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้ปญหาซ้ําซากญ

ประชาชนไมพึ่งตนเองปร ชาชนไมพงตนเอง
ระบบบริการแยกสวนระบบบรการแยกสวน
เขาถึงบริการไมเต็มรอยเขาถงบรการไมเตมรอย



สาเหตุหลักุ

กระแสระบบทนนิยมกร แสร บบทุนนยม
เนนรักษามากกวาปองกันเนนรกษามากกวาปองกน
ISSUE BASEISSUE BASE



Primary carey
กอน UCกอน UC

กระแส PHC ระดับโลกกระแส PHC ระดบโลก
ระบบ สสม ประเทศไทยระบบ สสม ประเทศไทย



Primary carey
หลัง UCหลง UC

งปม คิดตามประชากรงปม.คดตามประชากร
ขอขัดแยง ๒ กระแสขอขดแยง ๒ กระแส             



กระแสหลัก

มององคาพยพเดิมผุกรอนุ
กระบวนการเงินนํางาน
ขาดทกัษะบูรณาการ
เคลื่อนเร็วขาดสวนรวม



กระแสรอง

ขาดเงิน ดิ้นรนเพื่อรอดขาดเงน ดนรนเพอรอด
ขาดบคคลากรรนแรงขาดบุคคลากรรุนแรง
ปรับตัวไมทันการเปลี่ยนปรบตวไมทนการเปลยน
เผชิญหนารองหาของเกาเผชญหนารองหาของเกา



้ปญหาใหญซ้ําซากญ ญ

เงินไมพอ
คนไมมี
ดอยการเขาถึงบริการ
หมอและคนไขทะเลาะกัน



CHALLANGE

ปฐมภมิ     ปฐมภมู
ตองมากอน          ตองมากอน



่ ่ ่เปลี่ยนชือ่ เปลี่ยนปาย

สุขศาลา
สถานีอนามัย
ศูนยสุขภาพชุมชน
รพสต.



หมอครอบครัว
ประจําตัวทุกครัวเรือน



ื ใหมอคือใคร

   มีความรูดานสุขภาพ

  ่                มีความกระตือรือรนชวยเหลือผูอืน

ี ิ ี        มีความพยายามทุกวิถีทาง

        มีความอดทนประสานงาน        มความอดทนประสานงาน

  รอคอยการคืนสภาพ
www.themegallery.com

  รอคอยการคนสภาพ

   



๑ แพทย ๑ ตําบล.หรือ.๑ แพทย ๑ ที่ปรกึษา
ื   ัเครือขายแพทยเฉพาะทางสนับสนนุ

0895717284

หัวหนาหัวหนา
ไกไก ออออ

พี่อิ๋วพี่อิ๋วตุมตุม0812630223 0850113898
081 5485541081 5485541

แนนกแนนก

13

มยุรีมยุรี วรรณวรรณ0872506578 0847433211 13



มี มี ๕ ๕ ทักษะทักษะ
เสือเสือ เสือเสือ

่่

เสือเสือ เสือเสือ เสือเสือ

14

ระบาดวิทยาระบาดวิทยา    เวชปฎิบัติเวชปฎิบัติ ใหคําปรกึษาใหคําปรกึษา ยุทธศาสตรยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน



จัดตั้งจัดตั้ง ๔๔ ศนยสขภาพใน รพศนยสขภาพใน รพ สตสตจัดตั้งจัดตั้ง ๔๔ ศนยสขภาพใน รพศนยสขภาพใน รพ สตสตจดตง จดตง ๔ ๔ ศนูยสขุภาพใน รพศนูยสขุภาพใน รพ..สตสต..
เด็กเด็ก....สตรีสตรี....ผูสูงอายุผูสูงอายุ....ผูพิการผูพิการ

จดตง จดตง ๔ ๔ ศนูยสขุภาพใน รพศนูยสขุภาพใน รพ..สตสต..
เด็กเด็ก....สตรีสตรี....ผูสูงอายุผูสูงอายุ....ผูพิการผูพิการ

นักสขุภาพครอบครัวนักสขุภาพครอบครัวนักสขุภาพครอบครัวนักสขุภาพครอบครัวุุ
รับผิดชอบประชาชนชัดเจนรับผิดชอบประชาชนชัดเจน

11 :: 12501250

ุุ
รับผิดชอบประชาชนชัดเจนรับผิดชอบประชาชนชัดเจน

11 :: 125012501 1 : : 125012501 1 : : 12501250

        ๑ ๑ แพทย  แพทย  ๑  ๑  รพรพ..สตสต..
หรือหรือ ๑๑ ที่ปรึกษาที่ปรึกษา ๑๑ รพรพ สตสต
        ๑ ๑ แพทย  แพทย  ๑  ๑  รพรพ..สตสต..
หรือหรือ ๑๑ ที่ปรึกษาที่ปรึกษา ๑๑ รพรพ สตสต

15

หรอ หรอ ๑ ๑ ทปรกษา ทปรกษา ๑ ๑ รพรพ..สตสต..
    ““ประชาชน มีญาติเปนหมอประชาชน มีญาติเปนหมอ””

หรอ หรอ ๑ ๑ ทปรกษา ทปรกษา ๑ ๑ รพรพ..สตสต..
    ““ประชาชน มีญาติเปนหมอประชาชน มีญาติเปนหมอ””



    พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
          ““รพรพ..สตสต..คุณภาพคุณภาพ””

๑๑,,๐๐๐๐๐๐ แหงแหง

      สรางและพัฒนา
 ืศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง

“๒๒๖ แหง”        ๒๒๖ แหง



การเชื่อมโยงเครือขายปฐมภูมิ (แพทย นสค. และ อสม.)
ครอบครัว/
ประชาชน1
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การดูแลสุขภาพประชาชน

ของนกัสขภาพครอบครัวของนกสุขภาพครอบครว

C:เด็ก A:ตั้งครรภ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผูสูงอายุ



พื้นที่รับผดิชอบของ นสค.    DM
HT   HT

ผูสูงอายุ
    เด็ก 0-5 ป
   หญิงตั้งครรภญ

    พิการ         



ภาระกิจแพทยทีป่รึกษาภาระกจแพทยทปรกษา
(หมอ FAM MED)(หมอ FAM.MED)

เปนที่ปรึกษา นสค ถาวร 1 : 12
พื้นที่รับผดิชอบชัดเจน 1 : 10000

อาสาดูแลตอยอดครบวงจร
ดแล นสค และประชาชนตอเนื่องดูแล นสค และประชาชนตอเนอง
เปนครูและคําตอบสุดทายเรื่องสขุภาพู ุ ุ



ใครคือใครคอ
แพทยทีป่รึกษา 1000 คนแพทยทปรกษา 1000 คน

แพทย FAM.MED FULL TRAIN
แพทย FAM MED อวแพทย FAM.MED อว.
แพทย FAM.MED INSERVICE T
แพทย PRACTICAL FM อบรม 1 ป

่ ่แพทยอื่นที่สนใจ(มอีารมณปฐมภูมิ)



คงมีความหวังคงมความหวง
สวัสดีครับ


