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แบบประเมินตนเองระดับเครือขายบริการสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพอําเภอและระบบบริการปฐมภูมิ(DHS-PCA)

ปงบประมาณ ๒๕๕9

ช่ือเครือขายบริการปฐมภูมิ   ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน
อําเภอ เมือง  จังหวัด ลําพูน

ช่ือหนวยงาน ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน
สถานท่ีตั้ง ๓๕๖/๑ ถ.สันปายาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน
ปท่ีกอตั้ง พ.ศ. ๒๔๙๖
โทรศัพท ๐-๕๓๕๑-๑๗๖๖ โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๑๗๖๖ ตอ ๓๑๘
E-Mail Medical_s_d@hotmail.com

เทศบาลเมืองลําพูนเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2479 มี
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6 ตารางกิโลเมตร แบงเปน 17 ชุมชน  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน
ดําเนินงานดานสุขภาพภายใตนโยบายของคณะผูบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีปลัดเทศบาลซึ่งเปนขาราชการ
ประจําเปนผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  นับตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2548 ไดสมัครข้ึนเปนหนวยบริการ
ประจําในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา รูปแบบ“คลินิกชุมชนอบอุน” และโรงพยาบาลลําพูนเปนหนวย
บริการรับ-สงตอ  โดยความรับผิดชอบในการดําเนินงานของศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน
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สวนท่ี 1. ขอมูลพื้นฐานของอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

๑. แผนท่ีแสดงสภาพภูมิสังคมพื้นท่ีรับผิดชอบของเครือขายบริการปฐมภูมิ

2

สวนท่ี 1. ขอมูลพื้นฐานของอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

๑. แผนท่ีแสดงสภาพภูมิสังคมพื้นท่ีรับผิดชอบของเครือขายบริการปฐมภูมิ
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๒. แผนภูมิแสดงประชากรแบบปรามิด

จํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพนู

(ขอมูลจากโปรแกรม JHCIS ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕8)

ชวงอายุ หญิง ชาย รวม
0 - 5 ป 150 157 307

6 - 10 ป 260 228 488
11 - 15 ป 350 308 658
16 - 20 ป 482 403 885
21 - 25 ป 539 457 996
26 - 30 ป 530 402 932
31 - 35 ป 464 402 866
36 - 40 ป 450 378 828
41 - 45 ป 580 451 1,031
46 - 50 ป 521 478 999
51 - 55 ป 646 524 1,170
55 - 60 ป 704 500 1,204
60 ปข้ึนไป 1,114 1,100 2,214
รวมท้ังหมด 6,790 5,788 12,578
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๓. พื้นท่ีการปกครองแสดงจํานวน เทศบาล อบต. ตําบล หมูบาน หลังคาเรือน ประชากร

ท่ีตั้ง/อาณาเขต
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูนตั้งอยูท่ี ๓๕๖/๑ ถ.สันปายาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

กอตั้งในป พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบดวยชุมชนในเขตรับผิดชอบ  จํานวน ๑๗ ชุมชน มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด
4,098 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด ๑2,578คน แบงเปนชาย 5,788 คน หญิง 6,790คน(ขอมูล ณ
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558)อาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอ เขตเทศบาลตําบลเหมืองงา    อําเภอเมืองลําพูน
ทิศใต ติดตอ เขตเทศบาลตําบลสันตนธง    อําเภอเมืองลําพูน
ทิศตะวันตก ติดตอ เขตเทศบาลตําบลสันตนธง    อําเภอเมืองลําพูน
ทิศตะวันออก ติดตอ เขตเทศบาลตําบลเวียงยอง    อําเภอเมืองลําพูน

ลักษณะการปกครอง
ข้ึนอยูกับเทศบาลเมืองลําพูน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีพ้ืนท่ีครอบคลุม ๖ ตาราง

กิโลเมตร  ประกอบดวยชุมชนในเขตรับผิดชอบ จํานวน ๑๗ ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนไกแกว 2. ชุมชนชางฆอง 3. ชุมชนสันปายางหลวง
4. ชุมชนหนองเสง 5. ชุมชน บานทา-ทานาง 6. ชุมชนทาขาม-บานฮอม
7. ชุมชนประตูลี้ 8. ชุมชนสันดอนรอม 9. ชุมชนพระคงฤาษี
10. ชุมชนสวนดอก 11. ชุมชนสันปายางหนอม 12. ชุมชนหนาสถานีรถไฟ
13. ชุมชนจามเทวี 14. ชุมชนบานหลวย 15. ชุมชนมหาวัน
16. ชุมชนชัยมงคล 17. ชุมชนศรีบุญเรือง

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบทางดานทิศตะวันตกของแมน้ํากวง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแองท่ีราบ

เชียงใหม-ลําพูน มีความสูงท่ีระดับ ๒๙๐.๒๙ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม
ต่ํา ภูมิอากาศตั้งอยูในเขตรอนท่ีคอนไปทางเขตอากาศอบอุน และมีแผนดินท่ีหางไกลไปจากทะเล จึงมีสภาพ
ภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด ๓ ชวงฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- การประกอบอาชีพและรายได ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รองลงมาไดแก  คาขาย

และอาชีพรับราชการ
- มียานพาณิชยกรรมอยูบริเวณสองฝงถนนเจริญราษฎร และถนนอินทยงยศ มีตลาดสด ๓ แหง และ

ธนาคาร ๑๑ แหง
- การทองเท่ียว มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร ไดแก วัดจามเทวี  วัดพระธาตุหริ

ภุญชัย กูชาง-กูมา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย อนุสาวรียพระนางจามเทวี คุมเจายอดเรือน พิพิธภัณฑ
ชุมชนเมือง และถนนคนเดินซึ่งจะเปดทุกวันศุกร เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

- เชื้อชาติและภาษา ประชาชนสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี ท่ีพักอาศัยมานานหรือเปนคนดั้งเดิมพ้ืนเมือง
มีภาษาพูดเปนของตนเอง เรียกวาคําเมือง และยังมีภาษายองเปนภาษาทองถ่ิน ปจจุบันใชภาษาไทยกลางใน
การติดตอสื่อสาร แตยังคงมีเอกลักษณภาษาทองถ่ินไวใช
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๔. ทรัพยากร แสดงจํานวน สอ./PCU สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน รานขายยา โรงเรียน วัด / ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อสม. กสค.

4.1 มีสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน รวม ๑๒ แหง แบงเปน
ระดับประถมศึกษา 7 แหง  ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง 2. โรงเรียนเทศบาลสันปายางหนอม
3. โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 4. โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
5. โรงเรียนอนุบาลลําพูน 6. โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
7. โรงเรียนมงคลวิทยา

ระดับมัธยมศึกษา 3 แหงดังนี้
1. โรงเรียนจักรคําคณาธร
2. โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ
3. โรงเรียนเมธีวุฒิกร

ระดับอุดมศึกษา ๑ แหงคือ
1. วิทยาลัยเทคนิคลําพูน

มหาวิทยาลัยสงฆ ๑ แหงคือ
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆลําพูนศูนยการศึกษาวัดพระ

ธาตุหริภุญไชย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังภาครัฐและเอกชนรวม 8 แหง ดังนี้

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลําพูน 2. โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน
3. โรงเรียนอนุบาลบุญระวี 4. บานเด็กมงคลวิทยา
5. เนิสเซอรี่โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 6. สถานรับเลี้ยงเด็กผกาแกว
7. สถานรับเลี้ยงคงกําเนิด 8. สถานรับเลี้ยงเด็กสุพัตรา

4.2 ศาสนา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต และอิสลาม
ประกอบดวย

1. วัด ๑๙ แหง
2. ศาลเจา ๑ แหง
3. โบสถคริสต ๑ แหง

4.3 การสาธารณสุขประกอบดวย
1. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน จํานวน ๑ แหง
2. คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต จํานวน ๑ แหง
3. โรงพยาบาลลําพูน (สาขา) จํานวน ๑ แหง
4. คลินิกแพทยเวชกรรมท่ัวไป จํานวน ๕ แหง
5. คลินิกแพทยเวชกรรมเฉพาะทาง จํานวน ๑2 แหง
6. คลินิกทันตแพทย จํานวน ๘ แหง
7. เทคนิคการแพทย จํานวน 3 แหง
8. สถานพยาบาลสําหรับสัตว จํานวน ๕ แหง
9. รานขายยาแผนปจจุบัน (ขย.๑) จํานวน ๑๔ แหง
10. รานขายยาแผนปจจุบัน (ขย.๒) จํานวน ๑ แหง
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11. รานขายยา-อาหารสําหรับสัตว จํานวน ๒ แหง
12. อาสาสมัครสาธารณสุขท้ัง ๑๗ ชุมชน จํานวน ๑๑0 คน

4.4 ดานสาธารณูปโภค
1. ไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน รับกระแสไฟฟาโดยการสั่งซื้อมาจากสถานี

จายไฟของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สามารถใหบริการไฟฟาไดอยางครอบคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเขตเทศบาลเมืองลําพูน

2. ประปา ประกอบดวย
- สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาจังหวัดลําพูน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการผลิตและ

จายน้ําประปาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนโดยใชแหลงน้ําดิบจากน้ําบาดาลท้ังหมด มีกําลังการผลิต
ประมาณ ๑,๐๘๐ ลบ./ชม.

- ประปาชุมชนซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลําพูน มี 2 ชุมชน มี
ประชาชนใชน้ําประปารวมจํานวน 59 ราย คือ

- ประปาชุมชนหนาสถานีรถไฟตั้งอยูบริเวณขางสุสานกูชาง มีประชาชนใชน้ําประปา
รวมจํานวน 28ราย(เพ่ิมจากป 2556 จํานวน 3 ราย)

- ประปาชุมชนสันดอนรอมตั้งอยูบริเวณขางสุสานบานหลวย มีประชาชนใชน้ําประปา
รวมจํานวน ๓๑ ราย

3. โทรศัพท หนวยงานท่ีเปดใหบริการโทรศัพทในจังหวัดลําพูน มี ๒ หนวยงาน คือ
องคการโทรศัพทลําพูน (ทศท.) และ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)โดยมีชุมสายยอยกระจายตามพ้ืนท่ี
ตางๆ ๘ แหง นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (มือถือ) เปดใหบริการ ในพ้ืนท่ีซึ่งสามารถใชบริการไดดี

4. บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารท่ีเปดใหบริการ ไดแก
- ท่ีทําการไปรษณียจังหวัดลําพูน
- วิทยุสื่อสาร
- เทเล็กซ (FAX)
- วงจรเชาหรือสายเคเบิลทีวี มีใหบริการในพ้ืนท่ี รวมถึงระบบอินเทอรเน็ต ท่ีเริ่มมีการ

นํามาใชมากข้ึน เปนอีกชองทางหนึ่งในการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัยและการเผยแพรขาวสาร
- มีบริการ Free Wifiของเทศบาลเมืองลําพูนซึ่งใหบริการจํานวน 7 แหง คือ

1) บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน
2) บริเวณศูนยบริการนักทองเท่ียวเชิงสะพานทาขาม
3) บริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย
4) บริเวณลานอนุสาวรียพระนางจามเทวีและตลาดโตรุง
5) บริเวณสวนสาธารณะหนาวัดมหาวัน
6) บริเวณพิพิธภัณฑชุมชนเมือง
7) บริเวณสถานีดับเพลิง
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๕. อัตรากําลังบุคลากรดานสาธารณสุขแตละประเภทตอประชากร

ประเภทบุคลากร จํานวน อัตราตอประชากร
แพทย 5 ๑ : 2,516
ทันตแพทย - ๑ :12,578
พยาบาลวิชาชีพ 6 ๑ : 2,096
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 ๑ :12,578
เภสัชกร 2 ๑ : 6,289
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 1 ๑ :12,578
นักอาชีวบําบัด 1 ๑ :12,578
ผูชวยพยาบาล 3 ๑ :4,193
ผูชวยเหลือคนไข 4 ๑ : ๓,145
แพทยแผนไทย 4 ๑ : ๓,145
พนักงานนวดแผนไทย 12 ๑ : 1,048

สวนท่ี 2ขอมูลสุขภาพของประชากรในพื้นท่ี
ขอมูลสถานะสุขภาพของประชากรในเขตเทศบาลเมืองลําพูนปงบประมาณ 2558ประกอบดวย

สถานะสุขภาพ รอยละ
อัตราการเกิด 4.54
อัตราการตาย 6.66
อัตราการเพ่ิมของประชากร -2.12
อัตรามารดาและทารกตาย 0

อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (Life Expectancy at birth)
เพศชาย = 71.6 ป
เพศหญิง =78.4 ป

จะเห็นไดวาอัตราเพ่ิมของประชากรมีจํานวนประชากรลดลง  เนื่องจากอัตราเกิดนอยกวาอัตราตาย และมีการ
ยายเขา – ออกของประชากร
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1. สาเหตุปวยและตาย 10 อันดับ ยอนหลัง 3 ป

สาเหตุการตาย ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕6
ลําดับ โรค จํานวน(คน)

๑ Senility 18
๒ Acute myocardial infarction 6
๓ Acute Respiratory failure 4
๔ Respiratory failure not elsewhere classified 4
๕ Cerebral infarction, unspecified 3
๖ Chronic renal failure 3
๗ Emphysema 3
๘ Heart failure 3
๙ Other and unspecified infectious diseases 3

๑๐ Liver cell carcinoma 2

สาเหตุการตาย ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕6 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕7
ลําดับ โรค จํานวน(คน)

๑ Senility 21
๒ Septicemia, unspecified 10
๓ Pneumonia, unspecified 5
๔ Acute myocardial infarction 4
๕ Acute Respiratory failure 3
๖ Cardiac arrest, unspecified 3
๗ Chronic renal failure 3
๘ Subarachnoid haemorrhage, unspecified 2
๙ Malignant neoplasm without specication of site 2

๑๐ Fracture of unspecified body region 2
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สาเหตุการตาย ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕8

2. โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ยอนหลัง 3 ปสามารถเรียงลําดับไดดังนี้

ลําดับ ปงบประมาณ2556 ปงบประมาณ2557 ปงบประมาณ2558
1 โรคไขเลือดออก โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออก
2 โรคอุจจาระรวง โรคหวัด โรคอุจจาระรวง
3 โรคตาแดง โรคตาแดง โรคหวัด

3. ปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 5 อันดับยอนหลัง 3ป

ลําดับ ปงบประมาณ2556 ปงบประมาณ2557 ปงบประมาณ2558
1 โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง
2 โรคเบาหวาน โรคเบาหวาน โรคกระดูกและขอ
3 โรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน
4 ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง
5 โรคกระดูกและขอ โรคกระดูกและขอ โรคระบบทางเดินหายใจ

ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี
1. คานิยมและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเอง  เปนตน
2. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
3. ปญหาดานภัยพิบัติท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาเชน อุทกภัย วาตภัย
4. ใหความสําคัญในการหาเลี้ยงชีพมากกวาการสรางเสริมสุขภาพ

ลําดับ โรค จํานวน(คน)
๑ Senility 9
๒ Septicemia, unspecified 9
๓ Heart failure 7
๔ Senile degeneration of brain 7
๕ Circumscribed brain atrophy 7
๖ Acute myocardial infarction 6
๗ Intracerebral hemorrhaged 3
๘ Cardica arrest 3
๙ Other specified carcinomas of liver 3

๑๐ Acute Renal failure 2
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ขอมูลการใหบริการสุขภาพ ประกอบดวย
1. การจัดบริการมีครบท้ัง 4 ดาน ดังนี้

1.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ
1.2 ดานการควบคุมปองกันโรค
1.3 ดานการฟนฟูสมรรถภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ
1.4ดานการรักษาพยาบาลอยางมีมาตรฐาน โดยแพทยเฉพาะทาง  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ

และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ รวมท้ังการรักษาดานแพทยแผนไทยประยุกต  การรักษาดวยยาสมุนไพร การจัด
ใหบริการในคลินิกไดแก

- คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
- คลินิกโรคเบาหวาน
- คลินิกเด็กดี บริการฉีดวัคซีนตามชวงอายุ
- คลินิกโรคกระดูกและขอ
- คลินิกทันตกรรม
- คลินิกแพทยแผนไทยประยุกตบริการนวด ประคบ/อบสมุนไพร การเขากระโจม
- มีบริการรถรับ-สงผูปวย ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท้ัง ๑๗ ชุมชน ทุกวันจันทรถึงศุกร และมี

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเครือขายระบบการแพทยฉุกเฉินสําหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูนตลอด
๒๔ ชั่วโมง

- เปดใหบริการดานการรักษาพยาบาลโดยแพทยแผนปจจุบัน คลินิกทันตกรรม และคลินิกแพทย
แผนไทย ตั้งแต วันจันทร – ศุกร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และวันเสาร เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. หยุดวัน
อาทิตย และวันนักขัตฤกษ

2. ใหบริการในกลุมประชาชนทุกสิทธิ ไดแก ขาราชการ ประกันสังคม โดยผูท่ีใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน สามารถเขารับการรักษาโดยไมมีคาใชจายโดยเฉพาะ
กลุมผูปวยโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคกระดูกและขอ, โรคในชองปากและฟน แยกตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลดังนี้

สิทธิบัตรทอง จํานวน 2,663 คน
สิทธิประกันสังคม จํานวน 316 คน

สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 2,253 คน
อ่ืนๆ จํานวน 1,114คน
รวม จํานวน 6,346 คน

3. จํานวนประชากรท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลเมืองลําพูนแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล
สิทธิบัตรทอง จํานวน 6,326 คน

สิทธิประกันสังคม จํานวน 2,776 คน
สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3,362 คน

อ่ืนๆ จํานวน 114 คน
รวม จํานวน ๑2,578 คน
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4. จํานวนครั้งของผูรับบริการท้ังหมด ณ ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูนแยกตามกลุมปวย
(ขอมูลในชวงเวลา 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)

โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 5,910ครั้ง
โรคกระดูกและขอ จํานวน2,023ครั้ง

โรคเบาหวาน จํานวน1,780ครั้ง
ภาวะไขมันในเลือดสูง จํานวน1,224ครั้ง

โรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน1,117ครั้ง

โอกาสการพัฒนา(จุดออน/อุปสรรค)ของเครือขายบริการปฐมภูมิ
การวิเคราะหปจจัยภายในองคกร (SWOT  Analysis)

Strengths คือ จุดแข็ง
1. มีบุคคลากรหลากหลายวิชาชีพ มีความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน แพทย พยาบาล

เภสัชกร แพทยแผนไทย
2. พนักงานสวนใหญ เรียนรูงานไดเร็ว
3. มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาพัฒนาการทํางาน  เชน จอแสดงผลแสดงคิวผูมารับบริการ

โปรแกรมHOSXP
4. มีการใหบริการแบบผสมผสานท้ังแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย
5. มีความสามัคคี  ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีเปนอยางดี สามารถทํางานเปนทีมได

Weaknesses คือ จุดออน
1. บุคคลากรขาดความชํานาญในการใชโปรแกรมระบบ HOSXP มีความยุงยากซับซอน ทําใหเกิด

ความลาชาในการใหบริการ
2. การเขาออก โยกยายพนักงานจางเหมา บอยเกินไป
3. ไมมีไฟสํารองในกรณีท่ีไฟดับ

Opportunities คือ โอกาส
1. ผูบริหารใหความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ
2. ไดรับความรวมมือจากเครือขายในการทํางาน ไดแก ชุมชน และองคกรภายนอก
3. เครือขายสนับสนุนในการใหควมารูทางดานวิชาการแกบุคลากร

Threats คือ อุปสรรค
1. สถานท่ีใหบริการคือหองนวด ไมเอ้ือตอผูรับบริการบางกลุมท่ีมีปญหาเรื่องกระดูกและขอ
2. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ขาดความรับผิดชอบตอสุขภาพตนเองทําใหการ

ดําเนินงานยุงยากมากข้ึน
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การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทางสาธารณสุข

ปญหา

ขนาด ความ
รุนแรง

ความยาก
งาย

ความ
รวมมือ

การ
ตอบสนอง
ตอนโยบาย

การ
ตัดสินใจ

ของ
ผูบริหาร

คะแนน
รวม ลําดับ

(ประชากรท่ี
ไดรับ

ผลกระทบจาก
ปญหา)

(ปญหาท่ี
เกิดข้ึนเปน
ปญหาท่ีมี

ความรุนแรง/
เรงดวนหาก
ปลอยท้ิงไว

อาจเกิดความ
พิการ/

เสียชีวิต)

(การแกปญหา
ดังกลาวทําได
หรือไม)ในดาน
วิชาการ (องค
ความรู),บริหาร

(บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณวิธกีาร),

ระยะเวลา,
กฎหมาย
,ศีลธรรม

(ชุมชนและ
เครือขายให
ความสนใจ/
รวมมือในการ
แกไขปญหา

หรือไม)

(ปญหาเปนไป
ตามนโยบาย

ภาครัฐ/
องคกรหรือไม)

(ผูบริหารมี
สวนรวมใน

การคิด
ตัดสินใจ
เก่ียวกับ
ปญหา
หรือไม)

1. NCD 3.5 4.2 2.4 2.7 4.7 4.5 22 2

2. ผูสูงอายุ 3.6 3.6 3.2 3.8 4.5 4.7 23.4 1

3. CKD 2.1 3.7 1.8 2.6 3.8 3.5 17.5 4
4. พัฒนาการเด็ก 1.5 2.5 3.1 2.7 3.7 3.5 17 5

5. อุบัติเหตุ 2.5 3.5 2.4 2.6 3.7 3.5 18.2 3

6. อาชีวอนามัย 2.4 2.4 2.4 2.4 3.3 3.1 16 6

สรุปการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทางสาธารณสุข ประจําป 2559
ลําดับท่ี 1 ผูสูงอายุ
ลําดับท่ี 2 NCD
ลําดับท่ี 3 อุบัติเหตุ
ลําดับท่ี 4 CKD
ลําดับท่ี 5 พัฒนาการเด็ก
ลําดับท่ี 6 อาชีวอนามัย
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ประเด็นสุขภาพ ODOP (One district  one  project)
เรื่องการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

บริบทพื้นท่ี ชุมชน องคกร ปญหาสุขภาพ
“คลินิกชุมชนอบอุน” เปนหนวยบริการปฐมภูมิท่ีมีระบบบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมและสมบูรณ

ดวยบริการทางดานสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน  โดยไดมีการดําเนินการตามแนวคิดของโครงการสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงเทาเทียมและเปนธรรม ในชุมชนและ
สังคมโดยรวมผูสูงอายุและพิการเปนกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีคลินิกชุมชนอบอุน ใหความสนใจและดําเนินงาน

จากสังคมปจจุบันท่ีประชากรมีอายุยืนยาวข้ึนสงผลใหแนวโนมจํานวนผูสูงอายุมีเพ่ิมมากข้ึนทุกปจาก
การสํารวจสํามะโนประชากรและการคาดประมาณการแนวโนมของประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปพ.ศ.
2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553และพ.ศ.2563 พบวาการเพ่ิมจํานวนของประชากรสูงอายุ60 ปข้ึนไป
จํานวน 6,693,000, 7,038,000, 7,522,800 และ 11,888,000 คน (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2543
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553) ผูสูงอายุ และผูสูงอายุพิการเหลานี้
สวนใหญอยูบานโดยท่ีไมมีคนดูแลเนื่องจากลูกหลานตองเขาไปทํางาน ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนเอง ผูสูงอายุ
และผูสูงอายุพิการในเขตเทศบาลเมืองลําพูนก็มีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสถิติจํานวนผูสูงอายุในเขตเทศบาล ใน
ปงบประมาณ 2555, 2556,2557,2558จํานวน 2,256,2,253 ,2520,2,412 คนซึ่งปญหาสุขภาพ
ของผูสูงอายุและผูสูงอายุพิการในเมืองลําพูนท่ีพบมากมีท้ังปญหาสุขภาพทางกายและปญหาสุขภาพทางจิต
ปญหาสุขภาพทางกายสวนใหญเปนปญหาโรคเรื้อรังไดแกโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานผูสูงอายุเขา
รับการรักษาโรคเรื้อรังอยางตอเนื่องแตไมสามารถควบคุมอาการของโรคไดดีสวนปญหาสุขภาพทางจิตท่ียังเปน
ปญหาสําคัญไดแกโรคซึมเศราเนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญอยูบานเพียงลําพังขาดผูแลทําใหรูสึกเหงาและวาเหว
ดวยเหตุนี้ จึงเปนจุดเริ่มตนของการวางระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและพิการในเขตเทศบาลเมืองลําพูน
โดยมุงหมายใหเปนระบบการดูแลผูสูงอายุและผูสูงอายุพิการแบบองครวมท้ังดานรางกายจิตใจและสังคม
ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพการปองกันการเจ็บปวยการดูแลรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยคาดหวัง
ใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังยังสามารถสรางประโยชนแกบุคคลรอบขางและสังคมไดโดยใชแนวคิด
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation, CBR) เนนท่ีการประสาน
ความรวมมือและการชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางคนในชุมชน นับตั้งแตครอบครัว เพ่ือนบาน เครือญาติ และ
สถาบันตางๆในชุมชนในการชวยเหลือพัฒนาและฟนฟูฯผูสูงอายุพิการทุกดาน และสอดคลองกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของตนเองจนสามารถเขามามีสวนรวมกิจกรรมในสังคมอยางเทาเทียมกับ
สมาชิกอ่ืนๆของสังคม

จํานวนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท่ีไดรับการประเมินมีจํานวน 2,010 คน (ท่ีอยูจริงใน
พ้ืนท่ี) คิดเปนรอยละ 79.8 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูน จากการประเมินพบวามี
ผูสูงอายุท่ีพ่ึงตนเองได ชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชนและสังคมไดจากจํานวนประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูนท่ีอยูจริงในพ้ืนท่ี มี (กลุมติดสังคม) (กลุม 1)จํานวน 1,959 คน คิดเปนรอยละ 97.46 ผูสูงอายุท่ีดูแล
ตนเองไดบาง ชวยเหลือตนเองไดบาง(กลุมติดบาน) (กลุม 2) จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 1.44
และผูสูงอายุกลุมท่ีพ่ึงตนเองไมได ชวยเหลือตนเองไมได พิการ หรือทุพพลภาพ(กลุมติดเตียง) จํานวน 22 คน
คิดเปนรอยละ 1.09 อันดับโรค 5 อันดับแรก ท่ีผูสูงอายุมารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลเมือง
ลําพูน ปงบประมาณ 2558 ไดแก โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานภาวะไขมันในเลือดสูงขอเขาเสื่อม และ
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ไขหวัด ตามลําดับ ระบบการดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลําพูนมุงเนนการทํางานใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ

1. UnityTeam องคประกอบของทีมงานสุขภาพ coreteam ทําหนาท่ีหลักในการกระตุนประสาน
และผลักดันงาน  การจัดบริการสุขภาพแกชุมชนโดยรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอ่ืนๆ

เทศบาลเมืองลําพูนใหบริการครอบคลุมท้ังดานการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพควบคุมปองกันโรค
ฟนฟูสมรรถภาพมีการเตรียมความพรอมท้ังดานบุคลากร ดานสถานท่ี ดานวัสดุอุปกรณ ดานงบประมาณ ดาน
บริหารจัดการรวมถึงการสรางและแสวงหาเครือขายความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ เครือขายความรวมมือมีท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และชุมชน ประกอบไปดวยสวน
ราชการปราชญชาวบานบาน วัด โรงเรียน ภาคประชาสังคม กลุม ชมรมตางๆ โดย เครือขายทุกภาคสวน
พรอมและยินดีท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยมีเปาหมายรวมกันคือผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลสุขภาพกายจิต สังคม ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนไดอยางเปนปกติสุขตาม
ความเหมาะสมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุมีการผลักดันการดําเนินกิจกรรมตางๆโดยใหการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตําบล บุคลากรดานสาธารณสุข วัสดุอุปกรณ สถานท่ีดําเนินกิจกรรม จัด
งบประมาณพัฒนาดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุในเทศบัญญัติ ดําเนินการรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
เอกชน ภาคประชาสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามความเหมาะสม โดยบทบาทของเครือขาย
การดูแลผูสูงอายุมีดังนี้

ระดับจังหวัดตํารวจเปนผูอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตางๆสนับสนุนวิทยากรในการให
ความรูอบจ.ลําพูนสนับสนุนงบประมาณรวมกับ สปสช.ใน รูปแบบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพผูพิการจังหวัด
ลําพูนสนับสนุนรถกูชีพ จํานวน 1 คันสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูนสนับสนุนดานวิชาการรวบรวมขอมูล
เพ่ือสะทอนปญหา แตละพ้ืนท่ีและรวมกันดําเนินการแกไขพมจ.ลําพูนสนับสนุนงบประมาณดานสวัสดิการแก
ผูสูงอายุหนวยชวยเหลือรับสงตอกรณีผูสูงอายุไร ท่ีพึงพิง

ระดับอําเภอDistric Health System (DHS)โรงพยาบาลลําพูนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองลําพูนเปนแมขายในการดําเนินงานในรูปแบบ DHS ให รพ.สต.ทุกแหงรวมถึงเทศบาลเมืองลําพูน
สนับสนุนดานวิชาการ จัดเวทีใหมีการนําปญหามารวมกันวิเคราะห สังเคราะห แกไขปญหารวมกันเปนระดับ
อําเภอจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดทีมเยี่ยมสํารวจระหวาง รพสต.จัดการประชุมท่ี คปสอ. เปนประจําทุกเดือน
รพ.สต.ในอําเภอเมืองลําพูนอปท.ในเขตอําเภอเมืองลําพูนเขารวมการดําเนินงานในรูปแบบ DHSแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแกไขปญหารวมกันในระดับอําเภอ

ระดับตําบล  ชุมชน  ภาคประชาสังคม

ทีมเย่ียมบานประกอบดวย แพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและนักอาชีวบําบัด ออกเยี่ยม
ผูปวยผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและผูปวยท่ีไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลลําพูน และ
จากการคนพบเองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสํารวจสงตอ มีการวางแผนการเยี่ยมบานโดยแบงตามเกณฑ
ประเภทของผูปวยและตามระดับของปญหาทางดานสุขภาพ ตลอดจนความตองการในการดูแลและ
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองของผูปวย นําทีมโดยแพทยจะออกเยี่ยมสัปดาหละ 2 ครั้ง ในทุกวัน
อังคารและทุกวันศุกร สวนทีมอ่ืนๆ เจาหนาท่ีประจําชุมชนออกเยี่ยมตามแผนงานท่ีไดกําหนด โดยเนนการ
จัดการแบบองครวม การใหบริการดูแลดานจิตวิทยาและสังคมการใชเครื่องมือทางเวชศาสตรครอบครัว
INHOMEMESS ตามแนวทางการเยี่ยมบาน และมีเกณฑการเยี่ยมบานผูพิการตามแนวทาง Home Ward
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ทีม FCT (Family Care Team) : ทีมหมอครอบครัวสรางทีม FCTแตงตั้งทีมหมอครอบครัว
ระดับตําบล และระดับชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใตกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ
(District Health System: DHS) มีคณะกรรมการประกอบไปดวย คณะกรรมการอํานวยการ  ไดแก คณะ
ผูบริหาร ผูอํานวยการกองตางๆคณะกรรมการบริหารทีมหมอครอบครัวระดับตําบล ไดแก ทีมสหวิชาชีพ และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของคณะกรรมการดําเนินงานทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน  ไดแก ทีมสหวิชาชีพ และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมถึงประธานคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แตละชุมชน 17 ชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมืองลําพูน มีการชี้แจงนโยบาย และบทบาทหนาท่ีการเปนหมอครอบครัว แกคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ในเวทีตางๆ เพ่ือการบูรณาการการทํางานอยางตอเนื่อง  มีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย
และผานเวทีประชาคมรายชุมชนใหประชาชนไดรับทราบดูแลชวยเหลือผูปวยและครอบครัวในการดูแลตนเอง
หรือการใหการบริการดานสุขภาพ  ทําหนาท่ีประดุจญาติของผูปวยและครอบครัว ชวยประสานงานกับ
เจาหนาท่ีทางดานการแพทยและสาธารณสุข ผูบริหารเทศบาลมีสวนรวมใน FCT ระดับชุมชน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุท้ัง 3 กลุม เชน การสนับสนุนการสรางเครือขายการดูแล
ผูสูงอายุและผูพิการในชุมชน  การสนับสนุนการปรับบานท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ การ
สนับสนุนเงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการในรายท่ีตองการความชวยเหลือ เปนตน

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน ซึ่งไดกอตั้งและจดทะเบียนกับสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศ
ไทยจังหวัดลําพูนตั้งแตปงบประมาณ 2549มีการดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการชมรมอัน
ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารชมรม ตัวแทนจากสมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ัง 17 ชุมชนมีการจัดทําขอบังคับ
ของชมรม และจัดการประชุมเพ่ือหารือการดําเนินงานของชมรมเปนประจําอยางนอยปละ 3 ครั้ง มีการระดม
ทุนกันเองภายในชมรม เพ่ือนํามาใชดําเนินการในกิจกรรมตางๆของชมรม มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และสวัสดิการรวมกลุมสมาชิกประจําทุกเดือนโดยขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลําพูนในสวนของ
งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตําบลและสถานท่ีในการจัดกิจกรรม มีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาล
เมืองลําพูนรวมกิจกรรมในการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน และยังมีการจัดกิจกรรมเขากลุมชมรมยอยไดแก
กลุมชมรมลีลาศและกลุมชมรมรองเพลงคาราโอเกะดําเนินการทุกวันอังคาร   ซึ่งคณะกรรมการของชมรมเปน
ผูประสานงานและดําเนินกิจกรรมภายในกลุมตามความสนใจดวยตนเอง ขอสนับสนุนบุคลากรจากเทศบาล
เมืองลําพูนในการเปนพ่ีเลี้ยงในการใหคําปรึกษา นอกจากนี้ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนยังสนับสนุนให
สมาชิกเขารวมกิจกรรมกับองคกรภายนอก อาทิเชน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในวันผูสูงอายุแหงชาติ
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําพูนในกิจกรรมการแขงขันกีฬาผูสูงอายุจังหวัดลําพูนและกีฬา
ผูสูงอายุแหงประเทศไทย

ชมรมเพื่อนชวยเพื่อนผูพิการ ในปลายปงบประมาณ 2553 ไดจัดทําโครงการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพ่ือจัดการสุขภาพและสวัสดิการคนพิการ ข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูพิการแตละประเภทไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการคนหาปญหา ท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และเศรษฐกิจของ
ผูพิการ อันนําไปสูแนวทางการจัดทําแผน เพ่ือจัดการสุขภาพและสวัสดิการแกผูพิการในเขตเทศบาลเมือง ผล
ของการดําเนินโครงการไดกอใหเกิด “ชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน” มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน อันประกอบไปดวย ตัวแทนผูพิการท้ัง 17
ชุมชน และมีหนาท่ีบริหารและดําเนินกิจกรรมตางๆของชมรม

ชมรมอาสาสมัครดูแลผูพิการ หลังการกอตั้งชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการแลว ทีมสหวิชาชีพจึง
ไดประชุมปรึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข ท้ัง 17 ชุมชน ชุมชนละ 3 คน โดยเปนผูท่ีมีจิตอาสา ซึ่งอาสาสมัคร
บางคนเปนผูดูแลผูพิการ หรือเปนผูพิการ จึงทําใหมีความเขาใจ เขาถึงใจของผูพิการเปนอยางดี ซึ่งปจจุบันมี
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อาสาสมัครดูแลผูพิการจํานวน 51 คน โดยของบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ แหงชาติ เพ่ือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแลคนพิการ  ประจําป 2553 ซึ่งผลลัพธจากการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแลคนพิการ ประจําป 2553 ไดกอเกิด “ชมรมอาสาสมัคร
ดูแลผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน” ข้ึน มีคณะกรรมการชมรมจํานวน 51 ราย ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
ไดแก การเยี่ยมบานผูพิการพรอมเขียนรายงานการเยี่ยมตอเจาหนาท่ีบูรณาการกิจกรรมตางๆรวมกับชมรม
เพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการฯ ดูแลใหความชวยเหลือและคําแนะนําเบื้องตนแกผูพิการ และญาติผูดูแล และให
คําแนะนําดานสวัสดิการตางๆของผูพิการ

แกนนําสุขภาพจิต จากการดูแลเยี่ยมบานผูพิการทางจิตใจ พฤติกรรม รวมถึงการติดตามเยี่ยม
ผูปวยเรื้อรังในชุมชน อีกท้ังผูดูแลมีความเครียด ในการดูแลผูปวย จึงมีการจัดตั้งกลุม “แกนนําสุขภาพจิตใน
เขตเทศบาล” ดําเนินการรวมกลุมมาตั้งแต ปงบประมาณ 2555 ข้ึน มีกิจกรรมการอบรมใหความรูในการ
ดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน เพ่ือใหแกนนําสุขภาพจิตในชุมชน ไดรับการอบรมใหความรู ในเรื่องสุขภาพจิต และ
เยี่ยมติดตามผูมีปญหาสุขภาพจิตท่ียินยอมเปดเผยขอมูลและยินยอมใหเยี่ยมบาน ท้ังนี้เพ่ือใหชุมชนรวมมี
บทบาทในการดูแลสุขภาพจิตของชุมชน มีความความตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพจิต และ
ปญหาสุขภาพจิตในชุมชน ไดรับการดูแลและแกปญหาไดทันทวงที  มีกิจกรรมประชุมนําเสนอแนวทาง พัฒนา
ระบบการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน  จํานวน 2 ครั้ง/ป พูดคุยซักถาม ในประเด็นปญหาดานสุขภาพจิตในเขต
เทศบาลเมืองลําพูน ชี้แจงบทบาทของแกนนําสุขภาพจิต ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล วาดวยกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System: DHS) โดยมีกลยุทธหลักในการ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จ คือการจัดทีมหมอครอบครัว ท่ีจะชวยเขาไปดูแลสุขภาพประชาชนทุก
ครอบครัว เพ่ือเปนของขวัญท่ีจะมอบใหกับประชน พรอมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของทีมหมอครอบครัว
ในเขตเทศบาลเมือง ท่ีจะไดบูรณาการงานสุขภาพจิตในชุมชน การติดตามเยี่ยมผูมีปญหาสุขภาพจิต และผูปวย
จิตเวชในชุมชน ใหแกนนําสุขภาพจิตในชุมชน รวมมีบทบาทในการดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชนและผู
ปญหาสุขภาพจิตในชุมชนไดรับการดูแลและแกปญหาไดทันทวงที

นอกจากนี้ไดมีการนําขอมูลยอนกลับของผูสูงอายุ ผูใหบริการ ภาคีเครือขาย ท่ีไดจากการประเมินการ
ดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกัน จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
การเยี่ยมบาน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหไดผลงานท่ีดีข้ึน และนํามาจัดเขาเปนแผนชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ

2. Custumer focus ประชากรกลุมเปาหมายในพื้นท่ี และประเด็นสุขภาพท่ีขับเคลื่อนรวมกันในการ
จัดบริการสุขภาพผูสูงอายุ

การจัดกิจกรรมในการดูแลผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนมุงเนนการทํางานใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ แบงระยะของการดูแลเพ่ือ
จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม โดยแยกเปนระยะกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ และระยะเขาสูวัยผูสูงอายุโดยใชเกณฑการ
ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living : ADL) เพ่ือแยกประเภทการจัด
กิจกรรมในการดูแล

การดูแลในระยะกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ
มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เพ่ือเปนการคนหาสถานะสุขภาพ กอนเขาสูวัย

ผูสูงอายุ เม่ือทําการคัดกรองโรคแลวจึงจําแนก กลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยงตอ
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การเกิดโรค และกลุมปวย และดําเนินกิจกรรมตางๆสําหรับกลุมเปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
ไดนําหลัก 3อ. (อาหาร อารมณ การออกกําลังกาย) และ 2ส. (งดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา) มาเปนแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตอง โดยจัดเวทีใหแตละกลุมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูตางๆ
เก่ียวกับหลัก 3อ. 2ส. และสมุนไพรทองถ่ินมาใชในการดูแลสุขภาพ มีการติดตามสุขภาพ โดยจัดทําโครงการคู
บัดดี้ดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสรางสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในเขต
เทศบาลเมืองลําพูน กิจกรรมโครงการ ไดแก การใหความรูรายกลุมท้ัง 17 ชุมชน การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันนอกจากนี้สําหรับปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทาง
คลินิกชุมชนอบอุนไดนําสมุนไพรพ้ืนบานมาชวยในการรักษาโรครวมกับการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน
โดยนําสมอไทย สมอเทศ สมอพิเภกและมะขามปอม ซึ่งนําไปอบแหงและนํามาตม รับประทานแตน้ํายาตม ซึ่ง
สมุนไพรท้ัง 4 ชนิด มีสรรพคุณเปนยาระบายและขับปสสาวะ จึงชวยลดระดับความดันโลหิตได สําหรับผูปวย
โรคเบาหวานไดใหผูปวยรับประทานผักเชียงดาการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันโรคเนนการเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ สงเสริมใหกลุมเปาหมายกอนเขาสูวัยผูสูงอายุพิการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ
ปองกันโรค ท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอ ไดแก ไขเลือดออก ไขหวัดใหญ เอดส อุบัติเหตุบนทองถนน โรค
ซึมเศรา ตัวอยางโครงการ ไดแกท่ีไดดําเนินการไดแก โครงการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวาน-ความดัน
โลหิตสูง ,โครงการใชสมุนไพรทองถ่ิน บานสูงวัยครัวเรือนสมุนไพร ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูชมรมผูปวย
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน,โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก,โครงการรณรงคควบคุม
ปองกันโรคไขหวัดใหญ,โครงการใสใจสุขภาพจิต ไมคิดฆาตัวตาย,โครงการเวชภัณฑยาของเทศบาลเมืองลําพูน
,โครงการใชสมุนไพรพิชิตเบาหวาน,โครงการใชสมุนไพรพิชิตความดันโลหิตสูงเปนตน

การดูแลในระยะเขาสูวัยผูสูงอายุ
มีการประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living : ADL)ใน

ผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน ท้ัง 17 ชุมชน แบงกลุมผูสูงอายุไดดังนี้  กลุมท่ี 1 กลุมติดสังคม กลุมท่ี 2 กลุม
ติดบาน กลุมท่ี 3 กลุมติดเตียง มีกิจกรรมเพ่ือการดูแลผูสูงอายุในแตละกลุม ท้ังการสงเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ

กลุมท่ี 1 ติดสังคม
ดําเนินจัดตั้งชมรมผูสูงอายุท่ีจดทะเบียนเปนสมาชิกของสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ

สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุดําเนินการสงเสริมสุขภาพเปนประจําทุกเดือนแกสมาชิก โดยกิจกรรมประกอบดวย
ฟงธรรมบรรยายจากพระสงฆ กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องตน การใหความรูเรื่องสุขภาพ การใหความรูเรื่อง
อ่ืนๆท่ีผูสูงอายุควรรู กิจกรรมนันทนาการตามเทศกาลตางๆ มีการตรวจคัดกรองมวลกระดูกสําหรับผูสูงอายุ
และยังมีการจัดกิจกรรมเขากลุมฝกออกกําลังกายดวยการลีลาศทุกวันอังคาร และกิจกรรมรองเพลงคาราโอ
เกะทุกวันอังคาร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตางๆในชุมชนท้ัง 17 ชุมชน โดย
การสนับสนุนงบประมาณ วิทยากร เอกสารความรูในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
และในทุกปมีการดําเนินการจัดเวทีนําเสนอแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุแต
ละชมรมในเขตเทศบาลเมืองลําพูน มีการประเมินชมรมผูสูงอายุในเขตตามแบบประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
18 ชมรม พบมีชมรมผูสูงอายุจํานวน 10 ชมรมท่ีผานเกณฑประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพคิดเปนรอยละ
55.6 ของชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท้ังหมด
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มีแผนงานในการดูแลผูสูงอายุโดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนย Day care สําหรับผูสูงอายุโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเฝาระวังสุขภาพและสงเสรมิสุขภาพของผูสูงอายุ สนับสนุนการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุและ
ใหผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมได ไดรับการดูแล โดยกิจกรรมมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ดังนี้ ผูสูงอายุ
ท่ีชวยเหลือตัวเองไมได จัดกิจกรรมเชนการเยี่ยมบานและการฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือ
ตัวเองไดและชวยเหลือผูอ่ืนได จัดกิจกรรมอาทิเชนการสงเสริมการออกกําลังกาย การถายทอดภูมิปญญาของ
ผูสูงอายุ การอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพการดูแลตนเอง เปนตน จัดบริการรถรับ-สงฟรี ในการเขารวม
กิจกรรมประจําวัน

จัดกิจกรรมตามกลุมท่ีผูสูงอายุมีความสามารถ อาทิเชนกลุมลีลาศ กลุมออกกําลังกาย กลุมฟอนรํา
กลุมรองเพลง กิจกรรมตามความสนใจของผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุไดแสดงศักยภาพ โดยการถายทอดภูมิ
ความรูประสบการณท่ีสั่งสมแกบุคคลอ่ืนเพ่ือสืบสานภูมิปญญาใหคงคุณคาไวการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุพิการ ตระหนักถึงความตองการการสงเสริมสุขภาพเชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป เชน การไดรับอาหารท่ี
ดีมีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม มีสุขภาพจิตท่ีดี สิ่งแวดลอมเหมาะสมเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ รวมถึง
สามารถเลือกสิ่งท่ีดีตอสุขภาพไดดวยตนเอง และดูแลไมใหเกิดภาวะแทรกซอนในระยะยาว สงเสริมและ
สนับสนุนชมรมผูสูงอายุรวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอกอาทิ วันผูสูงอายุแหงชาติท่ีอบจ.ลําพูนกิจกรรมการ
เขาแขงขันกีฬาผูสูงอายุจังหวัดลําพูน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลําพูนกิจกรรมการเขารวมแขงขันกีฬาผูสูงอายุ
แหงประเทศไทย การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ 17 ชุมชนดําเนินการโดยคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ 17
ชุมชน โดยเชิญวิทยากรดานสาธารณสุขจากเทศบาลเมืองลําพูนใหความรู รวมท้ังวิทยากรคลังปญญาภายใน
ชุมชนหรือตางชุมชนการนําเสนอแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนภายใต
โครงการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผูสูงอายใุนเขตเทศบาลเมืองลําพูนเพ่ือเปนการสรางเวทีในการแลกเปลี่ยน
การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุท้ัง 17 ชุมชนจัดกิจกรรมการสงเสริมทางทันตสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท้ัง
ใหบริการตรวจคัดกรอง รักษาและใหความรูคําแนะนําท้ังรายบุคคลและรายกลุมเปนตน

กลุมท่ี 2 ติดบาน
เพ่ิมกิจกรรมดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอในกลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองลําพูน

เชน โรคไขหวัดใหญหรือโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคไขเลือดออก โรควัณโรค โรคเอดส
ฯลฯ การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุดวยโรคตางๆ เหลานี้ดําเนินการโดยมีภาคีเครือขายทางดานสาธารณสุขเปน
ตัวขับเคลื่อนมีโครงการอสม.เทศบาลเมืองลําพูน รวมมือรวมใจรณรงคควบคุมปองกันโรคไขหวัดใหญ
ดําเนินงานภายใตการขับเคลื่อนของเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน 17 ชุมชนและทีมบุ
คลาการทางการแพทยประจําศูนยบริการฯ เทศบาลเมืองลําพูน โดยมีการรณรงคใหประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะผูสูงอายุและผูปวยดวยโรคเรื้อรังตางๆ ซึ่งมีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซอนไดงาย มีกิจกรรม
ประชาสัมพันธเสียงตามสายและใหความรูในเรื่องของการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดตอตางๆ  มี
กิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในโครงการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูพิการและโครงการฟนฟูสภาพผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะเขาเสื่อมมีโครงการเยี่ยมบานประชาชนและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ/ผูสูงอายุท่ีปวยเรื้อรัง โครงการ
อาสาสมัครรวมใจเยี่ยมผูปวยสูงวัยใสใจผูพิการ โครงการใสใจสุขภาพจิตไมคิดฆาตัวตาย การติดตามเยี่ยมบาน
โดยทีมหมอครอบครัว FCT และภาคีเครือขายอาสาสมัครดูแลผูพิการ แกนนําสุขภาพจิตในชุมชน เพ่ือให
กลุมเปาหมาย ไดรับความรูและตระหนักในการดูแลสุขภาพ ปองกันโรค การปฎิบัติตัวท่ีถูกตอง เหมาะสม ตาม
ชวงอายุ และตามพยาธิสภาพของโรค
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กลุมท่ี 3 ติดเตียง
มีการดูแลจัดกิจกรรมดานสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดเตียง โดยการฟนฟูสมรรถภาพในสถานบริการ

และการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน ใหบริการการดูแลสุขภาพท่ีบาน(Home Health Care: HHC) เปนการ
จัดบริการดูแลสําหรับผูปวยท่ีไดรับการสงกลับไปดูแลตอท่ีบาน โดยการทํางานรวมกันของผูดูแลผูปวย
(Caregiver) และทีมหมอครอบครัว (FCT) โดยมีศูนย CoCเปนศูนยประสานเชื่อมตอ ขอมูล การดูแลกลุม
ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรังและมีความพิการท่ีมีปญหาการเจ็บปวยท่ียุงยากซับซอนท่ีบาน มีการวางแผน ติดตาม
และประเมินผลการดูแล ตามแนวทาง Home Ward สําหรับผูสูงอายุท่ีปวยเรื้อรังท่ีมีการดําเนินโรคท่ีไม
สามารถรักษาไดและเขาสูระยะสุดทาย ไดแกผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะสุดทาย ผูปวยไตวาย ผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย จะใหบริการดูแลรักษาตามอาการของโรคเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาณ ความไม
สุขสบายตางๆ เปนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) จนกระท่ังระยะสุดทายของชีวิตเพ่ือให
จากไปอยางสงบ (Good death)

ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยนักอาชีวบําบัด ใหบริการตรวจประเมิน และฟนฟูสมรรถภาพทาง
กิจกรรมบําบัด (อาชีวบําบัด) แกผูพิการและผูปวยระยะฟนฟูสภาพ ในวันจันทร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30
ถึง 16.00 น.ของแตละสัปดาห ใชเวลาในการฟนฟูสมรรถภาพผูรับบริการแตละรายประมาณ 45 - 60 นาที/
ราย ผูรับบริการสวนใหญอยูในกลุม ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) ผูปวยกลามเนื้อขาออนแรง
เดินไมได บกพรองในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูปวยพารคินสัน จัดใหมีบริการรถรับสงผูพิการท่ีมารับบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพ ในศูนยบริการผูสูงอายุ ท้ังใน กรณีท่ัวไปและกรณีฉุกเฉิน ท่ีมีการกําหนดใหมีการแจงเรียก
หนวยเคลื่อนท่ีสําหรับรักษาพยาบาล ไดตลอด 24 ชั่วโมง จากหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนด 1669หรือจาก
การประสานงานจาก หนวยงานอาสาสมัครสาธารณสุขในกรณีท่ัวไป มีรถบริการรับสงผูพิการท้ัง 17 ชุมชน
ท่ีมารับบริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุขเปนประจําทุกวัน ในชวงเวลา 08.00 – 16.00 น. และใหบริการ
รับสงผูสูงอายุและผูพิการทุกครั้งท่ีมีมารับการรักษาพยาบาลและมารวมกิจกรรมตางๆ

มีระบบการดูแลตอเนื่องที่บานประสานและเชื่อมโยงขอมูล ในการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน
ระหวางศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน และโรงพยาบาลลําพูน รวมเปนเครือขายการของ
ศูนยการดูแลตอเนื่องของจังหวัดลําพูน (Continuing of care: CoC)สําหรับการประชุมภาคีเครือขายของศูนย
การดูแลตอเนื่อง CoC จังหวัดลําพูนนั้น มีศูนยการดูแลตอเนื่องท่ีโรงพยาบาลลําพูน โดยมีกลุมงานเวชกรรม
สังคมเปนเจาภาพหลักในการดูแลศูนยและประสานการดูแลผูปวยแบบองครวมภายใตความรวมมือของภาคี
เครือขายท่ีเก่ียวของ โดยเริ่มใชโปรแกรมระบบสงตอผูปวยดูแลตอเนื่องท่ีบานเครือขายโรงพยาบาลลําพูน
รวมกัน ในเดือน เมษายน 2558 จนถึงปจจุบัน มีการประสานเชื่อมโยงขอมูลผูปวยผานระบบโปรแกรม
ระบบสงตอผูปวยดูแลตอเนื่องท่ีบานเครือขายโรงพยาบาลลําพูน มีการวิเคราะห สังเคราะห แกไขปญหาและ
อุปสรรคท่ีพบรวมกันอยางตอเนื่อง ผานชองทางการประสานขอมูลในโปรแกรมระบบสงตอฯ และ
application line โดยกลุมโรคท่ีไดรับการสงตอจาก ศูนย CoC ท่ีพบมากท่ีสุด คือโรคหลอดเลือดสมอง สถิติ
การรับ case ผูปวย จากศูนยการดูแลตอเนื่องของจังหวัด ลําพูนระบบโปรแกรม ระบบสงตอผูปวยดูแล
ตอเนื่องท่ีบานเครือขายโรงพยาบาลลําพูน ตั้งแต เดือนเมษายน 2558 จนถึงปจจุบัน

กลุมอาสาสมัครฯ ไดเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการฟนฟูสุขภาพคนพิการ ดวยแนว
เวชปฏิบัติครอบครัว นําเสนอสุดยอดผูดูแล care giver ในระดับจังหวัดป 2557 กิจกรรมดังกลาวไดนํามาตอ
ยอดเปนโครงการสุดยอดผูดูแลผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน เพ่ือยกยองเชิดชูและใหกําลังใจในการดูแลผูพิการ/
ผูปวยเรื้อรัง ในป 2558 และมีการพัฒนาองคความรูโดยจัดใหมีการถอดบทเรียนในงานเยี่ยมบาน ซึ่งเปนการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการเยี่ยมบานระหวางทีมสหวิชาชีพและกลุมภาคีเครือขายตางๆ เชน
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ตัวแทนอาสาสมัครดูแลผูพิการ ตัวแทนสมาชิกชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการ ตัวแทนผูปวยโรคเรื้อรังท่ีไดรับ
การเยี่ยมบานคนหาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานรวมกัน พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข เพ่ือนํา
ขอมูลปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่องมีการพัฒนาและจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินในป 2556 มีการสํารวจและจัดหากายอุปกรณสําหรับผูพิการท่ีมีความตองการ  โดยไดรับ
งบประมาณจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดลําพูน

3. Community participation การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีภาคสวนตางๆ เพื่อแกปญหาท่ี
สําคัญของชุมชน

จากปญหาการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน ทําใหทุกชุมชนไดมีการแกปญหา โดยผาน
การจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร ในป 2553 มีการประสานงานคณะกรรมการชุมชนท้ัง 17 ชุมชน เพ่ือ
สรางความเขาใจรวมกันในการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร และดําเนินการจัดทําแผน ในระยะแรกมีชุมชน
ท่ีนํารองในการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร จํานวน 8 ชุมชน  และในระยะตอมา ก็มีอีก 9 ชุมชนท่ีเหลือ
ไดดําเนินการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรตอเนื่อง จนครบท้ัง 17 ชุมชนในการดําเนินการจัดทําแผนท่ี
ทางเดินยุทธศาสตรดังกลาว มีการวิเคราะหปญหาและคนพบประเด็นปญหาดานสุขภาพท่ีสําคัญ คือการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุในชุมชนเปนสําคัญ  จนสามารถกําหนดเปนแผน ในการแกไขปญหาในชุมชน โดยชุมชนมีสวน
รวม และมีประชาชนเปนศูนยกลาง ภายใตความรวมมือภาคีเครือขายตางๆการดําเนินการนําเอาแผนท่ี
ทางเดินยุทธศาสตร Stratigic Route Map เปนเครื่องมือชวยในการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีแสดงใหเห็น
เปนรูปธรรมของการมีประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาอยางแทจริง  เปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนได
ใชสมรรถนะท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี ชวยทําใหทุกภาคสวนมองเห็นจุดหมายปลายทาง หรือสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และวิธีการท่ีจะรวมกันทําใหบรรลุไดโดยงายและเปนระบบ เนนรูปแบบการใหบริการ
และพัฒนาเพ่ือใหชุมชนสามารถยืนไดดวยตัวเอง นั่นหมายถึงการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชน แทนการ
ซอมสุขภาพดวยบริการ แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร เปนตัวขับเคลื่อนดวยบริการท่ีมีมาตรฐาน ดําเนินงานท้ังเชิง
รับและเชิงรุก เนนการมีสวนรวมของประชาชน และเปดโอกาสใหทุกภาคีเครือขายเขามามีบทบาทในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการ นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมา
เปนเกณฑกําหนดกรอบการปฏิบัติงานทุกดาน

การจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร ไดกอตั้งชมรมผูสูงอายุในชุมชน 17 ชุมชน โดยคณะกรรมการ
ชมรมไดดําเนินกิจกรรมเอง และสนับสนุนใหสมาชิกชมรม ท้ัง 17 ชมรม เขารวมกิจกรรม ของชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองลําพูน เพ่ือจัดกิจกรรมเปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนกิจกรรมสําหรับการสงเสริมสุขภาพ ควบคุม
ปองกันโรคในผูสูงอายุกลุมท่ี 1 ชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการและชมรมอาสาสมัครดูแลผูพิการรวมกิจกรรม
เพ่ือ ผูพิการและติดตามเยี่ยมผุสูงอายุท่ีพิการและผูสูงอายุติดเตียง ชมรมผูสูงอายุไดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมผานกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลําพูน และขอรับการสนับสนุนกาย
อุปกรณสําหรับผูพิการผานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุนงบประมาณ  เทศบาลเมืองลําพูนไดจัดการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ โดยคลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลเมืองลําพูน และมีการติดตามเยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพ และแกไข
ปญหาในชุมชนผานทีมหมอครอบครัวและการดูแลตอเนื่องโดยโรงพยาบาลลําพูน รวมกับศูนยดูแลตอเนื่อง
เทศบาลเมืองลําพูน
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4. Appreciation and engagement แนวทางสรางแรงจูงใจและความผูกพันในองคกรเพื่อให
ทํางานอยางมีความสุข

ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ
ตําบลเพ่ือจัดทําโครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูนข้ึน สราง
เวทีในการแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท่ีมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและเปนชมรมผูสูงอายุคุณภาพ โดยมีการนําเสนอเก่ียวกับการบริหารชมรม งบประมาณ กิจกรรม
ตางๆ ท่ีสมาชิกในชุมชนของตนเองไดดําเนินการมาแลกเปลี่ยนใหชมรมผูสูงอายุอ่ืนไดรับฟง เผยแพรผลงาน
เดนของชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท้ัง 18 ชมรม นอกจากนี้หากชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองลําพูนมีกิจกรรมใดเดน ทางศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูนจะใหการสนับสนุนในการทํา
มารวมกิจกรรมตางๆของเทศบาลเมืองลําพูน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิเชน สนับสนุนชมรมลีลาศ
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนเขารวมแสดงในมหกรรมสุขภาพอําเภอเมืองลําพูน แสดงในงานวันสงกรานต
จังหวัดลําพูน เปนตน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการศึกษาดูงานรวมกันกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน
ทุกปเพ่ือพัฒนาการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน

การประเมินวัดสงเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองลําพูนเปนการดําเนินงานเพ่ือใหองคกรทางศาสนา
ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพของประชาชนทุกๆดาน มีการจัดสภาพแวดลอมภายในวัดให
เอ้ือตอสุขภาพของบุคลากรภายในวัดภายใตความรวมมือของประชาชนทุกคนเปนสถานท่ีใหประชาชนไดมาใช
เปนสาธารณะประโยชน เปนศูนยรวมจิตใจ เปนแหลงศึกษาธรรมะเพ่ือความสงบสุขทางจิตใจ การดําเนิน
งานวัดสงเสริมสุขภาพจะมีการประเมินจากสถานท่ีจริงและมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งานวัดสงเสริมสุขภาพตอไป มีการมอบเกียริบัตรวัดท่ีผานการประเมินและมีการคัดเลือกวัดเปนตัวแทนไป
ประกวดระดับจังหวัดตอไปการถวายความรูเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง และไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
จากเจาหนาท่ีโรงพยาบาลลําพูน

จัดทําโครงการสุดยอดผูดูแลผูพิการ(care giver) เทศบาลเมืองลําพูนข้ึน โดยขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตําบล กิจกรรมประกอบดวย การนําเสนอสุดยอดยอดผูดูแลผูพิการและผูปวย
เรื้อรังในชุมชน โดยอาสาสมัครดูแลผูพิการในชุมชน โดยนําขอมูลการดูแลของสุดยอดผูดูแลแตละชุน มา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และมีการมอบเกียริบัตรแกผูนําเสนอผลงาน โลหรางวัลเพ่ือเปนกําลังใจแกสุดยอด
ผูดูแลผูพิการ(care giver) เพ่ือเปนพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางแรงจูงใจ ยกยงเชิดชูผูดูแลและครอบครัวใน
การดูแลและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและผูปวยเรื้อรังในชุมชน

ศูนยบริการสาธารณสุข มีการจัดบริการสุขภาพท่ีมีความครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการและสภาพ
ปญหาทางดานสุขภาพของกลุมผูสูงอายุท้ัง 3 ประเภท  มีการสงเสริมการทํางานท้ังในดานความชวยเหลือ
การพัฒนาและการเชิดชูผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหนวยงาน ไดแก การจัดสิ่งแวดลอมความปลอดภัย
ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  สนับสนุนจัดหาอุปกรณและครุภัณฑให เหมาะสมเพียงพอ มีศักยภาพในการ
ใหบริการ สนับสนุนใหมีระบบสารสนเทศท่ีดีท่ีใชสื่อสารและสงตอขอมูลระหวางหนวยบริการและผูสูงอายุ
เพ่ือใหการใหบริการเปนไปอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบการ
ถอดบทเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู และทักษะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ติดตามความกาวหนาและชื่นชม
ความสําเร็จในการดูแล มีการสรางขวัญกําลังใจเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน เชน พาไปทัศนศึกษา จัดงานรื่นเริง
ปใหม งานเลี้ยงรับเลี้ยงสง เปนตน  รวมท้ังการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม จากผลงานในการดูแลผูสูงอายุผู
พิการท่ีพัฒนาเปนงานวิจัย R2R และนําเสนอในระดับจังหวัดตอไป จากการสนับสนุนและความรวมมือของ



22

บุคคลากรศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูนทุกคน สรางความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานจากการ
ไดรับรางวัล ดังนี้
 ป 2553 ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการจัดสวัสดิการสําหรับผูพิการ จาก

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
 ป 2554ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน เปนชมรมผูสูงอายุดีเดนดานการจัดสวัสดิการสําหรับ

ผูสูงอายุ  จาก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูน
 ป 2555องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสนับสนุนงานสุขภาพชุมชนดีเดนอันเนื่องมาจากการผสมผสานใน

รูปแบบการดําเนินงานคลินิกชุมชนอบอุน และการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพควบคุมปองกันโรคและ
ฟนฟูสมรรถภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติและกระทรวงสาธารณสุข
ป 2556 ผลงานระบบการดูแลผูพิการ   ประกอบการประเมินรางวัลพระปกเกลา เทศบาลเมืองลําพูน

ไดรับรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2556องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนเลิศ ดานการเสริมสราง
เครือขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ป 2556 ผลงานระบบการดูแลผูพิการ ประกอบการประเมิน Primary Care Award (PCA) โดย

เทศบาลเมืองลําพูนไดรับการประเมินในระดับ ดี
ป 2556 ไดรับรางวัล“สถานท่ีท่ีเอ้ือตอคนพิการ” ระดับพอใช จากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.)
ป 2557 ผลงานระบบการดูแลผูพิการ  ประกอบการประเมิน Primary Care Award (PCA) โดย

เทศบาลเมืองลําพูนไดรับการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม
ป 2557 ไดรับรางวัล“สถานท่ีท่ีเอ้ือตอคนพิการ” ระดับดี จากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.)
ป 2557 อาสาสมัครดูแลผูพิการ รวมนําเสนอเปนผูถายทอดเรื่องราวของของ  สุดยอดผูดูแลผูพิการ

care giver (ผูดูแลผูพิการและผูปวยเรื้อรัง) เทศบาลเมืองลําพูน ณ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในโครงการฟนฟู
สมรรถภาพ ผูพิการดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว
ป 2558 ไดรับรางวัล“สถานท่ีท่ีเอ้ือตอคนพิการ” ระดับชมเชย จากสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.)
 ป 2558ไดรับรางวัล“หนวยงานภาครัฐในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการจัดทําสิ่งอํานวย

ความสะดวกพ้ืนฐาน 5 ประเภท” จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจ.ลําพูน
ผลการดําเนินงานในรูปแบบเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ DHS
 โลรางวัลพัฒนาคุณภาพ PCA งานมหกรรมเครือขายสุขภาพเขตบริการท่ี 1 18 – 20 ธันวาคม 2556
 โลเชิดชูการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอในงานประชุมวิชาการระบบสุขภาพอําเภอภาคเหนือ DHS North

ป2557 24 – 26 กันยายน 2557
 รับเกียรติบัตรผานเกณฑเยี่ยมสํารวจ DHS คุณภาพระดับจังหวัด 18 -19 ธันวาคม 2557
 ไดรับการเยี่ยมสํารวจจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

(มสพช.) โดยแพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผูอํานวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ป 2558
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5.Resource sharing (คน เงิน ของ ความรู เทคโนโลยี ขอมูล) แนวทางการพัฒนาบุคลากร ใชและ
จัดสรรทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ ดังนี้

ดานความรู จัดอบรมใหความรูตามโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน ใน
กลุมอสม.โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีแกนนําชวยเหลือดูแลประชากรผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงบริการดาน
สุขภาพและไดรับคําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพอยางถูกตองจัดเวทีใหชมรมผูสูงอายุไดมาแลกเปลี่ยนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหเปนชมรมผูสูงอายุคุณภาพ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ดานบุคลากร ภายในมีการจัดสํารวจความตองการในการศึกษาหาความรูตามสายงาน เชน แพทย
พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  นักอาชีวบําบัด แพทยแผนไทย เจาพนักงานทันตสาธารณสุข รวมถึงการจัดทํา
แผนการอบรมใหความรู โดยกําหนดเนื้อหาไวตลอดท้ังป  นอกจากนี้มีการสงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดูแล
ผูสูงอายุผูพิการ เขารวมอบรมและรวมเปนคณะกรรมการตามแผนงานของจังหวัด พัฒนาองคความรูของทีม
หมอครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ และผูพิการอยางตอเนื่อง จัดแบงผูรับผิดชอบงานออกเปนการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหทํางานรวมกันในการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุอยางตอเนื่องและครอบคลุม และสนับสนุนใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพและ
การฟนฟูสมรรถภาพรับการอบรมเรื่องLTC และรับฟงวิชาการจากหนวยงานภาคีเครือขาย เชน โรงพยาบาล
ลําพูน สสจ.ลําพูน

ดานบุคลากร ภายนอกมีเครือขายการสนับสนุนความรูดานวิชาการ งบประมาณ และดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง อาทิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน สนับสนุนดานวิชาการ รวบรวมขอมูลเพ่ือสะทอนปญหา
แตละพ้ืนท่ีและรวมกันดําเนินการแกไข  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูน
สนับสนุนงบประมาณดานสวัสดิการแกผูสูงอายุองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสนับสนุนงบประมาณรวมกับ
สปสช.ใน รูปแบบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพผูพิการจังหวัดลําพูนสนับสนุนรถกูชีพ จํานวน 1 คันเพ่ือบริการ
ผูสูงอายุในชุมชน หนวยชวยเหลือรับสงตอกรณีผูสูงอายุไร ท่ีพึงพิง โรงพยาบาลลําพูนและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูนเปนแมขายในการดําเนินงานในรูปแบบ DHS ให รพ.สต.ทุกแหงรวมถึงเทศบาล
เมืองลําพูน สนับสนุนดานวิชาการ จัดเวทีใหมีการนําปญหามารวมกันวิเคราะห สังเคราะห แกไขปญหารวมกัน
เปนระดับอําเภอ  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทีมเยี่ยมสํารวจระหวาง รพสต.เพ่ือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดการ
ประชุม คปสอ. เปนประจําทุกเดือนจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครใหเปนอาสาสมัครดูแลผูปวย (Care Giver) ได
เชน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุอาสาสมัครดูแลผูพิการ และแกนนําสุขภาพจิต เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยา นักอา
ชีวบําบัดใหคําปรึกษาดานการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ  แพทยแผนไทยใหคําปรึกษาดานบริการแพทยแผนไทย มี
การอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครดูแลผูพิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแลในการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชนสงเสริมใหคนพิการในชุมชนไดรับการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่อง สรางเครือขายโดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผูดูแลคนพิการในชุมชน พัฒนารูปแบบการดูแลฟนฟูสมรรถภาพผูพิการท่ีบานโดยสมาชิก
ชมรมอาสาสมัครผูดูแลผูพิการในเขตเทศบาลฯ จัดเวทีประกวดสุดยอดผูดูแลผูพิการ (care giver) เทศบาล
เมืองลําพูน  ผูดูแลผูพิการ/ผูปวยเรื้อรัง (care giver)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การดูแลผูปวยท่ีบานและเกิด
เครือขายการผูดูแลผูพิการ/ผูปวยเรื้อรัง  อาสาสมัครดูแลผูพิการรวมพัฒนารูปแบบการดูแลและฟนฟู
สมรรถภาพท่ีบาน จากเวทีการนําเสนอผลงานในการประกวดสุดยอดผูดูแลผูพิการ (care giver) อาสาสมัคร
ผูดูแลคนพิการมีความตระหนักและเขาใจ ถึงความสําคัญของผูดูแลผูดูแล (care giver) ไดรับการยกยกเชิดชู
เกียติ และมีทัศนคติท่ีดี มีขวัญและกําลังใจ ในการดูแลผูปวยท่ีบานตอไป
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ดานงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณจากหลายแหลง ไดแก งบกองทุนสุขภาพตําบลและงบพัฒนา
ดานสาธารณสุขในเทศบัญญัติของเทศบาลฯ สนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณในการตรวจสุขภาพเบื้องตน อุปกรณในการจัดกิจกรรม การปรับปรุงสถานท่ีจัดกิจกรรม สนับสนุนรถ
รับ-สงผูสูงอายุในการมารับบริการท้ังกรณีฉุกเฉินและกรณีมีอุปสรรคของการมารับบริการและการเยี่ยมบาน
เปนตนนอกจากนี้กองสวัสดิการสังคมยังมีการสนับสนุนจัดบริการดานการข้ึนทะเบียนผูสูงอายุพิการ การจาย
เบี้ยยังชีพ  การจัดสวัสดิการสงเคราะหในดานความเปนอยู  และการประกอบอาชีพ ของผูสูงอายุและผูสูงอายุ
พิการ

6.Essential care การจัดระบบดูแลสุขภาพครอบคลุมกลุมเปาหมายสอดคลองบริบทและไดผล
ลัพทท่ีดีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทักษะสุขภาพ

การจัดระบบดูแลสุขภาพผูสูงอายุทางเทศบาลเมืองลําพูนดําเนินงานเริ่มจากในระยะกอนเปน
ผูสูงอายุและระยะเขาสูวัยผูสูงอายุภายใตกิจกรรมดานสาธารณสุขท่ีครบท้ัง 4 มิติท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสมรรถภาพ และเกิดผลลัพธท้ังทางดานคลินิกและดานคุณภาพชีวิต ดังนี้

ผลลัพธท้ังทางดานคลินิก
สงเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองลําพูนไดมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุท่ีจดทะเบียนเปนสมาชิกของสาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ฯ ประจําจังหวัดลําพูน อยางตอเนื่องตั้งแตป 2552 – 2557 จนครบ
จํานวนท้ัง 17 ชุมชนรวมกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน เปนจํานวนท้ังสิ้น 18 ชมรม มีการประเมิน
ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนตามแบบประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 18 ชมรม พบมีชมรม
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนจํานวน 10 ชมรมท่ีผานเกณฑประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพ คิดเปนรอย
ละ 55.6 ของชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท้ังหมด มีโครงการวัดสงเสริมสุขภาพในเขตเทศบาล
เมืองลําพูนเปนการดําเนินงานเพ่ือใหองคกรทางศาสนาไดมีสวนรวมในการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนทุกๆดาน มีการจัดสภาพแวดลอมภายในวัดใหเอ้ือตอสุขภาพของบุคลากรภายในวัดภายใตความ
รวมมือของประชาชนทุกคน จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาทางศูนยบริการสาธารณสุขรวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําพูนไดทําการประเมินวัดตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท้ัง 19 วัด มีวัดท่ีผานเกณฑ
ท้ังหมด 13 วัด คิดเปนรอยละ 68.42

ในปงบประมาณ 2558 มีโครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนจัดกิจกรรมทุกวันพุธ
ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 รวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง มีนักเรียนผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 40
คนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนป 2558 และ 2559 ไดมีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ ความรูความเขาใจและการนําความรูไปใช รวมท้ังสรุปประโยชนท่ีไดจากการจัดกิจกรรม
รายละเอียดดังตารางท่ี 1-3 ดังนี้
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ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ (ดานวิทยากรและดานสถานท่ี /
ระยะเวลา / อาหาร)

ระดับความพึง
พอใจ

มากท่ีสุด
(รอยละ)

มาก
(รอยละ)

ปานกลาง
(รอยละ)

นอย
(รอยละ)

นอยท่ีสุด
(รอยละ)

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ดานวิทยากร
ดานการถายทอด
ความรูของวิทยากร
มีความชัดเจน

25 33.3 65.6 66.7 9.4 0 0 0 0 0

ดานความสามารถ
ในการอภิปราย
เนื้อหา

34.4 27.8 59.4 61.1 6.3 11.1 0 0 0 0

ดานการเชื่อมโยง
เนื้อหาในการ
ฝกอบรม

31.3 22.2 59.4 66.7 9.4 11.1 0 0 0 0

ดานความครบถวน
ของเนื้อหาในการ
ฝกอบรม

25 27.8 56.3 55.6 18.8 16.7 0 0 0 0

ดานการใชเวลา
ตามท่ีกําหนดไว 31.3 22.2 37.5 72.2 25 5.6 6.3 0 0 0

การตอบขอซักถาม
ในการฝกอบรม 25 27.8 46.9 61.1 28.1 11.1 0 0 0 0

ดานสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร
สถานท่ีสะอาดและ
มีความเหมาะสม 50 55.8 43.8 38.9 6.3 5.6 0 0 0 0

ความพรอมของ
อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ

40.6 38.9 37.5 55.6 21.9 5.6 0 0 0 0

ระยะเวลาในการ
อบรมมีความ
เหมาะสม

37.5 38.9 40.6 55.6 18.8 5.6 0 0 3.1 0

อาหาร มีความ
เหมาะสม 21.9 27.8 62.5 61.1 15.6 11.1 0 0 0 0



26

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความรูความเขาใจตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ

ระดับความรู
ความเขาใจ

มากท่ีสุด
(รอยละ)

มาก
(รอยละ)

ปานกลาง
(รอยละ)

นอย
(รอยละ)

นอยท่ีสุด
(รอยละ)

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ดานความรูความ
เขาใจในเรื่องนี้
กอนการอบรม

6.3 0 31.3 61.1 46.9 33.3 12.5 5.6 3.1 0

ดานความรูความ
เขาใจในเรื่องนี้ หลัง
การอบรม

37.5 72.2 53.1 27.8 9.4 0 0 0 0 0

ตารางท่ี 3 แสดงระดับการนําความรูไปใชตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ

ระดับการนํา
ความรูไปใช

มากท่ีสุด
(รอยละ)

มาก
(รอยละ)

ปานกลาง
(รอยละ)

นอย
(รอยละ)

นอยท่ีสุด
(รอยละ)

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ป
2558

ป
2559

ดานความสามารถ
นําความรูท่ีไดรับไป
ระยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได

28.1 38.9 56.3 55.6 12.5 5.6 3.1 0 0 0

ดานความม่ันใจและ
สามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปใชได

21.9 22.2 59.4 72.2 15.6 5.6 3.1 0 0 0

ดานความสามารถ
นําความรูไป
เผยแพร/ถายทอด
ได

21.9 22.2 56.3 66.7 18.8 11.1 3.1 0 0 0

ผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ณ ศูนย Day care

หลังจากดําเนินกิจกรรมตางๆ ณ ศูนย Day care ตลอดท้ังปไดมีการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรม ตั้งแตป 2556 – 2559 พบวาป 2556 พบวามีระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 25.6 มากรอยละ 48.8 และปานกลางรอยละ 24 ตามลําดับ ป 2557 มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 31.3 มากรอยละ 48 ปานกลางรอยละ 19.3 และนอยรอยละ 1.3 ตามลําดับ
และในป 2558 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 22.5 มากรอยละ 53.5 ปานกลางรอยละ
22.5 และนอยรอยละ 1.4 ตามลําดับ ดังแผนภูมิท่ี 1
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูน

โดยผลตรวจประเมินสุขภาพเบื้องตนของผูเขารวมกิจกรรม ณ ศูนย Day careเปนประจําทุกเดือน
ตั้งแตป 2555 – 2558 ผลการประเมินพบวาผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพท่ีไมภาวะอวนลงพุง ป
2555 มีรอยละ 45.1 ป 2556 มีรอยละ 45.8 ป 2557 มีรอยละ 46.5 และป 2558 มีรอยละ 47.3
ตามลําดับ สวนคาความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ พบวาป 2555 มีรอยละ 72.0 ป 2556 มีรอยละ 71.7
ป 2557 มีรอยละ 71.9 และป 2558 มีรอยละ 77.7 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจสุขภาพผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ ณ ศูนย Day care

ผลการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ(โดยเฉลี่ยท้ังป)
ไมมีภาวะอวนลงพุง คาความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ

ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58
45.1 45.8 46.5 47.3 72.0 71.7 71.9 77.7

ผลการดําเนินงานดานรักษาพยาบาล
ตารางท่ี 5แสดงอันดับโรค 5 อันดับแรก ท่ีผูสูงอายุมารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลเมืองลําพูน

(ปงบประมาณ 2554 – 2558)
อันดับ
โรค

ปงบประมาณ
2554 2555 2556 2557 2558

1 ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง
2 เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน
3 ปวดกลามเนื้อ ไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง
4 ขอเขาเสื่อม ขอเขาเสื่อม ขอเขาเสื่อม ขอเขาเสื่อม ขอเขาเสื่อม
5 ไขมันในเลือดสูง ระบบทางเดนิหายใจ ระบบทางเดินหายใจ ไขหวัด ไขหวัด

25.6
31.3

22.5

48.8 48
53.5

24 19.3 22.5

0 1.3 1.40 0 0
0

10
20
30
40
50
60

ป 2556 ป 2557 ป 2558

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

ปีงบประมาณ

ร้อยละ
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ตารางท่ี 6แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลเมืองลําพูน ปงบประมาณ 2554
– 2558

ปงบประมาณ จํานวนผูสูงอายุ
(คน)

จํานวนผูสูงอายุ
ท่ีเปนเบาหวาน

(คน)

จํานวนผูสูงอายุท่ี
สามารถคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได

(คน)

จํานวนผูสูงอายุท่ี
เปนความดัน

โลหิตสูง
(คน)

จํานวนผูสูงอายุท่ี
สามารถคุมระดับ
ความดันโลหิตได

(คน)

2554 1,402 225 80
(รอยละ 35.55) 612 474

(รอยละ 77.45)

2555 2,073 261 114
(รอยละ 43.67) 660 503

(รอยละ 76.21)

2556 1,209 301 162
(รอยละ 53.82) 657 558

(รอยละ 84.93)

2557 1,144 290 147
(รอยละ 50.68) 638 552

(รอยละ 86.52)

2558 1,311 257 107
(รอยละ 41.63) 632 517

(รอยละ 81.80)

ในปงบประมาณ 2554-2558 มีผูสูงอายุและผูสูงอายุพิการมารับบริการคลินิกแพทยแผนไทย
ประยุกต ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูท่ีใชสิทธิเบิกไดและสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ใหบริการนวดตัว นวดกดจุด นวดฝาเทา ประคบสมุนไพร อบไอน้ํา รักษาโรค
ดวยยาสมุนไพร และไดประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการเปนประจําทุกป ซึ่งอยูในระดับมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดมากกวารอยละ 80.00

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนการรับบริการของคลินิกแพทยแผนไทยประยุกต ณ ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาล
เมืองลําพูน

ปงบประมาณ จํานวนผูมารับบริการคลินิกแพทยแผนไทย(ครั้ง)
2554 11,030
2555 9,925
2556 11,503
2557 11,633
2558 12,622
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แผนภูมิท่ี 2แสดงรอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการคลินิกแพทยแผนไทยประยุกตศูนยบริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน ยอนหลัง5 ป

ปงบประมาณ 2556 คลินิกแพทยแผนไทยประยุกตไดดําเนินงานดูแลสุขภาพของผูสูงอายุและผู
พิการท่ีบาน บุคลากรดานการแพทยแผนไทยเยี่ยมบานผูสูงอายุและผูพิการท้ัง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูน มีการตรวจสุขภาพรางกาย แนะนําการดูแลสุขภาพและการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพรางกายดวยวิธีทาง
การแพทยแผนไทย มีผูสูงอายุและผูพิการไดรับการเยี่ยมบานจํานวน 137 คน

ผลการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันโรค
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังสําหรับผูสูงอายุและผูพิการเริ่มแรกมีการคัดกรองโรค

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน วัตถุประสงคเพ่ือเปนการคนหาสถานะสุขภาพของผูสูงอายุและผูพิการ
โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีเกิดความพิการ อันเนื่องมาจากโรคระบบหลอดเลือดสมอง และดําเนินกิจกรรมให
สอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย จากประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนประจําป 2556 มี
จํานวนท้ังหมด 2,568 คน ไดรับการคัดกรอง 1,387 คน คิดเปนรอยละ 54.01 ของประชากรผูสูงอายุ
ท้ังหมดในเขตเทศบาลเมืองลําพูน ดังตารางท่ี 14 เม่ือทําการคัดกรองโรคแลวจึงจําแนกผูสูงอายุออกเปน 3
กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค และกลุมปวย และดําเนินกิจกรรมตางๆสําหรับกลุมเปาหมาย
ดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท่ีไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน ประจําป 2554 – 2558

ปงบประมาณ จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรองฯ
คน (รอยละ)

2554(n = 2,069) 1,478(71.43)
2555(n = 2,661) 1,671(62.79)
2556(n = 2,568) 1,387(54.01)
2557(n =2,520) 2,077(82.40)
2558(n=2,412) 2,149(89.10)

รอยละ

ปงบประมาณ
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2555 2556 2557 2558

85.00 81.25
84.53 85.76

แผนภูมิท่ี 2แสดงรอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการคลินิกแพทยแผนไทยประยุกตศูนยบริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน ยอนหลัง5 ป

ปงบประมาณ 2556 คลินิกแพทยแผนไทยประยุกตไดดําเนินงานดูแลสุขภาพของผูสูงอายุและผู
พิการท่ีบาน บุคลากรดานการแพทยแผนไทยเยี่ยมบานผูสูงอายุและผูพิการท้ัง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูน มีการตรวจสุขภาพรางกาย แนะนําการดูแลสุขภาพและการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพรางกายดวยวิธีทาง
การแพทยแผนไทย มีผูสูงอายุและผูพิการไดรับการเยี่ยมบานจํานวน 137 คน

ผลการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันโรค
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังสําหรับผูสูงอายุและผูพิการเริ่มแรกมีการคัดกรองโรค

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน วัตถุประสงคเพ่ือเปนการคนหาสถานะสุขภาพของผูสูงอายุและผูพิการ
โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีเกิดความพิการ อันเนื่องมาจากโรคระบบหลอดเลือดสมอง และดําเนินกิจกรรมให
สอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย จากประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนประจําป 2556 มี
จํานวนท้ังหมด 2,568 คน ไดรับการคัดกรอง 1,387 คน คิดเปนรอยละ 54.01 ของประชากรผูสูงอายุ
ท้ังหมดในเขตเทศบาลเมืองลําพูน ดังตารางท่ี 14 เม่ือทําการคัดกรองโรคแลวจึงจําแนกผูสูงอายุออกเปน 3
กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค และกลุมปวย และดําเนินกิจกรรมตางๆสําหรับกลุมเปาหมาย
ดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท่ีไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน ประจําป 2554 – 2558

ปงบประมาณ จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรองฯ
คน (รอยละ)

2554(n = 2,069) 1,478(71.43)
2555(n = 2,661) 1,671(62.79)
2556(n = 2,568) 1,387(54.01)
2557(n =2,520) 2,077(82.40)
2558(n=2,412) 2,149(89.10)

รอยละ

ปงบประมาณ
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2554

2555

2556

2557

2558

แผนภูมิท่ี 2แสดงรอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการคลินิกแพทยแผนไทยประยุกตศูนยบริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน ยอนหลัง5 ป

ปงบประมาณ 2556 คลินิกแพทยแผนไทยประยุกตไดดําเนินงานดูแลสุขภาพของผูสูงอายุและผู
พิการท่ีบาน บุคลากรดานการแพทยแผนไทยเยี่ยมบานผูสูงอายุและผูพิการท้ัง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูน มีการตรวจสุขภาพรางกาย แนะนําการดูแลสุขภาพและการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพรางกายดวยวิธีทาง
การแพทยแผนไทย มีผูสูงอายุและผูพิการไดรับการเยี่ยมบานจํานวน 137 คน

ผลการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันโรค
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังสําหรับผูสูงอายุและผูพิการเริ่มแรกมีการคัดกรองโรค

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน วัตถุประสงคเพ่ือเปนการคนหาสถานะสุขภาพของผูสูงอายุและผูพิการ
โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีเกิดความพิการ อันเนื่องมาจากโรคระบบหลอดเลือดสมอง และดําเนินกิจกรรมให
สอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย จากประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนประจําป 2556 มี
จํานวนท้ังหมด 2,568 คน ไดรับการคัดกรอง 1,387 คน คิดเปนรอยละ 54.01 ของประชากรผูสูงอายุ
ท้ังหมดในเขตเทศบาลเมืองลําพูน ดังตารางท่ี 14 เม่ือทําการคัดกรองโรคแลวจึงจําแนกผูสูงอายุออกเปน 3
กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค และกลุมปวย และดําเนินกิจกรรมตางๆสําหรับกลุมเปาหมาย
ดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท่ีไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน ประจําป 2554 – 2558

ปงบประมาณ จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรองฯ
คน (รอยละ)

2554(n = 2,069) 1,478(71.43)
2555(n = 2,661) 1,671(62.79)
2556(n = 2,568) 1,387(54.01)
2557(n =2,520) 2,077(82.40)
2558(n=2,412) 2,149(89.10)

รอยละ

ปงบประมาณ
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ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีผูสูงอายุท่ีปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานท้ังหมด 687 คน
เขารวมโครงการจํานวน 536 คน คิดเปนรอยละ 78.02 ของผูสูงอายุกลุมปวยท้ังหมด ปจจุบันพบวาจาก
การจัดกิจกรรมตางๆมีผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลใน
เลือดใหอยูในเกณฑปกติได ไมนอยกวารอยละ 80.00 ดังตารางท่ี 9 พรอมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูท่ีเขารวมกิจกรรม โดยผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมมีคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 82.80

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมและสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับ
น้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ

ปงบประมาณ

ผูสูงอายุท่ีสามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติ

คน (รอยละ)
n = 477

ผูสูงอายุท่ีสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ

คน (รอยละ)
n = 157

2554 444(93.08) 104(66.24)
2555 448(93.92) 116(73.88)
2556 423(88.67) 135(85.98)
2557 432(90.60) 128(81.50)

นอกจากนี้สําหรับกลุมผูสูงอายุท่ีปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทางคลินิกชุมชนอบอุน
ไดนําสมุนไพรพ้ืนบานมาชวยในการรักษาโรครวมกับการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน โดยนําสมอไทย
สมอเทศ สมอพิเภกและมะขามปอม ซึ่งสมุนไพรท้ัง 4 ชนิด มีสรรพคุณเปนยาระบายและขับปสสาวะ จึงชวย
ลดระดับความดันโลหิตได โดยนําไปอบแหงและนํามาตม รับประทานแตน้ํายาตม เปนระยะเวลา 12 สัปดาห
ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุท่ีรับประทานยาตมสมุนไพร ท้ังหมด 12 คน สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
ใหอยูในเกณฑปกติได จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 75.00 สําหรับผูสูงอายุท่ีปวยดวยโรคเบาหวานไดให
รับประทานผักเชียงดา    เปนระยะเวลา 12 สัปดาห ซึ่งผักเชียงดามีสรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด
และชวยบํารุงตับออน ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุท่ีรับประทานผักเชียงดา ท้ังหมด 6 คน สามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติได จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.66 และไดตอยอดโครงการใช
สมุนไพรในการรักษาโรคโดยสงเสริมใหผูสูงอายุและประชาชนท้ัง 17 ชุมชนปลูกผักเชียงดาเปนสมุนไพรใน
ครัวเรือน โดยแจกกลาผักเชียงดาจํานวน 2,000 ตน ซึ่งสรรพคุณของผักเชียงดานอกเหนือจากการรักษา
โรคเบาหวานแลว ยังมีสารตานอนุมูลอิสระดวย

และ ในป 2555-2558 ยังมีการบรรยายใหความรูแกผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ ในหัวขอ
โรคสมองเสื่อมในผูสูงอายุ และกิจกรรมสงเสริมความจําปองกันโรคสมองเสื่อม และการปรับสภาพแวดลอมท่ี
บานใหเหมาะสมเพ่ือปองกันเพ่ือปองกันการพลัดตกหกลม ผูสูงอายุ ท้ัง 17 ชุมชนในเขตเทศบาล ท่ีไดรับการ
คัดกรองแลวพบวามีความเสี่ยงตอการหกลม จะไดใหคําแนะนําแกผูสูงอายุและครอบครัวในการดูแลตนเอง
และการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง สําหรับผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดสมองเสื่อม จะใหขอมูลในการดูแล
เบื้องตนและสงตอเพ่ือรับการวินิจฉัยตอไปในรายท่ีมีความเสี่ยงสูง รายละเอียดดังตารางท่ี 10
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการดําเนินงานโครงการปองกันความพิการผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนปงบประมาณ
2555-2558

ปงบประมาณ จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับ
การประเมิน (คน)

ผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยง
ตอการหกลม (คน)

ผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยง
ตอการเกิดสมองเสื่อม

(คน)

2555 193 52 8
2556 228 39 8
2557 389 75 13
2558 255 56 26

ดานการควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีใหการบริการแกผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองลําพูนมีการ
ดําเนินงานในการควบคุมปองกันโรคท่ีไดดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองลําพูนมีดังนี้
1. การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในกลุมผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง รวมถึงผูพิการ ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณและจํานวนวัคซีนท่ีใหบริการฉีดแกกลุมเปาหมายโดยไมคิดคาบริการ ดังตารางท่ี 11

ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการฉีดวัคซีนประจําปงบประมาณ 2555– 2558

ป พ.ศ. จํานวนวัคซีนท่ีไดรับ
การจัดสรร (ราย)

ผูสูงอายุ
กลุมเปาหมาย (ราย)

ผูสูงอายุท่ีมารับ
บริการฉีดจริง

(ราย)

กลุมเปาหมาย
อ่ืนๆ (ราย)

2555 1,095 401 401 694
2556 879 439 439 440
2557 794 592 592 202
2558 650 520 520 130

2. โครงการอสม.เทศบาลเมืองลําพูน รวมมือรวมใจรณรงคควบคุมปองกันโรคไขหวัดใหญ  ดําเนินงานภายใต
การขับเคลื่อนของเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน 17 ชุมชนในป 2555 มีผูสูงอายุมา
รับบริการตรวจรักษาท่ีศูนยบริการฯ ดวยอาการกลุมอาการของโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจสวนบน
เชนโรคไขหวัด จํานวน 11 ราย   ป 2556 จํานวน 5 ราย ดังตารางท่ี 12
3. โครงการอสม.เทศบาลเมืองลําพูน รวมมือ รวมใจ รณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก  ดําเนินงานใน
การเฝาระวังควบคุมปองกันโรคโดยการแจกเอกสารแผนพับประชาสัมพันธโรคไขเลือดออกและทรายอะเบทให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และออกสอบสวนโรคในกรณีท่ีพบผูปวยดวยโรคไขเลือดออกจากการไดรับแจงขอมูล
ขาวสารจากกลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลําพูน ในป 2555 ไมพบวาผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
ลําพูนปวยดวยโรคไขเลือดออก  ป 2556 ซึ่งเปนปท่ีมีการระบาดของโรค พบปวยและเสียชีวิตดวยโรค
ไขเลือดออกจํานวนมาก พบวามีผูสูงอายุปวยดวยโรคไขเลือดออกจํานวน 1 ราย ซึ่งไดรับการรักษาอยาง
ปลอดภัยดีแลว มีการดูแลกํากับการกินยาในผูปวยวัณโรคท่ีเปนผูสูงอายุพบวาในป 2555 มีผูสูงอายุท่ีปวย
ดวยโรควัณโรคและยอมรับการรักษาโดยการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยงจากการติดตามเยี่ยมบานเพ่ือดูแลการกินยา



32

จากเจาหนาท่ีสาธารณสุขและอสม. ประจําชุมชน  จํานวน 2 ราย  ป 2556 จํานวน 2 ราย  ซึ่งไดรับความ
รวมมือจากผูสูงอายุเปนอยางดีในการปฏิบัติตัวเพ่ือใหหายจากอาการปวยของโรควัณโรค ดังตารางท่ี 12

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีปวยดวยโรคติดตอ

ปพ.ศ. โรควัณโรค
(ราย)

เอดส (ราย) ไขเลือดออก
(ราย)

ไขหวัด/ไขหวัดใหญ
(ราย)

ตาแดง/เย่ือตา
อักเสบ (ราย)

2554 2 0 1 2 15
2555 2 0 0 11 16
2556 2 0 1 5 16
2557 0 0 0 1 2
2558 0 0 0 0 4

การฟนฟูสมรรถภาพ
การดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ ใชแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มีการ

ดําเนินงานมาตั้งแตป 2549 แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้

 ระยะท่ี 1 รวบรวมขอมูลปญหาผูพิการและใหการดูแลชวยเหลือ (ป 2549 - 2558)
ประชาชนท่ีมีความเจ็บปวยมาข้ึนทะเบียนเปนผูสูงอายุติเตียง และเปนผูพิการมากข้ึนทุกๆป ดัง

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนผูพิการในเขตเทศบาล ป 2549-2558

โดยผูพิการทุกคนในเขตเทศบาล ไดรับการเยี่ยมบานโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องผลการดําเนินงานตามแผนภูมิท่ี 4

32

จากเจาหนาท่ีสาธารณสุขและอสม. ประจําชุมชน  จํานวน 2 ราย  ป 2556 จํานวน 2 ราย  ซึ่งไดรับความ
รวมมือจากผูสูงอายุเปนอยางดีในการปฏิบัติตัวเพ่ือใหหายจากอาการปวยของโรควัณโรค ดังตารางท่ี 12

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีปวยดวยโรคติดตอ

ปพ.ศ. โรควัณโรค
(ราย)

เอดส (ราย) ไขเลือดออก
(ราย)

ไขหวัด/ไขหวัดใหญ
(ราย)

ตาแดง/เย่ือตา
อักเสบ (ราย)

2554 2 0 1 2 15
2555 2 0 0 11 16
2556 2 0 1 5 16
2557 0 0 0 1 2
2558 0 0 0 0 4

การฟนฟูสมรรถภาพ
การดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ ใชแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มีการ

ดําเนินงานมาตั้งแตป 2549 แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้

 ระยะท่ี 1 รวบรวมขอมูลปญหาผูพิการและใหการดูแลชวยเหลือ (ป 2549 - 2558)
ประชาชนท่ีมีความเจ็บปวยมาข้ึนทะเบียนเปนผูสูงอายุติเตียง และเปนผูพิการมากข้ึนทุกๆป ดัง
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงจํานวนผูพิการท่ีไดรับการเยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ ในปงบประมาณ 2553-2558

โดยแบงประเภทผูพิการตามแนวทาง Home Ward ดังแผนภูมิท่ี 5

แผนภูมิท่ี 5 แสดงจํานวนผูพิการแยกประเภทเตียงตามแนวทาง Home Ward

 ระยะท่ี 2 เกิดเครือขายผูพิการและอาสาสมัครผูดูแลในชุมชน (ป 2553)
จากจํานวนผูพิการท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ในปลายปงบประมาณ 2553 จึงไดจัดทําโครงการประชุมระดม

ความคิดเห็นเพ่ือจัดการสุขภาพและสวัสดิการคนพิการ ข้ึน ผลของการดําเนินโครงการไดกอใหเกิด “ชมรม
เพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน” มีการแตงตั้งคณะกรรมการชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการเทศบาล
เมืองลําพูน อันประกอบไปดวย ตัวแทนผูพิการท้ัง 17 ชุมชน และมีหนาท่ีบริหารและดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของชมรม
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ผูพิการในเขตเทศบาล (คน)

จํานวนผูพิการท่ีไดรับการเยี่ยมโดยอาสาสมัครดูแลผูพิการ (คน)

จํานวนผูพิการท่ีไดรับการเย่ียม โดยอาสาสมัครดูแลผูพิการ

มีการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแลคนพิการ ประจําป 2553 ไดกอ
เกิด “ชมรมอาสาสมัครดูแลผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน” ข้ึน มีคณะกรรมการชมรมจํานวน 51 ราย
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ไดแก การเยี่ยมบานผูพิการพรอมเขียนรายงานการเยี่ยมตอเจาหนาท่ีบูรณาการ
กิจกรรมตางๆรวมกับชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการฯ ดูแลใหความชวยเหลือและคําแนะนําเบื้องตนแกผูพิการ
และญาติผูดูแล และใหคําแนะนําดานสวัสดิการตางๆของผูพิการ

 ระยะท่ี 3 พัฒนาศักยภาพเครือขายผูพิการและอาสาสมัครผูดูแล (ป 2554-2556)

ป 2554-2556 เปนตนมา เปนชวงของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร โดยเทศบาลได
ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก โรงพยาบาลลําพูน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด สนับสนุนความรูทางวิชาการ โดยการจัดอบรมใหความรูในการดูแลผูพิการ โดยมีทีมสห
วิชาชีพเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา ภายใตโครงการอาสาสมัครรวมใจ เยี่ยมผูสูงวัย ใสใจ ผูพิการ

ผลการดําเนินงานเยี่ยมบานผูพิการโดยอาสาสมัครดูแลพิการแยกตามราย ในงบประมาณ 2554-
2558 ดังแผนภูมิท่ี 6

แผนภูมิท่ี 6 แสดงจํานวนผูพิการท่ีไดรับการโดยอาสาสมัครดูแลพิการ ปงบประมาณ 2554- 2558

มีกิจกรรมการตรวจประเมินความสามารถในการใชรถไฟฟาของผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน ไดมอบ
รถสามลอไฟฟาแกผูพิการในเขตเทศบาลจํานวน 6 คัน เพ่ือสนับสนุนผูพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู
พิการ มีผูพิการผานการประเมินความสามารถในการใชรถไฟฟาในป 2552 จํานวน 6 ราย ,ป 2553 จํานวน
2 ราย ,ป 2554 จํานวน 2 ราย และป 2555 จํานวน 1 ราย

เครือขายสนับสนุนใหมีการปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับผูสูงอายุและคนพิการ ออกเยี่ยมบานให
ความรูเก่ียวกับการปรับสภาพแวดลอมภายในบานท่ีอยูอาศัยใหมีความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก
คนพิการในชุมชน จัดใหมีสิ่ งอํานวยความสะดวกแกคนพิการให เขาถึงและใชประโยชนได ภายใต
“กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
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2554 2555 2556 2557 2558

307 325
380 382 404

198 240 286 309 318

ผูพิการในเขตเทศบาล (คน)

จํานวนผูพิการท่ีไดรับการเยี่ยมโดยอาสาสมัครดูแลผูพิการ (คน)

จํานวนผูพิการท่ีไดรับการเย่ียม โดยอาสาสมัครดูแลผูพิการ

ปงบประมาณ

มีการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแลคนพิการ ประจําป 2553 ไดกอ
เกิด “ชมรมอาสาสมัครดูแลผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน” ข้ึน มีคณะกรรมการชมรมจํานวน 51 ราย
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ไดแก การเยี่ยมบานผูพิการพรอมเขียนรายงานการเยี่ยมตอเจาหนาท่ีบูรณาการ
กิจกรรมตางๆรวมกับชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการฯ ดูแลใหความชวยเหลือและคําแนะนําเบื้องตนแกผูพิการ
และญาติผูดูแล และใหคําแนะนําดานสวัสดิการตางๆของผูพิการ

 ระยะท่ี 3 พัฒนาศักยภาพเครือขายผูพิการและอาสาสมัครผูดูแล (ป 2554-2556)

ป 2554-2556 เปนตนมา เปนชวงของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร โดยเทศบาลได
ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก โรงพยาบาลลําพูน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด สนับสนุนความรูทางวิชาการ โดยการจัดอบรมใหความรูในการดูแลผูพิการ โดยมีทีมสห
วิชาชีพเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา ภายใตโครงการอาสาสมัครรวมใจ เยี่ยมผูสูงวัย ใสใจ ผูพิการ

ผลการดําเนินงานเยี่ยมบานผูพิการโดยอาสาสมัครดูแลพิการแยกตามราย ในงบประมาณ 2554-
2558 ดังแผนภูมิท่ี 6

แผนภูมิท่ี 6 แสดงจํานวนผูพิการท่ีไดรับการโดยอาสาสมัครดูแลพิการ ปงบประมาณ 2554- 2558

มีกิจกรรมการตรวจประเมินความสามารถในการใชรถไฟฟาของผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน ไดมอบ
รถสามลอไฟฟาแกผูพิการในเขตเทศบาลจํานวน 6 คัน เพ่ือสนับสนุนผูพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู
พิการ มีผูพิการผานการประเมินความสามารถในการใชรถไฟฟาในป 2552 จํานวน 6 ราย ,ป 2553 จํานวน
2 ราย ,ป 2554 จํานวน 2 ราย และป 2555 จํานวน 1 ราย

เครือขายสนับสนุนใหมีการปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับผูสูงอายุและคนพิการ ออกเยี่ยมบานให
ความรูเก่ียวกับการปรับสภาพแวดลอมภายในบานท่ีอยูอาศัยใหมีความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก
คนพิการในชุมชน จัดใหมีสิ่ งอํานวยความสะดวกแกคนพิการให เขาถึงและใชประโยชนได ภายใต
“กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
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จํานวนผูพิการท่ีไดรับการเยี่ยมโดยอาสาสมัครดูแลผูพิการ (คน)

จํานวนผูพิการท่ีไดรับการเย่ียม โดยอาสาสมัครดูแลผูพิการ

ปงบประมาณ

มีการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแลคนพิการ ประจําป 2553 ไดกอ
เกิด “ชมรมอาสาสมัครดูแลผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน” ข้ึน มีคณะกรรมการชมรมจํานวน 51 ราย
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ไดแก การเยี่ยมบานผูพิการพรอมเขียนรายงานการเยี่ยมตอเจาหนาท่ีบูรณาการ
กิจกรรมตางๆรวมกับชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนผูพิการฯ ดูแลใหความชวยเหลือและคําแนะนําเบื้องตนแกผูพิการ
และญาติผูดูแล และใหคําแนะนําดานสวัสดิการตางๆของผูพิการ

 ระยะท่ี 3 พัฒนาศักยภาพเครือขายผูพิการและอาสาสมัครผูดูแล (ป 2554-2556)

ป 2554-2556 เปนตนมา เปนชวงของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร โดยเทศบาลได
ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก โรงพยาบาลลําพูน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด สนับสนุนความรูทางวิชาการ โดยการจัดอบรมใหความรูในการดูแลผูพิการ โดยมีทีมสห
วิชาชีพเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา ภายใตโครงการอาสาสมัครรวมใจ เยี่ยมผูสูงวัย ใสใจ ผูพิการ

ผลการดําเนินงานเยี่ยมบานผูพิการโดยอาสาสมัครดูแลพิการแยกตามราย ในงบประมาณ 2554-
2558 ดังแผนภูมิท่ี 6

แผนภูมิท่ี 6 แสดงจํานวนผูพิการท่ีไดรับการโดยอาสาสมัครดูแลพิการ ปงบประมาณ 2554- 2558

มีกิจกรรมการตรวจประเมินความสามารถในการใชรถไฟฟาของผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน ไดมอบ
รถสามลอไฟฟาแกผูพิการในเขตเทศบาลจํานวน 6 คัน เพ่ือสนับสนุนผูพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู
พิการ มีผูพิการผานการประเมินความสามารถในการใชรถไฟฟาในป 2552 จํานวน 6 ราย ,ป 2553 จํานวน
2 ราย ,ป 2554 จํานวน 2 ราย และป 2555 จํานวน 1 ราย

เครือขายสนับสนุนใหมีการปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับผูสูงอายุและคนพิการ ออกเยี่ยมบานให
ความรูเก่ียวกับการปรับสภาพแวดลอมภายในบานท่ีอยูอาศัยใหมีความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก
คนพิการในชุมชน จัดใหมีสิ่ งอํานวยความสะดวกแกคนพิการให เขาถึงและใชประโยชนได ภายใต
“กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
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2548” ซึ่งไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ไดรับรางวัลในระดับ พอใช

และป 2556 ไดดําเนินกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครฯอยางตอเนื่อง โดยกําหนดการจัดกิจกรรม 2
เดือน/ครั้ง รวมท้ังสิ้น จํานวน 6 ครั้ง  ซึ่งชมรมฯมีความเขมแข็งและมีศักยภาพมากข้ึน อาสาสมัครผูดูแลมี
บทบาทในการดูแลและชวยเหลือผูพิการมากข้ึน ดําเนินการเยี่ยมบานและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการการหา
แหลงสนับสนุนของขวัญของรางวัลในกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหมผูพิการ และการคิดคนนวัตกรรม
สําหรับผูพิการ ประกอบดวย 3 นวัตกรรม ไดแก กะลาบริหารฝาเทา, รอกบริหารไหลสําหรับผูปวยอัมพาต
และกระดานติดลอบริหารแขน มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ เชน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนในการปรับสภาพแวดลอม
และท่ีอยูอาศัยสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ ตามสภาพและความจําเปนท่ีเหมาะสม

 ระยะท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู และประเมินผลอยางมีสวนรวม (ป 2557-ปจจุบัน)

ป 2557-ปจจุบัน กลุมอาสาสมัครไดเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการฟนฟูสุขภาพคนพิการ
ดวยหลักเวชปฏิบัติครอบครัว นําเสนอสุดยอดผูดูแล care giver ในระดับจังหวัด ป 2557 มีการพัฒนาองค
ความรูโดยจัดใหมีการถอดบทเรียนในงานเยี่ยมบาน ซึ่งเปนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการเยี่ยม
บานระหวางทีมสหวิชาชีพและกลุมภาคีเครือขายตางๆ มีการพัฒนาและจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในป 2556 จนไดรับ
รางวัล“สถานท่ีท่ีเอ้ือตอคนพิการ” ระดับดี ในป 2557 และระดับชมเชย ในป 2558 การใหบริการเยี่ยม
บานผูสูงอายุท่ีติดเตียง และผูพิการยังดําเนินการตอเนื่อง  โดยการประสานความรวมมือ ระหวางศูนยบริการ
สาธารณสุข ผูรับผิดชอบหลัก และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูพิการและ
ญาติท่ีไดรับการเยี่ยมบานโดยอาสาสมัคร ป 2557 คิดเปนรอยละ 81.37 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด รวมถึงผลการ ประเมินความพึงพอใจของผูพิการและญาติท่ีไดรับการเยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพคิดเปน
รอยละ 80.25นอกจากนี้ยังมีการสํารวจและจัดหากายอุปกรณสําหรับผูพิการท่ีมีความตองการ โดยไดรับ
งบประมาณจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดลําพูน ผูพิการในเขตเทศบาล ไดรับการสนับสนุนกาย
อุปกรณ ในป 2556 จํานวน 13 รายการ และป 2557-2558 จํานวน 51 รายการ

มีบริการรถรับสงผูพิการท่ีมารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ ในศูนยบริการผูสูงอายุ (หองกิจกรรมบําบัด)
มีการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโดย นักอาชีวบําบัดไดใหบริการตรวจประเมิน และฟนฟูสมรรถภาพทาง
กิจกรรมบําบัด (อาชีวบําบัด) แกผูพิการและผูปวยระยะฟนฟูสภาพในวันจันทร และวันพฤหัสบดีเวลา08.30-
16.00 น.ของแตละสัปดาห ใชเวลาในการฟนฟูสมรรถภาพผูรับบริการแตละรายประมาณ 45 - 60 นาที/
ราย  ผูรับบริการสวนใหญอยูในกลุม ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) ผูปวยกลามเนื้อขาออน
แรง เดินไมได บกพรองในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูปวยพารคินสัน ดังตารางท่ี 13
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในศูนยบริการผูสูงอายุ (หองกิจกรรมบําบัด)

ผลการฟนฟูสมรรถภาพ
คาเฉลี่ยกอนไดรับการฟนฟูฯ คาเฉลี่ยหลังไดรับการฟนฟูฯ

ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558

ความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวัน ADL (100 คะแนน) 63.15 59.31 84.30 70.05

กําลังกลามเนื้อแบบ MMT
(70 คะแนน) 38.46 32.45 59.50 64.38

ภายใตนวัตกรรมเดนกับระบบการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการเทศบาลเมืองลําพูน นั้น มีการ
นําเสนอผลงานดังกลาว ประกอบการประเมิน Primary Care Award (PCA) โดยเทศบาลเมืองลําพูนไดรับ
การประเมินในระดับ ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังไดนําผลงาน ประกอบการประเมินรางวัลพระปกเกลา ประจําป
2556เทศบาลเมืองลําพูนไดรับรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2556องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเปน
เลิศ ดานการเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคมในป 2557 อาสาสมัครดูแลผูพิการยังไดมี
โอกาส รวมนําเสนอเปนผูถายทอดเรื่องราวของของ สุดยอดผูดูแลผูพิการ care giver (ผูดูแลผูพิการและผูปวย
เรื้อรัง) เทศบาลเมืองลําพูนและตอยอดการเสริมสรางกําลังใจแกผูดูแล โดยมีโครงการสุดยอดผูดูแลผูพิการ
care giver เทศบาลเมืองลําพูน ในปงบประมาณ 2558และมีการประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมบานโดย
ทีมสหวิชาชีพและอาสาสมัครดูแลผูพิการ อยางตอเนื่อง ดังตารางท่ี 14
ตารางท่ี 14 แสดงผลความพึงพอใจในการเยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพและอาสาสมัครดูแลผูพิการของ
ประจําป2556 – 2558

ในป 2558 ไดแตงตั้งทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบดวยสหวิชาชีพท้ังดานการแพทยและการ
สาธารณสุขท้ังในหนวยบริการใกลบาน อาสาสมัครสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ภาค
ประชาชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพ่ือดูแลปญหาดานกาย ครอบคลุมท้ัง
รักษา สงเสริม ปองกัน และดูแลดานจิตใจ สังคม บรรเทาทุกข พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย ครอบครัว ชุมชน
อยางใกลชิด เขาถึง เขาใจ และเพ่ือใหหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี สามารถพัฒนาหนวยบริการใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนางาน

ผลการประเมิน

ประเมินความพึงพอใจในการเย่ียมบาน

ความพึงพอใจในการเย่ียมบาน
โดยทีมสหวิชาชีพ

( รอยละ )

ความพึงพอใจในการเย่ียมบาน
โดยอาสาสมัคร

( รอยละ )
ปงบประมาณ 2556 79.75 82.00
ปงบประมาณ 2557 80.25 81.37
ปงบประมาณ 2558 83.25 82.50
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เยี่ยมบานและการดูแลผูพิการผูสูงอายุในชุมชนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองลําพูน

มีระบบการดูแลตอเนื่องท่ีบานประสานและเชื่อมโยงขอมูล ในการดูแลผูปวยตอเนื่องท่ีบาน ระหวาง
ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน และโรงพยาบาลลําพูน รวมเปนเครือขายการของศูนยการดูแล
ตอเนื่องของจังหวัดลําพูน (Continuing of care: CoC) โดยกลุมโรคท่ีไดรับการสงตอจาก ศูนย CoCท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือโรคหลอดเลือดสมอง สถิติการรับ case ผูปวย จากศูนยการดูแลตอเนื่องของจังหวัด ลําพูนระบบ
โปรแกรม ระบบสงตอผูปวยดูแลตอเนื่องท่ีบานเครือขายโรงพยาบาลลําพูน ตั้งแต เดือนเมษายน 2558 จนถึง
เดือนพฤษภาคม 2559 มีจํานวนผูปวยท่ีสงตอเพ่ือการดูแลตอเนื่องท่ีบาน ท้ังหมด 55 รายซึ่งเปนผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 47.27

ดานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุทําการสํารวจขอมูลประชากรสูงอายุและพิการท่ีในเขตเทศบาล
เมืองเพ่ือประกอบการจัดสวัสดิการเรื่องเบี้ยยังชีพโดยมีขอมูลผูสูงอายุท่ีไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ป 2555
จํานวน 1,474 คน ป 2556 จํานวน 1,584 คน และขอมูลผูพิการท่ีไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ป 2555
จํานวน 279 คน ป 2556 จํานวน 306 คน ดังตารางท่ี 15

ตารางท่ี 15 ตารางแสดงจํานวนขอมูลผูสูงอายุและผูพิการท่ีรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ปงบประมาณ ผูสูงอายุ ผูพิการ

ปงบประมาณ 2555 1,474 279
ปงบประมาณ 2556 1,584 306
ปงบประมาณ 2557 1,696 364
ปงบประมาณ 2558 1,774 376

นอกจากทางกองสวัสดิการสังคมจะดําเนินการในการจัดสวัสดิการเรื่องเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุและผู
พิการแลวยังไดดําเนินการสงเคราะห ชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกผูสูงอายุและผูพิการใน
เขตเทศบาลเมืองลําพูนตามท่ีไดรองขอ โดยปงบประมาณ 2555 ไดใหความชวยเหลือจํานวน 4 ราย
ปงบประมาณ 2556 จํานวน 9 ราย ปงบประมาณ 2557 จํานวน 12 ราย และปงบประมาณ 2558
จํานวน 17 ราย ดังตารางท่ี 21 ซึ่งการชวยเหลือท่ีไดจัดสรร อาทิเชน การมอบรถเข็น มอบวัสดุกอสราง
ซอมแซมบานเรือน ประสานเครือขายหนวยงานภาครัฐอ่ืนในการชวยเหลือ(รพ.ลําพูน พมจ.ลําพูน บานพักเด็ก
และสตรี)ดังตารางท่ี 16

ตารางท่ี 16แสดงจํานวนขอมูลผูสูงอายุและผูพิการท่ีรับไดรับการสงเคราะห ชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนเบื้องตน

ขอมูลผูสูงอายุและผูพิการท่ีรับไดรับการสงเคราะห ชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตน
ปงบประมาณ

2555
ปงบประมาณ

2556
ปงบประมาณ

2557
ปงบประมาณ

2558
4 คน 9 คน 12 คน 17 คน



38

ผลลัพธดานคุณภาพชีวิต

ปงบประมาณ 2555 เทศบาลเมืองลําพูนไดรวมกับสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุไดมีการประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนผลการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลเมืองลําพูนตามแบบสอบถามของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยประจําป 2555 พบวาผานเกณฑประเมินทุกตัวชี้วัดท้ังดานความม่ันคงในชีวิต ดาน
การศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม และในปงบประมาณ 2558 หลังดําเนินการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุหลากหลายกิจกรรม เทศบาลเมืองลําพูนไดดําเนินการประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาล
เมืองลําพูนตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยพบดังตารางท่ี 17-20
ตารางท่ี17แสดงรอยละผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตดัชนีดานความม่ันคงในชีวติผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองลําพูน

ลําดับ
ท่ี ตัวช้ีวัด

เกณฑ
มาตรฐาน
(รอยละ)

ผูสูงอายุในพื้นท่ีเขตเทศบาล
เมืองลําพูน
(รอยละ)

ป 2555 ป 2558
1 ผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 80 95.3 96.5
2 ผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 99.5 98.4
3 ผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 60 - 86.7

4
ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณ
ใกลเคียงกัน 80 91.5 90.9

ตารางท่ี 18แสดงรอยละผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตดัชนีดานการศึกษาของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองลําพูน

ลําดับ
ท่ี ตัวช้ีวัด

เกณฑ
มาตรฐาน
(รอยละ)

ผูสูงอายุในพื้นท่ีเขตเทศบาล
เมืองลําพูน(รอยละ)

ป 2555 ป 2558

1 ผูสูงอายุ ท่ีไดรับการศึกษา เรียนรู  เขารวม
ประชุม หรืออบรมในสิ่งท่ีทานตองการ 60 78.4 74.0

2 ผูสูงอายุท่ีไดรับรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวไป 80 93.9 98.0
3 ผูสูงอายุท่ีรับทราบขอมูลสิทธิประโยชนของ

ผูสูงอายุ 80 - 96.8
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ตารางท่ี 19 แสดงรอยละผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตดัชนีดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองลําพูน

ลําดับ
ท่ี ตัวช้ีวัด

เกณฑ
มาตรฐาน
(รอยละ)

ผูสูงอายุในพื้นท่ีเขตเทศบาล
เมืองลําพูน(รอยละ)

ป 2555 ป 2558
1 ผูสูงอายุมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายสวนตัว 70 85.5 88.4
2 ผูสูงอายุมีงานทําและมีรายได 60 - 71.2
3 ผูสูงอายุ มี เงินเก็บไวใช ในยามจําเปนหรือ

ฉุกเฉิน 60 86.6 84.6

ตารางท่ี 20แสดงรอยละผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตดัชนีดานสังคมของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
เมืองลําพูน

ปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหาระหวางการดําเนินงาน

ปญหา : การมีทัศนคติเชิงลบตอผูสูงอาย/ุผูพิการมีความซับซอนของโรค จนถูกปฏิเสธการดูแลจาก
ครอบครัวและชุมน  จากการเยี่ยมบานผูพิการ/ผูสูงอายุในชุมชน บางรายมีปญหาท่ีสามารถดําเนินการแกไขได
แตบางรายมีปญหาซับซอน มีความยุงยากในการดูแลชวยเหลือ เชน กรณีผูสูงอายุ/พิการท่ีมีปญหาสุขภาพจิต
มีอาการเรื้อรัง กําเริบบอย มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง หรือไมสามารถทํางานเลี้ยงชีพได  ครอบครัวและผูดูแล
ตองรับภาระหนักในการดูแลผูปวยจนเกิดความเครียดและเกิดทัศนคติเชิงลบกับผูปวย เปนเหตุใหชุมชนและ
บางครอบครัวปฏิเสธผูปวย ผูสูงอายุ/ผูพิการบางรายนอนติดเตียง ชวยเหลือตนเองไดนอย ถูกทอดท้ิง ไมมีท่ี
พ่ึงพา  เนื่องจากญาติตองประกอบอาชีพไมมีเวลาดูแล  การเยี่ยมบานใหคําแนะนําผูปวยอยางเดียวนั้นอาจยัง
ไมเพียงพอ จําเปนตองไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือจากครอบครัวและชุมชน  เพ่ือใหผูปวยสามารถปรับตัว
กลับไปอาศัยอยูรวมกับชุมชนและมีคุณภาพชีวิตตามอัตภาพ

แนวทางแกไข : ทีมเยี่ยมบานไดดําเนินงานโดยอาศัยความรวมมือของเครือขายชุมชน
ประกอบดวย ทีมเยี่ยมบานเทศบาลเมืองลําพูน ทีมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลลําพูน เจาหนาท่ีตํารวจ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด อาสาสมัครดูแลผูพิการในชุมชน แกนนําจิตเวชใน
ชุมชน  ชุมชน และครอบครัว  โดยดําเนินการตามกระบวนการดังนี้

ลําดับ
ท่ี ตัวช้ีวัด

เกณฑ
มาตรฐาน
(รอยละ)

ผูสูงอายุในพื้นท่ีเขตเทศบาล
เมืองลําพูน (รอยละ)

ป 2555 ป 2558

1 ผูสูงอายุไดประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยาง
สมํ่าเสมอ 70 88.7 95.2

2 ผูสูงอายุท่ีมีโอกาสเขารวมงานประเพณีตางๆ
หรือพบปะสังสรรคกับผูคนในชุมชน 80 87.7 84.9

3 ผูสูงอายุท่ีมีการอบรมสั่งสอน  อบรมลูกหลาน
หรือถายทอดความรูใหกับคนอ่ืน 90 95.4 96.5
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1.เตรียมความพรอมผูปวยตั้งแตอยูในโรงพยาบาล  ทีมเยี่ยมบานประสานเจาหนาท่ีโรงพยาบาลใน
การวางแผนกอนจําหนายผูปวยกอนออกจากโรงพยาบาล ผูปวยจะไดรับการเตรียมตัวโดยใหคําปรึกษาเพ่ือ
เรียนรูอาการเจ็บปวยของตน  เรียนรูวิธีการรับมือกับปญหาและการดูแลตนเอง

2.ประสานความรวมมือกับเครือขายชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนทีมเยี่ยมบานรวมมือกับ
เครือขายสุขภาพในชุมชน รวมถึงองคกรภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมือง
ลําพูน ทีมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลลําพูน เจาหนาท่ีตํารวจ ทีมจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจงัหวัด อาสาสมัครดูแลผูพิการในชุมชน แกนนําจิตเวชในชุมชน  ผูนําชุมชน และครอบครัว รวมกัน
คนหาปญหาของผูปวยและประเมินความสามารถของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการรวมกันดูแลผูปวย

3. การเตรียมครอบครัวและชุมชนทีมเยี่ยมบาน เยี่ยมบานเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว
และชุมชน มีการประเมินทัศนคติ ความเขาใจ และความคาดหวังของผูปวยและชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติโดย
การทําความเขาใจ ใหความรู และขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับอาการปวยและการดูแลรักษาอีกท้ังสนับสนุน
ครอบครัวใหมีแนวทางในการดูแลผูปวยละกระตุนชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลผูปวย

4. จัดประชุมกรณีศึกษารวมกับเครือขายชุมชนมีการจัดประชุมรวมกับเครือขายชุมชน เพ่ือรวมกัน
หารือปญหา วางแผนการชวยเหลือ การติดตามดูแลตอเนื่อง ตลอดจนการเฝาระวังการปวยซ้ํา

5. ติดตามผลในการดูแลตอเนื่องมีการวางแผนในการติดตามเยี่ยมบานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหแนใจ
วามีการดูแลและชวยเหลือเพ่ือจัดการปญหาอยางตอเนื่อง

6. การอํานวยความสะดวกในการมารับบริการท่ีคลินิกฯ มีรถบริการรับ - สง ฟรี มีชองทางพิเศษ
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ มีการจัดระบบเบิกจายตรง เพ่ือลดการสํารองเงินจายคารักษาพยาบาล ทําให
เขาถึงบริการไดงายและสะดวก

ประเด็นการพัฒนา

ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลําพูน ควรวางแนวทางการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long
Term Care: LTC)ใหเปนรูปธรรม โดยพัฒนาการเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับผูมีภาวะพ่ึงพิงในกลุมท่ี ๓ มี
ความยากลําบาก เนื่องจากตองพ่ึงพาผูอ่ืนในการดูแลสุขภาพและมีความยุงยากในการเคลื่อนยาย แมผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองในเขตอําเภอเมือง ท่ียังเขาถึงบริการไดนอยมาก การดูแลผูปวยระยะยาวจําเปนตองไดรับ
ความรวมมือจากครอบครัวหรือญาติผูดูแลในการดูแลและใหบริการ ควรระบบบริการปฐมภูมิยังมีขอจํากัด
ดานบุคลากรท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลาวคือ การดูแลสุขภาพตอเนื่องท่ีบาน มีปญหาดานบุคลากร
และผูดูแล (caregiver) ท่ีไมเพียงพอท้ังยังขาดความรูและทักษะ ขาดการสนับสนุนดานอุปกรณทางการแพทย
เม่ือกลับไปดูแลตอท่ีบาน รวมท้ังขาดการเชื่อมโยงขอมูลในการดูแลตอเนื่อง อาจกําหนดใหมีการพัฒนา
รูปแบบการบริการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care: LTC) สําหรับผูมีภาวะพ่ึงพิง ในป ๒๕59 –
๒๕๖1 โดยมีกลไกหลักในการบริการ คือ การจัดตั้ง “ศูนยดูแลผูปวยระยะยาว” (Long Term Care Center)
การพัฒนาบุคคลากรท้ังในระดับสถานบริการสาธารณสุข และผูดูแลผูปวย (Caregiver) เนื่องจากจัดระบบการ
ดูแลระยะยาวในชุมชนนั้น จําเปนตองมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในการจัดการระบบเพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมีภาวะทุพล
ภาพหรือ ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม ไดแกผูจัดการระบบการ
ดูแลระยะยาว (LTC manager)

นอกจากนี้  จะตองมีผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) เพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุมีภาวะพ่ึงพิงท่ีบาน ควรจัดการอบรม หลักสูตรผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุภาคทางการ (Trained Care
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Giver) โดยผูผานการอบรมจะมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ ท้ังนี้ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุภาคทางการ
อาจพัฒนาข้ึนมาจากอาสาสมัคร สาธารณสุขหรืออาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ มารับการอบรมและไดรับ
คาตอบแทนอยางเปนทางการ  โดยเนนบทบาทหนาท่ีของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุนั้นประกอบดวย การ
ชวยเหลือในการดูแลกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง การดูแลกรณีใชอุปกรณเครื่องชวย (สาย
สวนตางๆ การใหอาหารทางสาย การใชเครื่องชวยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ) การดูแลแผลกดทับ การทํา
กายภาพบําบัดเบื้องตน การดูแลระยะสุดทาย เปนตน  อาจนําหลักสูตรมาตรฐานตามท่ีกรมแรงงานกําหนดคือ
420 ชั่วโมง มาอบรมแกผูดูแล (Care Giver) ท้ังนี้เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูน  จะไดรับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมหมอครอบครัว และ Care Giver ในชุมชน ใหไดรับบริการ
ดูแลดานสาธารณสุขถึงท่ีบานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ตามปญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน โดยการมี
สวนรวมของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ินใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีเขาถึงบริการ
อยางถวนหนาและเทาเทียม


