ภาระงานของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ตามโครงสร้างการควบคุมกากับงานของโรงพยาบาลโคกสาโรง
-----------------------------------------------------------------------------ก. ภารกิจ
1. งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
1.1 บริหารจัดการระบบบริการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
1.2 จัดบริการสุขภาพด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ
- ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน
- คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก/ส่งเสริมโภชนาการเด็ก
- คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- คลินิกวางแผนครอบครัว/ตรวจหลังคลอด/ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
- คลินิกให้คาปรึกษา (ทุกกลุ่มวัย)
- คลินิกวัณโรค
- งานคลินิกยาเสพติด
- งานคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช
1.3 พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
1.4 บริหารจัดการ ควบคุม กากับระบบปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ , ในชุมชน
1.5 จัดระบบดูแลสุขภาพผู้ปุวยต่อเนื่อง
1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพของทุกภาคส่วน
1.7 ศึกษา วิจัย/นวัตกรรม และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพบริการ
1.8 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ พื้นที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่
1.9 วางแผน นิเทศ ควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผลคุณภาพบริการ
2. งานการพยาบาลในชุมชน
2.1 งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน ให้การพยาบาลผู้ปุวยที่บ้าน ในรูปแบบ Home ward , Home
Health Care , Home visit , กลุ่มเปูาหมายพิเศษ/ยุ่งยากซับซ้อน
2.2 บริหารจัดการระบบการดูแลต่อเนื่อง ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (COC)
2.3 การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) โรคเรื้อรัง
2.4 การดูแล Palliative care ในชุมชน
2.5 งานพยาบาลผู้จัดการรายโรคชุมชน บริหารจัดการระบบควบคุมกากับ
2.6 พัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน
2.7 การพยาบาลคลินิกพิเศษ/อุปกรณ์ที่จาเป็น ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2.8 การพยาบาลคลินิกพิเศษ/กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
2.9 สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2.10 กาหนดยุทธศาสตร์การพยาบาลชุมชนเชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ
2.11 บริหารจัดการความเสี่ยงกลุ่มปุวยในชุมชน ประสานแหล่งประโยชน์ภาคีเครือข่ายทุกระดับ
2.11 พัฒนาและประเมินสรรถนะพยาบาลชุมชน ประกันคุณภาพงานการพยาบาลชุมชน (QA)
2.12 เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องให้กับพยาบาล รพ.สต./ Care givers/
จิตอาสาบริบาลประจาครอบครัว
2.13 แนะนาการจัดบริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบผสมผสานแก่ประชาชนกลุ่มปุวย ทุกกลุ่มวัย
2.14 กากับ นิเทศติดตาม การจัดการส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวยในชุมชนทุกระดับตามมาตรฐานการพยาบาลที่
บ้านและชุมชนในบทบาท CNO-D
2/3.งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย........
3. งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ( มารดาและทารก , วัยเรียน , วัยรุ่น , วัยทางาน , วัยสูงอายุ )
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในกลุ่มพิเศษ ผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาสและเชื่อมโยงกับเครือข่าย
งานพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ( กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวยในระดับปฐมภูมิ )
งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย
แนะนาการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
สนับสนุนเทคนิคบริการเฉพาะทางในกรณีที่ยุ่งยาก ซับซ้อนเครือข่าย
วิเคราะห์ นิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษา วิจัย/นวัตกรรม และพัฒนาองค์กรความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ

4. งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา
4.1 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปและในพื้นที่เฉพาะ
4.1.1 งานควบคุมโรคติดต่อที่นาโดยแมลง :ไข้เลือดออก,ไข้มาลาเรีย,โรคเท้าช้าง
4.1.2 งานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้า
4.1.3 งานควบคุมโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน
4.1.4 งานควบคุมโรคติดต่อผิวหนังเนื้อชา
4.1.5 งานควบคุมโรคติดต่อทางเดินหายใจในเด็ก
4.1.6 งานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
4.1.7 งานควบคุมโรคติดต่อโรคหนอนพยาธิ
4.1.8 งานควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
4.1.9 งานปัญหาโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้า
4.1.10 งานควบคุมโรคติดต่อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS)
4.1.11 งานควบคุมโรคไข้หวัดนก
4.1.12 ควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.1.13 งานคลินิกวัณโรค
4.1.14 คลินิกโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.1.15 รายงานโรคที่ต้องเฝูาระวัง
4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4.2.1 งานควบคุมโรคเบาหวาน
4.2.2 งานควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
4.2.3 งานควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือด อัมพฤต อัมพาต
4.2.4 งานควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก
4.2.5 งานควบคุมโรคมะเร็งเต้านม
4.2.6 งานอุบัติเหตุในชุมชน
4.2.7 เฝูาระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือภัยสุขภาพในชุมชน
4.3 งานสอบสวนโรค
4.3.1 งานประเมินปัญหาสุขภาพโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ
4.3.2 พัฒนาระบบเฝูาระวังและควบคุมโรค
4.3.3 พัฒนาทีมเฝูาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
4.4 เฝูาระวังโรคทางระบาดวิทยา
4.5 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4.6 งานบริหารจัดการภัยพิบัติ
4.7 งานวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรค
3./ 4.8 การวิเคราะห์และสังเคราะห์.........
4.8 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามากาหนดนโยบาย
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4.9 ควบคุม กากับ มาตรฐานพัฒนาคุณภาพบริการควบคุมปูองกันโรค
5. งานอาชีวอนามัย
5.1 งานมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5.2 งานอาชีวอนามัยปูองกันและควบคุมโรค
5.3 งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สถานประกอบการ และในชุมชน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
5.4 งานคลินิกอาชีวเวชกรรม
5.5 งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทางาน (ตรวจสุขภาพ กลุ่มวัยทางาน/เจ้าหน้าที่)
5.6 งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5.7 การออกแบบและการปรับปรุงสภาพการทางาน
6. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย
6.1 งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
6.2 งานสุขาภิบาลอาหารและน้า
6.3 งานสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร
6.4 งานสุขาภิบาลโรงครัวและโรงอาหารของสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ ( โรงพยาบาล/โรงเรียน/โรงงาน)
6.5 งานเฝูาระวังและปรับปรุงคุณภาพน้าดื่ม
6.6 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชน
6.6.1 งานพัฒนาพฤติกรรมบริโภคและสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
6.6.2 จัดตั้งชมรมเครือข่ายเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
6.6.3 ให้สุขศึกษาด้านสุขาภิบาลแก่ประชาชน
6.7 กฎหมายการสาธารณสุข
6.8 งานพัฒนาอนามัยชุมชน (เมืองน่าอยู่)
6.9 งานอนามัยสถานที่สาธารณะ (ตลาดสด/สวนสาธารณะ)
6.10 งานอนามัยสถานบริการสาธารณะ (โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/สุขาสาธารณะ)
6.11 งานอนามัยที่พักอาศัยและสถานประกอบการ
6.12 งานสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการอนามัยสิ่งแวดล้อม
6.13 วางแผน นิเทศ ควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผลระดับอาเภอ
6.14 ศึกษา วิจัย นวัตกรรม
6.15 สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน
7. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
7.1 กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบและระบบสุขภาพอาเภอ
7.2 งานสนับสนุนทรัพยากรและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
7.3 บริหารและวิเคราะห์งบประมาณ
7.4 งานพัฒนาระบบส่งต่อและข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
7.5 ประสานงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และหน่วยงานทุกภาคส่วน
7.6 พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ
7.7 ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
7.8 วางแผนนิเทศ ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิระดับอาเภอให้ได้มาตรฐาน
4./8.งานสุขภาพจิตและจิตเวช...........
8. งานสุขภาพจิตและจิตเวช
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8.1 งานบริการตรวจวินิจฉัยและบาบัดผู้ปุวยโรคทางจิตทั่วไปเบื้องต้น ได้แก่ โรคจิตจากผู้ใช้สารเสพติด โรค
วิตกกังวล โรคซึมเศร้า ปัญญาอ่อน โรคระบบประสาท ฆ่าตัวตาย ปัญหาครอบครัว ความบกพร่องทางบุคลิกภาพ
ปัญหาการปรับตัวในวัยต่างๆทั้งในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่
8.2 งานการบาบัดทางจิต เช่น ให้คาปรึกษา คลายเครียด ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฟื้นฟูปรับพฤติกรรม
8.3 งานส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน เพื่อลดอัตราของผู้ปุวยทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตในสังคม
8.4 ส่งเสริม ปูองกัน บาบัด รักษาผู้ปุวยทางจิต ส่งต่อและรับส่งกลับเพื่อการรักษาอย่างต่ อเนื่อง ติดตาม
ผู้ปุวยเพื่อลดการกาเริบ และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในชุมชน
8.5 ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ปุวยจิตเวชให้สามารถดูแลตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้
8.6 งานศึกษา วิจัย/นวัตกรรม และฝึกอบรม
9. งานอนามัยโรงเรียน
9.1 งานบริการอนามัยโรงเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพเด็กวัยเรียน
9.2 งานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
9.3 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในวัยเรียน
9.4 งานควบคุมโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
9.5 งานอาชีวอนามัย/สุขาภิบาลน้าและอาหาร ในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
10. งานสุขภาพภาคประชาชน
10.0 งานสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
10.2 งานสัมพันธ์ชุมชนและองค์กรภายนอก
10.3 การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
10.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
10.5 สนับสนุนบทบาท อสม.และองค์กร อสม.สู่การเป็นแกนนาในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
10.6 สนับสนุนภาคีเครือข่ายในกระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน
10.7 เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการขับเคลือ่ น การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
11. งานบาบัดยาเสพติด สุรา บุหรี่
11.1 บริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของหน่วยงานแบบบูรณาการ
11.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปุวยยาเสพติด
11.3 ปูองกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บุหรี่ สุรา
11.4 งานพยาบาลชุมชนในการบาบัดยาเสพติด สุราบุหรี่ คัดกรองและประเมินประเภทผู้ปุวยยาเสพติด สุรา
บุหรี่
11.5 งานส่งเสริมสุขภาพปูองกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
11.6 ส่งเสริม ปูองกัน บาบัด รักษาผู้ปุวยยาเสพติด สุรา บุหรี่ รับส่งต่อ บาบัดรักษาต่อเนื่องในชุมชน ติดตาม
ผู้ปุวยเพื่อลดการกลับไปเสพซ้าร่วมกับงานสุขภาพจิต
11.7 งานดูแลผู้ปุวยจิตเวชที่มีปัญหาจากสารเสพติด สุรา บุหรี่ ร่วมกับงานสุขภาพจิตและจิตเวช
11.8 งานส่งเสริมด้านการศึกษาและอาชีพให้กับผู้ปุวยที่ติดสารเสพติด เพื่ออยู่ร่วมในสังคมได้
11.9 งานส่งต่อข้อมูลผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดกับหน่วยงานฝุายปกครองและคุมประพฤติ
11.10 งานศึกษา วิจัย/นวัตกรรม และฝึกอบรม
5/12. งานสุขศึกษาและพัฒนา............
.
12. งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๕
12.1 ให้บริการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ปุ วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลและ
ประชาชนในชุมชน
12.2 ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ กาหนดกิจกรรมและ
พฤติกรรมเปูาหมาย วางแผนดาเนินการงานสุขศึกษา และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสุขภาพ
12.3 การให้บริการให้คาปรึกษารายบุคคล การฝึกทักษะด้านสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกรรมสุขภาพของ
กลุ่มเปูาหมาย
12.4 จัดศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ มุมสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
12.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ทางด้านสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ
12.6 เฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ และติดตามประเมิน ผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
12.7 ให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขศึกษาทั้งในหน่วยงาน
และสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
12.8 งานศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสุขศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………………

