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                                                                     Service     Profile  
งานชุมชน  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1. บริบท  ( Context ) 
ก. หน้าที ่และเป้าหมาย ( Purpose ) : 

        บริการตรวจคดักรองเฝ้าระวงัสุขภาพ     ป้องกนั/ควบคุม รักษาโรคฟ้ืนฟูสภาพ และการ
ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเน่ือง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและจดัการกบัสุขภาพตนเอง
และชุมชนไดอ้ยา่ง  ถูกตอ้ง และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ข. ขอบเขตการบริการ  (Scope of Service)  : 
         งานบริการเชิงรุกในชุมชนรับผดิชอบ 
       1. งานคดักรองกลุ่มเส่ียง   ตรวจเฝ้าระวงั ภาวะสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวยั  

                 2. งานป้องกนั ควบคุม 
                           2.1 โรคติดต่อท่ีส าคญั   เช่น ไขเ้ลือดออก,ไขม้าลาเรีย, ไขห้วดัใหญ่,  มือ-เทา้- ปาก,  
วณัโรค  อาหารเป็นพิษ และโรคอุบติัใหม่  
                           2.2 โรคไม่ติดต่อท่ีส าคญั เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง ไตวาย 
                 3. งานเยีย่มบา้น   มารดา-ทารกหลงัคลอด ผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งต่อ   ผูป่้วยโรคเร้ือรัง   
ผูสู้งอาย ุ/ผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส   และประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อภยัสุขภาพ 
                4. งานบริการสุขภาพชุมชน / ภาคประชาชน     เช่น   การปรับเปล่ียนพฤติกรรม    สร้างเสริม
กิจกรรมสุขภาพประชาชน   ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ    ออกหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนท่ี     
พฒันาศกัยภาพจิตอาสาในการดูแลผูป่้วย    และงานอาสาสมคัรสาธารณสุข 
       ค.  ผู้รับผลงานและความต้องการทีส่ าคัญ 
                  ผู้รับบริการภายนอก 

            ประชาชนผูรั้บบริการ  - ไดรั้บขอ้มูลและการดูแลภาวะสุขภาพและค าแนะน าถูกตอ้งชดัเจน   
มีการประชาสัมพนัธ์  และส่ือสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง   และสะดวกในการเขา้ถึงบริการ   ให้บริการท่ีเป็น
มิตรเขา้ถึงง่าย   และมีความประทบัใจ 
             องคก์ร/เครือข่ายสุขภาพ    - ไดรั้บการใหค้  าปรึกษา/สนบัสนุนดา้นวชิาการเป็นพี่เล้ียงในการ
ดูแลสุขภาพดา้นสาธารณสุขและมีการร่วมมือในการท างาน/การประสานงานอยา่งเป็นมิตร 
             ผู้รับผลงานภายใน 
              หน่วยงาน  - ไดรั้บการตอบกลบัขอ้มูลท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง  การร่วมมือในการท างาน และ
การแกปั้ญหาสุขภาพประชาชน 
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ง. ลกัษณะส าคัญของงานบริการ และปริมาณงาน 

          งานชุมชนเป็นงานท่ีเฝ้าระวงัและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี  
ข้อมูลทัว่ไป 
           จ านวนหลงัคาเรือน                                                  4,440        หลงัคาเรือน 
            จ านวนประชากร                                                   15,787        คน      
                         กลุ่มเด็กปฐมวยั  (0- 5 ปี)                              291        คน  
                         กลุ่มเด็กวยัเรียน( 5- 14 ปี)                          1,650        คน       
                         กลุ่มเด็กวยัรุ่น ( 15-21 ปี)                           1,946        คน 
                         กลุ่มวยัท างาน ( 15- 59 ปี)                         11,238       คน 
                         กลุ่มผูสู้งอาย ุ(60 ปีข้ึนไป)และผูพ้ิการ        2,690       คน        
ข้อมูลสุขภาพ 
          กลุ่มประชากรท่ีส าคญั 
                   กลุ่มเส่ียง                -  ประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน     79    ราย 

                                     -  ประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่อการเกิดความดนัโลหิตสูง    98  ราย 
                   กลุ่มป่วยโรคเร้ือรัง  - ประชากรป่วยโรคเบาหวาน     203   ราย 

                                     -  ประชากรป่วยโรคความดนัโลหิตสูง      1,289     ราย 
                                                               - ประชากรป่วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง  705  ราย 
                     โรคในชุมชนท่ีผูม้ารับบริการ 5 ล าดบัโรค ปี 2559                                       
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        จ.  ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ 
                  -    ประชาชนไดรั้บการดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน  ปลอดภยั และมีส่วนรวม 
        ฉ.  ความท้าทาย / ความเส่ียงทีส่ าคัญ /จุดเน้นการพัฒนา 
                    ความท้าทาย  /ความเส่ียงทีส่ าคัญ        
                             1.   การระบาดของโรค        
                             2.   การดูแลผูสู้งอายแุละผูอ้ยูใ่นภาวะพึ่งพิง      
                             3.   การป้องกนัแกปั้ญหายาเสพติด  
                             4.   การบนัทึกขอ้มูลไม่สมบูรณ์           

ความท้าทาย /ความเส่ียง แนวทางป้องกนัและแก้ไข ผลลพัธ์ 
การเกิดโรคระบาด - ส ารวจควบคุมแหล่ง/ส่ิงแวดลอ้มท่ี

ก่อใหเ้กิดโรค 
- จดัตั้งทีม SRRT เพื่อการควบคุมโรค
อยา่งรวดเร็ว 
- มีการรายงานขอ้มูลภายใน 24 ชม 
- มี อสม.แกนน าควบคุมโรค 

ประชาชน และชุมชนปลอดภยั
จากโรคระบาด 

การดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง - มีขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 
- มีผูจ้ดัการการดูแลผูสู้งอาย ุ(Care 
manager) ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ(Care giver) 
- มีระบบการดูแลผูสู้งอาย ุกลุ่มติดบา้น 
ติดเตียงโดยทอ้งถ่ิน ชุมชน มีส่วนร่วม
และมีแผนดูแลเป็นรายบุคคล 

ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพ
ชีวติดีข้ึน 
 

 การป้องกนัแกปั้ญหายาเสพติด            กลุ่มประชาชน  -สร้างกระแสห่างไกล
ยาเสพติดโดยจดัตั้งชมรม To be No 1  
กลุ่มผูเ้สพ – รักษาแบบ matrix Pro. 
     -ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
     - ติดตามผลการรักษา ส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มผูติ้ด – ส่งต่อเพื่อการรักษา 

-ไดรั้บรางวลัตน้แบบระดบัทอง
ประเภทสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ 

  การบนัทึกขอ้มูลไม่สมบูรณ์           -ตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ังก่อน-หลงั
บนัทึกทุกวนั 
-อพัเดทโปรแกรมให้เป็นปัจจุบนั 
- จนท.เขา้รับการอบรมสม ่าเสมอ 

-ขอ้มูลน่าเช่ือถือ น าไปใช้
ประโยชน์ได ้
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 จุดเน้นการพฒันา       

        เข็มมุ่งโรงพยาบาล      แผนงาน/โครงการหน่วยงาน                        กจิกรรม 
การดูแลผูสู้งอาย ุและ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 
 
 
 
 

-โครงการพฒันาคุณภาพการดูแล
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง 
 
 
 

-  มีCare manager  และCare giver 
วางแผนร่วมกนัในการออกติดตาม
เยีย่มผูป่้วยติดบา้นและติดตียง 
- สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใช้
ท่ีจ  าเป็นแก่ผูสู้งอาย ุโดยผา่นกองทุน
คุณภาพชีวติอ าเภอแก่งคอย 
- มีระบบการดูแลผูสู้งอาย ุกลุ่มติด
บา้น ติดเตียงโดยทอ้งถ่ิน ชุมชน มี
ส่วนร่วมและมีแผนดูแลเป็น
รายบุคคล 

คุณภาพอาหารเพื่อการบริโภค 
 
 
 
 
 

-โครงการสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

- ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกบัคณะครู 
และผูป้ระกอบการในโรงเรียนเร่ือง
การจดัการและควบคุมโรงอาหาร
ปลอดภยัจากเช้ือโรค 
-อบรมนกัเรียนใหเ้กิดพฤติกรรมการ
บริโภคอยา่งปลอดภยั 
- ควบคุมใหมี้การตรวจสุขภาพแก่ผู ้
ปรุงอาหารประจ าปี 

ปัญหาอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
 
 

- โครงการนกัเรียนตระหนกัรู้การ
ใชก้ฎจราจร 
 

- ร่วมกบัคณะครูอบรมแก่นกัเรียนให้
ความรู้กฎจราจรและขอ้ปฏิบติั 
- จดักิจกรรมรณรงคร่์วมกบัแกนน า
ชุมชน และนกัเรียนในช่วงเทศกาล 
- ติดป้ายเตือนเก่ียวกบัขอ้ปฎิบติั
จราจรบริเวณจุดเส่ียง 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

2. กระบวนการส าคัญ ( Key Process ) 
 กระบวนการส าคญั 
 ( Key Process ) 

 ส่ิงท่ีคาดหวงั 
( Process Requirement ) 

 ความเส่ียงส าคญั 
( Key Risk ) 

 ตวัช้ีวดัส าคญั 
( Performance  Indicator ) 

1. เฝ้าระวงัสุขภาพ
ประชาชน 
 
 
 
2. การป้องกนั/
ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
3. การรักษา/ฟ้ืนฟู

สภาพ 
 
 
 
4 การส่งต่อเพื่อการ
ดูแลต่อเน่ือง 
 
 
5.การมีส่วนร่วม 
 

ประชาชนรู้สภาวะ
สุขภาพ สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและ
ครอบครัวได ้
 
ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคท่ีป้องกนัได้
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวได ้
 
 
 
ผูป่้วยสามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัได ้
 
 
 
ผูป่้วยสามารถด ารงชีวิต
ตามสภาพการเจบ็ป่วย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ชุมชนไม่ทอดทิ้งกนั 
 

- ประชาชนไดรั้บการ
ตรวจคดักรองโรคไม่
ทัว่ถึง 
 
 
- กลุ่มเส่ียงไม่ไดรั้บ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
 
 
 
 
-   ผูป่้วยมี
ภาวะแทรกซอ้น 
 
 
 
- การไดรั้บขอ้มูล
ผูป่้วยล่าชา้ 
 
 
-การประสานงานและ
การท างานเป็นทีม 
 

- ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บการคดักรองโรคเบาหวาน/
ความดนัโลหิตสูง 
 
 
- อตัราผูป่้วยโรคเบาหวาน และ
โรคความดนัโลหิตสูงรายใหม่ 
-  อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออก 
-  อตัราความส าเร็จของการรักษา
ในผูป่้วยวณัโรค 
- อตัราการขาดยาในผูป่้วยวณัโรค 
 
- อตัราการกลบัเขา้รับการรักษาซ ้ า
ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการเยีย่มบา้น 
- ร้อยละของผูป่้วยโรคเร้ือรังไดรั้บ
การติดตามเยีย่มบา้น  
 
- ร้อยละการติดตามเยีย่มบา้น
ภายใน 14 วนั 
 
 
กิจกรรม/โครงการท่ีชุมชนมีส่วน
ร่วม 
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3.  ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน ( Performance  Indicator )   
     - ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  เป้าหมาย  ≥ 90 %    
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               ประเด็นส าคญั    การคดักรองโรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงในประชาชนเป็นการเฝ้าระวงัท่ี
ตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อควบคุมการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีสามารถควบคุมได ้ 3 ปีหลงั
พบวา่ผลการด าเนินงานไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด เน่ืองจากปี 2557  หน่วยงานไดรั้บมอบหมายให้
เขา้ไปดูแลประชาชนในเขตเทศบาลแก่งคอย ท าใหก้ารคดักรองช่วงแรกทีความทา้ทายเกิดข้ึน แต่ปี
ต่อมาไดป้รับกลยทุธ์เพื่อใหก้ารด าเนินงานสัมฤทธ์ิผล 
 
  - อตัราผู้ป่วย DM  รายใหม่ เป้าหมาย ≤  5  %            - อัตราผู้ป่วย HTรายใหม่  เป้าหมาย ≤  10%  
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                      ประเด็นส าคญั     จากขอ้มูล   3 ปียอ้นหลงัพบผูป่้วยเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง เกิน
เป้าหมายท่ีก าหนด เป็นเพราะไดมี้การเพิ่มพื้นท่ีเขตรับผดิชอบท าใหมี้จ านวนประชากรไดรั้บการคดั
กรองมากข้ึน ผลท่ีตามมาพบมีประชากรกลุ่มเส่ียงมากข้ึน และในกลุ่มเส่ียงน้ีส่วนมากมีอาชีพท างาน
โรงงานอุตสาห์กรรม ท าใหก้ารติดตามความเส่ียงไม่ทัว่ถึง  ดงันั้นจึงไดมี้การวางแผนการด าเนินงาน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเส่ียง 
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     - อตัราป่วยโรคไข้เลือดออก    เป้าหมายปี   103.33 ต่อแสนประชากร    
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                         ประเด็นส าคญั   ปี 2558 เกิดการระบาดของผูป่้วยไขเ้ลือดออกเน่ืองมาจากเป็นการเกิด
จากสายพนัธ์ชนิดใหม่ ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ียงัไม่มีภูมิคุม้กนั ท าใหเ้กิดโรคไดง่้าย และระบาดอยา่ง
รวดเร็ว หน่วยงานและทีมเครือข่ายจึงไดมี้มาตรการควบคุมโรคอยา่งเขม็แขง็ 
 

          -  อตัราความส าเร็จของการรักษาในผู้ป่วยวัณโรค เป้าหมาย ≥  85 %          
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                         ประเด็นส าคญั  ผลต่ออตัราความส าเร็จของการรักษาผูป่้วยวณัโรคนอกจากการดูแลตาม
มาตรฐานแลว้ ยงัมีการเจบ็ป่วยจากโรคภูมิคุม้กนับกพร่องเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเสียชีวติ 
                   
         -  ร้อยละของผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับการติดตามเยีย่มบ้าน   เป้าหมาย   80 %  
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                       ประเด็นส าคญั  ผูป่้วย HHC.ทุกรายจะไดรั้บการติดตามเยีย่มภายใน 14 วนั แต่บางรายทีม
ไม่สามารถติดตามเยีย่มไดเ้น่ืองจาก ผูป่้วยหลงัจ าหน่ายไม่ไดก้ลบัไปอยูท่ี่เดิม  
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       -  อตัราการกลบัเข้ารับการรักษาซ ้าของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการเยีย่มบ้าน เป้าหมาย  20 %  

                            

0

5

10

15

20

25

2557 2558 2559

     �  

       

 
                         ประเด็นส าคญั   ผูป่้วยท่ีกลบัมารับการรักษาซ ้ า  ส่วนมากจะเป็นผูป่้วยสูงอายติุดเตียงท่ี
มีภาวะแทรกซอ้นดว้ยโรคปอดบวม   
 
        -  กจิกรรม/โครงการทีชุ่มชนมีส่วนร่วม    
                      ปี 2557   -  โครงการหมอบา้นพฒันาศกัยภาพ อสม.ในการเฝ้าระวงัสุขภาพประชาชน 

- โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภยัยาเสพติด 
- จดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ 

                        ปี 2558  - โครงการดูแลผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 
- โครงการทอ้งไม่พร้อมในวยัรุ่น 

                        ปี 2559  -  โครงการบา้นน่าอยู ่ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก  
-  โครงการผูสู้งวยัใส่ใจสุขภาพ 
- โครงการแกไ้ขอุบติัเหตุจราจร 
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4. กระบวนการ/ระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
   4.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่จนในปัจจุบันเพ่ือให้เป็นไปตามส่ิงทีค่าดหวงัและป้องกนัความเส่ียงส าคัญ
ของแต่ละกระบวนการ (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพทีเ่สร็จส้ินแล้ว) 

ระบบงาน วธีิการท างาน /การปรับปรุง ผลลพัธ์ 

พฒันาระบบการป้องกนั 
และควบคุมโรค 
-เพื่อให้เกิดทีมท่ีเขม็แขง็ 
สามารถใหก้ารควบคุมโรค
ไดท้นัเวลา 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ SRRT ระดบั
อ าเภอประกอบดว้ยสมาชิกทั้ง 
ภาครัฐ/เอกชน และประชาชน 
ร่วมกนัในการแกปั้ญหา ทั้งดา้น                                                     
ขอ้มูล วชิาการ งบประมาณ และการ
ปฏิบติังานจริงในชุมชน 
                                                    

มีระบบการป้องกนั/ควบคุมการ
ระบาดโรครวดเร็วและทนัเวลา                                                    
ส่งผลใหไ้ม่เกิดการติดต่อและเสียชีวติ  
เช่น กนัยายน.2559 มี รายงานผูป่้วย
คาดวา่ไดรั้บติดโรคซิกา้ 1 ราย ทีม 
SRRT ไดใ้ชเ้วลาลงพื้นท่ีเพียง 1 เดือน 
สามารถควบคุมได ้100%  เป็นท่ี
ยอมรับของส านกัควบคุมโรคติดต่อ 
และส านกัควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลง
กรณีเหตุการณ์จากโรคไขเ้ลือดออก 
ในปี 2558    พื้นท่ีอ าเภอแก่งคอยมี
การแพร่ระบาด ท าใหมี้ผูป่้วยจ านวน  
379 ราย และเสียชีวติ 1 ราย  เม่ือมีการ
พฒันาระบบท าใหปี้ 2559  มีจ านวน
ผูป่้วย  21 รายลดลง 5.54 % ไม่มี
ผูเ้สียชีวติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

พฒันาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย 
ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ  และด้อย
โอกาส ในอ าเภอแก่งคอย 
- เพื่อให้เกิดความเขม็แขง็
ของภาคีเครือข่ายในการดูแล
สุขภาพคน ในชุมชน และ
เพื่อใหผู้ข้าดโอกาสไดรั้บ
การช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง 
                                                       

สร้างทีมโอบอุม้ อบรมผูมี้จิตอาสา
ในการเขา้มาท าความดีโดยไม่มี
ค่าตอบแทน เขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยเหลือคนในชุมชนตนเองโดยมี
เจา้หนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงใหค้  าปรึกษา
และใหก้ าลงัใจ                                                                                                                                                                   
-  จดัตั้งกองทุนคุณภาพชีวติคนแก่ง
คอยไม่ทอดทิ้งกนัมีทุกภาค                                                           
ส่วนเขา้มาเป็นคณะกรรมการ โดยมี
ท่านนายอ าเภอแก่งคอยเป็น                                                           
ประธานกองทุน ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
และขาดโอกาสทางสังคม 

มีจิตอาสาดูแลผูป่้วยในชุมชนใน                                                         
นามทีมโอบอุม้ ครอบคลุมทุกต าบล 
ปัจจุบนัมีสมาชิก    273 คน                                                           
ท าใหผู้ป่้วย ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุ และ
ดอ้ยโอกาสไดรั้บการช่วยเหลือ                                                           
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  
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ระบบงาน วธีิการท างาน /การปรับปรุง ผลลพัธ์ 

ระบบการขึน้ทะเบียนรับรอง
ความพกิาร   
 เพื่อเป็นช่วยเหลือ และลด
ภาระของผูพ้ิการและญาติ 
 

- ตรวจรับรองความพิการท่ีบา้น ลด
การสูญเสียเวลาท่ีผูพ้ิการตอ้ง
เดินทางมาโรงพยาบาลเอง 
- ข้ึนทะเบียนความพิการท่ี พมจ.
โดยเจา้หนา้ท่ีด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ 
  - และน าเอกสารไปใหผู้พ้ิการน า
สมุดทะเบียนไปขอรับสวสัดิการ
ของรัฐ 
 

เกิดความสะดวก รวดเร็วในการข้ึน
ทะเบียน และผูพ้ิการสามารถน าบตัร
ไปขอรับสวสัดิการไดท้นัเวลา  

การเฝ้าระวงัสุขภาพ
ประชาชน 

     เพื่อป้องกนัและควบคุม
ปัญหาจากภาวะสุขภาพ 
 
 
 
 

- ตรวจคดักรองสุขภาพประชาชน 
-จดักิจกรรมรณรงค ์และใหค้วามรู้
อยา่งต่อเน่ือง 
- ส่งเสริม/สนบัสนุน ใหป้ระชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

อตัราการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีป้องกนัได้
ลดลง 
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                     4.2 ระบบงานพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

วตัถุประสงค์ /กลยุทธ์ การพฒันาคุณภาพ/
แนวคิด 

วธีิการด าเนินการ 
 

เคร่ืองช้ีวดั ระดับทีป่ฏิบัติได้ (2560) 
ตค.-เมย. พค.-กย. หมายเหตุ 

เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติ
สามารถด ารงชีวิตได้
อยา่งเหมาะสม
ปลอดภยัจาก
ภาวะแทรกซอ้น 
 
 
 

พฒันาระบบการดูแล
สุขภาพผูป่้วยท่ีบา้น 

1 .ก าหนดนโยบายการดูแลผูป่้วยโดย
อาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. วเิคราะห์ขอ้มูล/วางแผนการ
ด าเนินการ 
3. จดัทีมผูใ้หบ้ริการตามความเหมาะสม
กบัปัญหา 
4. จดัเวทีแลกเปล่ียน สะทอ้นปัญหา
จากประสบการณ์การท างาน 

1)  อตัราความครอบคลุมการเยีย่มผูป่้วยท่ี
บา้น  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2)  อตัราผูป่้วยและญาติสามารถควบคุม
ภาวะโรคดูแลตนเองไดม้ากกวา่ร้อยละ  80      
3)  อตัราการ Re-admit ของผูป่้วยภายใน 
28 วนัท่ีไดรั้บการส่งต่อเยีย่มบา้น ≤  20  % 
4)  เกิดเครือข่ายการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้นทุก 
ต าบลในอ าเภอแก่งคอย ร้อยละ 100 

85.98 
 

80.37 
 

11.29 
 

100 

  

-   ป้องกนั/ลดการเกิด 
โรคไขเ้ลือดออก 
-  เกิดการท างาน 
ร่วมกนัในการดูแล 
สุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 ควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน 

- จดัประชุมผูน้ าชุมชน  วางแผนการ 
ด าเนินงานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
- ส ารวจแหล่งเพาะพนัธ์/ก าจดัลูกน ้า 
-  อบรมอาสาสมคัรและนกัเรียนเป็น
แกน น าหมู่บา้นในการควบคุมโรค 
-  จดัประกวดบา้นตวัอยา่งปลอดลูกน ้า 
-  ประสาน/สรุปการท างานรวมกนั
ระหวา่ง หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย 

1)  มี  อสม. เช่ียวชาญควบคุมโรค 
ไขเ้ลือดออกทุกหมู่บา้น 100 % 
2)  ไม่พบจ านวนหลงัคาเรือนท่ีพบลูกน ้า 
3)  ไม่พบจ านวนภาชนะท่ีพบลูกน ้าใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และศูนยเ์ด็กเล็ก 

100 
 

0 
0 

  



12 
 

 

 

วตัถุประสงค์ /กลยุทธ์ การพฒันาคุณภาพ/
แนวคิด 

วธีิการด าเนินการ 
 

เคร่ืองช้ีวดั ระดับทีป่ฏิบัติได้ (2560) 

  ตค.-เมย พค.-กย. หมายเหตุ 

ประชาชนกลุ่มเส่ียงมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ตนเองไดดี้  ไม่ป่วย
เป็นโรค 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลดความเส่ียงการเกิด
โรคความดนัโลหิตสูง 
และเบาหวาน 

-ใหค้วามรู้/ความตะหนกัแก่กลุ่มเส่ียง
และญาติ 
-ติดตามเยีย่มและตรวจสุขภาพอยา่ง
สม ่าเสมอ 
- จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีกลุ่ม
เส่ียง ญาติและชุมชนมีส่วนร่วม 

- ประชาชนกลุ่มเส่ียงป่วยเป็นโรคความดนั
โลหิตสูง ไม่เกินร้อยละ 10 
- ประชาชนกลุ่มเส่ียงป่วยเป็น
โรคเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 5 

 

8.82 
 

1.58 

  

เพื่อสร้างระบบการ
ดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ
พึ่งพิงโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 

พฒันาคุณภาพการดูแล
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลเมืองแก่งคอย 
 

 

- มีผูจ้ดัการการดูแลผูสู้งอาย ุ(Care 
manager) ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ(Care giver) 
- มีระบบการดูแลผูสู้งอาย ุกลุ่มติดบา้น 
ติดเตียงโดยทอ้งถ่ิน ชุมชน มีส่วนร่วม
และมีแผนดูแลเป็นรายบุคคล 

ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึน มากกวา่ร้อยละ 80 

82.04   

เพื่อใหป้ระชาชน
ห่างไกลและปลอดภยั
จากยาเสพติด 

การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
 
 

 

- ส่งเสริม/สนบัสนุนใหมี้กิจกรรม
หลีกเล่ียงสารเสพติด เช่นกิจกรรม 
ชมรม To be No 1 

- ตรวจคน้หาผูเ้สพยาเสพติด 
- จดักิจกรรมค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

- ชมรมมีกิจกรรมต่อเน่ือง 100%   100   
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5.  แผนพฒันาต่อเน่ือง 
                            -  สร้างอาสาสมคัรดุแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชน 
                            - โครงการบา้นน่าอยูแ่กไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเกิดโรค 

                                 -  พฒันาคุณภาพการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองแก่งคอย 
                                 -  พฒันาคุณภาพการบริการเจา้หนา้ท่ีดา้นจริยธรรม 
 

***********************************************
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