รายงานกรณีศึกษา

ศักยภาพตาบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา :
ตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ดลใจ
พรฤดี
ปิ่นนเรศ
พัทธยา
จารุณี
นิศารัตน์
พุฒตาล
จันทร์เพ็ญ
อารีรัตน์
บุศริน
นิภาวรรณ

จองพานิช
นิธิรัตน์
กาศอุดม
เกิดกุล
ตฤณมัยทิพย์
รวมวงษ์
มีสรรพวงค์
อามพัฒน์
วิเชียรประภา
เอี่ยวสีหยก
รัตนานนท์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ได้การสนับสนุนจาก “สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”
ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล (สวพ.) สภาการพยาบาล

สารบัญ

สรุปข้อมูลศักยภาพตาบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา :
ตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูล 4 ชุดหลัก
หลักการ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลผู้นา คนสาคัญ ผู้นา คนเก่ง อาสาสมัคร
ข้อมูลการสื่อสาร การได้รับข้อมูล การให้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ข้อมูลการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและบริการ
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ข้อมูลชุดวิเคราะห์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ์
ส่วนที่ 2 การจัดการสุขภาวะตาบล
หลักการ
วัตถุประสงค์
ข้อมูลการจัดการสุขภาวะตาบลของระบบย่อยต่างๆ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพตาบล
หลักการ
วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์งานเด่นของตาบล

หน้า
1
2
2
2
3
5
6
12
15
17
19
20
24
24
24
25
33
33
33
33

สรุปข้อมูลศักยภาพตาบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา :
ตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การจัดทํากรณีศึกษา ฉบับ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ ซึ่ง
ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลโครงสร้างของตําบล ข้อมูลการจัดการสุขภาวะตําบล และข้อมูลปัญหา/
การหาทางออกของตําบล แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูล 4 ชุดหลัก
ส่วนที่ 2 การจัดการสุขภาวะชุมชน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่
โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูล 4 ชุดหลัก
หลักการ
การจัดการสุขภาวะชุมชน จําเป็นต้องมีข้อมูลชุดหลักของชุมชนเพื่อองค์กรหลักในระดับพื้นที่
(อปท.-หน่วยบริการสุขภาพ-องค์กรภาคประชาชน) สามารถนําไปวางแผนพัฒนาและออกแบบบริการ/
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามผลลัพธ์ที่อยากได้ ข้อมูลสําคัญ 4 ชุดหลัก ประกอบด้วย
1) ข้อมูลชุด 7 ส่วน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงองค์ประกอบคน และสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกัน
และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาพของคนในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลศักยภาพทุนทางสังคม การสื่อสาร
การดูแลสุขภาพ ข้อมูลประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
2) ข้อมูลชุดวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นปัญหาสุขภาพของประชากรเป้าหมาย โดยผ่าน
การวิเคราะห์และความสัมพันธ์ของข้อมูลชุด 7 ส่วน ที่ก่อให้เกิดหรือช่วยในการจัดการปัญหาในชุมชน
3) ข้อมูลชุดการจัดการ เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นรูปธรรมการทํางานของการจัดการปัญหาใน
ชุมชน ได้แก่ องค์กรการจัดการ แนวทางการจัดการ กลไกการจัดการ และเวทีการสื่อสาร
4) ข้อมูลชุดผลลัพธ์ เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับปัญหาของ
ชุมชนที่เป็นการดําเนินงานร่วมกันขององค์กรหลักในพื้นที่
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ประชุมทีมผู้ศึกษาเพื่อทําความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ศึกษาเอกสาร แนวทางการเทียบเคียงประสบการณ์ : สรุปข้อมูลศักยภาพตําบลและประเด็น
การวิจัยและพัฒนา ของแผนงาน เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ตามกรอบการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลผู้นํา คนสําคัญ ผู้นํา คนเก่ง อาสาสมัคร
2) ข้อมูลการสื่อสาร การได้รับข้อมูล การให้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
3) ข้อมูลการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและบริการ
4) ข้อมูลประชากร
5) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
6) ข้อมูลเศรษฐกิจ
7) ข้อมูลการเมืองการปกครอง
8) ข้อมูลชุดวิเคราะห์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ์
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ข้อมูลผู้นา คนสาคัญ ผู้นา คนเก่ง อาสาสมัคร
คนสาคัญ ผู้นา คนเก่ง อาสาสมัคร
เรื่องที่มีความชานาญ
1. ลุงจินต์ (ม.7)
- รักษาโรคผิวหนัง ฝี หนอง งูสวัด เริม แบบแผนโบราณ โดยการใช้
สมุนไพร พ่น เป่า
2. หมอป้าย (ม.9)
- รักษากระดูกหัก ต่อกระดูก โดยใช้น้ํามัน และพิธีกรรม
- รักษาโรคผิวหนัง ฝี หนอง งูสวัด เริม แบบแผนโบราณ
- ทําพิธีตั้งศาลพระภูมิได้
- เป็นหมอดู
3. นายฉลวย (ลุงกั่ง) พูลพิทักษ์
- รักษากระดูกหัก ต่อกระดูก โดยใช้น้ํามัน และพิธีกรรม
- จับเส้นรักษาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัด ยอก
4. พระปั๊ง วัดคลองตาสังข์
- รักษากระดูกหัก ต่อกระดูก โดยใช้น้ํามัน และพิธีกรรม
5. นายวัลลพ โอภาโส
- กวาดยารักษาโรคในเด็ก เช่น อาการไข้
6. หมอนัช (ลูกชายลุกมุก)
7. ผู้ใหญ่ประมวล มงคลสวน (ม. 1)
- จัดระบบเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
- สร้างกลุ่มอาชีพการแกะหอยนางรมให้คนในชุมชน
- มีความรู้เรื่องพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เป็นผู้นําการทําพิธีทางสงฆ์ได้
8. ผู้ใหญ่วิสันต์ พิจารณ์ (ม. 5)
- เป็นผู้นําเรื่องหน่วยกู้ภัย และบริการสาธารณภัยในชุมชน
- เป็นวิทยากรกู้ชีพ
- เป็นผู้นําการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทําโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ
9. อสม.ปารมณ์ โอภาโส (ม.5)
- เป็นผู้นําด้านสุขภาพ รณรงค์การออกกําลังกาย
- เป็นผู้นําเต้นแอโรบิกในชุมชน
- สร้างทีมเต้นแอโรบิกที่เข้าประกวดและได้รับรางวัลมากมาย
- นําทีมแอโรบิกเป็นตัวแทนตําบลเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนอกและในตําบล
10. ลุงเฮียง นิยมทอง
- เชิดหนังตะลุง
อดีตผู้ใหญ่บรรทม พรรคอนันต์
- พากย์หนังตะลุง
11. นางทองสุข ฟูวงศ์ (ม. 5)
- มีความสามารถด้านการแสดงละครชาตรี หรือ “ละครเท่งกุ๊ก” ซึ่งเป็น
12. นายจักรวาล
(ม. 6)
การแสดงพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี
13. นายทัก ซ้อนศรี (ม. 6)
- แสดง และสอนการแสดงละครชาตรี ให้เยาวชนที่เป็นนักเรียนของ
14. นายตั๋ง ไชยบุตร (ม. 4)
โรงเรียนในชุมชน
15. นายไสว เฉลิมชัย (ม. 10)
- เป็นประธาน อสม.
- เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ ม. 10
- เป็นเลขาชมรมผู้สูงอายุของตําบล
- เป็นวิทยากรด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ
- ทํางานกู้ชีพตําบล
16. น.ส. อรวิสา ฟูวงศ์
- สอนการเต้น (Dancer) ให้เยาวชนในชุมชน
- สร้างกลุ่มนักเต้น ทําให้เยาวชนในชุมชนมีอาชีพ /รายได้เสริม
17. นางนันทา วงศ์แววดี (ม. 9)
- เป็นผู้นํากลุ่มฌาปนกิจ
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คนสาคัญ ผู้นา คนเก่ง อาสาสมัคร

18. นายเสนาะ สุวรรณราช (ม. 3)
19. นายทองย้อย ฟูคณะ (ม. 9)
20. คุณพุทธชาด ฟูสกุล (ม.4)

21. ด.ญ. ชญาณี โชติโสภณ

22. เจ้าอาวาสวัดใต้

เรื่องที่มีความชานาญ
- เป็นประธานกลุ่มสตรีอาสา
- เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนได้ดี ช่วยแก้ไขปัญหาให้คนใน
ชุมชน
- ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ได้
- ตั้งศาลพระภูมิ
- เป็นผู้นํากลุ่มสัจจะออมทรัพย์
- เป็นผู้นําดําเนินการจัดสวัสดิการให้คนในชุมชน เป็นสวัสดิการตั้งแต่เกิด
จนตาย
- เป็นนักเรียนดีเด่นทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- เป็นนักจัดรายการวิทยุ
- มีความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชน
- เป็นแบบอย่างให้กับเด็กในชุมชน
- เป็นพระที่คนในชุมชนเคารพนับถือ
- เป็นเจ้าคณะตําบลเขาบายศรี
- เป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัด
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ข้อมูลการสื่อสาร การได้รับข้อมูล การให้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ผู้ส่งสาร
อบต.

ผู้รับสาร
ประชาชน

เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย

ผู้รับบริการ
ผู้ป่วย

อสม.

-

ช่องทางการสื่อสาร
ประชาคม
หอกระจายข่าว
จดหมายเวียน
ติดประกาศ

-

ประชาคม
หอกระจายข่าว
บอกต่อ
ผ่านบริการ
การประชุมประจําเดือน
การอบรม
ประชาคม
ประชุม
หอกระจายข่าว
โทรศัพท์
บอกต่อ

ผู้ใหญ่บ้าน

ประชาชนทั่วไป

อสม.

ประชาชนทั่วไป

- หอกระจายข่าว
- โทรศัพท์
- บอกต่อ

ประชาชน

หน่วยกู้ภัย

- โทรศัพท์
- วิทยุส่อื สาร

พระสงฆ์

ผู้ใหญ่บ้าน

- โทรศัพท์

ประชาชนทั่วไป

- การเทศน์
- การบอก
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ประเภทของข้อมูล
- การประชุม /การทํา
ประชาคม
- โครงการต่าง ๆ
- ข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพ
- ข่าวสารทั่วไป
- แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ
- การเลือกตั้ง
- ข้อมูลสุขภาพ
- ความรู้การดูแลตนเอง การ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเอง
- การจัดรณรงค์ป้องกันโรค
ระบาด
- ข่าวสารทั่วไป
- งานบุญประเพณี
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- หนังสือขอความร่วมมือ
- ข่าวสารจากทางราชการ
- แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
- งานศพ งานแต่งงาน งานบุญ
- เชิญร่วมการประชาคม
- ข่าวสารสุขภาพ
- เชิญชวนร่วมกิจกรรม
- การตรวจสุขภาพ
ประจําเดือน
- เหตุด่วนเหตุร้าย
- การเจ็บป่วย
- อุบัติเหตุ
- ข่าววัด
- สายบิณฑบาตตามเทศกาล
พิเศษ
- หลักธรรม

ข้อมูลการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและบริการ
ปัญหาสุขภาพที่พบ
ปัญหาสุขภาพของวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
- การปวดเมื่อยร่างกายจากการ
ประกอบอาชีพ
- การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม
- โรคเรื้อรัง ได้แก่โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง
สาเหตุเนื่องมาจาก พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารหวาน มัน และเค็มจัด
รับประทานอาหารทะเลเป็นประจา
และขาดการออกกาลังกาย

การดูแล/การรักษา
การดูแลที่เป็นทางการ
1.

ดูแลโดยระบบบริการของรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่สอ. ทาการคัด

กรองผู้ป่วย และทาแฟ้มประวัติครอบครัวไว้
2.

เจ้าหน้าที่สอ. ออกเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลที่

ผู้ให้การดูแล
- เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
- อสม.
- ประชาชนในชุมชน
- อบต.

การเข้าถึงบริการ/
สวัสดิการ
1. การจัดงานวัน
สงกรานต์เพื่อแสดง
ความกตัญํูแก่ผู้สูงอายุ
ในชุมชน ทาบุญและ
มอบของขวัญสาหรับ

บ้าน
3.

ผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่สอ. ดาเนินการให้ชุมชนตื่นตัวเรื่องการออกกาลังกาย

การดูแลที่เป็นของประชาชนเอง ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล

2.

การให้เงินสวัสดิการ

1. อสม. มีการติดตามเยี่ยมบ้าน

รายเดือนแก่ผู้สูงอายุ

2. มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน

3.

3. มีการตั้งกลุ่มเต้นแอโรบิค จัดให้มีการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนให้

รักษาพยาบาลฟรี

สิทธิบัตรทอง

คนออกกาลังกาย

ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น
การดูแลที่เป็นทางการ
-การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
1. เนื่องจากเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระบบการศึกษาจึงได้รับการ
เหมาะสม เช่น การแต่งกายเปิดเผย
ดูแลโดยระบบของโรงเรียน
เกินไป การถูกเนื้อต้องตัวกัน และการ
2. อบต. สร้างสนามกีฬาในชุมชน และจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล
ทีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
เป็นประจาทุกปี เป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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- โรงเรียน
- อบต.
- บิดามารดา
ครอบครัว
- ประชาชนในชุมชน

- สามารถใช้อุปกรณ์กีฬา
และลานกีฬาชุมชน ที่
สนับสนุนโดย อบต.

ปัญหาสุขภาพที่พบ

การดูแล/การรักษา

- กลุ่ม “เด็กแว้น” ที่ชอบทาพฤติกรรม การดูแลที่เป็นของประชาชนเอง ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล
เสี่ยงบนท้องถนน
เป็นในรูปการสอดส่องดูแล เมื่อพบว่าเด็กวัยรุ่นในชุมชนมีพฤติกรรมเสี่ยง
เช่น การประพฤติตัวไม่เหมาะสมด้านเพศ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
เป็นต้น ก็จะมีการนาข้อมูลไปบอกผู้ปกครอง
ปัญหาสุขภาพของผู้พิการ และ
การดูแลที่เป็นทางการ
ผู้ด้อยโอกาส
1. กาชาดจังหวัดจันทบุรีได้เข้าไปเยี่ยมผู้พิการ และให้การช่วยเหลือเงิน
- ผู้พิการ 112 คน
และด้านอุปกรณ์ในการดาเนินชีวิต เช่น ขาเทียม รถเข็นสาหรับผู้พิการ
- กลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ จานวน 30เป็นต้น ขณะนี้มีผู้พิการได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 800 บาท จากกาชาด
40 คน (เฉพาะที่เปิดเผยตัว)
จังหวัดจันทบุรี
- แรงงานต่างด้าว
2. กาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ได้สร้างบ้านให้ผู้พิการ 1 หลัง
3.

- กาชาดจังหวัด
จันทบุรี
- อบต.
- เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
- ครอบครัว
- เพื่อนบ้าน

การเข้าถึงบริการ/
สวัสดิการ

-

สวัสดิการที่ได้รับ

1.

ผู้พิการได้รับอุปกรณ์

ช่วยเหลือในการดาเนิน
ชีวิต และได้เงินช่วยเหลือ
รายเดือน เดือนละ 800
บาท
2.

อบต.สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์ทุกคนเป็นรายเดือน เดือนละ

800 บาท
4.

ผู้ให้การดูแล

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับได้

เงินช่วยเหลือรายเดือน
เดือนละ 800 บาท

อบต. มอบงบประมาณปีละ 20,000 บาท แก่ชมชมรมเพื่อนผู้รู้ใจของ

3.

แรงงานต่างด้าวให้รับ

โรงพยาบาลท่าใหม่ ซึ่งเป็นชมรมดูแลผู้ป่วยเอดส์ มีผู้ป่วยของชุมชนเป็น

การรักษาพยาบาลที่สถานี

สมาชิกชมชมรมจานวนมาก การเข้าร่วมชมรมทาให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่าง

อนามัยฟรี เหมือนคนไทย

ต่อเนื่อง และได้ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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ปัญหาสุขภาพที่พบ

การดูแล/การรักษา
5.

อบต. มอบงบประมาณปีละ 10,000 บาท ให้กองทุนเอดส์ของอาเภอ

ท่าใหม่
6.

อบต. เบี้ยยังชีพรายเดือนให้ผู้สูงอายุ

7.

อบต. ดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลาบาก โดยให้เงินช่วยเหลือ

และส่งเสริมให้ครอบครัวช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ช่วยเหลือเงินเพื่อการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น
8.

เจ้าหน้าที่สอ. ติดตามเยี่ยมผู้พิการ และพิทักษ์สิทธิผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส เช่น การแนะนาเรื่องสิทธิที่พึงมีพึงได้ให้ผู้พิการทราบ การ
ช่วยดาเนินการให้ได้สิทธิดังกล่าว เป็นต้น
9.

เจ้าหน้าที่สอ. จัดอบรมผู้ดูแลผู้พิการที่บ้านให้แก่ผู้ดูแลในชุมชน และ

บุคคลอื่นที่สนใจ
10.

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวรู้ว่าสามารถมารับบริการที่สอ.ได้

11. สารวจลูกแรงงานต่างด้าวและให้การวัคซีนครอบคลุม 100%
-

การดูแลที่เป็นของประชาชนเอง ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล

1.

อสม. มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส อสม.มี

บทบาทมากในการทาให้ผู้ติดเชื้อเอดส์เปิดเผยตัว และไปเข้าชมชมรม
เพื่อนผู้รู้ใจ เพื่อให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง
2.

การดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจาวัน โดยครอบครัว และเพื่อนบ้าน
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ผู้ให้การดูแล

การเข้าถึงบริการ/
สวัสดิการ

ปัญหาสุขภาพที่พบ
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

การดูแล/การรักษา
การดูแลที่เป็นทางการ
1. มี อพปร. ที่ได้รับการอบรมแล้วของชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือและ

นาส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน โดยไม่คิดค่าบริการ
2. มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมเป็นหน่วยกู้ภัยของสมาคมสว่างกตัญํู

ซึ่งจะคอยดูแลเป็นผู้ช่วยเหลือและนาส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในชุมชน โดยไม่คิดค่าบริการ
3. เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนการส่งต่อ

ผู้ป่วย ในกรณีอุบัติเหตุรุนแรง และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยถูก
ส่งกลับมายังชุมชน
4. อบต.สารวจเส้นทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ

ดาเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น การซ่อมถนนที่ชารุด
การติดไฟในบริเวณที่มืด การติดป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น
การดูแลที่เป็นของประชาชนเอง ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล
1. อสม. ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล และมีการติดตามเยี่ยมบ้านอย่าง

ต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยถูกส่งกลับมายังชุมชน
2. การดูแลกันเองโดยครอบครัวและเพื่อนบ้าน
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ผู้ให้การดูแล

การเข้าถึงบริการ/
สวัสดิการ
- ได้รับบริการนําส่งผู้ป่วย
- อพปร.
- สมาคมสว่างกตัญญู อุบัติเหตุ / ฉุกเฉินฟรี
ธรรมสถาน
- เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
- อสม.
- ครอบครัว
- เพื่อนบ้าน

ปัญหาสุขภาพที่พบ
โรคระบาดตามฤดูกาล
- ไข้เลือดออก
- ไข้หวัดนก

การดูแล/การรักษา

ผู้ให้การดูแล

- เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
1. สถานีอนามัยร่วมกับะอบต. ทาการป้องกันไข้เลือดออกเป็นประจาทุก
- อบต.
ปี โดยการพ่นหมอกควัน และการใส่ทรายอะเบท
- อสม.
2. สถานีอนามัยร่วมกับอบต. ปฏิบัติการควบคุมโรค และเฝ้าระวัง
- ครอบครัว
ไข้หวัดนกในชุมชน

การดูแลที่เป็นทางการ

การเข้าถึงบริการ/
สวัสดิการ
ครัวเรือนได้รับ
ทรายอะเบทฟรี

การดูแลที่เป็นของประชาชนเอง ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล

พฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี่

1.

อสม. รณรงค์เรื่องการกาจัดลูกน้ายุงลาย

2.

ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค แจ้งข้อมูลข่าวสาร

การดูแลที่เป็นทางการ
1.

การติดป้ายรณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข ในชุมชน

2.

การตั้งกติกาชุมชนให้งดทาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าวัด

3.

ให้พระภิกษุสงฆ์ในชุมชนเป็นผู้นาการลด ละ เลิก อบายมุข ใน

ชุมชน โดยการเทศสั่งสอนประชาชนที่ไปวัด
การดูแลที่เป็นของประชาชนเอง ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล
การพูดคุย ตักเตือน แนะนากันเองภายในชุมชน
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- เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
- อบต.
- พระภิกษุสงฆ์
- เพื่อนบ้าน

__

ปัญหาสุขภาพที่พบ

การดูแล/การรักษา

พฤติกรรมการให้ใช้สารเสพติด
การดูแลที่เป็นทางการ
พบว่ามีการใช้สารเสพติดประเภท
1. จัดอบรมคณะกรรมการผู้ประสานพลังแผ่นดิน หมู่บ้านละ 10 คน
กัญชา และยาบ้า ในชุมชน แต่จานวน คณะกรรมการมีหน้าที่สอดส่องดูแลในชุมชน หากพบผู้ใช้สารเสพติดให้
ไม่มาก กลุ่มประชากรที่ใช้สารเสพติด
แจ้งทางอาเภอเพื่อนาตัวผู้ใช้ไปรับการบาบัด
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวจาก
2. อบต. สร้างลานกีฬาในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
เขมร และเด็กวัยรุ่น
3. อบต.จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจาทุกปี เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กวัยรุ่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การดูแลที่ไม่เป็นทางการ
1.
2.

การดูแลกันเองในครอบครัว
การอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครอง และครู

11

ผู้ให้การดูแล
- คณะกรรมการผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
- อบต.
- ครอบครัว
- ครู

การเข้าถึงบริการ/
สวัสดิการ
__

ข้อมูลประชากร
ประเภทข้อมูลประชากร
ประชากรและลักษณะของ
ประชากร

ผู้ที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ

รายละเอียด
แบ่งตามหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม
หมู่ 1 บ้านตะกาดเง้า
428 466 894
หมู่ 2 บ้านตะกาดเง้า
146 169 315
หมู่ 3 บ้านตะกาดเง้า 247 280 527
หมู่ 4 บ้านหนองคัน
364 403 767
หมู่ 5 บ้านท่าใต้ 587 550 1,137
หมู่ 6 บ้านศรีอาวุธ
377 357 734
หมู่ 7 บ้านถนนมะกอก 221 249 470
หมู่ 8 บ้านคลองตาสังข์ 610 588 1,198
หมู่ 9 บ้านปากน้าแขมหน 597 610 1,207
หมู่ 10 บ้านสามง่าม
191
195 386
รวมทั้งตาบล ตะกาดเง้า
3,768 3,867 7,635
แบ่งตามกลุ่มอายุและเพศ
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
4
9
< 1 ปี
24
37
1 - 2 ปี
80
70
3 - 5 ปี
244
208
6 - 11 ปี
135
132
12 - 14 ปี
118
123
15 - 17 ปี
1,359
1,449
18 - 49 ปี
359
362
50 - 60 ปี
347
359
> 60 ปีเขึ้นไป
รวมทั้งหมด
2,670
2,749
 ผู้สูงอายุ จานวน 259 คน
ได้รับการช่วยเหลือ จานวน 200 คน
ยังไม่ได้การช่วยเหลือ จานวน 59 คน
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รวม
13
61
150
452
267
241
2,808
721
706
5,419

ประเภทข้อมูลประชากร

รายละเอียด
 ผู้พิการร่างกาย
จานวน 112 คน
ได้รับการช่วยเหลือ จานวน 104 คน
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จานวน 8 คน
 ผู้พิการทางสมอง
จานวน 2 คน
ส่งไปที่รพ.ราชานุกูล (ครอบครัวส่ง) จานวน
อยู่ในชุมชนดูแลโดยครอบครัว จานวน

1 คน
1 คน

ผู้ป่วยเอดส์ จานวน 30-40 คน (เฉพาะที่เปิดเผยตัว) ซึ่งเป็นทั้งคนในพื้นที่ และ
แรงงานต่างด้าวที่มาทางานประมง ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง คนที่
เปิดเผยตัวจะได้รับยาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ากลุ่มทากิจกรรมกับโรงพยาบาลท่าใหม่
 ครอบครัวยากจน จานวน 27 ครอบครัว
ได้รับความช่วยเหลือ
จานวน 10 ครอบครัว
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จานวน 17 ครอบครัว
ครอบครัวยากจนมีปัญหาหลัก 2 ด้าน คือ
1. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่อยู่อาศัยชารุดทรุด
โทรม
2. ปัญหาด้านการมีงานทา ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน รายได้น้อยไม่เพียงพอกับ
การจ่าย ปัญหาหนี้สิน


การนับถือศาสนา

ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีพระธาตุเจดีย์บุญแจ่มฟ้า เป็นพระ
ธาตุเก่าแก่ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ในแต่ละปีจะมีการจัดงานบุญใน
วันสาคัญทางศาสนา ทาให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีประเพณีเผาข้าว
หลาม เป็นประเพณีช่วงเดือนสามหรือเดือนกุมภาพันธ์ ทาบุญกลางทุ่งหรือกลาง
หมู่บ้าน โดยเผาข้าวหลามในเดือน 3 แล้วนาไปทาบุญ ประเพณีเผาข้าวหลาม เป็น
ประเพณีที่ทาร่วมกับการทาบุญส่งทุ่งของชุมชนทานา และมีหอพระไตรปิฎกวัด
ตะกาดเง้า เป็นหอพระไตรปิฎกกลางน้ามีอายุเกือบ 200 ปี

การเคลื่อนย้ายแรงงาน

มีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เข้ามาทํางานเป็นลูกจ้างเรือประมงของคนในพื้นที่
เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกว่าแรงงานชาวไทย แรงงานส่วนใหญ่เป็น
แรงงานที่หลบหนีเข้ามาทํางานโดยผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นบ่อย ทาให้
นายจ้างไม่อยากนาแรงงานไปขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย เพราะการขึ้นทะเบียนมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาทต่อคน
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ประเภทข้อมูลประชากร
การจัดบริการการศึกษา

รายละเอียด
ตาบลตะกาดเง้ามีโรงเรียน จานวน 4 แห่ง คือ
- โรงเรียนวัดตะกาดเง้า
- โรงเรียนวัดหนองคัน
- โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
- โรงเรียนวัดแขมหนู
บริการที่จัดให้นักเรียน ได้แก่
1. บริการนม UHT ดื่มที่โรงเรียน สนับสนุนโดย อบต.
2. บริการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน สนับสนุนโดย อบต.
โรงเรียนวัดหนองคันได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน จึงมีการดูแล
สุขภาพนักเรียนดีกว่าโรงเรียนอื่น ๆ โดยโรงเรียนนี้ห้ามจาหน่ายอาหารที่อาจทาลาย
สุขภาพนักเรียน เช่น น้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง ให้บริการดังนี้
1. ให้เด็กเรียนฟรี พร้อมแจกเครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่างและ
นม โดยเปิดให้บริการแก่เด็กในพื้นที่เป็นหลัก แต่หากมี และอบต.ใกล้เคียง รับเด็ก
อายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 4 ปี ขณะนี้มีเด็กในศูนย์ฯทั้งสิ้น 60 คน ขณะนี้ทางอบต.ได้ส่งคน
ไปศึกษาต่อด้านการศึกษาประถมวัย เพื่อให้มาเป็นครูผู้ดูแลศูนย์ฯ
2. มีบริการการดูแลเด็กเล็ก (ชั้นอนุบาล 1-3) ที่โรงเรียน 4 แห่งในชุมชน รับเด็ก
อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
3. เจ้าหน้าที่สอ.ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจาก อบต. เพื่อการเข้าพื้นที่ไปประเมิน
และส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยก่อนเรียนในชุมชน
4. มีทันตาภิบาลมาตรวจสุขภาพในช่องปากเด็กที่ศูนย์ฯ ปีละ 1 ครั้ง
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ข้อมูล สิ่งแวดล้อม
ประเภทข้อมูล
สิ่งแวดล้อม
สภาพสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ

แหล่งประโยชน์ เช่น
วัด ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียน แหล่ง
ท่องเที่ยว

รายละเอียด
- พื้นที่เป็นที่เนินเขาเตี้ย และที่ราบชายน้าเค็ม บางแห่งเหมาะแก่การทานาและการปลูกพืช
ได้บ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่ทาการเลี้ยงสัตว์น้า เช่น กุ้งกุลาดา หอย ปู ปลา ฯลฯ และทาการ
ประมง บางพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากเป็นน้าเค็มดินมีลักษณะเค็มเปรี้ยว และ
ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เหมาะสาหรับที่จะพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
- ขณะนี้พบปัญหาการทาลายสิ่งแวดล้อมคือการทาลายเขา ตัดไม้และขุดดินลูกรังไปขาย ที่
ม. 4 ม. 5 ม. 6 และม. 7 ทาให้น้าธรรมชาติในดินไม่พอให้ขุดบ่อบอดาลได้
 ชายทะเล
ตาบลตะกาดเง้า มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ติดชายทะเล มีพื้นที่ชายทะเลยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณบ้านปากน้าแขมหนู ด้านตะวันออกมีคลองท่าใหม่เชื่อมคลอง
ปากน้าแหลมสิงห์เพื่อออกสู่ทะเล ด้านตะวันตกมีคลองท่าใหม่เชื่อมคลองปากน้าแขมหนูเพื่อ
ออกสู่ทะเล มีป่าชายเลนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ บ่อน้าตื้น 243 แห่ง สระน้า 7 แห่ง
คลองธรรมชาติ 13 แห่ง
ตาบลตะกาดเง้าเป็นที่ตั้งของชาดหายที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดจันทบุรี คือหาดแหลม
เสด็จ และหาดเจ้าหลาว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจานวนมาก ครัวเรือนในชุมชน
จานวนหนึ่งได้มีโอกาสค้าขายกับผู้มาท่องเที่ยว นอกจากนั้นการเป็นชุมชนติดทะเล ทาให้
ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในทะเล จึง
กล่าวได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น
ทะเลเป็นแหล่งโอโซนธรรมชาติ ชุมชนเชื่อว่าอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์จากทะเลให้ประโยชน์
ด้านสุขภาพกับคนในชุมชน นอกจากนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลยังเป็นแหล่ง
อาหารที่มีคุณค่าของคนในชุมชนด้วย
 วัด
วัด/สานักสงฆ์ จานวน 6 แห่ง เป็นที่ประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจ
- วัดท่าใต้
- วัดตะกาดเง้า
- วัดหนองคัน
- วัดคลองตาสังข์
- วัดปากน้าแขมหนู
- สานักสงฆ์ถนนมะกอก
 สถานีอนามัย
- สถานีอนามัยตะกาดเง้า
- สถานีอนามัยปากน้าแขมหนู
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- โรงแรม/รีสอร์ท จานวน 1 แห่ง
- ปั๊มน้ามัน จานวน 8 แห่ง
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ประเภทข้อมูล
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
- โรงสี จานวน 2 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม(โรงงานแกะปู)

จานวน 1 แห่ง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- การกาจัดขยะในชุมชนทาโดยการนาขยะไปกาจัดที่เทศบาล ทาให้เกิดความไม่สะดวก
ประชาชนหลายครัวเรือนนิยมเผาขยะ ทาให้เกิดควัน เขม่าฝุ่นปนในอากาศ
- ประชาชนไม่ตระหนักเรื่องการแยกขยะ
- ถนนบางแห่งในชุมชนมีน้าขังเมื่อฝนตกหนักระบายไม่ทัน เนื่องจากการสร้างบ้านถมที่งก
ว่าถนน
- ครัวเรือนมียุงมาก มียุงลายและมีผู้ป่วยไข้เลือดออก
- หมู่ 5 มีสุนัขจรจัดมาก

สาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า น้ําประปา
โทรศัพท์สาธารณะ
ฯลฯ)

- ถนนในหมู่บ้านเกือบทุกสายเป็นถนนคอนกรีต มีไฟฟ้าริมทาง ยกเว้นบางส่วนที่เป็น
ถนนลูกรัง ยังไม่มีไฟริมทาง
- ไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน
- น้ําประปาเข้าถึงทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์ TOT เข้าถึงทุกหมู่บ้าน
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านละ 1 ตู้ ส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นในชุมชนจะใช้ และใช้ครั้งละ
นาน ๆ บางครั้งมีปัญหาว่าคนอื่นไม่มีโอกาสได้ใช้
- มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วชุมชน

อุปโภคบริโภค

- มีร้านค้าเป็นลักษณะร้านขายของชําทุกหมู่บ้าน มีสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจําวัน
เช่น เครื่องปรุง เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว อาหาร ขนม ฯลฯ
- มีการจําหน่ายสุรา ผู้ใหญ่มักให้เด็กมาซื้อสุรา เหล้าที่ขายดีคือ 285 นอกจากนั้นร้านค้า
ในชุมชนยังมีการขายเหล้าขาวด้วย
- ขนมกรุบกรอบ ขายดีเพราะผู้ปกครองซื้อให้ลูกหลานก่อนไปโรงเรียน
- น้ําอัดลม น้ําตาลทราย ผงชูรส เป็นสินค้าที่ขายดี
- มีการจําหน่ายบุหรี่ มีทั้งยาเส้นและบุหรี่ซอง ผู้ที่มาซื้อส่วนใหญ่จะผู้ใหญ่ และวัยรุ่น
- มีตลาดนัดหมุนเวียนกันไปเกือบทุกหมู่บ้าน ทําให้มีตลาดนัดทุกวันในตําบล ตลาดนัก
ขายทุกอย่างทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ ตลอดจนสิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องสําอาง อุปกรณ์ครัว เป็นต้น ชาวบ้านใน
ชุมชนก็นําของที่ตนเองมีมาขายที่ตลาดนัดด้วย โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ
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ข้อมูลเศรษฐกิจ
ประเภทข้อมูล
เศรษฐกิจ
อาชีพหลักและ
อาชีพเสริม

ภาวะหนี้สิน

รายละเอียด
อาชีพหลัก
- การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้า เช่น กุ้งกุลาดา ปลาเก๋า ปลา
กะพง เป็นต้น การประมง และรับแกะหอยนางรม
- การทาการเกษตร พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 3,347 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.42 (พื้นที่ใน
ตาบลมีทั้งหมด 26,938 ไร่) ครัวเรือนเกษตรกรมีทั้งหมด 792 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ
40 (จานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,988 ครัวเรือน) ส่วนใหญ่ทานา ส่วนสวนยางเพาะปลูกได้บ้าง
บางส่วน


รายได้ของประชากรในชุมชนเป็นดังนี้
หมู่
ชื่อหมู่บ้าน
รายได้เฉลี่ย /คน / ปี
(บาท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตะกาดเง้า
ตะกาดเง้า
ตะกาดเง้า
หนองคัน
ท่าใต้
ศรีอาวุธ
ถนนมะกอก
คลองตาสังข์
ปากน้าแขมหนู
สามง่าม

25,241
28,268
36,488
34,005
22,519
23,826
21,945
26,530
25,028
20,345

ลาดับของตาบล
จากน้อยไปหามาก
6
8
10
9
3
4
2
7
5
1

อย่างไรก็ตามครัวเรือนจานวนมากรายได้น้อยไม่เพียงพอกับการจ่าย มีปัญหาหนี้สิน แหล่ง
เงินกู้หลัก ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สหกรณ์ท่าใหม่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และ กองทุน
หมู่บ้าน 10 หมู่
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ประเภทข้อมูล
เศรษฐกิจ
การออมเงิน

รายละเอียด
สมาชิกในชุมชนออมเงินกับกลุ่มกองทุนเงินออมต่าง ๆ ในชุมชน ดังนี้
1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีสมาชิก
1,035 คน
2. กลุ่มสหกรณ์ท่าใหม่

การทําลายแหล่ง
อาชีพ

มีสมาชิก 150 คน

3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ มีสมาชิก

200 คน

4. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 10 หมู่ มีสมาชิก

3,500 คน

ขณะนี้พบว่าชาวประมงจํานวนมากใช้อวนตาถี่เกินไป ทําให้สัตว์น้ําขนาดเล็กเข้ามาติดอวน
และตาย สัตว์น้ําโตไม่ทัน จํานวนจึงลดลงมาก ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการที่จะจัดการ เคยมีการ
พยายามแก้ไขปัญหา โดยการห้ามให้อวนตาถี่ แต่ชาวประมงไปประท้วงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้เหตุผลว่าชาวประมงส่วนใหญ่ยากจนจึงจําเป็นต้องจับสัตว์น้ําให้ได้จํานวนเพียงพอ
กับการหารายได้มาดํารงชีพ
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ข้อมูลการเมืองการปกครอง
สถานการณ์การเมืองการปกครอง
ทะเลาะวิวาท

การจัดการ
- ประชาชนในชุมชนมีความรักใคร่ ไม่มีความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นทะเลาะ
วิวาท
- ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนดั่งเดิมในพื้นที่ ลักษณะรอมชอม

การเลือกตั้งในพื้นที่

- คณะกรรมการเลือกตั้ง ประชุมชี้แจงการดาเนินการเลือกตั้ง
- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เรื่องสถานที่และหลักฐานที่จะนาไป
ตรวจสอบสิทธิต่างๆ
- เจ้าหน้าที่ อบต.การดูแลให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
- ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และประชาธิปไตย
- ความเห็นทางการเมืองของคนในชุมชนไม่ตรงกันบ้าง เช่น สนับสนุน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนละคนกัน เป็นต้น แต่ไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรง แม้
จะมีลักษณะแนวโน้มว่าจะเป็นการเมืองผูกขาดสาหรับคนบางกลุ่ม
ประชาชนเชื่อมั่นในผลการตัดสินของคณะกรรมการเลือกตั้ง ไม่เคยเกิดข้อ
ร้องเรียนใด ๆ เหตุผลสาคัญที่ไม่เกิดการขัดแย้งที่รุนแรงคือ นักการเมือง
ท้องถิ่นดูแลสุขทุกข์ของประชาชนดี และมีผลงานด้านการดูแลท้องถิ่นเป็น
ที่ประจักษ์ ทาให้ประชาชนยอมรับได้

การทําแผนตําบล

- ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่ จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและค้นหาปัญหาต่างๆในหมู่บ้านของตนเอง
- ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนนาข้อมูลจากหมู่บ้านตนเอง มาประชุมร่วมกับ
นายก และ สภา อบต. แกนนําหมู่บ้าน เป็นการประชาคมตําบล และ
ประชุมจัดทําแผนตําบล
- สรุปเป็นแผนตําบลและกําหนดพื้นที่ดําเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่รแู้ ผนตําบล

19

ข้อมูลชุดวิเคราะห์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ์
ข้อมูลชุดวิเคราะห์

ข้อมูลชุดการจัดการ

ปัญหาชุมชนที่พบ
เมืองผิดกฎหมาย ไม่มารับบริการที่

- ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการนําแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองไปขึ้นทะเบียน

สถานบริการของรัฐ เนื่องจากกลัว

- ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวรู้ว่าสามารถมารับ

1.

ปัญหาแรงงานต่างด้าว หนีเข้า

การจัดการ

ถูกจับกุม ทาให้
-

เกิดปัญหาโรคระบาด

-

ลูกแรงงานต่างด้าวไม่ได้รับ

บริการที่สอ.ได้
- สารวจลูกแรงงานต่างด้าวและให้การวัคซีนครอบคลุม
100%

วัคซีน
2. ปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน
ได้แก่ เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง นอกจากนั้นหญิงวัย
เจริญพันธุ์ไม่รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก และไม่ตรวจมะเร็ง
เต้านมอย่างสม่าเสมอ
- พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- ขาดการออกกาลังกาย
- ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพเรื่อง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

- เจ้าหน้าที่สอ. และ อสม. แนะนาการดูแลสุขภาพ
- รณรงค์การออกกาลังกาย โดยตั้งกลุ่มออกกาลังกาย
- รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านม และการตรวจ Pap smear
- สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
- ดําเนินการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- ดําเนินการตั้งกลุ่มสตรีในชุมชนเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิต
สตรี
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ข้อมูลชุดผลลัพธ์
ผู้ให้การดูแล/จัดการกับปัญหา
และบทบาทหน้าที่
คนหลัก อบต. ประสานงาน
กับเจ้าของกิจการขอความ
ร่วมมือ

ผลที่เกิดจากการดําเนินการ
-

ยังไม่ค่อยมีแรงงานต่างด้าวมารับ

บริการที่สอ. ส่วนมากจะไปที่
คลินิกที่เปิดไม่เป็นทางการใน

คนร่วม เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย ค้นหาแรงงานต่างด้าว
และให้ข้อมูลการรับบริการ
สุขภาพ

หมู่บ้าน

คนหลัก เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย ข้อมูลและการบริการ
สุขภาพ
คนร่วม อสม. ให้ข้อมูลด้าน
สุขภาพ กระตุ้นให้ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่าง ๆ
- สมาชิกกลุ่มสตรี ดูแล
สุขภาพสตรี

- ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

-

ลูกแรงงานต่างด้าวได้รับวัคซีน

ครบ 100%
คนยังไม่
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
- การตรวจมะเร็งปากมดลูกยังไม่
ครอบคลุมเป้าหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
- ยังไม่เห็นความสาคัญของการ
ตรวจมะเร็งเต้านม

ปัญหาชุมชนที่พบ

การจัดการ

3. วัยรุ่นมีแนวโน้มทาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศมากขึ้น และบางคน
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
เกิดจาก
- การเข้าถึงสื่อที่เกี่ยวข้องกับเพศ
-

- ผู้ใหญ่ในชุมชนสอดส่องและตักเตือน
- บอกให้แต่ละครอบครัวดูแลลูกหลานตนเอง
(ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน)
ชุมชนมีแนวคิดว่าจะจัดโครงการขึ้นในโรงเรียน เป็นโครงการ
เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการมีเพศสัมพันธ์
ค่านิยมตะวันตก และการทาตาม ก่อนวัยอันควร

ผู้ให้การดูแล/จัดการกับปัญหา
และบทบาทหน้าที่
คนหลัก ผู้ปกครอง ครอบครัว
ให้การอบรมดูแลลูกหลาน
คนร่วม โรงเรียน สอนเรื่อง
เพศศึกษา ปลูกฝังค่านิยมรัก
นวลสงวนตัว

ผลที่เกิดจากการดําเนินการ
- ปัญหาวัยรุ่นทาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศมาก และการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรยังพบอยู่

กระแสแฟชั่น
-

การขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดีจาก

ครอบครัว
-

การทาพฤติกรรมตามกลุ่มเพื่อน

4. เด็กเล็กในชุมชนชอบ
- ยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขปัญหา แต่ชุมชนเริ่มตระหนัก
รับประทานขนมกรุบกรอบ ทาให้ และมีแนวคิดว่าจะแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการให้ความรู้กับพ่อ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าหนักเกิน แม่ และการขอความร่วมมือกับโรงเรียน
และมีโรคต่าง ๆ ตามมา เกิดจาก
- ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเลี้ยงดู
-

ในโรงเรียนมีการขายขนมกรุบ

กรอบ
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คนหลัก -คนร่วม --

------

ปัญหาชุมชนที่พบ
5. ครัวเรือนกาจัดขยะด้วยการเผา
กลางแจ้ง และไม่มีการแยกขยะ

การจัดการ
- แนะนําเรื่องการแยกขยะ และขอความร่วมมือไม่ให้เผา
ขยะกลางแจ้ง
- ให้ทุกบ้านทิ้งขยะในถัง และนําไปกําจัดที่เทศบาล
- ชุมชนต้องการมีตาเผาขยะแบบไร้ควันในชุมชน
- อบต.ตั้งงบประมาณ
- ประชาคมเรื่องสถานที่สร้างเตาเผาขยะของชุมชน
- จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 1 แห่ง

6. มีการทําลายเขา ตัดไม้ และ
ขุดดินลูกรังไปขาย ทําให้ขาดน้ํา
ธรรมชาติ ขุดบ่อบาดาลไม่ได้
เกิดจาก
- การขาดจิตสํานึกของคนที่เป็น
เจ้าของที่ดินที่เป็นเนินเขา
- ขาดการดูแลจากเจ้าหน้าที่

- แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ดําเนินการทางกฎหมาย
- ประชาชนช่วยสอดส่องดูแล

ผู้ให้การดูแล/จัดการกับปัญหา
และบทบาทหน้าที่
คนหลัก อบต. จัดสรร
งบประมาณสร้างเตาเผาขยะ
คนร่วม ผู้ใหญ่บ้าน แนะนํา
เรื่องการแยกขยะ
- อสม. รณรงค์เรื่องการ
กําจัดขยะอย่างถูกวิธี
- โรงเรียนทําธนาคารขยะ
คนหลัก ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งป่าไม้
เมื่อมีการทําลายเขา
คนร่วม ชาวบ้าน สอดส่องดูแล
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ผลที่เกิดจากการดําเนินการ
- ยังไม่มีเตาเผาขยะ เพราะยังไม่
มีงบประมาณและสถานที่จัดสร้าง
ที่เหมาะสม
- ประชาชนยังไม่เห็น
ความสําคัญของการแยกขยะ
และไม่ตระหนักถึงผลเสียของการ
เผาขยะกลางแจ้ง
- การดําเนินการยังไม้ได้ผล
เพราะเจ้าของที่ดินมีเอกสาร
สิทธิ์ในพื้นที่ และพื้นที่ไม่ได้ถูก
กําหนดให้เป็นภูเขา แต่เป็น
เนินดิน ทําให้ขุดได้ตาม
กฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้
ดําเนินการดูแลอย่างจริงจังโดย
ให้เหตุผลว่าการดูแลภูเขาไม่อยู่
ในความรับผิดชอบโดยตรง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับผิดชอบดูแล
ป่าชายเลน

ปัญหาชุมชนที่พบ

การจัดการ

7. ชาวประมงจํานวนมากใช้อวน
ตาถี่เกินไป ทําให้สัตว์น้ําขนาด
เล็กเข้ามาติดอวนและตาย สัตว์
น้ําโตไม่ทัน จํานวนจึงลดลงมาก

- ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้อวนตาถี่
- มาตรการห้ามการจับสัตว์น้ําด้วยอวนตาถี่

ผู้ให้การดูแล/จัดการกับปัญหา
และบทบาทหน้าที่
คนหลัก อบต. ขอความร่วมมือ
คนร่วม ผู้ใหญ่บ้าน ขอความ
ร่วมมือ
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ผลที่เกิดจากการดําเนินการ
- ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
เพราะประชาชนส่วนใหญ่
ยากจน ต้องการจับสัตว์น้ําให้
ได้จํานวนมาก

ส่วนที่ 2 การจัดการสุขภาวะตาบล
หลักการ
การจัดการสุขภาวะตําบล เป็นกระบวนการการจัดการระบบย่อยต่างๆ ที่มีอยู่ในตําบล ประกอบด้วย 4
มิติ ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูล โดยกระบวนการค้นหา นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน และนําไปเป็นฐานของการ
พัฒนางาน พัฒนานโยบาย/ข้อตกลง ในการทํางานตําบล 2) การจัดการทุน (คนและทรัพยากรในตําบล)
แสดงถึงการค้นหา(ทุนทางสังคม คนที่มีศักยภาพ ศักยภาพตําบล) การคัดเลือก(ทรัพยากรของตําบล) การใช้
ทุน(การใช้ศักยภาพตําบลในการจัดการงานตําบล หรือสร้างงานในตําบล) การพัฒนาทุน(การเสริมศักยภาพทุน
ทางสังคม การพัฒนาแหล่งทรัพยากร) การพัฒนากลไกหล่อเลี้ยงทุน(ระบบสวัสดิการ ระบบยกย่องภูมิปัญญา
ระบบผู้นํา) การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากร(ระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากร การเฝ้า
ระวังผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 3) การจัดการกองทุน (กองทุนตําบล กองทุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มออม
ทรัพย์ แสดงให้เห็นศักยภาพการบริหารเงินและประโยชน์สําหรับคนในพื้นที่ และ 4) การจัดการงาน ได้แก่
งานเดี่ยว(งานเฉพาะตามภารกิจขององค์กรไม่สานหรือเชื่อมกับองค์กรอื่น) งานร่วม(เป็นงานที่มีการสานกับ
องค์กรอื่น เช่น กลุ่มประชากรเป้าหมายเดียวกัน ปัญหาเดียวกัน) งานเชื่อม(การเชื่อมประสานศักยภาพ วิธีการ
ทํางาน และ ภารกิจ ของหลายองค์กรหลักในตําบลทําให้เกิดผลกระทบต่องานอื่นๆเป็นโซ่การพัฒนาหลาย
ระบบย่อยในตําบล)
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการสุขภาวะตําบลของระบบย่อยต่างๆ ที่มีอยู่ในตําบล ในประเด็นของที่มาของ
การพัฒนา หลักการ/วิธีการทํางาน การจัดการคน/งาน/ข้อมูล/ทรัพยากร ผู้เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์
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ข้อมูลการจัดการสุขภาวะตาบลของระบบย่อยต่างๆ
ระบบย่อย
1.ระบบการ
จัดการโรคเรื้อรัง

ที่มา
จากข้อมูลการใช้
บริการที่สถานี
อนามัยบ้านพบว่า
ประชาชนเจ็บป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน
ความดันและ
โรคมะเร็ง
จากการคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมี
ประชากรกลุ่มเสี่ยงมี
แนวโน้มสูงขึ้น

หลักการ/วิธีการทางาน
1.ดูแลโดยระบบบริการของรัฐบาล
โดยเจ้าหน้าที่สอ. ทําการคัดกรอง
ผู้ป่วย และทําแฟ้มประวัติ
ครอบครัวไว้ การค้นหาและใช้
ข้อมูล เป็นข้อมูลการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในพื้นที่รวมถึงข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจกลุ่มเสี่ยงของ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําในกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน
2. เจ้าหน้าที่สอ. และ อสม. ออกเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแล
ที่บ้าน เพื่อติดตามการรับประทานยา
การลดภาวะแทรกซ้อนและสัมภาษณ์
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อ
ค้นหาและคัดเลือกคนต้นแบบ
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงจัดกิจกรรม

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
1. การจัดการข้อมูล
- กระบวนการได้มาของข้อมูลมาจาก
การสํารวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงของ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ
ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยด้วยโคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
- การนําใช้ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล
2.การจัดการทุนคน
- กระบวนการจัดการทุนคน โดยการใช้
ทุนเดิมในพื้นที่ซึ่งเป็นอสม.เป็นแกนนํา
ในการตรวจคัดกรองเบาหวาน การ
ค้นหาคนต้นแบบเพื่อเป็นแกนนําในการ
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
กลุ่มเสี่ยง
- การนําใช้ทุนเพื่อการคัดกรองโรค และ
เป็นแกนนําในการออกกําลังกาย
- การพัฒนาศักยภาพทุนคนโดยการ
อบรมการคัดกรองให้แก่อสม. การให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ผู้เกี่ยวข้อง
องค์กรหลัก ได้แก่สถานี
อนามัยบ้านตะกาดเง้า และ
สถานีอนามัยแขมหนู
- อบต.ตะกาดเง้าสนับสนุน
งบประมาณ
- องค์กรชุมชน: อสม. :
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน คัด
กรองกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้
คําแนะนํา ประสานงาน

ผลลัพธ์
- เกิดระบบการเฝ้าระวังในกลุ่ม
เสี่ยงได้แก่ การคัดกรองโรค การ
กระตุ้นให้ออกกําลังกาย การ
เตือนในเรื่องพฤติกรรมการกิน
- ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร คนยังไม่
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
- การตรวจมะเร็งปากมดลูกยัง
ไม่ครอบคลุมเป้าหมายที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
- ยังไม่เห็นความสําคัญของการ
ตรวจมะเร็งเต้านม

ระบบย่อย

ที่มา

2.ระบบการ
- ประชาชนมีภาวะ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน เจ็บป่วยฉุกเฉินได้
แก่ บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ เช่น
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน และการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินใน
ยามวิกาล

หลักการ/วิธีการทางาน
2. สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการจัดประชุมและจัด
กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ชุมชนตื่นตัว
เรื่องการออกกําลังกาย
4. มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใน
ชุมชน
5. รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านม
และการตรวจ Pap smear และ
จัดบริการตรวจมะเร็งเต้านมที่สถานี
อนามัย
6. อบรม อสม. เพื่อให้ไปสอนการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
7. เป็นการทํางานตามภารกิจของ
สถานีอนามัย ในการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง และอบต.สนับสนุน
งบประมาณ
1. การค้นหาและใช้ทุนทางสังคมใน
พื้นที่ โดยการช่วยเหลือกันเองใน
หมู่บ้าน เช่นใช้ยานพาหนะของเพื่อน
บ้าน ของผู้ใหญ่บ้าน หรือของนายก
อบต.ในการนําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไป
โรงพยาบาล
5. มี อพปร. ที่ได้รับการอบรมแล้ว
ของชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือและ

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
3.การจัดการทุนทรัพยากร
- แหล่งทุนมาจากงบประมาณมาจาก
อบต.ในส่วนของเงินที่จ่ายสมทบใน
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบ
ประมาณจากกรมอนามัย
- เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการตรวจ
เบาหวาน เครื่องวัดความดันโลหิต มา
จากสถานีอนามัย
4. การจัดการงาน
- ลักษณะการทํางานเป็นการทํางาน
ร่วมกันของ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ อบต.
สถานีนามัย และกลุ่มอสม.
- งานที่เป็นการตรวจคัดกรองโรค การ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงและมะเร็ง การพัฒนาอาสาสมัครใน
การตรวจคัดกรองโรค
1. การจัดการทุนคน
- ที่มาของทุนคนคือการสมัครใจ
และการคัดเลือกอปพร.
- การนําใช้ทุนคนเพื่อดูแลช่วยเหลือ
เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผู้เกี่ยวข้อง

องค์กรหลัก ได้แก่
- สถานีอนามัย : ให้การดูแล
รักษาเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน
และประสานงานส่งต่อ
- อบต.ตะกาดเง้า :
สนับสนุนงบประมาณ/
2. การจัดการทุนทรัพยากร
อุปกรณ์
- งบประมาณสนับสนุนจากอบต.เช่นค่า - องค์กรชุมชน ได้แก่ อปพร.
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ผลลัพธ์

1. เกิดกลุ่มดูแลช่วย
เหลือกันเอง
2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ที่รวดเร็วเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
3. เกิดการทํางานที่ประสานงาน
กับเครือข่ายนอกพื้นที่ในการ
ช่วยเหลือประชาชน

ระบบย่อย

ที่มา
- สถานีอนามัย
ขาดอุปกรณ์ในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
- อบต.ยังไม่มีรถ
ให้บริการนําส่งรพ.
- มีเครือข่ายกู้ชีพ
ในพื้นที่ใกล้เคียง

หลักการ/วิธีการทางาน
นําส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วย
ฉุกเฉินในชุมชน โดยไม่คิด
ค่าบริการ
6. มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมเป็น
หน่วยกู้ภัยของสมาคมสว่างกตัญญู
ธรรมสถาน ซึ่งจะคอยดูแลเป็น
ผู้ช่วยเหลือและนําส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน โดยไม่
คิดค่าบริการ
7. เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ให้การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนการส่ง
ต่อผู้ป่วย ในกรณีอุบัติเหตุรุนแรง
และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเมื่อ
ผู้ป่วยถูกส่งกลับมายังชุมชน
8. อสม. ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่
โรงพยาบาล และมีการติดตาม
เยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วย
ถูกส่งกลับมายังชุมชน
9. การดูแลกันเองโดยครอบครัว
และเพื่อนบ้าน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
น้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่มูลนิธิกู้ชีพในการ
นําส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
3. การจัดการงาน
- เป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่
ร่วมกันระหว่าง 4 องค์กรหลัก
- เป็นงานดูแลสุขภาพประชาชนใน
เรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
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ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ดูแล
ช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉิน
องค์กรร่วม ได้แก่
- อสม. : ให้การดูแลเยี่ยม
ผู้ป่วยเมื่อกลับจาก รพ.
- ผู้นําชุมชน : สนับ
สนุนการปฏิบัติกิจกรรม
- หน่วยกู้ภัยของสมาคมสว่าง
กตัญญูธรรมสถาน

ผลลัพธ์

ระบบย่อย
ที่มา
3. ระบบการดูแล - มีจํานวนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
คิดเป็นร้อยละ
13.08 ของประชากร
ทั้งหมด
- ผู้สูงจํานวน 259
คน เป็น
ผู้ด้อยโอกาส ใน
จํานวนนี้ ยังมี 59
คน ยังไม่ได้รับการ
ดูแล
- นโยบาย
กําหนดให้อบต.จ่าย
เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ

หลักการ/วิธีการทางาน
1. การค้นหาและใช้ข้อมูล โดยอบต.
สํารวจจํานวนผู้สูงอายุ สถานีอนามัย
เสนอข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
2. การหาและใช้ทุนทางสังคมโดย
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อ
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรม
3. การพัฒนาศักยภาพ โดยสถานี
อนามัยให้ความรู้ในการดูแลตนเอง
ของผุ้สูงอายุ
4. การออกแบบบริการได้แก่
- การดูแลรักษาในคลินิก
- ทําการคัดกรองผู้ป่วย และทําแฟ้ม
ประวัติครอบครัวไว้
- การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก : มีการ
ดําเนินกิจกรรมได้แก่ การเยี่ยมบ้าน
ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่นการวัดความ
ดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ให้
คําปรึกษา ให้บริการที่บ้าน
- การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ โดย
- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอบต.
ออกสํารวจผู้สูงอายุ และจัดสรร
สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุก
คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคนละ 500
บาท/ต่อเดือน โดยจ่ายเป็นรายงวด 3
เดือนต่อครั้ง

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
1. การจัดการทุนคน
- ที่มาของทุนคน คือทุนเดิมที่
เป็นอสม.ในพื้นที่
- การนําใช้ทุนคนโดยการช่วยเหลือ
ดูแล ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ สํารวจ
จํานวนผู้สูงอายุ
2. ทุนทรัพยการ
- ที่มาของทุนทรัพยากรมาจาก
อบต.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ให้ของขวัญ
ในวันสงกรานต์ และพมจ.ให้สวัสดิการ
ต่างๆ
- การนําใช้ทุนทรัพยากรเพื่อ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การให้
การดูแลช่วยเหลือด้านการส่งเสริม
สุขภาพ
3. การจัดการงาน
- ลักษณะงานเป็นการทํางานร่วมกัน
ของ 3 องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ อบต.
สถานีอนามัย และผู้นําชุมชน
- การดําเนินงานเป็นการดูแลด้าน
สุขภาพในการรักษาได้แก่ การรักษา
เมื่อเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพเช่น
การออกกําลังกาย การให้การปรึกษา
ในการดูแลนเอง การจัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพและอื่นๆ เช่น การส่งเสริม
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ผู้เกี่ยวข้อง
องค์กรหลัก
- สถานีอนามัยบ้าน: ให้การ
ดูแลด้านสุขภาพการเจ็บป่วย
- อบต.ตะกาดเง้า สนับสนุน
สวัสดิการ
- องค์กรชุมชน : อสม. :
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
ชมรมผู้สูงอายุ : รวมกลุ่มจัด
กิจกรรม

ผลลัพธ์
- เกิดชมรมผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งด้าน
สุขภาพและด้านชีวิตคามเป็นอยู่

ระบบย่อย

4.ระบบ
สวัสดิการ

ที่มา

- เป็นความต้องการ
ของประชาชน
- นโยบายของอบต.
ในการช่วยเหลือผู้
ต้องการความ
ช่วยเหลือ

หลักการ/วิธีการทางาน
- อบต.สนับสุนนสวัสดิการอื่นๆ
ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีท้องถิ่น
ต่างๆเช่นงานประเพณีรดน้ําดําหัว
เนื่องในวันสงกรานต์ และมอบ
ของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ
1.การค้นหาและใช้ข้อมูล โดยการ
สํารวจค้นหาผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือในชุมชน
2.การจัดบริการตามภารกิจของ
อบต.ได้แก่
- เด็กสามารถเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- บริการนม UHT ดื่มที่โรงเรียน
- บริการอาหารกลางวันฟรี และ
อาหารว่างที่โรงเรียน
- การจัดของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุในวัน
สําคัญ และให้เงินสวัสดิการรายเดือน
- ให้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในการ
ดําเนินชีวิต และได้เงินช่วยเหลือราย
เดือน เดือนละ 800 บาท
- ให้เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ราย
เดือน เดือนละ 800 บาท
- จัดอุปกรณ์กีฬาและลานกีฬา
ชุมชน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
วัฒนธรรมประเพณี เช่นรดน้ําดําหัวผู้
สุงอายุในวันสงกรานต์
4. การจัดการข้อมูล
- โดยการสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

1. การจัดการทุนทรัพยากร
- ที่มาของแหล่งทุน คืองบประมาณจาก
อบต.
- ลักษณะของทุน เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ
2. การจัดการข้อมูล
- โดยกระบวนการได้มาของข้อมูลจาก
การสํารวจผู้ต้องการความช่วยเหลือ

- อบต.สนับสนุนงบประมาณ
- ผู้นําชุมชน แกนนําอสม.
สํารวจผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือ
- ภาคประชาชน ช่วยเหลือ
ดูแล

- เกิดกลุ่มช่วยเหลือกัน
- ผู้ต้องการความช่วยเหลือได้รับ
การดูแล
- เกิดระบบสวัสดิการและการเงิน
ในชุมชน
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ระบบย่อย
ที่มา
5.ระบบสื่อสารใน - เพื่อให้ประชาชน
ตําบล
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในตําบล

6.ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน

- ประชาชนต้องการ
เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
- ประชาชนต้องการ
ออมเงิน

หลักการ/วิธีการทางาน
การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
ผู้เกี่ยวข้อง
1. การค้นหาและใช้ข้อมูล โดยการนํา 1. การจัดการช่องทางการสื่อสาร
- สถานีอนามัย เก็บ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆใน
- โดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อหอ
รวบรวมข้อมูล นําเสนอ
ตําบล เช่น ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ กระจายข่าว
ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของ
จากสถานีอนามัย ข้อมูลด้านข่าวสาร - การทําประชาคมเพื่อสร้างความ
ประชาชน
ต่างๆ จากอบต. ข้อมูลประกาศจาก
เข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกัน
- อบต.สื่อสารข้อมูลเพื่อให้
ทางราชการ การขอความร่วมมือ
- การติดประกาศ
ประชาชนรับทราบ
การแจ้งข่างบุญประเพณีผ่าน
- การใช้จดหมายข่าว
- ผู้ใหญ่บ้านสื่อสาร
ผู้ใหญ่บ้าน
- การบอกต่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
2. การออกแบบบริการเช่น
- การใช้โทรศัพท์
- อสม.แกนนําภาค
- การจัดช่องทางการสื่อสารใน
2. การจัดการทุนคน
ประชาชน ถ่ายทอดข้อมูล
ตําบล โดยการจัดเวทีประชาคมใน
- โดยการนําทุนทางสังคมในพื้นที่ให้
แจ้งข่าวแก่ประชาชน
หมู่บ้าน การประชุมผู้ใหญ่บ้าน การ
เป็นผู้สื่อสาร
แจ้งข้อมูลโดยอสม. การประกาศทาง
หอกระจายจ่าว การติดประกาศ และ
การใช้จดหมายข่าว
- ติดตั้งหอกระจายข่าวตาม
หมู่บ้าน
- การใช้โทรศัพท์ในกรณีการ
สื่อสารเรื่องเร่งด่วน
การหาและใช้ทุนทางสังคม สนับสนุน 1. การจัดการข้อมูล
องค์กรหลัก : อบต. ตะกาด
ให้จัดตั้งกลุ่มกองทุน และบริหาร
- สอบถามความต้องการเงินทุน
เง้า
จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
2. การจัดการทุนคน
องค์กรร่วม : ผู้ใหญ่บ้าน
- การหาแกนนําในการจัดตั้งกลุ่ม และ
บริหารกองทุน
3. การจัดการทุนทรัพยากร
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ผลลัพธ์
- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากองค์กรต่างๆทั้งในและนอก
พื้นที่
- ประชาชนยังต้องการมีวิทยุ
ชุมชน เพราะสามารถส่งข่าวถึง
ทุกพื้นที่ได้ในเวลาในรวดเร็ว
และสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
มาก ต่อเนื่อง ตอลดวัน

- ประชาชนในพื้นที่มีเงินกู้
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
- เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน

ระบบย่อย

7.ระบบการดูแล
สุขภาพแม่และ
เด็ก

ที่มา

หลักการ/วิธีการทางาน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
- แหล่งที่มาของทุนทรัพยากรได้แก่
งบประมาณจากอบต. และงบประมาณ
จากรัฐบาล
4. การจัดการงาน
- เป็นลักษณะการทํางานร่วมกันของ
อบต. และผู้นําชุมชน
- มีกลุ่มประชากร
1. การค้นหาและใช้ข้อมูล
1. การจัดการข้อมูล
เด็ก 0- 5 ปีคิดเป็น
- กระบวนการได้มาของข้อมูลโดย - การค้นหาข้อมูลโดยการสํารวจ
ร้อยละ 4.13 ของ
การสํารวจน้ําหนักทารกแรกคลอด
น้ําหนักทารกแรกเกิด การเยี่ยมมารดา
ประชากรทั้งหมด
การติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด
หลังคลอด และหญิงตั้งครรภ์
- เป็นภารกิจหลักขอ 2. การหาและใช้ทุนทางสังคม
2. การจัดการทุนทรัพยากร
สถานีอนามัยในการ
- ที่มาของทุนทางสังคมคือทุนเดิม 3. การจัดการงาน
ดูแลกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นอสม.
- เป็นการทํางานร่วมกันของสถานี
- การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม อนามัย อบต.ผู้นําชุมชน และแกนํา
โดยการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภาคประชาชน อสม.
และการดูแลหญิงตั้งครรภ์
3. การทํางานตามภารกิจหลักของ
สถานีอนามัยในการดูแลสุขภาพแม่
ละเด็กโดยระบบบริการของรัฐบาล
เมื่อมีการฝากท้องครั้งแรก จะให้
หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลท่าใหม่ เพื่อให้มีโอกาส
พบแพทย์ หลังจากนั้นจะมีการส่ง
ต่อมาให้สถานีอนามัยในพื้นที่บริการ
ฝากครรภ์ต่อจนครบ 4 ครั้ง รวมทั้ง
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ผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

องค์กรหลัก ได้แก่
- เกิดระบบการดูแลสุขภาพแม่
- สถานีอนามัยบ้าน : ให้การ และเด็กในชุมชน
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ เช่นการ
ฝากครรภ์
- องค์กรชุมชน: อสม. เป็นผู้
ที่มีความรู้เรื่องการดูแลหญิง
มีครรภ์ การคลอด และหญิง
หลังคลอด ทําหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ใน
การเยี่ยมหญิงมีครรภ์และ
หญิงหลังคลอดในละแวกบ้าน
ที่อาสาสมัครนมแม่
รับผิดชอบ รวมทั้งให้
คําปรึกษาที่ถูกต้องแก่หญิงมี
ครรภ์และหญิงหลังคลอดใน
หมู่บ้าน

ระบบย่อย

ที่มา

หลักการ/วิธีการทางาน
ให้มารดาได้รับวัคซีนบาดทะยักครบ
ตามที่กระทรวงกําหนด
4 จัดอบรม อสม. เพื่อให้ดูแลหญิง
หลังคลอดที่บ้าน
5. การออกแบบบริการโดยการทํางาน
ร่วมกันขององค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่
- ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
โดยอสม. และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
- มีการดูแลให้คําแนะนําการปฏิบัติ
ตัวจากเพื่อนบ้านที่มีประสบการณ์
การตั้งครรภ์
- ครอบครัวและเพื่อนบ้านมีบทบาท
ในเรื่อง การอยู่ไฟหลังคลอด และ
การรับประทานอาหารหลังคลอด
บางครอบครัวยังมีการประคบท้อง
หญิงหลังคลอดด้วยสมุนไพร เรียกว่า
“ทับหม้อเกลือ”
- การดูแลให้เด็กได้รับวัคซีนครบ
ตามวัย โดยมีบริการ Well-baby
clinic ที่สอ.
- อสม. มีการติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก
ทารก พร้อมกับหญิงหลังคลอดเพื่อ
ประเมินการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ และให้คําแนะนําต่าง ๆ

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล
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ผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพตาบล
หลักการ
ข้อมูลศักยภาพตําบล เป็นการแจกแจงให้เห็นการดําเนินงานของตําบลให้เห็นในภาพรวมว่าแต่ละ
ตําบลมีการจัดการระบบย่อยต่างๆ และงานเด่นที่ได้รับรางวัลหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือมีการ
ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อแจกแจงข้อมูลศักยภาพตําบลโดยการเทียบเคียงข้อมูลจากการจัดทํากรณีศึกษาของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของตาบลตะกาดเง้า จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่ามีศักยภาพในระบบย่อย ดังนี้
1. ระบบข้อมูล
2. ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
3. ระบบการการดูแลแม่และเด็ก
4. ระบบการจัดการโรคเรื้อรัง
5. ระบบการดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือ
6. ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
7. ระบบสวัสดิการ
8. ระบบการส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจชุมชน
9. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
10. ระบบการสื่อสาร
11. ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน
12. ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน

การวิเคราะห์งานเด่นของตาบล
งานเด่นของตําบลตะกาดเง้า จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่ามีงานเด่น ดังนี้
1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. การดูแลช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
3. การส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจชุมชน
4. การใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ
5. การอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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