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Date: 

01/05/2562 II-9 การท างานกบัชมุชน 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ความครอบคลุม ผลกระทบ  
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ii. บรบิท 

          อ าเภอปางศิลาทอง เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมทีั้งชาวบ้านดั้งเดิม 

และกลุม่ประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานมา มีหลายชนเผ่า ต่างดา้ว 

มีความแตกแตกต่างทางด้านภาษาและวฒันธรรม 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ 

จึงเป็นทั้งปัญหาตามภาวะเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงของสงัคมและวฒันธรรม 

สภาพภมูิประเทศ สภาพส่ิงแวดล้อม การย้ายถิ่น ภัยธรรมชาต ิ

โรคจากการประกอบอาชีพ และตามกลุม่อายุ  

ชุมชนทีร่ับผดิชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายส าคัญ: 
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Date: 

01/05/2562  หน่วยบรกิารด้านปฐมภูม ิ5 แห่ง 

รบัรูแ้ละค้นหาภาวะสขุภาพของประชาชนท่ส าคัญจากการท างานในพื้นที่รับผิด

ชอบระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาวะก่อนการเจ็บป่วย ระบบบรกิาร 

ขอ้มลูรายงาน ข่าวสารทางการให้บรกิาร เวทีรับฟังปัญหา การประชุม 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น 

หัวหน้าส่วนราชการ เชื่อมกับการดูแลรกัษาผู่ป่วยในโรงพยาบาล 

รวมถึงระบบการดแูลตอ่เนื่อง  

 โรคติดต่อในพื้นที่ควรเฝ้าระวังไดแก่ โรคจากยุงเป็นพาหะไข้เลือดออก  

วัณโรค โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธโ์รคจากการประกอบอาชีพ  

 มีคณะกรรมการ คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต(พชอ) หรือ District Health 

Board:DHB ของอ าเภอปางศิลาทองชว่ยในการขับเคลื่อนงานสขุภาพ 

 โรคไม่ตดิต่อและภัยสขุภาพท่ีส าคัญ  ไดแ้ก่  โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคถุงลมโป่งพอง อุบัติเหตุทางถนน มารดาตั้งครรภก์่อนวยัอันควร 

เดก็เส่ียงพัฒนาการล่าช้า  ยาเสพตดิ  ผู้สูงอายุ  

iii. กระบวนการ 

II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสขุภาพส าหรบัชุมชน 

(1)(2) การก าหนดชุมชน ประเมินความต้องการและศกัยภาพ วางแผน 

ออกแบบบริการสรา้งเสริมสุขภาพส าหรับชุมชน: 

 ใช้กระบวนการ การมสี่วนร่วมของชมุชนจัดการสขุภาพ 

โดยผู้เกี่ยวข้องรว่มกนัวิเคราะห์ปัญหา จดัล าดับความส าคัญ 

และร่วมก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้ครอบคลมุกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียง 

กลุ่มปว่ย ทั้งด้านการรกัษา การป้องกัน การส่งเสริม 

การฟื้นฟูและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

แบ่งบทบาทการดูแลรบัผิดชอบร่วมกัน 

 วางแผนการจัดบริการสุขภาพ จดัท าแผนยทุธศาสตร์แบบมีส่วนรว่ม 

โดยน าหลกัเวชศาสตร์ครอบครัวมาด าเนินการโดยหน่วยงานปฐมภูม ิ

ด าเนินการเชื่อมโยงกบัระบบบริการสุขภาพของชุมชน และสถานบริการ 

โดยใช้เป้าหมายการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพของประชาชน 

 กลุ่มแม่และเดก็ กลุ่มปกต ิจัดบรกิารตามมาตรฐานบรกิารอนามัยแม่และเดก็ 

พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการ ดูแลผู้ปว่ยจากปฐมภมูิ 
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Date: 

01/05/2562 สู่โรงพยาบาลจนกลับถึงในชุมชน  กลุ่มเส่ียง เช่น case high risk pregnancy  

GDM,กลุ่มภาวะซีด ,กลุ่มตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี (ตรวจน้ าคร่ า) 

กลุ่มแม่ตดิเชื้อ สายใยรักแห่งครอบครัว 

ส่งเสริมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในบุคลากร 

 กลุ่มเดก็ก่อนวัยเรียน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ ตรวจสขุภาพประเมิน  IQ/EQ  

เสริมด้านพัฒนาการ  

 กลุ่มเดก็วยัเรยีน วัยรุน่ กิจกรรมการดแลูเดก็กลุ่มเส่ียงสูง 

ด าเนินงานในโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 

 กลุ่มผู้พิการ  

โรงพยาบาลปางศิลาทองร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นออกส ารวจค้นหาผู้พกิ

ารที่มีปัญหาทางดา้นต่างๆเพ่ือขึ้นทะเบียนรองรับการให้การชว่ยเหลือ 

และค้นหาผู้สูงอายุทีม่ปีัญหาสุขภาพเตรียมการเพ่ือจัดระบบการตดิตามดแูลแบ

บประคับประคองและการเสริมพลังให้แก่ผูดู้แลผู้สูงอายุ 

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(มะเรง็) 

การคดักรองเพื่อลดอตัราปว่ยและอตัราตายด้วยมะเร็งตับ 

มะเร็งเต้านมและมะเรง็ปากมดลูกในสตรีอยา่งต่อเนื่อง 

(3) การร่วมมือกับภาคทีี่เกี่ยวข้อง จดับรกิารสุขภาพส าหรบัชุมชน: 

 การป้องกันโรคและควบคุมโรคจากยุงเป็นพาหะในโรค ไข้เลือดออก 

น าแนวทาง 3 เก็บ 3 โรค มาใช้ในพืน้ทีแ่ละน าแนวทาง DHMLด้วยบทบาท 

detudom learning team มาเรียนรู้จนสามารถใช้เป็นแนวทางใน 

การด าเนินงานควบคมุป้องกันโรคในพ้ืนที่ได้ 

 จัดตั้งเครือขา่ยสุขภาพในชุมชน 

การส่งเสริมบทบาทและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุในพื้นทีใ่นด้านการ 

จัดสิ่งแวดล้อมขยะในชุมชน  การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตศุง  เป็นต้น  

 การรักษาพยาบาล เพ่ิมประสทิธภิาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ระบบการคัดกรองภาวะเส่ียง ตา ไต เท้า รกัษาพยาบาลผู้ปว่ยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงในคลินิูกผู้ป่วยโรคเรื้อรงัในรพ.สต. 

และดแูลผู้ป่วยที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชพี  

 การฟืน้ฟูสภาพ การพัฒนาการดูแลเดก็กลุ่มมีปัญหาพฒันาการช้า 

การส่งเสริมพัฒนา การดูแลผู้พกิาร และ รว่มกับทีม PCT  

ท้ังขณะผู้ป่วยรกัษาในโรงพยาบาล และส่งต่อกลับไปดูแลต่อเน่ือง 

(4) การประเมินและปรับปรุง: 

 มีการค้นหา 
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Date: 

01/05/2562 
และก าหนดกลุ่มต่างๆในการจัดบรกิารดแูลสุขภาพให้เหมาะเพ่ือป้องกันการเกิด

โรคในชุมชน 

- กลุ่มปกต ิก าหนดโปรแกรมในการคัดกรองในแต่ละกลุ่มอายุเพ่ือเฝ้าระวัง 

ค้นหา และป้องกัน ให้เขา้รบัการ รกัษาไดร้วดเร็ว  

- กลุ่มเส่ียง  หญิงตั้งครรภ์(ภาวะพิการแต่ก าเนิด  ภาวะเบาหวานแต่ตั้งครรภ์) 

เดก็แรกเกดิ(พฒันาการล่าชา ู สติปัญญาต่ า) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(CVD risk) 

ผู้สูงอาย(ุTB,ตา, ฟันเทียม,ข้อเขา่ ) คดักรองโรคและภาวะเสีย่งให้ผู้ป่วย 

ดูแลสขุภาพตนเองได ้    

- กลุ่มปว่ย  

จัดระบบการรกัษาและเสริมพลังการดูแลตนเองจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

รวมถึงการดแูลต่อเน่ืองโดย care giver ในชุมชน 

II-9.2 การเสริมพลังชมุชน 

(1) ภาพรวมของการท างานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีสว่นร่วม 

การสร้างเครือข่าย: 

 กลุ่มอาสาสมัครดูแลผูต้ิดเชื้อHIV สมาชิกกลุม่อาสาสมัครดังกล่าว 

เป็นอาสาสมคัรท่ีมีความเขม้แข็ง 

นอกจากช่วยงานด้านบริการในคลินิกูบรกิารเอดส์แล้ว 

ยังมีศักยภาพในการดแูล ติดตามผูต้ิดเชื้อ 

เพ่ือนช่วยเพ่ือนให้เข้าสู่ระบบการดแูลที่ถกูต้อง  

รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพเพือ่เปิดบริการกลุ่มเส่ียงทีข่ายบริการ 

กลุ่มร้านคาราโอเกะ 

 การตรวจสุขาภิบาล อาหารในชุมชน มกีลุ่มและชมรมร้านขายอาหาร 

ครอบคลมุการตรวจรา้นอาหาร จ าเป็นในการดูแลให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 การสนับสนุนการประสานงานในหมู่บ้านและชุมชน อสม. และชมรม 

ช่วยกันกระตุ้นในกิจกรรมสร้างสุขภาพ เช่นการออกก าลังกาย การวัดเอววัดพุง 

ชั่งน้ าหนัก การติดตาม ส่งต่อผู้มีปัญหา เข้ารับบรกิาร ให้ความรู้ประชาชน 

การเยีย่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง การเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

ร่วมจดัท าแผนด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานท าให้ชุมชนเกิดความตระหนักและได้มกีารด าเนินงานในชุม

ชนโดยชุมชนมีส่วนรว่มโดยชุมชนรว่มเขียนโครงการในแต่ละหมู่บ้าน(อสม.)แ

ละไดร้่วมท างานกับเครือข่ายชมรมอสม. ,ชมรมผู้สูงอาย ุ,ชมรมเพื่อนช่วยเพ่ือน

โรงเรยีน และประชาชนในชุมชนในการด าเนินงานด้านสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 

 การมีสว่นรว่มกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการร่วมกันแก้ไขปญัหาสาธารณสุ

ขในชุมชนที่มีการท าประชาคมพบปัญหากลุ่มโรคเรื้อรังโรคเบาหวาน 
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โรคความดันโลหิตสูง พบจากการคัดกรองสุขภาพ 

และผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาสุขภาพ โดยรว่มกับ องค์กรท้องถิ่น (อบต.) 

มีการจัดท าโครงการรว่มเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้

เกิดความยั่งยืนในการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ส าคัญของชุมชน: 

 อสม.แกนน าในชุมชน  ด้านการออกก าลังกาย การจดัการสิ่งแวดล้อม 

การติดตามเยี่ยมผู้สูงอาย ุผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช 

 กลุ่มอาสาสมัครดูแลผูต้ิดเชื้อHIV สมาชิกกลุม่ท ากิจกรรมให้กลุ่มผูต้ิดเชื้อHIV 

มีการกลุ่มชว่ยเหลือดแูลกัน เป็นแกนน าการจัดกจิกรรมกลุ่มผูต้ิดเชื้อ 

และช่วยออกเยีย่มตดิตามผูต้ิดเชื้อและครอบครัวที่ไม่เปิดเผยตัว   

(3) การส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล: 

 ทีมส่งเสริมสุขภาพ มีการประเมนิความสขุของเจ้าหน้าท่ีรับฟังข้อเสนอแนะ  

ส ารวจสิ่งแวดลอ้ม และจัดกิจกรรมดแูลตอบสนองความต้องการ 

พัฒนาและปรบัปรุงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความสุข  

โดยเชื่อมโยงกับชุมให้มีส่วนร่วมด้วย เขา้รว่มกิจกรรม เช่น 

จัดประเพณกีารท าบญุตักบาตรในวันปีใหม่ ท าบุญโรงพยาบาล เป็นประจาูทกุปี  

รดน้ าด าหัวในวันสงกรานต ์เป็นประจาูทุกป ี  

 จัดส่งเสริมพฤติกรรมและทกัษะสขุภาพ การประชุม อาสาสมครั 

เจาูหน้าท่ีคลินิูกผู้ป่วยโรคเรื้อรงั การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ 

พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกก าลังกาย  

 นโยบายการสวมหมวกกันน๊อค การรดัเข็มขัด เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล    

(4) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพด ี

การชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะ: 

 ภายในโรงพยาบาลมกีารจดัการสิ่งแวดล้อม 

ให้เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพของบุคลากรจัดให้มีสนามกีฬา ฟตุบอล  

บาสเก็ตบอล  วอลเล่บอล  

 มีการบริหารจัดการและจัดระบบการก าจัดสิ่งปฏิกลูและขยะ  มีการคัดแยกขยะ 

โดยขยะตดิเชื้อจะใชก้ารจดัการให้บริษัทก าจัดขยะเป็นผู้ด าเนินการ 

ส่วนขยะทั่วไปจัดการโดยส่งไปก าจัดในจังหวัด 

เป็นการป้องกันการแพร่กระจายสูชุ่มชน  

มีการจัดการป้องกันเพลิงในโรงพยาบาลโดยจัดให้มีเครื่องดับเพลิงอยู่ทกุจุดแล

ะมีเครื่องดับเพลงิท้ัง 2 แบบ มีคู่มือการใช้งาน  มกีารซ้อมแผนอัคคีภัยปลีะครั้ง  

และจดัให้มีป้ายห้ามสบูบุหรี่รอบๆโรงพยาบาล 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 
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v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Sco

re 

DALI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

62. การท างานกับชุมช

น 
3 L  เสริมศักยภาพของชมชุนและภาคีเ

ครือขา่ยเป้าหมายการพึง่ตนเองดา้

นสุขภาพ 

 การส่งเสริมนโยบายสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ื

อตอ่การส่งเสริมสขุภาพ(Green 

and Clean Hospital) 

 สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและก

ารแพทย์ทางเลือกให้เพ่ิมมากขึ้น 

 แนวทางจัดการสุขภาพภาคประชา

ชน  

 บูรณาการการบริหารจดัการระบบสุ

ขภาพอ าเภอ 

เพ่ือขบัเคลื่อนโยบายสาธารณะ    
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