
ยินดีต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการและคณะฯ

เขตสุขภาพที่ 12

วันที่ 9 มกราคม  2562
ณ โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี



ขอบเขตรับผิดชอบ
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70 ปีขึน้ไป

ที่มา : ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ณ 30 มิถุนายน 2561



จ านวนและอัตราป่วย 5 อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี 

ท่ีมา : 43 แฟ้ม Hosxp PCU ณ 25 ธ.ค.61

จ านวนและสาเหตุการตาย 5 อันดับ
(รวมข้อมูล จากรพ.ด้วย)



• ท าสวน

• ท านา 

• บรโิภคอาหารหวาน มนั เค็ม

• อาหารส าเรจ็รปู เช่น รถเร่

ตลาดนดั

• หลกัศาสนา เช่น ถือศีลอดใน

เดือนรอมฎอน การละหมาด  
อาซรูอ 

วิถีชีวิตการบรโิภคอาหารหวาน

มนัเค็ม สง่ผลต่อโรคเรื้อรงั เช่น 

ความดนัโลหิตสงูและเบาหวาน

ประเพณีและหลกัศาสนาบางอยา่ง 

เช่น การถือศีลอดอยา่งถกูวิธี การ

รกัษาความสะอาด เอ้ือต่อการมี

สขุภาพดีของประชาชน

อาชีพบางอาชีพจะมีผลต่อ

สขุภาพในระยะสัน้ๆ เช่น ปวด

เม่ือย แต่จะอาการในช่วงฤด ู

เช่น ฤดเูกี่ยวขา้ว 

สงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิต

10 หม ูบ่า้น  

1 อบต. 

2 รพ.สต. 

5 โรงเรยีน 

1 ศพด. 

11 มสัยดิ

11ตาดีกา 

1 ศนูยก์ีรออาตี   

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น  49 คน

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น  49 คน

ผูน้ าศาสนา 18 คน

สภาพการปกครอง

ผูน้ าชมุชน,ชรบ. หมูล่ะ 38 คน

ปราชญช์าวบา้น 3 คน (เกษตรอินทรีย,์หมอ

ชมรมผูส้งูอาย ุ 1 ชมรม

หนว่ยกูช้พีสิงหโ์กโย(FR)และหนว่ยกูช้พี สอ.ปลอ่งหอย

(FR&BLS)

กองทนุสขุภาพต าบล(เร่ิมตน้ก.ค. 2554)

กองทนุเงนิจดัการศพผูส้งูอายแุละผูพิ้การ อบต.

ปลอ่งหอย เร่ิม ปี2555

กองทนุเงนิจดัการศพประจ าหมูบ่า้นองคก์รต่างๆในชมุชน



2558 2559 2560

รายรับ 608,755.17 319,632.83 202,184.12

รายจ่าย 535,774.48 372,969.75 130,998.94

คงเหลือยกมา 203,675.60 273,823.29 220,486.37

รับจ่ายสูงต่ า 72,980.69 10,166.08 71,185.18

คงเหลือยกไป 273,823.29 220,486.37 291,671.55

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือยกมา

รับจ่ายสูงต ่า

ขอ้มลูรายรบั รายจ่าย ยอ้นหลงั 3 ปี
สถานการณท์างการเงิน ปีงบประมาณ 2562

เงินบ ารงุ ยกมาตน้ปี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน

(ปี 2560)

สภาพคลอ่ง 

เงินทนุหมนุเวียน(เดือน)

698,065.1 47,052.9 14.84



พนัธกิจ
เสรมิสรา้งการบรกิารท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน ดา้นสง่เสรมิ ป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพ

แบบองคร์วมใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชมุชนดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์

บรหิารจดัการระบบสขุภาพ ท่ีเช่ือมโยงทกุระดบั เพ่ือน าไปส ูส่ขุภาวะของ

ประชาชน

เสรมิสรา้งและสนบัสนนุการมีเครอืขา่ยพฒันาสขุภาพระดบัอ าเภอท่ี

เขม้แข็ง

สง่เสรมิและสนบัสนนุใหมี้การเรยีนร ู ้มีจิตส านึกท่ีดีและมีการปรบัเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีสง่เสรมิการมีสขุภาพดีของประชาชน 

ชาวปลอ่งหอยมีสขุภาวะ  

เขา้ถึงบรกิารท่ีมีคณุภาพ  

พ่ึงตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยืน ในปี 2566



ค่านิยม

เป้าประสงค์

4. เครอืขา่ยสขุภาพมีสว่นรว่มในการพฒันาระบบสขุภาพ

1.ประชาชนเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีส าคญัลดลง

2. ประชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและสามารถพ่ึงตนเองได้

3. ประชาชนเขา้ถึงบรกิารท่ีมีคณุภาพมาตรฐานอยา่ง

เสมอภาคในทกุสิทธิการรกัษา

จดุเนน้

1. กล ุม่วยัสตรแีละเด็กปฐมวยั : วคัซีน/ฟันผ/ุ

พฒันาการ/โภชนาการ

2. กล ุม่วยัท างาน : HT/DM/CKD/CVD Risk

3. กล ุม่วยัผ ูส้งูอาย ุ: ผ ูส้งูอายติุดบา้น/ติดเตียง

/ติดสงัคม

4. ระบาด : โรคท่ีเกิดจากยงุ

รพ.สต.ต าบลปลอ่งหอย ปี 2562

ยทุธศาสตรร์พ.สต. ปลอ่งหอย ปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตามกระบวนงานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พฒันาคณุภาพบริการสขุภาพกระบวนงาน พฒันาระบบบริการ ใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการที่มคีณุภาพมาตรฐาน

พฒันาระบบบริหารจดัการ สนบัสนนุการท างานร่วมกนั กระบวนงาน พฒันาการระบบบริหารที่มปีระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3



คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สุขภาพ (DHB)

อสม.

แผนสุขภาพต าบล กองทุนสุขภาพต าบล

การบรหิารจดัการในการพฒันา รพ.สต. บคุลากร รพ.สต.ปลอ่งหอย หมอครอบครวั

ทีมหมอประจ าครอบครัว

พยาบาลเวชฯ 2 คน

ทีมเครือข่ายจิตอาสาช่วยงาน รพ.สต.

PCC

ทีม

แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
อสม.
แพทย์แผนไทย

กายภาพ
จพ.ทันตแพทย์

จิตเวช
เภสัชกร



ระบบการบริหารจัดการคน (STAFF)

ส่งแพทย์อบรมการสอนงาน พี่ดูแลน้อง พัฒนาทีม

ภก.ให้การปรึกษายา

ทพ.บริการทันตกรรมวัน
อังคารสัปดาห์แรกและ3

แพทย์ให้บริการปรึกษา

การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว

ทีม HHC 
ทุกอังคาร

หมอประจ าครอบครัว

จิตอาสา

ทันต
แพทย์แผนไทย

หน.พว.HHC

ระบบการติดต่อสื่อสาร 

o ทีมสขุภาพระดบัอ าเภอ/คปสอ.  ระดบัรพ.สต. มีการประชมุ 

อบรม และแลกเปลี่ยนความร ู ้ในทกุๆ เดือน

o ทีม สารสนเทศ & IM ของโรงพยาบาล สสอ.กะพอ้ ใชช่้องทาง

ต่างๆ ในการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยน ปรกึษาปัญหากนั ผา่น

ช่องทาง เช่น 



ระบบการติดต่อสื่อสาร 

ส่ือสังคมออนไลน์ Facebook 

ของทีม สารสนเทศ อ าเภอกะพ้อ 
ช่ือ “Kapho IT Team” ที่อยู่ เว๊ป
ไซด์
https://www.facebook.com/

groups/kpitteam/

ใช้โปรแกรม 
TeamViewer ใน
การช่วยแก้ไข
ปัญหาทางไกล 

พูดคุย แลกเปลีย่นและแจ้ง
ปัญหา 
ใน Line กลุ่มของ คปสอ. 
เช่น สาธารณสุขกะพ้อ
MCHKapho, NCDKapho,

สุขภาพจติกะพ้อ, รพ.สต.
ปล่องหอย, ชมรม อสม.อ.
กะพ้อ, Smart Kids 

kapho, labการจดับรกิารประจ าสปัดาห์

• เช้า  ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น, ER ท าแผล-ฉีดยาพ่นยาตามแพทย์สั่ง, ทันตสาธารณสุข  
• บ่าย เยี่ยมบ้าน และบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนตามแผน

• อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669/หน่วยกู้ชีพ สอ.ปล่องหอย
• ล้างแผลตามนัด

• ทุกวันจันทร์ ฝากครรภ์รายเก่า,วันพฤหัส ฝากครรภ์รายใหม่ เจาะเลือดส่งต่อ
• ทุกวันอังคาร ทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมบ้าน,คลินิกทันตกรรม(ทพ.), คลินิกเด็กดี & Smart Kids&EPI, คลินิกแพทย์แผนไทย (หมอนวดจ้างงานผู้พิการ)
• ทุกวันพุธคลินิกโรคเร้ือรัง  เจาะเลือด GAP ส่งต่อ
• วันพฤหัสสัปดาหท์ี่ 3 ทีมหมอครอบครัว ปฏิบัติงานประจ า PCC คลินิก NCD,HHC
• ทุกบ่ายวันพุธและศุกร์ ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจหลังคลอด Pap smearทุก

จันทร์ – ศุกร์

นอกเวลาราชการ

คลินิกพิเศษ

https://www.facebook.com/groups/kpitteam/


ปี 2561 ทีมหมอครอบครัว ปฏิบัติงานPCC น าร่อง NCD คลินิกและ HHC 
เดือนละ 1 คร้ัง

ทีมสหวิชาชีพอื่น(พว.เยี่ยมบ้าน,นักกายภาพ,แพทย์แผนไทยและหมอประจ า
ครอบครัว(catchment area) ปฏิบัติงานPCCทุกสปัดาห์

ผลการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ปัญหาและโอกาสพัฒนาPCC

การพฒันาระบบบริการ

อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม 5 ส./HWP



การสนับสนุนระบบงานที่ส าคัญ
ระบบเยี่ยมบา้น

พยาบาลวิชาชีพ

นกักายภาพบ าบดั

ก าหนดการเยีย่ม
 โซนตะโละดอืรามัน : วนัจนัทร์
 โซนต าบลปล่องหอย องัคาร
 โซนกะรุบี : วนัพุธ
 โซนบ้านปล่องหอย: พฤหัส

แพทย์แผนไทย นักกายภาพบ าบัด 
พยาบาลรพ.สต./PCU และ MCC

ระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บริการในคลินิก

นวด ประคบ โดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนละ1 ครัง้ วนัพฤหสัสปัดาห์แรก

นวด โดยหมอนวดจ้างงาน ทกุองัคาร

ตรวจรักษาโรค ใช้ยาสมนุไพร

โดย พว./จนท. รพ.สต.

เย่ียมบ้าน

บริการส ารวจ/ให้ความรู้/แนะน าการ
ใช้สมนุไพรท่ีถกูต้อง 

โดยแพทย์แผนไทย 

นวดผู้ ป่วยตดิบ้าน 
ตดิเตียง

ผลการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ

มีคู่มือปฏิบตังิานการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ ประจ ารพ.สต.

มีการนเิทศรพ.สต. ร่วมกบัสหสาขาวิชาชพี

จดัระบบศนูยจ์า่ยกลาง โรงพยาบาลกะพอ้ โดยสนบัสนนุอปุกรณก์ารแพทยใ์หท้กุรพ.สต. 

มีรถโรงพยาบาลบริการรบั-สง่ อปุกรณก์ารแพทย ์จากรพ.สต. ไปยงัหนว่ยจา่ยกลางโรงพยาบาล

มีรถโรงพยาบาลบริการรบัมลูฝอยตดิเชือ้ ทกุวนัจนัทร ์สปัดาหล์ะครัง้ โดยเป็นรถเฉพาะมลูฝอยติดเชือ้

ตารางการใชร้ถยนตไ์ปรพ.สต.



ระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ชื่อร้อยละการใช้ยา ATB ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

30
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2560 2561

2560 2561

ร้อยละการใช้ยา ATB ในโรคติดเชื้อที่ระบบหายใจส่วนบน
และหลอดลมอักเสบเฉยีบพลันในผู้ป่วยนอก ปี 2560-2561
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ระบบการจัดบริการด้านชันสูตร
1. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งส่งตรวจ

2. ส่งตรวจมาชันสูตรที่ รพ.กะพ้อ และ รพ.กะพ้อมีการส่งผลกลับอย่างเป็นระบบ

3. จัดท าคู่มือการใช้บริการและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส าหรับ รพ.สต. 

4. มีการสอบเทียบเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน โดยฝ่ายงานปฏิบัติการชันสูตรฯ
ที่โรงพยาบาลกะพ้อ ปีละ 2 ครั้ง 

ระบบการจัดบริการด้านชันสูตร
CUP จัดหา ซ่อมบ ารุง และสอบเทียบ รพ.สต.จัดหา ซ่อมบ ารุง  

โทรศัพท์ /
ปรึกษาใน
Line กลุ่ม

1669/
เครือข่าย

ใบ refer/
ใบน่าทาง online



ระบบสง่ต่อผ ูป่้วย

เจ้าหน้าที่ รพ.
กะพ้อ
รับการRefer

รพ.สต.print ใบส่ง
ต่อจาก Hosxp
PCUเป็นใบน าทาง
ใหp้t.ไปรพ.

การพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเน่ือง (CQI)

บัตรนัดพดูได้

ท่ีมา

วตัถปุระสงค์

จากปัญหาการสื่อสารระหว่าง จนท.กับ อสม. 
อสม.รับสารจาก จนท.คลาดเคลื่อน
อสม.ส่งสารให้ ผู้รับบริการคลาดเคลื่อน
กลุ่มเป้าหมายมารับบริการผิดวัน ผิดเวลา ผิดสถานที่และปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
ก่อนตรวจ

เพื่อป้องกันการสื่อสารทีคลาดเคลื่อน
เพื่อให้ผู้รับบริการปฏิบัติตัวและเข้าถึงบริการได้ถูกที่ถูกเวลา สถานที่
ลดเวลารอคอย



กิจกรรมการพฒันา “บตัรนดัพดูได”้

ระยะที่ 1 ก่อนปรับระบบนัด 
อัตราประชาชนอายุ 35 ปี ที่มารับบริการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวานทีร่พ.
สต.< ร้อยละ 50 ระยะที่ 2  ปรับระบบนัด(จดหมายน้อย) ปีงบประมาณ 2559

อัตราประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มารับบริการคัดกรองความดันโลหิตสงูและเบาหวานที่
รพ.สต. (หมู่บ้านน าร่อง) ร้อยละ 72.11

ระยะที่ 3 ขยายพื้นที่และขยายกิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 -ปัจจุบัน

-อัตราประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหติสงูและเบาหวานในปีงบประมาณ60,61คิดเป็นร้อยละ 97.94 ,95.37 ตามล าดับ

- อัตราผู้สูงอายุที่มารับบริการคัดกรองตาทีร่พ.สต. คิดเป็นร้อยละ 100

-อัตราการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ก่อนปรับระบบ(2559) 36.48 และหลังปรับระบบนดั(ปี 2560) คิดเป็นร้อยละ 93.46

- อัตราเด็กที่นัดมารับบริการวัคซีนหัดรณรงค์ ปี2561 จ านวน 50 คน มาร้อยละ 96 .0



การประเมนิเชงิคณุภาพ

1. ตอ่ผูร้บับริการ 

• ผู้ รับบริการเห็นความส าคญัของการนดัหมาย รู้สกึมีคณุค่า

• ผู้ รับบริการเข้าใจเร่ืองของการนดัหมาย

(มีผู้ รับบริการท่านหน่ึง ซ่ึงเป็นผู้ ท่ีมีหน้ามีตาในสังคม เป็นผู้มีอันจะกินในหมู่บ้านตั้งแต่รพ.สต.เปิดบริการมา 20 ปี ผู้ รับบริการท่าน
นีไ้ม่เคยมารับบริการท่ีรพ.สต.เลย ถ้าเจบ็ไข้ได้ป่วยกไ็ปรับบริการท่ีคลินิกหรือรพ.เอกชน อยู่มาวนัหน่ึง เป็นวนันัดหมาย ท่ีรพ.สต.
แจ้งกลุ่มเป้าหมายผ่าน อสม.แจ้งข่าวด้วย “บตัรนัดพูดได้”  ถึงวนันัด เห็นท่านมานั่งรอท่ีรพ.สต. แรกเห็น เจ้าหน้าท่ีทุกคนตกใจ ไม่
คิดว่าท่านจะมารับบริการท่ีรพ.สต. แต่เราปลืม้ใจและภมิูใจท่ีท่านให้ความไว้วางใจ มารับบริการท่ีรพ.สต.)

2.  ตอ่องคก์รและเจา้หนา้ท่ี  

• อตัราการรับบริการเพิม่ขึน้

• ใช้บตัรนดัเป็นบตัรคิวได้

• สะดวกต่อผู้คดักรอง และการให้บริการในคลินิกต่างๆ

สิ่งที่ไดเ้รียนรู้

• การสื่อสารที่ชดัเจนจะท าใหผู้ร้บับริการ/กลุม่เป้าหมายเขา้ใจและเห็นความส าคญั

• เราใหอ้ะไรกบัชาวบา้น เราก็จะไดส้ิ่งนัน้กลบัมา เชน่เดยีวกบัการใหค้วามส าคญัแก่

ผูร้บับริการ จะท าใหผู้ร้บับริการใหค้วามส าคญัแกเ่รากบัมาเชน่กัน



บูรนาการคลินิกบริการใน รพ.สต.ด้วย Work Flow “คลินิกข้าวย าวันอังคาร”

คลินิกข้าวย าวันอังคาร
ที่มาของปัญหา

วัตถุประสงค์

1.ในวันอังคาร มีบริการหลายคลินิก
2. สถานการณ์ระบาดโรคหัดในพื้นที่ ปรับวันให้บริการ WCCทุกวันอังคาร
2.บุคลากรดูแลให้บริการไม่เพียงพอทุกคลินิก
3.Cup บริหารจัดการงบประมาณ เน้นประหยัด คุ้มทุน แชร์กันใช้ คน เงิน ของ

1.เพื่อบูรนาการคลินิกบริการต่างๆให้ด าเนินไปได้ดี
2.ผู้รับบริการเข้าถึงบริการคลินิกต่างๆได้อย่างทั่วถึง
3.ลดเวลารอคอย
4.เสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาของผู้รับบริการต่อ ผู้ให้บริการ และ
หน่วยงาน

ใช้เทคนิก การปรุงข้าวย าปักษ์ใต้ให้อร่อย
- ข้าวย า หมายถึง ผู้รับบริการ  
- วัตถุดิบ(บูดู มะพร้าว ปลา  ผัก)  หมายถึง หลายคลินิกบริการในวันเดียว ทีมสหวิชาชีพ หน่วยสนับสนุนอื่นๆ 
- เครื่องปรุง  (บูดูปรุง ปลาคั่ว มะพร้าวคั่ว ผักหันละเอียดสีสันหลากชนิด หมายถึง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บริหารจัดการคลินิก ด้วย 
work Flow

การพัฒนาคลินิก



1.ทีมสหวิชาต้องเยี่ยมบ้านช้า
2.ผู้รับบริการแต่ละคลินิกต้องคอยนาน
3.ผู้รับบริการมีอารมณ์ หงุดหงิด กลับบ้านก่อนได้รับบริการ 
4.ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการส่งต่อช้า เพราะเยี่ยมบ้านไม่ทัน
5.เด็ก 0- 5 ปี ที่มารับบริการในคลินิก WCC ได้รับบริการไม่ครบ
ตามกิจกรรม
6.เปิดคลินิก WCC เดือนละ 2 ครั้ง

ก่อนพัฒนาคลินิก
ระยะที่ 1 แยกคลินิก wcc กับการคัดกรองพัฒนาการ
วิเคราะห์
• เด็กกลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสรับประเมิน SMK
• เด็กกลุ่ม SMK มารับบริการน้อย  ร้อยละ 60 ที่เหลือ ร้อยละ 40 ติดตามให้บริการที่
บ้าน เป็นการเพ่ิมภาระงานให้ จนท.

การพัฒนาคลินิก

ระยะที่ 2 การบูรณาการคลินิก ด้วย Work Flow
1.จัดท า Work Flow การให้บริการวันอังคาร
2.บริหารจัดการบุคลากร วันอังคารหลีกเลี่ยงการลา หรือประชุม
3.อาศัยความร่วมมือ อสม./จิตอาสา มาอยู่เวรช่วยงานทุกวันอังคาร เต็มวัน
4.พัฒนาเสริมทักษะ อสม./จิตอาสา จ้างงาน มีความสามารถในการคัดกรองเบื้องต้น 
จ้างงานเยียวยาเคลือบฟลูออไรด์วานิช

ประเมินผลการพัฒนาคลินิก
1. จ านวนผู้มารับบริการที่ รพ.สต. วันอังคาร เฉลี่ย 70 คน
2. ครอบครัวผู้มารับบริการวันอังคารได้เข้าถึงบริการหลายคลินกิ ตา ยายพาหลานมาฉีดวัคซีน  
ตาได้รับบริการนวดแผนไทย ยายดูแลหลาน คุณแม่ถอนฟัน ขูดหินปูน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพัฒนาคลินิก
1.สร้างสัมพันธภาพที่เป็นมิตร มีวัฒนธรรมการท างานแบบพี่ น้อง ระหว่าง
บุคลากร ของ รพช.กับ รพส
2.เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาของผู้รับบริการต่อ ผู้ให้บริการ และหน่วยงาน



เครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ทีมเครือข่ายจบัตวัผู้ป่วยจติเวชอาละวาด
เยีย่มบ้านผู้ป่วยจติเวชอาละวาดหลงัจ าหน่ายกลบับ้าน

1.ในชุมชนมีผู้ป่วยจิตเวชจ านวนท้ังหมด 31 คน
กลุ่มท่ี1 ดูแลตนเองได้  จ านวน 22 คน ร้อยละ 70.96
กลุ่มท่ี 2 ดูแลตนเองไม่ได้  จ านวน 2 คน ล่ามโซ่ 1 คน  ร้อยละ12.90
กลุ่มท่ี 3 ดูแลตนเองไม่ได้และคลุ้มคลั่ง ท าร้ายผู้อื่น  ท าร้ายทรัพย์สิน 
จ านวน 6 คน ร้อยละ 19.35

2.การรักษาไม่ต่อเนื่อง
3.ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 64 เป็นผู้สูงอายุ

ที่มา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อได้รับการรักษาต่อเนื่องและป้องกันการกลับมาป่วยซ้ า
2.เพื่อให้จิตอาสาเป็นหน่วยก าลังในการจัดการผู้ป่วยที่มีอากาคลุ้มคลั่ง
3.เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผู้ปว่ยในการใช้ชีวิตในชุมชน
4.เพื่อป้องกัน Care giver burden
กระบวนการด าเนินงาน
1.เครือข่ายจิตอาสาเกิดขึ้นจากชุมชนช่วยเหลือกันเองของ ผู้น าศาสนา , ผู้น าชุมชน, อสม.จิตอาสา (แกนน า)เพราะมีผูป่้วย
อาละวาด
2.งานสุขภาพจิต รพ.กะพ้อเห็นความเข้มแข็งของเครือขา่ยจึงพัฒนาศักยภาพการจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคลุ้มคลั่ง
3. ร่วมจัดท าผังการด าเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน



เครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
การประเมินผล

ปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายจัดการกับผู้ป่วย

อาละวาด จ านวน 6 ราย
1.ความภาคภูมิใจที่เครือข่ายสามารถจัดการกับผู้ป่วยโดย
ชุมชน เพ่ือชุมชน
2.ประชาชนลดความหวาดระแวง ลดความกลัวถูกท าร้าย
3.ประชาชนยอมรับผู้ป่วย อยู่ร่วมกันในสังคมได้
4.ผู้ดูแลคลายความกังวล
5.เครือข่าย แกนน า จิตอาสาสามารถเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยแทน
ญาติได้
6.ชุมชนเป็นสังคมเอื้ออาทร

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  



การพฒันาเครอืขา่ยระบบสขุภาพต าบลปลอ่งหอย

“โครงการจิตอาสาท าความดีดว้ยหวัใจ ห่วงใย

ประชาชน สรา้งชมุชนปลอดขยะ รว่มขจดัภยั

ไขเ้ลือดออกและชิคนุกนุยา”

ผ ูใ้หญ่บา้น ผ ูช้่วย และคณะกรรมการหม ู่บา้น

คณะกรรมการมสัยิด

กล ุม่เยาวชน นกัเรยีน นกัศึกษา

อสม.

ส.อบต.

รพ.สต.
 อบต.ปล่องหอย
รพ.กะพ้อ
พฒันาชุมชนอ าเภอ
เกษตรอ าเภอ

สรา้งทีมงาน

เครอืขา่ยขบัเคลื่อน

การพฒันาระบบ

สขุภาพระดบัพ้ืนท่ี

(DHS) ภาค

ประชาชน

ภาครฐั



• ที่มา
• ความเป็นมาในการริเริ่มด าเนินงานน้ี: จาการศึกษาชุมชนเชิงลึก

ในพื้นหมู่ที่ 1   บ้านมะกอ ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จังหวัด
ปัตตานี พบว่า ชุมชนมีปัญหาขยะไม่ย่อยสลายตามริมถนนในหมู่บ้าน
โดยเฉลี่ย6 ชิ้นต่อตารางเมตร และพบขยะตามที่สาธารณะ เช่น มัสยิด 
ร.ร.ตาดีกา จึงเกิดความคิดการจัดการขยะบริเวณที่สาธารณในชุมชน
โดยเครือข่ายจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ ท ากิจกรรมท าความสะอาด
ที่สาธารณะ ในชุมชน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้เด็กๆในชุมชนเป็นผู้
เก็บขยะ ผ่านกิจกรรม การเก็บขยะมีค่า เพื่อน ามาขายสร้างรายได้

• วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดปริมาณขยะในบริเวณที่สาธารณะในชุมชน

2. เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการกับปัญหาขยะ ในชุมชน

ขั้นตอน/วิธีการของการด าเนินงาน ประกอบด้วย
1. การเตรียมการ ส ารวจข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ปัญหา                           

จัดล าดับความส าคัญ หาแนวทางแก้ไข ยืนยันปัญหาเพ่ือ
ท าแผนงานแก้ไข จัดท าแผนงานและโครงการ

2. การด าเนินงาน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับขยะ และให้เด็กในชุมชน
ไปเก็บขยะมีค่า น ามาขาย

3. เสริมสร้างพลังจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ สัปดาห์ละ1ครั้ง  ร่วมกิจกรรมท า
ความสะอาดมัสยิด เก็บขยะท่ีสาธารณะในชุมชน บันทึกสมุดท าความดีส่ง
เดือนละครั้ง

3. การประเมินผลโดยประเมินจากขยะในบริเวณท่ีสาธารณะลดลง

การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
1.ขยะในบริเวณที่สาธารณะในชุมชนลดลง และชุมชนสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

2.กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในการจัดการกับปัญหาขยะในชุมชน โดย
กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือกันเก็บขยะ สามารถจัดการกับขยะได้จริง และมี
การน าขยะมีค่าขาย 

ไมม่ไีขเ้ลือดออกในชมุชนมะกอ



ความภาคภูมิใจและประทับใจ
“ผมเข้าใจนะว่าชาวบ้านเขาชอบกนิของมันๆ ของหวานและไม่ชอบออกก าลงักาย
น่ันแหละเป็นปัญหาตอนนี ้ผมและทีมงานจงึลงไปคดักรองชาวบ้านและส่งเสริมให้
เขาออกก าลงักายแต่ชาวบ้านที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุจะให้เขามาเต้นแอโรบิด
หรือออกก าลงักายแบบที่ท าอยู่มันกข็ดัๆนะ ผมกเ็ลยไปขอให้โต๊ะอหีม่ามมาช่วย
รณรงค์เช่นการเดนิมาละหมาด ส่วนเร่ืองของการบริโภคอาหารเรากม็ีเจ้าหน้าที่มา
ให้ความรู้กบั อสม และกลุ่มแม่บ้าน เรามีชมรมผู้สูงอายุ นัดมาเจอกนัที่ สอ ทุก
เดอืนกเ็อาช่วงที่เขามาหาเรามาคดักรองและสอดแทรกความรู้โดยการบรรยายธรรม
เอาเร่ืองสุขภาพเข้ามาเสริม”

“หากสขุภาพอ่อนแอจะแสวงบญุหรือท าอะไร

ก็ไมไ่หว เจ็บป่วยเล็กนอ้ยท าอะไรก็ล าบาก 

มนัเป็นบทบญัญตัขิองศาสนาที่จะให้

ประชาชนดแูลสขุภาพ” อีหมา่มสกุรี ปาแน



จิตสาธารณะของชุมชน
คุณอับดุลมานะ วายะโยะ ประธานชมรมผู้สูงอายุและแกนน าสุขภาพฯ เล่าว่า 
“ผมเห็นชาวบ้านบางคนเวลาเจ็บป่วยไม่มีรถจะไป รพ เดือดร้อนต้องให้เพ่ือนบ้านช่วยไปส่งเห็น
ความล าบากของเขาแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนจะไม่ค่อยมีคน
อยากไป รพ. เท่าไรผมจึงน าเรื่องนี้มาปรึกษากับเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นด้วยเราก็เลยหาทีมงานซึ่ง
ตอนนี้มีด้วยกัน 6 คน รับอาสาส่งผู้ป่วยไป รพ. ตลอด24 ชม พอมาปี 53 เริ่มมีทีมงาน อพปร. 
มาช่วยก็เลยแบ่งทีมกัน อพปร. ส่งคนไข้ตอนกลางคืนและมีผมร่วมกับทีมงาน”

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วย ชคต. เสี่ยงหลังคาอาคารเก่า ช ารุดหล่น

ความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ โรงจอดรถ refer และหน่วย ชคต.



ขอบคุณค่ะ


