
แผนสุขภาวะตําบลทาขาม กบั
การดําเนินงานระบบสุขภาพ

ตําบลทาขาม

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา



วิสยัทัศนวิสยัทัศน    อบตอบต..ทาขามทาขาม

“ภายในป  2555  อบต.ทาขามมุงสูการบรหิาร

จัดการแบบมีสวนรวม  สรางเสรมิสุขภาพ

และสังคม  สูคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกจิ

พอเพียง   คูเคียงธรรมชาติ”



พนัธพนัธกิจกิจ

1. บรหิารจดัการแบบมีสวนรวม

2. สรางเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม

3. ดําเนินงานโปรงใสและมีคุณธรรม

4. นําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเปนหลักใน

การดําเนินงาน



วสิัยทัศนกองทุนสุขภาพวสิัยทัศนกองทุนสุขภาพ

ตําบลทาขามตําบลทาขาม
“ภายในป  2555  กองทุนสุขภาพ  ต.ทาขาม  มุงสู

การบรหิารจดัการแบบมีสวนรวม  สรางเสริม

สุขภาพปองกนัโรค  รกัษาพยาบาล  และฟนฟู

สมรรถภาพทางกาย  และใจแบบองครวม”



ศูนยเรยีนรูกองทุนสุขภาพศูนยเรยีนรูกองทุนสุขภาพ

ตําบลทาขามตําบลทาขาม

วิสัยทัศนวิสัยทัศน

“ภายในป  2555  อบต.ทาขามมุงสูการบรหิาร

จัดการแบบมีสวนรวม  เพื่อพัฒนา  และเปน

แหลงเรียนรูระบบสุขภาพของชุมชน”



กลไกการดําเนินงาน
ศนูยเรียนรูกองทุนสขุภาพศนูยเรียนรูกองทุนสขุภาพ  

ตต..ทาขามทาขาม

การเรียนรูในระบบ การเรียนรูนอกระบบ การเรียนรูตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตรการทาํงาน (กิจกรรม)



ระบบสขุภาพศนูยเรียนรูกองทุนสขุภาพระบบสขุภาพศนูยเรียนรูกองทุนสขุภาพ

ตําบลทาขามที่พึง่ตนเองไดและยั่งยืนตําบลทาขามที่พึง่ตนเองไดและยั่งยืน
ทําแผนที่ทนุ

(Capital Mapping)

เวทีขับเคลื่อนดวย

การพัฒนาแกนนํา

แกนนําคนหาทีด่ี(best)

สรางตัวแบบที่ดี

การหลอมรวมทมี

การเสริมสรางแรงใจ
ปรับบทบาทบุคลากร/

แกนนํา

สรางระบบสนับสนุนที่

ดี

สรางความสัมพันธ

ภาพที่ดีระหวางองคกร

และบุคคล

ปรับบทบาทคน

ในสังคม/ขยายทีม



ตัวชี้วัดความพรอมของศูนยเรียนรูฯตัวชี้วัดความพรอมของศูนยเรียนรูฯ

1.1. มีผลงานเปนทีย่อมรับชองชุมชนมีผลงานเปนทีย่อมรับชองชุมชน

2.2. มีความรูพรอมที่ถายทอดมีความรูพรอมที่ถายทอด

-- ทุนทางสังคมตางๆตําบลทาขามทุนทางสังคมตางๆตําบลทาขาม  ((ใชตัวชี้วัดเปนใชตัวชี้วัดเปน

เกณฑในการดูเกณฑในการดู))

3.3. คนคน//วิทยากรพรอมใหความรูวิทยากรพรอมใหความรู



หนาที่ของคณะกรรมการของศูนยเรียนรูฯหนาที่ของคณะกรรมการของศูนยเรียนรูฯ

1.1. จัดระบบแหลงเรียนรูสุขภาพตําบลทาขามจัดระบบแหลงเรียนรูสุขภาพตําบลทาขาม

2.2. บริหารจัดการกองทุนสุขภาพตําบลทาขามบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตําบลทาขาม

3.3. จักหาจักหา  //  พัฒนาวิทยากรของแหลงเรียนรูพัฒนาวิทยากรของแหลงเรียนรู



วิทยากรแกนนํากลุมเปาหมายของศูนยเรียนรูฯวิทยากรแกนนํากลุมเปาหมายของศูนยเรียนรูฯ

1.1. วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน

2.2. สังคมไมทอดทิ้งกันสังคมไมทอดทิ้งกัน

3.3. สภาวัฒณสภาวัฒณธรรมธรรม

4.4. สุขภาพกายสุขภาพกาย  จิตจิต



ประชุมวิทยากรแกนนําศูนยเรียนรูฯประชุมวิทยากรแกนนําศูนยเรียนรูฯ



แนวคิดหลักประกันสุขภาพ

การมีสวนรวม

และพึ่งตนเอง

อบต.เปนหนวย

เอื้ออํานวย ความสมัครใจและ

ความพรอมของ

ชุมชน

สรางความเข็มแข็ง

ทองถิ่น เนนกระบวนการ

เรียนรูพัฒนาดวย

การปฏิบัติ



กลไกการดําเนินงานหลกัประกนัสุขภาพ



แนวทางการสงเสริมสุขภาพ

สุขภาพใจ

สุขภาพสังคมสุขภาพกาย

ปญญา



การสงเสริมสขุภาพกาย

สุขภาพกาย

การบริโภค การออกกําลังกาย

เกษตรอินทรีย

โรงปุยชีวภาพ

แปลงผักปลอดสาร

โรงสีขาว

ชมรมผูสูงอายุ ศูนยกีฬา ชมรมแอโรบิคกิจกรรมลดเอว



การสงเสริมสขุภาพสงัคมและใจ

สุขภาพสังคม

สวัสดกิารชุมชน วิถีชีวิตดานวัฒนธรรม

สุขภาพใจ

(ปญญา)

กองทุนสัจจะวันละ๑บาท กลุมออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนสงเคราะห ยุทธศาสตรไมทอดทิ้ง สภาวัฒนธรรม



ระบบ
วิสาหกิจชุมชน

ระบบระบบ
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน

สิ่งแวดลอมและพลังงานสิ่งแวดลอมและพลังงานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

ระบบสุขภาพระบบสุขภาพระบบสุขภาพ

ระบบทุนระบบทุนระบบทุน

ระบบเกษตรระบบเกษตรระบบเกษตร

การพัฒนายั่งยืน                                   
ยอมเกิดมาจากขางใน

“ระเบิดจากขางใน”

สบูสบู      น้ํายาลางจานน้ํายาลางจาน โรงสีขาวโรงสีขาวขนมขนม

รานคาชุมชนรานคาชุมชน เครื่องแกงเครื่องแกงตลาดนัดชุมชนตลาดนัดชุมชน น้ําสมุนไพรน้ําสมุนไพร

กลุมซื้อน้ํายางกลุมซื้อน้ํายาง

โรงงานปุยชีวภาพโรงงานปุยชีวภาพ

ทํานบทํานบ  --  คลองธรรมชาติคลองธรรมชาติ

ธนาคารขยะธนาคารขยะ  เตาไรควันเตาไรควัน

เตาเตาชีวชีวมวลมวล

น้ําหมักชีวภาพน้ําหมักชีวภาพ

พลังแสงอาทิตยแปรรปูอาหารพลังแสงอาทิตยแปรรปูอาหาร

ออมทรัพยออมทรัพย    กองทุนอาชีพกองทุนอาชีพ

สถาบันการเงนิชุมชนสถาบันการเงนิชุมชน

กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการ

ธนาคารหมูบานธนาคารหมูบาน

รวมกลุมคนทํานารวมกลุมคนทํานา

เลี้ยงวัวเลี้ยงวัว  แพะแพะ  หมูหมู  ไกไก

ผักปลอดสารผักปลอดสาร  อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ

โครงการรวมโครงการรวม  สปสชสปสช..//อบตอบต..

การออกกําลังกายการออกกําลังกาย



ระบบการศกึษา,
ศาสนา,วัฒนธรรม
ระบบการศกึษาระบบการศกึษา,,
ศาสนาศาสนา,,วัฒนธรรมวัฒนธรรม

ระบบโครงสราง
พื้นฐาน

ระบบโครงสรางระบบโครงสราง
พื้นฐานพื้นฐาน

ระบบการบริหาร
การจดัการ

ระบบการบริหาร
การจดัการ

ระบบสังคมระบบสังคมระบบสังคม
ระบบความ
ปลอดภัย

ระบบความระบบความ
ปลอดภัยปลอดภัย

การพัฒนายั่งยืน                                   
ยอมเกดิมาจากขางใน

“ระเบดิจากขางใน”

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรม ต.ทาขาม

ศูนยฝกอบรมศีลธรรมและ
วัฒนธรรมเยาวชน

สังคมทาขามไมทอดทิ้งกัน

ศูนยคอมพิวเตอรชุมชน ต.ทาขาม
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ศูนยบริการทางสังคม/ศาลาสรางสขุ

อส./เวรยาม

การพฒันาเด็ก
และเยาวชน

การพฒันาเด็กการพฒันาเด็ก
และเยาวชนและเยาวชน
ศูนยกีฬาต.ทาขาม
โครงการครอบครัวสัมพันธ/ครอบครัวเขมแขง็

วันสภาวัฒนธรรม/วันครอบครัว
กลุมเยาวชนอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมฯ

ศูนย อปพร. ทาขาม
หนวยกูชีพ กูภัย

น้ําไหล  ไฟสวาง  หนทางดี
ศูนยบริการรวม
อบต.เคานเตอรเซอรวิส
องคกรแหงการเรียนรู

พูดจาไพเราะ  ยิ้มแยมแจมใส
ถูกตองฉับไว  ประทับใจผูใชบริการ

วิทยุชุมชน ทาขาม 101.5

กลุม/องคกรชุมชนตางๆ

การจัดการความรูทองถิ่น



“ผมเปนคนเรียนหนังสือเกง ทําอะไรไดดีในชีวิต แตไมฉลาด 

หลายคนอาจมองวา คนเรียนจบดอกเตอรตองมีสติปญญาล้ําเลิศ 

แตผมมีความล้ําเลิศในเรื่องอื่นๆ ผมไดปริญญาเอกทางวิชาการก็

จริง แตผมไมไดปริญญาชีวิต นึก   ยอนกลับไป มีคําสอนหนึ่ง ที่

พอสอนผมมาตั้งแตเด็ก  คือ ‘คนเราตองไดทั้งปริญญาวิชาการ

และปริญญาชีวิตดวย’  เราตองเจนจบกับชีวิต นี่คือเรื่องสําคัญ แต

ผมรูไมเทาทันชีวิต ถึงลงเอยดวยการเจ็บปวยครั้งใหญนี้”

ดร.วรฑา วัฒนชยังกูร (ดร.อภิวัฒน วัฒนางกูร),  มองชีวิตผาน

มะเร็ง 



งานที่ดําเนินการแลว
การตรวจคัดกรอง ความดนั เบาหวาน ม.๓ ม.๕ ม.๘

(อบต.ทาขาม/สถานีอนามยัทาขาม/คณะพยาบาลศาสตร 
มอ.)

การจัดทําแผนการดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การทอดผาปาสามคัค(ี๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐) เพื่อหารายได
กอสรางศูนยสขุภาพ ๓ ตําบลและเครื่องมือแพทย



แนวทางเชื่อมโยงกิจกรรมสุขภาพ
โครงการที่ ๑

สายสัมพนัธสายสัมพนัธ  อสอสมม..ผูดูแลสขุภาพชุมชนผูดูแลสขุภาพชุมชน

วัตถปุระสงคโครงการ

ใหความรูแกใหความรูแก  อสอสมม..  ในการแนะนําดานสขุภาพในการแนะนําดานสขุภาพ
ในชุมชนในชุมชน

ใหเรียนรูวิธีการใหเรียนรูวิธีการ  อานคาการตรวจอานคาการตรวจ    คัดกรองคัดกรอง
ความดันความดัน--เบาหวานพื้นฐานเบาหวานพื้นฐาน

ติดตามดูแลผูมีภาวะความดันโลหิตหรือติดตามดูแลผูมีภาวะความดันโลหิตหรือ
เบาหวานเบาหวาน

โครงการที่ ๒
คัดกรองความดันโลหิตคัดกรองความดันโลหิต--เบาหวานจาํนวนเบาหวานจาํนวน

๘๘  หมูบาน
วัตถุประสงคโครงการ

คัดกรองกลุมเปาหมายคัดกรองกลุมเปาหมาย  อายุมากกวาอายุมากกวา  ๔๐๔๐  ปป  
ประมาณประมาณ  ๓๓,,๔๐๐๔๐๐  คนคน
ใหความรูพรอมหนังสือคูมือปฏิบัติตนใหความรูพรอมหนังสือคูมือปฏิบัติตน

โครงการที่ ๓

ขยับรางสรางสุขภาพ(ลดเอวดีมีรางวัล)

วัตถปุระสงคโครงการ

สงเสริมการออกกําลังกายอยางตอเนื่องสงเสริมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง

กลไกกลไก  กลุมแอโรกลุมแอโรบิคบิค  กลุมสะบากลุมสะบา  เปเปตองตอง  ชมรมผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ



โครงการที ่๔ 
หมูบานสาธิตผักสวนครัวรั้วชุมชน

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนปลกูผักปลอดสารพิษไว

รับประทานในครัวเรือนหรือจาํหนายใน

ชุมชน

เพื่อจัดใหมีการประกวดครอบครัวตัวอยาง

โครงการที ่ ๖  มหกรรมทาขามรวมพล
คนรักสุขภาพ

วัตถุประสงค

เพื่อประเมินโครงการตางๆที่ใชงบเพื่อประเมินโครงการตางๆที่ใชงบ  สปสชสปสช

ตําบลทาขามตามตัวชี้วัดไวในโครงการตําบลทาขามตามตัวชี้วัดไวในโครงการ

ตางๆตางๆ

โครงการที ่๕
วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหความรูเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหความรู

ดานสุขภาพแกประชาชนอยางตอเนื่องดานสุขภาพแกประชาชนอยางตอเนื่อง

เพื่อจัดใหมีการแขงขันตอบปญหาเพื่อจัดใหมีการแขงขันตอบปญหา

สุขภาพในรายการวิทยุชุมชนสุขภาพในรายการวิทยุชุมชน

โครงการที ่ ๗    มหัศจรรยจิ๋วมหัศจรรยจิ๋ว

วัตถุประสงค

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมมหัศจรรยจิ๋วในเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมมหัศจรรยจิ๋วใน

การลดขยะในครัวเรือนและชมุชนการลดขยะในครัวเรือนและชมุชน



  โครงการที่  ๘  กิจกรรมหนังตะลุงเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค

--  เพื่อการเสริมสรางใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของเพื่อการเสริมสรางใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองตนเอง

--  เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง

--  เพื่อสรางความอบอุนใจเพื่อสรางความอบอุนใจ    และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดูแลสุขภาพตนเองในการดูแลสุขภาพตนเอง



โครงการที่  ๙  กิจกรรมรองเง็งบิคเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค

--  เพื่อใหเกิดการสงเสริมสุขภาพตอตัวเองและเปนการนําเอาเพื่อใหเกิดการสงเสริมสุขภาพตอตัวเองและเปนการนําเอา

ศิลปะวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นมาประยุกตใหเกิดประโยชนและประเพณีทองถิ่นมาประยุกตใหเกิดประโยชนและ

สอดคลองกับการดูแลสุขภาพตามวิถีชุมชนมุสลิมสอดคลองกับการดูแลสุขภาพตามวิถีชุมชนมุสลิม

--  เพื่อเปนทางเลือกและเกิดการยอมรับของคนมุสลิมในการผลักดันใหเพื่อเปนทางเลือกและเกิดการยอมรับของคนมุสลิมในการผลักดันให

เกิดการออกกําลังกายเกิดการออกกําลังกาย  เปนตนแบบของการคิดคนสิ่งใหมๆมาเปนตนแบบของการคิดคนสิ่งใหมๆมา

ผสมผสานระหวางศิลปะกบัอาชีพพื้นบานดวยกันผสมผสานระหวางศิลปะกบัอาชีพพื้นบานดวยกัน

--  เพื่อเกิดการขยายผลสูชุมชนใหเปนที่ยอมรับของสังคมมุสลิมทั่วไปเพื่อเกิดการขยายผลสูชุมชนใหเปนที่ยอมรับของสังคมมุสลิมทั่วไป

โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช



การประเมิน
โครงการที่ ๑-๔ เมื่อครบรอบ ๖ เดือนพรอม
จัดมหกรรมกีฬา

แอโรบิค

เปตอง

ไมพลอง

โยคะ

แจกผลิตภัณฑและของรางวัล



โครงการที่ดําเนินรวมกับคณะพยาบาลศาสตร มอ.

การตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรอง  ความดันความดัน  เบาหวานเบาหวาน  มม..๓๓  มม..๕๕  มม..๘๘

((อบตอบต..ทาขามทาขาม//สถานีอนามัยทาขามสถานีอนามัยทาขาม//คณะพยาบาลศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  มอมอ.).)

1. โครงการบานทาขามรวมใจ ตานภัยเบาหวานความดนั(ม.3)

วัตถุประสงค

ผูเขารวมโครงการที่มีอายุผูเขารวมโครงการที่มีอายุ  40 40 ปขึ้นไปของมปขึ้นไปของม..33  ที่ไมเคยเขารับการที่ไมเคยเขารับการ

ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผูเขารวมโครงการที่ตรวจพบภาวะผิดปกติไดรับการสงตอผูเขารวมโครงการที่ตรวจพบภาวะผิดปกติไดรับการสงตอ

ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกบัอาหารที่เสี่ยงตอการเกิดผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกบัอาหารที่เสี่ยงตอการเกิด

โรคเบาหวานและความดันโรคเบาหวานและความดัน



การตรวจคัดกรอง ความดนั เบาหวาน ม.๓ ม.๕ ม.๘

(อบต.ทาขาม/สถานีอนามยัทาขาม/คณะพยาบาลศาสตร มอ.)

2. โครงการ หนองบัวสดใส....
หางไกลโรคภยั (ม.5)

วัตถุประสงค

ประชาชนมีความสามารถในการประชาชนมีความสามารถในการ

ตรวจมะเร็งเตานมไดดวยตนเองและตรวจมะเร็งเตานมไดดวยตนเองและ

สอนผูอื่นสอนผูอื่น

ประชาชนสามารถสาธิตยอนกลับประชาชนสามารถสาธิตยอนกลับ

การตรวจเตานมตนเองไดการตรวจเตานมตนเองได

ประชาชนมีความรูและทักษะการประชาชนมีความรูและทักษะการ

ปฏิบัติโยคะและสามารถนําไปปฏิบัติปฏิบัติโยคะและสามารถนําไปปฏิบัติ

ดวยตนเองที่บานไดอยางนอยดวยตนเองที่บานไดอยางนอย

สัปดาหละสัปดาหละ  5 5 วันละวันละ11ชั่วโมงชั่วโมง

3. โครงการรูเทาทนัปองกัน...ลด
ความดนัและ  เบาหวาน (ม.8)

วัตถุประสงค

ผูที่มีอายุผูที่มีอายุ  4040  ปขึ้นไปไดรับการตรวจคัดปขึ้นไปไดรับการตรวจคัด

กรองเบาหวานและความดันกรองเบาหวานและความดัน

ผูที่มีอายุผูที่มีอายุ 40  40 ปขึ้นไปที่ไมเปนปขึ้นไปที่ไมเปน

โรคเบาหวานและความดันมีความรูในโรคเบาหวานและความดันมีความรูใน

การปองกันโรคเบาหวานและความดันการปองกันโรคเบาหวานและความดัน

ผูที่มีอายุผูที่มีอายุ 40  40 ปขึ้นไปที่เปนปขึ้นไปที่เปน

โรคเบาหวานและความดันมีความรูในโรคเบาหวานและความดันมีความรูใน

การปฏิบัติตนเมื่อเปนโรคเบาหวานการปฏิบัติตนเมื่อเปนโรคเบาหวาน

และความดันและความดัน



การดําเนนิ

กิจกรรมสุขภาพ



โครงการบานทาขามรวมใจ ตานภัยเบาหวานความดนั(ม.3)

ผลการดําเนนิงานคัดกรอง (เดอืน มิ.ย.50)

โรคเบาหวาน

ผลปกติ   จํานวน  54 คน

เสี่ยงตอการเปนเบาหวาน จํานวน 6 คน

สงสัยเปนเบาหวาน จํานวน 3 คน

โรคความดันโลหิตสูง

ผลปกติ   จํานวน  54 คน

สงสัยเปนความดัน จํานวน 20 คน

เปนโรคความดัน จํานวน  4 คน

(ผูเขารับบริการ จํานวน 79 คน)



 โครงการ หนองบัวสดใส....หางไกลโรคภยั (ม.5)

ขอเสนอแนะ

การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง   
(ผูเขารวม 35 คน)

ขอให อสม.ติดตามผลและสอนวิธีการตรวจแกผูที่

ไมไดเขารวมโครงการ ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ

การปฏิบัติโยคะอาสนะ  (ผูเขารวม 19คน)

ขอให อสม. ติดบอรดวิธีการปฏบิัติโยคะอาสนะ

และใหอสมนําฝกปฏิบัตเิดอืนละ 1 ครั้ง



โครงการรูเทาทันปองกนั...ลดความดนัและ  เบาหวาน (ม.8)

ผลการดําเนินงานคัดกรอง (เดือนม.ิย.50)

โรคความดันโลหิตสูง    จํานวน 70  คน

โรคเบาหวาน                 จํานวน 5 คน

โรคเบาและความดัน      จํานวน 13  คน

ไมเปนโรคเบาหวานและความดัน

จํานวน 436 คน

(จํานวนผูเขารวม 523 คน)



การจดัการความรู 
เบาหวาน-ความดนัโลหติ

ภาวะอวน(ม.ค.51)



กิจกรรมการจัดการความรูผูเสี่ยงตอภาวะอวน

ขอมูลวิทยากรตัวอยาง

ลุง นิยม แกวสีดํา
อดีต พ.ศ. 2539 อายุ 40 ป

น้ําหนัก 107 กก.

รอบเอว  52 นิ้ว

ความดันโลหิตเกิน 200  มิลลิเมตรปรอท

น้ําตาลในเลือด 380  มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ปจจุบัน

น้ําหนัก 65  กก.

รอบเอว  36  นิ้ว

ความดันโลหิต 170-180  มิลลิเมตรปรอท

น้ําตาลในเลือดเหลือ 92  มิลลิกรัม/เดซิลิตร



กจิกรรมการจัดการความรู

ผูเสีย่งตอภาวะอวน



กิจกรรมการจัดการความรูเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง

ขอมูลวิทยากรตัวอยาง

ลุง วิศาล แกวสัตยา 

อดีต

ความดนัโลหิตเกิน 200  มิลลิเมตร
ปรอท

น้ําตาลเกินกวา  200  มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ปจจุบัน

ความดนัโลหิต 170-180  มิลลิเมตร
ปรอท

น้ําตาลในเลือดเหลือ 102  มิลลิกรัม/
เดซิลิตร



กจิกรรมการจัดการความรู

เบาหวาน-ความดันโลหติสูง



กจิกรรมการจัดการความรู

เบาหวาน-ความดันโลหติสูงโดยสือ่

วิทยุชุมชน



กจิกรรมโครงการทาขามสขุสนัต

รูทันเอดส ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 51)



กจิกรรมโครงการทาขามสขุสนัต

รูทันเอดส



กจิกรรมโครงการ พาลกูจูงหลานเขาวัด

และ มสัยิด



กจิกรรมโครงการ พาลกูจูงหลานเขาวัด

และ มสัยิด



กิจกรรมโครงการ อบรมแกนนําผูสูงอายุ รุนที่1

“หลักสูตรพัฒนาแกนนําผูสูงอายุเพื่อดูแลเพื่อน

วัยเดียวกัน”



กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําผูสูงอาย ุรุนที่1

“หลักสูตรพัฒนาแกนนําผูสูงอายุเพื่อดูแลเพื่อน

วัยเดียวกัน”



กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําผูสูงอาย ุรุนที่2

“หลักสูตรพัฒนาแกนนําผูสูงอายุเพื่อดูแลเพื่อน

วัยเดียวกัน”



งานมหกรรมออกกําลังกาย



งานมหกรรมออกกําลังกาย



งานศูนยบริการทางสงัคมแบบมีสวนรวม

(ศาลาสรางสขุ) ครั้งที่ 1 (ม.ค. 51)



งานศูนยบริการทางสงัคมแบบมีสวนรวม

(ศาลาสรางสขุ) ครั้งที่ 1(ม.ค.51)



คําแนะนําปองกันไมใหเปนโรคความดันโลหิตสูง

1.1. แนะนําใหออกกาํลังกายโดยการเดินวันแนะนําใหออกกาํลังกายโดยการเดินวัน

ละละ  2020--3030นาทีนาที  ติดตอกันทุกวันติดตอกันทุกวัน

2.2. สอนการบรหิารไหลสอนการบรหิารไหล  ลาํตัวลาํตัว  สะเอวสะเอว  ตนตน

ขาขา  

3.3. แนะนําใหลดปรมิาณอาหารมื้อเย็นแนะนําใหลดปรมิาณอาหารมื้อเย็น  

ขาวขาว  ½½  จานจาน  เพิ่มการรบัประทานผักเพิ่มการรบัประทานผัก

และผลไมและผลไม  เชนเชน  ฝรั่งฝรั่ง  และแนะนาํเรื่องและแนะนาํเรื่อง

การรับประทานอาหารการรับประทานอาหาร  ลดอาหารเค็มลดอาหารเค็ม

อาหารมันอาหารมัน  ของทอดของทอด  เชนเชน  ปลาเค็มทอดปลาเค็มทอด  

ปลาแหงทอดปลาแหงทอด  

4.4. แนะนําใหรับประทานผักทุกมื้อและแนะนําใหรับประทานผักทุกมื้อและ

ผลไมผลไม  เชนเชน  ฝรั่งฝรั่ง  สมเขียวหวานสมเขียวหวาน  กลวยกลวย  

ระหวางมื้อระหวางมื้อ

5.5. แนะนําใหงดของดองแนะนําใหงดของดอง  ปลาเค็มปลาเค็ม  แกงไตแกงไต

6.6.แนะนําใหเลื่อนมื้ออาหารมาเปนกอนแนะนําใหเลื่อนมื้ออาหารมาเปนกอน  18.0018.00  

นน..

7.7.แนะนําใหดืม่นมถั่วเหลืองแนะนําใหดืม่นมถั่วเหลือง//น้ํามะพราววันละน้ํามะพราววันละ  

11  แกวแกว

8.8.แนะนําใหรับประทานกระเทยีมหัน่เปนฝอยแนะนําใหรับประทานกระเทยีมหัน่เปนฝอย

วันละวันละ  77  กลีบกลีบ

9.9.แนะนําใหหลกีเลี่ยงบริเวณที่มีควันบุหรี่แนะนําใหหลกีเลี่ยงบริเวณที่มีควันบุหรี่

1010..แนะนําใหชั่งน้ําหนักและวัดความดนัโลหิตแนะนําใหชั่งน้ําหนักและวัดความดนัโลหิต

ทุกเดือนทุกเดือน

1111..แนะนําใหรบัประทานยาและพบแพทยตามแนะนําใหรบัประทานยาและพบแพทยตาม

นัดอยางสม่ําเสมอนัดอยางสม่ําเสมอ

1212..แนะนําใหไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษาแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา

อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง



คําแนะนําปองกันไมใหเปนโรคเบาหวาน

1. แนะนําใหออกกาํลังกายโดยการเดิน
วันละ 20-30นาที ติดตอกันทุกวัน

2. ควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ 
โดยการลดอาหารทีม่ีไขมันอิ่มตัว เชน 
แกงใสกะทิ , เนื้อสัตวติดมนัอาหาร
ทอดทุกชนิด, ลดอาหารทีม่ีรสหวาน
และผลิตภัณฑจากแปง และเลี่ยงการ
กินของจุกจิก

3. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่เสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวาน เชน ภาวะเครียด การ
ติดเชื้อไวรัสบางตัว เชน คางทูม หดั
เยอรมัน

4. ตรวจเบาหวานอยางนอยปละครั้ง

อาการที่นาสงสัยวาเปนเบาหวาน

หิวบอย

ปสสาวะบอย ปสสาวะมาก

กระหายน้ํา

น้ําหนัก

ออนเพลีย ไมมีแรง

เปนแผล แผลหายชา

ติดเชื้อบอยๆ ซ้ําๆ

ตาพรามัว



อสอสมม..  ผูติดตามดูแลสุขภาพผูมีภาวะความดนัโลหิตสูงผูติดตามดูแลสุขภาพผูมีภาวะความดนัโลหิตสูง--

เบาหวานไดรบัผลิตภัณฑชุมชนเบาหวานไดรบัผลิตภัณฑชุมชน

ผูมีภาวะความดนัโลหิตสูงผูมีภาวะความดนัโลหิตสูง--เบาหวานเบาหวาน

ที่สามารถดูแลสุขภาพจนมีภาวะคาชี้วัดลดลงจะไดรับที่สามารถดูแลสุขภาพจนมีภาวะคาชี้วัดลดลงจะไดรับ

ผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑชุมชน

ผูไมมีภาวะความดนัโลหิตผูไมมีภาวะความดนัโลหิต--เบาหวานทีส่ามารถลดเอวตามเบาหวานทีส่ามารถลดเอวตาม

เกณฑเกณฑ  จะไดรบัผลิตภัณฑชุมชนจะไดรบัผลิตภัณฑชุมชน

แรงจูงใจ



ศูนยสุขภาพ ๓ ตําบล
(ทาขาม ทุงใหญ น้ํานอย)

เปนโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพปฐมภูมิเปนโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

((รพรพ..หาดใหญรวมกับหาดใหญรวมกับ  อปทอปท..  และและ  สปสชสปสช..))

เริ่มใหบริการเริ่มใหบริการ  มีนาคมมีนาคม  ๒๕๔๘๒๕๔๘

สถานที่ตั้งสถานที่ตั้ง  ตําบลทุงใหญตําบลทุงใหญ  บริเวณแยกโรงเรียนบริเวณแยกโรงเรียน  ญพญพ..

การบริการการบริการ  
--การใหบริการคําแนะนําการใชยาการใหบริการคําแนะนําการใชยา

--การรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาล  โดยโดย  พยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพ  วันจันทรวันจันทร--พฤหัสเต็มวันพฤหัสเต็มวัน

วันศุกรครึ่งวันวันศุกรครึ่งวัน  เยี่ยมบานผูปวยเยี่ยมบานผูปวย  ชวงเชาชวงเชา

--  มีแพทยและเภสัชกรมีแพทยและเภสัชกร  ประจําทุกวันจันทรชวงเชาประจําทุกวันจันทรชวงเชา

--ใหบริการปรึกษาดานการปรึกษาโรคเบาหวานและความดันใหบริการปรึกษาดานการปรึกษาโรคเบาหวานและความดัน



ตัวอยางภาพกิจกรรมที่

เชื่อมโยงภาวะสุขภาพ

และ สิ่งแวดลอม



รูปธรรม อบต.ทาขามรูปธรรมรูปธรรม  อบตอบต..ทาขามทาขาม

ชุมชนเขมแขง็

เศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู

โครงการ กิจกรรมตางๆ

•เรียนรูตนเอง

•โลก

•สังคม,เศรษฐกิจ, การเมือง

•ระบบการเรียนรู

•แผนแมบทชมุชน

•สิ่งแวดลอม

•อัตลักษณ/รากเหงา/เปนอิสระ

•การพึ่งตนเอง

•ระบบเศรษฐกิจชุมชน

•ระบบสวัสดิการ

•เครือขาย

•สถาบนัพฒันาสุข
ภาวะ ต.ทาขาม

•การจัดการ

•วัฒนธรรม

•ทุนทองถิ่น



กจิกรรมกลุมเยาวชนอนรุักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม



กจิกรรมกลุมเยาวชนอนรุักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม



กจิกรรมกลุมเยาวชนอนรุักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ตรวจสภาพน้าํ)



กจิกรรมกลุมเยาวชนอนรุักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ตรวจสภาพน้าํ)



กจิกรรมอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม



กจิกรรมอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม



แปลงผักปลอดสารพิษ



โรงปุยชีวภาพ



โรงสีขาวชุมชน



ธนาคารขยะ



งานวัฒนธรรมประเพณี



งานการกีฬา



กองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพ  
อบต. ทาขาม

เสนอ  
โครงการเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ

(เกิน 20,000 บาท)

ดังนี้



กองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

โครงการสานสมัพันธองคกร

ผูดูแลสุขภาพชุมชน

โครงการลดเอวดี

มีรางวัล

โครงการผักสวนครัว

รั้วชุมชน

โครงการการคัดกรอง

ความดนัโลหิตสูงและ

เบาหวาน

โครงการตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก โครงการรณรงค

ปองกันไขเลือดออก

โครงการมหกรรม

ออกกําลังกาย วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ

การประเมินมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ



ตัวชี้วัดสขุภาพชุมชนตัวชี้วัดสขุภาพชุมชน    ตต..ทาขามทาขาม

1.1. ผลิตอาหารไวบริโภคเพียงพอตลอดปผลิตอาหารไวบริโภคเพียงพอตลอดป    อาหารปลอดสารเคมีอาหารปลอดสารเคมี    

ทํากินเองทํากินเอง

2.2. รายจายในครอบครัวลดลงในทุกดานรายจายในครอบครัวลดลงในทุกดาน    รายไดเพิ่มขึ้นรายไดเพิ่มขึ้น    หนี้สินลดลงหนี้สินลดลง

3.3. การใชสารเคมีในการผลิตลดลงการใชสารเคมีในการผลิตลดลง    ระดับสารเคมีในเลือดลดลงระดับสารเคมีในเลือดลดลง

4.4. ครอบครัวชุมชนมีความรูดูแลสุขภาพตัวเองดวยภูมิปญญาทองถิ่นมากครอบครัวชุมชนมีความรูดูแลสุขภาพตัวเองดวยภูมิปญญาทองถิ่นมาก

ขึ้นขึ้น    ใชสมุนไพรใชสมุนไพร    และธรรมชาติมาบําบัดมากขึ้นและธรรมชาติมาบําบัดมากขึ้น    ไปสถานีอนามัยไปสถานีอนามัย

โรงพยาบาลนอยลงซื้อยาจากภายนอกนอยลงโรงพยาบาลนอยลงซื้อยาจากภายนอกนอยลง    เบิกคารักษาพยาบาลเบิกคารักษาพยาบาล

จากลุมออมทรัพยนอยลงจากลุมออมทรัพยนอยลง



5.5. ครอบครวัชุมชนมคีวามสามัคคีชวยเหลือกันมากขึ้นครอบครวัชุมชนมคีวามสามัคคีชวยเหลือกันมากขึ้น    

ความเครียดนอยลงสมาชิกในครอบครัวความเครียดนอยลงสมาชิกในครอบครัว    และชุมชนหนัและชุมชนหนั

หนาปรึกษากันแกไขปญหาในการดาํรงชีวิตมากขึน้หนาปรึกษากันแกไขปญหาในการดาํรงชีวิตมากขึน้    

โรคภัยไขเจ็บที่เปนประจําลดลงโรคภัยไขเจ็บที่เปนประจําลดลง

6.6. ปจจัยที่ทําลายสุขภาพลดลงปจจัยที่ทําลายสุขภาพลดลง    เชนเชน  เหลาเหลา    บหุรี่บหุรี่    ชูรสชูรส    

น้ําอดัลมน้ําอดัลม    ขนมกรุบกรอบขนมกรุบกรอบ



แนวทางการดําเนินโครงการ

“มหกรรมสรางเสริมสุขภาวะทางสังคมตําบลทาขาม”



หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล

สุขภาวะทางสังคมตําบลทาขามสุขภาวะทางสังคมตําบลทาขาม

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา    99  ดานดาน

1.1.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตรดานการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. 2. ยุทธศาสตรดานการสรางเสริมสุขภาพชุมชนยุทธศาสตรดานการสรางเสริมสุขภาพชุมชน

3. 3. ยุทธศาสตรดานการสรางเสริมสวัสดิการชุมชนยุทธศาสตรดานการสรางเสริมสวัสดิการชุมชน



4.4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5. 5. ยุทธศาสตรดานการเชิดชูภูมิปญญายุทธศาสตรดานการเชิดชูภูมิปญญา    การศึกษาการศึกษา    สงเสริมศาสนาและสงเสริมศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม

6.6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเด็กยุทธศาสตรดานการพัฒนาเด็ก  และเยาวชนและเยาวชน

7.7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ    สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  และพลังงานและพลังงาน

8.8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ประทับใจยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ประทับใจ

9.9.  ยุทธศาสตรตําบลทาขามนาอยูยุทธศาสตรตําบลทาขามนาอยู    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน



เปนไปตามวิสัยทัศนของเปนไปตามวิสัยทัศนของ  อบตอบต..ทาขามทาขาม

ภายในปภายในป    25552555 อบตอบต..ทาขามทาขาม  มุงสูการบริหารจัดการแบบมีสวนมุงสูการบริหารจัดการแบบมีสวน

รวมรวม    สรางเสริมสุขภาพสรางเสริมสุขภาพ    และสังคมและสังคม  สูคุณธรรมสูคุณธรรม    นอมนําเศรษฐกิจนอมนําเศรษฐกิจ

พอเพียงพอเพียง    คูเคียงธรรมชาติคูเคียงธรรมชาติ  



สอดคลองกับแผนการจัดสวัสดิการทางสังคมจังหวัดสงขลาสอดคลองกับแผนการจัดสวัสดิการทางสังคมจังหวัดสงขลา

((แผนแผน  2550 2550 -- 25542554))  ซึ่งมีซึ่งมี  77  ดานดังนี้ดานดังนี้

1. 1. ดานสุขภาพอนามัยดานสุขภาพอนามัย

2.2.  ดานการศึกษาดานการศึกษา

3. 3. ดานที่อยูอาศัยดานที่อยูอาศัย

4.4.  ดานการทํางานดานการทํางาน  และมีรายไดและมีรายได

5.5.  ดานนันทนาการดานนันทนาการ

6. 6. ดานกระบวนการยุติธรรมดานกระบวนการยุติธรรม

7. 7. ดานบริการทางสังคมทั่วไปดานบริการทางสังคมทั่วไป  ((เด็กเด็ก  เยาวชนเยาวชน    คนชราคนชรา    ผูยากไรผูยากไร  ผูพิการผูพิการ  ฯลฯฯลฯ))



วัตถุประสงคโครงการวัตถุประสงคโครงการ

1.1.  สรางรูปแบบกรกะบวนการทํางานพัฒนาสังคมสรางรูปแบบกรกะบวนการทํางานพัฒนาสังคม

2.2.  เพื่อจัดเวทีเรียนรูเพื่อจัดเวทีเรียนรู    และเผยแพรรูปแบบกระบวนการทํางานพัฒนาในพื้นที่และเผยแพรรูปแบบกระบวนการทํางานพัฒนาในพื้นที่    

และเปนตนแบบของพื้นที่ใกลเคยีงและเปนตนแบบของพื้นที่ใกลเคยีง



กระบวนการสรางงานกระบวนการสรางงาน



กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

--  สตรีสตรี    เดก็เดก็    เยาวชนเยาวชน

--  ผูสูงอายุผูสูงอายุ    ผูพิการผูพิการ    ผูดอยโอกาสผูดอยโอกาส

--  กลุมอาชีพกลุมอาชีพ    วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน

--  กลุมออมทรัพยกลุมออมทรัพย

--  กลุมทํานากลุมทํานา



การดําเนินงานการดําเนินงาน  แบงเปนกลุมกิจกรรมแบงเปนกลุมกิจกรรม  ดังนี้ดังนี้

ดานการสงเสริมอาชีพ

 กลุมเครื่องแกงสมุนไพร ม. 2

 กลุมโรงผลิตปุยชีวภาพชุมชน  ต. ทา

ขาม ม. 4

 กลุมโรงสีขาวชุมชน ต.ทาขาม  ม.4

 กลุมน้ําดื่มสมุนไพร ม. 4

 กลุมพิมเสนน้ํา ม. 4

 กลุมสาธติผักปลอดสารพิษ ม. 3

 กลุมขาวกลอง ชมรมผูสูงอาย ุม. 1

 กลุมผลติขนม ม. 8

 กลุมรานสวัสดิการกลุมออมทรัพย  

ม. 1

 กลุมเบเกอรี่ ม. 3

แหลงเงินทุน
•กองทุนสงเสริมอาชีพ  อบต.ทาขาม     จํานวน   860,000 บาท

•กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต.ทาขาม  จํานวน  900,000 บาท  

•โครงการ กข.คจ. 4 หมูบาน                จํานวน 1,120,000 บาท 

•ธนาคารหมูบาน  2 หมูบาน                 จํานวน   560,000 บาท

•กองทุนหมูละลาน                                 จํานวน 8,000,000 บาท

•กลุมออมทรัพย  หมู  1 จํานวน    11,100,000 บาท

•กลุมออมทรัพย หมู   2 จํานวน 2,500,000 บาท

•กลุมออมทรัพย  หมู  3 (กลุมเยาวชน) จํานวน  1,200,000 บาท 

•กลุมออมทรัพย หมู  3 จํานวน    700,000 บาท 

•กลุมออมทรัพย  หมู  4 จํานวน 1,600,000 บาท

•กลุมออมทรัพย หมู   5 จํานวน    550,000 บาท

•กลุมออมทรัพย  หมู  6 จํานวน 5,530,770 บาท

•กลุมออมทรัพย  หมู  7 จํานวน    16,646,789 บาท

•กลุมออมทรัพย  หมู  8 จํานวน  40,00,000 บาท



กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพกิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ



แปลงหญาเพื่อปศุสัตวแปลงหญาเพื่อปศุสัตว



โรงผลิตปุยชีวภาพโรงผลิตปุยชีวภาพ



โรงสีขาวชุมชนโรงสีขาวชุมชน



กลุมแมบานกลุมแมบาน  วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน



สวัสดิการชมุชน

•กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท

•กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 

อบต.ทาขาม

•ศูนยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ทาขาม 

, กองรอย อส.สาํรอง

•ศูนยสงเคราะหราษฏรประจําตาํบลทาขาม

•กองทุนการศึกษา อบต.ทาขาม

•ศูนยคอมฯ ชุมชนตําบลทาขาม

•อบต.เคานเตอรเซอรวิส

•ศูนยบริการรวม อบต.ทาขาม

ระบบสุขภาพ

•กองทุน  สปสช. 5,000.000

•ศูนยเรียนรูกองทุนสุขภาพ  4,000,000

ศูนยบริการสุขภาพ  3  ตําบล

•ศูนยกีฬา

•ศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวม

•ชมรมผูสูงอายุ

•ชมรมทาขามใจดีสัมพันธ

•ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร



กองทุนสัจจะวันละบาทกองทุนสัจจะวันละบาท



กลุมออมทรัพยเพือ่การผลิตกลุมออมทรัพยเพือ่การผลิต



ศูนยสุขภาพศูนยสุขภาพ  33  ตําบลตําบล



ศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวมศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวม



กิจกรรมวันผูสูงอายุกิจกรรมวันผูสูงอายุ



สภาวัฒนธรรม

• สภาวัฒนธรรม/ ครอบครัวอบอุน

•กองทุนพระครูปนาทธรรมคุณ

เครือขาย

• กระทรวง พม.

• กรมการปกครอง กรมพัฒนาชมุชน

• กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

• ม.ทักษิณ

• ร.พ.หาดใหญ มอ.

• ม.สงขลานครินทร

• ม.ราชภัฎสงขลา

• สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อ

ชุมชนเปนสุข(สรส)

• สถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม 

(สคศ)

•สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต 

(สวรส)

•สาํนักงานสขุภาพแหงชาติ สาขา

พื้นที่ (สงขลา)

•สาธารณะสขุอาํเภอ/ สอ. / อสม.



กิจกรรมตรวจเยี่ยมผูสูงอายุกิจกรรมตรวจเยี่ยมผูสูงอายุ



ตรวจสุขภาพผูพิการตรวจสุขภาพผูพิการ



สังคมทาขามไมทอดทิ้งสังคมทาขามไมทอดทิ้ง



นําผลงานแตละกลุมนําผลงานแตละกลุม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

“มหกรรมสุขภาวะทางสังคมตําบลทาขาม”

เวทีระบบสุขภาพ เวทีการแสดงชุมชน ลานผลิตภณัฑชุมชน

“ทาขามจะไปไหน”

ที่มาที่ไปของสุขภาวะ

สัมมนา  ทิศทาง ความ

ตองการของเยาวชน

กองทุน สปสช.

สถานีอนามัย

ประกวดขวัญใจผูสูงอายุ

ประกวดขวัญใจแมมาย

ประกวดเตนแอโรบิก

ผลิตภัณฑกลุมแมบาน

กลุมผลิตปุยชีวภาพ

กลุมเพาะเห็ดนางฟา



จบการนําเสนอ

อโรคยา  ปรมา  ลาภา
ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ

สุขภาพดีไมมีขาย ถาอยากไดตองสรางเอง


