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1.การดูแลประชาชนจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัศโคโรนา 
( COVID 19) 

4 4 4 4 4 4 4 

2.การดูแลกลุม่เปราะบาง(ผู้สูงอายุ) 4 4 4 4 4 4 4 
3.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 4 4 4 4 4 4 4 
4.โรคไข้เลือดออก 4 4 4 4 4 4 4 

 
ภาพกิจกรรม (ระบุแยกรายกิจกรรมพร้อมคาํบรรยายใต้ภาพ อย่างน้อยกิจกรรมละ 2 รปู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรปุผลการนเิทศตดิตามการดาํเนินงานคณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพชีวิต 
ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอกะทู้ 27 มกราคม 2565 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลเวียงติดตามเย่ียมนิเทศติดตามการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
 1.มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน พชอ.แก่พ้ืนที่ 
 ประเด็น พชอ.อําเภอกะทู้ ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง 
1.การดูแลประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา( COVID 19) 
 -คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพ่ือค้นหาผู้ป่วยในชุมชน โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ร่วมกับนักระบาด รพ.กะทู้เพ่ือ
นําผู้ติดเช้ือ เข้าสู่กระบวนการรักษา ,นําผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้กักตัว 14 วัน,มีความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ช่วย
จัดส่งยา/อาหาร,นํ้าด่ืม แก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัส ที่รักษาตนเองอยู่ที่บ้าน,กักตัวอยู่ทีบ้าน,ใช้กลไก สามหมอในการ
ดําเนินงาน,เครือข่ายเข้มแข็ง เช่น อสม./ท้องถิ่น/ฝ่ายปกครอง กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน/แม่บ้าน/พระสงฆ์/หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ ร่วมดูแลในทุกกระบวนการทํางาน ,มีการจัดต้ังศูนย์แรกรับรายงานตัวเข้าหมู่บ้าน,มีการจัดต้ังศูนย์
พักคอยสําหรับผู้ติดเช้ือ,มีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเช้ือปริมาณมากที่ไม่สามารถ เข้ารักษาแบบ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาลได้, มีการจัดรูปแบบการรักษาเป็นแบบ CI ,HI และ SOP โดยบูรณาการในการ
ดําเนินการจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
 -รณรงค์ฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ครบ 2เข็ม ให้ได้ 100% และรณรงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 
ให้ได้ 100 % เปิดจุดฉีดวัคซีน กระจายทั่วพ้ืนที่ อําเภอ กะทู้ ดําเนินการฉีดโดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกะ
ทู้และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต., ดูแลและอํานวยความสะดวกในการฉีด จากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ ท้องถิ่น 
/ฝ่ายปกครอง, ภาคประชาชนช่วยดูแลเพ่ิมในเรื่อง อาหารและนํ้าด่ืมในส่วนขาด 
 -ภาคประชาชนมีการระดมทรัพยากรที่ขาดแคลน เพ่ือใช้ในการควบคุมการระบาดของโรค เช่น เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ ,mask, ชุด PPE เจ้าหน้าที่,ชุด ATK มาเพ่ือสนุบสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 -พระสงฆ์ ร่วมระดมสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่ขาดแคนและจําเป็นได้ใช้ในการดูแล ผู้ติดเช้ือ,ผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงที่เข้าสู่กระบวนการ รักษาและควบคุมโรค เช่น ข้าวสาร ,อาหารสําเร็จรูป ,สบู่ ,ยาสีฟันฯ ,เต็นท์ในCI 
เป็นต้น 
 -มีการดําเนินการดูแลประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา( COVID 19) ในทุก
ตําบลในพ้ืนที่อําเภอกะทู้ตลอดมานับต้ังแต่พบการเกิดการป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา( COVID 19)ใน
พ้ืนที่ มีการร่วมมือกันอย่างดีเย่ียมจากทุกภาคส่วน ตลอดมา 
 
2.การดูแลกลุม่เปราะบาง(ผู้สูงอายุ) 
 -รพ.สต.ร่วมกับ ท้องถิ่น ทุกตําบลในพ้ืนที่อําเภอกะทู้ มีการจัดการดําเนินการเป็น ตําบล LTC ครบ 8
ตําบล ทั้งอําเภอ ดําเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 -คัดกรองผู้สูงอายุ ด้านต่างๆเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพแยก ภาวะสุขภาพ เป็น ติดสังคม,ติดบ้าน,ติด
เตียง มีการจัดบริการส่งเสริม/ป้องกันในทั้ง 3 กลุ่ม ตามความจําเป็นแต่ละกลุ่ม เช่น มีการทํารายงานสุขภาพ
รายบุคคลในกลุ่ม ติดเตียงและกลุ่มติดบ้าน/มี Care plan รายบุคคล,มีการจัด ผู้ดูแลตามแผนการดูแล ,โดย
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากโครงการLTCของแต่ละท้องถิ่นที่สนับสนุนให้ CG ตาม CP ที่ดูแลอยู่ 
 -มีการประสานคืนข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมแก้ไข ส่วนขาด เช่น ปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น ราวจับในห้องนํ้า,พ้ืนต่างระดับ,แสงสว่างไม่เพียงพอฯ 
 -มีโรงเรียนผู้สงูอายุ ในตําบลต่างๆในพ้ืนที่อําเภอกะทู้  
 -มีพระคิลานุปฐาก ดูแล พระสงฆ์อาพาธ,ร่วมให้กําลังใจแก่ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดตียงฯ 



 

3.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 -มีคําสั่งคณะกรรมการการป้องกันความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ จากทุกภาคส่วน มีโครงสร้าง
ที่ชัดเจนเช่ือมโยงกับท้องถิ่น ,มีการจัดทําชุดข้อมูลสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม,มีการกําหนด
มาตรการเฉพาะที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา ,มีการประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่กําหนด,มีการสรุปปัญหา,
อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ ในการประเมิน อําเภอกะทู้ผ่านการประเมิน 80% 
 -อําเภอกะทู้ได้มีประเด็นในการดําเนินงานในกลุ่ม วัยเรียน วัยรุ่น ในปี 2565 น้ีเป็นเป้าหมายหลัก  
 -ท้องถิ่นมีการจัดทําโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยชุมชนเป็นผู้ดําเนิน
โครงการ เช่น ด่านชุมชน ,ทางม้าลายหน้าโรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่อําเภอกะทู้ 
 -มีการออกสอบสวนเหตุ จากผู้เสียชีวิต (โดยนําข้อมูลมาจากผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรแล้ว
เสียชีวิตที่มีการนําส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกะทู้) ร่วมสอบสวนจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น ตํารวจ, ผู้นําชุมชน 
ปลัดอําเภอ ,งานระบาดจากสาธารณสุขและ รพ.กะทู้ สรุปผลสอบสวน คืนข้อมูลแก่ผู้เก่ียวข้องเพ่ือนําไปแก้ไข 
ต่อไป 
 -รณรงค์ งดด่ืมแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะ,คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง,ขับขี่ตามกฎจราจร,โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 
4.โรคไข้เลือดออก 
 -มีการจัดต้ังทีม SRRT ระดับอําเภอ,ระดับตําบลเพ่ือควบคุมและติดตามเฝ้าระวังการเกิดโรค
ไข้เลือดออก ตลอดทั้งปี เช่น สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งเกิดรังโรค เช่นไม่มีนํ้าขัง ไม่มีกระป๋อง ใบไม้ 
หรือวัสดุใดๆที่จะทําให้เกิดนํ้าขัง ป้องกันการเกิดลูกนํ้ายุงลาย 
 -รณรงค์ Big cleaning Day .ในชุมชนทุกชุมชน เดือนละ ครั้ง  
 -สร้างมาตรการชุมชน  
 -ช่ืนชมบุคคลต้นแบบ  
 -ทําการควบคุมโรคทันที ที่ได้รับการรายงาน เคสไข้เลือดออก  ทําการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย,ทําลาย
แหล่งเพราะพันธ์ยุง  

สรปุ 
 - มีการดําเนินการตามประเด็น พชอ ตามบริบทของพ้ืนที่ และเน่ืองจากยังมีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา( COVID 19)ในพ้ืนที่อําเภอกะทู้ กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอกะทู้ ทั้ง
อําเภออย่างต่อเน่ือง จึงทําให้การดําเนินการประเด็นในหัวข้ออ่ืนๆดําเนินการได้ไม่ครอบคลุม เน่ืองจากต้อง
ดําเนินการควบคลุมโรคอย่างเข้มข้น ในทุกพ้ืนที่ จึงได้หาแนวทางในการดําเนินการ หัวข้ออ่ืนๆต่อไป 
 - ได้ผลักดันให้มีการดําเนินการขับเคล่ือนแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในพ้ืนที่อําเภอกะทู้ 
 -มีการบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอําเภอ 
 -สนับสนุนและส่งเสริมใหท้้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 -เสนอแนะและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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