
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศงาน 
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลตาลสุม

วันที่
17

ธันวาคม
2562



การนิเทศงาน รอบที่ 1
ปีงบประมาณ  2563

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลตาลสุม

วันที่
17

ธันวาคม
2562



ข้อมูลทั่วไป 
คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



คปสอ. ตาลสุม

• 33,130ประชากร

• 8,825หลังคาเรือน

• 6ต าบล

• 1เทศบาล

• 59หมู่บ้าน

• 19
ศูนย์พัฒนาเด็ก

ฯ

• 24โรงเรียน

• 48วัด

- ห่างจากจังหวัด
อุบลราชธานี 32 กม.
- ใช้เวลาในการส่งต่อ
ผู้ป่วย  30 นาที

ที่มา ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาก www.dopa.go.th
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

http://www.dopa.go.th/


ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลตาลสุม
เพศชาย
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เพศหญิง

กลุ่มอายุ จ านวน

1. อายุ 0-4 ปี 1,881

2. อายุ 5-14 ปี 4,330

กลุ่มอายุ จ านวน

3. อายุ 15-59 ปี 22,156

4. อายุ 60 ปีขึ้นไป 4,530

หมายเหตุ ปชก.มิใช่สัญชาติไทย/ปชก.ทะเบยีนบา้นกลาง/ปชก.อยู่ระหว่างการย้าย จ านวน  233 คน

ข้อมูลประชาชากร 

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาก www.dopa.go.th
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ 50.73 ร้อยละ 49.27

http://www.dopa.go.th/


อัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุข  คปสอ.ตาลสุม

ประเภท รพ.
สสอ./
รพ.สต.

รวม (คน)

ข้าราชการ 54 20 74
พนักงานราชการ 4 - 4
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 43 30 73
ลูกจ้างประจ า 11 - 11
ลูกจ้างช่ัวคราว 8 12 20

รวม 120 62 182

วิชาชีพ รพ.
สสอ./
รพ.สต.

รวม (คน)
สัดส่วน/ประชากร
ของ  อ.ตาลสุม

แพทย์ 4 0 4 1:8,282
ทันตแพทย์ 2 0 2 1:16,565
เภสัชกร 4 0 4 1:8,282
พยาบาลวิชาชีพ 30 8 38 1:871
นักกายภาพบ าบัด 2 0 2 1:16,565

รวม 42 8 50



สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับ

ความดัน
โลหิตสูง

เบาหวาน
กล้ามเนื้อ
ฉีกขาด 

ไขมันสูง ไข้ คออักเสบ 
อาหารไม่

ย่อย
ปวดหลัง
ส่วนล่าง

โรคหอบ
หืด

โรค
กระเพาะ
อาหาร

2560 24449.14 19625.72 20501.06 10495.02 2245.70 5756.11 8819.80 4334.44 2466.04 2948.99

2561 24732.87 21512.22 24219.74 25215.82 4050.71 8982.80 6616.36 5695.74 2641.11 3175.37

2562 24032.60 22384.55 17473.59 10697.25 7162.69 7060.07 6589.19 5445.22 2665.26 2260.79
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สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับ

โรค
กระเพาะ
อาหาร

ปอดบวม ไข้
แผลติด

เช้ือ
เบาหวาน
ชนิดที่ 2

อาหารไม่
ย่อย

อาหาร
เป็นพิษ
จากเช้ือ

แบคทีเรีย 

โรคติดเช้ือ
ทางเดิน
ปัสสาวะ 

หลอดลม
ฝอย

อักเสบ
เฉียบพลัน

ไข้หวัด
ใหญ่

2560 413.52 250.53 78.48 81.50 90.55 126.77 57.35 78.48 166.01 66.41

2561 434.65 419.56 172.05 87.53 63.39 72.44 36.22 24.15 217.33 87.53

2562 458.80 313.91 277.69 214.31 181.10 144.88 141.87 129.79 105.64 99.61
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150.00
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250.00
300.00
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500.00 อัตราป่วยต่อแสนประชากร



อัตราเกิด – ตาย ประชากร ปี 2551 – 2561

อัตราต่อพันประชากร
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อัตราเกิด อัตราตาย

อัตราเพิ่มประชากร ปี 2551 – 2561
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ล าดับ โรค จ านวน
อัตรา / ปชก.

แสนคน
1 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 675 2109.18
2 อุจจาระร่วง 471 1471.74
3 ตาแดง 144 449.96
4 ไข้หวัดใหญ่ 139 434.33
5 ปอดอักเสบ 124 387.46
6 มือ เท้า ปาก 83 259.35
7 อาหารเป็นพิษ 83 259.35
8 ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) 52 162.48
9 S.T.D,total(37-41,79-81) 17 53.12
10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 10 31.25

สถานะสุขภาพ

อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2562

ท่ีมา: รายงาน 506 ข้อมูล  ณ 30 พฤศจิกายน 2562



คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล Refer 

ข้อมูล Refer ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Non-trauma 15,290 15,921 16,136

Trauma 3,082 2,908 2,682



คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

5 อันดับโรคที่ Refer In

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. Head Injury 1. Stroke 1. Stroke

2. Stroke 2. Appendicitis 2. Appendicitis

3. Pneumonia 3. Pneumonia 3. CHF

4. CHF 4. CHF 4. Head Injury

5. Fever 5.Unspecified 
convulsion

5. Fever



คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

5 อันดับ โรคที่ Refer Out

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. Head Injury 1. Stroke 1. Stroke

2. Unspecified 
convulsion

2. Appendicitis 2. Appendicitis

3. Stroke 3. Pneumonia 3. CHF

4. Appendicitis 4. Unspecified 
convulsion

4. Fever

5. Pneumonia 5. CHF 5. Head Injury



การน าเสนอ 10 ประเด็น Re-Treat

1. ประเด็นการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
2. ประเด็นการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
3. ประเด็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสงู
4. ประเด็น Digital Tranformation
5. ประเด็นการจัดบริการ Setting ชุมชน
6. ประเด็นการจัดบริการ Setting โรงเรียน
7. ประเด็นยาฆ่าแมลง
8. ประเด็น Health Literacy
9. ประเด็นการฆ่าตัวตาย
10. ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer



1. ประเด็นการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



อัตราการตายมารดา

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการให้จังหวัด
สนับสนุน
1.ต้องการห้อง ANC เป็นสัดส่วน
2.ขอเตียงส าหรับ ANC เพ่ิม
3. อัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพช่วยในวัน ANC

มาตรการ ที่จะด าเนินการ
1. จัด ANC ,คลอด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. คัดกรองความเส่ียงให้เร็ว เพ่ือส่งต่อพบสูติแพทย์ให้ทันท่วงที 
ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นท่ี รพ.
3.จัดประชุมเพื่อติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการท างานทุกเดือน
4.จัดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 ไม่มีมารดาตาย

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 16  คนผลงาน 0 คน  
คิดเป็นอัตราร้อยละ 0 ต่อพัน
ประชากร



อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการให้
จังหวัดสนับสนุน
-หญิงตั้งครรภ์ ที่ท างานต่างจังหวัด มา
ฝากครรภ์ช้า  

มาตรการ ที่จะด าเนินการ
1.อสม.ประชาสัมพันธ์ค้นหากลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน การสมมา/แต่งงาน  
2.จนท.สธ.ร่วมงานแต่งชุมชน มอบชุด
ของขวัญและพร้อมชุดค าแนะน า 

ปีงบ 63( ต.ค.-ธ.ค.) 
เป้าหมาย 13 คนผลงาน 8 คนคิด
เป็นร้อยละ 61.54

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 62.63 , 83.84 และ 85.98 ตามล าดับ



อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการให้จังหวัด
สนับสนุน
การฝากครรภ์ช้า และ การคลอดก่อน
ก าหนด   

มาตรการ ที่จะด าเนินการ
1.กระตุ้นให้ประชาชน ฝากครรภ์คุณภาพ ให้เห็น
ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ 
คุณภาพ
2.อสม.ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ /และค้นหาหญิง
ครรภ์ฝากครรภ์เร็ว ก่อน 12 สัปดาห์

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 59.05 , 69.54 และ 66.36   ตามล าดับ

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 13 คนผลงาน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.15
รพ.สต.ที่เป็น 0 คือยังไม่มีคนคลอด



หญิงตั้งครรภ์การได้รับยาเสริม ไอโอดีนหญิง ANC

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการให้จังหวัด
สนับสนุน
-หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีนและเสริมธาตุ
เหล็กทุกคน แต่การลงข้อมูลแล้วผลงานไม่ขึ้น ใน
หญิงตั้งครรภ์บางราย

มาตรการ ที่จะด าเนินการ
ทบทวนการกรอกข้อมูล ในรายท่ีผลงานไม่ขึ้น 

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 หญิง ตั้งครรภ์การได้รับยาเสริม ไอโอดีนหญิง ANC 
คิดเป็นร้อยละ 59.54 ,84.67 และ 94.81 ตามล าดับ

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 68 คนผลงาน 62 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.18 



ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

มาตรการเร่งรัดที่จะด าเนินการ
1.เน้นมาตรฐานANC 5 ครั้งคุณภาพ 
2.โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง  ซึ่ง
ขอรับงบทุกต าบล

จาก สถานการณ์พบว่าตาลสุมปัญหาทารก
น้ าหนักน้อยมาโดยตลอดเป็นปัญหาที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน ในปี 60 จึงให้พื้นที่
ด าเนินการแจกนม ไข่ และเกลือไอโอดีน 
โดยของบกองทุนต าบล 

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม  คิดเป็นร้อยละ  7.24 , 8.29 และ 6.15  ตามล าดับ

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 13 คนผลงาน 0 คนคิด
เป็นร้อยละ 0



ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 

มาตรการ ที่จะด าเนินการ
-การติดตามการกินยาเสริมธาตุเหล็ก ในหญิงตั้งครรภ์ 
-ส่งพบแพทย์ ให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ส่งพบแพทย์แล้ว 1 ราย ) 
-การสร้างกระแส การเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ในกลุ่มแต่งงาน 
และคู่มีแฟน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 ร้อยละภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ  16.67  ,15.18  และ 
11.36 ตามล าดับ

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 19 คนผลงาน 2 คนคิด
เป็นร้อยละ 10.53 พื้นที่เสี่ยงคือ   
รพ.สต.จิกเทิง และรพ.สต. นาคาย 



อัตราการเยีย่มบ้านหลังคลอด 

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีต้องการให้จังหวัดสนับสนุน
• -มีการออกเยี่ยมทุกรายแต่ท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรอกข้อมูล
ผลงานไม่ข้ึน ส่วนใหญ่จะเป็นการกรอกเยี่ยมย้อนหลัง 
เลยท าให้ผลงานไม่ข้ึน
•หญิงหลังคลอด คลอดลูกแล้วอยู่พื้นที่อ่ืน

มาตรการ ที่จะด าเนินการ
• การติดตามผลงานและกรอกข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน
• มอบชุด Gift set รักคือการให้ 
และนม 90 วัน 90 กล่อง หลังคลอด  พร้อมยา
วิตามิน เสริมธาตุเหล็ก

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 30 คนผลงาน 9
คนคิดเป็นร้อยละ 30 

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 อัตราการเยี่ยมบ้านหลังคลอด คิดเป็นร้อยละ  64.66,77.39 และ
75.18 ตามล าดับ



ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียว 6 เดือน

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการให้จังหวัด
สนับสนุน
-ข้อมูล รพ.สต.ดอนพันชาด /นาคายและเขต
รพ.ตาลสุม กรอกผลงานไม่ขึ้น (ทั้งเป้าและ
ผลงาน) 

มาตรการ ที่จะด าเนินการ
-เสริมเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
-อสม.ประชาสัมพันธ์ มีเคร่ืองปั้มนม ให้ยืม 
ในเขต.จิกเทิง และส าโรง ท าธนาคารนม แม่
ในชุมชน 

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 96 คนผลงาน 73 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.04

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียว 6 เดือน
คิดเป็นร้อยละ  72.63  , 81.88  และ 79.90 ตามล าดับ



อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการให้จังหวัด
สนับสนุน
-ต้องการให้ข้อมูลแปลผลท่ี HDC ขึ้น   เพื่อ
สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์งานได้

มาตรการเร่งรัดที่อ าเภอจะด าเนินการ
-อบรมให้ความรู้ กลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน เพ่ิมทักษะ
ชีวิต สร้างแกนน าวัยรุ่นเพ่ิมในกลุ่ม รร.ตาลสุม
พัฒนา และกลุ่ม รร.หนองกุง

จ า ก ก ร า ฟ จ ะ พ บ ว่ า  ปี  2563 มี
ประชากรหญิง 871 คน มีหญิงตั้งครรภ์
อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น 
5.74 ต่อพนประชากร พื้นที่เสี่ยงคือ  
ต าบลตาลสุม /ต าบลหนองกุง

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
คิดเป็นร้อยละ 20.81 , 23.58  และ 23.18 ตามล าดับ
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อัตราการคลอดอายุต่ ากว่า 20 ปี



ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น

มาตรการเร่งรัดที่อ าเภอจะด าเนินการ 
-หญิงหลังคลอดอายุต่ ากว่า 20 ปี  ที่คลอดรพ.ตาล
สุม มีการนัดคุมก าเนิดหลังคลอด ภายใน 30 วัน 
เพ่ือป้องกันการท้องซ้ า

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ  11.11  , 
18.18  และ 9.09  ตามล าดับ

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 1 คนผลงาน 0 คนคิด
เป็นร้อยละ 0



ร้อยละหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 
(ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย)

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการให้
จังหวัดสนับสนุน
-กรอกผลงานไม่ขึ้น 

มาตรการเร่งรัดที่อ าเภอจะด าเนินการ
-การติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดอายุต่ ากว่า 
20 ปี ท่ีคลอดท่ีอื่น เข้ารับบริการยาฝัง
คุมก าเนิด ด าเนินการตามแนวทาง MCHB 

ปีงบประมาณ 2563 ผลงานไม่ขึ้น 
ผลงานจริง ฝังยาคุมก าเนิด กลุ่มหญิงหลัง
คลอดอายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 2 ราย และมี
กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี ทั่วไป ฝังจ านวน 31
ราย 

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี 
หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร คิดเป็นร้อยละ 50 



เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ต้องการ
ให้จังหวัดสนับสนุน
-กรอกผลงานแล้วผลงานไม่ขึ้น 

มาตรการเร่งรัดที่อ าเภอจะด าเนินการ
-การติดตามผลงาน ติดตามให้ผลงานให้ขึ้นในโปรแกรม 
Ubsim
-การติดตามกลุ่มเด็กสงสัยล่าช้า ที่ทันเวลา และกรอก
ข้อมูลให้ข้ึนตามระบบ
-เด็กสงสัยล่าช้า ให้การติดตามเยี่ยมบ้านโดย จนท.ท า 
Care plan

จากกราฟจะพบว่า ปี 2563 ผลงานขึ้นจ านวน 1 
ราย  ซึ่งพื้นที่ด าเนินการคัดกรองไปแล้ว เป้าหมาย 
184 คน คัดกรองพัฒนาการ 161 คน คิดเป็นร้อย
ละ87.50  สงสัยล่าช้า 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 
24.22 ติดตามกระตุ้นแล้ว 10 ราย พัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 100

สถานการณ์ ปี 2562 เด็กอายุ 0-5 ปี  ช่วงอายุ  9 ,18,30,42,และ 60 เดือน  จ านวน 321 คน 
คัดกรองพัฒนาการ จ านวน  276 คน  ร้อยละ85.98  พบสงสัยล่าช้า 26 คน ร้อยละ 9.42  ติดตามสงสัยล่าช้า ร้อยละ 69.29
ซึ่งพ้ืนที่ติดตามแล้วแต่ผลงานกรอกไม่ขึ้น



ร้อยละของเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีต้องการให้จังหวัดสนับสนุน
1.อุปกรณ์การช่างและวัดส่วนสูงยังไม่มาตรฐานในระดับ
ชุมชน 
2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ เป็นตายาย  ความใส่ใจของผู้ปกครอง
3.ต้องการรับการสนับสนุนนม ส าหรับเด็กที่ยากจน และมี
ปัญหาโภชนาการ

มาตรการเร่งรัดที่อ าเภอจะด าเนินการ
1.จัดอบรม ครูศพด.  ส่งเสริมโภชนาการเด็ก/
ประเมินศพด.คุณภาพ  
2.อสม.ชั่งน้ าหนักเด็ก ทุก 3 เดือน และติดตาม
ส่งเสริมโภชนาการเด็ก ในชุมชน
3.สนับสนุนอุปกรณ์ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูงใน
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
4.ท า care plan เด็กกลุ่มมีปัญหาและแก้ไขCFT

ปีงบ 63 ต.ค.-ธ.ค. 
เป้าหมาย 244 คน ผลงาน 
141 คนคิดเป็นร้อยละ 
57.79

ส่วนสูงเฉลี่ย (ชาย) 
ค่าเป้าหมาย113 ซม
ผลงาน ตาลสุม   110.26  ซม.

ส่วนสูงเฉลี่ย (หญิง)
ค่าเป้าหมาย112 ซม.
ผลงาน ตาลสุม  110.72 ซม. 

ปี 2562 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 49.86 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
สูงเฉลี่ย ช.109.52 cm /ญ. 109.61 cm   



เด็กเป้าหมาย IQ ปี 64 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ  (รณรงค์เดือน ธันวาคม) 

แผนรณรงค์พัฒนาการ เดือนพัฒนาการ “ธันวาคม” จ านวนท้ังสิ้น 23 ครั้ง 
ด าเนินการแล้ว 10 ครั้ง  
มีเด็กกลุ่ม IQ จ านวนทั้งสิ้น 305 คน 
คัดกรองพัฒนาการ จ านวน 146 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.87  
สงสัยล่าช้า  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  18.49 
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ช่วงเดือน มกราคม 2563



แผนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก



แผนงานโครงการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563

มีโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 17 โครงการ แยกเป็น 

• โครงการส่งเสริมสุขภาพมหัศจรรย1์000 วันแรก   พร้อมกับ นม 90 วัน 90 กล่อง  
หญิงตั้งครรภ์  จ านวน 8 โครงการ ใช้งบกองทุน 7 กองทุน )  อนุมัติ จ านวน 6 
โครงการ รออนุมัติ 1  โครงการ 

• โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง ส าหรับหญิงให้นมบุตร (หลังคลอด) นม 90 วัน 90 กล่อง 
1โครงการ (กองทุนต าบลตาลสุม)

• โครงการ โรงเรียน พ่อ แม่ 1 โครงการ งบ pp รพ.ตาลสุม 

• โครงการวิวาห์สร้างชาติ 1โครงการ (กองทุนต าบลจิกเทิง )

• ห้องสมุดนิทาน 1 โครงการ (กองทุนต าบลนาคาย )

• โครงการยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก 1 โครงการ(กองทุนต าบลค าหว้า)



1. ประเด็นการดแูลสขุภาพแมแ่ละเด็ก

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน

Heath activity
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด



1. ประเด็นการดแูลสขุภาพแมแ่ละเด็ก

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

การด าเนินงาน MCHB  

ปีประมาณ 2563(ต.ค.-ธ.ค.) ได้ประชุมMCHB จ านวน 2 ครั้ง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ MCHB ค าสั่งที่ ๑๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่  2 ธ.ค.62
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน รพ.ผ่าน มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 60 
และมีมิสนมแม่ ต้นแบบด้านการเลี้ยงลูกลูกด้วยนม 
คลินิกหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 
ระบบการดูผลเลือดANC ออนไลน์ แก้ไขปัญหาการไม่ลงผลเลือด
มีบริการฝังยาคุมก าเนิด ในกลุ่มหญิงหลังคลอดอายุต่ ากว่า 20 ปี



1. ประเด็นการดแูลสขุภาพแมแ่ละเด็ก

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

1.มีการแจกไข่ และนม ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด  
(ของบกองทุนต าบล)  เพื่อแก้ไขปัญหาทารกคลอดน้ าหนักน้อยกว่า 
2500 กรัม และปีงบประมาณ 2563 ได้ขอ งบ 90 วัน90 กล่อง
ทั้งหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ทุกกองทุน 
2.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ทั้งในรพ.และรพ.สต.
3.ติดตามเย่ียมบ้าน ท า Care pale ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
เยี่ยมบ้านหลังคลอด 



ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เลี้ยงลกูด้วยนมแม่ ในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่



1. ประเด็นการดแูลสขุภาพแมแ่ละเด็ก

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน

Social activity
กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด



1. ประเด็นการดแูลสขุภาพแมแ่ละเด็ก

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Social activity
กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด

พชอ.ตาลสุม  มีนโยบายตักบาตรให้ใส่นม  ทุกวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของราช
พิธี ที่มีการตักบาตร โดยให้ทุกคน ใส่บาตรด้วยนมจืด เพื่อมอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ ใน
พื้นที่  เริ่มต้นวันพ่อแห่งชาติ



1. ประเด็นการดแูลสขุภาพแมแ่ละเด็ก

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

Social activity
กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด

มีกิจกรรมมอบ Gift set รักคือการให้       
- ให้ของขวัญในคู่แต่งงาน (แต่ยังไม่มีคู่แต่งงาน)  
- ให้ชุดเยี่ยมหลังคลอด



1. ประเด็นการดแูลสขุภาพแมแ่ละเด็ก

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

นวัตกรรมสะพานบุญ (เขตรพ.ตาลสุม)  เป็นความร่วมมือกันของชุมชน ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการ            
ขาดสารอาหาร ของผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ โดยจัดให้มีการตักบาตรทุกวันเสาร์ที่ถนนสาย
วัฒนธรรมบ้านนามนหมู่5  เพื่อน าอาหาร นม ไข่ จากชาวบ้านที่มาตักบาตรพระ  ส่งต่อไปหากลุ่มเป้าหมาย 
ด าเนินการมาครบ 3ปี สามารถแก้ไขปัญหาขาดสารอาหารลดลง50% คิดเป็นงบประมาณปีละกว่า 70000
บาท ปีนี้จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

Social activityกลุ่ม หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด



• คัดกรองพัฒนาการเด็กและเด็กล่าช้าได้เข้าสู่ระบบการดูแล

• เจาะเลือด HCT ดูภาวะโลหิตจางในเด็กและส่งพบแพทย์ จ านวน  6 รายเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว 
และต้องเฝ้าระวัง 19 ราย  

• ส่งเสริมการได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ทั้งใน ชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กและเล็ก และในโรงเรียน

• ท า care plan เด็กกลุ่มเสี่ยง

Heath activity
กลุ่มเด็ก 0-5 ปีและกลุ่มเด็กเป้าหมายไอคิว  



การให้บริการใน รพ.สต. 



เจาะเลือดดูภาวะโลหิตจางในเด็ก



• ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว Child &Family Team

• จัดอบรม ครูอาสาพัฒนาการเด็กและแจกแบบบันทึก Port Folio

ให้กลุ่มเด็กเป้าหมาย ไอคิว จ านวน 308 คน  (โดยเป็นกิจกรรม กิน กอด เล่น
เล่า และเสริมทักษะไอคิว โดยครูและผู้ปกครอง)

• อบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการ 

• จัดอบรมผู้ปกครองอาสาพัฒนาการเด็ก

• ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เด็กทุก ๓ เดือน โดย อสม.

Social activity
กลุ่มเด็ก 0-5 ปีและกลุ่มเด็กเป้าหมายไอคิว  



ทมี CFT อ าเภอตาลสุม





การประชุมคณะกรรมการ CFT แล้ว เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2562 
พื้นที่รับทราบนโยบาย และช่วยกันขับเคลือ่นการด าเนินงาน 



อสม. เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการ 



อปท./กองทนต ำบล  มีบทบำทหน้ำที ่สนบัสนุน งบประมำณ 

ปี 62 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเสนอของบประมาณ กองทุนต าบลในการแก้ไขปัญหา
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก จ านวนทั้งสิ้น  7 โครงการ 6 ต าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 แห่ง มีชุดประเมินพัฒนาการเด็ก DSPM 
จ านวน 11 แห่ง สนับสนุนจาก สสจ.อุบล และศพด.จัดซื้อกระเป๋า
พัฒนาการเอง จ านวน 7 แห่ง   มีครบแล้วทุกแห่ง 
คัดกรองพัฒนาการ เด็ก เทรอมละ 1 ครั้ง สงสัยล่าช้า ครูศพด.ส่งเสริม
กระตุ้นพัฒนาการ
ครูมีการส่งต่อสงสัยล่าช้า 
ให้ค าแนะน าผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เน้นโภชนาการ  การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และอาหารกลางวัน







Port Folio
ให้กลุ่มเด็กเป้าหมาย ไอคิว จ านวน 308 คน  (โดยเป็นกิจกรรม กินกอด

เล่นเล่า และเสริมทักษะไอคิว โดยครูและผู้ปกครอง)



2. ประเด็นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



กลุ่มวัยสูงอายุ

มีการเบิกกองทุนLTC ทุกกองทุน เน้น CG ได้รับค่าตอบแทน ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแล
นิเทศติดตาม กองทุน LTC และต าบล LTC ระดับอ าเภอ
โปรแกรม LTC สปสช. CM/ผู้ดูแลระบบของอปท. ยังมีปัญหาการเข้าโปรแกรม
และการใช้โปรแกรม
กระตุ้นการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC โดยเน้นศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีมีการเบิกจ่าย
อบรมฟ้ืนฟู CG กรณีท่ียังไม่เคยมีคนไข้แล้วมีคนไข้รายใหม่ 

 ร้อยละต าบลท่ีมีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย

มาตรการ ปี 63

สถานการณ์

 ผู้สูงอายุ   ร้อยละ 17.26 
ติดสังคม ร้อยละ 95
ติดบ้าน ร้อยละ4.31
ติดเตียง ร้อยละ 0.63
ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ ระดับจังหวัด 3 ต าบล 
คิดเป็นร้อยละ 50 ต าบลตาลสุม ต าบลค าหว้า 
ต าบลหนองกุง
กองทุน LTC 7 กองทุน 
บุคลากร มี CM  9 คน cg มี 67 คน  
มี CP 195 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 
 เบิกจ่ายแล้ว 5 กองทุน(อบต.ตาลสุม อบต.ค า
หว้า อบต.หนองกุง เทศบาลตาลสุม และอบต.
ส าโรง  )  อีก 2 กองทุน อยู่  ระหว่างด าเนินการ 

ร้อยละต าบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70)  
เป้าหมาย 6 ต าบล   ผลงาน 3 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 50 (รอการประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563)

อบต.ยังไม่มั่นใจการเบิกจ่ายงบ LTC  (ไม่มีนายกอบต.บริหารภายในมีปัญหา)
การขับเคลื่อนงานกองทุนส่วนใหญ่ยังเป็นเจ้าหน้าที่สธ.เป็นหลัก 

ข้อเสนอ /ปัญหาอุปสรรค



3.ประเด็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



สถานการณ์ มาตรการ/การด าเนินงานปี 63

ผลการด าเนินงาน 63

ปัญหา/อุปสรรค/โอกาสพัฒนา

ประชุม NCD Board และวางแผนการท างานปี63  (25 
ก.ย.62)
ตรวจคัดกรอง DM HT ด าเนินการไตรมาสที่ 1-2
แผนการตรวจ lab. ให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 2563
HbA1c รพ.ส่งตรวจแลปนอก ในปี 2563
การให้สุขศึกษาจัดห้องเรียน 3 สี
จัดท าสื่อการสอนภาวะแทรกซ้อน (ตา,ไต,แผลที่เท้า)
 คลินิก DPAC ให้บริการในคลินิกเบาหวานความดัน
ผู้ป่วยท่ีควบคุมน้ าตาลไม่ได้ ให้เข้ากิจกรรม DM CAMP
การท า Home BP คุณภาพ (1 รพ.สต./1 หมู่)

-ปัญหาการลดความแออัด

DM screen 30.46    HT  screen 30.21
GCT DM       1.80    GCT HT       11.73
new DM 0.37          new HT 0.00   
Home BP   0

ประเด็น : โรคไตเรื้อรัง (CKD) /เบาหวาน(DM.)/ความดันโลหิตสูง(HT)

ปี 2560 2561 2562

DM screen 96.81 96.16 96.16

HT screen 97.74 95.80 96.61

GCT DM 6.29 25.26 25.64

GCT HT 36.26 59.94 55.00

New DM 3.32 1.47 2.65

Home BP NA 29.35 47.58



สถานการณ์
มาตรการ/การด าเนินงานปี

63

ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
โอกาสพัฒนา

ประชุม NCD Board และวางแผนการท างานป6ี3 (25กย62)
แผนการตรวจ Creatinine และ Protein urine ใหแ้ล้วเสร็จเดือน มี.ค.63
 พัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไต
จัดท าสื่อการสอนโรคไต (ระยะของโรค+ผู้ป่วยท่ีท าCAPD/HD) ทั้งรพ.และรพ.สต
การเยี่ยมผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ on CAPD
สื่อการสอน VDOโรคไต (จากจังหวัดที่จัดท าให้)
จ่ายยาACE-i/ARB(ยาชะลอไตเสื่อม) ในผู้ป่วยไตวาย stage 1-4 ตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ
 เฝ้าระวัง ยาชุด ยาสเตียรอยด์ อาหารเสริม สมุนไพร ขนมกรุบกรอบ (บูรณา
การร่วมงานคบส.)

ยังไม่มีพยาบาลเฉพาะทาง

 การลดลง eGFR 100(1)
การคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM /HT  = 14.77

ประเด็น : โรคไตเรื้อรัง (CKD) /เบาหวาน(DM.)/ความดันโลหิตสูง(HT) ต่อ

ปี 2560 2561 2562

การลดลง 
eGFR 66%

59.59 68.8
3

58.65

การคัดกรอง
CKD
80%

61.78 78.5
6

80.94



4. ประเด็น Digital Tranformation

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



4. ประเด็น Digital Tranformation

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ระบบคิวโรงพยาบาลตาลสุม
การลดการแออัดการลดระยะเวลารอคอย 
เริ่มด าเนินการใช้ระบบคิว Q4U ในวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
การพัฒนาระบบโดย คุณธวัชชัย แสงเดือน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

เพิม่รปูภาพ



4. ประเด็น Digital Tranformation

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

2. การควบคุมคุณภาพข้อมูล
การส่งข้อมูล
- E-claim ผู้ป่วยใน ส่งโดย จนท.เวชสถิติ < 1 เดือนหลังจ าหน่าย
- E-claim อปท., Free Schedule, พรบ. ส่งโดย ฝ่ายประกันฯ
- ประกันสังคม ส่งโดย จนท.เวชสถิติ
- 43 แฟ้ม  HDC  สัปดาห์ละครั้ง ส่งโดย หัวหน้าศูนย์ไอที
- 43 แฟ้ม OP PP สปสช. เดือนละ 1 ครั้ง  ส่งโดย หัวหน้าศูนย์ไอที

3. การจัดโครงสร้างการควบคุมคุณภาพข้อมูล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาลสุม

ทีม IM 

หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบตามงานต่างๆ



4. ประเด็น Digital Tranformation

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

4.ปัญหาอุปสรรค
การสรุปชาร์จผู้ป่วยในของแพทย์บางท่าน
ระบบก ากับติดตามไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ปัญหาระบบไฟฟ้าตก-ดับ บ่อย ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบ่อยๆ
ผู้มารับบริการผู้ป่วยในค่อนข้างน้อยตามจ านวนผู้ป่วยนอกและจ านวนประชากร



5. ประเด็นการจัดบริการ Setting ชุมชน

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



Area base “การจัดบริาร Setting ชุมชน” เป้าหมาย

โอกาสพัฒนา มาตรการ ปี 63สถานการณ์

พัฒนายกระดับประธาน อสม.ทุกระดับ 
ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้านและเป็น 
อสม .  นั กจั ดการ  สุ ขภาพต้นแบบ
ต้นแบบ หมู่บ้านละ 1 คน  

1. ชี้แจงนโยบายการด าเนินงาน
2.บู ร ณ า ก า ร ง า น ร่ ว ม กั น กั บ ภ า คี

เครือข่ายเครืบริการสุขภาพอ าเภอตาลสุม  
ทีมสหวิชาชีพCM ,CG,อสม. ฯลฯ ร่วม
สร้างเป็นกลไกในการหนุนเสริมการดูแล
สุขภาพของครอบครัวแบบบูรณาการ

อสม. 588 คน  
ประธาน อสม. ระดับอ าเภอ 1 คน 
ระดับต าบล จ านวน 6 คน  
ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน จ านวน 59 คน

การพัฒนาหมู่บ้านจัดการคุณภาพชีวิตและต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต
1. หมู่บ้านจัดการสุขภาพ / ชุมชน และยกระดับ
เป็นหมู่บ้านจัดการ คุณภาพชีวิตต้นแบบ หน่วย
บริการละ 1 หมู่บ้าน (รวม 8 หมู่บ้าน)     
2. พัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตทุกต าบล และ
พัฒนาเป็นต าบลจัดการ คุณภาพชีวิตต้นแบบแบบ
บูรณาการ 1 ต าบล 

ปัญหาอุปสรรค
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายมากเกินไป ท าให้การจัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพ

ครอบครัว ซึ่งต้องประเมินผลเชิงคุณภาพเป็นไปได้ยาก
2. กลุ่มเป้าหมายมีงานที่เกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย ต้องมีการประชุม วางแผน 

การด าเนินงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมีการบันทึกผลตามเว็ปไซด์ 
3. เจ้าหน้าที่ระดับต าบลที่บันทึกข้อมูลยังขาดความรู้ ความเข้าใจทักษะใน

การบันทึกข้อมูล
4. งบประมาณ



6. ประเด็นการจัดบริการ Setting โรงเรียน

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



จัดบริการ Setting โรงเรียน
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน มาตรการ ปี 63

•ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 
•อบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน จ านวน 24 โรงเรียน 
•อบรมผู้ประกอบการอาหารกลางวันในโรงเรียน (เน้นกิจกรรมกิน ร้อน 
ช้อนกลาง ล้างมือ)
•อบรมผู้ปกครองและเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการ อ้วนเตี้ย ไม่สมวัย 
• ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย ใช้แบบประเมิน กองสุขศึกษา
• จัดท าแผนแก้ไขปัญหาในส่วนขาด  

ข้อเสนอ/ปัญหาอุปสรรค

สถานการณ์

-ปีการศึกษา ที่ 1/62  ของเด็กวัยเรียน
•สูงดีสมส่วน ร้อยละ 63.59 
•เตี้ย ร้อยละ 4.03 
•อ้วนเริ่มอ้วน ร้อยละ 8.72
• ความสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี 

เพศชาย 148.68 cm 
เพศหญิง151.48    cm  

โรงเรียน จ านวน 24 แห่ง
ผ่านระดับทอง จ านวน 19 แห่ง  หมดอายุการ
รับรองเดือนกรกฎาคม 2563
โรงเรียนพัฒนาสุขบัญญัติแห่งชาติ 
ปี 2561 รร.บ้านส าโรง 
ปี 2562 รร.บ้านค าหว้า
เป้าหมายปี 2563 คือ รร.บ้านหนองกุง

ผลการด าเนินงานปี 2563
เด็กวัยเรียน 
สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62.85   
เตี้ย ร้อยละ 6.76 
อ้วนเริ่มอ้วน ร้อยละ 7.94   
ความสูงเฉลี่ยอาย1ุ2 ปี เพศชาย 147.41 cm เพศหญิง149.98 cm 
(ภาคเรียนท่ี2  อยูร่ะหว่างด าเนินงาน)



7. ประเด็นยาฆ่าแมลง

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



ส่งเสริม อสม.และประชาชน ท าเกษตรอินทรีย์และอบรมเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็น ประเด็นการพัฒนา 
พชอ.อ าเภอตาลสุม ปี 2562มีกิจกรรม -อบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจาะเลือดเกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง  พบว่าปี 2562 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีผลเลือดมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ร้อย
ละ 90.09



เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอตาลสุม ร่วมกันต่อต้านการใช้3 สารเคมี



8. ประเด็น Health Literacy

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



โรคอุจจาระร่วง

สถานการณ์ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มค.62 - 30
พ . ย . 62 พ บ ผู้ ป่ ว ย   จ า น ว น  4 7 1  ร า ย            
คิดเป็นอัตราป่วย 1471.74ต่อประชากรแสนคน 
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 0-4ปี 
และรองลงมาคือกลุ่มอายุ 45-54 ปี

9. (Health Literacy) 

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

60
49444337

35 31
28



โรคอุจจาระร่วงกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

9. (Health Literacy) 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง  จ าแนกรายเดือน อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี  
เปรียบเทียบข้อมูลปี  2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 



โรคอาหารเป็นพิษ
สถานการณ์ปี2562 ตั้ งแต่วันที่  1 มค.62 
ถึง  30 ตค.62 พบผู้ป่ วยจ านวน 67 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 209.36 ต่อประชากร
แสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่ มอายุที่พบสู งสุดคือกลุ่ มอายุ  0 -4  ปี
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5-9ปี และ 65 ปีขึ้นไป

9. (Health Literacy) 

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ



โรคอาหารเป็นพิษ
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

9. (Health Literacy) 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ  จ าแนกรายเดือน    อ .ตาลสุม  
เปรียบเทียบข้อมูลปี  2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 ชุมชน/หมู่บ้าน 
โรงเรียน 
มีนโยบายสาธารณะ

 อปท.มีแผนสนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
ชุมชน/หมู่บ้าน

 เชิญชวนร้านอาหารใน
พื้นที่เข้าร่วมโครงการ

 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
การบริโภคอาหารปรุง
สุกใหม่

 ร้านอาหารในพ้ืนที่เข้า
ร่วมโครงการ

 โรงเรียนบรรจุวิธีล้าง
มือ 7 ขั้นตอนในวิชา
สุขศึกษา

 วัดจัดที่ล้างมือ
 จัดรณรงค์ เมนูสุขภาพ

อาหารปรุงสุกใหม่ใน
ชุ ม ช น  บ้ า น  วั ด 
โรงเรียน

 จัดสาธิตการล้างมือ 7
ขั้นตอนในชุมชน

ก า ร ข ย า ย ผ ล
ร้านอาหารต้นแบบ
ใน อปท.

ก า ร ร ณ ร ง ค์  จั ด
เมนูอาหารสุขภาพ 
อาหารปรุงสุกใหม่
ในงานบุญประเพณี

 ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน(
พฤติกรรมการล้างมือ 
การใช้ช้อนกลาง การ
บริโภคอาหารข้อมูล
ด้านระบาดวิทยา
โรคติดต่อทางอาหาร
และน้ า)

 เกิดร้านอาหารต้นแบบ

Small Success กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

9. (Health Literacy) 



9. ประเด็นการฆ่าตัวตาย

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



9. ประเด็นการฆ่าตัวตาย

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ปี2560 ปี2561 ปี2562

1. อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3/ แสน
ปชก.

3 ราย 2 ราย 3 ราย

คิดเป็น 11.24 /แสน
ปชก.

2. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าร้อยละ  65

717 ราย 198

คิดเป็น  27.89%

502 ราย

คิดเป็น  70.01%

618 ราย

คิดเป็น  86.19%

3. ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี

>  90% 100% 100% 100%



กิจกรรมการพัฒนา

• โครงการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าเพื่อป้องกัน การฆ่าตัวตาย

- จัดท าแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน

-อบรม  อสม.ในการใช้แบบคัดกรอง 2Q

-การเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า โดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ผู้สูงอายุ ผู้เสพสุรา/ยาเสพติด กลุ่มประชากรอายุ15 ปีขึ้นไป

-การติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน



10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



โครงสร้างศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลตาลสุม

10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานีคปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



Refer IN

ศูนย์ประสานงานส่งต่อ

คัดกรองผู้ป่วย

Emergency Non-emergency

ER OPD

ห้องบัตร

10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer



10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer



Refer Back

ประสานงานมาศูนย์ส่งต่อ
ผู้ป่วย/ ER

งานประกัน

ประสาน ER / OPD

เข้าสู่ระบบ Refer IN

10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



Refer Out

ศูนย์ refer รพ.ตาลสุม

Refer ตาม Flow refer 
จังหวัดอุบลราชธานี

-รพ.สรรพสิทธิประสงค์
-รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ
-รพ.50พรรษาฯ
-รพ.มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
-รพ.พิบูลฯ

10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบ Consult รพ.ตาลสุม ต่อ รพศ.

ผู้ป่วย Emergency

Line ICU Hup รพศ.

ผู้ป่วยทั่วไป

ศูนย์ประสานงาน รพศ.

Line ศูนย์ส่งต่อ รพศ.

Line ศูนย์ประสานส่งต่อ OPD สปส.



Refer คปสอ.ตาลสุม

Refer คปสอ.

โทร consult เบอร์ ER

Line ER

10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer



• ทีมบุคลากร 
- จัดอัตราก าลัง on call refer เช้าในเวลาราชการ 1 คน บ่าย 2 คน ดึก 2 คน
- ถ้าตาม refer เสริมไม่ได้  ให้ ER,LR,IPD รับผิดชอบประจ าจุดใช้ในเวร
• อุปกรณ์เครื่องมือ
-ตรวจเช็คอุปกรณ์ รถ Ambulance ทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ ER 
-ก ากับให้ RN ที่ refer น าอุปกรณ์ที่ใช้ในรถ จัดขึ้นตามเดิมและดูแลความเรียบ
ก่อนลงจากรถ Ambulance ทุกครั้งที่ refer
• ระเบียน/คู่มือ/แนวทางการส่งต่อ
- มีใบบันทึกดูแลผู้ป่วยบนรถส่งต่อ
-ถ้ามีผู้ป่วยทรุดระหวา่งส่งต่อ แจ้งทีม PCT ทุก case

10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

การจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วย 

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสมุ จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ปัญหาอุปสรรค 
1. รถ Ambulance ยังไม่ Safety
2. พยาบาล ER ควรผ่านการอบรม ENP ทุกคน
3. เครื่องวัด monitor vital signs ไม่เพียงพอ



ER คุณภาพ
10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



รถ Refer รพ.ตาลสุม

10.ประเด็นการพัฒนาระบบ Refer

คปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานีคปสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



จบการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ/ครับ


