
การพฒันาระบบบริการปฐมภมูเิขตเมืองในสถานการณ์การระบาดของโรค
โควดิ-19: COVID-19 Primary Care Hub 



คณะทาํงานเพิ,มศักยภาพปฐมภมูติอบสนองต่อปัญหาการระบาด COVID-19

Home Isolation Policy

Primary Care : accessible, coordinated, comprehensive, continuity, community based 



Ref: Noknoy, S, et al. Integrating Public Health and Primary care: the responses of six Asia Pacific countries to the COVID-19 Pandemic . BJGP, July 2021 July: 326-
329. 



Ref: Noknoy, S, et al. Integrating Public Health and Primary care: the responses of six Asia Pacific countries to the COVID-19 Pandemic. BJGP, July 2021 July: 326-
329 



แพทย์ 2249 
พยาบาล 608 

ทนัตแพทย์ 33 
เภสัช 338





พฒันามาตรฐานการทาํงาน แนวปฏบิตั ิสาํหรับ Home Isolation 

Holistic 

Patient-centred care

Family Oriented Care

Community Oriented Care

Favipiravir



พฒันาเครื*องมือและระบบบนัทกึข้อมูลสาํหรับTelemedicine Home Isolation 

https://drive.google.com/drive/folders/1LNysNN23ot5SCOYu-EeyG5tvcFylKxzp

แบบบันทึกการดูและรักษาคนไข้โควิด-19 ที่บ้าน 

สำหรับแพทย์และทีมสุขภาพในเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

การลงทะเบียน 

คนไข:้ ชื่อ `………………………………… นามสกุล………...........……………. วันเดือนปีเกิด                      

ที่อยู.่.................................................................................................................  

เลขบัตรประชาชน  

เบอร์โทรศัพท์คนไข้ที่ติดต่อได้      

ผู้ดูแล/ญาติชื่อ `………………………………… นามสกุล…………...………………………………เกี่ยวข้องเป็น..........................  

เบอร์โทรศัพท์ของญาติที่ติดต่อได้  

หน่วยบริการที่ให้บริการ……................................ …………………………….. รหัสหน่วยบริการ(ถ้าม)ี…….…..............…… 

ผู้ให้บริการ ………………………………………… ¨  แพทย์ เลข ว. ....................  ¨ พยาบาล .......................................  

¨  อื่นๆ  ..........................................................................  

¨ ตกลงการบริการและได้รับความยินยอมจากผู้รับบิรการให้การให้การดูแลผ่านระบบการแพทย์ทางไกล 

https://drive.google.com/drive/folders/1LNysNN23ot5SCOYu-EeyG5tvcFylKxzp


หน่วยบริการปฐมภมูิ
ในกรุงเทพมหานคร 

• แพทย์ 1: 10,000 ประชากร

• ทมีสุขภาพ/ Population 
พยาบาล เจ้าหน้าที;
สาธารณสุข เภสัช

• Identify Stake Holder 
: สปสช.

• Identify stake holders เพื$อ
พดูคุยประสานงานให้มียา
Favipiravir จ่ายได้ในหน่วยบริการ
ปฐมภมูิ



Bangkok  Metropolitan Area 



ราชวิทยาลัยฯ สมาคมฯ IHRI  สปสช เครือข่ายภาคประชาชน :
COVID-19 Primary Care Hub : Time to Increase Value of Primary 

Care

Standardization
- (SOP)

• Training + manual 
• QA/QI : Chart Review/Supervision
Medical -Drug Error Review

• M&E : 
• simulated patient/patient 

experience 

168 Warm Community Clinic

Phase 1: Tele-med: GP/FP/NP

Phase 2: Community Service

Call centers 1330 HI, 1668, 
กรณี Step Down

Pribta Clinic: 

Volunteering 
Doctors/Nurses/Pharmacists

Community Based Organizations

FM/Specialist Technical 
Consultations

FM Clinic chart 
review/supervision

FM/GP/NP: 

case evaluation

Social workers

Psychologists

GP/FP of Thailand
RCFPT

เครือข่ายอาสาอื่นๆ Physical Therapist

IHRI







แพทย์อาสาหาของ

ทมีเบาหวานทมีหาเตยีง 

ทมีอาสาส่งของ 

ทมีวชิาการ

ทมีแพทย์เฉพาะทาง 

ทมีback officeทมีแพทย์อาสา

ทมี IT support
ทมีชุมชน ทมีทนัตะอาสา

ทมีเภสัชอาสา

ทมีอาสาคัดกรอง

ทมีรับโทรศัพท์

ทaีdmin line 

ผู้ป่วยและญาติ

ทมีพริบตาคลินิก(IHRI)

ทมีฟืDนฟู ทมีดแูลระยะท้าย

สง่ตอ่ผู้ ป่วยสูก่ารรักษาในระบบเพื8อการดแูลที8ตอ่เนื8อง





บทเรียน ปัญหา อุปสรรค

• การทํางานร่วมกนัภายใต้ศกัยภาพของแตแ่ละคนมีความสําคญั

• ผู้ ป่วยและญาต ิชมุชนมีสว่นสําคญัและเป็นสว่นหนึGงของทีม

• ความเชืGอมัGนในศกัยภาพของผู้ ป่วยญาตมีิความสําคญัมากในการ
ทํางาน

• ความเชืGอมัGนในศกัยภาพของทีมมีความสําคญัมากในการทํางาน

โอกาสพฒันา

• การเชืGอมตอ่กบัระบบสขุภาพทีGมียงัเป็นสิGงทีGมีในการพฒันาระบบ
สขุภาพให้ยัGงยืน



ปัญหาอุปสรรคในการทาํ HI ของคลินิกชุมชนอบอุ่น

• Shortage in medical supply
• ขาดการสนบัสนนุยา Favipiravir
• การทํา HI มีประเดน็ทางวิชาการทีGจําเป็นต้องให้การสนบัสนนุหลายอยา่ง ขาดการสนบัสนนุ technical skills
• ความกงัวลวา่หากรับคนไข้เหลืองแดง แล้วจะไมส่ามารถสง่ตอ่ได้ 

• ปัญหาเรื$อง Trust & relationship ระหว่างสปสช. และคลินิก 
• คลนิิกขาด trust ในการทํางานกบัสปสช. กงัวลวา่ทํางานแล้วอาจไมไ่ด้แม้แตต้่นทนุกลบัมา ทั ?งนี ?การทํางานของคลนิิกซึCงเป็นภาคเอกชนตา่งจาก

ภาครัฐ ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์บนฐานเงินเดือนและบําเหน็จบํานาญ จําเป็นได้ผลกําไรเพืCอเลี ?ยงชีพ หากทํางานแล้วมีแตข่าดทนุและปัญหาจงึเป็นสิCง
ทีCไมคุ่้มคา่สําหรับการเสียเวลา ถงึแม้วา่มีความตั ?งใจและอยากชว่ยในสว่นนี ?

• การทํางานขาดความมี Partnership แตเ่ป็นลกัษณะของ purchaser ทีCมี authority มากกวา่ ทําให้คลนิิกภาคเอกชน ขาดความสนใจ
ในการร่วมงานกบั สปสช. 

Need Transparency from BOTH parties 



การทาํงานร่วม ระหว่าง รว.ฯ/สมาคมฯ และคลนิิกชุมชนอบอุ่นจาํนวน 
27 แห่ง

• Reach & Listening รับฟังปัญหาของคลนิิกจาก contact  detail in Favipiravir Request Form

• Engage เพืGอพฒันาร่วมกนั

• Education & Supervision สนบัสนนุความรู้ทางด้านวิชาการ

• Chart Review -Favipiravir Request Form and feedback (pharmacist volunteers & clinic staff)
• Daily Noon case discussion & tutorial in the initiation phase
• Short training sessions in Docquity & rerun VDO (weekly) 

- Ensure Access to Medication  

- Integrated team of  Clinic Staff  & FMCoCare volunteers
(already launched  team leaders from Referral Coordination/Med Consult +endocrine/Rehabilitation/Pharmacist 
Volunteers)



คลินิกที;ร่วมแก้ไขปัญหาและพฒันาระบบบริการปฐมภมู ิกับ ราชวทิยาลัย และ สมาคมฯ : 27  แห่ง

4079 cases
รักษ์ลาซาลคลนิิกเวชกรรม 251 วงแหวนคลนิิกเวชกรรม 229(18) แข็งแรงคลนิิกเวชกรรม 600 

ศริิพฒัน์ทวีวฒันาคลนิิกเวชกรรม 27 รวมแพทย์บางชนั สหคลนิิก 47 สกลุดีสหคลนิิก 11

รวมแพทย์สหคลนิิก 47 พร้อมแพทย์สหคลนิิก 18 กฤษณะสหคลนิิก 18

ศริิพฒัน์รามอินทราคลนิิกเวชกรรม 36 เฮลท์แคร์คลนิิกเวชกรรม 17 คลนิิกเวชกรรมศศกิารแพทย์ 363 (7)

รักษ์ศริิคลนิิกเวชกรรม สาขาบางโคล่ 155 รามคําแหงIคลนิิกเวชกรรม 129 คลนิิกเวชกรรมวดัไผเ่ขียว 299 (17)

รักษ์ศริิคลนิิกเวชกรรม สาขาทุง่ครุ 228 คลนิิกเวชกรรมรามคําแหงLM 287 ธรรมวฒัน์คลนิิกเวชกรรม 102

สรงประภาIQคลนิิกเวชกรรม 138 รักษ์ศริิคลนิิกเวชกรรม 191 ธรรมวฒัน์คลนิิกเวชกรรมสาขา ทุง่วดัอน 119

คลนิิกเวชกรรมเฉลมิเวช 191 เมืองธรรมคลนิิกเวชกรรมสาขารามITU 193 ศกัศริิคลนิิกเวชกรรม 140

รุ่งอรุณคลนิิกเวชกรรม 103
(5)

ศกัศริิคลนิิกเวชกรรม 140 แอทโฮมคลนิิกเวชกรรม สาขาบอ่วิน -



Next Phase
• พฒันาข้อเสนอเพื,อใช้ทรัพยากรขององค์กรการปกครองท้องถิ,น เพื,อการสง่เสริม ปอ้งกนั ดแูลรักษาสขุภาพประชาชน 

• ข้อเสนอเพืVอรับการสนบัสนนุจากกองทนุสขุภาพกรุงเทพมหานคร เพืVอการจดัสรรออกซเิจนและเวชภณัฑ์ทีVจําเป็นสาํหรับการดแูลผู้ ป่วยทีVบ้านเพืVอชว่ยเหลอื
เบื Zองต้นในสถานการณ์ฉกุเฉิน

• เสริมศกัยภาพและความพร้อมของทีมปฐมภมิูในสว่นของคลนิิกเพื,อลงชมุชน เพราะการตรวจแบบ telemedicine มีข้อจํากดั

• การเชื,อมสง่ตอ่ควรทําได้รวดเร็วยิ,งขึ Mนเพื,อความปลอดภยัของคนไข้ 

• พฒันาศกัยภาพบคุลการปฐมภมิู Primary Care ซึ,งมีรากฐานสาํคญัอยูใ่นภาคเอกชน คือคลนิิกและร้านยาในชมุชน สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการฐานราก ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวในตา่งประเทศ ก็มีจดุกําเนิดจากงานปฐมภมิู ที,อยูใ่นคลนิิกชมุชน 

• เชื,อมประสานเครือขา่ยการทํางานและการพฒันาองค์ความรู้ในการดแูลผู้ ป่วย ร่วมกบัแพทย์เฉพาะทาง  ทีมสหสาขาหวิชาชีพ และ
เครือขา่ยชมุชน

• ศูนย์วชิาการเวชศาสตร์ครอบครัว : พฒันาระบบบสุขภาพปฐมภมู ิที,ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน และอยู่เคียงข้างประชาชน 



ศูนย์วชิาการเวชศาสตร์ครอบครัว 
สนุก เป็นมติร  อยู่เคียงข้างประชาชน

พฒันาระบบบสุขภาพปฐมภมู ิที,ตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ในชุมชน และอยู่เคียงข้างประชาชน 

ระบบสุขภาพปฐมภมูทิี,เป็นของประชาชน เพื,อประชาชน 

ความเข้มแขง็ภาคประชาชน & การสร้างระบบที,ทาํให้เกดิความมั,นคง Security : 
Universal Health Care- Primary health Care - Pension System for all


