ข้อมูลทัว่ ไป
ปัจจุบนั สำนักงำนเทศบำลตำบลกระจับ ตัง้ อยูท่ ่ ี ถนนเพชรเกษมสำยเก่ำ(สำมแยกกระจับ – หนองโพ)
เลขที่ 49 หมูท่ ่ ี 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้ำนโป่ ง จังหวัดรำชบุรี บนเนื้ อที่ 1 ไร่ 1 งำน 94 ตำรำงวำ
พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ
เทศบำลตำบลกระจับ มีสภำพพื้ นที่เป็ นที่รำบลุม่ เหมำะแก่กำรปลูกพื ชและทำนำ มีพ้ ื นที่
จำนวน 9.1 ตำรำงกิโลเมตร มีทำงหลวงหมำยเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสำยเก่ำ) และทำงหลวง
หมำยเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ่ำน โดยมีลกั ษณะพื้ นที่ตงั้ ฉำกกับถนนดังกล่ำวจำกศูนย์กลำงถนนข้ำง
ละ 500 เมตร มีระยะทำงห่ำงจำกกรุ งเทพฯ ประมำณ 65 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนื อ
ติดต่อ ตำบลหนองอ้อ
อำเภอบ้ำนโป่ ง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมื องนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลหนองอ้อ
อำเภอบ้ำนโป่ ง
ตำบลดอนกระเบื้ อง อำเภอบ้ำนโป่ ง
ตำบลดอนกระเบื้ อง อำเภอโพธำรำม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลดอนกระเบื้ อง อำเภอบ้ำนโป่ ง
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอบ้ำนโป่ ง

จังหวัดรำชบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดรำชบุรี
จังหวัดรำชบุรี และ
จังหวัดรำชบุรี
จังหวัดรำชบุรี
จังหวัดรำชบุรี

มีโรงพยำบำลส่งเสริ มสุขภำพตำบลในพื้ นที่ ผ่ำนมำตรฐำนรพ.สต.ติดดำว จำนวน 3 แห่ง

1.โรงพยำบำลส่งเสริ มสุขภำพตำบลหนองอ้อ
2.โรงพยำบำลส่งเสริ มสุขภำพตำบลบ้ำนหนองบอน
3.โรงพยำบำลส่งเสริ มสุขภำพตำบลดอนกระเบื้ อง

ข้อมูลประชากร
จานวนประชากรทัง้ หมด
ชาย
หญิง

7,786 คน
3,699 คน
4,087 คน

0

0

แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนประชากรผูส้ ูงอายุ
ต่อประชากรทัง้ หมดในเขตเทศบาลตาบลกระจับ
1442

จานวนประชากรผูส้ งู อายุ 1,442 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.52 ของประชากรทัง้ หมด
ที่มำ: ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 2562

7786

ประชากรทังหมด
้

ประชากรผู้สงุ อายุ

้อมู
ข ลสถานะสุขภาพวัย้สู
ผู งอายุภาพรวม พื้นที่เทศบาลตาบลกระจับ
5 อันดับโรคแรกในผู
้สูงอายุ
โรคที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุ 5 อันดับแรก
1. โรคควำมดันโลหิ ตสูง พบร้อยละ 48.15
2. โรคเบำหวำน
พบร้อยละ 21.02
3. โรคหลอดเลื อดสมอง พบร้อยละ 1.21
4. โรคหัวใจ
พบร้อยละ 1.03
5. โรคปอดอุดกัน้ เรื้ อรัง พบร้อยละ 0.47
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เข้าร่วม MOU. Long Term Care
กับ สปสช. ปีงบประมาณ 2562
CM 4 คน ครบทั้ง 3 รพ.สต. มี CG 21 คน ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
อัตราส่วน CM : CG
เท่ากับ 1 : 5.25
อัตราส่วน CG : ผู้สูงอายุ เท่ากับ 1 : 1.50

ข้อมูลการคัดกรอง ADL ผู้สูงอายุภาพรวม พื้นที่เทศบาลตาบลกระจับ
้อยละการคั
ร
ดกรอง ADL้สู
ผู งอายุ
ปี พ.ศ. จานวน

จานวน ติด
ผูส้ งู อายุ ผูส้ งู อายุ สังคม
ทัง้ หมด ที่คดั
(คน)
กรอง
(คน)
(คน)

2562 1442

1393 1338

ติด ติดเตียง
บ้าน (คน)
(คน)

120
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96.05
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3.59
ติดสังคม

ติด้าน
บ

0.36

0.36

ติดเตียง ้สู
ผู งอายุ พึ่งพิง

้สู
ผู งอายุ้รั
ได บการคัดกรองการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ADL. ้อยละ
ร
96.61

การขับเคลื่อนแผนงานโครงการดูแลผูส้ งู อายุแบบองค์รวม
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 1
• พัฒนาชมรม
ผูส้ ูงอายุผ่าน
เกณฑ์ชมรม
ผูส้ งู อายุคุณภาพ

• จัดตัง้ ศูนย์ดแู ล สุข
ภาวะผูส้ งู อายุเทศบาล
ตาบลกระจับ
• ร.ร.ผูส้ งู อายุ
• ปรับสิ่งแวดล้อมให้ผูส้ งู อายุ
ดูแลครบ 5 มิติ
• สร้างจิตอาสาดูแลผูส้ งู อายุ

กิจกรรมที่ 3
• ขับเคลื่อนการ
ดูแลผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง LTC

1.การพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุให้ผ่านเกณฑ์ ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ
ร.ต.ต ประชา แก้วชูศรี ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุเทศบาลตาบลกระจับ

ทบทวน บทบาทหน้าที่

วิเคราะห์ส่วนขาด

นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ ประธาน พชท. เทศบาลตาบลกระจับ

มอบหมายหน้าที่

ประชุมคณะทางาน

ขับเคลื่ อนแผนการพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุคุณภาพ โดยใช้งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกระจับ
เพื่อให้ผูส้ งู อายุกลุ่มติดสังคมทุกคนได้รบั การดุแล
สุขภาพแบบองค์รวมมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง

ผูร้ บั ผิ ดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

อยู่ระหว่างดาเนิ นการร่าง
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ตาบลกระจับ ฉบับที่ 1/62

ชมรมฯเยี่ยมให้กาลังใจผูส้ งู อายุ

2.จัดตัง้ ศูนย์ดแู ลสุขภาวะผูส้ งู อายุเทศบาลตาบลกระจับ

รร.ผูส้ งู อายุ

• ดาเนิ นการจัดตัง้ ร.ร.ผูส้ งู อายุ เทศบาลตาบลกระจับ มีนกั เรี ยนรุ่นแรก
52 คน เปิ ดการเรียนทุกวันพฤหัสบดีท่ี 1และ3 ของเดือน ประยุกต์
หลักสูตรของพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์และหลักสูตรของ
กระทรวงสาธารณสุข ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของเทศบาล
ตาบลกระจับ

จิตอาสาดูแล
ผูส้ งู อายุ

• จัดอบรมแกนนาการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ จานวน 90 คน ครอบคลุม
พื้นที่ โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกระจับ
รับผิ ดชอบโครงการคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองอ้อ
ปั จจุบนั กาลังดาเนิ นการอบรม สร้างจิตอาสาดูแลผูส้ งู อายุ

ศูนย์อุปกรณ์

• ดาเนิ นกิจกรรมจัดตัง้ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกณ์การแพทย์ ที่จาเป็ นสาหรับ
ผูส้ งู อายุทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มป่ วยที่มีภาวะติดเตียงต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษ เช่น เตียงนอนปรับระดับ เตียงลมป้ องกันแผลกดทับ รถเข็ น
เครื่องดูดเสมหะ เป็ นต้น
ทางเทศบาลตาบลกระจับ ได้เข้าไป

ดูแล ในเรื่องปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
การจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
กับผูส้ งู อายุ เช่น การปรับปรุง
ห้องน้ า การปรับปรุงพื้นบ้านพัก

2.จัดตัง้ ศูนย์ดแู ลสุขภาวะผูส้ งู อายุเทศบาลตาบลกระจับ

รร.ผูส้ งู อายุ
จิตอาสาดูแลผูส้ งู อายุ

ศูนย์อุปกรณ์

• ดาเนิ นการจัดตัง้ ร.ร.ผูส้ งู อายุ เทศบาลตาบลกระจับ มีนกั เรี ยนรุ่นแรก
52 คน เปิ ดการเรียนทุกวันพฤหัสบดีที่ 1และ3 ของเดือน ประยุกต์
หลักสูตร
• จัดอบรมแกนนาการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ จานวน 90 คน ครอบคลุม
พื้นที่ โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกระจับ
รับผิ ดชอบโครงการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองอ้อ
ปั จจุบนั กาลังดาเนิ นการอบรม สร้างจิตอาสาดูแลผูส้ งู อายุ
• ดาเนิ นกิจกรรมสารวจ ค้นหาผูส้ งู อายุ ที่อยู่ในระยะที่จาเป็ นต้องได้รบั การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ดาเนิ นการให้ความรู ้ และตรวจคัดกรองโดยนัก
กายภาพ จัดตัง้ เพื่อจัดหากายอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับผูส้ งู อายุ ผูท้ ี่อยู่ใน
ระยะที่จาเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพ เช่น ไม้เท้า ว๊อคเกอร์
รถเข็น เป็ นต้น
ทางเทศบาลตาบลกระจับ ได้เข้าไป

ดูแล ในเรื่องปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
การจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
กับผูส้ งู อายุ เช่น การปรับปรุง
ห้องน้ า การปรับปรุงพื้นบ้านพัก

โรงเรียนผูส้ งู อายุ เทศบาลตาบลกระจับ

จิตอาสาดูแลผูส้ งู อายุ เทศบาลตาบลกระจับ

การทาธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลตาบลกระจับ

การขับเคลื่ อน
ระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จานวน 27 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้
➢ กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาทางสมอง จานวน 17 คน
➢ กลุ่มที่ 2 เคลื่อนไหวได้บ้าง แต่มีภาวะสับสน จานวน 2 คน
➢ กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้และอาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง จานวน 8 คน
➢กลุ่มที่ 4 เคลื่อนไหวเองไม่ได้และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือ
อยู่ในระยะท้ายของชีวิต จานวน 3 คน
กรณีตัวอย่าง
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของบฯ LTC ทต. กระจับ
ผูส้ งู อายุติดเตียงมีภาวะยากไร้ ขับถ่ายผ่านช่องกระดาน
ทีมCM. /CG. ลงเยี่ยมเสนอแผนเข้ากองทุน และ คณะกรรมการ
พชท.เทศบาลตาบลกระจับ เพื่อให้การช่วยเหลือ ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างดาเนิ นการ

