
สรุปผลงานประเด็นตาม service profile 
 

ส่วนที่ ๑ บริบทของพ้ืนที่ 
๑. ด้านภูมิศาสตร์ 

๑.๑ อาณาเขต 
ตำบลชานุวรรณ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของอำเภอพนมไพร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ

ปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี ้
ทิศเหนือ       ติดต่อเขตตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อเขตตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ทิศใต้  ติดต่อเขตกับตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร  
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร 

 
 

ระยะทาง 
ห่างจากอำเภอพนมไพร  ๑๗  กม.  
ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด   ๖๕  กม. 
ห่างจากจังหวัดยโสธร     ๕    กม. 

 
 ๑.๒ สภาพพื้นที ่

  ตำบลชานุวรรณ  แบ่งการปกครองเป็น ๗ หมู่บ้าน 
     - องค์การบริหารส่วนตำบล  ๑  แห่ง 
          --  ประชากรท้ังหมด ๔,๒๗๓ คน  
    - ชาย  ๒,๑๗๔  คน, หญิง  ๒,๐๙๙  คน 



     - จำนวน ๘๖๘ หลังคาเรือน 
          --  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทำนาปีละ ๒ ครั้ง 
 ๑.๓ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติ และป่าชุมชน ๒ แห่ง 
 ๑.๔ แหล่งน้ำ เป็นพื้นท่ีราบลุ่มติดกับแม่น้ำชี 
 
๒. ด้านการปกครอง 
 ๒.๑ จำนวนหมู่บ้าน  ๗  หมู่บ้าน 
 ๒.๒ จำนวนครัวเรือน  ๗๖๘  ครัวเรือน 
 ๒.๓ จำนวนประชากร คน ๒,๑๙๗ คน จำแนกเป็น ชาย ๑,๐๘๗ คน  หญิง ๑,๑๑๓ คน 
 

กราฟแสดงประชากรในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ 
(ประชากรชาย 2,174 คน ประชากรหญิง 2,099 คน รวม 4,273 คน) 

 
 

บริบทของ รพ.สต. 
วิสัยทัศน์ 

  “เป็นสถานบริการสาธารณสุขท่ีให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐานผสมผสานการดูแลแบบ

องค์รวม เน้นส่วนร่วมภาคีเครือข่าย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของ

ประชาชน” 



พันธกิจ 
1. สร้างหลักการประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ 

2. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม 

3. สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 

4. พัฒนาเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 

5. สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อมูลบุคลากรและเครือข่าย 

บุคลากร จำนวน (คน) 
พยาบาลวิชาชีพ 1 
นักวิชาการสาธารณสุข 2 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 3 
อสม. 88 

 
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ 

   
                                                 นายสงกรานต์ ฤทธาพรม 

      รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ชานุวรรณ 

                                 
     นายวุฒิพงษ์ รังไสย                น.ส.เกศสิรินทร์ ณุวงษ์ศรี 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

                     
   น.ส.สุกัญญา โททัสสะ        น.ส.สุดาวรรณ เท่ียงธรรม    นางฉลวย จอมทรักษ์            
   พนักงานบันทึกข้อมูล                       ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย           พนักงานทำความสะอาด 



อัตราส่วนกำลัง 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   :  จำนวน 1 คน สัดส่วน  1 : 4,273 คน 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  :  จำนวน 2 คน สัดส่วน  2 : 4,273 คน 
-  เจ้าหน้าท่ี 1 คน         :  ประชากร 1,42๕ คน 
-  อัตราเฉล่ียเจ้าหน้าท่ี     :  หมู่บ้าน/หลังคาเรือน 
-  เจ้าหน้าท่ี 1 คน         :  หมู่บ้าน 2-3 หมู่บ้าน 
-  เจ้าหน้าท่ี 1 คน         :  หลังคาเรือน 289 หลังคาเรือน 

๓. ด้านสังคม 
 ๓.๑ โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  ๑ แห่ง 
       โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน   ๑  แห่ง 
 ๓.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน   ๒  แห่ง 
 ๓.๓ วัด    จำนวน   ๕ แห่ง 
 ๓.๔ อสม.   จำนวน   ๘๘   คน 

๓.๕ หอกระจายข่าว                 จำนวน    7    แห่ง 
๓.6 ร้านค้า/ร้านชำ/ร้านอาหาร    จำนวน    49  ร้าน   

 

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ชานุวรรณ 

1. โรงเรียนบ้านชานุวรรณ (ประชาวิทยาคาร) อยู่ห่างจาก รพ.สต.ชานุวรรณ 1.5 กม.  
2. โรงเรียนบ้านพนัสดงว่างวิทย์ อยู่ห่างจาก รพ.สต.ชานุวรรณ 1.5 กม.  
 
วัดในเขตรับผิดชอบรพ.สต.ชานุวรรณ  มีศาสนสถาน  5  แห่ง  ดังนี้ 

 1. วัดบ้านชานุวรรณ  หมู่ท่ี  1 บ้านชานุวรรณ   
 2. วัดบ้านหนองหิน     หมู่ท่ี  2 บ้านหนองหิน 
 3. วัดบ้านหนองเรือ  หมู่ท่ี  3  บ้านหนองเรือ 
 4. วัดบ้านพนัส   หมู่ท่ี  5  บ้านพนัส 
 5. วัดบ้านดงสว่าง  หมู่ท่ี  7  บ้านดงสว่าง 
 
๔. ด้านข้อมูลสุขภาพ 
 - จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน (๐-๕ ปี)  ๑๗๑ คน 
 - จำนวนเด็กวัยเรียน (อายุ ๕-๑๔ ปี) ๓๑๔ คน 

- จำนวนเด็กวัยเรียน (อายุ ๑๕-๒๑ ปี) ๒๑๔ คน 
- จำนวนเด็กวัยเรียน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) ๑,๑๐๒ คน 
 
 
 



- จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ๖๑๐ คน 
 ติดเตียง    ๑๐ คน 
 ติดบ้าน    ๒๔ คน 
 ติดสังคม   ๕๗๖ คน 
- จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง     

  โรคเบาหวาน   ๑๘๗ คน 
  โรคความดันโลหิตสูง  ๒๔๙ คน  
  โรคหัวใจ   ๒๑ คน 
  โรคหลอดเลือดสมอง  ๒๖ คน 
  โรคมะเร็ง   ๖ คน  
  โรคไต    ๑๔ คน 
 - ผู้พิการ    ๓๔ คน 
 
๕. ด้านทุนชุมชน/วัฒนธรรมชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/การสื่อสารของคนชุมชน 
 - เงิน ได้รับสนับสนุนเงินในการจัดทำแผนงาน/โครงการ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 
งบประมาณจากการจัดทำแผนท้องถิ่น งบอุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระดับหมู่บ้าน 
 - ทรัพยากร ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เหมาะแก่การทำนา ทำการเกษตร 
ทรัพยากรด้านคน มีเครือข่ายการทำงานท่ีเข้มแข็ง มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน มีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในพื้นท่ี ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน  
 - ผลผลิต คนในชุมชนมีรายได้จากการทำการเกษตรเป็นหลัก สามารถเพิ่งตนเองได้ มีการรวมกลุ่ม 
เพื่อประกอบกิจการเพื่อหารายได้ ผลผลิตท่ีได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและจำหน่ายในชุมชน 
 - ความรู้/ ภูมิปัญญา/ ทักษะฝีมือ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฝึกทักษะด้าน
อาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ว่างงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ รวมทั้งมีการเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
การตั้งกลุ่มทอเส่ือ กลุ่มเล้ียงสัตว์ เป็นต้น และยังได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน  

- ทุนทางวัฒนธรรม มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่น
หลาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในชุมชน เช่น การจัดประเพณีงานบุญ งานรื่นเริงต่างๆ 
 - ทุนทางสังคม คนในชุมชนมีมิตรภาพท่ีดีต่อกัน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีการติดต่อสัมพันธ์ฉันญาติ
มิตรกับเพื่อนบ้าน ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล  ความเป็นชุมชน และภูมิปัญญา
ชาวบ้าน วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ ศาสนา ศักยภาพในชุมชน ทุนทางสังคมเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะ
เป็นส่ิงท่ียิ่งใช้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข เพราะสมาชิกต่างมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
เกื้อกูลต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  



 - วิสาหกิจชุมชน มีการจัดต้ังกลุ่มต่างๆ เพื่อรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน เช่น กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง กลุ่มผู้เล้ียงสุกร กลุ่มผู้ล้ียงโค กลุ่ม
ขยะสร้างรายได้ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น โดยได้รับงบสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี 
๒๕๖๔ 
 

ส่วนที่ ๒ วเิคราะห์สถานการณ์ของหนว่ยงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณเป็นหนึ่งหน่วยงานท่ีมีความสำคัญในการดูแลสุขภาพท่ี

ครอบคลุมวิถีชีวิตของผู้คนต้ังแต่เกิดจนตาย ปี 2564 ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ
ได้พัฒนางานตามแผนงานโครงการท้ังทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสุขภาพ 

1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี 

โดยการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย สร้างเครือข่าย อสม. ในการตรวจคัด
กรองพฒันาการเด็กในชุมชนร่วมกับการใช้ application ผ่าน smart phone  
 - จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกหลังคาเรือน 
บริโภคเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน จัดต้ังกองทุนเกลือทุกหมู่บ้าน 
 - จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ตามหลัก 4 อ 3 ส 
และจัดกิจกรรมตำบลชานุวรรณปลอดจากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 

๒. ด้านการป้องกันโรค 
  - ตำบลชานุวรรณมีเครือข่ายการดำเนินงานควบคุมโรคท่ีเข้มแข็ง มีระบบรายงานการเฝ้าระวัง  กลุ่ม
เส่ียงแบบ real time เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหา
ผู้สัมผัสเส่ียงรายใหม่เพื่อส่งตรวจยืนยันได้ทันท่วงที สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคในพื้นท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- นอกจากนั้นเครือข่ายยังได้ร่วมกันขับเคล่ือนงานป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 โดยการให้ประชาชน
ได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึง ต้ังแต่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวโดยผู้นำชุมชน การเดินรณรงค์เคาะ
ประตูบ้านร่วมกับทีม อสม. การส่งจดหมายถึงตัวบุคคล รวมท้ังการให้ความรู้รายกลุ่มและการจัดบริการฉีด
วัคซีนท้ังในหน่วยบริการและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตำบลชานุวรรณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตามาตรฐาน
ร้อยละ 84 
  ๓. ด้านการรักษาพยาบาล  
  - มีการจัดบริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้ทันที มี
การปรับรูปแบบการให้บริการไปตามสถานการณ์โรคในปัจจุบัน 
  ๔. ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้ร่วมกัน
จัดบริการดูแลผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงถงึบ้าน ส่งเสริมการทำกิจวัตรประจำวันและสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดี ทำให้ผู้ท่ีมี
ภาวะพึ่งพงิได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง โดยมีบริบาลและ care giver เป็นแกนนำท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนงาน 
 



โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
  หลักการและเหตุผล 
  จากการสรุปการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาการเด็กของกรมอนามัย เมื่อปี ๒๕๖๓ โดยใ ช้
มาตรการสำคัญท้ังเชิงรับ และเชิงรุกเพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาบุตรหลานรวมถึงเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ซึ่งมีผลการดำเนินการ
ภาพรวมเขต ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ข้อมูลจาก 
HDC ณ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดทำโดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย พบว่า เด็กได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการในปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ ๘๙.๔ และ ๙๒.๕ ตามลำดับ 
และพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ๒๒.๙ และ ๒๖.๗ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าจากการ
คัดกรองพบเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนแปรผันตามการคัดกรองท่ีเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่
ท่ีทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าย เกิดจากพ่อ-แม่ รวมไปถึงพี่เล้ียงในศูนย์เด็กเล็กขาดความรู้ และทักษะท่ีจำเป็น
ในการดูแลเด็ก ส่วนน้อยมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพ เช่น การขาดออกซิเจนต้ังแต่แรกเกิด น้ำหนักแรกเกิด 
นอ้ยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม การติดเช้ือ HIV จากผู้เป็นแม่ รวมไปถึงอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตลอดระยะเวลา ๖ 
เดือนมีเกณฑ์ท่ีต่ำ อย่างไรก็ตาม ปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เพราะหลักฐานทางวิชาการระบุชัดเจนว่า พัฒนาการด้านสมอง สายตา การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษา
และสังคม จะเกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้เป็นหลัก 
  เขตพื้นท่ีตำบลชานุวรรณ มีเด็กอายุ ๐-๕ ปี ๒๑๐ คน เดิมทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุ
วรรณทำการนัดผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรองท่ีสถานบริการ แต่ได้รับความร่วมมือในการพาเด็ก
เข้ารับการคัดกรองร้อยละ ๗๐ ทำให้เด็กไม่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามวัย ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลชานุวรรณจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบการคัดกรองพัฒนาการดังกล่าว โดยยกระดับความ
เช่ียวชาญให้อสม.ในระดับพื้นท่ีสามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กในหมู่บ้านได้ ผสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก ๐-๕ ปี ในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับการประเมินตรวจคัดกรองพัฒนาการ และ
หากมีพัฒนาการล่าช้าก็อำนวยความสะดวกให้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  ในการจัดการเรื่องดังกล่าวเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการ หรือส่งต่อโรงพยาบาลอย่างมีระบบเพื่อการเข้าถึงบริการคัดกรองและแก้ไขจากหน่วยบริการท่ีได้
หารือตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีจะทำให้นโยบายดังกล่าวประสบผลสำเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้เด็กท่ีมีอายุครบ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัดกรองประเมินพฒันาการ 
๒. เพื่อให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดย

พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้เช่ียวชาญและรักษา 
  ๓. เด็ก ๖ เดือน - ๕ ปี ทุกคนได้รับการกินวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. กลุ่มเด็กอายุ ๐-๕ ปี จำนวน ๒๑๐ คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามวัย 
  ๒. อสม. จำนวน ๓๐ คน ได้รับการฝึกอบรมการคัดกรองพัฒนาการ 
 



สถานท่ีดำเนินการ  
  พื้นท่ีตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
 
  ระยะเวลาดำเนินการ 
       ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔  
 

วิธีดำเนินการ 
       กิจกรรมท่ี ๑ คัดกรองพัฒนาการ 
     ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงาน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอนุบาล อบต. ผู้นำชุมชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง เป็นต้น ร่วมวางแนวทางในการ
ดำเนินงานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี เชิงรุกในชุมชน, ศพด., ร.ร.อนุบาล, โรงเรียนเอกชน 
  ๒. รพ.สต.ชานุวรรณจัดทำทะเบียนรายช่ือเด็กท่ีคาดว่าจะมีอายุครบ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ใน
แต่ละเดือนเพื่อให้เด็กรับบริการตรวจประเมินพัฒนาการ 
       ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวน พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของเด็ก อายุ ๐-๕ ปี เข้าร่วมโครงการ
ผ่านทางหอกระจายเสียงและป้ายประชาสัมพันธ์ 
       ๔. คัดเลือกอสม.ท่ีจะเป็นตัวแทนของชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เข้ารับการอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
ออกทำการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กท่ีอายุครบ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือนเชิงรุกในชุมชนทุกเดือน และ 
และส่งรายงานรพ.สต.รับทราบ 
       ๕. อสม.ออกประเมินพัฒนาการเด็กตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ได้แก่ ท่ีบ้าน และศูนย์พัฒนาการเด็ก
เล็ก และส่งรายงานให้รพ.สต.รับทราบ 
       ๖. จัดทำทะเบียนติดตามเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า รวมท้ังร่วมวางแผนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า และแจ้งให้มาทำการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน ๑ เดือนท่ีรพ.สต. ในราย
ท่ีไม่มาตามนัด จะส่งทีมออกไปประเมินพัฒนาการซ้ำท่ีบ้าน 
       ๗. หลังทำการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน ๑ เดือน ยังพบมีพัฒนาการล่าช้า ส่งพบแพทย์ท่ีหน่วย
บริการระดับ รพช/รพท ประเมิน  วินิจฉัย และดูแลรักษาต่อไป 
 

กิจกรรมท่ี ๒ ส่งเสริมการกินวิตามินเสริมธาตุในเด็ก ๖ เดือน – ๕ ปี 
๑. จัดทำทะเบียนแยกกลุ่มเด็กเป้าหมาย เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กท่ีเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

เด็กก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. กลุ่มเด็กท่ีเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่; ทำหนังสือถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย์ 

เพื่อขอความร่วมมือในการจัดให้เด็กได้รับการกินวิตามินเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
๓. กลุ่มเด็กท่ียังไม่ได้เข้าโรงเรียน ประมาณ ๑ ส่วน ๓ ของเด็กกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด จัดแจกให้ 

ผู้ปกครองเอาวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้กินสัปดาห์ละครั้ง โดยมีอสม.เฝ้าติดตามการกินยาเดือนละ ๒ ครั้ง 
๔. เจาะเลือดประเมินภาวะโลหิตจางปีละครั้ง 
๕. ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ ๒ ครั้ง 
๖. สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 



งบประมาณ 
       จากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ (ได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ)  จำนวน ๑๐,๔๐๐ บาท   
  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เด็ก ๐-๕ ปี ได้รับบริการประเมินและติดตามพัฒนาการตามเกณฑ์  
  ๒. มีระบบการส่งเสริม เฝ้าระวัง และกระตุ้นพฒันาการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และต่อเนื่อง 
  ๓. ชุมชน และผู้ปกครองเห็นความสำเคัญของการพาบุตรหลานเข้ารับการประเมินพัฒนาการตามตาม
ช่วงอายุ  
  ๔. เด็ก ๐-๕ ปีมีพัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับการส่งต่อรักษาในรายท่ีพบเด็ก
พัฒนาการล่าช้า หลังจากได้รับการกระตุ้นแล้วไมดี่ขึ้น 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ เพิ่มการเข้าถึงการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงรุกในชุมชน ปี 2564 

 
ภาพกิจกรรมการที่ ๑ 

  ประชุมช้ีแจง และแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

   
 

ภาพกิจกรรมที่ ๒ 
  ให้ความรู้ ฝึกทักษะการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และการใช้คู่มือประเมินพัฒนาการเด็กแก่อสม.  

   



   
 

ภาพกิจกรรมการที่ ๓ 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกคัดกรองพัฒนาการเด็กท่ีบ้าน เดือนละ ๒ ครั้ง เป็นเวลา ๔ 
เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน - เดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

   
 

   
 



   
 

ภาพกิจกรรมการที่ ๔ 
  ติดตามการดำเนินงานโครงการพฒันาการเด็กในชุมชน และสอนผู้ปกครองประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้ Application Kiddiary ด้วยการบันทึกพัฒนาการลงในสมาทโฟน 

   

   

   



ภาพกิจกรรมการที่ ๕ 
  ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 

   
 

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 

ปีงบประมาณ 2564 

  หลักการและเหตุผล 
  โรคขาดสารไอโอดีน เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญ และมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากไอโอดีนมีความสัมพันธ์กับสติปัญญาของมนุษย์ ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของ 
เด็กไทยท่ีจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โดยเป็นสารต้ังต้นในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน 
ซึ่งมีผลต่อการสร้างใยสมองและการเจริญเติบโตของร่างกาย หากทารกท่ีเกิดมาขาดสารไอโอดีนอาจทำให้
ปัญญาอ่อน หรือมีผลกระทบต่อสภาพร่างกายได้ โรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารก ท่ีอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตได้
ไม่เต็มท่ี ลดความเฉลียวฉลาด หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียนและ
กระทบต่อการเจริญเติบโต และยังส่งผล ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก จากผลการสำรวจปริมาณ
ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงต้ังครรภ์และความครอบคลุมเกลือไอโอดีนท่ีมาตรฐานระดับครัวเรือน ถึงแม้จะมี
แนวโน้มท่ีดีขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกยังอยู่ระดับท่ีไม่น่าไว้วางใจ จึงยังต้อง
เพิ่มยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน และต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องให้ประชากรในพื้นท่ีได้รับสารไอโอดีน
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย  สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย มีเป้าหมาย
ท่ีจะทำให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีน เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในทุกเพศ ทุกวัย รวมท้ังหญิง
ต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และติดตามเฝ้าระวังอย่างมี
ประสิทธิภาพ การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนท่ีต่อเนื่อง และติดตาม เฝ้าระวังอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะทำให้ประชาชนและองค์กรในระดับตำบล หมู่บ้าน  เกิดความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และให้
ความร่วมมือ ในการขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
  ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการ
ดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนท่ีต่อเนื่อง และเฝ้าระวังติดตามอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชน องค์กรใน
ระดับหมู่บ้านเกิดความเข้าใจ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้โรคขาดสาร
ไอโอดีนลดลง 
 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  
 2. เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านไอโอดีนทุกหมู่บ้าน 
 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชนในหมู่บ้าน  
 
  วิธีดำเนินการ  

ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน  
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 



ขั้นดำเนินการ  
1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแก่ผู้นำ อสม. และประชาชนใน

พื้นท่ี ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
2. ส่งเสริมให้มีกองทุนเกลือในหมูบ่้านทุกหมู่บ้าน 
3. สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 
4. ออกประเมินหมู่บ้านไอโอดีนในระดับหมู่บ้าน  
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  มกราคม 2564  - กันยายน 2564 
 
  งบประมาณ 
  เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ (ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลชานุวรรณ) จำนวน 5,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
         
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
 
  การประเมินผล  
  1. ครัวเรือนมีการใช้และบริโภคเกลือ/ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนร้อยละ 90 
  2. หมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนไอโอดีนร้อยละ 100 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน มีการบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน และผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านไอโอดีนทุกหมู่บ้าน สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
เพื่อให้คนในชุมชนไม่เจ็บป่วยด้วยโรคขาดสารไอโอดีน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 

ปีงบประมาณ 2564 
 

กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ ให้แก่ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน ๗ หมู่บ้าน 

 

       

       

       

 



       

       

     
 
 

     



กิจกรรมสำรวจการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน/ ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนเกลือไอโอดีน
อย่างต่อเนือ่ง 

 

     
 

     
 

       

 



       

      

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ตามวิถีชุมชนตำบลชานุวรรณ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

************************************* 

หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของประชาชน จึงทำให้วิถีชีวิตมีการเปล่ียนแปลง เช่น การเร่งรีบการทำงาน บริโภคอาหารไม่คำนึงคุณค่าทาง
โภชนาการ มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อย ขาดการออกกำลังกาย เครียด ทำให้มีโอกาสเส่ียงต่อการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข เป็นกลุ่มโรคท่ีมีปัจจัยสาเหตุ
การนำสู่โรคจากปัจจัยเส่ียงร่วมและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม จากการคัด
กรองความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในปี ๒๕๖๓ เป้าหมายประชากร ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน 
๑,๔๐๖ คน พบกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคเบาหวาน จำนวน ๓๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๘ คน และกลุ่มเส่ียงสูง
ต่อความดันโลหิตสูง จำนวน ๔๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๕ ซึ่งเป็นอัตราท่ีค่อนข้างสูง รวมท้ังปัญหาผู้ป่วย
เรื้อรังรายใหม่เพิ่มมากขึ้น และไม่สามรถควบคุมระดับน้ำตาล และความดันให้อยู่ในระดับท่ีดี การเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดีและสร้างโอกาสสำหรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม จะช่วยทำให้
กลุ่มป่วยสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียงมีความตระหนักและใช้ประสบการณ์ของ
ผู้ป่วยคนอื่นๆในชุมชน เป็นตัวอย่างและปรับใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกิดโรคก่อนวัยอันควร 
ท้ังนี้การสร้างโอกาสดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การใช้แนวทางท่ีเหมาะสมกับ
บริบทพื้นท่ี โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีเกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งอาจต้องรณรงค์ให้ประชาชน
ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง โดยใช้หลัก ๔ อ ๓ ส เช่น ลดอาหารท่ีมีรสหวาน มัน เค็ม รับประทานผักผลไม้มากขึ้น 
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นทำจิตใจให้สงบ ลด ละ เลิกบุหรี่และสุรา รวมถึงการเปิดโอกาสในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท้ังผู้ป่วย กลุ่มเส่ียง และกลุ่มปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการดูแล
สุขภาพท่ีเหมาะสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และ
ตระหนักถึงสุขภาพภาวะสุขภาพของประชาชนในกลุ่มดังกล่าว จึงได้ทำโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดโรค ตามวิถีชุมชนตำบลชานุวรรณขึ้น เพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง 
๒. ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง จำนวน ๖๐ คน  



วิธีดำเนินการ  
ขั้นเตรียมการ 

  ๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทำและเสนอโครงการ 
ขั้นดำเนินการ 
๑. ประชุมช้ีแจงโครงการและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้แก่คณะทำงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
๒. กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก  
๓. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก ๔ อ ๓ ส แกป่ระชาชนกลุ่มเส่ียง  
๔. กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง  
๕. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง 
ขั้นประเมินผล  
๑. ประเมินผลค่า BMI ค่าระดับน้ำตาลในเลือด และค่าความดันโลหิต ของกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง 

เปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณ 
 เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ (ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลชานุวรรณ) จำนวน  ๖,๔๕๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
การประเมินผลโครงการ 

๑. ค่า BMI ของกลุ่มเส่ียงลดลง ร้อยละ ๕ 
๒. ระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานลดลง ร้อยละ ๕ 
๓. ระดับความดันโลหิตของกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงลดลง ร้อยละ ๕ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น 

ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก ๔ อ ๓ ส และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ค่าระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และค่า BMI ลดลง ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังรายใหม่ 
สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้  
 



ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ตามวิถีชุมชนตำบลชานุวรรณ 

ปีงบประมาณ 2564 

 

      
 

      
 



      

      
 

      
 



       
 

      
 



      
 
      

กิจกรรมติดตามประเมินผล 
เปรียบเทียบค่าระดับน้ำตาลในเลือด ค่าความดันโลหิต ค่า BMI 

 

      
 



      
 

      

     



     

     

 



    

     

    



    

    

    

 
 
 



โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
  หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นปัญหาท่ีสำคัญของประเทศไทย รายงานจากคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
กลุ่มเส่ียงในชมุชน พิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ พบว่ามีการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่ม
เส่ียงเพิ่มข้ึนปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘, ๕๗.๒ และ ๖๔.๘๗ ตามลำดับ แต่ยังพบว่ามี
การเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องยังต่ำ เช่นเดียวกับสถานการณ์ใน
พื้นท่ีตำบลชานุวรรณ ระบบการขึ้นทะเบียนและติดตามการรักษาต่อเนื่องยังไม่ชัดเจนมากนัก ท้ังระบบการ
ดูแลแบบมีส่วนร่วมของชุมชนยังต้องได้รับการพัฒนา โดยพบว่ายังมีผู้ป่วยท่ีขาดยา ขาดการรักษาต่อเนื่อง ถูก
ปฏิเสธจากคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนในชุมชน ผู้ป่วยบางคนไม่ยอมรับการเจ็บป่วย ขาดผู้ดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขาดทักษะในการดูแล มีทัศนคติต่อผู้ป่วยในด้านลบ ชุมชนหวาดกลัว เพิกเฉย ฯลฯ เหล่านี้ส่งผล
ให้ผู้ป่วยอาจกลับมาป่วยซ้ำ หรือบางรายอาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลชานุวรรณเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 
เพื่อให้มีระบบการดูแลและติดตามการรักษาผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในชุมชนขึ้น โดยเฉพาะการคัด
กรองและค้นหาผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) โดยมุ่งหวังให้มีระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเส่ียงในชุมชน ต้ังแต่การดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อ และการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการมีส่วนร่วมของชมุชนในการดูแลผุ้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเส่ียงให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนหรือสังคม 
 
  วัตถุประสงค์ 
       ๑. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
       ๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเส่ียงในชุมชน 
       ๓. เพื่อลดการกำเริบหรือการกลับเป็นซ้ำ 
 
  กลุ่มเป้าหมาย 

๑. กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จำนวน ๔๐ คน 
๒. กลุ่มอสม.ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน ๓๐ คน 

 
สถานที่ดำเนินการ  
พื้นท่ีตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

       ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔  
        
 
 



  วิธีดำเนินการ 
       ๑. ประชุมช้ีแจงกับคณะอสม. เพื่อเตรียมทีม อุปกรณ์ ความรู้ ในการคัดกรองภาวะสุขภาพจิต เพื่อส่ง
ต่อเข้ารับการวินิจฉัยและเข้าสู่ระบบการรักษา 
       ๒. จัดทำทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนท้ังท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือรักษา
นอกหน่วยบริการ 
       ๓. ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนิน เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และใน
ภาวะวิกฤติ และร่วมวางแผนการดูแลรายบุคคลในกรณีผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยาก 

๔. คณะทำงานออกติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินเฝ้าระวังอาการกำเริบ หรือกลับเป็นซ้ำทุกเดือน 
๕. ร่วมจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลท่ีทีความซับซ้อน ยุ่งยากในการดูแล 
๖. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิต การกิน

ยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสนับสนุนกำลังใจผู้ป่วยและญาติในการฟื้นฟูการใช้ชีวิต 
  ๗. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างคุณค่า และส่งเสริมความภาคภูมิใจ กำลังใจในการทำงาน 
  ๘. ติดตามการดำเนินโครงการเป็นระยะทุก ๒-๓ เดือน 
 

งบประมาณ 
       จากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ (ได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ)  จำนวน ๗,๖๐๐ บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
 

การประเมินโครงการ 
  ๑. ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังการขึ้นทะเบียนและรับการรักษาต่อเนื่องร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. มีการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังต่อเนื่องในชุมชนท้ังในภาวะสงบและภาวะวิกฤติ 
  ๓. ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข ไม่ก่อเกิดความรุนแรงท้ังต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังได้รับการดูแลและรักษาต่อเนื่องในชมุชน 
๒. เกิดระบบ รูปแบบ และการบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเส่ียงสูงต่อการก่อความ

รุนแรงในชุมชน 
๓. ลดอัตราการกำเริบของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2564 

 
ภาพกิจกรรมการที่ ๑ 

  ประชุมช้ีแจง และแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

   
 

ภาพกิจกรรมที่ ๒ 
  การประชุมและค้นหาผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชมุชนเพื่อขึ้นทะเบียนเยียมติดตามดูผล  

   

   
 

 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการที่ ๓ 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขออกติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังในเดือน มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม ๒๕๖๔ 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการที่ ๔ 
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   
 

   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

********************************** 
 
  หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะมีประชากรท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ ๖๐ ปี อยู่ราว ๑ ใน ๖ ของประชากรท้ังหมด กล่าวตามนิยามของสหประชาชาติ คือเมื่อประเทศใดมี
ประชากร อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เกินร้อยละ ๑๐ หรือ ประชากรอายุ ๖๕ ขึ้นไป เกินร้อยละ ๗ ของประชากร
ท้ังหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใน
ปี ๒๕๖๗ หรืออีก ๓ ปีข้างหน้า เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่อ
อัตราส่วนภาระพึ่งพิง หรือภาระโดยรวมท่ีประชากรวัยทำงานจะต้องเล้ียงดูประชากรวัยสูงอายุมีจำนวน
เพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุ
มีภาวะด้านสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลง มีความเส่ือมของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ท่ัวไปเริ่มอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ภูมิ
ต้านทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุ
วรรณ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุในทุกๆด้าน ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลชานุวรรณ โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป 
 
  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ตามหลัก ๔ อ ๓ ส 
 ๓. เพื่อติดตามเย่ียมกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม หมู่ท่ี ๑ - ๔   จำนวน ๕๐ คน 
 
  วิธีดำเนินการ 
  ๑. สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ  

๒. จัดทำแผนงานโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม  
๓. คัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแบบประเมินกิจวัตรประจําวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel 

Activities of Daily Living : ADL) 
๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก ๔ อ ๓ ส  
๕. ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๖. เย่ียมติดตามผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 



ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม ๒๕๖๔  - กันยายน ๒๕๖๔ 
 
  งบประมาณ   
 เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ (ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลชานุวรรณ) จำนวน ๖,๗๐๐ บาท  
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
  การประเมินผลโครงการ 
 ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้รับการติดตามเย่ียมบ้านร้อยละ ๙๐ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ มีความรู้ ทักษะการดูแลสุขภาพร่างกาย และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี ได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ สุขภาพ สังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ไม่เป็นภาระต่อ
สังคมและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  ปีงบประมาณ 2564 

 

    
 

    
 

    
 

    



 

     
 

    
 

กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและติดตามผู้สูงอายุที่บ้าน 

    

         



     

     

     

     

 



ส่วนที่ ๓ กระบวนการหลัก 

แกนนำการขับเคลื่อนของตำบล (Gate keeper) 
 แกนนำในการขับเคล่ือนงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ซึ่ง
ประกอบด้วย บุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิในระดับตำบล ร่วม
ขับเคล่ือนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ โดยมีการจัดทำแผนสุขภาพระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม โดยมี
รูปแบบการขับเคล่ือนเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของชุมชน กระบวนการขับเคล่ือนประกอบด้วยการ
พัฒนาศักยภาพคนให้พึ่งพาตนเองได้ การระดมทุนความรู้ของชุ 
ชนและทุนเงินจากภายนอกชุมชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการจนเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมมาภิ
บาลบนมุมมองการบูรณาการงานทุกมิติ จนเกิดชุมชนจัดการตนเองท้ังด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิต เกิดการ
รวมกลุ่มท่ีหลากหลายในชุมชน มีการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ กระบวนการขับเคล่ือนได้สะท้อนให้เห็นภาพการ
สร้างเป้าหมายร่วมกันของแกนนำชุมชน ความสามัคคีของแกนนำ การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของชุมชนมากกว่า
ผลสำเร็จเชิงปริมาณ การสะท้อนข้อมูลแก่ชุมชน การปรับกิจกรรมผ่านเวทีประชาคม เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการ
ปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

ประสานงานภายนอก และภาคีเครือข่าย 
 มีการจัดช่องทางการติดต่อประสานงานกับภายนอก และภาคีเครือข่าย อบต. ชุมชน และหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี มีผังการส่ือสารประสานงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม 
ชุมชน ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเป็นทีมกับเครือข่ายสุขภาพ ร่วมดำเนินการอย่างครบวงจร รวมทั้ง

การประเมินผล มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการส่งผลให้ประชาชนมีสถานะสุขภาพดีอย่างเป็น
รูปธรรม 
      ตำบลชานุวรรณดำเนินการงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ด้วยหลัก TPARI 
T = team  มีทีมสุขภาพระดับตำบลท่ีมีศักยภาพ  
P = plan  การจัดทำแผนสุขภาพตำบลอย่างมีส่วนร่วม 
A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย 
R =result  มีผลลัพธ์การดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน 
I = inovator มีนวัตกรรมสุขภาพ         
 
   รพ.สต.ชานุวรรณ มีการทำงานเพื่อสอดรับกับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) เป็นคณะทำงานในการขับเคล่ือนงาน ท่ีเน้นการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและกระบวนการบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นด้าน
สุขภาพของประชาชนมีการจัดบริการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มแบบผสมผสานเป็นองค์รวมอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องต้ังแต่ระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน  มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน มีการประชุม
ช้ีแจงแนวทางการทำงานร่วมกันและดำเนินงานตามหน้าท่ีในส่วนท่ีรับผิดชอบ การกำหนดและถ่ายทอดทิศ



ทางการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีจริยธรรมและมีการสนับสนุนการทำงานของชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการทำงาน มีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและมีการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ร่วมกันจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ดูแลกัน
ในชุมชนเพื่อให้มีสุขภาพดี จากการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้
กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2564  ภายใต้แนวคิด  “คนพนมไพร อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง” โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งแต่ละคนเป็นผู้มีบทบาทในพื้นท่ี สามารถ
ประสานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานอย่าง
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จึงนิยามคำว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติท่ีกว้างขึ้น ทำให้เข้าใจแนวทางตรงกันใน
การเลือกประเด็นแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีตาบบริบท ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ อาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น 
 

ความเชื่อมโยงกับ พชอ. หรือระบบสุขภาพอำเภอ 
 เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการ 
บูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความ
เป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำ ไปสู่การสร้างเสริมให้
บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืน 

  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของประเทศในทุกด้าน คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนต้องถึงพร้อมด้วยสุข
ภาวะ มีความสมดุล สมบูรณ์ท้ังทางกาย ใจ สังคมและปัญญา เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ใน
ระดับพื้นท่ี การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวง หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) ท่ีมีแนวคิดการทำงาน “พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง” ดำเนินการบนหลักการ
ของภาวการณ์นำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดสรร แบ่งปันทรัพยากรท่ีมีจากทุกภาค
ส่วนเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียว 

อำเภอพนมไพร โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้กำหนดประเด็นการ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ี ไว้ ๕ ประเด็น และมีหัวหน้าคณะทำงานในแต่ละด้านดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร เป็นหัวหน้า
คณะทำงาน 

๒. การจัดการส่ิงแวดล้อม ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่นอำเภอพนม
ไพร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 

  ๓. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุทางถนน ท่ีทำการปกครองพนมไพรร่วมกับสถานี
ตำรวจภูธรพนมไพร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 

๔. การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลพนมไพร เป็นหัวหน้า
คณะทำงาน 



๕. การส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพนมไพรรว่มกับประธานจิตอาสาประชารัฐอำเภอพนมไพร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 

 จาก ๕ ประเด็นปัญหาระดับอำเภอ ตำบลชานุวรรณ จึงจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ
ระดับอำเภอ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) เป็นผู้ขับเคล่ือนโครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน 
ภาคีเครือข่ายในชุมชน ในภาพของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้นำชุมชน สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการ
ค้นหา วิเคราะห์ และจัดการร่วมกัน เพราะมีความใกล้ชิดกับชุมชน เข้าใจสภาพปัญหา มีการดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาในมิติของการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล จึง
เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี สามารถ
นำนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัด ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

 
ส่วนที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมเด่น CQI นวัตกรรม ปี 2564 

 
  1. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 
  นางสาวมณีรัตน์ เต็มใจ อายุ 45 ปี ผู้ดูแลผู้สูงอายุตัวแทนตำบลชานุวรรณ ผู้ประกวดท่ีมีผลงานเด่น
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ จบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลจากกรุงเทพมหานคร ผ่านการอบรมหลักสูตร 
care giver เมื่อปี 2560 เป็นผู้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน เป็นผู้ท่ีมีความเสียสละ 
ทำงานเพื่อชุมชนและส่วนรวม มีบทบาททำหน้าท่ี อสม. มีจิตอาสาท่ีดี ทำหน้าท่ีในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุท่ี
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นปัจจุบัน ประเมินคัดกรอง ADL ผู้สูงอายุในชุมชน และประสานการส่งต่อไป
ยัง CM มี ส่วนร่วมในการจัดทำ care plan ร่วมกับ CM รวมท้ังให้การดูแลผู้สูงอายุตาม care plan 
นอกจากนั้นยังมีหน้าท่ีประสานงานการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน อีกด้วย 
 

     
 



     
 

     
 

     
 
 
 
 



2. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 

 

     
 

๑. ทีมและการนำองค์กร TEAM 
    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันควบคุม

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีการประชุม วางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาท่ีสำคัญในพื้นท่ี อีกท้ังได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายท่ีสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรอบรม และสนับสนุนด้าน
วิชาการ อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร สถานท่ี ในการการตรวจคัดกรองและอัลตราซาวด์ ได้รับความร่วมมือร่วม
ใจของประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชน มีการประชุมผ่านเวทีของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง หารือระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพตำบลเรื่องการจัดทำแผนป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
นำ้ดี โดยการจัดประชุมช้ีแจง ให้ความรู้กับทีมนำสุขภาพ อสม.ในพื้นท่ี ฝึกทักษะการจัดเก็บข้อมูล โดยการใช้
โปรแกรม CASCAP โดยมีทีมแม่ข่ายจากโรงพยาบาลพนมไพรช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ มีการจัดอบรม อสม.
เช่ียวชาญ ด้านหนอนพยาธิให้กับ อสม.หมอประจำบ้าน  

 

     



     
 

          
 

๒. การจัดทำแผนสุขภาพแบบมีส่วนร่วม PLAN 
 มีการกำหนดนโยบาย ในการดำเนินงานลดเส่ียงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะกรรมการ 

ระดับตำบลมีการประชุม แลกเรียนเรียนรู้ และช้ีแจงนโยบายการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ือสารทำความ
เข้าใจและกำหนดข้อตกลง บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายการทำงานอย่างขัดเจน รวมท้ังมีการเสนอแผนงาน/
โครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่คณะกรรมการระดับ
ตำบล มีการค้นหาปัญหาแต่ละพื้นท่ีร่วมกันโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อสม. กลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน รวมถึงประชาชน ในรูปแบบเวทีประชาคม เพื่อค้นหาปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ
ร่วมกับจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อร่วมกันพิจารณาในระดับตำบล นำแผนงาน/โครงการท่ีจัดทำขึ้นเข้าสู่การ
ปฏิบัติ มีการกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดทำ
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น งบรับสนับสนุนจาก สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (ภายใต้การดำเนินงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร ตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) 
 



     
 

     
 

๓. การจัดกิจกรรมหรือบริการ ACTIVITY 
 มีการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์โครงการ มีการสำรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ และจัดทำข้อมูล/ทะเบียนของผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 
๑๕-๗๕ ปีขึ้นไป และจัดทำข้อมูล/ทะเบียนผู้ท่ีมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป พร้อมท้ังการรายงานใน CASCAP มีการ
ประกวดบุคคลต้นแบบ การยกย่องชุมชน การให้รางวัลในการเป็นตัวอย่างท่ีดีของการดูแลตนเองและส่งเสริม
เรื่องโรควิถีชีวิต รวมท้ังส่งเสริมการจัดกิจกรรมการดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรควิถีชีวิต มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กินอาหารปลาสุก สวมรองเท้า และมีการใช้ส้วม สร้างส่ิงแวดล้อม
ท่ีสนับสนุน/ เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และลดปัจจัยเส่ียง ให้ความรู้กับนักเรียน และประชาชนใน
พื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบการเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านท่ีเหมาะสมของชุมชนโดยมีเจ้าหน้าท่ี
เป็นพี่เล้ียง 
 

     



 

     
 

     
 

     
 

     
 



     
 

     
 

๔. ผลลัพธ์การดำเนินงาน RESULT 
      มีการดูแล ติดตาม กำกับผลการดำเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดประสบการณ์ และการจัดการ
นวัตกรรม มีนวัตกรรมกระบวนการ ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและ
ประชาชน ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ รวมท้ังผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 
ได้รับการดูแลประคับประคองจากทีมหมอครอบครัว นักเรียนได้รับความรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น กิน
อาหารสุก สวมรองเท้า ใช้ส้วมถูกวิธี รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังผู้มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วย          
 

     
 
    
 



ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงาน 

 
  
  ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ภายใต้การดำเนินงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) มีผู้
เข้ารับการตรวจคัดกรองหาพยาธิใบไม้ตับ ๑๑๖ ราย พบเช้ือพยาธิใบไม้ตับ ๘ ราย ได้มีการติดตามและ
ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และนัดตรวจติดตามซ้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
  - ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทำให้แผนงาน โครงการ รวมถึง
กิจกรรมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ต้องหยุดชะงัก และเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นตาม
แผนท่ีวางไว้ การรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้บริการด้านสุขภาพทำไปได้ยากลำบาก แก้ไข
ปัญหาโดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงานตามวิถีชิตใหม่ (new normal) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
 - ปัญหาการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงแรกๆ ประชาชนให้ความสนใจน้อย ไม่ค่อย
กระตือรือร้น ยังมีความวิตกกังวลใจและกลัวผลข้างเคียงท่ีจะเกิดขึ้น แก้ไขปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์
ต่อเนื่อง ออกรณรงค์เชิงรุกร่วมกับ อสม. ให้ความรู้รายกลุ่ม ส่งจดหมายให้ความรู้ถึงตัวผู้รับบริการ ให้บริการ
ฉีดวัคซีนท้ังในสถานบริการและในชุมชน  
 

ภาพกิจกรรม งานควบคุมป้องกันโรค 
 

       

 

      

 

      



ภาพกิจกรรม การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 1-1๙ 
 

      
 

     
 

     
 

ส่วนที่ ๖ ตัวชีว้ัด ผลการดำเนินงาน ป ี2564 
และแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 

 
  ปีงบประมาณ 2564 ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชานุวรรณ มีผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์บางตัวที่ยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้นและพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นจากเดิม ได้แก่ 
  1. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน 
  2. การส่งเสริมพัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเด็ก 

3. ส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากสถานการณ์ความตรึงเครียดต่างๆ และ
ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

4. จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรค ทบทวนปัญหาในปีท่ีผ่านมาร่วมกับทีมระดับตำบล และจัดซ้อม
แผนการระบาดในพื้นท่ี  

5. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีน ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 
6. สร้างความร่วมมือด้านนโยบายองค์กรปลอดโควิดท่ีครอบคลุมในระดับตำบล 



 
 

 


