


มุง่ม ัน่.. เดนิตามรอยเทา้พอ่

กายภาพบ าบดั



ผูม้ปีญัหา
ดา้นการ
เคลือ่นไหว

คนพกิาร

ผูท้ ีจ่ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการฟ้ืนฟู

ผูส้งูอายุ



กลุม่เป้าหมายเขา้ไมถ่งึบรกิารและสทิธปิระโยชนท์ีพ่งึไดรั้บ

การใหบ้รกิารกลุม่เป้าหมายในชมุชนยังขาดประสทิธภิาพ

หน่วยงานตา่งๆทีรั่บผดิชอบในการดแูลกลุม่เป้าหมาย ขาดการท างาน 
แบบบรูณาการ ท าใหก้ารท างานซ ้าซอ้น สิน้เปลอืงงบประมาณ

การดแูลกลุม่เป้าหมายในชมุชนขาดความยั่งยนื

ประเด็นปญัหา
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องคป์ระกอบศนูยโ์ฮมสขุ



Health: มกีารด าเนนิกจิกรรม การดแูลสขุภาพกลุม่เป้าหมาย 
โดยการใหบ้รกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ สรา้งเสรมิ
ป้องกนั และรกัษาสขุภาพ



ดา้นสาธารณสขุ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ดา้นอาชพี

ดา้นการศกึษา 

Organization: การจดัต ัง้ศนูยโ์ฮมสขุ ตอ้งเกดิจากการรว่มมอืกนั
ของภาคเีครอืขา่ย เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการท างาน
แบบบรูณาการ   



Mind: พลงัชุมชนคอื “ หมอโฮมสขุ” ทีม่คีวามรูส้กึรว่มในการท างาน 
เพือ่คนในชุมชน มกีารดแูลคนในชุมชน ดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์

หมอโฮมสขุ

จ านวนศนูยล์ะ 10 คน

ผา่นการอบรมตามหลักสตูรมาตรฐาน

ทีไ่ดรั้บการรับรองโดยส านักงาน
สาธารณสขุจังหวดักาฬสนิธุ์

ขึน้ทะเบยีนเป็นอาสาสมัครศนูยโ์อมสขุ

โดยกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ าเป็น
ตอ่สขุภาพ จังหวดักาฬสนิธุ์

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิ
คา่ตอบแทนหมอโฮมสขุ

 นักกายภาพบ าบัดเป็นผูค้ดัเลอืก case

 ใหบ้รกิารไมน่อ้ยกวา่ 45 นาท/ีcase

 อัตราคา่ตอบแทน 50 บาท/ครัง้/case

 เบกิไมเ่กนิ 12 ครัง้/case/เดอืน

 เบกิจา่ยไมเ่กนิ 10,000 บาท/เดอืน/ศนูย์



Empowerment: การสรา้งพลงัชุมชน โดยภาคเีครอืขา่ยในพืน้ที ่
ใหม้คีวามรูส้กึรว่ม ในการท างานเพือ่คนในชุมชน   

ชุมชน

อสม.

อผส.

หมอ

โฮมสขุ

อพม.

ผูน้ า
ชุมชน

ผูส้งูอายุ

คนพกิาร

ครู

อปท.

รพ.สต.



Social: การดแูลกลุม่เป้าหมายใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และ    
สามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมศีกัด ิศ์ร ี  

คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
จา้งงานคนพกิาร โดยภาคเอกชน  

ชมรมผูส้งูอาย ุเขา้รว่มบญุประเพณี เชน่ ประเพณีบญุเดอืนสี่

รว่มกจิกรรมเลีย้งปู่ ตา บา้นนาจารย์ และประเพณีบญุตา่งๆ

โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชพี
ทอถักไหมพรม (ผูพ้กิาร)



Unity: ทมีงานดา้นสขุภาพ และดา้นสงัคม 
มกีารท างานชว่ยกนัอยา่งเป็นเอกภาพ   



Knowledge: การพฒันาความรู ้และศกัยภาพของคน
ในชมุชน เพือ่ใหช้มุชนเกดิองคค์วามรู ้
ในการดแูลตนเอง ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ตอ่เนือ่ง และย ัง่ยนื   



1. ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในพืน้ที ่                             

2. รองประธานกรรมการกองทนุ
หลักประกนัสขุภาพทอ้งถิน่

3. ปลัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในพืน้ที ่

4. หัวหนา้หน่วยบรกิารปฐมภมูใินพืน้ที ่  

5. ประธาน อสม. ระดบัต าบล 

6. อผส.

7. อพม.,อพม.ก,

8. อาสาสมัครศนูยโ์ฮมสขุ

9. ผูแ้ทนหมูบ่า้นหรอืชมุชน

10. ผูแ้ทนกลุม่/ชมรมคนพกิารในต าบล
ผูช้ว่ยคนพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร

11. ผูแ้ทนกลุม่/ชมรมผูส้งูอายใุนต าบล

12. ผูแ้ทนศนูยพั์ฒนาครอบครัวในต าบล 
ผูแ้ทนกองทนุสวสัดกิารชมุชนหรอืผูแ้ทน
องคก์รชมุชน หรอืกองทนุอืน่ในต าบล

13. ผูแ้ทนดา้นการศกึษาทัง้ในระบบและ
นอกระบบทีม่อียูใ่นพืน้ที ่

14. หัวหนา้สว่นราชการ อปท. ทีผู่บ้รหิาร 
อปท. มอบหมาย

15.  นักกายภาพบ าบัดทีผู่อ้ านวยการ
โรงพยาบาลทีรั่บผดิชอบเขตพืน้ที่
มอบหมาย  

16. เจา้หนา้ทีท่ีผู่บ้รหิาร อปท. ในพืน้ที่
มอบหมาย

17. เจา้หนา้ทีห่น่วยปฐมภมูใินพืน้ทีท่ี่
หัวหนา้หน่วยบรกิารปฐมภมูมิอบหมาย

คณะกรรมการศนูยโ์ฮมสขุ



มาตรฐานศนูยโ์ฮมสขุ

1. มสีถานทีท่ ีเ่หมาะสม

2. มบีคุลากรทีส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

และผา่นการ อบรม

3. มรีะบบฐานขอ้มลู กลุม่เป้าหมายท ัง้ 3 กลุม่

4. มเีครือ่งมอืเบือ้งตน้ในการใหบ้รกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

5. มอีงคก์รทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการศนูยโ์ฮมสุข





1. เป็นศนูยก์ลางใหบ้รกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพในชมุชน



ปีงบ
ประมาณ

รายงานการใหบ้รกิารกายภาพบ าบดั
ในชมุชน โดยนกักายภาพบ าบดั
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จ านวนผูร้บับรกิาร (คน)

คนพกิารทกุประเภททีม่ปัีญหาการเคลือ่นไหว

ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาการเคลือ่นไหว

ผูท้ีอ่ยูใ่นระยะทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
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โดยอาสาสมคัรศนูยโ์ฮมสขุ (หมอโฮมสขุ)



2. เป็นศนูยป์ระสานการด าเนนิงาน
ขึน้ทะเบยีนคนพกิารเชงิรกุ
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3. ใหบ้รกิารอปุกรณท์ีจ่ าเป็นตอ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

รายงานการจา่ยอปุกรณ์
ในชุมชน
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4. ใหบ้รกิารปรบัสภาพทีอ่ยูอ่าศยั

รายงานการปรบัสภาพ
ทีอ่ยูอ่าศยั
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5. เป็นศนูยข์อ้มลูสขุภาพของกลุม่เป้าหมายในต าบล



6. เป็นศนูยป์ระสานสง่ตอ่การดแูลรกัษา
ทางดา้นสาธารณสขุ



7. เป็นศนูยป์ระสานการรวมกลุม่ และการจดักจิกรรม
ของคนพกิาร และผูส้งูอาย ุเพือ่พฒันาศกัยภาพ 
และสรา้งความเขม้แข็งขององคก์ร



8. เป็นศนูยป์ระชาสมัพนัธแ์ละประสานรบัเร ือ่ง
รอ้งทกุข ์ รอ้งเรยีน พทิกัษส์ทิธ ิค์นพกิาร
และผูส้งูอายุ



ความส าเร็จ
ของศนูย์
โฮมสขุ

ขยายได้
ท ัง้จงัหวดั 
40 ศนูย์

ท างาน
แบบบรูณา

การ

เป็นแหลง่
ศกึษา
ดงูานท ัว่
ประเทศ

ดแูลกนั
อยา่งเป็น
ระบบและ
ย ัง่ยนื

ชุมชนมี
สว่นรว่ม



- “ศนูยโ์ฮมสขุ”ไดร้บัคดัเลอืกจากส านกัวจิยัสงัคมและ
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ (สวสส.) เป็น 1 ใน 6 เร ือ่งงาน
บนัดาลใจระดบัประเทศ

- “ศนูยโ์ฮมสขุ” ไดร้บัคดัเลอืกจากจงัหวดัเป็น Best  
Practice น าเสนอผูต้รวจราชการ

ผลงานเดน่

สปสช. และกระทรวงสาธารณสขุ ไดใ้ชโ้มเดล
“ศนูยโ์ฮมสขุ”

เป็นตน้แบบในการประกาศใชน้โยบาย Long term care



ผลงานเดน่ 

- รองนายกรฐัมนตร ี(พลเรอืเอก ณรงค ์พพิฒันาศยั) พรอ้ม
คณะตดิตามการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค และไดเ้ดนิทางมา  

ตรวจเยีย่ม “ศนูยโ์ฮมสขุ”

- “ศนูยโ์ฮมสขุ” ไดร้บัคดัเลอืกจากสภาวชิาชพี
กายภาพบ าบดั ใหเ้ป็นตวัแทนวชิาชพีน าเสนอผลงานเดน่ในการ
ประชุม HA National Forum คร ัง้ที ่18 

- ส านกังานสนบัสนนุระบบปฐมภมูแิละคลนิกิหมอครอบครวั และ
มหาวทิยาลยัมหดิล ไดค้ดัเลอืก”ศนูยโ์ฮมสขุ” เป็นแหลง่ฝึกอบรม
หลกัสตูรนกักายภาพบ าบดัชุมชน

- “ศนูยโ์ฮมสขุ” ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผลงานเดน่ของเขตสขุภาพที่ 7

- ไดร้บัรางวลัชนะเลศิจากเขตสขุภาพที ่7 ในการประกวดกองทนุฟ้ืนฟฯู




