II-9 การทางานกับชุมชน
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ:
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2554

2555

2556

2557

อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการบริ การในชุมชน

80

83.54

87.16

68.5

75.40

ร้อยละประชาชนได้รับการคัดกรองเบาหวาน

90

100

94.32

85.10

91.96

6.70

8.31

10.34

8.02

ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ ยงต่อเบาหวาน
ร้อยละประชาชนเป็ นเบาหวานรายใหม่

5

3.5

2.17

4.01

0.47

ร้อยละประชาชนได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิ ตสูง

90

100

94.32

85.10

93.60

11.65

6.84

12.0

38.3

ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ ยงต่อโรคความดันโลหิ ตสูง
ร้อยละประชาชนเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูงรายใหม่

5

0.86

0.77

0.5

0.20

ร้อยละของสตรี ได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก

80

NA

90.52

63.64

61.54

80.00

62.80

77.34

100

ร้อยละของกิจกรรมสาธารณสุขที่ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมใน
การวางแผน/ทากิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนตนเอง

บริบท:
 กลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลชุมแสงเป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การสุ ขภาพใน
ชุมชนทั้ง 4 มิติแบบองค์รวมผสมผสานการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค คัดกรองส่ งต่อและดูแล
ต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดทุกกลุ่มอายุ ในเขตตาบลเกยไชย จานวน 11หมู่บา้ นประชากร4939 คนชาย
2372 คน หญิง 2567 คน ส่ วนใหญ่อาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย มีโรงเรี ยน 2 แห่ง วัด 3
แห่ง โครงสร้างด้านสุ ขภาพ มี อส.ม.จานวน 56คน
เป้าหมายการทางานชุ มชน
 มุ่งเน้นการจัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพควบคุมป้ องกันโรคที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
โดยสนับสนุนพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
และจัด
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งการประสานเชื่อมโยงเครื อข่ายในชุ มชน
ความเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพของชุ มชน
 เป็ นเรื่ องโรคเรื้ อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ซึ่ งเป็ นปั ญหาจากพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
และการดาเนินชี วติ ของชุมชนนอกจากนี้ยงั มีโรคระบาดได้แก่โรคอุจาระร่ วง ไข้เลือดออก

กลุ่มเป้าหมายสาคัญ:
1. ประชาชนกลุ่มปกติ
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ ยง
3. ประชาชนกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพ
ความต้ องการของชุ มชน
มีการสารวจความต้องการของชุมชนจากช่องทางต่างๆ ดังนี้
 ตูร้ ับความคิดเห็น
 การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เสี ยงสะท้อนจากการให้บริ การในชุมชน
 จากการประชุมกลุ่มผูน้ าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ผลลัพธ์ การดาเนินงาน
กลุ่มผูร้ ับบริ การ
กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ ยง

ความต้องการ/ความคาดหวัง
การตอบสนอง
- ข้อมูลด้านสุ ขภาพอนามัย การดูแล
- ประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้ น
ตนเอง
สุ ขภาพทางหอกระจายข่าว/อสม.
- ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ ยง
- คัดกรองความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพปี
ด้านสุ ขภาพ
ละ1 ครั้ง
- ลานออกกาลังกาย/ อุปกรณ์สนับสนุน
- มีลานออกกาลังกายพร้อมอุปกรณ์
ร้อยละ45.45.
- คาแนะนา/วิธีการปรับเปลี่ยน
- มีเอกสาร แผ่นพับการปฏิบตั ิตวั
พฤติกรรม
- จัดให้มีช่องทางให้คาปรึ กษาทั้ง
- ช่องทางการเข้าถึงบริ การ/คาปรึ กษา
ในและนอกเวลา
ด้านการดูแลสุ ขภาพ
- มีระบบเฝ้ าระวังรายบุคคลโดย
- ได้รับการดูแลติดตามจากทีมสุ ขภาพ
การมีส่วนร่ วมของอสม.ในพื้นที่
สม่าเสมอ

กลุ่มที่มีปัญหา
สุ ขภาพ

- การดูแลรักษาที่รวดเร็ วปลอดภัย
- ได้รับการดูแลต่อเนื่ อง
ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
- ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
การปฏิบตั ิตวั

- มีมาตรฐานวิชาชีพ และCPG
- มีการพัฒนาทักษะบุคลากร
สม่าเสมอ
- มีระบบติดตามเยีย่ มบ้าน
ให้
คาปรึ กษารายบุคคล

กระบวนการ:
การจัดบริการสุ ขภาพแก่ ชุมชน:
มีการวางแผนออกแบบบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยการวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพร่ วมกับชุมชนในแต่ละ
หมู่บา้ นและนามาวางแผนจัดบริ การที่ครอบคลุมกลุ่มต่างๆดังนี้
1.การสร้ างเสริมสุ ขภาพกลุ่มปกติ
กิจกรรมบริ การ
1.การดูแลสุ ขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ดารงความมี
-ลดปั จจัยเสี่ ยงโรคติดต่อ สุ ขภาพดีและ
เสริ มสร้างให้มีความ
โรคไม่ติดต่อ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
2.การสนับสนุนสร้างการ
ด้านร่ างกายและจิตใจ
เรี ยนรู้
-ให้ความรู้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพป้ องกันโรค
3.การพัฒนาทักษะ
สุ ขภาพ
-ฝึ กทักษะด้านสุ ขภาพให้
เช่นการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง
4.การสร้างเครื อข่าย
-บูรณาการร่ วมกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องเช่น
อบต.
จัดตั้งชมรมออกกาลังกาย

ภาคีเครื อข่าย

ตัวชี้วดั

-อสม.

-ร้อยละ 80 ของปชชที่มี 82.08
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง

-ชมรมสุ ขภาพใน
พื้นที่
-อบต.
-วัด ,โรงเรี ยน

ผลลัพธ์

และมีกิจกรรมต่อเนื่อง

2.การสร้ างเสริมสุ ขภาพกลุ่มเสี่ ยง
กิจกรรมบริ การ
1.การดูแลสุ ขภาพ

วัตถุประสงค์

ภาคีเครื อข่าย

เพื่อหยุดกระบวนการ อสม.
-การคัดกรองโรคติดต่อ, เกิดโรคหรื อให้การ
-ชมรมสุ ขภาพใน
วินิจฉัยแต่แรกเริ่ มและ พื้นที่
โรคไม่ติดต่อ
ให้การรักษาทันที
2.การสนับสนุนสร้างการ
-อบต.
-เพื่อลดระยะเวลาการ
เรี ยนรู้
-วัด ,โรงเรี ยน
เจ็บป่ วยและป้ องกัน
-กิจกรรมการปรับเปลี่ยน
การแพร่ กระจายเชื้อ
พฤติกรรมสุ ขภาพ
3.การพัฒนาทักษะ
สุ ขภาพ
-สอนและฝึ กทักษะด้าน
สุ ขภาพเช่นเทคนิคการ
บริ โภคอาหาร การออก
กาลังกาย
-ให้ความรู้อาการผิดปกติ
ที่ควรมาพบแพทย์
4.การสร้างเครื อข่าย
-จัดให้มีเครื อข่ายการเฝ้ า
ระวังโรคในชุมชน

ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์

-ร้อยละ90 ของกลุ่ม 91.00%
เสี่ ยงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-ร้อยละ100 ของสตรี
100%
กลุ่มเสี่ ยงได้รับการส่ ง
ต่อวินิจฉัยมะเร็ งปาก
มดลูก

3.การสร้างเสริ มสุ ขภาพกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพ
กิจกรรมบริ การ

วัตถุประสงค์

ภาคีเครื อข่าย

ตัวชี้วดั

1.การดูแลสุ ขภาพ

-พื่อลด
ภาวะแทรกซ้อน

อสม.

-ร้อยละของผูม้ ีปัญหา 100%
สุ ขภาพได้รับการ
ติดตามเยีย่ มบ้าน

-นัดตรวจเฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อน

-ชมรมสุ ขภาพใน
พื้นที่

-เพื่อลดความพิการที่
-นัดหมายรับยาสม่าเสมอ อาจเกิดขึ้น
-อบต.
-เพื่อให้บุคคลมีทกั ษะ -วัด ,โรงเรี ยน
-เยีย่ มบ้าน
ในการจัดการปัญหา
2.การสนับสนุนสร้างการ
สุ ขภาพของตัวเองได้
เรี ยนรู้
อย่างเหมาะสม
-ให้คาปรึ กษาเฉพาะราย/
ครอบครัว
-ประสานเครื อข่ายในการ
ติดตามเฝ้ าระวัง
3.การพัฒนาทักษะ
สุ ขภาพ
-สอนและฝึ กทักษะด้าน
การฟื้ นฟูสุขภาพ เช่น
กายภาพบาบัด
-ให้ความรู้อาการผิดปกติ
ที่ควรมาพบแพทย์

ผลลัพธ์

4.การสร้างเครื อข่าย
-บูรณาการร่ วมกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสาน
ความช่วยเหลือเช่นการ
สนับสนุนอุปกรณ์
ช่วยเหลือ รถนาส่ ง

การจัดบริการสุ ขภาพแก่ ชุมชนโดยร่ วมมือกับองค์ กรและผู้ให้ บริการอืน่ ๆ:
 มีการจัดบริ การสุ ขภาพแก่ชุมชนโดยร่ วมมือกับอาสมัครสาธารณสุ ขในชุมชน จัดกิจกรรมเชิงรุ กในการ
รณรงค์ตดั กรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู ง ซึ่งผลการคัดกรองเบาหวานร้อยละ 91.96และความ
ดันโลหิ ตสู งร้อยละ 93.1ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 100ในจานวนกลุ่มเสี่ ยงปี ที่ผา่ นมาพบ
ป่ วยเป็ นเบาหวานรายใหม่ร้อยละ 0.47 และเป็ นความดันโลหิ ตสู งรายใหม่ร้อยละ 0.20
ภาพรวมของการทางานร่ วมกับชุ มชน: การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม การสร้ างเครือข่ าย:
 มีการทางานร่ วมกับชุมชนในด้านการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในชุมชนเช่นปั ญหาตั้งครรภ์อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี
และการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ โดยร่ วมกับ อบต. จัดทาโครงการในการ
พัฒนาศักยภาพแกนนาชมรมสายใยรักในพื้นที่ . อสม. ให้มีความรู ้และร่ วมค้นหาส่ งต่อกลุ่มเป้ าหมายให้
มารับบริ การตามเกณฑ์ ทั้งนี้ชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหาเด็กน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์
โดยจัดซื้ อ นมกล่องสนับสนุ นผลการดาเนินงานพบว่าเด็กที่มีน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์มีน้ าหนักเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50
การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
 การกาหนดนโยบายสาธารณะในชุมชนโดยชุมชน เรื่ องการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ โดยมีการประสาน
แผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพร่ วมกับชุมชน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในเรื่ องการจัดหาสถานที่สาหรับ
ออกกาลังกาย สนับสนุนเครื่ องออกกาลังกายให้หมู่บา้ นในปี 2557รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เป็ นแกนนาหลักในการตั้งกลุ่มแอโรบิคและฮูลาฮูบ มีกิจกรรมออกกาลังทุกวันที่สนามหน้าที่ทาการ
อบต.เป็ นต้น
การส่ งเสริมความสามารถของกลุ่มต่ างๆเพือ่ แก้ ปัญหาทีส่ าคัญของชุ มชน
 มีการให้ความรู้ การฝึ กทักษะในเรื่ องการวัดความดันโลหิต การวัดรอบเอว และการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ให้กบั กลุ่มอาสาสมัครหมู่บา้ น ในการออกตรวจคัดกรองโรคเรื้ อรัง ที่เป็ นปั ญหาในชุมชน
ผลลัพธ์การดาเนินงานกลุ่มอาสาสมัครหมู่บา้ นมีความรู ้ และทักษะในการดาเนินงาน ร้อยละ 71.42

รวมทั้งการส่ งเสริ มความสามารถของกลุ่มชมรมสายใยรัก ในการชัง่ นาหนัก ประเมินภาวะโภชนาการ
เพือ่ ช่วยดาเนินงานเชิงรุ กในการติดตามเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กแรกเกิด-5 ปี ผลลัพธ์กลุ่ม
แกนนาชมรมสายใยรักมีความรู้และทักษะในการดาเนินงานร้อยละ 62.00..สามารถดาเนินงานเชิงรุ กใน
การติดตามเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กแรกเกิด -5 ปี ส่ งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องให้เจ้าหน้าที่
ร้อยละ100
การส่ งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุ ขภาพส่ วนบุคคล
แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและทักษะสุ ขภาพ :
 ชุมชนมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทักษะสุ ขภาพที่ดีข้ ึน สตรี กลุ่มเป้ าหมายตรวจเตา้ นมด้วยตนเองทุก
เดือน จากแบบสอบถามและการฝึ กทักษะ ผ่านร้อยละ 82.08
 พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน พบว่า ทารกอายุ 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวเพิ่มขึ้น ปี 2555และปี
2556 ปี 2557 เป็ นร้อยละ 42.42 , 59.25 ,79.16 ตามลาดับ
การส่ งเสริมสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อการมีสุขภาพดี :
 ภายในโรงพยาบาลมีการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยการส่ งเสริ มให้มีร้านอาหารในโรงพยาบาลที่ได้
มาตรฐานถูกหลักอนามัย, ส่ งเสริ มให้มี สถานที่ออกกาลังกาย, สนามเปตอง สนามบาสเก็ตบอล
 มีระบบการกาจัดขยะ คัดแยกขยะ
เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อสู่ ชุมชน มีเครื่ องมือดับเพลิงที่เหมาะสม
ปลอดภัย มีการซ้อมแผนอัคคีภยั ปี ละครั้ง มีป้ายเขตปลอดบุหรี่ ภายในโรงพยาบาล
 และมีการกาหนดให้ร้านค้าภายในโรงพยาบาลไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ส่งเสริ มสุ ขภาพ เช่น
เหล้า บุหรี่ เครื่ องดื่มชูกาลัง
 ในชุมชนร่ วมกับ อ.บ.ต ,เทศบาล และแกนนาสุ ขภาพ ส่ งเสริ มให้มีสถานที่ออกกาลังกายในชุมชนและ
ในโรงเรี ยน ครอบคลุมร้อยละ 100 มีร้านค้าแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่ งเสริ มปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและจาหน่าย
การส่ งเสริมบริการช่ วยเหลือทางสั งคมและการสร้ างสิ่ งแวดล้ อมทางสั งคมที่เอือ้ ต่ อการมีสุขภาพดี:
 โรงพยาบาลชุมแสงร่ วมกับชุมชนออกสารวจและติดตามการคัดกรองเพื่อขึ้นทะเบียนผูพ้ ิการครอบคลุมทั้งอาเภอและ
ติดตามขึ้นทะเบียนรายใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มีการทบทวนถึงกลุ่มผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือทางสังคมเช่น
ผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผูพ้ ิการ เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ โดยทบทวนถึงผูเ้ กี่ยวข้องรับผิดชอบในกลุ่มดังกล่าวจาก
องค์กรอื่นๆในพื้นที่ เช่น อบต. พม. เป็ นต้น การช่วยเหลือทางสังคมที่ประสานขอความช่วยเหลือได้แก่เด็กที่มีความ
พิการทางการเคลื่อนไหว 1 ราย ได้ประสาน อบต.ได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวรายเดือน ในปี 2555 ได้เสนอขอ
งบประมาณ สปสช.ในการจัดสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนินชีวิตผูพ้ ิการมีการจัดทาราวเดินบริ เวณบ้าน 1 รายและทา
ส้วมให้ผพู้ กิ าร 1 ราย
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:

มาตรฐาน
69. การจัดบริ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับชุมชน
70. การเสริ มพลังชุมชน

Score
3.0
3.0

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
- จัดระบบการประเมิน พัฒนาระบบให้ชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่จาเป็ นได้
- จัดให้มีการเรี ยนรู ้ ระหว่างชุ มชน
- วางระบบการติดตาม ประเมิน การทางานร่ วมกับชุมชน
รวมทั้งวางแผนการสร้างเครื อข่ายป้ องกันและควบคุม
โรคเข้มแข็งในทุกหมู่บา้ น
เครื อข่ายการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในการจัดการ
ปัญหาสุ ขภาพด้วยตนเองได้

