II-9 การทางานกับชุมชน
ประเด็นคุณภาพ/ความเสีย่ งทีส่ าคัญ: ผูร้ บั บริการพึงพอใจ มีเครือข่ายบริการสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2556
2557
2558
2559
2560
ความพึงพอใจของ
85%
97.20
NA
89.45
NA
NA
ผูร้ บั บริการในชุมชน
จานวนเครือข่ายชุมชน/
100%
22 แห่ง 22 แห่ง 22 แห่ง 22 แห่ง 22 แห่ง
ชุมชนเข้มแข็งมี
กระบวนการDHS
บริ บท:
ชุมชนที่รบั ผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้ าหมายสาคัญ:
อาเภอกันตังมีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 612.67 ตารางกิโลเมตร สภาพทีส่ ่วนใหญ่เป็ นทีร่ าบลุ่มๆ
ดอนๆภูเขาเตีย้ ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขา ทางทิศตะวันตกมีแม่น้าไหลผ่านใจกลางอาเภอมีความ
ยาว 40กิโลเมตร ลักษณะดินส่วนใหญ่ดนิ ร่วนปนทราย ป่ าชายเลน และพื้นทีบ่ างส่วนเป็ นเกาะคือ
เกาะมุกด์ เกาะลิบง ลักษณะอากาศเป็ น 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว ประชาชนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ
70.46 ศาสนาอิสลามร้อยละ 28.64 อื่นๆ 0.90 อาชีพส่วนใหญ่สวนยางพารา ปาล์มน้ามัน ประมง มี
แรงงานต่างชาติในสถานประกอบการต่างๆ อาเภอกันตังแบ่งการปกครองทัง้ หมด 13 ตาบล 83
หมูบ่ า้ น อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลและ12 ชุมชนอยูใ่ นเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองกันตัง ประชากรอาเภอกันตัง จานวน 70,689 คนเพศชาย 35,069 คน
เพศหญิง 35,620 คน 21,820หลังคาเรือน มีสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีท่ ม่ี อี ย่างทัวถึ
่ งจานวน
รพ.สต.20 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมรพ. 1 แห่ง และศูนย์สาธารณสุขเทศบาล 1แห่ง และคลินิกเอกชนใน
เขตเทศบาลอาเภอกันตัง แบ่งกลุ่มเป้ าหมายทีส่ าคัญต่างๆ ดังนี้ แรกเกิดถึงเด็กวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น
วัยทางาน กลุ่มผูส้ งู อายุ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง กลุ่มโรคทางสาธารณสุขทีส่ าคัญ
ได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง และโรคหัวใจ แต่ละพืน้ ทีม่ ี
การทาประชาคมหมู่บา้ นอย่างน้อยปี ละ 1ครัง้ มีการวิเคราะห์ชุมชน หาปั ญหา หรือสิง่ ทีต่ อ้ งการจะ
พัฒนาชุมชน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดาเนินงานการจัดการสุขภาพของคนอาเภอกันตัง ได้รบั การ
บริการทางด้านสุขภาพทีม่ คี วามครอบคลุม ตัง้ แต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟู
สภาพ โดยมีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 14 กองทุนและหน่วยงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้ามาสนับสนุ นในการดาเนินงานเพื่อให้คนกันตังมีสุขภาวะทีด่ ี
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กระบวนการ:
การจัดบริ การสุขภาพแก่ชุมชน:
 บริการทีม่ ใี นชุมชนจัดโดยรพ./เครือข่าย ตามแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
การให้ บริ การ
กลุ่มเด็กปฐมวัย
1.บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กแรกเกิด-5ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานEPI
2. ประเมินภาวะโภชนาการ พัฒนาการ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในกลุ่มเสีย่ งให้แก่ผปู้ กครอง
กลุ่มวัยเรียน
1.ให้คาปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพจิตในโรงเรียน
กลุ่มวัยรุ่น
1.ให้ความรู้ เรือ่ งเพศศึกษาทีเ่ หมาะสม ให้คาปรึกษาการวางแผนครอบครัว การ
ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์
2.จัดตัง้ คลินิกมิตรวัยรุน่ จัดกิจกรรม ชมรมต่างๆเช่นTo be number1,การสร้างเสริม
การออกกาลังกาย,เศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุ่มเสีย่ ง
5. บริการวัคซีนทีจ่ าเป็ นตามเกณฑ์
กลุ่มวัยทางานอายุ 1.คัดกรองเบาหวาน ความดัน คัดกรองซึมเศร้า ปี ละ 1 ครัง้
15-59ปี
2.คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง ปี ละ 1 ครัง้ ในกลุ่มอายุ35ปี ขน้ึ
ไป ,บริการวัคซีนทีจ่ าเป็ นตามเกณฑ์
กลุ่มผูส้ งู อายุ
1. คัดกรองสุขภาพตามกลุ่มเป้ าหมายทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
อายุ60ปี ขน้ึ ไป
2. ดูแลผูส้ งู อายุโดยเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการเรียนรูแ้ ละดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุแบบองค์รวม
3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุ่มเสีย่ ง
4. อสม.อผส. แกนนาชุมชน องค์กรท้องถิน่ และภาคประชาชนร่วมกันสร้าง พัฒนา
ชมรมผูส้ งู อายุและทากิจกรรมอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง ยังยื
่ น
5. บริการวัคซีนทีจ่ าเป็ นตามเกณฑ์
6.ประเมินภาวะสุขภาพด้วยเครือ่ งมือ ADL /คัดกรองตาต้อกระจกและส่งต่อรักษา
ผ่าตัดตา คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ
7. อบรมผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิง (Care Giver ) เพื่อดูแลผูส้ งู อายุในพืน้ ที่
8. เยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุในกลุ่มที่ 2 และ 3โดยทีมสหวิชาชีพ
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส/ผู้ 1.ประเมินภาวะสุขภาพและดาเนินการขึน้ ทะเบียน
พิการ
2.ดูแลสุขภาพโดยเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการเรียนรู้
3.หน่วยบริการ,อสม., แกนนาชุมชนองค์กรท้องถิน่ และภาคประชาชนร่วมกันดูแล
ส่งเสริม ฟื้ นฟูสภาพ
4.ดูแลติดตามเยีย่ มบ้าน และประเมินการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้ าหมาย
5. บริการวัคซีนทีจ่ าเป็ นตามเกณฑ์

2

การจัดบริ การสุขภาพแก่ชุมชนโดยร่วมมือกับองค์กรและผู้ให้บริ การอื่นๆ:
 บริการทีม่ ใี นชุมชนจัดโดยมีองค์กรอื่นๆในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ลกั ษณะการดาเนินงาน การช่วยเหลือสนับสนุ น การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
สุขภาพ การช่วยสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภายนอกเช่น โครงการมองโลกสวยด้วยตาใส บริการใกล้บ้าน
ใกล้ใจ(การคัดกรองตาและผ่าตัดต้อกระจก) มีการทางานร่วมกับแกนนาชุมชนในแต่ละพืน้ ทีอ่ าเภอ
กันตัง เช่น อบต.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนรับทราบ,อสม.ค้นหา คัดกรองตาเบือ้ งต้น
และถ้ามีความผิดปกติ จะมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขตรวจซ้า และมีทมี สหวิชาชีพจากโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว ประเมินซ้า นัดทาหัตถการ โดยส่งตัวไปทาทีโ่ รงพยาบาลนาโยง
การเฝ้ าระวังโรคไข้เลือดออก หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารทา War room หาแนวทางการ
ควบคุมป้ องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อให้หมูบ่ า้ น ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล
ปลอดลูกน้ายุงลาย ชุมชนจัดทาแผนงาน โครงการ จัดตัง้ งบประมาณในการดาเนินงานและมีการ
ดาเนินการดังนี้รณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ปฏิบตั ติ าม5ป.1ข.,อสม. เจ้าหน้าทีส่ ารวจลูกน้ ายุงลาย
ทุกสัปดาห์,รณรงค์ใหญ่ทงั ้ อาเภอในช่วงก่อนเดือนทีม่ กั จะพบการระบาด อย่างเคร่งครัด ทาให้ชุมชน
สามารถดูแลตนเองและเมือ่ มีรายทีส่ งสัยสามารถแจ้งแกนนาให้รบั ทราบเพื่อดาเนินการควบคุม
ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ทนั เวลา ดาเนินงานความครบถ้วนของการรายงาน รง.506 ปี
2555-2559 ร้อยละ 97.55, 65.6, 96.8, 92.71, 91.01 ความทันเวลาในการรายงาน รง.506 ปี
2555-2559 ร้อยละ97.55, 97.71, 17.70, 61.41, 99.57 มีการปฏิบตั กิ ารป้ องกันอย่างเคร่งครัดและ
มีการรณรงค์พร้อมๆกันในภาพรวมระดับจังหวัดและมีเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมควบคุมโรคติดต่อมมา
ประเมินทุก 3 เดือนและรายงานผลต่อจังหวัด กรมควบคุมโรค
งานจิตเวชและสุขภาพจิต มีบทบาทหน้าทีส่ าคัญหลักในการให้บริการแก่ชุมชนทางด้าน
การส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตในบุคคลทัวไป
่ ส่งเสริม ป้ องกันการเกิดปั ญหาสุขภาพจิตหรือ โรคทางจิต
เวชในบุคคลกลุ่มเสีย่ ง รักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ติดตามผูป้ ่ วยเพื่อให้เข้ารับการบริการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง
เน้นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ให้บริการครอบคลุม กลุ่มโรค คือ โรคจิต โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรค
ปั ญญาอ่อน โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก เด็กและวัยรุ่นในชุมชน ให้คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพและ
สุขภาพจิต รวมทัง้ ดูแลติดตามผูท้ พ่ี ยายามฆ่าตัวตายและครอบครัว ผูป้ ระสบภาวะวิกฤติ ให้สามารถ
ปรับตัวและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สามารถอยูก่ บั ครอบครัวและสังคมได้ โดยเน้นให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม มีบทบาทในการดูแลคนไข้ในพืน้ ทีร่ ่วมกัน เสมือนเป็ นเจ้าของงานการดูแลผูป้ ่ วยด้วยคนใน
ชุมชนเอง มีเครือข่ายผูด้ แู ลผูป้ ่ วยทางจิตเวชในชุมชน สมาชิกในเครือข่ายประกอบด้วย ผูป้ ่ วยจิตเวช
ญาติผปู้ ่ วยจิตเวช อสม. ผูน้ าชุมชน ตารวจบ้าน และอาสาสมัครผูด้ แู ลซึง่ เป็ นคนในชุมชนทีม่ องเห็น
ปั ญหาของผูป้ ่ วยจิตเวชที่มใี นชุมชน รวมตัวกันเพื่อค้นหากลุ่มเสีย่ ง เฝ้ าระวังการเกิดปั ญหา นาคน
ป่ วยเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ งั ้ ระดับ รพ.สต. รพช. และติดตาม
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เยีย่ มดูแลหลังการรักษา จาหน่ายจากโรงพยาบาล ในเรื่องการกินยา การติดตามการนัด ทัง้ นี้ยงั มี
การจัดกิจกรรมฟื้ นฟูสมรรถภาพ ทักษะทางสังคมให้แก่ผปู้ ่ วยจิตเวชเพื่อป้ องกันการป่ วยซ้า และให้
เป็ นทีย่ อมรับในชุมชน อยูร่ ่วมกับคนอื่นได้ มีอาชีพ และได้รบั การสนับสนุ นทางสังคม เช่น ขึน้
สิทธิบตั รผูพ้ กิ ารทางจิต นอกจากนี้มกี ารทางานร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง มีการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กวัยเรียน ค้นหานักเรียนทีม่ ปี ั ญหา 4 กลุ่มโรคได้แก่ สมาธิสนั ้ ภาวะพร่องการเรียนรู้
ออทิสติก ภาวะสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ และความฉลาดทางอารมณ์ โดยให้คุณครูได้รบั การอบรม
การคัดกรอง และส่งนักเรียนทีม่ ปี ั ญหาเข้ารับคาปรึกษา และช่วยเหลือติดตามเด็กนักเรียนทีม่ ปี ั ญหา
นอกจากนี้ยงั ส่งเสริมการคัดกรองผูป้ ระสบปั ญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้ได้เข้าสู่กระบวนการ
ช่วยเหลือ โดยร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบงานสุขภาพจิต ของทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในการ
คัดกรองค้นหาผูม้ ปี ั ญหาสุขภาพจิตและจิตเวชครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน โดยร่วมกับองค์กรชุมชน ในการสะท้อนปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา
และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการทีผ่ ปู้ ่ วยจิตเวชรักษาไม่ต่อเนื่องหรือขาดการรักษา และร่วมกับฝ่ าย
ความมันคงอ
่ าเภอกันตัง สถานีตารวจภูธรอาเภอกันตัง องค์การบริหารส่วนตาบล ผลักดัน พรบ.
สุขภาพจิต 2551 การดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉินให้ได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือรักษาโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ออกหน่วยอาเภอยิม้ เดือนละ2ครัง้ และพอสว. ปี ละ2 ครัง้ ร่วมกับเครือข่ายอื่นเช่นทีม
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเจ้าหน้าทีข่ นส่ง,เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ,อื่นๆ ดูแลทัง้
ทางด้านสุขภาพและการให้บริการทางด้านสังคม(ให้บริการใกล้บา้ นใกล้ใจ)กลุ่มโรคทีพ่ บมากคือโรค
ระบบทางเดินหายใจ,ระบบกล้ามเนื้อและข้อ,ระบบทางเดินอาหาร มีการสรุปผลการดาเนินงานและ
คืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนผ่านเวทีการประชุมประจาเดือนของอาเภอรับทราบข้อมูล มีการร่วมประชุม
จัดทาแผนและหาแนวทางการดาเนินงานในแต่ละปี
การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ งรังเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกันตัง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการปฏิรปู ระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพ โดยเน้นการ
ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในตาบล หมูบ่ า้ น ชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มคี ุณภาพมาตรฐานและมี
ศักยภาพมากขึน้ การให้บริการสุขภาพเชิงรุก มุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง เท่า
เทียมและเสมอภาค ประชาชนพึง่ ตนเองทางสุขภาพได้ดว้ ยการสร้างสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของพืน้ ที่ อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง ประชาชนและชุมชน อย่างมีส่วนร่วมยึดชุมชนเป็ นฐาน ใช้บา้ น
เป็ นเรือนส่งเสริมสุขภาพและเรือนดูแลรักษาเมือ่ ยามเจ็บป่ วย (Home ward) ภายใต้การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ยังยื
่ น เป็ นธรรม และมีประสิทธิภาพ ระบบบริการ
สุขภาพทีช่ ุมชนสนับสนุน กากับดูแล และรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ มุง่ สู่การทีจ่ ะทาให้เกิดสุขภาวะกับการลด
ปั ญหาสุขภาพ และปั จจัยทางสังคมนัน้ ต้องผสมผสานทัง้ ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพ และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทัง้ การจัดการ
ปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพ อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ เริม่ ตัง้ แต่ก่อนป่ วย ดูแลเบือ้ งต้นเมือ่ เจ็บป่ วย และ
ดูแลต่อหลังเจ็บป่ วย ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต วิญญาณ เป็ นองค์รวม โดยสนับสนุนและ
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การดาเนินงานการดูแลผูป้ ่ วย
โรคเรือ้ รังเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกันตัง ได้จดั บริการแบบใกล้บา้ นใกล้ใจเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงการรับบริการโดยมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพร่วมออกให้บริการกับ รพ.สต.ในเครือข่ายทัง้ 20
แห่ง ให้บริการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง เยีย่ มบ้านเพื่อฟื้ นฟูสภาพ รวมถึงส่งต่อในกรณีทพ่ี บมี
ปั ญหา โดยการสนับสนุ นงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลในพืน้ ทีร่ ว่ มกับโรงพยาบาลแม่
ข่าย
โรงพยาบาลกันตัง เป็ นศูนย์ประสานงานและจัดการการเรียน (Kantang Learning and
Coordinating Center : Kantang LCC ) ปี งบประมาณ 2559 มีเครือข่ายจานวน 6 เครือข่าย
เครือข่ายสุขภาพอาเภอกันตัง เครือข่ายอาเภอเมืองตรัง เครือข่ายอาเภอย่านตาขาว เครือข่าย
อาเภอนาโยง เครือข่ายอาเภอวังวิเศษ และเครือข่ายอาเภอห้วยยอด ได้จดั ทาโครงการเสริม
สมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System Management Learning
: DHML) เพื่อให้แต่ละเครือข่ายได้นาความรูท้ เ่ี รียนไปปรับใช้ตามบริบทของพืน้ ที่ส่รู ะบบอาเภอ
เข้มแข็ง อาเภอกันตังมีพน้ื ทีน่ าร่องเครือข่ายสุขภาพอาเภอ คือ รพสต.บ้านมดตะนอย รพสต.บ้าน
นาเกลือใต้ รพสต.บ้านนาเหนือ และ รพสต.บางเป้ า
งานผูส้ งู อายุ การดาเนินงานได้รบั งบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) เขตที่ 12 ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (Care Giver) ทีม่ ี
ภาวะพึง่ พิงระยะยาวในเขตพืน้ ที่ อาเภอกันตัง โดยจัดอบรมให้ความรูแ้ ละทักษะ ความมันใจ
่ ในการ
การดูแลผูส้ งู อายุ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชนให้เหมาะสม ตามบริบทภายใต้
การมีสดั ส่วน 1 คนต่อผูส้ งู อายุในระยะพึง่ พิง 5-10 คน โดยอาเภอกันตังได้มพี น้ื ทีน่ าร่องในการ
ดาเนินงานดูแลผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิงระยะยาว ( Long Term Care ) 2 พืน้ ทีไ่ ด้แก่ รพสต.ควนธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง ส่วนรูปแบบการดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน
10 วันโดยใช้หลัก 70 ชัวโมง
่ กรมอนามัย ได้แก่ การฝึกปฏิบตั งิ านของ (Care giver)ในสถานบริการ
และในชุมชน แบ่งเป็ น ทฤษฏี 50 ชัวโมง
่ และปฏิบตั ใิ นชุมชน 20 ชัวโมง
่ การดาเนินงานดูแล
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิงระยะยาว ( Long Term Care ) โดยมี ผูจ้ ดั การดูแลผูส้ งู อายุ (Care manger)
/ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (Care Giver) ในการประเมิน/คัดกรอง ADL,จาแนกผูส้ งู อายุระยะยาว (TAI)
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสีแดง ลงเยีย่ มสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ,กลุ่มสีเหลือง ลงเยีย่ มเดือนละ 2 ครัง้ ,
กลุ่มสีฟ้า ลงเยีย่ มเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อแบ่งระดับความเร่งด่วนในการดูแลผูส้ งู อายุ เพื่อจัดทาแผนการ
ดูแลรายบุคคล (Care plan)
การดาเนินงานPCC (Primary Care cluster)ในเครือข่ายอาเภอกันตัง แบ่งการดูแลเป็ น 4
โซน มีทมี สหสาขาอาชีพในการดูแล มีบริการใกล้บา้ นใกล้ใจ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก มี
บริการนาโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีการดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพในการเยีย่ มบ้าน
การบริการเชิงรุกในการคัดกรอง สร้างเสริมสุขภาพ ให้สามารถดูแลและพึง่ ตนเองให้ได้มากทีส่ ุด
สร้างเครือข่ายการดูแล ช่วยเหลือกลุ่มผูป้ ่ วย ผูด้ อ้ ยโอกาส
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ภาพรวมของการทางานร่วมกับชุมชน: การส่งเสริ มการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย:
 ชุมชนมีส่วนร่วม และลักษณะการเข้าร่วม
ประเด็นทีช่ ุมชนมีส่วนร่วม
ลักษณะการเข้าร่วม
การทาประชาคม
- ภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมการทาประชาคมปี ละ1ครัง้ โดย
มีการรับรูข้ อ้ มูล เสนอแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ร่วมกันจัดทา
แผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
เครือข่ายป้ องกันปั ญหายาเสพ - มีการสมัครเข้าชมรม To be Number1 เป็ นแกนนาสอดส่อง
ติด
ดูแล ให้ชุมชน โรงเรียนปลอดยาเสพติด
เครือข่ายสุขภาพจิต
-มีทมี ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน ฟื้ นฟูทกั ษะทางสังคมมี
เครือข่ายมอ.มามีส่วนร่วมด้วย
ตาบลเศรษฐกิจพอเพียง
- แกนนาชุมชนสร้างศูนย์การเรียนรูใ้ นการดาเนินการเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน การปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักต่างๆ วิถี
ชุมชนการอยูอ่ ย่างพอเพียง
การพัฒนาศักยภาพแกนนา
- องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพแกนนาในเรือ่ งต่างๆทีส่ ามารถนามาพัฒนาชุมชนได้
เช่นพัฒนาศักยภาพในการป้ องกัน เฝ้ าระวังโรคไข้เลือดออก
(SRRTตาบล),การดูแลผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร,การดาเนินงานการ
จัดทาแผนงาน โครงการต่างๆ
ชุมชนต้นแบบ และรูปแบบการมี ทีมภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการในเรือ่ ง
ส่วนร่วมในการจัดบริการด้าน
- การจัดระบบหรือบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิน่
ต่าง ๆ
- การดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รังในชุมชน
- การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
- การแพทย์ทางเลือก หรือแพทย์พน้ื บ้าน แผนไทย
การส่งเสริมสุขภาพ การจัด
- เป็ นแกนนาในการส่งเสริมการออกกาลังกายในพืน้ ที่
กิจกรรมหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ น
- แกนนารณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรือ่ งความรู้ สถานการณ์ต่างๆ
พฤติกรรมลดโรค
เพื่อให้ชุมชนรับทราบข้อมูล
- ร่วมคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้นแก่กลุ่มเป้ าหมาย
การดูแล ฟื้ นฟูสภาพ
- ร่วมทีมหรือการช่วยติดตามเยีย่ ม ดูแลกลุ่มเป้ าหมายทีม่ คี วาม
จาเป็ นทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
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การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ:
 นโยบายสาธารณะทีข่ บั เคลื่อนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
อาเภอกันตังมีการดาเนินงานด้านสุขภาพโดยแบ่งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบเป็ นเขตตาบลและ
เทศบาล โดยแต่ละพืน้ ทีม่ กี ารดาเนินงานภายใต้บริบททีห่ ลากหลาย เช่นสภาพพืน้ ที่ ชุมชน การ
ได้รบั การสนับสนุ น อัตรากาลัง ศักยภาพของเจ้าหน้าทีแ่ ละความร่วมมือของภาคีเครือข่าย บริบทที่
แตกต่างกันส่งผลให้การดาเนินงานด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ความคุม้ ครอง การเข้าถึง
บริการ ของประชาชนได้รบั ไม่ทวถึ
ั ่ ง และแตกต่างกัน แกนนาภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
กันตังได้แก่ตวั แทนประชาชน ผูส้ งู อายุ อสม. กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ครู ตารวจ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ได้ความคิดร่วมกันว่า ทิศทางการดาเนินงานด้านการสุขภาพควรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
กาหนดกรอบ และแนวทางการดาเนินงานซึง่ เป็ นภาพรวมของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
สถานการณ์สุขภาพของแต่ละชุมชนทัวทุ
่ กพืน้ ทีเ่ พื่อนาไปสู่การปฏิรปู ระบบสุขภาพ จัดทาธรรมนูญ
สุขภาพอาเภอกันตังเพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการ
ดาเนินงานด้านสุขภาพสู่จดุ มุง่ หมายหลักคือ ชาวอาเภอกันตังมีสุขภาวะทีด่ ี
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในอาเภอกันตัง จะมีการร่วมกาหนด แต่งตัง้
คณะกรรมการการดาเนินงาน 3ฝ่ าย (ด้านความคิดเห็น,ยกร่าง,ประชาสัมพันธ์ สื่อสารและติดตาม),มี
ค้นหา วิเคราะห์ขอ้ มูล สถานการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันเพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลกาหนดเป้ าหมาย ทิศทาง มีช่องทางรับความคิดเห็นโดยการส่งแบบสอบถามไปยัง
ครัวเรือน การจัดทาเวทีสมัชชารับฟั งปั ญหาในทุกตาบล และนาเสนอเพื่อให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ม ี
ส่วนร่วมในการพิจารณา เติมเต็ม ยกร่างเป้ าหมาย ทิศทาง มาตรการ จัดเวทีรบั ฟั งความคิดเห็นจาก
ประชาชน สรุปเป็ นนโยบายสาธารณะว่าด้วยระบบสุขภาพทีพ่ งึ ปรารถนาของคนในพืน้ ที่ ประกาศใช้
โดยผ่านการจัดทา MOU ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับนายอาเภอ
กันตัง นโยบายสาธารณะทีป่ ระชาชนอาเภอกันตัง ได้แก่ คนกันตังมีสุขภาวะทีด่ ี
การส่งเสริ มความสามารถของกลุ่มต่ างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่สาคัญของชุมชน:
 กลุ่มต่างๆ ในชุมชนทีอ่ งค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมความสามารถและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ทีเ่ กิดจาก
การดาเนินงานดังกล่าว
กลุ่มผูส้ งู อายุ มีการประชุมผูส้ งู อายุ ร่วมทากิจกรรมทุกเดือน เช่นการสวดมนต์ไหว้พระ
การร้องเพลงอวยพรวันเกิด การทากายบริหาร กิจกรรมสนทนาการ การแข่งขันกีฬาผูส้ งู อายุ การทา
กลุ่มสร้างรายได้เช่นการทายาดม การทาไม้กวาด ตะกร้า มีกจิ กรรมทีไ่ ด้ทาร่วมกันทาให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์ ทีการเยีย่ มบ้านในกลุ่มผูส้ งู อายุกนั เอง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมทัง้ การเป็ นคู่พนั ธมิตรทีเ่ ข้มแข็งกับ
ชุมชน โดยการส่งเสริมให้มเี ครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในทุกตาบลและให้มคี ณะกรรมการชมรมสร้าง
สุขภาพระดับอาเภอ โดยกรรมการจากตัวแทนของชมรมสร้างสุขภาพในตาบล พร้อมทัง้ การให้ความ
รูแ้ ละทักษะการออกกาลังกายทีถ่ ูกต้องแก่แกนนาในแต่ละชุมชน โดยจัดอบรมเพื่อนาความรูไ้ ป
ถ่ายทอดแก่สมาชิกต่อไปและมีการออกประเมินชมรมสร้างสุขภาพเพื่อยกระดับชมรมให้ได้มาตรฐาน
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พร้อมทัง้ มีการจัดเวทีให้สมาชิกเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพพบปะแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน มีการสร้าง เครือข่ายการดูแลด้านสุขภาพจิตในชุมชน โดยการจัดอบรมให้ความรูใ้ น
เรือ่ งการคัดกรองผูป้ ่ วยและผูท้ ม่ี ปี ั ญหาด้านสุขภาพจิตในชุมชนแก่ อสม. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพ และความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องชุมชน และให้องค์กร
ในชุมชนสามารถแสดงบทบาทสร้างชุมชนเข้มแข็ง
การส่งเสริ มพฤติ กรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล:
 กลุ่มปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและภาพรวมของความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้
กิจกรรมในการดาเนินการในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุม่ ต่างๆดังนี้

1. กลุ่มปกติ มีแกนนาภาคีเครือข่ายในการดาเนินงาน ส่งเสริมให้ได้รบั การคัดกรองสุขภาพได้แก่
การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคถุงลมโป่ งพอง ภาวะซึมเศร้า มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เต้านม การคัดกรองวัณโรค ปี ละ 1 ครัง้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ รือ่ ง3อ.2ส. การปฏิบตั ติ วั ที่
เหมาะสม การป้ องกัน เฝ้ าระวังการเกิดโรคต่างๆ และส่งเสริมให้มกี ารออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
มีหน่วยงานสนับสนุนสถานทีอ่ อกกาลังกายทัง้ ในโรงพยาบาล รพ.สต. ชุมชน การรณรงค์การสวมใส่
หมวกนิรภัยทุกครัง้ ทีข่ บั ขีห่ รือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การคาดเข็มขัดนิรภัย การล้างมือทัง้ ใน
สถานบริการและชุมชน เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค
2. กลุ่มเสีย่ ง จากข้อมูลประชาชนมีพฤติกรรมเสีย่ งทัง้ ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
การรับประทานอาหารทีม่ รี สหวานเค็มมัน และออกกาลังกายน้อย เครือข่ายจึงได้มกี ารจัดกิจกรรม
สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ ในบทบาทของการเป็ นแบบอย่างทีด่ ที างด้านสุขภาพ โดยการ
ประกาศนโยบายให้มกี ารออกกาลังกายและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารร่วมกัน
จัดรูปแบบหลากหลายในการออกกาลังกายแต่ละวันให้เลือกตามความถนัด เสริมสร้างสุขภาพด้วย
กลยุทธ์ 3อ. 2ส. เปิ ดบริการ clinic ฟ้ าใส (ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา) clinic DPAC ในทุกสถานบริการ
และจัดโครงการลดเอวลดพุงให้บุคลากรและประชาชนกลุ่มเสีย่ ง จัดอบรมแกนนาสูตรเด็ด 755 เข้า
ร่วมโครงการออกกาลังกาย ควบคุมอาหาร มีการตรวจสุขภาพประเมินซ้าทุก 3 เดือน โดยเจ้าหน้าที่
ร่วมกับอสม. ประเมินผลและมอบรางวัลแก่บุคคลตัวอย่างทางด้านสุขภาพ(Role Model) เพื่อเป็ น
ขวัญ กาลังใจ และแบบอย่างทีด่ ขี องคนในชุมชน
3. กลุ่มป่ วย มีบริการใกล้บา้ นใกล้ใจ จัดเข้าคลินิกเฉพาะโรค ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ ให้
ความรูใ้ นเรือ่ งการรับประทานยา การปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับโรค การป้ องกัน เฝ้ าระวังการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน มีทมี สหสาขาอาชีพ ติดตามเยีย่ มบ้านดู Life style ของผูป้ ่ วย เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมและฝึกทักษะส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทเ่ี ป็ นอยู่จริง
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แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมและทักษะสุขภาพ:
 ผลการประเมินการเปลีย่ นแปลง แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีทกั ษะสุขภาพ
เพิม่ ขึน้
ลาดับ รายการ
เป้ าหมาย(%) 2557 2558 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การเกิดเบาหวานรายใหม่
5
การเกิดความดันโลหิตสูงราย
10
ใหม่
การเกิดโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
รายใหม่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการออกกาลัง
กาย>3ครัง้ ต่อสัปดาห์
พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารหวาน เค็ม มัน
ผูป้ ่ วยเบาหวานควบคุมระดับ 40
น้าตาลได้ดี
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
50
ควบคุมความดันได้ดี
ผูป้ ่ วยCOPDควบคุมอาการ 60
ได้

3.66
1.86

4.96
6.09

5.98
4.23

15.49

19.21

8.29

15.18
13.15
43.07

14.85
7.60
45.12

15.17
8.39
47.71

25.22

25.05

22.22

50.38

49.75

45.48

63.45

44.64

42.51

54.39

48.86

53.26

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ มีแนวโน้มลดลง ได้
มีการนาข้อมูล เมือ่ ปี 2559 ซึง่ ผูป้ ่ วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดตามเกณฑ์ ได้เพียงร้อย
ละ 45.48 พบว่า ข้อมูลผูป้ ่ วยเบาหวานทีร่ บั บริการในคลินิก เบาหวาน ของรพ. ทีค่ วบคุมระดับ
น้าตาลได้น้อย คือ กลุ่ม อายุน้อยกว่า 35 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35 – 39 ปี และกลุ่มอายุ 40 –
49 ปี ผูป้ ่ วยเบาหวานในกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มวัยทางาน จากการเก็บข้อมูลรายบุคคล ในการจัดการราย
กรณี สาเหตุหลักคือ การรับประทานยา การฉีดยา ไม่สมั พันธ์กบั มือ้ อาหาร จากความเข้าใจการใช้
ยาทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับ Life style และ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร มักซือ้ อาหารนอกบ้านมา
รับประทาน และพฤติกรรมการดื่ม ชา กาแฟ รวมทัง้ กิจกรรมการออกกาลังกาย มีไม่เพียงพอ และ
ไม่ได้ออกกาลังกายเลย จึงได้มกี ารจัดการ โดยเน้นการมีสุขภาพแบบพึง่ ตนเอง โดยความร่วมมือ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา กายภาพบาบัด และโภชนากร แพทย์แผน
ไทย จัดเป็ นโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุ่มผูป้ ่ วย Uncontrol ขึน้ ใน ปี งบประมาณ 2560 และ
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มีการประสานความร่วมมือกับรพสต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ในเรือ่ งการจัดกิจกรรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ในพืน้ ทีร่ พสต. โดยให้รพสต. ติดตามกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผูป้ ่ วย uncontrol
ได้เกิดความรู้ ความตระหนักต่อการดูแลตนเอง และเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง มีระดับความดันอยูใ่ นเกณฑ์มแี นวโน้มลดลง พบว่า ผูป้ ่ วยที่
ควบคุมความดันได้ไม่ดี อยู่ในกลุ่มอายุ 35 – 49 ปี เป็ นกลุ่มคนในวัยทางาน การทบทวนจึงต้อง
ทบทวนร่วมกับรพสต. ในการดูแลผูป้ ่ วยความดัน พบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยทีร่ บั ยารพสต. และรพ. มีค่าร้อย
ละของผูป้ ่ วยทีค่ วบคุมความดันได้ดี ใกล้เคียงกัน จึงได้มกี ารดูแลผูป้ ่ วย โดยแบ่งกลุ่มโซนช่วยเหลือ
กันในการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นทีม ในรพสต.ทีม่ พี น้ื ที่ใกล้เคียงกัน และมีแพทย์ประจาแต่ละโซน เป็ น
หัวหน้าทีม ได้มรี ะบบการเตือนผูป้ ่ วยล่วงหน้าก่อนนัด ในผูป้ ่ วยทีร่ บั ยา รพสต. โดยให้อสม. วัด
ความดัน หรือเจาะเลือด DTX จากทีบ่ า้ นผูป้ ่ วยก่อนวันนัด เพื่อเป็ นการกระตุน้ เตือนให้ผปู้ ่ วยมารับ
ยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และระบบจัดส่งยาให้ถงึ บ้าน โดยมีอสม.มารับยาไปส่งให้ทบ่ี า้ น
และวัดความดันมาให้ดว้ ยในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่ได้มาตามนัดทีร่ พสต. มีการติดตามวัดความดันด้วย
ตนเองทีบ่ า้ น (HMBP) ในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามดันสูง ในปี 2560 มีผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม HMBP 24 คน
พบว่า เป็ นผูป้ ่ วย White coat Hypertension จานวน 5 ราย และผูป้ ่ วยอีก 19 ราย สามารถควบคุม
ความดันได้ปกติ สาหรับการให้บริการในคลินิก มีกจิ กรรม SKT ในผูป้ ่ วยทีค่ วามดันโลหิตสูง
ควบคุมไม่ได้ ทีไ่ ม่ใช่ Severe HT
ผูป้ ่ วย COPD ทีเ่ ข้ารับบริการใน Easy COPD Clinic มีแนวโน้มควบคุมอาการได้มาก
ขึน้ เนื่องจากมีการเข้าถึงการรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน จากข้อมูลในปี 2558 ร้อยละของการควบคุม
อาการลดลง จึงมีการทบทวน พบว่า ผูป้ ่ วย COPD ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการกับอาการ
ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 38.72 การใช้ยาพ่น Controller ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 24.11 จึงมีการทบทวนในทีม
การดูแลผูป้ ่ วย COPD โดยเน้นเรือ่ งการให้ความรู้ เรือ่ งการจัดการกับอาการจับหอบให้เหมาะสม
และให้ผปู้ ่ วย ได้รบั ยาพ่นควบคุมอาการ ได้รบั การสอนและประเมินการพ่นยาถูกต้อง โดยทีมเภสัช
กร
และได้รบั การสอน การฟื้ นฟูสรรถภาพปอด และการประเมินด้วย 6MWT ในปี 2558 ผล
การ ประเมิน 6MWT จานวน 83 คน ผลการประเมินหลังเข้าโปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดคิด
เป็ นร้อยละ 97.59 สาหรับผูป้ ่ วย very severe COPD ได้รบั home oxygen จานวน 8 ราย ทาให้
การ admitted ในผูป้ ่ วย 8 คนนี้ลดลง จากร้อยละ 8.26 ในปี 2558 เหลือ ในปี 2559 ร้อยละ 5.89
การรณรงค์และจัดอุปกรณ์ลา้ งมือ ให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ าใช้บริการในโรงพยาบาล มีการ
ณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ าย จัดหาอุปกรณ์เจลล้างมือไว้ทจ่ี ดุ หรือหน่ วยงานทีม่ กี าร
ให้บริการ ผูร้ บั บริการสามารถกดใช้ได้ตลอดเวลา
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชน เรือ่ ง3อ. 2ส.เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
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การส่งเสริ มบริ การช่วยเหลือทางสังคมและการส่งเสริ ม สร้างสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อ
การมีสขุ ภาพดี:
 ภาพรวมการส่งเสริมให้มบี ริการช่วยเหลือทางสังคมและการส่งเสริม สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
มีสุขภาพดี
1. ออกหน่วยอาเภอยิม้ พอสว.ร่วมกับเครือข่ายอื่นเช่นทีมเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ,ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าทีต่ ารวจ วิทยาลัยการอาชีพ ดูแลทัง้ ทางด้านสุขภาพและการ
ให้บริการทางด้านสังคม(ให้บริการใกล้บา้ นใกล้ใจ)
2. มีการจัดตัง้ ศูนย์ฟ้ื นฟูผพู้ กิ ารโดยชุมชน 1 ศูนย์เพื่อการเรียนรู้ มีความร่วมมือจาก
สถานศึกษาในการจัดหาอุปกรณ์ โดยใช้วสั ดุทม่ี อี ยูใ่ นชุมชนมาประยุกต์ใช้ ทาให้ผพู้ กิ ารทางการ
เคลื่อนไหว ฟื้ นตัวได้ดยี งิ่ ขึน้ และจัดทาอุปกรณ์ดดั แปลงให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีข่ องแต่ละบ้าน
เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสภาพและจะขยายผลให้มคี รอบคลุมทุกกลุ่มโซนภายใน
ปี 2560
3. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ อสม.ในการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั
ชุมชน โดยมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในชุมชนให้เพิม่ มากขึน้ ในวันสาคัญต่างๆ
4.จัดสถานทีใ่ นการออกกาลังกายปรับภูมทิ ศั น์ทเ่ี อือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละหมูบ่ า้ น
โรงเรียน โรงพยาบาล โดยมีการสนับสนุ นงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นลานตะกร้อ
,สนามฟุตบอล,สวนออกกาลังกาย มีแกนนาในการออกกาลังกายเพื่อเป็ นการสร้างเสริมสุขภาพ
5. ให้ความรูเ้ รือ่ งส้วมทุกสถานบริการทัง้ ในโรงพยาบาล โรงเรียน สถานประการทัง้ หลายให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
6. ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การรักษ์ป่า
เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงการอยูอ่ ย่างพอเพียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
 การพัฒนาทีเ่ ป็ น CQI,นวัตกรรม หรือ ผลงาน/วิธกี ารต่างๆ เกีย่ วกับการทางานในชุมชน
1. การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังแบบองค์รวมในทุกสถานบริการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
3. ตาบลเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาคลินิกบริการโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การลดอาการชาเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานเพื่อป้ องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้า
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มาตรฐาน
69.การจัดการบริการสร้างเสริม
สุขภาพสาหรับชุมชน

70.การเสริมพลังชุมชน

Score ประเด็นในแผนการพัฒนา1-2ปี ข้างหน้ า
- ขยายระบบการสร้างเสริมสุขภาพเต็มพืน้ ทีท่ ่ี
รับผิดชอบ
- การประเมินและปรับปรุงการจัดบริการสาหรับ
ชุมชนอย่างเป็ นระบบ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงบริการ
ในชุมชน
- เพิม่ ชุมชนต้นแบบเป็ นแบบอย่างของการพึง่ ตนเอง
ในการจัดการกับปั ญหาสุขภาพในพืน้ ที่
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