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                                    ภารกจิกลุ่มงานเวชกรรมสังคม    (  ประชุม 29 เมษายน 2554) 
1 . งานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน 

         1.1 งานบริการปฐมภูมิ (ในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล) 
- งานบริการตรวจรักษา วนิิจฉยัโรค  
- งานบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานและเป็นองคร์วม(รักษา ป้องกนั ส่งเสริม ฟ้ืนฟู) 
- บริหารจดัการระบบงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
- จดับริการสุขภาพในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ  แบบผสมผสาน องคร์วม และต่อเน่ือง  

   - พฒันาคุณภาพบริการปฐมภูมิใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน 
- บริหารจดัการ ระบบป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
- สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจดับริการสุขภาพใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ 
  ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
- วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพในพื้นท่ีและท าแผนแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
- ศึกษาวจิยั เพื่อพฒันางานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

1.2 งานการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้นและชุมชน 
   - ศูนยดู์แลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น (Home Health Care Center) 

- ดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น (Home Health Care) ในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแม่และเด็ก  
  กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มผูพ้ิการ กลุ่มดอ้ยโอกาส  

     - การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (Palliative Care) 
- การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (End of life Care) 
- การเสริมสร้างพลงัครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูป่้วย (Empowerment)  
- สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและทุกภาคส่วนในการดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น 
- ประสานสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น 
- ศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาการดูแลผูป่้วยในชุมชน 

       1.3. งานรักษาพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีเฉพาะ เช่น ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นทีเส่ียง เช่น ศูนยส์งเคราะห์ 
เรือนจ า ฯลฯ 

                  1.4 งานหน่วยสาธารณสุข/หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 
     1.5 งานมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน 
     1.6 งานวจิยั/นวตักรรม  
     1.7 งานการเรียนการสอน 
     1.8 งานระบบส่งต่อ 
     1.9 งานบริการทางการแพทย ์ 
                  1.10 งานดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ

- เฝ้าระวงัสถานการณ์ และวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตรับผดิชอบ 
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- จดับริการสุขภาพผูสู้งอายุ ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ  
1)  ประเมินและวางแผน คดักรอง บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผูสู้งอายุ  
2) ใหบ้ริการคดักรองสุขภาพ ดูแลเบ้ืองตน้ การบ าบดัรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
    ผูสู้งอาย ุรวมทั้งการใหสุ้ขศึกษา การใหค้  าปรึกษา และการส่งเสริมสุขภาพ  
3)  ส่งเสริมใหผู้สู้งอาย ุสามารถ พึ่งพาตนเอง โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม  
4  จดัระบบการส่งต่อผูสู้งอายเุพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม 
5)  พฒันาคุณภาพบริการตามเกณฑม์าตรฐานบริการในคลินิกผูสู้งอายุ 
6) สนบัสนุนและจดัระบบบริการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว (Long Term Care) 

- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
- ศึกษาวจิยั /นวตักรรม เพื่อพฒันาคุณภาพบริการในคลินิกผูสู้งอายุ 
- สนบัสนุนและพฒันาการจดับริการผูสู้งอายใุนหน่วยบริการปฐมภูมิ 

  1.11 งานจิตอาสาในชุมชน 
 

2 งานป้องกนั ควบคุมโรคและระบาดวทิยา 
2.1 ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
 - โรคติดต่อน าโดยแมลง  
 - โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 - โรคติดต่อทางเดินอาหารและน ้า 
 - โรคติดต่อทางเดินหายใจ 
 - โรคติดต่อทางสัมผสั 
 - งานป้องกนัควบคุมโรคอุบติัใหม่ อุบติัซ ้ า โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข 
2.2 ป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
2.3 งานระบาดวทิยา(บริหาร วชิาการ บริการ)  
 - ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้นระบาดวทิยาของเครือข่าย  
 - วเิคราะห์และบริหารงบประมาณของเครือข่าย 
 - SRRT 
 - พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
 - งานมาตรฐานระบาดวทิยา 
2.4 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.5 ควบคุม ก ากบั มาตรฐานควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2.6 ศึกษา วจิยั นวตักรรมและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นป้องกนัควบคุมโรค 
2.7 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาก าหนดนโยบาย 
2.8 งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
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2.9 งานการเรียนการสอน 
 

3 งานพฒันาระบบปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย 
 3.1 งานการพยาบาลปฐมภูมิ 

3.1 ก าหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ ระบบบริการปฐมภูมิของเครือข่าย   
3.2 วเิคราะห์และบริหารจดัการงบประมาณของเครือข่าย    
3.3 สนบัสนุนทรัพยากร                
3.4 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3.5 พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสนเทศ 
3.6 พฒันาระบบการประสานงานภายในและนอกเครือข่าย 
3.7 พฒันาคุณภาพบริการปฐมภูมิ ใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานต่างๆ 
3.8 พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
3.9 พฒันากระบวนการจดัการความรู้ในระบบบริการปฐมภูมิ 
4.10พฒันาระบบการใหค้  าปรึกษาและส่งต่อภายในเครือข่าย 
4.11นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ 
4.12 ศึกษาและสนบัสนุนงานวจิยั / นวตักรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

4 งานส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู 
   4.1. จดับริการการส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูทุกกลุ่มอาย ุเช่น กลุ่มแม่และเด็ก วยัเรียน วนัท างาน ผูสู้งอาย ุ
   4. 2     การจดับริการส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสุขภาพใหก้บัประชาชนกลุ่มเส่ียง กลุ่มผูป่้วยและกลุ่มดอ้ยโอกาส 

4.3. การเสริมสร้างรูปแบบวฒันธรรมการดูแลสุขภาพท่ีดีและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ 
        ประชาชน 
4.4. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการระบบสุขภาพ      

   4.5. การควบคุม ก ากบัมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู  
4.6. การศึกษาและสนบัสนุนงานวจิยัและน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพบริการ  

  4.7.วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล ส่งเสริมสุขภาพเพื่อน ามาก าหนดนโยบายและสนบัสนุนงานของ
กระทรวง 
         สาธารณสุข 
  4.8 งานการเรียนการสอน  
 

5 งานคุ้มครองผู้บริโภค 
 5.1 บริหารจดัการดา้นเภสัชสาธารณสุขหน่วยบริการและเครือข่าย  

 - การบริหารจดัการดา้นยา ในสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย ไดแ้ก่ การวางแผนการใชย้า   
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         การจดัหา  
 - การควบคุมการจ่ายยา การติดตามผูป่้วยแพย้า การนิเทศติดตามหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย 

 5.2 เฝ้าระวงั  บริการ ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคตาม พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พ.ร.บ.ยา ,อาหาร, เคร่ือง
ส าอาง,วตัถุเสพติด, วตัถุมีพิษ, เคร่ืองมือแพทย,์ สถานพยาบาล 

     - การจดัท าฐานขอ้มูลสถานประกอบการ (ผลิต/จ าหน่าย/บริการสุขภาพ/สถานพยาบาล ) 
     - ตรวจสถานประกอบการ  

        - เก็บตวัอยา่งส่งตรวจวเิคราะห์ 
        - สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
        - ควบคุม ก ากบั มาตรฐานงานคุม้ครองผูบ้ริโภคตามมาตรฐานทุกดา้น 
  5.3 จดัอบรมความรู้ดา้นยา กบับุคลากรสาธารณสุขในเครือข่าย 
   - จดัอบรมความรู้ ทกัษะ ดา้นต่างๆ กบักลุ่มเป้าหมาย เช่น จนท.สาธารณสุข, อย.นอ้ย, อสม. 
      ร้านอาหาร, สถานบริการดา้นสุขภาพ,ร้านขายยา เป็นตน้ 
  5.4 ศึกษา วจิยั นวตักรรมและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  5.5 วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาก าหนดนโยบาย 
                 5.6 งานการเรียนการสอน 
                 5.7 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 
 

หมายเหตุ  งานอาชีวเวชกรรม (กรณีโรงพยาบาลท่ีไม่แยกกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการปรับเปล่ียน
โครงสร้าง ) 

 


