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ภารกิจกลุ่มงานเวชกรรมสั งคม ( ประชุม 29 เมษายน 2554)
1 . งานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุ มชน
1.1 งานบริ การปฐมภูมิ (ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล)
- งานบริ การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค
- งานบริ การสาธารณสุ ขแบบผสมผสานและเป็ นองค์รวม(รักษา ป้ องกัน ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู)
- บริ หารจัดการระบบงานในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
- จัดบริ การสุ ขภาพในหน่วยงานบริ การปฐมภูมิ แบบผสมผสาน องค์รวม และต่อเนื่ อง
- พัฒนาคุณภาพบริ การปฐมภูมิให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
- บริ หารจัดการ ระบบป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
- สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนและภาคีเครื อข่ายในการจัดบริ การสุ ขภาพให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน
- วิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพในพื้นที่และทาแผนแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
- ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนางานในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
1.2 งานการดูแลต่อเนื่องที่บา้ นและชุมชน
- ศูนย์ดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่บา้ น (Home Health Care Center)
- ดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องที่บา้ น (Home Health Care) ในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มด้อยโอกาส
- การดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
- การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย (End of life Care)
- การเสริ มสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วย (Empowerment)
- สร้างการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและทุกภาคส่ วนในการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องที่บา้ น
- ประสานสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องที่บา้ น
- ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยในชุมชน
1.3. งานรักษาพยาบาลชุมชนในพื้นที่เฉพาะ เช่น ศาสนสถาน โรงเรี ยน พื้นทีเสี่ ยง เช่น ศูนย์สงเคราะห์
เรื อนจา ฯลฯ
1.4 งานหน่วยสาธารณสุ ข/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
1.5 งานมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน
1.6 งานวิจยั /นวัตกรรม
1.7 งานการเรี ยนการสอน
1.8 งานระบบส่ งต่อ
1.9 งานบริ การทางการแพทย์
1.10 งานดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
- เฝ้ าระวังสถานการณ์ และวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุในเขตรั บผิดชอบ
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- จัดบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ
1) ประเมินและวางแผน คัดกรอง บาบัดรักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพ ผูส้ ู งอายุ
2) ให้บริ การคัดกรองสุ ขภาพ ดูแลเบื้องต้น การบาบัดรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผูส้ ู งอายุ รวมทั้งการให้สุขศึกษา การให้คาปรึ กษา และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3) ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุ สามารถ พึ่งพาตนเอง โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วม
4 จัดระบบการส่ งต่อผูส้ ู งอายุเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม
5) พัฒนาคุณภาพบริ การตามเกณฑ์มาตรฐานบริ การในคลินิกผูส้ ู งอายุ
6) สนับสนุนและจัดระบบบริ การดูแลผูส้ ู งอายุระยะยาว (Long Term Care)
- สร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
- ศึกษาวิจยั /นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริ การในคลินิกผูส้ ู งอายุ
- สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริ การผูส้ ู งอายุในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
1.11 งานจิตอาสาในชุมชน
2 งานป้องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยา
2.1 ป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- โรคติดต่อนาโดยแมลง
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า
- โรคติดต่อทางเดินหายใจ
- โรคติดต่อทางสัมผัส
- งานป้ องกันควบคุมโรคอุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ้ า โรคที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข
2.2 ป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.3 งานระบาดวิทยา(บริ หาร วิชาการ บริ การ)
- กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นระบาดวิทยาของเครื อข่าย
- วิเคราะห์และบริ หารงบประมาณของเครื อข่าย
- SRRT
- พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- งานมาตรฐานระบาดวิทยา
2.4 สร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
2.5 ควบคุม กากับ มาตรฐานควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2.6 ศึกษา วิจยั นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นป้ องกันควบคุมโรค
2.7 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนามากาหนดนโยบาย
2.8 งานสุ ขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
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2.9 งานการเรี ยนการสอน
3 งานพัฒนาระบบปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่ าย
3.1 งานการพยาบาลปฐมภูมิ
3.1 กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระบบบริ การปฐมภูมิของเครื อข่าย
3.2 วิเคราะห์และบริ หารจัดการงบประมาณของเครื อข่าย
3.3 สนับสนุนทรัพยากร
3.4 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ
3.6 พัฒนาระบบการประสานงานภายในและนอกเครื อข่าย
3.7 พัฒนาคุณภาพบริ การปฐมภูมิ ให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
3.8 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยบริ การปฐมภูมิ
3.9 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในระบบบริ การปฐมภูมิ
4.10พัฒนาระบบการให้คาปรึ กษาและส่ งต่อภายในเครื อข่าย
4.11นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานหน่วยบริ การปฐมภูมิ
4.12 ศึกษาและสนับสนุนงานวิจยั / นวัตกรรมในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
4 งานส่ งเสริมสุ ขภาพและฟื้ นฟู
4.1. จัดบริ การการส่ งเสริ มสุ ขภาพและฟื้ นฟูทุกกลุ่มอายุ เช่นกลุ่มแม่และเด็กวัยเรียนวันทางานผูส้ ู งอายุ
4.2 การจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและฟื้ นฟูสุขภาพให้กบั ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผูป้ ่ วยและกลุ่มด้อยโอกาส
4.3. การเสริ มสร้างรู ปแบบวัฒนธรรมการดูแลสุ ขภาพที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของ
ประชาชน
4.4. สร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการจัดการระบบสุ ขภาพ
4.5. การควบคุม กากับมาตรฐานบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและฟื้ นฟู
4.6. การศึกษาและสนับสนุนงานวิจยั และนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริ การ
4.7.วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อนามากาหนดนโยบายและสนับสนุนงานของ
กระทรวง
สาธารณสุ ข
4.8 งานการเรี ยนการสอน
5 งานคุ้มครองผู้บริโภค
5.1 บริ หารจัดการด้านเภสัชสาธารณสุ ขหน่วยบริ การและเครื อข่าย
- การบริ หารจัดการด้านยา ในสถานบริ การสาธารณสุ ขในเครื อข่าย ได้แก่ การวางแผนการใช้ยา
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การจัดหา
- การควบคุมการจ่ายยา การติดตามผูป้ ่ วยแพ้ยา การนิเทศติดตามหน่วยบริ การปฐมภูมิในเครื อข่าย
5.2 เฝ้ าระวัง บริ การ ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตาม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.ยา ,อาหาร, เครื่ อง
สาอาง,วัตถุเสพติด, วัตถุมีพิษ, เครื่ องมือแพทย์, สถานพยาบาล
- การจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการ (ผลิต/จาหน่าย/บริ การสุ ขภาพ/สถานพยาบาล )
- ตรวจสถานประกอบการ
- เก็บตัวอย่างส่ งตรวจวิเคราะห์
- สร้างการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานทุกภาคส่ วนในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- ควบคุม กากับ มาตรฐานงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามมาตรฐานทุกด้าน
5.3 จัดอบรมความรู ้ดา้ นยา กับบุคลากรสาธารณสุ ขในเครื อข่าย
- จัดอบรมความรู้ ทักษะ ด้านต่างๆ กับกลุ่มเป้ าหมาย เช่น จนท.สาธารณสุ ข, อย.น้อย, อสม.
ร้านอาหาร, สถานบริ การด้านสุ ขภาพ,ร้านขายยา เป็ นต้น
5.4 ศึกษา วิจยั นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
5.5 วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนามากาหนดนโยบาย
5.6 งานการเรี ยนการสอน
5.7 สร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย

หมายเหตุ งานอาชีวเวชกรรม (กรณี โรงพยาบาลที่ไม่แยกกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง )

