
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

นโยบาย  

 กลุ ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและเครือข่ายบริการสุขภาพ มีนโยบายการ

จัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ ่งเป็นสถานบริการด่านแรกที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด โดยดูแลสุขภาพ

ประชาชน  ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย ไปจนถึงการดูแล

เบื้องต้นและหลังเจ็บป่วย ซึ่งหมายความรวมถึง รพ.สต. และ อสม.มีการจัดบริการเชิงรุกในชุมชน และการ

จัดบริการที่สถานบริการ โดยที่ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องมีระบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชน

ทุกกลุ่มวัย มีการเตรียมความพร้อมในการจัดบริการ เพ่ือได้รับการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย โดยแบ่งเป็น

ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้านบริการ พัฒนาระบบบริการทั้งเชิงรับเชิงรุกให้มีคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพระดับสูง  

 2. ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการบริหารโดยมุ่งเน้น  

ผลสัมฤทธิ์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และมีระบบคุณธรรมในการ

บริหาร จัดการทรัพยากร 

  3. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพโดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัย การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทาง 

สาธารณสุข มุ่งให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุขและมีสวัสดิการที่ดี 

  4. ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม  

สุขภาพปูองกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ มีเครือข่ายระบบส่งต่อที่ดีทั้งในและนอกเครือข่าย

บริการ  

 5. ด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  การ

ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และการเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ 

  6. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม   

จ้ดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทำงาน และมีความปลอดภัย มีการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด 

 



ขอบเขตหน้าที่  

 มีบทบาทหน้าที่ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แบบ
องค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ
การสนับสนุนเครือข่าย  

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม       
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

1. งานส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู ดูแลด้านการบริการสุขภาพในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2. งานป้องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยา ดูแลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

3. งานรักษาพยาบาลชุมชน การวางแผนการจำหน่ายจากรพ ร่วมกับสหวิชาชีพ, งาน HHC,COC,LTC,IMC 
Pall iat ive care  เป็นศูนย์เรียนรู ้ และจัดสนับสนุนเครืองมือ/อุปกรณ์ทีจ่ำเป็น งานสุขภาพภาคประชาชน 
การพยาบาลชุมชนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน และรับผิดชอบในการจัดบริการเยี่ยม
บ้านในเขตรับผิดชอบ ของหมู่ 1-5 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบรี และเครือข่ายบริการสุขภาพ
ในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดูแลด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UC)   แรงงานต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน และประชาชนกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ ที่อาศัย
อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

4. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย ดูแลด้านการบริหารจัดการเครือข่าย การสนับสนุน
ทรัพยากรและ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย เขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 
ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

5. องค์กรแพทย์เวชกรรมสังคม ดูแลด้านการรักษาพยาบาล และการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์หลักสูตร 
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 1. ด้านปฐมภูมิ 
 

กลยุทธ์ 1. ด้านปฐมภูมิ 
 

1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในโรค NCD , Family 
MED ให้เข้มแข็ง 
 2. เพ่ิมศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน และ รพ.สต.  
3. ปูองกันและควบคุมโรค Metabolic, โรคผู้สูงอายุ, 
NCD และโรคอุบัติใหม่ 
 4. พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ 
 5. การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
6. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพ  
7.สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพและมีการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. สร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง, 
พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและการ 
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (1,3,5,6) 
 2. เพิ ่มศักยภาพของ PMC/ศูนย์สุขภาพชุมชน / 
รพ.สต./และภาคีเครือข่ายบริการในการดูแล NCD 
และการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยให้ เข้มแข็ง (2, 
3, 4,5,6,7) 
3.สนับสนุน ติดตาม นิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพ
และหน่วยงานสนับสนุนภาคีเครือข่าย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนในความรับผิดชอบมีสุขภาพดี ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติอย่างมี
คุณภาพ  ได้รับบริการที่ดี การบริการทั้งในและนอกหน่วยบริการ มีครบถ้วนตามความจำเป็น ทั้งด้าน
การรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ควบคุมโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยให้บริการ
ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย 

2. ให้บริการสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานในการดำเนินงานบริการด้านปฐมภูมิและเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  

  

 

 

 



 

 

 

 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
และฟื้นฟ ู

 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 

งานป้องกันควบคุมโรค  
และระบาดวิทยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



คู่มือการให้บริการประชาชน 

กลุ่มงานเวชกรรมสุงคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 

เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน สอบสวนโรคติดต่ออันตราย และโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบสถานการณ์ และทันต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค ทางระบาดวิทยา 

แนวทางการให้บริการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
งานรกัษาพยาบาลชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการประชาชน 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จังหวัดนนทบุรี 

เรื่อง : งานผู้สูงอายุ : คลินิกผู้สูงอายุ 
แผนก : งานการพยาบาลชุมชน 
วัตถุประสงค์: 1.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพเพ่ือวางแผนการดูแลที่ตรงปัญหา 
                  2.ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู ที่มีประสิทธิภาพ 
                  3.ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการแก้ไข และการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

แนวทางการให้บริการ        คลินิกผู้สูงอายุ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้สูงอายุ 

Walk in 

ผู้สูงอายุ 

มาตามนัด 
ส่งต่อ 

จากรพ.สต./เครือข่าย 
ผู้สูงอายุ 

รับจากหน่วยงานภายใน 

ทำบัตร 

ที่ห้องบัตร 

ยื่นเอกสารจากห้องบัตร ที่

ห้อง 200 

ยื่นใบนัด 

ห้อง 200 

ซักประวัติ/ประเมิน  GS 

โดยพยาบาล 

ประเมินพลัดตกหกลม้/เข่าเสื่อม 

โดยนักกายภาพ 

ประเมินสขุภาพช่องปาก 

โดยทันตกรรม 

พบแพทย์ 

ตรวจรักษา 

ประเมินโภชนาการ 

โดยนักโภชนากร 

HHC 

ส่ง HHC เพ่ือการดูแลต่อเนื่อง 

ส่งต่อ 

แผนกเฉพาะทางตามสภาพปัญหา 
กลับบ้าน 

ยื่นใบสั่งยาห้องยา/รับยา/รับใบนัด 
รบัยา 

กลบับา้น 



คู่มือการให้บริการประชาชน 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จังหวัดนนทบุรี 

เรื่อง : งานผู้สูงอายุ 
แผนก : งานการพยาบาลชุมชน 
วัตถุประสงค์: 1.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพเพ่ือวางแผนการดูแลที่ตรงปัญหา 
                 2.ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู ที่มีประสิทธิภาพ 
        3.ความเข้มแข็งของ ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมดูแลระยะยาว 

แนวทางการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรคใน

ผู้สูงอายุ 

คลินิกผู้สูงอาย ุ

ในโรงพยาบาล                   
โดยทีมสหวิชาชีพ 

การดูแลระยะกลาง 
IMC ในรพ. 
IMC ในชุมชน 

การดูแลระยะยาว 
(LTC) 

การดูแลระยะสุดท้าย(PLC) 
 PLC   ในชุมชน 
 PLCในโรงพยาบาล 

จดัท า Care Plan 

ประสาน อปท. เขา้รว่ม LTC 

รบัส่งต่อจาก Cup รพ.,รพ.ชมุชน 

รับ Consult จากแผนกอื่นในรพ. 

ผูส้งูอาย ุWalk in 

ประสานร่วมกับทีม HHC และ

ชุมชน 

ส่ง Consult  แผนก

เฉพาะทางตามสภาพ

ปัญหา 

ชมรม

ผู้สูงอาย ุ

ปกติ ผิดปกติ 

ดีข้ึน 

ไม่ดีข้ึน 

ประสานร่วมกับทีม HHC และ

ชุมชน 

จำหน่าย เสียชีวิต 

จดัท า Care Plan 

น าผลการคดักรอง

บนัทึกใน โปรแกรม  

JHCIS/Special pp 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
และสนับสนุนเครือข่าย 

 
 
 
 



 


