
   เสนทางสูหมอครอบครัว 

   เครือขายบริการสุขภาพปางมะผา 



สอ.แมละนา  สอ.ถ้ำลอด 

สอ.กึ้ดสามสิบ 

รพ.ปางมะผา 
นคม.ปางมะผา 

สสอ.ปางมะผา 

สอ.น้ำฮูผาเสื่อ 
สอ.นาปูปอม 



การเดินทางเขาถึงในแตละหมูบานเปนทางดินเปนสวนมาก 
การเดินทางไมสะดวก และ ยากลำบากโดยเฉพาะฤดูฝน 

 



เครือขายบริการสาธารณสุขในพื้นที่!

รพ.สต. 

ถ้ำลอด 

•  ศสมช.แสนคำลือ 
•  สุขศาลาแอโก 

รพ.สต 

แมละนา 

•  สสช.ปางคาม 
•  สสช.ไมฮุง 

รพ.สต. 

กึ๊ดสามสิบ 

•  สสช.บานไร 
•  สสช.น้ำบอสะเป 

รพ.สต. 

นาปูปอม 

•  สสช.ซอแบะ 
•  สสช.ปงุยาม 

รพ.สต. 

น้ำฮผูาเสื่อ 
•  สสช.ปางบอน 

นคม.ที่ 10.1.9 

รพช. (F2) 

สส
อ. 



PCU@Home !
PCU @ Home คืออะไร 

      การใหบริการทางดาน
สาธารณสุขเชิงรุก ในพื้นที่ตั้ง
ของชุมชน โดยทีมสุขภาพ ที่
รับผิดชอบประจำ แตละพื้นที่ 
!

  สภาพปญหาในพื้นที่ 

 

 

การเขาถึง
บริการ

สาธารณสุข0

หมูบานอยูไกล
เดินทางลำบาก0

สถานบริการมี
ไมทั่วถึงในพื้นที่0

ความหลาก
หลายของชนเผา0

คน , เงิน ,ของ 
มีอยูอยางจำกัด0

PCU@Home0



กระบวนการใหบริการ 
บริการที่ใหในบริการเชิงรุก 

PCU@Home 

รักษา	

ส่ง
เสริม	

ป้องกัน	

ฟื้นฟู	

•  การใหบริการ EPI,โภชนาการ,พัฒนาการ 

•  การวางแผนครอบครัว 
•  การใหบริการฝากครรภ 
•  การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ,ปากมดลูก 
•  การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ,คัดกรอง V/A 

•  การตรวจคัดกรองโรค ตาง ๆ ในชุมชน 
•  การใหการดูแลผูปวย NCD 

•  การดูแลผูปวยโรคติดตอ ตาง ๆ ในชุมชน 
•  การจัดทำแฟมประวัติชุมชน 
•  การดูแลผูปวยโรคติดตอเนื่องอื่น ๆ ในชุมชน 
•  การรักษาพยาบาล 
•  การตรวจสุขภาพและจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพ
ประชาชน 



โครงสรางทีม PCU@HOME	  ทุกหมูบาน	  

•  แพทยประจำหมูบาน3

•  พยาบาลประจำหมูบาน (พยาบาลทุกคน 
ทุกฝาย  ในรพ  และ รพ สต  มีหมูบานดู

ของตน)3

•  จพ สาธารณสุข3

•  เภสัชกร3

•  นักกายภาพบำบัด3

•  นักจิตวิทยาและPN	  
•  ทันตกรรม3

• ทีม
หมอ

ครอบ

ครัว  3
•  เริ่มป 2557	  

ตั้งแตป 2544	  







4x4 TEAM 

•  ทีม 4x4 มาจากไหน?? 

      มาจากเจาหนาที่ ทีมสหสาขา
วิชาชีพที่ผานการอบรมหลักสูตร
เวชศาสตรครอบครัว 

กลุมเปาหมายของทีม 4x4 
“ดูแลผูปวยที่มีปญหาซ้ำซอนดาน
รางกาย จิตใจ ชุมชนและสังคม และ

ตองการความชวยเหลือที่หลาก
หลาย” 

!

หลักการของทีม 4x4	
ประเมินคัดกรองเบื้องตน ทั้งบริการใน-นอกสถาน
บริการ และสงตอเขากระบวนการดูแลเมื่อเกิดปญหา

ซับซอน	
มีการประเมินปญหาองครวมโดยใชหลัก

เวชศาสตรครอบครัว	
 มีการออกแบบการชวยเหลือโดยทีมสห

สาขาวิชาชีพ	

ใหความดูแลผูปวย-ครอบครัวตามแผนที่วางไว	

ประเมินความกาวหนาและสรุปบทเรียน 

กรณี ดีขึ้นสงตอตามระบบปกติ ถายังมีปญหา
อยู ประเมินซ้ำแบบองครวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 







ผูใหญใจดี โครงการเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกวา 

•  ชวยเหลือคนทำงานเพื่อสังคม 
•  ชวยใหคนทุกขยากไดลุกขึ้นมาชวย
เหลือตัวเองไดอยางมีศักดิ์ศรี 





•  สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง!



ทีมหมอครอบครัว!
•  หมอครอบครัว เกิดจาก...... 

!ตอยอดการดำเนินงานเชิงรุกหลักของ 
CUP ปางมะผา  

- งาน PCU@ Home    

- งานเวชศาสตรครอบครัว โดยทีม 4*4  

- โครงการเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกวา  

 

•  การดำเนินงาน 
! 

จัดทำรายชื่อ “ทีมหมอครอบครัวประจำครัวเรือน” ใหทุก
ครัวเรือน (อยูระหวางดำเนินการ) 

ปรับปรุงระบบรายงานเชิงรุก 

จัดทำคลิป VDOหมอครอบครัวCUP ปางมะผา 

จัดทำฐานขอมูลครอบคลุม 3  กลุมเปาหมายหลัก 

ประชาสัมพันธงานหมอครอบครัว ในการประชุมประจำ
เดือนของอำเภอ 

จัดทำปายประชาสัมพันธ ทีมหมอครอบครัว CUP  ปางมะ
ผา ติดประชาสัมพันธ ทุกสถานบริการ  6  แหง 

การจัดตั้งทีม สหสาขา รพ. /รพ.สตและอสม 







PCU@Home !

ทีม 4x4!

ทีมหมอ

ครอบครัว!



PCU@Home !

ทีม 4x4!

หมอครอบครัว!



บทสรุปกระบวนการและพัฒนาการของทีม	  
•  คนทำงานท่ีมีใจท่ีพรอม3

•  การทำงานท่ีอิงบริบทของพื้นท่ี3

•  ใชทรัพยากรท่ีจำกัด3

•  มีกระบวนการสรางคน  สรางทีม  ท่ีน่ีมีคานิยมรวมคือ การทำงาน

เปนทีมแบบครอบครัวเดียวกัน เติมพลังดานจิตวิญญาณรวมกันท้ัง

คือขาย  กิจกรรมเติมพลังใจ  ,โครงการโรงพยาลสรางสุข  ,การสราง
สุขดวยสติ3

•  การพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนางาน  ดวย R2R	  



R2Rจากยโสธร-‐อุบล-‐เชียงใหม  และ ปาย -‐ปางมะผา	  

ขอบคุณครับ	  


