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“มกีำรแพทยป์ฐมภมูทิีม่ ี‘แพทยเ์วช
ศาสตรค์รอบครวั’ ดแูลประชำชนใน

สดัสว่นทีเ่หมำะสม”

ทศิทาง... “รูปธรรม” ในรา่งรฐัธรรมนูญทีผ่่านประชามติ

 
 

แพทย ์(เวชศาสตรค์รอบครวั) บรกิารปฐมภูมิ ระบบสุขภาพInput ส ำคญั Input ส ำคญั

...หลงัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ... >>> กฎหมำยลกูรองรบั...
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แพทย ์(เวชศาสตรค์รอบครวั): Input ส าคญั ของบรกิารปฐมภูมิ

การเพิม่สมรรถนะแพทย ์

แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั

พฒันการและการพฒันาเง่ือนไข
และองคป์ระกอบรอบบรกิาร

เอือ้ตอ่คุณภาพบรกิาร

คณุภาพบรกิาร

คะแนน

Short Course

FPL (1 ปี)

อว. วว.

อว. วว.: exp > 5 ปี

1

3

4

6

กำรเพิม่สมรรถนะ ระบบขอ้มูล

ทมีผูใ้หบ้รกิาร

การบรหิารจดัการ

Global Medical Record (GMR)

ทมีแนวรำบ/แนวดิง่ (Matrix Team)

District Health Board (DHB)

ประสบกำรณอ์ืน่ๆ   จำกกำรเป็นแพทย ์ และ ... อืน่ๆ

ป
ระ
เด
น็
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เป
ล
ีย่
น
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ระบบขอ้มูล
การม ีGlobal Medical Record (GMR)

พฒันำกำรของกำรเชือ่มและยดึ
โยงระหวำ่ง “ระบบ” กบั 

“ประชำชน”

พฒันำกำร... ทีม่คีวำมสมัพนัธก์บั...
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ขอ้มูลทีม่คีวามตอ่เน่ืองระดบัรายบุคคลและครอบครวั: แฟ้มอนามยัครอบครวั ผงัครอบครวั ขอ้มูลรายบุคคล ...

Standard sets of inf.

• Measurement of  selected indicators
• Cohort study of selected 

population groups
• Few simple indicators

(participatory decision)
for comprehensive analysis

• Accessibility
• Quality
• Help seeking behavior
• Etc.

National Data Center

Local Networks
• Analysis of Local 

Health System: M&E

Local Data Center

Analysis

แพทยท์ีม่ชี ือ่คูก่บัประชำชนมสีทิธิ
เขำ้ถงึขอ้มูลไดแ้บบอตัโนมตัิ

(Default)

Global Medical Record (GMR)

แพทยท์ีม่ชี ือ่คูก่บัประชาชน

5

Global Medical Records (GMR) ...

การพฒันา: Phasing... แบ่งเป็นระยะ...

ขอ้มูลกลบัมาหาประชาชน: แพทยท์ีอ่ยู่ใกลช้ดิประชาชนเป็นผูดู้แล

(Computerized ) Individual and Family Continuous Records: IFCR

ขอ้มูลกำรใชบ้รกิำรจำกสถำนบรกิำรตำ่งๆ ของรำยบคุคล 
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พฒันาการ...

ก าหนดให้ เลอืกได้

จำกรำยไดน้อ้ย... สู ่หลกัประกนัสขุภำพถว้นหนำ้

ประกนัสงัคม

ขำ้รำชกำร

สถานบรกิาร ทมีผู้ให้บริการ

ก าหนดให้ เลอืกได้ เลอืกได้

Primary Care Cluster (PCC)

การมชีือ่แพทยคู์ก่บัชือ่ประชาชน

วางรากฐานระบบข้อมูล: GMR
(เตรียมความพร้อมของระบบ

และเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทย)์

(แพทย)์ ผูใ้หบ้รกิาร

ก าหนดให้

“เตรยีมควำมพรอ้ม”

ไม่บงัคบัใหม้ำพบแพทยท์ีม่ชี ือ่คูก่บัประชำชน

Family Care Team (FCT)

6

พฒันาการของการเชือ่มและยดึโยงระหวา่ง “ระบบ” กบั “ประชาชน”
(ภำยใตร้ฐัสวสัดกิำรและกำรประกนัสขุภำพภำครฐั)

คลนิิกหมอครอบครวั

ทมีหมอครอบครวั

รฐั-เอกชน

ในฐำนะสมำชกิของ “ทมี”
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ทมีผูใ้หบ้รกิาร
พฒันาการของการม ี“ทมีแนวราบ/แนวดิง่ (Matrix Team)”

…, PCU, CMU, คลนิิกชมุชนอบอุน่, รพ.สต., …, FCT, PCC, …

Boosters… เป็นระยะ... อยำ่งตอ่เน่ือง...
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การบรหิารจดัการ
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติและระบบสุขภาพอ าเภอ

District Health Board (DHB)

MOU: มท.-สธ.-สปสช.-สสส. (New) Inputs 1 เขต (กทม.) และ 73 อ ำเภอ Impacts
5 ปี
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DHB (Vision): “สมรรถนะ” เป็น “Board” ใน 5 ปี
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DHB: มกีระบวนการวจิยัรว่มขบัเคลือ่นและเตมิเตม็ (Implementation Research) 12



พฒันาการ และการขยายผล ... 
คณะกรรมกำรพฒันำคณุภำพชวีติและระบบสขุภำพอ ำเภอ

(District Health Board)
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DHB (ควำมคำดหวงัในภำพรวม): “สมรรถนะ” ของกำรเป็น “Board” 14
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ขอบคณุครบั


