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รัฐบาลภายใต้การน�าของ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีนโยบายเน้นหนักที่จะมุ่งเน้นประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มี
ศกัยภาพ สามารถท�างานได้อย่างมีความสุข มคีวามภาคภมูใิจ ปฏิบตังิานอย่าง
มีเกียรติและศักดิ์ศรี ในการนี้ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะน�านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและมี
ความยัง่ยนื ดงันัน้ จงึก�ำหนดให้กระทรวงสำธำรณสขุจัดท�ำโครงกำรกำรดแูลและ
พฒันำสขุภำพเป็นของขวญัปีใหม่ 2558 ให้กบัประชำชนทกุกลุม่วยั ทกุครวัเรอืน 
ทุกพื้นที่ทั่วไทย อำทิเช่น โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะส�ำหรับผู้สูงอำยุและผู้ที่อยู่
ในภำวะพ่ึงพิง รวมทัง้ผูป่้วยในระยะสดุท้ำยของชวีติ โดยกำรคัดกรองจ�ำแนกกลุ่ม
ผู้สูงอำยุตำมภำวะพึ่งพิงและประเมินควำมจ�ำเป็นด้ำนกำรสนับสนุนบริกำรและ
กำรจัดบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมโดยมีนักบริบำลสุขภำพ (Care giver) และ 
ผู้จัดกำรสุขภำพ (Case Manager) อย่ำงพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอำยุและผู้อยู่
ในระยะพึง่พงิดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ จำกท่ีกล่ำวมำจะเหน็ได้ว่ำควำมสำมำรถ
ในกำรจัดบริกำรสุขภำพได้อย่ำงทั่วถึงถึงรำยครัวเรือนเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 
ดังนั้น จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนในกำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบ
บริกำรปฐมภูมิ เพ่ือจะท�ำให้ทุกคนทุกครอบครัวบนแผ่นดินไทยสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ ควำมครอบคลุม สำมำรถเข้ำถึงได้ 
อย่ำงเป็นธรรม โดยมกีำรจัดสรรและใช้ทรัพยำกรสุขภำพร่วมกนัอย่ำงมปีระสิทธภิำพ 
ซึ่งจะท�ำให้เกิดระบบสุขภำพที่สำมำรถตอบสนองปัญหำสุขภำพได้อย่ำงรวดเร็ว 
มีประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น ของขวัญปีใหม่
ชิ้นส�ำคัญ คือ กำรส่งมอบ “ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)” เพื่อ
ให้ไปบรกิำรดแูลสุขภำพของประชำชนทุกครัวเรอืนทัว่ไทยท้ังในเขตเมอืงและชนบท 

ค�านิยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน)

ทีมหมอครอบครัว           ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว6



โดยมีบุคลำกรทำงด้ำนสุขภำพในระดับต่ำงๆท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด โดยจะมีบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำน
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) เป็นเจ้ำของครอบครัว ท�ำหน้ำที่ 
ให้บริกำรสุขภำพ ให้ค�ำปรึกษำ ประสำนกำรเยี่ยมให้บริกำรสุขภำพที่บ้ำนและ
ประสำนกำรส่งต่อไปยังโรงพยำบำล โดยมีแพทย์ที่โรงพยำบำลชุมชน (รพช.) 
หรือ โรงพยำบำลศูนย์ (รพศ.) โรงพยำบำลทั่วไป (รพท.) เป็นที่ปรึกษำ ซึ่งจะ
มีทีมงำนดูแลสุขภำพของ รพช. รพศ. และ รพท. เข้ำมำร่วมกันท�ำงำนเพื่อให้
เกิดกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ รวมถึงทีมงำนระดับชุมชน เช่น นักบริบำล
ชุมชน อสม. อปท. เป็นต้น เข้ำมำร่วมกันในกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัว ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรท�ำงำนแบบใหม่นี้ไม่ได้มุ่งเพียงเรื่องกำรพัฒนำ
คณุภำพกำรรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ แต่มุง่ส่งเสรมิให้เกิดกำรดแูลสขุภำพให้ครอบคลมุ
ในทุกมิต ิแบบองค์รวม โดยควำมร่วมมือร่วมใจของทุกคนเพื่อกำรดูแลประชำชน
ในครอบครัวที่ตนเองรับผิดชอบ

ในนำมของกระทรวงสำธำรณสขุ จงึหวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ “ทมีหมอครอบครวั”  
จะเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นส�ำคัญที่จะสำมำรถสร้ำงควำมสุขให้แก่ประชำชน ที่จะมี
ทีมสุขภำพไปดูแลอย่ำงใกล้ชิด เสมือนเพื่อนหรือญำติสนิทของครอบครัว และ
สร้ำงควำมสขุและควำมภำคภูมใิจให้กบับคุลำกรสขุภำพทกุคนทีจ่ะร่วมกนัด�ำเนนิ
กำรเพื่อให้ประชำชนและครอบครัว เกิดควำมเชื่อมั่น ไว้ใจ และศรัทธำ ในกำร
ให้บริกำรของบุคลำกรสุขภำพ รวมถึงเกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี และควำมไว้ใจ
ซึง่กนัและกนัในกำรท�ำงำนเป็นทมี แบบพีก่บัน้อง ครกูบัศิษย์ ของบุคลำกรสขุภำพ 
ซึง่กระผมหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำทกุคนบนผนืแผ่นดนิไทยจะก้ำวไปพร้อมกนั สร้ำงสรรค์
ให้เกิดสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 

โดยคูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นแนวทางในการท�างานของบุคลากรสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง
น�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของตนเองต่อไป
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ค�านิยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ชั้นสูงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
แต่มีค่าใช้จ่ายทีค่่อนข้างสงู ไม่สามารถท�าให้ชมุชนเข้าถงึบรกิารสขุภาพได้อย่าง
ครอบคลุมและเป็นธรรม ระบบบริกำรสุขภำพท่ีส�ำคัญและจ�ำเป็นซึ่งสำมำรถท่ี
จะท�ำให้ประชำชนเข้ำถงึบริกำรสขุภำพดงักล่ำวข้ำงต้น เป็นระบบทีจ่ะต้องสำมำรถ
ให้บริกำรสุขภำพได้ครบถ้วนในทุกมิติ อันประกอบด้วย กำรรักษำพยำบำล  
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค และกำรฟื้นฟูสภำพ ตลอดจนกำรคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคนัน้  กค็อืระบบบรกิำรปฐมภมู ิซึง่มคีวำมใกล้ชดิกับประชำชนและชมุชน
มำกที่สุด โดยมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภำพ
ชมุชนเมอืง(ศสม.) เป็นผูร้บัผดิชอบจัดบรกิำรสขุภำพ โดยมุง่หวงัทีจ่ะให้ประชำชน
และครอบครัวสำมำรถเข้ำถึงบรกิำรสุขภำพได้อย่ำงสะดวก  ได้รบักำรดแูลสขุภำพ
ที่มีคุณภำพ มีควำมต่อเนื่องในลักษณะองค์รวม มีกำรบูรณำกำรและสร้ำงควำม
เชื่อมโยงช่วยเหลือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ ซึ่งในปัจจุบันมีรำกฐำน
กำรท�ำงำนในรูปแบบทีเ่รยีกว่ำระบบสขุภำพระดบัอ�ำเภอ (District Health System: 
DHS) ซึง่มีเป้ำหมำยทีส่�ำคัญร่วมกนัอนัหนึง่คือกำรท�ำให้เกดิระบบบรกิำรปฐมภมูิ
ที่เข้มแข็ง 
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ปัจจยัควำมส�ำเรจ็ท่ีส�ำคัญอย่ำงยิง่ยวดของกำรท�ำให้เกดิระบบบรกิำรปฐมภมูทิี่
มกีำรพฒันำต่อยอดและเกิดควำมย่ังยืนภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนในรปูแบบของระบบ
สุขภำพระดับอ�ำเภอก็คือกำรมี “ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)” 
ที่จะร่วมขับเคลื่อนบริกำรปฐมภูมิที่มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพไปสู่ประชำชน
ทุกกลุ่มวัย ทุกครอบครัว และทุกชุมชน ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจของทุกภำคส่วน 
และนบัว่ำเป็นกำรปฏริปูกำรดแูลสขุภำพในรปูแบบใหม่ทีเ่ป็นกำรต่อยอดเพิม่เตมิ
จำกฐำนกำรท�ำงำนเดิมของระบบบริกำรสุขภำพของไทย โดยมีสุขภำพของคนใน
ครอบครัวเป็นเป้ำหมำยและจุดศูนย์กลำงในกำรท�ำงำนร่วมกันแบบทีมระหว่ำง 
บคุลำกรสขุภำพ วชิำชพีต่ำงๆ ทีป่ฏบิตังิำนอยูใ่นระดบัต่ำงๆ แบบบรูณำกำร และ
รวมไปถึงกำรประสำนกำรท�ำงำนกับทุกภำคสว่นนอกภำคสำธำรณสขุซึง่จะน�ำมำ
สู่กำรท�ำให้ประชำชนและครอบครัวมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
นโยบำยทีมหมอครอบครัวจะเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นส�ำคัญให้กับประชำชนและ
ครอบครัวที่จะได้รับกำรดูแลสุขภำพที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น มีควำมมั่นใจ เชื่อใจ 
ไว้ใจ ทีมบุคลำกรสุขภำพ เสมือนหนึ่งเป็นเพ่ือนสนิทหรือญำติของครอบครัว  
เช่ือม่ันว่าคูม่อืฉบบันีจ้ะเป็นแนวทางเบือ้งต้นให้กบัผูเ้กีย่วข้องได้น�าไปประยกุต์
ใช้เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้รูปแบบการท�างานของระบบ
สุขภาพระดับอ�าเภอที่สามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพของทุกครอบครัวใน
พื้นที่ของท่านให้เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป
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ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดวิสัย
ทัศน์ต้องการให้ประชาชนไทยทุกคนมีอายุยืนเกินกว่า 80 ปี โดยมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง ดังน้ันกระทรวงสำธำรณสุขจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรที่จะ
บูรณำกำรงำนของกรม กอง ต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อลดควำม
สบัสนของผูป้ฏบิตังิำนในพืน้ที ่และลดควำมซ�ำ้ซ้อนในกำรปฏิบติั โดยทีก่ระทรวง
ได้มีกำรจดัต้ังคณะกรรมกำรบรูณำกำรงำนท้ังสิน้ 15 คณะ ประกอบด้วย ประเดน็
บูรณำกำร 5 กลุ่มวัย 5 ระบบบริกำรสุขภำพ และ 5 ประเด็นสุขภำพที่ส�ำคัญ 
ซึ่งในส่วนของกำรบูรณำกำรระบบบริกำรสุขภำพน้ัน ระบบบริกำรปฐมภูมิเป็น
หนึง่ในระบบทีก่ระทรวงสำธำรณสุขให้ควำมส�ำคญั โดยมกีำรจดัท�ำมำตรกำรหลกั
ที่ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำน 3 มำตรกำร ประกอบด้วย มำตรกำรจัดบริกำร
สุขภำพตำมกลุ่มวัย มำตรกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ลดควำมแออัด เพิ่ม
กำรเข้ำถงึ และกำรพฒันำศกัยภำพของระบบสขุภำพระดบัอ�ำเภอ (District Health 
System) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข และ
รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ ในกำรพฒันำระบบบรกิำรปฐมภมู ิโดย
เห็นพ้องต้องกันว่ำบุคลำกรสุขภำพท่ีปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสุขภำพจะต้อง
ได้รับกำรพัฒนำวิธีในกำรท�ำงำนในรูปแบบของ “ทีมหมอครอบครัว (Family 
Care Team)” เพื่อที่จะสำมำรถให้กำรดูแลสุขภำพแก่ประชำชนในทุกครอบครัว 
ทุกกลุ่มวัย ทั้งในสถำนบริกำร ที่บ้ำน โดยสำมำรถตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นด้ำน
สขุภำพของประชำชนและครอบครวัตลอดระยะเวลำ  โดยกำรสนบัสนนุของแพทย์
ในหน่วยบริกำรที่มีศักยภำพที่สูงขึ้น เช่น โรงพยำบำลชุมชน เป็นต้น และเป็นไป
ตำมมำตรกำรหลักในกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรของระบบบริกำรปฐมภูมิ รวมถึง

ค�านิยมปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์)
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กำรสร้ำงควำมรัก ควำมเชื่อถือ ควำมไว้ใจ ซึ่งกันและกันระหว่ำงครอบครัวและ
ทีมสุขภำพ ประดุจเป็นเพื่อนหรือญำติของประชำชนทุกคนในครอบครัว  

จึงหวังว่า “ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)” จะเป็นของขวัญ
ปีใหม่ช้ินส�าคญัทีก่่อให้เกดิพลังในการขบัเคลือ่นให้ประชาชนไทยทกุคนมสีขุภาพ
ดีตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงต่อไป
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บทที่ 1

ภาพรวมนโยบาย

ทีมหมอครอบครัว

ร่วมกันสร้าง

“ทีมหมอครอบครัว”
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“...พฒันา ‘ทมีหมอครอบครวั (Family Care Team)’ ดแูลประชาชน
ทุกครัวเรือน โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากรสาธารณสุขแต่ละคนดูแล
ให้ค�าปรกึษา ดแูลถงึบ้าน ประสานงานส่งต่อโดยมแีพทย์เป็นทีป่รกึษา...”   
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน, 20 ตุลำคม 2557

รู้และยอมรับกันท่ัวโลกว่ำกำรร่วมกันดูแลสุขภำพประชำชนเป็นทีม
สหสำขำวิชำชีพดีกว่ำทุกอย่ำงต้องเริ่มต้นและจบลงที่แพทย์ โดยเฉพำะ
ประเทศไทยซึ่งมีอัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรน้อยกว่ำประเทศอังกฤษ   
(ปี พ.ศ. 2553 ไทยมีอัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร 1 : 2,893 ขณะที่
อังกฤษมี 1:357) รวมท้ังบุคลำกรทำงกำรแพทย์อื่นๆ ก็ยังน้อยกว่ำด้วย 
เรำจึงไม่สำมำรถมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 
ท�ำหน้ำที่เป็นแพทย์ประจ�ำครอบครัวให้กำรดูแลประชำชนท่ีอำศัยอยู่รอบๆ 
คลินิกได้แบบประเทศอังกฤษ แต่กำรมีแพทย์น้อยก็กลับเป็นข้อดีอย่ำงหนึ่ง
เพรำะท�ำให้หน่วยบริกำรปฐมภมูขิองไทยต้องเริม่ต้นจำกบคุลำกรสำธำรณสขุ
ที่ไม่ใช่แพทย์ท�ำงำนในระดับต�ำบลพัฒนำเรื่อยมำจนมีแพทย์ในระดับอ�ำเภอ
ไปสนับสนุนกำรท�ำงำนและร่วมกันช่วยเหลือดูแลประชำชนเป็นทีม

ระบบสุขภำพที่ดีควรมุ่งดูแลสุขภำพตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วย แต่ถ้ำเจ็บป่วย
ก็ควรมคีนช่วยดูแลให้ค�ำปรกึษำแล้วส่งต่อถ้ำจ�ำเป็น แต่ถ้ำไม่จ�ำเป็นกส็ำมำรถ
จัดกำรได้ใกล้บ้ำนไม่ต้องเดินทำงไปไกล ถ้ำจะให้ดีกว่ำนั้นคือเมื่อเจ็บป่วย
เรือ้รงัเดินทำงล�ำบำกกค็วรมคีนมำดแูลทีบ้่ำนแล้วคอยเป็นทีป่รกึษำช่วยเหลอื
ให้ควำมรู้ค�ำแนะน�ำให้กับญำติหรือผู้ดูแล

ระบบสขุภำพของไทยสัง่สมประสบกำรณ์ท�ำงำนเชงิรุกลงไปดูแลประชำชน
ในชนบทถึงชุมชนและครอบครัว สร้ำงรูปแบบกำรดูแลตั้งแต่เมื่อยังแข็งแรง
ดไีปจนถงึเวลำเกดิเจบ็ป่วยเรือ้รงัหรอืถงึขัน้ตดิบ้ำนตดิเตยีงต้องกำรกำรดูแล
ท่ีบ้ำนเป็นส่วนใหญ่หรือท้ังหมดแทนที่จะต้องเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยมำรับบริกำร
ที่โรงพยำบำลทุกครั้ง
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หลังจำกประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่เน้นกำร
สร้ำงระบบบรกิำรปฐมภมูใิห้เข้มแขง็มำนำนกว่ำ13ปี ขณะนีเ้รำมำถงึจดุทีจ่ะ
ต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กำรท�ำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุขด่ำนหน้ำ 
ให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมคีณุภำพและบรูณำกำรมำกย่ิงข้ึนโดยเรำสำมำรถ
รวมพลงัท�ำงำนร่วมกนัเป็นทมีหลำยระดบัต้ังแต่ระดบัปฐมภมูไิปจนถงึระดบั
ตติยภูมิ ดูแลสุขภำพเชิงรุกสร้ำงควำมคุ้นเคยจนประชำชนทุกครอบครัว
อุ่นใจว่ำมีอะไรก็สำมำรถปรึกษำได้เม่ือเจ็บป่วยก็มำท่ีหน่วยบริกำรใกล้บ้ำน 
หำกจ�ำเป็นกจ็ะถกูส่งต่อไปหน่วยบรกิำรในระดบัทีส่งูขึน้หรอืเมือ่มสีมำชกิใน
ครอบครัวเจ็บป่วยถึงข้ันติดบ้ำนหรือติดเตียงก็มีทีมมำคอยดูแลที่บ้ำนและ
ไม่จ�ำกัดแค่เร่ืองสุขภำพเท่ำนั้นแต่ยังระดมภำคส่วนอื่นๆ มำช่วยดูแลด้วย 
เช่นกำรท�ำกำยภำพบ�ำบดั กำรปรบัสภำพบ้ำนหรอืช่วยเหลอืเรือ่งรำยได้และ
กำรเดินทำงยำมจ�ำเป็น

ในช่วงเวลำแห่งกำรปฏิรปูทีท่กุฝ่ำยต่ำงมีควำมหวงัพร้อมรวมพลงัสร้ำง
สิง่ทีด่กีว่ำให้ส่วนรวมเป็นโอกำสทีพ่วกเรำชำวสำธำรณสขุจะมำร่วมกันสร้ำง 
“ทีมหมอครอบครัว” ให้กับทุกครอบครัวทั่วไทยต่อยอดจำกควำมคิดริเริ่ม
ดีๆ ที่ได้พัฒนำต่อเนื่องมำตำมล�ำดับ

ขอขอบคุณทกุฝ่ำยทีร่่วมกนัรวบรวมเรือ่งรำวดีๆ เป็นปัญญำปฏบิตัสิะสม
เพ่ิมพูนจำกคนท�ำงำนจริงในพื้นที่ ขอบคุณนักวิชำกำรที่ร่วมกันน�ำเสนอ
แนวทำงกำรท�ำงำนเพ่ือกระตุ้นควำมคิดให้คนท�ำงำนได้น�ำไปปรบัใช้และสร้ำง
รปูแบบกำรท�ำงำนใหม่ๆทีส่อดคล้องกบับรบิทหมนุวนกลบัมำเป็นตัวอย่ำงดีๆ  
ให้คนท�ำงำนด้วยกัน ให้กำรสร้ำงทีมหมอครอบครัวมีพัฒนำกำรต่อเนื่องบน
ฐำนกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือท�ำจริง

เชื่อมั่นว่ำ “ทีมหมอครอบครัว” ที่ทุกฝ่ำยก�ำลังร่วมกันท�ำให้เป็นจริง
จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่ระหว่ำงประชำชนกับระบบสุขภำพให้ประชำชน
และครอบครวัเกิดควำมมัน่ใจร่วมสร้ำงสขุภำพอุน่ใจยำมเจบ็ป่วย ดแูลตวัเอง
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ทัง้ยำมแขง็แรงหรอืแม้ยำมเจบ็ป่วยโดยม ี“ทมีหมอครอบครวั” เป็นกลัยำณมิตร
น�ำไปสู่กำรใช้ทรัพยำกรของทุกฝ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำไม่เป็นภำระกับประชำชน 
เกดิประสทิธภิำพในระบบบริกำรและยงัระดมก�ำลงัจำกภำคเีครอืข่ำยท้องถิน่
และชุมชนเข้ำร่วมกันสร้ำงสุขภำพอย่ำงจริงจังต่อเนื่องและยั่งยืน

ความหมาย 

ทีมหมอครอบครัว หมำยถึง ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชำชีพทั้งด้ำนกำร
แพทย์และกำรสำธำรณสุขทั้งในหน่วยบริกำรใกล้บ้ำนและในโรงพยำบำล 
รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภำคประชำชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
ดูแลสุขภำพของประชำชน เพ่ือดูแลปัญหำด้ำนกำย ครอบคลุมทั้งรักษำ 
ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลด้ำนจิตใจ สังคม บรรเทำทุกข์ พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน อย่ำงใกล้ชิด เข้ำถึง เข้ำใจ  

หมอครอบครวั หมำยถึง บคุลำกรสำธำรณสขุทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำระดบั
ประกำศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับด้ำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบของ รพ.สต. /ศสม./ท้องถิ่น และหน่วยบริกำรปฐมภูมิทุกสังกัด 
โดยรับผิดชอบประชำกรประมำณ  1,250 - 2,500 คน/หมอครอบครัว ร่วม
กับทีมหมอครอบครัวในโรงพยำบำล

แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์หัวหน้าทีม หมำยถึง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว/แพทย์เฉพำะทำงหรอืแพทย์ทีม่คีวำมสนใจในงำน
บริกำรระดับปฐมภูมิ
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องค์ประกอบทีมหมอครอบครัว

 ผังโครงสร้างทีมหมอประจ�าครอบครัว

ทีมอ�ำเภอ
ทีมสหสาขา

วิชาชีพจาก รพช. 
เช่น แพทย์ / 
ทันตแพทย์ / 

เภสัช / พยาบาล
เวช / นักจิต / 
นักกาย / นัก
โภชนาการ และ 
ทีมจาก สสอ.

ดูแล รพ. สต.

1-3 แห่ง / ทีม

ดูแลความเสี่ยงตาม
กลุ่มอายุ

ที่ปรึกษา / 
พี่เลี้ยงทีมต�าบล 

CBL, KM

หมอครอบครัว / 
พี่เลี้ยงทีมชุมชน

อสม.

ครอบครัว

ช่วยเหลือดูแล 
ครอบครัวผู้ป่วย

รับให้ค�าปรึกษาและส่งต่อ

ทีมต�ำบล
จนท. สธ.จาก 

รพ.สต. เช่น 

พยาบาลเวช / 

นวก./ ทันตา / 

จพง. / แพทย์ / 

แผนไทย / จนท. 

สธ. อื่นๆ

ทีมชุมชน
เช่น อสม. / 

อปท. / ก�านัน /

ผู้ ใหญ่บ้าน / 

แกนน�า / 

จิตอาสา / 

ภาคีอื่นๆ 

1,250-2,500

1

20

...

...

1,250-2,500

1

20อสม.

ระดบัอ�าเภอ ประกอบด้วย  แพทย์และสหวชิำชพี เช่น แพทย์เวชศำสตร์/ 
แพทย์เฉพำะทำง/ แพทย์ทั่วไป/ ทันตแพทย์/ เภสัชกร/ พยำบำลเวชปฏิบัติ/ 
พยำบำลวิชำชีพ/ นักกำยภำพบ�ำบัด/ นักสังคมสงเครำะห์/นักสุขภำพจิต 
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ในรพ. และทีมจำก สสอ. มีหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ พ่ีเล้ียงให้กำรสนับสนุน 
วชิำกำร พฒันำศกัยภำพทำงคลนิกิทมีต�ำบล ชมุชน รวมถงึสนบัสนนุทรพัยำกร
ทุกประเภททีจ่�ำเป็น เพือ่ให้เกดิระบบบรกิำรสขุภำพท่ีดทีีสุ่ดกบัครอบครัวใน
เขตรับผิดชอบ ประสำนงำนส่งต่อและติดตำมควำม คืบหน้ำของผู้ป่วยใน
กำรไปรับบริกำรสุขภำพยังสถำนบริกำรในทุกระดับ

ระดบัต�าบล  ประกอบด้วย บคุลำกรในหน่วยบรกิำรปฐมภมู ิ(รพ.สต./
ศูนย์แพทย์ชุมชน/ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง/ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล/
คลินิกชุมชนอบอุ่น) คือ พยำบำลวิชำชีพ พยำบำลเวชปฏิบัติ นักวิชำกำร
สำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขุชมุชน เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนสำธำรณสขุ 
ทนัตำภบิำล เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุอืน่ๆ ซึง่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นหมอครอบครวั  ดูแล
ปัญหำสุขภำพด้ำนกำรรักษำพยำบำล ประสำนส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีด 
ควำมสำมำรถ  ผสมผสำนกับงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันโรค
ให้แก่ครอบครัว ชุมชน เชื่อมประสำนกับ องค์กรท้องถิ่น ภำครัฐอื่นๆ เพื่อ
ร่วมแก้ไขปัญหำด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ขจัดทุกข์ เพิ่มสุข ก่อให้
เกดิกำรพฒันำคณุภำพชวีติให้กบัครอบครวัและชมุชนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
เพิ่มพลังอ�ำนำจใน กำรพึ่งพำตนเองของครอบครัว ชุมชน  

ระดบัชมุชน ประกอบด้วย ภำคประชำชนในพืน้ทีน่ัน้ เช่น อสม. อปท. 
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน จิตอำสำ นักบริบำล แกนน�ำครอบครัว มีหน้ำที่ช่วยเหลือ
ผูป่้วยและครอบครวัในกำรดแูลตนเองหรอืกำรให้กำรบริบำล ท�ำหน้ำทีป่ระดจุ
ญำติของผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนกำร
แพทย์และสำธำรณสุข ทั้งในยำมที่ต้องไปรับกำรรักษำพยำบำลท่ี รพ.สต.
หรอืทีโ่รงพยำบำลชุมชน อกีทัง้ช่วยเหลือ ดแูลขจดัทกุข์ด้ำนสงัคม สิง่แวดล้อม 
เศรษฐกิจ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของครอบครัว ชุมชน



ทีมหมอครอบครัว           ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 19

แนวทางการสร้างทีมหมอครอบครัว

รูปแบบกำรจัดกำรทีมหมอครอบครัวในหน่วยบริกำรปฐมภูมิใกล้บ้ำน 
ร่วมกับโรงพยำบำลในบริบทต่ำงๆ มีดังนี้

 � พื้นที่เขตชนบท(รพ.สต.):  บุคลำกรสำธำรณสุขใน รพ.สต. แบ่งพื้นที่
ที่รับผิดชอบ โดยรับผิดชอบประชำกรประมำณ 1,250 - 2,500 คน/
หมอครอบครัว โดยเพิ่มกำรมีแพทย์ที่ปรึกษำหรือแพทย์หัวหน้ำทีมจำก
โรงพยำบำลชุมชน เพือ่ให้ค�ำปรกึษำและรบัส่งต่อและมทีมีหมอครอบครวั 
ซึ่งเป็นทีมสหวิชำชีพจำกโรงพยำบำลรวมทั้งมีทีมสุขภำพในชุมชน เช่น 
อสม., จิตอำสำ, นักบริบำล, อปท., ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและประชำชน 
คอยช่วยเหลือในกำรดูแลประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบ

 � พืน้ทีเ่ขตเมอืง (ศสม./ท้องถิน่/เอกชน/สงักดัอืน่): ทกุชมุชนในเขตเทศบำล
มีทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย พยำบำล นักวิชำกำร/เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข 2-3 คนต่อชุมชน โดยมีแพทย์ผู้รับผิดชอบ เป็นแพทย์ที่
ปรึกษำ (แพทย์ 1 คนต่อ 1 ศสม.) ร่วมกับทีมสหวิชำชีพ 

 � พ้ืนที่เขตอ�าเภอเมืองนอกเขตเทศบาล: ด�ำเนินกำรเหมือนพื้นที่เขต
ชนบท(รพ.สต.) โดยที่โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป มอบหมำย
ให้มแีพทย์ท่ีปรึกษำและทีมสหวิชำชพี ร่วมดูแล 1-3 รพ.สต.ต่อทีม หรอื
จัดหำแพทย์พร้อมกบัสหวชิำชพี ให้ปฏิบัตงิำนในเครอืข่ำย รพ.สต.ท่ีรวม
กลุ่มในขนำดที่เหมำะสม 
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การจัดการระดับอ�าเภอ

1. ก�ำหนดโครงสร้ำงทมีหมอครอบครวัทัง้ในหน่วยบรกิำรปฐมภมิูใกล้บ้ำน 
และทมีในโรงพยำบำล  ปรบัและจดัตัง้ทีมให้มคีวำมเหมำะสมกบับรบิทพืน้ที่
และจ�ำนวนทรัพยำกรที่มีอยู่

2. บรหิำรจดักำรในรปูแบบระบบสขุภำพระดบัอ�ำเภอ (District Health 
System: DHS) แบบมีส่วนร่วมระหว่ำงภำคสำธำรณสุขและภำคอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมประสำนแบ่งปันทรัพยำกร เพื่อให้เกิดกำรดูแลและพัฒนำ
สุขภำพของประชำชนในอ�ำเภอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีเป้ำหมำยร่วมกัน 
สนบัสนนุกำรท�ำงำนของหมอครอบครัว จะท�ำให้เกดิกำรท�ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ
มำกยิ่งขึ้น

3. โรงพยำบำลชุมชน/ทีมงำนระบบบริกำรปฐมภูมิ ในรพศ./รพท.เป็น
ฐำนในกำรพัฒนำศักยภำพทีมหมอครอบครัวให้มีควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน
สอดคล้องกับบริบท โดยใช้กระบวนกำร CBL/KM/PCA ในกำรพัฒนำสร้ำง
กำรเรยีนรูต้ำมบรบิทของพ้ืนท่ี และส่วนขำดทีต้่องเตมิเตม็ให้ตำมกลุม่ผูเ้รยีน

4. สนับสนุนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในกำรสื่อสำรของทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรที่คล่องตัวภำยในทีม และกำรสื่อสำรเพื่อ
กำรดแูลผูป่้วยและครอบครัวอย่ำงมปีระสิทธิภำพ เช่น โทรศพัท์มอืถอื (รวม
ค่ำโทร) Smartphone กำรปรึกษำผ่ำนไลน์หรือสไกป์ เป็นต้น

5. ส่งเสริมกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจ/แรงจูงใจเพื่อธ�ำรงรักษำทีมหมอ
ครอบครัวให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงยั่งยืนและมีคุณค่ำในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
ให้งบประมำณ พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ให้รำงวัล เชิดชูเกียรติ เสริม
คุณค่ำ เป็นต้น 
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การจัดการระดับจังหวัด

1. เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมประสำนกำรพัฒนำ Family Care Team  
โดยพัฒนำอ�ำเภอต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ และเป็นฐำนในกำร
จัดกระบวนกำรเรียน  CBL/KM/PCA รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงกำรจัดกำรกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงอ�ำเภอ

2. พัฒนำระบบกำรจัดสรร และกระจำยก�ำลังคน  แก้ไขปัญหำให้พื้นที่
ที่ขำดแคลนบุคลำกรสำยวิชำชีพ

3. สนับสนุนระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำทีมหมอครอบครัว 
ใช้เป็นเกณฑ์ในกำร พจิำรณำควำมดคีวำมชอบทัง้เครอืข่ำย เชิดชูเสรมิคุณค่ำ
อย่ำงสมศักดิ์ศรี

การจัดการระดับเขต

1. ก�ำหนดโครงสร้ำงในระดับเขต ท�ำหน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดนโยบำยใน
ระดับชำต ิสูก่ำรปฏิบัตใินระดบัพืน้ท่ี โดยเป็นกำรเชือ่มเป้ำหมำยทำงสขุภำพ
ในระดับชำติลงสู่พื้นที่ 

2. เป็นจดุเชือ่มประสำนงำนระหว่ำงกรมวชิำกำรและสถำบนักำรศกึษำ
ในเขตพืน้ทีเ่พือ่ถ่ำยทอดองค์ควำมรูท้ำงด้ำนเทคนคิเพือ่ให้เกดิกำรให้บรกิำร
สุขภำพระดับปฐมภูมิของทีมหมอครอบครวัมีกำรพัฒนำอย่ำง ตอ่เนื่อง เป็น
ศนูย์กลำงทำงด้ำนกำรวจิยัและพฒันำองค์ควำมรู้เพือ่ให้ตอบสนองต่อปัญหำ 
สุขภำพของพื้นที่ รวมถึงเกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
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การจัดการระดับประเทศ

1. ก�ำหนดหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่เป็น Secretariat office ในกระทรวง
สำธำรณสุขเพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนและองค์กรอื่นๆ ในระดับชำติ 
รวมถึงเป็นหน่วยงำนในกำรก�ำกับติดตำม สนับสนุนกำรน�ำนโยบำยทีมหมอ
ครอบครัวสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม

2. แต่งตัง้คณะท�ำงำนขบัเคลือ่นนโยบำยทมีหมอครอบครวัเพือ่ท�ำหน้ำที่
ช่วยประสำน สนับสนุน และก�ำกับติดตำม โดยรำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข

กรอบเป้าหมายกระบวนการ 
และผลลัพธ์ของนโยบาย FCT

input Process output Outcome

1. มอบนโยบำย สร้ำง
ควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนทุกระดบั

2. ปรับ/จัดโครงสร้ำง
ทีมหมอครอบครัว
ให้เหมำะสมตำม
บรบิท และทรพัยำกร
ที่มีอยู่     

3. พัฒนำทีมหมอ
ครอบครัวให ้มี
คณุภำพครอบคลุม
ทุกพื้นที่

4. สนบัสนนุทรพัยำกร
งบเพิ่มเติม

1. ใช้กำรจัดกำรตำม
ระบบกำรพัฒนำ
เครือข่ำยสุขภำพ
อ�ำเภอ : DHS, ต�ำบล
จัดกำรสุขภำพ

2. กำรน�ำกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมบริบท
พืน้ทีใ่ช้ทรพัยำกรที่
มอียู่ในพืน้ท่ี โดยใช้ 
: CBL KM ในกำร
เสริมศักยภำพทีม

3. ใช้หลักเวชศำสตร์
ครอบครวัให้บรกิำร

4. เสริมพลังสร้ำงแรง
จูงใจแก่ผู้ปฏิบัติ

1. มทีมีหมอครอบครวั
ครอบคลุมทุกพื้นที่

2. ทมีหมอครอบครวัมี
ศักยภำพดูแลให้
บริกำรตำมหลัก
เวชศำสตร์ครอบครวั

3. ครอบครวัและชมุชน
ได ้ รั บก ำ รดู แล
ครอบคลมุทกุมติ ิทัง้
ในหน่วยบรกิำรและ
ที่บ้ำนอย่ำงใกล้ชิด
ดุจญำติ

4. มรีะบบกำรรบั-ส่งต่อ
ประสำนในทกุระดบั
อย่ำงใกล้ชิด

5. ประชำชนกลุม่เสีย่ง
ไ ด ้ รั บก ำ รดู แล
ครอบคลุมครบถ้วน

1. ครอบครัว ชุมชน 
มีสถำนะสุขภำพที่
ดีขึ้น มีควำมเป็น
ธรรมในกำรเข้ำถึง
บริกำร 

2.  ครอบครัว ชุมชน 
มคีวำมสขุ มคีณุภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับ
กำรปกป้องด้ำน
สังคมและกำรเงิน
จำกควำมเสี่ยงทำง
ด้ำนสุขภำพ

3. ระบบดแูลสขุภำพมี
ควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองปัญหำ
สุขภำพและกลุ ่ม
เสีย่งทีร่วดเรว็ และ
มีประสิทธิภำพ
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บทที่ 2

แก่นแท้ คุณสมบัติ และบทบาท

“ทีมหมอครอบครัว”
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แก่นแท้ทีมหมอครอบครัว

“วนันัน้ แม่ตืน่มาเข้าห้องน�า้กลางดกึ แล้วเวยีนหวั บ้านหมนุ ตาลายคว้าง 

แม่กร็บีหลบัตา มันไม่ดขีึน้ ค่อยๆ นอนตะแคง มนักย็งัไม่ดขีึน้ กลบัหนกัขึน้ 

ตกใจมาก มือไม้เย็นไปหมด มันหมดเรี่ยวแรง มันหมุนตลบไปหมด ไปไหน

ไม่ได้ คนืนัน้ถ้าอยูบ้่านคนเดียว ป่านนีค้งตายไปแล้ว พอดลีกูนอนห้องข้างๆ 

แต่เขาขี้เซา เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยิน พยายามเคาะพื้นไม้ เคาะอยู่นานกว่า

ลกูจะได้ยนิ ห้องแม่ลอ็ค เขาเลยปีนห้องน�า้เข้ามา มาถงึเขากช่็วยจบัแม่พยงุ

นั่งพิง บีบนวด ตอนน้ันตัวเย็นไปหมด นึกว่าก�าลังจะตาย แต่รู้ตัวตลอด 

ไม่ได้สลบ เพียงแต่ลืมตาไม่ได้ บอกเขาว่าหัวหมุน เขาพยายามช่วยแต่

ไม่ดีขึ้น เขาเรียก 1669 บุรุษพยาบาลมาวัดความดัน บอกวัดไม่ได้ แม่บอก

เขาให้ช่วยโทรหาหมอครอบครวัของแม่ให้ท ีพอหมอเขารูเ้รือ่ง เขาก็ประสาน

ทาง รพ.ไว้ให้ พอไปถึงทาง รพ. เขากด็แูลรักษาแล้วรบัแม่ไว้นอน รพ. เพราะ

ความดนัไม่ลงเลย 250 ตลอด หวัก็ยงัหมนุ หมอครอบครัวของแม่เขากต็าม

มาด ูแล้วปรกึษาหมออายรุกรรมมาช่วยด ูหมอของแม่เขาจะคยุกบัแม่ตลอด

ว่าเขานึกถึงโรคอะไร แล้วก�าลังจะตรวจอะไรไปท�าไม วันต่อๆ มา หมอ

อายุรกรรมมาบอกว่าจะให้แม่อดน�้าอดอาหาร เจาะเลือดโน่นนี่ซ�้าอีก จะ

ตรวจสแกนสมอง จะตรวจอะไรสารพัด แม่ก็บอกว่าขอแม่ปรึกษาหมอ

ครอบครัวของแม่ก่อน” 

ภำพข้ำงต้นเป็นภำพทีค่นไทยแต่ละคนต้องกำร ควำมมัน่อกม่ันใจ ควำม
ปลอดภัยที่มี “หมอครอบครัว” ที่เป็นที่ไว้วำงใจ ปรึกษำหำรือกันได้ พูดคุย
กนัได้ เข้ำใจปัญหำเฉพำะของแต่ละคนแต่ละครอบครัว ช่วยดแูล และประสำน
ส่งต่อกำรรักษำอย่ำงเหมำะสม

“หมอ” ในควำมหมำยของประชำชน อำจไม่ได้หมำยถึง “แพทย์” 
เสมอไป แต่อำจเป็นบุคลำกรสำยสุขภำพใดๆที่เขำให้ควำมไว้วำงใจในกำร
ตรวจ วินิจฉัย รักษำควำมเจ็บป่วยของเขำ หำกจะมั่นใจท่ีสุดก็น่ำจะเป็น
แพทย์ ซึ่งเป็นวิชำชีพด้ำนนี้โดยตรง แต่ด้วยควำมจ�ำกัดของจ�ำนวนแพทย์ใน



ทีมหมอครอบครัว           ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 25

ประเทศไทย ท�ำให้ถงึวนันีป้ระชำชนไทยอำจจะยงัไม่สำมำรถมแีพทย์ประจ�ำตวั 
ประจ�ำครอบครัวได้ถ้วนหน้ำทุกคนทุกครัวเรือน และต่อให้มีแพทย์ ก็ต้องมี
ทีมท�ำงำนร่วมกัน แพทย์ที่ท�ำงำนคนเดียวโดยไม่เชื่อมต่อกับระบบบริกำร
สำธำรณสุขที่มีอยู่ จะท�ำให้ขำดคุณภำพในกำรบริกำร ที่ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรทำงสุขภำพที่ซับซ้อนหลำยมิติ 

อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยมีทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพที่กระจำยกัน
ท�ำงำนอยูท่ัว่ทกุภมูภิำคของประเทศ ซึง่หำกได้รบักำรพัฒนำให้มีควำมรูค้วำม
สำมำรถและพัฒนำเป็นเครือข่ำยในกำรท�ำงำนร่วมกับแพทย์ที่มีอยู่จ�ำกัด ก็
จะท�ำให้ประชำชนชำวไทยมีควำมอุ่นใจได้ว่ำมี “ทีมหมอครอบครัว” คอย
ดูแลเรื่องสุขภำพให้กับเขำ 

“หมอครอบครัว” หมำยถึง บุคลำกรวิชำชีพสำยสุขภำพที่ประชำชน
พึ่งได้ โดยประชำชน รู้สึกไว้วำงใจ รวมถึงระบุได้ว่ำใครคือหมอครอบครัว
ของเขำ กล่ำวคือ สำมำรถดูแลสุขภำพของเขำได้ทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ดูแลรักษำเยียวยำ บ�ำบัดฟื้นฟู ยำมเขำและครอบครัวป่วยไข้ กำรสร้ำง
เสริมสขุภำพและป้องกนัโรคให้เขำและครอบครัวมคีวำมแขง็แรงและมคีวำม
สุขตำมสมควร กำรช่วยประสำนส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหำสุขภำพด้ำนต่ำงๆ ให้
เขำและครอบครัว กำรเสริมพลังให้เขำและครอบครัวเข้ำใจสุขภำพตนเอง
และท�ำนุบ�ำรุงสุขภำพของตนเองเป็น กำรพร้อมที่จะให้เขำและครอบครัว 
ปรึกษำได้ทุกเรื่อง หมอครอบครัวต้องเข้ำใจเรื่องรำวประวัติชีวิตของเขำและ
ครอบครัว รวมถึงเข้ำใจว่ำ เรื่องรำวเหล่ำนั้นมีควำมสัมพันธ์กับสุขภำพของ
เขำและครอบครัวอย่ำงไร ต้องสำมำรถเชื่อมโยงสื่อสำร เพื่อพัฒนำควำม
สัมพันธ์ภำยในครอบครัวให้มีสุขภำวะที่ดีขึ้น

ในทีมหมอครอบครัวดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคลำกรสำยสุขภำพจำก
หลำกหลำยวิชำชพี เพ่ือตอบสนองต่อ ควำมต้องกำรด้ำนสขุภำพทีห่ลำกหลำย 
ซับซ้อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปัญหำสุขภำพที่พบใน “เวชปฏิบัติปฐมภูมิ” 
เนื่องจำกลักษณะของงำนบริกำรด่ำนหน้ำของระบบบริกำรสุขภำพ คนที่เข้ำ
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สู่ระบบบริกำร จึงมีปัญหำสุขภำพที่ไม่จ�ำแนกสภำพ ไม่จ�ำแนกโรค ไม่ตรง
ไปตรงมำ ไม่ใช่ปัญหำเดยีวโดดๆ แต่มกัมกีำรทบัซ้อนของมติกิำย จิต สงัคม 
และบริบทแวดล้อมอื่นๆอย่ำงแยกส่วนกันไม่ได้ กำรท�ำงำน ของทีมจึงต้องมี
ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พูดคุยและประสำนข้อมูลกันภำยใน เพื่อร่วม
กนัแลกเปล่ียนมมุมองจำกต่ำงวชิำชพี เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจ และช่วยเหลือดแูล
ปัญหำสุขภำพที่แท้จริงของแต่ละคน แต่ละครอบครัวให้ได้มำกที่สุด รวมถึง
ทีมต้องมีกำรท�ำงำนร่วมกับโรงพยำบำลและเครือข่ำยกำรส่งต่อ องค์กร
ท้องถิ่นหรือภำคประชำชน และภำครัฐอื่นๆ เพรำะถือว่ำชีวิตและสุขภำพคือ
เรือ่งเดยีวกนั อย่ำงแยกไม่ออก หำกชวีติควำมเป็นอยูข่องเขำยงัไม่ด ีสขุภำพ
ก็ไม่ดีไปด้วย 

แม้ว่ำในทีมหนึ่งๆ จะประกอบด้วยบุคลำกรวิชำชีพสำยสุขภำพที่มี
ควำมหลำกหลำย แต่ในทุกทีม ควรมีแพทย์ที่เข้ำใจพื้นฐำนของเวชศำสตร์
ครอบครัว เพรำะจะสำมำรถเข้ำใจสุขภำพในมิติที่กว้ำงขึ้น ไม่เพียงแต่โรค
ของบุคคลเท่ำนัน้ แต่มองว่ำทกุประเดน็หรอืปัญหำทำงสขุภำพของบคุคลหนึง่
จะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นในครอบครัวเสมอ กำรดูแลปัญหำสุขภำพจึงไม่ใช่
เพยีงกำรรกัษำโรคให้รำยบคุคล แต่เป็นกำรดแูลโดยนกึถงึภำพครอบครวัไป
ควบคู่กัน

คุณลักษณะและบทบาทหมอครอบครัว

หมอครอบครัว คือ บุคลำกรสำธำรณสุขที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรข้ึนไป ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบของ รพ.สต./ ศสม./ หรือหน่วยบริกำรปฐมภูมิทุกสังกัด โดย
รับผิดชอบประชำกรประมำณ 1,250 - 2,500 คน:หมอครอบครัว เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักท�ำหน้ำที่ดูแลสุขภำพทั้งในด้ำนของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
และเป็นทีพ่ึง่ในยำมทีเ่จ็บป่วยประดจุเป็นญำติมติรของครอบครวัโดยมบีทบำท
หน้ำที่ ที่ส�ำคัญได้แก่
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1. การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภำพและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพครอบคลุมตลอดช่วงอำยุวัย

2. การดแูลและเป็นทีพ่ึ่งในยามเจบ็ป่วย โดยเฉพำะกำรดูแลโรคเรือ้รัง 
กำรดูแลผูส้งูอำยแุละกำรดแูลกลุม่คนทีอ่ยู่ในภำวะเปรำะบำงต้องพึง่พำผูอ้ืน่
ได้แก่ ผูพ้กิำร ผูป่้วยตดิบ้ำน ติดเตยีง ผูป่้วยระยะสดุท้ำย เดก็พเิศษ เป็นต้น 
ซึ่งต้องกำรกำรดูแลระยะยำว (Long Term Care) หรือกำรดูแลแบบประคับ
ประคอง (Palliative care) โดยเน้นกำรมีทีมดูแลถึงที่บ้ำน

3. การดูแลรักษา เยียวยำ บ�ำบัดฟื้นฟู และเป็นที่พึ่งให้ประชำชนและ
ครอบครัวในยำมที่เจ็บไข้ได้ป่วยในภำวะต่ำงๆ

4. ให้ค�าปรกึษาแนะน�า โดยประชำชนสำมำรถมีช่องทำงในกำรปรกึษำ
กับหมอครอบครัว ผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทำงอื่นๆที่เข้ำถึงได้ง่ำย

5. การดูแลในกรณีมกีารส่งต่อ โดยมหีน้ำทีเ่ชือ่มประสำนกบัหน่วยรบั
ส่งต่อเพื่อให้กำรส่งต่อ เป็นไปอย่ำงรำบรื่นและผู้รับบริกำรมีควำมอุ่นใจและ
ติดตำมหลังกำรส่งต่อจนสิ้นสุดปัญหำควำมเจ็บป่วย

6. การเสริมพลงัให้ประชาชนและครอบครวัเข้าใจสขุภาพตนเอง และ
สนับสนุนให้เกิดกำรดูแลรักษำสุขภำพตนเอง (Self Care)

7. การจัดท�าข้อมูลสถานะสุขภาพประจ�าครอบครัว (Family Health 
Status) เพื่อให้รู้ปัจจัยเส่ียง รวมถึงแนวทำงในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของ
คนในครอบครวัโดยหมอครอบครวัต้องเข้ำใจเร่ืองรำวประวติัชีวติของประชำชน
และครอบครัว รวมถึงเข้ำใจเรื่องรำวควำมสัมพันธ์เหล่ำนั้น เพื่อพัฒนำให้มี
สุขภำวะที่ดีขึ้น

เน่ืองจำกบทบำทท่ีต้องเกี่ยวข้องกับสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่มีควำม
สลับซับซ้อนหลำกหลำยมิติ หมอครอบครัวจึงต้องมีควำมรู้และทักษะที่
หลำกหลำยสำขำ (multidisciplinary) ทั้งด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข สังคม
และกำรบริหำรจัดกำร หมอครอบครัว จึงต้องแสดงบทบำทที่มีควำม
หลำกหลำย ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
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1. ผู้ให้บริการ (health care provider) ให้บริกำรเบ็ดเสร็จดังกล่ำว
ข้ำงต้น

2. คร ู(teacher)/ ทีป่รกึษา (consultant)/ ผูแ้นะแนว (counselor) 
ถ่ำยทอดควำมรู้ และเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน รวมทัง้ให้ค�ำปรกึษำ
แนะแนวเพือ่ให้เกดิพฤตกิรรมสขุภำพ ซึง่สำมำรถกระท�ำได้ทัง้ในสถำนบรกิำร
ในบ้ำน และในชุมชน

3. นักจัดการ (manager) บริหำรจัดกำรในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้
มีประสิทธิภำพ

4. ผูป้ระสานงาน (coordinator)/ ผูส้นบัสนนุ (supporter) ประสำนงำน 
กบัหน่วยงำนทัง้ ในภำคสำธำรณสขุ (intrasectoral) และนอกภำคสำธำรณสขุ 
(intersectoral) และสนับสนุน ให้ชุมชนสำมำรถพัฒนำสุขภำพที่ดีขึ้น

5. นายประตู (gate-keeper) เฝ้ำระวงัปัญหำทีเ่กดิขึน้ เช่น กำรเจบ็ป่วย 
ของบุคคล ปัญหำสังคม ปัญหำครอบครัว โรคระบำด เป็นต้น และหำทำง
ป้องกันและแก้ไขให้ทันกำล

6. ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี (role model) ท�ำตัวเป็นแบบอย่ำงในกำรดูแล
สุขภำพตนเองและครอบครัว เช่น กำรออกก�ำลังกำย อำหำร สุขภำพ 
กำรควบคุมอำรมณ์ กำรหลกีเลี่ยงสิ่งเสพตดิให้โทษ กำรมีครอบครวัทีอ่บอุ่น 
กำรช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น

7. นักรณรงค์ (advocate)/ ผู้น�าชุมชน (community leader) เป็น
ผูน้�ำและรณรงค์สนบัสนนุ ให้เกดิโครงสร้ำงเสรมิสุขภำพ เช่น กำรออกก�ำลงักำย 
กำรลดละบุหรี่ แอลกอฮอล์ เป็นต้น

8. ผู้เรียนรู้ (leader) เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกๆ ด้ำนอยู่ตลอดเวลำ เพื่อน�ำ
ไปใช้ในกำรด�ำรง ชีวิตและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ จนเกิดผลส�ำเร็จ ควำมภูมิใจ
และควำมสุข
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กลไกลการสร้างและบูรณการทีมหมอครอบครัว

หัวใจส�ำคัญของกำรสร้ำงทีมหมอครอบครัวให้มีคุณภำพคือกำรสร้ำง
กลไก เพือ่ให้เกดิควำมเชือ่มโยง ระหว่ำงหมอครอบครวั หน่วยบรกิำรปฐมภมูิ 
และทมีสหสำขำวชิำชพีในโรงพยำบำล อย่ำงเป็นทมีเดยีวกนั ซึง่กำรจะสร้ำง
ทมีนัน้ต้องอำศยัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในทกุๆ ระดบัตัง้แต่ผูบ้ริหำร ในระดับอ�ำเภอ
จนถึงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกันวำงแผน ออกแบบระบบ กำรพร้อมใจ
กนัปฏบิติั เรยีนรูแ้ละพฒันำจนเกดิทมีหมอครอบครวัทีเ่ข้มแข็ง นอกจำกนัน้
จะต้องอำศัยกลไกกำรสนับสนุน(Supportive mechanism) เพื่อให้เกิดกำร
บูรณกำรของทีมหมอครอบครัวซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดมาตรฐาน (standardization): เช่น กำรจัดท�ำคู่มือ 
แนวทำงในกำรดูแล ผู้ป่วย(CPG) แนวทำงกำรให้ค�ำปรึกษำ บทบำทหน้ำที่
ของส่วนต่ำงๆ เป็นต้น

2. การฝึกอบรม (training): ทีมสหสำขำวิชำชีพต้องท�ำกำรฝึกอบรม
หมอครอบครัว เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงตรงตำมแนวทำงท่ี ก�ำหนด ซ่ึงสำมำรถท�ำได้ในหลำกหลำยรปูแบบ เช่น 
กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์
นอกจำกจะเกิดควำมรู้ควำมสำมำรถแล้ว ยังท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจและกำร
ท�ำงำนเป็นทีมระหว่ำงทีมสหสำขำวิชำชีพ และหมอครอบครัวอีกด้วย

3. การนิเทศงาน(supervisor): เน้นเป็นกำรนิเทศงำนในเชิงรำบ
(horizontal supervision) โดยกำรนเิทศงำน นอกจำกจะท�ำให้เกดิกำรเรยีนรู้ 
เพือ่เต็มเตมิในสิง่ท่ีขำดแล้ว ยงัต้องกำรให้เกดิกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจแก่หมอ
ครอบครัว รวมถึงควำมเข้ำใจกัน ระหว่ำงทีมงำนอีกด้วย

4. การออกแบบระบบการให้ค�าปรกึษาและระบบการส่งต่อ (consultation 
and referral system): เน้นให้เกิดควำมชัดเจนว่ำหมอครอบครัวสำมำรถ
ที่จะปรึกษำใครและผ่ำนทำงช่องทำงใด และใครในทีมสหสำขำวิชำชีพเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว รวมถึงกำรออกแบบแนวทำงในกำรส่งต่อ
กรณีต้องกำรกำรดูแลในระดับโรงพยำบำล
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5. การออกแบบระบบการดแูลและระบบสารสนเทศ (system design 
and information system): สหสำขำวิชำชีพจ�ำเป็นต้องออกแบบระบบ
แนวทำงในกำรดแูลผูป่้วยตำม มำตรฐำนวชิำชพีและตรงตำมบรบิทของหน่วย
บริกำรปฐมภูมิในพื้นที่ รวมถึงกำรจัดระบบสำรสนเทศเพื่อให้เกิดควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงทีมสหสำขำวิชำชีพและหมอครอบครัว 

ผู้จัดการระบบ/ผู้ประสานงานระดับอ�าเภอ 

เน่ืองจำกหัวใจส�ำคัญของกำรสร้ำงทีมหมอครอบครัว คือ บูรณำกำร
ควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย ทั้งภำยในโรงพยำบำล ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
อ�ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล และหน่วยงำนนอกระบบสำธำรณสุข  
ดังนั้นกำรจะด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพนั้นควรจะมีผู้ประสำนงำนระดับ
อ�ำเภอ โดยบทบำทของผู้ประสำนงำนระดับอ�ำเภอนั้นอำจจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่
อยู่ในโรงพยำบำลหรือในสำธำรณสุขอ�ำเภอก็ได้ โดยบทบำทที่ส�ำคัญของ
ผู้ประสำนงำน ได้แก่

1. เป็นผู้ประสานนโยบาย  มีหน้ำที่ส�ำคัญคือกำรสื่อสำรนโยบำยจำก
ผู้บริหำรสู่ระดับปฏิบัติกำร และน�ำเสนอปัญหำในกำรปฏิบัติงำนจริงให้
ผูบ้ริหำรรบัทรำบ เพือ่แก้ปัญหำ หรอืปรบันโยบำย ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ในพื้นที่ ดังนั้นผู้ประสำนงำนจึงต้องเป็นผู้ที่เกำะติด ควำมเปลี่ยนแปลงของ
นโยบำย และมองเห็นควำม สอดคล้องของนโยบำยจำกส่วนกลำง และปัญหำ
สุขภำพจริงในพื้นที่ได้

2. เป็นผู้ติดตามข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่ส�าคัญ เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ 
และควำมคืบหน้ำของ แผนงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
ด้วย

3. เป็นผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับทีม ในกรณีเป็นปัญหำที่เกิดไม่บ่อย
อำจเป็นกำรแก้ปัญหำ เฉพำะหน้ำเป็นครั้งๆ ไป แต่อำจจะต้องพิจำรณำปรับ
ในเชิงระบบ หำกเป็นปัญหำที่เกิดซ�้ำๆ หลำยครั้ง ดังนั้นผู้ประสำนงำนต้อง
เป็นผูเ้ข้ำใจระบบต่ำงๆ ระดบัอ�ำเภอและต�ำบลเป็นอย่ำงด ีกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ 
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เหล่ำนี้ต้องท�ำร่วมกับบทบำทกำรเป็นผู้ประสำนกับวิชำชีพต่ำงๆ เพ่ือดึงให ้
สหวิชำชีพมำร่วมแก้ปัญหำไปด้วยกัน

4. เป็นผู้ประสานสหวิชาชีพ เพื่อให้ปฏิบัติงำนร่วมกันเป็นสหวิชำชีพ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึง ประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆ นอกระบบ
สำธำรณสุขในระดับอ�ำเภอด้วย บทบำทกำรประสำนงำนนี้นับเป็นบทบำทที่
ส�ำคัญมำก มิเช่นนั้นสหวิชำชีพจะดูแลคนไข้ในลักษณะต่ำงคนต่ำงท�ำ อำจ
ท�ำให้เกิดควำมสบัสนแก่ผูป่้วย และเกดิควำมขดัแย้งภำยในทมีสหวชิำชพีได้

นอกจำกน้ันประเด็นส�ำคัญอีกประกำรในกำรสร้ำงทีมหมอครอบครัว
คือจ�ำเป็นต้องเข้ำใจถึง คุณลักษณะที่ส�ำคัญของกำรดูแลแบบหมอครอบครัว
และหลกัเวชศำสตร์ปฐมภมู ิ(Family medicine and Primary care principle) 
ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

1. มีประชาชนที่รับผิดชอบชัดเจน และรู้ว่ำใครเป็นหมอครอบครัว 
(catchment area /population)

2. ให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) โดยมี
ควำมหมำย ดังนี้

• ดูแลทุกมิติ ทั้ง กำย จิต สังคม สิ่งแวดล้อม (holistic care)

• ให้บริกำรแบบผสมผสำนหรือ บูรณกำรทั้งในเรื่องส่งเสริมสุขภำพ 
ป้องกันโรค รักษำ พยำบำล ฟื้นฟูสภำพ (integrated care) 

• ดูแลทุกระยะของวงจรชีวิต (life cycle) ต้ังแต่ปฏิสนธิ จนสู่
เชิงตะกอน ดูแลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

• ดูแลปัญหำทั้งในเรื่องของโรค (disease) กำรเจ็บป่วย (illness) 
และทกุขภำวะ (suffering) ในด้ำนกำรดแูลรกัษำพยำบำลครอบคลมุ
ทัง้อำกำรเจ็บป่วยในระยะแรกเริม่ (new, undifferentiated problems) 
โรคเร้ือรัง (chronic diseases) และกำรเจ็บป่วยระยะสุดท้ำย 
(terminal illness)

3. ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง (continuous care) กล่ำวคือ 
ติดตำมจนสิ้นสุดกำรเจ็บป่วยแต่ละครั้ง (episode) ติดตำมดูแลทั้งที่บ้ำน 
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สถำนบริกำรด่ำนหน้ำและโรงพยำบำล รวมทั้ง ติดตำมดูแลผู้ป่วยอย่ำง
ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต

4. ให้บรกิารทัง้ในและนอกสถานบรกิาร ทัง้เชงิรบัและรกุโดยมบีรกิำร
ที่โดดเด่น เช่น กำรมีเวลำ พูดคุย อธิบำยให้ควำมมั่นใจเกี่ยวกับโรคและ
อำกำรเจ็บป่วย กำรให้ค�ำปรึกษำแนะแนว (counselling) เพื่อน�ำไปสู่กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรเยี่ยมบ้ำน (home visit) และ กำรดูแลสุขภำพ
ที่บ้ำน (home health care)  กำรติดตำมผู้ป่วยอย่ำงแข็งขัน (active 
follow-up) กำรสนบัสนนุทำงด้ำนจติ-สงัคม (psychosocial support) เป็นต้น

5. เป็นแกนหลกัในการสนบัสนนุการดูแลสขุภาพตนเอง (self-care) 
ของประชำชน ทัง้ในด้ำนกำรส่งเสรมิสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรรักษำ
ตนเอง โดยผ่ำนกลไกกำรเยี่ยมบ้ำน/ กำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน กำรบริกำร
เชิงรุกในชุมชน และกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำยชุมชน เช่น องค์กรชุมชน 
ผู้น�ำ กลุ่มแม่บ้ำน อำสำสมัครสำธำรณสุข หมอพื้นบ้ำน ครู นักเรียน พระ 
นักบวช องค์กรพัฒนำเอกชน เป็นต้น

6. เป็นจุดเชื่อมต่อที่ส�าคัญ (critical link) ระหว่ำงเทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์กับวัฒนธรรมชุมชน  กิจกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข(health 
activities) กับกิจกรรมทำงสังคม (social activities) ทีมหมอครอบครัวจึง
เป็นจุดเชื่อมต่อท่ีเอ้ือให้เกิดกำรดูแลสุขภำพประชำชน อย่ำงมีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพและมีควำมเป็นธรรม

7. สามารถท�างานเอนกประสงค์ (skill mix) ประสำนเชื่อมโยงกับ
โรงพยำบำล หน่วยงำนทุกภำคส่วน และเครอืข่ำยชมุชน เข้ำถงึปัญหำชมุชน
และตอบสนองต่อปัญหำชมุชนโดยกำรใช้ข้อมลูครอบครวั (family file) และ
ข้อมลูชมุชน (community file) ในกำรวำงแผนประเมนิผลโดยอำศัย กลยทุธ์
กำรเสริมพลังอ�ำนำจชุมชน(empowerment) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน (people participation) และ ระดมทรัพยำกรและภูมิปัญญำใน
ท้องถิ่น
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บทที่ 3

บทบาททีมสหวิชาชีพ

ในบริการปฐมภูมิและ

“ทีมหมอครอบครัว”



ทีมหมอครอบครัว            ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว34

เป็นทีมงานในระดับอ�าเภอมีหน้าที่สนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ

และหมอครอบครัวสามารถท�าบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพตรง

ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้และร่วมบริการ เป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอ

ครอบครัวโดยทีมสหวิชาชีพมีหน้าที่หลัก 3 ประการได้แก่

1. สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและด้ำนบริหำรจัดกำรเพื่อวำงระบบกำรดูแล 
(Supporter and Setting care system) 

2. ออกแบบระบบกำรให้ค�ำปรึกษำและระบบกำรรบัส่งต่อ (Consultation 
and Referral system)

3. ร่วมให้บริกำรโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว (Provider)  

โดยหน้ำที่หลัก 3 ประกำรนี้ ต้องถูกออกแบบและจัดท�ำรำยละเอียด
เพ่ือให้เกิดกำรเชือ่มโยงระหว่ำงทีมสหวชิำชพีในโรงพยำบำลและหมอครอบครวั
อย่ำงชัดเจนและแนบแน่น  จนน�ำไปสู่กำรมี ทีมหมอครอบครัวที่เป็นที่พึ่งให้
กบัประชำชนอย่ำงมคีณุภำพ  เพือ่ให้เหน็รำยละเอยีดบทบำทของสหวชิำชพี
จนสำมำรถน�ำไปปฏบิตัก่ิอให้เกดิผลส�ำเรจ็ในกำรสร้ำงทมีหมอครอบครวัทีม่ี
ประสิทธิภำพจึงขอยกตัวอย่ำงรูปธรรมแยกตำมรำยวิชำชีพดังนี้

บทบาทของแพทย์ในทีมหมอครอบครัว

แพทย์ในทมีหมอครอบครวัคอืแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป/แพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัว/แพทย์เฉพำะทำง หรือแพทย์ที่มีควำมสนใจในงำนบริกำรระดับ
ปฐมภูมิ มีหน้ำที่เป็นแพทย์ที่ปรึกษำหรือแพทย์หัวหน้ำทีม โดยทุกๆ ทีม
หมอครอบครัวต้องมีแพทย์เพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ หรือ เป็นหัวหน้ำทีม 
อย่ำงชัดเจน โดยสำมำรถสรุปบทบำทของแพทย์ได้ดังนี้
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1. เป็นแพทย์ผูใ้ห้บริการปฐมภูมิ โดยปฏบิตังิำนเป็นหวัหน้ำ ให้บรกิำร
ครบวงจรแก่ ประชำชนในเขตรับผิดชอบร่วมกับทีมหมอครอบครัวในหน่วย
บริกำรใกล้บ้ำน ทัง้ด้ำนกำรรกัษำพยำบำล กำรส่งเสรมิสขุภำพ กำรป้องกนัโรค 
และกำรฟื้นฟูสภำพ รวมทั้งกำรเยี่ยมบ้ำนและท�ำงำนเชิงรุกในชุมชนโดย
ประยุกต์หลักกำรและวิธีกำรทำง เวชศำสตร์ครอบครัวอย่ำงเต็มรูปแบบมี
ปฏิสมัพันธ์ทีด่กีบัผูป่้วย ครอบครวั และชมุชน ท�ำให้เข้ำใจและเข้ำถงึผูรั้บบริกำร 
สำมำรถให้กำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงเป็นองค์รวม ผสมผสำน และต่อเนื่อง รวม
ทั้งส่งเสริม กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวคิดส�าคัญ คือ แพทย์และทีมงำนด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวจะต้องมี
ควำมรูท้ำงกำร แพทย์ (biomedicine) ทีล่กึ และสำมำรถตดัตอนมำประยกุต์
กับกำรดูแลผู้ป่วยได้อย่ำงดี ไม่ใช่รู้อย่ำงตื้นๆง่ำยๆ ขณะเดียวกันก็ต้องมี
ควำมเข้ำใจควำมละเอยีดของควำมเป็นมนษุย์ สำมำรถให้บรกิำรขัน้พืน้ฐำน 
แก้ปัญหำที่ไม่ซับซ้อนด้ำนเทคนิค แต่ซับซ้อนด้ำนกำย-จิต-สังคม (difficult 
cases)ได้

2. เป็นคร ูถ่ำยทอดวชิำควำมรูท้ำงกำรแพทย์และควำมรูท้ำงเวชศำสตร์
ครอบครัวแก่บุคลำกร ทุกสำขำ เช่น ฝึกอบรมพยำบำลเวชปฏิบัติ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรอภิปรำยปัญหำผู้ป่วย (case conference) เป็นต้น

3. เป็นผูน้�าและท่ีปรกึษาแก่ทมีงาน ในกำรให้บรกิำรปฐมภมูแิก่ชมุชน 
ในทำงกำรแพทย์ท้ังในส่วน ของกำรให้บริกำรในหน่วยบริกำรปฐมภูมิและ
กำรเยี่ยมบ้ำนของสหวิชำชีพ มีกำรน�ำปัญหำผู้ป่วยท่ีเยี่ยมบ้ำนมำอภิปรำย
แลกเปลี่ยน และร่วมกันหำทำงออกให้แก่ผู้ป่วย โดยมีแพทย์เป็นผู้น�ำทำง
วิชำกำรท่ีช่วยชี้แนะและให้ค�ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิดรวมถึงต้องออกแบบช่อง
ทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงแพทย์กับทีมงำนอย่ำงชัดเจน

4. เป็นนักจัดการเครือข่ายปฐมภูมิระดับอ�าเภอ แพทย์มีบทบำทร่วม
กบัทมีสหวชิำชพีในกำรค้นหำและวิเครำะห์ ปัญหำสขุภำพในชมุชน วำงแผน 
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ด�ำเนินกำร ประเมินโครงกำร และสรุปบทเรียนร่วมกับทีมโรงพยำบำล 
สำธำรณสุขอ�ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ำยชุมชนอย่ำงต่อเนื่องตำมวงจร "Plan-Do-Check-
Act" ซึ่งจะเสริมควำมเข้มแข็งแก่เครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิของอ�ำเภอในกำร
แก้ไข และป้องกนัปัญหำสขุภำพในชมุชนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในบริการปฐมภูมิและ

ทีมหมอครอบครัว

1. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะหมอครอบครัว

1) ด้านการดูแลความเจ็บป่วยในครอบครัว

ก. พัฒนำ/จัดกำร/ก�ำกับ ดูแลด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคมที่เก่ียวข้อง
ของครอบครัวที่รับผิดชอบ

ข.  มีกำรดูแลที่บ้ำนในครอบครัวที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง และเข้ำถึงบริกำร
ได้ยำกโดยกำร ดแูลพจิำรณำถงึผลกระทบจำกควำมเจบ็ป่วยของ index case 
ต่อสมำชิกในครอบครัว และผลกระทบจำกครอบครัวต่อ index case จำก
มุมมองของผู้ป่วยเองและครอบครัว

ค.  ประยุกต์ควำมรู้ในกำรดแูลเพือ่ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของครอบครวั 
มำกที่สุด สร้ำงทำงเลือกกำรดูแล

ง.  ปฏิบัติกำรพยำบำลโดยใช้ข้อมูล (Evidence base practice) และ
ยึดควำมคุ้มทุน คุ้มค่ำ เหมำะสมตำมบริบทของครอบครัว

2) สนับสนุนพลังอ�านาจครอบครัว / กำรสอน / กำรฝึก / กำรเป็น
พ่ีเลี้ยงในกำรปฏิบัติ ในกำรดูแลครอบครัวมีศักยภำพในกำรดูแล
ตนเองเท่ำที่เป็นไปได้ตำมบริบท  
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3) ให้ค�าปรกึษา/แนะน�า ด้านสขุภาพ แก่ครอบครัวทีรั่บผดิชอบ เพือ่
ให้ครอบครัว ดูแลตนเองได้ และ/หรือมีกำรให้ค�ำปรึกษำ ผ่ำน
เทคโนโลยีที่ครอบครัวสำมำรถ ใช้ได้ใช้เป็น เช่น โทรศัพท์ line 
(ครอบครัวทรำบวิธีในกำรติดต่อ หมอครอบครัวของตนเอง)

4) มีการประสานและปฏิบัติงานแบบเป็นหุ้นส่วน ทั้งในทีมด้ำน
สขุภำพ และทมีด้ำนสงัคม และผูเ้กีย่วข้องต่ำงๆ ในชุมชน บนพืน้ฐำน 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 

5) การพิทักษ์สิทธิ์ครอบครัวในความรับผิดชอบ โดยประสำนผ่ำน 
manger ระดับต�ำบล 

6) เมือ่ต้องส่งต่อ ท�ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกำรส่งต่อและติดตำมภำยหลงั 
จนปัญหำด้ำนนั้นจบลง 

2. บทบาทของพยาบาลวชิาชพีในฐานะ Case manager ระดบัต�าบล

1) จัดกำรข้อมลูสุขภำพ และสังคมท่ีเกีย่วข้องทุกครอบครวัต�ำบลในเขต 
ควำมรับผิดชอบ

2) ช่วยเหลือ สนับสนุนหมอครอบครัวในเขตควำมรับผิดชอบ และ
ติดตำม ประเมินผลในครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดบ้ำน ติดเตียง

3) ประสำนทมีสนบัสนนุในระดบัต�ำบล ในกำรสนบัสนุนหมอครอบครวั
ในเขต รับผิดชอบ

4) ประสำนทมีสหวชิำชพีจำกทีมระดบัอ�ำเภอเข้ำดแูลร่วมกบัทมีระดบั
ต�ำบล ในกรณีที่ทีมดูแลในระดับต�ำบลต้องกำรกำรสนับสนุนให้
ร่วมดูแลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริกำร

5) ประสำนกำรให้ค�ำปรึกษำ/ส่งต่อกับทีมระดับอ�ำเภอ
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3. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะทีมระดับอ�าเภอ

1) มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพระดับอ�ำเภอ 

2) ประสำนงำนช่วยเหลือ  สนับสนุนกับทีมระดับต�ำบล

3) บริหำรจัดกำรธนำคำรอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนในพื้นที่

4) ออกแบบระบบกำรจ�ำหน่ำยผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลสูช่มุชน (discharge 
plan)

บทบาทนักกายภาพบ�าบัดในบริการปฐมภูมิและทีมหมอ

ครอบครัว

ปัจจบัุนนกักำยภำพบ�ำบัดจัดเป็นหน่ึงในทมีสหวชิำชพีทีม่บีทบำทส�ำคญั
ในกำรดูแลและให้บริกำรในระบบสุขภำพในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ โดยเกี่ยวข้องกับกำรรักษำฟื้นฟู ส่งเสริม และป้องกัน
ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ ในผู้ที่มีปัญหำเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวและกำร
ช่วยเหลือตนเอง ในชีวิตประจ�ำวันทั้งในเด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร รวมถึงผู้ที่มี
ปัญหำบกพร่องทำงกำยทีเ่กดิจำก กำรท�ำงำนทีผ่ดิปกตขิองระบบกระดกูและ
กล้ำมเนือ้ ระบบประสำท ระบบหำยใจและหลอดเลอืด โดยสำมำรถแบ่งเป็น 
2 ลักษณะ ตำมงำนบริกำรปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว คือ งำนหน้ำด่ำน
ที่ต้องลงชุมชน และกำรดูแลผู้ป่วยท่ีมำรักษำในแผนก โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
ในชุมชน เนื่องจำกผู้ป่วยระยะ กึ่งเฉียบพลันนั้นเป็นกลุ่มที่มีโอกำสกลับมำ
ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันจะมี
โอกำสสำมำรถกลบัมำเคลือ่นไหวเป็นปกตไิด้ หำกได้รบักำรรกัษำฟ้ืนฟนูำน
และมำกเพียงพอภำยในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของกำรเกิดโรค (5 วัน/
สัปดำห์) แต่หำกไม่ได้รับกำรฟื้นฟู ก็อำจจะกลำยสภำพไปเป็น ผู้พิกำรและ
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เป็นภำระให้แก่ ครอบครัวและสังคม เป็นต้น รวมถึง ผู้ป่วยในระยะเรื้อรังที่
อำจจะยงัมศีกัยภำพทีจ่ะช่วยฝึกให้ผูป่้วยกลบัมำช่วยเหลอืตนเองให้มำกทีส่ดุ
เท่ำที่ร่ำงกำยจะสำมำรถท�ำได้ ซึ่งจะช่วยลดภำระแก่ครอบครัวและชุมชน
ลงได้ ส่วนในผู้ป่วยระยะเรือ้รงัทีไ่ม่สำมำรถจะท�ำอะไรได้แล้ว กำรให้กำรดแูล
เพือ่ป้องกนัปัญหำของโรคแทรกซ้อน เช่น แผลกดทบั  ข้อตดิ กำรปวดเมือ่ย
กล้ำมเนื้อ หรือควำมรู้สึกไม่สบำยกำยจำกกำรนอนนำน กำรดูแลด้วย
กำรช่วยกำรเคลื่อนไหว จะช่วยให้คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ซ่ึงใน
กลุม่นีส้ำมำรถทีจ่ะใช้จติอำสำในชมุชนหรอืผู้ดูแล (care giver) เข้ำมำให้กำร
ช่วยเหลือได้ โดยผู้ป่วย ผู้พิกำรทุกรำยจะได้รับกำรดูแลเท่ำที่ศักยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนฟขูองผู้ป่วยแต่ละรำย โดยดูจำกระดบัของควำมพกิำร 
(disability levels) ซ่ึงจะช่วยให้ผู้รักษำสำมำรถให้กำรดูแลรักษำได้อย่ำง
เหมำะสมกับผู้ป่วย แต่ละรำย

2. งานชุมชนเพื่อรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยหรือผู้พิการ เช่น กำรให้ค�ำแนะน�ำ
ในกำรดูแลตนเอง กำรวำงโปรแกรมกำรออกก�ำลังกำย หรือกำรรักษำให้แก่
ผู้พิกำรหรือผู้ป่วยที่อยู่ตำมบ้ำนและไม่สำมำรถจะเดินทำงมำรักษำได้ โดย
อำจจะให้ญำติหรืออำสำสมัครทำงด้ำนสุขภำพมีส่วนร่วม ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ป่วย

3. การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลือ่นไหว โรคไม่ติดต่อหรอืโรคตดิเชือ้ของทำงเดนิหำยใจ เช่น กำรคดักรอง 
เท้ำผู้ป่วยเบำหวำน กำรทดสอบสมรรถภำพของผู้สูงอำยุ กำรคัดกรอง
เด็กพิกำร จะช่วยให้จ�ำนวนผู้ป่วยที่จะไหลเข้ำสู่โรงพยำบำลใหญ่ลดน้อยลง 
โดยผูท้ีเ่ริม่มอีำกำรเลก็น้อยหรอือยูใ่นกลุ่มเสีย่งกจ็ะได้รับกำรแก้ไขหรือจัดกำร
ต้ังแต่ระยะแรก ส่วนผูที้มี่อำกำรมำกและจ�ำเป็นทีจ่ะต้องได้รบักำรรกัษำมำก
ขึน้จะถกูส่งต่อไปรกัษำฟ้ืนฟูท่ีโรงพยำบำลในระดบัทตุยิภมู ิและตตยิภมูต่ิอไป
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4. การส่งเสรมิป้องกนัปัญหาเกีย่วกบัโรคไม่ติดเชือ้ เช่น ปัญหำปวดหลงั 
ปวดเข่ำ โรคหัวใจ โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง รวมถึงโรคติดเชื้อทำง
เดินหำยใจ เช่น ปอดบวมในเดก็เลก็หรอืคนชรำ วณัโรค เป็นต้น เพือ่ให้ประชำชน
สำมำรถที่จะดูแล รักษำสุขภำพของตนเองในเบื้องต้นได้  เช่น กำรอบรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับโรค กำรดูแลตนเอง กำรออกก�ำลังกำยเพื่อ เพิ่มควำมแข็ง
แรงหรือรักษำตนเอง เป็นต้น

5. การอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครหรือจิตอาสาในชุมชน เช่น 
กำรยกเคลือ่นย้ำยผูป่้วย กำรช่วยเคลือ่นไหวข้อต่อเพือ่ป้องกนัข้อตดิ เพือ่ให้
อำสำสมัครหรือจติอำสำสำมำรถให้กำรช่วยเหลอืผูสู้งอำย ุผูป่้วยหรอืผูพ้กิำรท่ี
ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกชุมชนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ลดควำม
เสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บจำกกำรเคลื่อนไหวทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล

บทบำทของนกักำยภำพบ�ำบดัสำมำรถแบ่งตำมระดบัหน่วยงำน 

ได้ดังนี้

1. บทบาทนักกายภาพบ�าบัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป 

นักกำยภำพบ�ำบัดในโรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไปมีบทบำท
ทีส่�ำคญัในกำรสนบัสนนุด้ำนวชิำกำรและให้บรกิำรกำยภำพบ�ำบดัในระดบัที่
ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน นอกจำกนั้นยังมีบทบำทในฐำนะ 
ผูจ้ดักำรระบบ โดยเป็นผูป้ระสำนงำนหลกั ออกแบบระบบงำน สร้ำงเครอืข่ำย 
นักกำยภำพบ�ำบัดในเขตสุขภำพ  สร้ำงภำคีเครือข่ำยกับสหวิชำชีพและภำค
ประชำสังคม  แก้ไขปัญหำในระดับจังหวัด เป็นที่ปรึกษำ นิเทศติดตำม และ
สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในระดับจังหวัด 

2. บทบาทนักกายภาพบ�าบัดในโรงพยาบาลชุมชน

นักกำยภำพบ�ำบัดในโรงพยำบำลชุมชนมีบทบำทเป็นผู้จัดกำรในระดับ
อ�ำเภอ ท�ำหน้ำที่ ประสำนงำน ให้ค�ำปรึกษำกำรดูแลผู้ป่วย ส่งต่อและรับ
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กลับผู้ป่วยเพ่ือสนับสนุนกำรท�ำหน้ำที่ของทีมหมอครอบครัว เป็นผู้ให้
ค�ำแนะน�ำแก่ทีมนักบริบำล ออกเยี่ยมบ้ำน ตรวจประเมินวิเครำะห์ ระดับ
ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว จัดท�ำแผนกำรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหำกำร
เคลื่อนไหว รับผิดชอบ ระบบข้อมูลและส่งต่อข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
แก้ไขปัญหำในระดับอ�ำเภอ และสรุปผลกำรด�ำเนินงำน นอกจำกนั้นยังเป็น
ผูป้ระสำนงำนจดัหำอปุกรณ์เครือ่งช่วยในกำรเคล่ือนไหว (assistive devices) 
ที่เหมำะสมกับสภำพของผู้ป่วยแต่ละรำย เป็นวิทยำกรอบรมอำสำสมัคร/
ผู้ดูแลคนพิกำร รวมทั้งเสริมพลัง ให้ชุมชนและชมรมคนพิกำรให้เข้มแข็ง

3. บทบาทนักกายภาพบ�าบัดในระดับต�าบล

นกักำยภำพบ�ำบดัในโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต�ำบลหรือทีป่ระจ�ำอยู่
ในชุมชนมีบทบำทหลักเป็นผู้ให้บริกำรและร่วมเป็นทีมหมอครอบครัวและ
ท�ำงำนร่วมกับทีมอำสำสมัครและ Care giver ในกำรดูแลผู้ป่วย ติดตำม
ประเมินผลกำรให้บริกำร และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำร
เคลื่อนไหวของผู้ป่วย และท�ำหน้ำที่ประเมินกำรท�ำงำนของ Care giver

บทบาทวิชาชีพจิตวิทยาในบริการปฐมภูมิ 

และทีมหมอครอบครัว

เป็นผูใ้ห้บรกิารในทมีหมอครอบครวัในด้านการส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา 
ฟื้นฟูในชุมชน โรงพยาบาล สถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. ให้บรกิารค�าปรกึษาแก่ประชาชนทีมี่ปัญหาสขุภาพจติของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทำงจิตวิทยำ เช่น ผู้ป่วยโรคทำงกำยเรื้อรัง
(NCD) ผู้ติดสำรเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยที่มีภำวะเครียด วิตกกังวล 
ซมึเศร้ำ ผูพ้กิำร บุคคลทีมี่ปัญหำบคุลกิภำพ กำรประเมนิคดักรองทำงเชำวน์
ปัญญำ / พฒันำกำรและผลสมัฤทธิด้์ำนกำรเรยีนในเดก็ทีม่ปัีญหำพฒันำกำร 
ปัญหำกำรเรียนรู้ 
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2. ร่วมให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหำ
ทำงด้ำนสุขภำพจิต จิตเวชและสำรเสพติด 

3. เป็นผูป้ระสานงานการให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชน ในรำยกรณี
ทีม่คีวำมจ�ำเป็น เช่น กำรซ่อมแซมทีพ่กัอำศยั เบีย้ยงัชพี ตลอดจนกำรส่งต่อ 
เพื่อเข้ำรับบริกำรยังโรงพยำบำลจิตเวชฯ 

4. เป็นทีป่รกึษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่ทมีหมอครอบครวัและ
ทีมสหวิชำชีพ และภำคส่วนต่ำงๆ รวมถึงประชำชนในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้สำมำรถเฝ้ำระวัง คัดกรอง ส่งต่อ และร่วมดูสุขภำพจิตของประชำชน
ได้อย่ำงเหมำะสมและครบวงจร

5. ให้บริการการส่งเสริม ป้องกัน ส่งต่อ บุคคลที่มีปัญหำสุขภำพจิต 
โดยเฉพำะ ในกลุม่เสีย่ง(ผูส้งูอำย ุผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูพ้กิำร หรือในกลุม่ญำติ
ทีด่แูลผูป่้วย) และประชำชนทัว่ไป กำรสบืค้นปัญหำสขุภำพจติในระยะเริม่แรก 
ของกลุม่เสีย่งต่ำงๆ โดยใช้เคร่ืองมอืทำงจติวทิยำอย่ำงง่ำย เช่น แบบประเมนิ 
หรือแบบคัดกรองทำงจิตวิทยำหรือทำงสุขภำพจิต กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำง
จิตวิทยำและพฤติกรรมสุขภำพแก่ชุมชน ตลอดจนงำนเยี่ยมบ้ำนผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ เช่น ภยัพบิตัทิำงธรรมชำตต่ิำงๆ หรอืเหตกุำรณ์ 
ไม่สงบจำกสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นต้น

6. สร้างเครือข่ายการบริการสุขภาพจิตในชุมชน เป็นกำรส่งเสริมให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึระบบบรกิำรสำธำรณสุขได้โดยง่ำย ผ่ำนทมีสหวชิำชพี 
และทีมสหสำขำ เพือ่น�ำไปขยำยผลในพืน้ทีข่องตนเอง เช่น กำรน�ำเสนองำน 
ที่เกี่ยวข้องกับงำนจิตวิทยำในวันประชุมส�ำคัญๆของอ�ำเภอ ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ในวันส�ำคญักบัทมีสหวชิำชพี และช่องทำงกำรสือ่สำรสนเทศในปัจจบุนั 
เป็นต้น 

7. เป็นผูร้วบรวมและจดัระบบองค์ความรู้ ทีเ่ก่ียวข้องกับงำนจติวิทยำ
ในชุมชนและข้อมลูงำนสขุภำพจติในชมุชน (งำนพฒันำวชิำชพีและองค์ควำมรูข้อง
ตนเอง) เพื่อก�ำหนดเป็นแผนหรือแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
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และสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีร่่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เช่น นักจิตวิทยำ 
เกบ็ข้อมูลเดก็นกัเรยีนทีเ่ข้ำรบักำรประเมนิควำมสำมำรถทำงเชำว์ปัญญำหรอื
ควำมบกพร่องด้ำนกำรเรยีนรู ้โดยกำรคนืข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้บริหำรเขตพืน้ที่
ประถมศึกษำและสถำนศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนจัดชั้นให้
เหมำะสมต่อไป เป็นต้น

8. มีการประชุมเพ่ือทบทวนองค์ความรู้อย่างสม�่าเสมอ ร่วมทีม
สหวชิำชพีและทมีสำขำวิชำชีพ พร้อมแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละปัญหำอปุสรรค 
เพือ่แก้ไขให้สำมำรถด�ำเนนิกำรได้อย่ำงรำบร่ืน เช่น กำรจัดประชมุครูอนำมยั
ที่ดูแลเด็กพิเศษประจ�ำสถำนศึกษำร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. หรือทบทวน
องค์ควำมรู้ทำงสุขภำพจิตแก่ รพ.สต. อสม. และผู้น�ำชุมชน เป็นต้น

บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในบริการปฐมภูมิและทีมหมอ

ครอบครัว

หลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เหน็ถงึปัญหาการใช้ยาในระดบับคุคล 
ครอบครัว และชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 

1) ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ยำในระดับบุคคลและครอบครัว เช่น กำรใช้
ยำเองตั้งแต่ 1 ขนำนจนถึง 13 ขนำน, ใช้ยำไม่ถูกต้องตำมแพทย์สั่ง, ผู้ป่วย
เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ, ได้รับยำในขนำดที่ต�่ำและสูงเกินไป, 
กำรได้ยำที่อันตรกิริยำต่อกัน นอกจำกนี้ ยังพบว่ำผู้ป่วยมียำเหลือทั้งที่
ไม่ได้ใช้ยำเสื่อมสภำพ และยำหมดอำยุ เป็นจ�ำนวนมำก เป็นต้น 

2) ปัญหำเกี่ยวกับยำในระดับชุมชน จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์แสดง
ให้เห็นว่ำ พบยำอันตรำยกระจำยอยู่ในชุมชนเป็นจ�ำนวนมำก กำรเข้ำถึงยำ
อย่ำงเสี่ยง กำรใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตุ สมผล กำรใช้ยำเกินจ�ำเป็น กำรใช้ยำ
ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกขนำด กำรนิยมใช้ยำตำมโฆษณำทำงวิทยุในผู้สูงอำยุและ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยใช้ยำจำกหน่วยบริกำรหลำยแห่ง เช่น โรงพยำบำล 
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คลินิก ร้ำนขำยยำ(Poly pharmacy), กำรแพ้ยำซ�้ำของผู้ป่วย เป็นต้น กำร
นิยมใช้ยำชุดทั้งที่ประชำชนไม่มีควำมรู้ในกำรเลือกซื้อยำและกำรใช้ยำ และ 
ผูป้ระกอบกำรไม่มคีวำมรูใ้นกำรสัง่จ่ำยยำอย่ำงเหมำะสม ท�ำให้เกดิปัญหำที่
รุนแรงตำมมำ เช่น กำรดื้อยำ กำรแพ้ยำอย่ำงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

กรอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ประกอบด้วย

1. พัฒนาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่
• งานบริหารเวชภัณฑ์ ได้แก่ กำรพัฒนำระบบคลังยำและเวชภัณฑ์

ของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
• งานบริบาลเภสัชกรรม ได้แก่ กำรทบทวนและประเมินกำรใช้ยำ 

กำรเฝ้ำระวัง กำรคดักรอง กำรส่งมอบยำ เป็นต้น โดยผลลพัธ์จำกกจิกรรม
นี้คือผลกำรรักษำของผู้ป่วยเป็นไปตำมเป้ำหมำย

2. งานดูแลผูป่้วยในระดบับคุคลและครอบครัวต่อเนือ่งด้านเภสชักรรม 
ได้แก่ กำรทบทวนและค้นหำปัญหำใช้ยำ กำรให้ควำมรู้ กำรเสริมพลังด้ำน
ยำและสขุภำพ กำรวำงแผนร่วมกนัในกำรดูแลแก้ไขด้ำนสขุภำพ กำรออกแบบ
กำรบริหำรยำเฉพำะรำยที่บ้ำน ร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัวและทีมสุขภำพ

3. งานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพ ซึง่มไิด้มบีทบำทเพยีงแค่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำร ตรวจสอบ แต่ครอบคลุมบทบำทถึง

• การจัดการความเสี่ยง ด้ำนยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Risk 
management) 

• การให้ความรู้ กำรรณรงค์ และกำรเป็นที่ปรึกษำให้แก่ชุมชนด้ำน
ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Empowerment) 

4. งานส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสมุนไพรและสุขภาพ
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วิธีการท�างานร่วมกันในทีมหมอครอบครัวระดับอ�าเภอและต�าบล 
ประกอบด้วย

1. มีการตั้งทีมปฐมภูมิ หรือ Family care team ในระดับอ�ำเภอโดย
เฉพำะ ซึ่งประกอบด้วยหลำยวิชำชีพที่สนใจงำนด้ำนปฐมภูมิ โดยวิชำชีพ
เภสัชกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ ทั้งในระดับ รพ. รพ.สต. และ สสอ. 
โดยได้รบักำรสนบัสนนุทำงด้ำนนโยบำยและงบประมำณจำกผูบ้ริหำรในระดบั
อ�ำเภอ เช่น ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล และสำธำรณสุขอ�ำเภอ 

2. ทีมดังกล่าวควรมีการก�าหนดหน้าที่ และรูปแบบกำรประสำนงำน
ระหว่ำงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลและสำธำรณสุขอ�ำเภอที่ชัดเจน 
ก�ำหนดประเด็นในกำรท�ำงำนระดับครอบครัวและชุมชนที่ชัดเจน (Case 
selection) ในกรณีของงำนเภสัชกรรม เช่น กำรเข้ำไม่ถึงยำของผู้ป่วย แก้
ปัญหำ Poly pharmacy หรอื กำรออกแบบวธิกีำรบรหิำรยำเฉพำะรำยทีบ้่ำน
ให้แก่ผูป่้วยทีไ่ม่ม ีCare giver และทมีดงักล่ำวควรสนบัสนนุวิชำกำรทีจ่�ำเป็น
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน

3. การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงทีม
ปฐมภูมิ หรือทีมหมอครอบครัว อย่ำงต่อเนื่อง 

4. การนิเทศงานที่เน้นการรับรอง ยกย่อง เชิดชู (Appreciation) 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล เป็นกระบวนกำรที่ควรน�ำมำใช้ในกำร
พฒันำระบบยำของโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลและสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีระหว่ำงทีมงำน

5. การก�าหนดเป็น KPI เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรด�ำเนินงำน
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บทบาทของทันตบุคลากรในบริการปฐมภูมิและทีมหมอ

ครอบครัว

ปัญหำสขุภำพช่องปำกมคีวำมเชือ่มโยงต่อสขุภำพโดยรวมในทกุช่วงวยั 
ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ไปจนถึงผู้สูงอำยุ  กำรเกิดโรคปริทันต์เป็นโรคที่เกิดจำก
ภำวะผดิปรกตขิองกลไกเมตำบอลกิของร่ำงกำยจงึจะส่งผลต่อทำรกในครรภ์
และมีโอกำสที่จะคลอดก่อนก�ำหนด ใน 3 ขวบปีแรกของชีวิตเป็นช่วงส�ำคัญ
ที่เด็กจ�ำเป็นต้องได้อำหำรครบถ้วนเพื่อมีพัฒนำกำรที่สมวัย ปัญหำโรคฟันผุ
ในเด็กเป็นปัญหำหลักที่ท�ำให้เด็กไม่สำมำรถได้รับสำรอำหำรเพียงพอและ
ส่งผลต่อภำวะเตี้ยและมีผลต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก ปัญหำภำวะเตี้ยมี
ควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องมำในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

นอกจำกนี้ ยังพบว่ำปัญหำสุขภำพชองปำกในเด็กเป็นปัญหำที่สัมพันธ์
กับภำวะภูมิแพ้ที่พบอุบัติกำรณ์มำกขึ้นเรื่อยๆ ในวัยท�ำงำนและผู้สูงอำยุที่
เผชิญต่อปัญหำกลุ่มโรค NCD กำรมีปัญหำสุขภำพช่องปำกทั้งโรคปริทันต์ 
โรคฟันผุ กำรสูญเสียฟันล้วนมีผลต่อกำรเกิดโรค NCD โรคปริทันต์มีผลกับ
ภำวะ Stoke เบำหวำน และภำวะทุพโภชนำกำรในผู้สูงอำยุ ทั้งนี้กำรดูแล
สุขภำพช่องปำกจะช่วยท�ำให้สุขภำพโดยรวมดีขึ้นด้วย

การดูแลด้านทันตกรรมในระดับปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัวจะ
เป็นจุดคานงัดที่จะยกระดับพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขให้ดีขึ้นได้  
ทีมหมอครอบครัวผู้ซึ่งเป็นบุคลากรแกนน�าของระบบบริการปฐมภูมิ จึงมี
ความส�าคญัมากในการด�าเนนิงานบรกิารเพือ่มุง่สูส่ขุภาวะประชาชน โดย
มีบทบาทที่ส�าคัญดังนี้

1. การจดับรกิารส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก จดับรกิำร
ส่งเสรมิสุขภำพ เพือ่ให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงเชงิปัจจยัทำงสงัคมและสิง่แวดล้อม 
เพ่ือทีจ่ะท�ำให้กลุม่เป้ำหมำยอยูใ่นบริบท ทีเ่อือ้ต่อกำรเกดิพฤตกิรรมสขุภำพ
ทั้งนี้ด�ำเนินกำรตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและองค์กร อำทิ กำรเฝ้ำระวัง
ภำวะเสี่ยงที่ส�ำคัญในแต่ละกลุ่มวัย กำรรณรงค์ ครอบครัวอ่อนหวำน  ตู้เย็น
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ปลอดน�้ำอัดลม กำรจัดระเบียบ ร้ำนค้ำในชุมชน เป็นต้น บริกำรทันตกรรม 
ป้องกัน จ�ำแนกประชำกรเสี่ยงและให้บริกำรป้องกัน ได้แก่ กำรใช้ฟลูออไรด์
เฉพำะที่ กำรให้บริกำรเคลือบหลุมร่องฟัน  

2. การคัดกรองกลุ่มเส่ียงและการจัดบริการตามความจ�าเป็น ได้แก่ 
กำรคดักรองรอยโรคก่อมะเรง็ในช่องปำก (Potentially malignant disorder) 
และกลุ่มที่ควรเข้ำถึงกำรรักษำ

3. การให้บรกิารทนัตสขุภาพในระดบัปฐมภมู ิเน้นกำรจดับรกิำรทีไ่ม่
ยุ่งยำกซับซ้อนและเป็นไปตำมชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่

• รักษำป้องกันเบื้องต้น (กรณีมีทันตบุคลำกร) อุดฟัน ขูดหินปูน 
ถอนฟันอย่ำงง่ำย เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ท�ำกำรควบคุม
ภำวะฟันผุภำยในช่องปำก  รับส่งต่อจำกทีมหมอครอบครัวในพื้นที่เครือ
ข่ำยและพิจำรณำส่งต่อไปหน่วยบริกำรที่สูงขึ้น และติดตำมผลกำรส่งต่อ

• ประสำนกำรส่งต่อเพื่อรับกำรบริกำรรักษำในผู้ป่วยที่ต้องกำรกำร
ดูแลซับซ้อน และติดตำมกรณีมีกำรส่งกลับมำเพื่อดูแล

4. การดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่ กรณีเด็กเล็กที่จ�ำเป็นต้องฝึก
พ่อแม่ ผู้ปกครองให้สำมำรถท�ำควำมสะอำดช่องปำกให้ลูกได้อย่ำงถูกวิธี  
กรณีของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิกำรที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลอำกำรต่อเน่ือง 
หรอืในบำงครัง้ให้บรกิำรรักษำทีบ้่ำน กรณผู้ีป่วยโรคปรทัินต์ ซึง่จะต้องควบคมุ
สภำพในช่องปำกไม่ให้เกิดโรคซ�้ำอีก ซึ่งผู้ป่วยเหล่ำนี้มักมีโรคทำงระบบซ�้ำ
ซ้อนอยู่ด้วย อำกำรของโรคในช่องปำกและสุขภำพกำยโดยรวมจะมีควำม
สัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่อง

โดยกำรท�ำหน้ำที่ของงำนทันตกรรม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน
ทีมหมอครอบครัวให้เกิด กำรท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสิทธิภำพและต้องครอบคลมุ
ทั้งสำมประเด็นได้แก่
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• สนบัสนนุด้ำนวิชำกำรและด้ำนบริหำรจัดกำรเพือ่วำงระบบกำรดูแล 
(Supporter and Setting care system) 

• ออกแบบระบบกำรให้ค�ำปรกึษำและระบบกำรรบัส่งต่อ (Consultation 
and Referral system)

• ร่วมให้บริกำรโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว (Provider)

ซึง่สามารถสรุปเป็นภาพการท�างานของเครอืข่ายเชือ่มโยงกนัได้ดงันี้
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ทีม ท้องถิ่น ชุมชน

การเชื่อมโยงเครือข่าย หมอครอบครัว ด้านสุขภาพช่องปาก

สหวิชาชีพ

ผอ.รพ.สต.

ทันตแพทย์

ทันตาภิบาล

สสอ.
ทีมอ�าเภอ

ผอ.โรงพยาบาล

ระดับอ�ำเภอ : ทันตแพทย์ / สหวิชำชีพ

ระดับต�ำบล : ทันดำภิบำล. พยำบำล. จนท. สำธำรณสุข และ อสม. (ทีมชุมชน)

ประชาชนเข้าถึงบริการ พึ่งพาตนเองได้ด้านสุขภาพช่องปาก

อสม.
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บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)

และสาธารณสุขอ�าเภอในทีมหมอครอบครัว

เนือ่งจำกทมีหมอครอบครวัเป็นบคุคลำกรท่ีมำจำกเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ
ในรพ.สต. หรือหน่วยบริกำรปฐมภูมิสังกัดอื่นๆ รพ.สต. จึงเป็นผู้สนับสนุน
หลกัในกำรท�ำงำนของหมอครอบครวั ดงัน้ันกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิ
ในรพ.สต.ให้มีควำมเข้มแขง็จึงเป็นฐำนท่ีส�ำคญัของกำรท�ำหน้ำทีห่มอครอบครวั 
นอกจำกนั้นบทบำทในกำรสนับสนุนหมอครอบครัวของ รพ.สต. ยังเป็นกล
ไกลทีส่�ำคญัทีจ่ะท�ำให้ ทมีหมอครอบครวัเกดิกำรท�ำงำนท่ีมีประสิทธภิำพ ซึง่
สำมำรถแบ่งบทบำทของ รพสต.ได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้

บทบาท รพ.สต.ต่อทีมหมอครอบครัว

1. จัดตั้งทีมงานภายใน รพ.สต. ให้ดูแลสุขภำพประชำชนต่อเนื่องใน
ลกัษณะหมอครอบครวั ให้มคีวำมเหมำะสมและเพียงพอกบัจ�ำนวนประชำกร
ในเขตรบัผดิชอบ มกีำรถ่ำยทอดและสร้ำงควำมเข้ำใจแนวคดิตลอดจนเจตคติ
ที่ดีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนทีมหมอครอบครัว

2. การพฒันาบคุลากร เพือ่ให้ทมีหมอครอบครัวได้รับควำมรู้หรือทกัษะ
ใหม่ หรอือำจเป็นกำรทบทวนควำมรู/้ทกัษะเดมิให้ถกูต้องตำมมำตรฐำนโดย
ผ่ำนกระบวนกำรอบรม ศกึษำดงูำน หรอืฝึกปฏบิตังิำน กำรพฒันำองค์ควำมรู้ 
ทักษะที่จ�ำเป็นแก่ทีมหมอครอบครัวควรท�ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถให้
บรกิำรแก่ประชำชนหรือผูป่้วยได้อย่ำงเหมำะสม ซึง่อำจมกีำรค้นหำส่วนขำด
ขององค์ควำมรู้และทักษะ หรืออำจส�ำรวจดจูำกควำมต้องกำรหรอืควำมสนใจ
ในกำรพฒันำศกัยภำพ จำกนัน้จงึจดัท�ำแผนพฒันำบคุลำกรและฝึกอบรมให้
สัมพันธ์กับองค์ควำมรู้และทักษะที่ยังขำด
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3. มีการจัดการระบบข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลมี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยสำมำรถน�ำมำวำงแผนแก้ไขปัญหำ และ
พัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนของทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำน กำรพัฒนำงำนและให้เกิดกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ

5. ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจทีมหมอครอบครัว โดย

• จัดบรรยำกำศส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในทีมหมอ
ครอบครัว กระตุน้ให้ทมีหมอครอบครวัมคีวำมคดิริเริม่สร้ำงสรรค์ ใช้ควำมรูแ้ละ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่

• จัดให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน หรือศึกษำดูงำน 
หน่วยงำนอื่นที่ด�ำเนินงำนได้ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี

• สนับสนุนและเปิดโอกำสให้ทีมหมอครอบครัวได้มีโอกำสศึกษำต่อ 
ฝึกอบรมวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อน�ำควำมรู้มำพัฒนำงำน

• สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำ ยกย่องชมเชย

6. มกีารจดัระบบเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของทมีหมอครอบครวั
• กำรจดัอำคำรสถำนทีแ่ละสิง่แวดล้อมให้มคีวำมสวยงำม เป็นระเบยีบ 

สะอำดเอือ้ต่อควำมสะดวก ปลอดภยัของผูม้ำรบับรกิำรและบคุลำกรสำธำรณสขุ 
• มรีะบบกำรเฝ้ำระวงัป้องกนั ควบคมุกำรติดเช้ือและกำรแพร่กระจำยเช้ือ 

เพื่อลดควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อในผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำธำรณสุข
• กำรบริหำรเวชภัณฑ์ให้มีจ�ำนวนเพียงพอ เหมำะสมและมีคุณภำพ
• กำรจดัหำเครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์ทีม่คีวำมจ�ำเป็นให้มคีวำมพร้อมและ

เพียงพอต่อกำรใช้งำน
• พัฒนำระบบกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ
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7. การติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ
และผลสมัฤทธ์ิของกำรด�ำเนินงำน ทรำบปัญหำและอปุสรรคและหำแนวทำง
กำรพัฒนำให้ประสบควำมส�ำเร็จดียิ่งขึ้นไป

8. ส่งเสริมการท�างานเป็นทมีและมีความสามัคค ีเน้นกำรท�ำงำนแบบ
เชิงรุก

บทบาท รพ.สต. ในการประสานเชื่อมโยงบริการ

กับทีมหมอครอบครัวในโรงพยาบาล

1. สนับสนุนให้มีกำรส�ำรวจกลุ่มประชำกร เพื่อค้นหำประเมินปัจจัย
เส่ียงต่อภำวะสุขภำพ และค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยที่จ�ำเป็นต้องได้รับบริกำร 
น�ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรวำงแผนด�ำเนินงำน

2. วำงแผนและให้บริกำรอย่ำงเป็นองค์รวม(กำย จิต สังคม และจิต
วิญญำณ โดยค�ำนึงถึง ปัจจัยทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ศำสนำ 
วิถีชีวิต) ผสมผสำน(บริกำรที่ให้ทั้งกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค รักษำ
พยำบำลและฟื้นฟูไปพร้อมๆกัน)และต่อเนื่อง โดยกำรจัดบริกำรร่วมกัน
ระหว่ำงทีมหมอครอบครัวและทีมสหสำขำวิชำชีพ

3. ประสำนงำนกับทีมสหสำขำวิชำชีพเพ่ือจัดบริกำรที่เหมำะสมให้กับ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เช่น ประสำนงำนกับนักกำยภำพบ�ำบัดในกำร
ตดิตำมดแูลผู้พกิำรหรอืผูท้ีจ่�ำเป็นต้องฟ้ืนฟูสมรรถภำพร่ำงกำย ประสำนงำน
กบันกัจติวทิยำในกำรตดิตำมดแูลผูป่้วยจติเวช หรือผู้ท่ีมีปัญหำทุภพโภชนำกำร
อำจต้องประสำนงำนกบันกัโภชนำกำรในกำรดแูลช่วยเหลอื เป็นต้น โดยกำร
เยี่ยมบ้ำนร่วมกันระหว่ำงสหสำขำวิชำชีพกับทีมหมอครอบครัว

4. ประสำนงำนเพื่อให้เกิดช่องทำงในกำรให้ค�ำปรึกษำแก่ทีมหมอ
ครอบครัว กรณีมีข้อสงสัยต้องกำรค�ำแนะน�ำในเร่ืองต่ำงๆจำกทีมสหสำขำ
วิชำชีพ
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5. ผู้รับบริกำรที่เกินขีดควำมสำมำรถต้องได้รับกำรดูแลเบื้องต้นจำก
หมอครอบครัวและส่งต่ออย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม ทีมหมอครอบครัวควร
เอ้ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโดยค�ำนึงถึงศักยภำพของผู้ป่วยและ
ครอบครัวแต่ละรำย ตั้งแต่กำรประสำนงำน กำรจัดหำยำนพำหนะส�ำหรับ
ผู้ป่วยบำงรำย เนื่องจำกมีผู้ป่วยหลำยรำยเมื่อได้รับกำรส่งต่อแล้วมีปัญหำ
ติดขัดเรื่องกำรเดินทำงเป็นต้น

บทบาท รพ.สต. ในการบูรณการกับภาคส่วนอื่นๆ 

1. มกีำรถ่ำยทอด และสร้ำงควำมเข้ำใจ แนวคดิเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำน
ทีมหมอครอบครัว เพื่อสร้ำงแรงสนับสนุนในกำรด�ำเนินงำนจำกชุมชน

2. เชิญชวนกลุ่มต่ำงๆให้เข้ำมำเป็นทีมงำนหมอครอบครัว

3. น�ำเสนอข้อมูลให้ชุมชนได้รับทรำบสถำนกำรณ์ภำวะสุขภำพของ
ประชำชน

4. ประสำนให้ทุกกลุ่ม (อปท./อสม./จิตอำสำ/นักบริบำล/ผู้น�ำชุมชน) 
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำแผนสุขภำพ

5. มีกำรประสำนงำนและร่วมด�ำเนินงำนกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกำร
ฟื้นฟูสุขภำพ ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และช่วยเหลือทำงด้ำนสังคม เช่น 
อบต. อสม. จติอำสำ ผูน้�ำชมุชน ผูน้�ำทำงศำสนำ และเครอืข่ำยพฒันำสงัคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์(พม.)

6. ประสำนงำนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.)ให้เป็นหน่วยงำน
หลกัในเร่ืองกำรส่งต่อผูป่้วยไปยงัรพ.แม่ข่ำย และรพ.ระดบัจงัหวดั ตลอดจน
กำรรับผู้ป่วยกลับ(บำงกรณี)

7. ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ให้สนับสนุน
งบประมำณในกำรด�ำเนินงำน ในหลำยๆด้ำน เช่น กำรด�ำเนินกำรเรื่อง
นักบริบำลให้เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรดูแลประชำชน กลุ่มเป้ำหมำย 
กำรจัดหำงบประมำณในกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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บทบาทสาธารณสขุอ�าเภอในการสนับสนนุทมีหมอครอบครัว

สาธารณสขุอ�าเภอมคีวามส�าคญัอย่างย่ิงในฐานะเป็นผูน้�าของ รพ.สต. 
ในพืน้ท่ี ดังนัน้ สาธารณสขุอ�าเภอจงึควรเข้าใจบทบาทหน้าทีต่่อการพฒันา
ทีมหมอครอบครัว ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. ชีแ้จงและก�ำหนดผูร้บัผดิชอบงำน ก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรด�ำเนนิงำน 
ของหมอครอบครัวทุกระดับ (ระดับอ�ำเภอ/ต�ำบล)

2. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีของสำธำรณสุขอ�ำเภอ 
เจ้ำหน้ำทีข่องโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล และประสำนกบัโรงพยำบำล
ในกำรด�ำเนินงำนของทีมหมอครอบครัว

3. วำงแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำน

4. ก�ำหนดบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเจ้ำหน้ำทีท่กุสำขำวชิำชีพ 
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล ในกำรด�ำเนินงำนทีมหมอครอบครัว

5. ร่วมก�ำหนดองค์ประกอบและโครงสร้ำงทีมหมอครอบครัว 

6. ชีแ้จงนโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของทีมหมอครอบครวั แก่ 
องค์กรชุมชน  ภำคประชำชนและผู้บริหำรระดับอ�ำเภอ  

7. ให้โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล วิเครำะห์ข้อมลู   สภำพปัญหำ  
สถำนะสุขภำพของพื้นที่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรด�ำเนินงำน

8. ให้โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล วเิครำะหต์นเอง และวเิครำะห์
ส่วนขำดตำมแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของทีมหมอครอบครัวเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุน

9. จัดหำและสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด�ำเนินงำน ทั้งงบประมำณ 
บคุลำกร วสัด ุอปุกรณ์ พฒันำศกัยภำพของเจ้ำหน้ำท่ี เกีย่วกบักำรปฏิบตังิำน 
ในบทบำทของทีมหมอครอบครัว   
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10. ติดตำม  ควบคุม ก�ำกับ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนที่
ก�ำหนด

11. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำน 

12. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนทีมหมอครอบครวัให้ทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ทรำบ  
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บทที่ 4

บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคีที่เกี่ยวข้องใน

“ทีมหมอครอบครัว”
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บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในทีมหมอครอบครัว

 อำสำสมัครสำธำรณสขุ หรือที่เราเรียกย่อ ๆ  ว่า อสม. นัน้ เป็น

รปูแบบหนึง่ของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการดูแลสขุภาพของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน (self care) โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้

จากพี่เลี้ยง คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

ต่อประชาชนในหมูบ้่าน เป็นบคุคลทีไ่ด้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละ

กลุม่บ้านและได้รบัการอบรมตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด 

โดยมบีทบำทหน้ำทีส่�ำคัญในฐำนะผูน้�ำกำรเปล่ียนแปลงด้ำนพฤตกิรรม
สุขภำพอนำมัย (Change agents) กำรสื่อสำรข่ำวสำรสำธำรณสุข 
กำรแนะน�ำเผยแพร่ควำมรู้ กำรวำงแผน และประสำนกิจกรรมพัฒนำ
สำธำรณสุข ตลอดจนกำรให้บริกำรสำธำรณสุขด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรส่งเสริม 
สขุภำพ กำรเฝ้ำระวงัและป้องกนัโรค กำรช่วยเหลอืและรักษำพยำบำลข้ันต้น 
โดยใช้ยำและเวชภณัฑ์ตำมขอบเขตท่ีกระทรวงสำธำรณสขุก�ำหนด กำรส่งต่อ 
ผู้ป่วยไปรับบริกำร กำรฟื้นฟูสภำพ และจัดกิจกรรมพัฒนำสุขภำพภำค
ประชำชนในหมู่บ้ำน/ท้องที่และชุมชน/ต�ำบล ตำมโครงกำรต�ำบลจัดกำร
สุขภำพ ซึ่ง อสม. สำมำรถเป็นก�ำลังเสริมภำคประชำชนที่เข้มแข็งให้กับทีม
หมอครอบครัวได้โดยมีบทบำท ดังนี้

1. ให้สุขศึกษำส�ำหรับเพื่อนบ้ำนและชุมชนอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งกำรรับ
ทรำบปัญหำครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรปรึกษำและแก้ปัญหำ
ต่อไป

2. มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำด้ำนสุขภำพของชุมชน เพ่ือจัดท�ำ
แผนสุขภำพชุมชน/ต�ำบล และโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำโดยเน้นกำร
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหำส�ำคัญของชุมชน/ท้องถิ่น เช่น 
เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก

3. ด�ำเนนิกจิกรรมด้ำนกำรส่งเสรมิสขุภำพและป้องกนัโรค ตำมปฏิทิน
สุขภำพของชมุชนและตำมกลุ่มวยั ในเรือ่ง  3 อ.  2 ส.  (อำหำร ออกก�ำลงักำย 



ทีมหมอครอบครัว           ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 57

อำรมณ์ สรุำ ยำเสพตดิ) รณรงค์ลด หวำน มนั เคม็ รณรงค์กำรออกก�ำลังกำย 
กำรคัดกรองโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ฯลฯ

4. ให้ควำมร่วมมอืกบัเครอืข่ำยหน่วยบรกิำรสขุภำพ ทมีหมอครอบครวั 
เช่น รพ.สต รพช. ในกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนและดูแลผู้ป่วยติดเตียงนอน
ที่บ้ำน โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย และแจ้งเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขเพื่อส่งต่อผู้ป่วยหนักที่ต้องกำรกำรดูแลฉุกเฉิน

5. สือ่สำรข้อมลูระหว่ำงชมุชนกบัเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุและท้องถิน่เพือ่
กำรปรึกษำ ส่งต่อหรือกำรค้นหำโรคที่เร็วขึ้น

6. ส�ำรวจและจดัท�ำข้อมลูผูด้้อยโอกำส ผูส้งูอำย ุผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิำร 
และ (อบจ./เทศบำล/อบต.)ด้ำนสุขภำพชุมชนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

7. ติดตำม รวบรวมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพ
8. เป็นแบบอย่ำงทีด่แีละเป็นแกนน�ำสขุภำพด้ำนกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภำพเพื่อกำรเรียนรู้ของคนในชุมชน

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.)กับการสนบัสนนุ

ในทีมหมอครอบครัว

1. ก�ำหนดนโยบำยของท้องถิ่นให้เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรทีมหมอ
ครอบครัวและสนับสนุนให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม

2. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรทีมหมอครอบครัว ระดับจังหวัด/อ�ำเภอ/
ต�ำบล

3. เข้ำร่วมวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพชุมชน จัดท�ำแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมแก้ไขปัญหำด้วยแนวทำงของตนเอง

4. มีกำรระดมทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่น ในกำรแก้ปัญหำ และ
ใช้กระบวนกำรมำตรกำรทำงสังคมเป็นแรงหนุน

5. สนบัสนนุงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ทีเ่กดิจำกแผนสขุภำพต�ำบล
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6. มกีำรด�ำเนนิงำนตำม โครงกำร/กจิกรรม ทีไ่ด้วำงไว้ รวมทัง้กจิกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ 3อ 2ส 

7. สนบัสนนุกำรพฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพด้ำนสขุภำพของ อสม. และ
ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง

8. จัดให้มกีำรแลกเปล่ียนเรยีนรู ้สรปุบทเรยีน ทัง้ในชมุชนและระหว่ำง
ชุมชน เพื่อตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของประเทศ

9. สนับสนุนขวัญก�ำลังใจ แก่ ชุมชน บุคคล ครอบครัว อำทิ กำรจัด
มอบรำงวัล แก่ บุคคล ครอบครัว ตัวอย่ำง

บทบาททีมหมอครอบครัวในการสร้างความร่วมมือกับ

ภาคีที่เกี่ยวข้อง

 ปัญหำสุขภำพในปัจจุบัน เป็นปัญหำที่มีซับซ้อนมีควำมเชื่อมโยงกับ
ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ เช่น ปัญหำควำม
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ปัญหำทีอ่ยูอ่ำศยั  ปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงบริกำร
ของรัฐ เป็นต้น  ซ่ึงปัญหำเหล่ำน้ีส่งผลให้มีผู้ด้อยโอกำสกลุ่มต่ำงๆ อำทิ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิกำร ผู้มีรำยได้น้อย ฯลฯ ได้รับผลกระทบต่อกำรด�ำรง
ชีวิตเป็นอย่ำงมำก  

ดงันัน้ ในกำรแก้ปัญหำสขุภำพจงึมคีวำมจ�ำเป็นทีที่มหมอครอบครวั จะ
ต้องมกีำรบรูณำกำรไปพร้อมกับกำรพฒันำคณุภำพชวีติ ทัง้ด้ำนสงัคมควำม
เป็นอยู่ และกำรสำธำรณสขุ โดยให้ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ภำคเอกชนและภำคีภำคประชำชน ร่วมกันขับเคลื่อนกำรดูแลคุณภำพชีวิต
ของประชำชน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยคือ คุณภำพชีวิตและสถำนะสุขภำพ
ของประชำชนดีขึ้น 



ทีมหมอครอบครัว           ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 59

บทที่ 5

กรณีศึกษา
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กรณีศึกษาที่ 1  

“ บ้านใหม่ที่มีแสงสว่างของสายรุ้ง”

นายสายรุ้ง (นำมสมมุติ)เป็นคนพิกำร จำกกำรที่ได้รับอุบัติเหตุขับรถ
บรรทุกชนกับรถกระบะเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบันอำยุ 32 ปี สำยรุ้งเป็น
อัมพำตท่อนล่ำงตั้งแต่เอวลงมำ ปัจจุบันอำศัยอยู่กับพ่อท่ีบ้ำนเลขท่ี 426 
หมู่ 8 ต�ำบลสูงเนิน มำรดำเสียชีวิตแล้ว  สำยรุ้งเป็นลูกคนเล็ก มีพี่น้องแต่
แยกครอบครัวไปแล้ว มีพี่สำว 1 คนที่อยู่ไม่ไกลกันมำกแวะมำดูให้บ้ำงเวลำ
พ่อไม่อยู่ 

เมือ่ก่อนพ่อสำยรุง้ไม่มทีีอ่ยู่เป็นหลักแหล่ง รบัจ้ำงท�ำไร่ และเช่ำทีท่�ำไร่
ไปเป็นรำยปีไปเรื่อยๆ เมื่อเอำสำยรุ้งมำอยู่ก็ล�ำบำก  เจ้ำของที่ดินสงสำรจึง
แบ่งที่ดินไร่มันขำยให้ 1 งำนอยู่ตอนท้ำยไร่ เพื่อให้สร้ำงบ้ำนอยู่กับลูก  โดย
เจ้ำของที่ให้ผ่อนส่งเงินไปเรื่อยๆจนครบ 5 หมื่นบำท บ้ำนสำยรุ้งอยู่ในไร่มัน
ห่ำงจำกถนนของอบต.ลงไปประมำณ 800 เมตร ซึ่งทำงเข้ำล�ำบำกมำก 
ฤดูฝนเข้ำออกล�ำบำกมำก  สภำพบ้ำนไม่ถำวร เป็นไม้เก่ำมุงสังกะสี ไม่มี
ไฟฟ้ำใช้ ฝนตกจะสำดเข้ำไปในบ้ำนได้ สำยรุง้จะนอนอยูท่ีป่ระจ�ำไม่ลกุไปไหน 
มีอำกำรFoot drop แก้ไขไม่ได้แล้ว 

............................................................

หมอหนู (นำมสมมุติ) เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชนที่รับผิดชอบ
หมู่บ้ำนนี้ มำ 3 ปี ซึ่งมำรับแทนเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขที่เป็นผู้ชำยที่ไม่
ค่อยได้เข้ำมำเยี่ยมในชุมชน หมอหนูรับทรำบข้อมูลของสำยรุ้งจำก อสม. 
ที่นำนๆ แวะเข้ำไปเยี่ยมเพรำะกำรเดินทำงไปล�ำบำกและเปลี่ยว อสม.กลัว
ไม่ปลอดภยั จงึเข้ำไปเยีย่มบ้ำน พบปัญหำของสำยรุง้ท่ีกลัน้อจุจำระปัสสำวะ
ไม่ได้ แต่พ่อได้ท�ำตำมที่อสม.แนะน�ำให้เอำถุงพลำสติกมำใส่ที่อวัยวะเพศ 
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และปิดพลำสเตอร์ไว้ บำงวันใช้ยำงมัดไว้เพรำะพำสเตอร์ไม่มี  ส่วนอุจจำระ
ก็เอำผ้ำพลำสติกรองไว้ แล้วพ่อจะเป็นคนมำเปลี่ยนวันละครั้ง บ้ำนสำยรุ้ง
ไม่มีไฟฟ้ำใช้  อำศยัขอพ่วงมำจำกเพือ่นบ้ำนทีอ่ยูห่่ำงกนั 400เมตร  มไีฟฟ้ำ
เท่ำทีจ่�ำเป็น แต่ต้องรบัภำระค่ำไฟฟ้ำทัง้หมดแทนเจ้ำของบ้ำนทีข่อพ่วงไฟมำ
ใช้ เสียค่ำไฟเดือนละ 1,400 บำท ซึ่งเป็นภำระของสำยรุ้งและพ่ออย่ำงมำก
เพรำะ อบต. ให้เบี้ยคนพิกำรของสำยรุ้ง 500 บำท และรำยได้ผู้สูงอำยุ 
ของพ่อ 700 บำท ซึ่งต้องน�ำไปจ่ำยค่ำไฟฟ้ำทุกเดือน

หมอหนไูด้น�ำปัญหำของสำยรุง้มำคยุในท่ีประชมุทีมงำนชมุชน ทีมงำน
ทีเ่ป็นพยำบำลจงึออกไปเยีย่มพร้อมกบั อสม.  ซึง่ได้พบปัญหำของครอบครวั
นี้เพิ่มเติมว่ำ ด้ำนร่ำงกำยของสำยรุ้งที่พิกำรท่อนล่ำงไม่มีแผลกดทับ เพรำะ
พ่อและสำยรุ้งพยำบำลช่วยขยับตัว พลิกตะแคง วันละ 1-2 ครั้ง สำยรุ้ง
พยำยำมช่วยเหลือตัวเองตอนรับประทำนอำหำรโดยสำมำรถรับประทำน
เองได้ แต่ได้คุณค่ำอำหำรไม่ครบถ้วน ไม่ได้กินยำประจ�ำเพรำะไปหำหมอ
ไม่ได้ จะกนิยำตำมอำกำรทีพ่่อไปหำมำให้ได้ แต่สำยรุง้จะมภีำวะเครยีดเรือ่ง
ค่ำใช้จ่ำยของครอบครัว เพรำะพ่อก็อำยุมำกแล้วไม่มีคนหำรำยได้ พี่สำวก็
เอำข้ำวมำให้ทุกสัปดำห์  ส่วนอำหำรก็ข้ำวเป็นหลัก กับข้ำวไม่เพียงพอ บำง
ครั้งบ่นไม่อยำกมีชีวิตอยู่สงสำรพ่อ ส่วนพ่อก็ไม่ได้ไปหำหมอเลยเพรำะต้อง
คอยดูแลสำยรุ้ง เจ็บป่วยก็บอกลูกสำวให้ไปบอก อสม. ช่วยขอยำหมอมำให้  

ทมีพยำบำลได้วำงแผนให้นกักำยภำพและนกัจติวทิยำออกไปเย่ียมด้วย 
และรำยงำน Case ให้แพทย์ทรำบ วำงแผนออกเยี่ยมร่วมกับ อสม.ระยะ
แรกทกุสปัดำห์ จนประเมนิว่ำ สำยรุง้เครียดลดลง ก็เยีย่มห่ำงออก 2 สปัดำห์
และทุกเดือน โดยน�ำยำและอุปกรณ์ ที่จ�ำเป็นไปไว้ให้ใช้ เช่นถุงพลำสติกไว้
เก็บปัสสำวะ ผ้ำอ้อมผู้ใหญ่และตรวจร่ำงกำยให้พ่อสำยรุ้ง ไม่มีโรค 
เบำหวำนควำมดัน มีอำกำรซีดเล็กน้อย ให้ค�ำแนะน�ำกำรสังเกตตัวเองเมื่อ
มีอำกำรผิดปกติ ให้รีบไปหำ อสม.ที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่ง อสม.ที่ดูแลครอบครัว
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นี้ท�ำหน้ำที่อย่ำงด ีจะเข้ำมำเยี่ยมเกอืบทุกสปัดำห์และน�ำปัญหำไปแจ้งใหท้ีม
หมอประจ�ำครอบครวัทรำบอย่ำงต่อเนือ่ง และทีมหมอครอบครวักน็�ำปัญหำนีไ้ป
คุยให้กรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพของ อบต.รับทรำบ นำยก อบต. 
ให้ควำมส�ำคัญลงไปเยี่ยมบ้ำนด้วยกันกับทีมหมอครอบครัว นำยก อบต.ได้
น�ำข้อมลูไปขอควำมช่วยเหลอืจำกนำยอ�ำเภอสงูเนนิ โดยให้ทมีหมอครอบครวั
ช่วยท�ำรำยงำนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหำของครอบครัวนี้ จนวันที่ 12 
พฤศจกิำยน 2557 ทีผ่่ำนมำไม่กีว่นั เรำไปร่วมเป็นสกัขพียำนรบัมอบสญัญำ
ในกำรสร้ำงบ้ำนหลังใหม่ให้ครอบครัวสำยรุ้งมูลค่ำ 150,000 บำท จำก
งบประมำณของ อบต. และหน่วยงำนไฟฟ้ำอ�ำเภอได้ด�ำเนินกำรช่วยเหลือ 
โดยกำรจัดหำไฟฟ้ำฟรีให้กับครอบครัวมูลค่ำกว่ำ 50,000 บำท และแม่บ้ำน
กิ่งกำชำดได้น�ำเงินและอำหำรบริจำคช่วยเหลือ  

บ้านใหม่ที่มีแสงสว่างของสายรุ้งหลังนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าวันนั้นเรา

ไม่เล่าเรื่องนี้ให้นายกอบต.และกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฟังในที่

ประชุม  ซึ่งได้เห็นภาพของชุมชนในวันนั้นที่พยายามที่จะช่วยเหลือกันและ

หาทางช่วยเหลือกันเมื่อเกินก�าลังของชุมชน ทีมหมอครอบครัวจากกลุ่ม

เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสูงเนินมีความภูมิในที่

ได้ท�าหน้าที่ในการบอกเรื่องราว (ประสานงาน) ที่เกิดขึ้นในสังคมเล็กๆ ที่

ชุมชนมีน�้าใจให้กันและกัน ที่ส�าคัญเห็นทีมสุขภาพของจริงที่มีทุกภาคส่วน

ในชมุชนไม่ทอดทิง้ร่วมมอืกนัดแูลสขุภาพของคนในชุมชน ไม่ใช่มีแต่บุคคลากร 

สาธารณสุขเท่านั้น  บ้านใหม่ที่มีแสงสว่างของสายรุ้งหลังนี้จะเป็นของขวัญ

ชิน้ส�าคญัให้กบัครอบครวัของสายรุง้ทีจ่ะท�าให้มีก�าลังใจฝันฝ่าอปุสรรคในการ

ด�าเนินชีวิตต่อไป



ทีมหมอครอบครัว           ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 63

กรณีศึกษาที่ 2 

“ใครคือ Care giver ตัวจริง”

“สูงอีกแล้ว น�้าตาลสูงอีกแล้ว เบื่อ แท่ แท้ บ่ ต้องไปเฮ็ดยั๊งกันละ 
หอบกนัมาแต่โรงบาล” เสยีงของคณุมอน ภรรยำของ คณุวิเชยีร (นำมสมมติุ)   
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนร่วมกับโรควัณโรคปอด บ่นไปพร้อมกับมือของเธอปรับ
อนิซลูนิแบบปำกกำ ตำมทีเ่ภสชักรประจ�ำโรงพยำบำลสอน แล้วให้เธอสำธิต
กำรฉีดยำให้ดู เธอสำธิตวิธีกำรฉีดอินซูลินและกำรจัดยำวัณโรค ได้อย่ำง
คล่องแคล้วไม่มีข้อผิดพลำดเลยทุกครั้งที่เธอพำคุณวิเชียร มำรับกำรรักษำที่
โรงพยำบำล แต่สิง่ทีท่�ำให้ฉนัแปลกใจทีส่ดุว่ำท�ำไม ระดบัน�ำ้ตำลในเลอืดของ 
คุณวิเชียร ไม่เคยต�่ำกว่ำ 300 mg% เลย ทั้งที่ คุณมอน ได้รับควำมรู้และ
ร่วมกันวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วยกับทีมสหสำขำวิชำชีพ ที่โรงพยำบำล ทุกครั้ง 
ก่อนกลับบ้ำน  

คุณวิเชียร  อำยุ 40 ปี พิกำรไม่มีมือและแขนท่อนล่ำง ทั้ง 2 ข้ำง
ตัง้แต่เกดิ ป่วยเป็นโรคเบำหวำนมำหลำยปี เมือ่ 2 เดอืนทีผ่่ำนมำ คณุวเิชยีร 
ไข้ ไอ น�้ำหนักลดลง จึงมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลตระกำรพืชผล ตรวจ
พบวณัโรคปอด หลงัเร่ิมกนิยำวณัโรค ระดบัน�ำ้ตำลในเลอืดสงูเกนิ 300 mg% 
ตลอด แพทย์จงึปรบัยำเบำหวำนเป็นอินซลูนิแบบฉดี โดยม ีคุณมอน  ภรรยำ
ของผู้ป่วย เป็นคนมำเฝ้ำผู้ป่วยขณะนอนพักรักษำตัวที่โรงพยำบำลและพำ
ผู้ป่วยมำรับยำตำมนัดตลอด ทุกครั้งที่มำ คุณวิเชียร จะนั่งเงียบ ไม่ค่อยพูด 
มีแต่ยิ้มน้อยๆที่มุมปำก มีแต่คุณมอน จะเป็นคนให้ข้อมูล รับยำ และบ่น
ตลอด ว่ำไม่อยำกพำสำมมีำโรงพยำบำลบ่อยๆ เพือ่ปรบัระดบัน�ำ้ตำลในเลอืด 
ให้ต�่ำกว่ำ 200 mg% ตำมแผนกำรรักษำของแพทย์ คุณมอน จะอ้ำงถึง
เหตผุลทีไ่ม่อยำกพำผูป่้วยมำโรงพยำบำลว่ำ เสยีเงนิค่ำรถ,ขำดรำยได้, ไม่ได้
ไปนำ, ผู้ป่วยดื้อ บอกอะไรก็ไม่ท�ำตำม น�้ำตำลในเลือดเลยสูง นี่คือข้อมูลที่
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ฉันได้จำกผู้ป่วยและญำติขณะที่มำโรงพยำบำล มันยังไม่สำมำรถตอบโจทย์
ในใจฉันได้ว่ำ “ท�ำไม ระดับน�้ำตำลในเลือด ของผู้ป่วยไม่เคยต�่ำกว่ำ 200 
mg% ซักที” ฉันจึงตัดสินใจ ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้ำน

ฉันประสำนงำนไปที่ รพ.สต.ใหม่เจริญ ต�ำบลนำสะไม ตำมที่อยู่ของ
ผูป่้วย ทำง รพ.สต. ได้ประสำนงำนกับ อสม.และผู้ใหญ่บ้ำน พร้อมกบัลงพืน้
ที่เยี่ยมผู้ป่วยร่วมกัน  

เมือ่ไปถงึบ้ำนผูป่้วย พบว่ำบ้ำนผูป่้วยเป็นบ้ำนปนูช้ันเดียวหลงัเลก็ๆ เขำ
อำศัยอยู่ในบ้ำนหลังนี้กับภรรยำและลูกอีก 2 คน ลูกสำวอำยุ 15 ปี, ลูกชำย
อำยุ 9 ปี ผู้ป่วยท�ำอำชีพเป็นนักดนตรี ในวงดนตรีคนพิกำร ไปแสดง ตำม
งำนต่ำงๆ ช่วงนี้เขำป่วยไม่สำมำรถไปเล่นดนตรีได้ จึงขำดรำยได้ มีเพียง
ภรรยำที่ไปนำเพื่อเก็บผักไปขำยที่ตลำด หำรำยได้เข้ำครอบครัวเท่ำนั้น 

เขำไม่มมีอืทีจ่ะสำมำรถหยบิจบัอะไรได้ เขำจงึไม่สำมำรถท�ำอำหำรและ
ฉดีอินซลิูนเองได้ ต้องรอภรรยำกลบัมำจำกท�ำนำและซือ้กบัข้ำวมำจำกตลำด 
รอลูกสำวกลับมำจำกโรงเรียนเพื่อจะมำหุงข้ำวให้กิน แต่ภรรยำของเขำชอบ
ดื่มเหล้ำที่ตลำดก่อนกลับบ้ำนท�ำให้กลับบ้ำนไม่ตรงเวลำและเมำ จึงไม่มีใคร
ฉีดอนิซลูนิให้เขำ ส่วนใหญ่แล้วเขำจะอยูบ้่ำนกบัลกูมำกกว่ำภรรยำ ซึง่ลกูสำว
จะเป็นคนจัดยำรกัษำโรควณัโรคปอดให้เขำกิน ตำมฉลำกหน้ำซองยำ แต่วธิี
กำรฉีดอินซูลินลูกสำวฉีดไม่เป็น เพรำะไม่ได้รับกำรสอนฉีดยำจำกคุณมอน 
เพรำะคุณมอน ไปนำตั้งแต่เช้ำ กว่ำจะกลับบ้ำนได้ก็มืดค�่ำ ลูกๆ ก็หลับหมด
แล้ว คณุมอนจงึไม่ค่อยคยุกบัลกูๆ หรอืบำงคร้ังก็เมำเหล้ำ พูดกับลกูไม่รู้เร่ือง

ฉันจึงเข้ำใจทุกอย่ำงแล้วว่ำ ท�ำไมระดับน�้ำตำลในเลือดคุณวิเชียร 
ไม่เคยลดลงซกัท ีเพรำะผูป่้วยไม่เคยได้รับกำรฉดีอนิซูลนิทีบ้่ำนเลย คนทีไ่ด้
รับกำรให้ควำมรู้ที่โรงพยำบำล ไม่ใช่ Care giver หรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้ำน
อย่ำงแท้จริง ข้อมูลต่ำงที่ได้รับที่โรงพยำบำล ไม่ได้ถูกส่งต่อแก่ Care giver 
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ตัวจริง ท�ำให้ผู้ป่วยอำกำรไม่ดีขึ้น ทั้งๆที่ได้รับกำรวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วย
ร่วมกันระหว่ำง ผู้ป่วย,ญำติ,ทีมสหสำขำวิชำชีพ ที่โรงพยำบำล เป็นอย่ำงดี
ก่อนกลบับ้ำน ฉนัต้องวำงแผนกำรดแูลคณุวเิชยีรใหม่ ฉนัต้องหำ Care giver 
ตัวจริงให้ได้ แล้วใครกันล่ะ ที่จะเป็น “Care giver ตัวจริง” ให้ผู้ป่วย

ฉัน เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.ใหม่เจริญ  ผู้ใหญ่บ้ำน และ อสม. วำงแผนกำร
รักษำร่วมกัน โดยกำรจัดทีม อสม.ใกล้บ้ำน ผู้ป่วย เปลี่ยนกันเยี่ยมไปผู้ป่วย
ทกุวนั และกำรให้ควำมรู ้ข้อมูลต่ำงๆ,กำรวำงแผนกำรดแูลผูป่้วย แก่ลกูสำว 
ของคุณวเิชยีรแทนภรรยำเพรำะลกูสำวคอื “Care give ตวัจรงิ” ในกำรดแูล
ผู้ป่วยที่บ้ำน 

หลังจำกนั้นน�้ำตำลของคุณวิเชียรมีค่ำลดลงจำก 495 mg% เป็น 370 
mg% 192 mg% กำรส่งตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรค ผลกำรถ่ำยภำพ
เอ็กเรย์ปอดอำกำรดีขึ้น เขำแข็งแรงขึ้นสำมำรถกลับไปเล่นดนตรีหำเลี้ยง
ครอบครัวได้เหมือนเดิม จำกเรื่องรำวครั้งนี้ ท�ำให้ฉันได้รับบทเรียนว่ำ กำร
หำ “Care giver” ตัวจริงให้พบส�ำคัญกว่ำกำรวำงแผนกำรรักษำพยำบำลที่
ยอดเยี่ยมเสียอีก



ทีมหมอครอบครัว            ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว66

กรณีศึกษาที่ 3  

“ผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบ

จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบที่เกิดขึ้นในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รวมถึง 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบเกิดขึ้น
มำกมำยทั้งสูญเสียชีวิต สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สูญเสียทรัพย์สิน 
สูญเสียโอกำส บำงรำยส่งผลให้เกดิควำมพกิำร ปัญหำพฤตกิรรมและปัญหำ
สุขภำพจิตตำมมำ   

อ�ำเภอสุไหงปำดี เป็นอ�ำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงรุนแรงมี
ผู้ได้รับผลกระทบ 251 รำย  มีเด็กก�ำพร้ำ 102 รำย  มีหญิงหม้ำย 79 คน 
และมีผู้พิกำร 7 รำย (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2549-2554 จำกศูนย์เยียวยำฟื้นฟู
สุขภำพจิต รพ.สุไหงปำดี)  

หญิงไทย อำยุ 40 ปี นับถือศำสนำอิสลำม เป็นผู้ได้รับผลกระทบ จำก
เหตุกำรณ์ระเบิดรถยนต์ที่หน้ำโรงแรมเมอร์ลิน อ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 
6 ตุลำคม 2552 ขณะเกิดเหตุได้เกิดไฟไหม้ที่ร้ำนเสื้อผ้ำที่ตัวผู้ป่วยท�ำงำน
อยูท่�ำให้ผูป่้วยโดนไฟคลอก 70%ของร่ำงกำยและลกึถงึระดบักล้ำมเนือ้ และ
ถูกน�ำตัวส่งรพ.สุไหงโก-ลก หลังจำกนั้นผู ้ป่วยถูกส่งตัวไปรักษำตัว 
ต่อยงัโรงพยำบำลศนูย์ยะลำเป็นระยะเวลำ  5 เดอืน หลงัจำกนัน้โรงพยำบำล
ศูนย์ยะลำได้จ�ำหน่ำยผู้ป่วยกลับบ้ำน  แต่ยังต้องมำรับกำรรักษำโดยต้องท�ำ
แผลอย่ำงต่อเนื่องที่โรงพยำบำลใกล้บ้ำน(รพ.สุไหงปำดี) เมื่อผู้ป่วยมำรับ
บริกำรที่ รพ.สุไหงปำดี เจ้ำหน้ำที่งำนอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ประสำนมำยังทีม
เยยีวยำและฟ้ืนฟสูขุภำพจติ รพ.สไุหงปำด ีเพือ่ด�ำเนนิกำรดูแลด้ำนสขุภำพจิต 
ทำงทีมเยียวยำฟื้นฟูสุขภำพจิต รพ.สุไหงปำดีได้พูดคุยและลงเยี่ยมบ้ำนและ
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ประเมินภำวะสุขภำพจิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยจำกกำรได้ลงเยี่ยมและพูดคุย
แต่ละครั้ง ท�ำให้ได้ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วยดังต่อไปนี้

1. ปัญหาเรื่องภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย เนื่องจำกผู้ป่วยโดน
ไฟคลอกและมีเนือ้เยือ่ทีเ่กิดขึน้ใหม่ท�ำให้เกดิกำรดงึร้ังของผวิหนัง โดยเฉพำะ
ส่วนของมือและเท้ำที่ดึงรั้งขึ้นเรื่อยๆจนผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดแผล และมีควำม
รู้สึกท้อใจ  อีกทั้งต้องไปรับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่องที่โรงพยำบำลศูนย์ยะลำ 
แต่เนื่องจำกผู้ป่วยไม่สำมำรถนั่งรถทำงไกลได้เพรำะมีแผลเนื้อท่ีบริเวณก้น
และบ้ันท้ำย เม่ือนั่งทับบริเวณท่ีมีแผลท�ำให้เกิดควำมเจ็บปวดและเกิดแผล
กดทบัตำมมำ จึงท�ำให้ไม่ได้ไปรบักำรรกัษำตำมนดัของแพทย์โรงพยำบำลศนูย์
ยะลำ ท�ำให้มีอำกำรดึงรั้งมำกขึ้นกำรเคล่ือนไหวและกำรช่วยเหลือตนเอง
ท�ำได้น้อยเนื่องจำกบำดแผลท่ีเกิดขึ้น รวมถึงกำรขับถ่ำยในชีวิตประจ�ำวัน  
ไม่สำมำรถนัง่ถ่ำยได้ตำมปกตผิูป่้วยต้องนัง่ตดิกบัโถส้วม เสีย่งต่อกำรตดิเชือ้
หลำยอย่ำง

2. ปัญหาครอบครัว  ผู้ป่วยสถำนภำพสมรสและมีบุตร 2 คน 
คนโตเพศชำยอำย ุ9 ขวบ คนเลก็เพศหญงิอำย ุ6 ขวบ ตวัผูป่้วยมคีวำมเครยีด
เรื่องสำมีเนื่องจำกสำมีมีภรรยำอีกหนึ่งคน และช่วงเวลำที่ตนเองได้รับบำด
เจ็บจำกสถำนกำรณ์สำมีไม่เคยมำดูแลตนเอง และหลังจำกกลับมำอยู่บ้ำน
สำมีก็ไม่ได้มำดูแลตนเองอีก ปล่อยให้ตนเองอยู่ล�ำพังกับลูก จะช่วยเหลือ
เพยีงแค่รบัส่งลกูไปโรงเรยีน ให้เงนิผูป่้วยวันละ 40 บำท ท�ำให้เกดิควำมเครียด  
น้อยใจและเสียใจเป็นอย่ำงมำก

3. ปัญหาเรือ่งสิทธกิารเยยีวยา  ผูป่้วยได้รบัเงนิเยยีวยำเพยีง 50,000 
บำท หลงัเกดิเหตุกำรณ์เพยีงอย่ำงเดยีวไม่ได้รบัเงินยังชีพรำยเดือน เน่ืองจำก
เกิดปัญหำในเรื่องของกำรยื่นเรื่องในกำรขอรับควำมช่วยเหลือ เนื่องจำก
ตัวผู้ป่วยภูมิล�ำเนำอยู่ที่สุไหงปำดี แต่เกิดเหตุที่อ�ำเภอสุไหงโก-ลก อีกท้ัง
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ผู้ป่วยได้รับบำดเจ็บสำหัสจึงต้องพักรักษำตัวเป็นระยะเวลำนำน  ท�ำให้กำร
ด�ำเนินกำรทุกอย่ำงเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ

เมื่อได้ข้อมูลท่ีเป็นปัญหำจำกผู้ป่วย ทีมเยียวยำและฟื้นฟูสุขภำพจิต 
รพ.สุไหงปำดี จึงได้วำงแผนและท�ำกำรช่วยเหลือโดยมีเป้ำหมำยในกำร
ช่วยเหลือ ดังนี้

1) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง

2) เพื่อให้ผู้ป่วยมีอำกำรดีขึ้น  เพื่อให้ผู้ป่วยสำมำรถดูแลและช่วยเหลือ
ตัวเองได้มำกขึ้น

3) เพือ่เสรมิสร้ำงขวญัและก�ำลงัใจให้ผูป่้วยและผูป่้วยเกดิควำมตระหนกั
ในคุณค่ำของตัวเอง

4) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่ำงครอบคลุม
เมื่อทรำบปัญหำ และก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรดูแลผู้ป่วยได้แล้ว จึง

ด�ำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำจิตใจผู้ป่วยโดยมีแนวทำง ดังนี้

1. สร้ำงสัมพันธภำพ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดควำมไว้วำงใจ และสร้ำงควำม
สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น

2. ประเมนิผูป่้วยอย่ำงครอบคลมุ ทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ และสงัคม

• ประเมินและสอบถำมควำมต้องกำรอย่ำงเร่งด่วนด้ำนร่ำงกำย
และจิตใจ

• ประเมนิสภำพจติใจ โดยกำรประเมนิว่ำผู้ป่วยอยูใ่นอำรมณ์อย่ำงไร

• ประเมินควำมต้องกำรทำงสังคม  ประสำนญำติผู้ใกล้ชิด แหล่ง
ช่วยเหลือ
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3. เสริมทักษะด้ำนกำรจัดกำรปัญหำและลดควำมเจ็บปวดทำงใจ

4. ให้สุขภำพจิตศึกษำและข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย
สำมำรถด�ำรงชีวิตอย่ำงปกติโดยเร็ว

การให้ความช่วยเหลือ

1. พูดคุยสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ระบำยควำมรู้สึก และ
ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดควำมเข้ำใจควำมรู้สึกของตนเองมำกขึ้น

2. ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด ได้แก่ กำรฝึกกำรหำยใจ  
กำรสัมผัสเพื่อกำรผ่อนคลำย

3. ประสานงานงานเยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต โรงพยำบำลศูนย์ยะลำ 
เพื่อขอข้อมูลและรำยละเอียดของผู้ป่วยในครำวที่ผู้ป่วยพักรักษำตัวอยู่ที่
โรงพยำบำลศนูย์ยะลำและให้ประสำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบัผูป่้วย เพือ่ให้
ผู้ป่วยไปรับกำรรักษำต่อ

4. ขออนมุตัใิช้รถราชการ (รถโรงพยำบำล) ในกำรรบัส่งผูป่้วยไปรกัษำ
ที่โรงพยำบำลศูนย์ยะลำ โดยเริ่มไปในตังแต่วันที่ 9 กันยำยน 2553 – 
13 มกรำคม 2554 โดยมเีจ้ำหน้ำที ่(นักจติวิทยำ) พร้อมพนกังำนขบัรถยนต์
ของโรงพยำบำลน�ำผู้ป่วยไปยังโรงพยำบำลศูนย์ยะลำ กำรรักษำพยำบำลที่
ผู้ได้รับจำกโรงพยำบำลศูนย์ยะลำ คือกำรท�ำ Laser และกำรท�ำกิจกรรม
บ�ำบดั เพือ่ช่วยให้เน้ือเย่ือเรียบเสมอกัน และกระตุน้กำรท�ำงำนของกล้ำมเนือ้ 
ช่วยให้กำรเคลือ่นไหวดขีึน้ ปัจจุบนัทำงโรงพยำบำลศนูย์ยะลำ ได้ส่งต่อผูป่้วย
ไปรักษำยังโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
ทีมเยียวยำและฟื้นฟูสุขภำพจิต โรงพยำบำลสุไหงปำดี ได้ขออนุมัติใช้รถ
รำชกำร ในกำรรับส่งผู้ป่วย เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย ในกำรไปรับ
กำรรกัษำจนกว่ำผูป่้วยจะมอีำกำรดขีึน้ และสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้มำก
ขึ้น
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5. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (พยำบำล นักจิตวิทยำ 
นักกำยภำพ  พัฒนำสังคม เจ้ำหน้ำที่ปกครอง อสม. แกนน�ำชุมชน ) ทุก 
1 เดือน เพื่อประเมินภำวะสุขภำพจิตโดยใช้เครื่องมือทำงสุขภำพจิต เช่น 
แบบประเมินควำมเครียด แบบประเมินภำวะซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำย  
แบบประเมินภำวะ PTSD  และประเมินสุขภำพกำย รวมถึงกำรดูแลตนเอง 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย และให้ก�ำลังใจผู้ป่วย

6. ประสานงานการเงนิของโรงพยาบาล เพือ่ท�ำเรือ่งขอเบกิค่ำพำหนะ
ในกำรรักษำตัวต่อเนื่องให้แก่ผู้ป่วยกรณีได้รับบำดเจ็บจำกสถำนกำรณ์

7. ประสานงานกายภาพบ�าบัด และงานผู้พิการ ร่วมประเมินและ
ให้กำรดูแลผู้ป่วยร่วมกันโดยงำนกำยภำพบ�ำบัด เน้นกำรดูแลเร่ืองกำร
เคลือ่นไหวของผูป่้วย กำรช่วยเหลือตนเอง งำนผูพิ้กำร ดแูลเรือ่งสทิธผิูพ้กิำร 
บัตรรับรองควำมพิกำร

8. ประสานงาน ศูนย์ประสำนงำนวิชำกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มหำวิทยำลัย
นรำธิวำสรำชนครินทร์ (ศวชต.มนร.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วย  โดยทำง ศวชต.มนร.ได้มอบเก้ำอี้นั่งถ่ำยสำมขำ  
เพรำะผูป่้วยไม่สำมำรถน่ังถ่ำยบนโถส้วมปกต ิเนือ่งจำกมแีผลดงึรัง้ จงึท�ำให้
ยำกแก่กำรขับถ่ำย อีกทั้งเป็นผู้ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อช่วย
ให้ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลอย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น

9. ให้การปรึกษาในเรื่องปัญหาครอบครัว โดยให้ผู้ป่วยได้ตระหนักถึง
คุณค่ำในตัวเองและดึงศักยภำพของผู้ป่วยออกมำ  ให้นึกถึงก�ำลังใจที่ส�ำคัญ
ทีต่นเองมอียูน่ัน่คอืลกู เพรำะท�ำให้ผูป่้วยมกี�ำลงัใจในกำรใช้ชวิีตมำกขึน้  ทัง้นี้
ทำงทีมร่วมให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย
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10. ประสานงานเยียวยาอ�าเภอและงานเยียวยาจังหวัด เพ่ือติดตำม
เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรได้แก่ผู้ป่วย

11. ประสานงานผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้ป่วยมำท�ำจิตอำสำ

12. ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบ้าน โทรศัพท์ติดตำมและให้
อสม.ที่อยู่ใกล้บ้ำนดูแลผู้ป่วยร่วมกัน

จากการด�าเนินงานดังกล่าวผลลัพธ์ที่ได้ คือ

1. ผูป่้วยได้ระบำยควำมรูส้กึทีต่นเองมอียูใ่ห้ทำงทมีเยยีวยำฟังและคลำย
ควำมเครียดลง

2. ผู้ป่วยมีเทคนิคในกำรดูแลตนเองเม่ือมีเรื่องเครียดได้ และใช้หลัก
ศำสนำเข้ำมำช่วยในกำรดูแลสุขภำพจิตตนเอง

3. ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้รถโรงพยำบำลพร้อม
เจ้ำหน้ำที ่(นักจติวทิยำ)และพนักงำนขบัรถ น�ำผูป่้วยไปรกัษำ โดยกำรท�ำเล
เซอร์และท�ำกิจกรรมบ�ำบัด  ทั้งนี้ได้พบแพทย์เฉพำะทำงที่โรงพยำบำลศูนย์
ยะลำ ปัจจุบันผู้ป่วยสำมำรถเดินได้คล่องขึ้น เดินในระยะทำงไกลได้มำกขึ้น

4. ผูป่้วยได้รับเงนิช่วยเหลอืจำกโรงพยำบำลเป็นค่ำพำหนะในกำรรักษำ
ตวัต่อเนือ่งกรณีบำดเจ็บสำหัส เป็นจ�ำนวน 5,000 บำท (กรณบีำดเจบ็สำหสั) 
และอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรขออนุมัติเพิ่มเติมอีก 5,000 บำท เนื่องจำก
ผู้ป่วยมีควำมพิกำรร่วมด้วย

5. ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลแบบสหวิชำชีพซ่ึงประกอบไปด้วย แพทย์    
พยำบำลวิชำชีพ นักจิตวิทยำ นักกำยภำพบ�ำบัด นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับขวัญและก�ำลังใจ  ทั้งนี้ผู้ป่วยได้รับบริกำรทุกระบบจำกโรง
พยำบำล
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6. ผูป่้วยได้รบัเก้ำอ้ีนัง่ถ่ำยสำมขำจำก ศวชต.มนร. ซึง่เป็นองค์กรอสิระ
ที่เป็นผู้สนับสนุนกำรให้กำรช่วยเหลือแก่ทีมเยียวยำและฟื้นฟูสุขภำพจิต 
รพ.สุไหงปำดี และตัวผู้ป่วยเองด้วย โดยมีส่วนร่วมในกำรประสำนกับ
หน่วยงำนภำครัฐหลำยแห่ง ท�ำให้ผู้ป่วยได้รบักำรช่วยเหลอือย่ำงรวดเร็วมำก
ขึ้น และจำกกำรมอบเก้ำอี้นั่งถ่ำยสำมขำให้แก่ผู้ป่วย ท�ำให้สำมำรถช่วยให้
ผู้ป่วยเกิดควำมสะดวกในกำรขับถ่ำยและลดกำรติดเช้ือจำกจำกสัมผัสกับ
โถส้วมปกติโดยตรง

7. ผูป่้วยมกี�ำลงัใจในกำรดแูลตนเองมำกขึน้  สำมำรถบอกเล่ำเรือ่งรำว
ของตนเองให้ผู้อื่นทรำบและให้น�ำเอำเรื่องรำวของตนเองเป็นวิทยำทำนแก่
บุคคลอื่นได้

8. ผู้ป่วยได้รับสิทธิ์ โดยได้รับเงินเยียวยำจำก กยต. จ�ำนวน 200,000 
บำท และจำกกระทรวงยุติธรรม 50,000 บำท และกระทรวงศึกษำธิกำรได้
มอบทนุกำรศกึษำให้แก่บตุรทัง้สองคนจนจบระดับปรญิญำตร ี และอยูร่ะหว่ำง
กำรด�ำเนินกำรขอได้รับได้เงินยังชีพรำยเดือน เดือนละ 4,500 บำท

สิ่งที่ได้จากการดูแลผู้ป่วย

1. ผูป่้วยรำยนีม้ปัีญหำท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและจติใจ ซึง่มำกมำยกว่ำคน
ปกติมำกมำยนกั แต่ผูป่้วยสำมำรถมวีธิกีำรในกำรดแูลตนเอง ผู้ป่วยใช้ปัญหำ
ทีต่นเองได้รบัมำเป็นแรงผลกัดนัให้ตนเองมคีวำมเขม็แขง็ทำงทำงด้ำนร่ำงกำย
และจิตใจ ที่จะก้ำวผ่ำนอุปสรรคไปได้ด้วยดี

2. ผูป่้วยมจีติอำสำในกำรดแูลผูอ้ืน่ทัง้ท่ีตนเองมคีวำมผิดปกตทิำงร่ำงกำย  
โดยสำมำรถบอกเล่ำเรือ่งรำวทีต่นเองประสบและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้
ผูอ้ืน่ได้ทรำบ โดยไม่ปิดบัง เพือ่ช่วยให้บุคคลทีไ่ด้ฟังหรอืรบัรู ้เกดิกำรก�ำลงัใจ 
และสำมำรถยืนหยัดสู้ได้ด้วยตนเอง เหมือนเช่นตนเอง
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3. ควำมเข้มแข็งทำงจิตใจของผู้ป่วย ควำมใส่ใจของชุมชน หน่วยงำน
ภำครัฐเอกชน ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดกำรฟื้นตัวและสำมำรถกลับมำอยู่ในสังคม
อีกครั้ง
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กรณีศึกษาที่ 4  “ทีมโอบอุ้ม” 

“โอบอุม้” เป็นช่ือทมีอำสำสมคัรกลุม่หนึง่ของอ�ำเภอแก่งคอย  จงัหวดั
สระบรุ ีทีเ่ข้ำมำช่วยเหลอืดแูลผูส้งูอำย ุผูป่้วย ผูพ้กิำร รวมทัง้ผูท้ีด้่อยโอกำส
ในชุมชน เดิมทีก่ำรดูแลภำวะกำรเจ็บป่วยของประชำชนในพ้ืนท่ีจะเป็นบทบำท
หน้ำทีข่องเจ้ำหน้ำทีแ่ละบคุคลำกรด้ำนสำธำรณสขุ ซึง่ทำงโรงพยำบำลแก่งคอย 
ได้มกีำรร่วมมอืกบัส�ำนกังำนสำธำรณสขุอ�ำเภอแก่งคอย ในกำรออกให้บรกิำร
ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรในพ้ืนที่มำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ในขณะที่ได้
ด�ำเนินกำรมำระยะหนึ่งพบว่ำผู้ป่วย ผู้พิกำร เหล่ำนี้มีจ�ำนวนมำก ยิ่งได้มี
กำรลงพืน้ท่ีมำกเท่ำใดกจ็ะพบผูป่้วย ผูพ้กิำร ตลอดจนผูด้้อยโอกำสมำกย่ิงข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2553  ทำงคณะกรรมกำร คปสอ.ม.แก่งคอย จึงได้ขอควำมร่วม
มือกับชุมชน ท้องถ่ินในกำรส�ำรวจจ�ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำสในสังคม อย่ำงครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อร่วมมือวำงแผน และหำ
แนวทำงในกำรช่วยเหลือบุคคลเหลำ่นี้  จำกกำรส�ำรวจเบื้องต้นพบว่ำผู้สูง
อำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกำสจ�ำนวน 1684 รำย ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลอื ท้ังด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรเจบ็ป่วย  ด้ำนอำชพี และ
ด้ำนขำดที่พึ่งพิง มีจ�ำนวนมำกถึง 212 คน  แม้ว่ำทำงทีมสุขภำพจะได้มีกำร
จัดบริกำรช่วยเหลือบุคคลเหล่ำนี้แล้วก็ตำม แต่ยังไม่สำมำรถที่จะให้บริกำร
ได้อย่ำงทั่วถึง  ปัญหำดังกล่ำวจึงน�ำมำสู่แนวคิดในกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส โดยกำรให้คนในชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำวะของคนในชมุชนตนเอง โดยใช้หลกัแนวคดิชมุชน
ไม่ทอดทิ้งกัน                  
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิกำร และประชำชนผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแล/
ช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง

2. เพื่อให้เกิดอำสำสมัครในชุมชน ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส

3. เพือ่ให้เกิดควำมร่วมมอืของภำคีเครอืข่ำยในกำรดแูลสขุภำพประชำชน
ในชุมชน 

กลวิธีการด�าเนินงาน
จำกกำรด�ำเนินกำร เริ่มแรกได้ให้เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.ทั้ง 19 แห่ง ค้นหำ

อำสำสมัครที่มีใจอยำกช่วยเหลือคนในชุมชน เข้ำมำอบรมเบื้องต้น แห่งละ 
2 คนได้จิตอำสำรวม 38 คน ในระหว่ำงกำรท�ำงำนได้มีจิตอำสำบำงรำยขอ
ลำออกบ้ำงด้วยเหตุผลส่วนตัวและมเีข้ำมำใหม่บ้ำง ตำมค�ำชกัชวนของเพือ่น
อำสำด้วยกัน   และมีสมำชิกจ�ำนวนมำกที่คงอยู่กับทีมโอบอุ้มมำนำน โดย
ให้เหตุผลว่ำเห็นคนทุกข์ยำกแล้วได้เข้ำมำช่วยเหลือ เหมือนตนเองได้ท�ำบุญ
ตลอดระยะเวลำ 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน )แห่งกำรท�ำงำนช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ ท�ำให้มีสมำชิกโอบอุ้มของอ�ำเภอแก่งคอยจ�ำนวนทั้งหมด 237 
คน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกต�ำบลของอ�ำเภอแก่งคอย 
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ขั้นตอนที่ 1 หาสาเหตุของ
ปัญหา

หาแนวทาง
ร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหา

เจ้าหน้าที่
รพ.สต.

น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

คปสอ.
ประชาชน

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล สัมภาษณ์/

สอบถาม 
ประชาชนในพื้นที่

เสนอปัญหา

ความต้องการให้
เกิดจิตอาสาใน

ชุมชน

เพื่อหาแนวทาง
การด�าเนินงานใน

ท้องถิ่น

1.รวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วย ผู้พิกำร และ

ผู้ด้อยโอกำส

2.จัดตั้ง 
คณะกรรมกำร 
ภำคีเครือข่ำย

3.วิเครำะห์
ควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของ

ชุมชน

4.ประสำนงำน
กับองค์กร

ปกครองท้อง
ถิ่น, ผู้น�ำชุมชน

ขั้นตอนที่ 3 แก่ จนท. รพ.สต. และผู้น�าชุมชน ใน
แต่ละต�าบล ทุกเดือน

สรุปผลการด�าเนินงาน 
น�าเสนอต่อ คณะกรรมการ 
ภาคเครือข่าย ทุก 3 เดือน

1. รำยงำนกำรปฏิบัติทีมโอบอุ้ม 
ของแต่ละต�ำบล

2. คณะกรรมกำร กำรมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลผู้ป่วย 

ผู้พิกำร และด้อยโอกำส

ขั้นตอนที่ 2 ทุกต�าบลสมัคร
ผ่าน รพ.สต.19 

แห่ง และผู้น�าชุมชน

ภำคทฤษฎี
- ความรู้เบื้องต้น
ในการดูแลผู้ป่วย 
ผู้พิการที่บ้าน
ภำคปฏิบัติ

- เยี่ยมผู้ป่วยใน
พื้นที่ โดยมี จนท.

พี่เลี้ยง

ดูแลผู้ป่วย 
ผู้พิการ และด้อย
โอกาสในชุมชน

ของตนเอง ตาม
ศักยภาพของ

พื้นที่

จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ทั้งด้าน
ประสบการณ์

ท�างาน และฟื้นฟู
ด้านวิชาการ 

ทุกเดือน

1.รับสม้ัคร
ผู้มีใจอำสำ

2.จัดอบรม
หลักสูตร กำรดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วย

3. มอบ
หมำยควำมรับ

ผิดชอบ

4. แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์

ท�ำงำน
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สิ่งสนับสนุนต่อการท�างาน  

เครือข่ำยสุขภำพอ�ำเภอแก่งคอยได้มีกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของทีม
โอบอุ้มลงสู่ผู้สูงอำยุผู้ป่วย ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส  ในเรื่องอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียง ที่นอนลม รถ
เข็น กำยอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรปรับสภำพที่อยู่อำศัยให้เหมำะสมกับผู้
พกิำร กำรจดัหำแหล่งอำชพี นอกจำกนีย้งัมกีองทนุพฒันำคุณภำพชวีติอ�ำเภอ
แก่งคอย ร่วมสนบัสนนุถงุยงัชพี วสัด-ุอปุกรณ์ก่อสร้ำง ส�ำหรบัปรบัปรงุบ้ำน
และอำหำร น�้ำดื่ม แก่ผู้ด้อยโอกำสเหล่ำนั้น        

ในส่วนทีมโอบอุ้มทำงเครือข่ำยสุขภำพอ�ำเภอแก่งคอย ได้สนับสนุน
ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร และกำรจัดกิจกรรมตำ่งๆที่เป็นกำรฟื้นฟูและแลก
เปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ทั้งยังคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษำและให้
ก�ำลังใจแก่สมำชิกทีมโอบอุ้ม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สมำชิก
เกิดควำมรู้สึกเหมือนเป็นทีมสุขภำพเดียวกัน

ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน

ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย ผู้พิกำร ด้อยโอกำสในพื้นที่อ�ำเภอแก่งคอยได้รับกำร
ดูแลจำกทีมโอบอุ้ม และทีมสุขภำพอ�ำเภอแก่งคอย

ผูด้้อยโอกำสในชมุชนได้รบักำรช่วยเหลือให้มคุีณภำพชวีติทีด่ ี นอกจำก
ปัญหำด้ำนสขุภำพ แล้วยงัได้รับกำรช่วยเหลอืจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และชุมชนในท้องถ่ินในด้ำนกำรประกอบอำชพี กำรปรบัปรงุสภำพทีอ่ยูอ่ำศยั 
ตลอดจนควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น               
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ความภาคภูมิใจ  

กำรดแูลผูส้งูอำยุ ผูป่้วย ผูพิ้กำร และผูด้้อยโอกำส เป็นกำรสร้ำงโอกำส
ทีท่�ำให้เกดิกำรท�ำงำนช่วยเหลอืสงัคมร่วมกนัระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกบัประชำชน
ในพื้นที่ ท�ำให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรแก้ไขปัญหำในชุมชน  

• มกีำรขยำยผลจำกจ�ำนวนสมำชกิทีมโอบอุม้ท่ีเพิม่ขึน้ครอบคลมุทุก
ต�ำบล

• ประชำชนมจีติศรทัธำช่วยเหลือ และบริจำคสิง่ของและงบประมำณ
ในกำรด�ำเนินงำน

• ชุมชน/องค์กรท้องถิ่น สนับสนุนบุคลำกรและยำนพำหนะในกำร
ออกดูแลคนในพื้นที่

• ภำคเอกชนสนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน

ส�ำหรบัควำมภำคภมูใิจของสมำชกิทมีโอบอุ้ม คอื “การช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน”
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กรณีศึกษาที่ 5 

“รูปแบบการดูแลระยะยาว (Long term care) 

อ�าเภอล�าสนธ ิ( Family Care Team : Lamsonthi model)”

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เพือ่ให้ทมีหมอครอบครวัช่วยเหลอืเยยีวยำพฒันำคณุภำพชีวติและเพิม่
สถำนะสุขภำพของผู้ที่อยู่ในภำวะพึ่งพิงทั้งผู้สูงอำยุและไม่ใช่ผู้สูงอำยุโดยมี
ทมีหมอครอบครวัทีใ่ห้กำรดแูลทีบ้่ำนทัง้ในด้ำนสขุภำพ ด้ำนกจิวตัรประจ�ำวนั 
และบรกิำรช่วยเหลอืด้ำนสงัคมโดยกำรสนบัสนนุซึง่กนัและกนัระหว่ำงผูป่้วย 
ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวของอ�ำเภอล�ำสนธิ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้ำหมำยหลักของระบบกำรดูแลระยะยำวจะดูแลผู้ที่อยู่ในภำวะ
พึง่พงิครอบคลมุทุกพืน้ท่ีในอ�ำเภอล�ำสนธิ โดยมผีูม้ภีำวะพึง่พงิจ�ำนวน 343 คน 
จำกประชำกรของอ�ำเภอ 26,287 คน โดยในจ�ำนวนนี้ แยกเป็นผู้สูงอำยุที่
อำยุเกินกว่ำ 60 ปี จ�ำนวน 2,169 คน โดยมีผู้มีภำวะพึ่งพิงในอ�ำเภอทั้งสิ้น 
343 คน เป็นผูส้งูอำยุ 167 คน นอกจำกนัน้ระบบดแูลระยะยำวยงัครอบคลมุ
ไปถึงผู้ท่ีอยู่ในภำวะเปรำะบำงช่วยเหลือตนเองได้น้อยอย่ำงเช่นกลุ่มผู้ป่วย
ระยะสุดท้ำย กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและเด็กพิเศษอีกด้วย โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน ด้วยดัชนีบำร์เธอ 
เอดีแอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีข้อค�ำถำมทั้งหมด 10 ข้อ แต่ละข้อ
จ�ำแนกคะแนนเป็น 0-2 คะแนน และคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) สำมำรถพึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน
และสังคมได้ มีผลรวมคะแนน ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป

กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) สำมำรถดูแลตัวเองได้บ้ำง มีผลรวมคะแนน 
ADL อยู่ในช่วง 5-11 คะแนน

กลุม่ที ่3 (กลุ่มตดิเตยีง) ไม่สำมำรถพึง่ตนเองได้ พกิำร หรอืทพุพลภำพ 
มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 – 4 คะแนน

ตารางที่ 1  จ�านวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของ  อ�าเภอล�าสนธิ

ประเภท จ�านวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รวม

ผู้สูงอายุ 
(อายุ 60 ปี ขึ้นไป)

ไม่ใช่ผู้สูงอายุ

ระดับ 1 ติดสังคม 
(Mild)

99 142 241

ระดับ 2 ติดบ้ำน 
(Moderate)

44 21 65

ระดับ 3  ติดเตียง 
(Severe)

24 13 37

รวม 167 176 343

ที่มำ : (สกุลพำณิชย์, et al., 2556) ค�ำนวณจำกข้อมูลกำรส�ำรวจผู้มีภำวะ

พึ่งพิงปีงบประมำณ 2556 โดยนักบริบำล
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คณะท�างาน
ประสานงาน

Long-term care 
ระดับอ�าเภอ

องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลรพ.ล�าสนธิ

Health Care 
term

Case 
manager

ครอบครัว

ผู้ป่วย
Long-term care

นักบริบาลPCU

คณะกรรมการ long-term care ระดับอ�าเภอ

Health sector

ประสานงาน

Social service

ให้ค่าตอบแทน

คณะท�างาน 
ประสานระดับ

อ�าเภอ

หน่วย
ปฏิบัติการ
ระดับต�าบล

ระดับ
ครัวเรือน

อบรม ให้นโยบาย

Social Sector

โครงสร้างทีมหมอครอบครัวในการดูแลระยะยาวผู้อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิง

ปัจจุบันกำรอภิบำลบริกำรดูแลระยะยำวของอ�ำเภอล�ำสนธิ ประกอบ
ด้วยกำรบูรณกำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในสี่ระดับได้แก่ คณะกรรมกำรจัด
บริกำรดูแลระยะยำวระดับอ�ำเภอ คณะท�ำงำนประสำนงำนดูแลระยะยำว
ระดับอ�ำเภอ คณะท�ำงำนปฏิบัติกำรระดับต�ำบล และ ระดับครัวเรือนโดยมี
คณะท�ำงำนประสำนงำนดูแลระยะยำวระดับอ�ำเภอ  เป็นผู้ประสำนงำนและ
เชื่อมโยงกำรท�ำงำนในทุกระดับต่ำงๆ เข้ำหำกัน แสดงดังแผนภูมิข้ำงล่ำง
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1. คณะกรรมการ LTC ระดับอ�าเภอ

    คณะกรรมกำร LTC ระดบัอ�ำเภอ มีนำยอ�ำเภอล�ำสนธิเปน็ประธำน 
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล และปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลทกุต�ำบล
ในอ�ำเภอล�ำสนธิเป็นกรรมกำร โดยมีผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลล�ำสนธิเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร มีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย วำงแผน ก�ำหนดทิศทำง 
วำงกรอบกำรบูรณกำรระหว่ำงหน่วยงำนสำธำรณสุขและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ และสนบัสนนุงบประมำณและก�ำลงัคนเพ่ือให้เกดิระบบกำรดแูล
ระยะยำวในอ�ำเภอล�ำสนธิ

1.1  บรกิำรระยะยำวด้ำนสขุภำพ ด�ำเนนิกำรโดย หน่วยงำนสำธำรณสขุ 
ซึง่ ประกอบด้วยโรงพยำบำลล�ำสนธ ิส�ำนักงำนสำธำรณสขุอ�ำเภอและ รพสต.
ในอ�ำเภอล�ำสนธิ

1.2 บริกำรระยะยำวด้ำนสังคม ด�ำเนินกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วน
ต�ำบลทุกแห่งในอ�ำเภอล�ำสนธิ มีหน้ำที่ จัดบริกำรสวัสดิกำรสังคม โดยจ้ำง
นักบริบำลชุมชนประจ�ำหมู่บ้ำน (Formal caregiver) เพื่อให้กำรช่วยเหลือ
ผู้ต้องกำรบริกำรระยะยำว และกำรช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิกำรสังคมอื่น เช่น 
ค่ำครองชพีกำรดูแลปัจจัยสีท่ี่จ�ำเป็น เช่น กำรปรับสภำพท่ีอยูอ่ำศัยสิง่แวดล้อม 
รวมถึงกำรสร้ำงอำชีพ เป็นต้น

2.  คณะท�างานประสานงานดูแลระยะยาวระดบัอ�าเภอ : Long Term 
Care coordinator (LTCc) ประกอบด้วย บุคลำกรของสหวิชำชีพของ
โรงพยำบำลล�ำสนธิ โดยมีผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลเป็นหัวหน้ำทีม สมำชิก
ในทมีประกอบด้วย พยำบำล นกักำยภำพบ�ำบดั นกัจติวิทยำ นกัโภชนำกำร 
ช่ำงปรับสภำพบ้ำน และคนขับรถ โดยมีหน้ำที่
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พนักงาน
ขับรถ 
3 คน

พยาบาล 
3 คน นัก

กายภาพ 
3 คน

นัก
จิตวิทยา 
2 คน

นัก
กิจกรรม 
บ�าบัด 
1 คน

นัก
โภชนาการ 

1 คน

ช่างปรับ
สภาพบ้าน 

1คน

LTCc

2.1 เลขำนุกำรกิจให้กับคณะกรรมกำร LTC ระดับอ�ำเภอ
2.2 กำรวิเครำะห์สังเครำะห์สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรบริกำร

ระยะยำว เช่น กำรวเิครำะห์ก�ำลงัคนและภำระงำน กำรรวบรวมและวเิครำะห์
ข้อมูล เป็นต้น 

2.3 กำรพฒันำมำตรฐำนกำรท�ำงำน เช่น กำรวำงแนวปฏบิตั ิกำรอบรมทำง
วิชำกำร

2.4 กำรพัฒนำวิธีกำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยรำยบุคคล
2.5 ประสำนงำนและสนบัสนุนกำรท�ำงำนของหน่วยปฏบิตักิำรระดับต�ำบล 

และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
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3. หน่วยปฏิบัติการระดับต�าบล :  Community long term care 
team (CLT)

มีหน้ำที่ประสำนงำนสถำนพยำบำลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพือ่ก�ำหนดแผนกำรดแูลระยะยำวส�ำหรบัผู้ทีพ่งิรำยบคุคล (Individual long 
term care program: ILP) ในกำรดูแลผู้ที่พึ่งพิงแต่ละคน รวมถึงกำรก�ำกับ 
และติดตำมกำรดูผู้ท่ีอยู่ในภำวะพ่ึงพิง ทั้งนี้แต่ละหน่วยในระดับต�ำบล   
ประกอบด้วย Case manager ซึ่งเป็นพยำบำลวิชำชีพประจ�ำสถำนพยำบำล
ปฐมภูมิ (PCU) เช่น รพ.สต. หรือ หน่วยปฐมภูมิของโรงพยำบำลชุมชน
และหมอประจ�ำครอบครัวที่เป็นเจ้ำของครอบครัวหลักร่วมกับเจ้ำหน้ำที่และ
อำสำสมัคร 4 กลุ่ม คือ ทีมบริกำรสุขภำพ (Community health care) ทีม
ช่วยเหลอืกจิวัตรประจ�ำวนั (Daily activity care) ทมีบรกิำรสวสัดกิำรสงัคม 
(Social delivery service) และ อำสำสมัครอื่น (Volunteer) ทีมปฏิบัติกำร
ในระดับต�ำบล(CLT) ประกอบไปด้วยทีมย่อยแบ่งตำมบทบำทหน้ำที่ ดังนี้

หมอประจ�าครอบครัว :  มีหน้ำที่เป็นเจ้ำของครอบครัวหลักท�ำหน้ำที่
ดแูลผูป่้วยแบบองค์รวมและ ประสำนงำนกบัทมีอืน่ๆจนดแูลผูป่้วยให้มสีขุภำพ
และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้จัดการบริการ (Case manager) : มีหน้ำที่วำงแผนก�ำหนดกำรให้
บริกำรแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพิง ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในทีมงำน มอบ
หมำยงำนแก่ทีมงำนรวมท้ังคนในครอบครัว ก�ำกับติดตำมทุกๆ สัปดำห์ 
วิเครำะห์ปัญหำและผลลัพธ์ของกำรดูแลโดยประสำนงำนกับหมอประจ�ำ
ครอบครัวอย่ำงใกล้ชิด



ทีมหมอครอบครัว           ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 85

ทีมบริการสุขภาพชุมชน (Community health care) : ประกอบ
ไปด้วยเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำPCU  และสหสำขำวิชำชีพจำกLTCc ประจ�ำต�ำบล
นั้นๆ ได้แก่ นักกำยภำพประจ�ำต�ำบล นักจิตวิทยำ นักกิจกรรมบ�ำบัด 
นักโภชนำกำร นำยช่ำงปรับสภำพบ้ำน เป็นต้น มีหน้ำที่ให้บริกำรสุขภำพ 
และสนับสนุนให้บุคคลในครัวเรือนช่วยเหลือปัญหำสุขภำพของผู้พ่ึงพิงใน
ครอบครัว

ทีมบริการดูแลกิจวัตรประจ�าวัน (Daily activity care) : ประกอบ
ไปด้วยนักบริบำลชุมชนประจ�ำหมู่บ้ำน ที่ถูกจ้ำงโดยอบต.และจัดอบรม
หลักสูตรนักบริบำลโดยโรงพยำบำลล�ำสนธิ โดยนักบริบำลมีหน้ำที่ให้กำร
บรบิำลและดแูลกิจวตัรประจ�ำวนัรวมทัง้ให้กำรช่วยเหลอืและประคบัประคอง
ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรช�ำระร่ำงกำย กำรแต่งตัว กำรป้อนอำหำร กำรให้
ก�ำลังใจและรวมถึงกำรประคับประคองญำติ( Respite care) เป็นต้น

ทีมบริการสวัสดิการสังคม (Social delivery service) : หน่วยงำน
หลักคือ อบต. ทุกๆต�ำบล มีหน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือเชิงสังคมต่ำงๆเช่น กำร
ปรับสภำพแวดล้อม ช่วยเหลือค่ำครองชีพ ปัจจัยสี่ต่ำงๆ เป็นต้น

ทมีอาสาสมัครอืน่ (Volunteer) เช่น ก�ำนนั ผู้ใหญ่บ้ำน อสม ชำวบ้ำน 
ซึ่งมีบทบำทเป็นทีมเสริมแบบจิตอำสำในเรื่องอื่นๆตำมวัฒนธรรมแบบคน
ล�ำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน

4. ระดับครัวเรือน
ซึง่เป็นแกนหลกัของระบบบรกิำรระยะยำวของอ�ำเภอล�ำสนธิ ประกอบด้วย 

สมำชิกในครอบครัวของผู้ที่ต้องกำรพึ่งพิง รวมถึงญำติ และเพื่อนบ้ำน
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กระบวนการประสานการบูรณาการ

ปัจจบุนัทมีหมอครอบครวัอ�ำเภอล�ำสนธใิห้บรกิำรดูแลระยะยำวครอบคลมุ
ผู้ที่มีภำวะพึ่งพิงทุกคน ซึ่งประมำณครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอำยุโดยมีหมอประจ�ำ
ครอบครัวซ่ึงเป็นเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุเป็นเจ้ำของครอบครวัหลกัและท�ำงำน
บรูณกำรกบัทมีอืน่ๆ โดยรูปแบบกำรดแูลของล�ำสนธสิำมำรถสรปุได้ดงันี ้คอื

PCU
Case Manager

• หัวหน้า รพ.สต.

• พยาบาลเวชปฏิบัติ

• เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักบริการชุมชน

การบริบาลประจ�าวัน
• การอาบน�้า

• การแต่งกาย

• การดูแลเรื่องอาหารและน�้า

• การดูแลเรื่องขับถ่าย

• การช่วยเหลือเคลื่อนย้าย

• การช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย

• ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนต�าบล
• การปรับสภาพแวดล้อม

• ค่าครองชีพ

• อาชีพ

• ปัจจัย 4

ผู้น�าชุมชน เพื่อนบ้าน

Co ordination

โรงพยาบาลล�าสนธิ
Long-term care team
• พยาบาล APN สาขาชุมชน

• พยาบาลจิตเวช

• นักกายภาพบ�าบัด

• นักจิตวิทยา

• นักกิจกรรมบ�าบัด

• นักโภชนาการ

• ผู้ประสานงานและ

สังคมสงเคราะห์

Volunteer Daily
activity
Care

Long-term
care 

Patient

Social
welfare
service

Health
Care
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1. เน้นการออกแบบการดแูลทีบ้่านและชมุชน เนือ่งจำกผูท้ีอ่ยูใ่นภำวะ
พึง่พงิส่วนใหญ่จะอำศยัอยูกั่บครอบครวัทีบ้่ำนและกำรเคลือ่นย้ำยเป็นไปด้วย
ควำมยำกล�ำบำก โดยมีกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับโรงพยำบำลในบำง
กรณีที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลที่โรงพยำบำล โดยทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต้องรับรู้และท�ำงำนสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน

2. มีการดูแลทั้งในส่วนของด้านสุขภาพและด้านสังคม ควบคู่กันไป
อย่ำงแยกกันไม่ได้รวมถึงระบบท่ีออกแบบต้องก้ำวข้ำมกำรดูแลเฉพำะด้ำน
ไปสู่กำรดูแลชีวิตทั้งชีวิต (holistic care)

3. เสริมพลังกันในการดูแลทั้ง family care health care และ  
social care เนื่องจำกคนในครอบครัวเป็นบุคคลหลักที่อำศัยอยู่กับผู้ที่อยู่
ในภำวะพึ่งพิง จ�ำเป็นต้องมีกำรช่วยสนับสนุนอย่ำงเหมำะสมให้ครอบครัว
สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงดีที่สุด

4. ภายใต้หลกัการและการออกแบบระบบ จ�ำเป็นต้องมกีำรออกแบบ
รำยละเอยีดในกำรดูแลในแต่ละครอบครัวตำมสภำพและบรบิทของผูท้ีอ่ยูใ่น
ภำวะพึง่พงิและบรบิทของครอบครวันัน้ๆซ่ึงต้องอำศัยกำรดแูลอย่ำงรอบด้ำน 
ควำมละเอียดอ่อน กำรมองแบบองค์รวมและใส่ใจในมิติของควำมทุกข์สุข
ในชีวิต

5. การดูแลระยะยาวจ�าเป็นต้องดูแลบุคลในครอบครัว ร่วมไปด้วย
กบักำรดูแลผูท้ีอ่ยูใ่นภำวะพึง่พงิเพรำะกำรดแูลครอบครวัร่วมไปด้วยเป็นหลัก
ประกันของกำรดูแลระยะยำวอย่ำงยั่งยืน

6. เป็นการท�างานภายใต้แนวคิด ของหมอทีมหมอประจ�ำครอบครัว
และมีเจ้ำของครอบครัวชัดเจน
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Level 3 : hight levle of 

need and complexity / 

bed bound : visits 4-5 

time / weekly update

ทีมต่อเนื่องติดเตียง 

/ อุปกรณ์ติดกาย 

stroke

ทีมต่อเนื่อง 

จิตเวชฯ

ทีมต่อ

เนื่อง

เด็กพิเศษ

Care co-ordination

LTC - CCCase
manager

Community
Health

care

Social
delivery

นักบริบาล

IN HOSPITAL

IN COMMUNITY

ทีม

ต่อเนื่อง 

Palliative 

Care

ทีมต่อเนื่อง 

พิการทางตา

Level 2 : medium level of 

need and complecsity / 

home bound : visits 1 

time / weekly updates

Level 1 : stabilised / 

improved situation / 

presentation at case 

meeting discharge if 

remains stablevisits 1-2 

month / time

อย่ำงไรก็ตำม ระบบบูรณำกำรกำรดูแลระยะยำวของอ�ำเภอล�ำสนธิใน
ปัจจุบันซึ่งมีเพียงกำรดูแลที่บ้ำนและชุมชนยังไม่สำมำรถดูแลผู้ท่ีอยู่ในภำวะ
พึ่งพิงที่ไม่มีญำติซึ่งต้องมีกำรพัฒนำต่อยอดต่อไปในอนำคต โดยต้องมีงบ
ประมำณสนับสนุนเพิ่มเติม

กระบวนการบรูณาการ (Process of care co-ordination)
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Level 3 : hight levle of 

need and complexity / 

bed bound : visits 4-5 

time / weekly update

multidisciplinary approach

Process of care co-ordination

Case manager (PCU)
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Community

assessnebt / agrees 
interventions with patient

ทีมต่อเนื่องติดเตียง 

/ อุปกรณ์ติดกาย 
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ทีมต่อเนื่อง 

จิตเวชฯ

ทีมต่อ

เนื่อง

เด็กพิเศษ

ทีม

ต่อเนื่อง 

Palliative 

Care

ทีมต่อเนื่อง 

พิการทางตา

Level 2 : medium level 

of need and complecsity 

/ home bound : visits 1 

time / weekly updates

Level 1 : stabilised / 

improved situation / 

presentation at case 

meeting discharge if 

remains stablevisits 1-2 

month / time

patient

discharge planning

Long-term care

สหสาขา
วิชาชีพ

Social
service

นักบริบาล

Level of intervention dependent on complexity
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การขึ้นทะเบียนดูแลระยะยาว

กำรรับผู้ท่ีอยู่ในภำวะพึ่งพิงเข้ำสู่ระบบกำรดูแลระยะยำวแบ่งออกเป็น 
2 ช่องทำงได้แก่ ผ่ำนทำงโรงพยำบำลและผ่ำนทำงชมุชนโดยจะม ีLTCc เป็น
ผูร้บัแจ้ง ประเมนิสภำพสขุภำพและลงทะเบยีนเข้ำสูร่ะบบกำรดแูลระยะยำว
เพือ่วำงแผนกำรดแูลต่อไป ในส่วนของโรงพยำบำลนัน้แผนกต่ำงๆ ท่ีให้บรกิำร
ผู้ป่วยเมื่อมี case ที่เข้ำเกณฑ์ก็จะแจ้งไปยัง  LTCc โดยตรงซึ่งส่วนใหญ่จะ
ผ่ำนทำงแผนกผู้ป่วยในเป็นหลัก LTCc จะท�ำหน้ำที่ประเมินและตัดสินใจลง
ทะเบียนผู้ป่วย เข้ำสู่ระบบดูแลระยะยำว จำกนั้นจะท�ำ discharge plan 
ร่วมกับแผนกผูป่้วยในรวมถงึกำรประเมนิสภำพบ้ำนต้ังแต่ตอนท่ีผู้ป่วยยงัรบั
กำรรักษำในโรงพยำบำล  ส�ำหรับช่องทำงจำกชุมชนนั้นสำมำรถแจ้งมำยัง 
LTCc ได้หลำกหลำยช่องทำงเช่น จำก รพสต.เจ้ำของต�ำบล จำกนักบริบำล 
จำก อบต. รวมถึงจำกญำติและประชำชนทั่วไป

การวางแผนการดูแลและประสานงาน (Planning and 

coordination)

หลังจำกที่ได้รับกำรลงทะเบียนแล้ว  LTCc จะท�ำหน้ำที่ประเมินและ
วำงแนวทำงในกำรดูแลอย่ำงรอบด้ำนและส่งข้อมูลไปยัง Case manager ใน
ระดับต�ำบล case manager จะท�ำหน้ำทีป่ระชมุร่วมกบั CLTต�ำบลนัน้ๆ เพือ่
จัดท�ำ Individual long term care program(ILP) มอบหมำยหมอประจ�ำ
ครอบครัวหลักและมอบหมำยหน้ำที่ของแต่ละ sector เพ่ือร่วมดูแลผู้ป่วย
ต่อไป

การจัดบริบาล (Service and process)

CLTประจ�ำต�ำบลน้ันๆจะให้กำรดูแลตำมแผนปฏิบัติกำร โดยมีหมอ
ประจ�ำครอบครัวที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ดูแลในภำพรวมตำมแนวทำงของ 
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Family medicine ถ้ำมีข้อติดขัดหรือปัญหำในระหว่ำงกำรดูแลหมอประจ�ำ
ครอบครัวจะท�ำหน้ำที่ประสำนงำนกับ Case manager เพื่อแก้ปัญหำต่อไป

การก�ากับ (Meeting and analysis)

Case manager จะท�ำหน้ำที่นัดประชุมเพ่ือก�ำกับติดตำมพัฒนำ
กระบวนกำรรวมถึงกำรวิเครำะห์และส่งต่อข้อมูลไปยัง LTCc สัปดำห์ละ
หนึ่งครั้ง

บทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพในการดูแลระยะยาว

1. พยาบาลวิชาชีพ     
1) กำรรับและประเมินผู้ป่วยเพื่อเตรียมเข้ำสู่กำรดูแลระยะยำว
2) ส่งเสรมิกำรเตรยีมพร้อมก่อนกลบับ้ำนร่วมกับหอผู้ป่วยใน (discharge 

plan)
3) กำรเป็นผู้จัดกำรระบบ (care manager)
4) บทบำทกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสหวิชำชีพต่ำงๆให้เกิดองค์ควำมรู้

ที่หลำกหลำย
5) ประสำนงำนช่วยเหลือ สนับสนุนกับทีมระดับต�ำบลในกำรดูแล

ระยะยำว
6) บริหำรจัดกำรธนำคำรอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนในพื้นที่

2. นักกายภาพบ�าบัด     
1) เป็นผู้บริกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.
2) เป็นผู้จัดกำรและวำงแผนกำรฟื้นฟูให้เหมำะสมกับผู้ป่วยในแต่ละ

รำย( individual long term care program )
3) เป็นผูฝึ้กสอนให้ควำมรูก้บัญำตแิละนกับรบิำลชมุชนเพือ่ร่วมในกำร

ดูแลผู้ป่วย
4) เป็นผู้ประสำนงำนและรับค�ำปรึกษำระหว่ำงหมอครอบครัวกับทีม

นักกำยภำพบ�ำบัด
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5) ร่วมออกแบบและสนับสนุนรพสต. ให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพใน
ด้ำนกำรเยียวยำฟื้นฟู

3. นักจิตวิทยา     

1) ให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพจิตแก่ประชำชนในเขตรับผิดชอบ 

2) ให้บริกำรป้องกนักำรเกดิปัญหำสขุภำพจติของประชำชนกลุม่เลีย่ง
ต่ำงๆ เช่น ผู้ป่วยโรคทำงกำยเรื้อรัง ผู้ติดสำรเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช 
ผู้ป่วยที่มีภำวะซึมเศร้ำ คนพิกำร เด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำร ปัญหำ
กำรเรียน ปัญหำบุคลิกภำพ เป็นต้น 

3) ให้บรกิำรตรวจวนิจิฉยัทำงจติวทิยำ บ�ำบดัผู้ป่วยทีม่ปัีญหำทำงด้ำน
จติใจและพฤตกิรรม  ผู้ติดสำรเสพตดิ ผูป่้วยจติเวช คนพกิำร เดก็
ที่มีปัญหำพัฒนำกำร ปัญหำกำรเรียนรู้ 

4) ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงด้ำนจิตใจ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหำทำง
ด้ำนสุขภำพจิต จิตเวชและสำรเสพติด เป็นต้น

5) เป็นทีมบริกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.  โรงเรียน ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ชุมชน

6) เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำง รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ชุมชนกับ LTC

7) เป็นผู้จัดกำรและวำงแผนรักษำ ฟื้นฟู ให้เหมำะสมกับผู้ป่วย 
โรคทำงกำยเรื้อรัง ผู้ติดสำรเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยที่มีภำวะ
ซมึเศร้ำ คนพกิำร เดก็ทีม่ปัีญหำพัฒนำกำร ปัญหำกำรเรยีน ปัญหำ
บุคลิกภำพ จัดท�ำ (ILP) ในผู้ป่วยที่มีภำวะซ�้ำซ้อน

8) เป็นผู้ฝึกสอนให้ควำมรู้กับญำติและนักบริบำลชุมชน
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ผลสัมฤทธิ์

จำกกำรพัฒนำรปูแบบกำรด�ำเนนิกำรบรูณำกำรจดับรกิำรดแูลระยะยำว 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ซึง่ อบต. เร่ิมจดังบประมำณในกำรจ้ำงนกับรบิำลชมุชน
ประจ�ำหมูบ้่ำนเพือ่กำรดแูลทำงด้ำนสงัคมและกจิวตัรประจ�ำวนัอย่ำงเป็นทำงกำร 
และมกีำรบรหิำรระบบกำรดแูลระยะยำวให้เป็นระบบมำกขึน้ โดยแบ่งระดบั
กำรประสำนงำนและกำรดูแลเป็นสำมระดับอย่ำงชัดเจนได้แก่ระดับอ�ำเภอ 
ระดับต�ำบลและระดับครอบครัว รวมทั้งมีคณะกรรมกำรระดับอ�ำเภอที่มี
นำยอ�ำเภอเป็นประธำน เพ่ือประสำนงำนกันระหว่ำงองค์กรบริหำรระดับ
ต�ำบลทุกแห่งในอ�ำเภอล�ำสนธิ และสถำนพยำบำลในอ�ำเภอล�ำสนธิให้มีกำร
ด�ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน พบว่ำ ผู้ที่สูญเสียควำมสำมำรถในกำรท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันมำก น้อยกว่ำ 45 คะแนน) มีจ�ำนวนคงที่และมีคุณภำพ
ชีวิตดีขึ้น และสัดส่วนผู้ที่สูญเสียควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ระดบัปำนกลำงลงมำ มกีำรเปลีย่นแปลงระดบัควำมสำมำรถในกำรท�ำกจิวตัร
ประจ�ำวันดีขึ้นอย่ำงชัดเจนจำกกำรประเมินจำกดัชนี Barthel index ตลอด
ช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557

กำรบรูณำกำรกำรจัดบริกำรดแูลระยะยำวในแต่ละกรณนีัน้ จ�ำเป็นต้อง
มกีำรด�ำเนินกำรแก้ปัญหำต่ำงกนัไป ตำมแต่บรบิทของผูพ่ึ้งพิงแต่ละคน โดย
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มีครอบครัวเป็นแกนหลัก ร่วมกับควำมช่วยเหลือด้วยใจจำกเพื่อนบ้ำน นัก
บริบำลประจ�ำต�ำบล ทีมสหวิชำชีพทำงสำธำรณสุข และกำรสนับสนุนอย่ำง
เป็นระบบจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังแสดงให้เห็นในกรณีตัวอย่ำง 
3 กรณี ดังนี้

กรณีศึกษาที่ 1

หญิงไทย อำยุ 53 ปี มีโรคประจ�ำตัวเป็นลิ้นหัวใจตีบ เกิดเป็นอัมพำต
จำกลิม่เลอืดอุดตนัในสมอง มีอำกำรอ่อนแรงซกีซ้ำย ก�ำลงักล้ำมเนือ้ซกีซ้ำย
เกรด 0 ขยับแขนขำไม่ได้เลย นอนติดเตียง ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำร
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันอย่ำงมำก 

ได้เร่ิมท�ำกำรรักษำฟื้นฟูและสอนญำติช่วยออกก�ำลังกำยให้กับผู้ป่วย
ตัง้แต่อยู่ในโรงพยำบำล หน่วยปฏบิตักิำรระดบัต�ำบลวำงแผนกำรดแูลตัง้แต่
ก่อนที่จะส่งคนไข้กลับบ้ำน โดยท�ำกำรปรับเปลี่ยนสภำพบ้ำน และเอำเตียง
ผูป่้วยไปให้ใช้ต่อทีบ้่ำน รวมทัง้จดัโปรแกรมฟ้ืนฟสูภำพโดยนกักำยภำพ และ
นักบริบำลชุมชน ร่วมกับสำมีและลูกสำว จนผู้ป่วยสำมำรถเดินได้ด้วย 
ไม้สำมขำแต่ยงัต้องมคีนประคอง และต้องกำรควำมช่วยเหลอืกำรท�ำกจิวตัร
ประจ�ำวันในระดับปำนกลำง 

แต่ต่อมำเกิดอำกำรเครียดและซึมเศร้ำ เนื่องจำกปัญหำทำงกำรเงิน
ลกูสำวคนโตต้องย้ำยไปท�ำงำนทีก่รงุเทพ และสำมป่ีวยหนกัต้องเจำะคอเพือ่
ช่วยหำยใจ นักจิตวิทยำต้องเข้ำมำช่วยสร้ำงก�ำลังใจ และได้ควำมช่วยเหลือ
จำกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลในกำรปรบัสภำพบ้ำนอกีครัง้ เพือ่ให้ทัง้ภรรยำ
และสำมีที่มีโรคประจ�ำตัวและมีภำวะพึ่งพิงสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น 
ลดภำระกำรดูแลของสำมี ประกอบกับลูกสำวสำมำรถหำงำนท�ำใกล้บ้ำนได้ 
ครอบครัวได้มีกำรมำอยู่กันพร้อมส่งผลให้ผู้ป่วยมีก�ำลังใจดีขึ้น และกำร
เคลื่อนไหวทำงด้ำนร่ำงกำยก็ดีขึ้นเช่นกัน 
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ปัจจบุนัผูป่้วยสำมำรถเดนิโดยใช้ไม้ สำมขำโดยมคีนช่วยประคองเพยีง
เลก็น้อย รวมท้ังควำมสำมำรถในกำรท�ำกจิวตัรประจ�ำวนัดขีึน้ ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือในระดับน้อย

กรณีศึกษาที่ 2

ผู้ป่วยชำยไทยคู่อำยุ 59 ปี อำศัยอยู่กับ ครอบครัวซึ่งประกอบด้วย 
ภรรยำ หลำนและลกูสำว ผูป่้วยเป็นหวัหน้ำหลกัของครอบครวัประกอบอำชพี
เลี้ยงแพะและท�ำไร่อ้อย เข้ำรักษำในโรงพยำบำลด้วยเรื่องอัมพำต อ่อนแรง
ร่ำงกำยซีกขวำพูดไม่ชัด นอนติดเตียง ผู้ป่วยรู้สึกท้อและหมดก�ำลังใจ  
รับสภำพของตนเองไม่ได้ทีเ่ป็นแบบนี ้ หน่วยปฏบิตักิำรระดบัต�ำบลได้วำงแผน
กำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยร่วมกบัภรรยำและลกูสำวผูป่้วย ในสปัดำห์แรกของกำร
ฝึกผู้ป่วยไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือฝึกไปผู้ป่วยร้องไห้ไป จนเมื่อผู้ป่วยผ่ำนกำร
ฝึกแบบเป็นล�ำดับขั้นตอน โดยมีผู้ช่วยนักกำยภำพคือภรรยำและลูกท�ำกำร
ฝึกเพิ่มเติม เอำใจใส่ ให้ก�ำลังใจผู้ป่วยเสมอ  และมีนักบริบำลคอยช่วยเหลือ
ในกิจวัตรประจ�ำวัน 

ประมำณ 1 เดือน อำกำรดีขึ้นชัดเจนหลังจำกฝึกประมำณ 1 เดือน 
ผู้ป่วยเร่ิมยืนลงน�้ำหนักที่ขำทั้งสองข้ำงได้ หลังจำกนั้นประมำณ 2 เดือน 
ผู้ป่วยสำมำรถเดินก้ำวแรกได้ในรำวคู่ขนำนท�ำจำกไม้ไผ่ซึ่งสร้ำงโดยเพื่อน
บ้ำนตำมค�ำแนะน�ำของนักกำยภำพบ�ำบัด ผู้ป่วยดีใจมำกจนหัวเรำะเสียงดัง 
จนเพือ่นบ้ำนต้องเดนิออกมำดู สิง่ทีภ่รรยำพูดข้ึนมำคอื “รบีเดนิได้ไวๆ นะตา 
จะได้ไปไร่“ เสียงผู้ป่วยตอบ “เออ เออ จะไปเลี้ยงแพะ” น�้ำเสียงไม่ชัดนัก 
ปัจจบุนัผูป่้วยสำมำรถ ใส่เสือ้ผ้ำ กนิข้ำว เดนิรอบๆบ้ำนได้เองโดยใช้ไม้สำมขำ 
และสำมำรถเดินไปใส่บำตรพระที่หน้ำบ้ำนพร้อมภรรยำได้ทุกวัน
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กรณีศึกษาที่ 3

คุณตำอำยุ 70 ปี เป็นอัมพำตซีกซ้ำย แขนซ้ำยเกร็งอยู่ในท่ำงอและ
ปลำยเท้ำตก เคลื่อนย้ำยตัวเองด้วยกำรถัดตัว อำศัยอยู่กับคุณยำยอำยุรุ่น
เดยีวกนั เดนิหลังค่อม ปวดหลัง ตำฟ้ำฟำง อำศยัอยูใ่นบ้ำนชัน้เดยีวใต้ถนุสงู 
ทีร้่อนอบอ้ำวและมกีล่ินปัสสำวะอบอวนอยูใ่นบ้ำน เนือ่งจำกผู้ป่วยไม่สำมำรถ
ไปเข้ำห้องน�้ำใต้ถุนบ้ำนได้เอง 

จำกกำรประเมินพบว่ำ คุณตำซึมเศร้ำคิดฆ่ำตัวตำย และสูญเสียควำม
สำมำรถในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวันระดับมำก โดยมีระดับคะแนน Barthel  
Index of Activities of Daily Living (BI) อยู่ที่ระดับคะแนน 45 คะแนน 
แต่จำกกำรฟื้นฟูสภำพจิตใจโดยนักจิตวิทยำ โดยใช้เทคนิคกำรวำงเงื่อนไข
และกำรให้รำงวลัหลงัจำกผูป่้วยท�ำตำมเงือ่นไขได้ ประกอบกบักำรฟ้ืนฟสูภำพ
อย่ำงเข้มข้นโดยนักกำยภำพบ�ำบัดร่วมกับนักบริบำลชุมชนประจ�ำต�ำบล 

ต้ังแต่กำรฝึกเคลือ่นไหวข้อต่อ จนถงึข้ันกำรฝึกกำรทรงตวัในท่ำนัง่ ฝึก
ขึน้-ลงเตยีงโดยใช้อุปกรณ์ช่วย (step) และกำรช่วยเหลอืขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และผูน้�ำชมุชนในกำรปรบัสภำพบ้ำน ท�ำห้องน�ำ้ชัน้บนให้ ระดบั
กำรพึ่งพิงผู้ป่วยลดลงมำอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำคะแนน BI เพิ่มเป็น 
85 คะแนน สุขภำพจิตกลับมำอยู่ในระดับปกติ ภำยใน 3 เดือน
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บทที่ 6

บทส่งท้าย
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ปฏิรูประบบสุขภาพทศวรรษใหม่

 “หมอครอบครัวเพื่อคนไทยทุกคน” 

ประชาชนได้อะไรจากหมอครอบครัว 

• ประชำชนมช่ีองทำงกำรสือ่สำรและขอค�ำปรกึษำ ดแูลต่อเน่ือง กบั
ผู้ให้บริกำรสุขภำพมำกขึ้น มีชื่อทีมหมอครอบครัวที่เป็นเจ้ำของใน
กำรดแูลครอบครวัอย่ำงชดัเจน กำรบรกิำรสขุภำพกจ็ะมอีย่ำงทัว่ถงึ 
และครอบคลุม โดยเฉพำะกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ต้องได้รับกำรดูแล
พิเศษ ผู้ป่วยติดบ้ำน ติดเตียง 

• หมอครอบครัวจะเป็นผู้ดูแลต่อเนื่อง ช่วยประสำนงำนเรื่องกำร
ส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยำบำล ในกรณีทีม่ปัีญหำซบัซ้อนทีห่มอครอบครวั
ดูแลไม่ได้  โดยไม่ต้องถือใบส่งตัวไปโรงพยำบำลเหมือนในอดีต  

• เป็นจุดเริ่มต้นของกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพในทศวรรษน้ีที่
เพิ่มคุณภำพต่อยอดจำกกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพให้มีควำม
ทั่วถึงในทศวรรษที่ผ่ำนมำ ช่วยลดปัญหำโรคร้ำยแรงต่ำงๆ ได้ 
เนือ่งจำกเมือ่มหีมอครอบครวั ประชำชนจะได้รบักำรดแูล ส่งเสรมิ 
สุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม มีกำรตรวจคัดกรองโรค ดูแลต่อเน่ือง 
ท�ำให้พบปัญหำสุขภำพเร็วขึ้น กำรดูแลรักษำก็จะไม่ยำกอีกต่อไป
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ทมีหมอครอบครวัท�าอะไรบ้างทีเ่ป็นการปฏริปูระบบบรกิาร

สุขภาพในทศวรรษนี้ 

• ทีมหมอครอบครัวจะต้องจัดระบบบริกำรสุขภำพขั้นพ้ืนฐำนให้มี
ประสทิธภิำพและก่อประโยชนต่์อประชำชนมำกทีสุ่ด ดูแลแต่แรก
ทุกเรื่อง ต่อเนื่อง เบ็ดเสร็จ ผสมผสำน บริกำร ณ ที่เข้ำถึงสะดวก 
จัดระบบปรึกษำและส่งต่อ

• ทีมหมอครอบครัวจะต้องมีกำรสื่อสำรกับแต่ละครอบครัวท่ีตนเอง
ดูแล ผ่ำนเครื่องมือสื่อสำรแห่งยุคศตวรรษที่ 21 เช่น โทรศัพท์
สมำร์ทโฟน เคร่ืองมอืส่ือสำรเคลือ่นที ่แอพพลเิคชัน่ ในกำรปรกึษำ
ควำมเจ็บป่วย กำรดูแลสุขภำพตนเอง หรือกำรจัดกำรสุขภำพ
ตนเองในครอบครัว และกำรเยี่ยมบ้ำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกับกำร
ช่วยเหลอืทำงสขุภำพได้อย่ำงบรูณำกำร (กำรปรกึษำ คอื กำรเสนอ
ปัญหำท่ีผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย ขณะนั้นไม่สำมำรถตัดสินใจได้ 
หรอืไม่สำมำรถท�ำเองได้ หรอืเป็นควำมประสงค์ของผูป่้วยและญำติ
ทีต้่องกำรควำมเหน็จำกผูช้�ำนำญคนอืน่ เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ
ยนิยอมให้แพทย์รักษำ กำรปรึกษำไม่ใช่กำรถ่ำยโอนควำมรบัผดิชอบ 
ต่อผู้ป่วย หำกแต่เป็นกำรขอควำมเห็นเพื่อกำรปฏิบัติเฉพำะรำย 
เมื่อได้รับค�ำตอบแล้ว แพทย์ผู้รับผิดชอบอำจปฏิบัติตำมทั้งหมด
หรอืบำงส่วนหรอือำจเลอืกไม่ปฏบิตัติำมนัน้กไ็ด้ แต่ควรมคี�ำอธบิำย
เป็นเหตผุลทีผู่ร้บัปรกึษำเข้ำใจและยอมรับ เพ่ือมิให้ผดิจรรยำบรรณ
ระหว่ำงผู้ร่วมวิชำชีพ) 

• ทีมหมอครอบครัวระดับต�ำบลจะมีข้อมูลสุขภำพของผู้ป่วยและ
ครอบครัว อำจมีกำรจัดเก็บประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ต่ำงๆ ที่สำมำรถระบุต�ำแหน่งบ้ำน และรำยละเอียดของปัญหำ
สุขภำพ มีเบอร์โทรศัพท์ในกำรติดต่อกันกับแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวที่ปรึกษำ และทีมสหสำขำวิชำชีพ  
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• ทีมหมอครอบครัวจะมีเครื่องมือทำงกำรแพทย์ วัคซีน ยำที่จ�ำเป็น
และ ทันสมัย พร้อมที่จะให้บริกำรอยู่ที่ หน่วยบริกำรใกล้บ้ำน โรง
พยำบำลส่งเสริมสขุภำพต�ำบล หรือโรงพยำบำลชมุชน หรือสำมำรถ
น�ำมำส่งท่ีเครือข่ำยได้ทันเวลำผ่ำนกำรขนส่งโลจิสติคส์ ที่มี
ประสิทธิภำพ 

• ทีมหมอครอบครัว ปรับระบบกำรบริกำรรูปแบบใหม่ให้มีคุณภำพ
เพิ่มขึ้น ที่เน้นท�ำงำนเชิงรุกอย่ำงแท้จริง เน้นกำรดูแลสุขภำพอย่ำง
ผสมผสำน ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค ค้นหำและคัดกรองผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง และผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง ให้ค�ำแนะน�ำกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพที่พอดี คุ้มครองผู้บริโภค ให้กำรดูแลผู้ป่วยใน
ระยะฉุกเฉิน (เช่น หอบหืด ลมชัก น�้ำตำลในเลือดสูง-ต�่ำเกินไป 
สมองขำดเลือดเฉียบพลัน หัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ฯลฯ) และ
ประสำนกำรส่งต่อผูป่้วยได้อย่ำงปลอดภยั (กำรส่งต่อ คอื กำรโอน
ควำมรบัผดิชอบต่อผูป่้วยไปให้ผูรั้บส่งต่อจนผูร้บัโอนสำมำรถกระท�ำ
กำรรักษำแก้ปัญหำที่ปรึกษำจนเสร็จสิ้น แล้วจึงโอนผู้ป่วยคืนไป
อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของแพทย์ครอบครัวคนเดิม) 

ที่ว่า “ทีมหมอครอบครัว” นั้น ประกอบด้วยใครบ้าง 

• ทมีหมอครอบครวัจะประกอบด้วยทมีสขุภำพในหน่วยบรกิำรใกล้บ้ำน 
(รพ.สต ศสม. ศูนย์บริกำรสุขภำพ ฯลฯ) ร่วมกับทีมสุขภำพใน
โรงพยำบำล ทีมหมอครอบครัวในหน่วยบริกำรใกล้บ้ำน ประกอบ
ด้วยพยำบำล เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุ ทีด่แูลสขุภำพอย่ำงผสมผสำน
ต่อเนื่อง และมีทีมสนับสนุนให้ค�ำปรึกษำ ดูแลร่วมกันอย่ำงชัดเจน
กับทีมสหวิชำชีพในโรงพยำบำล ซึ่งแพทย์เป็นหัวหน้ำทีม (แพทย์
เวชศำสตร์ครอบครวั แพทย์เวชปฏิบตัท่ัิวไป หรอืแพทย์เฉพำะทำง
ทีม่คีวำมสนใจและได้รับกำรเรยีนรู้เพิม่เตมิด้ำนเวชศำสตร์ครอบครวั)  
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• ทมีหมอครอบครัวในหน่วยบริกำรใกล้บ้ำน จะท�ำงำนร่วมกบัทมีใน
ชุมชน ได้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ทีมจิตอำสำ ฯลฯ 

• ทีมหมอครอบครัวในโรงพยำบำล เป็น แพทย์ พยำบำลเวชปฏิบัติ 
พยำบำลวิชำชีพ หรือพยำบำลชุมชน ทันตแพทย์ เภสัชกร นัก
กำยภำพบ�ำบัด นักเทคนิคกำรแพทย์ นักจิตวิทยำคลินิก นัก
โภชนำกำร แพทย์แผนไทย และสหวิชำชพีอืน่ๆ ทีมี่กำรจดัทมีดูแล
รบัผดิชอบเป็นครอบครวัร่วมกบัทมีหมอครอบครัวในหน่วยบรกิำร
ใกล้บ้ำนอย่ำงชัดเจน ต่อเนื่อง
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