
แพทย์หญิง สุพัตรา ศรีวณิชชากร 
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วิชาการ
สนับสนุน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ & 
การควบคุม ป้องกันโรค



ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว 
vs การควบคุม ป้องกันโรค

คุณลักษณะสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิ  

บทบาทสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิ ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ  

สมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

เวชศาสตร์ครอบครัวกับบริการปฐมภูมิ  

ระบบการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว และการจัดการระบบ



The Mandala of Health
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คุณลักษณะสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิ

ระบบบริการปฐมภูมิ   จุดคานงัด 
การพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ของระบบสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพ integrated people 

- centred care

WHO Framework on integrated people-centred health services

การจัดบริการที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เชื่อม บุคคล ครอบครัว ชุมชน
เชื่อม Bio-psycho-social
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Adapted from WHO (2018): , Continuity and coordination of care, available at https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274628/9789241514033-eng.pdf?ua=1

and; Valentijn P., et al. (2013):  : a comprehensive conceptual framework based on the Integrative Functions of Primary Care, 

International Journal of Integrated care (13): 1-12 ; and  Porter M (2010): New England J Med, 363(26): 2477-2481



สนับสนุนการดูแลตนเอง
ของประชาชน



1. จัดระบบบริการ ให้มีการ  เข้าถงึบริการที5ด ีและง่าย (Accessibility )

2. บริการแบบองค์รวม ผสมผสาน และยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ( Holistic / 

Comprehensive Care )ด้วย หัวใจของความเป็นมนุษย์ ( Humanized service mind )

3. จัดระบบบริการ  ที5สร้างความต่อเนื5องในการดูแล (Continuity of Care) และมี
มาตรฐาน การบริการสุขภาพ ทางคลนิิก  และทางชุมชนที5ดี ( Standard Clinical & 

community service )

4. ประชาชนมีส่วนร่วม   และมีความสัมพนัธ์ที5ดกีบัชุมชน ( Community empowerment )

5. มีระบบการประสานงานเชื5อมโยงที5ด ี กบัหน่วยบริการสุขภาพ ในเครือข่าย
(Coordination )

เป็นหน่วยบริการด่านแรก(First contact) ที่มี
คุณลักษณะสำคัญของบริการปฐมภูมิ 5 ประการ 



ดูแลทั้งคน และโรค

เวชศาสตร์ครอบครัว
ค้นหาปัญหาโรค

ความคิด ความรู้สึก
ความทุกข์ ที่เกี่ยวกับโรค

และปัญหาสุขภาพ



Disease Illness

Prof. Ian McWhinney

Patient –Centered Clinical Method



Person
• Who, Life cycle
• Development
• Family of Origin

Illness

Disease

Family
•Family System
•Family Life cycle
•Family Stress
•Family Coping
•Family Resource
•Impact on 
Health

Community
•Pt.& Fam Role
•Resource
•HSS
•Work
•School
•Culture
•Religion



Holistic framework :
1. Patient-centred
2. Family-oriented

3. Community-oriented

Who is 
he/she?

Primary care : 

1. First contact

2. Continuity of 
care

3. Comprehensive 
care

4. Coordinated 
care

Comprehensive 
Primary care : 

1. Health 
promotion

2. Disease 
prevention

3. Early 
detection

4. Disease 
treatment

5. Rehabilitation 
6. Palliative care

Goal : Care for Pt & Family 
to live healthier in community



หลักการสำคัญ ของ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ไทย 

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัว 

(Doctor-patent-family rela2onship) 

การบริบาลระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มอายุ 
(High quality primary care provider for all age group) 

งานเวชปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานชุมชนและประชากร 

(Community and popula2on-based prac2ce) 



6 core competencies

Patient care

Medical 
Knowledge&skill

Practice-based 
learning & 

Improvement

Interpersonal & 
Communication 

Skills

Professionalism

System-based 
practice

Family Physician



บทบาทปฐมภูมิ
ในฐานะ

co-ordinator

ประเด็นการเชื่อมต่อ
ควรเลือกที่จำเพาะ
พอดีกับบริบท



สมรรถนะบุคลากรปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ดานเวชศาสตรครอบครัว

และเวชปฏิบัติทั่วไป

ด้านการบรหิารจดัการ

ด้านการทาํงาน
รว่มกบัชุมชนท้องถิน่ 

ดานจิตวิทยาการปรึกษา

และพัฒนาพฤติกรรม

บนฐานคิด “การทํางานโดยเขาใจประชาชน และ ตองการใหประชาชนดูแลตนเอง”

กระบวนการพัฒนา “มองความจริงโดยไมใชความคิดตนเองไปตัดสิน และ

ตระหนักถึงคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองเพื่อการไดรับความรูใหม”



การฝึกอบรม วิชาการ ในส่วนสมาคมฯ รวฯ สสป.
อบรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว ปีละ ประมาณ 200 คน

อบรมระยะสั้น สำหรับแพทย์ที่จะลงทะบียนในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่าย 

อบรม 4 โมดูล ๆละ 3-4 วัน 4 เดือน พร้อมกับการบ้าน การศึกษาดูงาน การสอบ

อบรม basic course 4 วัน 

WSH.  ด้าน system and community based สำหรับแพทย์ และทีมเวชศาสตร์ครอบครัว 

การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระยะสั้น เพื่อฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 

อบรม ส่วน  NCDs system manager ระดับจังหวัด อำเภอ 

มสพช  อบรม ในด้านการทำงานกับชุมชน  การจัดการสุขภาพชุมชน   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

วารสาร PCFM  ออกทุก  3 เดือน 


