที่ตาํบล ลดเวลาและคาใชจายโรงพยาบาลรอที่ตาํบล ลดเวลาและคาใชจาย
ใชสงขอมลผปวยกลับจากโรงพยาบาลเพื่อดแลตอเนื่องที่ใชสงขอมลผปวยกลับจากโรงพยาบาลเพื่อดแลตอเนื่องที่ใชสงขอมูลผูปวยกลบจากโรงพยาบาลเพอดแูลตอเนองทใชสงขอมูลผูปวยกลบจากโรงพยาบาลเพอดแูลตอเนองท
บานบาน
ใชเปนชองทางการสื่อสาร สงขาวระหวางหนวยภายใน รพใชเปนชองทางการสื่อสาร สงขาวระหวางหนวยภายใน รพ..
และ รพตและ รพต. . และหนวยระหวางรพตและหนวยระหวางรพต..เอง ทั้งดานบริหาร เอง ทั้งดานบริหาร และ รพตและ รพต. . และหนวยระหวางรพตและหนวยระหวางรพต..เอง ทงดานบรหาร เอง ทงดานบรหาร 
บริการและวิชาการบริการและวิชาการ



การรักษาปรึกษาทางไกลผานดาวเทียมและADSL
ครอบคลุม 31 แหง

Programe skype ชัดทั้งภาพและเสียง



ชองทางดวนพิเศษ ชองทางดวนพิเศษ ((Green channelGreen channel))ชองทางดวนพเศษ ชองทางดวนพเศษ ((Green channelGreen channel))



ยกเครื่อง ยกเครื่อง 2200 Care…Care…สู สู No OPD walk InNo OPD walk In

รอยละ รอยละ 6060  มาจาก การนัดตรวจมาจาก การนัดตรวจ
• จํากัดโควตาตอวัน

ั ิ  ( lli )
รอยละ รอยละ 2020  มาจากชองทางดวนพิเศษมาจากชองทางดวนพิเศษ
   ั่ ไ  ั่ ไ

• นดคว (calling)
• ประกันเวลาการรอตรวจ

รอยละ รอยละ 2020  มาจาก ผูปวยทัวไปมามาจาก ผูปวยทัวไปมา
ตรวจตรวจ

• ลดเวลารอ Lab

ทราบและยอมรบั  : สื่อสาธารณะ ประชาคมทราบและยอมรบ  : สอสาธารณะ ประชาคม





  ิ  ิ     ิ  ิ   ชองทางดวนพิเศษ และการติดตอ ชองทางดวนพิเศษ และการติดตอ Skype ProgramSkype Program

ผูปวยผานจุดบริการ 10,602 ครั้ง (ต.ค.-ส.ค.51)



่่จุดทีต่ดิตอแมขายไดโดยตรงจุดทีต่ดิตอแมขายไดโดยตรง

• การจัดกระบวนการ One Stop service (Visit)p ( )

กายภาพบําบัด ทันตกรรมสงเสริมสขภาพ แพทยแผนไทยกายภาพบาบด ทนตกรรมสงเสรมสุขภาพ แพทยแผนไทย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน สุขาภิบาลคลินิกพิเศษ จิตเวช



เดือน มีเดือน มี คค 25525522  เดอน มเดอน ม..ค ค 25525522
ผปวยผปวย OPDOPD เฉลี่ยเฉลี่ย 165165คนคน    ผปูวย ผปูวย OPD OPD เฉลย  เฉลย  165165คน คน 

/ / วันวัน
ผูปวย ผูปวย F/U F/U 100 100 รายตอวัน  รายตอวัน  6060..66 %%ูู
ผูปวย ผูปวย green channel  green channel  54 54 รายตอวัน รายตอวัน 3232..77%%
ผปวยผปวย Walk INWalk IN 1111 รายตอวันรายตอวัน 66 66%%ผูปวย ผูปวย Walk IN Walk IN 11 11 รายตอวน  รายตอวน  66..66%%

ต.ค 4:32ชม/คน   มี.ค 3.14ชม/คน





REFERRAL SYSTEMREFERRAL SYSTEMREFERRAL SYSTEMREFERRAL SYSTEM

Telemedicine&mobile phoneTelemedicine&mobile phone
ltlt 2424 hhconsult consult 24 24 hrshrs

รพอ รพอ ALSALSรพอ รพอ ALSALS
มลนิธิ มลนิธิ BLS BLS แบงเขตแบงเขตzonningzonningชัดเจนชัดเจนู  ู  SS o go g
อบต อบต FRFR



ลดทุกข...การเจ็บปวยประชาชน
นอกเวลาราชการดวยระบบ
EMS ั ํEMS ระดบัตําบล

  ระบบการสงตอชุมชนระบบการสงตอชุมชน
(รวมการใชทรัพยากรรวม อาศัยภาคปชช)

EMS ระดับตาํบล

เติมเต็มชวงนอก
เวลาราชการ







            งานสาธรณสข ปจจบัน สอนาคตงานสาธรณสข ปจจบัน สอนาคต            งานสาธรณสุข ปจจบุน สูอนาคตงานสาธรณสุข ปจจบุน สูอนาคต
เนนเชิงรุก  สรางนําซอมเนนเชิงรุก  สรางนําซอม

  สรางสรางspecspec  ใหม ทีมสุขภาพ รสตใหม ทีมสุขภาพ รสต
FMFM ป   ิ  ั ืป   ิ  ั ืFMFMเปนเขมมุงทิศ สรางศรัทธา จากเหนือความเปนเขมมุงทิศ สรางศรัทธา จากเหนือความ
คาดหมายคาดหมาย
Taget group Taget group อยูที่บาน อยูที่บาน ((11..63 63 แสนคนแสนคน))
ไมใชงานของ สธ ผูเดยีว ทุกภาคสวนมสีวนรวมไมใชงานของ สธ ผูเดยีว ทุกภาคสวนมสีวนรวม



ใ   ใ    ิ  ิ  สส..ธ แนวใหม ตองเกงธ แนวใหม ตองเกง((เสริมความรูหนางานเสริมความรูหนางาน))
                systemic thinking(lateral)systemic thinking(lateral)                systemic thinking(lateral)systemic thinking(lateral)

communicationcommunication
epidemolodyepidemolody
behavior sciencebehavior sciencebehavior sciencebehavior science
ประชาคมประชาคม



อบต ผูนํา ชุมชนุ  กิจเขากิจเราอบต ผูนํา ชุมชนุ  กิจเขากิจเรา
11//1010 1515 อสม อสม 11//1010--1515บานบาน

การสื่อสาร การสื่อสาร การสอสาร การสอสาร 
                        วิทยุชมุชน สือ่สาธารณะ หอกระจายขาววิทยุชมุชน สือ่สาธารณะ หอกระจายขาวุ ุุ ุ

Marketing conceptsMarketing concepts



ิ ื่ ใ ิวิทยุชุมชน : สือสาธารณในภูมิภาค



่่สอืสาธารณะ บอมสจากสวนกลางสอืสาธารณะ บอมสจากสวนกลาง
สวนภูมิภาคตอกย้าํงายขึน้สวนภูมิภาคตอกย้าํงายขึน้
เลนใหไดเนื้อหนัง เลนใหไดเนื้อหนัง must bemust be  ในแตในแต
ละละ life cycleslife cyclesyy



เรียนรู best practise จากมูลนิธไิมสูบบุหรี่ จริงจัง ตอเนื่อง กฎหมายมาชวย



                            พฤติกรรมการลางมือพฤติกรรมการลางมือ

โอกาส ไขหวัดH1N1 ปชช โดยเฉพาะเด็กในโรงเรียน  



80-90cm

Biggest  looser

ไ ไ 

gg

คนไทยไรพุง
ทําคนเดียวก็ยาก แตเมื่อเปนกระแสก็งายขึ้น ไมใชเรื่องของสธอยางเดียวแตเปนเรือ่ง ทุกภาคสวน



คนเดน คนดี ดังในชุมชนเปนpublic figure 
Social rewards







สุขภาพจติ แกไขได
เครือขายบรกิารสุขภาพจติชุมชน
ครอบคลุมกลุมครอบคลุมกลุม
ครูในดวงใจครูในดวงใจ

ี ี ศิราณีหมูบานศิราณีหมูบาน
ไมมีโซตรวนและผปวยโรคจติเรรอนไมมีโซตรวนและผปวยโรคจติเรรอนไมมโซตรวนและผูปวยโรคจตเรรอนไมมโซตรวนและผูปวยโรคจตเรรอน
การรักษาการรักษา//รับยาตอเนื่องโดยผูดูแลและเครือขายรับยาตอเนื่องโดยผูดูแลและเครือขายู ูู ู
มียารกัษาและพยาบาลผานอบรมดแูลที่โรงพยาบาลตาํบลมียารกัษาและพยาบาลผานอบรมดแูลที่โรงพยาบาลตาํบล



แนวคิดการขาดแคลนแพทยจิตเวชแนวคิดการขาดแคลนแพทยจิตเวช......
พยาบาลและระบบการปรึกษาคือคาํตอบพยาบาลและระบบการปรึกษาคือคาํตอบ....สําหรบัชุมชนสําหรบัชุมชน



รางวัลการดําเนินงานสขภาพจิตดีเดน ๒๕๔๘รางวลการดาเนนงานสุขภาพจตดเดน ๒๕๔๘


