


ปัจจุบนัส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจบั ตัง้อยูท่ี่ ถนนเพชรเกษมสำยเกำ่(สำมแยกกระจบั – หนองโพ) 
เลขท่ี 49 หมูท่ี่ 9 ต ำบลหนองออ้ อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุรี บนเน้ือท่ี 1 ไร่ 1 งำน 94 ตำรำงวำ

พ้ืนท่ีและลกัษณะภูมิประเทศ
เทศบำลต ำบลกระจบั มีสภำพพ้ืนท่ีเป็นท่ีรำบลุม่เหมำะแกก่ำรปลูกพืชและท ำนำ มีพ้ืนท่ี

จ ำนวน 9.1 ตำรำงกิโลเมตร มีทำงหลวงหมำยเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสำยเกำ่) และทำงหลวง
หมำยเลข 323 (ถนนทรงพล) ตดัผำ่น โดยมีลกัษณะพ้ืนท่ีตัง้ฉำกกบัถนนดงักลำ่วจำกศูนยก์ลำงถนนขำ้ง
ละ 500 เมตร มีระยะทำงหำ่งจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 65 กิโลเมตร

ขอ้มูลทัว่ไป

อาณาเขตติดต่อดงัน้ี
ทิศเหนือ ติดตอ่ ต ำบลหนองออ้ อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุรี
ทิศตะวนัออก ติดตอ่ ต ำบลสระกระเทียม อ ำเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม
ทิศใต ้ ติดตอ่ ต ำบลหนองออ้ อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุรี

ต ำบลดอนกระเบ้ือง อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุรี และ
ต ำบลดอนกระเบ้ือง อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี

ทิศตะวนัตก ติดตอ่ ต ำบลดอนกระเบ้ือง อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุรี
ต ำบลหนองออ้ อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุรี

มีโรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลในพ้ืนท่ี ผำ่นมำตรฐำนรพ.สต.ติดดำว จ ำนวน 3 แหง่     1.โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลหนองออ้
2.โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลบำ้นหนองบอน
3.โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลดอนกระเบ้ือง



ขอ้มูลประชากร

จ านวนประชากรทัง้หมด     7,786 คน
ชาย                            3,699 คน  
หญิง                           4,087 คน

จ านวนประชากรผูส้งูอายุ    1,442   คน   
คิดเป็นรอ้ยละ   18.52  ของประชากรทัง้หมด

ท่ีมำ: ระบบฐำนขอ้มูลทะเบียนรำษฎร์ 2562
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แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนประชากรผูสู้งอายุ
ต่อประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลต าบลกระจบั

ประชากรทัง้หมด ประชากรผู้สงุอายุ



ข้อมูลสถานะสุขภาพวัยผู้สูงอายุภาพรวม

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

พื้นที่เทศบาลต าบลกระจับ
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5 อันดับโรคแรกในผู้สูงอายุ

โรคท่ีพบบ่อยในผูส้งูอายุ 5 อนัดบัแรก 
1. โรคควำมดนัโลหิตสูง  พบรอ้ยละ  48.15
2. โรคเบำหวำน           พบรอ้ยละ  21.02
3. โรคหลอดเลือดสมอง  พบรอ้ยละ    1.21
4. โรคหวัใจ                พบรอ้ยละ    1.03
5. โรคปอดอุดกัน้เร้ือรงั   พบรอ้ยละ    0.47



ข้อมูลการคัดกรอง ADL ผู้สูงอายุภาพรวม พื้นที่เทศบาลต าบลกระจับ
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ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ พ่ึงพิง
ร้อยละ

ร้อยละการคัดกรอง ADL ผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. จ านวน

ผูส้งูอายุ
ทัง้หมด
(คน)

จ านวน
ผูส้งูอายุ
ท่ีคดั
กรอง
(คน)

ติด
สงัคม
(คน)

ติด
บา้น
(คน)

ติดเตียง
(คน)

2562 1442 1393 1338 50 5

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ADL.  ร้อยละ  96.61



การขบัเคล่ือนแผนงานโครงการดแูลผูส้งูอายุแบบองคร์วม 

กิจกรรมท่ี 1

• พฒันาชมรม
ผูสู้งอายุผ่าน
เกณฑช์มรม
ผูส้งูอายุคุณภาพ

กิจกรรมท่ี 2
• จดัตัง้ศูนยด์แูล สุข
ภาวะผูส้งูอายุเทศบาล
ต าบลกระจบั

• ร.ร.ผูส้งูอายุ

• ปรบัส่ิงแวดลอ้มใหผู้ส้งูอายุ
ดแูลครบ 5 มิติ

• สรา้งจิตอาสาดแูลผูส้งูอายุ

กิจกรรมท่ี 3

• ขบัเคล่ือนการ
ดแูลผูส้งูอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง LTC



1.การพฒันาชมรมผูส้งูอายุใหผ่้านเกณฑ ์ชมรมผูส้งูอายุคณุภาพ

ขบัเคล่ือนแผนการพฒันาชมรมผูส้งูอายุคุณภาพ โดยใชง้บกองทุน             
หลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลกระจบั

เพ่ือใหผู้ส้งูอายุกลุ่มติดสงัคมทกุคนไดร้บัการดแุล
สขุภาพแบบองคร์วมมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

ผูร้บัผิดชอบหลกั                  
กองสาธารณสขุฯ 

นายกเทศมนตรีต าบลกระจบั ประธาน พชท. เทศบาลต าบลกระจบั 

ประชุมคณะท างาน มอบหมายหนา้ท่ี

ร.ต.ต ประชา แกว้ชูศรี  ประธาน ชมรมผูส้งูอายุเทศบาลต าบลกระจบั

ทบทวน บทบาทหนา้ท่ี วิเคราะหส่์วนขาด

ชมรมฯเย่ียมใหก้ าลงัใจผูส้งูอายุ

อยู่ระหว่างด าเนินการร่าง 
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ต าบลกระจบั ฉบบัท่ี 1/62



2.จดัตัง้ศนูยด์แูลสุขภาวะผูส้งูอายุเทศบาลต าบลกระจบั
• ด าเนินการจดัตัง้ ร.ร.ผูส้งูอายุ เทศบาลต าบลกระจบั มีนกัเรียนรุ่นแรก 
52 คน เปิดการเรียนทุกวนัพฤหสับดีท่ี 1และ3 ของเดือน ประยุกต์
หลกัสตูรของพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยแ์ละหลกัสตูรของ
กระทรวงสาธารณสุข ปรบัประยุกตใ์หเ้หมาะสมกบับริบทของเทศบาล
ต าบลกระจบั

รร.ผูส้งูอายุ

• ด าเนินกิจกรรมจดัตัง้เพ่ือจดัหาวสัดุอุปกณก์ารแพทย ์ท่ีจ าเป็นส าหรบั
ผูส้งูอายุทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มป่วยท่ีมีภาวะติดเตียงตอ้งใชอุ้ปกรณ์
พิเศษ เช่น เตียงนอนปรบัระดบั  เตียงลมป้องกนัแผลกดทบั  รถเข็น 
เคร่ืองดดูเสมหะ เป็นตน้

ศนูยอ์ุปกรณ์

• จดัอบรมแกนน าการดแูลสุขภาพผูส้งูอายุ  จ านวน  90  คน ครอบคลุม
พ้ืนท่ี  โดยใชง้บประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลกระจบั 
รบัผิดชอบโครงการคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองออ้ 
ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการอบรม สรา้งจิตอาสาดแูลผูส้งูอายุ

จิตอาสาดแูล
ผูส้งูอายุ

ทางเทศบาลต าบลกระจบั ไดเ้ขา้ไป
ดแูล ในเร่ืองปรบัปรุงส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการท่ีอยู่อาศยัใหเ้หมาะสม
กบัผูส้งูอายุ   เช่น การปรบัปรุง
หอ้งน ้า  การปรบัปรุงพ้ืนบา้นพกั



2.จดัตัง้ศนูยด์แูลสุขภาวะผูส้งูอายุเทศบาลต าบลกระจบั

• ด าเนินการจดัตัง้ ร.ร.ผูส้งูอายุ เทศบาลต าบลกระจบั มีนกัเรียนรุ่นแรก 
52 คน เปิดการเรียนทุกวนัพฤหสับดีท่ี 1และ3 ของเดือน ประยุกต์
หลกัสตูร 

รร.ผูส้งูอายุ

• ด าเนินกิจกรรมส ารวจ คน้หาผูส้งูอายุ ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ด าเนินการใหค้วามรู ้และตรวจคดักรองโดยนกั
กายภาพ จดัตัง้เพ่ือจดัหากายอุปกรณท่ี์จ าเป็นส าหรบัผูส้งูอายุ ผูท่ี้อยู่ใน
ระยะท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เช่น ไมเ้ทา้ วอ๊คเกอร์
รถเข็น เป็นตน้

ศนูยอุ์ปกรณ์

• จดัอบรมแกนน าการดแูลสุขภาพผูส้งูอายุ  จ านวน  90  คน ครอบคลุม
พ้ืนท่ี  โดยใชง้บประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลกระจบั 
รบัผิดชอบโครงการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองออ้
ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการอบรม สรา้งจิตอาสาดแูลผูส้งูอายุ

จิตอาสาดแูลผูส้งูอายุ

ทางเทศบาลต าบลกระจบั ไดเ้ขา้ไป
ดแูล ในเร่ืองปรบัปรุงส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการท่ีอยู่อาศยัใหเ้หมาะสม
กบัผูส้งูอายุ   เช่น การปรบัปรุง
หอ้งน ้า  การปรบัปรุงพ้ืนบา้นพกั



โรงเรียนผูส้งูอายุ เทศบาลต าบลกระจบั



จิตอาสาดแูลผูส้งูอายุ เทศบาลต าบลกระจบั



การท าธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลต าบลกระจบั



มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ านวน  27 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้
➢ กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาทางสมอง จ านวน 17 คน
➢ กลุ่มที่ 2 เคลื่อนไหวได้บ้าง แต่มีภาวะสับสน จ านวน 2 คน
➢ กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ไดแ้ละอาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง จ านวน  8 คน
➢กลุ่มที่ 4 เคลื่อนไหวเองไม่ไดแ้ละมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรอื

อยู่ในระยะท้ายของชีวิต จ านวน    3   คน

ผูส้งูอายุติดเตียงมีภาวะยากไร ้ขบัถ่ายผ่านช่องกระดาน
ทีมCM. /CG.  ลงเย่ียมเสนอแผนเขา้กองทุน และ คณะกรรมการ 
พชท.เทศบาลต าบลกระจบั เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือ ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

กรณีตัวอย่าง 
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ของบฯ LTC ทต. กระจับ

การขบัเคล่ือน

ระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว


