
            
กำหนดการประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ COVID-19 แบบบูรณาการในระดับตำบล 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.30 น. 

--------------------------- 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในโปรแกรม ZOOM 

เวลา 09.00 – 09.15 น. นายกสมาคมหมออนามัย นายมงคล  เงินแจ้ง กล่าวต้อนรับและเปิดการ

ประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย ประจำปี พ.ศ.2564 

เวลา 09.10 – 09.30 น. เลขานุสมาคมหมออนามัย ดร.ชัยณรงค์  สังข์จ่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์

โครงการฯ 

เวลา 09.30 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษ “รวมพลังชุมชนตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19”  

โดย นพ.ปรีดา  แต้อารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

เวลา 10.00 – 10.10 น.  แนะนำวิทยากรวิพากษแ์ละการนำเสนอนำเสนอผลงานวิชาการ 

“ธรรมนูญชุมชนและมาตรการสังคม ต้านภัยโควิด-19” (รวม 13 บทความ) 

ผอ.สมเกียรติ  พิทักษ์กมลพร   สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

นายพนมศักดิ์  เอมอยู่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ 

    ดร.ชัยณรงค์  สังข์จ่าง  สมาคมหมออนามัย 

เวลา 10.10 – 10.20 น.  บทความวิชาการเรื่องที่ 1 บทความวิชาการเรื่องที่ 9 “ตำบลวิถีใหม่  

ปลอดภัยจากวิด19 : ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขสามัคคี”  

    โดย นางอัมรา  ดีแท้ รพ.สต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

เวลา 10.20 – 10.30 น.  บทความวชิาการเรื่องที่ 2 “การเสริมพลังอำนาจในการขับเคลื่อนธรรมนูญ 

สุขภาพตำบลแบบมีสว่นร่วมในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพนิ จังหวัดสุรษฎร์ธานี” 

    โดย นางสาวไปรมา  กลิ่นนิรัญ รพ.สต.บ้านห้วยกรวด อ.พุนพิน  

จ.สุราษฎร์ธาน ี

เวลา 10.30 – 10.40 น.  กรรมการผู้วิพากษ์ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 



เวลา 10.40 – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 11.00 – 11.10 น.  บทความวิชาการเรื่องที่ 3 “ชุมชนตำบลนางลือร่วมใจ  ต้านภัยโควิด-19” 

    โดย นายระลึก  หลายหรอย รพ.สต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

เวลา 11.10 – 11.20 น.  บทความวิชาการเรื่องที่ 4 “การดำเนินงานการป้องกันและควบคุม 

โรคติดต่อ COVID-19 แบบบูรณาการในระดับตำบล (พื้นที่ต้นแบบ 

กลุ่มแรงงานต่างด้าว)” 

โดย นายอธิวัตร์  ป้อมพิมพ์ รพ.สต.บ้านหัววัง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 

เวลา 11.30 – 11.40 น. บทความวิชาการเรื่องที่ 5 “การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ตำบลหนองอ้อ” 

 โดย สิบเอกวสันต์  เขียวสอาด รพ.สต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

เวลา 11.40 – 11.50 น.  กรรมการผู้วิพากษ์ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 

เวลา 11.50 – 12.50 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 13.10 น.  บทความวิชาการเรื่องที่ 6 “ธรรมนูญการจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพ  

ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”  

โดย ดร.ปภาชุดา  อึ้งภากรณ์ และนางสาววันวิสาข์  สนใจ รพ.สต.บางไผ่ 

เวลา 13.20 – 13.30 น. บทความวิชาการเรื่องที่ 7 “ธรรมนูญสุขภาพตำบล เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวัง            

โรควิด 19 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

โดย นายเศรษฐพร  รามรงค์ รพ.สต.บ้านยางอุง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎรธ์าน ี

เวลา 13.30 – 13.40 น.  บทความวิชาการเรื่องที่ 8 “การดำเนินงานของบ้านละหาน ต.ละหาน  

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” 

    โดย นางปริยกร  ชาลีพรม รพ.สต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภมูิ 

เวลา 13.40 – 13.50 น.  กรรมการผู้วิพากษ์ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 

เวลา 13.50 – 14.20 น.  สรุปการประชุม และอภิปรายทั่วไป 

 

***กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***  

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ COVID-19  

แบบบูรณาการในระดับต าบล ( พื้นท่ีต้นแบบกลุ่มแรงงานต่างด้าว ) 

 

นายอธิวัตร์ ป้อมพิมพ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบรุี 72190  

 

บทนำ 

“ธรรมนูญสุขภาพตำบล” เป็นผลพวงของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งาติ พ.ศ.2552 ที่เกิดจาก

พระราชบัญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 25 ซึ่งเป็นเสมีอนเครื่องมือ ที่จะช่วยเพ่ืมทางเลือกให้กับการ

พัฒนาระบบสุขภาพประชาชน และช่วยนำทางให้เกิดการจัดแผนสุขภาพชุมชนที่สามารถปฎิบัติได้จริง                    

โดยการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายในตำบล มาร่วมกันคิด กำหนด ทำ และรับประโยขน์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะ

ที่ดี ทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช .) ได้ประสานงานกับ           

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพให้แก่

พ้ื น ที่ ต่ า งๆ  ใน ก าร พั ฒ น าระบ บ สุ ขภ าพ ชุ ม ชน ให้ กั บ อ งค์ ก ารป กค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  (อป ท .)                          

กว่า 8,000  แห่ง ทั่วประเทศ และประสานงานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการ

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้แก่แกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน ( อสม.) 5,000 แห่ง รวมทั้ง

ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  ให้แก่ชุมชน

พ้ืนที่ปฏิบัติการทำแผนชุมชน 152 ตำบล 1,600 หมู่บ้าน     

ในขณะที่สภาพทั่วไปของพ้ืนที่  หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสุพรรณ  อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี                  

มีประชากรทั้งสิ้น 1,777 คน แบ่งเป็นเพศชาย 853 คน และเป็นเพศหญิง 944 คน และเมื่อศึกษาข้อมูล             

ด้านอาชีพของประชากร พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่อ้อย  และรับจ้างโรงงาน                    

เอฟ & เอฟ ฟู๊ด จำกัด ( โรงงานแปรรูปไก่ ) และ จากการสำรวจแรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง              

ตามกฎหมาย จำนวน 1,878 คน แต่ที่ไม่ได้ทะเบียน และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียงมากกว่า  

2,000  คน  ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักแรงงานต่างด้าว และละแวกบ้านพักใกล้เคียงส่วนใหญ่               

มีลักษณะสภาพห้องเช่าปูนชั้นเดียว ทึบแสงมีการระบายอากาศภายได้ไม่ดี  มีห้องน้ำในบ้าน  สภาพรอบบ้าน

ไม่โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทไม่ได้ดี  สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดโรค  

และแหล่งกระจายเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี 

 

 

 



กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนรับมือกับโควิด-19 ในระดับพื้นที่ 

 ตำบลบ่อสุพรรณ ภายใต้แกนนำโดย นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ  นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ่อสุพรรณ  นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ  นายศักดิ์ชาย บุญมาก ผู้อำนวยการ

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบ่อสุพรรณ นายอธิวัตร์ ป้อมพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลบ้านหัววัง นายธีรโชติ รุ่งรัตนเสรี ผู้ใหญบ้าน หมู่ 13  นายสามารถ รอดเพ็ชร ปราะธานอสม.

อำเภอสองพ่ีอง และนายภีมพัฒน์ คำใหญ่ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อสุพรรณ  ได้ระดมความคิดอย่างมี

ส่วนร่วมในเวทีประชาคมของทุกหมู่บ้าน  เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรการทางสังคมในรูปแบบ

ธรรมนูญสุขภาพในระดับตำบล ให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา  2019 

(Covid 19) และการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ผ่อนคลายของโรคดังกล่าว  ทันต่ อสถานการณ์ 

เหมาะสม ทุกคนที่เกี่ยวข้องยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพป้องกันควบคุมและ

แก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ตำบลบ่อสุพรรณ จะเป็นเครื่องมือในการช่วยการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดการระบาดในพ้ืนที่  รวมทั้งเป็นแนวทางในการเตรียมการ

ฟ้ืนฟูสุขภาวะของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid 19) ให้สามารถกลับมามีร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป การระดมสมอง ภาคีเครือข่าย 

ประชาคม และประชุมจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลบ่อสุพรรณ ซึ่งมีข้ึนตอน ดังนี้ 

1.ค้นหาจิตอาสาในพื้นที่ และมีเวทีพูดคุย แบบเปิดกว้างในชุมชน เพ่ือทำความเข้าใจตรงกัน 

2.กำหนด บทบาท แบ่งหน้าที่ร่วมกัน เพ่ือลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน วิถิชิวิตวัฒนธรรมชุมชน 

ทรัพยากร สังคม และปัญหาอ่ืนๆๆ ในชุมชน 

3.จัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือทำการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดลำดับปัญหา ประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจน 

4.ประสาน ความร่วมมือ กับผู้นำท้องถิ่น องค์การภาคี เครือข่ายทุกภาคึส่วน ที่เห็นความสำคัญเข้า

ร่วมจัดทำธรรมนูญตำบล 

5.จัดเวทีกลางเปิดพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

และภัยคุกคามของตำบล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาตำบล 

6.นำผลการเปิดเวทีกลางมายกร่างจัดทำเป็นธรรมนูญ หรือข้อตกลง กติการ่วมกันโดยจัดให้เป็น

หมวดหมู่ตามความต้องการของชุมชน 

7.นำร่าง “ ธรรมนูญสุขภาพตำบล” มาเปิดเวทีกลาง เพ่ือนำเสนอต่อเวทีประฃาคม เพ่ือปรับปรุง 

แก้ไข และขอฉันทมต ิ

8.จัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลฉบับสมบูรณ์ ” เผยแพร่และสื่อสารให้คนในตำบล ผู้เกี่ยวข้อง ท้องที่ 

ท้องถิ่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 



ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล 

  

          



    
 

สถานการณ์และสภาพปัญหาการดำเนินงานรับมือกับโรคโควิด-19 

จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่เพจเฟชบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร 

รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร     พร้อมนายสุรศักดิ์ 

ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ตำบล

มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือติดตามสถานการณ์โควิด-19  มีทั้งการใช้รั้วลวดหนามกั้นเป็นแนว

ยาว และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทหารค่ายกำแพงเพชรอัคร

โยธิน มาคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สถานการณ์ขณะนั้น พบว่า มีแรงงานที่เป็นไข้ และส่งตัวไปรักษาตาม

หลักการของสาธารณสุข มีผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในโรงพยาบาล และรถโมบายรวมทั้งสิ้น 821 คน โดยตรวจ

ทั้งหมดจาก 2,000 คน และในตัวเลขติดเชื้อเป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ 90 % 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว นี้ นายณัฐภัทร สุวรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีคำสั่งจังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ 10108/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2563 เรื่อง ข้อกำหนดมาตรการเพ่ือควบคุมการแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19 ) โดยเน้นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพ้ืนที่จังหวัด

สุพรรณบุรี กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ ต้องแจ้งการเดินทางเข้า – ออก ต่อนายอำเภอ หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งท้องที่  และพ้ืนที่ หมู่ 3 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีโร

งานแปรรูปไก่  ( F & F Food จำกัด  ) จากการสำรวจแรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 



จำนวน 1,878 คน แต่ที่ไม่ได้ทะเบียน และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียงมากกว่า 2,000  คน และช่วง

ที่เกิดการระบาดของโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าวก็มีการเคลื่อนย้าย และหลบหนี             เข้ามาทาง

ช่องทางธรรมชาติ 

 

เป้าประสงค์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรควิด 19 

1.เพ่ือควบคุมและป้องกันการเกิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 ในพ้ืนที่ปกติ และพ้ืนที่เสี่ยง

ในกลุ่มแรงงงานต่างด้าว 

2.เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มแรงงานต่างด้าวดำเนินกิจกรรมแบบพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 

3.เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมช่วยมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

 

ลำดับ 

 

รายการ/กิจกรรม 

ใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล 

(แบบบูรณการ) 

 

หมายเหตุ 

ก่อนประกาศ หลังประกาศ 

1. กลุ่ม อสต.ติดต่อประสานงาน และการสื่อสาร ไมมี มี 5 คน  

2. กลุ่มแรงงานต่างด้าว มีพฤติกรรมใส่แมส ในที่สาธารณะ 

(สุ่ม จำนวน 100) 

71 % 100 %  

3. มีการวัดอุณหภูมิ ของพนักงานเข้าออก ไม่ทุกวัน ทุกวัน  

4. ตลาดนัด หน้าโรงงาน มีการเฝ้าระวัง ตามมาตรการ   

D M H T T ( 52 ร้าน) 

43 ร้าน 

/82.69 % 

52 ร้าน 

/100 % 

 

5. มีการใช้นวตกรรม ‘สติ๊กเกอร์ติดเล่ม ป้องกันการติดโรค ” 0 คน 1,878 คน  

6. แจกเอกสารความรู้และการปฏิบัติตัวการเฝ้าระวังป้องกัน 

และควบคุมโรคโควิด -19 เป็นภาษาเมียนมา ในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว 

ไม่มีเอกสาร

แจก 

มีเอกสาร

แจก 

ทุกฝ่าย 

 

 

 

 

 



ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ COVID-19  แบบบูรณาการใน 

ระดับตำบล( พื้นที่ต้นแบบกลุ่มแรงงานต่างด้าว ) โบใช้ธรรมนูญด้านสุขภาพตำบลบ่อสุพรรณ 

 จากความคิดเห็นทั้งคณะกรรมการ และประชาชน พบว่า 

 ปัจจัยความสำเร็จ เรียงตามความสำคัญดังนี้ 

 1.การสร้างข้อตกลงร่วมมือกับกลุ่มแรงงงานต่างด้าว และภาคีเคือข่าย เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือเป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน  

 2.การระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆๆ อย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานและการกำหนดบทบาทอย่างชัดเจน 

 3.การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น อย่างเพียงพอ 

4.ผู้นำชุมชน  ตัวแทนบริบัท กลุ่มแรงงานต่างด้าวทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนธรามนูญ

สุขภาพตำบล    

  5.บูรณาการกับโครงการ/นโยบายของผู้ว่าราชการตังหวัดสุพรรณบุรี 

  6.คณะกรรมการ มีการติดตามการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพราะในดำเนินงาน หากขาดการ

กระบวนการติดตาม จะทำให้โครงการต่างๆ / แผนงานต่างๆ ค่อยๆ หายไป 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

            เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มแรงงงานต่างด้าว จึงทำให้ การติดต่อสื่อสารให้กลุ่มแรงงาน

ต่างด้าว รับรู้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  Covid-19 แบบบูรณาการ 

โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล ค่อยข้างยาก  ดังนันจึงมีการคัดเลือก และแต่งตั้งกลุ่ม  อสต .เพ่ือติดต่อ

ประสานงาน  สื่อสาร   

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ตำบลบ่อสุพรรณ            

ทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล ในการดำเนิงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (Covid-19) 

แบบบูรณาการในระดับตำบล (พ้ืนที่ต้นแบบกลุ่มแรงงานต่างด้าว ) ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 2.นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

 3.นายไพฑูรย์ วงษ์วีรกุล  นายอำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 



 4.นายประพันธ์ ใยบุญมี   สาธารณสุขอำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 5.นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำภอสองพ่ีน้อง 

 6.นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ 

 7.นายศักดิ์ชาย บุญมาก   ผู้อำนายการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตำบลบ่อสุพรรณ 

 8.นายสามารถ รอดเพ็ชร  ประธาน อสม.อำเภอสองพ่ีน้อง 

 9.นายภีมพัฒน์ คำใหญ่  ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ่อสุพรรณ 

 10.เจ้าหน้าที่  และ อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ  : https://www.nationalhealth.or.th/node/2127 
2. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  : ธรรมนุญสุขภาพพ้ืนที่ บทเรียนการจัดทำและขับเคลื่อน  พิมพ์ครั้งที่ 1 

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 
3. ทนงศักดิ์ พลอาษา ; ประเสริฐ ประสมรักษ์ : ผลการประเมินความเข้มแข็งของการสร้างและใช้

ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ในมุมมองของประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อำนาจเจริญ มหมาวิทยาลัมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 

4. เพจเฟชบุ๊ค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร : สถานการณ์โรคโควิด-19 ตลาดกลางกุ้ง
สมุทรสาคร  ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว  เมื่อวัยที่ 21 ธันาคม  2563 

5.  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 10108/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่องข้อกำหนดการเพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) โดยเน้นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว-ออก พ้ืน
ที่จัหงวดัดสุพรรรณบุรี กำหนดให้นายจ้าง มีหน้าที่ ต้องแจ้งการเข้า -ออก ต่อนายอำเภอ หรือกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationalhealth.or.th/node/2127


ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ไปรมา กลิ่นนิรัญ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
บทคัดย่อ 

หลักการและวัตถุประสงค์ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดทำธรรมนูญ
สุขภาพ โดยนำเอากระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจมาเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือ ความเท่าเทียม ความมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน จากความร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคตำบลมะลวน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลมะลวน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน จัดทำและประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

วิธีการศึกษา การศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 35 คน ชนิดหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Groups 
Pre test - Post test Design) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการสร้างเสริมพลังอำนาจและ
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงวิเคราะห์ด้วย t - test     

ผลการศึกษา จากการใช้แผนการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองและชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.3 และเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 25.7 มีอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ อายุ 50 - 59 ปี ร้อยละ 42.9 และอายุ 
60 - 69 ปี ร้อยละ 8.6 พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในการดูแลตนเองและชุมชน หลังการ
ปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพในด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมโภชนาการ และด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
น้อยที่สุด ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพก่อนและหลังทดลอง พบว่า พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของประชาชนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สรุป แผนการเสริมสร้างพลังอำนาจเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างให้บุคคลและชุมชนมีพลังอำนาจใน
การควบคุมชีวิตของตน มีการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพของชุมชน และควบคุม
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกระบวนการทางสังคมที่แสดงถึงการยอมรับ การส่งเสริม และการ
ช่วยเหลือให้บุคคลและชุมชนเกิดความสามารถท่ีแสดงถึงศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) 

 
 
 
 



บทนำ 
 

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างได้รับผลกระทบ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
เพ่ือป้องกันโรค ติดตามข่าวสารเพ่ืออัพเดทสถานการณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนั้นก็มีทั้งจริงและปลอมปะปนกัน หรือ
บางข้อมูลที่เราเคยยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันโรคก็อาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ และกลไก เพ่ือให้
เข้ากับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากการสัมผัสช้อนร่วมกัน
ได้ ต้องเปลี่ยนมากินร้อน ช้อนใครช้อนมัน และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลตนเองและชุมชน ให้ห่างไกลจาก
โรคภัยต่างๆ มากขึ้น รวมถึงความตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุก 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน 

       สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบจำนวนผู้  
ติดเชื้อยืนยันสะสม 6,267 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,521 ราย รักษาหายกลับบ้าน 4,708 ราย เสียชีวิต 
38 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 122 ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน กลุ่มภารกิจ
สื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบจำนวน             
ผู้ติดเชื้อยีนยันสะสม 858 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 195 ราย รักษาหายกลับบ้าน 660 ราย เสียชีวิต           
3 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน กลุ่มภารกิจสื่อสาร
ความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน) ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบจำนวนผู้
ติดเชื้อยีนยันสะสม 32 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1 ราย รักษาหายกลับบ้าน 31 ราย เสียชีวิต 0 ราย และ 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านห้วยกรวด) 
       ตำบลมะลวน จึงได้นำเอาธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่มาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพ่ิมทางเลือกในการ
กำหนดรูปแบบ วิธีการ และกลไก ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประชน และช่วยนำทางให้เกิดการ
กำหนดเป้าหมาย จัดทำธรรมนูญสุขภาพ และสรุปแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ที่ เป็นความต้องการของชุมชนและประชาชนสามารถปฏิบัติได้จริง ทั้ง นำเอาแผนการ
เสริมสร้างพลังอำนาจมาเสริมสร้างให้ชุมชนร่วมคิด กำหนด ทำ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ หลังจากนั้น จึงได้ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพและขับเคลื่อนให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปรับปรุง พัฒนา และติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือนำไปสู่การมีสุขภาวะที่
ดีของประชาชน ทั้ง ทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม อย่างยั่งยืน 
         ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในศึกษาผลการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน พัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ และเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมของประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและชุมชนก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน พัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ และเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมของประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและชุมชนก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 



วิธีการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา ศึกษาผลการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน พัฒนากระบวนการ

เสริมสร้างพลังอำนาจ และเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ชุมชนก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 

ประชากรศึกษา ประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 2,645 คน อาศัยในเขตพ้ืนที่ 
จำนวน 4 หมู่บ้าน (หมู่ ๕, ๖, ๘ และ ๙) ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 36 คน โดยกำหนด
หมู่บ้านละ 9 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และบริการสุขภาพ                   
ที่คล้ายคลึงกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แบบสอบถามพฤติกรรมการในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และชุมชน เป็นแบบสอบถามสร้างขึ้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 
2001) (10) โดยมีข้อคำถามทั้งหมด 28 ข้อ ประกอบด้วยข้อคำถามพฤติกรรมสุขภาพ 6 ด้าน คือ ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ 5 ข้อ กิจกรรมทางกาย 5 ข้อ โภชนาการ 5 ข้อ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5 ข้อ 
การพัฒนาจิตวิญญาณ 3 ข้อ และการจัดการกับความเครียด 5 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดและมี
ลักษณะคำตอบเป็นลักษณะประมาณค่าเชิงพฤติกรรม (Behavioral rating scales) นำให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และทดสอบความเชื่อมั่นโดยนำไปทดลองใช้กับประชากร
ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 
30 คน แล้วนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ 0.82 2) และแผนการเสริมสร้าง
พลังอำนาจ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพของตนเองและชุมชน pre test ในสัปดาห์ที่ 1 และ post test ในสัปดาห์ที่ 10 และทดลองโดยใช้
แผนการเสริมสร้างพลังอำนาจ ตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 1) การค้นพบสภาพการณ์จริง 2) การสะท้อนคิด
อย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองและ
ชุมชน และ 4) การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
ครบถ้วน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้
สถิติพรรณนาด้วยการแจกแจงความถ่ีและสถิติร้อยละ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการใน
ดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ ด้วยสถิติการวิเคราะห์  t - 
test (paired t - test) 

 
ผลการศึกษาธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน 
         การจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน” มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย
กรวด เป็นผู้นำในการดำเนินการ มีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ รวมทั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแกนนำภาคประชาชน ผู้ประกอบการ
บริษัท/โรงงาน ร้านค้า/ร้านชำ ในพ้ืนที่ ร่วมขับเคลื่อนเพ่ือการสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีประชาชนมาร่วมเวทีกว่า                 



50 คนในแต่ละหมู่บ้าน จากการประชาสัมพันธ์ของกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมประชุม 
การใหร้ายละเอียดข้อมูลต่างๆ แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ช่วงบ่าย) 

       ครั้งที่ 1 ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนค้นพบสภาพการณ์จริงและการสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เริ่มต้นจากการร่วมศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะทำงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าไปดูแลรับผิดชอบงาน จัดทำเวทีสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ ร่วมคิดวิเคราะห์สถานะสุขภาวะในชุมชนร่วมกัน และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไร ก่อนที่จะนำความคิดเห็นเหล่านั้นมายก (ร่าง) ธรรมนูญสุ ขภาพ 
จนกระท่ังได้ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพฉบับแรก 

       ครั้งที่  2 ส่งเสริมให้ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสมกับตนเองและชุมชน  โดย
คณะกรรมการก็จะนำ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพ ฉบับนี้ มารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ (ร่าง) ธรรมนูญ
สุขภาพอีกหลายครั้ง ตามบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพที่มีเนื้อหาสมบูรณ์
ที่สุดและเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากที่สุด  

       ครั้งที่ 3 ส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนแสดงความคิดเห็น ยกมือ
รับรอง (ร่าง) จนครบทุกประเด็น แล้วจึงจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน” ฉบับสมบูรณ์ ประกาศใช้และ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผสาน ๒ เครื่องมือ น าไปสู่
การจัดท าธรรมนูญสุขภาพ 

(ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ - การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ)

จัดต้ังคณะกรรมการระดับ
ต าบล ซ่ึงเป็นตัวแทนของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน จ านวน 25 คน 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการท า
จากพ้ืนท่ีตัวอย่าง

ออกแบบแผนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจส าหรับจัดท า

ธรรมนูญสุขภาพ ตามแนวคิด
พฤติกรรมสุขภาพของเพน

เดอร์

จัดเวที ครั้งท่ี ๑ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือยก 

(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพ

จัดเวที ครั้งท่ี ๒ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือ
เติมเต็มข้อมูล ปรับปรุง 

(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพ และ
ประชาชนยอมรับ

จัดเวที่ ครั้งท่ี ๓ จัดท า 
"ธรรมนูญสุขภาพต าบล
มะลวน" ฉบับสมบูรณ์ 
ประชาชน ยกมือรับรอง 

ประกาศใช้ "ธรรมนูญ
สุขภาพต าบลมะลวน" 

จัดพิมพ์รูปเล่มแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในวาระต่างๆ เพื่อ

น าไปปฏิบัติ

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือ

ของ

เงิน
คน

สร้างความปลอดภัย
และจัดสรร
อัตราก าลัง

ก าหนดข้อตกลงและ
กิจกรรมในการ
ด าเนินการ

Charing ทรัพยากร 
(คน เงิน ของ และ
ความร่วมมือ) สร้าง
ภาคีเครือข่าย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมช่วยเหลือเชิง
รุกในพ้ืนที่

 

ระดับจังหวัด - อำเภอ 
- สำรวจและดูแลกลุ่ม
เปราะบาง Work from 
home (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
เด็ก ผู้สูงอายุ หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้พิการ อ่ืนๆ) 
- ดูแล/ควบคุม/กำกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
3 กลุ่ม และทีมเฉพาะ
กิจ อปท. 

ระดับตำบล 
- สถานพยาบาลปิด
คลินิกบริการ มอบ
ภารกิจเชิงรุก (เฉพาะ
กิจ) ทันตกรรม แพทย์
แผนไทย และกายภาพ 
- ประชุมผ่านทาง 
Application 

ระดับจังหวัด - อำเภอ 
- การสวมหน้ากาก
อนามัย, รักษาระยะห่าง
ลดสัมผัส และล้างทำ
ความสะอาดมือ 
- งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
ประชุม/อบรม กรณี 
ยกเว้น ไม่เกิน 50 คน 

ระดับตำบล 
- หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 
- สวดพระอภิธรรมศพ 
จำนวน ๓ คืน งดจัด
เลี้ยง 
- จัดตั้งสถานที่กักกัน
โรค LQ จำนวน 12 
ห้อง 
- เจ้าของบริษัท/
โรงงาน แจ้งจำนวน
แรงงาน งดเคลื่อนย้าย 
และนำแรงงานเข้ารับ
การสุ่มตรวจเชื้อ 
 

ระดับจังหวัด - อำเภอ 
- แผนประคองกิจการ 
(อัตรากำลัง)  

ระดับตำบล 
- เสริมสร้างองค์ความรู้ 
ทักษะ เช่น การทำ
เกษตรอินทรีย์ 
- จัดสรรพันธุ์พืช-พันธุ์
สัตว์ เช่น พันธ์ปลา ไก่
ไข ่สุกร 
- จัดหาเครื่องอุปโภค-
บริโภค และถุงยังชีพ 
- สนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณ์ 
- จัดเตรียมยานพาหนะ
พร้อมพนักงานขับรถ 
- กำหนด ชี้เป้า 
อาคาร/สถานที่ เพื่อใช้
ประโยชน์ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค 

ระดับจังหวัด - อำเภอ 
- ค้นหากลุ่มเสี่ยง - 
กลุ่มป่วย ในพื้นที ่
(สัมผัสผู้ป่วย, เดินทาง
มาจากพ้ืนที่เสี่ยง) 
- บริการจ่ายยาโรค
เรื้อรังถึงบ้าน  
- จัดหาและนำส่ง
เครื่องอุปโภค-บริโภค 
ให้ประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง 

ระดับตำบล 
- เสริมสร้างความ
ม่ันคงทางอาหาร 
- สื่อสารสาธารณะ 
เช่น One Page, เพจ
เฟสบุ๊ค, กลุ่มไลน์ 

Morning Talk 

ระดมทรัพยากร 

ศปก.ต. 
พชต. 



แผนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนค้นพบสภาพการณ์จริงและการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดำเนินการในสัปดาห์ที่ 1 (13.00 น. - 15.00 น.)  
วัตถุประสงค์ กระบวนการ/หลักการสำคัญ อุปกรณ์ การประเมินผล/ผลลัพธ์ 

1. เพ่ือให้ชุมชนค้นพบสภาพการณ์
จริงของสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสาเหตุ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 2. เพ่ือให้ชุมชนเกิดการสะท้อนคิด
และตระหนักถึงความสำคัญในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน  

เตรียมการ 
๑. ทำความรู้จักธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ (ค้นหาแกน
นำสำคัญของพ้ืนที่, ใช้การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่) 
ลงมือทำ 
๑. จัดตั้ งคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่  
(องค์ประกอบแกนนำหลากหลาย เกิดพลังร่วม มีทิศทาง
เดียวกัน) 
๒. ทบทวนข้อมูลบริบทสังคม วัฒนธรรม วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ ออกแบบ
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล (ใช้ข้อมูลกำหนดประเด็น
และทำธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ตามข้อตกลงร่วมกัน) 
๓. สื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจความหมายและ
ประโยชน์ของธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ ยกร่างธรรมนูญ 
(เขียนสิ่งที่คุยออกมาเป็นรูปธรรม ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
ชุมชนเข้าใจตรงกัน) 
๔. ยก (ร่าง) ธรรมนูญ รับฟังความเห็น/ประชาวิจารณ์  
(ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ประชาชนยอมรับ) 
๕. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปรับ (ร่าง) ธรรมนูญ (ปรับ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน) 

1. คอมพิวเตอร์และLCD 
Projection ด้วยโปรแกรม 
Power Point 
2. กระดาษ Clip Chart  
3. ปากกา White board 
 

๑. ประเมินจากความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยวิธี
สอบถามเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม 
- ชุมชนรู้จัก เข้าใจ และเห็นความสำคัญ 
อยากใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่” 
- มีแกนนำครอบคลุมทุกภาคส่วน ครอบคลุม
พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
- ประเด็นที่จัดทำธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ มี
เนื้อหา ข้อตกลง สอดคล้องความเป็นจริง มี
เหตุผล 
- เกิ ด  (ร่ า ง ) ธรรมนูญ สุ ขภ าพ พ้ื นที่  ที่
สอดคล้องกับเป็นเป็นจริงภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกัน 
- ชุมชนรับรู้  เข้าใจ ช่วยปรับและยอมรับ
เนื้อหา ข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน 
- ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่มีความสมบูรณ์ตรง
ตามบริบทและความต้องการประชาชน 

 
 



แผนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรมครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมให้ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง ดำเนินการในสัปดาห์ที่ 2 (13.00 น. - 15.00 น.)  
วัตถุประสงค์ กระบวนการ/หลักการสำคัญ อุปกรณ์ การประเมินผล/ผลลัพธ์ 

1. เพ่ื อให้ เกิดการตัดสิน ใจสู่ การ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและชุมชน  

ประกาศและขับเคลื่อน 
๑. ปรับปรุง (ร่าง) และจัดเวทีพิจาณาธรรมนูญสุขภาพ
พ้ืนที่ประกาศธรรมนูญ (ชุมชนเป็นเจ้าของ) 
ขับเคลื่อนธรรมนูญ 
๑. ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ และขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม (ช่องทางในการขับเคลื่อนธรรมนูญ) 
๒. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชน  
- ชุมชนประกาศเป็นกติกา/ข้อตกลง  
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะลวนใช้ธรรมนูญ
สุขภาพเป็นกรอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการ จัดการ
บริการทุกมิติ 
- อบต.มะลวน นำไปใช้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถนำไปใช้บูรณา
การงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

1. คอมพิวเตอร์และLCD 
Projection ด้วยโปรแกรม 
Power Point 
2. กระดาษ Clip Chart  
3. ปากกา White board 

๑. ประเมินจากความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยวิธี
สอบถามเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม 
- ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ถูกนำไปประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ 
- ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ถูกนำไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรมครั้งที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการในสัปดาห์ที่ 6 และ 10 (13.00 น. - 15.00 น.)  
วัตถุประสงค์ กระบวนการ/หลักการสำคัญ อุปกรณ์ การประเมินผล/ผลลัพธ์ 

1. เพ่ือการกระตุ้นและติดตามการ
คงไว้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ชุมชนประเมินพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ชุมชน  
๓. เพ่ือให้ชุมชนประเมินบทเรียนที่
ได้รับจากการเสริมสร้างพลังอำนาจ
ในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ 
แบบมีส่วนร่วม 

๑. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของธรรมนูญ
สุขภาพพ้ืนที่ แบบเสริมพลัง (วางแผนทบทวนร่วมกัน 
ปรับปรุงให้ทันสมัย)  
- ชุมชนเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคใน
การดู แลสุ ขภ าพของตน เองและชุ ม ชน  ตาม โดย
เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่กำหนดไว้กับสิ่งที่ได้ปฏิบัติจริงใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน 
- ปรับปรุงและกำหนดข้อตกลงที่เลือกตัดสินใจนำเอาไป
ปฏิบัติอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง 
 

1. คอมพิวเตอร์และ LCD 
Projection ด้วยโปรแกรม 
Power Point 
2. กระดาษ Clip Chart  
3. ปากกา White board 

๑. ประเมินจากความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยวิธี
สอบถามเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม 
- ธรรมนูญ สุ ขภ าพ พ้ื นที่ ถู ก พัฒ นาและ
ปรับปรุงตลอดเวลา 



ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน  
ของประชาชนก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลมะลวน 

 
๑) ข้อมูลทั่วไป 
       เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.3 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 25.7 
       อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 40 - 49  ปี ร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ มีอายุ 50 - 59 ปี 
ร้อยละ 42.9 และอายุ 60 - 69 ปี ร้อยละ 8.6   
       สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 65.7 รองลงมา คือ สถานภาพโสด
และหม้าย ร้อยละ 17.1   
       ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 34.3 
รองลงมา คือ การศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 25.7 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ  17.1 และการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.3 
       อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 62.9 รองลงมา คือ อาชีพแม่บ้าน/
พ่อบ้าน ร้อยละ 11.4 อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ/ข้าราชการบำนาญ ร้อยละ  8.6   
       รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้  5,000 - 10,000 บาท ร้อยละ 37.1 รองลงมา คือ 
รายได้มากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 34.3 และรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 28.6 
      ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน
เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ก่อน หลัง 

t - test Sig. 
�̅� S.D �̅� S.D 

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 4.14 2.19 4.61 1.41 -7.116 0.000 
กิจกรรมทางกาย 2.46 1.90 3.97 1.99 -20.034 0.000 
กิจกรรมโภชนาการ 2.4 2.01 4.17 1.54 -20.305 0.000 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 2.11 

2.05 
4.41 

1.175 -29.803 0.000 

การพัฒนาจิตวิญญาณ 2.2 1.31 4.46 1.09 -21.672 0.000 
การจัดการกับความเครียด 2.5 2.08 3.88 1.87 -15.437 0.000 
 
วิจารณ์  
        ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ และเปรียบเทียบความ
แตกต่างพฤติกรรมของประชาชนก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพสูงกว่าก่อนใช้ธรรมนูญ
สุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากการเสริมสร้างพลังอำนาจเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างได้ตระหนักในศักยภาพของตนเองและชุมชน ตระหนักถึงประโยชน์ และคุณค่าในการ
ดูแลสุขภาพ สนับสนุนแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจของกิบสัน (2) และทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (5) 
ที่กล่าวว่า การดูแลตนเองของบุคคลประกอบด้วย 2 ระยะด้วยกัน ได้แก่ ระยะแรก บุคคลต้องมีการประเมิน
ตนเอง พินิจพิจารณาสถานการณ์ จนเกิดความตระหนักและสามารถตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการกระทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



และระยะที่สองซึ่งเป็นระยะของการลงมือทำการดูแลตนเองและมีการประเมินผลของการกระทำนั้น เมื่อ
พิจารณาถึงการเสริมสร้างพลังอำนาจที่เสนอโดยกิบสัน (2) จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การ
เสริมสร้างพลังอำนาจประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ บุคคลจะต้องมีการค้นพบสถานการณ์จริง มีการสะท้อนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีการตัดสินใจเลือกปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการศึกษาครั้งนี้ สนับสนุนว่าสามารถนำแผนการเสริมสร้างพลังอำนาจมาใช้เป็นเครื่องมือร่วมกับเครื่องมือ
สำคัญอ่ืนๆ ในการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพของบุคคลและชุมชนได้   

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
       ๑. ตำบลมะลวน เน้น การทำงานกันเป็นทีม และ เน้น สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับคน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง  
       ๒. การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน แต่ละบุคคล อย่างชัดเจน คำนึงถึงบริบทต่างๆ ของ
คณะทำงาน เช่น ความถนัด ทักษะที่มี หน้าที่ตำแหน่งงานที่ทำอยู่ จึงสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
       ๓. การวางแผนทำงานที่มีกำหนดเงื่อนเวลาอย่างชัดเจนในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตามแผนการ
เสริมสร้างพลังอำนาจ จึงทำให้ภารกิจลุล่วง 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
        1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาติดตามผลในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างพฤติกรรมของประชาชนก่อนและหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้
เห็นความต่อเนื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนของการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ       
   2. ควรนำกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจไปใช้ควบคู่กับธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ในการ
แก้ไขประเด็นปัญหาอ่ืนๆ ในชุมชนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม แบบมี
ส่วนร่วม 

3. ควรเพ่ิมจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้มีจำนวนมากขึ้น เพ่ือสามารถเป็นตัวแทนของประชากร
ในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง  
Gibson, C.H. (1995) . The Process  of  Empowerment in mother of chronically ill children. 

Journal of Advance Nursing. 
Orem. (1991) . Nursing : Concepts and praetive. St Louis. Mosby. 
Pender,N.J. 1982. Health Promotion in Nursing Practice. Norwalk, connection:  Appleton 
 Century-Crofts. 
 
 

 

 

 

 



 

การด าเนินงานของบ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส  
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1.ส่วนนำ(สภาพปัญหา) 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็น
โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ และมีจำนวนประชาชนผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังและ พบผู้ป่วย
ยืนยันการติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการรวมตัวของ  ประชาชน 
ตลอดจนการห้ามบุคคลกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจ
เป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป จึงเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

 
สรุปประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ 
   บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัด เป็นหมู่บ้านชุมชนชนบทกึ่งเมือง 
ตั้งอยู่ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน 
หมู่บ้านมีการแบ่งการปกครองออกเป็น  10  คุ้ม  สถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดชัยชนะวิหาร  โรงเรียนบ้านละหาน
(อภิรักษ์วิทยา)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สำนักสงฆ์ชาลีดี
วนาราม ฌาปนสถานบ้านละหาน กศน.ตำบลละหาน รร.ผู้สูงอายุ ตลาด อบต.ละหาน  สนามกีฬากลาง               
บนที่ราชพัสดุ ที่ดูแลโดย โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)  และพ้ืนที่สาธารณะชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน
คือริมบึงละหานบริเวณศาลเจ้าพ่อหาญคำ 
   ข้อมูลด้านประชากร มีจำนวนหลังคาเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน  240  ครัวเรือนแต่
อยู่จริงในหมู่บ้านจำนวน 180 ครัวเรือน  ซึ่งอีกจำนวน 30 ครัวเรือนก็ไปๆมาระหว่างหมู่บ้านและจาก
ต่างจังหวัดมีจำนวน ประชากร 903 คน ชาย 431 คน หญิง 472 คน โครงสร้างประชากรพบช่วงวัยเด็ก อายุ
ต่ำกว่า 5 ปี 47 คนร้อยละ 7.64 วัยเรียนอายุ 6-17จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 19.18 วัยทำงาน อายุ 18 
ปีเต็มถึง 59 ปี จำนวน 581คนร้อยละ 94.47 วัยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 183 คน ร้อยละ 29.75 
แบ่งเป็น ผู้สูงอายุติดสังคม จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 28.29 ผู้สูงอายุติดบ้าน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 
ผู้สูงอายุติดเตียง1  คน มีผู้พิการ 14 คน ร้อยละ 2.27 



   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ทำนาปี ปลูกมัน
สำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน รายได้เฉลี่ย 23,000 บาทต่อครัวเรือน มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ายืด 2 
แห่ง โรงงานต่อรถอีแต๋น 4 แห่ง โรงงานบีบขนมจีน 2 แห่ง  ร้านซ่อมรถจักรยาน –มอเตอร์ไซด์   3 แห่ง   
ร้านปะยางรถใหญ่  2 ร้าน และคุ้มนอกริมทางเป็นโซนห้องเช่าสำหรับเจ้าของกิจการธุรกิจเอกชนมาเช่า
ให้บริการ เช่น บริษัทไฟแนนซ์ โรงงานจำหน่ายไม้แปรรูป ร้านซ่อม ร้านจำหน่ายปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ เป็นต้น จากการเก็บข้อมูลที่ผ่านการสำรวจปรากฏว่า ชาวบ้านมีรายรับต่อปีไม่
สมดุลกับหนี้สิน แสดงให้เห็นว่า  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เป็นแหล่งที่มาของหนี้สิน 
   บ้านละหาน  ก่อนดำเนินการพัฒนาการขับเคลื่อน “การกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือ
ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีรูปแบบการ
บริหารจัดการในหมู่บ้าน เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้  คือ  มีผู้นำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับ
คัดเลือกเป็น กำนันตำบลละหาน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามระเบียบของทางราชการ มีส่วนราชการในพื้นที่ 
คือ โรงเรียนประถมศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน   ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กละหาน กศน.ตำบลละหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ  ทุกส่วนราชการ จะไม่ค่อย
มีการติดต่อประสานงานกันดีเท่าที่ควร กล่าวคือ จะติดต่อประสานงานเฉพาะเรื่องที่จำเป็น ตามระเบียบ
ราชการเท่านั้น และคณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีความเข้มแข็ง  กำนันตำบลละหาน จะเป็นผู้มีอำนาจ และเป็น
ผู้ใช้อำนาจสิทธิขาดเพียงผู้เดียว มีการแบ่งหมู่บ้าน เป็น 10  คุ้ม คือ คุ้มทานตะวัน, คุ้มรุ่งอรุณ, คุ้มสำราญจิต ,
คุ้มนอกริมทาง ,คุ้มพูลสวัสดิ์,คุ้มสุขสันต์,คุ้มรวมน้ำใจ 1,คุ้มรวมน้ำใจ  2, คุ้มมิตรสัมพันธ์,คุ้มดีชัย ซึ่งเป็นการ
แบ่งคุ้มตามการจัดเก็บเงินคุ้มนำส่งวัดชัยชนะวิหารเนื่องในงานบุญประเพณีประจำปี มีเพียงหัวหน้าคุ้มทำ
หน้าที่เก็บเงิน ไม่มีกรรมการคุ้ม ถ้ามีการประชุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะประกาศผ่านหอกระจายข่าวแจ้งให้
ชาวบ้านทราบ หรือถ้ามีการระดมคนเพ่ือร่วมกิจกรรม ประธาน อสม,จะเป็นคนแจ้งให้ผู้ช่วย ประกาศหอ
กระจายข่าวพาญาติพ่ีน้องหรือคนในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงกรณีที่มีการแจกจ่ายวัสดุ สิ่งของ กลุ่ม
เหล่านี้จะเป็นผู้รับผลประโยชน์  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาหมู่บ้าน  
ชาวบ้านจะมีหน้าที่เพียงรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำชุมชน ไม่มีสิทธิ์ร่วมตัดสินใจ  จะไม่มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน ยกเว้นทางราชการออกปฏิบัติงาน ไม่เคยมีการคืนข้อมูลให้ชุมชนหรือใช้ข้อมูลที่
ได้ จากการจัดเก็บได้มาสรุป มาวิเคราะห์เพ่ือจะนำปัญหามาออกแบบแก้ไขปัญหาของคนในหมู่บ้าน 
   หลังจากมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นในวงกว้าง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชนบ้านละหานจึงได้กำหนดวาระการหารือ เพ่ือวางแผนสถานการณ์ในพื้นที่ ข้อมูลสำคัญจาก อสม.จึงถูก
นำมาเสนอ พูดคุยกัน เพ่ือวางแผนจัดการ ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชนบ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ 
 
 
 



2.หลักการ (แนวคิดการดำเนินงาน/ทฤษฎี/กรอบแนวคิด) 

        ผังโครงสร้างหน้าที่ของการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม  
      โครงสร้างการจัดการของแกนนำขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมบ้านละหานดำเนินการพัฒนาการขับเคลื่อน       

“การกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”      

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แกนน ำก่อตวั 3 คน 

แกนน ำสมรรถนะ 10 

แกนน ำ ฯ 68 คน Core Team 

 - เชงิโครงสรำ้ง 23 

-  ตวัแทนกลุ่ม 12 

- หวัหน้ำคุม้ 10 

-  จติอำสำ /จติวญิญำณ 23 

สะทอ้นผล /คนืขอ้มลู 
เวทปีระชมุประจ ำเดอืน 

ชุมชนทุกเดอืน 

1 คน 
รบัผดิชอบ      
5- 6 หลงั 

1 คน 
รบัผดิชอบ      
5- 6 หลงั 

1 คน 
รบัผดิชอบ      
5- 6 หลงั 

1 คน 
รบัผดิชอบ      
5- 6 หลงั 

1 คน 
รบัผดิชอบ      
5- 6 หลงั 

1 คน 
รบัผดิชอบ      
5- 6 หลงั 

คนืขอ้มลูทุกวนัที ่5 ของเดอืน 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูครวัเรอืน / Best 
Iine / ขอ้มลูรำยเดอืน 

ดแูล / ตดิตำมคนเขำ้ ออกพืน้ที ่       
กำรจดังำน กจิกรรมทำงสงัคมทกุ
เดอืน 
ตดิตำมประเมนิกตกิำชุมชน / 
ครวัเรอืน  

ประชำสมัพนัธ ์/ สื่อสำรสำธำรณะ
ทุกเวท ี

หนุนเสรมิกำรปฏบิตัติำม
มำตรกำรทำงสงัคมอย่ำง
ต่อเนื่อง 
ตดิตำมเกบ็ขอ้มลูส่งรำยงำน 

กำรรบัรูก้ตกิำชุมชน 
ประเมนิกำรปฏบิตัติำมกตกิำ
ชุมชน 

เฝ้ำระวงัรำ้นคำ้ / สถำนที่
สำธำรณะ แหล่งมัว่สุม / งำนศพ 
ในคุม้ 

ปรบัแผนท ำงำน 

ผู้สมัผสั
เส่ียงสูง 

ปชช /
ครวัเรือ

น 

คนืขอ้มลู 

 ประธาน / รอง 

 /เลขา 

ประธำน /
รอง / เลขำ 

  เหรญัญกิ /
ปฏคิม / 
 ประชำสมัพนัธ ์

/ ฝ่ำยสถำนที ่/ 
ปฏบิตักิำร
ขอ้มลู 



3.กระบวนการ (ข้ันตอนการดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการทำงาน/ระเบียบวิธีวิจัย) 
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research)ในการ

ขับเคลื่อนและประเมินผลโดยใช้ ARE ( Action Research Evaluation) 
1 การประชุมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมถึงความเป็นมาและจุดริเริ่มของการดำเนินงานในชุมชนและแนวทางในการ
ดำเนินงานการพัฒนาการขับเคลื่อน “การกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น กติกา ข้อตกลง อ่ืนๆ และการประเมินผล 
ARE ครั้งที่ 1 เป็นสะท้อนผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมฯ 

รูปแบบและเครื่องมือ การตั้งวงสะท้อนผลลัพธ์ครั้งที่ 1 
กลุ่มเป้าหมาย  คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม 
2.การดำเนินงานการขับเคลื่อน “การกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การประเมินผล ARE ครั้งที่ 2 
ประเมินความร่วมมือของคนในชุมชน การสนับสนุนด้านงบประมาณ มาตรการและกิจกรรมรณรงค์ และการ
ประชาสัมพันธ์ 

รูปแบบและเครื่องมือ การตั้งวงสะท้อนผลลัพธ์ครั้งที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย  คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย ภาคีเครือข่าย 
3.การถอดบทเรียนระหว่างดำเนินการในการขับเคลื่อน “การกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือ

ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  การ
ประเมินผล ARE ครั้งที่  3 การประเมินกระบวนการ (Process: P) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของ
กระบวนการขับเคลื่อน เวลา ทรัพยากรที่ใช้ ภาวะผู้นำ คณะทำงาน ฯ ทีมผู้ก่อการดีในชุมชน 

รูปแบบและเครื่องมือการตั้งวงสะท้อนผลลัพธ์ครั้งที่ 3 
กลุ่มเป้าหมาย  คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม(ทีมผู้ก่อการดี)  ผู้มีส่วนได้เสีย 

ภาคีเครือข่าย ผู้ได้รับผลกระทบ 
4.การถอดบทเรียนหลังดำเนินงานในการขับเคลื่อน “การกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือ

ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ”โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดย การประเมินผล ARE ครั้งที่ 4 การประเมินผลผลิต (Product: P) สำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนที่ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพ้ืนที่หลัง
ดำเนินการ และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ การปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังแผนภาพวงจรการประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา(Action 

research evaluation ,อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ สสส. 2561 

 



 
 
4.ผลการดำเนินงาน  
      เกิดมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จนส่งผลให้ไม่มีผู้ป่วยติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดข้ึนในบ้านละหาน โดย
ประเมินผลลัพธ์ผ่านบันไดผลลัพธ์ นำไปสู่การจัดทำแผนโควิดตำบลละหาน(ภาคผนวก) 

 
5.สรุปอภิปรายผล  

หลังจากมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นในวงกว้าง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน
บ้านละหานจึงได้กำหนดวาระการหารือ เพ่ือวางแผนสถานการณ์ในพ้ืนที่ ข้อมูลสำคัญจาก อสม.จึงถูกนำมา
เสนอ พูดคุยกัน เพื่อวางแผนจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 

 
 



การวางแผนระยะสั้นของชุมชน (ดำเนินการเร่งด่วน) 
1. ข้อมูลระดับครัวเรือน ได้แก่ ข้อมูลครัวเรือนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย ผู้ป่วย

เรื้อรัง เด็ก และผู้สูงอายุ พร้อมทบทวนขอบเขตการรับผิดชอบ โดยใช้กลุ่ม อสม.เป็นแกนหลัก จากนั้นเติม
ความรู้เรื่องเชื้อโควิด ช่องทางการแพร่เชื้อรับเชื้อ วิธีการป้องกันโดยพ่ีเลี้ยงจาก รพ.สต.ละหาน เพ่ือให้ อสม.
และสภาผู้นำชุมชนมีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติตนเอง ไปถ่ายทอดให้คนในครัวเรือนที่ดูแล และเฝ้าระวังได้
อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

- ล้างมือ 6 ขั้นตอน 20 วินาที ทำอย่างไร ช่วยได้อย่างไร(อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ รวมขั้นตอนที่ 3
และ 4) 

- การสวมหน้ากากอนามัย ชนิดของหน้ากากอนามัยที่ควรสวมใส่ สวมตอนไหน อย่างไร ช่วย
ป้องกันได้อย่างไร 

- การเว้นระยะห่างอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1- 2 เมตร ช่วยให้ห่างจากการฟุ้งกระจายเชื้อ อย่างไร 
- การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมืออย่างถูกวิธี 
- การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง การหมั่นตรวจสอบไข้ ไอ จาม น้ำมูก และอาการ

ผิดปกติอ่ืนๆ 
2. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนคนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัย และยังไม่เพียงพอ เพื่อนำมาวางแผน

และดำเนินการจัดทำเพ่ือแจกจ่าย โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในชุมชน ต้องมีกลวิธีแจกหน้ากาก "ที่ได้ความรู้ 
ความตระหนักและคุณค่า" เช่น ประชุมตัวแทนครัวเรือนย่อยๆเป็นคุ้ม ตรวจสอบระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโควิด-19 และให้ความรู้ เพ่ิมความตระหนักตามส่วนขาด ให้บอกจำนวนหน้ากากอนามัยที่ขาดหรือไม่
เพียงพอตามความพร้อมและความจำเป็น ใครมีพอแล้วก็แสดงตัวไม่รับ ให้คนที่ยังไม่มีหรือยังขาด เพ่ือเพ่ิม
ความสำนึกต่อส่วนรวมและแสดงความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ลดความเห็นแก่ตัวว่าต้องได้ไปด้วย (พบว่ามีคนบอกว่ามี
แล้ว ไม่รับพอสมควร) และหน้ากากที่เหลือ มอบหมายให้มีคนจัดเก็บและหากของใครชำรุด หมดสภาพ หาย 
สามารถมาขอเพ่ิมได้ด้วย รวมถึงทำเเอลกอฮอล์75 % แจกจ่ายร้านค้า เติม และให้กับ ทีม อสม.เคาะประตู
บ้าน จุดด่านคัดกรองชุมชนได้ใช้ด้วย โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ 
อบต.ตำบลละหาน หมวดภัยพิบัติ และ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเจ้าคณะตำบลละหานเขต 2 ใน
การจัดซื้อแอลกอฮอล์และผ้ามาตัดเย็บหน้ากากจ่ายแจกให้ครบทุกหลังคาเรือน 

3. หาข้อมูลจุดเสี่ยงการแพร่ระบาดในชุมชน ซึ่งจากการร่วมกันวิเคราะห์พบว่า มี ตลาดสด 
อบต.ละหาน ร้านค้า   ร้านก๋วยเตี๋ยว วัด และงานบุญประเพณีที่จะจัด โดยเฉพาะ งานศพ ซึ่งเลื่อนการจัดงาน
ไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องออกมาตรการชุมชนและชี้แจง ข้อมูล สาเหตุ (ไม่สามารถประชาคมได้ จึงคุยกันผ่านไลน์
กลุ่มสภาผู้นำชุมชนบ้านละหาน) และแบ่งทีมสภาผู้นำชุมชนออกทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เป็นรายคุ้ม 
ประกาศใช้  ได้แก่ 

 
 
 



- ร้านค้า ให้กั้นเขตหน้าร้าน ไม่ให้คนซื้อเข้ามาในร้าน ต้องการอะไรให้แจ้งคนขายหยิบให้ มี 
เจลหรือสเปร์แอลกอฮอล์อย่างน้อย70 % ตั้งไว้บริการหน้าร้าน สำหรับคนซื้อใช้ล้างมือ ทุกครั้งที่สัมผัส 
ธนบัตร เงินเหรียญ  สวมหน้ากากอนามัยทั้งคนขายคนซื้อ ยืนระยะห่างกัน 1-2 เมตร ขณะมีการซื้อขาย ให้ทุก
ร้านงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามประกาศผู้ว่าฯ 

- ร้านก๋วยเตี๋ยว งดการนั่งทานที่ร้าน ให้ขายซื้อกลับไปทาน ใช้น้ำร้อนลวกภาชนะ อุปกรณ์ทำ 
ก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆ คนขายต้องสวมหน้ากาก และไม่สนทนาขณะปรุงจำหน่าย 

- พระสงฆ์งดบิณฑบาตร จัดสถานที่ให้โยม นำอาหารไปถวายแล้วกลับ ทั้งวันพระและทุกวัน 
- ทำความเข้าใจเจ้าภาพงาน (งานบวช 1 งาน งานแต่ง 1 งาน งานเปิดร้านอาหารใหม่ 1 งาน)  

ขอให้เลื่อนงานออกไปก่อน 
- ตลาดสด อบต.ละหาน ประสานงานกับ อบต.ละหาน และ รพ.สต.ละหาน ในการคัดกรองคน 

เข้าออกตลาด จัดทางเข้า ออก ทางเดียว ทุกคนที่มาตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดคัดกรองไข้ตลาดแลง
ทุกวันโดยจัดเวรให้ อสม.เป็นหลักในการจัดหมุนเวียนคนมาเข้าเวร ประสานให้ผู้รับเหมาดูแลตลาดสดจัดหา
เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ณ จุด ทางเข้า ออก 

- งานศพ เป็นงานที่ไม่สามารถเลื่อนการจัดได้ จึงต้องปฏิบัติตามาตรการการจัดงานศพแบบ 
โควิดอย่างเคร่งครัด โดย อสม.เป็นหลักในการจัดกิจกรรมให้ได้ตามมาตรการตั้งแต่การฟังสวดอภิธรรมและ
งานเผาศพ ได้แก่ ตั้งจุดคัดกรองไข้ก่อนเข้างาน  ทุกคนที่มาร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดเก้าอ้ีเว้น
ระยะห่างโดยมีการติดตาม เฝ้าระวัง สื่อสารต่อเนื่องพร้อมกับนำผลมาสะท้อน ในกลุ่มไลน์สภาผู้นำชุมชน และ
สอบถามกันเป็นระยะถ้าพบปัญหาขณะปฏิบัติงานให้รีบแจ้งในไลน์กลุ่มทันที เพ่ือการแก้ไขท่ีทันเวลา 

4. ตรวจสอบข้อมูล การเดินทางเข้าออกชุมชนของคนในชุมชนและจากนอกชุมชน โดยขอ
ความร่วมมือให้ครัวเรือนแจ้งข้อมูลล่วงหน้าหากจะมีคนในครอบครัวหรือญาติกลับจากต่างจังหวัด หรือ
เดินทางไปนอกพ้ืนที่ โดย อสม.และสภาผู้นำชุมชนคอยสังเกต เก็บข้อมูล (อสม. เคาะประตูบ้าน) และมีทีม
เข้าถึงเร็ว ในการแสกนวัดไข้ ให้คำแนะนำ ขอความร่วมมือในการกักตัว 14 วัน โดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้นำชุมชน ซึ่งทีมนี้จะต้องมีเครื่องแสกนวัดไข้ และอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยทั้ง
ใส่เอง และแจกให้กลุ่มเสี่ยง มีความรู้และถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้องและเข้าใจได้ พร้อมกับไปติดตามตรวจวัด
ไข้ และดูอาการ พร้อมติดตามการกักตัวว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
หรือไม่ ให้ความร่วมมือหรือไม่ โดยมีทีมที่รับผิดชอบครัวเรือนคอยช่วยเฝ้าดู สื่อสาร ต่อเนื่อง  และรายงาน
ข้อมูลไปที่  รพ.สต.ละหาน ทุกวัน จนครบ 14 วัน จะได้รับหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน จาก 
สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส 

5. การเชิญชวนครัวเรือน ดูแลความสะอาดรอบบ้าน ในบ้าน จัดการแหล่งที่มีโอกาส
แพร่กระจายเชื้อโรค เช่น 

- จัดการแหล่งน้ำทิ้งน้ำขัง โดยการระดมทุนในชุมชนจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน 
- พ้ืนที่รวมของและรกรุงรังควรจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและโปร่งโล่ง 
- ห้องครัวต้องสะอาด อุปกรณ์สะอาด จัดวางมิดชิด มีผ้าคลุมฝุ่น มีตู้หรือฝาชีครอบอาหาร 



- ห้องนอนควรทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ซัก ตากแดด ที่นอน มุ้ง กวาดถูพ้ืน
และบริเวณห้องนอน และเปิดให้แสงเข้า อากาศถ่ายเทได้ 

6. จัดทีมดูแลความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะชุดละ 2-3 คน ออกเก็บกวาด และจัดการพ้ืนที่รก 
สกปรก ให้เรียบร้อย  

7. วางแผนจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง กรณีสภาพบ้านเรือนไม่เหมาะสม
สำหรับการกักตัว ให้มีสถานที่รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 10 คน โดยมีมติใช้อาคารอเนกประสงค์บริเวณศาลเจ้า
พ่อหาญคำ  พร้อมกับประสาน รพ.สต.จัดการเป็นสถานพยาบาล สอนวิธีการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 

 
แผนระยะกลางและระยะยาว 

1. การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยวิธีการปลูกผักในภาชนะเช่น เข่ง เป็นพืชผักสวน
ครัวและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ข่า ตะไคร ้ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า สลัดน้ำวอเตอร์เครสและสำรวจการ
ปลูกผักในครัวเรือนของคนในชุมชนครบทุกบ้านปลูกไว้เพ่ือบริโภค มีปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และกลุ่มเลี้ยงไก่
เนื้อโคราชโดยการสนับสนุนของ ธกส.สาขาหนองบัวใหญ่ จากเคยซื้อผักทั้งหมดวันละ 50 บาทลดลงเหลือวัน
ละ 20 บาทหรือน้อยกว่านั้นเฉลี่ยครัวเรือนซื้อผักลดลงเรือครัวเรือนละ 10 บาทวันละ 10 บาทเพราะมีการใช้
ผักทดแทนเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่ไม่พ่ึงพิงนายทุนเพราะจะหาอาหารที่มีในพ้ืนถิ่นและทาง
กลุ่มกำลังปลูกหญ้าเนเปียร์โดยใช้รำข้าวปลายข้าวผสมอาหารใช้ต้นกล้วยที่ได้จากการพัฒนาหมู่บ้านแต่ละรอบ 
ผักตบชวาในบึงระหาน ผักบุ้งในนา ต้นกระถินที่ขึ้นภายในหมู่บ้านต่อไปจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเก่าโคราช
โดยเป็นสถานที่ดูงานของ ธกส. จะทำเป็นมุมท่ีสามารถให้คนในชุมชนเลี้ยงได้โดยการจัดการด้านการผลิตและ
ขายมูลไก่เพ่ือใช้ในการเกษตรเป็นการเพ่ิมรายได้จากการเลี้ยงไก่ 

2. หมั่นเติมความรู้ สื่อสารข้อมูล ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line, Facebook ของสภา
ผู้นำชุมชนบ้านละหาน ของหมู่บ้าน เสียงตามสาย การบอกกล่าว ทั้งเรื่องโควิด-19 เรื่องการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร หลุมหลบภัย โคกหนองนาโมเดล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คนได้คิด ซึมซับ และสนใจที่จะ
ทำมากขึ้น 

3. แกนนำหลักของสภาผู้นำชุมชน ต้องทบทวนออกแบบ วางแผนชุมชนพ่ึงตนเอง และ
ดำเนินการในทุกด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ) ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เช่น ใน 1-3 เดือนนี้ 
บ้านละหานจะเพ่ิมสมาชิกการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้านให้มีจำนวนไก่เป็นอาหารในชุมชนและสร้างรายได้มากขึ้น การ
ขยายผลการผลิตพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งอาหารจากพืชผักอายุยืนในพื้นที่สาธารณะ
ชุมชน พัฒนาระบบการท่องเที่ยวนววิถี (ร่วมกับ อบต. และ เขตห้ามล่าฯบึงละหาน) ขยายพื้นที่และเกษตรกร
ทำนาอินทรีย์ เฝ้าระวังโควิด -19 ตรวจกรองสุขภาพ ต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนและอสม.
ผ่านบทเรียนจาก การลงมือทำ- สะท้อนผล- ปรับปรุง แผนเตรียมการหากมีผู้ป่วยโควิด-19 เช่น จุดแยกตัวกัก
ตัว ทีมดูแล(อสม.เคาะประตูบ้าน) และการปิดหมู่บ้านหากจำเป็นเพ่ือป้องกันระบาดจากภายนอกและภายใน
ออกภายนอก จะจัดการอาหาร การดูแล ป้องกัน ระวัง อย่างไร รวมถึงโรคเรื้อรังอ่ืนๆในชุมชน เป็นต้น 

 



6.สรุปบทเรียน (ผลลัพท์/ผลกระทบ ปัจจัยความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ) 
ข้อค้นพบ/ปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหา Covid-19 ในชุมชน 

  ชุมชนบ้านละหานได้เรียนรู้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว พบว่า มี 3 ปัจจัยเงื่อนไข
สำคัญที่จำเป็นและพัฒนาไปพร้อมกับการป้องกันเชื้อไวรัสนี้ คือ 

1. ต้องสร้างและมีกลไกจัดการที่ดี (ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในชุมชน  ความรู้  และ
โครงสร้างหน้าที่) 

2. ต้องมีแผนที่ดีในการจัดการ ต้องจัดการข้อมูลเพ่ือวางแผน มิใช่แค่เพ่ือรายงาน และเป็น
แผนปฏิบัติการโควิดที่รอบด้าน ทั้งปัจจุบันและเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ขณะเดีียวกันต้องมีแผนดำเนินการเรื่องที่
เกี่ยวข้องพร้อมๆกัน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความสะอาด เป็นต้น 

3. ต้องมีการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง เช่น การสะท้อนผลรายวัน สะท้อนผล
การติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น ไลน์ โดยเฉพาะทีมทำงานพ้ืนที่ 

 

กติกา ข้อตกลง ที่เกิดขึ้น ก่อน ขณะ และหลังดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ 
บ้านละหาน เป็นหมู่บ้านรับทุนจาก สสส.ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2560-

256ต่อเนื่อง 3 ปี  โดยทีมขับเคลื่อนโครงการเรียกว่าสภาผู้นำชุมชนเข้าไปดำเนินการโดยก่อนหน้านั้นได้
ดำเนินการให้มี โดยจุดเริ่มต้นของการมีกลไกกติกาชุมชน จากปัญหาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีน้อย 
ชาวบ้านไม่เห็นความสำคัญของปัญหา ไม่มองปัญหาร่วม ไม่สนใจเรื่องการพัฒนาชุมชน สนใจแต่เรื่องปากท้อง
ของตัวเอง  และวิธีการได้มาของกติกา คือ กติกาข้อตกลงของชุมชนเกิดจากการคิดร่วมกันของสภาผู้นำชุมชน
ทุกคน นำกติกา ข้อตกลงชุมชนผ่านมติในเวทีประชาคมหมู่บ้านก่อนประกาศใช้ กติกาครัวเรือน 5 ข้อ และ
กติกาชุมชน 5 ข้อ  ตั้งแต่ปี 2561 

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การถูกกำหนดให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
เป้าหมายการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ของอำเภอจัตุรัส โดยมุ่งเน้นว่าอย่างน้อยให้เกิด 
กติกาชุมชน หรือข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 โดยการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงที่มีการระบาดตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน ทีม
ผู้ก่อการดีได้สรุปเป็น กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชนได้ดังนี้  

1.ทุกคนในชุมชนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้านและไปในแหล่งที่มีคน
หนาแน่น เช่น ตลาด  สถานที่หน่วยงานราชการ ห้าง ร้าน เป็นต้น 

2.ใครมีญาติมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องรายงานตัวกับ อสม.หรือผู้นำชุมชน และเตรียมบ้านตนเอง
ให้พร้อมสำหรับการกักตัว 14 วัน ถ้าในบ้านมีผู้สูงอายุ คนป่วยติดบ้าน ติดเตียง หรือเด็กเล็ก ต้องแยกไปกักตัว
ในสถานที่กักตัวที่ชุมชนเตรียมไว้ ( อาคารอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหาญคำ ริมบึงละหาน) 

3.เจ้าภาพงานศพ งานบุญต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยต้องขอ
ความร่วมมือจาก อสม.ไปตั้งจุดคัดกรอง อาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงานให้จัดเป็นข้าวกล่อง ไม่นั่งกินอาหารรวมกัน 
และต้องขออนุญาตก่อนจัดงานทุกครั้ง 



4.ทุกหลังคาเรือนต้องเตรียมความพร้อมความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และ
ต้องปลูกฟ้าทลายโจรอย่างน้อยหลังคาเรือนละ 10 ต้น ให้ทุกครัวเรือนเลี้ยงสัตว์สำหรับเป็นอาหาร เช่น ไก่ 
เป็ด ปลา เป็นต้น 

5.คนในครัวเรือนต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และ ประกาศจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด  



วิเคราะห์สภาพปัญหา COID 19 ต.ละหาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ละหาน  อ.จัตุรัส 

บุคคล 

- กลุ่มชอปป้ิงตลาดนดั 

- นกัเรียน ศพด. เด็กศพด. 

- คนนอกพืน้พ่ี / ต่างจงัหวดั   

- บคุคลในพืน้ท่ี   

- กลุ่มออกก าลงักาย   

- ผูส้งูอาย ุ  

 

กทม.   ชลบรุี   ระยอง  โคราช  

สมทุรปราการ  สมทุรสาคร - จนท. → รพ.

สต.  - อบต. → 

CG 

- พระ 

…

…

…

.

 

อ

ส

ม

.

 

-

-

-

C

G

   

-

-

- ฟตุซอล 

- กลุ่มป่วยเรือ้รงั  

- กลุ่มเล่นการพนนั 

กิจกรรม 

- การคา้ตลาดนดั  ศุกร.์ , อาทิตย ์

- งานศพ , งานแตง่ , งานบวช 

- ดดูวงเสรมิดวง  บญุกลางบา้น เลีย้งศาลเจา้พ่อหาญ

ค า เจา้พ่อขนุดา่น เจา้พ่อขนุหาญ 

- ท าบญุวนัพระ 

- ตรวจรบัยาโรคเรือ้รงั เบาหวาน ความดนั 

 

ช่วงเวลา 

- งานประเพณี  วนัพระ  งานบญุต่าง ๆ บญุเดือนสาม  บญุกลางบา้น 

เลีย้งศาลเจา้พ่อหาญค า  เจา้พ่อขนุด่าน เจา้พ่อขนุหาญ 

- ตลาดช่วงบ่าย  วนัศกุร,์ อาทิตย ์ 

 

สถานที ่

- ตลาดนดั  → ตลาด อบต.ละหาน ทกุวนัศกุร ์

,ตลาดรวมใจบา้นโนนจาน(เอกชน)ทกุวนั

อาทิตย ์

- โรงเรียน 8 แหง่  ศพด.  3  แห่ง 

- วดั  12  แห่ง  เมรุ  9  แห่ง   → เจา้คณะ

ต าบลละหานเขต 1วดัโนนสง่า,     เจา้คณะ

ต าบลละหานเขต 2 วดัหนองสมบรูณ ์

- อบต. รพ.สต. / คลินิกโรคเรือ้รงั 

- ที่พกัสายตรวจ 

- สนามกีฬา  → โรงเรียน อบต. 

- โรงเรียนผูส้งูอาย ุ

- บ่อนไก่ นอกพืน้ท่ี →บ่อนพนนันอกพืน้ท่ี 

 



 แผนงานป้องกันการระบาด COVID 19 ต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จงัหวัดชัยภูมิ 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
รายละเอียด
งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศปกต.ละหาน 
 
 
2. อบรมฟ้ืนฟูการป้องกัน COVID-19  
3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล M ระบบส่งต่อ 
4. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน, อสม. ในการเฝ้าระวังโรค 
COVID-19 
5. สนับสนุนระบบการดำเนินงานฯ 
   - จัดหาชุด PPE อุปกรณ์ให้เพียงพอง 
   - จัดทำทะเบียนและสื่อท่ีใช้ในการดำเนินงานเฝ้า 
     ระวังโรค COVID-19 ในชุมชน 
  - จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค COVID-19 
  - ติดตาม/เสริมพลัง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
6. กำหนดมาตรการ ให้การดำเนินงานสอดคล้องตาม
แผนงาน COVID-19 
   - กำหนดแนวทางการเข้า-ออกหมู่บ้าน “ทางเดียว” 
  - กำหนดจุดคัดกรองในหมู่บ้าน, หน่วยงาน, สถานท่ี
เกี่ยวข้อง งานบุญ ตลาดนัด “One Stop Service” 
7. เสริมสร้างความเข้าใจในชุมชน 
   - ประชาคม / สร้างข้อตกลงร่วมกัน  
   “5+1” “DMHTT” “1669” “ศุนย์พญาแลค้ำขุน” 
   - จดัเวทีรับฟังความคิดเห็น / ประชาวิจารณ์ ฯลฯ  

- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการ COVID-19  
- เพื่อให้ระบบข้อมูลข่าวสารมีความ
ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย 
 
 
- เพื่อดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
- เพื่อให้การดำเนินงานตาม
มาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค 
COVID-19 อย่างต่อเนือ่ง 
 
 
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องในการป้องกันการระบาดของ
โรคโควิด 19 
- ลดปัญหาความตื่นตระหนกของคน
ในชุมชน 

- บุคลากร 
  - คณะกม. 20 คน 
  - หน่วยงาน 50 คน 
  - ชุมชน 54 คน 
    - ผญบ. 18 คน 
    - อสม. 54 คน 
- Package 12 ชุด 
- คู่มือ 1,600 ชุด 
ครัวเรือน 1,880 หลัง 
 
 
 
 
มาตรการป้องกันควบคุม
การระบาดของโรค 
COVID-19 ตำบลละหาน 
 
 
- ประชาชนทุกคนใน
ตำบลละหาน 15,846 คน 
- ข้อตกลงตำบลละหานสู้
ภัยโควิด-19 

100 %  
ประชุมชี้แจง 1 
ประชุม กม. 12 

 
 
 
 

- หมู่บ้านมีการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนการ
ดำเนินงานครบทุก
หมูบ่้าน 
 
 
- จุดคัดกรอง 
100% 
- ผู้รับการคัดกรอง 
> 95% 
 
- ลดอัตราปัญหาข้อ
ร้องเรียน 
 
 
 
รวม 

36,000 
 
 

26,400 
 
 
 

6,000 
16,000 

 
 
 
 
 

36,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
12,000 

 
   142,000 

อบต.ละหาน 
 
 

อบต.ละหาน 
 
 
 

กองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 

อบต.ละหาน 
 
 
 
 

พชอ.จัตุรัส 
 
 

กองทุนฯ 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 

 

พชอ.จัตุรัส 
คปสอ.จัตุรัส 
อบต.ละหาน 
ชมรม อสม.  
ต.ละหาน 
ชมรมกำนัน ผญบ.  
ต.ละหาน 
รพ.สต. ละหาน 
 
ผู้เกี่ยวข้อง 
- จนท.ตำรวจ 
- เจ้าคณะตำบล 
- ประธานกลุ่ม
โรงเรียน กลุ่มบ้าน
ละหาน 
- ผอ.รร. ผู้สูงอายุ 
- ผู้ดำเนินการ 
- ผู้ดำเนินการ
กิจการตลาดนัด 
 
 
 
 
 
 



7.ภาพกิจกรรมเสริม (ไม่เกิน 2 หน้า โดยไม่นับรวมใน 8-12 หน้า) 

                         
 

               

         



ธรรมนูญสุขภาพต าบล เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังโรคโควดิ - 19  

ต าบลน ้าพุ อ าเภอบา้นนาสาร จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
 

1. นายเศรษฐพร รามรงค์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

2. นางสาวนรรฐพร ซัง  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง  ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

ภาพที่ 1 แสดง อาณาเขต พ้ืนที่ตำบลน้ำพุ 
 

ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ
บ้านนาสาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ประมาณ  7  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประมาณ  47  กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่ ประมาณ  34.42  ตารางกิโลเมตร  หรือ  21,512.50  ไร่  คิดเป็น
ร้อยละ  16.79  ของพ้ืนที่ทั้งอำเภอ 
อาณาเขตของตำบลน้ำพุ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศใต้     ติดต่อ ตำบลควนศรี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ เขตเทศบาลเมืองนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ตำบลท่าชี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



ตารางที่ 1 แสดง จำนวนประชากรในพ้ืนที่ ตำบลน้ำพุ 

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

หลังคาเรือน 
ประชากร

ชาย 
ประชากร

หญิง 
รวมประชากร 

1 บ้านยางอุง 405 583 581 1,164 
2 บ้านน้ำพุ 335 448 458 906 
3 บ้านนายาว-ดอนสร้อยทอง 190 251 270 521 
4 บ้านดอนทราย 146 215 205 420 
5 บ้านหนองต้อ 186 271 278 549 
6 บ้านควนใหม่ 319 574 541 1,115 

รวม 1,581 2,342 2,333 4,675 
 

2. สภาพปัญหาและสถานการณ์โรคที่สำคัญในตำบลน้ำพุ  
ด้วยบริบทของตำบลน้ำพุ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับถนนสายหลัก 41 (เอเชีย) เป็นตำบลที่มีการ

คมนาคม ขนส่งได้หลายเส้นทาง ทั้งทางหลวงชนบทที่ผ่านใจกลางตำบลและทางหลวงสายเอเชีย ประกอบ
กับตำบลน้ำพุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้าขาย ด้านเกษตรกรรม ทำให้มีประชาชนแฝงเข้ามา
ประกอบอาชีพในพ้ืนที่จำนวนมากส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางด้านสังคม ทำให้มีแรงงานย้ายถิ่น 
เคลื่อนย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ได้หลากหลายช่องทาง 

จากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ณ เดือนสิงหาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยโรคโควิด – 19 จำนวน 
32 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 4 ราย อาการายปกติ กลับบ้านได้ 18 ราย และเดินทาง
กลับไปรักษา ที่ภูมิลำเนาเดิม จำนวน 10 ราย ขณะนี้ ยังพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 3 ราย จากการนำ
ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ร่วมกันถอดบทเรียนถึงปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ พบว่าในพ้ืนที่ตำบลน้ำพุ 
โดยส่วนใหญ่ พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่นำเชื้อเข้ามาในครอบครัว และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ มีประชาชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เดินทางเข้ามาทำธุรกิจ ค้ าผลไม้กับ กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวน และแรงงานสวนผลไม้ เงาะ ทุเรียน เกิดการระบาดอย่างเป็นวงกว้างในช่วง1-2 เดือนนี้
ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข การระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเป็น

ระบบและยั่งยืน จึงได้เกิด “ธรรมนูญสุขภาพตำบล เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังโรคโควิด19 ตำบล
น้ำพ”ุ ขึ้น  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การใช้กระบวนการธรรมนญูสุขภาพตำบล ขับเคลื่อนเครอืข่ายชุมชนเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ตำบลน้ำพ ุ
  3.1 ชุมชนตำบลน้ำพุใช้ความสำเร็จในอดีตมาเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาภัยสุขภาพ  
  ที่ผ่านมาตำบลน้ำพุ ได้ ใช้รูปแบบของ “ธรรมนูญสุขภาพตำบล” เรื่องพืชกระท่อมหรือ
โครงการน้ำพุโมเดลปลดล๊อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพย์ติดให้โทษเป็นกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการเชิญบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่างกำหนดกติกา
ร่วมกันให้ สามารถใช้พืชกระท่อมได้อย่างถูกกฎหมาย มีการควบคุมการใช้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ศึกษาวิจัย และผลลัพธ์สู่การเสนอเพ่ือปลดล๊อค พืชกระท่อมได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดง สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด - 19 



 
 
 
 
 
 * 

 
 
 

 
           ภาพที่ 3 แสดง น้ำพุโมเดล                      ภาพที่ 4 แสดง วันปลดล๊อค พืชกระท่อมได้สำเร็จ 
 

นอกจากนี้ ตำบลน้ำพุ ได้นำธรรมนูญสุขภาพฉบับแก้ไขปรับปรุง นำมาต่อยอดพัฒนา โดย
เน้นหนักไปที่การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน อย. โดยการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม  ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการ จึงเป็นข้อตกลงร่วม ต่อมาได้จัดตั้งศูนย์
เฝ้าระวังเตือนภัยระดับตำบล ได้สำเร็จ และนอกจากนี้ ยังใช้ความรู้ความสามารถ ของ อสม. ในตำบลน้ำพุ 
พัฒนาตนเองจากการเข้ารับการอบรมในสาขาคุ้มครองผู้บริโภคและนำมาถ่ายทอดในพ้ืนที่  โดย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยบริหารจัดการในศูนย์  จากความสำเร็จ นี้ ทำให้ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ประจำศูนย์ ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 5 แสดง อสม.ดีเด่น สาขาคุ้มครองผู้บริโภค 
ระดับประเทศ 



3.2 กระบวนการแก้ปัญหาโควิด พื้นที่ตำบลน้ำพุ  
การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 -ตำบลน้ำพุ (สบค.

ตำบลน้ำพุ) ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้นำทุกหมู่บ้าน ประธาน 
อสม.และ ผอ.รพ.สต.บ้านยางอุง เป็นเลขานุการฯ จะมีการประชุม เพ่ือรับรู้สถานการณ์ร่วมกันทุ กสัปดาห์ 
มีการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม เรื่องสถานการณ์โรค ทุกวัน เพ่ือให้ผู้นำรับรู้สถานการร่วมกันและสื่อสารสู่
ประชาชนตำบลน้ำพุ ได้เหมือนกัน 

วิเคราะห์ความเสี่ยงในพ้ืนที่ พร้อมกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วน ลงสื่อสารแก่ประชาชน
ทุกหมู่บ้านก่อนช่วงสถานการณ์โควิดจะเข้ามาในพ้ืนที่ตำบลน้ำพุ โดยการยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำพุ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เพ่ิมเติมหมวดที่ 12 พร้อมประกาศแนบท้าย ลงสื่อสารขอมติจากเวทีประชาคม
ทุกหมู่บ้าน พร้อมลงนามประกาศใช้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7  แสดงประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำพุ 
 

จัดเตรียม วัสดุ  ครุภัณฑ์  เครื่องมือต่ างๆเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  โดย
คณะกรรมการ สบค.ตำบลน้ำพุ จัดทำแผนงานโครงการเสนอ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำพุ เพ่ือ
ของบประมาณในการจัดซื้อ โดยใช้ประมาณ กว่า 3 แสนบาท สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์แก่ทุกองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง ชมรม อสม.ตำบลน้ำพุ โรงเรียน วัด สถานี
ตำรวจภูธรท่าชี จัดซื้อเครื่องคัดกรอง เจลล์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  ชุด PPE น้ำยาฆ่าเชื้อ ถังพ่น
น้ำยา และอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง 



 ภาพที่ 8 แสดงการประชุม ศบค.ตำบลน้ำพุ                 ภาพที่ 9 แสดงการสนับสนุนอุปกรณ์สู้ภัยโควิด 
 

3.3 การรับมือกับสถานการณ์โควิด ในพื้นที่บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ  
   โรคโควิด -19 ได้เข้ามาในตำบลน้ำพุ รายแรก (Index Case) ในเดือน เมษายน 2564 
พ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มแรกๆ ในพ้ืนที่อำเภอบ้านนาสาร ทำให้ประชาชนเกิดความ
วิตกเป็นอย่างมาก โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พ้ืนที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ให้
รวดเร็วที่สุด โดยหลังจากได้รับข้อมูล ผู้ป่วยรายแรก ก็ได้เริ่มแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนดังนี้  

1) การชี้แจงสถานการณ์และเรียกประชุมทีม สบค. ตำบลน้ำพุ เพ่ือรับรู้
สถานการณ์ร่วมกัน ณ.ศาลาหมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสกั บผู้ป่วย และ
วางแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคในพ้ืนที่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพที่ 10 แสดงผังการเชื่อมโยงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 
 
 



2. นำกติกาข้อตกลงสู่การปฏิบัติ ชุมชนล้อมรั้วป้องกันตนเอง โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
กำนันตำบลน้ำพุ ร่วมหาแนวทางกับคณะกรรมการหมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย พิจารณาตั้งด่านสกัดช่อง
ทางเข้าออก หมู่บ้านจำนวน 2 จุด เพ่ือคัดกรองลงทะเบียนบุคคลเข้าออก หมู่บ้าน โดยใช้กำลังคน ฝ่าย
ปกครอง และ อสม.ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ระยะเวลา 14 วัน  

คณะกรรมการการสอบสวนโรคร่วมกับผู้นำชุมชน เพ่ือให้ทราบบริบท ที่แท้จริง และ
ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วย ส่งตรวจหาเชื้อจำนวน 24 คน (สัมผัสในครอบครัว 8 คน สัมผัสงาน
อุปสมบท 14 คน) 

ภาพที่ 11 แสดงจุดคัดกรองเส้นทางเข้าหมู่บ้านดอนทราย 

นอกจากนี้ แกนนำชุมชนวิเคราะห์สถานการณ์ พิจารณาเป็นมติของชุมชน เห็นควรให้มี
การแยกกลุ่มคนเสี่ยงออกจากกลุ่มปกติ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านดอนทราย ซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง ใช้เป็น
สถานที่แยกตัว เพ่ือสังเกตอาการ โดยเสนอแนวทางเพ่ือให้ ศบค.ตำบล พิจารณาเห็นชอบ ในการบริหาร
จัดการดูแลผู้กักตัวร่วมกัน จำนวน 14 คน (ระยะเวลา 14 วัน) (21  เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564)  
 
 
 
 
 
 



                  ภาพที่ 12 และ ภาพที่ 13 แสดงการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ใน LQ  
 
   หลังจากกักตัวครบ 14 วัน ส่งตรวจเชื้อครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ ผู้กักตัวกลับไปใช้ชีวิตปกติ
ร่วมกับครอบครัว คนในชุมชนให้การยอมรับ เป็นต้นแบบให้ชุมชน โดยเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ทุกชุมชนที่มีกลุ่มเสี่ยงจัดตั้งศูนย์แยกกักตัว โดยใช้รูปแบบบ้ านดอนทราย และ
เผยแพร่แนวทางสู่แหล่งข่าวชั้นนำของประเทศไทย    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 14 แสดงผู้ว่าราชการตรวจเยี่ยมสถานที่กัก

ตัว     ภาพที่ 15 แสดงการสัมภาษณ์โดยสำนักข่าว                          
 

3. ผลลัพธ์สู่ความสำเร็จ บทเรียนจากความสำเร็จในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดใน
พ้ืนที่บ้านดอนทราย สู่กระบวนการแก้ปัญหาระดับตำบล กรณีมีผู้ป่วยโควิดในพื้นดังนี้  
    3.1 ทีม สบค.ตำบลน้ำพุ สื่อสารข้อมูล สถานการณ์ 
    3.2 ทีมควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน วิเคราะห์สถานการณ์และช่วยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขสอบสวนโรค 
    3.3 เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง ส่งตรวจเชื้อ และกักตัวแยกจากครอบครัวในสถานที่ที่
กำหนด  



   พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ใช้สถานที่กักตัว โรงเรียนบ้านยางอุง 
   พ้ืนที่ หมู่ที ่2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ใช้สถานที่กักตัว โรงเรียนท่าชีวิทยา 
    3.4 หน้าที่ด้านการดูแลศูนย์กักตัว รพสต/อสม เกี่ยวกับการคัดกรอง ประเมิน
อาการผู้กักตัว ผู้นำชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล ด้านงบประมาณ อาหาร 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องภายในศูนย์กักตัว  
      3.5 ประชาชนทั่วไป ครอบครัวผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยอมรับในกติกา และร่วม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามมาตรการที่ชุมชนกำหนดขึ้น  
 
 
 
 
 
 
  
 
  ภาพที่ 16 แสดงทำความเข้าใจแก่แรงงานเกี่ยวกับมาตรการ      ภาพที่ 17 แสดงภาคเอกชนสนับสนุน 

 

3.6 การบังคับใช้กฎหมาย ตามประกาศต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
อำเภอบ้านนาสาร ที่สำคัญ เช่น ในห้วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ บุคคลต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาต้องมีผล
การตรวจเชื้อโควิด – 19 ก่อนเข้าพ้ืนที่บ้านนาสารไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องรายงานตัวผู้นำท้องถิ่น พร้อม
มีเอกสารขึ้นทะเบียน เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
  
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 18 แสดงจุดสกัดคัดกรองคนเข้าพ้ืนที่            ภาพที่ 19 แสดงการคัดกรองในงานพิธีต่างๆ 



 
 
 
 
 
 
 
     

ภาพที่ 20 แสดงการตรวจคัดกรองในแรงงานต่างชาติ                  
               

3.7 การรณรงค์สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัคซีนระดับ ตำบล มีหน้าที่พิจารณาในการ
ติดตามขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมและจัดสรรโควต้าวัคซีนผ่านคณะกรรมการบริหารวัคซีนระดับ
หมู่บ้าน เพ่ือช่วยคัดกรองและกำหนดคิวในการรับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ส่งผลให้มีการเข้าถึงวัคซีน
และประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 -22 แสดงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนระดับหมู่บ้าน 
 
4. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ความภาคภูมิใจ ฯลฯ 
  บทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวทางในการแก้ปัญหาสุขภาพ มีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมร่วมกำหนดกติกาแนวทางร่วมกันตั้งแต่กระบวนการ
แรก กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเช่น การกำหนดธรรมนูญสุขภาพตำบล การกำหนดเป้าประสงค์ต้องส่งผล
ต่อความเป็นอยู่และมีผลลัพธ์อะไรบ้างให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยคำถามที่ต้องตอบ



ประชาชนเสมอคือ ทำแล้วได้อะไร บทเรียนจากธรรมนูญสุขภาพตำบลที่ผ่านมาของตำบลน้ำพุในทุกๆเรื่อง
สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนตำบลน้ำพุ ยอมรับในกติกาและมีความเชื่อมั่นในแนวทาง โดยเรียนรู้จาก
ความสำเร็จในอดีต มาเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาในอนาคตได้อย่างแท้จริง  
 หากพ้ืนที่ตำบลน้ำพุเจอวิกฤติทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคไวรัสคิด 19  ชุมชนน้ำพุสามารถรับรู้
ถึงกระบวนการแก้ปัญหาได้โดยชุมชน และทุกหน่วยงานในพ้ืนที่รับรู้ถึงหน้าที่และเกิดความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเปรียบเสมือนว่า ตำบลน้ำพุสามารถรับสถานการณ์ได้โดยมี เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังโรคโค
วิด19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพชีวิต ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

“ต าบลวิถีชีวิตใหม่  ปลอดภัยจากโควิด19 : ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขสามัคคี” 

 
อัมรา ดีแท้, สุริยาวุฒิ อย่างสวย, ทัศนีย์ หมื่นจูม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 
บทนำ 

ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เดิมอยู่ในเขตพ้ืนที่ของตำบลโพนสูง 
ต่อมาได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลคำสะอาด เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2514 ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตตำบล 
จำนวน  14 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม มีพ้ืนที่ทั้ งหมดประมาณ 95 
ตารางกิโลเมตร หรือ 59,375 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดินไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 18 
กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 11,254 คน แยกเป็นชาย 5,622 คน หญิง 5,632 คน มีจำนวนหลังคาเรือน
ทั้งหมด 2,662 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ 11 กุมภาพันธ์ 2563) อสม. จำนวน 262 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 
1,642 คน (ติดเตียง 21 คน ติดบ้าน 56 คน ติดสังคม 1,565 คน ผู้พิการ จำนวน 354 คน และผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง จำนวน 1,511 คน  

การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร ได้จัดการและขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยใช้แนวทางตามการจัดการ
คุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด19 : ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” โดยได้มี
กระบวนการให้คณะกรรมการได้ทบทวนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา การคืนข้อมูลจากคณะทำงานสู่
คณะกรรมการ และการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือแก้ไปปัญหา
สุขภาพ  การหาเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพ
ในพ้ืนที่ ร่วมเสนอแนะ ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และสะท้อนการดำเนินงาน ตามหลัก TPAR 
(Team,  Plan, Action,  Result) 



ทีมพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในแต่ละภาคส่วน 
ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีการดำเนินงานตำบลจัดการ

คุณภาพชีวิต โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเดียวกันกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือท้องที่ตำบลคำสะอาด เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่รวดเร็ว และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือท้องที่ โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เป็นประธาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพ้ืนที่ โดยมีผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน และท้องถิ่นอำเภอสว่างแดน
ดิน เป็นที่ปรึกษา ทีมขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตตำบลคำสะอาด มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ การ
ทำงานของแต่ละภาคส่วน เพ่ือให้การดำเนินงานดำเนินได้รวดเร็วเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการช่วยคิด 
ช่วยวางแผน ช่วยทำ ร่วมประเมินผล และทบทวนกระบวนการทำงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ชุมชนตำบลคำสะอาดสามารถต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ผสมผสานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้รากเง้าวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ประชาชนมีความสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี 

สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
“ชุมชนสร้างสุข” 

 



ประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 

1.เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง
2.อุบัติเหตุทาง

ถนน
3.IQ

4.ปัญหา

ยาเสพติด
5.สุขภาพจิต

ประเด็นปัญหาสุขภาพ พชอ. อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 

 

1.ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ 
ขาดคนดูแลและขาด

อุปกรณ์

2.การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

และจมน้้า

3.การก้าจัดขยะไม่
ถูกต้อง

4.การใช้สารเคมีใน
เกษตรกร

ประเด็นสุขภาพต้าบลค้าสะอาด

ประเด็นปัญหาสุขภาพ พชต. ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 

-นโยบายการจัดการขยะต้นทาง
จากภาครัฐ 
-ปี 2562 ครัวเรือนมีการจัดการ
ขยะไม่ถูกต้อง ร้อยละ 11.27 
-พ้ืนที่ไม่มีบริการรถเก็บขยะ 

-ปี 2562 อุบัติเหตุ จำนวน 33 
ราย ร้อยละ 6.26 
-ปี 2562 เสียชีวิตในพ้ืนที่ 2 ราย 
-นโยบายป้องกันเด็กเสียชีวิตจาก
การจมน้ำ 
 

-ปี 2560 พบสารเคมีตกค้างในเม็ด

เลือด ระดับไม่ปลอดภัย , มีความ

เสี่ยง, ปลอดภัย และปกติ คิดเป็น

รอ้ยละ 28.4, 40.9, 27.8 และ 2.9 

-ผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิง 77 คน 
ร้อยละ 4.70 
-ผู้สูงอายุขาดคนดูแล 27 คน 
ร้อยละ 1.64 
-ผู้สูงอายุขาดอุปกรณ์ในการดูแล
ตนเอง 55 คน ร้อยละ 3.35 



 
 
ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตำบลสร้างสุข 

1. การดำเนินงานผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม)  
1.1 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ผลการดำเนินงานโครงการเรียนเรียนผู้สู งอายุตำบลคำสะอาด ประจำปี
งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน จำนวน 10 ครั้ ง ในระยะเวลา 5 เดือน 
เนื้อหาของโครงการและกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 
ตามหลัก 4 อ. (ออกกำลังกาย อาหารและยา อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม) ธรรมะกับการใช้ชีวิต การ
ส่งเสริมอาชีพ (อาหารและขนม) ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประดิษฐ์พานบายศรี) กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมในชุมชน ผลที่ได้รับ 

1.ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได ้
   2.ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรสามารถอยู่ร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
   3.ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและสังคมได้ 
  1.2 กิจกรรมการจัดทีมดูแลผู้ป่วยพิการ ติดบ้าน ติดเตียง 

การดำเนินงานผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม) ตำบลคำสะอาด มี
การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานในรูปแบบของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล
คำสะอาด โดยคณะทำงาน Care Giver ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนตำบลคำสะอาด มี
บทบาทหน้าที่ดังนี้ 



1.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนนุแนะนำการดำเนินงาน 
3.มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน/แผนงาน โครงการของกลุ่ม 
4.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
5.เสนอแนวคิดและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันภายในทีม 

 
ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณจาก สปสช. จำนวน 60,000 บาท ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 12 ราย ผลการดำเนินงาน  กลุ่มติดเตียง เปลี่ยนเป็นกลุ่มติดบ้าน จำนวน 1 ราย 
(จาก 4 ราย) คิดเป็นร้อยละ 24 กลุ่มติดบ้าน ไม่เปลี่ยนกลุ่ม 

ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณจาก สปสช. จำนวน 70,000 บาท ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 14 ราย ผลการดำเนินงาน กลุ่มติดเตียง เปลี่ยนเป็นกลุ่มติดบ้าน จำนวน 1 ราย 
(จาก 5 ราย)  คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มติดบ้าน ไม่เปลี่ยนกลุ่ม 

ปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณจาก สปสช. จำนวน 270,000 บาท ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  77 ราย ผลการดำเนินงาน กลุ่มติดเตียง เปลี่ยนเป็นกลุ่มติดบ้าน จำนวน 2 ราย 
กลุ่มติดบ้าน เปลี่ยนเป็นติดสังคม 2 ราย เสียชีวิต 3 ราย อยู่ในช่วงดำเนินงาน ครบดูแล เดือนมีนาคม 
2564 

การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง ช่วงโรคโควิด-19 ระบาด 
- เน้นการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง ที่บ้าน 
- งดการรวมตัวของโรงเรียนผู้สูงอายุ  
- และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. 2ส. เน้นให้ทบทวนและฝึกปฏิบัติ

เองที่บ้านเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม 
1.3 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วย 3อ. 2ส. 

กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยมีผู้ดำเนินการหลักคือ กศน.ตำบลคำสะอาด เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยให้
หลักการ 3อ. 2ส. การดูและช่องปาก การฝึกป้องกันสมองเสื่อม และการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทย 

การดำเนินงานผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม) พบว่า ผู้สูงอายุที่
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และต้องการให้เจ้าหน้าที่มีการทำ
กิจกรรมเรื่อย ๆ เนื่องจากมีความสนุกสนาน ได้พบปะกัน เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงมีทีมผู้ดูแล 
(CG) และ อสม. เข้าไปดูแล ประเมินและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนให้ความช่วยเหลือดูแล โดยผ่าน



คณะกรรมการศูนย์ฟ้ืนฟูตำบล ตลอดจนการวางแผนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ ทำให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยและญาติดีข้ึน 

1.4 กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ/พิการ 
- ปี 2563 เกิดศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสะอาด 
- การจัดหาอุปกรณ์ตามแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

   - การจัดทำนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถุงมือเพิ่มพลัง เก้าอ้ีมีสุข ปั่นซิ่ง 

ปฏิทินช่วยกินยา ราวไต่ช่วยฝึกเดิน สมุนไพรวิเศษนวดเท้า 



 
 
 

รางวัลและความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน/จมน้ำ 
  2.1 กิจกรรมการให้ความรู้การขับข่ีปลอดภัยในนักเรียน 

เป็นกิจกรรมการให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยในนักเรียน การฝึกทักษะการขับขี่ที่
ถูกต้อง และการสวมอุปกรณ์ป้องกัน ผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ได้รับการฝึก
การขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ100 

 
 
 
 
 

 
 
 

แท่งกดจุด ไม้คลายน่อง 

CM ดีเด่นระดับจังหวัด 

ปี 2562 และ 2563 
CG ดีเด่นระดับ

เขต ปี 2563 
ผ่านเกณฑ์ตำบล LTC ระดับดี ปี 2557 



2.2 กิจกรรมสำรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลคำสะอาด 
   การดำเนินโครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ตำบลคำ
สะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการโดยประยุกต์ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) โดยใช้วงจร PAOR (Planning, Action, Observation, Reflection : การวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การสังเกตผล  และการสะท้อนผลหลังจากปฏิบัติงาน) มาเป็นรูปแบบในการการ
วิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผล
การดำเนินงานพบว่า ทุกหมู่บ้านทราบจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของต้นเอง และสรุปปัจจัยจากคน 
รถ ถนน สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 

ปัจจัย เกี่ยวข้องอย่างไรกับอุบัติเหตุที่จุดเสี่ยง 
คน เมาแล้วขับ ประมาท ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขับเร็ว  
รถ สภาพไม่พร้อม เบรกไม่ดี  
ถนน เป็นทางแยก ทางโค้ง ถนนลื่น  
สิ่งแวดล้อม ต้นไม้บังถนน  กำแพงบังถนน ฝนตก ช่วงเวลากลางคืน ไม่มีไฟส่องสว่าง ช่วงเทศกาล มีแยก

ซอย 
 
2.3 การฝึกการลอยตัวในเด็กนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนในเขตตำบลคำสะอาด ได้รับ
การฝึกการลอยตัว ร้อยละ 100 
 
 

 
 
 
 
 
3. การดำเนินงานการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง 

3.1 ตลาดนัดขยะรีไซเคิล 
มีกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล เปิดทำการทุกวันที่ 15 ของเดือน 

3.2 ธนาคารขยะรีไซเคิล 
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 499 หลังคาเรือน มีเงินฝากของสมาชิกรวม 

305,592.37 บาท ให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต 35 ราย เป็นเงิน 38,430 บาท นอกจากนี้ ได้จัด



กิจกรรมอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารให้แก่คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลและขยายผลสู่ครัวเรือน 
จำนวน 390 ครัวเรือน 

3.3 กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล 
มีการมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ 

จำนวน 1,000 บาท ส่งเสริมชุมชนทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะเหลือใช้เพ่ือเป็นรายได้เสริมและเกิดอาชีพใน
ชุมชน 

3.4 การแปรรูป/เพิ่มมูลค่าขยะขวดพลาสติก 
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสานักงาน เพ่ือ

นาวัสดุที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละ
ประเภท เพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ไม้กวาดจากขวดน้ำอัดลมพลาสติก กระเป๋าจากซองกาแฟ 
หรือการนำขวดน้ำพลาสติกมาทำธนาการน้ำใต้ดินระบบปิด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

4. การดำเนินงานการจัดการการใช้สารเคมีในเกษตรกร 
4.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

เกิดกลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยชีวภาพบ้านคำสะอาด2 หมู่ 8 มีการขยายเครือข่ายศูนย์

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
4.2 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกร 

เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 
100 มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 88.00 และเกษตรกรที่มีระดับสารเคมี
ในเลือดระดับมีความเสี่ยง และระดับไม่ปลอดภัย ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100เกษตรกร
บางส่วนยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้ยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องทั้งหมด และ

นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 



บางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของการตรวจเลือดหาสารโคลีนเอสเตอเรส จึงทำให้ได้รับความร่วมมือไม่
เต็มที่เท่าที่ควร 

4.3 ส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมคราม 
เริ่มจากการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านคำสะอาด2 นำโดย แม่ทองดา ขันทะหัด 

ประธานกลุ่ม ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เพ่ือนำมาเป็นต้นทุนการพัฒนาการ
ทอผ้าพ้ืนเมืองของสกลนครเช่น ผ้าคราม เพื่อเป็นรายได้เสริมให้สมาชิกในกลุ่ม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลคำสะอาดได้เข้ามาสนับสนุนด้านความรู้ใหม่ๆและงบประมาณในการ
ดำเนินการกลุ่ม จนกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้สมาชิก ปัจจุบันได้นำกลุ่ม TO BE NUMBER ONE 
ในหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกเพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชนรุ่นหลัง และยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชน
ที่เข้าร่วมด้วย เกิดรายได้เสริมนอกเหนือการทำการเกษตร เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ชนรุ่นหลังและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีมคณะทำงานป้องกันโควิด-19 ตำบลคำสะอาด 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน และประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามประกาศจากส่วนกลาง 
 

 
 
 

 
 

 

การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลคำสะอาด ปีงบประมาณ 2564 



การสื่อสารผ่านไลน์แอพพลิเคชั่นเพื่อลดระยะห่างทางสังคม และการรวมกลุ่ม 
มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการสื่อสารของคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีการตั้งกลุ่มผ่านไลน์

แอพพลิเคชั่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อลดการประชุมและการรวมตัวกันของคณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขั้นดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19” 
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงโรคโควิด-19 เป็นรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงและกระตุ้นเตือนประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด-19 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. แต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่าหอกระจ่ายข่าวของ
หมู่บ้าน เพ่ือสื่อสารข้อมูลใหม่ ๆ กับประชาชนในหมู่บ้าน 

 กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน เป็นรูปแบบการแจ้งข่าวสารและเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้ความรู้ประชาชน “กินร้อน ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออก
กำลังกาย” 

 
 



 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันกิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน 

โดย  
- อสม. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้า-ออกในชุมชน โดยสอบถามดังนี้ 

- ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย/พื้นที่ที่การระบาดต่อเนื่อง 
ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดหรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่มี
ผู้ป่วย 

- คัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง  พร้อมให้คำแนะนำ การหลีกเลี่ยงการพบปะและ
สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง และงดกิจกรรมนอกบ้านและการไปที่ชุมนุมชน 

- รายงานผล 
 - ติดสัญลักษณ์สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการคัดกรองแล้ว 
 - อสม.รายงานผ่าน อสม.ออนไลน์ หัวข้อรายงานเหตุ “เฝ้าระวังโควิด-19” 
 - เจ้าหน้าที่บันทึกในระบบ www.thaiphc.net ระบบเฝ้าระวังโรค COVID-19 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และระบบรายงานโควิด-19 จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เป็นรูปแบบกิจกรรมในการติดตาม 

สังเกตอาการ ผู้ถูกกักกันบริเวณ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  - การเตรียมความพร้อมของ อสม./ ผู้นำชุมชน  
  - จัดตั้งทีม อสม./ผู้นำชุมชน เพื่อติดตามสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ในชุมชน 
  - พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และรู้วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 และระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกันในพ้ืนที่ 
  - ประสานเตรียมความพร้อมของชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำ เครือข่าย เจ้าหน้าที่ 

http://www.thaiphc.net/


  - สำรวจตนเองว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่ หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดปฏิบัติงาน 
  - เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับป้องกันตนเองให้พร้อมตามมาตรฐานที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด 
  - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับ อสม./แกนนำชุมชน 
   - รับรายชื่อผู้ถูกกักกันบริเวณที่พักอาศัยจากเจ้าหน้าที่/ ผู้นำชุมชน 
   - ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลโดยการเยี่ยมบ้าน/โทรศัพท์ 
   - ประเมินอาการสำคัญ (สอบถามประวัติและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น) 
   - ให้คำแนะนำให้กักตัวอยู่ภายในบ้าน แยกคนในครอบครัวจนครบ 14 วัน การ
สังเกตอาการสำคัญด้วยตนเองหรือญาติ การจัดการสภาพแวดล้อมภายในบ้าน การปฏิบัติตัวสำรับคำใน
บ้านและเพ่ือนบ้าน 
   - ติดตามเยี่ยมบ้ายอย่างต่อเนื่องจนครบ 14 วัน สอบถามอาการสำคัญ (ไข้ ไอ 
เจ็บคอ หอบเหนื่อย) และบันทึกผลในแบบติดตามฯ และรายงานผลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 
 
 มีการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น MOPH Connect เพ่ือติดตามกลุ่มผู้กักตัว ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาเมนูเพ่ิมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เร็วสะดวก และผู้กักตัว
สามารถประเมินตนเองได้ทุกวัน และสามารถพิมพ์ใบรับรองการกักตัวในแอพพลิเคชั่นนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 4 เฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน เป็นรูปแบบการเฝ้าระวัง กระตุ้น

เตือน และลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้ 
  - แต่ละหมู่บ้านจัดทำทะเบียนเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้า-ออกในชุมชน 
  - เฝ้าระวังติดตามและคัดกรองกรณีมีกิจกรรมที่มีการชุมชมของคนในชุมชน เช่น งานศพ  
ตลาดนัด เป็นต้น 
  - ผู้นำชุมชนเฝ้าระวังการชุมนุมของคนในชุมชน การเปิดให้บริการของร้านตัดผม/เสริม
สวย ร้านค้าชุมชน สนามกีฬา เป็นต้น 

ไลน์แอพพลิเคชั่น MOPH Connect เพื่อติดตามกลุ่มผู้กักตัว 



  - แนะนำรณรงค์การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน การเลี่ยงการ
ติดโรค 
  - เฝ้าระวังการเข้าใช้สถานที่หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 พบว่า ตำบลคำสะอาดได้มีการจัดทำคำสั่ ง

คณะกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการทำงานแบบบูรณการทั้ง อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. 
และภาคีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และถุงยังชีพ มีการวางแผนการ
ป้องกันในระยะยาว เช่น อ่างล้างมือในทุกหมู่บ้าน การมีป้ายประชาสัมพันธ์ และ อสม.ดำเนินการคัดกรอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดเด่น/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 จุดเด่นและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การมีทีมและคณะทำงานที่มี
ความหลากหลายของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ร่วมมือกันทั้งหน่วยงานปกครอง อปท. กศน. รพ.สต. อสม. และ
กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน การร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน การร่วมกันลงมือปฏิบัติ การ
ส่งเสริมสนับสนุน การเห็นผลงานร่วมกันก่อให้เกิดการชื่นชมกัน เกิดพลังในการดำเนินงาน และการมี
เครือข่ายสนับสนุนในการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค และการพัฒนา 
 เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตร วัยแรงงานต้องออกไปทำงานนอก
หมู่บ้านในเวลากลางวัน ทำให้เหลือแต่เด็กและผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางอย่างที่มีการ
รวมกลุ่มจึงเกิดเฉพาะกลุ่ม และการดำเนินกิจกรรมกับผู้สูงอายุบางท่านจะไม่สามารถเดิ นทางมาเข้าร่วม
กิจกรรมได้ด้วยตัวเองจึงไม่เกิดความต่อเนื่อง บางกิจกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ผู้สูงอายุหรือ
ประชาชนสามารถปฏิบัติได้เองที่บ้าน โดยมี อสม. เป็นพ่ีเลี้ยงในการดูแล เกิดเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ทั้ง อสม. และผู้ดูแลผู้ป่วย และในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมบางอย่างได้ ขาดความต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำกิจกรรมในชุมชน
หรือที่บ้านผู้ป่วยแทน ปรับการทำงานแบบเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 
คำสำคัญ: ตำบลสร้างสุข ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด19 



ชุมชนต าบลนางลือร่วมใจ  ต้านภัยโควดิ-19 

 
นายระลึก  หร่ายลอย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

 
 1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที ่
     

           ที่ทำการเทศบาลตำบลนางลือ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท     ห่างจากตัวอำเภอเมืองชัยนาทและจังหวัดชัยนาทประมาณ   21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดย

รถโดยสาร  ประจำทางประมาณ  30  นาที  ตำบลนางลือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  50 ตร.กม. หรือ

ประมาณ 31,250  ไร่ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหาดท่าเสา  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลห้วยงู  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท                

   และตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลท่าชัย  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองน้อย  อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนางลือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพ้ืนที่เหมาะสำหรับการเกษตร

โดยเฉพาะการทำนาเนื่องจากมีคลองชลประทานหลายสายเกือบเต็มพ้ืนที่การตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มๆ

และบางส่วนตั้งอยู่ตามริมแม่น้ำท่าจีน 

          ตำบลนางลือแบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนางลือท้ัง 15 

หมู่บ้าน มี             จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนางลือทั้งหมด 2,531 ครัวเรือน และมีประชากร

ทั้งสิ้น จำนวน 7,786 คน แบ่งเป็น เป็นชาย 3,696 คน เป็นหญิง  4,090  คน             

         ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในพื้นที่ จำนวน  4 แห่ง ด้าน

สุขภาพ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 

รับผิดชอบจำนวน 8  หมู่บ้าน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค รับผิดชอบจำนวน 7 

หมู่บ้าน   

 

 



2. สถานการณ์และสภาพปัญหาการดำเนินงานรับมือกับโรคโควิด19 
 

             การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  เป็นโรคติดต่อเกิดขึ้นมาใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประชาชนยังมี
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการตื่นตระหนก  และการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติตนในการควบคุม เฝ้า
ระวังโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่แตกต่างกันไป 
             การปฏิบัติตนในการควบคุม เฝ้าระวังโรคจึงขึ้นอยู่กับภูมิรู้ การรับรู้ของประชาชน เป็นสำคัญผู้ที่

ทำให้เกิดความเข้าใจ มีความตระหนัก ในการปฏิบัติตนในการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19  ไม่ว่าจะเป็น

เรื่อง สวมหน้ากากอนามัย   การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) อยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร 

ใช้ภาชนะแยกส่วนตัว  ไม่ ไป พ้ืนที่ เสี่ ยง การกักกันตนเอง (Self-isolation) และการกักกัน  โรค 

(Quarantine)  การใช้เจลอัลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิดได้  ปัญหาที่

พบในการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ของประชาชนตำบลนางลือ ได้แก่    

 

   1. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดความตระหนักในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค 
เช่น 
                การสวมหน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่าง การเดินทางเขาในพ้ืนที่เสี่ยง เป็นต้น 
            2. การไม่ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่เรื่องการควบคุมป้องกันโรค 
            3. ประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก จากจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยง ไม่มีการกักตัว 14 วัน 
            4. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ให้ได้รับการตรวจสุขภาพ และการเดินทางมารับบริการ ที่ รพ.สต. 
และ 
               โรงพยาบาล 
            5. ประชาชนหยุดงาน ไม่มีรายได้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
                การควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับของชุมชนในช่วงแรกๆ  ยังมีการดำเนินงานไม่
ชัดเจน 
 เนื่องจากยังไม่ทราบแนวทาง วิธีการในการดำเนินงานที่ชัดเจนและยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันของ
คณะกรรมการดำเนินงานระดับตำบล ทำให้มีการรับมือ ตั้งรับในการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ยังไม่
เหมาะสม เช่น การเฝ้าระวังให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค  การประสานการออกติดตามผู้ที่
เดินทางจากต่างจังหวัด ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องกักตัว 14 วัน  การอยู่เวรยามดูแลเฝ้าระวังโรค การออกด่าน
ดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ยังขาดการประสานความร่วมมือและบูรณางาน
ร่วมกัน   หลังจากที่คณะกรรมการในตำบลนางลือ ได้มี การประชุมปรึกษาหารือการเฝ้าระวังควบคุมโรค 
และการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรค ทั้งภาคท้องถิ่น ท้องที่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรในพ้ืนที่ ทำให้
มีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ความพร้อมในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19 อย่างเหมาะสม 



3. วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
1. เพ่ือให้เกิดกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อของชุมชน อย่างมีระบบ 

            2. เพ่ือให้ประชาชน และองค์กรเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาโรคระบาดโควิด 

           3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด   

          

4. กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนรับมือกับโควิด 19 ในระดับพื้นที่ 

4.1  ด้านการดำเนินงานภาพรวมของพื้นที่ตำบล 

 

                     ในการบริหารงานของตำบลนางลือ  ได้มีการร่วมกันประชุมของคณะกรรมการพัฒนางาน
ระดับตำบลขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทุกองค์กร หน่วยงาน เข้าประชุมอาทิ เช่น มีผู้นำในพ้ืนที่ทั้งฝ่าย
ท้องถิ่น  ฝ่ายท้องที่  หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ ภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งเป็นเวทีศูนย์รวมของการ
บริหารจัดการการดำเนินงานของชุมชน  ในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่าน  ได้ร่วมเสนอความคิด 
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา และการพัฒนางานต่างๆของผู้นำชุมชน  โดยปกติแล้วในเวทีประชุมจะ มีการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือเป็นการเสริมพลังให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน
แนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  
            1. จัดประชุมเพ่ือนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และบูรณาการแผน 

            2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดบทบาท และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

            3. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน แบบมีส่วนร่วมเพ่ือนำมาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ 
            4. จัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา และบูรณาการแผนร่วมกับของระดับอำเภอ 

            5. ดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการที่กำหนด 

            6. ประเมินผล นำมาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 

            7. สรุปผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

4.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานจัดทำธรรมนูญ มาตรการชุมชน ข้อตกลง 

ฯลฯ ของพ้ืนที ่

      ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโครวิด 19 เริ่มมีกระแสการระบาดของโรคเข้ามาในชุมชน 
ประชาชนเกิดกลัวต่อการเกิดโรค และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ทำให้เริ่มมีผลกระทบกับ
ประชาชน การดำเนินชีวิตประจำวันมีความลำบาก ยุ่งยาก การออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน การประกอบ
อาชีพ มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต่อการติดโรคระบาดโควิด มีผลกระทบต่อประชาชนในระดับกว้าง  ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับตำบล ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่  อสม. และภาคี



เครือข่ายในชุมชน จึงได้ปรึกษาหารือ ร่วมกับส่วนปกครองอำเภอ และ รพ.สต. จึงได้จัดเวทีประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคโควิดของตำบลนางลือ พร้อมได้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุม
โรคของตำบล และหมู่บ้านขึ้น โดยรายชื่อคณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบลมีดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อโควิด 19  
ตำบลนางลือ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 

 

            นางทรรษพร   คลังทับ           ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท              ที่ปรึกษา 
            นายภานุมาศ   มากบุญ          ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอประจำตำบลนางลือ              ที่ปรึกษา 
            พันตำรวจโทไพโรจน์  ณ อุทัย  ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลนางลือ       ที่ปรึกษา 
            นายพันท้าย   จรูญวิทยา         ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ                ที่ปรึกษา            
          1. นางไฉน         มมีาก ตำแหน่ง  กำนันตำบลนางลือ                            ประธาน 
 2. นางธนพร       ใจแสน  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นางลือ               รอง
ประธาน    
          3. นางวัฒณา   จสูิงห์                ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.นางลือ  กรรมการ 
 4. นางนุชนาฎ   ประสพเนตร ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.นางลือ  กรรมการ 
 5. นายวิรัตน์     จาดคำ ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.นางลือ กรรมการ 
 6. นางสาวพรรณการณ์  สาเลิศ ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  ต.นางลือ กรรมการ 
          7. นายสมเกียรติ   สวนชูผล ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.นางลือ กรรมการ 
          8. นายสมัย     งั่งสัมฤทธิ์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.นางลือ กรรมการ 
          9. นายอำพล      นชุรอด ตำแหน่ง  ประธานชมรม อสม.รพ.สต.บ้านหนองแค กรรมการ 
 10. นางรุ่งฤดี       พ่ึงรูป ตำแหน่ง  ประธาน อสม  หมู่ที่ 4         กรรมการ 
          11. นางกวีพร       แจ้งนคร ตำแหน่ง  ประธาน อสม. หมู่ที่ 5         กรรมการ 
          12. นางสมหมาย   อ่อนไม้  ตำแหน่ง  ประธาน อสม. หมู่ที่ 7         กรรมการ 
          13. นางเพ็ญศรี     ชาลี  ตำแหน่ง  ประธาน อสม. หมู่ที่ 12         กรรมการ 
 14. นางสำเริง      ดีภา ตำแหน่ง  ประธาน อสม.  หมู่ที่ 13      กรรมการ  
          15. นายระลึก       หร่ายลอย      ตำแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแค เลขานุการ 
 16. น.ส.ศรัญญา   จันทร์เรือง    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน/คณะกรรมการควบคุมโรค 

  1. จัดตั้งคณะกรรมควบคุมโรคตำบล  หมู่บ้าน กำหนดบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานควบคุมโรคในชุมชนร่วมกัน 

  2. จัดประชุมเพ่ือปรึกษา นำเสนอแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคตำบลนางลือ และบูรณา

การแผนเดือนละ 1 ครั้ง  

            3. มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานการปฏิบัติงานร่วมกันทางกลุ่มไลต์  โทรศัพท์  

           

ข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกันของชุมชน  ในช่วงโรคโควิดระบาด (มีช่วงระยะการดำเนินงานไปจนถึง

สถานการณ์โรคระบาดลดลง และกลับสู่สถานการณ์ปกติ) 

             ข้อตกลงร่วมกัน หรือ ‘ธรรมนูญประชาชนตำบลนางลือสู้ภัยโควิด19’ ในระดับตำบลและ

หมู่บ้าน ตามมาตรการของชุมชนร่วมกันต่อสู้ภัยโควิดในตำบลนางลือ   มีการเตรียมความพร้อมในการ

กำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้  

          1. ให้คณะกรรมการทุกท่านดำเนินงานควบคุมโรคในชุมชน  และติดตามการดำเนินงานตาม

ประกาศของศูนย์ควบคุมโรคของอำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 

          2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 และขอให้

ประชาชนปฏิบัติตนในการควบคุม ป้องกันโรคตามมาตรการควบคุมโรคของการทรวงสาธารณสุข 

          3. การขออนุญาตเดินทางเข้า- ออกในพ้ืนที่ของประชาชน ขอผ่านมาที่ผู้นำชุมชน/จนท.รพ.สต.           
( ปรับมาเป็นขอผ่านชัยนาททูโก “Chainat to go” ) 
          4. จัดให้มีปฏิบัติงานของ อสม.และผู้นำชุมชน ในการตั้งจุดการคัดกรองโรคโควิด19 ในงานบุญ

ประเพณีและงานศพในหมู่บ้าน และงานรวมกลุ่มอ่ืนๆ โดย อสม.ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงาน

อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

         5. เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อสม  ออกปฏิบัติงานดูแลควบคุมโรคแก่ผู้ป่วย     
ผู้เสี่ยงสูง ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพ้ืนที่สีแดงทุกราย โดยให้มีการแต่ งกายตามสังกัดของตน มี
ป้ายชื่อแสดง และมีการป้องกันตนเองตามมาตรการควบคุมโรค 
         6. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน ควบคุมโรค สำหรับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากเทศบาล มูลนิธิเอกชนในชุมชน รพ.สต.,สสอ. อบจ. และรับสนับสนุนจากเครือข่าย       
ภายในชุมชน  ศูนย์รวมวัสดุไว้ที่ รพ.สต. และเทศบาลตำบลนางลือ 
         7. การเดินทางรบั-ส่งผู้ป่วยกรณีป่วยฉุกเฉิน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีที่ต้องเดินทาง ได้รับสนับสนุน 
จากศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลนางลือ 



          8. การดูแลสุขภาพต่อเนื่องผู้ป่วยโรคเรื้อโรคเรื้อรังในชุมชนเช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน จาก รพ.สต. และการรับยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร               
ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับยา จะมี อสม.นำยาไปจ่ายให้ที่บ้าน   
          9. การแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนตำบลนางลือ ให้แก่ทีม
ควบคุมโรคโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
          10. มีการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดูแลช่วยเหลอืแก่ผู้ถูกกักตัว 14 วัน เพ่ือการอยู่อาศัย และการ

ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเทศบาลตำบลนางลือ 

          11. การตั้งด่านชุมชน แก่ผู้เดินทางเข้า-ออก ในพ้ืนที่ของฝ่ายปกครอง จนท.ตำรวจ เพ่ือเฝ้าระวัง
โรคในชุมชน ตามกำหนดเวลาเดินทางของศูนย์ควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท 
          12. การบังคับใช้กฎหมายสำหรับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของอำเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลนางลือ และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจตำบลนางลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 ดา้นกิจกรรมการป้องกนัควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า-19 ในชุมชน 

              กิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชน เครือข่ายที่มี

ส่วนร่วม  และเกี่ยวข้องกับการการดำเนินงานควบคุมโรค จะดำเนินงานตามบทบาทตามหน้าที่ของตน

ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงของคณะกรรมการควบคุมโรค  และจะมีการประสานการดำเนินงานตามที่

กำหนดไว้  และมีการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือพัฒนางาน และยกระดับการ

ควบคุมโรคตามสถานการณ์ของโรค  ซึ่งกิจกรรมการกิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชนมีดังต่อไปนี้ 

            1. คณะกรรมการควบคุมโรคในทุกหมู่บ้าน มีการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคโรค

ในพ้ืนที่ตามบทบาทของตนเอง และประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ใน

การควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

            2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ี ที่ประสงค์เข้า-ออกในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ต้องขออนุญาต

ผ่านแพลตฟอร์ม“CHAINAT to go”เพ่ือขออนุญาตเข้าออก และประเมินความเสี่ยงของการเปน็โรคโควดิ19 

            3. ปฏิบัติการคัดกรองประชาชนเข้าออกในหมู่บ้านและคัดกรองในงานบุญประเพณีและงานศพใน

หมู่บ้าน โดย อสม.ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

            4. จัดตั้งจุดคัดกรองตลาดนัดชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน และ อสม.ร่วมกันผลัดเปลี่ยนกันรายหมู่บ้าน 

            5. ทีมควบคุมโรคออกเยี่ยมบ้าน และให้ผู้ที่เดินทางจากพ้ืนที่จังหวัดเสี่ยง พื้นที่สีแดง กักตัว 14 

วัน หรือเท่าท่ีพำนักในสถานที่ที่อยู่อาศัย 

            6.  เครือข่าย อสม.ผู้นำชุมชน เฝ้าระวัง ประชาชนที่ถูกกักบริเวณที่เดินทางเข้าหมู่บ้านที่มาจาก

พ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่สีแดงทุกคนอย่างต่อเนื่องจนครบกำหนด 14 วัน 

             7. ติดตามข้อมูลในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคของของ

อำเภอ/จังหวัด 

             8. จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคดูแลช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักตัว 14 วัน เพ่ือการอยู่อาศัย และการดูแล

สุขภาพอย่างเหมาะสม จากเทศบาลตำบลนางลือ และเครือข่ายเอกชนตำบลนางลือ 

             9. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19โดยประสานความร่วมมือกับ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท เทศบาลตำบลนางลือ และภาคเอกชนในการสนับสนุน  เช่น 

หน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์  face shield เป็นต้น 

 



5. ผลการดำเนินงาน 

             5.1 ผลสัมฤทธิข์องการจัดทำธรรมนูญสขุภาพตำบล 

              ผลจากการทำข้อตกลงร่วมกัน หรือ ‘ ธรรมนูญประชาชนตำบลนางลือสู้ภัยโควิด19 ’ของ

คณะกรรมการบริหารงานระดับตำบล และคณะกรรมการควบคุมโรคของตำบลนางลือ อำเภอเมือง  จังหวัด

ชัยนาท  มีการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ร่วมกันทุกภาคส่วน มีการประสานงานและปฏิบัติภารกิจใน

ทิศทางเดียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม

โรคติตต่อโควิค 19 ในชุมชนตำบลนางลือ ดังนี้ 

        1. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบล หมู่บ้านในการควบคุม

ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน        

        2. คณะกรรมการควบคุมโรค แกนนำชุมชน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ แต่ละฝ่ายในการดำเนินงาน 

ควบคุมโรคที่ได้กำหนดไว้โดยเครือข่ายรับรู้บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของตนและมีการประสานการ           

ดำเนินงานร่วมกัน 

        3. หน่วยงานราชการ วัด  โรงเรียน  และเอกชนต่างๆ มีการจัดระบบดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมโรค

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

        4. มีการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด19ชุมชนในงานต่างๆของชุมชน เช่นงานสวดพระ                   

อธิธรรมศพงานฌาปนกิจศพ งานบวช และงานบุญประเพณีต่างๆ และการรวมกลุ่มการจัดงานอ่ืนๆ 

ดำเนินงานควบคุม เฝ้าระวังควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม 

       5. ประชาชนรับทราบข้อตกลงร่วมของธรรมนูญควบควบป้องกันโรคติดต่อตำบลนางลือ และร่วมมือ

ปฎิบัติตามข้อตกลงร่วมกันเป็นอย่างดี 
            
              5.2 ผลสัมฤทธิข์องการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า-19ในชุมชน 

              การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกพ้ืนที่ทั่วโลก เป็นวิกฤตการณ์ที่

เกิดขึ้นใหม่ การรู้เท่าทัน และการร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจ ของประชาชนในชุมชนที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่

จะร่วมมือกันสู้ภัย ต้านภัยโควิด จะทำให้ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคได้น้อยที่สุด เป็นชุมชนเข้มแข็ง ที่มี

ความพร้อมรับมือกับในการระบาดของโรคติดต่อโควิด19 ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 



             จากข้อมูลสถานการณ์ การดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ของประชาชนตำบล         

นางลือ ในการระบาดระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ตำบลนางลือ แม้ยังไม่มีผู้ป่วยโรคเกิดขึ้นในชุมชน แต่มีผู้ที่มีมี

ความเสี่ยง ผู้ที่ เดินทางออกนอกพ้ืนที่  และกระแสการติดต่อของโรคเริ่มมีผลกระทบต่อการดำรง

ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เครือข่ายชุมชนทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข จำเป็นที่จะต้องมีการ

ดำเนินงานเฝ้าระวังการการโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และในระยะที่ 3 ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด

อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเครือข่ายในชุมชนมีการเฝ้าระวังของชุมชนอย่างเป็นระบบ ประชาชนรับรู้ข้อตกลงตาม

ธรรมนูญการควบคุม ป้องกันโรคโควิด19 ของตำบลนางลือ และให้ความร่วมมือตามข้อตกลงร่วมกันของ

ชุมชน ตามข้อตกลงธรรมนูญ ประชาชนตำบลนางลือสู้ภัย  โควิด ซึ่ง ณ ปัจจุบันสรุปผลการดำเนินงานได้

ดังนี้ 

                  1. ผู้ป่วยโรคโควิดในพื้นที่ตำบลนางลือ มีจำนวน  27 ราย   

                  2. เฝ้าระวังผู้เดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ตำบลนางลือ จำนวน 780  ราย  

                3. ประชาชนมีการขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน มากกว่า 50 คน  โดยมีการจัดตั้ง 

                     จุดคัดกรองโรคโควิด และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรคติดต่อ  ที่ได้ผ่านการ 

                     เห็นชอบจากผู้นำชุมชน /รพ.สต. และส่วนปกครองอำเภอเมืองชัยนาท  จำนวน 24 ครั้ง 

                 4. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยอมรับและร่วมมือการกักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามาตรการ DMHTT   

                    จำนวน  132  ราย (ตักเตือน จำนวน 4 ราย ไม่มีดำเนินคดีตามกฎหมาย)                       

6. บทเรียนสำคัญ 
 6.1 ด้านการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล 
               เนื่องจากการกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยังมี
แนวทางตามนโยบายที่ยังแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19  อีกทั้งการดำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงพัฒนาหมู่บ้านหัวใจหลักคือการทำงานเป็นทีม โดยผ่านทางการประชุมของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบทุกๆฝ่าย   คณะกรรมการทุกคนควรมีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้เรื่องการระบาดของโรคเพ่ือง่ายต่อการสื่อสาร  ด้านการการประชุมไม่สามารถทำได้ทุก
เดือน ตามภารกิจงานหลัก  การประชุมจำเป็นต้องมีการรักษาระยะห่าง การใช้ระยะเวลาการประชุมในเวลา
จำกัด และรวมกลุ่มประชุมปรึกษาหารือ จึงต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรค เพราะการรวมกลุ่ม
กันหากมีคณะกรรมการท่านใด มีความเสี่ยงสูงก็อาจทำให้เป็นการเพิ่มการระบาดของโรค และเกิดคลัสเตอร์
ในชุมชนได้เช่นเดียวกัน 
             เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 เกิดขึ้น เป็นเรื่องใหม่ มีการดำเนินงานที่แตกต่างจาก

การดำเนินงานสาธารณสุขด้านอ่ืนๆ และมิได้เตรียมการมาก่อน เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วมีข้อควรคำนึงถึง



ที่ต้องควรระวังคือการรวมกลุ่มกัน ซึ่งการจัดทำธรรมนูญ ข้อตกลงร่วมกันของตำบลนางลือเช่นเดียวกัน 

จัดทำขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคจึงได้มีการการรวมกลุ่มเฉพาะบุคลากรที่ดำเนินงานควบคุมโรคใน

ชุมชนตำบลนางลือเป็นหลัก อีกทั้งมีการดำเนินงานยังมีมาตรการการควบคุมโรคเป็นหลักในการดำเนินงาน 

ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของการดำเนินงานอีกรูปแบบหนึ่งที่พบในปัจจุบัน 

 6.2 ดา้นการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า-19 ในชุมชน 

              การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชน ของตำบลนางลือ อำเภอเมือง 

จังหวัดชัยนาท ประสบผลสำเร็จเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งส่วนราชการในพ้ืนที่ 

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.และผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  โดยมีการขับเคลื่อนงานจากการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการธรรมนูญชุมชนตำบลนางลือ  โดยดำเนินการตามมาตรการคำสั่งของ 

ศบค.ชัยนาท โดยขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงในระดับอำเภอจังหวัด  

จนสามารถควบคุมปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ได้เป็นอย่างด ี

            6,3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

               การดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 และการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตำบลนางลือ ยังมีช่องว่างของการดำเนินงานอยู่บ้างบางประเด็น แต่ก็ได้ใช้แก้ไขปัญหาโดยใช้
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆเข้ามาร่วมดำเนินงาน  เพ่ือลดช่องว่างการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชนในพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7. ภาพกิจกรรม 

              คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเฝ้า

ระวังควบคุมโรคติดต่อในชุมชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              เทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายแกนนำในชุมชน ในการควบคุม

ป้องกันโรคโควิด 19  เพ่ือสอนทำหน้ากากอนามัยในชุมชน พร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์หน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทุกคนในชุมชน 

 

 

 

   

         การขออนุญาตเดินทางเข้า- ออกในพ้ืนที่ของประชาชน ขอผ่านมาท่ีผู้นำชุมชน/จนท.รพ.สต. 
                    ( ปรับมาเป็นขอผ่านชัยนาททูโก “Chainat to go” ) 



 

 

 

 

            เครือข่าย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกัน ออกเคาะประตูบ้านแก่ประชาชนทุกหลังคา

เรือน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคโควิด 19 และเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจาก กทม.และ

ต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ตำบลนางลือ เพื่อเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังโรคในชุมชน 

 

 

 

        เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน ออกจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงที่บ้าน เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19   

 

 

 

 

 

 

 



          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สนับสนุบแอลกอฮอล์เจล โดยผ่ามมายัง สสจ.ชัยนาท สสอ. โดย

ให้ อสม.ร่วมแจกแอลกอฮอล์เจล ให้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือน เพ่ือควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 

 

 

 

          เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค และทีมงานควบคุมโรคติดค่อโควิด 19 ร่วมกันให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำ และการจัดระเบียบแก่ร้านค้าร้านชำในชุมชน 

 

 

 

 

             เครอืข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ร่วมกับทีมควบคุมโรคในชุมชนมีการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองสุขภาพ แก่ประชาชนที่มาซื้อของอุปโภคบริโภค

ที่ตลาดนัดชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



           ทีมงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารสุข ร่วมกันออกเฝ้าระวัง ติดตาม ประชาชนที่

เดินทางจาก กทม.และต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ตำบลนางลือ ให้มีการเฝ้าระวังโรค 14 วัน 

 

 

 

 

         เครือข่ายหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ เช่น ธนาคาร ธกส. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารรณสุข 

และ อสม.ร่วมคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการช่วงมีกิจกรรมการฝาก ถอนเงิน และช่วงที่มีรณรงค์ตาม

กิจกรรมของนโยบายรัฐบาล   

 

 

 

 

         กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนางลือ โดยนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ สนับสนุนงบประมาณใน

การจัดซื้อแอลกอฮอล์เจล และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน  ร่วมกับกำนันตำบลนางลือ ผู้นำ

ชุมชน    

 

 

 

 



.         อสม.และผู้นำชุมชน ในการตั้งจุดการคัดกรองโรคโควิด19 และจัดระเบียบการควบคุมโรค ในงาน

บุญประเพณีและ งานศพในหมู่บ้าน  และงานรวมกลุ่มอ่ืนๆ โดย อสม.ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

ทำงานอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

  

 

 

 

 

 

 

   การออกตรวจสอบ และการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพ้ืนที่ ตำบลนางลือ โดยทีมควบคุมโรค 

 

 

 

        มีการจัดตั้งจุดคัดกรอง การควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิดในโรงเรียนช่วงเปิดเทอมการเรียน โดยคณะครู

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเครือข่ายชุมชน  

 

 

 

 



          เฝ้าระวังบุคคลต่างถิ่นเข้ามาอาศัย อยู่ในพ้ืนที่ เช่น วัด ศาลาต่างๆ และดูแลดำเนินงานตาม

มาตรการโดยผ่านระบบเครือข่าย พมจ.ชัยนาท 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธรรมนูญการจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพ 

ต าบลบางไผ่อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 

ดร.ปภาชุดา  อ๊ึงภากรณ์ และนางสาววันวิสาข์  สนใจ 

PCU โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 

สภาพภูมิศาสตร ์  

 ตำบลบางไผ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี ประมาณ         

4  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  5.61 ตารางกิโลเมตร 

(3,507)   เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  2,287  ตารางเมตร  หรือประมาณ 65.27%  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

สภาพทางสังคม 

               ลักษณะสังคมในตำบล ประชาชนมีแนวคิดแบบกึ่งสังคมเมืองและมีหลักในการพัฒนา ทันสมัย

ตามเทคโนโลยีปัจจุบันแต่ยังขาดปัจจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน และมีชมรม

ผู้สูงอายุ เป็นที่ความเคารพและยึดเหนี่ยวของคนรุ่นหลังตลอดมา 

การศึกษาตำบลบางไผ่ มีโรงเรียนในพ้ืนที่ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประถม 1 แห่ง ( โรงเรียนวัด

ตึก    หมู่ที่  4 )   ศูนย์เด็กเล็กของ อบต. จำนวน 1 แห่ง (ภายในโรงเรียนวัดตึก หมู่ที่  4 ) โรงเรียน

มัธยมศึกษา           1  แห่ง (โรงเรียนวัดโชติการราม หมู่ที่ 3) และโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง    (โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาหมู่ท่ี 1) 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีวัดทั้งหมด   8   แห่ง คือ หมู่ 1    คือ  วัดอมฤตหมู่ 2   คือ  วัดเขียนหมู่ 3    คือ  

วัดโชติการาม วัดสังฆทาน หมู่ 4    คือ  วัดศาลารี , วัดตึก , วัดค้างคาวหมู่ 5    คือ  วัดทองนาปรัง 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

การสาธารณสุข 

ตำบลบางไผ่  มีจำนวนประชากร 12,860 คน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง  คือ  



1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ รับผิดชอบ พื้นที่ หมู่ที่ 2, หมู่4 และหมู่ที่ 5  ประชากร

จำนวน 9,980 คน 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโชติการราม ตำบลบางไผ่ รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 

ประชากรจำนวน  2,880 คน 

2. สถานการณ์และสภาพปัญหาการดำเนินงานรับมือกับโควิด-19 

 2.1 ด้านประชาชน 

                มีการคัดกรอง เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เพ่ือจำแนกกลุ่ม 

ประชากรตามลักษณะของการจัดระดับความเสี่ยง (risk stratification) แบ่งเป็นกลุ่มป่วย เสี่ยง และปกติ  

กลุ่มผู้ป่วย/ผู้สัมผัสโรค การเฝ้าระวังคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงหรือผู้มีอาการป่วยและ สงสัยมีการติด

เชื้อในชุมชน (Active case finding) เพ่ือสอบสวนโรค และส่งต่อผู้ป่วย หรือผู้มีการป่วยตามเกณฑ์ PUI 

และจัดทำระบบรายงานการระวังโรค - กลุ่มเสี่ยง เช่น ประชาชนที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ติดเชื้อ 

ดำเนินการสอบสวนโรค เฝ้าระวังและกักกันตัวอยู่บ้าน 14 วัน  

2.2ด้านชุมชน 

                มีการจัดเตรียมสถานที่พักให้เหมาะสม การแยกการใช้ชีวิตร่วมกับ สมาชิกในครอบครัว การ

ติดตามประเมินอุณหภูมิ อาการป่วย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประเมินสุขภาพ ตนเอง ระบบส่งอาหาร 

(กรณีจำเป็น) ต่อเนื่องทุกวัน การแยกสิ่งของเครื่องใช้ การใส่หน้ากากอนามัย การจัดเก็บ และกำจัดขยะติด

เชื้อ รวมถึงการประเมินสุขภาพผู้อาศัยอยู่ร่วมบ้าน และจัดทำระบบรายงานการระวังโรค  กลุ่มประชาชน

ทั่วไป ที่ไม่มีอาการป่วย ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ปฏิบัติการให้ความรู้ คำแนะนำ การ ลดความตื่นตระหนกและ

สร้างความตระหนัก ความรอบรู้ทางสุขภาพ การดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต และการปูองกัน และควบคุมโรค 

ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคลอื่น การแยกสิ่งของเครื่องใช้ การใส่หน้ากากอนามัย การจัดเก็บและ กำจัดขยะ

ติดเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือปูองกันการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ ครัวเรือนที่ถูกกักกัน 

(home quarantine) ดำเนินการสอบสวนโรค ประเมินและการจัด สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการถูกกักกัน 

ให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่เชื้อผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น คำแนะนำการ

ตรวจวัดอุณหภูมิและประเมินอาการด้วยตนเอง และการบันทึกอาการและการ สื่อสารส่งต่อข้อมูล  

 

 



2.3 ด้านระบบบริการ 

             จัดระบบการจัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือนและในชุมชน  การควบคุมสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการสำรวจระวัง ตรวจสอบ และปิดกั้นสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ห้ามเปิดบริการโดย

เด็ดขาด ได้แก่ สถานบันเทิง ร้านอาหารนั่งรับประทาน สนามมวย ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว 

โรงเรียน สถาบันการศึกษา ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย เป็นต้น และสถานที่ ให้บริการประชาชนที่มี

กระบวนการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ เข้มงวด ได้แก่ วัด ร้านจำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับ บ้าน 

สถานพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ รวมถึงงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ที่ต้องห้ามจัดกิจกรรม ได้แก่ 

สงกรานต์ งานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานวัดประจำปี ฯลฯ เว้นแต่การจัดงานศพ การทำบุญ

ทุกวัน พระ การเข้ารับบริการในหน่วยงานราชการ สถานพยาบาล การติดต่อราชการ อปท. ที่สถานที่

เหล่านี้มีการ จัดระเบียบโดยมีประกาศแนวทางการปูองกันและควบคุมโรคที่ชัดเจน จัดหาวัสดุฆ่าเชื้อ 

หน้ากากอนามัย (สำรอง) ตำแหน่งการยืน การนั่งของพระสงฆ์/ประชาชน และการจัดโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือเว้น

ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  

 

 2.4 ด้านองค์กรหน่วยงานบริหาร/นโยบาย (ที่เหนือกว่าตำบล) 

                มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดำเนินงานรับมือกับโควิด -19 อำเภอเมืองนนทบุรี 
ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นเลขานุการ ผู้นำ
ท้องที่หรือท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจ ในเชิงปกครอง  จาก เทศบาลและอบต. ผู้นำชุมชน  ปลัดอำเภอประจำ
ตำบล โดยสามารถปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 
3. วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

1) จัดตั้งศูนย์บริการจัดการภาวะวิกฤติในระดับตำบล  
2) มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานภาครัฐ 
3) มีมาตรการในทางสาธารณสุข (public health measure or intervention) 

 
 
 
 
 



4. กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนรับมือกับโควิด-19 ในระดับพื้นที่ 
 4.1 ด้านการดำเนินงานภาพรวมของพ้ืนที่ตำบล 

 สรุปผลการดำเนินงาน 

            มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการจัดการภาวะวิกฤติในระดับตำบลบางไผ่ ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เป็น ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย  ปลัดอำเภอประจำตำบล
บางไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน มีฝ่ายสาธารณสุข ผอ.รพ.สต.ตำบลบางไผ่ เป็น
รองประธาน และเลขานุการ คือ ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม  
 4.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนนิงานจัดทำธรรมนญู มาตรการชุมชน ข้อตกลง ฯลฯ ของพื้นที่ 

                จัดประชุมคณะกรรมการระดับตำบลบางไผ่ โครงสร้างการจัดการระบบ (management 
infrastructure level)   เป็นการจัดการให้มีโครงสร้างและระบบพ้ืนฐานที่จะรับมือภาวะวิกฤติ Covid-19 
ให้เกิด ประสิทธิภาพ โดยเสนอแนะให้ชุมชนระดับตำบลบางไผ่ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ปัญหา
การระบาดของโรคติดต่อ  
 สรุปผลการดำเนินงาน 

               มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานจัดทำธรรมนูญจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพตำบลบางไผ่ 

 รายละเอียดของธรรมนูญ มาตรการชุมชน ข้อตกลง 

 

 

 

 

 

 

 



 

ธรรมนูญการจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพ ตำบลบางไผ่  

............ 

 ธรรมนูญการจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพตำบลบางไผ่ เกิดขึ้นตามแนวคิดของคนตำบลบางไผ่  

ที่ว่า ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และปรารถนาร่วมกันให้ตำบลบางไผ่ น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ เป็นตำบล

แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยจากโรคติดต่อร้ายแรง โรคโควิค-19 ปลอดเหล้าปลอดอบายมุข สุขภาพดี ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข  เป็นธรรมนูญที่สร้างจากฐานทุน 

ประสบการณ์ ที่เคยส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายๆด้านเมื่อครั้งอดีต อาทิการเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา แล้วขยายแนวคิดสู่การพัฒนาในประเด็นอ่ืนๆเป็นวงกว้างอย่างมีพลัง ธรรมนูญตำบลบางไผ่ จะ

เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ปฏิบัติร่วมกันของคนในตำบลด้วยความเข้าใจภายใต้ความต้องการของตนเอง

อย่างมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกครัวเรือน 

 คณะกรรมการพัฒนาตำบลบางไผ่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ สภาองค์กรชุมชน

ตำบลบางไผ่ คณะกรรมการสุขภาวะตำบลบางไผ่ สภาวัฒนธรรมตำบลบางไผ่ สภาเด็กและเยาวชนตำบล

บางไผ่ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ต่างตระหนักถึง การพัฒนาตำบล จำเป็นอย่างยิ่งต้องกำหนดทิศทางให้เข้าใจ

ในแนวทางเดียวกัน ปฏิบัติร่วมกันได้ด้วยการยอมรับ และเข้าใจ ภายใต้ เนื้อหา สาระสำคัญ ที่มุ่ง สู่การ

บรรลุคุณลักษณะและเป้าหมายสำคัญของคนตำบลบางไผ่ ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลบางไผ่ ดังนี้ 

(สถานการณ์และการป้องกันจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพ) 

            ข้อที่ 1. อสม.หมอประจำบ้าน มีความพร้อมปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคในระดับพร้อมมาก

ร้อยละ100 

            ข้อที่  2. มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

            ข้อที่ 3. มีการการกักกันตัว (Home Quarantine ) ผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงและมีการติดตาม

เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ตามเวลาที่กำหนด 14 วัน และบันทึกรายงานโดย อสม./ผู้นำร้อยละ 100 



            ข้อที่  4. มีการคัดกรอง  เยียวยาสุขภาพจิต   ประชาชน ผู้กักตัว ผู้บำบัดยาเสพติดในชุมชนร้อย

ละ 100 

            ข้อที่ 5. จัดให้มีการคัดกรองผู้รับบริการ  ผู้มาร่วมงาน ด้วยการสังเกต สอบถาม หรือวัดอุณหภูมิ

ร่างกายทุกครั้งที่เข้ารับบริการและร่วมงานต่าง ๆที่มีคนมากกว่า 50 คน  ร้อยละ 100 

               ข้อที่ 6. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ/

ร่วมงาน ในสถานบริการ/สถานที่จัดงาน ที่ชุมชมคน ร้อยละ100 

            ข้อที่ 7. กำหนดให้ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้มาร่วมงาน สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก

ผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ และมีห้ามบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันโรค  

เข้าใช้บริการหรือร่วมงานร้อยละ100 

               ข้อที่ 8. มีการกำหนดจำนวนคนเข้าร่วมงาน หรือเข้าใช้บริการ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ในการให้บริการและรับบริการอย่างน้อย 1-2 เมตรร้อยละ100 

             ข้อที่ 9. เมื่อมีคนในครอบครัว มีอาการ  ไข้ ไอแห้ง ๆ  เจ็บคอ มีน้ำมูก ได้แจ้ง อสม. หรือ ไปพบ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/แพทย์ ทันที ร้อยละ100 

             ข้อที่ 10. ประชาชนออกจากบ้านทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา ร้อยละ  

100 

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำธรรมนูญการจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพ ตำบลบางไผ่  

ในการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ของนั้น นอกจากจะก่อให้เกิดภาวะวิกฤติด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุขให้กับประชาชน ซึ่งมีแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรับมือ
กับการ ระบาด แต่ผลของการระบาดอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มในการกระจายโรคไปอย่างกว้างขวาง 
ต่อเนื่องระยะยาว ได้สร้างผลกระทบเชิงลบ ก่อให้เกิดความสูญเสีย และความยากลำบากในการดำรงชีวิต
ของประชาชน ชุมชน และ สังคมโดยรวมเป็นอันมาก การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและมาตรการธรรมนูญ
ตำบล จึงไม่เพียงแต่การรับมือกับภาวะฉุกเฉินให้เบาบาง คลี่คลายลงเท่านั้น แต่ยังต้องผสมผสานระบบการ
เพ่ือฟ้ืนฟูผลกระทบสุขภาพและสังคมเศรษฐกิจ เพ่ือ ช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาพ่ีน้องประชาชนในชุมชน
ตำบลบางไผ่ที่ได้รับผลกระทบ 
 



5.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชน 
มีการคัดกรอง เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เพ่ือจำแนกกลุ่ม ประชากรตาม
ลักษณะของการจัดระดับความเสี่ยง (risk stratification) แบ่งเป็นกลุ่มป่วย เสี่ยง และปกติ  กลุ่มผู้ป่วย/ผู้
สัมผัสโรค การเฝ้าระวังคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงหรือผู้มีอาการป่วยและ สงสัยมีการติดเชื้อในชุมชน 
(Active case finding) เพ่ือสอบสวนโรค และส่งต่อผู้ป่วย หรือผู้มีการป่วยตามเกณฑ์ PUI และจัดทำระบบ
รายงานการระวังโรค - กลุ่มเสี่ยง เช่น ประชาชนที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ติดเชื้อ ดำเนินการ
สอบสวนโรค เฝ้าระวังและกักกันตัวอยู่บ้าน 14 วัน โดยมีการจัดเตรียมสถานที่พักให้เหมาะสม การแยกการ
ใช้ชีวิตร่วมกับ สมาชิกในครอบครัว การติดตามประเมินอุณหภูมิ อาการป่วย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ
ประเมินสุขภาพ ตนเอง ระบบส่งอาหาร (กรณีจำเป็น) ต่อเนื่องทุกวัน การแยกสิ่งของเครื่องใช้ การใส่
หน้ากากอนามัย การจัดเก็บ และกำจัดขยะติดเชื้อ รวมถึงการประเมินสุขภาพผู้อาศัยอยู่ร่วมบ้าน และ
จัดทำระบบรายงานการระวังโรค  กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีอาการป่วย ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ปฏิบัติการให้
ความรู้ คำแนะนำ การ ลดความตื่นตระหนกและสร้างความตระหนัก ความรอบรู้ทางสุขภาพ การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพจิต และการปูองกัน และควบคุมโรค ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคลอ่ืน การแยกสิ่งของ
เครื่องใช้ การใส่หน้ากากอนามัย การจัดเก็บและ กำจัดขยะติดเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือปูองกัน
การติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ ครัวเรือนที่ถูกกักกัน (home quarantine) ดำเนินการสอบสวนโรค 
ประเมินและการจัด สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการถูกกักกัน ให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่เชื้อผู้อยู่อาศัย
ร่วมบ้าน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น คำแนะนำการตรวจวัดอุณหภูมิและประเมินอาการด้วยตนเอง 
และการบันทึกอาการและการ สื่อสารส่งต่อข้อมูล จัดระบบการจัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือนและในชุมชน  
การควบคุมสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจระวัง ตรวจสอบ และปิดกั้นสถานที่และ สิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ สถานที่ห้ามเปิดบริการโดยเด็ดขาด ได้แก่ สถานบันเทิง ร้านอาหารนั่งรับประทาน สนามมวย 
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียน สถาบันการศึกษา ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย เป็นต้น และ
สถานที่ ให้บริการประชาชนที่มีกระบวนการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ีเข้มงวด ได้แก่ วัด ร้านจำหน่ายอาหาร
แบบซื้อกลับ บ้าน สถานพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ รวมถึงงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ที่ต้องห้าม
จัดกิจกรรม ได้แก่ สงกรานต์ งานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานวัดประจำปี ฯลฯ เว้นแต่การจัด
งานศพ การทำบุญทุกวัน พระ การเข้ารับบริการในหน่วยงานราชการ สถานพยาบาล การติ ดต่อราชการ 
อปท. ที่สถานที่เหล่านี้มีการ จัดระเบียบโดยมีประกาศแนวทางการปูองกันและควบคุมโรคที่ชัดเจน จัดหา
วัสดุฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย (สำรอง) ตำแหน่งการยืน การนั่งของพระสงฆ์/ประชาชน และการจัดโต๊ะเก้าอ้ี
เพ่ือเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ฯลฯ         
 
 
 
 



6. บทเรียนสำคัญ 
              6.1. ด้านการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล 
                บทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ตำบลบางไผ่ ในฐานะผู้รับผิดขอบหลักของ

พ้ืนที่ชุมชน แล้วในการทำงานเชิงเครือข่าย (social networking) ซึ่งมีระบบ และกลไกการทำงานร่วมกัน

ในระดบัองค์กรของนักสาธารณสุขในหลากหลาย บทบาทหน้าที่และหลากหลายองค์กร โดยทำหน้าที่เป็น

ผู้นำทางความคิด (leader) เป็นผู้ประสานความร่วมมือ (coordinator) และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

(change agent) โดยทำหน้าที่สื่อสารความรู้ สถานการณ์ การกระตุ้นเสริมพลังสะท้อนบทบาทภารกิจ 

ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและประสบการณ์การทำงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนและ

หน่วยงานต่างๆ จนทำให้ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยเสริมระบบการทำงานในพ้ืนที่ของตำบล

บางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี  

6.2 ด้านการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชน 
                 ควรมีมาตรการระบบการบริหารจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพจากภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างมีรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ภาพประกอบ (ไม่เกิน 2 หน้า A4)  

 

 

การประชุมเครือข่ายสุขภาพธรรมนูญการจัดการโควิค-19 และภัยสุขภาพ ตำบลบางไผ ่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 



การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต าบลหนองอ้อ  

 

สิบเอกวสันต์  เชียวสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

นายจำนง  นันทะกมล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ 

นางเสาวลักษณ์ พลับพิบูลย์  พยาบาลเทคนิคชำนาญการ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที ่

 อำเภอศรีสัชนาลัย มี 11 ตำบล  134 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตำบล  8 แห่ง  เทศบาลตำบล  1  แห่ง  เทศบาลเมือง  1  แห่ง   

 ตำบลหนองอ้อ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอศรีสัชนาลัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปเป็นระยะทาง
ประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย)มีขนาดพ้ืนที่ 87.4 
ตารางกิโลเมตร หรือ 54,625 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ     ตำบลหาดเสี้ยว 
   ทิศใต ้   ติดกับ     ตำบลท่าชัย 

   ทิศตะวันออก  ติดกับ     ตำบลท่าชัย 

   ทิศตะวันตก  ติดกับ     ตำบลสารจิตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ  เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดกลาง  
ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองอ้อ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร 
ตำบลหนองอ้อ 9 หมู่บ้าน  จำนวนบ้าน  2,330 หลังคาเรือน สถานศึกษา  4 แห่ง และวัด 4  แห่ง             
มีประชากรในความรับผิดชอบจำนวน 6,250 คน แบ่งเป็น เพศชาย 3,046 คน คิดเป็นร้อยละ 48.74                  
เพศหญิง 3,204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.26 

เนื่องจากในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นเส้นทางผ่านในการคมนาคม
สัญจร ประชากรมีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออก เดินทางไปค้าขายตามจังหวัดเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็น
แหล่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว,  ที่พักรีสอร์ท  จึงถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสำคัญที่จะต้องมีการเฝ้าระวัง อยู่
อย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัด 

 

2. สถานการณ์และสภาพปัญหาการดำเนินงานรับมือกับโควิด-19 

 ช่วงเดือนมีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ วางแผนรับมือกับสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร



สาธารณสุข โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือกลับภูมิลำเนา จะต้องเข้าระบบการรายงานตัวกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกราย เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และ
ติดตาม ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างเคร่งครัด 

3. วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

 1. เพ่ือให้ประชาชนทุกคน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความร่วมมือในการบริหารจัดการกับปัญหา 
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อการประสานงาน อย่างมีระบบ 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4. ลดการระบาดของโรค 
 

4. กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนรับมือกับโควิด-19 ในระดับพื้นที่ 
 4.1 ด้านการดำเนินงานภาพรวมของพ้ืนที่ตำบล 

ที่เป็นแหล่งติดต่อประสานงาน การใช้มาตรการต่าง ๆ ตามประกาศ เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่พ้ืนที่ 
ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังประชาชนในเขตรับผิดชอบของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จัดระบบการรายงาน การคัดกรอง ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ ชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน มีการ  บูรณาการร่วมกันในการ เฝ้าระวัง การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ส่งต่อความรู้
ไปยัง ประชาชน ภายใต้ข้อสั่งการ และมาตรการของทุกระดับ 
      1.จัดตั้งทีมควบคุมโรคศูนย์โควิด-19 ตำบลหนองอ้อ  ในชุมชน และงานต่างๆ เพ่ือตรวจวัด
อุณหภูมิ   บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ  ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าออกในชุมชน  และงานศพ งานบุญประเพณี 
               2.เฝ้าระวังบุคคลเดินทางเข้าสู่ชุมชนในกลุ่มประชาชนที่เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง  ลงข้อมูล QR 
Code  SAVE สุโขทัย  โดยข้อมูลจะต้องมีความสอดคล้อง และครอบคลุม เพ่ือการเข้าถึง ประสานงานได้
ง่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย จะตัดข้อมูลคืนให้พื้นที่ทุกวัน ให้รพ.สต. ตรวจสอบ และออก
คำสั่งกักตัวทันที โดยกักกันตัวทั้งครอบครัวเป็นเวลา 14 วัน เสี่ยงสูงส่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK 
               3.จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่บ้านพักที่อยู่อาศัย (HQ)  ถ้าไม่เอ้ือ
ต่อการกักกันตัวให้อยู่ในพ้ืนที่ที่ชุมชนจัดให้โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนหนองอ้อราษฎร์สามัคคี เป็นสถานที่
กักตัว (SQ) 
                4.ประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังป้องกันตนเองและครอบครัวให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 โดยใช้มาตรการ D-M-H-T-T 
 
 
 
 
 
 
 



 4.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานจัดทำธรรมนูญ มาตรการชุมชน ข้อตกลง ฯลฯ 
ของพื้นที่ 
                โดยอาศัยพลังร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  ตำรวจ 
ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน   อาสาสมัครสาธารณสุข  ครู  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ  เพ่ือวางแผน
ติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภายใต้ชื่อทีมควบคุม
โรคศูนย์โควิด-19 ตำบลหนองอ้อ ภายใต้คณะกรรมการคุณภาพชีวิตตำบลหนองอ้อ   

1) ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านในพื้นท่ีตำบลหนองอ้อ เพ่ือระดมความคิดให้เห็นปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 

2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับตำบลโดยคณะกรรมการคุณภาพชีวิตตำบลหนองอ้อ   
เพ่ือนำปัญหาที่หมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็นนำเข้าสู่การตกผลึกความคิดเป็นภาพรวมของตำบล 

3) คณะกรรมการคุณภาพชีวิตตำบลหนองอ้อ  เชื่อมโยงปัญหาต่างๆ  ในชุมชน  อันนำมา
สู่ปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการแก้ไข  ได้ยกร่างธรรมนูญเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่าย ได้แก่  

3.1 ประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า -19 โดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่ออออกจาก
บ้าน  ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งปนเปื้อน 

 3.2 กลุ่มเสี่ยงให้รายงานตัวเมื่อกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงผ่าน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน แล้ว
ประเมินความเสี่ยงๆสูงส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยทันที 

3.3 หาศูนย์กักกัน 14 วัน กักกันรวมได้ที่ ร.ร.หนองอ้อราษฎร์สามัคคี   ในกรณี
ไม่มีกักกันที่บ้าน 

3.4 การขออนุญาตจัดงาน โดยผ่าน รพ.สต. ส่งให้ สสอ.   งานที่จัดต้องมี
มาตรการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 

3.5 ร้านอาหาร ต้องมีจุดล้างมือ  ลงทะเบียน  สวมหน้ากาก  เว้นระยะห่างหรือ
ใส่กล่องกลับบ้าน ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส วัดอุณหภูมิก่อนเข้า 

3.6 ร้านขายของ ร้านตัดผม ต้องมีจุดล้างมือ  ลงทะเบียน สวมหน้ากาก ทำความ
สะอาดพ้ืนผิวสัมผัส วัดอุณหภูมิก่อนเข้า 

3.7 โรงเรียน ต้องมีจุดล้างมือ  เว้นระยะห่าง  สวมหน้ากาก  ทำความสะอาดพ้ืน
ผิวสัมผัส  วัดอุณหภูมิ 

3.8 จัดตั้งทีมควบคุมโรคศูนย์โควิด-19 ตำบลหนองอ้อ  ในชุมชน และงานต่างๆ 
เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ   บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ  ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าออกในชุมชน  และงานศพ งาน
บุญประเพณี 

3.9 รถรับ-ส่งผู้ป่วยทุกกรณี  ผู้ปฎิบัติต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 



3.10 หากฝ่าฝืนคำสั่ง หรือประกาศ  มีความผิดตามกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
      4) ลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ ในชุมชนที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในธรรมนูญชุมชนตำบลหนองอ้อ 
                5) คณะกรรมการคุณภาพชีวิตตำบลหนองอ้อ  จัดทำมาตรการและวางรูปแบบแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับธรรมนูญชุมชนตำบลหนองอ้อ ที่ได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่แล้ว พร้อมประกาศใช้ใน
ทุกหมู่บ้าน 
                6) ติดตามการนำมาตรการของธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้
ผลสำเร็จคือ ไม่มีการติดเชื้อในชุมชน 
  

 4.3 ด้านกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในชุมชน 
     ทีมควบคุมโรคศูนย์โควิดตำบลหนองอ้อ  ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ยังมีภาคส่วนอ่ืน ๆ ร่วม
ดำเนินการด้วย เช่น สถานศึกษา    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.หนองอ้อ 
อาสาสมัครสาธารณสุข  การจัดงานต่างๆ ต้องดำเนินการขออนุญาตจัดงาน โดยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ  ประเมินความเสี่ยง คะแนน  1-6  คะแนน จึงจะจัดงานได้    

1. ทีมควบคุมโรคศูนย์โควิดตำบลหนองอ้อ ในทุกหมู่บ้าน โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเป็น
ประธานศูนย์ และมีประธาน อสม.เป็นเลขานุการของศูนย์ 

2. ปฏิบัติการคัดกรองประชาชนเข้าออกในหมู่บ้านและคัดกรองในงานบุญประเพณีและ
งานศพในหมู่บ้านโดย อสม.ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

3. ตรวจสอบและประเมินประชาชนความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19  โดยประสานความร่วมมือ
กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และภาคเอกชนในการสนับสนุน  เช่น PPE,  Mask, Gel Alcohol, 
face shield  เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดดิจิทอล จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  2  เครือ่ง 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในชุมชน 
 จากการดำเนินงานเพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ และภาคประชาชน ทำให้ชุมชนหนองอ้อ  เกิดการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019  เกิดความสามัคคีร่วมมือกันในการจัดหาอุปกรณ์ สนับสนุนช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบ แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อ มีความรู้ในการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี เกิดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 



 -การจัดงานต่างๆ ต้องดำเนินการขออนุญาตจัดงาน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ประเมิน
ความเสี่ยง คะแนน  1-6  คะแนน จึงจะจัดงานได้   9  งาน 

-การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  กักกันกลุ่มเสี่ยง 86  ราย ณ วันที่ 16  สิงหาคม  
2564 

-การตรวจ RT-PCR  จำนวน  55 ราย พบเชื้อ 19 ราย  ทุกรายนี้เป็นผู้ป่วยที่ขอกลับมารักษาตาม
ภูมิลำเนา วันที่ 16 สิงหาคม 2564 

 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชน 
1. ประชาชนและส่วนราชการในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

น่า-19 ในชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า–19 ในชุมชน แม้จะมีผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงสูง (PUI) เข้ามาในพื้นที่ แต่

ด้วยการประสานงานและการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ ทำให้พ้ืนที่ประสพผลสำเร็จในการ 
 

6. บทเรียนสำคัญ 
 6.1 ด้านการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล 
 การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล  ของตำบลหนองอ้อเกิดขึ้นได้จากเวทีประชาคมของประชาชน
ตำบลหนองอ้อ  โดยคณะกรรมการคุณภาพชีวิตตำบลหนองอ้อ  ที่สะท้อนเรื่องของการจัดการปัญหาใน
ชุมชน       ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องโควิด-19  การบริหารจัดการ   จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองอ้อขึ้น  เพื่อจัดการปัญหาโรคโควิด -19 

6.2 ด้านการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในชุมชน 
 ทีมควบคุมโรคศูนย์โควิด-19ตำบลหนองอ้อ  ในทุกหมู่บ้าน ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-19  ในชุมชนโดยใช้หลักพลังการมีส่วนร่วม กับหลายภาคส่วนในการดำเนินงาน ส่งผลให้
ประชาชนในเขตรับผิดชอบเข้าถึง รับรู้ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตระหนักถึงความ
รุนแรง  มีการเฝ้าระวังตนเอง บุคคลในครอบครัว และคอยสอดส่องดูแลร่วมกับผู้นำในพ้ืนที่  เป็น
กระบอกเสียงในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ส่งผลให้ข้อมูลที่
เจ้าหน้าที่ได้รับมีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
 

  

 

 

 

 

 



7. ภาพประกอบ 

 
 

 

 

 



 

 

  



   

  

    


