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ปฏิบัติการท่ี 1 
กําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนาในปที่ 2 ของตําบลหลัก 

 
หลักการ 

 ผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในแตละพื้นที่ สะทอนใหเห็นถึง
สถานการณของการพัฒนากลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆ  ตลอดจนรูปธรรมของการ
จัดการในพื้นที่ ทั้งในดานลักษณะกิจกรรมและการทํางานรวมกัน(งานเดี่ยว งานรวม และงานเชื่อม) 
บุคคลสําคัญหรือองคกรภาคีที่เกี่ยวของและบทบาทหนาที่  และสถานะของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐหรือหนวยงานสวนกลาง จากองคกรชุมชน และจากการทํางานรวมกัน
ขององคกรรัฐ องคกรชุมชน และแหลงปฏิบัติการ) ดังนั้นเพื่อเปนการกําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนา
ในแตละพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการทบทวนและสอบทานขอมูลจากการถอดบทเรียน และสรุปประเด็นสําคัญ
ที่ชี้ชัดถึงกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆ ที่ตองการพัฒนาตอยอดและยกระดับ 
  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสอบทานสถานการณกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆของตําบล  
เกี่ยวกับประเด็นสําคัญ ไดแก กิจกรรมหลัก ลักษณะการทํางานรวมกันขององคกรภาคีที่เกี่ยวของ และ
สถานะของการพัฒนา 

2. เพื่อกําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งกําหนดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่
สอดคลองกับการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวเปนรายตําบลของแตละสถาบัน 

3. เพื่อพิจารณาเลือกพื้นที่พัฒนาตําบลขยายของแตละสถาบัน 
 
วิธีการ 

1. ศึกษาทบทวนเอกสาร และรวมกันสอบทานขอมูลจากเอกสารการสังเคราะหระบบ
สุขภาพชุมชนที่ไดรับ ไดแก 1) ชุดความรูการพัฒนากลไกและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
เพื่อชุมชน  2) ปฏิบัติการระบบยอยในระบบสุขภาพชุมชน และ 3) ระบบสุขภาพชุมชนกระบวนการ
ทํางานรวมกันของ 3 ระบบใหญในชุมชน และขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนของแตละตําบล
ในแตละสถาบัน เพื่อชี้ใหเห็นถึง กิจกรรมหลัก ลักษณะการทํางานรวมกันขององคกรภาคีที่เกี่ยวของ และ
สถานะของการพัฒนา 

2. กําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนา โดยการเลือกกลุม/แหลงปฏิบัติการที่มีควรไดรับ
การพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

2.1  แจกแจงกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในระบบยอยตางๆของตําบล (รายละเอียดในใบงาน
ที่ 1.1) 

2.2  เลือกกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในระบบยอยตางๆของตําบลที่ตองการดําเนินการวิจัย
และพัฒนา โดยพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการทบทวนและสอบทานเอกสารและสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของพื้นที่ ตลอดจนพิจารณาความสนใจและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
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ตามเกณฑที่กําหนดให พรอมทั้งใหคะแนนกลุม /แหลงปฏิบัติการที่ตองการพัฒนาตอยอด 
(รายละเอียดในใบงานที่ 1.2) 

3. กําหนดรายละเอียดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ตองการดําเนินการ (รายละเอียดในใบ
งานที่ 1.3) 
 
ผลลัพธ 

1. แผนที่(Mapping) ของกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆของพื้นที่ตําบล 
2. รายชื่อกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆของพื้นที่ตําบลที่ตองการพัฒนา

ตอยอด 
3. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว  
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ใบงานที่ 1.1 
สถานการณกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในระบบยอยตางๆ ของพื้นที่ตําบล 

 
พื้นที่ตําบล…ทาโสม…………………….…. สถาบันการศึกษาที่รับผดิชอบ.....วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี...........................................………. 
 

ระบบยอย กลุม/แหลงปฏิบัติการ กิจกรรมหลกั 

ลักษณะกิจกรรมและ 
การทํางานรวมกัน 

สถานะของการพัฒนา 

งาน
เดี่ยว 

งานรวม 
งาน
เชื่อม 

นโยบาย
รัฐ 
(น.) 

 

องคกร
ชุมชน/
แหลง

ปฏิบัติการ 
(อ.) 

รัฐ องคกร
ชุมชน/
แหลง

ปฏิบัติการ
รวม (ร.) 

 1.ระบบการดูแลผูพิการ
และผูสูงอายุ 

แกนนําดูแลผูสงูอายุ/ผู

พิการ 

คนหา/รับสมัครแกนนําผูดูแล

ผูสูงอายุ  คนพกิาร จากสมาชิก

ในชุมชน และเยาวชน 

                

  เสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพ  

จิตอาสา  การเกื้อกูลกันในชุมชน 

                  

  ดําเนินงานและติดตามการ

ปฏิบัติงานของแกนนํา 

                    

  สนับสนุนการเขียนแผนงาน

โครงการเพื่อขอสนับสนุน

งบประมาณจาก อปท. 
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ระบบยอย กลุม/แหลงปฏิบัติการ กิจกรรมหลกั 

ลักษณะกิจกรรมและ 
การทํางานรวมกัน 

สถานะของการพัฒนา 

งาน
เดี่ยว 

งานรวม 
งาน
เชื่อม 

นโยบาย
รัฐ 
(น.) 

 

องคกร
ชุมชน/
แหลง

ปฏิบัติการ 
(อ.) 

รัฐ องคกร
ชุมชน/
แหลง

ปฏิบัติการ
รวม (ร.) 

2.ระบบการชวยเหลือ

ฉุกเฉิน ( EMS ) 
อบต/อปพร. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน

ของอาสาสมัครเพื่อใหคนในสังคม 

                

ธนาคารเลือดชุมชน คนหาอาสาสมัคร                 
 พัฒนาศักยภาพ                   
 ติดตามผลการดําเนินงาน              
 เผยแพรผลการดําเนินงานให

รับทราบทั้งภายในและภายนอก 

                

3.ระบบการสงเสริมการ

เรียนรูเพื่อเดก็และ

เยาวชน  

วัดทาโสม สรางการมีสวนรวมกับชุมชนใน

เรื่องการสงเสรมิการเรียนรูเพือ่

เด็กและเยาวชน 

        

  แสวงหาเครือขายเพื่อรวมพัฒนา         

  ดําเนินการพัฒนา         

  ติดตามผลการดําเนินงาน         

  เผยแพรผลการดําเนินงานให

รับทราบทั้งภายในและภายนอก 
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ระบบยอย กลุม/แหลงปฏิบัติการ กิจกรรมหลกั 

ลักษณะกิจกรรมและ 
การทํางานรวมกัน 

สถานะของการพัฒนา 

งาน
เดี่ยว 

งานรวม 
งาน
เชื่อม 

นโยบาย
รัฐ 
(น.) 

 

องคกร
ชุมชน/
แหลง

ปฏิบัติการ 
(อ.) 

รัฐ องคกร
ชุมชน/
แหลง

ปฏิบัติการ
รวม (ร.) 

  สงเสริมจริยธรรมและประเพณี

วัฒนธรรมในตาํบลและวัฒนธรรม

ไทย ใหกับเยาวชน 

       

      

    

 กลุม อย นอย 
(โรงเรียนวัดทาโสม 

โรงเรียนบานอางกระปอง 

โรงเรียนวัดสลัก โรงเรียน

บานคลองศอก) 

- สราง อย.นอย และสงเสริม

บทบาทโดยการใหมีสวนรวมใน

การตรวจรานคาในชุมชน 
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ใบงานที่ 1.2 

การกําหนดระดับความสาํคัญของกลุม/แหลงปฏิบตัิการในการพัฒนาตอยอด 
 

ระบบยอย กลุม/แหลงปฏิบัติการ 

ระดับความสําคัญของการพัฒนา 

รวมคะแนน 
(เต็ม 9 คะแนน) 

ลําดับที่ 

ความสอดคลองกับ
ปญหาและความ
ตองการของพื้นที่ 

(3 คะแนน) 
(ประเมินโดยพื้นที่) 

ความสนใจของ 
ภาคประชาชนและ 
องคกรชุมชนในพื้นที่  

(3 คะแนน) 
(ประเมินโดยพื้นที่) 

ความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ 
(3 คะแนน) 
(ประเมินโดย

สถาบันการศึกษา) 

ระบบการดูแลผูพิการและ
ผูสูงอาย ุ

แกนนําดูแลผูสงูอายุ/ผูพิการ 
2 2 2 6 2 

ระบบการชวยเหลือฉุกเฉนิ อบต.ทาโสม/อปพร. 2 2 1 5 3 
ระบบการเรียนรูเพื่อเดก็และ
เยาวชน 

วัดทาโสม 2 3 3 8 1 

 
 
 
 
 
 
 



 5

 
เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
 

ความสอดคลองกับปญหา 
และความตองการของพื้นที่ 

(ใชขอมูลสนับสนุนหรือไดรับการประเมินจาก   
ภาคประชาชน องคกรทองถิ่น และองคกรภาคีที่เกี่ยวของ) 

ความสนใจของภาคประชาชน 
และ องคกรชุมชน ในพื้นที่ 

(ใชขอมูลสนับสนุน หรือไดรับการประเมินจาก 
ภาคประชาชน องคกรทองถิ่น และองคกรภาคีที่เกี่ยวของ) 

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
(ใชขอมูลสนับสนุนหรือไดรับการประเมินจาก

สถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่) 

1 คะแนน = เปนปญหาหรือความตองการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ แตมีความจําเปนในการแกไข
ปญหามีนอยเมื่อเทียบกับปญหาอื่นๆ และถาหาก
ไมไดรับการแกไขจะสงผลกระทบนอย 

1 คะแนน = ประชาชนและองคกรชุมชนสวนนอย
(นอยกวารอยละ 30) มีความตองการในการจัดการ
กับปญหาและความตองการดังกลาวนอย และเห็น
วาอาจจะเลื่อนระยะเวลาในการจัดการออกไปได  

1 คะแนน = องคกรชุมชนและภาคีที่เกีย่วของ
สามารถดําเนินการไดยาก มีประสบการณนอยใน
การจัดการ และมีขอจํากัดในดานกําลังคน วิธีการ 
เครื่องมือ ขอมูล และงบประมาณ  

2 คะแนน = เปนปญหาหรือความตองการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ แตมีความจําเปนในการแกไข
ปญหามากพอควรเมื่อเทียบกับปญหาอื่นๆ และถา
หากไมไดรับการแกไขอาจจะสงผลกระทบไดบาง 
แตไมรุนแรงมาก 

2 คะแนน = ประชาชนและองคกรชุมชนบางสวน
(รอยละ 30-70) มีความตองการในการจัดการกับ
ปญหาและความตองการดังกลาวพอสมควร แต
อาจจะไมจําเปนตองจัดการในทันทีหรือใน
ระยะเวลาอันสั้น  

2 คะแนน = องคกรชุมชนและภาคีที่เกีย่วของมี
ศักยภาพและความพรอมในบางดาน สามารถ
ดําเนินการไดเฉพาะบางกิจกรรม และตองอาศัย
การประสานความรวมมือจากหนวยงานหรือ
องคกรภายนอกพื้นที ่ 

3 คะแนน = เปนปญหาหรือความตองการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ และมีความจําเปนในการแกไข
ปญหามาก และถาหากไมไดรับการแกไขอาจจะ
สงผลกระทบที่รุนแรง 

3 คะแนน = ประชาชนและองคกรชุมชนใหความ
สนใจมาก (มากกวารอยละ 70) มีความตองการใน
การจัดการกับปญหาและความตองการดังกลาว
โดยเร็ว ซึ่งอาจจะตองจัดการในทันทีหรือใน
ระยะเวลาอันสั้น 

3 คะแนน = องคกรชุมชนและภาคีที่เกีย่วของมี
ศักยภาพและความพรอมในหลายดาน เคยมี
ประสบการณในการจัดการงานในลักษณะที่
คลายคลึงกัน มีหนวยงานหรือองคกรทั้งในและ
นอกพื้นที่ซึ่งพรอมใหการชวยเหลือและสามารถ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด  
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ใบงานที่ 1.3 
รูปธรรมการจัดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ 

 

กลุม/แหลงปฏิบัติการ
ที่ตองการพัฒนา 

เปาหมาย/ผลลัพธที่
ตองการ 

กิจกรรมหลัก ผูเกี่ยวของ 
ชวงระยะเวลา
ดําเนินการ 

ระบบการดูแลผูพิการ
และผูสูงอายุ 
   - แกนนําดูแล

ผูสูงอายุ/ผูพิการ 

- มีแกนนําดูแลผูสูงอายุ ผู
พิการ โดยเฉพาะคนรุน
หลังๆ ( พยาบาลนอย ) 
- ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการ
ดูแลจากคนในชุมชน 
- มีความเอื้ออาทร ดูแลกัน
ของคนวัยตางๆ 
- มีจิตสํานึกการดูแลกันใน
ชุมชน 

- คนหา/รับสมคัรแกนนําผูดูแลผูสูงอายุ  คนพิการ จาก

สมาชิกในชุมชน และเยาวชน 
- เสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพ  จิตอาสา  การเกื้อกูล

กันในชุมชน 
- ดําเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของแกนนํา 
- สนับสนุนการเขียนแผนงานโครงการเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณจาก อปท. กองทุนหลักประกันฯ 
- ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร
เพื่อใหคนในสงัคมไดรับทราบ โดยจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ โดยผานทางชองทางกลุมสัจจะ ออม
ทรัพย 

- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 
จันทบุร ี
- อบต.ทาโสม 
- แกนนํา/ประชาชน 
- ผูนําชุมชน 
- เจาหนาที่สาธารณสุข สอ.ทาโสม 
- โรงเรียนทาโสม / วัดทาโสม 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

สค.53- สค 54 
ทําตอเนื่องทุก

เดือนและจัดอบรม
พยาบาลนอย 
เดือน มิถนุายน 

54  

ระบบการชวยเหลือ
ฉุกเฉิน 

    - อบต.ทาโสม/อปพร. 

- มีระบบการการชวยเหลือ
ฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการพัฒนาคนที่มีจิตอาสา 
 
 

- คนหาอาสาสมัคร 
- พัฒนาศักยภาพ 
- ติดตามผลการดําเนินงาน 
- เผยแพรผลการดําเนินงานใหรับทราบทั้งภายในและ

ภายนอก 
- ธนาคารเลือดในคนในตําบล 

- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 
จันทบุร ี
- อบต.ทาโสม 
- แกนนํา/ประชาชน 
- ผูนําชุมชน 
- เจาหนาที่สาธารณสุข สอ.ทาโสม 

สค.53- สค 54 
อบรมเสริม
ศักยภาพ 4-6 สค 
53 
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กลุม/แหลงปฏิบัติการ
ที่ตองการพัฒนา 

เปาหมาย/ผลลัพธที่
ตองการ 

กิจกรรมหลัก ผูเกี่ยวของ 
ชวงระยะเวลา
ดําเนินการ 

ระบบการเรียนรูเพื่อ
เด็กและเยาวชน 
     - วัดทาโสม 
     - โรงเรียนในตําบล 
ทาโสม  4 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

- เยาวชนไดรับการสงเสริม
พัฒนาจากการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน 
- เยาวชนมีจิตสํานึกรัก
ทองถิ่น 
- เยาวชนมี ความรู 
ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย (อย.นอย) 

- สรางการมีสวนรวมกับชุมชนในเรื่องการสงเสริมการ

เรียนรูเพือ่เด็กและเยาวชน 
- แสวงหาเครือขายเพื่อรวมพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนา 
- ติดตามผลการดําเนินงาน 
- เผยแพรผลการดําเนินงานใหรับทราบทั้งภายในและ

ภายนอก 
 
 
 
 
 

- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 
จันทบุร ี
- อบต.ทาโสม 
- แกนนํา/ประชาชน 
- ผูนําชุมชน 
- เจาหนาที่สาธารณสุข สอ.ทาโสม 

สค.53- สค 54 

 


