รายงานกรณีศึกษา

ศักยภาพตาบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา :
ตาบลท่าโสม อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ดลใจ
ปิ่นนเรศ
อารีรัตน์
นิศารัตน์
พัทธยา
พรฤดี
จารุณี
พุฒตาล
จันทร์เพ็ญ
บุศริน
นิภาวรรณ

จองพานิช
กาศอุดม
วิเชียรประภา
รวมวงษ์
เกิดกุล
นิธิรัตน์
ตฤณมัยทิพย์
มีสรรพวงค์
อามพัฒน์
เอี่ยวสีหยก
รัตนานนท์

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

สารบัญ

สรุปข้อมูลศักยภาพตาบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา :
ตาบลท่าโสม อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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
7
9
10
11
12
15
15
15
16
22
22
22
23

สรุปข้อมูลศักยภาพตาบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา :
ตาบลท่าโสม อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
การจัดทากรณีศึกษา ฉบับ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ ซึ่ง
ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลโครงสร้างของตาบล ข้อมูลการจัดการสุขภาวะตาบล และข้อมูลปัญหา/
การหาทางออกของตาบล 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 จาเป็นต้องมีข้อมูลชุดหลักของชุมชนเพื่อองค์กรหลักในระดับพื้นที่
(อปท.-หน่วยบริการสุขภาพ-องค์กรภาคประชาชน) สามารถนาไปวางแผนพัฒนาและออกแบบบริการ/
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามผลลัพธ์ที่อยากได้ ข้อมูลสาคัญ 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 เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นรูปธรรมการทางานของการจัดการปัญหาใน
ชุมชน ได้แก่ องค์กรการจัดการ แนวทางการจัดการ กลไกการจัดการ และเวทีการสื่อสาร
4) ข้อมูลชุดผลลัพธ์ เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับปัญหาของ
ชุมชนที่เป็นการดาเนินงานร่วมกันขององค์กรหลักในพื้นที่
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ประชุมทีมผู้ศึกษาเพื่อทาความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ศึกษาเอกสาร แนวทางการเทียบเคียงประสบการณ์ : สรุปข้อมูลศักยภาพตาบลและประเด็น
การวิจัยและพัฒนา ของแผนงาน เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ตามกรอบการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลผู้นา คนสาคัญ ผู้นา 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
นายศิลา สรวมชีพ (นายก อบต.)

-

เรื่องที่มีความชานาญ
เคยเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ทางานด้านสาธารณสุข
เป็นผู้บริหารชุมชน ประชาชนให้การยอมรับ
เป็นประธานกองทุนในหมู่บ้าน และที่ปรึกษากลุ่มสัจจะฯ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความพร้อมที่จะดาเนินการสิ่งใหม่ๆ
เป็นคนดั่งเดิมในพื้นที่มีความผูกพันกับประชาชน และต้องการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
รองประธานกลุ่มสัจจะฯ
รองประธานอาสาสมัครควบคุมประพฤติของจังหวัดตราด
รองประธานศูนย์ อปพร.

นายสมชาติ บัณฑิชาติ
(รองนายก อบต.)

-

พระครูวิมลโสมนันท์
(เจ้าอาวาสวัดท่าโสม
เจ้าคณะตาบลท่าโสม)

- เป็นผู้นาในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน
- จัดทาโครงการพัฒนาเยาวชนเป็นประจาทุกปี ทั้งในด้านการจัดการ
ขยะ การอบรมเยาวชนให้จีบผ้า
- เมื่อเวลามีปัญหาในชุมชน พระครูจะเป็นผู้ประสานให้ดาเนินการให้
ผ่านไปด้วยดี
- เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ
- พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ในการจัดอบรมต่างๆ ในชุมชน
- เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตาบลท่าโสม
- เป็นพระนักพัฒนามีการดาเนินงานการพัฒนาของตาบล
อย่างต่อเนื่อง
- เป็นที่ปรึกษางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เป็นคนดั่งเดิมในพื้นที่มีความผูกพันกับประชาชน และต้องการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน

นายประทุม สุทธิธรรม
(ประธานสภา)

-

จ่าเอกจุมพล จุลเดช
(สมาชิก อบต.)

แกนนากลุ่มเกษตรกร สนใจในอาชีพเกษตร
ประธานกลุ่มออกกาลังกาย และทากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างสุขภาพ
เคยรับราชการเป็นทหาร
เป็นประธานศูนย์กีฬาตาบลท่าโสม
เคยเป็นประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตาบลท่าโสม
เป็นเลขานุการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตาบลท่าโสม
เป็นผู้จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาในตาบล
ประธานโครงการอยู่ดี มีสุข
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คนสาคัญ ผู้นา คนเก่ง อาสาสมัคร
นางราตรี ถนอมวงศ์
(หัวหน้าสถานีอนามัยตาบลท่าโสม)

นางอัจฉรา ปัณณาศรี
( ประธาน อสม.)

นางสาวจิราภรณ์ อภิบาลศรี
(อดีตเลขาฯนายก อบต.)

-

-

เรื่องที่มีความชานาญ
เป็นผู้นาในการพัฒนาศักยภาพของ อสม.
เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขระดับชานาญการ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
คณะกรรมการของโรงเรียนและวัดด้านสุขภาพ
เป็นหัวหน้ากลุ่มในการตรวจสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน (ตรวจร้านค้า นาเยาวชนในการดาเนินการจัดกิจกรรมของ
อย.น้อย)
เคยเป็นประธานสภาหมู่บ้าน
เป็นประธานกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จากัดฯ
แกนนาในการเสนอแผน และกิจกรรมต่างๆของกองทุนฯ
ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หมู่ 1 บ้านท่าโสม
แกนนาในกลุ่มของการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ตาบล เช่น ปัญหา
ของการลดปริมาณขยะในชุมชน
มีความรู้ข้อมูลของตาบลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชุมชน
หรือปัญหาด้านสุขภาพของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี

นางสาวสุนีย์ โกสกุล
(ปลัด อบต.)

- เป็นทั้งปลัด และ เป็นเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย การจัดทาเอกสารต่างๆ สอนงานให้แก่
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
- เป็นผู้ให้คาปรึกษางานด้านการสร้างสุขภาพ

นางสาวเกษศิรินทร์ สายสังข์
(เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตาบล)

- มีบทบาทในการเป็นแกนนาในการประสานงานการทางานสุขภาพ
ของตาบล
- เป็นผู้คอยแจ้งการทางานของโครงการต่างๆของกองทุนให้แก่
ผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบ
- ทาหน้าที่หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น วิทยากรกองทุน
วิทยากรวัดท่าโสม(วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลท่าโสม)
- รวบรวมและจัดทาเอกสารรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลด้านการศึกษาของศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ตาบล
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ข้อมูลการสื่อสาร การได้รับข้อมูล การให้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ผู้ส่งสาร
อบต.

ผู้รับสาร
ประชาชน

ช่องทางการสื่อสาร
-ประชาคม
-หอกระจายข่าว
-จดหมายข่าว
-ป้ายประกาศ
-เวบไซด์

เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย

ประชาชน
ผู้รับบริการ
ผู้ป่วย

-ประชาคม
-แผ่นพับ
-บอกต่อ
-ผ่านการบริการ
-ประชุมประจาเดือน
-แผ่นพับ

อสม.

พระสงฆ์

ชาวบ้านตาบลท่าโสม

-ประชาคม
-ประชุมของวัด
-วันทาบุญ หรือวันสาคัญทาง
ศาสนา

อสม.

สมาชิกในกลุ่มที่ตน
รับผิดชอบ

-บอกต่อ
-ประชุมประจาเดือน
-โทรศัพท์มือถือ

แกนนาเยาวชน

สมาชิกในกลุ่ม
ประชาชนในชุมชน

-บอกต่อ
-พูดคุยกันในกลุ่ม
-โทรศัพท์มือถือ
บอกต่อ พูดคุยกันในชุมชน

ประชาชนในชุมชน ประชาชนในชุมชน
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ประเภทของข้อมูล
-ข้อมูลสุขภาพ
-การสร้างโครงสร้างต่างๆ
ในพื้นที่
-การเลือกตั้ง
-งบประมาณ
-ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
-ข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาด
ของโรคที่ป้องกันโดยเร่งด่วน
-ข้อมูลสุขภาพ
-ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแล
ตนเอง การให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
-การรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ

-การดาเนินงานศูนย์วัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนตาบลท่าโสม
-การจัดตั้งกองทุน ผลดีของ
กองทุนในการสร้างสุขภาพ
-โรคติดต่อที่กาลังระบาด
-ยกตัวอย่างบุคคลที่ทาความดีใน
ชุมชน
-ข้อมูลสุขภาพ
-การร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน
-การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
พร้อมเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
กองทุน
-แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ข้อมูลที่ได้รับถ่ายทอดมาจากการ
ประชุมวิชาการต่างๆ
-ผลการตรวจสุขภาพของแต่ละคน
-การทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
เช่น งานบุญ งานวัด ฯลฯ

ข้อมูลการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและบริการ
ปัญหาสุขภาพที่พบ
โรคความดันโลหิตสูง
- เบาหวาน

โรคหัวใจและหลอดเลือด
- ไขมัน

โรคมะเร็ง
- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งปากมดลูก

การดูแล/การรักษา
- ตรวจสุขภาพประจาปีในกลุ่มประชาชน
อายุ 40 ปี ขึ้นไป
- ตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
เบาหวาน,ความดันโลหิต,ชั่งนาหนัก/วัด
รอบเอว
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ตรวจวัดความดันโลหิต
และตรวจเบาหวาน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ การปฏิบัติตัว
- ตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง
- ควบคุมไม่ให้มีภาวะอ้วน โดยการชั่ง
น้าหนัก/วัดรอบเอว
- งดบริโภคอาหารจาพวกที่มีไขมัน
- ดูแลตนเองอย่าให้เป็นโรคเบาหวาน
ความดัน

- ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์อายุ และผู้ที่เข้า
ข่ายทางพันธุกรรม
- อสม.ออกสารวจหญิงที่แต่งงานแล้วและ
ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก

ผู้ให้การดูแล
- ผู้ที่ใกล้ชิด ดูแลและพาไปตรวจสุขภาพ
ประจาปี
- ผู้ที่ใกล้ชิดดูแลและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารให้
ถูกต้องและเหมาะสม
- ทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ แนะนางดอาหารหวาน
เค็มจัด เชิญชวนกันออกกาลังกาย

การเข้าถึงบริการ/สวัสดิการ
- มีบัตรประกันสุขภาพในการรักษา
- มีทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพ
ประจาปี ณ จุดที่สาคัญของหมู่บ้าน
- บริการถึงหมู่บ้าน ประชาชนไม่ต้องเดิน
ทางไกล และเสียเวลาในการรอเป็น
เวลานาน
- สมาชิกกองทุนสุขภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสุขภาพ

- ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรตรวจสุขภาพ
- มีบัตรประกันสุขภาพในการรักษา
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค
- มีทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพ
อาหารให้ถูกต้อง
ประจาปี ณ จุดที่สาคัญของหมู่บ้าน
- จาแนกบุคคลตามกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งจัด - บริการถึงหมู่บ้าน ประชาชนไม่ต้องเดิน
กิจกรรมให้ความรู้ ชวนกันออกกาลังกาย ทางไกล และเสียเวลาในการรอเป็น
เวลานาน
- สมาชิกกองทุน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสุขภาพ
- ผู้ที่เข้าข่ายควรตรวจมะเร็งปากมดลูก
- มีบัตรประกันสุขภาพในการรักษา
และมะเร็งเต้านม ทุกปี
- มีทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่บริการถึงหมู่บ้าน
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เรื่อง
- สมาชิกกองทุน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
อาหาร การดูแลตนเอง เพศสัมพันธ์
การตรวจสุขภาพ
เป็นต้น
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ข้อมูลประชากร
ประเภทข้อมูลประชากร
ประชากรและลักษณะของ
ประชากร

ผู้ที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ

รายละเอียด
- จานวนประชากร 4,182 คน เพศชาย 2,073 คน เพศหญิง 2,109 คน
- จานวนครัวเรือน 1,005 ครัวเรือน
- อายุ 0-4 ปี 328 คน
- อายุ 5-9 ปี 265 คน
- อายุ 10-14 ปี 309 คน
- อายุ 15-19 ปี 275 คน
- อายุ 20-24 ปี 298 คน
- อายุ 25-29 ปี 355 คน
- อายุ 30-34 ปี 375 คน
- อายุ 35-39 ปี 369 คน
- อายุ 40-44 ปี 380 คน
- อายุ 45-49 ปี 297 คน
- อายุ 50-54 ปี 232 คน
- อายุ 55-59 ปี 205 คน
- อายุ 60-64 ปี 133 คน
- อายุ 65-69 ปี 149 คน
- อายุ 70-74 ปี 87 คน
- อายุ 75 ปีขึ้นไป 125 คน
- ผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุด้านความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
หรือดูแลตนเอง พบว่าต้องการพึ่งพาผู้อื่น จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7
ต้องการพึ่งพาคนอื่นเป็นส่วนมาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 คน ต้องการพึ่ง
คนอื่นปานกลาง 62 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 คน และต้องการพึ่งพาคนอื่น
เพียงเล็กน้อย 312 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6
- คนพิการ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพได้ครอบคลุม คนพิการจานวน 46 คน
ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- คนยากจน ปัญหาที่พบของคนยากจน คือ ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องประสานหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม
- ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทั้ง
ด้านการรักษาทางคลินิก และการช่วยเหลือทางสังคม ปัญหาที่พบในกลุ่มนี้คือ
ปัญหาความเครียดจากการประกอบอาชีพ ไม่ค่อยมีแรง และมีปัญหาการเงิน
ที่จะใช้จ่ายในการดารงชีวิตประจาวัน
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ประเภทข้อมูลประชากร
ลักษณะของประชากร

การนับถือศาสนา

การเคลื่อนย้ายแรงงาน

การจัดบริการการศึกษา

รายละเอียด
- ประชากรส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเครือญาติ สืบสายโลหิตค่อนข้างสูง
มีการนับถือและเชื่อฟังผู้อาวุโส มีวัดเป็นศูนย์กลาง และมีพระนักพัฒนา
ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ
- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมสิบสองเดือน ดังนี้
เดือนอ้าย: พิธีทอดผ้าป่า ทาดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ายางพารา กิจกรรมวันพ่อ
เดือนยี่ : ทาบุญปีใหม่ ทาบุญคลอง ทาบุญหนอง ทาบุญโคนไม้ต้นไทร
กลางทุ่ง กิจกรรมวันเด็ก เดือนสาม : ทาบุญเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
ขึ้น 15 ค่า เดือน 3 เดือนสี่ : ทาบุญวันตรุษไทย วันขึ้นปีใหม่ของไทยสมัย
โบราณ แรม 15 ค่า เดือน 4 เดือนห้า : กิจกรรมราลึกถึงบรรพบุรุษ
วันเช้งเม้ง กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย 2-14 เมษายน เทศน์มหาชาติคืนละ 1
กัณฑ์ ทาบุญสงกรานต์ ฉลองทราย สรงน้าพระ รดน้าผู้ใหญ่ เล่นกีฬาพื้นบ้าน
ราถวายท่านก๋งในวันฉลองทราย เดือนหก : ทาบุญเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
ขึ้น 15 ค่า เดือน 6 เดือนเจ็ด : พิธีทาบุญบวชนาค เตรียมตัวก่อนเข้าพรรษา
พิธีทาบุญถวายสลากภัต เดือนแปด : ทาบุญเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
ขึ้น 1 ค่า เดือน 8 วัน เข้าพรรษา แรม 1 ค่า เดือน 8 ปฏิบัติธรรมถวายเทียน
จานาพรรษา ถวายผ้าอาบน้าฝน การอนุรักษ์มรดกไทย การไหว้ครูดนตรี
การสวดมนต์ทานองสรภัญญะในวันอาสาฬหบูชา เดือนเก้า : ทาบุญเทศกาล
ในพรรษาทุกวันพระ กิจกรรมวันแม่ เดือนสิบ : พิธีทาบุญเทศกาลสารท
ตรงกับวันแรม 15 ค่า เดือน 10 เป็นการทาบุญด้วยขนมกระยาสารท
เดือนสิบเอ็ด : ทาบุญวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่า เดือน 11
ประเพณีตักบาตรเทโว เดือนสิบสอง : พิธีทอดกฐิน ประเพณีลอยกระทง
- มีจานวนแรงงานเข้ามาทางานในหมู่บ้านเป็นจานวนค่อนข้างสูง เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศคล้ายรูปแบบชนบท ธรรมชาติยังอยู่มาก เศรษฐกิจในชุมชน
ค่อนข้างดี ผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทาไร่สับปะรด
การทาสวนยางพารา การทาประมงชายฝั่ง เป็นต้น
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง อบต.สนับสนุนอาหารกลางวัน นม วัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน มีการพัฒนาครูผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุม
ผู้ปกครอง เด็กเล็กสามารถสวดมนต์ อาราธนาศีล และฝึกสมาธิทาให้มีสติ
สอดแทรกคุณธรรมในการดารงชีวิตประจาวันตั้งแต่วัยเด็ก
- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และ 4 แห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง
ส่วนเรื่องการเข้าค่ายเยาวชนธรรมะ คุณธรรม จริยธรรมนั้นโรงเรียนจะใช้
สถานที่วัดโดยเฉพาะวัด หมู่ 1 คือวัดท่าโสมเป็นส่วนใหญ่
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ข้อมูล สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
ประเภทข้อมูลสิ่งแวดล้อม
สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ - ถนนบางส่วนเป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งยังเป็นดินแดงลูกรัง
- ถนนทางหลวงแผ่นดินเป็นเส้นทางลงเกาะช้าง การขับขี่ยานพาหนะรวดเร็ว
เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อย
- วัยรุ่นบางส่วนติดท่อรถจักรยานยนต์เสียงดัง ทาให้เกิดมลพิษทางเสียง
แหล่งประโยชน์ เช่น วัด ศูนย์ - วัด เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รากเหง้าการดารงชีวิตตั้งแต่บรรพ
เด็กเล็ก โรงเรียน แหล่ง
บุรุษจนถึงปัจจุบัน ก่อตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลท่าโสม
ท่องเที่ยว
วัดเป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของคนในชุมชน เป็นที่จัด
งานบุญ งานประเพณีท้องถิ่น งานสาคัญต่างๆในตาบล รวมทั้งการจัดประชุม
อบรมของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- ปริมาณขยะยังมีอยู่โดยเฉพาะเส้นทางหลวงแผ่นดินผ่านไปลงเกาะช้าง เนื่องจาก
ราคาขยะปัจจุบันราคาถูก จึงทาให้ประชาชนเห็นความสาคัญในการลดปริมาณขยะ
น้อย จึงต้องกระตุ้นประชาชนเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว
- ชุมชนไม่มีถังรองรับขยะทั้งสองข้างทาง ทาให้การทิ้งขยะไม่เป็นที่
สาธารณูปโภค
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ไม่เต็มทุกหลังคาเรือน ประมาณ 1,000 ครัวเรือน
( ไฟฟ้า น้าประปา
- จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ)
ประมาณ 469 ครัวเรือน
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 9 แห่ง
อุปโภคบริโภค
- มีร้านค้าทั้งหมด 11 ร้าน มีสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น เครื่องปรุง
เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว อาหาร ขนมฯลฯ ซึ่งสินค้าที่ประชาชนมาซื้อเป็นประจา
และขายดีที่สุด คือ ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แป้ง ผงซักฟอก เป็นต้น
กลุ่มคนที่มาซื้อสินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่และวัยทางาน
สินค้าที่ขายดีรองลงมาคือ เครื่องปรุงในครัวเรือน เช่น น้าปลา น้าตาลทราย
เป็นต้น กลุ่มที่ซื้อสินค้าประเภทนี้ได้แก่แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร
สินค้าที่ขายดีลาดับต่อมาคือขนม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กไปซื้อ
- มีการจาหน่ายสุรา คนที่ซื้อเป็นประจาจะเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยรุ่น อายุ 17-18ปี
โดยเฉพาะวัยรุ่นจะซื้อสินค้าประเภทนี้ในช่วงเทศกาล ส่วนเครื่องดื่มประเภทอื่น
เช่น น้าอัดลม เด็กประถม มัธยมจะซื้อเป็นประจา จะมีรถเวียนขายน้าอัดลม นม
โอวัลตินและเครื่องดื่มหลายๆ ชนิดจะขายเร่ขายได้เรื่อยๆ และมีบางคนผูกการซื้อ
น้าหวานกระติ๊กเล็กๆ ไว้ดื่มเป็นประจาทุกวัน
- มีการจาหน่ายบุหรี่ มีทั้งยาเส้นและบุหรี่ซอง ผู้ที่มาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่
วัยรุ่นก็มีบ้าง
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ข้อมูลเศรษฐกิจ
ประเภทข้อมูลเศรษฐกิจ
อาชีพหลักและอาชีพเสริม

ภาวะหนี้สิน

การออมเงิน
( ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระยุคลบาท 10
ประการ)
อื่นๆ

รายละเอียด
- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทาไร่สับปะรด
ทาสวนยางพารา และสวนผลไม้ต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น
ประชากรด้านที่ติดแม่น้าเวฬุประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดา หอยนางรม
หอยแครง และอาชีพประมงชายฝั่ง
- สินค้าประจาตาบลท่าโสม คือ หอยนางรม หมู่ 3 บ้านสลัก
- ประเภทของหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพ ความไม่พอเพียง ใช้จ่าย
เกินกาลัง ติดการพนัน เจ็บป่วย ซื้อสินค้าเงินผ่อน สร้างบ้าน ซื้อที่ดิน กู้เงินมา
แต่งงานบุตรหลาน ค่าเล่าเรียน จัดงานต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น
- แหล่งเงินกู้ในระบบ ได้แก่ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กองทุนเงินล้าน กองทุนวันละบาท ธนาคาร ส่วนแหล่งกู้เงินนอกระบบ
ได้แก่ การกู้จากนายหน้า เล่นแชร์ บัตรอิออน
- เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ โดยวิเคราะห์ข้อมูล
บัญชีครัวเรือน วิเคราะห์ต้นทุนรายรับ-รายจ่าย โดยมีการทาบัญชีครัวเรือน
- การเป็นสมาชิกออมเงิน มีสหกรณ์ออมทรัพย์ หุ้นละ 10 บาท มีสวัสดิการการ
รักษาพยาบาล และกองทุนฌาปนกิจ
กลุ่มและกองทุนต่างๆ ที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชน ได้แก่
- กลุ่มเกษตรกรทาสวน (กลุ่มสวนผลไม้, กลุ่มปลูกสับปะรด,กลุ่มสวนยางพารา )
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ( ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง, กลุ่มเลี้ยงกุ้งกุลาดา,
กลุ่มเลี้ยงหอยนางรม, กลุ่มอนุรักษ์หอยแครง)
- กลุ่มแม่บ้าน
- กลุ่มสตรีฯ
- กลุ่ม อปพร.
- กลุ่ม อสม.
- กลุ่มเยาวชน
- กลุ่มผู้สูงอายุ
- กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน ได้แก่ การเล่นกลองยาว
- กลุ่มอาสาสมัครแจ้งข่าว ซึ่งช่วยดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเหตุด่วน
เหตุร้าย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะ
- ชมรมสร้างสุขภาพตาบล ได้แก่ กลุ่มแอโรบิค, กลุ่มวิ่งเพื่อสุขภาพ,กลุ่มฟุตบอล,
กลุ่มกีฬาพื้นบ้านสะบ้าล้อ,กลุ่มขี่จักรยาน
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ข้อมูลการเมืองการปกครอง
สถานการณ์การเมืองการปกครอง
ทะเลาะวิวาท

การเลือกตั้งในพื้นที่

การทาแผนตาบล

การจัดการ
- ตาบลท่าโสม เป็นชุมชนเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทา
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยมีพระเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตาบลและ
ใช้สถานที่วัดเป็นที่จัดประชุม กิจกรรมต่างๆในตาบลขึ้น
- ความบาดหมางของคนในตาบลไม่เกิดขึ้น เนื่องจากชุมชนตาบล
ท่าโสมมีความผูกพันทางสายเลือดสูง ระบบเครือญาติมีมาก
- คณะกรรมการเลือกตั้ง ประชุมชี้แจงการดาเนินการเลือกตั้ง
- ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ อบต.การดูแลให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
- ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมและแสดงความ
คิดเห็น ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และประชาธิปไตย
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. กรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมใน
หมู่บ้าน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและค้นหาปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน
อบรมขั้นตอนการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์สถานที่และหลักฐานที่
จะนาไปตรวจสอบสิทธิต่างๆ
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. กรรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคม
ในแต่ละหมู่บ้านค้นหาปัญหาหมู่บ้าน
- นายก และ สภา อบต. แกนนาหมู่บ้าน ประชาคมตาบล
ประชุมจัดทาแผนตาบล
- ประชาชน เข้าร่วมเวทีประชาคมให้ข้อคิดเห็น
- สรุปเป็นแผนตาบลและกาหนดพื้นที่ดาเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบ
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ข้อมูลชุดวิเคราะห์ ข้อมูลชุดการจัดการ ข้อมูลชุดผลลัพธ์
ข้อมูลชุดวิเคราะห์
ปัญหาชุมชนที่พบ

ข้อมูลชุดการจัดการ
การจัดการ

1. ประชาชนในชุมชนมีการ ตรวจ/คัดกรองสุขภาพประจาปี ได้แก่ ตรวจ/คัดกรอง
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจานวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
มาก
- ประชุมคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหน้าที่
- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี รวบรวมรายชื่อ
- ติดต่อทีมแพทย์ ในการตรวจ
- รายงานผลการตรวจ
- แบ่งกลุ่มให้ความรู้ในกลุ่มที่พบว่ามีปัญหา
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ข้อมูลชุดผลลัพธ์
ผู้ให้การดูแล/จัดการกับปัญหา
และบทบาทหน้าที่
คนหลัก
- กองทุนสุขภาพ วางแผนการ
ดาเนินงานประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
- กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์อายุ
กลุ่มเสี่ยง (พันธุกรรม)
คนร่วม
- สอ.รวบรวมรายชื่อ
- กองทุนสุขภาพสนับสนุน
งบประมาณ และร่วมกิจกรรม
- อสม.ประชาสัมพันธ์ ช่วยดาเนิน
กิจกรรม
- จนท.สาธารณสุขให้คาปรึกษา
ในการดาเนินงาน

ผลที่เกิดจากการดาเนินการ
- กลุ่มเสี่ยงได้ทราบข้อมูลสุขภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคที่ถูกต้องและเหมาะสม
- ขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพ
เกิดขึ้นในชุมชน

ข้อมูลชุดวิเคราะห์
ปัญหาชุมชนที่พบ
2. การหาผู้บริจาคเลือด
ให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่
ต้องการเลือดโดยด่วน

ข้อมูลชุดการจัดการ
ผู้ให้การดูแล/จัดการกับปัญหา
และบทบาทหน้าที่
จัดตั้งธนาคารเลือดชุมชนตาบลท่าโสม
คนหลัก
- สารวจผู้ที่มีความต้องการที่จะบริจาคเลือดเพื่อ
- ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดเพื่อการกุศล
การกุศล
- ศูนย์ข้อมูลธนาคารเลือด มีการจัดเก็บและ
- จัดศูนย์ข้อมูลการบริจาคเลือด ประกอบด้วย
รวบรวมเอกสาร
ทะเบียนประวัติผู้ที่บริจาคเลือด ประวัติหมู่เลือด คนร่วม
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนหมู่เลือด เบอร์ศูนย์ - ผู้นาชุมชน ประสานงาน และช่วย
ข้อมูลธนาคารเลือด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนฯใน
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
เรื่องของจัดตั้งศูนย์ข้อมูลธนาคารเลือด
- กรณีมีผู้ต้องการเลือดโดยด่วนสามารถติดต่อได้ - อบต.สนับสนุนพาหนะในการรับ-ส่งผู้
ทันที่
บริจาคเลือด
- จนท.ศูนย์ข้อมูล ค้นหาจากทะเบียนประวัติ
- สมาชิกธนาคารเลือดที่สมัครใจในการ
รายชื่อ และติดต่อทันที่
บริจาคเลือด
- อบต.ท่าโสมจัดรถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ช่วยรับ-ส่ง
ผู้ที่จะไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาล
- ติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพของผู้บริจาคเลือด
การจัดการ
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ข้อมูลชุดผลลัพธ์
ผลที่เกิดจากการดาเนินการ
- ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความ
เดือดร้อน
- สร้างความรักใคร่สมัครสมานกันใน
ชุมชน
- มีการช่วยเหลือกันในงานต่างๆเช่น
งานบุญ หรือกิจกรรมต่างๆกันขึ้น
- สร้างสายใยความรัก ความเอื้อ
อาทร สายสัมพันธ์ที่เห็นผลชัดเจน
ขึ้นในตาบล

ข้อมูลชุดวิเคราะห์
ปัญหาชุมชนที่พบ
3. ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เช่น ผู้พิการ และผู้ป่วย
เรื้อรัง

ข้อมูลชุดการจัดการ
ผู้ให้การดูแล/จัดการกับปัญหา
และบทบาทหน้าที่
จัดทีมแพทย์ นักกายภาพบาบัดออกเยี่ยมบ้าน
คนหลัก
- แบ่งสมาชิก อสม.ออกสารวจผู้พิการและผู้ป่วย
- กองทุนสุขภาพ จัดสรรงบประมาณ
เรื้อรังของแต่ละหมู่บ้าน
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้พิการ
- จัดทีมแพทย์ นักกายภาพบาบัด เข้าเยี่ยมเพื่อ
และผู้ป่วยเรื้อรัง
ดูแลสุขภาพ
คนร่วม
- จัดอบรมให้ความรู้สาหรับผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วย - อาสาสมัคร อสม.ติดตามสารวจข้อมูล และ
เรื้อรัง เช่น การให้อาหารทางสายยาง การทาแผล ออกเยี่ยมบ้าน พร้อมกับให้คาแนะนาใน
การดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพ
- จัดค่ายเบาหวาน ความดัน อบรมให้ความรู้
- จนท.สถานีอนามัย/รพ.ให้ความรู้และ
สัดส่วนอาหาร การป้องกันอวัยวะส่วนเท้า
ฝึกอบรมผู้พิการฯ
การออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
จัดบริการ
คนหลัก
- PCU จัดบริการรักษาโรคเบื้องต้น ภาวะฉุกเฉิน - สอ.ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ จัดบริการ
ต่างๆ ตรวจสุขภาพประจาปี กายภาพบาบัด
ต่างๆ เยี่ยมบ้าน
- บริการติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ PCU
คนร่วม
- ติดตามเยี่ยมบ้านโดย อสม.เดือนละครั้ง
- อาสาสมัครเยี่ยมบ้าน อพมก.และอสม.
- อพมก. ดูแลช่วยเหลือที่บ้าน เช่น อยู่เป็นเพื่อน
ติดตามเยี่ยมบ้าน โดยให้คาแนะนาในการ
ให้กาลังใจ หากับข้าวให้ เวลาไม่มีคนดูแล
ดูแลสุขภาพ
- เจ้าหน้าที่ PCU ให้ความรู้ ให้คาปรึกษาด้านการ
ดูแลสุขภาพ
- อบรมผู้ดูแลในการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ
การจัดการ
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ข้อมูลชุดผลลัพธ์
ผลที่เกิดจากการดาเนินการ
- ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกวิธี
ลดภาวะเสี่ยงจากการเดินทาง
- มีคณะทางานอาสาสมัครดูแล
ผู้พิการ ผู้ป่วย
- เกิดอาสาสมัครดูแลผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือทุกหมู่บ้าน
- ขยายเครือข่ายดูแลกันเอง

ส่วนที่ 2 การจัดการสุขภาวะตาบล
หลักการ
การจัดการสุขภาวะตาบล เป็นกระบวนการการจัดการระบบย่อยต่างๆ ที่มีอยู่ในตาบล ประกอบด้วย 4
มิติ ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูล โดยกระบวนการค้นหา นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน และนาไปเป็นฐานของการ
พัฒนางาน พัฒนานโยบาย/ข้อตกลง ในการทางานตาบล 2) การจัดการทุน (คนและทรัพยากรในตาบล)
แสดงถึงการค้นหา(ทุนทางสังคม คนที่มีศักยภาพ ศักยภาพตาบล) การคัดเลือก(ทรัพยากรของตาบล) การใช้
ทุน(การใช้ศักยภาพตาบลในการจัดการงานตาบล หรือสร้างงานในตาบล) การพัฒนาทุน(การเสริมศักยภาพทุน
ทางสังคม การพัฒนาแหล่งทรัพยากร) การพัฒนากลไกหล่อเลี้ยงทุน(ระบบสวัสดิการ ระบบยกย่องภูมิปัญญา
ระบบผู้นา) การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากร(ระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากร การเฝ้า
ระวังผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 3) การจัดการกองทุน (กองทุนตาบล กองทุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มออม
ทรัพย์ แสดงให้เห็นศักยภาพการบริหารเงินและประโยชน์สาหรับคนในพื้นที่ และ 4) การจัดการงาน ได้แก่
งานเดี่ยว(งานเฉพาะตามภารกิจขององค์กรไม่สานหรือเชื่อมกับองค์กรอื่น) งานร่วม(เป็นงานที่มีการสานกับ
องค์กรอื่น เช่น กลุ่มประชากรเป้าหมายเดียวกัน ปัญหาเดียวกัน) งานเชื่อม(การเชื่อมประสานศักยภาพ วิธีการ
ทางาน และ ภารกิจ ของหลายองค์กรหลักในตาบลทาให้เกิดผลกระทบต่องานอื่นๆเป็นโซ่การพัฒนาหลาย
ระบบย่อยในตาบล)
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการสุขภาวะตาบลของระบบย่อยต่างๆ ที่มีอยู่ในตาบล ในประเด็นของที่มาของ
การพัฒนา หลักการ/วิธีการทางาน การจัดการคน/งาน/ข้อมูล/ทรัพยากร ผู้เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์
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ข้อมูลการจัดการสุขภาวะตาบลของระบบย่อยต่างๆ
ระบบย่อย
1.การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ที่มา

หลักการ/วิธีการทางาน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล

ผู้เกี่ยวข้อง

- มีจานวนผู้สูงอายุคิดเป็น
ร้อยละ 10.71 ของ
ประชากรทั้งหมด
- ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
สามารถทางานประกอบ
อาชีพและบางรายต้อง
ดูแลลูกหลาน
- นโยบายกาหนดให้
อบต.จ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ

1. การค้นหาและใช้ข้อมูล มีการ
สารวจจานวนผู้สูงอายุจากสมาชิก
อบต. แกนนาในตาบล และมีการ
สารวจข้อมูลการเจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุจากสถานีอนามัย
2. มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อ
รวมกลุ่มกันทากิจกรรมต่างๆ
3. มีการพัฒนาศักยภาพ โดย
ประสานกันระหว่างกองทุน
หลักประกันสุขภาพร่วมกับสถานี
อนามัยตาบลท่าโสม โดยจัด
กิจกรรมให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุและให้ความรู้ในเรื่อง
ของสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4. การออกแบบบริการได้แก่
- การดูแลรักษา และให้ความรู้ เช่น
การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วิตกกังวล
นอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย
รับประทานอาหารไม่ได้ เหนื่อย
อ่อนเพลีย เครียด
- การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก : มีการ
ดาเนินกิจกรรม ได้แก่ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. การจัดการทุนคน
- ที่มาของทุนคน คือทุนเดิมนั้นพื้นเพของคนใน
ท้องถิ่นเป็นระบบเครือญาติ จึงทาให้มีความรู้จัก
และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
2.ทุนทรัพยากร
- ที่มาของทุนทรัพยากรมาจาก อบต. และกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
กองทุนหลักประกันให้ของที่ระลึกในวันสงกรานต์
และจัดกิจกรมในวันสงกรานต์ซึ่งจัดเป็นประจาทุก
ปีในรูปของตาบล
3.การจัดการข้อมูล
- โดยการสารวจข้อมูลผู้สุงอายุในชุมชน
4.การจัดการงาน
- ลักษณะงานเป็นการทางานร่วมกันของ 3 ภาค
ส่วน คือ อบต. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และภาคประชาชน โดยมีกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตาบลท่าโสมเป็นตัวขับเคลื่อนในการดาเนินงาน
โดยมีสถานีอนามัยร่วมด้วย
5.กองทุน
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานกองทุนโดยตรง

องค์กรหลัก
- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลท่าโสม
สนับสนุนงบประมาณ
รูปแบบการดาเนินงาน
- สถานีอนามัย ให้การ
ดูแลสุขภาพการเจ็บป่วย
- อบต.ท่าโสม สนับสนุน
สวัสดิการ
องค์กรร่วม ได้แก่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรม เช่น
ชมรมผู้สูงอายุวัดไผ่ล้อม
องค์กรชุมชน
- กลุ่ม อสม. ปฏิบัติการ
เยี่ยมบ้าน
- ชมรมผู้สูงอายุ
รวมกลุ่มในการจัด
กิจกรรม
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ผลลัพธ์
- มีชมรมผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลทั้งด้านสุขภาพ
และด้านชีวิตความ
เป็นอยู่

ระบบย่อย

ที่มา

2.สวัสดิการ
- มาจากความต้องการ
ช่วยเหลือผู้พิการ ของประชาชน
และผู้ป่วยเรื้อรัง
ในชุมชน

หลักการ/วิธีการทางาน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล

ผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

ผู้สูงอายุ กิจกรรมWalk Rally
สาหรับผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้าน
ตรวจสุขภาพประจาปี เช่น ตรวจ
เบาหวาน ความดัน โดยมีการจัด
ค่ายเบาหวาน ให้ความรู้เรื่องอาหาร
การดูแลรักษาฝ่าเท้า
- การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ โดย
อบต.ออกสารวจผู้สูงอายุ และ
จัดสรรสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุทุกคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
คนละ 500 บาท/เดือน โดยจ่ายเป็น
รายเดือน
- อบต. สนับสนุนสวัสดิการอื่นๆ
ได้แก่ การจัดกิจกรรมให ้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณี
ท้องถิ่นต่างๆ เช่น งานประเพณีรด
น้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
โดยมีของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ
1. การค้นหาและใช้ข้อมูล โดยการ
แบ่งสมาชิกช่วยกันสารวจผู้พิการ
และผู้ป่วยเรื้อรังของแต่ละหมู่บ้าน
2. การจัดบริการตามแผนงานที่มา
จากความต้องการของประชาชน มี
การจัดทีมเยี่ยมบ้าน จ้างทีมแพทย์
เข้าเยี่ยมเพื่อดูแลสุขภาพและมีการ
ประเมินภาวะสุขภาพ

คน
- มีการออกสารวจโดยสมาชิก นั่นก็คือกลุ่ม อสม.
แกนนาในตาบล
ทรัพยากร
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการจัดการ
งบประมาณในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- อบต. จัดสวัสดิการในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการ

- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลท่าโสม
สนับสนุนงบประมาณ
รูปแบบการดาเนินงาน
- แกนนา อสม. ผู้นา
ชุมชน สารวจผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือขาด
การดูแล

- เกิดกลุ่มช่วยเหลือกัน
- ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับการ
ดูแล
- เกิดระบบสวัสดิการ
และช่วยเหลือกันใน
ตาบล
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ระบบย่อย

3.การจัดทาคลัง
เลือดของชุมชน
โดยเก็บไว้ใน
สมาชิกของ
ชุมชน

ที่มา

- เกิดจากการค้นหาปัญหา
ในเวทีประชาคมมีความ
เดือดร้อนเรื่องการหาผู้
บริจาคเลือด
-คนในชุมชนต้องการหา
คนมาบริจาคเลือดให้กับ
โรงพยาบาลเมื่อสมาชิกใน
ชุมชนต้องใช้เลือด
-ความไม่มั่นใจจากการมี

หลักการ/วิธีการทางาน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล

3. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการมี
การให้ความรู้การให้อาหารทางสาย
ยาง/การทาแผล/การดูแลสุขภาพ
4.ให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรังในเรื่องของ
สัดส่วนอาหาร/การป้องกัน/การดูแล
อวัยวะส่วนเท้า การออกกาลังกาย
ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ข้อมูล
- โดยกระบวนการได้มาของข้อมูลจากการสารวจ
ผู้พิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และต้องการความ

1.สารวจผู้ที่มีความต้องการที่จะ
บริจาคเลือดเพื่อการกุศล
2.จัดศูนย์ข้อมูลการบริจาคเลือดของ
ตาบลท่าโสม ขึ้นไว้ที่ทาการกองทุน
(อบต.ท่าโสม)
- ทะเบียนประวัติผู้ที่บริจาคเลือด
ประวัติหมู่เลือด พร้อมเบอร์
โทรศัพท์
- ทะเบียนหมู่เลือด

คน
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ริเริ่ม จาก
การรับรู้ข้อมูลความต้องการที่ได้รับจากประชาชน
-จัดทาประชาสัมพันธ์ผู้สมัครใจบริจาค
-ประชาชนที่สมัครใจบริจาคเลือดในชุมชนโดยเริ่ม
จากกลุ่มที่บริจาคเลือดทุก 3 เดือน และกลุ่ม
อปพร.ในพื้นที่
-ผู้นาในพื้นที่ช่วยกันกระจายข่าวเรื่องนี้ในชุมชน
เพื่อหาสมาชิกเพิ่ม

ผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

- ภาคประชาชน
ช่วยเหลือดูแล

ช่วยเหลือ
งาน
- เป็นลักษณะการทางานร่วมกันของกองทุน
สุขภาพ อบต. สถานีอนามัย ร่วมกับสถานบริการ
ที่เข้าร่วม เช่น โรงพยาบาล
- การดาเนินงานเป็นการให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม
บูรณาการสอดแทรกการให้กาลังใจในการ
ดารงชีวิตประจาวันต่อไป
กองทุน
- รวบรวมรายชื่อ จ้างทีมแพทย์ นัก
กายภาพบาบัด จัดตารางในการออกเยี่ยมบ้าน
และรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
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-นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เป็นผู้ริเริ่ม
-หน.สอ.ช่วยสนับสนุน
ข้อมูลสุขภาพของ
ผู้สมัครใจบริจาค

- สร้างสายใยความรัก
ความเอื้ออาทร ความ
รักใคร่ สมัครสมานกัน
ในชุมชน ส่งผลไปถึง
การช่วยเหลือกันใน
งานต่างๆ เช่น งานบุญ
หรือกิจกรรมต่างๆกัน
ขึ้น

ระบบย่อย

ที่มา

หลักการ/วิธีการทางาน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล

คนที่ได้รับเลือดแล้วติด
เชื้อ HIV
-มีคนในชุมชนบางคนชอบ
บริจาคโลหิตอยู่แล้ว

- เบอร์ศูนย์ข้อมูลธนาคารเลือด
ชุมชนตาบลท่าโสม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ข้อมูล
ธนาคารเลือดชุมชนตาบลท่าโสม
4.หากมีผู้ต้องการเลือดโดยด่วน
เกิดขึ้น สามารถติดต่อได้ทันที
5.เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธนาคารเลือด
ค้นหาจากทะเบียนประวัติรายชื่อ
และติดต่อทันที
6.อบต.ท่าโสม จัดรถกู้ชีพฉุกเฉิน
EMS ช่วยรับ – ส่ง ผู้ที่จะไปบริจาค
เลือดที่โรงพยาบาล
7.ติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพของผู้
บริจาคเลือด โดยคณะกรรมการ
กองทุน

ทรัพยากร
-ใช้รถฉุกเฉินของ อบต.ในการรับ-ส่ง
-ใช้รถของผู้นาในชุมชนในการรับ-ส่ง แล้วใช้เงิน
จากกองทุนสุขภาพตาบล ตอบแทน
ข้อมูล
-ความจาเป็นในการใช้เลือดของชุมชน มาจากการ
พูดคุยกันในชุมชน เห็นถึงความสาคัญของการใช้
เลือด
-การทาให้เห็นความสาคัญของการใช้เลือดคนใน
ชุมชนจากการพูดคุยทั้งเป็นทางการ(ประชาคม)
และการพูดคุยกันในงานบุญต่างๆ
-ส่งเสริมให้คนในชุมชนพูดคุยถึงเรื่องการบริจาค
เลือดกันเองในชุมชนในงานต่างๆ
งาน
-ประชาสัมพันธ์ แจ้งโครงการนี้ให้ประชาชนใน
ชุมชนรับรู้ทั่วกันผ่านทางผู้นา การทาประชาคม
-เมื่อความในชุมชนต้องการเลือดจะแจ้งให้นายก
อบต.ทราบ หรือแจ้งผ่านผู้นาชุมชน
-ผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลจะประสานไปยังผู้ที่รู้ข้อมูล
และประสานงานกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนความประสงค์
บริจาค เพื่อให้ไปบริจาค
-จัดรถรับ-ส่ง ผู้ไปบริจาค
-ให้ค่าตอบแทน สร้างขวัญกาลังใจ
-บันทึกข้อมูลผู้บริจาคไว้
เป็นการจัดการร่วมกันของกลุ่มผู้นาในชุมชนและ
ประชาชนในชุมชน
19

ผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

ระบบย่อย

ที่มา

4.การจัดการขยะ - เป็นความต้องการของ
และสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่อยากจะลด
ในชุมชน
ปริมาณขยะในชุมชน

5.การจัดทา
พยาบาลน้อย

- เกิดจากความต้องการ
ของประชาชนที่อยากจะ
ให้เยาวชนในชุมชนมี
ความรัก ความเอาใจใส่
ดูแลต่อผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการและผู้ป่วยเรื้อรังใน
ตาบลท่าโสม

หลักการ/วิธีการทางาน

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล

กองทุน
-ใช้เงินตอบแทนจากกองทุนสุขภาพตาบล
1.การค้นหาและสารวจความ
คน
ต้องการโดยการจัดทาแผนงานใน
- กลุ่มสัจจะฯของแต่ละหมู่บ้านเป็นแกนในการรับ
รูปแบบกิจกรรมการลดปริมาณขยะ ขยะที่ขายได้
ในชุมชน
ทรัพยากร
2.หาข้อมูลขยะที่ขายได้
- ประสานงานกับกลุ่มรับ – ซื้อขยะมาในวันที่ทา
3.ออกประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านใน สัจจะฯ
ชุมชนนาขยะมาแลกสุขภาพพร้อม - จนท.กองทุนรวบรวมรายชื่อ พร้อมทั้งรายรับที่
ทั้งบอกด้วยว่าขยะประเภทใดขาย
ได้เข้ากองทุนสุขภาพ
ได้ โดย แผ่นปิดประกาศ เสียงตาม ข้อมูล
สาย ที่ประชุมหมู่บ้าน และวันที่มี
- การค้นหาข้อมูลโดยการหาแหล่งขยะที่สามารถ
การทาการรับ-ฝากเงินของกลุ่ม
นากลับมารีไซเคิลที่สามารถนามาขายได้
สัจจะฯ และแจ้งจุดรับซื้อขยะแต่ละ งาน
หมู่บ้าน
- เป็นการทางานร่วมกันระหว่างกองทุนสุขภาพฯ
4.วางแผนจัดการขยะที่รับมา โดย
ร่วมกับกองทุนสัจจะฯ
จัดทาระบบทะเบียนรายชื่อผู้ที่ขาย กองทุน
ขยะ บัญชีการรับเงิน
- จัดสรรงบประมาณให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการ
5.นาเงินเข้ากองทุนสร้างสุขภาพ
ออกไปรับ – ซื้อ ในวันทาสัจจะฯ
- ประชุมเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง คน
เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน
- พระครูวิมลโสมนันท์ เจ้าอาวาสวัดท่าโสมเป็น
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แกนหลักในการจัดตั้งกิจกรรมพยาบาลน้อยนี้
โรงเรียน ทีมโรงพยาบาล
ทรัพยากร
- โรงเรียนคัดเลือกอาสาสมัคร
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประสานงานกับ
พยาบาลน้อยของแต่ละชั้น จัดหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุน
ทีมแพทย์/พยาบาลในการเป็น
งบประมาณ
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- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลท่าโสม
สนับสนุนงบประมาณ
รูปแบบการดาเนินงาน
- กองทุนสัจจะฯ จัดจุด
ซื้อขยะ
- ภาคประชาชน ให้
ความร่วมมือในการนา
ขยะมาขายเพื่อสร้าง
สุขภาพ

- ปริมาณขยะในชุมชน
ลดน้อยลง
- ประชาชนสามารถนา
ขยะมาขายและนาเงิน
เข้ากองทุนได้อีกทาง
หนึ่ง

- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลท่าโสม
สนับสนุนงบประมาณ
รูปแบบการดาเนินงาน
- สถานีอนามัยจัดเก็บ
ข้อมูลในการลงเยี่ยมผู้
พิการในพื้นที่

- พยาบาลน้อยได้รับ
ความรู้ในเรื่องการปฐม
พยาบาล การดูแล
สุขภาพเบื้องต้น
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
-ปลูกจิตสานึกในการ

ระบบย่อย

ที่มา
- สร้างจิตสานึกที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล

หลักการ/วิธีการทางาน
วิทยากรให้ความรู้ วิธีการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น /การวัดความดัน/
วัดไข้/การทากายภาพบาบัด(ออก
กาลังกาย)
-นาพยาบาลน้อยที่ผ่านการฝึกอบรม
ลงพื้นที่ในชุมชนในการออกเยี่ยมผู้
พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในตาบลท่า
โสม
-บูรณาการกิจกรรมร่วมกับกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ป่วย
เรื้อรัง ในการออกเยี่ยมโดยมีการนา
ทีมพยาบาลน้อยลงพื้นที่ด้วย
(ทีมพยาบาลน้อยมีเสื้อสีฟ้าในการ
แสดงตนว่าเป็นพยาบาลน้อยตาบล
ท่าโสม)

การจัดการคน/งาน/ทรัพยากร/ข้อมูล

ผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูล
- ทีมโรงพยาบาลให้
- สารวจข้อมูลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในแต่ละ
ความร่วมมือในกิจกรรม
หมู่บ้านเพื่อจะนาทีมพยาบาลน้อยตาบลท่าโสมลง พยาบาลน้อย
เยี่ยม ทุนเดิมนั่นก็คือ พยาบาลน้อยเหล่านั้นเป็น
ลูกหลานของคนในตาบลนั่นเอง
งาน
- การทางานร่วมกันระหว่าง โรงเรียน วัด สถานี
อนามัย กองทุนฯ และอบต.
- โรงเรียนมีทีมพยาบาลน้อยเป็นการปลูกฝังด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้แผ่ขยายกันเกิดขึ้นใน
โรงเรียน
-ชุมชนมีความรักต่อกัน ระหว่างบุคคลสองวัย
กองทุน
- ประสานงานทีมพยาบาลน้อยในการออกเยี่ยมผู้
พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
- กองทุนฯสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม

21

ผลลัพธ์
บริการด้านสุขภาพใน
วิชาชีพพยาบาลอย่าง
แท้จริง
-ผู้พิการและผู้ป่วย
เรื้อรังมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ มีกาลังใจมากขึ้น

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพตาบล
หลักการ
ข้อมูลศักยภาพตาบล เป็นการแจกแจงให้เห็นการดาเนินงานของตาบลให้เห็นในภาพรวมว่าแต่ละตาบล
มีการจัดการระบบย่อยต่างๆ และงานเด่นที่ได้รับรางวัลหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือมีการดาเนินงานมา
อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อแจกแจงข้อมูลศักยภาพตาบลโดยการเทียบเคียงข้อมูลจากการจัดทากรณีศึกษาของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของตาบลท่าโสม จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่ามีศักยภาพในระบบย่อย ดังนี้
ระบบย่อย
1. ระบบข้อมูล
2. ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
3. ระบบการการดูแลแม่และเด็ก
4. ระบบการจัดการโรคเรื้อรัง
5. ระบบการดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือ
6. ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
7. ระบบอาสาพัฒนา
9. ระบบสวัสดิการ
10. ระบบการส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจชุมชน
11. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
12. ระบบการบูรณาการภูมิปัญญา
13. ระบบการบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
14. ระบบการสื่อสาร
15. ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน
16. ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
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การวิเคราะห์งานเด่นของตาบล
งานเด่นของตาบลท่าโสม จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่ามีงานเด่น ดังนี้
1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. การดูแลช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
3.การจัดทาคลังเลือดของชุมชนโดยเก็บไว้ในสมาชิกของชุมชน
4. การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่ในกลุ่มเด็กจนถึงกลุ่มผู้ป่วยและ
ประชาชนในชุมชน
5. การอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
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