
สังคมเอื้ออาทร
เทศบาลตำบลปริก  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

สังคมเอื้ออาทร

- หญิงตั้งครรภ/หลังคลอด
   7 คน (0.13%)
- เด็ก 0-6 เดือน 57 คน
- เด็ก 0-3 ป 258 คน (5.00%)
- เด็ก 3-5 ป 235 คน (4.61%)

กลุมแมอาสา

สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางนอย 6 เดือน
ในเด็ก 47 คน (100%)

ใหความรูคูแตงงานใหม
เพื่อเตรียมพรอมเลี้ยงดูบุตร

อบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร 32 คน

ประเมิน ติดตามการเจริญเติบโต
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป

ประสานสงตอ รพ.สต.กรณีพบเด็กพัฒนาการไมสมวัย

สงเสริมพัฒนาการเด็ก 
สงเสริมใหเด็กเลนในสนามเด็กเลนสรางปญญา

จัดฐานขอมูลกลุมเปาหมาย

ลงพื้นที่เยี่ยมบานดูแล
หญิงตั้งครรภและหลังคลอด

ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

ศพด.อสม.

ครอบคลุมประชากร
เปาหมาย

สังคมเอื้ออาทร

สรางแนวรวม
ในการดำเนินงาน

ประสาน 
สนับสนุน

และจัดการชวยเหลือ

ระดมเงิน
และทรัพยากร

กลุมดูแลผูสูงอายุระยะยาว

- ผูสูงอายุติดเตียง
   10 คน (1.40%)
- ครอบครัวที่มี
  ผูสูงอายุ

จัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน

จัดทำฐานขอมูล
และแผนการดูแล
รวมกับพยาบาล รพ.สต.ปริก

เยี่ยมบานผูสูงอายุ
ติดเตียง 10 คน (100%)

ประสานความรวมมือ
และสงตอดูแลกับ รพ.สต.ปริก

จัดทำหลักสูตรอบรม
Caregiver 70 ชม.

ดูแล 13 กลุมประชากร

ดูแลในสถานการณปกติ เจ็บปวยฉุกเฉิน เจ็บปวยเรื้อรัง และเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ดูแลตั้งแตเกิด-เสียชีวิต

                   สงเสริมสุขภาพ ปองกันภาวะแทรกซอน ดูแลเมื่อเจ็บปวย และฟนฟูสภาพ

- กองทุนพัฒนา
  คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

- กองทุน LTC
- กองทุน สปสช. 
  ระดับทองที่

สนับสนุนงบประมาณ

- กองทุนขยะมีบุญ

เทศบาลตําบลปริก

 อบรมและพัฒนา
 ศักยภาพ

 สนับสนุนใหอาสาสมัคร
 เปนวิทยากรใหความรู
 ทั้งภายในและ
 ภายนอกชุมชน

 สนับสนุนในการเขารวม
เครือขายระหวางประเทศ
 (กลุมอาสากูชีพ EMS)

 - บุคลากรที่ใหการดูแล
 - อาสาสมัครตางๆ
 - ผูปวยและครอบครัว

 - แกนนำชุมชนและ
   เพื่อนบาน

รวมคิดหาแนวทางแกไขปญหา

รวมวางแผนดำเนินงาน

รวมดำเนินงาน

รวมรับผลประโยชน

สังคมคนดีสังคมรักษโลก สังคมสวัสดิการ สังคม
ไมเดือดรอน

รายได้

ประสานความรวมมือ
(รพ.สต.ปริก ทต.ปริก รพ.สะเดา 

สำนักงาน พม.จังหวัดสงขลา)

การมีสวนรวมของอาสาสมัครหลายภาคสวน
- กลุม อสม.
- กลุมอาสาสมัครอื่นๆ ในชุมชน
- กลุมอาสาสมัครและพนักงาน ทต.ปริก
- กลุมอาสาสมัครและ รพ.สต.ปริก

- กองทุนกายอุปกรณ

กองทุนที่จัดโดยชุมชน
- กองทุนชวยเหลือผูยากไร 
  ทต.ปริก

- กลุมออมทรัพย ทต.ปริก 
   กลุมออมทรัพย ชุมชนปริกใต 
   กองทุนสัจจะวันละบาท
   การจัดสวัสดิการของกลุมเครื่องแกง

                   การนำใชขอมูลจากหลายแหลงและมีการใชเครื่องมือประเมินปญหาความตองการดูแล

สนับสนุนแรงงาน มีอาสาสมัครกลุมตางๆ

                ประสานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ ทต.ปริก
                         

กลุมอาสาดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
- กลุมเสี่ยงโรคเรื้อรัง
   BMI    25 กก./ตร.ม.
   440 คน (8.53%)
- โรคเรื้อรัง 257 คน
   (4.98%)

คัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเรื้อรัง
- ไมออกกำลังกาย
- มีภาวะอวน

เยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง
257 คน (100%)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ผูปวยเบาหวานเดือนละ 1 ครั้ง

จัดทำระบบใหคำปรึกษา
ดูแลสุขภาพทางกลุมไลน

ประสานกองสวัสดิการชวยเหลือผูปวย
โรคเรื้อรังฐานะยากจน เพื่อสนับสนุน
คาใชจายไปโรงพยาบาล 5 ราย (100%)

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยง
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง อสม. 35 คน

ประสานความรวมมือกับ รพ.สต

ปรับสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ระดมเงินและทรัพยากร
สนับสนุนการชวยเหลือ

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ

คนหากลุมเปาหมายและ/สถานกรณตองการความชวยเหลือ
จัดทำแผนดูแลเฉพาะบุคคล
(Individual Care Plan)

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ ทต.ปริก

- ผูสูงอายุ 903 คน
   (16.90%)
- ผูพิการ 157 คน
   (2.93%)
- ผูปวยจิตเวช 29 คน
   (0.54%)

 สนับสนุนงบประมาณ
    ปรับสภาพบาน
    10 คน (1.10%)

จัดอบรมการดูแลสุขภาพ
แกผูสูงอายุติดสังคม
280 คน (31.00%)

จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
อบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร 14 คน

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ
มีสมาชิก 140 คน (15.5%)

เยี่ยมบาน ชวยเหลือดุูแล 46 คน
- ผูสูงอายุติดบาน 26 คน (100%)
- ผูสูงอายุติดเตียง 10 คน (100%)
- ผูสูงอายุพิการ 10 คน (100%)

รพ.สต
 ปริก. ทต.ปริก

อาสาสมัคร
   ตางๆ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ

ฝกอาชีพ เชน ทำนำมันเหลือง ยาดม ลูกประคบ 
กระเปาสานจากเสนพลาสติก การทำขนมไทย 

สนับกายอุปกรณ

กลุมอาสากูชีพ EMS

- ประชากร 5,343 คน
- เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ
  ผูปวยจิตเวช 
  หญิงตั้งครรภ

อบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร

จัดทำแนวปฏิบัติ
ในการใหบริการ

นำสงผูปวยฉุกเฉิน 132 ครั้ง
อุบัติเหตุ 31 ครั้ง

เจ็บปวยฉุกเฉิน 101 ครั้ง

เปนวิทยากรอบรมใหโรงเรียน
และองคกรเอกชนตาง ๆ 4 ครั้ง

เปนเครือขายอาสาสมัครกูชีพ
รวมกับประเทศมาเลเซีย

นำสงผูสูงอายุ ผูพิการ 98 ครั้ง
เจ็บปวยฉุกเฉิน 17 ครั้ง

สงพบแพทยตามนัด 81 ครั้ง

รพ.สต.

EMS

ปฐมพยาบาลเบื้องตนและสงตอ

โรงเรียน 4 แหง

จัดทำแผนที่ชุมชน
เพื่อระบุกลุมเปาหมาย
(ผูปวยติดเตียง,ผูพิการ)

ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง

สนับสนุนการดำเนินงาน

- ผูพิการ 157 คน
   (2.93%)
- ผูปวยจิตเวช 29 คน
   (0.54%) อบรมพัฒนาศักยภาพ

อสม. 25 คน

ประสานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทต.ปริก เพื่อฝกอาชีพ 

หรือปรับสภาพบานใหปลอดภัย ประสานกองสวัสดิการเพื่อยืมกายอุปกรณ

ชวยเหลือผูพิการรายใหม
ขึ้นทะเบียน

รวมกับ รพ.สต. จัดทำฐานขอมูล
และแผนการดูแล

ติดตามเยี่ยมบาน
ผูพิการ 157 คน (100%)
ผูปวยจิตเวช 29 คน (100%)

กลุมอาสาดูแลผูพิการ
และผูปวยจิตเวช

สรางเครือขายการดูแลรวมกับแกนนำชุมชน 
และเพื่อนบานเฝาระวังการพลัดหลงของผูปวยจิตเวชหรือปองกันการถูกทารุณกรรม

การสงเสริมทักษะผูชวยเหลือ

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

สงเสริมสุขภาพ
เด็กนักเรียนและเยาวชน

  เยี่ยมบานผูพิการ
และผูปวยจิตเวช 
       (100%)

เยี่ยมบานผูสูงอายุ
ติดบานติดเตียง (100%)

ประชากร
5,343 คน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลปริก

ดูแลหญิงตั้งครรภและหลังคลอด
7 คน (100%)

เยี่ยมบานผูปวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 257 คน (100%)

สงเสริมสุขภาพ

ประสานการดูแลกับอาสาสมัคร เชน กลุมแมอาสา กลุมดูแลผูสูงอายุระยะยาว
           กลุมอาสาดูแลผูพิการและผูปวยจิตเวช กลุมอาสากูชีพ EMS 

ประชาชนเขาถึงบริการดูแลดุจญาติมิตร
พัฒนาศักยภาพ อสม.

กลุมเสี่ยงโรคเรื้อรังทุกคน

เสริมทักษะผูดูแล

 ชวยเหลือปรับสภาพบานใหปลอดภัย
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Health Indicators


