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รายการความดี

ค่าความดี

ผู้รับรอง
(ลงนาม)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาศีล

พระ/ผู้นำชุมชน

เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์
เว้นจำกกำรลักทรัพย์
เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม
เว้นจำกกำรพูดปด พูดจำส่อเสียด
เว้นจำกกำรเสพสิ่งมึนเมำ บุหรี สุรำ ยำเสพติด
เว้นจำกกำรเล่นกำรพนัน
กำรให้อภัยผู้อื่น
ด้านประโยชน์ส่วนร่วม การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน สิ่งแวดล้อม
กำรเสียสละแรงงำน (ทำควำมสะอำดวัด/โรงเรียน/ทีส่ ำธำรณะประโยชน์,ร่วมประชุม
หมู
่บ้ำนจำคทรัพย์
กำรบริ
กำรบริจำคโลหิต
กำรถือศีลปฎิบัติธรรม เข้ำวัด
รักษำควำมสะอำดหน้ำบ้ำน น่ำมอง (ปลูกผัก ดอกไม้ มีรั้วรอบขอบชิด)
บริเวณบ้ำนสะอำด ร่มรื่น ไม่มีน้ำขังในหลุมในบ่อ

พระ/ผู้นำชุมชน
พระ/ผู้นำชุมชน
พระ/ผู้นำชุมชน
พระ/ผู้นำชุมชน
พระ/ผู้นำชุมชน
พระ/ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน

จัดห้อง/พืน้ ที่ ใช้สอยเป็นสัดส่วน จัดเก็บข้ำวของเครื่องใช้เป็นระเบียบ ทำควำมสะอำด
ประจำสม่ำเสมอ อำกำศถ่ำยเทสะดวก แสงสว่ำงเพียงพอ นอนกำงมุ้ง,ติดมุ้งลวด
ห้องส้วมสะอำดไม่มีกลิ่นเหม็น
กำรเป็นแกนนำในกำรแจกถุงยำงอนำมัย
กำรเป็นผู้ให้คำปรึกษำในด้ำนพฤติกรรมทำงเพศทีป่ ลอดภัย
กำรเป็นผู้นำ/ส่วนร่วม ให้คำแนะนำสำหรับเรื่องกำรออกกำลังกำย
กำรทำบัญชีครัวเรือน
กำรสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทีข่ ับขี่
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม (มีกำรคัดแยกขยะก่อนทิง้ /มีกำรกำจัดแหล่งเพำะพันธุย์ ุงลำย/ไม่ทงิ้
ภำชนะ เศษสำรเคมีทเี่ หลือลงแม่น้ำลำคลอง
ใช้สำรชีวภำพแทนกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืช
ด้านการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มปกติ
ตั้งครรภ์เมื่ออำยุ ๒๐ - ๓๕ ปี
ฝำกครรภ์ทันทีก่อนอำยุครรภ์ ๑๒ สัปดำห์
ฝำกครรภ์ตำมนัด ครบ ๕ ครั้งตำมเกณฑ์
“สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย”
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ผู้รับรอง
(ลงนาม)

25

หญิงตั้งครรภ์ใช้กรำฟโภชนำกำรในกำรติดตำมดูแนวโน้มน้ำหนักแม่ขณะตั้งครรภ์

อสม.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หญิงตั้งครรภ์กินยำเม็ดไอโอดีน ธำตุเหล็ก และ โฟเลท วันละ ๑ เม็ด ทุกวัน
คลอดลูกมีน้ำหนักแรกเกิดมำกกว่ำ ๒,๕๐๐ กรัม
หลังคลอด มำตรวจหลังคลอด เมื่อ ๔๒-๔๕ วันหลังคลอด
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว ๖ เดือน
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังลูกอำยุครบ ๖ เดือน ไปแล้ว
เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมเกณฑ์และไปตำมนัด
เด็กได้รับกำรตรวจและมีพัฒนำกำรตำมเกณฑ์
เด็กมีส่วนสูงระดับดี รูปร่ำง สมส่วน(ตรวจปีละ 2ครั้ง)
ผู้ปกครองมีกำรดูแลเด็กทีม่ ีภำวะอ้วนให้สำมำรถลดน้ำหนักได้(ประเมินเดือนละ 1 ครั้ง)
เด็กได้รับกำรดูแลสุขภำพช่องปำก และฟันน้ำนมไม่ผุ (ตรวจปีละ 2ครั้ง)
กำรออกกำลังกำยสัปดำห์ละ 3 วันๆละ30 นำที
กำรประเมินพฤติกรรมโดยกำรตรวจเลือดหำเชื้อ HIV

อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
จนท.สำธำรณสุข

38

คนอ้วนลดน้ำหนักสัปดำห์ละ 0.5 Kg.

จนท.สำธำรณสุข

39
40

43
44
45

อำหำรปรุงสุกมีภำชนะปกปิด (ฝำชี , ตู้กับข้ำว)
เลือกซื้ออำหำรสำเร็จรูปทีม่ ีฉลำกถูกต้อง มี อย.
เลือกใช้ยำทีข่ ึ้นทะเบียนถูกต้อง/ไม่มียำชุด
หลีกเลี่ยง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม
หลีกเลี่ยงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg.
ออกกำลังกำยเป็นประจำ สัปดำห์ละ 3 วันๆละ 30 นำที
ได้รับกำรตรวจวัดควำมดันโลหิตทุกปี อย่ำงน้อย 1 ครั้ง

46
47
48

ได้รับกำรตรวจวัดค่ำน้ำตำลในเลือดทุกปี อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
ได้รับกำรคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง

จนท.สำธำรณสุข

49

ตรวจเต้ำนมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน

จนท.สำธำรณสุข

50

ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกเป็นประจำทุกปี

จนท.สำธำรณสุข

51

ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด

จนท.สำธำรณสุข

52

ได้รับกำรคัดกรอง 7 สัญญำณ อันตรำย

จนท.สำธำรณสุข

53

ผู้ทมี่ ีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับกำรตรวจคัดกรองต้อกระจก อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

จนท.สำธำรณสุข

54

ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมทำกิจกรรมในชมรมผู้สูงอำยุ(เป็นสมำชิกหรือไม่เป็นสมำชิกก็ได้)
“สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย”
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(ลงนาม)

62
63
64
65

กลุ่มเสี่ยง
ผู้สูงอำยุออกกำลังกำย/กำยบริหำร/ยืดเหยียด ประมำณ 20-30 นำที/ครั้ง
ผู้สูงอำยุผ่อนคลำยควำมเครียส เช่น ทำงำนอดิเรก/ทำสมำธิ/ปฏิบัติศำสนกิจ ฯลฯ
หลีกเลี่ยง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม
หลีกเลี่ยงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg.
ออกกำลังกำยเป็นประจำ สัปดำห์ละ 3 วันๆละ 30 นำที
โรคเบำหวำนสำมำรถควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
โรคควำมดันโลหิตสูงสำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหิตให้อยู่ ในเกณฑ์ปกติ
กลุ่มป่วย
หลีกเลี่ยง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม
หลีกเลี่ยงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg.
ออกกำลังกำยเป็นประจำ สัปดำห์ละ 3 วันๆละ 30 นำที
ไปรับยำตำมนัด ต่อเนื่อง ไม่เคยขำด

จนท.สำธำรณสุข

66

ได้รับกำรตรวจเท้ำป้องกันโรคแทรกจำกเบำหวำน

จนท.สำธำรณสุข

67

ได้รับกำรถ่ำยภำพจอประสำทตำป้องกันโรคแทรกซ้อนจำกเบำหวำน

จนท.สำธำรณสุข

68

ได้รับกำรตรวจเลือดเพือ่ ประเมินภำวะกำรทำงำนของไตป้องกันโรคแทรกซ้อนจำกเบำหวำน

จนท.สำธำรณสุข

69

ผู้ป่วยเบำหวำนสำมำรถควำมคุมระดับน้ำตำลได้

จนท.สำธำรณสุข

70

ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงสำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้

จนท.สำธำรณสุข

55
56
57
58
59
60
61

71
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อสม.
อสม.
อสม.

ผู้ป่วยโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ได้รับกำรประเมินสุขภำพจิต อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
จนท.สำธำรณสุข
สรุป รวมทัง้ สิ้น 71 ข้อ แบ่งเป็น
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาศีล จานวน 7 ข้อ
2.ด้านประโยชน์ส่วนร่วม การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน สิ่งแวดล้อม จานวน 14 ข้อ
3.ด้านการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 50 ข้อ
- กลุ่มปกติ 35 ข้อ
- กลุ่มเสี่ยง 5 ข้อ
- กลุ่มป่วย 10 ข้อ
หมายเหตุ
1. รหัสความดีประยุกต์มาจาก อบต แม่ลาด และตัวชี้วัดของงานสาธารณสุขแต่ละกลุ่มวัย/ จปฐ.
2. ให้พื้นทีด่ าเนินการปรับใช้ โดยให้ค่าคะแนนความดี รวมถึงผู้รับรองตามความเหมาะสม
สมาชิก อบต.หมู่บ้าน /กานัน และผู้ใหญ่บ้าน /เจ้าอาวาสวัด ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล /ปลัดองค์การบริหารส่วนต
และเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมาย
“สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย”
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