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สรุปข้อมูลศักยภาพต าบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา :  
ต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
การจัดท ากรณีศึกษา ฉบับ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ ซึ่ง

ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลโครงสร้างของต าบล ข้อมูลการจัดการสุขภาวะต าบล และข้อมูล
ปัญหา/การหาทางออกของต าบล แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที ่1 ข้อมูล 4 ชุดหลัก 
ส่วนท่ี 2 การจัดการสุขภาวะชุมชน  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ 

โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูล 4 ชุดหลัก 
 
หลักการ 

การจัดการสุขภาวะชุมชน จ าเป็นต้องมีข้อมูลชุดหลักของชุมชนเพื่อองค์กรหลักในระดับพื้นท่ี 
(อปท.-หน่วยบริการสุขภาพ-องค์กรภาคประชาชน) สามารถน าไปวางแผนพัฒนาและออกแบบบริการ/
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามผลลัพธ์ท่ีอยากได้ ข้อมูลส าคัญ 4 ชุดหลัก ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลชุด 7 ส่วน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงองค์ประกอบคน และสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเชื่อมโยง
กันและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาพของคนในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลศักยภาพทุนทางสังคม การ
สื่อสาร การดูแลสุขภาพ ข้อมูลประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

2) ข้อมูลชุดวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นปัญหาสุขภาพของประชากรเป้าหมาย โดย
ผ่านการวิเคราะห์และความสัมพันธ์ของข้อมูลชุด 7 ส่วน ที่ก่อให้เกิดหรือช่วยในการจัดการปัญหาใน
ชุมชน 

3) ข้อมูลชุดการจัดการ เป็นข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นรูปธรรมการท างานของการจัดการปัญหาใน
ชุมชน ได้แก่ องค์กรการจัดการ แนวทางการจัดการ กลไกการจัดการ และเวทีการสื่อสาร 

4) ข้อมูลชุดผลลัพธ์ เป็นข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการกับปัญหาของ
ชุมชนท่ีเป็นการด าเนินงานร่วมกันขององค์กรหลักในพื้นท่ี  

 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

1. ประชุมทีมผู้ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจก่อนลงพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ศึกษาเอกสาร แนวทางการเทียบเคียงประสบการณ ์: สรุปข้อมูลศักยภาพต าบลและ 

ประเด็นการวิจัยและพัฒนา ของแผนงาน เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม  

และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามกรอบการรวบรวมข้อมูลดังนี ้
1) ข้อมูลผู้น า คนส าคัญ ผู้น า คนเก่ง อาสาสมัคร 
2) ข้อมูลการสื่อสาร การได้รับข้อมูล การให้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล 
3) ข้อมูลการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและบริการ 
4) ข้อมูลประชากร 
5) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
6) ข้อมูลเศรษฐกิจ 
7) ข้อมูลการเมืองการปกครอง 
8) ข้อมูลชุดวิเคราะห์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ ์
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ข้อมูลผู้น า คนส าคัญ ผู้น า คนเก่ง อาสาสมัคร 

 

คนส าคัญ ผู้น า คนเก่ง อาสาสมัคร   เร่ืองที่มีความช านาญ 

นายประยุทธ    วาสนาวิน ( นายก ) - ผู้บริหารท้องถิ่น นายากเทศบาลต าบลเกาะขวาง 

  - ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

  - เป็นแกนน าด าเนินงานตลาดน้ าต าบล 

  - ประธานด าเนินงานกีฬาต าบล 

นายสะอาด       ศิริธรรม ( ก านัน ) - ผู้บริหารชุมชน 

  - กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

  - กรรมการด าเนินงารกีฬาต าบล 

นางพัชร ี          เพ็ชร์กุล ( อสม. ) - อสม.ดีเด่นระดับภาค สาขาอนามัยแม่และเด็ก 

  - ประธานชมรมแม่อาสานมแม่ต าบลเกาะขวาง 

  - เป็นผู้น าออกก าลังกายแอโรบิคในต าบล 

  - วิทยากรด้านการส่งเสริมการเล้ียงดูด้วยนมแม ่

  - เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นของสตรีอ าเภอเมืองจันทบุร ี

นายยม             สุ่นขจร - หมอพื้นบ้านต าบล/หมอเป่ากระดูก 

นางสมจิตต ์      จิตร์มะกล่ า - ประธาน อสม.ต าบลเกาะขวาง 

  - ผลิตสินค้า OTOP 

  - ประธานชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวระดับจังหวัด 

  - ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 

นายสงกรานต ์        นักเสียง - วิทยากรด้านดนตรีไทย 

  - ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยจากวัสดุพื้นบ้าน 

นายแพน              สุขิโต - แกนน าจัดตั้งกลุ่มร าสวดให้กับเยาวชน 

นายประเสริญ       วงษ์สวัสด์ิ - แกนน าด าเนินงานชมรมผู้สูงอาย ุ

  - เลขาขมรมผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุร ี

นายชัยณรงค ์         อารีพล - นายกสมาคมผู้พิการ 

   แกนน ากลุ่มผู้พิการ 

นายเจียม              สิงห์น้อย ( อปพร. )   ประสานงานรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล 

    แกนน าส่งเสริมอาชีพการท านา 
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ข้อมูลการสื่อสาร การได้รับข้อมูล การให้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล  

 

ผู้ส่งสาร   ผู้รับสาร   ช่องทางการสื่อสาร   ประเภทของข้อมูล 

เทศบาลต าบลเกาะขวาง   ประชาชน - ประชาคม - ข้อมูลสุขภาพ 

     - หอกระจายข่าว - การสร้างโครงสร้างพื้นที ่

     - เวบไซด ์ - โครงการต่างๆ 

     - จดหมายข่าว - การเลือกตั้ง 

     - ป้ายประกาศ - งบประมาณ 
              

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย/ - ผู้รับบริการ - ประชาคม - ข้อมูลสุขภาพ 

หน่วยบริการสุขภาพ/ - ผู้ป่วย - แผ่นพับ - ความรู้การดูแลตนเอง การให ้

โรงพยาบาล - ประชาชน - บอกต่อ  ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 

      - ผ่านบริการ/เชิงรุกในชุมชน  การจัดรณรงค์ป้องกันโรคระบาด 

   อสม - การประชุมประจ าเดือน    

     - การอบรม    
              

ผู้ใหญ่บ้าน   ประชาชนทั่วไป - ประชาคม - ข่าวสารสุขภาพ 

     - ประชุม - งานบุญประเพณี 

     - หอกระจายข่าว - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

     - บอกต่อ - ข่าวสารทั่วไป 

        - ข่าวสารจากทางราชการ 

        - ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน 

        - ข้อมูลการเกษตรการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

        - งานศพ งานแต่งงาน งานบวช 

        - การลงขัน 
              

พระสงฆ์   ชาวบ้าน  - พิธีทางศาสนาที่วัดในชุมชน - หลักธรรม 
              

แกนน าเยาวชน   สมาชิกในกลุ่ม - บอกต่อ - การร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน 

     - โทรศัพท์มือถือ - การจัดค่ายอาสา 

          - จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน 
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ข้อมูลการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและบริการ 
 

ปัญหาสุขภาพที่พบ   การดูแล/การรักษา   ผู้ให้การดูแล   การเข้าถึงบริการ/สวัสดิการ 

ไข้เลือดออก - ผู้ใหญ่บ้านประกาศแจ้งทางหอกระจายข่าว - การจัดการไข้เลือดออกมีเทศบาลต าบล - เทศบาลต าบล 

   ให้ความรู้และวิธีป้องกันโรค  เกาะขวาง สาธารณสุข อสม.เยาวชน - กองทุนสุขภาพ 

  - อสม.แจกทราย/ประชาสัมพันธ์/ท าลาย  ร่วมกันดูแล    

   แหล่งเพาะพันธ์และจัดสภาพแวดล้อม       

  - 
ประสานงานเทศบาลต าบลเกาะขวาง พ่นหมอก
ควันและสนับสนุนงบประมาณ       

              

การเล้ียงลูกด้วยนมแม ่ - ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับแม่อาสา - กองทุนสุขภาพต าบล 

  - กลุ่มแม่อาสาให้การติดตามเยี่ยมดูแล  และเครือข่ายด าเนินงาน - เทศบาลต าบลเกาะขวาง 

   ตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด       
              

โรคเบาหวาน - ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง - ครอบครัวดูแลเรื่องยาและอาหาร - ใช้บัตรทองในการรักษา ไม่เสียค่ายา 

        * เครียดวิตกกังวล - ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  รวมถึงการออกก าลังกายและพบแพทย ์ - 
มีหน่วยแพทย์จาก รพ.มาให้บริการที่ 
สอ. 

        * ขาดความรู้ในการดูแล
ตนเอง - 

ดูแลเท้าอย่างดีและสวมรองเท้าป้องกันบาดแผล 
ทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน - อสม.เยี่ยมบ้าน แนะน าให้ความรู ้ - มีครอบครัวดูแลมาส่งที่ สอ. 
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ปัญหาสุขภาพที่พบ   การดูแล/การรักษา   ผู้ให้การดูแล   การเข้าถึงบริการ/สวัสดิการ 

โรคความดันโลหิตสูง - ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง - ครอบครัวดูแลเรื่องยาและอาหาร - ใช้บัตรทองในการรักษา ไม่เสียค่ายา 

        * เครียดวิตกกังวล - ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  รวมถึงการออกก าลังกายและพบแพทย ์ - 
มีหน่วยแพทย์จาก รพ.มาให้บริการที่ 
สอ. 

        * ขาดความรู้ในการดูแล
ตนเอง - ดูแลการรับประทานอาหาร - อสม.เยี่ยมบ้าน แนะน าให้ความรู ้ - มีครอบครัวดูแลมาส่งที่ สอ. 

  - เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต         
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ข้อมูลประชากร 
 

ประเภทข้อมูลประชากร รายละเอียด 

ประชากรตามวัย - จ านวนประชากร 11,631 คน เพศชาย 5,601 คน เพศหญิง 6,030 คน 

  - จ านวนครัวเรือน 6,582 หลังคาเรือน 

  - อายุ 0 - 4 ป ี      704  คน 

  - อายุ 5 -9 ป ี       810  คน 

  - อายุ 10 - 14 ป ี     865  คน 

  - อายุ 15 - 24 ป ี   1,763  คน 

  - อายุ 25 - 39 ป ี   3,010  คน 

  - อายุ 40 - 59 ป ี   3,396  คน 

  - อายุ 60 ป ี ขึ้นไป   1,083 คน 
ผู้ที่ต้องการการดูแล
ช่วยเหลือ - ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พบว่าขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  38 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78  

  ต้องการพึ่งพาคนอื่นเป็นส่วนมาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 ต้องการพึ่งพาคนอื่นปานกลาง 

  22 คิดเป็นร้อยละ 22.45 และต้องการพึ่งพาคนอื่นเพียงเล็กน้อย 68 คน คิดเป็นร้อยละ 69.39 

  - ผู้สูงอาย ุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพไม่ครอบคลุม ขากข้อมูลผู้สูงอายุ ในต าบลเกาะขวาง 

  จ านวน 943 คน ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพร้อยละ 68.72 

ลักษณะของประชากร - ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ทอเสื่อ และค้าขาย มีบางส่วนเป็นผู้อพยพ 

  เข้ามาอาศัยในพื้นที ่รับจ้างท าพลอย ลักษณะพื้นที่เป็นเนิน บริเวณส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา 

  เชื่อมโยงกับป่าชายเลน มีแม่น้ าล้อมรอบ 

การนับถือศาสนา - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการท าบุญและพิธีการต่าง ๆ ในวันส าคัญทาง 

  ศาสนา มีการท าบุญทุ่งนาทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง 

การเคลื่อนย้ายแรงงาน กลุ่มแรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

  1. กลุ่มแรงงานคนพื้นที่ส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม  ท านา  ทอเส่ือ 

  2. กลุ่มแรงงานคนพื้นที่ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่เพื่อรับจ้างท าพลอย 

การจัดบริการการศึกษา - มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง เทศบาลสนับสนุนอาหารกลางวัน เสื้อผ้า มีการพัฒนา 

  ครูผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก โดยการเล่านิทาน 

  ท าอุปกรณ์ตามธรรมชาต ิ

  - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนนมโรงเรียนจากเทศบาลต าบลเกาะขวาง 
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ข้อมูล สิ่งแวดล้อม 
 

ประเภทข้อมูลสิ่งแวดล้อม   รายละเอียด 

สภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ - ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีรถว่ิงตลอดท าให้มีฝุ่นมาก 

  - ถนนสายหลัก มีการขับขี่ยานพาหนะรวดเร็ว และไม่มีไฟทาง ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
      
แหล่งประโยชน ์เช่น วัด 
โรงเรียน - วัดเป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชน มีการจัดงานต่างๆ และพิธีการทางศาสนา ท าให้มีการ 

ศูนย์เด็กเล็ก แหล่งท่องเทียว  รวมกลุ่มกันของชุมชน สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว 

  - โรงเรียน เป็นศูนย์รวมของเด็กและเยาวชนในพื้นที ่ใช้ท ากิจกรรมยามจ าเป็น 

   การออกก าลังกาย/ข่งขันกีฬาต่างๆ 
      

สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม - ครอบครัวไม่การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขยะมากในชุมชน 
      
สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า 
น้ าประปา - ครัวเรือนมีไฟฟ้า น้ าประปาใช้ 

โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ ) - ไฟฟ้า ทางเดินรอบหมู่บ้านไม่สว่าง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
      

อุปโภคบริโภค - มีสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เครื่องปรุง เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว อาหาร 

   ขนม ฯลฯ ซ่ึงสินค้าที่ประชาชนมาซ้ือเป็นประจ าแลขายดีที่สุดคือ กาแฟ ชาวบ้านดื่มเป็น 

   ประจ า เช้า - เย็น กลุ่มคนที่มาซ้ือสินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่และวัยท างาน 

   สินค้าที่ขายดีรองลงมาคือ ผงขูรส ผงซักฟอก กลุ่มมี่ซ้ือสินค้าประเภทนี้ได้แก่แม่บ้าน 

   สินค้าที่ขายดีล าดับต่อมาคือขนม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กไปซื้อ 

  - มีการจ าหน่ายสุรา คนที่ซ้ือเป็นประจ าจะเป็นกลุ่มวันผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 17 - 18 ป ี

   โดยเฉพาะวัยรุ่นจะซ้ือสินค้าประเภทนี้ในช่วงเทศการ ส่วนเครื่องดื่มประเภทอื่น เช่น 

   น้ าอัดลม เด็กประถมจะซ้ือเป็นประจ า นม โอวัลติน จะขายได้เรื่อยๆ 

  - มีการจ าหน่ายบุหรี ่มีทั้งยาเส้นและบุหรี่ซอง ผู้ที่มาซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ ่ 

   วัยรุ่นก็มีบ้าง 
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ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 

ประเภทข้อมูลเศรษฐกิจ   รายละเอียด 
อาชีพหลักและอาชีพ
เสริม - ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท าพลอย และรับจ้างทั่วไป โดยมีประชากรทีอื่น ย้ายเข้า - ออก 

   เพื่อเข้ามารับจ้างท าพลอย ส่วนประชากรในพื้นที ่ประกอบอาชีพท าเกษตรกรรม ท านา  มีการ 

   รวมกลุ่มกันท านาข้าว จัดตั้งเป็นกลุมเกษตรกรท านาของต าบล มีการรณรงค์ให้ ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

   ยาก าจัดศัตรูพืช จากสารเคมี ที่มีราคาค่อนข้างสูง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

      

ภาวะหนี้สิน - ประเภทของหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องอ านวยความสะดวก 

   การพนัน เหล้า บุหรี ่

  - ครัวเรือนร้อยละ 65 มีการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนทางด้านเกษตรกรรม การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 

  - แหล่งเงินกู้ในระบบ ได้แก่ กองทุนเงินล้าน ธกส. ธนาคารหมู่บ้าน ส่วนแหล่งเงินกู้นอกระบบ 

   ได้แก่ การกู้จากนายหน้า เล่นแชร์ บัตรอิออน และบัตรเครดิตต่างๆ 

      

การออมเงิน - การเป็นสมาชิกออมเงิน มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ฌาปณกิจ กลุ่มสัจจะ 
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ข้อมูลการเมืองการปกครอง 
 

สถานการณ์การเมืองการปกครอง   การจัดการ 

ทะเลาะวิวาท - ผู้ใหญ่บ้านเจรจาไกล่เกลี่ย ใช้กฎหมาย ข้อบังคับ กติกาหมู่บ้าน 

  - ครอบครัวดูแลส่ังสอน อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  - อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันของเทศบาล ดูแลสอดส่องตรวจสอบอาวุธ 
      

การเลือกตั้งในพื้นที ่ - คณะกรรมการเลือกตั้ง ประชุมช้ีแจงการด าเนินการเลือกตั้ง 

  - ประชาสัมพันธ ์

  - เจ้าหน้าที ่อบต.การดูแลให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม 

  - ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น 

   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และประชาธิปไตย 

  - ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. กรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อพูดคุย 

   แลกเปลี่ยนและค้นหาปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน อบรมขั้นตอนการเลือกตั้ง 

   ประชาสัมพันธ์สถานที่และหลักฐานที่จะน าไปตรวจสอบสิทธิต่างๆ 
      

การท าแผนต าบล - ผู้ใหญ่บ้าน ส.เทศบาล กรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน 

   ค้นหาปัญหาหมู่บ้าน 

  - นายก และ สภาเทศบาล แกนน าหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ประชุมจัดท าแผนต าบล 

  - ประชาชน เข้าร่วมเวทีประชาคมให้ข้อคิดเห็น 

  - สรุปเป็นแผนต าบลและก าหนดพื้นที่ด าเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบ 
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ข้อมูลชุดวิเคราะห์   ข้อมูลชุดการจัดการ   ข้อมูลชุดผลลัพธ์ 
 

ข้อมูลชุดวิเคราะห ์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ ์

ปัญหาชุมชนที่พบ การจัดการ 
ผู้ให้การดูแล / จัดการกับปัญหา 

ผลที่เกิดจากการด าเนินการ 
และบทบาทหน้าท่ี 

1.รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูก จัดตั้งกลุ่มแม่อาสานมแม ่ คนหลัก - กลุ่มแม่อาสาที่มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการ 

ด้วยนมแม่ - ประสานงานกับเครือข่ายคลีนิคนมแม่ของ  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสานงาน เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ และยังสามารถช่วยเหลือและ 

-หญิงหลังคลอดขาดความรู้ใน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับคลีนิคนมแม่โรงพยาบาลพระปกเกล้า แนะน าให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดได ้

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและวัตถุประสงค ์ คนร่วม - มีการจัดตั้งเป็นชมรมนมแม่อาสานมแม่และร่วม 
- แม่ต้องท างานนอกบ้าน ของการจัดตั้งกลุ่มแม่อาสานมแม ่ - ผู้บริหารท้องถิ่นสนับสนุนและร่วมท ากิจกรรม เป็นเครื่อข่ายกับคลีนิคนมแม่โรงพยาบาล

พระปกเกล้าและกลุ่มแม่อาสาค่ายตากสิน  จ.
จันทบุร ี

-แม่หลังคลอดมีปัญหาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

- รับสมัครผู้มีจิตรอาสาช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอดในต าบล 

- อสม.และแกนน าสุขภาพที่มีจิตรอาสา
ช่วยเหลือ 

 

- แม่หลังคลอดเลี้ยงงลูกด้วย -จัดอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์     

นมแม่อย่างน้อยไม่ถึง 6 เดือน และหลังคลอดใมห้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จโดย     

  
อบรม 2 วัน วิทยากรจากคลีนิคนมแม่โรงพยาบาล
พระปกเกล้า     
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ข้อมูลชุดวิเคราะห ์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ ์

ปัญหาชุมชนที่พบ การจัดการ 
ผู้ให้การดูแล / จัดการกับปัญหา 

ผลที่เกิดจากการด าเนินการ 
และบทบาทหน้าท่ี 

  การด าเนินงานของกลุ่มแม่อาสาฯ คนหลัก 
-หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับการติดตาม 
เยี่ยมและให้ความรู ้  

- แบ่งละแวกความรับผิดชอบดูแลหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดในพื้นที ่

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มแม่อาสานมแม่
ร่วมกันด าเนินงาน 

  
-ประชุมร่วมกันทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนความรู้
และสรุปปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

คนร่วม 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสนับสนุน 

-หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับการ
ช่วยเหลือให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ 

  -ประชุมร่วมกับเครือข่ายแม่อาสาค่ายตากสินและ
คลีกนิคนมแม่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเดือนละ 1 ครั้ง 

งบประมาณ  
-เทศบาลต าบลเกาะขวางสนับสนุนงบประมาณ
และร่วมด าเนินงาน 

-มีระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดได้
ทันเวลา 

 
-ทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติงานที่คลีนิคนมแม ่รพศ.
พระปกเกล้าฯ ปีละ 1 ครั้ง 

-เครือข่ายแม่อาสาค่ายตากสินและคลีนิคนมแม่
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ฯ   

 -จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง ในชุมชน เพื่อปลูกจิตส านึกและ     

 กระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดเห็นคุณค่าและ     

 
ตระหนักถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน     
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ข้อมูลชุดวิเคราะห ์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ ์

ปัญหาชุมชนที่พบ การจัดการ 
ผู้ให้การดูแล / จัดการกับปัญหา 

ผลที่เกิดจากการด าเนินการ 
และบทบาทหน้าท่ี 

2. ไข้เลือดออก จัดตั้งทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ( SRRT ) คนหลัก 
-ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและมีทีมหน่วย 
เคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ในต าบล เพื่อด าเนินการควบคุม
โรค 

-ส่ิงแวดล้อมมีน้ าขังเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ ลูกน้ า ยุงลาย 

-ประสานงานกับเทศบาลต าบลเกาะขวาง เจ้าหน้าที่ร่วม
ทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับ อสม. 

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเทศบาลต าบลเกาะ
ขวางร่วมประสานงาน วางแผนด าเนินการ 
และสนับสนุนของบประมาณ 

-เครื่องพ่นหมอกควันไม่เพียง 
พอ ขาดบุคคลากรในการดูแล 
รักษา 

-ขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบล จัดซื้อวัสดุ/ 
อุปกรณ์ ในการด าเนินงาน 
  

คนรอง   
-อสม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเกาะขวางร่วม 
กันด าเนินงาน 

 -มีการควบคุมโรคได้เร็วขึ้นป้องกันการระบาดของ
โรค 
  

 การด าเนินงานควบคุมโรค คนหลัก  
 -ประชาชนขาดความรู้และความ
ตระหนักของโรคไข้เลือดออก 

-อสม.แบ่งละแวกบ้านที่รับผิดชอบพร้อมทั้งดูแลส ารวจ -เจ้าหน้าสาธารณสุข วางแผนการด าเนินงานใน
พื้นที ่

-ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักถึงอันตราย
ของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งมีการจัดสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและเหมาะสม   ลูกน้ ายุงลาย ให้ส่งแบบส ารวจทุกเดือน คนรอง 

  
-ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ตามหอ 
กระจายข่าว/ป้ายประชาสัมพันธ/์เอกสารแผ่นพับต่างๆ 

-อสม./ผู้น าชุมชน/ครูและนักเรียน ร่วม
ด าเนินงาน 

  
-จัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งในหมู่บ้านและโรงเรียนปีละ 2 
ครั้ง เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก     

  คุมโรคทันทีที่มีการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที ่    
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ข้อมูลชุดวิเคราะห ์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ ์

ปัญหาชุมชนที่พบ การจัดการ 
ผู้ให้การดูแล / จัดการกับปัญหา 

ผลที่เกิดจากการด าเนินการ 
และบทบาทหน้าท่ี 

3.โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง การจัดบริการ คนหลัก  
-ประชาชนขาดความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

-PCU จัดให้บริการตรวจและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโดย
ทีมแพทย์จาก รพศ.พระปกเกล้าฯ เดือนละ 1 ครั้ง 

-เจ้าหน้าที่ PCU ประสานงานร่วมกัย รพศ.
พระปกเกล้าฯ ด าเนินงานร่วมกัน 

-ผู้ป่วยได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลให้
รับประทานยาได้ถูกต้อง 

-ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ 
สม่ าเสมอ และไม่ไปพบแพทย์ 
ตามนัด 

-จัดกิจกรรมให้ความรู ้การดูแลสุขภาพ/การดูแลเท้า/ 
การรับประทานอาหาร และอื่นๆ ให้แก่ผู้ป่วยใน PCU 

คนรอง 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพสนับสนุน
งบประมาณ 

-ผู้ป่วยมาตรวจตามแพทย์นัดอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจาก 

 -สอนให้ผู้ป่วยได้ฝึกออกก าลังกายและบริหารร่ายกาย 
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อใน PCU เดือนละ 1 ครั้ง 

-อสม. ร่วมด าเนินงานติดตามเยี่ยมและ
ปฏิบัติงานเชิงรุกในหมู่บ้าน 

-มีการให้บริการตรวจรักษาที่ใกล้บ้านท าให้สะดวก 
ในการมารับบริการ 

 
-บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดยทีมสาขาวิชาชีพ จาก 
รพศ.พระปกเกล้าฯ และเจ้าหน้าที่ PCU 

 -ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 
เพื่อป้องกันโรค  

  -ออกให้บริการเชิงรุกในหมู่บ้าน ตรวจและคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น หากลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันโรค 
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ส่วนที่ 2 การจัดการสุขภาวะต าบล 
 
หลักการ 

การจัดการสุขภาวะต าบล เป็นกระบวนการการจัดการระบบย่อยต่างๆ ที่มีอยู่ในต าบล 
ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูล โดยกระบวนการค้นหา น าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน และ
น าไปเป็นฐานของการพัฒนา งาน พัฒนานโยบาย/ข้อตกลง ในการท างานต าบล  2) การจัดการทุน
(คนและทรัพยากรในต าบล) แสดงถึงการค้นหา(ทุนทางสังคม คนท่ีมีศักยภาพ ศักยภาพต าบล) การ
คัดเลือก(ทรัพยากรของต าบล) การใช้ทุน(การใช้ศักยภาพต าบลในการจัดการงานต าบล หรือสร้างงาน
ในต าบล) การพัฒนาทุน(การเสริมศักยภาพทุนทางสังคม การพัฒนาแหล่งทรัพยากร) การพัฒนา
กลไกหล่อเลี้ยงทุน(ระบบสวัสดิการ ระบบยกย่องภูมิปัญญา ระบบผู้น า) การพัฒนาระบบจัดการ
ทรัพยากร(ระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากร การเฝ้าระวังผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 3) การจัดการกองทุน (กองทุนต าบล กองทุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ แสดง
ให้เห็นศักยภาพการบริหารเงินและประโยชน์ส าหรับคนในพื้นที่  และ 4) การจัดการงาน  ได้แก่ งาน
เดี่ยว(งานเฉพาะตามภารกิจขององค์กรไม่สานหรือเชื่อมกับองค์กรอื่น) งานร่วม(เป็นงานท่ีมีการสาน
กับองค์กรอื่น เช่น กลุ่มประชากรเป้าหมายเดียวกัน ปัญหาเดียวกัน) งานเชื่อม(การเชื่อมประสาน
ศักยภาพ วิธีการท างาน และ ภารกิจ ของหลายองค์กรหลักในต าบลท าให้เกิดผลกระทบต่องานอื่นๆ
เป็นโซ่การพัฒนาหลายระบบย่อยในต าบล) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการสุขภาวะต าบลของระบบย่อยต่างๆ ที่มีอยู่ในต าบล ในประเด็นของ
ท่ีมาของการพัฒนา หลักการ/วิธีการท างาน การจัดการคน/งาน/ข้อมูล/ทรัพยากร ผู้เก่ียวข้อง และ
ผลลัพธ์ 
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ข้อมูลการจัดการสุขภาวะต าบลของระบบย่อยต่างๆ 
 

ระบบย่อย ที่มา หลักการ/วิธีการท างาน การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ ์
1.ระบบการ
จัดการโรค
เรื้อรัง 
 

จากข้อมูลการ
ด าเนินงานเชิงรุกใน
หมู่บ้านโดยการ 
คัดกรองภาวะ 
เสี่ยง พบว่าประชากร 
มีอัตราการเสี่ยงต่อ 
โรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน 
 

   1. ค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยการคัดกรอง 
ภาวะเส่ียงเชิงรุกในหมูบ้าน และข้อ 
มูลการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูง จากสถานีอนามัย 
ต าบลเกาะขวาง 
   2. จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้ความ 
รู้ในการป้องกันโรคและลดภาวะ 
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งมีการ
กระตุ้นให้ก าเนิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
ในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง เช่น การ
ออกก าลังกาย/การรับประทานอาหาร 
เป็นต้น 
3. ใช้ทุนทางสังคม ในการออกติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเจ้าหน้าที ่
สาธารณสุขและอสม.   เพื่อติดตาม
การรับประทานยา  ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 

1. การจัดการข้อมูล 
- กระบวนการได้มาของข้อมูลมาจาก 
การส ารวจ คัดกรองกลุ่มเส่ยงของ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
และข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยด้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
- การน าใช้ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม 
สุขภาพ และการรักษาพยาบาล 
- การท าให้เห็นข้อมูลโดยการท า 
ประชาคมให้ประชาชนรับทราบและ 
ร่วมกันหาแนวทางป้องกันโรค 
2. การจัดการทุนคน 
กระบวนการจัดการทุนคน โดยการ 
ใช้ทุนเดิมในพื้นที่ซึ่งเป็น อสม. เป็น 
แกนน าในการตรวจคัดกรอง
เบาหวานค้นหาคนต้นแบบเพื่อเป็น
แกนน าในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง 

องค์กรหลักได้แก่ สถานีอนามัย
ต าบลเกาะขวาง  
องค์กรร่วมได้แก ่
- เทศบาลต าบลเกาะขวาง
สนับสนุนการด าเนินงาน 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลสนับสนุนงบประมาณ 
- รพศ. พระปกเกล้าจันทบุร ีสนับ 
สนุนการจัดบริการ ตรวจรักษาที ่
สถานีอนามัยและการติดตามเยี่ยม 
บ้านประเมินผลการรักษา 
- แกนน าสุขภาพและ อสม. ปฏิบัต ิ
การเยี่ยมบ้าน คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ให้ความรู้แกนน า ประสานงานส่ง 
ต่อ เพื่อรับการรักษา 
 

- เกิดระบบการเฝ้าระวังในกลุ่ม
เสี่ยงได้แก่ การคัดกรองโรค และ
การกระตุ้นให้ออกก าลังกาย การ
เตือนในเรื่องพฤติกรรมการกิน 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการรักษา
ที่สะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปโรงพยาบาล 
พร้อมทั้งยังได้รับการดูแล  
แนะน าติดตามเยี่ยมบ้านประเมิน
ผลการรักษา 
 

 



 17 

ระบบย่อย ที่มา หลักการ/วิธีการท างาน การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ ์

 

 

และญาติประเมินสภาพผู้ป่วยสภาวะ
โรคแทรกซ้อน 
4. ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพของ 
รพศ.พระปกเกล้า ในการให้บริการ
ตรวจรักษาผู้ป่วย ที่สถานีอนามัยเพื่อ 
ความสะดวกและลดภาวะในการเดิน 
ทางของผู้ป่วยในการรักษาที ่รพศ. 
พระปกเกล้า โดยให้มีบริการตรวจ 
รักษาและจ่ายยา โดยแพทย์ที่สถาน ี
อนามัยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัด 
กิจกรรมออกก าลังกาย ตรวจร่างกาย 
เจาะเลือด อาหารส าหรับผู้ป่วย การด ู
และตรวจเท้าผู้ป่วย ติดตามผู้ป่วยและ 
ประเมินการดูแลรักษาทุกเดือน 

3. การจัดการทุนทรัพยากร 
- แหล่งทุนมาจากกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพต าบลเกาะขวาง และเงินบ ารุง
สถานีอนามียต าบลเกาะขวาง 
- การใช้ทุนเพื่อเป็นค่าอบรมให้แก่ 
กลุ่มแกนน า กลุ่ม อสม. กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มผู้ป่วย   สนับสนุนการ 
ออกก าลังกาย 
4. การจัดการงาน 
- ลักษณะการท างานเป็นการท างาน 
ร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก ได้แก่  
เทศบาลต าบล สถานีอนามัย กลุ่ม  
อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน าภาค
ประชาชน 
- งานที่เป็นการตรวจคัดกรองโรค 
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงและมะเร็ง การพัฒนา
อาสาสมัครในการตรวจคัดกรองโรค  
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2. ระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

- มีจ านวนผู้สูงอายุ
คิดเป็นร้อยละ 9.27 
ของประชากร
ทั้งหมด 
- ผู้สูงอายุมีภาวะ
เจ็บป่วยและยังคง
ท างานประกอบ
อาชีพ มีภาระ 
ในการดูแลลูกหลาน 
- นโยบายรัฐบาล
ก าหนดให้เทศบาล 
จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

1. การค้นหาและใช้ทุนทางสังคมใน 
พื้นที ่โดยการช่วยเหลือกันเองใน 
หมู่บ้าน เช่นใช้ยานพาหนะของ 
เพื่อนบ้าน ของผูน้ าชุมชน ในการ
น าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล 
2. เป็นการจัดบริการตามภารกิจโดย 
สถานีอนามัยให้การดูแลรักษา
เบื้องต้น ภาวะฉุกเฉินที่มารับบริการที่
สถานีอนามัย เทศบาลได้ด าเนินการ
ดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ชุมชนโดยจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) หรือต ารวจ
ชุมชนต าบลเกาะขวาง ท าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในต าบล 
3.ออกแบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและ
เรื่องเดือดร้อนเร่งด่วนอื่น  ๆโดย
เทศบาลต าบลเกาะขวางประสานงาน
กับมูลนิธิกู้ชีพในจังหวัดจันทบุรีเพื่อ
รับส่งประชาชนที่เจ็บป่วยโดยการ
สนับสนุนงบประมาณค่าน้ ามันรถ 

1.การจัดการทุนคน 
- ที่มาของทุนคนคือการสมัครใจและ 
การคัดเลือก อปพร. 
- การน าใช้ทุนคนเพื่อดูแลช่วยเหลือ 
เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
2. การจัดการทุนทรัพยากร 
- งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล 
ต าบล เช่น ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่ 
มูลนิธิกู้ชีพในการน าส่งผู้ป่วยไป 
โรงพยาบาล 
3. การจัดการงาน 
- เป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่ร่วม 
กันระหว่าง 4 องค์กรหลัก 
- เป็นงานดูแลสุขภาพประชาชน ใน 
เรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

องค์กรหลัก ได้แก ่
- สถานีอนามัยต าบลเกาะขวาง ให ้
การดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน 
และประสานงานส่งต่อ 
- เทศบาลต าบลเกาะขวาง
สนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ์ 
- องค์กรชุมชน ได้แก ่อปพร.
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 
องค์กรร่วม ได้แก่ 
- อสม. ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้อง 
ต้นประสานงานของความ
ช่วยเหลือและน าส่ง 
- ผู้น าชุมชน สนับสนุนการปฏิบัต ิ
กิจกรรม 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองจันทบุร ี
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จันทบุร ี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุร ี

1. เกิดกลุ่มดูแลช่วยเหลือกันเอง 
2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ที่รวดเร็วเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 
3. เกิดการท างานที่ประสานงาน
กับเครือข่ายนอกพื้นที่ในการ
ช่วยเหลือ 

 



 19 

ระบบย่อย ที่มา หลักการ/วิธีการท างาน การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ ์

3. ระบบ
สวัสดิการ 

- เป็นความต้องการ 
ของประชาชน 
- นโยบายของ
เทศบาลในการ
ช่วยเหลือผู้ต้อง 
การความช่วยเหลือ 

1. การค้นหาและใช้ข้อมูล โดยการ 
ส ารวจค้นหาผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
ในชุมชน 
2. การจัดบริการตามภารกิจของ 
เทศบาลโดยการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาถังรองรับขยะ การ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ การสนับสนุน
กองทุนผู้พิการ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ธรรมชาติ ช่วยเหลือ
ฌาปนกิจกิจต าบล การจัดของขวัญ
ให้แก่ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 

1. การจัดการทุนทรัพยากร 
- ที่มาของแหล่งทุน คือ งบประมาณ 
จากเทศบาล 
- ลักษณะของทุนเช่น เงินสมทบเข้า 
กองทุนผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
- การน าใช้ทุน เพื่อช่วยเหลือบรรเทา 
เรื่องเดือดร้อน และการดูแลด้าน 
สุขภาพ ความเป็นอยู ่
2. การจัดการข้อมูล 
- โดยกระบวนการได้มาของข้อมูล
จากการส ารวจผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

- เทศบาลต าบลเกาะขวาง
สนับสนุนงบประมาณ  
- ผู้น าชุมชน แกนน า อสม. ส ารวจ 
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
- ภาคประชาชน ช่วยเหลือดูแล 

- เกิดกลุ่มช่วยเหลือกัน 
- ผู้ต้องการความช่วยเหลือได้รับ
การดูแล 
- เกิดระบบสวัสดิการและการเงิน
ในชุมชน 
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4. ระบบสื่อสาร 
ในต าบล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในต าบล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1. การค้นหาและใช้ข้อมูล โดยการ
น าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ใน
ต าบลเช่น ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ
จากสถานีอนามัย ข้อมูลด้านข่าวสาร
ต่างๆ จากเทศบาล ข้อมูลประกาศจาก
ทางราชการการขอความร่วมมือ การ
แจ้งข่าว บุญประเพณีผ่านผู้ใหญ่บ้าน 
   2. การออกแบบบริการ เช่น 
- การจัดช่องทางการส่ือสารในต าบล
โดยการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
การประชุมผู้ใหญ่บ้าน การแจ้งข้อมูล
โดยอสม. การประกาศทางหอกระจาย
ข่าว 
- ก่อสร้างปรับปรุงที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน   
- ติดตั้งหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน 
จ านวน 9 หอ 
 
 

1. การจัดการช่องทางการส่ือสาร 
- โดยการประชาสัมพันธ์ทางส่ือหอ 
กระจายข่าว 
- การท าประชาคมเพื่อสร้างความ
เข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกัน 
- การจัดท ารายงานสถิติในฐานข้อมูล  
HCIS ของสถานีอนามัย และฐานข้อ 
มูลของเทศบาล 
2. การจัดการทุนคน 
- โดยการน าใช้ทุนทางสังคมในพื้นที ่
ให้เป็นผู้ส่ือสาร 
  
  
  
  
  

- สถานีอนามัยเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าเสนอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย
ของประชาชน 
-  เทศบาลส่ือสารข้อมูลเพื่อให ้
ประชาชนรับทราบ 
- ผู้ใหญ่บ้านส่ือสาร ประชาสัมพันธ ์
ข้อมูล 
- อสม. แกนน าภาคประชาชน ถ่าย 
ทอดข้อมูลแจ้งข่าวแก่ประชาชน 
  
  
  
  
  
  
  

- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอก
พื้นที ่
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5. ระบบ
เศรษฐกิจ 
ชุมชน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ประชาชนต้องการ 
สร้างรายได้ 
- นโยบายเทศบาล 
ในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพแก่
ประชาชน 
- ปัญหาการว่างงาน 
หลังจากฤดูการ   
ท านา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1. การหาและใช้ทุนทางสังคม โดย
การค้นหาแกนน า คนเก่ง ในด้าน
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ เช่นกลุ่มเกษตรกรท านาต าบล
เกาะขวาง กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสาน
บ้านเกาะขวาง กลุ่มสมุนไพรแปรรูป 
กลุ่มท าดอกไม้จันท์ กลุ่มทอเส่ือ 
   2. การพัฒนาทุนทางสังคมโดยการ 
สนับสนุนการฝึกอบรมให้เกิดความ 
ช านาญในอาชีพมากขึ้น 
   3. ระบบสนับสนุนและหล่อเลี้ยง
เช่น การประสานงานกับองค์การที่
เกี่ยวข้องเช่น กศน.พมจ. ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ให้การฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
   4. การออกแบบบริการโดยการให้
กลุ่มสนใจรวมกลุ่มกัน จัดท า
ประชาคม และเสนอความต้องการ
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
เทศบาล 

1. การจัดการข้อมูล 
- กระบวนการค้นหาข้อมูลโดยการ 
ส ารวจผู้ว่างงาน การท าประชาคม 
เพื่อรับทราบความต้องการด้านอาชีพ
ของประชาชน 
2. การจัดการทุนคน 
- การได้มาของทุนคนโดยการค้นหา 
คนเก่ง คนช านาญในอาชีพต่างๆ  
ส่งเสริมให้เป็นแกนน าในการจัดตั้ง 
กลุ่มอาชีพ 
3. การจัดการทุนทรัพยากร 
- แหล่งที่มา ได้แก่งบประมาณจาก
เทศบาล งบสนับสนุนจาก พมจ.  
- ลักษณะ เป็นเงินหรือวัตถุดิบ 
- การใช้ทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
4. การจัดการงาน 
- เป็นลักษณะการท างานร่วมกันของ 
เทศบาล ผู้น าชุมชน และพมจ. 
- การด าเนินงานเป็นการส่งเสริม
อาชีพช่วยเหลือว่างงาน 

องค์กรหลัก ได้แก่ 
- เทศบาลต าบลเกาะขวาง กลุ่ม
ต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรท านา 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานบ้าน
เกาะขวาง กลุ่มสมุนไพรแปรรูป 
กลุ่มท าดอกไม้จันท์ กลุ่มทอเส่ือ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริม 
- ปัญหาการว่างงานลดลง 
- เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน 
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6. ระบบการ
ดูแลสุขภาพแม ่
และเด็ก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- มีกลุ่มประชากร
เด็ก0-5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ7.41 ของ
ประชากรทั้งหมด 
- มารดาตั้งครรภ์
ตั้งแต่อายุยังน้อย 
ขาดประสบการณ์
ในการเลี้ยงดูบุตร 
- เป็นนโยบายของ 
กระทรวงสาธารณสุข 
ในการส่งเสริมการ 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
- เป็นภารกิจหลัก
ของสถานีอนามัย 
ในการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย 

   1. การหาและใช้ทุนทางสังคม  
- ที่มาของทุนทางสังคมคือ ทุนเดิมที ่
เป็นอสม.   
- การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม
โดยการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
และการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
   2. การท างานตามภารกิจหลักของ 
สถานีอนามัยในการดูแลสุขภาพของ 
แม่และเด็ก 
3. การออกแบบบริการโดยการท างาน 
ร่วมกันขององค์กรหลักในพื้นที ่ได้แก่ 
- ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ โดย 
อสม. อาสาสมัครนมแม่ และเจ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่ 
- คัดเลือกเป็นแกนน า และเชิญเข้าร่วม
ประชุม 

1. การจัดการข้อมูล 
- การค้นหาข้อมูลโดยการเยี่ยมมารดา 
หลังคลอด และหญิงตั้งครรภ์ เด็ก 
0-5 ปี ในหมู่บ้าน 
2. การจัดการทุนทรัพยากร 
- แหล่งทุนทรัพยากรมาจาก
งบประมาณหลักประกันสุขภาพ และ
งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล 
- ลักษณะของทุนทรัพยากรคือเงิน 
ส่ิงของ และเวชภัณฑ ์
- การน าใช้ทุนทรัพยากร โดยการจัด 
อบรมอาสานมแม่ และเบี้เลี้ยงในการ 
ติดตามเยี่ยม 
3. การจัดการงาน 
- เป็นการท างานร่วมกันของสถานี
อนามัยเทศบาล ผู้น าชุมชน อสม. 
คลีนิคนมแม่ รพศ.พระปกเกล้า และ 
แม่อาสาค่ายตากสิน 

องค์กรหลัก ได้แก่ 
- สถานีอนามัยต าบลเกาะขวาง ให ้
การดูแลส่งเสริมสุขภาพ เช่นการ 
ฝากครรภ์ 
- เทศบาลต าบลเกาะขวาง 
สนับสนุนงบประมาณ 
องค์กรร่วม ได้แก่ 
- โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุร ี
สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ใน 
การฝึกปฏิบัต ิการดูแลแม่และเด็ก 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองจันทบุร ีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ
เด็กให้ความรู้เพิ่มเติม 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จันทบุร ีสนับสนุนการด าเนินงาน 

- เกิดกลุ่มอาสาสมัครนมแม่ใน
การดูแลสุขภาพแม่และเด็กใน
ชุมชน 
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ระบบย่อย ที่มา หลักการ/วิธีการท างาน การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ ์

 6. ระบบการ
ดูแลสุขภาพแม ่
และเด็ก (ต่อ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ประชุมกลุ่มแกนน าที่คัดเลือกมาเพื่อ 
ช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ และให ้
ผู้น าชุมชนร่วมเสนอแนวความคิดร่วม 
วางแผน และร่วมด าเนินงาน ในการ 
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กเชิงรุก 
- คัดเลือกผู้มีความรู้และสนใจที่จะ
ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์เพื่อนบ้าน
รวมทั้งถามความสมัครใจ ในการร่วม
เป็น อาสาสมัครนมแม่ 
- อบรมเรื่องงานอนามัยแม่และเด็ก แก ่
อาสาสมัครนมแม่ โดยประยุกต์
ความรู้ที่อาสาสมัครมีอยู่แล้ว และ
เพิ่มเติมส่วนที่ขาด ในการให้
ค าแนะน าแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอด 
- ประสานงานกับคลีนิคนมแม ่รพศ. 
พระปกเกล้าเป็นวิทยากรอบรมให้
ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการ
ด าเนินงาน 

- เป็นการด าเนินงานการดูแลสุขภาพ 
แม่และเด็ก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- องค์กรชุมชน ตั้งอาสาสมัครนม
แม่ซ่ึงส่วนมากจะเป็นอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม. ) 
ประมาณ 70-80 % นอกนั้นก็จะ
เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการดูแลหญิง
มีครรภ ์การคลอด และหญิงหลัง
คลอด ในหมู่บ้าน เพื่อท าหน้าที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ใน
การเยี่ยมหญิงมีครรภ ์และหญิง
หลังคลอดในละแวกบ้านที่
อาสาสมัครนมแม่รับผิดชอบ
รวมทั้งให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องแก่
หญิงมีครรภ์และหญิงหลัง 
คลอดในหมู่บ้าน 
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ระบบย่อย ที่มา หลักการ/วิธีการท างาน การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ ์
6. ระบบการ
ดูแลสุขภาพแม ่
และเด็ก (ต่อ) 
 

 - อาสาสมัครนมแม่ รายงานหญิงตั้ง 
ครรภ์และหญิงหลังคลอดในหมู่บ้าน 
ตนเอง ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
ทราบ 
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยออกเยี่ยมบ้าน 
ให้ค าแนะน าหญิงตั้งครรภ์และหญิง 
หลังคลอด โดยมีอาสาสมัครนมแม่ 
ของหมู่บ้านนั้นๆ ร่วมเยี่ยมด้วย 
- อาสาสมัครนมแม่ เยี่ยมให้ค าแนะน า 
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
ในหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพต าบล 

 
หลักการ 
 ข้อมูลศักยภาพต าบล เป็นการแจกแจงให้เห็นการด าเนินงานของต าบลให้เห็นในภาพรวมว่าแต่
ละต าบลมีการจัดการระบบย่อยต่างๆ และงานเด่นที่ได้รับรางวัลหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือมีการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค์  

เพื่อแจกแจงข้อมูลศักยภาพต าบลโดยการเทียบเคียงข้อมูลจากการจัดท ากรณีศึกษาของแต่ละ
พื้นท่ีศักยภาพของต าบลเกาะขวาง  จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่ามีศักยภาพในระบบย่อย ดังนี ้

 

1. ระบบข้อมูล 
2. ระบบการดูแลผู้สูงอาย ุ
3. ระบบการดูแลแม่และเด็ก 
4. ระบบการจัดการโรคเรื้อรัง 
5. ระบบการดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
6. ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
7. ระบบอาสาพัฒนา 
8. ระบบสวัสดิการ 
9. ระบบการส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจชุมชน 
10. ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและการจัดการขยะ 
11. ระบบการบูรณาการภูมิปัญญา 
12. ระบบการบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย 
13. ระบบการส่ือสาร 

 

การวิเคราะห์งานเด่นของต าบล 
 

งานเด่นของต าบลเกาะขวาง  จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่ามีงานเด่น ดังนี ้
- รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น  โปร่งใส 
- ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยท าได ้
- สถานีอนามัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมิน  PCU 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นปี 52 สาขาอนามัยแม่และเด็ก 
 - เป็นสถานที่ศึกษาดูงานอนามัยแม่และเด็กเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
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