
บทบาทจงัหวดัต่อการขบัเคล่ือนการป้องกนัควบคุมโรค
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และกลไกพชอ.

นพ.พงศเ์ทพ วงศว์ชัรไพบลูย ์ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นระบาดวิทยา 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทยร์พ.นา่น



จริงไหม?



ข่าวเม่ือ 
กย.2563





Global Covid19 Recovery index
ขณะน้ี ไทย อนัดบั 18 ของโลก



Global Covid19 Recovery index
อเมริกา อนัดบั 158 ของโลก



Global Covid19 Recovery Index
จีนอนัดบั 1 รองลงมาเป็น 2.นิวซีแลนด ์3.เกาหลีใต ้4.สิงคโปร์



Global Health Security Index
อเมริกาอนัดบั 1 ไทยอนัดบั 5 ของโลก



GHS Prevent
ดูจากความปลอดภยัชีวภาพ การท าวจิยั การฉีดวคัซีน



Detect ดูจาก Lab การเฝ้าระวงั การสอบสวนโรค  
ก าลงัคนดา้นระบาดวทิยา



Respond ดูท่ี การเตรียมพร้อมรับสาธารณภยั การท างานร่วมกนั
กบัภาคส่วนอ่ืนๆ การส่ือสารความเส่ียงไปสู่ชุมชน 

การจ ากดัระบบการคา้และการท่องเท่ียว



Health ระบบบริการสุขภาพ บริการปฐมภูมิ ยาเวชภณัฑ ์ก าลงัคน การ
เขา้ถึงบริการ การส่ือสารสาธารณะ ป้องกนัการติดเช้ือ 



Norm การประสานกบัต่างประเทศ การแบ่งปันสาร
พนัธุกรรม ระบบการเงิน



Risk การเมือง เศรษฐกิจสงัคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ความเส่ียง
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ความเปราะบางของระบบสาธารณสุข



โครงสร้างระบบราชการและ
บทบาทของในการจดัการโรคติดต่อ
ส ำนกังำนปลดักระทรวง

สำธำรณสขุ
กระทรวงมหำดไทย

กระทรวงพฒันำสงัคมและ
ควำมม ัน่คงของมนุษย์

กรมควบคมุโรค
กรมสขุภำพจติ
กรมอนำมยั 

กรมสนบัสนนุฯ

ส ำนกังำนสำธำรณสขุ
จงัหวดั

หนว่ยบรกิำรปฐมภมู ิ
รพช. รพสต.

ผูว้ำ่รำชกำร
จงัหวดั

พมจ.
ทอ้งถิน่

จงัหวดั ปภ.

องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

นำยอ ำเภอ
ก ำนนั ผญบ.

ยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัเชิง 
Output

พชอ.

คณะกรรมการ
โรคตดิต่อจังหวัด



โควดิ19 ภายใตป้ระชาธิปไตย 
กบัอตัตาธิปไตย (เผดจ็การ)



โควดิ ระบบเผดจ็การ กบัประชาธิปไตย อะไรท่ีการระบาด
เปิดเผย เก่ียวกบัความคิดความเป็นตะวนัออก



ขอ้สรุป การวเิคราะห์
ระบอบการปกครองไม่ไดส้ าคญัเท่ากบัรัฐบาลมีความสามารถ
ท าใหป้ระชาชนปฎิบติัตวัในมาตรการท่ีเหมาะสมหรือไม่

ระบอบ
ประชาธิปไตย

ระบอบ
เผด็จการ

การใสห่นา้กาก
อนามยั

การจ ากดั
กิจกรรมชมุชน

รฐับาล
ผูป้กครอง

การควบคมุโรค
ส าเรจ็



ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กบัการจดัการโควดิ19

•ประเทศองักฤษซึง่เป็นประเทศ
หนึ่งมีprimary care ดีท่ีสดุ
ในโลก เม่ือพบกบัโควิดยงัรบัมือ
ไดย้าก
•ปัญหาคือ prevention



องคก์ารอนามยัโลกไดตี้พิมพบ์ทความบทบาทของการบริการ
ปฐมภูมิในการตอบสนองสถานการณ์โควดิ19



บทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์โควดิ

ประเทศไทยท ามากกวา่นั้น ในส่วนอสม.เชิงรุกเขา้ไปคดักรอง
ส่งเสริม และส่ือสารการป้องกนัตวั การสร้างมาตรการชุมชนในการงดกิจกรรมเส่ียง



ระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีดีคือระบบปฐมภูมิท่ีมีความเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี

บุคคลและครอบครัวชุมชน

Community 
Problem

Social  
Determinant
Of Health

ต ำบลจัดกำรคุณภำพ
ชีวิต

สง่เสรมิ ปอ้งกนั รกัษาฟ้ืนฟู
ดแูล กาย ใจ สงัคม

ตอ่เน่ืองจากรพ.สูช่มุชน



โรค 3 ยุค

1 2 3

โรคตดิ

เชือ้

โรคจาก 

พฤตกิรรม

โรคจาก

สงัคมป่วย

การฉีดวคัซีน การสวมหนา้กากอนามยั
การใหย้าปฎิชีวนะ

DM,HT
อว้น

ยาบา้ สรุา

บหุร ี่

ชมุชนมีสว่นรว่ม   สรา้งกติกาชมุชน รวมกลุม่ออกก าลงั
กาย ชมุชนลดเคม็ ประเพณีปลอดเหลา้ หมูบ่า้นปลอดบหุรี่



บทบาทของจงัหวดั ในการควบคุมโรค CD-NCD ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ  รพสต.สงักดัอบจ.
การสัง่การแนวด่ิง ในปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นอาจจะไม่เป็นผล

ส ำนกังำนปลดักระทรวง
สำธำรณสขุ

กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงพฒันำสงัคมและ
ควำมม ัน่คงของมนุษย์

กรมควบคมุโรค
กรมสขุภำพจติ
กรมอนำมยั 

กรมสนบัสนนุฯ

ส ำนกังำนสำธำรณสขุ
จงัหวดั

หนว่ยบรกิำรปฐมภมู ิ
รพช. รพสต.

ผูว้ำ่รำชกำร
จงัหวดั

พมจ.
ทอ้งถิน่
จงัหวดั

องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

นำยอ ำเภอ
ก ำนนั ผญบ.

ยทุธศาสตร์

รพสต.ในสงักดัอบจ.

อบจ.

พชอ.

ระดบัจงัหวดั



การปรับบทบาทหนา้ท่ีในระบบสุขภาพเป็นของบุคลากร
การแพทย ์สาธารณสุข เปล่ียนเป็น ของทุกหน่วยงานในระดบั

อ าเภอ ยงัไม่เพียงพอ
•ตอ้งเพิ่มเป็นประชาชนมีสว่นรว่ม เป็นเจา้ของ
•ลดการสั่งการ แตเ่ป็นการสนบัสนนุ , ประสานสว่นกลาง 
กบัพืน้ท่ี
•ท าระบบจดัการ-วิเคราะหข์อ้มลู



การกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนจงัหวดั ร้ายหรือดี?



Level of community participation





แผนยทุธศาสตร์  5 ดา้นOttawa Charter

1. การสร้างนโยบายสาธารณะ
2. การสร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การส่งเสริมสุขภาพ

3. การพัฒนากจิกรรมชุมชน

4. การพัฒนาทกัษะส่วนบุคคลเพือ่ปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมสุขภาพ

5. การปรับเปล่ียนบริการสาธารณสุขเพือ่การสร้าง
เสริมสุขภาพ

ชมุชน,ทอ้งถ่ิน
พชอ.เป็นหลกั

รพ.เป็น
หลกั



ส่งผลไปสู่งานประเพณีปลอดเหลา้อ่ืนๆ



มาตรการปลอดโฟมในชุมชนน าร่อง เขตเทศบาลเมืองน่าน 
น าโดยผู้น าชุมชน อสม. และทีมวทิยากรจากเทศบาลเมืองน่านและ รพ.น่าน



ระบบขอ้มูลในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

Personal Health Record

Global Medical Record

Key Information Summary

ฐานขอ้มลูท่ีประชาชนเขา้ถงึ สนบัสนนุ
ใหเ้กิด Health literacy

ฐานขอ้มลูท่ีแพทยผ์ูร้กัษาสง่ต่อใหแ้พทย์
เวชศาสตรค์รอบครวัท่ี register ไว้

เพ่ือรบัรูข้อ้มลูจากทกุรพ.

ฐานขอ้มลูท่ีแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั
สรุปไวใ้หแ้พทยท่ี์ตอ้งรกัษารบัทราบ



จดุคานงดั

33

ปัญหา รถแท๊กซี่ปฎิเสธการรบั
แท๊กซี่สกปรก กลิ่นบหุรี่
ไม่เปิดมิเตอร ์-ชารจ์แพง

ระบบขอ้มลูที่ชมุชนและทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของ  
-ถา้เขารูว้า่ชมุชนของเขามีเบาหวานราย
ใหม่สงูที่สดุในประเทศ เขาจะท าอะไร?
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มหาโพธิ์ เมอืงเล็น ชา้งเผอืก อภัย สถารศ ศรพัีนตน้ ทา่ชา้ง พวงพยอม มณเฑยีร ดอนแกว้

10 อนัดบัแรกอตัรำกำรบำดเจ็บจำกรถจกัรยำนยนต์
ตอ่พนัประชำกรของชุมชนในเขตเทศบำลเมอืงนำ่น

กลยทุธส าคญัคือ น าขอ้มูลมา ranking สร้างความตระหนกั



ผลลัพธก์ารด าเนนิงานระดบั output

กำรติดตั้งป้ำยจรำจรเตือนภัยในชุมชน



เจา้ของบา้นอนุญาตใิหทุ้บรัว้เพือ่ท ารัว้โปรง่





การเขา้ไปร่วมพฒันาชุมชน กเ็หมือนการดูแลเดก็
ตอ้งรู้วา่ตอนน้ีเขาอายเุท่าไร และจะดูแลเขาอยา่งไร

ถา้ดูแลเขาเป็นเดก็ เขาจะเป็นเดก็ตลอดไป





Take home message

•การควบคมุโรค ในสว่นของโรคติดตอ่และโรคไมต่ิดตอ่มีความ
แตกตา่งกนั
•โรคไมต่ิดตอ่ ควรจะตอ้งอาศยัชมุชนมีสว่นรว่ม
•พชอ.ถา้เป็นโครงสรา้งแบบภาครฐั ใชก้ารสั่งการแนวดิ่งจะท าไม่
ส าเรจ็ ตอ้งใชโ้ครงสรา้งแนวราบ
•บทบาทจงัหวดั สนบัสนนุใหช้มุชนรว่มคิดรว่มท า รว่มเป็นเจา้ของ



ขอบคณุครบั


