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Service Profile
บริการส่ งเสริมสุ ขภาพ
บริบท (Contex)
ความมุ่งหมาย (Purpose) : เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมัน่ ให้บริ การส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และฟื้ นฟูสภาพ แบบองค์รวม แก่ผรู ้ ับบริ การทั้งภายใน และภายนอก อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ประสานงาน
เครื อข่าย เสริ มพลังชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผูร้ ับบริ การ
ขอบเขตบริการ (Scope of Service) : ให้บริ การทางด้านส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และฟื้ นฟูสภาพ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ดังนี้
1. คลินิกฝากครรภ์ (ANC)
2.
1.1 การให้บริ การฝากครรภ์คุณภาพ
1.2 พ่อแม่คุณภาพ (โรงเรี ยนพ่อ แม่)
1.3 การคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ เช่น DM, Down’s syndrome, Thalassemia, VDRL, HIV
1.4 การให้บริ การตามมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก
1.5 การดูแลกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่มคี วามเสี่ยงสูง
1.6 การให้คาปรึ กษา /ให้สุขศึกษารายบุคคล/รายกลุ่มในหญิงมีครรภ์
1.7 งานโครงการ HIV ในหญิงมีครรภ์
2. คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)
2.1 การให้บริ การคลินิกเด็กดีคุณภาพ
2.2 พ่อแม่คุณภาพ (โรงเรี ยนพ่อ แม่)
2.3 การตรวจและคัดกรองพัฒนาการเด็กตามวัย
2.4 การส่งเสริ มและกระตุน้ เด็กที่มีพฒั นาล่าช้า
2.5 การประเมินภาวะโภชนาการเด็กตามวัย
2.6 การให้คาปรึ กษาในการส่งเสริ มสุขภาพและเลี้ยงดูเด็ก
2.7 การให้บริ การสร้างเสริ มภูมคิ ุม้ กันโรคตามวัย (EPI)
3. คลินิกวางแผนครอบครัวและตรวจหลังคลอด (FP)
3.1 การให้คาปรึ กษาและให้บริ การวางแผนครอบครัว
3.2 การให้บริ การตรวจหลังคลอด
3.3 การให้บริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
3.4 การให้บริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งเต้านม
3.5 การให้คาปรึ กษาหญิงวัยทอง
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4. งานอนามัยเด็กวัยเรี ยน
4.1 การให้บริ การตามมาตรฐานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
4.2 การให้บริ การตรวจ รักษา ดูแล และส่งเสริ มสุขภาพเด็กนักเรี ยน
4.3 การให้บริ การสร้างเสริ มภูมคิ ุม้ กันโรคในเด็กนักเรี ยน
4.4 ร่ วมจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กนักเรี ยนในกลุ่มเริ่ มอ้วนและอ้วน
5. งานสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชนตาบลวรนคร (จานวน 8 หมู่บา้ น)
5.1 ให้บริ การและจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิน่
5.2 ให้บริ การตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
5.3 ร่ วมจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรค
และกลุ่มคนพิการ
5.4 งานสุขศึกษาในชุมชน
5.5 เสริ มพลังชุมชน ลดเสี่ยงลดโรค และหมู่บา้ นจัดการสุขภาพ
6.งานผูส้ ูงอายุ
6.1 งานคัดกรองสุขภาพผูส้ ูงอายุและคัดกรองตาต้อกระจก
6.2 การส่งสร้างสุขภาพผูส้ ูงอายุกลุ่ม1ติดสังคมและจัดกิจกรรมกลุ่มดูแลสุขภาพเพื่อนช่วยเพื่อน
6.3 งานดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว ติดบ้านติดเตียง (Long Term Care)
6.4 ตาบลผูส้ ูงอายุคุณภาพ
7. งานวัดส่งเสริ มสุขภาพ
7.1 ดาเนินงานสุขภาพตามมาตรฐานวัดส่งเสริ มสุขภาพ
8. งานเยีย่ มบ้าน
8.1 ให้บริ การเยีย่ มบ้านหญิงหลังคลอดและครอบครัว
8.2 ให้บริ การเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ผูพ้ กิ าร / ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ่ วยที่ได้รับการส่งต่อ
8.3 ให้บริ การเยีย่ มบ้านตามกลุ่มวัย
8.4 ร่ วมกิจกรรมเยีย่ มบ้านหมอครอบครัว
7. งานเสริ มพลังชุมชน (Empowerment)
7.1 การจัดกิจกรรมหมู่บา้ นจัดการสุขภาพ
7.2 การจัดกิจกรรมเสริ มสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
7.3 การจัดกิจกรรมตาบลพัฒนาการดีเริ่ มที่นมแม่
8. งานสุขภาพภาคประชาชน (สาธารณสุขมูลฐาน)
8.1 กองทุนสุขภาพระดับตาบล
8.2 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
8.3 ประเมินหมู่บา้ นจัดการสุขภาพ
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9. คลินิกบริ การผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงและผูป้ ่ วยเบาหวาน( หน่วยปฐมภูมิตาบลวรนคร )
9.1 การให้คาปรึ กษาการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
9.2 ให้บริ การจ่ายยาความดันโลหิตสูงและผูป้ ่ วยเบาหวาน ใน 4 หมู่บา้ น
9.3 การติดตามการรักษาโดยแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
10. งานพัฒนาหน่วยบริ การปฐมภูมิ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง เขต และจังหวัด และService Plan
11. การนิเทศงาน/ประเมินผลงาน เชื่อมประสานงาน กับหน่วยบริ การปฐมภูมิในเครื อข่าย (โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุขภาพตาบล)
12. งานข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของหน่วยงาน
12.1 ข้อมูลOP/PP 43 แฟ้ม
12.2 โปรแกรมข้อมูลต่างๆเช่น CSX 2010, PHIMS – Version 3.1, Hos-Xp
12.3 โปรแกรมการคัดกรองตาต้อกระจกในผูส้ ูงอายุ
13.งานพัฒนาบุคลากร การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และงานพัฒนาคุณภาพระบบบริ การ
ต่างๆ

ผู้รับผลงานและความต้องการที่สาคัญ :
ผู้รับผลงาน
1. ผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ
และญาติ

ความต้องการของผู้รับผลงาน/ ความต้องการในการประสานงานที่สาคัญ
 ได้รับการต้อนรับด้วยท่าทีเป็ นมิตร สุ ภาพ อ่อนโยน
 ได้รับบริ การที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ ว
 ได้รับความรู ้ ความเข้าใจ ในการตรวจและรับบริ การ
 จัดสิ่ งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย

2. รพสต. /รพ.ชุมชน
3. ประชาชนทัว่ ไป/ครู /
อบต.

5. อสม./ ผูน้ าชุมชน







ได้รับการประสานงาน การสื่อสารที่ชดั เจน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
ได้รับข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ได้รับบริ การที่ประทับใจ มีความพึงพอใจ สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
ได้รับการบริ การสร้างเสริ มสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยความปลอดภัยและ
ประทับใจ
 ได้รับการประสานงานที่ประทับใจ และมีความพึงพอใจ
 ได้รับความรู ้ และข้อมูลที่ถูกต้องในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 ได้รับความร่ วมมือในการดาเนินงานเป็ นภาคีเครื อข่าย
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ผู้รับผลงานภายใน

ความต้องการที่สาคัญ /
ความต้องการในการประสานงานที่สาคัญ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ
ใน รพ.

 ให้ความร่ วมมือในงานส่ วนรวม
 มีการประสานงานที่ดี ร่ วมทางานเป็ นทีมกับทุกหน่วยงาน
 ให้บริ การอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลงบันทึกข้อมูลทางเวชระเบียนที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ส่ งต่อผูร้ ับบริ การอย่างทันท่วงที และเหมาะสมกับเหตุการณ์

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues):
1. จัดบริ การที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. ประสานงานองค์กรและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เสริ มสร้างพลังชุมชนและสร้างการมีส่วนร่ วมด้านการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
5. ระบบเครื อข่ายปฐมภูมิมคี วามเข้มแข็ง
6. สร้างความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การ

ความท้ าทายและความเสี่ ยงที่สาคัญ
1.ความท้ าทายและความเสี่ยงในคลินิกบริการ
1.1 การบริ การฝากครรภ์คุณภาพ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ ยงสู งตามข้อกาหนด มี
จานวนมากขึ้น และมีการดูแลที่ซบั ซ้อน ตามมาตรฐาน ในปัจจุบนั นี้ มีแนวโน้มสู งขึ้น ส่ งผล
ให้การจัดบริ การต้องดู แลอย่างใกล้ชิด และได้รับการติดตาม ประเมิ นผลอย่างต่อเนื่ องจาก
แพทย์ และพยาบาลที่ดูแล
1.2 หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวขาดความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพของตนเองและทารกใน
ครรภ์ ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการที่ต่ากว่าเกณฑ์ ทาให้ทารกในครรภ์มีน้ าหนัก
น้อย ในปี 2558 ตาบลวรนคร พบถึงร้ อยละ 10.34 การเจริ ญเติ บโตไม่เหมาะสมกับอายุ
ครรภ์ ขาดความใส่ใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1.3 การให้บริ การในกลุ่ม หญิ ง ตั้ง ครรภ์ว ยั รุ่ น เป็ นการให้บริ การที่ แ ยกเฉพาะ เน้น การให้
คาปรึ กษาในการดูแลและการรู ้คุณค่าในตนเอง การเปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย การเข้าถึง
ของผูร้ ับบริ การ การวางแผนแก้ไขปั ญหาร่ วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การป้ องกัน
การตั้งครรภ์ช้ า ดังนั้นเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ย วข้องต้องมีความรู ้ ทัก ษะในการดู แลกลุ่มเป้ าหมาย
และควรมีแนวทางในการดูแลและป้ องกันการตั้งครรภ์ว ยั รุ่ น เป็ นแนวทางปฏิบัติเดี ยวกัน
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความตระหนัก ในการดูแลตนเองได้ดีข้ ึน รู ้ คุณค่าใน
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ตนเอง และสามารถจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม แนวทางในการแก้ไขได้
จัดทาแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นในเครื อบริ การสาธารณสุข
2.ความท้ าทายและความเสี่ยงงานบริการในชุมชน
2.1การถอดบทเรี ยน เพื่อจัดการความรู ้ สร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการสุขภาพแก่ประชาชน
มีความเสี่ยงต่อการได้รับความรู ้ และข้อมูลที่ไม่ชดั เจน ถูกต้อง เป็ นจริ ง
2.2การสนับสนุนภาคประชาชน ให้มีความสามารถในการพัฒนา และขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชิง
รุ กด้วยตนเอง มีความเสี่ยงต่อการได้รับประสานงานที่ไม่ถูกต้อง ได้รับข้อมูลที่ไม่ชดั เจนตรงกัน

ปริมาณงาน : (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 )
รายการ
1

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อน 12 สัปดาห์

จานวน
เป้าหมาย

ปี 2557

ปี 2558

2559

60%

88.64
อ.ปัว
69.34

83.33
อ.ปัว
71.12

84.00
อ.ปัว
72.70

64.29
อ.ปัว
71.71

100

100

100

100

0.00
0.00
0.00

0.24
0.00
0.00

0.56
100
0.00

97.02

98.99

0.77
100
0.00
97.88

100

0.00
0
0.00
94.23

100

100

100

100

100

17.39

4.30

อ.ปัว
13.38

อ.ปัว

10.22

20.44

20.97

0.00
อ.ปัว
9.48
13.50

11.11
อ.ปัว
13.68
16.07

9.97
อ.ปัว
7.94
14.61

2.94
อ.ปัว

10.34
อ.ปัว3.78

8.00
อ.ปัว

3.57
อ.ปัว

8.70
อ.ปัว

3

หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับตรวจเลือดคัด

100%

100

กรอง HIV, VDRL, HBsAg, CBC, OF,
DCIP, BL.gr
การติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์

1%

8
9

10
11

หญิงตั้งครรภ์ อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี อาเภอปัว
ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า2,500 กรัม/
ลดลงจากเดิม 0.5

10%
7%

81.25
อ.ปัว

68.00
อ.ปัว
68.75

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 60%
ตามเกณฑ์

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อHIVได้รับยาต้านไวรัส 100%
เด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี ติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลกู
1%
หญิงตั้งครรภ์อายุ 30 ปี ขึ้นไป/มีความเสี่ ยง
90%
ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริ มไอโอดีน
100%
ธาตุเหล็ก โฟเลต
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์(วรนคร/
10%
อ.ปัว)

64.29
อ.ปัว
69.81

2561(มิย.)

77.50
81.25
อ.ปัว
77.50

2

4
5
6
7

2560

82.35
อ.ปัว
71.98

82.76
อ.ปัว
64.63

6
5.21

ลาดับ
12

13
14

รายการ
เป้าหมาย ปี 2557 2558
71.12
61.18
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า 6 เดือนแรก
50%
อ.ปัว
อ.ปัว
กินนมแม่เฉลี่ย
เด็กแรกเกิด - 5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภท
ครบตามเกณฑ์
เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีภาวะโภชนาการ
ส่วนสูงดีและรู ปร่ างสมส่วน

70.35

100%

100

100

85%

86.05

87.32

78.92

97.78
อ.ปัว
94.55
0.00

92.10
อ.ปัว
89.45
0.00

0.29
(2 csea)

0.19
(1case)

0.00

0.00

100

100

100

100

89.57 84.62
80.93 32.39
(5ปี
อ.ปัว
สะสม) 20.99

82.92

90.97
50.47
อ.ปัว
53.09

90.47
58.05
อ.ปัว
63.88

90.52

94.74

96.29

90.52

94.74

97.37

100

100

100

99.53
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ทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน(ปริ มาณ
TSHผิดปกติมากกว่า 25 mU/L)
ทารกเกิดใหม่ป่วยเป็ นโรคThalassemia
ชนิดรุ นแรงลดลง

3%

0.00

20 %

ไม่พบ
อุบตั ิการ
ณ์

18

เด็กนักเรี ยนก่อนประถม/ประถมศึกษา
ได้รับการตรวจสุขภาพ

90%

19
20

หญิงวัยเจริ ญพันธ์รับการวางแผนครอบครัว
สตรี อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็ งปาก
มดลูก

90%

21

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจ
90%
98.74 90.02
คัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน
90%
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจ
98.74 90.02
คัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน
หมู่บา้ นมีการจัดการสุขภาพ/ตาบลพัฒนาการดี 100% 100
100
เริ่ มที่นมแม่
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาการ 6 ครั้ง/ปี / 10 ครั้ง 10 ครั้ง
คน
เรี ยนรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน

23
24

2561
63.64
อ.ปัว
73.78
100
47.67
อ.ปัว
51.17
93.02
อ.ปัว
94.45
0.00

85%

22

4.29

68.36
อ.ปัว
52.52
86.64
อ.ปัว
93.90
0.17

เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพฒั นาการสมวัย

20%

5.66

จานวน
2559
2560
66.67 63.07
อ.ปัว อ.ปัว
69.58 71.81
100
100

64.71

15

17

3.65

100

16.71/
(*49.38)
16.69
(*37.68)

10 ครั้ง 8ครั้ง

2 ครั้ง

7
25
26

อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในคลินิก 80%
อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในชุมชน 80%

85.54
92.05

86.57
92.53

90.82
88.00

82.04
89.30

87.37
94.00

ทรัพยากร (ผู้ปฏิบตั งิ าน เครื่ องมือ เทคโนโลยี)
ด้าน
ศักยภาพ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน 1.บุคลากรเป็ นพยาบาลวิชาชีพชานาญการ และ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการทางาน เป็ นคนในพื้นที่ มี
ศักยภาพในการทางานทั้งในคลินิกและชุมชน
2. 2. มีการทางานเป็ นทีม โดยแต่ละงานจะมีผรู ้ ับผิดชอบ
หลักเป็ นหัวหน้าทีม
3.มีพยาบาลวิชาชีพ 3 คนที่ผา่ นการตรวจคัดกรอง
มะเร็ งปากมดลูกด้วยน้ าส้มสายชู (VIA )และการใส่
ห่วงอนามัย
4. มีบุคลากรผ่านการอบรมเฉพาะด้านเช่น การ
ตรวจวัดเชาว์ปัญญาเด็ก 2- 15 ปี จานวน 2 คน การ
ตรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี จานวน 1 คน การ
ตรวจมะเร็ งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear จานวน 3 คน
5.มีบุคลากรผ่านการพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนกร
สุนทรี ยสนทนา จานวน 2 คน
6.มีพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข 5 คน
ผ่านหลักสูตรวิจยั เชิงคุณภาพของชมรมพยาบาลชุมชน
แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ทกั ษะการฟัง ถาม พูด จด
บันทึก และทักษะการสังเกต เหมาะสมกับการทางาน
ชุมชนเชิงรุ ก
7. มีสูติแพทย์ และกุมารแพทย์ร่วมพัฒนางานในคลินิก
ฝากครรภ์ และคลินิกสุขภาพเด็กดี
8. มีลูกจ้างประจาและพนักงานบันทึกข้อมูล ที่มี
ศักยภาพสูงทั้งการช่วยงานคลินิกบริ การ และงาน
ชุมชน
9. มีนกั วิชาการสาธารณสุขชานาญการที่มี
ประสบการณ์การทางานร่ วมกับภาคี เครื อข่าย และ

ข้อจากัด
1.การบริ หารงานของกลุ่มเวชฯมีขอ้ จากัดสู ง ที่
ต้องปรับตัวกับการทางานเชิงนโยบาย ซึ่ ง
มากมายหลากหลาย และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
2.มีภาระงานตามนโยบายเพิ่มขึ้น ทาให้กระทบ
กับภาระงานประจา
3.พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุ ข
ที่ผ่านการอบรมวิจยั เชิงคุณภาพ แต่ไม่ได้
ทางานวิจยั เพื่อใช้ในการพัฒนางาน
4. เจ้าหน้าทีย่ งั ขาดทักษะการทางานกับชุมชน

5.เจ้าหน้าที่ยงั ขาดทักษะในการจัดการ
ข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
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กองทุนสุขภาพตาบล
ด้ าน

ศักยภาพ

เครื่ องมือ

เทคโนโลยี

1.มีเครื่ องUltrasound เครื่ อง NSTและ Echo sound
ให้บริ การหญิงตั้งครรภ์
2.มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น เครื่ องจี้เย็น ให้บริ การ
สตรี ที่ผลการตรวจ VIA positive ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้
3. มีเครื่ องวัดความดันโลหิตในหน่วยงานและ สาหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขครบ 8 หมู่บา้ น
1.มีการบันทึกข้อมูลผูร้ ับบริ การ ด้วยโปรแกรม
Hos.Xp ที่สามารถใช้ติดตามดูแลผูป้ ่ วยและ
ผูร้ ับบริ การ ได้รวดเร็ ว และมีระบบข้อมูล 21 แฟ้มที่ใช้
บันทึกข้อมูลและสนับสนุนการทางาน
2.มีโปรแกรมใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูล รายงานต่างๆของ
งานส่งเสริ มสุขภาพ เช่น โปรแกรม CSX 2010
โปรแกรม PHIMS-Version 3.1
3.มีหอ้ งส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก มีหนังสือนิ ทานให้เด็ก
อ่านและผูป้ กครองยืมไปอ่าน/เล่าที่บา้ นได้ มีอุปกรณ์
ตรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 72 เดือน
4.มีเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น
Internet คอมพิวเตอร์
5.มีแผนการบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ โดยงาน
ซ่อมบารุ งและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข้ อจากัด
1.เจ้าหน้าทีข่ าดทักษะในการใช้เครื่ องมือทาง
การแพทย์ที่พิเศษเช่น Ultrasound
2.สถานที่ในห้องฝากครรภ์คบั แคบทาให้มีเนื้อ
ที่จากัดในการวางเครื่ องมือต่างๆ

1. มีการปรับ Version โปรแกรม HosXp ให้
ทันสมัยสนับสนุนในการใช้งานอยูต่ ลอด
2. มีโปรแกรมเฉพาะงานหลายโปรแกรม ทาให้
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งลงข้อมูลช้ าหลายครั้ง

เครื่ องมือ
1.
2.
3.
4.

เครื่ องมือ
คอมพิวเตอร์
ปริ้ นเตอร์
เครื่ องปั่น HEMATROKIT
เครื่ องวัดความดันโลหิตตั้ง
โต๊ะ

จานวน
4 ชุด
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3 เครื่ อง

ดูแลรักษาในหน่ วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

นอกหน่ วยงาน
งาน IT
งาน IT
งานชันสูตร
งานซ่อมบารุ ง
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5. เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบยืน
6. เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบนอน
7. THERMOMETER

1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3 อัน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

งานซ่อมบารุ ง
งานซ่อมบารุ ง
งานซ่อมบารุ ง

ดูแลรักษาในนอก
หน่ วยงาน
เครื่ อง ULTARSOUND
1 เครื่ อง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เครื่ องฟังหัวใจเด็ก (Echo sound)
2 เครื่ อง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เครื่ องจี้เย็น (CRYOTHERAPY)
1 ชุด
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เครื่ องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์(NST) 1 เครื่ อง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

นอกหน่ วยงาน

เครื่ องมือฉุกเฉิน
เครื่ องมือ
1.
2.
3.
4.

จานวน

งานซ่อมบารุ ง
งานซ่อมบารุ ง
งานซ่อมบารุ ง
งานซ่อมบารุ ง

ประเด็นการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เกี่ยวข้ อง
กลุ่มทั่วไป
1ผู้รับบริการ 1.ให้ความรู ้ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส.
(ต้องบริ โภคอาหารที่ปลอดภัย ต้อง
ออกกาลังกายสม่าเสมอ ต้องมี
อารมณ์ดี และไม่สูบ ไม่ดื่ม)
2.ให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิตนเมื่อ
ตั้งครรภ์ การใช้สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก กิจกรรมโรงเรี ยนพ่อแม่
การส่งเสริ มสุขภาพและพัฒนาการ
เด็กตามวัย การวางแผนครอบครัว
การคุมกาเนิด การตรวจคัดกรอง
มะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งเต้านม
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แก่
กลุ่มพ่อแม่คุณภาพ(โรงเรี ยนพ่อแม่)
4.ให้คาปรึ กษาก่อนมีลูกและการ
ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน

กลุ่มเสี่ยง
1.ให้ความรู ้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. 2 ส.
2.คัดกรองสุขภาพ ติดตาม
และประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง
3.จัดกิจกรรมการดูแล
ตนเอง เพื่อนช่วยเพื่อนใน
ในกลุ่มผูส้ ูงอายุ
4.ส่งเสริ มการออกกาลัง
กาย จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมใน
หมู่บา้ น
5. ส่งเสริ มการดูแลตนเอง
การมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัว การเสริ มสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น

กลุ่มโรค
1.ออกหน่วยให้บริ การ
ตรวจรักษาที่ต่อเนื่องใน
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใน
ชุมชน 4 หมูบ่ า้ น
2.ให้ความรู ้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. 2 ส.
3.ติดตามเยีย่ มบ้านทุกกลุ่ม
วัย ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง และผูป้ ่ วย
ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
4.ส่งเสริ มการออกกาลัง
กายและสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมใน
หมู่บา้ น

10
5. จัดบอร์ดให้ความรู ้ ในเรื่ องการ
ส่งเสริ มสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆ
6.มีเอกสาร หนังสือ VCD แผ่น
พับให้ศึกษา ในเรื่ องการดูแล
สุขภาพตนเอง
7.จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริ มสุขภาพของผูร้ ับบริ การ
8.คัดกรองสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น
คัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อใน
ประชาชนตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรี ยน คัดกรอง
มะเร็ งปากมดลูก และมะเร็ งเต้านม
9.ส่งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้คาปรึ กษาแก่แม่หลังคลอด
และสนับสนุนให้ทุกหมู่บา้ นมี
อาสาสมัครนมแม่ เพื่อให้คาปรึ กษา
ดูแล ช่วยเหลือ แม่หลังคลอด
10.ส่งเสริ มกิจกรรม กิน กอด เล่น
เล่าในครอบครัว และสนับสนุนถุง
หนังสือนิทานยืมอ่านหมุนเวียนใน
หมู่บา้ น มีอาสาสมัครดูแล
รับผิดชอบและให้คาแนะนา
11.แนะนาประชาชนให้มีความรู ้ใน
การป้องกันตนเองจากโรคระบาด
ตามฤดูกาลเช่น ท้องร่ วง
ไข้เลือดออก ไข้หวัด 2009 เน้น
มาตรการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
และผูกผ้าปิ ดปากและจมูก
12.ส่งเสริ มการออกกาลังกายให้กบั
ประชาชนทุกกลุ่มวัยและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บา้ น

6.ส่งเสริ มการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริ มสุขภาพ
7.ติดตามเยีย่ มบ้านเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ

5.ส่งเสริ ม ให้ความรู ้ในการ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและ
ญาติที่บา้ น (SHG)
6.จัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือตนเอง เพื่อนช่วย
เพื่อนของกลุ่มผูส้ ูงอายุใน
หมู่บา้ น
7.ส่งเสริ มการจัด
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
8.ส่งเสริ มการดูแลตนเอง
การมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัวและการ
เสริ มสร้างครอบครัวอบอุ่น
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กลุ่มทั่วไป
13.ส่งเสริ มการเสริ มสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กรที่
เกี่ยวข้องในชุมชน
2.ผู้ให้บริการ 1.เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
และได้รับการดูแล รักษาตาม
แนวทางที่กาหนดของโรงพยาบาล
2.ให้ความรู ้และส่งเสริ มในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตาม
นโยบาย 3 อ. 2 ส.
3.เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
ได้รับฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4.เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการ
ประเมินสมรรถนะทางด้านร่ างกาย
5.ส่งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ทุกคนออก
กาลังกาย และเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬา
หรื อกิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพ
ต่าง ๆ ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเช่น
ชมรมเดิน วิ่ง จักรยาน ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และชมรมจริ ยธรรม
มีการจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรวัน
เกิดทุกเดือน
6.ส่งเสริ มให้บุคลากรในหน่วยงาน
เป็ นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
7.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางานและปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ทุกคน
8.เสริ มสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน สร้างขวัญและกาลังใจ

กลุ่มเสี่ยง

1.ให้ความรู ้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. 2 ส.
2.คัดกรองสุขภาพ ติดตาม
และประเมินความเสี่ ยง
อย่างต่อเนื่อง
3.จัดกิจกรรมการดูแล
ตนเอง เพื่อนช่วยเพื่อน
4.ส่งเสริ มการออกกาลัง
กาย จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมใน
รพ.
5. ส่งเสริ มการดูแลตนเอง
การมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัว การเสริ มสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
6.ส่งเสริ มการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี

กลุ่มโรค

1.ติดตามและประเมิน
ความเสี่ยง
2.ส่งพบแพทย์เพื่อรับการ
วินิจฉัยและรับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริ มการดูแลตนเอง
การมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัว การเสริ มสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
4.ส่งเสริ มการจัด
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
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3. องค์กร

4. ชุมชน

กลุ่มทั่วไป
1.ส่งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ออกกาลังกาย และเข้าร่ วมกิจกรรม
กีฬาหรื อกิจกรรมการส่งเสริ ม
สุขภาพของโรงพยาบาล เช่น ชมรม
จริ ยธรรม ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ
2.ส่งเสริ มให้บุคลากรในหน่วยงาน
เป็ นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
3.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางานและปลอดภัยต่อสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่
4.เสริ มสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน สร้างขวัญและกาลังใจ
5. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
เจ้าหน้าที่ การเสริ มสร้างครอบครัว
อบอุ่น องค์กรเข้มแข็ง
1.ส่งเสริ มการสร้างพลังในชุมชน
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง
2.ให้ความรู ้ในเรื่ องสุขบัญญัติ 10
ประการในการดุแลสุขภาพของคน
ในชุมชน เช่น แนะนาและสาธิต
การล้างมือที่ถูกวิธี
3.ส่งเสริ มให้ชุมชนลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร การทา/ใช้
ปุ๋ ยชีวภาพทดแทน เพื่อให้
ประชาชนมีพืชผักที่ปลอดสารพิษ
ไว้บริ โภคบริ โภค และไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
4.ส่งเสริ มให้ชุมชนมีการจัด
สิ่งแวดล้อม น่าอยู่ ปลอดภัย และ
การคัดแยกหรื อกาจัดขยะที่ถูกต้อง

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มโรค
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กลุ่มทั่วไป
5.ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชน
ใช้มาตรการเลิก /ลดการดื่มเหล้าใน
งานเทศกาลต่างๆ/วันสาคัญทาง
ศาสนา
6.ส่งเสริ มให้ชุมชนเป็ นหมู่บา้ น
จัดการสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง
7.ออกหน่วยให้ความรู ้ และรณรงค์
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสุขภาพ/โรคที่เป็ น
ปัญหาในพื้นที่ เช่น ไข้เลือดออก
ไข้หวัดนก โรคฉี่หนู ไข้หวัด 2009
และโรคอุจจาระร่ วง
8.สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของชุมชน
ในการดาเนินกิจกรรมทางด้าน
วิชาการ เอกสาร แผ่นพับและ
วิทยากร
9.ให้คาปรึ กษาและร่ วมปฏิบตั ิงาน
กับ แกนนาสุขภาพ ในการสร้าง
เสริ มสุขภาพของชุมชนให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด
10.ประสานกับองค์กรท้องถิน่ ใน
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ในการสร้างเสริ มสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มวัย เช่น ลานกีฬา
ของหมู่บา้ น การจัดการแข่งขันกีฬา
การคัดกรองสุขภาพประชาชน ฯลฯ
11.ประสานองค์การบริ หารส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรเอกชนเพื่อให้
การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงานหมู่บา้ นจัดการสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มโรค
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั การพัฒนา
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/ เป้ าหมาย / วัตถุประสงค์
ความท้ าทายที่สาคัญ
1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
1.การให้ บริการที่มี
ครรภ์ครั้งแรกก่อน12สัปดาห์
คุณภาพตามเกณฑ์
2.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
มาตรฐาน
ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
1.1 การพัฒนางาน
3.หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับ
อนามัยแม่และเด็กให้
การตรวจเลือด HIV, VDRL,
ได้คุณภาพตามเกณฑ์
HBsAg, CBC, OF DCIP,
มาตรฐานงานอนามัย
BL.gr
แม่และเด็ก
4.การติดเชื้อ HIVในหญิง
1.1.1 คลินิกฝากครรภ์ ตั้งครรภ์
คุณภาพ
5.หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV
1.1.2 คลินิกสุขภาพเด็ก ได้รับยาต้านไวรัส HIV
ดีคุณภาพ
6.เด็กแรกเกิด - 2ปี ติดเชื้อ HIV
จากแม่สู่ลกู

7.ทารกแรกคลอดน้ าหนักต่า
กว่า 2,500 กรัม
8.หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิต
จาง
9.พ่อแม่คุณภาพ (โรงเรี ยนพ่อ
แม่)
10.หญิงตั้งครรภ์อายุ30ปี ขึ้น
ไป/มีความเสี่ ยงได้รับการคัด
กรองเบาหวาน
11.เด็กแรกเกิด - 5ปี มีภาวะ
โภชนาการส่ วนสู งดีและ
รู ปร่ างสมส่ วน
12.เด็กแรกเกิด – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย
13.เด็กแรกเกิด - 5 ปี ได้รับ
วัคซี นทุกประเภทตามเกณฑ์

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

กิจกรรมพัฒนา

(ร้อยละ)
ร้ อยละ 60

81.25

ร้อยละ 60

อ.ปัว 74.50
81.25
อ.ปัว 64.00

ร้อยละ100

100

ร้อยละ1

0.00

ร้อยละ100

100

ร้อยละ 1

ไม่พบ
อุบตั ิการณ์

ร้อยละ 7

11.76
อ.ปัว 3.99

ร้อยละ 10
ร้อยละ 40
ร้อยละ 90

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 95

1. ให้บริ การงานอนามัยแม่และ
เด็กตามมาตรฐาน
1.1.ให้ความรู ้ในการคัดกรอง
โรคThalassemiaเอดส์ ตับ
อักเสบบี ซิ ฟิลิส โลหิตจาง แก่
หญิงตั้งครรภ์สามี/ญาติ
1.2 ตรวจเลือดVDRL, HIV,
HBsAg, CBC, OF, DCIP, Bl
gr. แก่หญิงตั้งครรภ์รายใหม่
พร้อมสามีทุกราย
1.3ให้บริ การANC ตาม
มาตรฐาน
1.4ให้สุขศึกษารายบุคคล

พร้ อมสามีและญาติ

1.5สอนสุขศึกษากลุ่ม
โรงเรี ยน พ่อ แม่และญาติ
ในคลินิก/ในชุมชน

2. ให้ความรู ้แก่พ่อ แม่
ผูป้ กครองเด็กแรกเกิด-6ปี ใน
9.97
เรื่ องภาวะโภชนาการ/
อ.ปัว7.94 พัฒนาการตามวัย/วัคซีนตาม
วัย/การเลี้ยงดูเด็ก
3. ให้บริ การวัคซี นทุกประเภท
59.51
ตามวัย
4.จัดมุมNDC ในคลินิกสุ ขภาพ
94.23
เด็กดี
5. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครองดาเนิน
47.67
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า ใน
อ.ปัว 51.17 ครอบครัวอย่างสม่าเสมอ
93.02
6 .จัดมุมเรี ยนรู ้และจัดตั้ง
อ.ปัว 94.45 โครงการ Book start ในคลินิก
สุ ขภาพเด็กดี
7.เด็กที่มีภาวะพร่ องไทรอยด์
100
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1.2.การพัฒนาสุ ขภาพ
เด็กวัยเรี ยนให้ได้

คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับ
ทอง

14.ทารกแรกคลอดได้รับการ ร้อยละ100
คัดกรองภาวะพร่ องไทรอยด์
ฮอร์ โมน
15.ทารกแรกเกิดขาดสาร
ร้อยละ 3
ไอโอดีน (ปริ มาณ TSH
มากกว่า 25 mU/L)
16.ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือน
ร้อยละ 50
แรกกินนมแม่เฉลีย่
17.หญิงหลังคลอดได้รับการ
ร้อยละ 65
ติดตามเยี่ยมบ้าน

100

19.โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก และ
ผ่านการประเมินซ้ า (ครั้งที่ 2)
ใน ปี 2557

ผ่านการ
รับรอง(ซ้ า
ครั้งที่2)12
มิถุนายน
2557

ผ่านเกณฑ์

1.เด็กนักเรี ยนระดับก่อน
ร้อยละ100
ประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษาได้รับการตรวจ
สุ ขภาพปี ละ 1ครั้ง
2.เด็กนักเรี ยนที่มีภาวะสุ ขภาพ ร้อยละ 90
ผิดปกติได้รับการส่ งต่อ และ
แก้ไขปัญหา
3.โรงเรี ยนผ่านการประเมิน
ร้อยละ 50
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับ
ทอง
ร้ อยละ 10
4.เด็กวัยเรี ยนอายุ 5-14 ปี มี
ภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วน

ผิดปกติได้รับการติดตามและ
รักษา
8. จัดตั้งชมรมสายใยรักแห่ง
ครอบครัวในชุมชน
0.00
9. จัดตั้งศูนย์สามวัยสานสายใย
รักในชุมชน
10.อบรมเพิ่มศักยภาพ
63.64
อสม.ด้านความรู ้และทักษะใน
อ.ปัว 73.78 การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
100
11.ติดตามเยีย่ มหญิงตั้งครรภ์
หญิงหลังคลอดเพื่อดูแลและ
ส่ งเสริ มให้การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ประสบผลสาเร็ จ

100

100

รอประเมิน
57/536
10.63

12.ตาบลวรนครได้รับการ
พัฒนาเป็ นตาบลพัฒนาการดี
เริ่ มที่นมแม่ ปี 2556 และผ่าน
การประเมินช้ า (ครั้งที่ 1) 12

มิ.ย. 2558
ปี 61 เป็ นตาบลที่มีการ
ดาเนินงานมหัศจรรย์1000วัน
แรกของชีวิตพิชิตคุณภาพเด็ก
วรนคร
1.สารวจจานวนเด็กนักเรี ยน
ระดับก่อนและระดับ
ประถมศึกษา
2.ออกตรวจสุ ขภาพเด็ก
นักเรี ยน/วัดสายตา/ตรวจการ
ได้ยนิ /ตรวจฟัน/หัวใจ
3.ให้สุขศึกษารายบุคคล/ราย
กลุ่มในเรื่ องสุ ขภาพตามปัญหา
ที่ตรวจพบ
4.นักเรี ยนที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการรักษาหรื อส่ ง
ต่อ
5.ประสานองค์กรท้องถิ่นใน
การขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณดาเนินการ
6.ประสานโรงเรี ยนในการ
ดาเนินการตามกระบวน การ
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ ระดับ
ทอง

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/ เป้ าหมาย / วัตถุประสงค์
ความท้ าทายที่สาคัญ

1.3.การส่งเสริ ม
สุขภาพกลุ่มวัยทางาน
ให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1.หญิงวัยเจริ ญพันธุอ์ ายุ 3560 ปี มีความรู ้ในการตรวจ
เต้านม
2.หญิงวัยเจริ ญพันธุอ์ ายุ 3060 ปี ได้รับการตรวจมะเร็ ง
ปากมดลูก
3.หญิงวัยเจริ ญพันธ์ได้รับ
การวางแผนครอบครัว
5.ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองความ
ดันโลหิตตามมาตรฐาน
6.ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรอง
เบาหวานตามมาตรฐาน

1.4การส่งเสริ มสุขภาพ
กลุ่มผูส้ ูงอายุให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 20

ผลลัพธ์

1,000/1,235 1. สารวจจานวนหญิงวัยเจริ ญ
พันธุ์ในหมู่บา้ น
80.97

ร้อยละ 90

58.05
อ.ปัว
63.88
94.74

ร้อยละ 90

96.29

ร้อยละ 90

กิจกรรมพัฒนา

97.37

2. ให้ความรู ้/บริ การการ
วางแผนครอบครัวการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองและการตรวจ
โรคมะเร็ งปากมดลูก
3. ผูท้ ี่ตรวจพบความผิดปกติ
ของเต้านมและผลการตรวจ
Pap smear ผิดปกติได้รับการ
รักษาและการส่ งต่อตามระบบ
4 .ตรวจคัดกรองสุ ขภาพ
ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ใน 8 หมู่บา้ น
5.ส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชนทุก
กลุ่มวัยในการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ลด ละ
เลิก การดื่มสุ รา สู บบุหรี่ ใน
งานเทศกาลต่างๆของชุมชน
1.ผูส้ ู งอายุได้รับการวัดรอบเอว ร้อยละ 70 797/1,068 1.คัดกรองสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ 60
ปี ขึ้นไป
ชัง่ น้ าหนัก ส่ วนสู ง
74.62
2..ให้ความรู ้แก่ผสู ้ ู งอายุในเรื่ อง
2.ผูส้ ู งอายุได้เข้าร่ วมกิจกรรม 12 ครั้ง/คน/ 100
การส่ งเสริ มสุ ขภาพตนเอง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/
ปี
3. ส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิจกรรม
หมู่บา้ น
ของผูส้ ู งอายุในระดับหมู่บา้ น/
3.ผูส้ ู งอายุมีการออกกาลังกาย
1,030/1,068 ตาบล/อาเภอ
ที่เหมาะสมกับวัย
96.44
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดย
หมุนเวียนไปตามหมู่บา้ นต่างๆ
5.สร้างแกนนาในการดูแล
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2. ประสานชุมชน

1.องค์กรท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนสุ ขภาพ
2.มีการทางานแบบมีส่วน
ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้องในชุมชน

3.เสริมสร้ างพลังชุมชน 1.ประชาชนได้รับความรู้ใน
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการ
ทุกคนมีสุขภาพดี

ปรับลดพฤติกรรมเสี่ ยง
2.หมู่บา้ น มีการจัดการสุ ขภาพ/
นวัตกรรม/ชุมชนต้นแบบ/
ตาบลพัฒนาการดีเริ่ มที่นมแม่
3.อาสาสมัครสาธารณสุ ขได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ/
ความรู ้
4.มีชมรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
อย่างน้อยหมู่บา้ นละ 1 ชมรม

ร้อยละ 15

15

ร้อยละ 80

302/575
52.52

ร้อยละ 60

100
(8หมู่บา้ น)

12 ครั้ง/คน/ 100
ปี (107คน)
1ชมรม/
16 ชมรม
หมู่บา้ น

สุ ขภาพของผูส้ ู งอายุระดับ
หมู่บา้ น
1 จัดทาแผนการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพที่เป็ นปัญหาของคนใน
ชุมชน ร่ วมกับอบต.วรนคร/
เทศบาลตาบลปัว/แกนนา
ชุมชน
2.จัดทาโครงการขอรับการ
สนับสนุนจากภาคีเครื อข่าย
อื่นๆ เช่น สสส. /สพช,/ชมรม
พยาบาลชุมชน

1.ส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
ภาวะสุ ขภาพที่ดี ปลอดภัย
จากโรคหรื ออุบตั ิเหตุ และอยู่
ในสิ่ งแวดล้อมที่ดี
2.ส่ งเสริ มให้หมู่บา้ นมีการ
ดาเนินกิจกรรมสุ ขภาพโดย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน /
องค์กรท้องถิ่น
3.ตรวจคัดกรองภาวะสุ ขภาพ
ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ตรวจวัดความดันโลหิต คัด
กรองเบาหวาน และสารวจ
พฤติกรรม 3 อ. 2 ส.
4. จัดแบ่งกลุ่มประชากรตาม
ภาวะสุ ขภาพเป็ นกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มโรคเรื้ อรัง
5. จัดบริ การการดูแลที่
เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพโดย
เน้นการดูแลพึ่งตนเอง และการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน /
หน่วยงานภาครัฐ
6. อบรมให้ความรู ้ในเรื่ องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับสุ ขภาพของแต่ละ
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กลุ่มวัย
7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
ถอดบทเรี ยนในการดูแล
สุ ขภาพตนเองของกลุ่มเสี่ ยง
กลุ่มป่ วย
8.ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย และ
ส่ งเสริ มให้มีชมรมการออก
กาลังกายทุกหมู่บา้ นอย่างน้อย
หมู่บา้ นละ 1 ชมรม
9.ให้ความรู ้แก่ประชาชนใน
การดูแลสุ ขภาพและการจัด
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ

4. สร้ างความพึงพอใจ
สู งสุ ดต่อผู้รับบริการ

1.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามส่ วนขาด
2.บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับ
การตรวจคัดกรองสุ ขภาพ
ประจาปี
3.บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การพัฒนาด้านความรู ้ และ
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
4.อัตราความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การในคลินิก (ANC)
5.อัตราความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การในชุมชน

ร้อยละ 80

100

1.ส่งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากร

ร้อยละ100

100

10 ครั้ง/ปี /
คน

10 0

ร้อยละ 80

87.37

2.จัดทาแผนการประเมิน
สมรรถนะของตนเอง
3.จัดทาแผนการพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานตาม
ส่ วนขาด
4.จัดส่ งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามแผน

ร้อยละ 80

94.00

5. เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจ
สุ ขภาพ ประจาปี และทดสอบ

สมรรถภาพทางร่ างกาย
6.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทนั สมัย
และสนองตอบต่อความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ
7. จัดมุมการเรี ยนรู ้ใน
หน่วยงาน มีเอกสาร แผนพับ
VCD ให้เรี ยนรู ้
7.จัดสภาพแวดล้อมในคลินิก
ให้เอื้อต่อสุ ขภาพทีด่ ีของ
ผูร้ ับบริ การ
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ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงาน
หญิงมีครรภ์ได้รบั การดูและก่อนคลอด 5 ครัง้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556-2561

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78.79
73.73

56

82.35

82.76

64.21

64.63

57

58

81.25
71.71 77.5
64.29

68.58
65.22

59

60

ANC 5

.

ANC 5

.

61(9)

การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์กอ่ นคลอด5 ครั้ง ตามเกณฑ์ปี 2556 -2561 พบว่าตาบลวรนครและ
อาเภอปัว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการสร้างเสริมพลังให้แกนนาอสม.ในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของ
ภาคีในชุมชน ในการส่งเสริมให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และPCT สูติกรรมมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเรื่องการดูแลครรภ์คุณภาพ
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ปี 56-61

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80.95
73.53

83.33
69.34

81.25
76.19
77.5
71.12
71.28
69.81
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56.68
ANC<12 wks .
ANC<12 wks .

56

57
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59

60

61(9)
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การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟการฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อน 12 สัปดาห์ตาบลวรนครมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเนื่องจากมีการดาเนินงานเชิง
รุกร่วมกับชุมชน โดยตาบลวรนครได้มีการดาเนินงานตาบลพัฒนาการดีเริม่ ที่นมแม่(ตาบลนมแม่เดิม) และได้
ผ่านการประเมินเมื่อปี2556 ส่วนระดับอาเภอปี2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะทางPCT สูติ นรีเวชกรรม
ร่วมกับ คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กได้มีการวางแผนการดาเนินงานเชิงรุกให้ทกุ รพ.สต.ร่วมกับ อสม/
อสน มีการเสริมพลังให้กบั ชุมชนและแกนนาในเรื่องการดูแลครรภ์คุณภาพ

้ ยละ

ตัวชีว้ ดั : อัตราทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ตาบลวรนคร ปี 56- 61(9ด)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73.15
62.61

57.58

56.79
38.92

37.03

32.39

36.36

60.87

59.2

30.43

>3000 gm

21.19
10.34
6.06

2500-2999 gm

8.7

5.66

2.94

4.29
<2500 gm

2556

2557

2558
ี บ

2559

2560

2561

ะมาณ

การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟแสดงน้าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม หลังปีงบประมาณ 2558 มีแนวโน้มต่าลง
เนื่องจาก ทีม PCTสูต-ิ นรีเวชกรรม ได้มีการพัฒนาคุณภาพของการ ANCในเครือข่ายสถานบริการของ อาเภอ
ปัว อย่างต่อเนื่อง และมีการประสานกับองค์กรท้องถิ่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดูแลหญิงมี
ครรภ์ ในทุก รพ.สต.
ชี :กา
100 85.96

ก

98.99

เบาห า ใ หญิ
97.88

ภ์ .

96.43

ี 57 -60

94.23

้ ยละ

80
60

ก

40

GDMA1

20
0

3.64
0.43 0

57

6.95

3.07
00
58

0

59

ี บ

การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์

0

ะมาณ

5.25
1.31

5.36

60

61

GDMA2
0.63

DM

DM
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จากกราฟการคัดกรองเบาหวานของหญิงตัง้ ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงตามข้อบ่งชี้การคัดกรองเบาหวาน
ของอาเภอปัว พบว่าอัตราการคัดกรองมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากทางCUP ปัว ได้มีแนวทางการปฏิบัตทิ ี่
ชัดเจนขึ้นและมีการนิเทศประเมินผลการดาเนินงานผูร้ ับผิดชอบครบทุกสถานบริการ ส่วนอัตราการเป็น
เบาหวานหลังคลอดของ GDMA1และ GDMA2 ในปี 60 มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งทาง PCT สูติกรรม ได้มีการปรับ
แนวทางการให้ความรู้และคาแนะนาแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้าตาลสูง และมีการติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน
อัตราการคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แยกตามพื้นที่ ปี 2558-25561
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การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หลังปี 58 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก
นโยบาย มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และหญิงตั้งครรภ์มีความมุ่งมั่นทีจ่ ะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องจาก
เป็นการสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่ลูก และสภาพเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้แม่หลังคลอดหั นมาเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่มากขึ้น และในปี 2561 มีนโยบายมหัสศรรย์1000 วันแรกของชีวิต ทาให้หญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัว มีความสนใจและตัง้ ใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น
ภาวะโภชนาการ นา้ หนักตามเกณฑ์อายุเด็ก 0-72 เดือน ปี 2553-2559
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การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟอัตราการเจริญเติบโตของเด็ก แรกเกิดถึง 72 เดือน ปี 2559 เป็นต้นมา มีการประเมิน
ภาวะโภชนาการ รูปร่างดีและสมส่วน พบว่าภาวะโภชนาการเด็กรูปร่างดีและสมส่วนมีแนวโน้มลดลง และมี
ภาวะโภชนาการมากเกินเกณฑ์+ค่อนข้างมากเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้งบประมาณ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง ในปี ปี2561 เปลี่ยนการประเมินเป็นส่วนสูงดี และสม
ส่วน ซึ่งพบว่าเด็กตาบลวรนคร ยังมีส่วนสูงดีและสมส่วนต่ากว่าเป้าหมายอยู่ (เป้าหมาย ร้อยละ 54) จึงได้มี
การพัฒนากิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหัสจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทุกภาคส่วน
การตรวจพัฒนาการเด็ก 4ช่วงวัย ในปี 2561
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การแปรผล
จากกราฟการตรวจพัฒนาการเด็กใน 4 ช่วงวัย พบ เด็กที่มีพฒั นาการล่าช้า หลังติดตามในช่วงวัย 18 ด และ 30 ด
สู งกว่าช่วงวัยอื่นๆ เนื่องจากวัยดังกล่าว เด็กเริ่ มโต ทาให้ พ่อแม่ หรื อผูป้ กครองเริ่ มปล่อยให้เด็กเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง เด็กเริ่ มมี
การเล่นมือถือ ดูทีวี มากขึ้น

อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม 5 ปี ของเครือข่ายอาเภอปัว ปี 2553-2559
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การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟแสดงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear ซึ่งกาหนดไว้ให้ได้ร้อยละ 80
ภายใน5 ปี(ปี58-62) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบผลการคัดกรองผิดปกติ ในอัตราที่ใกล้เคียงกันทุกปี
หมายเหตุ ผลผิดปกติ คือASC-US,ASC-H,LSIL(HPV/CIN1),HSIL/CIN 2,3, AGC, AIS
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การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟอัตราการคุมกาเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ตาบลวรนครปี 2560 พบว่า มีการทาหมันหญิง
สูงถึงร้อยละ 43.3 และมีการคุมกาเนิดด้วยห่วงอนามัยและยาฝังน้อยทีส่ ุดเพียงร้อยละ 0.38 และ 0.13
ตามลาดับเท่านั้น
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การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟอัตราความพึงพอใจของผู้รบั บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ หลังปี 2559มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก มี
ผู้รบั บริการที่มากขึ้น และมีสูติแพทย์เหลือจานวน 1 ท่าน ทาให้ระบบบริการต้องรอนานมากขึ้น และมีห้องน้า
ไม่เพียงพอ ต่อผู้รบั บริการ ทางหน่วยงานได้มีการจัดทาแผนปรับปรุงสิง่ แวดล้อมให้กบั งานENV ไปในปี 62
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การแปรผลและการนาไปใช้ประโยชน์
จากกราฟการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเรื่องโรคความดันโลหิตและเบาหวาน ในปี 2558
การคัดกรองสุขภาพประชาชนที่อายุมากกว่า 35 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีการสารวจและคัดกรองเฉพาะ
ผู้ที่อยูบ่ ้านจริงๆตาม type area 1 และ3 และมีการดาเนินการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้ทกุ คนมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองสุขภาพของตนเอง
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แผนภูมกิ ระบวนการทางาน
1. กระบวนการทางานในสถานบริการ

1.จัดเตรียมคลินิก
- เตรียมอุปกรณ์
- เตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าที่

2.ลงทะเบียนผู้รับบริการ
- จัดลาดับคิว/ ซักประวัติ
- ค้นประวัติ
- ลงสถิติ

////พบแพทย์

3. ให้บริการตามคลินิก
- ซักประวัติ ชั่งนาหนัก วัด
ความดัน ประเมินภาวะ
โภชนาการ
- หญิงตังครรภ์ตรวจปัสสาวะ
ตรวจร่างกาย/ เจาะเลือด รับ
วัคซีน dT
- ตรวจสุขภาพเด็ก /คัดกรอง
พัฒนาการ ตรวจฟัน รับวัคซีน
- ตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูก
- วางแผนครอบครัว
- ให้คาปรึ กษา
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4. ให้สุขศึกษาตามคลินิก
-โรงเรียนพ่อ/แม่
-/รายบุคคล
-/รายกลุ่ม
-/ดูงานห้องคลอด

8./กิจกรรมคู่ขนาน
-/บันทึกรายงาน
- ตรวจสอบสิทธิ์

7.จัดเก็บคลินิก
ทาความสะอาดอุปกรณ์
เก็บเวชภัณฑ์และสรุป
การใช้เวชภัณฑ์
สรุปทะเบียนรายงาน

6. การจาหน่าย
-การส่งต่อพบแพทย์ที่/OPD
-รับยาที่ฝ่ายเภสัชกรรม
-ส่งต่อไปยัง/รพ.สต.
- กลับบ้าน

5. การนัดหมาย
-/นัดเด็กตามเกณฑ์การให้วัคซีน
-/นัดหญิงตังครรภ์ตามเกณฑ์
-นัดวางแผนครอบครัวตามเกณฑ์
-/บันทึกกิจกรรมการให้บริการ

2. กระบวนการทางานในชุมชน
1.การสารวจ การ
ค้นหา/คัดกรอง
-การประสานงาน
เครือข่ายองค์กร
ภาครัฐ เอกชน

2. การประเมิน
ภาวะสุขภาพ
, - กลุ่มปกติ กลุม่
เสี่ยง กลุ่มโรค
พิการ

7.รายงาน

3. การจัดบริการ/การให้สุข

4.การติดตามเยี่ยมบ้าน

ศึกษา
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปกติ
-การป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง
-การรักษาและฟื้นฟูในกลุ่ม
เป็นโรค

-จัดทาแฟ้มครอบครัว
-/ทาแฟ้มชุมชน

- ก
า
ร
5.เสริป้มสร้างพลังใน
ชุมชนอ
-/หมู่บ้านจัดการ
สุขภาพง ตาบลนมแม่/
ฯฯ กั
-กองทุนนสุขภาพ
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6.ภาคี องค์กร/เครือข่าย
ต่างๆ

4.กระบวนการหรือระบบงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 งานอนามัยแม่และเด็ก
4.1.1 คลินกิ ฝากครรภ์ ได้นากระบวนฝากครรภ์คุณภาพเข้ามาใช้ในระบบงาน รวมถึงใช้ใน
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/โรงพยาบาลชุมชน โดยมีระบบการส่งต่อหญิง
ตั้งครรภ์ทมี่ ีคุณภาพ สามารถติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและทันเวลา มี
การค้นหาคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเข้าสูร่ ะบบได้เร็วขึ้น จึงทาให้การป้องกันและ
เฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยทีม่ ีภาวะแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงได้รบั การดูแลที่ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
4.1.2 ด้านบุคลากรหรือผูร้ บั ผิดชอบงาน ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะ
การดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อ ประสานงาน หรือขอคาปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา
4.1.3 การดาเนินงานในชุมชน ได้นากระบวนการคุณภาพ ตาบลพัฒนาการดีเริม่ ที่นมแม่เข้า
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มาพัฒนางาน ทาให้ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักใส่ใจ
ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวมากขึ้น ส่วนด้านแกนนา/อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ได้มีการพัฒนาความรู้ด้านแม่และ
เด็กอย่างสม่าเสมอ มีการติดตามแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทางานทุกเดือน
4.1.4 การดาเนินงานในเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/โรงพยาบาลชุมชน มีการ
ติดตามนิเทศงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อสะท้อนข้อมูลแลกเปลี่ยนและพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้มี
การพัฒนาที่ต่อเนือ่ งและเข้มแข็ง
4.1.5 คลินกิ สุขภาพเด็กดี ได้นากระบวนการคลินิกเด็กดีคุณภาพ เข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานรวมถึงในเครือข่าย
มีการค้นหาคัดกรองเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้าหรือสงสัยเข้ามาในระบบ
โดยใช้โปรแกรมติดตามพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง(LCDIP) ส่วนในชุมชนได้ส่งเสริมให้ครอบครัวใส่ใจทา
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า กับลูกหลานหรือเด็กในปกครองอย่างสม่าเสมอ โดยมีถุงหนังสือนิทานให้
หมุนเวียนยืมอ่านในหมูบ่ ้านทุกเดือน
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
4.2.1
ประชาชนให้ความสาคัญ ตระหนัก และใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวมากขึ้น
4.2.2
กลุ่มแกนนา/อาสาสมัครสาธารณสุข/กลุ่มผูส้ ูงอายุ/จิตอาสา ให้ความสาคัญและ
สนับสนุน
กิจกรรมบริการทางสุขภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี ทาให้ประชาชนมีการใส่ใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นได้ในระดับหนึง่
4.2.3
มีการรวมกลุ่มสร้างชมรมสุขภาพและเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น เช่น ชมรมออก
กาลังกายการเต้นบาสโลว์บิคไตลื้อของอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของผูส้ ูงอายุ
4.2.4
องค์กรส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ดาเนินงานในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
5.ระบบงานทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั
5.1 .กระบวนการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ
5.2.กระบวนการคลินกิ สุขภาพเด็กดีคุณภาพ
5.3 กระบวนการตาบลพัฒนาการดีเริม่ ที่นมแม่
5.4 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
5.5 กระบวนการ NCD คุณภาพ
5.6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทอง
5.7 วัดส่งเสริมสุขภาพ
5.8 ตาบลจัดการสุขภาพ
5.9 อาเภออนามัยเจริญพันธุ์ (YFHS)
5.10 อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
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6.การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ
6.1 ส่งเสริมวินัยเชิงบวกโดยพ่อ แม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม(Triple P=Preschool Parenting
Program)
6.2 การรับรูส้ ถานะสุขภาพประชาชน โดยการใช้ระบบสารสนเทศทางการแพทย์กบั ระบบ
Geographic Information System(GIS)ของประชาชนตาบลวรนคร
7. แผนการพัฒนาต่อเนือ่ ง
7.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน และความเสีย่ งสูง
7.2 พัฒนาการเฝ้าระวังทารกแรกคลอดน้าหนักน้อย โดยใช้แนวทางการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพด้าน โภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
7.3 พัฒนากิจกรรมพ่อแม่คุณภาพ(โรงเรียนพ่อแม่)ในคลินิกฝากครรภ์และคลินกิ สุขภาพเด็ก
ดีคุณภาพ
7.4 การใช้เครื่องมือ DSPM ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในคลินกิ และผู้ปกครอง
เด็ก

