
๑ 
 

งานเด่น ผู้ด้อยโอกาสไม่ไร้ที่พึ่ง  
Key actors เทศบาลต าบลพระแท่น 
ประชากรเปา้หมาย ผู้ด้อยโอกาส   
พื้นที ่ เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี  
วิทยากร นายทรงศักดิ์ โชตนิติวัฒน ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น   

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ -๐๓๖๕๕๒๒ 
 
๑.  ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ บางส่วนจึงฐานะยากจน มีผู้ป่วย
เข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพจนเกิดความแออัด มีผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เกิดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม จากสภาพปัญหาของคนในชุมชน เทศบาลต าบลพระแท่นจึงมีแนวคิดในการดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
มุ่งเน้นที่จะลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ด้วยการจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน การ
สร้างภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก ดังนี้ (๑) การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
เข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการ
พื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
มีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกันทุกคน จากแนวคิดดังกล่าว องค์กรในพื้นที่สามารถก าหนด
ทิศทางสร้างงานในชุมชน ค้นหาสิ่งที่ดีและพัฒนาสิ่งที่ดี ให้เกิดขึ้นชุมชน ขยายผลเป็นบริการแก่สาธารณะ
ครอบคลุมทุกคน สร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคกันทางสังคม  

 จากระบบข้อมูล TCNAP เทศบาลต าบลพระแท่นมีประชากรทั้งหมด ๔,๕๕๔ คน เพศชาย ๒,๑๗๐ 
คน (ร้อยละ  ๔๗. ๖๕) เพศหญิง ๒,๓๘๔ คน (ร้อยละ ๕๒.๓๕) จ านวนครัวเรือน ๑,๑๑๓ ครัวเรือน ผู้ที่
เจ็บป่วยเรื้อรัง พบว่าเป็นเบาหวาน ๑๙๐ คน (ร้อยละ ๔.๑๗ ของประชากรทั้งหมด) ความดันโลหิตสูง 
๔๖๑ คน (ร้อยละ ๑๐.๑๒ ของประชากรทั้งหมด ) ปวดข้อ/ข้อเข่าเสื่อม ๑๘๒ คน (ร้อยละ ๓.๙๙ ของ
ประชากรทั้งหมด) หัวใจ ๒๘ คน (ร้อยละ ๐.๖๑ ของประชากรทั้งหมด) มะเร็ง ๑๗ คน (ร้อยละ ๐.๓๗ ของ
ประชากรทั้งหมด) ไตวาย ๙ คน (ร้อยละ๐.๑๙) สถานะสุขภาพ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จ านวน ๓๘ คน 
(ร้อยละ ๐.๘๓ ของประชากรทั้งหมด) ผู้ที่มีความพิการทั้งหมดจ านวน ๑๖๗ คน (ร้อยละ ๒.๕๒ ของ
ประชากรทั้งหมด) พบว่า พิการด้านการเคลื่อนไหว ๘๘ คน (ร้อยละ ๕๒.๖๙ ของผู้ที่มีพิการทั้งหมด) ด้าน
การสื่อสารจ านวน ๑๙ คน (ร้อยละ ๑๑.๓๗ ของผู้ที่มีความพิการทั้งหมด) ด้านจิตใจ/อารมณ์ ๒๗ คน 
(ร้อยละ ๑๖.๑๖ ของผู้ที่มีความพิการทั้งหมด) ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้ ๑๖ คน(ร้อยละ ๙.๕๘ ของผู้ที่มี
ความพิการทั้งหมด) ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพท้ังหมดจ านวน ๑๖๗ คน(ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่มีความพิการ
ทั้งหมด) คนถูกทอดทิ้งจ านวน ๗ คน (ร้อยละ ๐.๑๕ ของประชากรทั้งหมด) ครัวเรือนยากจนจ านวน ๑๔ 
ครัวเรือน (ร้อยละ ๐.๖๔ ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด)  

ภายใต้การด าเนินงานดูแลผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลพระแท่น มีทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับดูแลผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ชมรมคนพิการเทศบาลต าบลพระแท่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบล  
พระแท่น  ศูนย์พึ่งได้เทศบาลต าบลพระแท่น (OSCC)  ๑ แห่ง กองทุนองค์กรการเงินจ านวน ๑๖ แห่ง 
ก านัน จ านวน ๑ คน คณะกรรมการหมู่บ้านจ านวน ๑๒ หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาล
ต าบลบ้านพระแท่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพระแท่น กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น กองทุน
สวัสดิการขยะรีไซเคิลเทศบาลต าบลพระแท่น ต ารวจชุมชน จ านวน ๕ คน อปพร. ๓๕ คน จิตอาสา
แรงงาน ๑๒ กลุ่ม กลุ่มอาชีพจ านวน ๑๔ แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ๑๒๗ คน ทีมหมอ
ครอบครัว Care manager ๑ คน , Caregivers ๑๔ คน ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ร่วมบริจาคเงินเข้า



๒ 
 

กองทุนผู้ยากไร้ ที่ผ่านการด าเนินงานดูแลผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลต าบลพระแท่น เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีเส้นทางการพัฒนาดังน้ี  

พ.ศ.๒๕๔๕-พ.ศ.๒๕๕๒ ช่วงนี้ต าบลพระแท่นเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับคนในต าบล ได้มีก่อตั้งโรงสีชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาพ่อค้า   
คนกลางและสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้น ก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อ
ช่วยงานสมาชิกอสม. ดูแลงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบล        
พระแท่น ช่วยให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการใช้ชีวิตในวัยสูงผู้สูงอายุ ก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กต าบลพระแท่น
เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ช่วยลดภาระในการดูแลบุตรหลานให้กับผู้ปกครอง การจัดตั้ง
สภาองค์กรชุมชนต าบลพระแท่นตามนโยบายรัฐบาล ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลมาก
ขึ้นและเกิดการบูรณาการงานร่วมกันของกลุ่มทางสังคมต่าง  ๆ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ภาครัฐมีนโยบาย
พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้น จึงมีการยกระดับจาก
สถานีอนามัยต าบลพระแท่นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระแท่นและไดต้ั้งกองทุนช่วยเหลือผู้
ยากไร้ในหมู่บ้านและออกกฎเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ ช่วยให้เกิดระบบสวัสดิการชุมชนผ่านการ
รวมกลุ่มและความเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ผู้ยากไร้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เป็นช่วงเวลาที่ต าบลพระแท่นให้ความส าคัญกับการสร้างระบบสวัสดิการ
ชุมชน โดยได้มีการก่อตั้งกองทุนขึ้นหลายกองทุนเพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตให้ประชาชน ผ่านระบบการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในต าบล ปีพ.ศ.๒๕๕๓ ภาครัฐมีนโยบายให้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คอยท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นกองทุนท่ีช่วยให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้เกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต าบลพระแท่นตามนโยบาย
ของภาครัฐ ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนเข้าการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประกอบกับ เทศบาลต าบล
พระแท่น พบปัญหาความแออัดของสถานบริการสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และพิการ ที่ต้องการการดูแลต่อเน่ืองจ านวนมากขึ้น ประชาชนฐานะยากจน ขาด
แคลนสิ่งสนับสนุนในการด ารงชีวิต ท าให้ประสบกับความยากล าบาก กลายผู้ด้อยโอกาส เกิดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เทศบาลต าบลพระแท่นได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหานี้ ได้ลงนามความร่วมมือ
ในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มมีระบบ
การดูแลสุขภาพ เกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพระแท่นขึ้น มีการจัดตั้งคณะท างานและ
ด าเนินการจัดท าแผนท่างเดินยุทธศาสตร์จากการระดมความคิดของตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล จนเริ่มเกิดกิจกรรมและการด าเนินงานด้านการสร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ในปีพ.ศ.๒๕๕๕ มีการก่อตั้งชมรมผู้พิการเทศบาลต าบลพระแท่น ส่งผลให้เกิดเครือข่าย
ผู้พิการที่ช่วยกันดูแลผู้พิการ ซึ่งช่วยให้ผู้พิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและในปีนี้ก็มี
เหตุการณ์ส าคัญคือเกษตรกรในพ้ืนท่ีรวมกลุ่มกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้ก่อตั้งกองทุน
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทุนในรอบการผลิตต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นโยบาย
รัฐบาลต้องการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีและต้องการให้กลุ่มสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สตรีในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ช่วยให้สมาชิกมีเงินทุนในการประกอบอาชีพและในปีนี้ ผู้น าหมู่บ้านและภาคประชาชนของ
หมู่ที่ ๑ มีแนวคิดจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านจึงมีการก่อตั้งธนาคารขยะ ธนาคารกิ่งไม้ ใบหญ้า 
แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนสตรีรีไซเคิลและมีการขยายผลไปในหมู่บ้านอื่น  ๆ 
ต่อไป 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ต าบลพระแท่นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง รวมถึงการวางระบบสวัสดิการชุมชนผ่านกองทุนต่าง ๆ มากมาย 
ต าบลพระแท่นจึงมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นต าบลน่าอยู่และต าบลสุขภาวะ ในปีพ.ศ.๒๕๕๗ ต าบล
พระแท่นสนับสนุนให้ทุกคนในต าบลออกก าลังกาย จึงเกิดชมรมจักรยานรักษ์โลก รักสุขภาพเทศบาล



๓ 
 

ต าบลพระแท่น ช่วยให้คนในต าบลพระแท่นสนใจการออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยานมากขึ้น  เกิดนัก
ปั่นหน้าใหม่มากขึ้น ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ต าบลพระแท่น ซึ่งช่วยให้
ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมา ในปีพ.ศ.๒๕๕๙ ต าบลพระแท่นประสบ
ปัญหาขยะจ านวนมากในพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะ และได้
จัดตั้งกองทุนกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ขยะรีไซเคิล เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการคัด 
แยกขยะและน าเงินจากการขายขยะรีไซเคิลมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการส าหรับผู้ยากไร้ ในต าบล
พระแท่น นอกจากนี้ ภาครัฐมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสนับสนุนให้หมู่บ้านร่วมโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน ต่อมา ในปีพ.ศ.๒๕๖๐ 
ต าบลพระแท่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต าบลสุขภาวะกับศูนย์จัดการเครือข่ายต าบลบ้านหม้อ ต าบลพระ
แท่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าข้อมูลชุมชนและได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ  
TCNAP และ RECAP ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เกิดข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ต าบลพระ
แท่นเห็นข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ข้อมูลทุนและศักยภาพของหมู่บ้านที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งข้อมูลนี้
เป็นประโยชน์ต่อการท าแผนพัฒนาต าบลส าหรับการดูแลผู้ด้อยโอกาสต่อไป  

ต าบลพระแท่นให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยอาศัยแนวคิดลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม บูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทุนทางสังคมใน
พื้นที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงทรัพยากร บริการสาธารณะ ตามสิทธิขั้น
พื้นฐานของพลเมืองต าบลพระแท่น   
๒.  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท างานเร่ืองเด่น เพ่ือ  

๑)  เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ หญิงหลังคลอด เด็ก
ปฐมวัยพัฒนาการช้า คนยากจน)  

๒) สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้พัฒนาตนเองและแสดงศักยภาพ  สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ  
๓) สนับสนับสนุนขั้นตอนกระบวนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่าง

ต่อเนื่องของต าบลพระแท่น   
 ๔) เพ่ิมความครอบคลุมในการลงเย่ียมบ้าน ประเมินความพิการ การเย่ียมบ้าน ตรวจคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง และการดูแลกิจวัตรประจ าวัน  

๕) ประสิทธิภาพการส่งต่อจากชุมชนไปรพ. จากรพ.ไปบ้าน ให้เป็นบริการที่เข้าถึงง่าย มีระบบติด
ตามที่ทันสมัย 
 ๖) สร้างกระบวนการป้องกันการแก้ไขเหตุอันตรายให้กับประชาชน กรณีเหตุที่ผู้ป่วยขาดการรักษา
อย่างต่อเนื่อง  
 ๗)  ควบคุมอาการป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยติดบ้าน ติดติดเตียง 
คนพิการ) ให้หายขาดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างปกติสุข  

๘) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในชุมชน และภาคีเครือข่ายภายนอกให้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าระบบข้อมูลคนพิการ จัดบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน
ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ  

๙) เฝ้าระวังความรุนแรง การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐)  จัดสวัสดิการช่วยเหลือและการออม เช่น กองทุนเพ่ือผู้ยากไร้ กองทุนขยะรไีซเคิล กองทุนวัน
ละบาท  

๑๑) พัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิการอยู่ร่วมกันของเทศบาลต าบลพระ
แท่น  

 
๓. ประชากรที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 
 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานการ  



๔ 
 

สถานะสุขภาพ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จ านวน ๗๗๙ คน (ร้อยละ ๑๗.๑๐ ของประชากรทั้งหมด) 
คนถูกทอดทิ้งจ านวน ๗ คน (ร้อยละ ๐.๑๕ ของประชากรทั้งหมด) ครัวเรือนยากจนจ านวน ๑๔ ครัวเรือน 
(ร้อยละ ๐.๖๔ ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด)  

๑) เด็ก ได้แก่ เด็กแรกเกิดที่มีน้าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม จ านวน ๓ คน (ร้อยละ ๑๐) เด็ก
แรกเกิดถึง ๖ เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว ไม่พบรายงาน เด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี ที่มีพัฒนาการที่ล่าช้า
ไม่พบรายงาน เด็กอายุน้อยกว่า ๑๒ ปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ ไม่พบรายงาน 

๒) ผู้สูงอายุจ านวน  ๘๓๗ คน (ร้อยละ ๑๓.๔๕) ผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารไม่พบรายงาน 
๓) ผู้พิการทั้งหมด ๑๖๗ คน แบ่งเป็น ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ๘๘ คน (ร้อยละ ๕๒.๖๙ 

ของผู้ที่มีพิการทั้งหมด) ด้านการสื่อสารจ านวน ๑๙ คน (ร้อยละ ๑๑.๓๗ ของผู้ที่มีความพิการทั้งหมด) 
ด้านจิตใจ/อารมณ์ ๒๗ คน (ร้อยละ ๑๖.๑๖ ของผู้ที่มีความพิการทั้งหมด) ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้ ๑๖ 
คน(ร้อยละ ๙.๕๘ ของผู้ที่มีความพิการทั้งหมด) ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพท้ังหมดจ านวน ๑๖๗ คน(ร้อยละ 
๑๐๐ ของผู้ที่มีความพิการทั้งหมด) 

๔) ผู้ติดยาเสพติดจ านวน ๑๖ คน (ร้อยละ ๐.๒๖)  
๕) ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อ HIV จ านวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๐.๑๗)  
๖) ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ไม่พบรายงาน 
๗) ผู้ป่วยเรื้อรังจ านวน ๔๖๐ คน (ร้อยละ ๗.๓๙)  
๘) หญิงตั้งครรภ์จ านวน ๓๐ คน(ร้อยละ ๐.๔๘)  
๙) ผู้ติดเชื้อวัณโรค ไม่พบรายงาน 
๑๐) ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)จ านวน ๑ คน 

(ร้อยละ ๐.๐๑๖)  
๑๑) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จ านวน ๑ คน (ร้อยละ ๐.๐๑๖)  
๑๒) สภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน ป่วยไปไหนมาไหนได้ จ านวน ๓๘ คน (ร้อยละ 

๐.๖๑) ป่วยอยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ จ านวน ๓๔ คน (ร้อยละ ๐.๕๕) ป่วยนอนติดเตียง จ านวน ๔ 
คน (ร้อยละ ๐.๐๖๔)  

 
๔.  วิธีการด าเนินงาน       
 วิธีการด าเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของต าบลพระแท่น อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในชุมชน ได้แก่ เทศบาลต าบลพระแท่น ผู้น าท้องที่ หน่วยงานรัฐ/เอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กลไกลการด าเนินงาน ผู้ร่วมด าเนินการ งานและกิจกรรม ดังนี้   
 ๔.๑ ขั้นตอนด าเนินงาน  
  ประกอบด้วย การเตรียมการ การด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

๑) การเตรียมการ ประกอบด้วย ได้แก่ (๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการจาก ๔ ภาคส่วน ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ของพื้นที่ ด้านสังคม สภาวะแวดล้อม สุขภาพ 
เศรษฐกิจ และการเมือง (๒) จัดท าแผนงาน โดยเทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ ๔ ภาคส่วน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น การสร้างถนน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ๒) ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนการสร้างงานสร้างอาชีพ ๓) ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนการจัดสวัสดิการในชุมชน แผนการจัดบริการด้านสุขภาพ 
การก่อตั้งชมรมผู้พิการเทศบาลต าบลพระแท่น แผนการดูแลความปลอดภัย ๔) ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน การก่อตั้งธนาคารขยะ ๕) 
ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ได้แก่ การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลพระแท่น ๖) การพัฒนาด้าน
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อการดูแลผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ การตั้งศูนย์เด็กเล็กต าบลพระแท่น
เพ่ือจัดการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียน การฝึกอาชีพประชาชนในชุมชน 

๒) การด าเนินงาน เพ่ือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีดังนี้  



๕ 
 

(๑) การสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเทศบาลต าบลพระแท่นร่วมกับท้องที่ ภาคประชาชน 
ก่อตั้งโรงสีชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๖ สนับสนุนเกษตรกรที่ยากจนเข้ามามีส่วนร่วมใช้บริการโรงสีข้าว ท าให้
เกษตรกรลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้น  

(๒) พัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคประชาชนได้ก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสขุประจ า
หมู่บ้านเพื่อช่วยงานกลุ่มอสม. ดูแลงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน ท าให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ได้รับ
การดูแลจากอสม. และกลุ่มแม่บ้านมากขึ้น  

(๓) สนับสนุนการจัดสวัสดิการในชุมชน และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กองทุนต่าง ๆ โดย เทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ ท้องที่ หน่วยงานรัฐ/เอกชน ภาคประชาชน ก่อตั้ง
กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบลพระแท่น เพื่อออมเงินส าหรับการเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ สร้าง
หลักประกันเพื่อใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ  ตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกองทุนที่ช่วยให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลพระแท่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกคน
เข้าการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ออกกฎเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กันของคนในชุมชน ผู้ยากไร้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) คอยท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น  

(๔) จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลพระแท่น จะช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบลมากขึ้นและเกิดการบูรณาการงานร่วมกันของทุนทางสังคมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส  

(๕) จัดบริการด้านสุขภาพให้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้น ยกระดับสถานี
อนามัยต าบลพระแท่นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระแท่น การจัดตั้งคณะท างานและเกิด
กิจกรรมด้านการสร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่  ปฏิบัติการเชิงรุก
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติด
เตียง โดยเทศบาลต าบลพระแท่น รพ.สต. อสม. คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ยากไร้ ให้ความช่วยเหลือ
วัสดุ อุปกรณ์ที่ขาดแคลน เช่น อุปกรณ์ท าแผล ในผู้ป่วยรายที่มีแผลกดทับ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค กาย
อุปกรณ์ ท าให้ผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง ด าเนินชีวิตประจ าวันได้สะดวกมากขึ้น  ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพ โดยต าบลพระแท่นสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้ออกก าลังกาย สนับสนุนให้เข้าเป็นสมาชิก
ชมรมจักรยานรักษ์โลก รักสุขภาพเทศบาลต าบลพระแท่น ช่วยให้ผู้พิการได้ใช้จักรยาน ในต าบลพระแท่น
สนใจการออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยานมากขึ้น เกิดนักปั่นหน้าใหม่มากขึ้น  

(๖) จัดให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง โดยการก่อตั้งชมรมผู้พิการเทศบาล
ต าบลพระแท่น เริ่มต้นด้วยการรวมตัวของผู้พิการในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายผู้พิการที่ช่วยกันดูแล     
ผู้พิการ ซึ่งช่วยให้ผู้พิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง ค้นหาผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเบ้ียผู้พิการ  

(๗) จัดการด้านความปลอดภัย โดยการตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) คอยท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น  

(๘) จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน โดยเริ่มต้นจากการจัดการขยะ ก่อตั้งธนาคาร
ขยะ ธนาคารกิ่งไม้ ใบหญ้า แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนสตรีรีไซเคิล จัดตั้งกองทุน
กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ขยะรีไซเคิล สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมสมาชิกกองทุนขยะ น าเงินจาก
การขายขยะรีไซเคิลมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการส าหรับผู้ยากไร้ในต าบลพระแท่น  

(๙) แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเทศบาลต าบลสนับสนุนให้หมู่บ้านร่วมโครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดินเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน แก้ปัญหาการเสพ การขายยาเสพติด
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  



๖ 
 

(๑๐) จัดท าข้อมูลชุมชนด้วยเครื่องมือ TCNAP และ RECAP ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เกิดข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ต าบลพระแท่นเห็นข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ข้อมูลทุนและ
ศักยภาพของหมู่บ้านที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อการท าแผนพัฒนาต าบล
ส าหรับการดูแลผู้ด้อยโอกาสต่อไป  

๓) การประเมินผล ตามตัวชี้วัดของโครงการ การประชุมประเดือนของคณะกรรมต่าง ๆ การ
ถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
 ๔.๒ กลไกการด าเนินงาน 

   ๑) นโยบาย ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ นโยบายให้ก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพให้กับสตรีในชุมชน นโยบายสร้างแหล่งเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าในชุมชน โดยรัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณให้หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ชุมชนการบริหารจัดการเอง เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับคน
ยากจนกู้เพื่อประกอบอาชีพและลดการเป็นหนี้นอกระบบ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ด้านการศึกษา 
นโยบายตั้งศูนย์เด็กเล็กต าบลพระแท่นเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและเป็นการช่วยลดภาระ
ในการดูแลบุตรหลานให้กับผู้ปกครองที่ยากจน ด้านสุขภาพ นโยบายพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข
เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น ด้านสังคม ระบบสวัสดิการชุมชน การดูแลความปลอดภัย 
การเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ 

๒) สภาองค์กรชุมชนต าบลพระแท่น ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนต าบล
พระแท่น จ านวน ๑๒ คน จากทุกภาคส่วนในชุมชน ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลมากขึ้น
และเกิดการบูรณาการงานร่วมกันของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือการดูแลผู้ด้อยโอกาส 

๓) จัดตั้งกองทุน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต าบลพระ
แท่น กองทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
ขยะรีไซเคิล กองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น  

๔) ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล TCNAP และ RECAP ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ทะเบียนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ฐานข้อมูล รพ.สต. เป็นต้น  

๖) คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนต าบลพระแท่น จ านวน ๑๒ 
คน คณะกรรมการกองทุน ๗ กองทุน คณะกรรมการดูแลต่อเนื่อง จ านวน ๒๒ คน คณะกรรมการชมรม
คนพิการ จ านวน ๖ คน ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๑๓ คน ชมรมอสม. จ านวน ๑๓   คน  

๗) การจัดเวทีสาธารณะ เช่น การจัดเวทีประชาคม ๑ เดือนต่อครั้ง เป็นต้น  
๘) จิตอาสา ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมการเย่ียมผู้ป่วย

ติดบ้าน ติดเตียง ดูแลกิจวัตรประจ าวัน ภาคประชาชนบริจาคเงินผ่านกองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบล
พระแท่น เพ่ือน าไปใช้  

๙) การจัดท าแผนปฏิบัติการ เช่น แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร หน่วยงาน ที่เป็นทุนทาง
สังคมที่เกี่ยวข้อง จัดท าแนวปฏิบัติ เช่น แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้ยากไร้ แนวปฏิบัติการ
เยี่ยมผู้ป่วย เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม แนวทางการบริจาคสิ่งของ เงิน เพื่อผู้ยากไร้
เทศบาลต าบลพระแท่น เป็นต้น  

๑๐) การประชุมปรึกษา เพื่อสื่อสารการท างาน สะท้อนผลลัพธ์การปฏิบัติงาน เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ การประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะท างานดูแลต่อเนื่อง การประชุมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร่วมกับ อสม. ตัวแทนกองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระท่าน   
เป็นต้น  

       ๑๑) สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น การมีส่วนร่วมของ อปท. รพ.สต.ผู้น าท้องที่ 
อสม. กลุ่มจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนเพ่ือผู้ยากไร้ ทีมหมอครอบครัวจากรพ.
มะการักษ์ ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สนับสนุนรถกู้ชีพ EMS  ในการน าส่งผู้ป่วยยากไร้ไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นต้น 

 



๗ 
 

๔.๓ ผู้ร่วมด าเนินการ  
ทุนทางสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้แก่ 

(๑) เทศบาลต าบลพระแท่น ชื่อ นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
ต าบลพระแท่น งาน ส่งเสริมด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 (๒) รพ.สต.ต าบลบ้านพระแท่น ชื่อ นายชัยยุทธ์ บัวหอม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระแท่น งานส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคนใน
ชุมชน 

 (๓) ทีมหมอครอบครัว รพ.มะการักษ์ ชื่อ นางสุหิรัญ  อินเกตุ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
งานให้ค าปรึกษาและดูแลสุขภาพที่บ้าน และการส่งต่อผู้ป่วย โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลมะการักษ์     
เป็นท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

 (๔) กองทุนสวัสดิการชุมชน ชื่อ กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น ชื่อ นาย
ทรงศักดิ์  โชตินิวัฒน ประธานกองทุน งานสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือยากไร้ให้ได้รับการดูแล 

 (๕) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพระแท่น ชื่อนายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น งานนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม ป้องกัน 
รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 (๖) กองทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม(กลุ่มเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการผลิต) ชื่อนายสมชาย 
อาจปักษา  ต าแหน่ง ประธานกองทุน งานสนับสนุนทุนด้านการเงินส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

 (๗) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชื่อนางสาวธรรม์ฤทัย  พระแท่น  ต าแหน่งประธาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลต าบลพระแท่น งานส่งเสริมให้กลุ่มสตรีได้รวมกลุ่ม เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ในชุมชน 

(๘) กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ขยะรีไซเคิล ชื่อนายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน ประธาน
กองทุนสวัสดิการขยะรีไซเคิลเทศบาลต าบลพระแท่น งานนโยบายสร้างสวัสดิการแก่ครัวเรอืนที่มีการการ
จัดการขยะ  

(๙) กองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น ชื่อนายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน 
งานนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือ 

(๑๐) กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชื่อนางสาวธรรม์ฤทัย พระแท่น ประธานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน งานการป้องกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชนในชุมชน 

(๑๑) ชมรมคนพิการ  ชื่อนายเนตร ชนะภัย งานประสานความร่วมมือสมาชิกชมรมคน
พิการเพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 

(๑๒) ผู้น าหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ชื่อ นายประสงค์  กระต่ายทอง ต าแหน่ง ก านันต าบล
พระแท่น งานสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

(๑๓) ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ  ชื่อนางทัศนีย์  ศรีพรรณทอง  ต าแหน่ง ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ ฯ งานสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกกรณีเสียชีวิต เป็นค่า
ฌาปนกิจ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท มีคณะกรรมการ จ านวน ๓๖ คน เป็นตัวแทนจาก ๑๒ หมู่บ้าน มีสมาชิก 
จ านวน ๕๐๐ คน 

(๑๓) ศูนย์จริงใจแพทย์แผนไทย ชื่อนายจีรวัฒน์  ลาภอุดมทรัพย์  ผู้รับผิดชอบแหล่ง
เรียนรู้จริงใจคลินิกการแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในชุมชน 

(๑๔) ชมรม อสม.ชื่อ นางสนิท  สุทธิบุตร ต าแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่  ๑๐                
บ้านพระแท่น งานการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในชุมชน  

(๑๕) กู้ชีพ กู้ภัย ชื่อ นายวินัย  สุทธิบุตร ต าแหน่ง ประธานกลุ่มกู้ชีพกูภัย งานอ านวย
ความสะดวก และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน อย่างทันท่วงที 

(๑๖) กลุ่มจักรยานบ้านไร่ ชื่อนายสิทธิโชค ก้อนทอง งานส่งเสริมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน  
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(๑๗) ชมรมจักรยานรักษ์โลกรักสุขภาพต าบลพระแท่น หมู่ ๑๐ บ้านพระแท่น ชื่อ นาย
ประเสริฐ จันทวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ งานแกนน าส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันและ
เพ่ือสุขภาพของคนในชุมชน 

(๑๘) กลุ่มจักรยานบ้านดอกรัก ชื่อ นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง งานส่งเสริมการใช้จักรยาน    
ในชีวิตประจ าวัน 

๔.๔ งานและกิจกรรมการดูแลด้อยโอกาส  
        การถอดบทเรียนงานเด่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเทศบาลต าบลพระแท่น วิเคราะห์งาน
และกิจกรรมของทุนทางสังคมจ านวน ๑๗ ทุนทางสังคม โดยมีรายละเอียดการถอดบทเรียนเรื่องเด่น 
พบว่ามีการด าเนินงานเด่น ๒ งานเด่น ได้แก่ ๑) การดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาส ๒) การจัดสวัสดิการเพื่อ
การดูแลผู้ด้อยโอกาส  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

     ๔.๔.๑ การด าเนินงานเร่ืองเด่น  
  ๑) การดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาส  
    การด าเนินงานการดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลพระแท่น มีทุน
ทางสังคมที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่ รพ.สต.บ้านพระแท่น เทศบาลต าต าบลพระแท่น (กองสาธารณสุข)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพระแท่น ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โรงเรียนวัด
พระแท่นดงรัง ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ทีมหมอครอบครัว อสม. คลินิกจริงใจแพทย์แผนไทย กองทุน
เพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพระแท่น ชมรมจักรยาน
รักษ์โลกรักสุขภาพต าบลพระแท่น หมู่ ๑๐ บ้านพระแท่น กลุ่มจักรยานบ้านดอกรัก กลุ่มจักรยานบ้านไร่ 
โดยมกีิจกรรมดังนี้ 

      ๑.๑) การบริการสุขภาพที่บ้าน ดังนี้ (๑) ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 
มีการจัดท าแผนการเยี่ยม ในบ่ายวันอังคาร ๒ ครั้ง/เดือนเป็นอย่างน้อย คัดกรองผู้ที่ต้องการการดูแลที่
บ้าน ประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในกระแสเลือด เป็น
ต้น การรักษาพยาบาล เช่น ท าแผล ฉีดยา เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น ให้ค าแนะน าการดูแลกิจวัตร
ประจ าวัน ภาวะโภชนาการ การรับประทานยา การฉีดอินซูลิน การปฏิบัติตัวเมื่อล้างไตทางช่องท้อง การ
ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ การฟื้นฟูสภาพ เช่น กายภาพบ าบัด ให้ค าปรึกษาการฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น การ
บริการทางเลือก เช่น การใช้สมุนไพร การนวด เป็นต้น การรับ-ส่งต่อเพ่ือรักษา  ให้บริการค าปรึกษาด้าน
สุขภาพ จัดสิ่งแวดล้อมภายในภายนอก โดย รพ.สต. ทีมหมอครอบครัว รพ.ท่ามะกา (นักกายภาพบ าบัด 
นักโภชนากร) อสม. คลินิกจริงใจแพทย์แผนไทย ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น (๒) ดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด ให้ค า
แนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนมแม่ ลูกน้อยพัฒนาการ
สมวัยเติบใหญ่ด้วยนมแม่ โดยทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านพระแท่น อสม. เทศบาลต าบลพระแท่น 
กิจกรรม (๓) การดูแลผู้พิการ ให้ค าแนะการดูแลสุขภาพ สนับสนุนกายอุปกรณ์ เช่น ที่นอนลม เตียงนอน 
ไม้เท้า รถเข็น เป็นต้น  โดย รพ.สตบ้านพระแท่น เทศบาลต าบลพระแท่น กองทุนเพื่อผู้ยากไร้  ชมรมคน
พิการ  

๑.๒) การดูแลสุขภาพในสถาบัน ดังนี้ (๑) การบริการในรพ.สต. การจัด
คลินิกตรวจรักษาโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของทุกเดือน  โรคความดันโลหิตสูงในวันพุธที่ 
๓และ ๔ของทุกเดือน มีการตรวจเลือด ตรวจตา ตรวจเท้า ตรวจรักษาตาม CPG โรคเรื่องรังของ CUP มี
การซักประวัติและตรวจประเมินสัญญาณชีพ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ระดับน้ าตาลในเลือด 
ดัชนีมวลกาย คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ให้ความรู้การดูแลตนเองและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งต่อการไปรักษา โดย รพ.สต. 
ทีมหมอครอบครัว รพ.มะการักษ์ นักแพทย์แผนไทย อสม. ๒) การบริการ ศพด.และโรงเรียน ที่พิการ 
พัฒนาการล่าช้าการตรวจสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬา อบรมผู้ปกครองในการดูแลเด็ก การ
ดูแลกิจวัตรประจ าวัน ส่งเสริมโภชนาการ โดย เทศบาลต าบลพระแท่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระ
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แท่นดงรัง โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร โรงเรียนบ้านดอกรัก  รพ.สต.บ้านพระแท่น กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ กองทุนเพ่ือผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น  

๓) การดูแลในชุมชน สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส (คนยากจน ผู้ป่วยเรื้อรัง)
เป็นรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ เช่น สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นโยคะ สร้างสนามเปตอง สนาม
ฟุตบอล สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายในชุมชน จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่มจักรยานบ้านดอกรัก กลุ่มจักรยานบ้านไร่ ชมรมจักรยานรักษ์โลกรักสุขภาพต าบล   
พระแท่น  

 (๒) จัดสวัสดิการเพื่อผู้ด้อยโอกาส   
การจัดสวัสดิการ โดยมีงานและกิจกรรมดังนี้  
๑) สนับสนุนจิตอาสาให้การช่วยเหลือ รณรงค์เพิ่มจ านวนอาสาสมัคร จิตอาสา ที่

ให้การช่วยเหลือ ดูแลกันในชุมชน เช่น อาสาแม่บ้าน อพมก. คนพิการอาสาดูแลกัน เยาวชนอาสา เป็นต้น โดย
เทศบาลต าบลพระแท่น กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการ กลุ่มแม่บ้านเพื่อช่วย
พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับสตรีในชุมชน  

๒) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ สนับสนุนให้คนพิการ
และครอบครัวมีโอกาสเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จากการท ากิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โครงการโรงสี
ข้าว การท าปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภค ช่างตัดผม การประดิษฐ์ของช าร่วย จักสาน ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมจากเทศบาลต าบลพระแท่น และนอกชุมชน เป็นต้น โดย เทศบาลต าบลพระแท่น กองทุน
ส่งเสริมเกษตรกรรม โรงสีชุมชน โรงเรียนศึกษาตามอัธยาศัยเทศบาลต าบลพระแท่น แหล่งเรียนรู้
รองเท้าหนังสู้ชีวิต คลินิกจริงใจแพทย์แผนไทย ชมรมคนพิการเทศบาลต าบลพระแท่น  

๓) จัดการด้านความปลอดภัย เฝ้าระวังความรนุแรง การชว่ยเหลือกรณีฉุกเฉิน 
การประสานขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ดูแลความปลอดภยับนถนน โดย ผูน้ าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
อพปร. โรงพยาบาลมะการักษ์  ที่ว่าการอ าเภอมะการักษ์  

๔) ส่งเสริมการออม ส่งเสริมการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดกิารอย่างน้อย ๑ กองทนุ 
เช่น กลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท กองทุนขยะรีไซเคิลเทศบาลต าบลพระแท่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน
ฌาปนกิจระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ สถาบันการเงินที่ให้สวัสดิการป่วย ตาย เป็นต้น  

๕) ระดมทุน ระดมทรัพยากร ได้แก่ การรับบริจาคเงิน วัตถุดิบ ของเหลือใช้ มา
แปลงเป็นเงิน หรือจัดต้ังเป็นกองทุน เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุน คนพิการ เช่น ครัวเรือนคัดแยกขยะ และ
แปลงขยะเป็นเงินต้ังเป็นกองทุน เยี่ยมเพื่อนพิการเมื่อป่วย เสียชีวิต กองทุนกายอุปกรณ์ เครื่องมือจากผู้ป่วย 
คนพิการที่เสียชีวิตแล้ว เป็นต้น โดย กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น เทศบาลต าบลพระแท่น กองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ  

๖) สวัสดิการเฉพาะ เป็นข้อตกลงภายในกองทุน หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนให้
จัดประเภทสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนเพื่อผู้ยากไร้ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้พิการ หญิงหลัดคลอด 
เด็กปฐมวัย นักเรียน กลุ่มคนยากจน ไม่จัดสวัสดิการ ส าหรับคนทั่วไป เป็นต้น  

๗) ก าหนดกติกา ข้อตกลง กองทุนในชุมชนมีการก าหนดกติกา ข้อตกลง ในการ
จัดสรรผลประกอบการ ให้เป็นกองทุนส าหรับช่วยเหลือคนพิการ เช่น ให้เป็นทุนประกอบอาชีพแบบไร้ดอกเบี้ย 
กองทุนเพื่อผู้ยากไร้ ทุพพลภาพ เป็นต้น  
      ๔.๔.๒ การด าเนินงานสนับสนับสนุน  
  การด าเนินงานสนับสนุนการดูแลผู้ด้อยโอกาส มีงานและกิจกรรมดังนี้  

(๑) การพัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแลผู้ด้อยโอกาส  
๑) ฝึกอบรมคนพิการ เกี่ยวกับความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะ

สุขภาพ เช่น การออกก าลังกายตามสภาพร่างกาย การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ การปรับพฤติกรรม
สุขภาพ ลดสุรา บุหรี่การฟื้นฟูตามปัญหาสุขภาพ เป็นต้น โดย รพ.สต.บ้านพระแท่น เทศบาลต าบลพระ
แท่น  

๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครดูแลคน
พิการ กลุ่มคนพิการ กลุ่มเยี่ยมเพื่อน เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพความพิการ ให้การดูแล



๑๐ 
 

ช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยหรือมีภาวะแทรกซ้อน ฝึกอบรม อสม.เรื่องการดูแล
ระยะยาว ทักษะการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การดูแลกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน การประเมิน สังเกต ติดตามอาการ การรับประทานยา การให้การ
ดูแลเบื้องต้น การดูแลในภาวะฉุกเฉิน ให้ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาส โรคเรื้อรัง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง โดย รพ.สต.บ้านพระแท่น 
เทศบาลต าบลพระแท่น  

๓) เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านพระแท่น เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลพระแท่น ได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านคนพิการ เช่น การฟื้นฟูคนพิการด้านร่างกาย การสื่อสารกับคน
พิการ เป็นต้น โดย โรงพยาบาลมะการักษ์  

๔) จัดการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (Caregiver)ที่เฉพาะต่อคนพิการ การดูแล
ผู้ป่วยระยะยาว ให้สามารถดูแลช่วยเหลือ ประสานงานในและนอกชุมชนรวมถึงการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ 
โดย รพ.สต.บ้านพระแท่น เทศบาลต าบลพระแท่น  

๕) สนับสนุนให้ผู้พิการและครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในชุมชน 
เช่น การอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี งานบุญ เทศกาลต่างๆ เช่น วันครอบครัว วันคนพิการ วันสงกรานต์ 
วันขึ้นปีใหม่ วันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น โดย เทศบาลต าบลพระแท่น ผู้น าท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน  

 (๒) การน าใช้ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือดูแล มีงานและกิจกรรมดังนี้ โดย  
๑) การจัดเก็บ รวมรวมและน าใช้ข้อมูล ได้แก่ (๑) การจัดท าระบบข้อมูลต าบล 

(TCNAP) จ านวนเด็กที่มีความพิการ พัฒนาการล่าช้า จ านวนผู้ที่มีความพิการ จ านวนผู้ป่วย ติดบ้าน ติด
เตียง จ านวนผู้รับเบี้ยผู้พิการ (๒) การวิจัยชุมชน (RECAP) (๓) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช ๒ค.) (๔) ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ (๕) ข้อมูลการให้บริการสุขภาพกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสของรพ.สต. (๖) ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนการรับเบี้ยผู้พิการ และ (๗) ทะเบียนผู้ยากไร้ของ
กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อการวางแผน ด าเนินงานโครงการ 
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติเพ่ือการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  

๒) การจัดเวทีวิเคราะห์ และวางแผนน าใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาดูแลผู้ด้อยโอกาส 
เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเทศบาลต าบลพระ
แท่น การร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาส เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาสุขภาพ การขาดผู้ดูแล 
เป็นต้น เพื่อวางแผนพัฒนางานและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานต่อไป เช่น การจัดประชุมกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพระแท่น การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น การประชุมของรพ.สต.เทศบาลพระแท่นร่วมกับอสม. 
เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้ด้อยโอกาสเป็นต้น  
 (๓) การปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน  

๑) ประสานให้การช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้งที่ไม่มีที่อยู่อาศัยโดยการจัดหาที่พัก
อาศัยชั่วคราว บ้านพักฉุกเฉิน หรือที่พักอาศัยในลักษณะการสงเคราะห์ เช่น วัด ศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้าน สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น โดยวัดพระแท่นดงรัง  

๒) ประสานให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเตรียมความพร้อมผู้ถูกทอดทิ้ง เพื่อให้มี
การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต เช่น การปรับบ้านและสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพังในบ้าน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ อาหาร การท ากิจวัตร อย่าง
เหมาะสม เป็นต้น โดย เทศบาลต าบลพระแท่น รพ.สต.บ้านพระแท่น อสม. 

๓) สนับสนุนให้ผู้ถูกทอดทิ้ง เข้าถึงอาหาร น้ าสะอาด การรักษาพยาบาลตาม
ความเหมาะสม เช่น เด็กที่ถูกทอดทิ้งมีที่ลี้ยงดูชั่วคราว ได้อาหาร นม น้ าดื่มที่เพียงพอ ผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้ง มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ได้รับการดูแลสุขภาพตามความจ าเป็น ได้รับอาหารที่เพียงพอ เป็นต้น 
โดยเทศบาลต าบลพระแท่น ชมรมผู้สูงอายุ กองทุนเพ่ือผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น อสม.  



๑๑ 
 

๔) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ จัดพื้นที่บริการในเทศบาลต าบล   
พระแท่น รพ.สต.บ้านพระแท่น เป็นห้องโล่ง ไม่อยู่มุมอับ ไม่มีอุปกรณ์หรือวัสดุมีคม มีพื้นที่ผ่อนคลาย 
เช่น มุมดนตรี มุมอ่านหนังสือ มุมของเล่น เป็นต้น ปรับทางลาด ราวจับในส านักงาน การปรับบ้านติดตั้ง
ปลักไฟที่เหมาะ โดย รพ.สต. เทศบาลต าบลพระแท่น พมจ. ช่างชุมชน  

๕) การจัดสภาพบริเวณบ้าน วางสิ่งของในบ้านไม่เกะกะ  ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ 
ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยเทศบาลต าบลพระแท่น พมจ. 

๖) จัดพื้นที่เพื่อออกก าลังกายรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรายกลุ่มและเดี่ยว จัดให้มีครูฝึก
ออกก าลังกายเพื่อให้ค าแนะน า ดูแลเทคนิคการออกก าลังกาย เช่น แอโรบิค โยคะ เป็นต้น โดยเทศบาล
ต าบลพระแท่น  
 
๕. ผลที่เกิดขึ้น  
 ๕.๑ ผู้ป่วยยากไร้ จ านวน ๓๒ คน (ร้อยละ ๐.๕๑ ของประชากรทั้งหมด) เข้าถึงการดูแลรักษา การ
ช่วยเหลือได้อย่างต่อเน่ือง   
 ๕.๒ ผู้ป่วยยากไร้ได้รับการดูแลจากกองทุนผู้ยากไร้และทีมหมอครอบครัวจ านวน ๔๖ คน (ร้อยละ 
๐.๔๙ ของประชากรทั้งหมด)    

๕.๓ ผู้ด้อยโอกาสมีการด าเนินชีวิต มีสภาพจิตใจ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
๕.๔ ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกายอุปกรณ์ จ านวน ๓๐ คน 
๕.๕ มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยยากไร้และพิการ โดยคณะกรรมการกองทุนผู้ยากไร้ จ านวน     

๑๒ หมู่บ้าน จะส ารวจปัญหา และบุคคลยากไร้ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการในการพิจารณาช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม   

๕.๖ ค้นหากลุ่มเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น จ านวน ๕ คน  
๕.๗ ผู้ที่ได้รับสวัสดิการฌาปนกิจจากกองทุน จ านวน ๑๗ คน 
๕.๘ เทศบาลต าบลพระแท่นให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ยากไร้ สะท้อนจากมีทุนทางสังคมอย่าง

น้อย ๑๖ ทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นไปในทิศทางที่ดี อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ มีความสุข 
๖. ผลกระทบที่เกิดขึ้น    
 ๖.๑ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาส  
  ๖.๑.๑ ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ จ านวน ๒ คน (ร้อยละ ๐.๐๓) 
ได้รับการเย่ียม ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในรอบปีที่ผ่านมาหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดจ านวน ๓๐ คน ผู้
ที่มีความพิการรวมทั้งหมด จ านวน ๑๖๗ คน (ร้อยละ ๒.๖๘) เข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น มีคนช่วยเหลือ
ดูแล  ได้รับยาตามเวลา ควบคุมโรคได้ ครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพ มีสวัสดิการเมื่อป่วย ตาย ยากล าบาก 
เป็นต้น  
 ๖.๑.๒ ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน เทศบาลต าบลพระแท่นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ด้อยโอกาสในการดูแลสุขภาพ การจัดสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแล การปรับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการดูแล และการน าใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเทศบาลต าบลพระแท่น ซึ่งการ
พัฒนางานและกิจกรรมดังกล่าวมาจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย  
 ๖.๑.๓  ผลต่อชุมชน มีการสร้างความร่วมมือของทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ด้อยโอกาส 
สามารถดูแลและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ อปท. รพ.สต. ทีมหมอครอบครัวรว่มกบั
เครือข่าย อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน ท้องถิ่นเครือข่ายระดับอ าเภอ ให้บริการสุ ขภาพเชิงรุกจน
ประชาชนเห็นประโยชน์และเปน็ที่ยอมรับของชุมชน มีการเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในพื้นท่ีอืน่ ๆ 
ต่อไป  

๖.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการเพื่อผู้ด้อยโอกาส 
  ๖.๒.๑ ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ จ านวน ๒ คน (ร้อยละ ๐.๐๓) 
ได้รับสวัสดิการจาก กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น เช่น อาหาร และของใช้ในชีวิตประจ าวัน 



๑๒ 
 

(ข้าวสาร, ไข่ไก่ นม ผ้า ห่ม สบู่ ผ้าอ้อม เป็นต้น) อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เตียงนอน ที่นอนลม ไม้เท้า) 
เป็นต้น หญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดจ านวน ๓๐ คน ได้รับชุดเย่ียมเสริมพัฒนาการ และจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็ก ผู้ที่มีความพิการรวมทั้งหมด จ านวน ๒๒ คน (ร้อยละ ๐.๓๕ ) เด็กปฐมวัย ได้รับการสนับสนุน
เงิน สิ่งของ (นม ผ้าอ้อม) การส่งเสริมพัฒนาการ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวยากจนได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล สนามฟุตบอล ในวัยแรงงานและวัยสูงอายุ ได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมโยคะ การปั่นจักรยาน เป็นต้น  
 ๖.๒.๒ ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน คนในชุมชนเข้าใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง สร้างความ
มั่นใจในการด าเนินชีวิต เช่น เพื่อผู้ยากไร้เทศบาลต าบลพระแท่น กองทุนขยะรีไซเคิลเทศบาลต าบล     
พระแท่น เป็นต้น   
 ๖.๒.๓  ผลต่อชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและได้รบั
ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน  

๖.๓ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแลผู้ด้อยโอกาส 
  ๖.๓.๑ ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิด 
เด็กปฐมวัยที่พิการและพัฒนาล่าช้า ได้รับการดูแลที่เหมาะสม  
 ๖.๓.๒ ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน อมส. CG/CM จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบริบท
วัฒนธรรม  
 ๖.๓.๓  ผลต่อชุมชน เทศบาลต าบลพระแท่นมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ด้อยโอกาส  

๖.๔ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการน าใช้ข้อมูลเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาส 
  ๖.๔.๑ ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย มีฐานข้อมูลของชุมชนในการดูแลผู้ยากไร้ที่หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดูแลร่วมกัน และให้การแก้ไขปัญหาที่เฉพาะกับความ
ต้องการของผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ครอบครัวฐานะยากจน เป็นต้น   
 ๖.๔.๒ ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต.มีข้อมูลผู้ป่วยติด
เตียง มีการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน โดย อสม.ที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ท าให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพและ
วางแผนการพัฒนางาน เช่น การประสานกองสวัสดิการ กองทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน 
การขอรับของใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทศบาลต าบลพระแท่น มีฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสเพื่ อจัดท า
แผนการดูแล แผนงบประมาณในการช่วยเหลือ เป็นต้น  
 ๖.๔.๓  ผลต่อชุมชน คนในชุมชนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส วิเคราะห์ น าใช้และ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของข้อมูล คนในชุมชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์ของเด็กปฐมวัย ท าให้เกิดความ
ตระหนักในการดูแลช่วยเหลือ  

๖.๕ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ด้อยโอกาส 
  ๖.๕.๑ ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย           
ช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ    
 ๖.๕.๒ ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในสถานบริการ เช่น 
เทศบาลต าบลพระแท่น รพ.สต.บ้านพระแท่น  
 ๖.๕.๓  ผลต่อชุมชน มีข้อตกลงของชุมชนในการปรับทางลาด ราวจับในส านักงานเทศบาล       
รพ.สต. ชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดูแลผู้ด้อยโอกาส  


