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รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลก�รปฏิบัติง�นของอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขกรุงเทพมห�นคร

กลุ่มเป้�หม�ย กิจกรรม หน่วย
ผู้รับบริก�ร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1.		การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 1.1		จำานวนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่รับผิดชอบ คน 10,223

1.2		ให้คำาแนะนำาหญิงตั้งครรภ์ให้ไปฝากครรภ์ คน 8,958

1.3	 ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์	 ที่มีอาการผิดปกติไปยังสถาน
บริการสาธารณสุข

คน 729

2.		การดูแลหญิงหลังคลอด 2.1		จำานวนหญิงหลังคลอดในพื้นที่รับผิดชอบ คน 15,884

2.2		เยี่ยมและให้คำาแนะนำาหญิงหลังคลอด คน 16,961

3.		การดูแล 
เด็กแรกเกิด	-	6	ปี	

จำานวนเด็กแรกเกิด	-	6	เดือน คน 37,544

จำานวนเด็ก	6	เดือน	-	6	ปี คน 216,786

3.1	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	
	 (เด็กแรกเกิด	-	6	เดือน)

คน 21,129

3.2		ส่งเสริมการเล่านิทานให้เด็กแรกเกิด	-	6	ปี คน 150,632

3.3		อสส.	ปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่คนที่	2	ของเด็กฯ	
	 (นับจำานวนเด็ก)

คน 172,181

3.4		จำานวนเด็กแรกเกิด	-	6	ปี	ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย คน 6,689

					 ให้คำาแนะนำาในการเลี้ยงดู คน 24,026

4.		การดูแลผู้สูงอายุ 4.1		จำานวนผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ คน 1,227,345

						จำานวนผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเรื้อรัง คน 743,370

4.2		จำานวนผู้สูงอายุ	สุขภาพกลุ่มที่	1 คน 994,907

	 จำานวนผู้สูงอายุ	สุขภาพกลุ่มที่	2 คน 177,321

	 จำานวนผู้สูงอายุ	สุขภาพกลุ่มที่	3 คน 49,560

4.3	 เยี่ยมบ้านและให้คำาแนะนำาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คน 781,964

 เยี่ยมบ้านและให้คำาแนะนำาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้ง 874,515

5.	การดูแลผู้พิการ 5.1		จำานวนผู้พิการในพื้นที่รับผิดชอบ คน 101,388

5.2		เยี่ยมบ้านให้คำาแนะนำาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้พิการ คน 87,702

	 เยี่ยมบ้านให้คำาแนะนำาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้พิการ ครั้ง 113,207

5.3		ทำากิจกรรมให้การสนับสนุนคนพิการ คน 45,981

						ทำากิจกรรมให้การสนับสนุนคนพิการ ครั้ง 61,821
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กลุ่มเป้�หม�ย กิจกรรม หน่วย
ผู้รับบริก�ร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

6.	การเฝ้าระวัง	ป้องกัน	 6.1	 เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคไข้เลือดออก ครัว
เรือน

1,979,298

6.2	 เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ครัว
เรือน

1,522,896

6.3	 เฝ้าระวัง	 คัดกรอง	 และให้คำาแนะนำากลุ ่มเสี่ยง 
	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

คน 996,303

7.	การฟื้นฟูสุขภาพ เยี่ยมบ้าน	ให้คำาแนะนำาการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	
(ทุกกลุ่มอายุ)

ครั้ง 718,002

8.	การปฏิบัติงานตาม
โครงการ	3	ล้าน	3	ปี	/	
เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชัน

จำานวนผู้สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการฯ คน 41,859

9.	การสนับสนุนอาสา
สมัครประจำา

	 ครอบครัว	(อสค.)

9.1	 จำานวน	อสค.	ที่ดูแล คน 4,586

9.2	 ติดตามให้คำาแนะนำา	 อสค.	 ในการดูแล	 อาหาร/ 
ออกกำาลังกาย/วิธีปฏิบัติการดูแล/การพยาบาล/ 
การส่งต่อผู้ป่วยในครอบครัว

คน 807

					9.2.1	กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาติดบ้านติดเตียง คน 70,826

					9.2.2	กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง คน 207,860

					9.2.3	กลุ่มที่มีปัญหาโรคไต คน 11,789

10.	การเข้าร่วมทีมหมอ
ครอบครัว

10.1	 ร่วมเป็นทีมหมอครอบครัว	 ในการช่วยเหลือดูแล 
ผู้ป่วย	และครอบครัวในชุมชน

ครั้ง 51,263

10.2	 ช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัย	 และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การดูแล/การพยาบาล

ครัว
เรือน

109,998

10.3	 เสริมพลังและกำาลังใจ	 และเทคนิคการดูแล	 
การพยาบาลตามปัญหาสุขภาพ

ครัว
เรือน

166,803

แหล่งข้อมูล	:	กลุ่มสาธารณสุขชุมชน	กองสร้างเสริมสุขภาพ	สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลก�รปฏิบัติง�นของอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขกรุงเทพมห�นคร (ต่อ)
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รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นศูนย์สุขภ�พชุมชน

กิจกรรมก�รปฏิบัติง�นศูนย์สุขภ�พชุมชน หน่วย จำ�นวน

1.  จำ�นวนผู้ม�รับบริก�ร	 ใหม่																								 คน 126,170

	 	 	 เก่า คน 870,480

	 แยกอายุ	(เฉพาะรายใหม่)		 0	-	5		ปี คน 10,475

	 	 	 6	-	15		ปี คน 13,295

	 	 	 16	-	59		ปี คน 69,335

	 	 	 60		ปีขึ้นไป คน 68,570

2. กิจกรรมที่ให้บริก�ร

					2.1	 จ่ายยาสามัญประจำาบ้าน คน 725,365

					2.2	 เช็ดตัวเพื่อลดไข้ คน 18,095

					2.3	 วัดปรอท คน 231,490

					2.4	 ชั่งนำ้าหนักเด็กอายุตำ่ากว่า		6	ปี คน 4,568

ครั้ง 4,679

	 เฉพาะรายใหม่		 นำ้าหนักมากเกินเกณฑ์ คน 225

	 	 	 นำ้าหนักค่อนข้างมาก คน 223

	 	 	 นำ้าหนักตามเกณฑ์ คน 2,261

	 	 	 นำ้าหนักค่อนข้างน้อย คน 82

	 	 	 นำ้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ คน 439

													 ชั่งนำ้าหนักเด็กอายุมากกว่า	6	ปี ครั้ง 75,333

					2.5	 วัดความดันโลหิต ครั้ง 505,655

					2.6	 วัดสายตา ครั้ง 3,996

					2.7	 ทำาแผล ครั้ง 12,141

					2.8	 ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน ครั้ง 9,474

					2.9	 อื่นๆ ครั้ง 77,775

3. ก�รให้คว�มรู้ด้�นสุขภ�พอน�มัย

					3.1		รายบุคคล ครั้ง 636,690

					3.2		รายกลุ่ม ครั้ง 10,767

					3.3		จัดนิทรรศการ	หรือป้ายนิเทศ ครั้ง 3,457

					3.4		แจกเอกสาร ครั้ง 173,090



71รายงานประจำ ปี 2564 สำ นักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมก�รปฏิบัติง�นศูนย์สุขภ�พชุมชน หน่วย จำ�นวน

					3.5		สาธิต ครั้ง 9,524

					3.6		การให้ความรู้	/	ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว ครั้ง 424,550

							 หมวดเรื่อง

					 	 -		การอนามัยครอบครัว ครั้ง 69,845

	 	 -		การใช้ยา ครั้ง 190,465

	 	 -		การพยาบาล ครั้ง 68,050

	 	 -		โภชนาการ ครั้ง 48,690

	 	 -		ภูมิคุ้มกันโรค ครั้ง 56,720

	 	 -		โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ครั้ง 83,880

	 	 -		การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ครั้ง 52,050

	 	 -		ทันตสุขภาพ ครั้ง 23,355

	 	 -		ยาเสพติด ครั้ง 30,165

	 	 -		สุขภาพจิต ครั้ง 28,715

				 	 -		โรคเอดส์ ครั้ง 23,500

	 	 -		โรคพิษสุนัขบ้า ครั้ง 23,850

	 	 -		อื่นๆ		(ระบุ) ครั้ง 27,885

4. ก�รส่งต่อผู้ป่วย

					4.1		ส่งต่อผู้ป่วยไปศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ครั้ง 482

					4.2		ส่งต่อผู้ป่วยไปศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้ง 8,325

					4.3		ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ครั้ง 2,361

5.  ดำ�เนินกิจกรรมส�ธ�รณสุขอื่นๆ

					5.1		ต้อนรับและบรรยายสรุปผู้มาเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพชุมชน คน 3,129

ครั้ง 2,597

					5.2		ดำาเนินกิจกรรมด้านการควบคุมการป้องกันโรค ครั้ง 9,113

					5.3		จัดตั้งกลุ่ม		ชมรม		เพื่อพัฒนาสุขภาพ กลุ่ม 824

					5.4		กิจกรรมอื่นๆ ครั้ง 30,205

แหล่งข้อมูล	:	กลุ่มสาธารณสุขชุมชน	กองสร้างเสริมสุขภาพ	สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นศูนย์สุขภ�พชุมชน (ต่อ)
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