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ส่วนที่ 1 บริบทชุมชน
(เชื่อมโยงกับความจาเป็นด้านสุขภาพและการจัดบริการ ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต)
1.1 สภาพทางกายภาพและสังคมของชุมชน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อ ( “ปัญหา/ความจาเป็น/ความ
ต้องการด้านสุขภาพ” ที่สัมพันธ์กับ 5 กลุ่มวัย ตามประเด็น ODOP/ OTOP และ 3PA : อุบัติเหตุทางท้องถนน ,
CKD, LTC) ของผู้คนในชุมชน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต)
อาเภอ
สว่างแดนดิน มีโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นแม่ข่าย ซึง่ เป็นโรงพยาบาล
ทั่วไประดับ S มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา รับผิดชอบ 16 ตาบล 187 หมู่บ้าน 40,997 หลังคาเรือน
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิรวม PCU จานวน 21 แห่ง ลักษณะหมู่บ้านชุมชนมี
ทั้ง เป็นชุมชน เมือง ชุมชนกึ่งเมือง และหมู่บ้านชนบทแต่ก็ไม่มีพื้นที่ทุระกันดารหรือห่างไกลมาก ไกลสุดใช้เวลา
เดินทางโดยรถยนต์ถึงรพร.สว่างแดนดินไม่เกิน 30 นาที อาเภออยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์ สกลนคร 83 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง มีพื้นที่ 970 ตร.กม. เป็นที่ราบลุ่มมีลาน้ายามและลาน้าสงคราม ไหลผ่าน นับถือ
ศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม ทานา เลี้ยงสัตว์ ทาสวนยางพารา ซึ่งการทาการเกษตรทุกวันนี้ส่วนใหญ่
ไม่ได้ทาเองแต่จะจ้างแรงงานและใช้เครื่องจักรทางการเกษตรแทนแรงงานคน ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท ห้างร้าน รับจ้าง รับราชการ สภาพเศรษฐกิจ ค่อนข้างดี การคมนาคมสะดวก
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีรถยนต์โดยสารสองแถวขนส่งทุกเส้นทาง และถนนสายหลักมีรถสองแถวรับ-ส่งตลอดทุก 15
นาทีในช่วงกลางวัน มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง ซุปเปอร์สโตร์ 5 แห่ง ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการตลอด 24
ชั่วโมง 6 แห่ง มีร้านมินิมาร์ทอื่นๆ อีกหลายแห่ง ตลาดโต้รุ่ง 2 แห่ง ซึ่งสถานที่ที่กล่าวมานั้นมีอาหารจาพวกผัดๆ
ทอดๆ หวาน มัน เค็ม อาหารจานด่วน ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายไว้รอรับบริการใกล้บ้าน มีตลาดนัดที่จาหน่ายอาหาร
และสินค้าอื่นๆ หลากหลายกระจายอยู่แทบทุกตาบล โดยเปิดให้บริการหมุนเวียนกันครบทั้ง 7 วัน มีแผงลอยหรือ
ร้านขายอาหารถุง หรืออาหารสาเร็จรูป มีอาหารจาพวกปรุงแต่ง ใช้ผงปรุงรส หรืออาหารผัดๆทอดๆ หวาน มัน เค็ม
กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน จานวนมากน้อยตามขนาดหมู่บ้าน/ชุมชน ไว้ให้ประชาชนทั่วไปซื้อมาบริโภค จากสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทาให้วิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบในการทางาน
ไม่มีเวลาทาอาหารรับประทานเอง หรือความสะดวกสบายในการซื้อหาอาหารมาบริโภค ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค เช่น อาหารสาเร็จรูป อาหารถุง อาหารปรุงแต่ง อาหารจานด่วนจาพวกผัดๆทอดๆ อาหารรสจัด กาแฟ
สาเร็จรูป เครื่องดื่มชูกาลัง เป็นต้น และด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจาวันจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วย
การทุ่นแรง ทาให้คนมีพฤติกรรมการออกแรงหรือออกกาลังกายน้อยลง และเมื่อผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงมีการบริโภคอาหารจาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆบ่อยๆโดยไม่มีการควบคุมปริมาณหรือผู้ปุวยมีพฤติกรรมขาดการ
ออกกาลังกาย อาจมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นต่อภาวะแทรกซ้อนทางไตได้ เพราะในกลุ่ม DM เมื่อร่างกายมีภาวะระดับ
น้าตาลในเลือดสูง จะมีผลเสียต่ออวัยวะในร่างกายรวมทั้งไตด้วย โรคเบาหวานเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคไตเสื่อม
หรือไตวายมากที่สุด ผู้ปุวยช่วงแรกจะไม่มีอาการ จนกระทั่งไตเสื่อมมากจึงจะเกิดอาการของไตวาย การควบคุม
ระดับน้าตาลและความดันโลหิตให้ใกล้เคียงระดับค่าปกติให้มากที่สุด โอกาสที่ผู้ปุวย DMและHT จะมีโรคแทรกซ้อน
ทางไตก็จะน้อยลง อาเภอสว่างแดนดินจากการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ปุวย DMและHT จานวน 14,764
คน พบว่าผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็น CKD จานวน 9,420 คน ในจานวนนี้มีภาวะ Stage 4 – 5
ร้อยละ 12.08 (1,117 คน) และร้อยละ 57.17 (5,386 คน) เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าหากไม่มีการปูองกันในระยะของการ
เกิดโรคในstageแรกๆที่ดีมีประสิทธิภาพหรือชะลอภาวะไตเรื้อรังแล้ว แนวโน้มอาเภอสว่างแดนดินก็จะทาให้ผู้ปุวย
DMและHT เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนทางไตชนิดไตวายเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และจะต้องมีการล้างไตเพื่อรักษาทดแทนไต
เป็นประจา ยังผลให้คุณภาพชีวิตผู้ปุวยลดลงและสูญเสียค่าใช้จ่ายอื่นในการดูแลอีกจานวนมาก จากการจัดลาดับ
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ความสาคัญปัญหานี้เป็นODOPของอาเภอ และต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งอาเภอเพื่อปูองกันและชะลอการเกิดภาวะ
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในกลุ่มผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และเป็นการรักษาคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติ
ของผู้ปุวยให้ยังอยู่นานๆต่อไป
ประชากร
กลางปี
ปีงบประมาณ
(คน)

ผู้ปุวย DM&
HT (ราย)

อัตราชุกของ
CKD ใน DM CKD (ต่อแสน
&HT (ราย) ประชากร)

CKD ใน
DM&HT
(Stage 1-3)
(ราย)

CKD ใน
DM&HT
(Stage 4-5)
(ราย)

2557

149,752

13,584

6,562

4,381.9

6,059

503

2558

150,122

14,032

7,111

4,736.8

6,472

639

2559

150,226

14,764

9,420

6,270.6

8,303

1,117

1.2 ศักยภาพของผู้นาชุมชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการกับ “ปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน ที่สัมพันธ์กับ 5 กลุ่มวัย ” (ตามประเด็น ODOP/OTOP และ 3 PA : อุบัติเหตุทางท้องถนน ,
CKD, LTC) ของผู้คนในชุมชน ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
อาเภอสว่างแดนดิน มี CKD ในผู้ปุวย DMและHT Stage 1 – 3 จานวน 8,303 คน และ CKD Stage 4 –
5 ในผู้ปุวย จานวน 1,117 คน มีการจัดบริการคลินิกผู้ปุวย CKD ทุกวันอังคาร แยกคลินิกเฉพาะไม่จัดรวมกับคลินิก
โรคเรื้อรังอื่นเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเป็นต้น
โดยให้บริการด้านการรักษาในผู้ปุวย Stage 4 – 5 ส่วนในผู้ปุวย Stage 1 – 3 มีการส่งต่อไปดูแลเฝูาระวังปูองกันที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่ายและ PCU ทั้งหมด 21 แห่ง โดยมีทีมหมอครอบครัวติดตามการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน แต่ละรพ.สต.ในเครือข่ายบริการ เพื่อปูองกันหรือชะลอไม่ให้มีผู้ปุวย Stage 4 – 5 ในผู้ปุวย DM
และHT มี CPG ในการดูแลผู้ปุวย CKD ทั้งระดับโรงพยาบาล และระดับรพ.สต. นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ปุวย CKD ของอาเภอจากหลายภาคส่วน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ภาคีเครือข่าย
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน

บทบาทหน้าที่
1. การรักษาพยาบาล CKD คลินิกทุกวันอังคาร
2. ประเมินภาวะไตเสื่อมของผู้ปุวยเป็นระยะตามstageของโรค จัดกลุ่มบริการ
3. เชื่อมประสานงานในทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้ปุวยได้ผลลัพธ์ตามเปูาหมาย
4. จัดการข้อมูลและสื่อสาร ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ปุวย
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้เชื่อมโยงและส่งต่อถึงกันได้
6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและสร้างทักษะในการจัดการตนเองของผู้ปุวย
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น CM ทีมสหวิชาชีพ และ Care giver
8. สหวิชาชีพจัดทา CPG ในการดูแลผู้ปุวย CKD จากโรคDM และ HT
9. ทีมหมอครอบครัวในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวย CKD และประเมินผล
10. สื่อสารเตือนภัยและรณรงค์ CKD ให้ผู้รับบริการในสถานบริการ
11. จัดบริการระบบรับ – ส่ง ผู้ปุวย CKD ในกรณีฉุกเฉิน
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2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

3. รพ.สต.

4.อสม.

5.อปท.

12. เป็นพี่เลี้ยงและConsult ให้กับรพ.สต.ทุกแห่ง ในการดูแลผู้ปุวย CKD เช่น
ด้านการรักษาหรือปัญหาซับซ้อนของ pt.CKD โดยแพทย์, กาหนดอาหาร pt.
โดย โภชนากร, การตรวจและวัสดุเครื่องมือLab.โดย นักเทคนิคการแพทย์,
ยา, เวชภัณฑ์หรือคบส.ในชุมชน โดยเภสัชกร และการออกกาลังกายหรือฟื้นฟู
สภาพโดยนักกายภาพบาบัด และบาบัดแผนไทยหรือสมุนไพรทดแทนหวาน,
ผงนัวโดย นักการแพทย์แผนไทย เป็นต้น
13. สนับสนุนยา, เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในงานCKD ให้กับรพ.สต.
1. ประสานงานตามระบบสุขภาพระดับอาเภอ DHS
2. จัดการระบบฐานข้อมูลผู้ปุวย CKD และเชื่อมโยงกับรพร.สว่างแดนดิน
3. ประสานเชื่อมโยงระบบบริการระหว่างปฐมภูมิและทุติยภูมิให้ไร้รอยต่อ
4. นิเทศงาน กากับ ติดตามหน่วยบริการปฐมภูมิ
1. จัดบริการ CKDคลินิก บูรณาการ NCD clinic ทุก 2 เดือน ในสถานบริการ
2. จัดบริการคัดกรองความเสี่ยง CKD ในpt.DM HT ร่วมกับ อสม.
3. จัดทาทะเบียนผู้ปุวยCKD แยกกลุ่มตาม stage เพื่อทาแผนแก้ไขรายบุคคล
4. บริการด้านการปูองกันในผู้ปุวย Stage 1 – 3 ไม่ให้ stage ของโรคเพิ่มขึ้น
5. จัดการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มDMและHTระยะ 1- 3
6. จัดฐานเรียนรู้ในคลินิก CKD ในสถานบริการและเพิ่มการเรียนรู้ให้ผู้ปุวย
7. ทากิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือตนเอง ให้คาปรึกษารายกรณี
8. จัดกิจกรรมสนับสนุนและสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคและปัจจัยเสี่ยง
9. ประเมินผลลัพธ์กิจกรรม ร่วมกับสหวิชาชีพในการดาเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง
10. ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องโรคไตเรื้อรัง
11. ผู้ปุวย Stage 4 – 5 มีการส่งต่อไปรับการรักษาที่รพร.สว่างแดนดิน
12. พัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญโรคไตเรื้อรัง และบุคคลต้นแบบในชุมชน
13. ร่วมกับทีมหมอครอบครัวติดตามเยี่ยมบ้าน (Home Health Care)
14. จนท.ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยง สร้างต้นแบบลดโรค
15. เชื่อมประสานภาคีในทุกระดับชุมชน เพื่อสื่อสารข้อมูล และระบบส่ง-ต่อ
1. จัดทาทะเบียนpt.CKD ตามโซนอสม.เพื่อกิจกรรมเชิงรุกและการเยี่ยมบ้าน
2. ร่วมคัดกรองความเสี่ยงCKD ในผู้ปุวยโรคเรื้อรังและติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย
3. ร่วมกับญาติpt.หรือจิตอาสาเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้ปุวยCKDระยะ1-3
4. เป็นแกนหลักร่วมกับชมรมสร้างสุขภาพนาผู้ปุวยเข้าร่วมการออกกาลังกาย
5. ร่วมรณรงค์การควบคุมการบริโภคอาหารหวานจัด เค็มจัด มันจัด ในpt.
6. ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมหมอครอบครัว ดูแลpt.CKD ต่อเนื่องในชุมชน
1. สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน/รพ.สต.เพื่อการดูแลpt.โรค NCD และCKD
เช่น โครงการออกกาลังกาย โครงการปรับพฤติกรรม 3อ.2ส. งานคบส.เป็นต้น
2. ร่วมวางนโยบายการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในชุมชนจากการแปลงธรรมนูญ
ตาบลสู่การปฏิบัติ เช่น ในหมวดสุขภาพดี มีการส่งเสริมการออกกาลังกายใน
ทุกกลุ่มอายุในตาบล หรือหมู่บ้านเฝูาระวังปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพpt.CKD
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6.ผู้นาชุมชน

7.ชมรม/ร้านค้า/ร้านอาหาร
8. ผู้ดูแล (Care giver)
9. ชมรมผู้สูงอายุ

10. พระภิกษุ/ครู

3. ร่วมกับทีมหมอครอบครัวในการเยี่ยมบ้านผู้ปุวย เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
เช่น ด้านสังคม รายได้ ความเป็นอยู่ เป็นต้น
4. สนับสนุนให้มีพื้นที่อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น มีลานกีฬาชุมชน ตลาดกันแผง
ลอยเพื่อให้ชุมชนจาหน่ายผักปลอดสารพิษpt.CKD ได้เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น
5. จัดระบบบริการFR สนับสนุนงบฯการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท.
เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและดูแลส่งต่อ pt.CKD ที่มีปัญหาฉุกเฉิน
1. ประชาสัมพันธ์ และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
2. ร่วมกับทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านpt. เพื่อดูแลมิติทางสังคม
3. ร่วมกับประชาชนกลุ่มเปูาหมาย/ชมรม/ภาคีอื่น วางแผนกาหนดกิจกรรม
ปูองกันและสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาโรค CKD ในหมู่บ้าน
1. การจัดจาหน่ายอาหารที่เหมาะสมสาหรับผู้ปุวย CKD
2. ร่วมรณรงค์ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
1. ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องในชุมชน
1. เป็นแบบอย่างในการรับประทานอาหารจากธรรมชาติ
2. ส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลตัวอย่างด้านสุขภาพ
3. ชักชวนผู้ปุวยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสมาธิ จิตใจ
1. พระเทศนาให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกาลัง
กาย การทาสมาธิบาบัด
2. ครูให้ความรู้นักเรียนด้านสุขภาพเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่เด็ก

11. หอกระจ่ายข่าวหมู่บ้าน
12. ชมรม “เพื่อนช่วยเพื่อน”
13. ชมรมสร้างสุขภาพในหมู่บ้าน

3. การจัดกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่อง CKD
1. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและให้คาแนะนาแก่สมาชิกที่ปุวยเป็น CKD ในชุมชน
2. กระตุ้นเตือนเพื่อนผู้ปุวยด้วยกันในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
1. รวมกลุ่มจัดกิจกรรมออกกาลังกายในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
อายุและส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกายที่ต่อเนื่อง
2. ร่วมกาหนดกิจกรรม เวลา สถานที่ ในการออกกาลังกายในชุมชน
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1.3 ทุนทางสังคมและความพร้อมของชุมชนในการจัดการกับ “ปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการด้าน
สุขภาพ” ของผู้คนในชุมชน ที่สัมพันธ์กับ 5 กลุ่มวัย ตามประเด็น ODOP/ OTOP และ 3PA : อุบัติเหตุทาง
ท้องถนน, CKD, LTC) ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เช่น ภูมิปัญญา(ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีและผู้รู้จริงทาจริง
เห็นผลจริงๆ) ความคิด/ความเชื่อ ทรัพยากร/องค์กร/กลุ่มคน/การจัดการ/ระบบ ที่มีอยู่ในชุมชน ฯลฯ
อาเภอสว่างแดนดินมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เป็นผลดีสาหรับ CM หรือเจ้าหน้าทีมสุขภาพในรพ.สต.
ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปุวย ที่จะได้ขอคาปรึกษาเพื่อดูแลผู้ปุวยที่นอกเหนือความสามารถ และเป็นผลดีกับผู้ปุวยหากเกิด
ปัญหาสุขภาพก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยให้การช่วยเหลือและได้รับบริการทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใน
ด้านการรณรงค์ปูองกันภาวะไตเรื้อรังการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ มีการเปิดโรงเรียน อสม.ทุก
เดือน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเพิ่มองค์ความรู้นาสู่ชุมชน ในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวที่ช่วยประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องโดยผู้นาชุมชนหรือผู้ดูแล ในสถานบริการมีฐานการเรียนรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังทุกแห่ง มีทีมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เข้มแข็งในหมู่บ้านต้นแบบคอยกระตุ้นสร้างสุขภาพ และสร้างความตระหนักในโรคให้กับผู้ปุวย
อาเภอสว่างแดนดิน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร กรรม ทานาและปลูกพืชเศรษฐกิจ คนในครอบครัววัย
ทางานเดินทางไปทางานรับจ้างในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ ทาให้มีรายได้ดมี าจุนเจือครอบครัวและมีกาลังในการใช้
จ่ายเงิน ส่งผลให้มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การเข้าถึงบริการ มากขึ้น การศึกษาดี ขึ้น มีศักยภาพใน
การสื่อสารข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้ App. Line สื่อสารทาให้การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพได้ดีและชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประสานงาน เช่น การส่งต่อข้อมูล
ระหว่างสถานบริการถึงผู้ปุวย ระหว่างผู้ปุวยกับ อสม.ที่รับผิดชอบโซนหรือหลังคาเรือน หรือมีทีวีจานดาวเทียมเกือบ
ทุกหลังคาเรือนที่สามารถรับข่าวสารได้เหมือนกันทั่วประเทศเลือกได้มากช่องดูทั้งช่องสาระสุขภาพ หรือข่าวสาร
ด้านโรคไตเรื้อรังและ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ จาก อปท. เป็นประจาทุกปี เช่น โครงการ
ส่งเสริมการออกกาลังกายในผู้ปุวยไตเรื้อรัง เป็นต้น ส่งผลให้การจัดระบบการดูแลผู้ปุวย CKD ได้ดีขึ้น นอกจากนั้น
การพัฒนาศักยภาพจนท. รพ.สต. ผู้ให้การดูแลผู้ปุวยในชุมชน หรือ ทีมหมอครอบครัว รวมทั้งการ ให้ ความรู้ชมรม
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึง่ เป็นทีมจิตอาสาในระดับชุมชน ที่คอยให้คาปรึกษาระหว่างผู้ปุวยด้วยกันเอง การเฝูาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ การให้กาลังใจในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดความรุนแรงของโรค นอกจากนั้นในภาพของเครือข่าย
บริการสุขภาพ ได้จัดให้มีแพทย์รับผิดชอบให้คาปรึกษาแก่ จนท.รพ.สต.ได้ตลอดเวลา มีการจัดระบบในการดูแล
ผู้ปุวยต่อเนื่องเชื่อมโยงจาก รพ ร.สว่างแดนดิน สู่ทุกรพ.สต. สู่ชุมชน พร้อมทั้งได้พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ
เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยที่รับผิดชอบ มีบุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในพื้นที่ที่จะคอยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชน มีระบบส่งต่อโดย อปท.บริการ FR เพื่อให้บริการผู้ปุวยในกรณีฉุกเฉิน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดบริการเพื่อตอบสนองความจาเป็นด้านสุขภาพของประชาชน/
กลุ่มเปูาหมายสาคัญ/โจทย์หลักของพื้นที่ ของ CUP และ แต่ละ รพ.สต.)
2.1 ลักษณะหน่วยบริการ เช่น ขนาด รพ., ขนาด รพ.สต., ภาระงาน, จานวนประชากรแยกตามกลุ่มวัย/ Setting/
ภาระโรค ฯลฯ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 220 เตียง มี
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (รพ.สต. และ PCU) จานวน 21 แห่ง เป็นรพ.สต.ขนาดใหญ่ 4 แห่ง รพ.สต.ขนาดกลาง 14
แห่ง และรพ.สต.ขนาดเล็ก 3 แห่ง
บุคลากร :
บุคลากร
สัดส่วน:
จานวน
ประชากรที่
หมายเหตุ
ประจา สนับสนุน (คน)
รับผิดชอบ
แพทย์
/
20
1 : 7,514
- ให้บริการในรพ.สต.ทุก 2
– 3 เดือนต่อครั้ง
- ให้คาปรึกษา FCT
ทันตแพทย์
/
- ให้คาปรึกษา FCT
8
1 : 18,783
เภสัชกร
/
- มีเภสัชกร 2 คน
16
1 : 9,392
หมุนเวียนออกปฏิบัติงาน
ในรพ.สต.ทุกเดือน
พยาบาล
/
211
1 : 721
นักวิชาการสาธารณสุข
/
60
1 : 2,505
จพง.สาธารณสุข

/

22

1 : 6,828

นักการแพทย์แผนไทย

/

12

1 : 12,522

จพง.ทันตกรรม

/

11

1 : 13,657

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

/

9

1 : 16,692

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

/

5

1 : 30,045

นักกายภาพบาบัด

/

6

1 : 25,044

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

/

9

1 : 16,695

นักรังสีการแพทย์

/

2

1 : 75,113

นักโภชนาการ

/

1

1 : 150,262

- มีจพ.เภสัชปฏิบัติงาน
ประจาอยู่บางรพ.สต. 1คน
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ประชากรแยกตามกลุ่มวัย
กลุ่มวัย

เพศ

รวม(ราย)

ชาย(ราย)

หญิง(ราย)

กลุ่มแม่และเด็ก
- แม่ (หญิงตั้งครรภ์)
- เด็ก (อายุ 0 – 5 ปี )
กลุ่มวัยเรียน (อายุ 6 – 14 ปี)
กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 15 – 19 ปี)

5,436
9,803
6,969

274
5,576
9,494
6,829

274
11,012
19,297
13,798

กลุ่มวัยทางาน (อายุ 15 – 59 ปี)

48,752

51,003

99,755

กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)

9,190

10,972

20,162

หมายเหตุ

หมายเหตุ แบ่งกลุ่มวัยตามกรมอนามัย
หมายเหตุ
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58 – 31 มีนาคม 2559)
1. ผู้สูงอายุทั้งหมด 20,162 คน แบ่งเป็น กลุ่มติดสังคม 19,283 คน กลุ่มติดบ้าน 775 คน และ
กลุ่มติดเตียง 104 คน
2. ผู้พิการ 2,476 คน
3. Palliative Care 41 คน
4. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้า 16 คน
5. ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิต 10 ราย
6. กลุ่มเสี่ยงเบาหวานทั้งหมด 5,563 คน
7. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงทั้งหมด 8,258 คน
8. ผู้ปุวยเบาหวานทั้งหมด 6,769 คน
9. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 7,995 คน
10. ผู้ปุวย CKD จากโรค DM&HTทั้งหมด 9,420 คน
- ผู้ปุวยระยะที่ 1
จานวน 3773 คน
- ผู้ปุวยระยะที่ 2
จานวน 2554 คน
- ผู้ปุวยระยะที่ 3A จานวน 1104 คน
- ผู้ปุวยระยะที่ 3B จานวน 872 คน
- ผู้ปุวยระยะที่ 4
จานวน 638 คน
- ผู้ปุวยระยะที่ 5
จานวน 479 คน
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ภาระงานหน่วยบริการ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน )
จานวนผู้ป่วยทั้งปี
ผู้ป่วย

ปี 2557 (คน)

ปี 2558 (คน)

1. ทั่วไป

103,106

104,891

ปี 2559 (คน)
(ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2559)
69,285

2. อุบัติเหตุ

44,227

50,995

28,101

3. อายุรกรรม

35,321

35,017

25,977

4. ศัลยกรรม

10,429

11,627

5,656

5. สูติ-นรีเวชกรรม

3,936

4,261

2,104

6. กุมารเวชกรรม

8,446

6,432

3,946

5 อันดับกลุ่มโรค/ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่
1. ปัญหาCKD ในผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ODOP)
2. ปัญหาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
3. อุบัติเหตุจราจร
4. ปัญหาสุขภาพจิต (ผู้สูงอายุที่ปุวยโรคเรื้อรัง)
5. โรคหัวใจและหลอดเลือด
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2.2 โครงสร้างและลักษณะการบริหารภายในองค์กร เครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาคนและระบบ
บริการปฐมภูมิ เช่น วิธีบริหารเครือข่าย, ทรัพยากร คน/เงิน/ครุภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งในด้านการบริหารภายใน CUP
และการบริหารร่วมกับภาคี เครือข่ายภายนอกสาธารณสุข (ที่สอดคล้องกับ ODOP/ OTOP และ 3 PA :
อุบัติเหตุทางท้องถนน, CKD, LTC)
วัด
โรงพยาบาล
-ทีม FCT ระดับอาเภอ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

นายอาเภอ
(สมัชชาสุขภาพอาเภอ)
ธรรมนูญอาเภอ (อาเภอ 4 ดี)
คนดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี
สุขภาพดี

โรงเรียน/กศน.

ชมรม อสม.อ.สว่ำงแดนดิน

รพ.สต./PCU
- ทีม FCT ระดับตาบล

พัฒนาชุมชนอาเภอ
เกษตรอำเภอ

- สมัชชาสุขภาพอาเภอ
- CUP Board
- คปสอ.
- ที่ประชุมกานัน/ผญบ.
- ที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ
- นายอาเภอประสาน
เครือข่าย
- ผอ.รพ./สาธารณสุข
อาเภอ บริการร่วม
ขับเคลื่อนสุขภาพอาเภอ
- การออกกาลังกาย
- การดู
ทีมแลแผล
FCT อาเภอ
- การรับการรักษา
- ขยะ (สหวิชาชีพ)

- กาหนดนโยบาย
- ประชุม/วาระ คปสอ.
- สนับสนุนวิชาการตาม
วิชาชีพแก้ปัญหาCKD
- ร่วมขับเคลื่อน รสอ.

อาเภอ

อปท.

กานัน/ผญบ.

- กองทุนฯ
- ตลาดสด
- ตลาดนัด
- ทีม FR

- ศูนย์การเรียนรู้
- หอกระจายข่าว

UCCARE

CKD
Sawangdandin
Self Care

ครอบครัว

- ทีม FCT ตาบล
- ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
- โรงเรียน อสม.
- Clinic CKD ฐานเรียนรู้
- เวทีประชาคม

- ทีม FCT ระดับหมู่บ้าน
- ทีมปรับฯพฤติกรรมสุขภาพของหมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ตาบล
- นายก อปท.
- ธรรมนูญสุขภาพตาบล
- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบล
- สภาสุขภาพตาบล
- คณะกรรมการพัฒนา
รพ.สต.
- ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินFR

หมู่บ้าน/ชุมชน

- ญาติเฝูาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ
- สะท้อนการเยี่ยมโดย
ทีมหมอครอบครัว
- สอบถามการดูแล
(กระบวนการ)
- อาหาร
- ยา
- การออกกาลังกาย
- ความสะอาด
- ขยะ
- ช่องทางสื่อสาร FCT
- ระบบส่งต่อ

ผู้นาชุมชน (ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)
ผูป้ กครองท้องที่
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ดูแลหอกระจายข่าว
- ผู้นาทางสังคม/พระ

- การออกกาลังกาย
้บริหารท้องถิ่น
- ผูการดู
แลแผล
- สมาชิกเทศบาล/ส.อบต.
-- คณะกรรมการพั
การรับการรักษา
ฒนา
- หมู
ขยะ่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดโรค
CKD

-สายสุ
การออกก
าลังกาย
ขภาพ
-- ทีการดู
ม FCTแลแผล
หมู่บ้าน
การรับการรั
กษา
-- ชมรมสร้
างสุขภาพ
- อสม.เชี
ขยะ ่ยวชาญ CKD

- ชมรม เพื่อนเตือนเพื่อน
- บุคคลต้นแบบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

- ประชาสัมพันธ์
- ใช้มาตรการทางสังคม
เพื่อควบคุมการบริโภค
อาหาร ออกกาลังกาย
- แนะนา ให้ความรู้
ผู้ปุวยมีความตระหนัก
-- การออกก
ผลักดันมาตรการทาง
าลังกาย
งคมแลแผล
- สัการดู
-- จัการรั
ดบริบกการรั
ารภายใต้
กษากองทุน
-- สนั
ขยะบสนุนในการ
ดาเนินงาน
- จัดการด้าน สิ่งแวดล้อม
ชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี
- เปิดหลักสูตรในโรงเรียน
สาหรับ อสม.
- สารวจข้อมูล
- เยี่ยมบ้าน
- แกนนาด้านสุขภาพ
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2.3 สมรรถนะหลักขององค์กร ( core competency) (ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององค์กร) ให้สอดคล้องกับ
ODOP/OTOP
คปสอ.สว่างแดนดิน มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเกือบทุกสาขา มี ความสามารถสูงในการดูแล
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต มีการสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ปุวย ระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
สนับสนุนให้เครือข่ายจัดระบบในการดูแลเฝูาระวังภาวะสุขภาพและปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา CKD ใน
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน ในบริบทของเครือข่าย ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลังกาย ส่งเสริมเรื่อง
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง และควบคุมปูองกันโรคโดยการละเว้น
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดโรคหรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมา มีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยเครือข่ายดาเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. การดูแลผู้ปุวยโรค CKD โดยการจัดตั้งคลินิก แยกบริการ แต่เชื่อมโยงกับคลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง) และ เชื่อมโยงการบริการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และชุมชน โดยยึดผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง มีการทางานร่วมกันเป็นทีมหมอครอบครัวเชื่อมประสานกันทุกระดับ ประกอบด้วย แพทย์ , เภสัชกร, นัก
โภชนากร, นักกายภาพบาบัด , พยาบาลจัดการโรครายกรณี (Case Manager), พยาบาลเวชปฏิบัติ , นักวิชาการ
สาธารณสุข และนักบริบาลในชุมชน (Care giver)
3. การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย หรือออกปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
ทีม่ ีความเชี่ยวชาญ ด้านโรค ครอบครัว/ชุมชน ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย คอยให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
ด้านโรคแก่ทีมหมอครอบครัวในการบริบาลผู้ปุวยในทุกระดับ
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ส่วนที่ 3 ค่านิยมหลัก
(เป็นแนวคิดหลักหรือหลักการที่ยึดเหนี่ยว หรือ วิธีการหลักในการออกแบบและจัดระบบบริการของหน่วยบริการ
ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นความรับรู้/แนวปฏิบัติ หรือ วัฒนธรรมหรือข้อพิจารณาของ ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน (ที่สอดคล้องกับ ODOP/ OTOP และ 3PA : อุบัติเหตุทางท้องถนน, CKD, LTC)
ค่านิยมหลัก: SAWANG
ค่านิยม

ความหมาย

Social participation สังคมมีส่วนร่วม

ยกตัวอย่างการนาค่านิยม/แนวปฏิบัติ
ที่นาไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร
การขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพอาเภอ (รสอ.)
โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระดับอาเภอ ตาบล
และหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ร่วมกัน มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพ ร่วมวิเคราะห์
ปัญหา การจัดลาดับความสาคัญปัญหาในชุมชนตาม
บริบทพื้นที่ จนเกิดเครือข่ายการทางานอย่างเข้มแข็ง
ยึดหลัก 6 ร่วม ร่วมคิด, ร่วมวางแผน, ร่วมปฏิบัติแก้ไข
ปัญหา, ร่วมตรวจสอบ, ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์

Appreciation

การสร้างคุณค่า ชื่นชมยินดีใน การร่วมชื่นชมให้กาลังใจกันในการทางาน ให้เกิดคุณค่า
ผลงาน
ทางจิตใจ คนทางานมีความสุข เพิ่มศักยภาพบุคลากร

Willingness

ความพร้อมให้บริการด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์

องค์กรมุ่งให้บุคลากรทางานบริการด้วยหัวใจ ให้
ความสาคัญในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่แบ่งแยก

Achievement

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

การทางานที่เสียสละ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จของงาน
ทางานด้วยความมุ่งมั่น แม้มีภาระงานมาก สร้าง
ความสัมพันธ์ ดึงภาคส่วนอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เข้ามาเป็นภาคี ทาให้เกิดการ ทางานของทีม
หมอครอบครัวระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง ติดตามเยี่ยมผู้ปุวย
CKD ในโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และผู้ปุวยกลุ่ม
อื่นๆ มีความเชื่อมโยงในแนวราบ สื่อสารได้ตลอดเวลา

Network

การสร้างเครือข่าย

การร่วมมือกับภาคีในระดับพื้นที่และภาคีหน่วยงานใน
การดาเนินงานแก้ปัญหาผู้ปุวย CKD นอกจากนั้นด้วย
ความร่วมมือของกลุ่มจิตอาสา “เพื่อนช่วยเพื่อน” ใน
การติดตามเยี่ยมเสริมพลังให้กับผู้ปุวย

Good Governance

ธรรมาภิบาล

มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ทา
ให้องค์กรเข้มแข็ง เกิดความเชื่อมั่นจากภายนอก
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ส่วนที่ 4 การออกแบบและจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง
(เป็นบริการที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความยึดโยงกับค่านิยมหลัก โดยผสมผสานการจัดบริการ ส่งเสริม
ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู สาหรับกลุ่มเปูาหมายหลักหรือประเด็นสุขภาพหลัก (ODOP/OTOP และ 3 PA: อุบัติเหตุ
ทางถนน, CKD, LTC) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นระบบและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้นาเสนอพัฒนาการของ
การจัดบริการ ในพื้นที่เอง จนกระทั่งนาไปสู่การพัฒนาเป็นระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุก รพ.สต. ใน CUP)
4.1. Unity district Health Team : เขียนเล่าถึงกระบวนการได้มาซึ่งปัญหาสาคัญของชุมชนและการดาเนินงาน
ร่วมกัน (ODOP/ OTOP)
จากการคืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีประชาคมและธรรมนูญสุขภาพตาบล ได้สรุปจากการจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหาแต่ละพื้นที่ และนามา รวมกัน ทั้ง อาเภอ นาเสนอข้อมูล จานวนปัญหา ให้ภาคี เครือข่ายระดับอาเภอ
รับทราบในเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพอาเภอ ภาคีทุกภาคส่วนได้นาปัญหาสาธารณสุขหรือภัยสุขภาพของแต่ละพื้นที่
จากปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เรียงจากปัญหาที่มีมากที่สุดไปหาน้อย และได้นามาเป็นประเด็นปัญหาสาธารณสุข
ของอาเภอ (ODOP) ภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาและความจาเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาภาวะไตเรื้อรัง CKD ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในบริบทต่างๆ ที่ภาคี เครือข่าย สามารถ
ร่วมมือกันได้ โดยมีทีมที่คอยดูแลในภาพอาเภอ ทีมระดับตาบลที่เชื่อมประสานให้ไร้รอยต่อพร้อมให้การสนับสนุน
ทั้งงบประมาณและด้านวิชาการ และมีทีมหมู่บ้านที่มุ่งลดโรคไตเรื้อรังจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง ปรับพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเปูาหมาย สร้างข้อกาหนดร่วมในชุมชนและขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
4.2. Customer Focus : ใครคือกลุ่มเปูาหมาย/และสัมพันธ์กับกลุ่มวัยใดบ้าง
จากความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ ซึ่งกลุ่มประชาชนที่จาเป็นต้องได้รับทั้งด้านบริการ
ส่งเสริมปูองกัน การรักษาฟื้นฟูนั้น จากการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย DM HT อาเภอสว่างแดนดิน
พบว่า ในผู้ปุวย โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จานวน 14,764 คน พบเป็น CKD จานวน 9,420 คน มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต Stage 1 – 3 ร้อยละ 88.14 (8,380 คน) มีภาวะ CKD Stage 4 – 5 ร้อยละ 11.85 (1,117
คน) และในจานวนผู้ปุวย CKD ทั้งหมดนี้เป็นประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ 57.17 (5,386 คน)
4.3. Community Participation : กระบวนการจัดการปัญหาร่วมกันทั้งชุมชนอย่างไร
CUP สว่างแดนดิน มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปุวย CKD ที่ร่วมดาเนินการอย่างครบวงจร โดย
มีกระบวนดังนี้ การจัดระบบในการดูแลแบบ One Stop CKD Clinic ในทุกวันอังคารสาหรับคลินิกในโรงพยาบาล
และออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุก 2 เดือน โดยมีทีมสหวิชาชีพจาก รพร.สว่างแดนดิน
ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ (CM, IC, CKDN), โภชนากร, นักกายภาพบาบัด และนักการแพทย์แผนไทย
มีการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยไปยัง FCT ระดับตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการดูแลต่อเนื่อง และมีระบบ Consult ผ่าน
Line group, โทรศัพท์ จาก FCT อาเภอ ในส่วนของภาคีเครือข่ายมีความร่วมมือในการดูแลผู้ปุวย CKD โดย
เครือข่ายสุขภาพในชุมชน ร่วมประชุมวางแผนจัดทาแผนสุขภาพ และร่วมดาเนินการ เพื่อแก้ ไขปัญหา CKD ของ
ชุมชน อปท.มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสาหรับบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง อปท.ได้มีการสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินงานการดูแลผู้ปุวย CKD มีคณะกรรมการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ที่
อาสาเข้ามาร่วมในทุกกระบวนการแก้ไขปัญหา ดูแลประสานเชื่อมโยง หมู่บ้านมี มาตรการทางสังคม เช่น การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ในหมู่บ้าน ผ่านชมรมร้านค้า /ผู้ประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้
ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ครูช่วยเสริมโดยให้ความรู้นักเรียนวางรากฐานพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก บาง
พื้นที่มี เทศนาให้ความรู้โดยพระภิกษุสงฆ์ ในกลุ่มเปูาหมาย มีการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยญาติ และ อสม.
ติดดาว Profile เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 หน้า 13

บุคคลต้นแบบด้านการปรับพฤติกรรมสุขภาพ และกลุ่มผู้ปุวยด้วยกันช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กาลังใจ
กระตุ้นให้ผู้ปุวยเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในชุมชน
ชุมชน
ครัวเรือนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีกิจกรรมเสริมอื่นๆในชุมชนโดยการดาเนินงานของ
ภาคีเครือข่าย เช่น กิจกรรม ออกกาลังกายเป็นกลุ่ม เดิน วิ่ง ราไม้พลอง เต้น รา ปั่นจักรยาน ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้เพื่อเป็นอาหารสาหรับผู้ปุวยตามวิถีชาวบ้าน
4.4. Appreciation : ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข เกิดการพัฒนาคนและเกิดคุณค่าทั้งในหน่วยงานและชุมชน
อย่างไร
1. มีอสม.เชี่ยวชาญ CKD ในชุมชนเกิดความภูมิใจ รับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง ที่จะได้ช่วยเหลือผู้ปุวยในชุมชน
2. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหา CKD ในผู้ปุวย DM HT และมีการพัฒนา CKDN ระดับรพ.สต. CKDN (ครู ก) จาก CUP
3. มีการเสริมพลัง Care giver และญาติ ในการดูแลผู้ปุวยให้ได้ตามมาตรฐานและต่อเนื่อง
4. อสม.มีความผูกผันและรู้สึกภูมิใจที่ได้ติดตามเยี่ยมหรือช่วยเหลือผู้ปุวย CKD ในชุมชน
5. เกิดบุคคลต้นแบบในชมรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในการดูแลสุขภาพโดย Self help group
6. มีการเสริมพลังการทางานของทีมหมอครอบครัวทีม FCT ทุกระดับโดยท่านนายอาเภอสว่างแดนดิน
4.5. Resource Sharing and Human Development : การแบ่งปันทรัพยากร ทั้ง คน เงิน วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อ
ตอบโจทย์
การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นอย่างไร และมีการพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ ให้แก่บุคลากรและภาคี
เครือข่ายทั้งชุมชนอย่างไรบ้าง
คปสอ. สว่างแดนดิน ได้มีการจัดระบบในการดูแลผู้ปุวย ดังนี้ คือ มี รพ ร.สว่างแดนดิน เป็นแม่ข่าย
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ปุวย รวมทั้งสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ Setทาแผล การกาจัดขยะติดเชื้อ
และระบบแพทย์ที่ปรึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดูแลผู้ปุวยในชุมชนเชื่อมโยงจากรพ ร.สว่างแดนดิน ถึง รพ.สต.ทุก
แห่ง มีระบบให้คาปรึกษาในระดับ FCT ของชุมชน และมีการพัฒนาศักยภาพ อสม.ผ่านโรงเรียน อสม.และเรียนรู้
หน้างาน On the job training ในการดูแลเฝูาระวังและ ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่รับผิดชอบในโซน หลังคาเรือน
นอกจากนั้น มีการเตรียมความพร้อมของครอบครัวผู้ปุวยในการปรับปรุงจัดสิ่งแวดล้อมของบ้านและฝึกทักษะญาติ
ผู้ดูแลหรือ Care giver ในการดูแลผู้ปุวย CKD ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. และกองทุนสุขภาพตาบล
ในการจัดทาโครงการ แก้ไขปัญหาไตเรื้อรังในผู้ปุวย DM HT เช่นโครงการ ออกกาลังกายในชุมชน หรือโครงการ
ควบคุมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยบริบทของชุมชน
กลุ่มเปูาหมายเอง และมีการใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกันของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน
4.6. Essential Care : ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบบริการตามประเด็นดังกล่าวอย่างไร
1. เกิดระบบการให้บริการแบบ One stop CKD clinic โดยแยกคลินิก CKD ออกจากคลินิกอื่นๆเป็นการ
เฉพาะ และจัดระบบบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจโดยภาคเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการเข้าถึงบริการและครอบคลุม
2. มี CPG ในการดูแลผู้ปุวย CKD ที่ใช้ร่วมกันทั้ง CUP สว่างแดนดิน ในเรื่องการดูแล ระบบให้คาปรึกษา
และระบบส่งต่อ และ CPG ของรพ.สต.ในผู้ปุวย CKD มีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยบริการและบริบท
3. มีระบบในการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนที่เกิดจากการบริการผู้ปุวย
4. เกิดมาตรการทางสังคมในการดูแลผู้ปุวย CKD เช่นการควบคุมด้านอาหารร้านค้าให้มีอาหารที่เหมาะกับ
ผู้ปุวยจาหน่ายในชุมชน เพื่อปูองกันและลดภาวะไตเสื่อม ไตวาย
5. มีทีมการจัดการสุขภาพบูรณาการจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นหลักในการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพดี
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ส่วนที่ 5 การจัดระบบสนับสนุน
(การออกแบบระบบที่สอดคล้องกับ ODOP/OTOP)
การออกแบบระบบที่สอดคล้องกับ
ODOP/OTOP
เกณฑ์มาตรฐานงานเภสัชกรรม
- CUP สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
- ติดตามเยี่ยม COC ดูแลระบบยา และ care
giver มี Line group ในการประสานงาน
เกณฑ์ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ - การจัดทาฐานข้อมูล CKD ในระดับ CUP
- CKD Line group
เกณฑ์การประเมินด้านการปูองกันและควบคุม - ติดตามประเมินผล
การติดเชื้อ
- เฝูาระวังการติดเชื้อในชุมชน
- การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน
- การดูแลวัสดุอุปกรณ์
- การจัดสถานที่
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ - ติดตาม Lab ประจาปีมาตรฐาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ประเมินผลการดาเนินงาน Lab คุณภาพ
เกณฑ์ 3 ดี Healthy work place, 5ส
- การจัดคลินิกแยกเฉพาะ
- จัดทาสื่อความรู้ ปูายประชาสัมพันธ์
CQI/ นวัตกรรม/ R2R/ วิจัย
- การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแล
ผู้ปุวย CKD
- การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อลดอุบัติการณ์การ
รับประทานยาไม่ถูกต้อง ของผู้ปุวยที่มารับยา
เบาหวานที่รพ.สต.พันนา
- ประสิทธิผลของคู่มือดูแลตนเองในผู้ปุวย
เบาหวาน ต.ค้อใต้
- การพัฒนารูปแบบการให้บริการในคลินิก
เบาหวานเพื่อลดระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ใน
เกณฑ์ดี
- ระบบติดตามการรับประทานยาของผู้ปุวย
เบาหวาน ที่รับยารพ.สต.ตาลเนิ้ง
- การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกโรค
เรื้อรัง รพ.สต.นาเตียง
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนผู้ปุวย DM ต.คาสะอาด
- เบาะรองปูองกันแผลกดทับ
เกณฑ์

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 6 ผลลัพธ์ของการจัดบริการ
(ที่สอดคล้องกับ ODOP/ OTOP )
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

90 %

95.97

98.56

68.36

2. ร้อยละของผู้ปุวย DM/HT ที่เป็นโรคไต
เรื้อรัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายใหม่

100%

100

100

100

3. ร้อยละของผู้ปุวย DM ที่ระดับ Hba1c < 7

≥ 80%

27.44

40.31

52.03

4. ร้อยละของผู้ปุวย HT ที่มีค่าความดันโลหิต
≤130/80

> 80%

73.19

68.57

61.81

5. ร้อยละผู้ปุวย CKD Stage 1 – 3
เปลี่ยนเป็นผู้ปุวย CKD Stage 4 – 5

≤ 10%

14.41

15.61

2.53

6. ร้อยละของผู้ปุวยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 3
– 5 ได้รับการเยี่ยมบ้าน

100%

100

100

100
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ภาคผนวก

ติดดาว Profile เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 หน้า 17

1. LTC (ผู้สูงอายุ)

ผู้สูงอายุ

หมู่บ้าน/ชุมชน

ครอบครัว

รพ.สต./อสม.

- ค้นหาผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือกิจวัตร
ประจาวัน
- FCT ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

- ช่วยเหลือผู้สูงอายุในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน
- ความพึงพอใจ
- Care giver

- สารวจ/ประเมินผู้สูงอายุ แยก
ประเภทเตียงตาม ADL
- Care manager จัดบริการตาม
ความจาเป็นของกลุ่ม
- ประเมินผู้สูงอายุรายบุคคล
- FCT ระดับอาเภอ ตาบล

Care giver 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียง ติดบ้าน 10 ราย

- ดูแลช่วยเหลือตาม ADL
- สังเกตพฤติกรรมและรายงาน
- ส่งเสริมสุขภาพทุกด้าน

ผู้สูงอายุ
(กลุ่มติดบ้าน และติดเตียง)

รพ./สสอ.
- สนับสนุนการดาเนินงาน
- ควบคุมกากับ/ประเมินผล/
รายงาน

อปท.
- กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการในการดูแล
ผู้สูงอายุ
- FCT ระดับตาบล, ชุมชน
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LTC (ผู้พิการ)

ผู้พิการ
อสม.

รพ.สต./ศสช.

สสอ.

อปท.

รพร.

พมจ.

สปสช.

สว่างแดนดิน

ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

ค้นหา/คัดกรอง/ติดตามผู้พิการในชุมชน

ช่วยเหลือตนเองได้
- ขึ้นทะเบียน ท74
- วางแผนการปูองกันไม่ให้เกิด
ความพิการซ้าซ้อน
- ศูนย์พัฒนาอาชีพ
- ส่งเสริมการเข้าชมรม
- ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
- การมีคุณค่าในตนเอง

ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน
- ขึ้นทะเบียน ท74
- วางแผนการปูองกันไม่ให้เกิดความ
พิการในระดับที่สูงขึ้น
- ศูนย์พัฒนาอาชีพ
- ฟื้นฟูสภาพ
- Care giver
- FCT
- สนับสนุนกายอุปกรณ์

ภาวะพึ่งพิงสูง
- ขึ้นทะเบียน ท74
- วางแผนการปูองกันไม่ให้เกิด
ความพิการในระดับที่สูงขึ้น
- ฟื้นฟูสภาพ
- Care giver
- FCT
- สนับสนุนกายอุปกรณ์
- COC
- พัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมพลังครอบครัว
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LTC (Palliative care)
Palliative care

ผู้ป่วยPalliative careและครอบครัว

รพ.สต./ศสช./รพ./สสอ.

ชุมชน

อสม./จิตอาสา

ผู้นาด้านศาสนา

ร่างกาย

จิตใจ

สังคม

จิตวิญญาณ/ศาสนา/ความเชื่อ

- ประเมินความเจ็บปวด
- วางแผนให้การรักษา
- รักษาตามอาการแบบ
ประคับประคอง
- FCT ทั้ง 3 ระดับ
- Care giver

- ประเมินภาวะซึมเศร้า

- บทบาทในครอบครัว
- ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว
- สนับสนุนให้มี
สัมพันธภาพของเครือข่าย
ทางสังคม

- การจัดสิ่งแวดล้อมให้สงบที่สุด
- จัดหาหนังสือคิดเชิงบวกให้
ผู้ปุวยและญาติ
- การฟังธรรมมะ
- ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ปุวยอย่างเต็มที่ภายใต้การ
ดูแลของ FCT
- การทากิจกรรมบาบัดและการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปุวยปลด
เปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจและการขอ
ขมาอโหสิกรรม

- มีทัศนคติที่ดีในการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย
- พูดคุยให้กาลังใจ

ระยะก่อนตาย
- ประคับประคอง
- ทาพิธีตามความเชื่อ
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พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

อสม.

สปสช.

กองทุนตาบล

อปท.

รพร./รพศ.

สสจ.

การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

ซักประวัติ
ประเมินคัดกรองอนามัย 55/DSPM ตามกลุ่มวัย
ปกติ

ผิดปกติ

กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
- นมแม่/โภชนาการและอาหารตามวัย/ทันตกรรม
- พัฒนาการเด็กตามวัย การส่งเสริมพัฒนาการ
การเล่น การเล่านิทาน

- ประเมินด้วย TDSI 70 ข้อแนะนาการส่งเสริม
พัฒนาการ
- นัด 1 เดือน

- ตรวจร่างกายทุกระบบ ตรวจการได้ยิน
- ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
- ตรวจตา(อายุ 4 ปี ตรวจ V/A)
- ตรวจ Hct. (อายุ 9 เดือน เจาะปลายนิ้ว)
- จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก (อายุ 6 เดือน – 5 ปีทุกราย)

- 1 เดือน นัดประเมินซ้าด้วย TDSI 70
ข้อแนะนาการส่งเสริมพัฒนาการ

ปกติ
พบพยาบาล

สงสัยล่าช้า

ส่งต่อกรณีผิดปกติ
-ส่งพบแพทย์ที่คลินิก
กระตุ้นพัฒนาการ

- ให้วัคซีน, รับยา
- ให้คาแนะนา
- สังเกตอาการ 30 นาที

กลับบ้าน
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2. อุบัติเหตุทางถนน

สถานีขนส่ง
-ใบอนุญาตขับขี่
-ให้ความรู้เรื่องการจราจร
-การตรวจสภาพรถ

โรงเรียน
-สร้างจิตสานึกการจราจรใน
นักเรียน
-สร้างวินัยจราจรในนักเรียน

ประชาชน
-สร้างความตระหนักเรื่องวินัย
จราจรเพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุในระดับบุคคล
-พฤติกรรมการขับขี่
-ความมีน้าใจ
-อุปกรณ์และเครื่องปูองกันส่วน
บุคคล

ทางหลวงชนบท
-สร้างและปรับปรุงถนน
-ตรวจสอบสภาพถนน /ไฟสัญญาณ
-ซ่อมแซมถนน / ปูายจราจร

อุบัติเหตุ

คปสอ.สว่างแดนดิน
-ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และการ
บาดเจ็บ
- อบรมให้ความรู้ทีมFR ของอาเภอ
- อบรมการประเมิน /การเคลื่อนย้ายการ
ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
- ระบบการส่งต่อ
- รณรงค์สร้างกระแสการปูองกันและลด
อุบัติเหตุ
- ทีม SRRT ร่วมกับภาคีเครือข่าย
สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน

อปท.
-หน่วย FR
-งบประมาณปรับปรุงถนนสายรอง
-สร้างระบบปูองกันอุบัติเหตุในชุมชน
-การกาหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่/จุดตรวจ
-กองทุนตาบล(อบรมความรู้จราจร)
-มาตรการชุมชนเพื่อควบคุมอุบัติเหตุ

สถานีตารวจ
- ด่านตรวจ
- มาตรการทางกฎหมาย
-บังคับใช้กฎหมาย

ทีม FCT ทั้ง 3 ระดับ
-การดูแลต่อเนื่องฟื้นฟู
สุขภาพ
-การพัฒนาทักษะและ
ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
-บริการศูนย์สร่างเมา
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