DISTRICT HEALTH SYSTEM (DHS)
เครือข่ ายสุ ขภาพอําเภอแก่ งคอย จังหวัดสระบุรี
ข้ อมูลทั.วไป : กลยุทธ์
การปกครอง มีพืนทีแบ่งออกเป็ น 14 ตําบล แบ่งการปกครองออกเป็ น องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล 12 ตําบล 107 หมู่บา้ น และเทศบาลตําบล 2 แห่ ง 48 ชุ มชน มีจาํ นวนหลังคาเรื อนจากการสํารวจ
ทังสิ น 35,397 หลัง โดยตําบลทีมีหลังคาเรื อนสู งสุ ด 3 ลําดับแรกคือ ตําบลทับกวาง ตําบลแก่งคอยและ
ตําบลตาลเดี ยว ตามลําดับ โครงสร้ างประชากร ประชากรทังหมดของอําเภอมี ท งสิ
ั น 95,388 คน
แบ่งเป็ นชาย 47,209 คน หญิง 48,179 คน คิดเป็ นสัดส่ วน ชาย/หญิง 1 : 1.01 ตําบลทีมีประชากรสู ง
3 ลําดับแรก คือตําบลทับกวาง ตําบลแก่งคอย และตําบลตาลเดียว ตามลําดับ เมือแบ่งประชากรตามกลุ่ม
อายุพบว่าสัดส่ วนผูส้ ู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึนไป) มีถึงร้อยละ 11.41 ของประชากรทังหมด เป็ นกลุ่มอายุทีมี
สัดส่ วนมากทีสุ ด รองลงไปคือประชากรกลุ่มอายุ 40 – 44 ปี และกลุ่มอายุ 45 – 49 ปี ตามลําดับ ซึ งจะ
เห็นว่าส่ วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ข้ อมูลสถานะสุ ขภาพ มีอตั ราเพิม ร้อยละ -0.17, -0.19, -0.32,
-0.29 และ -0.2 ในปี 2550, ปี 2551, ปี 2552, ปี 2553 และ ปี 2554 ตามลําดับ ในปี 2555 พบว่าสาเหตุ
การป่ วยของผูป้ ่ วยสู งสุ ดได้แก่ โรคระบบหายใจ จํานวน 56,648 ราย อัตราป่ วย 597.29 ต่อพันประชากร
รองลงมาได้แก่โรคระบบกล้ามเนื อ จํานวน 43,722 ราย อัตราป่ วย 461.00 ต่อพันประชากร โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด จํานวน 43,541 ราย อัตราป่ วย 459.09 ต่อพันประชากร โรคเกียวกับต่อมไร้ท่อฯ จํานวน
36,247 ราย อัตราป่ วย 382.19 ต่อพันประชากร และโรคระบบย่อยอาหาร จํานวน 31,655 ราย อัตราป่ วย
333.77 ต่อพันประชากร และเมือพิจารณาตังแต่ปี 2550 เป็ นต้นมา พบว่า ทัง 5 สาเหตุมีทิศทางและ
แนวโน้มที สู งขึ นในทุ กปี สาเหตุการป่ วยของผูป้ ่ วยในพบว่า กลุ่ มโรคที เข้ารั บการรักษาสู งสุ ดได้แก่
กลุ่มโรค Other endocrine, nutrition and metabolic diseases จํานวน 2,062 ราย รองลงมาได้แก่กลุ่มโรค
Hypertensive diseases จํานวน 878 ราย กลุ่มโรค Other intestinal infection diseases จํานวน 624 ราย
กลุ่มโรค Diabetes mellitus จํานวน 514 ราย และกลุ่มโรค Other diseases of the digestive system
จํานวน 483 ราย โรคทีต้องเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาที พบมากทีสุ ดได้แก่ โรคอุ จาระร่ วง อัตราป่ วย
1,748.19 ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่ วย 145.51 ต่อแสนประชากร โรค
ตาแดง อัตราป่ วย 95.95 ต่อแสนประชากร โรคปอดบวม อัตราป่ วย 93.34 ต่อแสนประชากร และโรคมือ
เท้า ปาก อัตราป่ วย 83.30 ต่อแสนประชากร

ข้ อมูลทั.วไป : ODOP
ความเป็ นมา เนืองจากอําเภอแก่งคอย เป็ นศูนย์รวมการคมนาคมทีสําคัญ ซึ งเป็ นเส้นทางหลัก
ที ต้องผ่านไปทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รวมทังเป็ นแหล่ งอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึ ง ได้รับ
ผลกระทบด้านปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร หรื อแม้แต่ภาวะโรคเรื อรังจากการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองตามมา
เป็ นระลอก ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาความพิการจากอุบตั ิเหตุการจราจร อุบตั ิเหตุจากการทํางาน และความ
พิการจากโรคเรื อรังต่างๆ เพิมขึนจากกลุ่มคนพิการเดิมทีมีสาเหตุความพิการแต่กาํ เนิดอยูแ่ ล้ว อําเภอแก่ง
คอย ได้มีการดําเนิ นการด้านการดูแลผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ทังในสถานบริ การและในชุ มชนมาอย่าง
ต่ อ เนื อง จากผลการดํา เนิ นงานที ผ่า นมาพบว่า เมื อผูป้ ่ วย ผูพ้ ิ ก าร ได้รั บ บริ ก ารทางการแพทย์จ าก
โรงพยาบาลแล้ว บางรายเมือต้องกลับไปอยูบ่ า้ น ก็ขาดผูด้ ูแล อยูใ่ นสิ งแวดล้อมทีไม่เอือต่อสุ ขภาพ ขาด
กําลังใจ บางรายต้องกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลนานโดยไม่จาํ เป็ น เสี ยชี วิตก่อนวัยอันควร ญาติ
ท้อแท้ขาดรายได้ ข้ อมูล สถานการณ์ ปัญหา มีคนพิการในเขตอําเภอแก่งคอย ดังนี จํานวนคนพิการรวม
1,684 คน แบ่งตามประเภทความพิการได้ดงั นี พิการทางกาย 62% พิการด้านการเรี ยนรู ้ 10% พิการด้าน
การได้ยิน 10% พิการสติปัญญา 7% พิการด้านการมองเห็น 7% พิการด้านจิตใจ 4% ข้อมูลประชากร
ผูส้ ู งอายุ 6,954 คน คิดเป็ น ร้อยละ 7.23 ของประชากรทังหมด ประมาณร้อยละ 5 ของผูส้ ู งอายุมีภาวะ
พึงพิงในการทํากิจวัตรประจําวัน และร้อยละ 15 มีภาวะพึงพิงด้านการทํางานบ้าน ขณะเดียวกันร้อยละ
0.8 และ 0.2 ของผูส้ ู งอายุตอ้ งใช้รถเข็นและนอนติดเตียงตามลําดับ และร้อยละ 6 ขาดผูด้ ูแล จํานวนผู ้
ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว มีจาํ นวนทังหมด 993 คน แบ่งเป็ นผูพ้ ิการ 772 คน ผูส้ ู งอายุ, Chronic
disease, ผูด้ อ้ ยโอกาส รวม 221 คน จะเห็นได้วา่ มีผทู ้ ีสมควรได้รับการดูแล มีอยูจ่ าํ นวนมาก แม้วา่ ทาง
โรงพยาบาลจะมีการจัดบริ การทีช่วยเหลือบุคคลเหล่านี เช่ นการจัดให้บริ การผูป้ ่ วย ผูส้ ู งอายุในคลิ นิก
จัดคลินิกผูป้ ่ วยเรื อรัง บริ การคลินิกกายภาพบําบัด หรื อการออกให้บริ การเยียมบ้านเชิ งรุ กเป็ นประจํา แต่
ยังไม่สามารถทีจะทําให้เกิดการบริ การทีทัวถึงครบถ้วนได้ ดังนันจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบและบูรณาการทังด้านการดูแลระยะยาว (Long Term Care: LTC) โดยภาคีเครื อข่ายเข้ามามี
ส่ วนร่ วม และร่ วมกันดูแล หารู ปแบบทีเหมาะสม การพัฒนางานปฐมภูมิในพืนทีอําเภอแก่งคอย ตาม
หลักการจัดการเรี ยนโดยใช้บริ บทเป็ นฐาน (Context-Based Learning: CBL) การพัฒนาระบบการ
ให้บริ การนัน การเยียมบ้านเป็ นระบบทีต้องพัฒนาอย่างต่อเนื อง โดยภาคีเครื อข่ายเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การดูแล เนื องจากปั ญหาจะมีขนาดใหญ่ขึนเรื อยๆ ในอนาคต ร่ วมกันดูแลหารู ปแบบทีเหมาะสม จาก
ปั ญหาดัง กล่ า วเครื อข่า ยบริ การสุ ข ภาพอํา เภอแก่ งคอย จึ ง ได้ประสานงานกับหน่ วยงานที เกี ยวข้อง
ร่ วมกันวางแผนการดํา เนิ นงาน เพื อให้เกิ ดการพัฒนารู ปแบบระบบบริ ก ารฟื นฟู สมรรถภาพ ผูป้ ่ วย
ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ ทีจําเป็ นต้องได้รับการดูแลฟื นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างเหมาะสม อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีเอือต่อสุ ขภาพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุ ขและเอืออาทร อันจะนําไปสู่ การพัฒนาที
ยังยืนต่อไป ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบการดูแลผูพ้ ิการผูป้ ่ วย และผูด้ อ้ ยโอกาส แบบบูรณาการ”

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบสุ ขภาพอําเภอ District Health System (DHS) และการเปรียบเทียบ
การดําเนินงาน ODOP (One District One Project) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
การทํางานเป็ นทีมของเครือข่ ายสุ ขภาพอําเภอ :
กลยุทธ์ : มี ก ารจัดตังเป็ นคณะกรรมการที เรี ยกว่า “คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุ ขระดับอําเภอ (คปสอ.)” ตามที ทางการกําหนด มี ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเป็ นประธาน
สาธารณสุ ขอําเภอเป็ นรองประธานโดยมีตวั แทนจากโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และ
ตัวแทนหน่วยบริ การปฐมภูมิร่วมเป็ นคณะกรรมการ ยังไม่มีส่วนอืนร่ วมเป็ นคณะกรรมการ การบริ หาร
จัดการทีมุ่งเน้นการทํางานร่ วมกัน วางกรอบแนวคิดและการดําเนิ นงาน และเป้ าหมายการพัฒนาบริ การ
สุ ข ภาพที เหมาะสม วางแผนและกํา หนดทิ ศ ทางนโยบายในการจัดบริ การสุ ข ภาพและแก้ไ ขปั ญหา
สุ ขภาพอย่างมี ส่วนร่ วมทุ กภาคส่ วน บริ หารจัดการให้มีการจัดเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพเป็ นไปตาม
ทิศทางนโยบายทีกําหนด จัดหาและร่ วมสนับสนุ นงบประมาณ โดยมีบริ หารจัดการงบประมาณแบบ
เครื อข่าย
ODOP : มีการจัดตังคณะทํางานระดับอําเภอ เพือวางแผนการปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ น
ทีม ซึ งประกอบเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ผูน้ าํ ท้องถิน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ เช่น
การสํารวจข้อมูลทําทะเบียนความต้องการความช่ วยเหลื อ และให้การช่ วยเหลื อตามความเหมาะสม,
การบริ ก ารด้า นสุ ข ภาพในสถานบริ ก ารและในชุ ม ชน, การดู แลให้ ค วามช่ วยเหลื อด้า นสั ง คมและ
สภาพแวดล้อมโดยชุ มชน นอกจากการจัดตังคณะทํางานระดับอําเภออย่างเป็ นทางการแล้ว ยังมีการ
ทํางานผ่า นรู ปแบบอื นๆ เช่ นการนําเสนอผลงาน แนวคิ ด ผ่านการประชุ มหัวหน้าส่ วนราชการ การ
ประชุ ม ผูน้ ําชุ ม ชน และอื นๆ เพือให้ชุ มชนได้รับ รู ้ ค วามก้า วหน้า และมี โอกาสเสนอแนวคิ ดในการ
ดําเนินงานด้วย

การจัดการทรัพยากรภายในเครือข่ าย :
กลยุทธ์ : การจัดการทรัพยากรบุคคล / การใช้ ทรัพยากรบุคคลรวมกัน เครื อข่ายสุ ขภาพ
อําเภอแก่งคอยมีการบริ หารจัดการบุคลากรในหลายส่ วน เช่น แพทย์ กําหนดให้มีแพทย์รับผิดชอบทุก
รพ.สต. ทันตบุคลากร อําเภอแก่งคอย มีทนั ตบุคลากรใน รพ.สต. 6 แห่ ง (ชะอม, สองคอน, หิ นซ้อน,
ทับกวาง, ตาลเดียว, ห้วยแห้ง) ขาด 13 แห่ง เพือให้ประชาชนได้รับบริ การสุ ขภาพทาง ช่องปากครบทุก
พืนที จึงวางแผนร่ วมกันระดับอําเภอโดยแบ่งพืนทีรับผิดชอบเป็ นโซนให้ รพ.สต.ทัง 6 แห่ งรับผิดชอบ
ส่ วน รพ.แก่งคอย รับผิดชอบ 2 รพ.สต คือ บ้านป่ าและท่าคล้อ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ มีพยาบาลวิชาชี พ
ครบทุก รพ.สต. ทีมงานควบคุมโรค มีทีมควบคุมโรค SRRT ระดับอําเภอทีเข้มแข็ง ในการควบคุมโรค

ป้ องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้องถิน เช่น DHF, TB, DM, HT เป็ นต้น ทีมงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มีการตรวจร้านขายยา สถานพยาบาล โรงผลิตนํา GMP และโรงอาหารตามโรงงานต่างๆ นอกจากนัน
ยังมีการจ้างนักวิชาการสาธารณสุ ข, ลูกจ้าง ให้ รพ.สต. ทีขาดเจ้าหน้าที ส่ วนการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง จะ
มีการดูแลโดยสหสาขาวิชาชี พ ประกอบด้วย จนท.จากรพ.แก่งคอย แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพ
พยาบาล โภชนกร เพือให้การดูแลได้ตามมาตรฐานวิชาชี พ การจัดการด้ านการเงิน การบริ หารการเงิน
มีการดําเนิ นงานในรู ปของ CUP มีคณะกรรมการในการดําเนิ นงาน มีการจัดสรรงบประมาณโดยผ่าน
คณะกรรมการบริ หารจัดการ CUP โดยมี จนท.การเงินตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบการเงิน การ
สนับสนุ นวัสดุ ครุ ภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ในด้านเวชภัณฑ์ ยาและวัคซี น มี การจัดทําแผนจัดซื อโดย
คณะกรรมการ CUP ด้านเครื องมือมีคณะกรรมการเครื องมือเป็ นผูร้ ับผิดชอบ เช่น เครื องเจาะ DTX การ
เบิกจ่ายยา เบิกทาง online มาที รพ.แก่งคอย และโรงพยาบาลจัดส่ งยาและวัคซี นให้ รพ.สต.ทุกแห่ ง ใน
วันจันทร์ ที 2 และ ที 3 ของเดือน ด้านการกําจัดขยะติดเชื อ โรงพยาบาลจัดรถไปรับขยะติดเชื อมาเผาที
เตาเผาขยะติดเชื อทีโรงพยาบาลทุกสัปดาห์ นอกจากนันยังมีการวางระบบ IC มีพยาบาล ICN ของ
โรงพยาบาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลเรื อง ระบบการป้ องกันการติดเชื อ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เรื อง Set
ต่างๆ โรงพยาบาลเป็ น Supply Center ให้ รพ.สต.นํา Set มาแลกตามรอบทีกําหนด กรณี ฉุกเฉิ น ไม่
เพียงพอ รพ.สต. สามารถทําเองได้
ODOP : ด้ านการจัดการทรั พยากรบุคคล / การใช้ ทรั พยากรบุคคลรวมกัน จากการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีจะพบว่าไม่เพียงแต่มีงานเชิงรับในสถานบริ การเท่านัน ยังต้องปฏิบตั ิงานเชิ งรุ ก
ด้วย และเพือให้เกิดการปฏิ บตั ิงานทีมีคุณภาพจึงได้มีการบริ หารจัดสรรบุคลากร ในการดูแลผูป้ ่ วยให้
ทัวถึง ครอบคลุมทังอําเภอ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากร จัดส่ งเจ้าหน้าทีอบรม เช่น พยาบาลจิต
เวช พยาบาลเวชปฏิ บตั ิฯ การจัดอบรมเจ้าหน้าทีใน รพ.สต. พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วย
โรคเรื อรัง และ อบรมพัฒนาอาสาสมัครให้ เป็ นอาสาสมัครดูแลผูป้ ่ วย (care giver ) ชื อทีม “โอบอุม้ ”
ด้ านงบประมาณ และยานพาหนะ ในการออกเยียมบ้านแต่ละครั งนอกจากคณะทํางานแล้ว ยังต้อง
อาศัยยานพาหนะช่วยในการเดินทาง ซึ ง ในการใช้รถของโรงพยาบาลออกปฏิบตั ิตามแต่ละ รพ.สต. ยัง
ไม่เพียงพอต่อจํานวนและเวลาที ออกปฏิ บตั ิงาน จึงได้รับการสนับสนุ นจากภาคีเครื อข่ายแต่ละตําบล
เช่น เทศบาลเมืองแก่งคอย , อบต.ท่าคล้อ ,อบต.บ้านป่ า ในการจัดสรรรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถและ
นํามันเชื อเพลิง เข้ามาร่ วมออกปฏิบตั ิงานเยียมบ้านทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสฯ ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ มีการ
จัดคลังเก็บเครื องมือกายอุปกรณ์สําหรับฟื นฟูสภาพผูป้ ่ วย เช่ น รถเข็น ไม้คายั
ํ น ทีนอนลม เตียงนอน
ผูป้ ่ วย และอืนๆ ไว้เป็ นศูนย์กลางของ CUP แก่งคอย เพืออํานวยความสะดวก และบริ การผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการ
ในแต่ละ รพ.สต. ด้ านความรู้ ทางวิชาการ มีการจัดอบรมให้ความรู ้แก่อาสาสมัครทีจะออกดูแลผูป้ ่ วย ผู ้
พิ ก าร ผูด้ ้อ ยโอกาส ในชุ ม ชน ของแต่ ล ะตํา บลในภาพรวมของอํา เภอแก่ ง คอย โดยมี Cup เป็ น
ผูด้ าํ เนินการจัดอบรม และสนับสนุนอุปกรณ์ทีใช้สาํ หรับดูแลผูป้ ่ วยแก่อาสาสมัคร

การบริการทีจ. ําเป็ นตามบริบทของพืนM ที. :
กลยุทธ์ : มีการพิจารณาดําเนิ นการให้บริ การตามสภาพปั ญหาทีเกิ ดขึนในพืนที เช่ น
การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื อรั ง (เบาหวาน / ความดันโลหิ ตสู ง) การดูแลผูส้ ู งอายุการดูแลผูป้ ่ วยที บ้าน การ
ป้ องกันและควบคุ ม โรคที สํา คัญในพื นที (ไข้เลื อดออก) เป็ นต้น โดยแต่ ล ะกิ จกรรมมี ก ลวิธี ก าร
ดําเนินงาน การติดตามประเมินผลทีเป็ นรู ปธรรมชัดเจน
ODOP : ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารและการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชน การบริ ก ารในสถาน
บริ การ มี ช่องทางด่วนสําหรับการรั บบริ การในโรงพยาบาล และ รพ.สต., ปรับสภาพแวดล้อมสถาน
บริ การให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการ เช่น ทางลาด ห้องนํา ทีจอดรถ ฯ การบริ การในชุ มชน มีการจัด
ทีมงานสุ ขภาพ โดยสหสาขาวิชาชี พ เยียมบ้าน ดูแล ฟื นฟูสภาพ และส่ งเสริ มป้ องกัน เพือให้ผูพ้ ิการ
ผูป้ ่ วยและผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการดูแลต่อเนื องและทัวถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดิ นทางมาโรงพยาบาล,
พยาบาลเยียมบ้าน และนักกายภาพบําบัด เยียมบ้านทุกวัน, ทีมสหสาขาวิชาชี พ ปฏิ บตั ิ งานเยียมบ้าน
ประจําทุกสัปดาห์, เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขประจํา รพ.สต. รับผิดชอบดูแลและออกปฏิบตั ิงานเยียมบ้าน
ผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสในพืนที และเป็ นพีเลี ยงแก่อาสาสมัคร, อาสาสมัครผูด้ ูแลผูป้ ่ วย Care
giver ออกเยียมบ้านดูแลผูป้ ่ วยในชุ มชนตามความเหมาะสม นอกจากนันแล้วการดูแลรักษาตามสภาพ
การเจ็บป่ วย มีการติดตามเยียมแนะนําให้ความรู ้ การปฏิบตั ิตน ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค มีการ
ฟื นฟูสภาพป้ องกันข้อยึดติด และการเกิดแผลกดทับ การแนะนําด้านการรักษาทีเหมาะสม ตามคุณภาพ
การดูแลรักษา ทังนีโดยมีทีมอาสาสมัครในพืนทีเป็ นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือและดูแลอย่างต่อเนื อง
ในด้านการมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายและชุ มชน การช่วยเหลือทางสังคม ดําเนิ นการโดยผ่านกระบวนการ
เยียมบ้านร่ วมกันของ จนท. สาธารณสุ ขและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ทําให้ได้เห็นและเข้าใจปั ญหา
ของผูป้ ่ วยร่ วมกัน การให้ผพู ้ ิการมีสิทธิy เข้าถึงการบริ การ และสวัสดิการของรัฐ โดยผูป้ ่ วยหรื อผูพ้ ิการที
ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลเพือรับรองความพิการได้ ทีมสุ ขภาพจะเดินทางไปออกรับรองความ
พิการให้ถึงบ้าน และดําเนิ นการส่ งหลักฐานการขึนทะเบียนไปยังสํานักงานพัฒนาสังคม และส่ งต่อให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินดูแลเรื องการรับเงินสวัสดิการ ไม่ตอ้ งให้ผปู ้ ่ วย ญาติ และเจ้าหน้าที รพ.สต.
เสี ยเวลาในการดําเนิ นการ(ยกเว้นกรณี ทีผูป้ ่ วยและญาติตอ้ งการดําเนิ นการเอง) ส่ งผลให้ผรู ้ ับบริ การพึง
พอใจ รวมทังการดูแลด้านความเป็ นอยู่ การซ่อมแซมทีพักอาศัย การสนับสนุ นรถรับ-ส่ งผูป้ ่ วยทีต้องไป
โรงพยาบาล การช่ วยเหลื อทางด้านอาชี พ มีการประสานงานกับภาคเอกชนในการส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วย
และผูพ้ ิการสามารถประกอบอาชี พในการหาเลียง และพึงพาตนเองได้ เช่ น ผูร้ ่ วมบริ จาควัสดุ-อุปกรณ์
ในการประกอบอาชี พค้าขาย และจัดตังกลุ่มผลิตพรมเช็ดส่ งขายกับหน่วยงานเอกชน การรับผูพ้ ิการเข้า
ทํา งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมใกล้บ ้า น ความร่ ว มมื อ อื นๆ เช่ น โรงแรมศุ ภ าลัย ป่ าสั ก รี ส อร์ ท
อนุ เคราะห์ สระว่ายนําสําหรั บการฟื นฟูด้วยการทํา ธาราบําบัดเพือการบําบัดรั กษา, การสนับสนุ น

เครื องช่ วย/กายอุปกรณ์ จาก สถานสงเคราะห์คนพิการทับกวาง, อุปกรณ์ กายบริ หารเพือฟื นฟูร่างกาย
แบบทําเอง โดยญาติ/ชุมชนมีส่วนร่ วม

เชิดชู ปฐมภูมิ :
กลยุทธ์ : เครื อข่ายสุ ขภาพอําเภอแก่งคอยกําหนดให้ทุกสถานบริ การจัดบริ การทีมีความ
ครอบคลุ ม การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพการป้ องกันโรค การรั ก ษาพยาบาล และการฟื นฟู ส ภาพ โดยมี ก าร
สนับสนุ นด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุ งโครงสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ให้เหมาะสมเพียงพอ มี
ศัก ยภาพการให้บ ริ การ และโรงพยาบาลเป็ นพี เลี ยงหน่ วยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นเครื อข่ า ยในด้า นต่ า งๆ
สนับสนุ นให้มีระบบ IT ทีดีทีใช้สือสารและส่ งต่อข้อมูลผูร้ ับบริ การระหว่างหน่วยบริ การปฐมภูมิกบั
โรงพยาบาล เพือให้การให้บริ การและการส่ งต่อเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ สนับสนุ น
ให้มีการจัดตังคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ ทีมีส่วนร่ วมจากหน่ วยบริ การปฐมภูมิใน
เครื อข่าย อปท.และชุมชน เพือให้มีบทบาททีเป็ นอิสระในการพัฒนางานบริ การปฐมภูมิโดยตรง ในด้าน
การประเมิ นผล มี การประเมิ นในรู ปแบบคณะกรรมการร่ วมคื อมี จนท.จาก รพ./สสอ.และประธาน
เครื อข่าย ดําเนิ นการปี ละ 2 ครัง ในการประเมินจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรกให้ทางคณะกรรมการฯ
ชี แจงกระบวนการทํางานตามตัวชี วัดต่างๆในช่ วงต้นปี งบประมาณ ส่ วนที สองจะแบ่งคณะกรรมการ
ส่ วนหนึ งเรี ยกว่าที มนิ เทศงานลงไปติ ดตามรายละเอี ย ด/สอบถามถึ งปั ญหาอุ ปสรรค แนะนําวิธีการ
ดําเนิ นงานให้ได้ตามตัวชี วัด (ไม่มีการประเมิน) ส่ วนสุ ดท้ายคณะกรรมการส่ วนทีเหลื อจะดําเนิ นการ
ประเมินตามตัวชีวัดทีได้ชีแจงไว้ตงแต่
ั ตน้ ปี งบประมาณ
ODOP : การดูแลผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาส เป็ นการสร้ างโอกาสที ทําให้เกิ ด
การทํางานเป็ นทีม มีเครื อข่ายในการร่ วมดูแลช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในทีมสุ ขภาพ เมือเกิดปั ญหาได้มีการแลกเปลียนประสบการณ์ จัดเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ พูดคุยกันในการประชุม ร่ วมหาแนวทางการแก้ปัญหาเป็ นระบบ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน และผลสําเร็ จจากการได้ดูแลในชุ มชน สามารถทําให้เกิดความภาคภูมิใจ มีกาํ ลังใจในการ
ทํางาน และเกิดความคิดต่อยอดในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานต่อไป
ปัจจัยทีม. ีผลต่ อการทํางาน : ความเป็ นเอกภาพของ ทีมสุ ขภาพอําเภอแก่งคอย มี
การจัดระบบวางแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกัน และติดตามผลดําเนิ นงานสมําเสมอ, โรงพยาบาลมีนโยบายที
จะร่ วมดูแลสุ ขภาพของประชาชนอย่างแท้จริ งโดยมีการจัดตังหน่ วยงานชุ มชนขึน โดยมีเจ้าหน้าทีใน
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสุ ขภาพภาคประชาชนโดยตรง, ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุ มชน เดิ มปฏิบตั ิร่วมกับชุ มชนทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสฯ ได้มีการปรับแผนเป็ นออกปฏิ บตั ิงานใน
ชุ ม ชนทุ กวันราชการ และนอกเวลาราชการในบางโอกาส, การมี เครื อข่ ายที เข้ม แข็ง มี ตวั แทนภาค
ประชาชนเข้าร่ วมคิดร่ วมทํา โดยแต่งตังให้เป็ นที ปรึ กษา หรื อคณะกรรมการมีบทบาทร่ วมกันในการ

ดําเนิ นการ, ยอมรับความต้องการของชุ มชน ก่อนดําเนิ นการได้มีลงพืนทีสํารวจและทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ มีการประชุ มและจัดทําแผนร่ วมกันกับองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน รวมทังผูน้ าํ ชุ มชน เพือรับฟั งความคิดเห็นและความต้องการของชุ มชนอย่างน้อย
เดื อ นละ 1 ครั ง ในวาระกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพ, ยกย่อ งและให้เกี ย รติ ต่อ ชุ ม ชน นํา ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ งานที ร่ วมกันทํา กับชุ มชน เสนอให้ประชาชนและชุ มชนอื นๆ รั บ ทราบผลงานเป็ นการเชิ ดชู
ผลงานของชุ มชน ทุกเดื อนในการประชุ มประจําเดือนของกํานัน-ผูใ้ หญ่บา้ น ระดับอําเภอ เพือเป็ นการ
เรี ยนรู ้ระหว่างชุ มชนร่ วมกัน, การได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากองค์กรภาคเอกชน บริ ษทั โอสถสภา
จํากัด ทีสนับสนุนทังงบประมาณดําเนินงาน และจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่ายต่างจังหวัด
ปั ญหาและอุปสรรค : ชุ มชนบางแห่ งมี ความขัดแย้งกันโดยเฉพาะปั ญหาทาง
การเมือง, ความต้องการของประชาชนในพืนที ทีนอกเหนื อจากความต้องการด้านสุ ขภาพ ส่ วนมากมา
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคม
บทเรี ยนที. ไ ด้ รับ : การทํา งานกับ ชุ ม ชนต้องได้รับ ความร่ วมมื อทังภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชน โดยทีทุกส่ วนมองเห็นปั ญหาร่ วมกัน และร่ วมกันดําเนิ นการแก้ไข มีมุมมอง
ทีจะร่ วมกันในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน ซึ งการทํางานทีผ่านมา พบว่าทีมงานมีความมุ่งหวังให้
ประชาชนในพื นที มี คุ ณ ภาพชี วิตที ดี ขึ น โดยการทํา งานด้วยใจที ไม่ หวัง ผลตอบแทน ก่ อให้เกิ ด
ภาคภูมิใจในผลการปฏิบตั ิงาน และทํางานอย่างมีความสุ ข แม้ในบางครังจะมีอุปสรรค ทีมงานจะมีการ
เสริ มสร้างกําลังใจ ด้วยการแลกเปลี ยนประสบการณ์ ทาํ งานในพืนที ทําให้เกิดการกระตุน้ และเติมเต็ม
ให้แก่กนั

