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งานเวชปฏิบติัในสถานบริการ: PCU  PCC

งานบริการส่งเสริมสุขภาพ : คลินกิบริการ

งานการพยาบาลในชุมชน:เยีย่มบา้น COC  IMC

งานสุขภาพภาคประชาชน : อสม.กองทุนฯ

ขอบเขตบริการ 

เครือ่งมอื

งานควบคุมโรคในชมุชน 

บุคลากร

ต าแหน่ง วุฒิ จ านวน สัดส่วน:ประชากร เกณฑ์

พยาบาลวิชาชีพ เวชปฏิบตัิ 8 1:2055 1:2500
พยาบาลวิชาชีพ - 1 1:2055 1:2500
นวก.สาธารณสขุ ป.ตรี 3 1:2650 1:2500

จพ.สาธารณสขุ
ป.ตรี/
อนปุริญญา 4 1:2650 1:2500

จพ.ธุรการ ป.ตรี/ปวส 2
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2



5

แผนภูมกิระบวนการท างาน

กระบวนการใหบ้ริการของหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ (Process Flowchart)

กลบัเมนูหลกั

ส ำรวจครอบครัวและชุมชน กำรลงทะเบียน / คัดกรอง การใหบ้ริการ การใหก้ารดูแลอย่างต่อเนือ่ง

1. ใหบ้ริการตรวจรกัษา ส่งเสริม .

ป้องกนั และฟ้ืนฟูสุขภาพ

-คลินิกตรวจรกัษาโรค   

ทัว่ไป/NCD

-คลินิกฝากครรภ ์/ภาวะเสี่ยง

-คลินิกสุขภาพเด็กดี/กระตุน้

พฒันาการ

-คลินิกFP/PP

-คลินิกไรพุ้ง(DPAC)

1.วางแผน/จดัท าCare plan/เยีย่มบา้น

กลุ่มเป้าหมาย 
เตรียมความรู้/ทกัษะบุคลากร

เตรียมเวชระเบียน

ประสานงานในชุมชน

ส ารวจครอบครัว

รวบรวมขอ้มลู

พฒันาทกัษะบุคลากร

เตรียมเอสาร/อุปกรณ์

คดักรอง 5 กลุ่มวยั

เฝ้าระวงั/คน้หาผูท่ี้มี
พฤติกรรมเส่ียง

ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้

จดัระบบส่งต่อ

5.จดัท าขอ้มูลในโปรแกรม HOSxP

3. บริการก่อนกลบับา้น/จดัระบบ

นดัหมายติดตาม

2. การใหค้ าปรึกษา แนะน า

4.การส่งต่อเยีย่มบา้น 5 กลุ่มวยั /

โปรแกรมThaiCOC

2.ประสานงานร่วมกบัอบต./ชมุชนด าเนิน

กิจกรรมการสรา้งสุขภาพเชิงรุก

-ประชาคมสรา้งสุขภาพ

-ตรวจคดักรอง/ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

-จดัตั้งกลุ่มออกก าลงักาย

-จดัตั้งกลุ่มผูสู้งอายุ

-รณรงคส์รา้งเสริมสุขภาพต่าง ๆ

-การส ารวจลูกน ้ า ยงุลาย

3.พฒันาทกัษะประชาชน ในการสรา้ง

เสริมสุขภาพในชมุชน



การปกครอง

1 เทศบาล  14 ชมุชน

1 อบต.       14 หมู่บา้น

ประชำกรรวม
รวม 18,473 คน  
ชำย 7,497 คน 
หญิง 10,976 คน 
อำชีพ
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร

ต.โนนค่า
ต.เสมา

ต.บุ่งข้ีเหล็ก

ต.โคราช

ต.โคง้ยาง

ต.กดุจิก

ต.นากลาง

ต.มะเกลือเก่า

ต.สงูเนิน

อ.ด่านขุนทด

อ.สีค้ิว

อ.ปักธงชยั

Google map

แผนท่ีต าบลสงูเนิน

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2/@14.8692919,101.6801213,58557m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ece0e56353:0x30469cfc8de5af0!8m2!3d14.8641233!4d101.8435568?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2/@14.8701247,101.8133928,54958m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ece0e56353:0x30469cfc8de5af0!8m2!3d14.8641233!4d101.8435568?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99/@14.8792733,101.8293507,641m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x311ea4ee540f37e3:0xfb997ea1c4c23629!8m2!3d14.8791993!4d101.8295694?hl=th
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ขอ้มูลส าคญั

ภาคีเครือข่าย

เทศบาลต าบลสงูเนิน   1 แห่ง

อบต.สงูเนิน             1 แห่ง

วัด                        8 วัด

ส านักสงฆ์               3 แห่ง 

โรงเรียนมัธยม         1 โรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา  9 โรงเรียน

มหาวิทยาลัย            1 แห่ง

ศูนย์เดก็เลก็           31 แห่ง (3)

รพช.                    1 แห่ง

PCU(PCC)           4 แห่ง

รพ.สต.                15 แห่ง

คลินิกเอกชน 5 แห่ง

อสม.                 390 คน

อสต.                   50 คน

จ านวน   14 หมู่บา้น ในเขตอบต.

จ านวน   14 ชุมชน ในเขตเทศบาล

หลงัคาเรือน..     7,967 หลงัคาเรือน

ประชากร        18,473 คน

ชาย                7,497 คน

หญิง              10,976 คน

ประชากร ขอ้มูลประชากรแยกตามกลุ่มวยั

0
2
4
6
8

10

คน คน คน คน คน คน คน คน

222 1,55 953 230 214 250 251 31

เบาหวาน ความดนั
โลหิตสงู

เบาหวาน
และความดนั

โลหิตสงู

หลอดเลือด
หวัใจ

หลอดเลือด
สมอง

คนพิการ ผู้ ป่วยจิตเวช ผู้ ป่วยติด
เตียง

1.2

8.41

5.15

1.24 1.15 1.35 1.35 0.16

ข้อมูลการเจบ็ป่วยปี2563

ร้อยละ
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กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาล/อบต.สนบัสนุน

งบประมาณในการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน

ปี
เทศบาล อบต.

โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน

2560 5 185,000 5 167,500

2561 5 170,000 5 205,450

2562 6 224,145 5 185,750

2563 4 144,510 4 135,500
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1.การตั้งครรภแ์ละการตั้งครรภซ์ ้ าในวยัรุ่น

- ลดอตัราการตั้งครรภใ์นมารดาทีม่ีอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี

-ลดอตัราการตั้งครรภซ์ ้ าในมารดาที่มี

อายุ 15-19 ปี

- ลดภาวะแทรกซอ้นขณะตั้งครรภ์

- ครอบครวั ชุมชน โรงเรียน อปท.

มีส่วนร่วม

กิจกรรมการพฒันา (ทีเ่ปลีย่นแปลง) 

- ประชาสมัพันธเ์ชิงรุก : รร. อสม. ผู้น าชุมชน            - รร.พ่อแม่วัยรุ่น      

- จัดท าระบบข้อมูลANCที่ชัดเจน มีการสรุปทุกเดือน   - ระบบLINE ให้ค าปรึกษา

- คืนข้อมูลในทุกเวท ี:MCHB MCH คปสอ. อสม.รร.  - ให้ค าปรึกษารายบุคคล 

- ระบบการติดตามเย่ียมขณะตั้งครรภ์                     - ฝังยาคุมก่อนจ าหน่ายหลังคลอด  

– ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลกบัรพ.สต.LINE  E-Mail -ติดตามเย่ียมหลังคลอด ให้ก าลังใจ



2.หญิงตั้งครรภฝ์ากครรภไ์ม่ครบตามเกณฑค์ุณภาพ 5 ครั้ง

กิจกรรมการพฒันา (ท่ีเปลีย่นแปลง) 

- วิเคราะห์ปัญหา: วัยรุ่นตั้งครรภ์ ANCช้า ท างานรง.

- จัดท าระบบข้อมูลANCที่ชัดเจน มีการสรุปทุกเดือน

- เพ่ิมช่วงเวลารับANCรายใหม่เตม็วัน (จันทร์)

- เน้นระบบการลงข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเวลา

(QOF, Fee Schedule)

- คืนข้อมูลในทุกเวท ี:MCHB MCH คปสอ. รร.  

ปธ.อสม. ปช.อสม.  ปช.กก.กองทุนหลักประกนั

สขุภาพฯ

- ระบบการติดตามกรณขีาดนัด : โทรศัพท ์ประสาน

เครือข่าย

- ระบบGROUP LINE ให้ค าปรึกษา

- ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลกบัรพ.สต. LINE E-Mail
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภแ์ละหลงัคลอด



3.การคดักรองพฒันาการเด็ก 0-5 ปีไม่ครอบคลุม

กิจกรรมการพฒันา (ท่ีเปลีย่นแปลง) 

- พัฒนาระบบบริการคลินิกเดก็ไทยฉลาดสขุภาพดี

- มีการน าคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย(DSPM)มาใช้เป็นคู่มือ

- มีระบบการติดตามเดก็ที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า

- ทมีสหสาขาวิชาชีพกระตุ้นพัฒนาการเดก็

- กระตุ้นพัฒนาการเดก็ด้วยเคร่ืองมือ TEDA4I 

- มีกุมารแพทย์ประจ าให้ค าปรึกษาได้ทนัที

- บูรณาการโครงการน าร่องคดักรองEQในเด็ก

3-5 ปี ปี 63
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ผลลพัธก์ารบูรณาการโครงการคดักรองพฒันาการและคดักรองEQ

สรุปคดักรองEQ เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขตเทศบาลและอบต.

(น าร่องปี 2563)

จ านวน 10 ศูนย์  จ านวน   300   คน

ผลการคัดกรองEQ ปกติ    208   คน

ผลการคัดกรองผิดปกติ       92 คน  

ติดตามเย่ียมประเมิน ทุกสปัดาห์ ดีขึ้น 91 คน ผดิปกติ 1 คน          
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กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั



4.กลุ่มเสีย่งDM HTและผูป่้วยรายใหม่เพิม่ข้ึน คุมน ้าตาลไม่ดี

กิจกรรมการพฒันา (ท่ีเปลีย่นแปลง) 

1. MOUกบัม.มหิดล ปี 61: การพฒันาผูป่้วยรอบรู้

สุขภาพ หรือ  สูงเนินมหิดลโมเดล

- คัดเลือกPt DM ที่สมัครใจเข้าร่วมกจิกรรมลด เลิก

ยาเบาหวาน

- ใช้รูปแบบกระบวนการลปรร.ระหว่างแกนน าจาก

ราชวิถีกบัแกนน ากลุ่มกลัยาณมิตร เดือนละ 1

คร้ัง:คุยแลกเปล่ียน มีตัวอย่าง ช่ืนชมให้ก าลังใจ 

ท าอาหารรับประทาน ร่วมกนั มีเมนูอาหารเพ่ือ

สขุภาพ

-มีกจิกรรมต่อเน่ือง เกดินวัตกรรมศูนย์เจาะเลือดที่

ตลาดเช้ามีแกนน าจิตอาสาท าหน้าที่เจาะแนะน า ส่งต่อ

2.การขับเคล่ือนสู่ต าบลสขุภาวะประเดน็DM บุหร่ี

สรุา ออกก าลังกาย โภชนาการเน้นผัก สวล.



www.themegallery.com

กลุ่มแกนน ากลัยณมิตรสูงเนนิ

- กลุ่มแกนน ากลัยณมิตรสูงเนิน สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 50 คน

- สามารถหยุดยาเบาหวาน       10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20

- สามารถลดยาเบาหวานลงได ้ 25 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 50



ประชมุหารือร่วมโครงการขบัเคลือ่นอ าเภอสุขภาวะ 

21 กย.61





คณะสาธารณสุขศาสตร ์ม.มหิดล ร่วมลงนาม MOU 

“ผนึกก าลงัสรา้งสรรคอ์ าเภอสูงเนินสุขภาวะ” วนัที่ 19 ธนัวาคม 2561



ครั้งที ่1 พบหมอเบาหวานวนัที ่27 ธนัวาคม 2561



ครั้งที ่2 กิจกรรมSKTโดยดร.สมพร กนัทรดุษฎี-เตรียมชยัศรี

จากม.มหิดล

24 มกราคม 2562



ครั้งที ่3 สมุนไพรกบัเบาหวาน

วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2562
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5.การเยีย่มดูแลผูสู้งอายุ/ผูป่้วยระยะพึง่พิงยงัไม่ครบถว้น

กิจกรรมการพฒันา (ท่ีเปลีย่นแปลง) 

- ร่วมด าเนินการต าบลLTCกบัอบต.สงูเนิน

- พัฒนาศักยภาพCG 72 ชม. ติดตามเย่ียมหนุนเสริม   

- รายงานการเย่ียมทุกเดือน Care Plan การประเมิน 

ADL ภาวะสมองเสื่อม  การพลัดตกหกล้ม

- ร่วมเย่ียมในCase ที่มีปัญหาซับซ้อน
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กิจกรรมเยีย่มบา้นดูแลผูสู้งอายุ/ผูป่้วยระยะพึง่พิง
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การผลกัดนัใหเ้ทศบาลปรบัสภาพบา้นใหผู้ป่้วยIMC
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6.การระบาดโรคไขเ้ลือดออก

กิจกรรมการพฒันา (ท่ีเปลีย่นแปลง)

1.ประชุมทีมชุมชน คืนขอ้มูลใหก้บัทีมทราบ

และน าไปถา่ยทอดกบัอสม.

2.ปรบัการสุ่มส ารวจลูกน ้ายุงลายโดยอสม.

จากเดือนละ 1 ครั้งเป็นอาทิตยล์ะ 1 ครั้ง

ส่งรายงานใหจ้นท.ประจ าหมู่บา้น ส่ง

ผูร้บัผิดชอบงานระบาด

3.ประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรูป้ระชาชนอย่าง   

ต่อเนือ่ง

4. คืนขอ้มูลใหก้บัผูน้ ารบัทราบทุกเดือนในที่

ประชุมหวัหนา้ส่วนฯ  ก านนัผญบ.
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7.การระบาดของโรคCOVID-19 / ไขห้วดัใหญ่

กิจกรรมการพฒันา (ท่ีเปลีย่นแปลง)

-ปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมป้องกนัโรค

อย่างเคร่งครดั (ตามแนวทางปฏิบติั)

-รบัประสานจากสสอ.ในการออกหน่วยคดั

กรองCOVID-19ในพท.หลงัไดร้บัอนุมติัให้

จดังานไดแ้ก่งานศพ งานแต่ง งานบวช งาน

กฐิน กิจกรรมทีม่ีการรวมคนเกิน 50 คนข้ึน

ไป

-ออกหน่วยร่วมกบัอสม.

- เก็บรวบนวมขอ้มูล รายงาน

เดือน
จ านวน
ครัง้

จ านวนผู้รับการคัดกรอง การ
แก้ไข

หมาย
เหตุปกติ ผิดปกติ

มีนาคม 63 2 117 115 2

เมษายน 63 10 1,114 1,114

พฤษภาคม 63 19 6,442 6,442

มิถุนายน 63 8 1,424 1,424

กรกฎาคม 63 7 1,050 1,050

สิงหาคม 63 12 1,450 1,450

กันยายน 63 10 1,170 1,170

ตุลาคม 63 9 1,290 1,290
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กิจกรรมการควบคุม ป้องกนัโรคCOVID-19และไขห้วดัใหญ่
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เครือข่ายสุขภาพในชมุชน



1.การส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูร้บับริการเกิดความรอบรูด้า้นสุขภาพ

(Health Literacy)สู่องคก์รรอบรูด้า้นสุขภาพ

2.การคน้หาและพฒันาศกัยภาพตน้ทุนทีม่ีอยู่ในชุมชนใหเ้ขม้แข็ง เช่น

แกนน าเยาวชน  จิตอาสา  อสม.  ผูสู้งอายุใหม้ีความรอบรูสุ้ขภาพ

3.ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนทีส่ามารถช่วยแกไ้ขปัญหาสุขภาพ

ไดผ้ลดีทีผ่ลกัดนัเขา้เป็นมาตรการของชุมชนหรือนโยบายสาธารณะใน

ชมุชน เช่น  โรคไขเ้ลือดออก  โรคเร้ือรงั




