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ขอมูลประชากร ขอมูลประชากร 
สถานบริการ จํานวนประชากร(คน)

Type 1,3

จํานวนหมูบาน

ที่รับผิดชอบ

(หมู)

จํานวน

หลังคาเรือน

จํานวนโรงเรียน จํานวนศูนยเด็กเล็ก

รพช.ทรายทองวัฒนา 4,058 11 1,789 4 3

รพ.สต.ทุงทอง 5,453 11 1,632 3 1

รพ.สต.ถาวรวัฒนา 2,551 6 1,014 3 1

รพ.สต.บานบึงสําราญ 1,871 4 621 1 1

รพ.สต.บานหนองนกชุม 1,881 6 620 2 2

รวม 15,814 38 5,676 13 8

วัยเด็ก รอยละ 20.10 

วัยแรงงาน รอยละ 59.5

วัยสงูอายุ รอยละ 20.37



1. พัฒนาภาคเีครือขายและระบบบริการประชาชนในการดําเนินงาน 

วิสัยทัศน

พันธกิจ

ประชารัฐรวมใจ คนทรายทองหางไกลโรค

2. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค และใชนโยบายสาธารณะในการปองกันและแกไขปญหา ภายใต

ความรวมมือของทุกภาคสวน

3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือขายทางสงัคมและสถาบันครอบครัว

4. สงเสริมสขุภาพ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือลดการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตแุละการเจบ็ปวยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ประชุม จัดทําแผน โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาประชุม จัดทําแผน โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา



อัตราเกิด อัตราตายอัตราเกิด อัตราตาย
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อายุคาดเฉลี่ยประชากร ออายุคาดเฉลี่ยประชากร อ..ทรายทองทรายทองวัฒนาวัฒนา
เปรียบเทียบประเทศ เปรียบเทียบประเทศ / / จังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชร
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จํานวนปที่เสียไปจากการตายจํานวนปที่เสียไปจากการตาย
จําแนกตามกลุมอายุจําแนกตามกลุมอายุ
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จัดลาํดบัจํานวนปที่เสียไปตามกลุมวัยจัดลาํดบัจํานวนปที่เสียไปตามกลุมวัย
รวม รวม 3 3 ป ยอนหลังป ยอนหลัง

ผู้สูงอายุวัยทํางาน วัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสียกลุ่มอายุ จาํนวนปีเสียกลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย

<1 354.99
1-4 46.74
5-9 0.00

10-14 0.00
15-19 292.21
20-24 269.35

963.30

กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย

60-64 693.02
65-69 623.26
70-74 1063.74
75-79 751.68
80-85 500.73
85+ 580.54

4212.97

กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย

25-29 216.99
30-34 166.96
35-39 722.20
40-44 905.59
45-49 685.22
50-54 1269.38
55-59 1038.84

5005.18



จัดลาํดบัจํานวนปที่เสียไปตามกลุมวัยจัดลาํดบัจํานวนปที่เสียไปตามกลุมวัย
ป ป 25612561

ผู้สูงอายุวัยทํางาน วัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสียกลุ่มอายุ จาํนวนปีเสียกลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย

<1 70.57

1-4 69.82

5-9 66.21

10-14 0.00

15-19 0.00

20-24 51.51

258.11

กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย

60-64 406.54

65-69 237.76

70-74 277.81

75-79 236.51

80-85 270.47

85+ 175.00

1604.09

กลุ่มอายุ จาํนวนปีเสีย

25-29 46.74

30-34 747.50

35-39 115.95

40-44 481.21

45-49 473.75

50-54 512.57

55-59 254.00

2631.73



0 5 10 15 20 25 30

โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอยีด

ภาวะโลหิตเป็นพษิในเลือดไม่ระบุรายละเอยีด

ภาวะไตวายเรือรังไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกในตับชนิดร้ายทีไม่ระบุรายละเอยีด

ตกเลือดในสมองทีไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกของมะเร็งหลอดลมหรือปอดทีไม่ระบุรายละเอยีด

ตับแข็งชนิดอืนและทีไม่ระบุรายละเอยีดของตับ

สาเหตุการตายตามจํานวนสาเหตุการตายตามจํานวน
ในกลุมวัยทํางานและผูสูงอายุในกลุมวัยทํางานและผูสูงอายุ

ตับแข็งชนิดอืนและทีไม่ระบุรายละเอยีดของตับ

เนืองอกมะเร็งของส่วนอืนและทีไม่ระบุรายละเอยีดของทางเดนินําด,ี ท่อนําดนีอกตับ
วณัโรคปอดโดยไม่ต้องพูดถึงการยืนยันทางแบคทีเรียหรือเนือเยือ

เลือดออกใต้เยือหุ้มสมองไม่ระบุ

ตกเลือดในสมองทีไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกในกระเพาะอาหารทร้ีายกาจไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกของมะเร็งตับอ่อนทไีม่ระบุรายละเอยีด

โรคหัวใจขาดเลือดเรือรังไม่ระบุรายละเอยีด

การติดเชือทางเดนิปัสสาวะไม่ได้ระบุ

กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลนัไม่ระบุ

หลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคความเสือมของระบบประสาทไม่ระบุรายละเอยีด

การจมนําและการจมนําทไีม่ระบุรายละเอยีด: ในสถานททีไีม่ได้ระบุ
วณัโรคปอดโดยไม่ต้องพูดถึงการยืนยันทางแบคทีเรียหรือเนือเยือ

ผู้ทีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์การจราจร

ปี59

ปี60

ปี61
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จาํนวนตาย

ปี59 ปี60 ปี61

1 โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด 11 15 24
2ภาวะโลหิตเป็นพิษในเลือดไม่ระบุรายละเอียด 10 10 12
3ภาวะไตวายเรือรังไม่ระบุรายละเอียด 6 3 8
4 เนืองอกในตับชนิดร้ายทีไม่ระบุรายละเอียด 4 3 8
5ตกเลือดในสมองทไีม่ระบุรายละเอียด 2 3 8
6 เนืองอกของมะเร็งหลอดลมหรือปอดทไีม่ระบุรายละเอียด 3 6 5
7ตับแข็งชนิดอืนและทไีม่ระบุรายละเอียดของตับ 3 4 3

จัดลาํดบัตามสาเหตุการตายจัดลาํดบัตามสาเหตุการตาย
ในกลุมวัยทํางานและผูสูงอายุในกลุมวัยทํางานและผูสูงอายุ

7ตับแข็งชนิดอืนและทไีม่ระบุรายละเอียดของตับ 3 4 3
8 เนืองอกมะเร็งของส่วนอนืและทีไม่ระบุรายละเอียดของทางเดินนําดี, ท่อนาํดีนอกตับ 2 3 3
9วัณโรคปอดโดยไม่ต้องพดูถงึการยืนยนัทางแบคทีเรียหรือเนือเยอื 6 0 2

10 เลือดออกใต้เยอืหุ้มสมองไม่ระบุ 0 3 6
11 ตกเลือดในสมองทไีม่ระบุรายละเอียด 3 0 0
12 เนืองอกในกระเพาะอาหารทร้ีายกาจไม่ระบุรายละเอียด 2 0 0
13 เนืองอกของมะเร็งตับอ่อนทไีม่ระบุรายละเอียด 2 0 0
14 โรคหัวใจขาดเลือดเรือรังไม่ระบุรายละเอียด 0 4 0
15 การติดเชือทางเดนิปัสสาวะไม่ได้ระบุ 0 4 0
16 กล้ามเนือหวัใจตายเฉียบพลันไม่ระบุ 0 3 0
17 หลอดเลือดหัวใจตีบ 0 3 0
18 โรคความเสอืมของระบบประสาทไม่ระบุรายละเอียด 0 0 3
19 การจมนาํและการจมนาํทไีม่ระบุรายละเอียด: ในสถานทีทไีม่ได้ระบุ 0 0 3
20 วัณโรคปอดโดยไม่ต้องพดูถงึการยืนยนัทางแบคทีเรียหรือเนือเยอื 0 0 0
21 ผู้ทีได้รับบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางรถยนตก์ารจราจร 5 0 0

59 64 85



จัดลาํดบัจํานวนตามสาเหตุการตายจัดลาํดบัจํานวนตามสาเหตุการตาย
ในกลุมวัยทํางาน ป ในกลุมวัยทํางาน ป 5959--6161

0 2 4 6 8 10

เนืองอกในตบัชนิดร้ายทไีม่ระบุรายละเอยีด

มะเร็งถุงนาํดี

โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอยีด

ภาวะโลหิตเป็นพษิในเลือดไม่ระบุรายละเอยีด

ตกเลือดในกะโหลกศีรษะทไีม่ระบุรายละเอยีด

เลือดออกใต้เยือหุ่มสมองเลือดออกใต้เยือหุ่มสมอง

เนืองอกทเีป็นอนัตรายของ othet และส่วนทไีม่ระบุรายละเอยีดของปาก, ปาก, ทไีม่ได้ระบุ
ภาวะไตวายเรือรังไม่ระบุรายละเอยีด

ตบัแขง็ชนิดอืนและทไีม่ระบุรายละเอยีดของตบั

นืองอกของมะเร็งลาํไส้ใหญ่ทไีม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกของมะเร็งหลอดลมหรือปอดทไีม่ระบุรายละเอยีด

นืองอกทเีป็นอนัตรายของส่วนอืนและทไีม่ระบุรายละเอยีดของลนิไม่ระบุรายละเอยีด

วณัโรคปอดโดยไม่ต้องพดูถึงการยืนยนัทางแบคทเีรียหรือเนือเยือ

หลอดเลือดหัวใจตบี

ผู้ขบัขรีถจักรยานยนต์ [ม]ี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุการจราจรทไีม่ระบุ
พยาธิตวักลมไม่ระบุ

โรคหัวใจขาดเลือดเรือรังไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกมะเร็งของส่วนอืนและทไีม่ระบุรายละเอยีดของทางเดนินาํด,ี ท่อนําดนีอกตับ
ผู้ทไีด้รับบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุทางรถยนต์การจราจร

การตดิเชือทางเดนิปัสสาวะไม่ได้ระบุไซต์

จํานวนตาย



จัดลาํดบัจํานวนตายตามสาเหตุการตายจัดลาํดบัจํานวนตายตามสาเหตุการตาย
ในกลุมวัยทํางานในกลุมวัยทํางาน  แยกรายป แยกรายป 5959--6161

0 1 2 3 4 5 6 7 8

เนืองอกในตบัชนดิร้ายทไีม่ระบุรายละเอียด

มะเร็งถุงนําดี

โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอยีด

ภาวะโลหิตเป็นพษิในเลือดไม่ระบุรายละเอยีด

59

60

61

ภาวะโลหิตเป็นพษิในเลือดไม่ระบุรายละเอยีด

ตกเลือดในกะโหลกศีรษะทไีม่ระบุรายละเอียด

เลือดออกใต้เยือหุ่มสมอง

เนืองอกทเีป็นอนัตรายของ othet และส่วนทไีม่ระบุรายละเอียดของปาก, ปาก…
ภาวะไตวายเรือรังไม่ระบุรายละเอยีด

ตบัแข็งชนิดอืนและทไีม่ระบุรายละเอียดของตบั

นืองอกของมะเร็งลาํไส้ใหญ่ทไีม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกของมะเร็งหลอดลมหรือปอดทไีม่ระบุรายละเอยีด

นืองอกทเีป็นอนัตรายของส่วนอืนและทไีม่ระบุรายละเอียดของลนิไม่ระบุรายละเอียด

วณัโรคปอดโดยไม่ต้องพูดถึงการยืนยันทางแบคทเีรียหรือเนือเยือ

หลอดเลือดหัวใจตบี

ผู้ขับขรีถจกัรยานยนต์ [ม]ี ได้รับบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุการจราจรทไีม่ระบุ



จัดลาํดบัจํานวนตามสาเหตุการตายจัดลาํดบัจํานวนตามสาเหตุการตาย
ในกลุมในกลุมวัยสงูอายุวัยสูงอายุ ป ป 5959--6161

0 5 10 15 20 25 30 35

โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด

ภาวะโลหิตเป็นพษิในเลือดไม่ระบุรายละเอียด

ภาวะไตวายเรือรังไม่ระบุรายละเอียด

เนืองอกของมะเร็งหลอดลมหรือปอดทีไม่ระบุรายละเอียด

เนืองอกในตับชนดิร้ายทไีม่ระบุรายละเอียด

ตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีไม่ระบุรายละเอยีด

จํานวนตาย

ตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกมะเร็งของส่วนอืนและทีไม่ระบุรายละเอยีดของทางเดินนําด,ี ท่อนําดีนอกตับ
วัณโรคปอดโดยไม่ต้องพดูถึงการยืนยันทางแบคทีเรียหรือเนือเยือ

การติดเชือทางเดินปัสสาวะไม่ได้ระบุไซต์

ผู้ทีได้รับบาดเจ็บจากอบัุติเหตุทางรถยนต์การจราจร

ภาวะไตวายทีไม่ระบุ

ตับแข็งชนิดอืนและทีไม่ระบุรายละเอยีดของตับ

กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลันไม่ระบุ

มะเร็งท่อนาํดี Intrahepatic
โรคหัวใจขาดเลือดเรือรังไม่ระบุรายละเอียด

โรคความดันโลหิตสูงทีไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

โรคหลอดเลือดสมองไม่ได้ระบุว่าเป็นเลือดออกหรือกล้ามเนือ

เลือดออกใต้เยือหุ่มสมอง

โรคความเสือมของระบบประสาทไม่ระบุรายละเอียด

โรคติดเชืออืน ๆ และทีไม่ระบุรายละเอยีด



จัดลาํดบัจํานวนตายตามสาเหตุการตายจัดลาํดบัจํานวนตายตามสาเหตุการตาย
ในกลุมวัยสงูอายุ แยกรายป ในกลุมวัยสงูอายุ แยกรายป 5959--6161
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โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอยีด

ภาวะโลหิตเป็นพษิในเลือดไม่ระบุรายละเอยีด

ภาวะไตวายเรือรังไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกของมะเร็งหลอดลมหรือปอดทีไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกในตับชนิดร้ายทไีม่ระบุรายละเอยีด

ตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีไม่ระบุรายละเอยีด
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เนืองอกในตับชนิดร้ายทไีม่ระบุรายละเอยีด

ตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีไม่ระบุรายละเอยีด

เนืองอกมะเร็งของส่วนอืนและทีไม่ระบุรายละเอยีดของทางเดนินําด,ี ท่อนาํดนีอกตับ
วณัโรคปอดโดยไม่ต้องพูดถึงการยืนยันทางแบคทีเรียหรือเนือเยือ

การติดเชือทางเดนิปัสสาวะไม่ได้ระบุไซต์

ผู้ทีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์การจราจร

ภาวะไตวายทไีม่ระบุ

ตับแข็งชนิดอืนและทีไม่ระบุรายละเอยีดของตับ

กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลนัไม่ระบุ

มะเร็งท่อนําดี Intrahepatic
โรคหัวใจขาดเลือดเรือรังไม่ระบุรายละเอยีด

โรคความดนัโลหิตสูงทีไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

โรคหลอดเลือดสมองไม่ได้ระบุว่าเป็นเลือดออกหรือกล้ามเนือ

เลือดออกใต้เยือหุ่มสมอง

โรคความเสือมของระบบประสาทไม่ระบุรายละเอยีด

โรคติดเชืออืน ๆ และทีไม่ระบุรายละเอยีด



การดําเนนิงานในป การดําเนนิงานในป 25632563

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา และฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา และฟนฟู 
      ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 1 1 ตามกลุมวัยตามกลุมวัย

            เพ่ือเพ่ือลดอัตราลดอัตราอัตราปวยดวยโรค อัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD            เพ่ือเพ่ือลดอัตราลดอัตราอัตราปวยดวยโรค อัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD

LTC LTC ไดรับการดูแล ที่มีคุณภาพ ครบทุกรายไดรับการดูแล ที่มีคุณภาพ ครบทุกราย

.               .               ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ท่ี ที่ 2 2 โรคที่เปนปญหาในพ้ืนที่โรคที่เปนปญหาในพ้ืนที่

                                          เพ่ือเพ่ือลดอัตราอัตราตายในกลุมลดอัตราอัตราตายในกลุมวัยวัย

                                                ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ที่ ที่ 3 3 ระบบปฐมภูมิ ลดความแออัดระบบปฐมภูมิ ลดความแออัด

                                                              เพื่อประชาชนเขาถึงบริการไดตามมาตรฐานเพื่อประชาชนเขาถึงบริการไดตามมาตรฐาน



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 1 1 เพ่ือเพ่ือลดอัตราอัตราลดอัตราอัตราปวยดวยปวยดวยโรค โรค CD/NCDCD/NCD

ในกลุมท่ัวไปในกลุมท่ัวไป
      เปนการดําเนินการเพ่ือเปนการดําเนินการเพ่ือสงสริมสงสริมสุขภาพที่เหมือนกันในทุกกลุมวัย เชนสุขภาพที่เหมือนกันในทุกกลุมวัย เชน      เปนการดําเนินการเพ่ือเปนการดําเนินการเพ่ือสงสริมสงสริมสุขภาพที่เหมือนกันในทุกกลุมวัย เชนสุขภาพที่เหมือนกันในทุกกลุมวัย เชน

โครงการอาหารปลอดภัย โครงการอาหารปลอดภัย ( ( ลดหวาน มัน เค็ม ลดหวาน มัน เค็ม / / ลดการใชสารเคมีอันตราย ลดการใชสารเคมีอันตราย ) ) 

ลดเสี่ยงลดพุงลดโรค ลดเสี่ยงลดพุงลดโรค ((มหกรรมออกกําลังกายเพ่ือสรางกระแสดานสุขภาพมหกรรมออกกําลังกายเพื่อสรางกระแสดานสุขภาพ))



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 11เพ่ือลดอัตราอัตราปวยดวยโรค เพื่อลดอัตราอัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD

ในกลุมเฉพาะในกลุมเฉพาะ    ((กลุมวัยกลุมวัย))
      --หญิงต้ังครรภ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สงผลหญิงต้ังครรภ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สงผล      --หญิงต้ังครรภ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สงผลหญิงต้ังครรภ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สงผล

ใหเด็กแรกเกิดมีสุขภาวะที่ดี ใหเด็กแรกเกิดมีสุขภาวะที่ดี ( ( ตนน้ํา ตนนํ้า ))

ดาํเนินการ โครงการ ดาํเนินการ โครงการ ANC ANC คุณภาพคุณภาพ



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 11เพ่ือลดอัตราอัตราปวยดวยโรค เพื่อลดอัตราอัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD

ในกลุมเฉพาะในกลุมเฉพาะ    ((กลุมวัยกลุมวัย))
      --วัย วัย 00--55  ป ปญหา ผอม อวนเต้ียป ปญหา ผอม อวนเต้ีย      --วัย วัย 00--55  ป ปญหา ผอม อวนเต้ียป ปญหา ผอม อวนเต้ีย

ดาํเนินการ เชนโครงการออนหวาน และเนนดาํเนินการในศูนยดาํเนินการ เชนโครงการออนหวาน และเนนดาํเนินการในศูนย

เด็กเล็กเด็กเล็ก



ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 0 –– 55  ป สูงดสีมสวนป สูงดสีมสวน

ป ป 25602560  --  25622562

           เกณฑเปาหมาย

1.การคัดกรอง ≥ 90%

2.พัฒนาการสมวัย ≥ 85%

3.พบสงสัยลาชาคร้ังแรก ≥ 20%

4.ตองกระตุนติดตาม 100%

ที่มา : รายงานการประมวลผลผานระบบ HDC ณ วันที่  22 ตุลาคม 2562



ผลการสํารวจภาวะโภชนาการ เด็ก ผลการสํารวจภาวะโภชนาการ เด็ก 0 0 –– 55  ปป

โดย ป 2562 เมื่อแยกอายุพบวา

อายุ 0 – 2 ป มีภาวะผอม รอยละ 5.37

อายุ 3 – 5 ป มีภาวะผอม รอยละ 6.63

โดย ป 2562 เมื่อแยกอายุพบวา

อายุ 0 – 2 ป มีภาวะอวน รอยละ 9.17

อายุ 3 – 5 ป มีภาวะอวน รอยละ 11.32

สภาพปญหา แนวทางการแกไข

1.พบภาวะอวน ผอม เตี้ยเกินเกณฑ และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนสวน

ใหญพบในเด็กอยูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2.อาจเกิดขอผดิพลาดจากการช่ังน้ําหนัก สวนสูง / เครื่องมือยังไมได

มาตรฐาน

1.ใหความรูและกิจกรรมสงเสริม โดยนักโภชนาการ ใหแกผูดูแลและครูพ่ีเลี้ยง/แจก นมไขใน

รายที่ผอม เต้ีย เพ่ิมกิจกรรมทางกายในรายที่อวน

2.ตรวจสอบ และวัดความเท่ียงของเคร่ืองมือทุกคร้ังกอนตรวจ 

3.ขับเคลื่อนมหศัจรรย1000วัน โดยภาคีเครือขายมีสวนรวม

ที่มา : รายงานการประมวลผลผานระบบ HDC ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

โดย ป 2562 เมื่อแยกอายุพบวา

อายุ 0 – 2 ป มีภาวะเต้ีย รอยละ 17.30

อายุ 3 – 5 ป มีภาวะเต้ีย รอยละ 12.15



แผนการขับเคลื่อนงานเดก็ปฐมวัย 0-5 ป

ปงบประมาณ 2563

ชุมชน
1.มีแกนนําพฒันาการเด็ก/อบรมผูปกครองในการคดักรอง

พัฒนาการ

2.ประชาสัมพันธ สรางกระแส นโยบายกิน กอด เลน เลา เขานอน

เฝาดูฟนในชุมชน

3.สรางขอตกลง แรงจูงใจการเลี้ยงลูกดวยนมแม

สาธารณสุข
1.คัดกรอง สงเสริม ติดตามและกระตุนพัฒนาการเด็กโดยใช 

DSPM

2. พัฒนาศักยภาพบคุลากร

3.ขับเคลื่อนมหัศจรรย1000วันทุกตําบล

4.ตรวจสอบเคร่ืองมือกอนการใชเพื่อวัด

ความเที่ยงทุกคร้ัง

ทองถ่ิน
1.สนับสนุนนโยบาย งบประมาณ จดัสถานที่เลนในศพด.และชุมชน

2.คืนขอมูลเพ่ือ สนับสนุน แจกนม/ไขแกเด็กที่มีโภชนาการตํ่ากวาเกณฑ 

3.พัฒนาศักยภาพครูศพด.ในการใช DSPM

ครอบครัว
1.พัฒนาศักยภาพผูปกครองใหมีความรู/ทักษะการใชคูมือ DSPM

2.สนับสนุนการกิน กอด เลน เลา

3.เขากิจกรรมโรงเรียนพอแม

4.รณรงคลดการใชส่ืออเิลกทรอนิกส/9ยางเพื่อสรางลูก



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 11เพ่ือลดอัตราอัตราปวยดวยโรค เพื่อลดอัตราอัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD

ในกลุมเฉพาะในกลุมเฉพาะ    ((กลุมวัยกลุมวัย))
      --วัย วัย 66--1414  ป ปญหา ผอม อวนเต้ียป ปญหา ผอม อวนเต้ีย      --วัย วัย 66--1414  ป ปญหา ผอม อวนเต้ียป ปญหา ผอม อวนเต้ีย

ดาํเนินการ เชนโครงการดาํเนินการ เชนโครงการ CHOPA CHIPACHOPA CHIPA  และเนนดาํเนินการในและเนนดาํเนินการใน

โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 11เพ่ือลดอัตราอัตราปวยดวยโรค เพื่อลดอัตราอัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD

ในกลุมเฉพาะในกลุมเฉพาะ    ((กลุมวัยกลุมวัย))
      --วัยรุน ปญหาวัยรุน ปญหายาเสพติดยาเสพติด  ทั้งเสพซํ้า และรายใหม ทั้งเสพซํ้า และรายใหม ทัองทัองกอนวัยอันควรกอนวัยอันควร      --วัยรุน ปญหาวัยรุน ปญหายาเสพติดยาเสพติด  ทั้งเสพซํ้า และรายใหม ทั้งเสพซํ้า และรายใหม ทัองทัองกอนวัยอันควรกอนวัยอันควร

ดาํเนินการ เชนดาํเนินการ เชน โครงการ โครงการ To Be Number One To Be Number One ใน ใน Setting Setting ตางๆตางๆ



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 11เพ่ือลดอัตราอัตราปวยดวยโรค เพื่อลดอัตราอัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD

ในกลุมเฉพาะในกลุมเฉพาะ    ((กลุมวัยกลุมวัย))
      --วัยทํางาน ปญหาการเกิดโรค วัยทํางาน ปญหาการเกิดโรค NCD NCD ตางๆ ตางๆ 

ดาํเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุมการดาํเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุมการ

เปนโรคโดยอาศัยภาคีเครือขาย และกลุมองคการตางๆ  หากมีแนวโนมเปนโรคโดยอาศัยภาคีเครือขาย และกลุมองคการตางๆ  หากมีแนวโนมเปนโรคโดยอาศัยภาคีเครือขาย และกลุมองคการตางๆ  หากมีแนวโนมเปนโรคโดยอาศัยภาคีเครือขาย และกลุมองคการตางๆ  หากมีแนวโนม

จะปวย หรือโรคที่ปวยรุนแรงมากขึ้น ตองใหบริการเปนการเฉพาะ เชน จะปวย หรือโรคที่ปวยรุนแรงมากขึ้น ตองใหบริการเปนการเฉพาะ เชน 

เบาหวานควบคุมน้ําตาลไมได ตองใหบริการติดตามเยี่ยมบานโดยทีมหมอเบาหวานควบคุมน้ําตาลไมได ตองใหบริการติดตามเยี่ยมบานโดยทีมหมอ

ครอบครัวเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะรายครอบครัวเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะราย



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 11เพ่ือลดอัตราอัตราปวยดวยโรค เพื่อลดอัตราอัตราปวยดวยโรค CD/NCDCD/NCD

ในกลุมเฉพาะในกลุมเฉพาะ    ((กลุมวัยกลุมวัย))
      --วัยผูสูงอายุ วัยผูสูงอายุ 

เปาประสงคหลัก         ผูสูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดําเนนิชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม   

                                                 และมีพฤตกิรรมสุขภาพที่พึงประสงค

เปาประสงคเฉพาะ        

1.ผูสูงอายุไดรบัการสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุ และการคัดกรอง Genriatric Syndromes

2. มีระบบบรกิารสุขภาพผูสูงอายุ ที่มีศักยภาพ และสามารถเขาถึงไดสะดวก และทั่วถึง

3.มีระบบสงเสริมสนับสนนุใหครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น มสีวนรวมในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จนถงึระยะสุดทายของชีวิต



การดําเนินงานกลุมวัยผูสูงอายุ

95.49 97.17 92.68

3.69 2.04 6.390.82 0.79 0.93
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.กลุ่มตดิสังคม

2.กลุ่มตดิบ้าน

3.กลุ่มตดิเตยีง

ปี 2560  สาํรวจ  ADL ผู้สูงอายุ  ร้อยละ 98.76

ปี 2561  สาํรวจ  ADL ผู้สูงอายุ  ร้อยละ 95.42

ปี 2562  สาํรวจ  ADL ผู้สูงอายุ  ร้อยละ 93.28

สภาพปญหา มีผูสูงอายุ ในกลุมติดบาน ติดเตียงสูงข้ึนสภาพปญหา มีผูสูงอายุ ในกลุมติดบาน ติดเตียงสูงข้ึน

กลยุทธ / มาตราดําเนินงาน

1.การคัดกรอง / ประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ

2.พัฒนาระบบบริการดูแลผูสงูอายุระยะยาว ที่เช่ือมโยงระหวางสถานบริการและชมุชน

3.สงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว ชมุชน และทองถ่ิน ในการมีสวนรวมในการดูแลผูสงูอายุระยะยาว จนถึงระยะสุดทาย

สภาพปญหา มีผูสูงอายุ ในกลุมติดบาน ติดเตียงสูงข้ึนสภาพปญหา มีผูสูงอายุ ในกลุมติดบาน ติดเตียงสูงข้ึน



การปองกนัแกไขปญหาผูสงูอายุ

      กลุ่มปกติ        กลุ่มป่วย

        ผู้สูงอายุในชุมชน

 คัดกรองสุขภาพ

 ทําฐานขอมลู

 แบงระดับผูสูงอายุ ( ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง )

สงเสริมสุขภาพ กาย ใจ สังคม

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

สรางเครือขายและเช่ือมโยงการทํางานของ

หนวยงานตางๆ ( รัฐ และเอกชน )

สนับสนุนสงเสรมิดานอาชีพและความเหมาะสม

 สงเสริมสุขภาพ

 จัดระบบการดูแลตอเนื่อง LTC

 จัดใหมี อสค ในการดูแล

 มีทีมหมอครอบครัวในการดแูลครบ  4  มติิ

 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

 สรางเครือขายและเช่ือมโยงการทํางานของ

 หนวยงานตางๆ ( รัฐ และเอกชน )
 ผลลัพธ  มกีารดูแลตอเน่ืองอยางเปนระบบ

 มีทีมหมอครอบครัวที่ดูแลอยางท่ัวถึง

 คุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสม



การคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ

  กลุ่มตดิสังคม      กลุ่มตดิบ้าน       กลุ่มตดิเตยีง

             มาตรการ
- การตรวจสุขภาพ / คัดกรองสุขภาพ

- ชมรมผูสงูอายุ

-โรงเรียนผูสูงอายุ

                มาตรการ

-การตรวจสุขภาพ / คัดกรองสุขภาพ

-ติดตามเยี่ยม โดย CG
Health Literacy 

                 มาตรการ

-การตรวจสุขภาพ / คัดกรองสุขภาพ

-ติดตามเยี่ยม โดย CG

-ขับเคลือนโดย CM-โรงเรียนผูสูงอายุ
Health Literacy 

    ( CA ,Sepsis , Stroke,  TB )

   - 3 อ 2 ส.

   - ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กนิขาว   

     อรอย

   - กิจกรรมคลังปญญา

   - พฤติกรรมพึงประสงค

Health Literacy 

    ( CA ,Sepsis , Stroke,  TB )

-ขับเคลือนโดย CM

-แนวทาง Care plan

-การประเมนิซํ้า

        พบปญหา  หาผูเชี่ยวชาญ

        ฟนฟูสภาพ

        ประเมินซํ้า   

--ติดตามเยี่ยม/ดูแล โดย PCC

-ขับเคลือนโดย CM

-แนวทาง Care plan

-การประเมนิซํ้า

        พบปญหา  หาผูเชี่ยวชาญ

        ฟนฟูสภาพ

        ประเมินซํ้า   

--ติดตามเยี่ยม/ดูแล โดย PCC

-- Palliative care



1.พัฒนาศกัยภาพ CM  /  CG

2.ทีมหมอครอบครัวระดับอําเภอไดมีการพัฒนาศักยภาพดูแลผูสูงอายุ

3.พัฒนาศกัยภาพเครือขายชมรมผูสูงอายุ

4.การดําเนนิกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุอยางตอเน่ือง

    เนนเพ่ิม Health Literacy  ในเรื่อง  CA  Sepsis  Stroke  TB

            แผนงานโครงการ ที่จะดําเนินงาน ป 2563

    เนนเพ่ิม Health Literacy  ในเรื่อง  CA  Sepsis  Stroke  TB

5.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

6. สรางเครือขายและเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานตางๆ ( รฐั และเอกชน )

7.วิเคราะหสาเหตุการตายของผูสูงอายุ เพ่ือนํามาดาํเนินกิจกรรม แกไขปญหา

         กลุมปกติ Health Literacy , โรงเรียนผูสูงอายุ

         กลุมเสี่ยง             กิจกรรม / โครงการแกไขปญหา

8.ทีมหมอครอบครัว 4 ทีม ติดตามเย่ียม /ดูแล ผูปวยติดบาน ติดเตียง ทุกราย



ทีมหมอครอบครัว ติดตามเยี่ยม /ดูแล 
ผูปวยติดบาน ตดิเตยีง



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 2 2 เพ่ือเพ่ือลดลดอัตราตายในกลุมวัยอัตราตายในกลุมวัย

ในกลุมเฉพาะในกลุมเฉพาะ    ((ทุกกลุมวัยทุกกลุมวัย))
      กลุมปกติ และเสี่ยงมุงเนนการคัดกรองที่ครอบคลุม และมีคุณภาพ กลุมปกติ และเสี่ยงมุงเนนการคัดกรองที่ครอบคลุม และมีคุณภาพ 

สงผลสูการรักษาที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ สงผลสูการรักษาที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ สงผลสูการรักษาที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ สงผลสูการรักษาที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

      กลุมที่ปวยแลว เนนการใหความรูเพื่อลดภาวะแทรกซอนผานทางกลุมที่ปวยแลว เนนการใหความรูเพ่ือลดภาวะแทรกซอนผานทาง

ชองทาง ตาง ๆชองทาง ตาง ๆ



1.Sepsis pneumonia
2.CKD(Chronic Kidney Disease)

3. Liver cancer
4. Stroke STEMI (ST-elevation myocardial 
infarction

สาเหตุการตายสาเหตุการตายเปนเปนปญหาปญหา

4. Stroke STEMI (ST-elevation myocardial 
infarction)



1.Sepsis pneumonia

ปญหาปญหา      พบมากในผูสูงอายุพบมากในผูสูงอายุ

แผนป แผนป 6363แผนป แผนป 6363
      11..ผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับการดูแล จาก ผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับการดูแล จาก CG CG และ และ อสคอสค..      

          ครอบคลุมทุกคนครอบคลุมทุกคน

      22..เพิ่ม เพ่ิม Healthy AgeingHealthy Ageing

33..ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงไดรับวัคซีนไขหวัดใหญผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ

      44..เพิ่ม เพ่ิม Health Literacy Health Literacy ในโรงเรียนผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ



2.CKD(Chronic Kidney Disease)

ปญหาปญหา

11..ไมเขาถึงบริการไมเขาถึงบริการ

22..ผูปวย ผูปวย DM HT DM HT ควบคุมไมไดควบคุมไมได

33..การใชยาไมคุณภาพมาตรฐาน การใชยาไมคุณภาพมาตรฐาน ((ยาเรขาย  ยาชุด ยาโฆษนาเกินจริง ยาเรขาย  ยาชุด ยาโฆษนาเกินจริง ))33..การใชยาไมคุณภาพมาตรฐาน การใชยาไมคุณภาพมาตรฐาน ((ยาเรขาย  ยาชุด ยาโฆษนาเกินจริง ยาเรขาย  ยาชุด ยาโฆษนาเกินจริง ))

แผนป แผนป 6363
      11..คัดกรอง คัดกรอง CKD CKD ใหครอบคลุม และไดมาตรฐานใหครอบคลุม และไดมาตรฐาน

      22..เพิ่ม เพ่ิม DM HT Good ControlDM HT Good Control

33..เพ่ิม เพ่ิม Health Literacy Health Literacy 

      44..พชอพชอ..//พชตพชต..  รวมแกปญหายาไมไดมาตรฐานในชุมชนรวมแกปญหายาไมไดมาตรฐานในชุมชน



3. Liver cancer

ปญหาปญหา

11..ผูปวยมารับรับการรักษาเม่ือมีอาการแลวผูปวยมารับรับการรักษาเมื่อมีอาการแลว

22..ประชาชนมีภาวะเสี่ยง เรื่องสุราประชาชนมีภาวะเสี่ยง เรื่องสุรา

แผนป แผนป 6363แผนป แผนป 6363
      11..เพ่ิมกลุมเสี่ยงที่จะคัดกรองในประชาชนใหมากข้ึน เชนเพ่ิมกลุมเสี่ยงที่จะคัดกรองในประชาชนใหมากขึ้น เชน

ประชาชนอายบุ ประชาชนอายบุ 40 40 ปข้ึนไป ปขึ้นไป ( ( Type Area Type Area 11,,3 3 ) ) ท่ีไมปวยเปนมะเร็งตับ และมีที่ไมปวยเปนมะเร็งตับ และมี

ประวัติดังตอไปนี้ ประวัติดังตอไปนี้ 11  ขอขอ

--มีประวัติการปวยเปนมีประวัติการปวยเปนไวรัสตับอัเสบไวรัสตับอัเสบบี แบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรังบี แบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง

--มีประวัติปวยพิษสุราเรื้อรัง หรือตับแข็งมีประวัติปวยพิษสุราเรื้อรัง หรือตับแข็ง

      22..  เพ่ิม เพ่ิม Health Literacy Health Literacy 



4. Stroke STEMI (ST-elevation 
myocardial infarction)

ปญหา ปญหา StokeStoke

11..ผูปวยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลชาผูปวยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลชา

22..พบในผูปวย พบในผูปวย HT HT รับยาไมตอเนื่องในผูสูงอายุรับยาไมตอเนื่องในผูสูงอายุ

33..วัยทํางานมีปจจัยเสี่ยงสูบบุหรี่วัยทํางานมีปจจัยเสี่ยงสูบบุหรี่
ปญหา ปญหา STEMISTEMIปญหา ปญหา STEMISTEMI

11..พบในผูปวย พบในผูปวย DM DM ในผูสูงอายุในผูสูงอายุ

แผนป แผนป 6363
      11..คัดกรอง คัดกรอง CVD  RISK CVD  RISK ในผูปวย ในผูปวย DM HT DM HT ใหครอบคลุม และมีมาตรฐานใหครอบคลุม และมีมาตรฐาน

      22..ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมคะแนนมากกวา  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมคะแนนมากกวา  30 30 โดยใชหมอครอบครัวโดยใชหมอครอบครัว

33.Fast Track .Fast Track ในชุมชน และเพ่ิมความรูในโรงเรียนผูสูงอายุในชุมชน และเพ่ิมความรูในโรงเรียนผูสูงอายุ

      44..เพ่ิม เพ่ิม DM HT Good ControlDM HT Good Control



ยุทธศาสตร ที่ ยุทธศาสตร ที่ 3 3 ระบบปฐมภูมิ ลดความแออัดระบบปฐมภูมิ ลดความแออัด

เพ่ือประชาชนเขาถึงบริการไดตามมาตรฐานเพ่ือประชาชนเขาถึงบริการไดตามมาตรฐานเพ่ือประชาชนเขาถึงบริการไดตามมาตรฐานเพ่ือประชาชนเขาถึงบริการไดตามมาตรฐาน



นพ.วัชรพงษ วิศาล

ศักด์ิ
คลนิกิหมอประจําครอบครัวประจํา

รพ.สต. ทุงทอง หมู 1-11

จํานวนประชากร : 6856 คน

นพ.สทิธพิร มหบุญ

พาชัย
คลนิกิหมอประจําครอบครัว

รพ.สต. บงึสําราญ หมู 6,7,8,10

เขต รพ.ทรายทองวัฒนา หมู 

7,8,9,11

คลนิกิหมอครอบครัว คลนิกิหมอครอบครัว 

เครอืขายอําเภอทรายทองวัฒนาเครอืขายอําเภอทรายทองวัฒนาPC

C
SAITHONGWATTHANA

จํานวนประชากร : 6856 คน
จํานวนประชากร : 6276 คน

7,8,9,11

จํานวนประชากร : 6276 คน

จํานวนประชาการ : 6127 คน

พญ.สุพัฒชา พุมใย
คลนิกิหมอประจําครอบครัว

รพ.สต. ถาวรวัฒนา หมู 

1,2,3,4,5,9

เขต รพ.ทรายทองวัฒนา หมู 

1,4,16

จํานวนประชาการ : 6127 คน

พญ.วรวันท เจี่ย

จํานวนประชากร : 5760 คน

พญ.วรวันท เจี่ย

ตระกูล
คลนิกิหมอประจําครอบครัว

รพ.สต. หนองนกชุม หมู 

2,3,12,13,14,17

เขต รพ ทรายทองวัฒนา หมู 

5,6,10,15 

จํานวนประชากร : 5760 คน



 

จํานวนประชากร 6276คน
รบัผิดชอบ8หมูบาน รบัผิดชอบ9หมูบาน

ประชากร 6127 คน

เจาหนาที่รับผิดชอบเขต รพ.สต. ถาวรวัฒนา

รับผิดชอบ 

เขต รพ.สต.บึงสําราญ หมู 6 7 8 10

เขต โรงพยาบาล หมู 7 8 9 11 

เจาหนาที่รับผิดชอบเขต รพ.สต. บึงสาํราญ

6 .นางศศิธร แกวศรี พยาบาลวชิาชีพ

7. น.ส อรพินท คะเชนทรภักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุข

รับผิดชอบ

เขต รพ.สต. หมู 1 2 3 4 5 9

เขต โรงพยาบาล หมู 1 4 16 

1. พญ. สุพัฒชา พุมใย   แพทย

2. นางออยทิพย  อยูยอด  ผอ.รพ.สต.ถาวรวัฒนา

3. นส.มยุรี  จันทรตน   พยาบาลวิชาชีพ

4. นายวิทวัส  ขันทองคํา จพ.ทันตสาธารณสุข

5. นายภูชิสสะ  ผานพินิจ   พยาบาลวิชาชีพ

6. นส.จรรจิรา  เล็กแจง  นักวิชาการสาธารณสุข

เจาหนาที่รับผิดชอบเขต รพ.ทรายทองวัฒนา

7. นายปทมเวษ ศิริธนัฐ พยาบาลวชิาชีพ

8. นส.พรพรรณ จันทรภิรมย นักวิชาการสาธารณสุข

1. นพ.สิทธิพร มหบญุพาชยั แพทย

2 .นายวิชยั  อนุสรณประดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.สต

3 .นส.วาสิณี  ภูวงษพยาบาลวิชาชีพ

4 .นางจารุวดี  มีหมื่น พยาบาลวิชาชพี

5. นายชญานนนท  วังนาค เจาพนักงานสาธารณสุข

เจาหนาที่รับผิดชอบเขต รพ.ทรายทองวัฒนา

พญ. สุพัฒชา พุมใย   แพทย

นายวิทวัส ขันทองคํา  จพ.ทันตสาธารณุข

นส.ลลิตภทัร มวงกลาง  จพ.ทันตสาธารณุข

นายปฐม ขันกสิกรรม เภสัชกร

นาย จักริน กันทา นักโภชนาการ

น.ส. สุวนันท กันยาบุญ แพทยแผนไทย

นส.อําไพพร ธูปสมซา นักกายภาพบาํบัด

นพ.สิทธิพร มหบุญพาชยั แพทย

นส.ลลิตภทัร มวงกลาง  จพ.ทันตสาธารณุข

นส. รัตติยาภรณ คชภมูิ จพ.ทันตสาธารณุข

น.ส.พัชรฏา เดือนดาว เภสัชกร

นาย จักริน กันทา นักโภชนาการ

นายชาตรี ศรีอาราม แพทยแผนไทย

นส.ชฎาพร พันทา นักกายภาพบาํบัด

 

รบัผิดชอบ9 หมูบาน

ประชากร 5760คน

รบัผิดชอบ 

เขต รพ.สต. หมู 2 3 12 13 14 17

เขต โรงพยาบาล หมู 5 6 10 15

เจาหนาที่รับผิดชอบเขต รพ.สต. หนองนกชุม

1.พญ. วรวันท เจี่ยตระกูล  แพทย

2.นายอุเทน  ทองนวล   ผอ.รพ.สต.หนองนกชุม

3.นส.เพชรรัตน  บุราณรักษพยาบาลวิชาชีพ

4.นางละออ ผลาผล จพ.สาธารณสุขชมุชน

เจาหนาที่รับผิดชอบเขต รพ.ทรายทองวัฒนา

5.นายไพโรจน เกตุแกว  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ

6 นาทับทิม อนุสรณประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพ

ประชากร 6856คน

รับผิดชอบ11 หมูบาน

รบัผิดชอบ รพ.สต.ทุงทอง  หมู 1-11

 

เจาหนาที่รับผิดชอบเขต รพ.สต. ทุงทอง

 

1. นพ.วชัรพงษ ์วิศาลศกัดิ แพทย

2. นางชมพูนุช  เลิศจรรยาวัฒน นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.สต)

3. นางวัชราพร  จาํรัสศรี   พยาบาลวชิาชีพ

4. นส.ธัญญภาดา  ใจแสน  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

5. นางสมปรารถนา  หวังพิทักษวงศพยาบาลวิชาชีพ

6. นายอดุลย  นาดี เจาพนักงานสาธารณสุข

นพ.วัชรพงษ วิศาลศักดิ์ แพทย

นางสาวธญัญภาดา  ใจแสน  จพ.ทันตสาธารณุข

นายปฐม ขันกสิกรรม เภสัชกร

นาย จักริน กันทา นักโภชนาการ

นส.ฝนทอง แกลัวกสิกรรม  แพทยแผนไทย

นายนวพล ประสิทธเิมตต นักกายภาพบําบดั

พญ. วรวันท เจีย่ตระกูล  แพทย

นส.ลลิตภทัร มวงกลาง  จพ.ทันตสาธารณุข

นส.รัตติยาภรณ คชภมูิ จพ.ทันตสาธารณุข

น.ส.วาป ตณิรัตน เภสัชกร

นาย จักริน กันทา นักโภชนาการ

นายชาตรี ศรีอาราม  แพทยแผนไทย

นส.ชฎาพร พันทา นักกายภาพบาํบัด



KPI Monitor

เพ่ือเพ่ิม เพ่ือเพ่ิม Health Literacy Health Literacy แตละกลุมวัยแตละกลุมวัย

11..หญิงตั้งครรภ หญิงต้ังครรภ ANC ANC คุณภาพ ติดตาม คุณภาพ ติดตาม LRLR

22..วัยวัย00--5 5 ป ภาวะ ผอม อวน เตี้ย ติดตาม ป ภาวะ ผอม อวน เตี้ย ติดตาม HDCHDC

33..วัยวัย66--14 14 ป ป ภาวะ ผอม อวน เต้ีย ติดตาม ภาวะ ผอม อวน เต้ีย ติดตาม HDCHDC33..วัยวัย66--14 14 ป ป ภาวะ ผอม อวน เต้ีย ติดตาม ภาวะ ผอม อวน เต้ีย ติดตาม HDCHDC

44..วัยรุน ลดทองกอนวัยอันควร ติดตาม งานวัยรุน ลดทองกอนวัยอันควร ติดตาม งานยาเสพติดยาเสพติด

55..วัยทํางาน ลด วัยทํางาน ลด DM HT DM HT รายใหม รายใหม / / ควบคุมไมได ควบคุมไมได / / 

                          มีภาวะแทรกซอน ติดตาม มีภาวะแทรกซอน ติดตาม HDCHDC

66..วัยสูงอายุ เพ่ิม วัยสูงอายุ เพ่ิม Healthy AgeingHealthy Ageing  ลด ติดเตียง ลด ติดเตียง , , ติดบาน ติดตาม ติดบาน ติดตาม HDCHDC

  



KPI Monitor

เพ่ือเพ่ิม อายุคาดเฉลี่ยเพ่ือเพ่ิม อายุคาดเฉลี่ย

SEPSISSEPSIS

    11..การมารับการรักษาเร็ว ติดตาม การมารับการรักษาเร็ว ติดตาม ERER

22..ประสิทธิภาพการรักษา ติดตาม ประสิทธิภาพการรักษา ติดตาม WARDWARD22..ประสิทธิภาพการรักษา ติดตาม ประสิทธิภาพการรักษา ติดตาม WARDWARD

33..การมา การมา ReAdmitReAdmit ติดตาม ติดตาม WARD WARD และ รพและ รพ..สตสต..

  STEMISTEMI

11..การเขาถึง การเขาถึง ติดตาม ติดตาม ERER

22..ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการรักษา ติดตาม การรักษา ติดตาม ERER

33..การฟนฟู ติดตาม กายภาพ การฟนฟู ติดตาม กายภาพ PCCPCC



KPI Monitor

เพ่ือเพ่ิม อายุคาดเฉลี่ยเพ่ือเพ่ิม อายุคาดเฉลี่ย
CACA

    11..ลดปจจัยเสี่ยง ติดตามลดปจจัยเสี่ยง ติดตาม//สรางสิ่งแวดลอม สรางสิ่งแวดลอม พชอพชอ..

22..การคัดกรองกลุมเสี่ยง ติดตามการคัดกรองกลุมเสี่ยง ติดตาม PCC/PCC/  รพรพ..สตสต..22..การคัดกรองกลุมเสี่ยง ติดตามการคัดกรองกลุมเสี่ยง ติดตาม PCC/PCC/  รพรพ..สตสต..

33..การรักษา ติดตาม การรักษา ติดตาม OPD Center OPD Center ( ( สงตอ และติดตาม สงตอ และติดตาม ))

44..การฟนฟู ติดตาม การฟนฟู ติดตาม WARD WARD / / PCCPCC

  CKDCKD

11..กลุมดี ติดตาม กลุมดี ติดตาม พชอพชอ..มีสวนในการมีสวนในการสนับสนันสนับสนันตาง ๆตาง ๆ

22..กลุมเสี่ยง ติดตาม กลุมเส่ียง ติดตาม DM HT Good ControlDM HT Good Control

33..  กลุมปวย กลุมปวย ติดตาม ติดตาม EGFR <EGFR <4 4 , , ผูปวยไตระยะ ผูปวยไตระยะ 55


