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ก 
 

ค ำน ำ 

 

 แนวทางการตรวจสอบข้อมูลสุขภาวะชุมชน เพื่อการก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างาน เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านกระกระบวนการจัดการตนเองของทุน
ทางสังคมในชุมชน และการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการใช้“ยุทธศาสตร์ S-๒I” ในการขับเคลื่อนงาน
และกิจกรรมของพื้นที่  ซึ่งชุมชนท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน จากกระบวนการ
ท างานก่อให้เกิดรูปธรรมการด าเนินงานที่หลากหลาย แตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ เกิดระบบการจัดการงาน 
เรื่องเด่น เช่น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ตลอดจนการ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนางานประจ า ซึ่งมีการบูรณาการงานของ ๔ องค์กรหลักในพ้ืนท่ี  

การตรวจสอบข้อมูลสุขภาวะชุมชน (การพัฒนาโครงการ) ในพื้นที่ ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบข้อมูล
ต าบ ล  (Thailand Community Network Appraisal Program: TCNAP) ก าร วิ จั ย ชุ ม ชน  (Rapid 
Ethnographic Community Assessment  Process: RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล พม. หรือจากเวที
ประชุมต่าง ๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการจัดท าแผนงานประจ าปี เป็นต้น  ที่
สะท้อนให้เห็นข้อมูลสถานะชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านการเมืองการปกครอง สถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นการขับเคลื่อนอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๒) การดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน (๓) การเฝ้าระวังความรุนแรง
ในครอบครัว (๔) การจัดการขยะ ๕) การจัดการภัยพิบัติ (๖) การดูแลสุขภาพในชุมชน (๗) การจัดการอาหาร
ในชุมชน (๘) เศรษฐกิจชุมชน (๙) การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด และ (๑๐) การลดการบริโภค
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจราจร และการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 
ได้แก่ (๑) การควบคุมการบริโภคยาสูบ (๒) การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร (๓) 
การพัฒนาระบบอาหารชุมชน (๔) การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น (๕) การพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น (๖) การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น 
และ (๗) การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน ๒) การพัฒนาระบบการจัดการตนเอง ๓) การ
พัฒนานวัตกรรม และ ๔) การพัฒนางานประจ า 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผ่านกระบวนการน าใช้แนวทางฉบับนี้แล้ว นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จะสามารถด าเนินการตรวจสอบ สอบทานข้อมูลและการน าใช้ระบบข้อมูลของพื้นทีไ่ด ้
 

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 



ข 
 

สารบัญ 

 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ จ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ ๑ 
ส่วนที่ ๒ สถำนะสุขภำวะของชุมชน (Healthy Community Profile) ๓ 
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๑๖๒ 
ส่วนที่ ๔ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนวัตกรรม ๑๗๕ 
ส่วนที่ ๕ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบรูณำกำรสู่งำนประจ ำ ๒๑๗ 
ภาคผนวก  ชุดกิจกรรมกำรขับเคลื่อน ๗ ประเด็นกำรพัฒนำนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ๒๔๗ 
 

  



ค 
 

สารบัญตาราง 

 

 หน้า 
ตารางที่ ๒.๑ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูล

สถำนะสุขภำวะชุมชน ด้ำนสังคม 
๗ 

ตารางที่ ๒.๒ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูล
สถำนะสุขภำวะชุมชน ด้ำนเศรษฐกิจ 

๒๖ 

ตารางที่ ๒.๓ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูล
สถำนะสุขภำวะชุมชน ด้ำนสภำวะแวดล้อม 

๔๐ 

ตารางที่ ๒.๔(๑) ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูล
สถำนะสุขภำวะชุมชน ด้ำนสุขภำพ 

๔๖ 

ตารางที่ ๒.๕ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูล
สถำนะสุขภำวะชุมชน ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 

๖๔ 

ตารางที่ ๒.๖(๑) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 

๗๑ 

ตารางที่ ๒.๖(๒) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรดูแลเด็กปฐมวัย 

๘๑ 

ตารางที่ ๒.๖(๓) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรป้องกันควำมรุนแรงในครอบครัว
และกำรส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 

๙๒ 

ตารางที่ ๒.๖ (๔) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรจัดกำรขยะ 

๑๐๔ 

ตารางที่ ๒.๖(๕) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

๑๑๐ 

ตารางที่ ๒.๖ (๖) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรจัดกำรดูแลสุขภำพในชุมชน 

๑๑๖ 

ตารางที่ ๒.๖ (๗) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรจัดกำรอำหำรชุมชน 

๑๒๖ 

ตารางที่ ๒.๖ (๘) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

๑๓๓ 

ตารางที่ ๒.๖ (๙) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและกำร
แก้ไขปัญหำสำรเสพติด 

๑๔๘ 

 

 

  



ง 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 หน้า 
ตารางที่ ๒.๖ (๑๐) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรและกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๑๕๕ 

ตารางที่ ๓.๑ ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบกำรจัดกำรตนเอง ๑๖๖ 
ตารางที่ ๔ ทบทวนนวัตกรรมในพื้นที่และเทียบเคียงกับกำรขับเคลื่อน ๗ ประเด็นกำร

พัฒนำนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น   
๑๗๗ 

ตารางที่ ๔.๑ ให้ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์งำน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุด
กิจกรรม ประเด็น กำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 

๑๘๐ 

ตารางที่ ๔.๒ ให้ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์งำน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุด
กิจกรรม ประเด็น กำรควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ
จรำจร 

๑๘๒ 

ตารางที่ ๔.๓ ให้ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์งำน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุด
กิจกรรม ประเด็น กำรพัฒนำระบบอำหำรชุมชน 

๑๘๔ 

ตารางที่ ๔.๔ ให้ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์งำน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น กำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

๑๘๗ 

ตารางที่ ๔.๕ ให้ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์งำน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชนท้องถิ่น 

๒๐๑ 

ตารางที่ ๔.๖ ให้ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์งำน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น กำรจัดกำรระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชน
ท้องถิ่น 

๒๐๕ 

ตารางที่ ๔.๗ ให้ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์งำน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น กำรพัฒนำระบบกำรดูแลกลุ่มเปรำะบำงโดยชุมชน 

๒๐๙ 

ตารางที่ ๕.๑ ข้อมูลที่จ ำเป็นในงำนประจ ำตำมภำรกิจหลัก ๗ ด้ำน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒๑๙ 

ตารางที่ ๕.๒ ข้อมูลที่จ ำเป็นตำมภำรกิจ ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ๒๓๓ 
ตารางที่ ๕.๓ ข้อมูลที่จ ำเป็นตำมภำรกิจขององค์กรชุมชน ๒๔๐ 
ตารางที่ ๕.๔ ข้อมูลที่จ ำเป็นตำมภำรกิจของท้องที่ (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน) ๒๔๒ 
  



จ 
 

สารบัญภาพ 

 

 หน้า 
แผนภาพที่ ๑ ภำพรวมกำรจัดท ำข้อมูลส ำหรับแสดงสถำนะสุขภำวะของชุมชน ๕ 
แผนภาพที่ ๒ ภำพรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๑๖๓ 
 



 

๑ 
 

ส่วนที่ ๑  บทน ำ 

 

๑. แนวคิดหลักกำร 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้สามารถ
จัดการตนเองได้ วิธีการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งคือการจัดการข้อมูล  ซึ่งในเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ด าเนินการจัดท าชุดข้อมูล ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) 
และข้อมูลอื่นๆที่มีในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 
ข้อมูลการรับเงินช่วยเหลือของผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ) หรือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ
จากรพ.สต. ข้อมูลทางด้านการเกษตรจากเกษตรต าบล การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงทางมนุษย์ (พม.) และจากเวทีประชุมต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ชุมชนสามารถน ามา
ประมวลผลเพื่อแสดงสถานะการพัฒนาสุขภาวะประชาชนโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในทุกมิติได้ ได้แก่ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง 

หากชุมชนท้องถิ่นได้ด าเนินการทบทวน ตรวจสอบชุดข้อมูลที่จัดเก็บภายใต้การด าเนินการโดยชุมชน
ท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  โดยชุดข้อมูลที่สามารถน าใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย ๕ 
ประเด็น ดังนี้ ๑) สถานะสุขภาวะของชุมชน (Healthy community profile) ๕ ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ 
สุขภาพ สภาวะแวดล้อม การเมืองการปกครอง เป็นต้น ๒) สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ เรื่อง 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การดูแลเด็กปฐมวัย การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการ
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น การจัดการขยะ การจัดการภัยพิบัติ การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน การจัดการ
อาหารชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด การ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ๓) ระบบการจัดการตนเองของชุมชน 
(Systematize) ๔) การพัฒนานวัตกรรม (Innovations) การขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรม
ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ (๑) การควบคุมการบริโภคยาสูบ (๒) การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือลดอุบัติเหตุ
จราจร (๓) การพัฒนาระบบอาหารชุมชน (๔) การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น               
(๕) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น (๖) การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดย
ชุมชนท้องถิ่น และ (๗) การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน ๕) การบูรณาการเข้าสู่งานประจ า 
(Integrations) จะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้าใจ เห็นชุดข้อมูลและแนวทางในการน าใช้ข้อมูลเพื่อน าสู่
การพัฒนาต าบลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อให้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นตรวจสอบชุดข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล 
(TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลอื่นๆที่มีในชุมชน  

๒) เพื่อให้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นได้น าใช้ชุดข้อมูล ในการประกอบการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างมีคุณภาพที่น าไปสู่วัฒนธรรมการน าใช้ข้อมูลชุมชน
ท้องถิ่นต่อไป 



 

๒ 
 

๓. วิธีกำร 

๑) นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นท าความเข้าใจตรวจสอบแนวคิด หลักการ ข้อมูลและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาวะของชุมชน สถานการณ์ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นใน ๑๐ เรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรม 
การบูรณาการเข้าสู่งานประจ า โดยรวบรวมข้อมูลที่มีในชุมชนทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูลจากระบบข้อมูลต าบล 
(TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP)และข้อมูลอื่นๆ ที่มีในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน( จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช ๒ค.) หรือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงทางมนุษย์ (พม.) จากเวทีประชุมต่างๆตามแนวทางที่ก าหนดให ้

๒) นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นท าความเข้าใจแนวทางการน าใช้ข้อมูล ทบทวน ระบุรายละเอียดการน า
ใช้ข้อมูลพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนออกแบบการน าใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนางานในพื้นที่ต่อไป 

 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้าใจ สามารถตรวจสอบชุดข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่ ระบบข้อมูล
ต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลอื่นๆที่มีในชุมชน  

๒) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสามารถน าใช้ชุดข้อมูลในการประกอบการด าเนินงานขับเคลื่อน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างมีคุณภาพที่น าไปสู่วัฒนธรรมการน าใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น 



๓ 
 

ส่วนที่ ๒  
สถานะสุขภาวะของชุมชน 

(Healthy Community Profile) 
 

๑. แนวคิด หลักการ 

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) และการ
วิจัยชุมชน (RECAP) และสนับสนุนให้น าใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สต. 
อปท. เกษตรต าบล พม. จากเวทีประชุมต่างๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการ
จัดท าแผนงานประจ าปี  เป็นต้น การรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นส าคัญจากข้อมูลที่มีอยู่ จะสะท้อน
สถานการณ์ในพื้นที่ ประชากรเป้าหมาย เหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ และผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานในพื้นที่ ยกตัวอย่าง ข้อมูลด้านสังคม มีลักษณะข้อมูลที่เป็นพื้นฐาน เช่น ข้อมูลประชากร 
ภาษา ศาสนา การศึกษา การสื่อสาร การใช้สารเสพติดที่มีในชุมชน  เป็นต้น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ มี
ลักษณะข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ รายได้ รายจ่ายเฉลี่ยประชากร อาชีพ ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ ศักยภาพในการดูแล ช่วยเหลือกันในชุมชน ข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อม  มีข้อมูลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน น้ า ป่า) มลพิษ ขยะ น้ าเสียหรือสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งเชิง
โครงสร้างกายภาพในพื้นที่สาธารณะ หรือภายในบ้าน ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นข้อมูลกลุ่มประชากรที่
ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ เช่น กลุ่มเด็กปฐมวัย ตั้งครรภ์ พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ข้อมูล
พฤติกรรมเสี่ยง ศักยภาพในการดูแล ช่วยเหลือกันในชุมชน ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ชุมชนเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนการมีส่วนร่วม ข้อขัดแย้งและการมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ และข้อมูล
ที่สะท้อนถึงสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่วิวัฒนาการของการเป็นต าบลสุขภาวะ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย การพัฒนานโยบายสาธารณะ การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน กลไกการพัฒนาทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนและผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ตนเอง  

การรวบรวมข้อมูลที่มีในพื้นที่ จึงต้องมีการรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบน าเสนอ อย่างถูกต้อง
ตามหลักการทั้งแนวทางเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลแต่ละชุดสามารถน าใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ เช่น ๑) การสรุปสถานการณ์ในพ้ืนท่ีภาพรวม เชิงประเด็น ๒) การพัฒนาทุน
ทางสังคมและศักยภาพชุมชน ๓) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ๔) การจัดท าแผนงาน โครงการ ๕) 
สรุปผลการด าเนินงาน ๖) น าใช้เพ่ือออกแบบนวัตกรรมทั้งแบบเชิงเทคนิค เชิงระบบ เป็นต้น จึงจัดกลุ่ม
ข้อมูลตามโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนอย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง  และ ข้อมูลที่แสดงความเฉพาะเชิงประเด็น ใน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งมีสถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นการขับเคลื่อนอย่างน้อย ๑๐ 
เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒) การดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน ๓) การเฝ้าระวังความ
รุนแรงในครอบครัว ๔) การจัดการขยะ ๕) การจัดการภัยพิบัติ ๖) การดูแลสุขภาพในชุมชน ๗) การ
จัดการอาหารในชุมชน ๘) เศรษฐกิจชุมชน ๙) การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด และ ๑๐) การ
ลดการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจราจร  ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้หลักการอย่าง
น้อย ๔ หลักการคือ การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย การสร้างการมี



๔ 
 

ส่วนร่วม และการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ รวมถึงการใช้“ยุทธศาสตร์ S-II”1 ในการขับเคลื่อนงาน
ของต าบลสุขภาวะ คือ ยุทธศาสตร์ที่  ๑ จัดระบบการจัดการสุขภาวะในพื้นที่  (S-Systematized) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรม (I-Innovation) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการงาน (I-Integration)  

ดังน้ันเพ่ือให้การด าเนินการจัดท าข้อมูลส าหรับวิเคราะห์สถานะสุขภาวะของชุมชน และระบบการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ จึงได้ทบทวน รวบรวมข้อเชิงประจักษ์ที่ปรากฎใน
การพัฒนาระบบข้อมูลต าบล การวิจัยชุมชน รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆจากหน่วยงาน กลุ่มทางสังคม 
องค์กรในชุมชน น ามาประมวลผลเพ่ือแสดงสถานะสุขภาวะชุมชนในทุกมิติได้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) นักวิชาการท าความเข้าใจ แนวคิด หลักการ ข้อมูลและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะหส์ถานะสุขภาวะของชุมชน  

๒) นักวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชนเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูล TCNAP ข้อมูล RECAP ข้อมูลบริการของอปท.ข้อมูลรับเบี้ย
ผู้สูงอายุและคนพิการ ข้อมูลการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบริการสุขภาพที่รพ.สต.หรือโรงพยาบาลชุมชน ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ ข้อมูลจากกลุ่มทางสังคมและกองทุนต่างๆ ข้อมูลจปฐ. กชช. ๒ค. เป็นต้น เพ่ือเติม
รายละเอียดและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับฐานการวิเคระห์ที่ก าหนด รวมถึงการศึกษา
องค์ประกอบการวิเคราะห์ ประโยชน์และการน าใช้ข้อมูล ดังน้ี 
ตารางที่ ๒.๑ สถานะสุขภาวะของชุมชน ด้านสังคม 
ตารางที่ ๒.๒ สถานะสุขภาวะของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ 
ตารางที่ ๒.๓ สถานะสุขภาวะของชุมชน ด้านสภาวะแวดล้อม 
ตารางที่ ๒.๔ สถานะสุขภาวะของชุมชน ด้านสุขภาพ 
ตารางที่ ๒.๕ สถานะสุขภาวะของชุมชน ด้านการเมืองการปกครอง 
ตารางที่ ๒.๖ สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถ่ินใน ๑๐ เรื่อง 
 ตารางที่ ๒.๖.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 ตารางที่ ๒.๖.๒ การดูแลเด็กปฐมวัย 

 ตารางที่ ๒.๖.๓ การป้องกนัความรุนแรงในครอบครัวและส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 

 ตารางที่ ๒.๖.๔ การจัดการขยะ 

 ตารางที่ ๒.๖.๕ การจัดการภัยพบิัติ 

 ตารางที่ ๒.๖.๖ การจัดการดูแลสขุภาพในชุมชน   

 ตารางที่ ๒.๖.๗ การจัดการอาหารชุมชน 

 ตารางที่ ๒.๖.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

 ตารางที่ ๒.๖.๙ การควบคุมการบริโภคยาสบูและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

 ตารางที่ ๒.๖.๑๐ การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

                                                           
1 (ร่าง) แผนหลัก ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) แผนสุขภาวะชุมชน โดยส านักสนบัสนุนสุขภาวะชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 



๕ 
 

๓)  นักวิชาการน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เลือก มาวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อตามสูตรการ
ค านวณที่ก าหนดให้ และอธิบายผลการวิเคราะห์ พร้อมแสดงวิธีการค านวนในช่องว่างที่
ก าหนด 

 

๓. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑) ข้อมูลที่แสดงสถานะสุขภาวะของชุมชน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านสังคม ๒) ด้านเศรษฐกิจ ๓) 

ด้านสภาวะแวดล้อม ๔) ด้านสุขภาพ และ ๕) ด้านการเมืองการปกครอง 
๒) ข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ๑๐ เรื่อง 
 

 
 
แผนภาพที ่๑ ภาพรวมการจดัท าข้อมูลส าหรับแสดงสถานะสุขภาวะของชุมชน 
 



 

๖ 
 

ส่วนที่ ๒.๑ สถานะสขุภาวะของชุมชนต าบล(Healthy Community Profile) ด้านสังคม 

องค์ประกอบข้อมูลด้านสังคม ประโยชน ์และการน าใช้ 
๑. จ ำนวนและร้อยละประชำกร แยกตำมอำยุ เพศ  
๒. ควำมหนำแน่นของประชำกร 
๓. อัตรำส่วนเพศของประชำกร  

(ชำยต่อหญิง ๑๐๐ คน) 
๔. อัตรำพ่ึงพิงรวม 

๕. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่ใช้ภำษำจ ำแนก
เป็นภำษำประจ ำถิ่นและภำษำรำชกำร 

๖. จ ำนวนและร้อยละประชำกรแยกตำมสถำนภำพ
กำรสมรส 

๗. จ ำนวนและร้อยละของประชำกรที่นับถือศำสนำ 
๘. จ ำนวนและร้อยละของระดับกำรศึกษำประชำกร 
๙. จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงกำรกำรสื่อสำร

ในพื้นที ่
๑๐. จ ำนวนและร้อยละของผู้ติดสำรเสพติดในพื้นท่ี 
๑๑. ประเภทของสำรเสพติดที่พบในชุมชน 
๑๒. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนทีมีคนอำศัยอยู่จริง 
๑๓. จ ำนวนและร้อยละกำรมีที่อยู่อำศัยเป็นของ

ตัวเอง 
๑๔. จ ำนวนและร้อยละของกำรมีที่ท ำกินเป็นของ 

ตนเองของครัวเรือน 
๑๕. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่รำยได้ต่ ำกว่ำเส้น

ควำมยำกจนของประเทศ 
๑๖. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่มีรำยได้เฉลี่ยต่ ำ

กว่ำเส้นควำมยำกจน 
๑๗. จ ำนวนและร้อยละของประชำชนที่มีสิทธิใน

สวัสดิกำรของชุมชน 
๑๘. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่ เป็นสมำชิก

กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
๑๙. ทุนทำงสังคม และศักยภำพด้ำนสังคม ได้แก่ 

๑๙.๑) ทุนทำงสังคม และศักยภำพในกำร
ช่วยเหลือครอบครัว 
๑๙ .๒ ) ทุ น ท ำงสั งค มที่ มี ศั ก ยภ ำพ ด้ ำน
กำรศึกษำและสร้ำงกำรเรียนรู้ 
๑๙.๓) ทุนทำงสังคมที่มีศักยภำพ ควำมรู้ภูมิ
ปัญญำ(หัตถกรรม ศิลปะกำรแสดง กำรศึกษำ 
ควำมเชื่อ ควำมศรัทธำ เป็นต้น) 
โดยจ ำแนกเป็นระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม/
องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำนรัฐ/
เอกชน เครือข่ำย 
 

ข้อ๑-๙ ข้อมูลลักษณะประชำกรอธิบำยสถำนกำรณ์
ประชำกรตำมโครงสร้ำงในแต่ละช่วงอำยุ แนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มวัย มีประโยชน์ในกำร
อธิบำยขนำดประชำกร กำรอยู่อำศัย น ำใช้เพื่ออธิบำย
ข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ ภำระกำรดูแลช่วยเหลือ ใน
ลักษณะภำพรวม ก่อนกำรเขียนสรุปงำน โครงกำร 
จัดท ำรำยงำน หรือวิเครำะห์เชิงลีกในประเด็นอื่นๆ  
ข้อ๑๑-๑๒ ข้อมูลสำรเสพติด อธิบำยข้อมูลประเภท
สำรเสพติด คนที่ ติด ซึ่งอธิบำยภำพรวมเรื่องยำ
เสพดิด เช่น ติดสำรเสพติดจ ำนวนกี่คน สำรเสพติดที่
ระบำดในพื้นที่มีอะไรบ้ำง น ำใช้เพื่อประกอบกำรเขียน
โค รงก ำร  จั ด ท ำแ ผน พั ฒ น ำต ำบ ล  ก ำห น ด
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องจัดบริกำร เป็นต้น 

ข้อ๑๒-๑๖ ข้อมูลลักษณะครัวเรือน และ รำยได้ 
อธิบำยข้อมูลภำพรวมของครัวเรือนในพื้นที่ ได้แก่ 
จ ำนวน ควำมเป็นเจ้ำของ สถำนะทำงเศรษฐกิจ น ำใช้
เพื่ออธิบำยภำพรวมสภำพครัวเรือน เศรษฐกิจ 

ประกอบกำรเขียนโครงกำร จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 

สรุปรำยงำน เป็นต้น 

ข้อ ๑๗-๑๘ ข้อมูลสวัสดิกำรกำรดูแลช่วยเหลือ มี
ประโยชน์ในกำรประมำณกำร ประเมินประชำกรที่มี
สวัสดิกำรทั้งควำมครอบคลุม และกำรเข้ำถึง น ำใช้
เพื่อสรุปรำยงำน กำรต่อยอดโครงกำร กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ข้อ ๑๙ ข้อมูลทุนทำงสังคม และศักยภำพด้ำนสังคมมี
ประโยชน์ในกำรอธิบำยศักยภำพของพื้นที่ ในกำร
จัดกำรกับสถำนกำรณ์ปัญหำ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำร
สร้ำงกำรเรียนรู้ คือ ปรำชญ์ หรือศูนย์เรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้  ที่ มี ควำมรู้ ในแขนงต่ำงๆ  ต้องอนุ รักษ์ 
ถ่ำยทอด และจัดกำรเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มวัย กำร
ดูแลช่วยเหลือ คือ กลุ่มอำสำสมัครที่ให้กำรช่วยเหลือ
ในแต่ละประเด็น กองทุน กำรเงินที่ให้สวัสดิกำรอำชีพ 
เกิด ป่วย ตำย น ำใช้ประกอบกำรสรุปควำมสำมำรถ 
โอกำสพัฒนำงำนในพื้นที่ กำรต่อยอดนวัตกรรม กำร
สรุปผลกำรปฏิบัติงำนรือโครงกำร เป็นต้น 

 
 



 

๗ 
 

ตารางที่ ๒.๑ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ด้านสังคม 
  

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ข้อมูล
ประชากร 

๑.จ านวนและรอ้ยละประชากร แยกตามอายุ เพศ - www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๑ 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน 
ข้อ ๑(๑.๑-๑.๒) 
 
 

- - - - 
๑.๑ ประชำกรรวมแยกเพศ 
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำย 
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิง 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

๑.๒ ประชากรจ าแนกตามอาย ุ
(๑) อำยุ ๐-๔ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๐-๔ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๐-๔ ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๒) อำยุ ๕-๙ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๕-๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๕-๙ ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๓) อำยุ ๑๐-๑๔ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๑๐-๑๔ ปี 
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๑๐-๑๔ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๔) อำยุ ๑๕–๑๙ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 



 

๘ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๑๕–๑๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๑๕–๑๙ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๕) อำยุ ๒๐-๒๔ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๒๐-๒๔ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๒๐-๒๔ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๖) อำยุ ๒๕-๒๙ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๒๕-๒๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๒๕-๒๙ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๗) อำยุ ๓๐-๓๔ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๓๐-๓๔ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๓๐-๓๔ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๘) อำยุ ๓๕-๓๙ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๓๕-๓๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๓๕-๓๙ 
ป ี



 

๙ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๙) อำยุ ๔๐-๔๔ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๔๐-๔๔ ปี 
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๔๐-๔๔ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๐) อำยุ ๔๕-๔๙ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๔๕-๔๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๔๕-๔๙ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๑) อำยุ ๕๐-๕๔ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๕๐-๕๔ ปี 
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๕๐-๕๔ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๒) อำยุ ๕๕-๕๙ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๕๕-๕๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๕๕-๕๙ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๓) อำยุ ๖๐-๖๔ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 



 

๑๐ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๖๐-๖๔ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๖๐-๖๔ 
ปCี=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๔) อำยุ ๖๕-๖๙ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๖๕-๖๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๖๕-๖๙ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๕) อำยุ ๗๐-๗๔ ป ี ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๗๐-๗๔ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๗๐-๗๔ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๖) อำยุ ๗๕-๗๙ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๗๕-๗๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๗๕-๗๙ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๗) อำยุ ๘๐-๘๔ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๘๐-๘๔ ปี 
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๘๐-๘๔  
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 



 

๑๑ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑๘) อำยุ ๘๕-๘๙ ป ี
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๘๕-๘๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๘๕-๘๙ 
ป ี
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑๙) อำยุ ๙๐ปีขึน้ไป 
 

ร้อยละของประชากรเพศชาย=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของประชากรเพศหญิง=B/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรเพศชำยอำยุ ๙๐ ปีขึ้น
ไป 
B=จ ำนวนประชำกรเพศหญิงอำยุ ๙๐ ปีขึ้น
ไป 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

๒ .ค ว ำม ห น ำแ น่ น ข อ ง
ประชำกร 

ความหนาแน่นของประชากร = A/B =......
คนต่อตารางกิโลเมตร 
A=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด(คน) 
B=ขนำดพื้นท่ีทั้งหมด(ตำรำงกิโลเมตร) 
 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(กลุ่ม และชุมชน)  
-เลือกส่วนหนำ้-
แสดงข้อมลู 

- - - - 

๓ .อั ต ร ำ ส่ ว น เพ ศ ข อ ง
ประชำกร(ชำยต่อหญิง ๑๐๐ 
คน) 

อัตราส่วนเพศชาย =A/B x ๑๐๐.. ต่อเพศ
หญิง ๑๐๐ คน 
A = จ ำนวนเพศชำย 
B = จ ำนวนเพศหญิง 

- ใช้ข้อมูลประชำกรที่
วิเครำะห์จำกข้อ ๑ 
ค ำนวนตำมสตูรที่
ก ำหนดให ้

- - - - 

๔.อัตรำพ่ึงพิงรวม อัตราการพึ่งพิงรวม = [(A+B)/C] x ๑๐๐ 
คนต่อประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน 
A= จ ำนวนประชำกรอำยุต่ ำกว่ำ ๑๕ป ี
B = จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐ปขีึ้นไป  

- ใช้ข้อมูลประชำกรที่
วิเครำะห์จำกข้อ ๑ 
ค ำนวนตำมสตูรที่
ก ำหนดให ้

- - - - 



 

๑๒ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
C= จ ำนวนประชำกรวยัแรงงำน (๑๕-๕๙ปี) 

๕.จ านวนและรอ้ยละประชากรที่ใช้ภาษาจ าแนกเป็นภาษาประจ าถิ่นและ
ภาษาราชการ 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๑ 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน 
ข้อ ๕(๕.๑-๕.๒) 
ข้อ ๖((๑)-(๗)) 
ข้อ ๗((๑)-(๖)) 
ข้อ๘((๑)-(๔)) 
ข้อ ๘.๑((๑)-(๑๑)) 
ข้อ ๘.๒((๑)-(๑๑)) 

- - - - 

๕.๑ จ ำนวนและร้อยละภำษำที่ใช้ในชุมชนทั้งท่ีเปน็ภาษาราชการ 
(๑) ไทย A=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำไทย 

C=จ านวนประชากรอายุ ๖ ปีขึน้ไป 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาไทย=A/C x ๑๐๐  

(๒) จีน B=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำจีน 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาจีน=B/C x ๑๐๐  

(๓) เวียดนำม D=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำเวยีดนำม 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาเวยีดนาม=D/C x 
๑๐๐  

(๔) ลำว E=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำลำว 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาลาว=E/C x ๑๐๐  

(๕) เขมร F=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำเขมร 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาเขมร=F/C x ๑๐๐  

(๖) พม่ำ G=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำพม่ำ 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาพม่า=G/C x ๑๐๐  

(๗) มลำยู H=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำมลำย ู
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษามลายู=H/C x ๑๐๐  

(๘) เกำหลี I=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำเกำหล ี
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาเกาหล=ีI/C x ๑๐๐  

(๙) ญี่ปุ่น J=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำญี่ปุน่ 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาญี่ปุ่น=J/C x ๑๐๐  

(๑๐) ฟิลิปปินส์ K=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำฟิลิปปินส์ 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาฟิลิปปนิส์ 
=K/C x ๑๐๐  



 

๑๓ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๑๑) อังกฤษ L=จ ำนวนผู้ทีพูดภำษำอังกฤษ 

ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาอังกฤษ=L/C x 
๑๐๐  

(๑๒) ฝรั่งเศส M=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำฝรั่งเศส 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาฝรั่งเศส=M/C x 
๑๐๐  

(๑๓) อำหรับ N=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำอำหรบั 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาอาหรับ= N/C x 
๑๐๐  

(๑๔) อื่น(ระบุ......) O=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำอื่น(ระบ.ุ.....) 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาอื่น(ระบุ......) 
=O/C x ๑๐๐  

๕.๒ จ ำนวนและร้อยละภำษำท่ีใช้ในชุมชนทั้งท่ีเปน็ภำษำประจ ำท้องถ่ิน/
ชำติพันธุ ์

(๑) ไทยกลำง A=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำไทยกลำง 
C=จ านวนประชากรที่มีอาย ุ๖ ปีขึ้นไป 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาไทยกลาง=A/Cx
๑๐๐  

(๒) ค ำเมือง B=จ ำนวนผู้ท่ีพูดค ำเมือง 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดค าเมอืง= B/Cx๑๐๐  

(๓) ปำกะญอ D=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำปำกะญอ 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาปากะญอ=D/Cx
๑๐๐  

(๔) ไทยใหญ ่ E=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำไทยใหญ ่
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาไทยใหญ=่E/Cx
๑๐๐  

(๕) ยอง F=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำยอง 



 

๑๔ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษายอง=F/C x ๑๐๐  

(๖) อีสำน G=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำอีสำน 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาอีสาน=G/C x ๑๐๐  

(๗) เขมร H=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำเขมร 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาเขมร=H/C x ๑๐๐  

(๘) ส่วย I=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำส่วย 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาส่วย=I/C x ๑๐๐  

(๙) ภูไท J=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำภูไท 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาภูไท=J/C x ๑๐๐  

(๑๐) ปักใต้ K=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำปักใต ้
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาปักใต=้K/C x ๑๐๐  

(๑๑) ยำว ี L=จ ำนวนผู้ทีพูดภำษำยำว ี
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษายาวี=L/C x ๑๐๐  

(๑๒) อื่นๆ (ระบุ.....) M=จ ำนวนผู้ท่ีพูดภำษำอื่นๆ (ระบุ.....) 
ร้อยละของผู้ทีพู่ดภาษาอื่นๆ(ระบุ.....) 
=M/C x ๑๐๐  

๖.จ านวนและร้อยละประชากรแยกตามสถานภาพสมรส 
(๑) โสด A=จ ำนวนผู้ท่ีโสด 

C=จ านวนผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
ร้อยละของผู้ทีโ่สด=A/C x ๑๐๐ 

(๒) สมรสจดทะเบียน B=จ ำนวนผู้ท่ีสมรสจดทะเบยีน 
ร้อยละผู้ที่สมรสจดทะเบยีน=B/Cx๑๐๐ 

(๓) สมรสไม่จดทะเบียน D=จ ำนวนผู้ท่ีสมรสไม่จดทะเบยีน 
ร้อยละผู้ที่สมรสไม่จดทะเบียน=D/C x 
๑๐๐ 

(๔) อยู่ด้วยกันไม่สมรส E=จ ำนวนผู้ท่ีอยู่ด้วยกันไมส่มรส 
ร้อยละของผู้ที่อยู่ด้วยกันไม่สมรส=E/Cx



 

๑๕ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑๐๐ 

(๕) หม้ำย F=จ ำนวนผู้ท่ีเป็นหม้ำย 
ร้อยละของผู้ที่เปน็หม้าย=F/C x ๑๐๐ 

(๖) หย่ำ G=จ ำนวนผู้ท่ีหย่ำ 
ร้อยละของผู้ที่หยา่=G/C x ๑๐๐ 

(๗) แยกกันอยู่ H=จ ำนวนผู้ท่ีแยกกันอยู ่
ร้อยละของผู้ที่แยกกันอยู่=H/C x ๑๐๐ 

๗.จ านวนและร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนา 
(๑) พุทธ A=จ ำนวนผู้นับถอืพุทธ 

C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
ร้อยละของผู้นับถอืนับถือพุทธ=A/Cx๑๐๐  

(๒) คริสต์ B=จ ำนวนผูน้ับถือนับถอืคริสต์ 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
ร้อยละของผู้นับถอืคริสต=์B/Cx๑๐๐  

(๓) อิสลำม D=จ ำนวนผู้นับถอือิสลำม 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
ร้อยละของผู้นับถอือิสลาม=D/Cx๑๐๐  

(๔) ฮินดู/พรำหมณ์ E=จ ำนวนผู้นับถอืฮินดู/พรำหมณ์ 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
ร้อยละของผู้นับถอืฮินดู/พราหมณ์=E/Cx
๑๐๐  

(๕) ซิกข์ F=จ ำนวนผู้นบัถือซิกข ์
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
ร้อยละของผู้นับถอืซิกข=์F/C x ๑๐๐  

(๖) ไม่นับถือศำสนำ G=จ ำนวนผู้ไมน่ับถอืศำสนำ 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
ร้อยละของผู้ไม่นับถือศาสนา=G/C x ๑๐๐  



 

๑๖ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๘.จ านวนและรอ้ยละของระดับการศึกษาประชากร 

(๑) ไม่ได้เรียน A=จ ำนวนผู้ท่ีไม่ไดเ้รียน 
C=จ านวนประชากรทั้งหมด 
ร้อยละของผู้ทีไ่ม่ได้เรียน=A/C x ๑๐๐  

(๒) ก ำลังศึกษำ 
B=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำ 
ร้อยละของผู้ทีก่ าลังศึกษา=B/C x ๑๐๐  

(๓) จบกำรศึกษำ  
D=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำ 
ร้อยละของผู้ทีจ่บการศึกษา=D/C x ๑๐๐  

(๔)อำยุต่ ำกว่ำ ๓ ป ี 
E=จ ำนวนผู้ท่ีอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ป ี
ร้อยละของผู้ที่อายตุ่ ากว่า ๓ ปี=E/C x 
๑๐๐  

๘.๑ ก ำลังศึกษำ(ระดับ)  
(๑) เ ต รี ย ม อ นุ บ ำ ล

(ศพด.) 
A=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำเตรยีมอนบุำล
(ศพด.) 
C=จ านวนประชากรอายุ ๓ ปีขึน้ไปท่ีก าลัง
ศึกษา 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาเตรียมอนุบาล
(ศพด.)=A/C x ๑๐๐  

(๒) อนุบำล B=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำอนบุำล 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาอนุบาล 
=B/C x ๑๐๐  

(๓) ประถมศึกษำ D=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำประถมศึกษำ 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาประถมศึกษา 
=D/C x ๑๐๐  

(๔) ม.ต้น E=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำมัธยมต้น 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษามธัยมต้น 
=E/C x ๑๐๐  



 

๑๗ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๕) ม.ปลำย F=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำม.ปลำย 

ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาม.ปลาย 
=F/C x ๑๐๐  

(๖) ปวช. G=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำปวช.  
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาปวช.=G/C x 
๑๐๐  

(๗) ปวส. H=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำปวส. 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาปวส.=H/C x 
๑๐๐  

(๘) อนุปริญญำ I=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำอนปุรญิญำ 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาอนุปริญญา 
=I/C x ๑๐๐  

(๙) ปริญญำตรี J=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำปริญญำตรี 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาปริญญาตร ี 
=J/C x ๑๐๐  

(๑๐) ปริญญำโท K=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำปรญิญำโท 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาปริญญาโท 
=K/C x ๑๐๐  

(๑๑)ปริญญำเอก L=จ ำนวนผู้ท่ีก ำลังศึกษำปริญญำเอก 
ร้อยละของผู้ที่ก าลังศึกษาปริญญาเอก  
=L/C x ๑๐๐  

๘.๒ จบกำรศึกษำ(ระดบั)  
 ( ๑ ) เต รี ย ม อ นุ บ ำ ล

(ศพด.) 
A=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำเตรยีมอนบุำล
(ศพด.) 
C=จ านวนประชากรอายุ ๓ ปขีึน้ไปท่ีจบ
การศึกษา 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาเตรยีมอนุบาล



 

๑๘ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(ศพด.)=A/C x ๑๐๐  

 (๒) อนุบำล B=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำอนบุำล 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาอนบุาล 
=B/C x ๑๐๐  

 (๓) ประถมศึกษำ D=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำประถมศึกษำ 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาประถมศึกษา 
=D/C x ๑๐๐  

(๔) ม.ต้น E=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำมัธยมต้น 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษามัธยมต้น 
=E/C x ๑๐๐  

(๕) ม.ปลำย F=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำม.ปลำย 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาม.ปลาย 
=F/C x ๑๐๐  

(๖) ปวช. G=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำปวช.  
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาปวช.=G/Cx
๑๐๐  

(๗) ปวส. H=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำปวส. 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาปวส.=H/Cx
๑๐๐  

(๘) อนุปริญญำ I=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำอนปุริญญำ 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาอนปุริญญา 
=I/C x ๑๐๐  

(๙) ปริญญำตรี J=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำปรญิญำตรี 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาปรญิญาตร ี 
=J/C x ๑๐๐  

(๑๐) ปริญญำโท K=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำปรญิญำโท 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาปรญิญาโท 



 

๑๙ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
=K/C x ๑๐๐  

(๑๑) ปริญญำเอก L=จ ำนวนผู้ท่ีจบกำรศึกษำปรญิญำเอก 
ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาปรญิญาเอก  
=L/C x ๑๐๐  
 

การ
สื่อสาร 

๙.ช่องทางการสื่อสารครวัเรอืน - www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๔ 
-เลือกข้อ ๔.๑ 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน 
ข้อ ๙((๑)-(๒)) 
ข้อ๙.๒((๑)-(๑๒)) 
 

- - - - 
(๑) ไม่มี A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ไมม่ีช่องทำงกำร

สื่อสำรของครัวเรือน 
C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
ร้อยละของครวัเรือนที่ไม่มีช่องทางการ
สื่อสารของครัวเรือน=A/B x ๑๐๐ 

(๒) มี B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร
ของครัวเรอืน 
C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
ร้อยละของครวัเรือนที่มีช่องทางการ
สื่อสารของครัวเรือน=B/C x ๑๐๐ 

๙.๑ จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงกำรสื่อสำร 
(๑) กำรบอกต่อ (ปำกต่อ

ปำก) 
D=จ ำนวนครัวเรอืนที่ใช้กำรบอกต่อ (ปำก
ต่อปำก) 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใช้การบอกต่อ (ปาก
ต่อปาก)=D/B x ๑๐๐ 

(๒) กำรใช้โทรศัพท์มือถือ E=จ ำนวนครัวเรอืนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใชโ้ทรศพัท์มือถือ 
=E/B x ๑๐๐ 

(๓) กำรใช้โทรศัพท์บ้ำน F=จ ำนวนครวัเรอืนที่ใช้โทรศัพท์บ้ำน 



 

๒๐ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใชโ้ทรศพัท์บ้าน 
=F/B x ๑๐๐ 

( ๔ ) ก ำ ร ใช้ โท ร ศั พ ท์
สำธำรณะ 

G=จ ำนวนครัวเรือนที่ใชโ้ทรศัพท์สำธำรณะ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใชโ้ทรศพัท์
สาธารณะ 
=G/B x ๑๐๐ 

( ๕ ) ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น
ค อ มพิ ว เต อ ร์ แ ล ะ
อินเทอร์เน็ต 

H=จ ำนวนครัวเรือนที่ใชง้ำนคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เนต็=H/B x ๑๐๐ 

(๖) กำรใช้งำนจดหมำย
อิ เล็กทรอนิกส์  (e-
mail)  

I=จ ำนวนครัวเรือนกำรใช้งำนจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนการใช้งานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)=I/B x ๑๐๐ 

(๗) กำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
(Facebook) 

J=จ ำนวนครัวเรือนที่ใชส้ื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใช้สือ่สังคมออนไลน์ 
(Facebook)=J/B x ๑๐๐ 

(๘) กำรส่งหนังสือแจ้ง/
กำรส่งจดหมำย 

K=จ ำนวนครัวเรือนที่ส่งหนังสอืแจ้ง/กำร
ส่งจดหมำย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ส่งหนังสอืแจ้ง/การ



 

๒๑ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ส่งจดหมาย=K/B x ๑๐๐ 

(๙) ป้ำยประกำศ/ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ 

L=จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ป้ำยประกำศ/ป้ำย
ประชำสัมพนัธ ์
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใช้ป้ายประกาศ/ป้าย
ประชาสัมพันธ=์L/B x ๑๐๐ 

(๑๐) เสียงตำมสำย/หอ
กระจำยข่ำว 

M=จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้เสียงตำมสำย/หอ
กระจำยข่ำว 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่ใช้เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว=M/B x ๑๐๐ 

(๑๑) วิทยุชุมชน N=จ ำนวนครัวเรือนที่มีวิทยุชมุชน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่มีวิทยุชุมชน 
=N/B x ๑๐๐ 

( ๑ ๒ )  เ ว ที ป ร ะ ชุ ม /
ประชำคม 

O=จ ำนวนครัวเรือนที่มีเวทีประชุม/
ประชำคม 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีช่องทำงกำรสื่อสำร 
ร้อยละของครวัเรือนที่มีเวทีประชุม/
ประชาคม=O/B x ๑๐๐ 

ความ
ยากจน 

๑๒ .จ ำน วนแล ะร้ อ ยล ะ
ครัวเรือนทีมีคนอำศัยอยู่
จริง 

ร้อยละครัวเรือนที่อำศัยอยู่จริง A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่อำศัยอยูจ่ริง 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นท่ี 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๒ 
-แสดงข้อมูล 

- - - - 



 

๒๒ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑๓.จ ำนวนและร้อยละกำรมี
ที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีท่ีอยู่อำศัยเปน็ของ
ตนเอง 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีที่อยูอ่ำศัย 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๒ 
-เลือกข้อ ๒.๒ 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ข้อมูลส่วนนี้ขอ้ 
๑๓-๑๔ 

- - - - 

๑๔.จ ำนวนและร้อยละของ
กำรมีที่ท ำกินเป็นของตนเอง
ของครัวเรือน 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มีที่ดินท ำกินเป็นของ
ตนเอง=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีท่ีดนิท ำกินเปน็ของ
ตนเอง 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีที่ดินท ำกิน 

สวัสดิกา
รสังคม 

๑๗ .จ าน วนและร้อ ยล ะ
ป ระชากรที่ เป็ น สมาชิ ก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ร้อยละของคนในต ำบลท่ีเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกของกองทุนสวัสดิกำรชมุชน = 
(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนคนทีเ่ปน็สมำชิกกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๖  
-แสดงข้อมูล 

ข้อมูล
ทะเบียน
สมำชิก
กองทุน
สวัสดิกำร
ชุมชน 

- - - 

ทุนทาง
สังคม
และ
ศักยภาพ 

๑๙.ทุนทางสังคม และศักยภาพด้านสงัคม โดยจ าแนกเป็นระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงานรัฐ/เอกชน 
เครือขา่ย (ให้นับจ านวนข้อมูลและระบุช่ือทุนทางสังคม) 
 

RECAP(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ ๒.๑(๑-
๖)จัดระเบียบข้อมูล
ทุนทำงสังคม ใช้
แนวทำงนี้ในข้อ  
๑๙.๑-๑๙.๒ 

- - - - - 

 ๑๙.๑) ทุนทำงสังคม และ
ศักยภำพในกำรช่วยเหลือ
ครอบครัว 
 

A= จ ำนวนทนุทำงสังคมระดบับุคคลที่มี
ศักยภำพในกำรช่วยเหลอืครอบครัว  
B= จ ำนวนทุนทำงสังคมระดับกลุ่มทำง
สังคมที่มีศักยภำพในกำรช่วยเหลือ
ครอบครัว 
C= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดบัองค์กร



 

๒๓ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ชุมชนที่มีศักยภำพในกำรช่วยเหลือ
ครอบครัว 
D= จ ำนวนทุนทำงสงัคม ระดับหน่วยงำนที่
มีศักยภำพในกำรช่วยเหลือครอบครัว 
E= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับแหล่ง
ประโยชน์ที่มีศักยภำพในกำรช่วยเหลอื
ครอบครัว 
F= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับเครือข่ำยที่
มีศักยภำพในกำรช่วยเหลือครอบครัว 

 ๑๙.๒) ทุนทำงสั งคมที่ มี
ศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและ
สร้ำงกำรเรียนรู้ 
 

นับจ านวนขอ้มูลและระบุช่ือทุนทางสังคม 
A= จ ำนวนทนุทำงสังคมระดบับุคคลที่มี
ศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและสร้ำงกำร
เรียนรู ้
B= จ ำนวนทุนทำงสังคมระดับกลุ่มทำง
สังคมที่มีศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและสร้ำง
กำรเรียนรู ้
C= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดบัองค์กร
ชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและสร้ำง
กำรเรียนรู ้
D= จ ำนวนทุนทำงสงัคม ระดับหน่วยงำนที่
มีศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและสร้ำงกำร
เรียนรู ้
E= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับแหล่ง
ประโยชน์ที่มีศักยภำพด้ำนกำรศกึษำและ
สร้ำงกำรเรียนรู ้
F= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับเครือข่ำยที่
มีศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและสร้ำงกำร



 

๒๔ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน ร้อยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
เรียนรู ้

 ๑๙.๓) ทุนทำงสั งคมที่ มี
ศักยภำพ ควำมรู้ภูมิปัญญำ
(หัตถกรรม ศิลปะกำรแสดง 
กำรศึกษำ ควำมเชื่อ ควำม
ศรัทธำ เป็นต้น) 
 

นับจ านวนขอ้มูลและระบุช่ือทุนทางสังคม 
A= จ ำนวนทนุทำงสังคมระดบับุคคลที่มี
ศักยภำพควำมรู้ภมูิปญัญำ(หัตถกรรม 
ศิลปะกำรแสดง กำรศึกษำ ควำมเชื่อ ควำม
ศรัทธำ เป็นต้น) 
B= จ ำนวนทุนทำงสังคมระดับกลุ่มทำง
สังคมที่มีศักยภำพควำมรูภู้มปิญัญำ
(หัตถกรรม ศิลปะกำรแสดง กำรศึกษำ 
ควำมเชือ่ ควำมศรัทธำ เป็นต้น) 
C= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดบัองค์กร
ชุมชนที่มีศักยภำพควำมรูภู้มปิญัญำ
(หัตถกรรม ศิลปะกำรแสดง กำรศึกษำ 
ควำมเชือ่ ควำมศรัทธำ เป็นต้น) 
D= จ ำนวนทุนทำงสงัคม ระดับหน่วยงำนที่
มีศักยภำพควำมรู้ภูมปิัญญำ(หตัถกรรม 
ศิลปะกำรแสดง กำรศึกษำ ควำมเชื่อ ควำม
ศรัทธำ เป็นต้น) 
E= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับแหล่ง
ประโยชน์ที่มีศักยภำพควำมรู้ภมูิปัญญำ
(หัตถกรรม ศิลปะกำรแสดง กำรศึกษำ 
ควำมเชือ่ ควำมศรัทธำ เป็นต้น) 
F= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับเครือข่ำยที่
มีศักยภำพควำมรู้ภูมปิัญญำ(หตัถกรรม 
ศิลปะกำรแสดง กำรศึกษำ ควำมเชื่อ ควำม
ศรัทธำ เป็นต้น) 



 

๒๕ 
 

ส่วนที่ ๒.๒ สถานะสุขภาวะของชุมชนต าบล(Healthy Community Profile) ด้านเศรษฐกิจ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ และการน าใช ้
๑. รำยได้เฉลี่ยประชำกร(คนต่อปี) 
๒. รำยได้เฉลี่ยครัวเรือน(ครัวเรือนต่อปี) 
๓. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่ยำกจน(มีรำยได้ต่ ำ

กว่ำเส้นควำมยำกจนของประเทศ 
๔. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนยำกจน(ครัวเรือนที่

รำยจ่ำยต่ ำกว่ำ ๓,๐๐๐บำทต่อเดือน) 
๕. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีภำระหนี้สิน  
๖. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีภำระหนี้สิน 

จ ำแนกตำมประเภทของสำเหตุกำรเป็นหนี้   
๗. จ ำนวนและร้อยละกำรประกอบอำชีพหลัก อำชีพ

เสริม 
๘. อัตรำกำรว่ำงงำน 
๙. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีกำรออม 
๑๐. จ ำนวนและร้อยละแหล่งเงินกำรออมของ

ครัวเรือน 
๑๑. จ ำนวนทุนทำงสังคม และศักยภำพจัดกำรกับ

สถำนกำรณ์  ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่  หนี้ สิน 
รำยได้  รำยจ่ำย  เช่น  กลุ่มอำชีพ  วิสำหกิจ 
กองทุน กำรเงิน ตลำด ร้ำนค้ำที่เกี่ยวกับกำร
ซื้อ-ขำย เป็นต้น(ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม/
องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำนรัฐ/
เอกชน เครือข่ำย) 

 

ข้อ๑-๘ อธิบำยสถำนะทำงเศรษฐกิจ  ในแง่ของ
ภำพรวมรำยได้ เฉลี่ ยประชำกร ครัวเรือน  กำร
ประกอบอำชีพของประชำกร น ำสู่กำรวิเครำะห์อัตรำ
คนว่ำงงำน กำรออม และแหล่งเงินออม น ำใช้เพื่อ
สรุปข้อมูลภำพรวมทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรท ำ
แผนพัฒนำต ำบล ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำร
ออกแบบวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อต่อยอด เช่น 
ลักษณะ/สภำพครัวเรือนที่รำยได้ต่ ำกว่ำเส้นควำม
ยำกจน รำยละเอียด(ทักษะ ช่วงวัย ครัวเรือนที่มีคน
ว่ำงงำน เป็นต้น 
ข้อ ๙ อธิบำยจ ำนวนทุนทำงสังคม และศักยภำพใน
กำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ ที่ เป็ นปัญ หำด้ ำน
เศรษฐกิจ น ำใช้เพื่อสรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์  ด้ำนเศรษฐกิจ  กำร
สรุปผลกำรด ำเนินงำน กำรออกแบบแผนงำน 
โครงกำร และสนับสนุนงำนพัฒนำ ต่อยอด หรือ
ขยำยตลำด เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 
 

ตารางที่ ๒.๒ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
รายได้ 
รายจ่าย 

๑.รายได้เฉลี่ยประชากร(คน
ต่อปี) 
 

รายได้เฉลีย่ประชากร = A/B  
A=ผลรวมรำยได้รวมทั้งหมดของประชำกร  
B=จ ำนวนประชำกร ๑๕ ปีขึ้นไปมีอำชีพ 
และรำยได ้

- - - - - รำยงำน
คุณภำพชีวิต
ของ
ประชำชน
จำกข้อมูล
ควำมจ ำเป็น
พื้นฐำน
(จปฐ.) 
หมวด ๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๒ 

๒.รายได้ เฉลี่ ยครัว เรือน
(ครัวเรือนต่อปี) 
 

รำยได้รวมเฉลี่ยครัวเรือน= A/B 
A=รำยได้รวมทั้งหมดของครัวเรือน 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มรีำยได้ 

๓.จ านวนและร้อยละ
ประชากรยากจน(คนท่ี
รายได้ต่ ากว่าเสน้ความ
ยากจน คือน้อยกว่า 
๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ป ี

ร้อยล ะป ระชำกรที่ มี ร ำย ได้ น้ อ ยกว่ ำ 
๓๘,๐๐๐ บำท/คน/ปี = (A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีรำยได้น้อยกว่ำ 
๓๘,๐๐๐ บำท/คน/ปี 
B = จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีรำยได้ 

๔ .จ า น ว น แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ
ครัวเรือนยากจน(ครัวเรือน
ที่ รายจ่ายต่ ากว่า ๓ ,๐๐๐
บาทต่อเดือน) 
 

ร้อยละครัวเรือนยากจน  = (A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีรำยจ่ำยเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ ำกว่ำ
เส้นควำมยำกจน(๓,๐๐๐ บำทต่อเดือน)  
B = จ ำนวนครวัเรอืนทั้งหมด 

หนี้สิน ๕.จ านวนและร้อยละของประชาการที่เป็นหนี้สิน - www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๒ 
-เลือกข้อ ๒.๒-๒.๖  
-แสดงข้อมูล 

- - - - 
๕.๑ ไม่มีหนี้สิน ร้อยละครัวเรือนที่ ไม่มีภาระหนี้สินของ

ครัวเรือน=A/C x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรือนที่ไม่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

 ๕.๒ มีหนี้สิน ร้อยละครัวเรือนที่ มีภาระหนี้ สินของ
ครัวเรือน=B/C x๑๐๐ 



 

๒๗ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

ใช้ข้อมูลส่วนนี ้
ข้อ ๕.๑-๕.๒ 
ข้อ ๖((๑)-(๑๐)) 

๖.จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน จ าแนกตามประเภทของ
สาเหตุการเป็นหนี้   

(๑) กำรท ำกำรเกษตร D=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรท ำกำรเกษตร 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการท าการเกษตร 
=D/B x๑๐๐ 

(๒) กำรศึกษำบุตร E=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรศึกษำบุตร 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการศึกษาบุตร 
=E/B x๑๐๐ 

(๓) ซื้อยำนพำหนะ F=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรซื้อยำนพำหนะ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการซื้อยานพาหนะ 
=F/B x๑๐๐ 

    (๔)ซื้อสิ่ งอ ำนวยควำม
สะดวก (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ำ) 

G=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรซื้อสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการซือ้สิ่งอ านวยความ
สะดวก=G/B x๑๐๐ 



 

๒๘ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 (๔) ซื้อโทรศัพท์ มือถือ ร้อยละครัวเรือนที่มีการซื้อโทรศัพท์ 

=H/B x๑๐๐ 
H=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรซื้อโทรศัพท์ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
 

(๕) ซื้ อ อ สั ง ห ำ  ริ ม
ทรัพย์/สร้ำงบ้ำน/ซื้อ
ที่ดินท ำกิน 

I=จ ำ น ว น ค รั ว เรื อ น ที่ ไม่ มี ก ำ ร ซื้ อ
อสังหำริมทรัพย์/สร้ำงบ้ำน/ซื้อที่ดินท ำกิน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการซือ้
อสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินท า
กิน=I/B x๑๐๐ 

    (๖) กำรเจ็บป่วย J=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรเจ็บป่วย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการเจ็บป่วย 
=J/B x๑๐๐ 

(๗) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร K=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำน
อำหำร 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการค่าใช้จ่ายด้าน
อาหาร 
=K/B x๑๐๐ 

 (๘) ล ง ทุ น ใน ก ำ ร ท ำ L=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรลงทุนในกำรท ำ



 

๒๙ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ธุรกิจ ธุรกิจ 

B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีการลงทุนในการท า
ธุรกิจ=L/B x๑๐๐ 

(๙) กำรเล่นหวยหรือกำร
พนัน 

M=จ ำนวนครัวเรือนที่กำรเล่นหวยหรือกำร
พนัน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่การเล่นหวยหรือการ
พนัน=M/B x๑๐๐ 

( ๑ ๐ ) ส่ ง ส ม ำ ชิ ก ใน
ครัวเรือนไปต่ำงประเทศ 

N=จ ำน วน ค รั ว เรื อ น ที่ ส่ ง ส ม ำชิ ก ใน
ครัวเรือนไปต่ำงประเทศ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน 
ร้อยละครัวเรือนที่ส่งสมาชิกในครัวเรอืน
ไปต่างประเทศ=N/B x๑๐๐ 

อาชีพ ๗.การประกอบอาชีพ  - www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๓  
-แสดงข้อมูล 
ใช้ข้อมูลส่วนนี ้

- - - - 
(๑) ว่ำงงำน A=จ ำนวนประชำกรอำยปุีขึ้นไปที่ไม่ได้

ประกอบอำชีพและไม่มรีำยได้  
C=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปขีึ้นไป  
ร้อยละการว่างงาน=(A/C) x ๑๐๐ 

 (๒) มีอำชีพหลัก B=จ ำนวนผู้ท่ีมอีำชีพหลัก 
ร้อยละของผู้ที่มีอาชีพหลัก=B/C x๑๐๐  

๗ .๑จ ำน วนแล ะร้ อ ยล ะ
ประชำกรที่ประกอบอำชีพ

 



 

๓๐ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
หลัก  ข้อ ๗((๑)-(๒)) 

ข้อ๗.๑((๑)-(๑๖)) 
ข้อ๗.๒((๑)-(๑๑)) 
ข้อ ๘(น าข้อมูลจาก
ส่วนนี้มาเข้าสูตร
ค านวนหาอัตราการ
ว่างงาน) 

(๑) เกษตรกรรม  (ท ำ
นำ) 

D=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ท ำนำ) 
B=จ านวนผู้ที่มีอาชพีหลักอาย ุ๑๕ ปีขึ้นไป 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ท านา) 
=D/B x๑๐๐  

(๒)เกษตรกรรม  
(ท ำไร่)   

E=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ท ำไร่) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ท าไร่) 
=E/B x๑๐๐  

(๓ ) เกษตรกรรม  (ท ำ
สวน)  

F=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ท ำสวน) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ท าสวน) 
=F/B x๑๐๐  

 (๔) เกษตรกรรม (ปศุ
สัตว์)  

G=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ปศุสัตว์) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ปศุสัตว์) 
=G/B x๑๐๐  

( ๕ ) เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)  

H=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ)  
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า)=H/B x๑๐๐  

(๖ ) เกษ ต รกรรม  (ท ำ
ประมง)  

I=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ท ำประมง) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ท าประมง) 
=I/B x๑๐๐  

 ( ๗ ) เ ก ษ ต ร แ บ บ
ผสมผสำน  

J=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรแบบผสมผสำน 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรแบบผสมผสาน  
=J/B x๑๐๐  

(๘)หัตถกรรม  K=จ ำนวนผู้ท่ีท ำหัตถกรรม 
ร้อยละของผู้ที่ท าหตัถกรรม=D/B x๑๐๐  



 

๓๑ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๙)ค้ำขำย  L=จ ำนวนผู้ท่ีค้ำขำย 

ร้อยละของผู้ที่ค้าขาย=L/B x๑๐๐  
(๑๐)รับจ้ำงทั่วไป/รับจ้ำง

รำยวัน  
M=จ ำนวนผู้ท่ีรบัจ้ำงท่ัวไป/รับจำ้งรำยวัน 
ร้อยละของผู้ทีร่ับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน  
=M/Bx๑๐๐  

(๑๑)ธุรกิจส่วนตัว  N=จ ำนวนผู้ท่ีท ำธุรกิจส่วนตัว  
ร้อยละของผู้ที่ท าธรุกิจส่วนตัว=N/B x
๑๐๐  

(๑๒)รับรำชกำร O=จ ำนวนผู้ท่ีรบัรำชกำร 
ร้อยละของผู้ทีร่ับราชการ=O/B x๑๐๐  

(๑๓)พนักงำนของรัฐ P=จ ำนวนผู้ท่ีเปน็พนักงำนของรัฐ 
ร้อยละของผู้ที่เปน็พนักงานของรัฐ 
=P/B x๑๐๐  

(๑๔)พนักงำนรัฐวิสำหกิจ Q=จ ำนวนผู้ท่ีเป็นพนักงำนรฐัวสิำหกิจ 
ร้อยละของผู้ที่เปน็พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
=Q/B x๑๐๐  

(๑๕)พนักงำน /ลูกจ้ ำง
เอกชน 

D=จ ำนวนผู้ท่ีเปน็พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 
ร้อยละของผู้ที่เปน็พนักงาน/ลกูจ้าง 
=D/B x๑๐๐  

 (๑๖)อืนๆ (ระบุ)  F=จ ำนวนผู้ท่ีท ำอำชีพอื่นๆ 
ร้อยละของผู้ที่ท าอาชีพอื่นๆ=F/B x๑๐๐  

 ๗ .๒ จ ำน วนแล ะร้ อยล ะ
ประชำกรที่ประกอบอำชีพ
เสริม 

 

(๑) ไม่มี A=จ ำนวนผู้ท่ีไม่มอีำชีพเสรมิ 
C=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไป 



 

๓๒ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ร้อยละของผู้ที่ไม่มีอาชีพเสริม=A/C x๑๐๐  

(๒) มี B=จ ำนวนผู้ท่ีมอีำชีพเสรมิ 
C=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไป 
ร้อยละของผู้ที่มีอาชีพเสริม=B/C x๑๐๐  

อำชีพเสริม  
(๑) เกษตรกรรม  (ท ำ

นำ) 
D=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ท ำนำ) 
B=จ านวนผู้ที่มีอาชพีเสริมอาย ุ๑๕ ปีขึ้นไป 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ท านา) 
=D/B x๑๐๐  

(๒)เกษตรกรรม  
(ท ำไร่)       

E=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ท ำไร่) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ท าไร่) 
=E/B x๑๐๐  

(๓ ) เกษ ต รกรรม  (ท ำ
สวน)  

F=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ท ำสวน) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ท าสวน) 
=F/B x๑๐๐  

 (๓ )เกษตรกรรม  (ปศุ
สัตว์) 

G=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(ปศุสัตว์) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(ปศุสัตว์) 
=G/B x๑๐๐  

 ( ๔ ) เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)  

H=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม(เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ) 
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม(เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า)=H/B x๑๐๐  

(๕)เกษตรกรรม (ท ำ
ประมง)  

I=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรกรรม (ท ำประมง)  
ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรกรรม (ท าประมง) 
=I/B x๑๐๐  

 ( ๖ ) เ ก ษ ต ร แ บ บ J=จ ำนวนผู้ท่ีท ำเกษตรแบบผสมผสำน 



 

๓๓ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ผสมผสำน  ร้อยละของผู้ที่ท าเกษตรแบบผสมผสาน  

=J/B x๑๐๐  
(๗)หัตถกรรม K=จ ำนวนผู้ท่ีท ำหัตถกรรม 

ร้อยละของผู้ที่ท าหตัถกรรม=D/B x๑๐๐  
(๘)ค้ำขำย   L=จ ำนวนผู้ท่ีท ำค้ำขำย 

ร้อยละของผู้ที่ท าค้าขาย=L/B x๑๐๐  
(๙)รับจ้ำงทั่วไป/รับจ้ำง

รำยวัน  
M=จ ำนวนผู้ท่ีรบัจ้ำงท่ัวไป/รับจำ้งรำยวัน 
ร้อยละของผู้ทีร่ับจ้างทั่วไป/รับจ้าง
รายวัน=M/B x๑๐๐  

(๑๐)ธุรกิจส่วนตัว  N=จ ำนวนผู้ท่ีท ำธุรกิจส่วนตัว  
ร้อยละของผู้ที่ท าธรุกิจส่วนตัว=N/B x
๑๐๐  

(๑๑)อื่นๆ (ระบุ) O=จ ำนวนผู้ท่ีท ำอำชีพอืน่ๆ (ระบุ) 
ร้อยละของผู้ที่ท าอาชีพอื่นๆ (ระบุ) 
=O/B x๑๐๐  

๘. อัตราการว่างงาน 
 

อัตรำกำรว่ำงงำน  (A/B) x ๑๐๐ 
A= จ ำนวนประชำกร๑๕-๕๙ ปทีี่ไม่มีกำร
ประกอบอำชีพและมีรำยได้  
B= จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำน(๑๕-๕๙ 
ปี)ทั้งหมด 

การออม ๙. จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีการออมเงิน - www.tcnap.org     
-เข้ำระบบ  รำยงำน  
- รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว) 
แบบก ำหนดเอง  
-ส่วนที่ ๒ 

- - - - 
(๑) ไม่มีกำรออม A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ไมม่ีกำรออมของ

ครัวเรือน 
C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
ร้อยละของครวัเรือนที่ไม่มีการออมของ
ครัวเรอืน=A/C x๑๐๐ 



 

๓๔ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๒) มีกำรออม B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ

ครัวเรือน 
C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
ร้อยละของครวัเรือนที่มีการออมของ
ครัวเรอืน= B/C x๑๐๐ 

ใช้ขั้นตอนนี้ 
ข้อ ๙((๑(-(๒))  
ข้อ ๑๐((๑)-(๑๔)) 

๑๐.จ านวนและรอ้ยละแหล่งเงนิการออมของครวัเรอืน 
(๑)กลุ่มออมทรัพย์ D=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมในกลุม่ออม

ทรัพย์ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในกลุ่มออม
ทรัพย=์D/B x๑๐๐ 

(๒ )กลุ่ มสั จจะสะสม
ทรัพย์ 

E=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมในกลุม่สัจจะ
สะสมทรัพย ์
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย=์E/B x๑๐๐ 

 (๓ )ก อ งทุ น แ ม่ ข อ ง
แผ่นดิน 

F=จ ำนวนครวัเรอืนที่ออมในกองทุนแม่
ของแผ่นดนิ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในกองทุนแม่
ของแผ่นดิน=F/B x๑๐๐ 

(๔)กองทุนหมู่บ้ำน G=จ ำนวนครัวเรือนทีอ่อมในกองทุน
หมูบ่้ำน 



 

๓๕ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในกองทุน
หมู่บ้าน=G/B x๑๐๐ 

(๕ )ส ถ ำบั น ก ำร เงิ น
ชุมชน 

H=จ ำนวนครัวเรือนทีอ่อมในสถำบัน
กำรเงินชมุชน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในสถาบัน
การเงินชุมชน=H/B x๑๐๐ 

(๖)สหกรณ์ (ระบุ) I=จ ำนวนครัวเรือนที่ออมในสหกรณ์ 
(ระบุ) 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในสหกรณ์ 
(ระบ)ุ=I/B x๑๐๐ 

 (๗)ธนำคำรหมู่บ้ำน J=จ ำนวนครัวเรือนทีอ่อมในธนำคำร
หมูบ่้ำน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในธนาคาร
หมู่บ้าน=J/B x๑๐๐ 

 ( ๘ ) ธ น ำ ค ำ ร เ พื่ อ
กำรเกษตรและสหกรณ์
ก ำร เกษตร  (ธกส .) /
สลำก ธกส. 

K=จ ำนวนครัวเรือนที่ออมในธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.)/
สลำก ธกส. 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ



 

๓๖ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.)/สลาก ธกส.=K/B x๑๐๐ 

(๙)ธนำคำรออมสิน /
สลำกออมสิน 

L=จ ำนวนครัวเรือนที่ออมในธนำคำรออม
สิน/สลำกออมสิน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในธนาคารออม
สิน/สลากออมสิน=L/B x๑๐๐ 

(๑๐)ธนำคำรพำณิชย ์ M=จ ำนวนครัวเรือนทีอ่อมในธนำคำร
พำณิชย์ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมในธนาคาร
พาณิชย=์M/B x๑๐๐ 

 (๑๑)พันธบัตรรัฐบำล N=จ ำนวนครัวเรือนที่ออมพันธบัตรรัฐบำล 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมพันธบัตร
รัฐบาล=N/B x๑๐๐ 

 (๑๒)ประกันชีวิตแบบ
ออม 

O=จ ำนวนครัวเรือนที่ออมประกันชีวิตแบบ
ออม 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมประกันชีวิต



 

๓๗ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
แบบออม=O/B x๑๐๐ 

(๑ ๓ )ท อ ง ค ำ  เพ ช ร 
เครื่องประดับ 

P=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมทองค ำ เพชร 
เครื่องประดบั 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมทองค า เพชร 
เครื่องประดับ=P/B x๑๐๐ 

(๑๔)หุ้น Q=จ ำนวนครัวเรือนที่ออมหุน้ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมของ
ครัวเรือน 
ร้อยละของครวัเรือนที่ออมหุ้น=Q/B x๑๐๐ 
 

๑๑.จ ำนวนทุนทำงสังคม 
และศักยภำพจัดกำรกับ
สถำนกำรณ์ ด้ำนเศรษฐกิจ 
ได้ แ ก่  ห นี้ สิ น  ร ำ ย ได้ 
รำยจ่ำย  เช่น  กลุ่ มอำชีพ 
วิสำหกิจ กองทุน กำรเงิน 
ตลำด ร้ำนค้ำที่เกี่ยวกับกำร
ซื้ อ -ขำย  เป็ น ต้น (ร ะดั บ
บุคคล ครอบครัว  กลุ่ ม /
อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น  แ ห ล่ ง
ประโยชน์  หน่ วยงำนรัฐ /
เอกชน เครือข่ำย) 
 

นับจ านวนขอ้มูลและระบุช่ือทุนทางสังคม 
A= จ ำนวนทนุทำงสังคมระดบับุคคลที่มี
ศักยภำพจัดกำรกับสถำนกำรณท์ี่เกี่ยวข้อง
กับด้ำนเศรษฐกิจ 
B= จ ำนวนทุนทำงสังคมระดับกลุ่มทำง
สังคมที่มีศักยภำพจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัด้ำนเศรษฐกิจ 
C= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดบัองค์กร
ชุมชนที่มีศักยภำพจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัด้ำนเศรษฐกิจ 
D= จ ำนวนทุนทำงสงัคม ระดับหน่วยงำน
ที่มศีักยภำพจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัด้ำนเศรษฐกิจควำมศรัทธำ 
เป็นตน้) 

RECAP(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบข้อมูล
ทุนทำงสังคม ใช้
แนวทำงนี้ในข้อ  
๑๙.๑-๑๙.๒ 

- - - - - 



 

๓๘ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
E= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับแหล่ง
ประโยชน์ที่มีศักยภำพจัดกำรกบั
สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัด้ำนเศรษฐกิจ 
F= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับเครือข่ำยที่
มีศักยภำพจัดกำรกบัสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัด้ำนเศรษฐกิจ 



 

๓๙ 
 

ส่วนที่ ๒.๓ สถานะสุขภาวะของชุมชนต าบล(Healthy Community Profile) ด้านสภาวะแวดล้อม 

องค์ประกอบข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อม ประโยชน ์และการน าใช้ 
๑. จ ำนวน และรอ้ยละของครัวเรือนที่มีกำรจัดกำร

สภำวะแวดล้อมของครัวเรือน 
๒. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มกีำรจัดกำรขยะ 
๓. จ ำนวนและร้อยละกำรจัดกำรมลพิษของ

ครัวเรือน 
๔. ร้อยละกำรจดักำรน้ ำส ำหรบักำรอุปโภคและ

บริโภคของครัวเรือน เช่นกำร มนี้ ำอุปโภคบริโภค
ที่สะอำด เพียงพอตลอดป ีมีภำชนะเกบ็กักน้ ำและ
น้ ำสะอำดเพื่อกำรอปุโภค บริโภค และเพียงพอ 

๕. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มกีำรจัด
กำรพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน 

๖. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มไีฟฟ้ำใช้ใน
ครัวเรือน 

๗. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มปีัญหำภัยพิบัติที่
กระทบครวัเรือน เชน่ น้ ำท่วม ดนิถล่ม ไฟป่ำ ภัย
แล้ง พำยุ แผ่นดินไหว เปน็ต้น 

๘. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มกีำรจัดกำรปญัหำ
ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน เชน่ กำร
เตรียมอุปกรณ์ หรือของใช้จ ำเปน็ อพยพไปอยู่ใน
ที่ปลอดภยั ซ่อมแซม หรอืปรับปรุงบ้ำนเรือน 
ประชมุวำงแผนป้องกนั หรอืแกไ้ขปัญหำ เปน็ต้น 

๙. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำร
จัดกำรด้ำนสภำวะแวดลอ้ม (ระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุม่/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ 
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน เครอืข่ำย) 

 
 

ข้อ ๑-๖ อธิบำยสถำนะสภำวะแวดล้อมในพื้นที่ใน
ระดับครัวเรือน ท่ีจัดกำรสภำวะแวดล้อม
ทรัพยำกรธรรมชำติ(ดนิ น้ ำ ป่ำ) แหล่งน้ ำท่ี
สนับสนุนงำนด้ำนเกษตรกรรม กำรอุปโภค บริโภค 
และกำรมีส่วนร่วมของครัวเรือนในกำรเฝ้ำระวงัและ
รักษำสภำวะแวดล้อม ในพื้นที่ รวมถึงสถำนะกำรใช้
พลังงำนในพื้นท่ีทั้ง ไฟฟ้ำ และพลังงำนทำงเลือกอื่น
กำรน ำใช้เพื่อสรุปภำพรวมด้ำนกำรจัดกำร สนบัสนนุ
สถำนกำรณ์ปญัหำของชุมชนดำ้นสภำวะแวดลอ้ม 
ประกอบกำรจดัท ำแผนพัฒนำต ำบล เทียบเคียงกบั
แผนงำน โครงกำรที่ต้องท ำเพิ่มเติม สรุปโครงกำร 
รำยงำนที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสภำวะแวดลอ้ม  
ข้อ ๗-๘ อธิบำยสถำนกำรณ์กำรเกิดภยัพิบัติ 
ประเภทของภยัพิบัติ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้กับ
ครัวเรือน  และวิธีกำรจดักำร น ำใช้เพื่อสรปุภำพรวม
ภัยพิบัติและกำรจดักำร แสดงสภำพปัญหำท่ีเปน็
ผลกระทบจำกภัยพบิัติ เพื่อประกอบกำรออกแบบ
งำน กิจกรรม โครงกำร แผนพฒันำ ประกอบกำรวำง
กรอบงบประมำณเพื่อช่วยเหลอืฟื้นฟู รวมถึงกำรท ำ
แผนเพื่อกำรป้องกนั เฝ้ำระวัง 
ข้อ ๙ อธิบำยขอ้มูลทุนทำงสังคม และศักยภำพในกำร
จัดกำรสภำวะแวดล้อมแต่ละระดับของทนุทำงสังคม 
ในพื้นที่ น ำใช้สนบัสนนุกำรจัดกำรปัญหำ วำงแผน
พัฒนำศักยภำพ ออกแบบแผนงำน โครงกำร ต่อยอด
งำน และพัฒนำนวัตกรรมในพืน้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๐ 
 

ตารางที่ ๒.๓ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ด้านสภาวะแวดล้อม 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
สภาวะ
แวดล้อม
ครัวเรอืน 

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มี
กำรจัดกำรสภำวะแวดล้อม
ของครัวเรอืน 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดการสภาวะ
แวดล้อมของครัวเรือน =A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของครัวเรือนที่ ไม่มีการจัดการ
สภาวะแวดล้อมของครัวเรือน  =B/C x  
๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดกำรสภำวะ
แวดล้อม 
B= จ ำนวนครัวเรือนที่ไมม่ีกำรจดักำรสภำวะ
แวดล้อม 
C= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๓ 
-เลือกข้อ ๓.๑-๓.๓  
-แสดงข้อมูล 
ใช้ข้อมูลส่วนนี ้
ข้อ ๑-๓ 
ข้อ ๔ (๔.๑-๔.๓) 

- - - - 

ขยะ ๒. ร้อยละครัวเรือนที่มีกำร
จัดกำรขยะ 

ร้อ ยล ะขอ งครั ว เรื อนที่ มีการจั ด ก าร
ขยะ=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของครัวเรือนที่ ไม่มีการจัดการ
ขยะ=B/C x  ๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ 
B= จ ำนวนครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ 
C= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

๓. ร้อยละกำรจัดกำร
มลพิษของครัวเรอืน 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดการมลพิษ
ของครัวเรือน=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของครัวเรือนที่ ไม่มีการจัดการ
มลพิษของครัวเรือน=B/C x ๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดกำรมลพิษ
ของครัวเรือน 
B= จ ำนวนครัวเรือนที่ไม่มีกำรจัดกำรมลพิษ
ของครัวเรือน 



 

๔๑ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
C= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

การ
จัดการน้ า 

๔. ร้อยละกำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรบักำรอปุโภคและ
บริโภคของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนที่ มีการจัดการน้ า
ส าหรับการอุปโภคและบริโภค=A/C x ๑๐๐ 
ร้อยละของครัวเรือนที่ ไม่มีการจัดกการ
จั ด ก า รน้ า ส า ห รั บ ก า ร อุ ป โภ ค แ ล ะ
บริโภค=B/C x  ๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัว เรือนที่ มี กำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 
B= จ ำนวนครัวเรือนที่ไม่มีกำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 
C= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

๔.๑ ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ ำ
อุปโภคบริโภคที่สะอำด 
เพียงพอตลอดป ี

ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภคบริโภคที่
สะอาด เพียงพอตลอดปี= (A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีน้ ำอุปโภคบริโภคที่
สะอำด เพียงพอตลอดปี 
B= จ ำนวนครัวเรือนที่มี กำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 
 

๔.๒ ร้อยละครัวเรือนทีม่ี
ภำชนะเกบ็กักน้ ำอปุโภค 
บริโภค สะอำดมฝีำปิด และ
รักษำควำมสะอำดอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ร้อยละครัวเรือนที่ มีภาชนะเก็บกักน้ า
อุปโภค บริโภค สะอาดมีฝาปิด และรักษา
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ =(A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีมีภำชนะเก็บกักน้ ำ
อุปโภค บริโภค สะอำดมีฝำปิด และรักษำ
ควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
B = จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 
 



 

๔๒ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๔.๓ร้อยละครัวเรือนที่มี

ก ำ ร จั ด บ ริ เ วณ ให้ มี ที่
ประกอบอำหำร และมีน้ ำ
สะอำดในกำรบริโภค 

ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดบริเวณให้มีที่
ประกอบอาหาร และมีน้ าสะอาดในการ
บริโภค=(A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดบรเิวณให้มทีี่
ประกอบอำหำร และมีน้ ำสะอำดในกำร
บริโภค 
B = จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 
 

๔.๔ ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ ำ
อุป โภค (น้ ำใช้) ที่สะอำด 
เพียงพอตลอดปี 

ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค (น้ าใช้) ที่
สะอาด เพียงพอตลอดปี=(A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดบรเิวณให้มทีี่
ประกอบอำหำร และมีน้ ำสะอำดในกำร
บริโภค 
B = จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 
 

๔.๕ ร้อยละครัวเรือนที่มี
ภำชนะเก็บกักน้ ำอุป โภค 
สะอำดมีฝำปิด และรักษำ
ค ว ำ ม ส ะ อ ำ ด อ ย่ ำ ง
สม่ ำเสมอ 

ร้อยละครัวเรือนที่ มีภาชนะเก็บกักน้ า
อุปโภค สะอาดมีฝาปิด และรักษาความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ=(A/B) x๑๐๐ 
 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีภำชนะเก็บกักน้ ำ
อุปโภค สะอำดมีฝำปิด และรักษำควำม
สะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
B = จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรจัดกำรน้ ำ
ส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 
 

พลังงาน ๕. ร้อยละครัวเรอืนที่มีกำร ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดการพลังงาน  www.tcnap.org          



 

๔๓ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ทางเลือก จัดกำรพลังงำนและ

อนุรักษ์พลังงำน 
และอนุรักษ์พลังงาน=A/C x ๑๐๐ 
ร้ อ ย ล ะข อ งค รั ว เรื อ น ที่ ไม่ มี ก า ร จั ด
การพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน=B/C x  
๑๐๐ 
A= จ ำน วน ค รั ว เรื อ น ที่ มี เข้ ำ ก ำร จั ด
กำรพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน 
B= จ ำนวนครัวเรือนที่ไม่มีกำรเข้ำกำรจัด
กำรพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน 
C= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๓ 
-เลือกข้อ ๓.๔ 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ข้อมูลส่วนนี ้
ข้อ ๕-๖ 
 ๖.ร้อยละครัวเรอืนที่มีไฟฟ้ำ

ใช้ในครวัเรอืน 
ร้ อ ย ล ะ ค รั ว เ รื อ น ที่ มี ไ ฟ ฟ้ า ใ ช้ ใ น
ครัวเรือน=(A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้ในครัวเรือน 
B= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
 

ทุนทาง
สังคม 

๙.จ ำนวนทนุทำงสังคมและ
ศักยภำพในกำรจัดกำรด้ำน
สภำวะแวดล้อม (ระดับ
บุคคล ครอบครัว กลุม่/
องค์กรชมุชน แหล่ง
ประโยชน์ หน่วยงำนรัฐ/
เอกชน เครือข่ำย) 
 

นับจ านวนขอ้มูลและระบุช่ือทุนทางสังคม 
A= จ ำนวนทนุทำงสังคมระดบับุคคลที่มี
ศักยภำพจัดกำรด้ำนสภำวะแวดล้อม 
B= จ ำนวนทุนทำงสังคมระดับกลุ่มทำง
สังคมที่มีศักยภำพจัดกำรด้ำนสภำวะ
แวดล้อม 
C= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดบัองค์กร
ชุมชนที่มีศักยภำพจัดกำรด้ำนสภำวะ
แวดล้อม 
D= จ ำนวนทุนทำงสงัคม ระดับหน่วยงำนที่
มีศักยภำพจัดกำรจัดกำรด้ำนสภำวะ
แวดล้อม 
E= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับแหล่ง
ประโยชน์ที่มีศักยภำพจัดกำรด้ำนสภำวะ

RECAP(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ ๒.๑(๑-
๖)จัดระเบียบข้อมูล
ทุนทำงสังคม ใช้
แนวทำงนี้ในข้อ  

๑๙.๑-๑๙.๒ 

- - - - - 



 

๔๔ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
แวดล้อม 
F= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดับเครือข่ำยที่มี
ศักยภำพจัดกำรด้ำนสภำวะแวดล้อม 



 

๔๕ 
 

ส่วนที่ ๒.๔ สถานะสขุภาวะของชุมชนต าบล(Healthy Community Profile) ด้านสุขภาพ 

องค์ประกอบข้อมูลด้านสุขภาพ ประโยชน ์และการน าใช้ 
๑. จ ำนวนและร้อยละของประชำกรที่มีพฤติกรรม

เสี่ยง จ ำแนกตำมลักษณะพฤติกรรม(เชน่ ดื่มสุรำ
ประจ ำ ดื่มสรุำแล้วขบัขี่ยำนพำหนะ ขับรถเรว็ ขับ
รถยนต์ไม่คำดเข็มขัด สูบบุหรีป่ระจ ำ เป็นตน้) 

๒. จ ำนวนและร้อยละประชำกรแยกตำมระดับของ
ดัชนีมวลกำย 

๓. จ ำนวนและร้อยละของสมำชิกครัวเรือนที่มีควำม
เสี่ยงจำกกำรประกอบอำชีพ จ ำแนกตำมลักษณะ
ควำมเสี่ยง(เช่น ใช้สำรเคมีในกำรเกษตรโดย
ป้องกันตนเองไม่เหมำะสม ท ำงำนในบริเวณที่มี
กำรสูดดมสำรเคมี สำรระเหยที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ ท ำงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นละออง 
เป็นต้น 

๔. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่ประสบภำวะฉุกเฉิน
ที่ต้องได้รับกำรรักษำ 

๕. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่มีกำรเจ็บป่วย
เรื้อรัง 

๖. จ ำนวนและร้อยละของประชำกรที่ต้องกำรกำร
ดูแล ได้แก่ เด็ก ๐-๒ ปี เด็ก ๓-๕ ปี เด็ก ๖-๑๒ ปี 
เด็กและเยำวชน ๑๓-๒๔ ปี  หญิงต้ังครรภ์ กลุ่ม
วัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) ผู้สูงอำยุ(๖๐ปีขึ้นไป) 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คน
พิกำร ผู้ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ผู้ป่วยระยะท้ำย 

๗. ร้อยละประชำกรทีม่ีสิทธิและสวสัดิกำรในกำร
รักษำพยำบำล 

๘. อัตรำส่วนบุคลำกรวชิำชีพท่ีปฏิบัติงำนประจ ำใน
พื้นท่ีต่อประชำกรเป้ำหมำย 

๙. อัตรำส่วนอำสำสมัครแต่ละประเภทต่อประชำกร
เป้ำหมำย 

๑๐. จ ำนวนสถำนบริกำรสขุภำพในพื้นท่ี(คลินิก
เอกชน ร้ำนขำยยำ ร้ำนนวดแผนไทย 

๑๑. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำร
จัดกำรสุขภำพ(ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม/
องค์กรชมุชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำน 
เครือข่ำย 

ข้อ ๑-๖ อธิบำยภำพรวมสถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำ
และควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของประชำกร เช่น 
พฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงในกำรประกอบอำชีพ 
ดัชนีมวลกำยท่ีแสดงถึงควำมเสี่ยงกำรเจบ็ปว่ยเรื้อรงั 
สะท้อนวิถีกำรกิน กำรออกก ำลังกำยของประชำกรได้  
สถำนกำรณ์กำรเจ็บป่วย ทั้งภำวะฉุกเฉิน ป่วยเรื้อรัง 
ปัญหำกำรดูแลสุขภำพ ประชำกรที่ต้องกำรกำรดูแล 
ช่วยเหลือ อย่ำงน้อย ๑๓ กลุ่ม น ำใช้เพื่อสรุปสถำนะ
ด้ำนสุขภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรกำรดูแล 
บริกำร ข้อมูลสนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร
ของกองทุนสุขภำพ ออกแบบบริกำรทั้งในส่วนบรกิำร
สำธำรณะโดยอปท. บริกำรสำธำรณสุขโดยรพ.สต. 
และงำนบริกำรที่ เกี่ยวข้องกับสุขภำพ โดยกลุ่ม
อำสำสมัคร กลุ่ม องค์กรในชุมชน 

ข้อ ๗-๑๐ อธิบำยกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำกรใน
พื้นท่ีด้วยสิทธิและสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล น ำใช้
เพื่อประเมินสัดส่วนกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพของ
ประชำกรควำมเพียงพอของบุคคลำกร อำสำสมัครที่
ให้บริกำรสุขภำพ  และทุนทำงสังคม และศักยภำพที่
จัดกำรปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ กำรน ำ
ใช้ เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำน ออกแบบบริกำร 
วำงแผนพัฒนำศักยภำพของบุคคล กลุ่ม องค์กรทำง
สังคม หน่วยงำน เพื่อจัดบริกำรสุขภำพที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ 
 

ตารางที่ ๒.๔(๑) ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วธิีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ด้านสุขภาพ 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
พฤติกรร
มเสี่ยง 

๑. จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมเสีย่ง จ าแนกตาม
ลักษณะพฤติกรรม 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนสถำนะกลุ่ม
ประชำกรเป้ำหมำย  
-รูปแบบรำยงำน 
เลือก จ ำนวน 
-รำยงำน เลือก 
พฤติกรรมเสี่ยง 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ข้อมูลส่วนนี ้

ข้อ((๑)-(๙)) 

- - - - 

ไม่มี ร้อยละของประชากรที่ไม่มีพฤตกิรรมเสี่ยง 
=A/C x๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
C=จ านวนประชากรที่มีอาย ุ๑๕ ปีขึ้นไป 

มี ร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมเสีย่ง 
=B/C x๑๐๐ 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีพฤติกรรมเสีย่ง 
C=จ านวนประชากรที่มีอาย ุ๑๕ ปีขึ้นไป 

(๑) ดื่มสรุำเป็น
ประจ ำ 

ร้อยละของผู้ที่ดื่มสรุาเปน็ประจ า=D/B x๑๐๐ 
D=จ ำนวนผู้ท่ีดืม่สุรำเป็นประจ ำ 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 

(๒) ดื่มสุรำแลว้ขับขี่
ยำนพำหนะ 

ร้อยละของผู้ที่ดื่มสรุาแลว้ขับขีย่านพาหนะ 
=E/B x๑๐๐ 
E=จ ำนวนผู้ท่ีดื่มสุรำแล้วขับขี่ยำนพำหนะ 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 

(๓) ขับรถเร็วเกิน
กว่ำท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 

F=จ ำนวนผู้ท่ีขับรถเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่ขับรถเร็วเกินกวา่ที่กฎหมาย
ก าหนด=F/B x๑๐๐ 



 

๔๗ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 (๔) ขับขีร่ถยนต์โดย

ไม่คำดเขม็ขัดนิรภัย 
G=จ ำนวนผู้ท่ีขับขีร่ถยนต์โดยไม่คำดเขม็ขัดนริภัย 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่ขับขี่รถยนตโ์ดยไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย=G/B x๑๐๐ 

(๕) ขับขี่
รถจักรยำนยนต์โดย
ไม่สวมหมวกนิรภัย 

H=จ ำนวนผู้ท่ีขับขีร่ถจักรยำนยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภยั 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัย=H/B x๑๐๐ 

(๖) สบูบหุรีเ่ป็น
ประจ ำ 

I=จ ำนวนผู้ท่ีสบูบหุรีเ่ป็นประจ ำ 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า=I/B x๑๐๐ 

(๗) อยูใ่นสถำนท่ีที่มี
ผู้สูบบหุรี ่หรือมี
โอกำสได้รบัควนับหุรี่
เป็นประจ ำในทุกวัน 

J=จ ำนวนผู้ท่ีอยู่ในสถำนท่ีที่มีผู้สูบบหุรี่ หรือมี
โอกำสได้รบัควนับหุรีเ่ปน็ประจ ำในทุกวัน 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่อยู่ในสถานที่ท่ีมีผู้สูบบุหรี ่หรือมี
โอกาสได้รับควนับุหรี่เปน็ประจ าในทุกวัน=J/B x
๑๐๐ 

 (๘) ไม่ไดอ้อกก ำลัง
กำย 

K=จ ำนวนผู้ท่ีไมไ่ด้ออกก ำลังกำย 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่ไม่ได้ออกก าลังกาย=K/B x๑๐๐ 



 

๔๘ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๙) ไม่ได้ตรวจ
สุขภำพประจ ำป ี

L=จ ำนวนผู้ท่ีไม่ได้ตรวจสุขภำพประจ ำป ี
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าป ี
=L/B x๑๐๐ 

(๑๐) มีควำมเครยีด M=จ ำนวนผู้ท่ีมีควำมเครียด 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่มีความเครียด=M/B x๑๐๐ 

(๑๑) ท ำงำนหนัก 
พักผ่อนน้อย 

N=จ ำนวนผู้ท่ีท ำงำนหนัก พักผ่อนน้อย 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่ท างานหนัก พักผ่อนน้อย 
=N/B x๑๐๐ 

(๑๒) กินอำหำรรส
จัด 

O=จ ำนวนผู้ท่ีกินอำหำรรสจัด 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่กินอาหารรสจัด=O/B x๑๐๐ 

 (๑๓) กินอำหำรสุกๆ 
ดิบๆ 

P=จ ำนวนผู้ท่ีกินอำหำรสุกๆ ดบิๆ 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของของผู้ที่กินอาหารสกุๆ ดิบๆ 
=P/B x๑๐๐ 

(๑๔) กำรใช้ยำชุด ยำ
แก้ปวด ยำลูกกลอน 
เป็นประจ ำ 

Q=จ ำนวนผู้ท่ีใช้ยำชดุ ยำแก้ปวด ยำลูกกลอน เป็น
ประจ ำ 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี



 

๔๙ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ทีใ่ช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน 
เป็นประจ า=Q/B x๑๐๐ 

(๑๕) กำรใช้สำรเสพ
ติด 

R=จ ำนวนผู้ท่ีใช้สำรเสพติด 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ทีใ่ช้สารเสพติด=R/B x๑๐๐ 

(๑๖) มเีพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัย 

S=จ ำนวนผู้ท่ีมีเพศสัมพนัธ์ที่ไมป่ลอดภัย 
B=จ านวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 
ร้อยละของผู้ที่มีเพศสัมพนัธ์ที่ไม่ปลอดภัย=S/B x
๑๐๐ 

๓.จ านวนและร้อยละของสมาชิกครัวเรอืนที่มีความเสี่ยงจากการประกอบ
อาชีพ 

- www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนสถำนะกลุ่ม
ประชำกรเป้ำหมำย  
-รูปแบบรำยงำน 
เลือก จ ำนวน 
-รำยงำน เลือก ภำวะ
เสี่ยจำกกำรท ำงำน 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ข้อมูลส่วนนี ้
ข้อ ๑((๑)-(๑๖)) 

- - - - 

 ไม่มี ร้อยละของประชากรที่ไม่มีภาวะเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชพี=A/Cx๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ไมม่ีภำวะเสี่ยงจำกกำร
ประกอบอำชีพ 
C=จ านวนประชากรที่มีอาย ุ๑๕ ปีขึ้นไป 
 

มี ร้อยละของประชากรที่มีภาวะเสีย่งจากการ
ประกอบอาชพี=B/C x๑๐๐ 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีภำวะเสีย่งจำกกำร
ประกอบอำชีพ 
C=จ านวนประชากรที่มีอาย ุ๑๕ ปีขึ้นไป 
 



 

๕๐ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๑) ใช้สำรเคมีใน
กำรเกษตรโดย
ป้องกนัตนเองไม่
เหมำะสม 

ร้อยละของผู้ทีใ่ช้สารเคมีในการเกษตรโดยปอ้งกัน
ตนเองไม่เหมาะสม=D/B x๑๐๐D=จ ำนวนผู้ท่ีใช้
สำรเคมีในกำรเกษตรโดยป้องกนัตนเองไม่
เหมำะสม 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 
 

(๒) ท ำงำนใน
บริเวณท่ีมีสดู
ดมสำรเคมี สำร
ระเหยที่เป็น
อันตรำยต่อ
สุขภำพ 

ร้อยละของผู้ที่ท างานบรเิวณทีม่ีการสูดดม
สารเคมี สารระเหยที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ=E/B 
x๑๐๐ 
E=จ ำนวนผู้ท่ีท ำงำนบรเิวณทีม่กีำรสูดดมสำรเคมี 
สำรระเหยที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 

 (๓) ท ำงำนใน
บริเวณท่ีมเีสียง
ดัง 

ร้อยละของผู้ที่ท างานบรเิวณทีม่ีเสียงดังมาก=F/B 
x๑๐๐ 
 F=จ ำนวนผู้ท่ีท ำงำนบรเิวณทีม่ีเสียงดังมำก 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 
 

(๔) ท ำงำนใน
บริเวณท่ีมฝีุ่น
ละออง/ควนั 

ร้อยละของผู้ที่ท างานบรเิวณทีม่ีฝุ่นละอองจ านวน
มาก=G/B x๑๐๐  
G=จ ำนวนผู้ท่ีท ำงำนบริเวณที่มฝีุ่นละอองจ ำนวน
มำก 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 



 

๕๑ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 

(๕) ขำดควำมรู ้
หรือไม่ตระหนัก
ในเรือ่งควำม
ปลอดภัย 

ร้อยละของผู้ที่ขาดความรู้ หรอืไม่ตระหนักในเรือ่ง
ความปลอดภัย=H/B x๑๐๐  
H=จ ำนวนผู้ที่ขำดควำมรู้ หรือไม่ตระหนักในเรื่อง
ควำมปลอดภัย  
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 

(๖) กำรใช้
เครื่องมือ 
เครื่องจักรโดยไม่
มีอุปกรณ์
ป้องกนัอันตรำย 

ร้อยละของผู้ทีใ่ช้เครื่องมือ เครือ่งจักรโดยไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย=I/B x๑๐๐ I=จ ำนวนผู้
ที่ใช้เครื่องมือ เครือ่งจักรโดยไมม่ีอุปกรณป์้องกนั
อันตรำย 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 

 (๗) ท ำงำนใน
ลักษณะยนื หรอื
นั่งในท่ำเดมินำน 
ๆ หรอืในท่ำที่ไม่
เหมำะสม 

ร้อยละของผู้ที่ท างานในลักษณะยืน หรอืนั่งในท่า
เดิมนาน ๆ หรือในท่าท่ีไม่เหมาะสม =J/B x๑๐๐  
J=จ ำนวนผู้ท่ีท ำงำนในลักษณะยืน หรอืนั่งในท่ำ
เดิมนำน ๆ หรือในท่ำท่ีไม่เหมำะสม 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 

(๘) ท ำงำนใน
บริเวณท่ีมี
อำกำศร้อนอบ
อ้ำวหรอือำกำศ
เย็นมำกเกิน
ปกติ 

ร้อยละของผู้ที่ท างานในบริเวณที่มีอากาศร้อนอบ
อ้าวหรอือากาศเย็นมากเกินปกต ิ
=H/B x๑๐๐  
H=จ ำนวนผู้ท่ีท ำงำนในบรเิวณที่มีอำกำศร้อนอบ
อ้ำวหรอือำกำศเยน็มำกเกนิปกติ 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 



 

๕๒ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๙) ท ำงำนในที่สูง ร้อยละของผู้ที่ท างานในที่สูง=I/B x๑๐๐ I=

จ ำนวนผู้ท่ีท ำงำนในที่สูง 
B=จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 

๔.จ านวนและรอ้ยละประชากรที่ประสบภาวะฉุกเฉนิที่ต้องไดร้บัการรักษา - www.tcnap.org     
-เข้ำระบบ  รำยงำน  
- รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว) 
แบบก ำหนดเอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๕ 
-แสดงผล  
ใช้ข้อ ๓.๑ และข้อ ๑-๕ 

- - - - 
ไม่มี ร้อยละของผู้ที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษา(ใน

ระยะ ๖ เดอืนที่ผ่านมา)=A/C x ๑๐๐A=จ ำนวนผู้
ที่ไม่มีภำวะฉุกเฉินที่ต้องรักษำ(ในระยะ ๖ เดอืนที่
ผ่ำนมำ) 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
 

 มี ร้อยละของผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินทีต่้องรักษา(ในระยะ 
๖ เดอืนที่ผ่านมา)=B/C x ๑๐๐B=จ ำนวนผู้ท่ีมี
ภำวะฉุกเฉินที่ต้องรักษำ(ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
มำ) 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๑) ไข้สูงและมี
อำกำรชัก 

ร้อยละของเด็กแรกเกิดท่ีไข้สูงชกั 
=D/B x ๑๐๐ 
D=จ ำนวนผู้ท่ีมไีข้สูง ชัก 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

(๒) หอบเหนือ่ย ร้อยละของผู้ที่มีอาการหอบเหนื่อย=E/Bx๑๐๐ 
E=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำกำรหอบเหนือ่ย 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

(๓) เหนื่อย 
อ่อนเพลีย ไม่มแีรง 

ร้อยละของผู้ที่เหนื่อยอ่อนเพลยีไม่มีแรง 
=F/B x๑๐๐  
F=จ ำนวนผู้ท่ีเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรง 



 

๕๓ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

(๔) หมดสต ิ ร้อยละของผู้ที่มีภาวะหมดสต=ิG/B x ๑๐๐ G=
จ ำนวนผู้ท่ีมีภำวะหมดสติ 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

 (๕) บำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร 

ร้อยละของผู้ที่บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุจราจร  
= H/B x๑๐๐  
H=จ ำนวนผู้ท่ีบำดเจบ็จำกอุบัติเหตุจรำจร 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

(๖) บำดเจบ็จำก
กำรท ำงำน เช่น ตก
จำกที่สูง ของหล่น
ทับ เปน็ต้น 

ร้อยละของผู้ที่บาดเจ็บจากการท างาน เช่น ตก
จากท่ีสูง ของหล่นทับ=I/B x๑๐๐ I=จ ำนวนผู้ท่ี
บำดเจบ็จำกกำรท ำงำน เชน่ ตกจำกท่ีสูง ของหล่น
ทับ 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

(๗) บำดเจบ็จำก
กำรถูกสัตว์ท ำร้ำย 
เช่น สุนัขกัด งูกัด 
เป็นตน้ 

ร้อยละของผู้ที่บาดเจ็บจากการถูกสัตว์ท ารา้ย 
เช่น สุนัขกัด งูกัด=J/B x๑๐๐  
J=จ ำนวนผู้ท่ีบำดเจบ็จำกกำรถกูสัตว์ท ำร้ำย เช่น 
สุนัขกัด งูกัด 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

(๘) บำดเจ็บจำก
เหตุอืน่ๆ เชน่ หกล้ม 
ถูกของมีคมบำด ถูก
ท ำร้ำยร่ำงกำย เปน็
ต้น 

ร้อยละของผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุอื่น ๆ เช่น หกล้ม 
ถูกของมีคมบาด ถูกท าร้ายร่างกาย จมน้ า =K/B 
x๑๐๐ 
 K=จ ำนวนผู้ท่ีบำดเจ็บจำกเหตุอื่น ๆ เช่น หกล้ม 
ถูกของมีคมบำด ถูกท ำร้ำยร่ำงกำย จมน้ ำ 
B=จ านวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินที่ตอ้งได้รับรักษา 

๕.จ านวนและรอ้ยละประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง - www.tcnap.org     
-เข้ำระบบ  รำยงำน  

- - - - 
 ไม่มี ร้อยละของผู้ที่ไมมี่การเจ็บปว่ยเรื้อรัง(ในระยะ ๑ 



 

๕๔ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ปีท่ีผ่านมา)=A/C x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผูท้ี่ไม่มีกำรเจบ็ปว่ยเรื้อรัง (ในระยะ ๑ ปี
ที่ผ่ำนมำ) 
C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
 

- รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว) 
แบบก ำหนดเอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๖ 
-แสดงผล  

 
มี ร้อยละของผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรือ้รัง (ในระยะ ๑ ปี

ที่ผ่านมา)=B/C x๑๐๐ 
B=จ ำนวนผูท้ี่มีกำรเจบ็ปว่ยเรื้อรัง (ในระยะ ๑ ปีที่
ผ่ำนมำ) 

C=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
(๒) หอบหดื ร้อยละของผู้ที่เปน็หอบหืด=D/B x ๑๐๐ 

D=จ ำนวนผูท้ีเ่ปน็หอบหืด 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๓) ทำงเดิน
หำยใจอดุกั้นเรื้อรัง 

ร้อยละของผู้ทีม่ีภาวะทางเดนิหายใจอดุก้ัน
เรื้อรัง=E/B x ๑๐๐  
E=จ ำนวนผูท้ีม่ีภำวะทำงเดินหำยใจอุดตันเรื้อรัง 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๔) ถุงลมโป่งพอง ร้อยละของผู้ที่เปน็ถุงลมโป่งพอง=F/B x ๑๐๐  
F=จ ำนวนผูท้ีเ่ป็นถุงลมโป่งพอง 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง(ในระยะ ๑ ปีท่ี
ผ่านมา) 

 (๕) พิษสุรำเรื้อรัง ร้อยละของผู้ที่เปน็พษิสุราเรือ้รงั=G/B x ๑๐๐ G=
จ ำนวนผูท้ีเ่ป็นพิษสุรำเรื้อรงั  
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 



 

๕๕ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๖) โรคติดเชือ้ 
(วัณโรค) 

ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคติดเชื้อ(วณัโรค) 
=H/B x๑๐๐  
H=จ ำนวนผูท้ีเ่ป็นโรคติดเชือ้(วัณโรค)  
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๗) กลุ่มโรค
เกี่ยวกับเนือ้งอก
มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ที่เปน็กลุ่มโรคเก่ียวกับเนื้องอก
มะเร็ง=I/B x๑๐๐  
I=จ ำนวนผูท้ี่เป็นกลุ่มโรคเกีย่วกับเนือ้งอกมะเร็ง  
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๘) กลุ่มโรคหวัใจ ร้อยละของผู้ที่เปน็กลุ่มโรคหัวใจ=J/B x๑๐๐  
J=จ ำนวนผูท้ี่เป็นกลุม่โรคหัวใจ 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๙) กลุ่มโรคควำม
ดันโลหิต 

ร้อยละของผู้ที่เปน็กลุ่มโรคความดันโลหติ 
=K/B x๑๐๐  
K= จ ำนวนผูท้ี่เป็นกลุม่โรคควำมดันโลหิต  B=
จ านวนผูท้ี่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

 (๑๐) กลุ่มโรค
หลอดเหลือสมอง 

ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคหลอดเหลือสมอง  
=L/B x๑๐๐  
L=จ ำนวนผูท้ี่เป็นกลุ่มโรคหลอดเหลอืสมอง 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๑) กลุ่มโรค ร้อยละของผู้ที่เป็นกลุ่มโรคโลหิต=M/B x๑๐๐ M=



 

๕๖ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
โลหิต จ ำนวนผูท้ี่เป็นกลุม่โรคโลหิต  

B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๒) กลุ่มโรคตบั ร้อยละของผู้ที่เปน็กลุ่มโรคตับ=N/B x๑๐๐  
N=จ ำนวนผูท้ีเ่ป็นกลุ่มโรคตับ 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๓) กลุ่มโรคไต ร้อยละของผู้ที่เปน็กลุ่มโรคไต=O/B x๑๐๐  
O=จ ำนวนผูท้ี่เป็นกลุ่มโรคไต  
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๔) กลุ่มโรค
ทำงเดินปัสสำวะ 

ร้อยละของผู้ทีเ่ปน็กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ=P/B 
x๑๐๐ 

P=จ ำนวนผูท้ีเ่ปน็กลุ่มโรคทำงเดินปัสสำวะ 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๕) กลุ่มโรค
กระดูก กล้ำมเนื้อ
และข้อ 

ร้อยละของผู้ที่กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและ
ข้อ=Q/B x๑๐๐  
Q=จ ำนวนผูท้ี่เป็นกลุ่มโรคกระดกู กล้ำมเนื้อและ
ข้อ 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๖) กลุ่ม
โรคเบำหวำน 

ร้อยละของประชากรที่เป็นกลุ่มโรคเบาหวาน 
=R/B x๑๐๐  
R=จ ำนวนผูท้ี่เปน็กลุ่มโรคเบำหวำน 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 



 

๕๗ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๗) โรคไขมันใน
เลือด 

ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคไขมันในเลือด 
=S/B x๑๐๐  
S=จ ำนวนผูท้ี่เปน็โรคไขมนัในเลอืด 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๘) โรคอว้น ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคอ้วน=T/B x๑๐๐ 
T=จ ำนวนผู้ท่ีเปน็โรคอ้วน 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๑๙) โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์) 

ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคระบบตอ่มไร้ท่อ 
(ไทรอยด)์=U/B x๑๐๐ 
U=จ ำนวนผูท้ี่เป็นโรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด)์  
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

 (๒๐) โรคทำงจิต
เวช / ซึมเศร้ำ 

ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า 
=V/B x๑๐๐  
V= จ ำนวนผูท้ี่เป็นโรคทำงจิตเวช / ซึมเศร้ำ   
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๒๑) โรคเกี่ยวกับ
ระบบทำงเดนิอำหำร 

ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคเก่ียวกับระบบทางเดนิ
อาหาร=V/B x๑๐๐  
W=จ ำนวนผูท้ี่เปน็โรคเกี่ยวกบัระบบทำงเดิน
อำหำร  
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 



 

๕๘ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๒๒) โรค

ภูมิคุ้มกนับกพร่อง 
(HIVs) 

ร้อยละของผู้ที่เปน็โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(HIVs)=X/B x๑๐๐  
X=จ ำนวนผูท้ี่เปน็โรคภูมคิุ้มกันบกพร่อง (HIVs) 
 B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรือ้รัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

(๒๓) โรคภมูิแพ้ ร้อยละของผู้ที่เปน็เป็นโรคภูมิแพ=้Y/B x๑๐๐  
Y=จ ำนวนผูท้ี่เป็นโรคภมูิแพ้  
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

 (๒๔) อื่น ๆ (ระบ)ุ ร้อยละของผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรือ้รังอืน่ๆ 
(ระบ)ุ=Z/B x๑๐๐  
Z=จ ำนวนผูท้ีม่ีกำรเจบ็ป่วยเรื้อรังอื่นๆ (ระบุ)..... 
B=จ านวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
(ในระยะ ๑ ปีท่ีผา่นมา) 

 ๘. อัตราส่วนบุคลากรวิชาชพีที่ปฏิบัติงานประจ าในพื้นทีต่่อประชากร
เป้าหมาย 
๘.๑ อัตรำส่วน
บุคลำกรสำธำรณสุข
ต่อประชำกร (๑ : 
๑,๒๕๐)**หน่วย
บริกำรปฐมภูม ิ

อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข ๑ คน ตอ่ประชากร 
...=A/B….คน 
A=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
B=จ ำนวนบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนประจ ำ
ในพื้นที ่(พยำบำล เภสัช นักกำยภำพบ ำบดั ผู้
ประกอบวิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชน ทันตำภิบำล
เป็นตน้)  

๘.๒ อัตรำส่วน
พยำบำลวิชำชีพ/
พยำบำลเวชปฏิบัติ  

อัตราส่วนพยาบาลวิชาชพี/พยาบาลเวชปฏิบัต ิ ๑ 
คนต่อประชากร...=A/B คน 
A=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 



 

๕๙ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
(๑ : ๒,๕๐๐) B=จ ำนวนพยำบำลวิชำชีพ/พยำบำลเวชปฏิบัติที่

ปฏิบัติงำนประจ ำในพื้นที ่
๙. สถานบริการ
สุขภาพ 

 

๙.๑ จ ำนวนสถำน
บริกำรสุขภำพใน
ชุมชนที่มมีำตรฐำน 
๙.๒ จ ำนวนคลินิก
เอกชน(แพทย์ 
พยำบำล)ที่เปิด
ด ำเนินกำร 
๙.๓ จ ำนวนร้ำนขำย
ยำท่ีด ำเนินกำรโดย
เภสัชกรทีม่ี
ใบอนุญำต 

นับจ านวนขอ้มูล 
A=จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพที่ผ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำน(รพ.สต. โรงพยำบำล เป็นต้น) 
B=จ ำนวนคลินิกเอกชน(แพทย ์พยำบำล)ที่เปิด
ด ำเนินกำร 
C=จ ำนวนร้ำนขำยยำท่ีด ำเนินกำรโดยเภสัชกรที่มี
ใบอนุญำต 

๑๐.อัตราสว่นอาสาสมัครแต่ละประเภทตอ่ประชากรเป้าหมาย RECAP(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบข้อมูล
ทุนทำงสังคม  

- น าข้อมูลทุนทาง
สังคมที่ไดม้า
วิเคราะห์ในสูตร
ค านวณอัตราสว่นที่
ก าหนดให้ ใน 
ข้อ ๑๐.๑-๑๐.๗ 

- - - - - 
๑๐.๑ ร้อยละของ
ครอบครัวทีม่ีสมำชิก
ในครอบครัวไดร้ับ
กำรพัฒนำทักษะ
และแต่งตั้งเปน็
อำสำสมัครประจ ำ
ครอบครัว (อสค.)
ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ร้อยละของครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครวัได้รับ
การพัฒนาทักษะและแต่งตั้งเปน็อาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว (อสค.)ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ได้รบักำรฝึกอบรมทักษะและแต่งตั้ง
เป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครวั(อสค.) 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

 ๑๐.๒ อัตรำส่วน
อำสำสมัครดูแล

อัตราส่วนอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุที่บ้าน(อผส.) ๑ 
คน ต่อจ านวนผูสู้งอายุในพื้นที.่. = A /B คน 



 

๖๐ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ผู้สูงอำยุท่ีบ้ำน
(อผส.)ต่อจ ำนวน
ผู้สูงอำยุในพื้นท่ี  

A=จ ำนวนอำสำสมคัรดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน (อผส.) 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุทั้งหมด 

 ๑๐.๓ อัตรำส่วน
อำสำสมัครพฒันำ
สังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย(์อพ
ม.)ต่อจ ำนวน
หมูบ่้ำน 

อัตราส่วนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย(์อพม.) ๑ คน ต่อ ... 
= A/B..หมูบ่้ำน 
A=จ ำนวนหมู่บ้ำน 
B=จ ำนวนอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนษุย์ (อพม.) 

 ๑๐.๔ อัตรำส่วน
อำสำสมัคร
สำธำรณสุข(อสม.)
ต่อจ ำนวนครัวเรือน
(อสม. ๑ : ๑๐-๑๕ 
ครัวเรือน) 

อัตราส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  ๑ คน
ต่อ = A/B ครัวเรอืน 
A=จ ำนวนครัวเรอืนทั้งหมด 
B=จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)ทั้งหมด 

 ๑๐.๕ อัตรำส่วน
ผู้ดูแลสูงอำย(ุCare 
giver ) 
(ผ่านการอบรม
หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง 
และ ๔๒๐ ชั่วโมง 
ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพงิ หรือADL อยู่
ที่ ๐-๑๑ คะแนน
หรือกลุ่มติดบา้น 
ติดเตียง)(ผูดู้แล

อัตราส่วนผูดู้แลสูงอาย(ุCare giver) ๑ คน ตอ่ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง=A/B คน 
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มภีำวะพ่ึงพิงท้ังหมด 
B=จ ำนวนผู้ดแูลสูงอำย(ุCare givers ) 
 



 

๖๑ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
สูงอายุ ๑ คน: 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพงิ ๑๕ คน) 

 ๑๐.๖ อัตรำส่วนหมอ
พื้นบ้ำน(หมอเป่ำ 
หมอน้ ำมัน ร่ำงทรง
รักษำ เป็นต้น) ที่ให้
ดูแลรักษำด้ำน
สุขภำพในพื้นที ่

อัตราส่วนหมอพื้นบา้น(หมอเปา่ หมอน้ ามัน ร่าง
ทรงรักษา เป็นต้น) ที่ให้ดูแลรกัษาด้านสุขภาพใน
พื้นที ่๑ คนต่อประชากร= A/B คน 
A=ประชำกรทั้งหมด 
B=หมอพื้นบ้ำน(หมอเป่ำ หมอน้ ำมัน ร่ำงทรงรักษำ 
เป็นตน้) 
 

 ๑๐.๗ อัตรำส่วน
หมอนวดแผนไทยที่
ให้บริกำรในพื้นที ่

อัตราส่วนหมอนวดแผนไทยท่ีให้บริการในพืน้ที่= 
A/B 
A=ประชำกรทั้งหมด 
B=จ ำนวนผู้ใหบ้ริกำรนวดแผนไทยท้ังในคลินิก
เอกชน หน่วยบริกำรสุขภำพ ในชุมชน 

 ๘. สถานบริการสุขภาพ - www.tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(กลุ่ม และชุมชน)  
-เลือกส่วนที่ ๓ 
-เงื่อนไขรำยงำน 
เลือก ข้อ ๓.๕ 
สถำนท่ี/แหล่งบริกำร
ในพื้นท่ี 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ข้อมูลส่วนนี ้

- - - - 
 ๘.๑ จ ำนวนสถำน

บริกำรสุขภำพใน
ชุมชนที่มมีำตรฐำน 
 

นับจ านวนขอ้มูล 
A=จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพที่ผ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำน(รพ.สต. โรงพยำบำล เป็นต้น) 

 ๘.๒ จ ำนวนคลนิิก
เอกชน(แพทย์ 
พยำบำล)ที่เปิด
ด ำเนินกำร 

 

นับจ านวนขอ้มูล 
B=จ ำนวนคลินิกเอกชน(แพทย ์พยำบำล)ที่เปิด
ด ำเนินกำร 
 

 ๘.๓ จ ำนวนร้ำนขำย นับจ านวนขอ้มูล 



 

๖๒ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน รอ้ยละ 
อัตรา อตัราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ยำท่ีด ำเนินกำรโดย
เภสัชกรทีม่ี
ใบอนุญำต 

C=จ ำนวนร้ำนขำยยำท่ีด ำเนินกำรโดยเภสัชกรที่มี
ใบอนุญำต 

ข้อ ๘.๑-๘.๓ 
 

 ๑) จ ำนวนทุนทำง
สังคมและ
ศักยภำพในกำร
จัดกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับสุขภำพสุขภำพ
(ระดบับคุคล 
ครอบครัว กลุม่/
องค์กรชมุชน 
แหล่งประโยชน์ 
หน่วยงำน 
เครือข่ำย 

นับจ านวนขอ้มูลและระบุช่ือทุนทางสังคม 
A= จ ำนวนทนุทำงสังคมระดบับุคคลที่มีศักยภำพ
กำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกบัสุขภำพสุขภำพ 
B= จ ำนวนทุนทำงสังคมระดับกลุ่มทำงสังคมทีม่ี
ศักยภำพกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพสุขภำพ 
C= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดบัองค์กรชมุชนที่มี
ศักยภำพกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพสุขภำพ 
D= จ ำนวนทุนทำงสงัคม ระดับหน่วยงำนที่มี
ศักยภำพจัดกำรกำรจัดกำรทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภำพ
สุขภำพ 
E= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับแหล่งประโยชน์ที่มี
ศักยภำพกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพสุขภำพ 

F= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับเครือข่ำยที่มี
ศักยภำพกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพสุขภำพ 

RECAP(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบข้อมูล
ทุนทำงสังคม 

 

- - - - - 



 

๖๓ 
 

ส่วนที่ ๒.๕ สถานะสขุภาวะของชุมชนต าบล(Healthy Community Profile) ด้านการเมืองการ
ปกครอง 

องค์ประกอบขอ้มูลด้านการเมอืงการปกครอง ประโยชน์ และการน าใช ้
๑. จ ำนวนและร้อยละของสมำชิกในครัวเรือนที่มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน 
๒. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มกีรณีพิพำท 
๓. ทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรดูแลช่วยเหลอื

เมื่อถูกกระท ำ ข้อขัดแย้ง ต้องมกีำรไกล่เกลี่ย 
เป็นตน้(ศูนย์ด ำรงธรรม ศูนย์ยติุธรรมชุมชนศูนย์
เฝ้ำระวังกำรค้ำมนุษย์ ศูนย์ช่วยเหลอืสังคม เปน็
ต้น 

ข้อ๑-๔ อธิบำยภำพรวมกำรมสีว่นร่วมของประชำชน
ในกิจกรรมต่ำงๆในชุมชน ช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีพิพำทที่ต้องไกลเ่กลีย ทุนทำงสังคม
และศักยภำพที่จัดกำรปญัหำ หรือสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้อง น ำใช้เพื่อสรุปภำพรวมด้ำนกำรเมืองกำร
ปกครอง กำรมีส่วนร่วม และกำรแก้ปัญหำในพืน้ที่ 

 



 

๖๔ 
 

ตารางที่ ๒.๕ ทบทวนข้อมูลที่ต้องกำร กำรวิเครำะห์ วิธีค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ด้านการเมืองการปกครอง 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
การมี
ส่วนร่วม 

๑. จ านวนและร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน 

- www.tcnap.org     
-เข้ำระบบ  รำยงำน  
- รำยงำนผลกำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ ดำ้น
(บุคคล ครอบครัว) 
แบบก ำหนดเอง  
-ส่วนที่ ๕ 
-เลือกข้อ ๕.๑-๕.๒ 
-แสดงผล  
ใช้แนวทำงนี้ในข้อ 
((๑)-(๑๑)) 

- - - - 

ไม่มี ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน=A/Cx๑๐๐ 
A=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรอืนทีไ่ม่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชมุชน 
C=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ ๑๘ 
ปีขึ้นไป 

มี ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน=B/Cx๑๐๐ 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 
C=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ ๑๘ 
ปีขึ้นไป 

 (๑) ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังได้ไปใช้
สิทธิเลือกต้ังในระดบั
ท้องถ่ินครั้งที่ผ่ำนมำ 
(ผู้ใหญบ่้ำน ผู้บริหำร
ท้องถ่ินสมำชิกสภำท้องถิ่น)  

ร้อยละของผู้มีสิทธิเ์ลือกตัง้ได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งทีผ่่านมา 
(ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารทอ้งถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น)=D/Bx๑๐๐ 
D=จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลอืกตั้งได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในระดบัท้องถ่ินครั้งที่ผำ่นมำ 
(ผูใ้หญบ่้ำน ผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน) 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 



 

๖๕ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 (๒)ผู้มีสิทธิ์เลอืกตั้งได้ไปใช้

สิทธิเลือกต้ังในระดบัชำติ
ครั้งที่ผ่ำนมำ (ส.ส. ส.ว.) 

ร้อยละของผู้มีสิทธิเ์ลือกตัง้ได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในระดับชาติครั้งที่ผ่านมา (ส.ส. 
ส.ว.)=E/Bx๑๐๐ 
E=จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลอืกตั้งได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในระดบัชำติครั้งที่ผ่ำนมำ (ส.ส. 
ส.ว.) 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

 (๓) ร่วมเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละของผูร้่วมเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น 
=F/Bx๑๐๐ 
F=จ ำนวนผู้ร่วมเสนอข้อบัญญติัท้องถ่ิน 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

   (๔) ร่วมเสนอกฎหมำย
ระดับชำติ (พรบ.) 

ร้อยละของผูร้่วมเสนอกฎหมายระดับชาติ 
(พรบ.)=G/Bx๑๐๐ 
G=จ ำนวนผู้ร่วมเสนอกฎหมำยระดับชำติ 
(พรบ.) 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

   (๕)ร่วมรณรงค์กำร
เลือกตั้ง 

ร้อยละของผูร้่วมรณรงค์การเลอืกตั้ง 
=H/Bx๑๐๐ 
H=จ ำนวนผู้ร่วมรณรงค์กำรเลอืกตั้ง 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 
 

   (๖)ร่วมเป็นกรรมกำรกำร ร้อยละของผูร้่วมเป็นกรรมการการ



 

๖๖ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
เลือกตั้ง เลือกตั้ง=I/Bx๑๐๐ 

I=จ ำนวนผูร้่วมเปน็กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

  (๗)ร่วมท ำประชำพิจำรณ์/
ร่วมประชำมต ิ

ร้อยละของผูร้่วมท าประชาพิจารณ/์ร่วม
ประชามติ=J/Bx๑๐๐ 
J=จ ำนวนผู้ร่วมท ำประชำพิจำรณ์/ร่วม
ประชำมต ิ
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

  (๘)ร่วมเวทปีระชำคม/ร่วม
ประชมุหมู่บ้ำน 

ร้อยละของผูร้่วมเวทีประชาคม/ร่วม
ประชุมหมู่บ้าน=K/Bx๑๐๐ 
K=จ ำนวนผู้รว่มเวทีประชำคม/ร่วมประชมุ
หมูบ่้ำน 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

  (๙)ร่วมท ำแผนชมุชน/
ต ำบล 

ร้อยละของผูร้่วมท าแผนชุมชน/ต าบล 
=L/Bx๑๐๐ 
L=จ ำนวนผูร้่วมท ำแผนชมุชน/ต ำบล 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

   (๑๐)ร่วมพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะ 

ร้อยละของผูร้่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ 
=M/Bx๑๐๐ 
M=จ ำนวนผู้รว่มพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 



 

๖๗ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
   (๑๑)ร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญ

สำธำรณะประโยชนข์อง
ชุมชน 

ร้อยละของผูร้่วมกิจกรรมบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน=N/Bx๑๐๐
N=จ ำนวนผูร้่วมกิจกรรมบ ำเพญ็สำธำรณะ
ประโยชน์ของชมุชน 
B=จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน 

ข้อพพิาท ๒.จ านวนและรอ้ยละครวัเรอืนที่มีกรณีพพิาท 
 ไม่มี A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ไมเ่กิดกรณีพิพำท 

C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
ร้อยละครัวเรือนที่ไม่เกิดกรณีพพิาท 
=A/C x ๑๐๐ 

  มี B=จ ำนวนครัวเรือนที่เกิดกรณพีิพำท 
C=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
ร้อยละครัวเรือนที่ไม่เกิดกรณีพพิาท 
=B/C x ๑๐๐ 

ครัวเรือนทีม่ีควำมขดัแย้งใน
ครัวเรือน 

D=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีควำมขดัแย้งใน
ครัวเรือน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่เกิดกรณพีิพำท
ทั้งหมด 
ร้อยละของครวัเรือนที่มีความขดัแย้งใน
ครัวเรอืน=D/B x ๑๐๐ 

ครัวเรือนทีม่ีควำมขดัแย้ง
กับบคุลอื่น 

E=จ ำนวนครัวเรอืนที่มคีวำมขัดแย้งกับบุ
คลอื่น 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่เกิดกรณพีิพำท
ทั้งหมด 
ร้อยละของครวัเรือนที่มีความขดัแย้งกับบุ



 

๖๘ 
 

ข้อมูล 
ข้อมูลวิเคราะห ์

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
คลอื่น=E/B x ๑๐๐ 

ทุนทาง
สังคม 

ทุนทำงสังคมและศักยภำพ
ในกำรดูแลชว่ยเหลือเมือ่ถูก
กระท ำ ข้อขัดแย้ง ต้องมีกำร
ไกล่เกลี่ย เป็นต้น(ศูนยด์ ำรง
ธรรม ศูนยย์ุติธรรมชุมชน
ศูนย์เฝ้ำระวังกำรค้ำมนษุย์ 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปน็
ต้น 

นับจ านวนขอ้มูลและระบุช่ือทุนทางสังคม 
A= จ ำนวนทนุทำงสังคมระดบับุคคลที่มี
ศักยภำพกำรในกำรดูแลช่วยเหลือเมือ่ถูก
กระท ำ ข้อขัดแย้ง ต้องมีกำรไกล่เกลี่ย 
B= จ ำนวนทุนทำงสังคมระดับกลุ่มทำง
สังคมทีม่ีศักยภำพในกำรดูแลชว่ยเหลือ
เมื่อถูกกระท ำ ข้อขัดแย้ง ต้องมกีำรไกล่
เกลี่ย 
C= จ ำนวนทุนทำงสังคม ระดบัองค์กร
ชุมชนที่มีศักยภำพกำรในกำรดแูล
ช่วยเหลือเมื่อถูกกระท ำ ข้อขดัแย้ง ต้องมี
กำรไกล่เกลี่ย 
D= จ ำนวนทุนทำงสงัคม ระดับหน่วยงำน
ที่มศีักยภำพในกำรดูแลช่วยเหลือเมือ่ถกู
กระท ำ ข้อขัดแย้ง ต้องมีกำรไกล่เกลี่ย 
E= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับแหล่ง
ประโยชน์ที่มีศักยภำพในกำรดูแลช่วยเหลือ
เมื่อถูกกระท ำ ข้อขัดแย้ง ต้องมกีำรไกล่
เกลี่ย 
F= จ ำนวนทนุทำงสังคม ระดับเครือข่ำยที่
มีศักยภำพกำรในกำรดูแลช่วยเหลือเมื่อถูก
กระท ำ ข้อขัดแย้ง ต้องมีกำรไกล่เกลี่ย 

RECAP(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบข้อมูล
ทุนทำงสังคม 

 

- - - - - 

 



๖๙ 
 

ส่วนที่ ๒.๖ สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ เร่ือง 
๒.๖.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ

องค์ประกอบขอ้มูลการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอาย ุ ประโยชน์ และการน าใช ้
๑. จ ำนวนและร้อยละกลุ่มเตรียมสูงอำยุ (๕๐-๕๙ ปี) 
๒. จ ำนวนและร้อยละผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป แนกตำมก

ลุ่มอำยุ( ๖๐-๖๙ ป ี ๗๐-๗๙ ป ี ๘๐ ปีขึ้นไป) 
๓. จ ำนวนและร้อยละผู้สูงอำยุในแต่ละกลุ่มเฉพำะ 

ได้แก่  
     (๑)ผู้สูงอำยุรับเบี้ยยังชีพ  
     (๒)ผู้สูงอำยุไปมำได้  
     (๓)ผู้สูงอำยุติดบ้ำน  
     (๔)ผู้สูงอำยุติดเตียง  
     (๕)ผูสู้งอำยุเข้ำโรงเรียนผู้สูงอำยุ 

๔. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยุ จ ำแนก
ตำมสภำพกำรอยู่ อำศัย  ได้แก่  ครัว เรือนที่ มี
ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่เพียงคนเดียวล ำพัง ครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กับผู้สูงอำยุด้วยกัน ครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กับเด็ก ครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยุ
อำศัยอยู่กับสมำชิกที่เป็นลูก หลำน ญำติ พี่น้อง 

๕. จ ำนวนและร้อยละผู้สูงอำยุที่ เจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง จ ำแนกรำยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ควำมดันโลหิต
สูง เบำหวำน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวำย 

๖. จ ำนวนและร้อยละผู้สูงอำยุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
จ ำแนกตำมประเภทควำมเสี่ยง ได้แก่ ดื่มสุรำเป็น
ประจ ำ สูบบุหรี่เป็นประจ ำ ไม่ได้ออกก ำลังกำย 

๗. จ ำนวนและร้อยละผู้สูงอำยุที่มีควำมพิกำร  จ ำแนก
ตำมประเภทควำมพิกำร ได้แก่ ด้ำนกำรเคลื่อนไหว 
ด้ำนกำรสื่อสำร  ด้ำนกำรมองเห็น  ด้ำนจิตใจ/
อำรมณ์ ด้ำนสติปัญญำ/กำรเรียนรู้ 

๘. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพชุมชนในกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ จ ำแนกเป็นระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำนรัฐ/
เอกชน เครือข่ำย เช่น อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ 
( อ ผ ส . )  ผู้ ดู แ ล ผู้ สู ง อ ำ ยุ  ( Care giver) 
อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ผู้สูงอำยุที่เป็น
คนต้นแบบ  ชมรม/กลุ่ มผู้ สู งอำยุ  ศูนย์กำย
อุปกรณ์  โรงเรียนผู้สูงอำยุ ศูนย์ดูแลกลำงวัน
ส ำหรับผู้สูงอำยุ  กองทุนสนับสนุนกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ 

๙. กิจกรรมในกำรดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ เช่น 
(๑) กำรฝึกอบรมผู้สูงอำยุในกำรดูแลสุขภำพและ
ชะลอควำมเสื่อม 
(๒) กำรฝึกอบรมสมำชิกในครัวเรือนเพื่อกำร
ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ 
(๓) กำรฝึกอบรมอำสำสมัครเพื่ อกำรดูแล  
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ 

ข้อ ๑-๔ ใช้เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในพื้นที่ 
กลุ่มเตรียมผู้สูงอำยุท ำให้เห็นแนวโน้มของกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุในอนำคต น ำใช้เป็นเป้ำหมำยในกำร
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ วัยสู งอำยุ ในพื้ นที่  และ
ออกแบบโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ เพิ่มจ ำนวน
อำสำสมัคร  
สัดส่ วนประชำกรผู้ สู งอำยุ  แยกตำมอำยุ  ต ำม
ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน สภำพกำรอยู่
อำศัย ใช้เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในพื้นที่ ทั้ง
ด้ำนสุขภำพ สังคม น ำใช้เพื่อวำงแผนในกำรจัดบริกำร
ที่ครอบคลุมทุกมิ ติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สภำวะ
แวดล้อม และสุขภำพ สรุปรำยงำนประเด็นด้ำนกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ จัดท ำแผนงำน โครงกำร ทั้งในกองทุน
สุขภำพ กองทุนระยะยำว  แผนพัฒนำต ำบล และ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญัติ    
ข้อ ๕-๖ วิเครำะห์สภำพกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง ควำมชุก
ของกำรป่วยเรื้อรัง วิเครำะห์พฤติกรรมเสี่ยงของ
ประชำกร ซึ่งสำเหตุของกำรเกิดโรคเรื้อรัง และกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อน ที่สร้ำงผลกระทบต่อผู้รับบริกำร 
ครอบครัว ชุมชน และกำรก ำหนดนโยบำยระดับชำติ 
น ำใช้ข้อมูลเพื่ อออกแบบแผนงำนโครงกำร เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรออกแบบงำน กิจกรรม เพื่อกำร
ป้องกัน เฝ้ำระวัง เช่น กำรคัดกรอง กำรออกก ำลังกำย 
เป็นต้น และ กำรบริกำรสุขภำพ กำรบ ำบัดรักษำ 
กิจกรรมที่ชะลอกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน ที่ด ำเนินกำร
โดยอปท. รพ.สต.  
ข้อ ๗ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุที่มีควำมพิกำร 
และจ ำแนกปรเภทควำมพิกำร และควำมจ ำแนกระดับ
ควำมพิกำร น ำใช้เพื่อเป็นข้อมูลเป้ำหมำยในกำรจัดท ำ
แผน ท ำกิจกรรมของกอง งำนต่ำงๆ กำรสนับสนุนกำย
อุปกรณ์ที่จ ำเป็น 
ข้อ ๘-๙ ทุนและศักยภำพที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ และงำน กิจกรรมส ำหรับจัดกำรปัญหำ
และควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสุขภำพ น ำใช้เพื่อ
ออกแบบกำรแก้ปัญหำ ด้วยศักยภำพที่มีอยู่ของชุมชน 
หรือกำรต่อยอดพัฒนำงำน พัฒนำนวัตกรรม 
 



๗๐ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอาย ุ ประโยชน์ และการน าใช ้
(๔) กำรซ่อมแซมบ้ำนเรือนให้ปลอดภัยหรือ
สะดวกในกำรด ำรงชีวิต 
(๕) กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ 
(๖) กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุมีกำรออม 
(๗) กำรจัดกิจกรรมกำรออมส ำหรับผู้สูงอำยุ 
(๘) กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุ ได้กินอำหำรที่
ปลอดภัย 
(๙) กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยได้ท ำกิจกรรม
อำสำสมัคร 
(๑๐) กำรสนับสนุนให้มีกิจกรรมกำรดูแลสุข
ภำพต่อเนื่องที่บ้ำน 

 
  
 



๗๑ 
 

ตารางที่ ๒.๖ (๑) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สงูอายุ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. กลุ่มเตรียม
สูงอำยุ (๕๐-๕๙ ปี) 

๑.๑ จ ำนวนและกลุ่มเตรียม
สูงอำยุ (๕๐-๕๙ ปี) 

ร้อยละประชากรกลุ่มเตรียม (๕๐-๕๙ ปี)  
=(A/B) x ๑๐๐ ของประชากรทั้งหมด 
A=จ ำนวนประชำกรกลุ่มเตรียม (๕๐-๕๙ ปี) 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๑ 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑.๑-๒.๔ 
 

ทะเบียน
รำษฎร ์
ใช้ขั้นตอน
นี้ในข้อ 
๑.๑-๒.๔ 
 

ฐำน
JHCIS 
ส่วนข้อมูล
พื้นฐำน 
export 
รำยงำน 
เลือก
ข้อมูล 
ประชำกร 
ใช้ขั้นตอน
นี้ในข้อ 
๑.๑-๒.๔ 
 

- - 

๒.จ ำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
แนกตำมกลุ่มอำย ุ
  (๑)อำยุ๖๐-๖๙ ป ี     
  (๒)อำยุ ๗๐-๗๙ ป ี     
  (๓)อำยุ๘๐ ปีขึ้นไป 
 

๒.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปข 

ร้อยละประชำกรกลุ่มอำยุ ๖๐ ปขีึ้นไป  
=(A/B) x ๑๐๐ ของประชำกรทัง้หมด 
A=จ ำนวนประชำกรกลุม่อำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

๒.๒ จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรอำยุ ๖๐-๖๙ ป ี

ร้อยละของประชำกรอำยุ ๖๐-๖๙ ป ี
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐-๖๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

๒.๓ จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรอำยุ ๗๐-๗๙ ป ี

ร้อยละของประชำกรอำยุ ๗๐-๗๙ ป ี
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๗๐-๗๙ ป ี
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

๒.๔ จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรอำยุ ๘๐ ปีขึ้นไป 

ร้อยละของประชำกรอำยุ ๘๐ ปขีึ้นไป 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๘๐ ปีขึน้ไป 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

๓. ผู้สูงอำยุในแต่ละ
กลุ่มเฉพำะ 

๓.๑ จ ำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอำยุรบัเบี้ยยังชีพ 

ร้อยละผู้สูงอำยุรบัเบี้ยยังชีพ=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยรุับเบีย้ยังชพี 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปทั้งหมด 

- - กอง
สวัสดิกำร
อปท./
พัฒนำ
ชุมชน 

- - - 

๓.๒ จ ำนวนและร้อยละ ร้อยละผู้สูงอำยุไปมำได=้(A/B) x ๑๐๐  - - กองทุน กองทุน - - 



๗๒ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ผู้สูงอำยุไปมำได ้ A=จ ำนวนผู้สูงอำยุไปมำได ้

B=จ ำนวนผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปทั้งหมด 
ระยะยำว ระยะยำว 

๓.๓ จ ำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอำยุติดบ้ำน 

ร้อยละผู้สูงอำยุติดบ้ำน=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุติดบ้ำน 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปทั้งหมด 

- - กองทุน
ระยะยำว 

กองทุน
ระยะยำว 

- - 

๓.๔ จ ำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอำยุติดเตียง 

ร้อยละผู้สูงอำยุติดเตียง=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุติดเตียง 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปทั้งหมด 

- - กองทุน
ระยะยำว 

กองทุน
ระยะยำว 

- - 

๓.๕ จ ำนวนและร้อยละ 
ผู้สูงอำยุเข้ำโรงเรยีนผู้สูงอำย ุ

ร้อยละผู้สูงอำยุเข้ำโรงเรียนผู้สงูอำย ุ
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยเุข้ำโรงเรียนผู้สูงอำย ุ
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

- - โรงเรียน
ผู้สูงอำย ุ

- - - 

๔. ครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอำย ุ

๔.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอำย ุ

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้สูงอำยุ 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สูงอำยุ 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง
บุคคล ๖๐ ปีขึ้น
ไป 
-ตัวกรอง
บ้ำนเลขที ่
แจงนับ
ผู้สูงอำยุตำม
กำรอยู่อำศัย 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน

- - - - 

๔.๒ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอำยอุำศัยอยู่
เพียงคนเดียวล ำพัง 

ร้อยละของครวัเรอืนทีม่ีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่
เพียงคนเดียวล ำพัง=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่
เพียงคนเดียวล ำพัง 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยทุั้งหมด 

๔.๓ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอำยอุำศัยอยู่
กับผู้สูงอำยุดว้ยกัน 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กบั
ผู้สูงอำยุด้วยกนั=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กบั
ผู้สูงอำยุด้วยกนั 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยทุั้งหมด 

๔.๔ จ ำนวนและร้อยละของ ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กบั



๗๓ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอำยอุำศัยอยู่
กับเด็ก 

เด็ก=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กบั
เด็ก 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยทุั้งหมด 

ข้อ ๔.๑-๔.๕ 

๔.๕ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอำยอุำศัยอยู่
กับสมำชิกท่ีเป็นลูก หลำน 
ญำติ พี่น้อง 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กบั
สมำชิกท่ีเปน็ลูก หลำน ญำติ พี่น้อง 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กบั
สมำชิกท่ีเปน็ลูก หลำน ญำติ พี่น้อง 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยทุั้งหมด 

๕. ผู้สูงอำยุท่ี
เจ็บป่วยดว้ยโรค
เรื้อรัง 

๕.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง 

ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคเรื้อรัง 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วยเรือ้รัง 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)  
-รำยชื่อสภำวะ
กำรเจ็บป่วยใน
ปัจจุบัน 
-เลือกทั้งหมด 
-แสดงผล แจง
นับเฉพาะผส. 

- ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย
บริกำรนั้น) 

- - 

 ๕.๒ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีเปน็ควำมดันโลหิต
สูง 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่เปน็ควำมดันโลหิตสูง 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นควำมดันโลหิตสูง 
B=ผู้สูงอำยุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
-รำยงำนผล

- ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร

- - 

 ๕.๓ จ ำนวนและร้อยละของ ร้อยละของผู้สูงอำยุที่เปน็เบำหวำน 



๗๔ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ผู้สูงอำยุท่ีเปน็เบำหวำน =(A/B) x ๑๐๐  

A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นเบำหวำน 
B=ผู้สูงอำยุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

กำรเก็บ 
-ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน (บคุคล 
ครอบครัว) 
-รำยชื่อสภำวะ
กำรเจ็บป่วยใน
ปัจจุบัน  
-ผู้ป่วยเรื้อรัง
แต่ละประเภท  
-เลือกประเภท
โรคเรื้อรัง 
-แสดงผล แจง
นับเฉพาะผส. 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๕.๒-๕.๙ 

สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย

บริกำรนั้น 

 ๕.๔ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีเปน็ข้อเสื่อม 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่เปน็ข้อเสือ่ม 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นข้อเสือ่ม 
B=ผู้สูงอำยุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

 ๕.๕ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีเปน็หวัใจ 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่เปน็หัวใจ 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นหัวใจ 
B=ผู้สูงอำยุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

 ๕.๖ จ ำนวนและรอ้ยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีเปน็มะเร็ง 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่เปน็มะเร็ง 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นมะเร็ง 
B=ผู้สูงอำยุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

 ๕.๗ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีเปน็ไตวำย 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่เปน็ไตวำย 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นไตวำย 
B=ผู้สูงอำยุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

๖. ผู้สูงอำยุท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 

๖.๑ จ ำนวนและรอ้ยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีพฤติกรรมเสีย่ง 
=(A/B) x๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   
-รำยชื่อ 

- ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่

- - 



๗๕ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
-พฤติกรรม
เสี่ยง 
-เลือกทั้งหมด 
-แสดงผล แจง
นับเฉพาะผส. 

หน่วย
บริกำรนั้น 

 ๖.๒ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีดื่มสรุำเปน็ประจ ำ 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่ดืม่สุรำเปน็ประจ ำ 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ดืม่สุรำเปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   
-รำยชื่อ 
-พฤติกรรม
เสี่ยง 
-เลือกประเภท
พฤติกรรมเสี่ยง 
-แสดงผล แจง
นับเฉพาะผส.
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๖.๒-๖.๔ 

- ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย

บริกำรนั้น 

- - 

 ๖.๓ จ ำนวนและรอ้ยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ ำ 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่สบูบหุรีเ่ปน็ประจ ำ 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ดืม่สุรำเปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทั้งหมด 

 ๖.๔ จ ำนวนและรอ้ยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีไม่ไดอ้อกก ำลังกำย 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่ไม่ได้ออกก ำลังกำย 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ไม่ได้ออกก ำลังกำย 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทั้งหมด 

๗. ผู้สูงอำยุท่ีมีควำม
พิกำร 

๗.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุท่ีมีควำมพิกำร 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มคีวำมพกิำร 
=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มคีวำมพิกำร 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   

ข้อมูลกำร
รับเยี้ยยัง
ชีพคน

พิกำรของ
อปท. 

ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ

- - 

 ๗.๒ ด้ำนกำรเคลื่อนไหว ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มคีวำมพกิำรด้ำนกำร
เคลื่อนไหว=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุพิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 



๗๖ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๗.๓ ด้ำนกำรสื่อสำร ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มคีวำมพกิำรด้ำนกำร

สื่อสำร=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุพิกำรด้ำนกำรสื่อสำร 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

-รำยชื่อ 
-ปชก.๑๓ กลุ่ม 
-เลือกพิกำร 
-แสดงผล แจง
นับเฉพาะผส. 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๗.๑-๗.๖ 

บริกำรที่
หน่วย

บริกำรนั้น 

 ๗.๔ ด้ำนกำรมองเหน็ ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มคีวำมพกิำรด้ำนกำร
มองเห็น=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุพิกำรด้ำนกำรมองเหน็ 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

 ๗.๕ ด้ำนจิตใจ/อำรมณ ์ ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มคีวำมพกิำรด้ำน
จิตใจ/อำรมณ=์(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุพิกำรด้ำนจติใจ/อำรมณ ์
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

 ๗.๖ ด้ำนสติปัญญำ/กำร
เรียนรู ้

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มคีวำมพกิำรด้ำน
สติปัญญำ/กำรเรียนรู้=(A/B) x ๑๐๐  
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุพิกำรด้ำนสติปัญญำ/กำร
เรียนรู ้
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

๘. จ ำนวนทุนทำง
สังคมและศักยภำพ
ชุมชนในกำรดูแล
ผู้สูงอำย ุ

๘.๑ จ ำนวนทุนทำงสังคม
ระดับบุคคล ครอบครวั ที่มี
ศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
เช่น อำสำสมคัรดูแลผู้สงูอำยุ 
(อผส.) ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care 
giver) อำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) ผู้สูงอำยุ
ที่เป็นคนต้นแบบ เปน็ต้น 

นับจ ำนวนทุนทำงสังคมระดับบคุคลที่มี
ศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุ...คน 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที ่
๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบ
ข้อมูลทุน
ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง
นี้ในข้อ 
๘.๑-๘.๔ 

- - - - - 

 ๘.๒ จ ำนวนทุนทำงสังคม
ระดับกลุม่ องค์กรชุมชนที่มี

นับจ ำนวนกลุ่ม องค์กรชมุชนมศีักยภำพใน
กำรดูแลผู้สูงอำยุ ...กลุม่/องค์กร 



๗๗ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
เช่น กลุ่มอำสำสมัครดูแล
ผู้สูงอำยุ (อผส.) กลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ (Care giver) กลุ่ม
อำสำสมัครสำธำรณสุข (อส
ม.) ชมรม/กลุ่มผู้สูงอำยุเป็น
ต้น 

 ๘.๓ จ ำนวนทุนทำงสังคมที่
เป็นแหล่งประโยชน์ ท่ีมี
ศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
เช่น ลำนออกก ำลังกำย ศูนย์
กำยอุปกรณ์ โรงเรียน
ผู้สูงอำย ุศูนย์ดูแลกลำงวนั
ส ำหรบัผู้สูงอำยุ เป็นต้น 

นับจ ำนวนแหล่งประโยชน์ มีศักยภำพในกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ...แห่ง 

 ๘.๓ จ ำนวนทุนทำงสังคมที่
เป็นหนว่ยงำนรัฐ/เอกชน ท่ีมี
ศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
เช่น รพ.สต. โรงพยำบำล
ชุมชน อปท. กศน. เป็นตน้ 

นับจ ำนวนหน่วยงำนรัฐ/เอกชน มีศักยภำพ
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ...แห่ง 

 ๘.๔ จ ำนวนทุนทำงสังคมที่
เป็นเครือข่ำย ที่มีศักยภำพใน
กำรดูแลผู้สูงอำยุ เชน่ ชมรม
ผู้สูงอำยุ ฌำปนกิจผู้สูงอำยุ 
กองทุนเกษียณอำยุรำชกำร  

นับจ ำนวนเครือข่ำยมีศักยภำพในกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ...แหง่ 

๙. กิจกรรมในกำร
ดูแลช่วยเหลอื
ผู้สูงอำย ุ

๙.๑วิเครำะห์กำรด ำเนนิ
กิจกรรมในกำรดูแลช่วยเหลอื
ผู้สูงอำย ุพร้อมระบุ

สอบทำนกำรด ำเนนิกิจกรรมในกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนหรอื 
ท ำอย่ำงไร ใครท ำ และเกดิผลอย่ำงไร ดังนี ้

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๑ ตำรำงที่ 
๔(๑-๗)จัด

- - - - - 



๗๘ 
 

ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห ์
(จ านวน ร้อยละ อัตรา อัตราส่วน) วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
รำยละเอยีดผู้ด ำเนินกำร และ
ผลท่ีเกิดขึ้น 

(๑)กำรฝึกอบรมผู้สูงอำยุในกำรดูแลสุขภำพ
และชะลอควำมเสื่อม 
(๒)กำรฝึกอบรมสมำชิกในครัวเรือนเพื่อกำร
ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำย 
(๓)กำรฝึกอบรมอำสำสมัครเพื่อกำรดูแล  
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ 
(๔)กำรซ่อมแซมบ้ำนเรือนให้ปลอดภัยหรือ
สะดวกในกำรด ำรงชีวิต 
(๕)กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ 
(๖)กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุมีกำรออม 
(๗)กำรจัดกิจกรรมกำรออมส ำหรับผู้สูงอำยุ 
(๘)กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุได้กินอำหำรที่
ปลอดภัย 
(๙)กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุได้ท ำกิจกรรม
อำสำสมัคร 
(๙)กำรสนบัสนนุให้มีกิจกรรมกำรดูแลสุข
ภำพต่อเนื่องทีบ่้ำน 

ระเบียบ
ข้อมูลทุน
ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง 



๗๙ 
 

๒.๖.๒ การดูแลเด็กปฐมวัย 
องค์ประกอบข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) 
๒. จ ำนวนและร้อยละเด็ก ๓-๕ ป ี
๓. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย จ ำแนก

ตำมสภำพกำรอยู่อำศัย ได้แก่  ครัวเรือนที่มีเด็ก
ปฐมวัยอำศัยอยู่กับพ่อแม่ ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวยั
อำศัยอยู่กับปู่ย่ำตำยำย ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย
อำศัยอยู่กับญำติ (ลุง ป้ำ น้ำ อำ และอื่นๆ)  

๔. จ ำนวนและร้อยละเด็กปฐมวัย จ ำแนกตำมภำวะ
สุขภำพและพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย  ได้แก่ เด็ก
แรกเกิดท่ีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ ๒,๕๐๐ กรัม เด็กแรกเกิด
กินนมแม่อย่ำงเดียวจนถึงอำยุ ๖ เดือน เด็กที่รับ
วัคซีนไม่ครบ เด็กน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ เด็กน้ ำหนัก
เกินเกณฑ์ เด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำไม่สมวัย เด็กที่
ป่วยด้วยโรคมือเท้ำปำก  เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ เด็กท่ีมีปัญหำสุขภำพช่องปำกและฟัน  

๕. จ ำนวนและร้อยละเด็กปฐมวัยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง 
จ ำแนกรำยโรค ได้แก่ ธำลัสซีเมีย หอบ/หืด หัวใจ 
ไตวำย เป็นต้น 

๖. จ ำนวนและร้อยละเด็กปฐมวัยที่มีควำมพิกำรเด็กที่
มีควำมพิกำร จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร 
ได้แก่ ด้ำนกำรเคลื่อนไหว ด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนกำร
มองเห็น ด้ำนจิตใจ/อำรมณ์ ด้ำนสติปัญยำ/กำร
เรียนรู้ 

๗. จ ำนวนและร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ ต่อหญิงวัย
เจริญพันธ์(๑๕-๔๙ ปี)(ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) 

๘. จ ำนวนและร้อยละหญิงต้ังครรภ์ ที่ฝำกครรภ์ครบ
คุณภำพ ๕ ครั้ง 

๙. จ ำนวนและร้อยละหญิงต้ังครรภ์ กำรฝำกครรภ์
ครั้งแรกที่อำยุครรภ์น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ  ๑๒
สัปดำห์ 

๑๐. จ ำนวนและร้อยละเด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่ เข้ำเรียน 
ศพด. ในพื้นที่ 

๑๑. จ ำนวนและร้อยละเด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่ เข้ำเรียน 
ศพด. นอกพ้ืนที่ 

๑๒. ทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย จ ำแนกเป็น ระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำนรัฐ/
เอกชน  เครือ ข่ ำย  เช่น  อำสำสมั ค รนมแม่ 
อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ครูศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำครอบครัวอบอุ่น สนำมเด็ก
เล่น/ลำนกีฬำส ำหรับเด็ก สวนสำธำรณะ กองทุน
ที่สนับสนุนกำรดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 

๑๓. กิจกรรมในกำรดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
(๑) กำรฝึกอบรมผู้ปกครองในกำรดูแลเด็ก

ข้อ  ๑-๖ และ ๑๐-๑๑ อธิบ ำยสถำนกำรณ์ กลุ่ ม
ประชำกรเด็ก ๐-๕ ปี เช่น ขนำดประชำกร สภำพกำร
อยู่อำศัย ภำวะสุขภำพควำมเสี่ยง กำรเจ็บป่วยเรื้อรัง 
พิกำร น ำใช้ เพื่ อออกแบบกำรด ำเนินงำน จัดท ำ
แผนงำน โครงกำร ฐำนข้อมูลประเมินประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปและ
ท ำแผนกำรด ำเนินของศพด. กำรเตรียมควำมพร้อม
เพื่อรับเด็ก เช่น เตรียมสถำนที่ อำหำร เครื่องเรียน 
และเตรียมส่งต่อเด็กไปโรงเรียนประถม  
ข้อ ๗-๙ อธิบำยกำรเข้ำถึงและคุณภำพของบริกำรฝำก
ครรภ์ น ำใช้เพื่อประเมินคุณภำพกำรบริกำร  สรุป
รำยงำนกำรบริกำรดูแลหญิ งต้ังครรภ์ ในกองทุน
สุขภำพ และจัดท ำแผนงำน โครงกำรพัฒนำงำนบรกิำร 
แม่และเด็ก 
ข้อ ๑๐-๑๑ ทุนและศักยภำพที่เกี่ยวกับกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัยและงำน กิจกรรมส ำหรับจัดกำรปัญหำและ
ควำมต้องกำรที่ เกี่ ยวข้องด้ำนสุขภำพ น ำใช้ เพื่ อ
ออกแบบกำรแก้ปัญหำ ด้วยศักยภำพที่มีอยู่ของชุมชน 
หรือกำรต่อยอดพัฒนำงำน พัฒนำนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

 



๘๐ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย ประโยชน ์และการน าใช้ 
ปฐมวัย 

(๒) กำรฝึกอบรมอำสำสมัครเพื่อกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

(๓) กำรฝึกอบรมครู ศพด. เพื่อกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

(๔) กำรปรับสภำพแวดล้อมในบ้ำน นอกบ้ำนและ
ในชุมชนเพื่ อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

(๕) กำรจัดกิ จกรรมส่ ง เสริมอำชีพส ำห รับ
ผู้ปกครอง 

(๖) กำรสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยได้
กินอำหำรที่ปลอดภัย 

(๗) ก ำรส นั บ ส นุ น ให้ มี กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม
พัฒนำกำรและดูกแลสุขภำพต่อเนื่องที่บ้ำน 

 
 
 
 



๘๑ 
 

ตารางที่ ๒.๖ (๒) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการดูแลเด็กปฐมวัย 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. เด็กปฐมวัย (แรก
เกิด-๕ ปี) 

๑.๑ จ ำนวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) 

ร้อยละเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (แรกเกดิ-๕ ปี) 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

- www.
tcnap.org       
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำน
สถำนะกลุ่ม
ประชำกร   
-รูปแบบ
รำยงำน เลอืก 
จ ำนวน 
-ปชก.๑๓ กลุ่ม 
-แสดงผลเป็น
จ ำนวน  
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑-๒ 

- ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย
บริกำรนั้น 

- - 

๒. เด็ก ๓-๕ ป ี ๒.๑ จ ำนวนและร้อยละเด็ก
อำยุ ๓-๕ ป ี

ร้อยละเด็กอาย ุ๓-๕ ปี =(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กอำยุ ๓-๕ ป ี
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

๓. ครัวเรอืนที่มเีด็ก
ปฐมวัย 

๓.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีเด็กปฐมวัย 

ร้อยละของครวัเรือนที่มีเด็กปฐมวัย 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มเีด็กปฐมวัย 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง
บุคคล ๐-๕ ป ี
-ตัวกรอง
บ้ำนเลขที ่
แจงนับเด็ก๐-๕ 
ปี ตำมกำรอยู่

- - - - 

 ๓.๒ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีเด็กปฐมวัยอำศัย
อยู่กับพ่อแม ่

ร้อยละของครวัเรือนที่มีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่
กับพ่อแม่=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มเีด็กปฐมวัยอำศัยอยู่
กับพ่อแม ่
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

 ๓.๓ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีเด็กปฐมวัยอำศัย
อยู่กับปู่ย่ำตำยำย 

ร้อยละของครวัเรือนที่มีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่
กับปู่ย่าตายาย=A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มเีด็กปฐมวัยอำศัยอยู่



๘๒ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
กับปู่ย่ำตำยำย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

อำศัย ใช้
ขั้นตอนนี้ในข้อ 
๓.๑-๓.๔  ๓.๔ จ ำนวนและร้อยละของ

ครัวเรือนทีม่ีเด็กปฐมวัยอำศัย
อยู่กับญำติ (ลงุ ป้ำ น้ำ อำ 
และอื่นๆ) 

ร้อยละของครวัเรือนที่มีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่
กับญาติ (ลงุ ป้า น้า อา และอืน่ๆ) 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มเีด็กปฐมวัยอำศัยอยู่
กับญำติ (ลุง ป้ำ น้ำ อำ และอื่นๆ) 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

๔. ภำวะสุขภำพและ
พัฒนำกำรของเด็ก
ปฐมวัย 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของเด็ก
แรกเกิดท่ีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 
๒๕๐๐ กรัม 

ร้อยละของเด็กแรกเกิดท่ีน้ าหนกัต่ ากว่า 
๒๕๐๐ กรัม=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กแรกเกดิที่น้ ำหนกัต่ ำกว่ำ 
๒๕๐๐ กรัม 
B=จ ำนวนเด็กแรกเกิดทั้งหมดในรอบปนีั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย
บริกำรนั้น 

 องค์ประก
อบสุขภำพ  
(คนไทยมี
สุขภำพ
และ
อนำมัยดี) 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของเด็ก
แรกเกิดกนินมแม่อย่ำงเดียว
จนถึงอำยุ ๖ เดอืน 

ร้อยละของเด็กแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดยีว
จนถึงอาย ุ๖ เดือน=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็ก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๕ เดือน ๒๙ 
วัน กินนมแม่อย่ำงเดียว 
B=จ ำนวนเด็ก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๕ เดือน ๒๙ 
วัน ท่ีส ำรวจในรอบเวลำเดียวกนั 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของเด็ก
ที่รับวัคซีนไม่ครบ 

ร้อยละของเด็กท่ีรับวัคซีนไม่ครบ 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีรับวคัซีนไม่ครบ 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทีต้องได้วคัซีนทั้งหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของเด็ก
น้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ ์

ร้อยละของเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รบักำรประเมนิ



๘๓ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ภำวะโภชนำกำรทั้งหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของเด็ก
น้ ำหนักเกินเกณฑ ์

ร้อยละของเด็กน้ าหนักเกินเกณฑ ์
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กน้ ำหนักเกินเกณฑ์ 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รบักำรประเมนิ
ภำวะโภชนำกำรทั้งหมด 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำไมส่มวัย 
 
 
 

ร้อยละของเด็กอำยุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน
ทีไ่ด้รับกำรตรวจคัดกรองและพบพัฒนำกำร
ล่ำช้ำ 
=(A/B)x๑๐๐ 
ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปีมีพัฒนำกำรสมวัย  
=(D+C)/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กอำยุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน
มีพัฒนำกำรล่ำชำ้ในครั้งแรกทีต่รวจ ในช่วง
เวลำเดยีวกัน 
B=จ ำนวนเด็กอำยุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน
ทั้งหมดที่ได้ตรวจพัฒนำกำร ในช่วงเวลำ
เดียวกัน 
C=จ ำนวนเด็กอำยุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน
ผลกำรตรวจพัฒนำกำรครั้งแรกผ่ำนครบ ๕ 
ด้ำน 
D=จ ำนวนเด็กอำยุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน 
มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ กระตุ้นพัฒนำกำร
ภำยใน ๓๐ วัน แล้วผลตรวจคัดกรองซ้ ำผ่ำน
ครบ ๕ ด้ำน  

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของเด็ก
ที่ป่วยด้วยโรคมือเท้ำปำก  

ร้อยละของเด็กท่ีป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก  
=(A/B)x๑๐๐ 

- - - ศูนย์ข้อมูล
บริกำร

- - 



๘๔ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
A=จ ำนวนเด็กท่ีป่วยดว้ยโรคมอืเท้ำปำก 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย
บริกำรนั้น 
ข้อมูล
บริกำรของ
รพ.สต. 
ข้อมูล
บริกำรของ
รพ.สต. 

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละของเด็ก
ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์

ร้อยละของเด็กท่ีติดเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

 ๙) จ ำนวนและรอ้ยละของเด็ก
ที่มีปัญหำสุขภำพช่องปำก
และฟัน 

ร้อยละของเด็กท่ีมีปัญหำสุขภำพช่องปำก
และฟัน=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีมีปัญหำสุขภำพช่องปำกและ
ฟัน 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

๕. เด็กปฐมวัยที่
เจ็บป่วยเรื้อรัง 

๕.๑ จ ำนวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยที่เจบ็ปว่ยเรื้อรงั 

ร้อยละเด็กปฐมวยัที่เจบ็ป่วยเรือ้รัง 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่เจบ็ป่วยเรื้อรัง 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   
-รำยชื่อ 
-โรคเรื้อรังแต่
ละประเภท 
-เลือกประเภท
โรคเรื้อรัง 
-แสดงผล แจง
นับเฉพาะกลุ่ม

- ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย
บริกำรนั้น 

- - 

 ๕.๒ จ ำนวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยที่ป่วยธำลัสซเีมีย 

ร้อยละเด็กปฐมวยัที่ป่วยธำลัสซีเมยี 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทีป่่วยธำลัสซีเมีย 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่เจบ็ปว่ยเรื้อรัง
ทั้งหมด 

 ๕.๓ จ ำนวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยที่ป่วยหอบ/หืด 

ร้อยละเด็กปฐมวยัที่ป่วยหอบ/หืด 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทีป่่วยหอบ/หืด 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่เจบ็ปว่ยเรื้อรัง
ทั้งหมด 



๘๕ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๕.๔จ ำนวนและร้อยละเด็ก

ปฐมวัยที่ป่วยหัวใจ 
ร้อยละเด็กปฐมวยัที่ป่วยหัวใจ 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทีป่่วยหัวใจ 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่เจบ็ปว่ยเรื้อรัง
ทั้งหมด 

เด็กปฐมวัย 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๕.๑-๕.๖ 

 ๕.๕ จ ำนวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยที่ป่วยไตวำย 

ร้อยละเด็กปฐมวยัที่ป่วยไตวำย 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทีป่่วยไตวำย 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่เจบ็ปว่ยเรื้อรัง
ทั้งหมด 

 ๕.๖ อื่นๆ (ระบ)ุ.............. ร้อยละเด็กปฐมวยัที่ป่วยอื่นๆ (ระบ)ุ....... 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทีป่่วยอืน่ๆ (ระบุ)...... 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่เจบ็ปว่ยเรื้อรัง
ทั้งหมด 

๖. เด็กท่ีมีควำม
พิกำร 

๖.๑ จ ำนวนและรอ้ยละเด็กท่ีมี
ควำมพิกำร 

ร้อยละเด็กท่ีมีควำมพิกำร=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมพิกำร 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   
-รำยชื่อ 
-โรคเรื้อรังแต่
ละประเภท 
-เลือกประเภท
ควำมพิกำร 

ข้อมูลกำร
รับเบี้ยยัง
ชีพ อปท. 
แจงนับ
เฉพำะเด็ก 
และแยก
ประเภท
ควำม
พิกำร 

- - - 

 ๖.๒ จ ำนวนและร้อยละเด็กท่ี
มีควำมพิกำรด้ำนกำร
เคลื่อนไหว 

ร้อยละเด็กท่ีมีควำมพิกำรด้ำนกำร
เคลื่อนไหว=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมพิกำรดำ้นกำร
เคลื่อนไหว 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

 ๖.๓ จ ำนวนและรอ้ยละเด็กท่ีมี
ควำมพิกำรด้ำนกำรสื่อสำร 

ร้อยละเด็กท่ีมีควำมพิกำรด้ำนกำรสื่อสำร 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมพิกำรดำ้นกำรสื่อสำร 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 



๘๖ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๓) จ ำนวนและร้อยละเด็กท่ีมี

ควำมพิกำรด้ำนกำรมองเห็น 
ร้อยละเด็กท่ีมีควำมพิกำรด้ำนกำรมองเหน็ 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมพิกำรดำ้นกำร
มองเห็น 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

-แสดงผล แจง
นับเฉพาะเด็ก
๐-๕ ปี ใช้
ขั้นตอนนี้ในข้อ 
๖.๒-๗.๖ 

 ๖.๔ จ ำนวนและรอ้ยละเด็กท่ีมี
ควำมพิกำรด้ำนจิตใจ/อำรมณ ์

ร้อยละเด็กท่ีมีควำมพิกำรด้ำนจติใจ/
อำรมณ=์(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมพิกำรดำ้นจิตใจ/
อำรมณ ์
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

 ๖.๕ จ ำนวนและรอ้ยละเด็กท่ีมี
ควำมพิกำรด้ำนสติปัญญำ/
กำรเรียนรู ้

ร้อยละเด็กท่ีมีควำมพิกำรด้ำนสติปัญญำ/
กำรเรียนรู=้(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมพิกำรดำ้น
สติปัญญำ/กำรเรียนรู ้
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มีควำมพิกำรทั้งหมด 

๗. กำรฝำกครรภ์
ของมำรดำ (ในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำ) 

๗.๓ จ ำนวนและรอ้ยละหญิง
ต้ังครรภ์ที่ฝำกครรภ์ครบ
คุณภำพ ๕ ครั้งตำมเกณฑ ์
การนัดครั้งที่ ๑ เมื่ออำยคุรรภ ์
 ≤ ๑๒ สัปดำห ์ 
การนัดครั้งที่ ๒ เมื่ออำยุครรภ์  
๑๓-๒๐ สัปดำห ์
การนัดครั้ง ๓ เมื่ออำยคุรรภ์  
๒๐-๒๖ สัปดำห ์
การนัดครั้ง ๔ เมื่ออำยุครรภ์  
๒๖-๓๒ สปัดำห ์
การนัดครั้ง ๕ เมื่ออำยุครรภ์  
๓๒-๔๐ สัปดำห ์

ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ที่ฝำกครรภค์รบ
คุณภำพ ๕ ครั้งตำมเกณฑ ์
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนหญิงคลอดที่ฝำกครรภ์ครบ
คุณภำพ ๕ ครั้งตำมเกณฑ ์
B=จ ำนวนหญิงคลอดทั้งหมด (ในช่วงเวลำ
เดียวกัน) 

- - - ศูนย์ข้อมูล
บริกำร
สำธำรณสุ
ขหน่วย
บริกำร 
สุขภำพ
(HDC) 
(ได้เฉพำะ
ผู้ท่ีรับ
บริกำรที่
หน่วย
บริกำรนั้น 

- - 



๘๗ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๗.๔ จ ำนวนและร้อยละกำร

ฝำกครรภ์ครั้งแรกที่อำยุครรภ์
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๑๒
สัปดำห ์

ร้อยละของหญิงต้ังครรภทีฝ่ำกครรภค์รั้ง
แรกที่อำยุครรภ์นอ้ยกว่ำหรือเทำ่กับ ๑๒
สัปดำห=์(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนหญิงคลอดทั้งหมดทีฝ่ำกครรภ์
ครั้งแรกที่อำยุครรภ์นอ้ยกว่ำหรอืเท่ำกับ ๑๒ 
สัปดำห ์
B=จ ำนวนหญิงคลอดทั้งหมด (ในช่วงเวลำ
เดียวกัน) 

๘. เด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่
เข้ำเรียน ศพด. ใน
พื้นท่ี 

๘.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
เด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่เข้ำเรียน 
ศพด. ในพื้นท่ี 

ร้อยละของเด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่เข้ำเรียน ศพด. 
ในพื้นที่= (A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่เข้ำเรียน ศพด. 
ในพื้นที ่
B=จ ำนวนประชำกรเด็กอำยุ ๓-๕ ปีในพื้นที่
ทั้งหมด 

- - ข้อมูล
บริกำรของ
ศพด./
ฐำนข้อมูล
ccis 

- - องค์ประก
อบ
กำรศึกษำ  
(คนไทยมี
กำรศึกษำ
ที่
เหมำะสม) 

๙. เด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่
เข้ำเรียน ศพด. นอก
พื้นท่ี 

๘.๒ จ ำนวนและร้อยละของ
เด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่เข้ำเรียน 
ศพด. นอกพ้ืนที ่

ร้อยละของเด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่เข้ำเรียน ศพด. 
นอกพื้นท่ี= (A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กอำยุ ๓-๕ ปีที่เข้ำเรียน ศพด. 
นอกพื้นท่ี 
B=จ ำนวนประชำกรเด็กอำยุ ๓-๕ ปีในพื้นที่
ทั้งหมด 

- - - - - องค์ประก
อบ
กำรศึกษำ  
(คนไทยมี
กำรศึกษำ
ที่
เหมำะสม) 

๑๐. ทุนทำงสังคม
และศักยภำพในกำร
ดูแลเด็กปฐมวัย 

๑๐.๑ จ ำนวนทุนทำงสังคม
ระดับบุคคล ครอบครวั ท่ีมี
ศักยภำพในกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย เช่น อำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) อำสำนม
แม่ ครู เป็นต้น 

นั บ จ ำน วนระดั บ บุ คคล  ค รอบครั ว  มี
ศักยภำพในกำรดูแลเด็กปฐมวัย ...คน 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบ
ข้อมูลทุน
ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง

- - - - - 

 ๑๐.๒ จ ำนวนทุนทำงสังคม นับจ ำนวนกลุ่ม องค์กรชมุชนมศีักยภำพใน



๘๘ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ระดับกลุม่ องค์กรชุมชนที่มี
ศักยภำพ ในกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในกำรดแูลเด็ก
ปฐมวัย เช่น จ ำนวนศูนย์
พัฒนำครอบครัวอบอุน่ กลุ่ม
อำสำนมแม่ กลุ่มแมบ่้ำน 
กองทุนต่ำงๆ เป็นต้น 

กำรดูแลเด็กปฐมวัย ...กลุม่/องค์กร นี้ในข้อ 
๑๐.๑-
๑๐.๕ 

 ๑๐.๓ จ ำนวนทุนทำงสังคมที่
เป็นแหล่งประโยชนม์ี
ศักยภำพ ในกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย เช่น สนำมเด็กเล่น/
ลำนกีฬำส ำหรับเด็ก
สวนสำธำรณะ เป็นตน้ 

นับจ ำนวนทุนทำงสังคมที่เป็นแหล่ง
ประโยชน์........ แห่ง 

 ๑๐.๔ จ ำนวนทุนทำงสังคมที่
เป็นหนว่ยงำนมีศักยภำพ ใน
กำรดูแลเด็กปฐมวัย เช่น 
อปท. ศพด. รพ.สต. เป็นตน้ 

นับจ ำนวนทุนทำงสังคมที่เป็นหน่วยงำน
........ แหง่ 

 ๑๐.๕ จ ำนวนทุนทำงสังคม
ระดับเครอืข่ำย ที่มีศักยภำพ 
ในกำรดูแลเด็กปฐมวยั เช่น 
สถำบันกำรเงิน เครดิตยเูนี่ยน 
ศพด.ปลอดโรค เป็นต้น 

นับจ ำนวนทุนทำงสังคมระดับเครือข่ำย
จ ำนวน........ แห่ง 

๑๑. กิจกรรมในกำร
ดูแลช่วยเหลอืเด็ก
ปฐมวัย 

๑๑.๑วิเครำะห์กำรด ำเนนิ
กิจกรรมในกำรดูแลช่วยเหลอื
เด็กปฐมวัย พร้อมระบุ
รำยละเอยีดผู้ด ำเนินกำร และ
ผลท่ีเกิดขึ้น 

สอบทำนกำรด ำเนนิกิจกรรมในกำรดูแล
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ว่ำมีกำรด ำเนินงำน
หรือ ท ำอย่ำงไร ใครท ำ และเกดิผลอย่ำงไร 
ดังนี ้
(๑) กำรฝึกอบรมผู้ปกครองในกำรดูแลเด็ก

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๑ ตำรำงที่ 
๔(๑-๗)จัด
ระเบียบ
ข้อมูลทุน

- - - - - 



๘๙ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ปฐมวัย 

(๒) กำรฝึกอบรมอำสำสมัครเพื่อกำรดูแล
เด็กปฐมวัย 

(๓) กำรฝึกอบรมครู ศพด. เพื่อกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

(๔) กำรปรับสภำพแวดล้อมในบำ้น นอกบ้ำน
และในชุมชนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

(๕) กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพส ำหรับ
ผู้ปกครอง 

(๖) กำรสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย
ได้กินอำหำรที่ปลอดภัย  

(๗) กำรสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรและดูกแลสุขภำพต่อเนื่องที่
บ้ำน 

ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง 



๙๐ 
 

 ๒.๖.๓ การปอ้งกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 
องค์ประกอบข้อมูลการป้องกนัความรุนแรงใน
ครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 

ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละประชำกร จ ำแนกตำมสถำนภำพ
สมรสของประชำกรในพื้นที่ (๑๕ ปีขึ้นไป) ได้แก่ 
โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไมจ่ดทะเบียน อยู่
ด้วยกันไม่สมรส หม้ำย หย่ำ แยกกันอยู ่

๒. จ ำนวนและร้อยละประชำกร จ ำแนกตำมระดบักำร
ส ำเร็จกำรศึกษำของประชำกรในพื้นที่  

๓. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่ประกอบอำชีพใน
พื้นท่ี 

๔. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มรีำยได้ต่ ำกว่ำเส้น
ยำกจนของประเทศ 

๕. จ ำนวนและร้อยละคนในครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสรุำเป็น
ประจ ำ 

๖. จ ำนวนและร้อยละคนนในครวัเรือนที่มีผู้สบูบบหุรี่
เป็นประจ ำ 

๗. จ ำนวนและร้อยละคนในครัวเรือนที่มีผู้ติดสำรเสพ
ติด 

๘. จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ีถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว จ ำแนกตำมกลุ่มที่มคีวำมเฉพำะ เชน่ 
เด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) เดก็และเยำวชน (๖-
๒๔ ปี) ผู้หญิง ผู้สูงอำย ุคนพิกำร 

๙. จ ำนวน และรอ้ยละครัวเรือนทีม่กีำรกระท ำรุนแรง
ภำยในครอบครัว 

๑๐. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพป้องกันควำม
รุนแรงในครอบครัวและกำรส่งเสริมครอบครัว
อบอุน่ โดยแบ่งทุนทำงสังคมระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุม่/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ 
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน เครอืข่ำย เช่น บุคคล
ต้นแบบพ่อแม่ตัวอย่ำง  ครอบครัวต้นแบบไร้
ควำมรุนแรง อำสำมัครป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 
อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) อำสำสมัคร
ประจ ำครอบครัว (อสค.) อำสำสมัครพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ประจ ำหมูบ่้ำน  
(อพม.) คณะกรรมกำรสภำเด็กและเยำวชน คณะ
กรรมกำรศนย์พัฒนำครอบครัวอบอุน่ ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ศูนยพ์ักพิง 
โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต) 
สถำนีต ำรวจ เปน็ต้น 

๑๑) จ ำนวนกิจกรรมในกำรปอ้งกันควำมรนุแรงใน
ครอบครัวและกำรส่งเสรมิครอบครัวอบอุ่น 

(๑) กำรฝึกอบรมอำสำสมัครเฝ้ ำระวังควำม
รุนแรงในครอบครัว 

(๒) กำรรณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องควำมรุนแรงใน

ข้อ ๑-๗ อธิบำยข้อมูลที่สนับสนุน หรือมีผลกระทบที่
ท ำให้เกิดปัญหำ หรือ เป็นสำเหตุของควำมรุนแรงใน
ครอบครัว เช่น สถำนภำพครอบครัว กำรศึกษำ ข้อมูล
ที่แสดงถึงสถำนะทำงเศรษฐกิจ พฤติกรรมเสี่ยง(สุรำ 
บุหรี่ ยำเสพติด) ของประชำกร น ำใช้เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนสถำนกำรณ์ปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
รุนแรง ในครอบครัว ประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอ
โครงกำร ก ำหนดแผนงำน กลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดท ำ
แผนงำน โครงกำร  
ข้อ ๘-๙ อธิบำยสถำนกำรณ์ปัญหำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวในพื้นที่ กลุ่มประชำกรที่ได้รับผลกระทบ  น ำ
ใช้เพื่อระบุปัญหำและควำมต้องกำร และท ำแผน
ช่วยเหลือดูแล ออกแบบงำนป้องกัน และรูปแบบกำร
เฝ้ำระวัง  
ข้อ๑๐-๑๑ ทุนและศักยภำพที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน
ควำมรุนแรงในครอบครัว และงำน กิจกรรมส ำหรับ
จัดกำรปัญหำและควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้อง น ำใช้เพื่อ
ออกแบบกำรแก้ปัญหำ ด้วยศักยภำพที่มีอยู่ของชุมชน 
หรือกำรต่อยอดพัฒนำงำน พัฒนำนวัตกรรม 
 



๙๑ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการป้องกนัความรุนแรงใน
ครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 

ประโยชน ์และการน าใช้ 

ครอบครัว 
(๓) กำรฝึกอบรมพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว

ในกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
(๔) กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรสื่อสำร กำรสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ในครัวเรือน 
(๕) กำรจัดค่ำยครอบครัวอบอุ่น 
(๖) กำรจัดต้ังกองทุนและกำรจัดสวัสดิกำรเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ดูแล ผู้ประสบปัญหำครอบครัว 
(๗) กำรปรับสภำพแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้เกิด

ควำมปลอดภัย 
(๘) ก ำรจั ด ต้ั ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว ค ร ำวแ ล ะมี

ผู้ รับผิดชอบหลัก ในกำรประสำนควำม
ช่วยเหลือ 

(๙) มีระบบกำรให้ค ำปรึกษำหรอืแจ้งควำมรุนแรง
ในหลำยช่องทำง 

 
 



๙๒ 
 

ตารางที่ ๒.๖(๓) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
และการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. สถำนภำพสมรส
ของประชำกรในพืน้ที่ 
(๑๕ ปีขึ้นไป) 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีม่ีสถำนภำพสมรส
โสด 

ร้อยละของประชำกรทีม่ีสถำนภำพสมรสโสด 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่มีสถำนภำพสมรสโสด 
B=จ ำนวนประชำกรในพื้นที่ (อำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป) 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ 
๑.๑ 
-แสดงผล 
ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑-๗ 

- - - - 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีม่ีสถำนภำพสมรส
จดทะเบียน 

ร้อยละของประชำกรที่มีสถำนภำพสมรสจด
ทะเบียน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่มีสถำนภำพสมรสจด
ทะเบียน 
B=จ ำนวนประชำกรในพื้นที่ (อำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป) 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีม่ีสถำนภำพสมรส
ไม่จดทะเบียน 

ร้อยละของประชำกรที่มีสถำนภำพสมรสไม่
จดทะเบียน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่มีสถำนภำพสมรสไม่
จดทะเบียน 
B=จ ำนวนประชำกรในพื้นที่ (อำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป) 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีอ่ยู่ด้วยกนัไม่สมรส 

ร้อยละของประชำกรที่อยูด่้วยกนัไม่สมรส 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่อยูด่้วยกนัไม่สมรส 
B=จ ำนวนประชำกรในพื้นที่ (อำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป) 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีเ่ปน็หม้ำย 

ร้อยละของประชำกรที่เป็นหม้ำย=A/B x 
๑๐๐ 



๙๓ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
A=จ ำนวนประชำกรที่เป็นหม้ำย 
B=จ ำนวนประชำกรในพื้นที่ (อำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป) 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีห่ย่ำ 

ร้อยละของประชำกรที่หย่ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่หย่ำ 
B=จ ำนวนประชำกรในพื้นที่ (อำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป) 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรที่แยกกนัอยู ่

ร้อยละของประชำกรที่แยกกันอยู่=A/B x 
๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่แยกกันอยู่ 
B=จ ำนวนประชำกรในพื้นที่ (อำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป) 

๒. ระดับกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำของ
ประชำกรในพื้นที ่

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีจ่บประถมศึกษำ 

ร้อยละของประชำกรที่จบกำรศกึษำ
ประถมศึกษำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ 
๑.๑ 
-แสดงผล 
ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑-๙ 

- - - - 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีจ่บ ม.ต้น 

ร้อยละของประชำกรที่จบ ม.ต้น=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบ ม.ต้น 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรที่จบ ม.ปลำย 

ร้อยละของประชำกรที่จบ ม.ปลำย 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบ ม.ปลำย 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรที่จบ ปวช. 

ร้อยละของประชำกรที่จบ ปวช.=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบ ปวช. 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 



๙๔ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ

ประชำกรที่จบ ปวส. 
ร้อยละของประชำกรที่จบ ปวส.=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบ ปวส. 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรที่จบอนุปริญญำ 

ร้อยละของประชำกรที่จบอนปุรญิญำ 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบอนปุรญิญำ 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรที่จบปริญญำตร ี

ร้อยละของประชำกรที่จบปริญญำตรี 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบปริญญำตรี 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรที่จบปริญญำโท 

ร้อยละของประชำกรที่จบปริญญำโท 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบปริญญำโท 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

 ๙) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรที่จบปริญญำเอก 

ร้อยละของประชำกรที่จบปริญญำเอก 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่จบปริญญำเอก 
B=จ ำนวนประชำกรที่จบกำรศึกษำทั้งหมด 

๓. อำชีพของ
ประชำกรในพื้นที ่

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีว่่ำงงำน 

ร้อยละของประชำกรที่ว่ำงงำน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรทีอ่ำยุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่
ว่ำงงำน 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว)   

- - - - 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ท ำนำ) 

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
นำ)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
นำ) 



๙๕ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป -ส่วนที่ ๑ 

-เลือกข้อ 
๑.๓ 
-แสดงผล 
ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑-๑๘ 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ท ำไร่)   

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
ไร่)  =A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำไร่)   
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ท ำสวน)  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
สวน)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
สวน) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ปศุสัตว)์  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ปศุ
สัตว์)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ปศุ
สัตว์) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ประมง)  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม 
(ประมง)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม 
(ประมง) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตร

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรผสมผสำน 
=A/B x ๑๐๐ 



๙๖ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ผสมผสำน  A=จ ำนวนประชำกรทีท่ ำเกษตรผสมผสำน 

B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
 ๙) จ ำนวนและรอ้ยละของ

ประชำกรทีท่ ำหัตถกรรม  
ร้อยละของประชำกรทีท่ ำหัตถกรรม  
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำหัตถกรรม 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๐) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำค้ำขำย  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำค้ำขำย=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรทีท่ ำค้ำขำย 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีร่ับจ้ำงท่ัวไป/
รับจ้ำงรำยวัน  

ร้อยละของประชำกรที่รบัจ้ำงท่ัวไป/รบัจ้ำง
รำยวัน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่รบัจ้ำงท่ัวไป/รบัจ้ำง
รำยวัน 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๒) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีท่ ำธุรกิจสว่นตัว  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำธุรกิจส่วนตัว 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำธุรกิจสว่นตัว 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๓) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีร่ับรำชกำร 

ร้อยละของประชำกรที่รบัรำชกำร=A/B x 
๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่รบัรำชกำร 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีเ่ปน็พนักงำนของ
รัฐ 

ร้อยละของประชำกรที่เป็นพนักงำนของรฐั 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่เป็นพนักงำนของรฐั 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ ร้อยละของประชำกรที่เป็นพนักงำน



๙๗ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ประชำกรทีเ่ปน็พนักงำน
รัฐวิสำหกจิ 

รัฐวิสำหกจิ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่เป็นพนักงำน
รัฐวิสำหกจิB=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ 
๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๖) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีเ่ปน็พนักงำน/
ลูกจ้ำงเอกชน 

ร้อยละของประชำกรที่เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำง
เอกชน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำง
เอกชน 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรที่ไม่มอีำชีพหลัก 

ร้อยละของประชำกรที่ไมม่ีอำชพีหลัก 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ไมม่ีอำชีพหลัก 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๑๘) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำอำชีพอนืๆ 
(ระบุ) .......... 

ร้อยละของประชำกรที่ท ำอำชีพอืนๆ 
(ระบุ)…...=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำอำชีพอนืๆ (ระบ)ุ 
..... 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

๔. ครัวเรือนที่มี
รำยได้ต่ ำกว่ำเส้น
ยำกจนของประเทศ 

๔.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีรำยได้ต่ ำกว่ำเส้น
ยำกจนของประเทศ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเส้นยำกจน
ของประเทศ=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มรีำยได้ต่ ำกว่ำเส้น
ยำกจนของประเทศ ๓๘,๐๐๐ บำท/คน/ปี 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- - - - - รำยงำน
คุณภำพ
ชีวิตของ
ประชำชน
จำกข้อมูล
ควำม
จ ำเป็น
พื้นฐำน
(จปฐ.) 
หมวด ๔ 
ตัวชี้วัดที่ 



๙๘ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๒๒ 

๕. ครัวเรือนที่มีผู้ดืม่
สุรำเปน็ประจ ำ 

๕.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้ดื่มสรุำเป็น
ประจ ำ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสรุำเปน็ประจ ำ 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ  
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำน
ยำว  
-เงื่อนไข
รำยงำน 
เลือก ๖.๒
รำยงำนยำว
บุคคล 
-แสดงผล 
-ส่งออก
excel 
-ตัวกรอง
บ้ำนเลขที ่
-แจงนับคน
ในครัวเรือนที่
มีคนที่มี
พฤติกรรม
ตำมเงื่อนไข
ข้อ ๕.๑ ๖.๑ 
๗.๑ 
 

- - - - 

๖. ครัวเรือนทีม่ีผู้
สูบบบหุรี่เปน็ประจ ำ 

๖.๑ จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูบบบหุรี่เป็น
ประจ ำ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีผู้สูบบบุหรี่เป็นประจ ำ 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สบูบบหุรี่เป็น
ประจ ำB=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

๗. ครัวเรือนที่มีผู้ติด
สำรเสพติด 

๗.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้ติดสำรเสพติด 

ร้อยละครัวเรือนที่มีผู้ติดสำรเสพติด 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้ติดสำรเสพติด  
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

๘. ผู้ท่ีถูกกระท ำ
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 

๘.๑ จ ำนวนและร้อยละผู้ท่ีถูก
กระท ำควำมรนุแรงใน
ครอบครัว 

ร้อยละผู้ท่ีถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีถูกกระท ำควำมรนุแรงใน
ครอบครัว 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 

- - - - 

 ๘.๒ จ ำนวนและร้อยละเด็ก ร้อยละเด็กปฐมวยั (แรกเกิด-๕ ปี) ที่ถูก



๙๙ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) ที่ถูก
กระท ำควำมรนุแรงใน
ครอบครัว 

กระท ำควำมรนุแรงในครอบครวั=
(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (แรกเกดิ-๕ ปี) ที่ถูก
กระท ำควำมรนุแรงในครอบครวั 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (แรกเกดิ-๕ ปี) 
ทั้งหมด 

ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ 
๑.๔ 
-แสดงผล 
ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๘.๑-๘.๕ 
แจงตำม
กลุ่มเป้ำหมำ
ยที่ก ำหนด 

 ๘.๓ จ ำนวนและร้อยละเด็ก
และเยำวชน (๖-๒๔ ปี) ที่ถูก
กระท ำควำมรนุแรงใน
ครอบครัว 

ร้อยละเด็กและเยำวชน (๖-๒๔ ปี) ที่ถูก
กระท ำควำมรนุแรงในครอบครวั=
(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (แรกเกดิ-๕ ปี) ที่ถูก
กระท ำควำมรนุแรงในครอบครวั 
B=จ ำนวนเด็กและเยำวชน (๖-๒๔ ปี) 
ทั้งหมด 

 ๘.๓ จ ำนวนและร้อยละผู้หญิง
ที่ถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 

ร้อยละผูห้ญิงที่ถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้หญิงที่ถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 
B=จ ำนวนประชำกรหญิงท้ังหมด 

 ๘.๔ จ ำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอำยุท่ีถูกกระท ำควำม
รุนแรงในครอบครัว 

ร้อยละผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีถูกกระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว 
B=จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุทั้งหมด 

 ๘.๕ จ ำนวนและร้อยละคน
พิกำรที่ถูกกระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว 

ร้อยละคนพิกำรที่ถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนคนพิกำรที่ถูกกระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว 



๑๐๐ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนคนพิกำรทั้งหมด 

๙. ครัวเรือนที่มีกำร
กระท ำรุนแรง 

๙.๑ จ ำนวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ีกำรกระท ำ
รุนแรง 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรกระท ำรนุแรง 
=(A/B)x๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรกระท ำรุนแรง 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.๑ 
ตำรำงที่ ๑.๔
(๑-๗)ข้อมลู
โดยรวมที่

แสดงสถำนะ
สุขภำวะ
ชุมชน 

     

๑๐. ทุนทำงสังคม
และศักยภำพป้องกนั
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวและกำร
ส่งเสรมิครอบครัว
อบอุน่ 

๑) จ ำนวนบคุคลต้นแบบพ่อ
แม่ตัวอย่ำง 

จ ำนวนบุคคลต้นแบบพ่อแม่ตัวอย่ำง ....... 
คน 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๒.๑
(๑-๖)จัด
ระเบียบ

ข้อมูลทุนทำง
สังคม ใช้

แนวทำงนี้ใน
ข้อ ๑-๑๓ 

- - - - - 

๒) จ ำนวนครอบครัวต้นแบบ
ไร้ควำมรุนแรง 

จ ำนวนครอบครัวต้นแบบไรค้วำมรุนแรง 
............ คน 

๓) จ ำนวนอำสำมัครป้อง
กันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 

จ ำนวนอำสำมคัรป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน  
(อปพร.) ............ คน 

๔) จ ำนวนชุดรักษำควำม
ปลอดภัยหมูบ่้ำน (ชรบ.) 

จ ำนวนชุดรักษำควำมปลอดภยัหมูบ่้ำน 
(ชรบ.)............ คน 

๕) จ ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) 

จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
............ คน 

๖) จ ำนวนอำสำสมัครประจ ำ
ครอบครัว (อสค.) 

จ ำนวนอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) 
............ คน 

๗) จ ำนวนอำสำสมัครพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่คงของ
มนุษย์ประจ ำหมู่บ้ำน (อพม.) 

จ ำนวนอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษยป์ระจ ำหมูบ่้ำน (อพม.) 
............ คน 

๘) คณะกรรมกำรสภำเด็ก
และเยำวชน 

คณะกรรมกำรสภำเด็กและเยำวชน 
.............คน 

๙) คณะกรรมกำรศนย์พฒันำ
ครอบครัวอบอุ่น 

คณะกรรมกำรศนย์พัฒนำครอบครัวอบอุ่น 
.............คน 



๑๐๑ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงชอ้มูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๑๐) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

(OSCC) 
จ ำนวนศูนย์ชว่ยเหลือสงัคม (OSCC) 
.............แหง่ 

 ๑๑) ศูนย์พักพิง จ ำนวนศูนย์พักพิง .............แหง่ 
 ๑๒) โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล (รพ.สต) 
จ ำนวนโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล  
(รพ.สต) .............แหง่ 

 ๑๓) สถำนีต ำรวจ จ ำนวนสถำนีต ำรวจ .............แหง่ 
๑๑. กิจกรรมในกำร
ป้องกนัควำมรุนแรง
ในครอบครัวและกำร
ส่งเสรมิครอบครัว
อบอุน่ 

๑๑.๑ จ ำนวนกิจกรรมในกำร
ป้องกนัควำมรุนแรงใน
ครอบครัวและกำรส่งเสรมิ
ครอบครัวอบอุ่น 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรป้องกันควำมรุนแรง
ในครอบครัวและกำรส่งเสริมครอบครัว
อบอุ่น  
...... กิจกรรม 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๑.๓
(๑-๗)ข้อมลู
ที่แสดง

ศักยภำพของ
ชุมชนรำย
หมู่บ้ำนตำม
โครงสร้ำง

ชุมชนท้องถิ่น  

- - - - - 



๑๐๒ 
 

 ๒.๖.๔ การจดัการขยะ 
องค์ประกอบข้อมูลการจัดการขยะ ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละปัญหำกำรจดักำรขยะของชมุชน 
จ ำแนกตำมสภำพปัญหำท่ีพบ ได้แก่ ประชำชนไม่
ทิ้งขยะลงถังขยะท่ีจัดเตรียมไว้ให ้ประชำชนน ำขยะ
ไปทิง้ในที่สำธำรณะ ครัวเรือนไม่มีกำรคดัแยกขยะ 
ขำดกำรรณรงค์ในกำรลดหรอืคดัแยกขยะท่ี
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได ้ปรมิำณขยะจ ำนวน
มำก อบต./เทศบำลไม่สำมำรถจัดเก็บได้ทัน ขำด
ศูนย์เรยีนรูห้รอืกำรฝึกอบรมเกีย่วกับกำรจดักำร
ขยะ มีขยะที่เป็นสำรเคมีทำงกำรเกษตรหรือขยะ
อันตรำยซึง่ยำกต่อกำรจัดกำร ขำดกฎระเบียบและ
กติกำในกำรจัดกำรขยะของชุมชน 

๒. จ ำนวนและร้อยละของกำรจัดกำรขยะ จ ำแนก
ตำมววิธีกำรจัดกำรขยะของครัวเรือน ได้แก่ กำรจัด
ให้มีภำชนะรองรบัขยะ กำรใช้บรกิำรเก็บขยะใน
พื้นท่ี (ชุมชน เอกชน หรือบริกำรสำธำรณะโดยรัฐ) 
กำรน ำขยะไปทิ้งท่ีอื่น (ที่ท ำงำน นอกพ้ืน ท่ีบ้ำน ที่
ทิ้งขยะในชุมชน)  กำรฝัง กำรเผำ กำรท ำปุ๋ยหมัก 
กำรท ำน้ ำหมัก กำรคัดแยกขยะ งดกำรใช้
ถุงพลำสติก โฟม และวัสดุที่ท ำเกิดขยะ โดยใช้สิ่ง
อื่นทดแทน (ถุงผ้ำ ปิน่โต ใบตองเพื่อบรรจอุำหำร 
ลดกำรใช้ถุงพลำสติก โฟม และวัสดุที่ท ำเกิดขยะ 
กำรใช้ซ้ ำ กำรแปรรปูใช้ใหม ่เปน็ต้น 

๓. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรจัดกำร
ขยะ   โดยแบ่งทุนทำงสังคมระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำนรฐั/
เอกชน เครือข่ำย เช่น บคุคลต้นแบบในกำรจัดกำร
ขยะ ครัวเรือต้นแบบกำรจัดกำรขยะ เด็กเยำวชนที่
ร่วม จัดกำรขยะ ผู้สูงอำยุท่ีร่วมจัดกำรขยะ 
อำสำสมัครจดักำรขยะของชุมชน กลุ่มคัดแยกขยะ
เพื่อรีไซเคิล กลุ่มท ำปุ๋ย/น้ ำหมักจำกขยะอินทรีย ์
ธนำคำรขยะ กองทุนขยะ ศูนย์เรียนรูเ้กี่ยวกบักำร
จัดกำรขยะ โรงเรียนที่มีกำรจดักำรขยะ โรงเรียน
ผู้สูงอำยุท่ีมีกำรจัดกำรขยะ 

๔. จ ำนวนกิจกรรมในกำรจัดกำรขยะ ได้แก่ 
(๑) กำรรรรงค์ให้มีกำรลดปริมำณขยะ กำรคัด

แยกขยะ และท้ิงขยะให้ถูกที่ 
(๒) กำรฝึกอบรมกำรคัดแยกขยะ กำรรีไซเคิลขยะ 
(๓) กำรฝึกอบรมกำรท ำปุ๋ยหมักน้ ำหมักชีวภำพ

จำกขยะ 
(๔) กำรจัดต้ังกลุ่มหรือสนบัสนุนใหม้ีอำสำสมัคร

ในกำรจัดกำรขยะ 
(๕) กำรจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกีย่วกับกำรจัดกำรขยะ

หรือใช้ประโยชนจ์ำกขยะ 
(๖) กำรท ำข้อมูลชนดิ และประมำณขยะครัวเรือน

ข้อ๑-๒ อธิบำยสถำนกำรณป์ัญหำและกำรจัดกำรขยะ
ของพื้นที ่น ำใช้ประกอบกำรท ำแผนงำน ออกแบบ
โครงกำร เพื่อกำรจัดกำรขยะ จัดสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ 
รวมถึงกำรจดัท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ
หน่วยงำน ด้ำนบริกำรสำธำรณะ 
ข้อ ๓-๔ ทุนและศักยภำพที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะและ
งำน กิจกรรมส ำหรับจัดกำรปัญหำและควำมต้องกำร
ที่เกี่ยวข้อง น ำใช้เพื่อออกแบบกำรแก้ปัญหำ ด้วย
ศักยภำพที่มีอยู่ของชุมชน หรือกำรต่อยอดพัฒนำงำน 
พัฒนำนวัตกรรม รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำยบริกำร
สำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
 



๑๐๓ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการจัดการขยะ ประโยชน ์และการน าใช้ 
หรือชมุชน 

(๗) กำรท ำกิจกรรมกำรจัดกำรขยะ เช่น เกบ็ขยะ
ในที่สำธำรณะ โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง 

(๘) กำรจัดต้ังธนำคำรขยะ 
(๙) กำรจัดต้ังกองทุนขยะ  
(๑๐) กำรตั้งกฏ กติกำ ข้อตกลงร่วมในกำรจัดกำร

ขยะ 
 



๑๐๔ 
 

ตารางที่ ๒.๖ (๔) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการจัดการขยะ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. ปัญหำกำรจัดกำร
ขยะของชุมชน 

ปัญหาการจัดการขยะทีพ่บใน
พื้นที ่
๑) ครัวเรือนทีป่ระชำชนไม่ทิ้งขยะ
ลงถังขยะท่ีจัดเตรยีมไวใ้ห ้
๒) ครวัเรอืน/ประชำชนน ำขยะไป
ทิง้ในที่สำธำรณะ 
๓) ครัวเรือนไม่มีกำรคัดแยกขยะ 
๔) ครัวเรือนขำดกำรรณรงค์ใน
กำรลดหรือคัดแยกขยะท่ีสำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชน์ได ้
๕) ครัวเรือนมีปริมำณขยะจ ำนวน
มำก อบต./เทศบำลไม่สำมำรถ
จัดเก็บได้ทัน 
๖) ครัวเรอืนขำดกำรเรียนรูห้รอื
กำรฝึกอบรมเกี่ยวกบักำรจัดกำร
ขยะ 
๗) ครัวเรือนมีขยะทีเ่ปน็สำรเคมี
ทำงกำรเกษตรหรอืขยะอนัตรำย
ซึ่งยำกต่อกำรจัดกำร 
๘) ครัวเรือนขำดกฎระเบียบและ
กติกำในกำรจัดกำรขยะของชุมชน 
๙) อื่น ๆ............ 

จัดล าดับปัญหาการจัดการขยะที่พบใน
พื้นที ่
[  ] ครัวเรือนทีป่ระชำชนไม่ทิ้งขยะลงถัง
ขยะท่ีจัดเตรียมไว้ให ้
[  ] ครัวเรือน/ประชำชนน ำขยะไปทิง้ในที่
สำธำรณะ 
[  ] ครัวเรือนไม่มีกำรคัดแยกขยะ 
[  ] ครัวเรือนขำดกำรรณรงคใ์นกำรลด
หรือคัดแยกขยะที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได ้
[  ] ครัวเรือนมีปริมำณขยะจ ำนวนมำก 
อบต./เทศบำลไม่สำมำรถจดัเกบ็ได้ทัน 
[  ] ครัวเรือนขำดกำรเรียนรู้หรอืกำร
ฝึกอบรมเกี่ยวกบักำรจัดกำรขยะ 
[  ] ครัวเรือนมีขยะที่เป็นสำรเคมีทำง
กำรเกษตรหรือขยะอันตรำยซึ่งยำกต่อ
กำรจัดกำร 
[  ] ครัวเรือนขำดกฎระเบียบและกติกำใน
กำรจัดกำรขยะของชุมชน 
[  ] อื่น ๆ............ 
 

RECAP
(๒๕๑๖) 

ส่วนที่ ๒ ป.๑ 
ตำรำงที่ ๑.๔
(๑-๗)ข้อมลู
โดยรวมที่

แสดงสถำนะ 
๕ ด้ำน 

- - - - - 

๒. วิธีกำรจัดกำรขยะ
ของครัวเรอืน 

๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรใชบ้ริกำรเก็บขยะ
ในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรอื

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรใชบ้ริกำรเก็บขยะ
ในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรอืบรกิำร
สำธำรณะโดยรัฐ)=(A/B) x ๑๐๐ 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  

- - - - 



๑๐๕ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
บริกำรสำธำรณะโดยรัฐ) A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรใช้บริกำรเกบ็

ขยะในพื้นที่ (ชมุชน เอกชน หรือบริกำร
สำธำรณะโดยรัฐ) 
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๓ 
-เลือกข้อ 
๓.๒ 
-แสดงผล  
หรือ 
www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำน
สถำนะ
อำหำรชุมชน 
-เลือก
รูปแบบ
รำยงำน ข้อ ๖ 
กำรด ำเนิน
กิจกรรม
ครัวเรอืนลด
และป้องกัน
กำรใช้
สำรเคมีใน
กำรเกษตร  
-แสดงผล 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรฝัง 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรน ำขยะไปทิ้งท่ีอื่น 
(ที่ท ำงำน นอกพื้น ที่บ้ำน ท่ีทิ้งขยะใน
ชุมชน)   
=(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรน ำขยะไปทิ้งท่ี
อื่น (ที่ท ำงำน นอกพื้น ที่บ้ำน ท่ีทิ้งขยะใน
ชุมชน)   
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรเผำ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรเผำขยะ 
=(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรเผำขยะ 
B=จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรท ำปุ๋ยหมัก 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรท ำปุย๋หมัก 
=(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรท ำปุย๋หมัก 
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรท ำน้ ำหมัก 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรท ำน้ ำหมัก 
=(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรท ำน้ ำหมัก 



๑๐๖ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

  

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรคัดแยกขยะ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรคัดแยกขยะ 
=(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรคัดแยกขยะ 
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

 ๑๐) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนที่ลดกำรใช้ถุงพลำสติก 
โฟม และวัสดุที่ท ำเกิดขยะ 

ร้อยละครัวเรือนที่ลดกำรใช้ถุงพลำสติก 
โฟม และวัสดุที่ท ำเกิดขยะ=(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ลดกำรใช้
ถุงพลำสติก โฟม และวัสดุที่ท ำเกิดขยะ 
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

 ๑๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรใชซ้้ ำ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรใชซ้้ ำ=(A/B) x 
๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรใช้ซ้ ำ 
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

 ๑๒) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรแปรรปูใช้ใหม่ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรแปรรูปใช้ใหม ่
=(A/B) x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรแปรรูปใช้ใหม่ 
B= จ ำนวนครัวเรือนกำรจัดกำรขยะ
ทั้งหมด 

๓. ทุนทำงสังคมและ
ศักยภำพในกำร
จัดกำรขยะ 

๑) จ ำนวนบคุคลต้นแบบในกำร
จัดกำรขยะ 

จ ำนวนบุคคลต้นแบบในกำรจัดกำรขยะ 
................ คน 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๒.๑
(๑-๖)จัด

- - - - - 

๒) จ ำนวนครัวเรอืต้นแบบกำร
จัดกำรขยะ 

จ ำนวนครัวเรือต้นแบบกำรจัดกำรขยะ 
............. ครวัเรือน 



๑๐๗ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๓) จ ำนวนเด็กเยำวชนที่ร่วม
จัดกำรขยะ 

จ ำนวนเด็กเยำวชนที่ร่วมจัดกำรขยะ 
...............คน 

ระเบียบ
ข้อมูลทุนทำง
สังคม ใช้

แนวทำงนี้ใน
ข้อ ๑-๑๒ 

๔) จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีร่วมจดักำร
ขยะ 

จ ำนวนผู้สูงอำยุทีร่่วมจดักำรขยะ 
............คน 

๕) จ ำนวนอำสำสมัครจดักำรขยะ
ของชุมชน 

จ ำนวนอำสำสมัครจดักำรขยะของชุมชน 
............คน 

๖) จ ำนวนกลุ่มคัดแยกขยะเพื่อรี
ไซเคิล 

จ ำนวนกลุ่มคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 
............กลุ่ม 

๗) จ ำนวนกลุม่ท ำปุ๋ย/น้ ำหมัก
จำกขยะอินทรีย ์

จ ำนวนกลุ่มท ำปุ๋ย/น้ ำหมักจำกขยะ
อินทรีย ์............กลุ่ม 

๘) จ ำนวนธนำคำรขยะ จ ำนวนธนำคำรขยะ ............ แหง่ 
๙) จ ำนวนกองทุนขยะ จ ำนวนกองทนุขยะ ................ กองทุน 
๑๐) จ ำนวนศูนย์เรียนรู้เกีย่วกับ
กำรจัดกำรขยะ 

จ ำนวนศูนยเ์รียนรูเ้กี่ยวกบักำรจัดกำร
ขยะ ................ แหง่ 

๑๑) จ ำนวนโรงเรียนที่มีกำร
จัดกำรขยะ 

จ ำนวนโรงเรยีนที่มีกำรจัดกำรขยะ  
................ แหง่ 

๑๒) จ ำนวนโรงเรียนผู้สงูอำยุทีม่ี
กำรจัดกำรขยะ 

จ ำนวนโรงเรยีนผู้สูงอำยุที่มีกำรจัดกำร
ขยะ.............. แหง่ 

๔. กิจกรรมในกำร
จัดกำรขยะ 

๔.๑ จ ำนวนกิจกรรมในกำรจดักำร
ขยะ 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรจัดกำรขยะ  
.......... กิจกรรม 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๑.๓
(๑-๗)ข้อมลู
ที่แสดง

ศักยภำพของ
ชุมชนรำย
หมู่บ้ำนตำม
โครงสร้ำง

ชุมชนท้องถิ่น  

- - - - - 



๑๐๘ 
 

 ๒.๖.๕ การจดัการภยัพิบตั ิ
องค์ประกอบข้อมูลการจัดการภัยพิบัต ิ ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของกำรภยัพิบัต ิจ ำแนกตำม
ประเภทของอบุัติภัยทีเ่คยเกิดขึน้ในพื้นท่ี ได้แก่ น้ ำท่วม 
ดินถล่ม ลมพำย ุไฟป่ำ แผ่นดินไหว เป็นต้น 
๒) จ ำนวนและรอ้ยละครัวเรือนที่ได้รับควำมเสียหำย
หรือผลกระทบจำกกำรเกิดภยัพิบัติ (ในรอบปีที่ผ่ำน
มำ)  
๓) จ ำนวนและร้อยละกลุ่มเป้ำหมำยที่จ ำเป็นต้องให้
กำรดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

(๑) เด็กปฐมวนั (๐-๕ ปี) 
(๒) วัยสูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) 
(๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(๔) คนพิกำร 

๔) จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีกลุ่มเป้ำหมำยที่
จ ำเป็นต้องให้กำรดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
๕) จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีควำมเสี่ยงเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ เช่น เสี่ยงเมื่อน้ ำท่วม /ดินถล่ม /ลมพำยุ /ไฟ
ป่ำ /แผ่นดินไหว เป็นต้น 
๖) จ ำนวนทนุทำงสังคมและศักยภำพในกำรจัดกำรภัย
พิบัต ิ โดยแบ่งทุนทำงสังคมระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำนรฐั/
เอกชน เครือข่ำย เช่น  

- อำสำมัครป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรอืน (อปพร.) 
อำสำสมัครกู้ชีพกูภ้ัย  

- ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)  

- อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)  

- พยำบำลในพื้นท่ี  

- เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงำนใน
พื้นท่ี กองทุนภัยพิบัติของชุมชน  

- กองทุนอื่นที่สนับสนุนงบประมำณเพื่อ
ช่วยเหลือกรณีเกดิภัยพิบัติ  

- ศูนย์เรยีนรูเ้พื่อป้องกันและช่วยเหลอืเมือ่เกิด
ภัยพิบัติ ป้ำยหรือสัญญลักษณเ์พื่อกำรเฝ้ำ
ระวังอันตรำยหรืออพยพกรณเีกิดภัยพิบัต ิ 

- จุดแสดงแผนที่จุดเสี่ยง  

- จุดอันตรำยและสถำนท่ีปลอดภยั  

- อำคำรเอนกประสงค์ ศำลำ เพื่อเ่ป็นที่พักพิง
กรณีเกิดภัยพิบัติ  

๗) จ ำนวนกิจกรรมในกำรจดักำรภัยพิบัต ิ
(๑) จัดท ำแผนจัดกำรภัยพิบัติ ทั้งกำรป้องกัน 

กำรเผชิญเหตุ และฟ้ืนฟู 

ข้อ ๑-๕ อธิบำยสถำนกำรณ์กำรเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ 
ผลกระทบที่เกิดกับครัวเรือน และประชำกรกลุ่มที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ ครัวเรือน หรือพื้นที่
เสี่ยงภัย น ำใช้ข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ปัญหำ และกำรจัดกำรภัยพิบัติ จัดท ำแผนกำรจัดกำร
ภัยพิบัติ โดยใช้ข้อมูลเพื่อกำรออกแบบ ระยะเตรียม 
ระยะเกิดภัยพิบัติ และระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ 
ข้อ ๖-๗ ทุนและศักยภำพที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรภัย
พิบัติ และงำน กิจกรรมส ำหรับจัดกำรปัญหำและควำม
ต้องกำรที่เกี่ยวข้อง น ำใช้เพื่อออกแบบกำรแก้ปัญหำ 
ด้วยศักยภำพที่มีอยู่ของชุมชน หรือกำรต่อยอดพัฒนำ
งำน พัฒนำนวัตกรรม กำรท ำข้อเสนอผลงำนของ
อปท.ที่แสดงถึงกำรจัดกำรตนเองของพื้นที่ เพื่ อ
ประกวด ขอรับรำงวัลหรือ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 



๑๐๙ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการจัดการภัยพิบัต ิ ประโยชน ์และการน าใช้ 
(๒) กำรฝึกซ้อมเพื่อเผชิญเหตุกับภัยพิบัติ 
(๓) กำรฝึกอบรมประชำชนเพื่อป้องกัน แลตนเอง

หรือผู้อื่นเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(๔) กำรจัดต้ังกลุ่มอำสำสมัครในกำรเฝ้ำระวัง 

ป้องกัน และช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(๕) กำรจัดท ำป้ำยหรือสัญยลักษณ์แสดงพื้นที่

จุดเสี่ยง จุดอันตรำย และปลอดภัยเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ 

(๖) กำรส ำรวจและจัดท ำแผนที่จุดเสี่ยง จุด
อันตรำยและปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

(๗) กำรมีช่องทำงในกำรแจ้งเหตุหรอืขอควำม
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพบิัติ 

(๘) กำรปรับปรุงหรือแก้ ไขจุด เสี่ ยงและจุด
อันตรำย เช่น กำรซ่อมแซมบ้ำนพัก กำรปลูก
พืชคลุมดินหรือหญ้ำแฝก กำรท ำแนวกันไฟ
ปำ่ เป็นต้น 

(๙) กำรจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพบิัติ 
(๑๐) กำรจัดกำรด้ำนอำหำรและน้ ำกรณีเกิดภัย

พิบัติส ำหรับผู้ประสบภัย 
(๑๑) กำรจัดที่พักพิงค้ำงคืนหรือสถำนที่ 

   ปลอดภัยส ำหรับผู้ประสบภัย 
(๑๒) กำรฟื้นฟูสภำพจิตใจส ำหรับผู้ประสบภัย 
(๑๓) กำรช่วยเหลือด้ำนอำชีพหรือจัดหำพันธุ์พืช 

พันธุส์ัตว์ส ำหรับผู้ประสบภัย 
(๑๔) กำรช่วย เหลือซ่อมแซมที่พั กอำศัย ให้

ผู้ประสบภัยภำยหลังกำรเกิดภัยพิบัติ 
(๑๕) กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย

พิบัต ิ
(๑๖) กำรจัดต้ังศูนย์เรียนรู้กำรจัดกำรภัยพิบัติ 
(๑๗) กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่ อป้องกันและ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 



๑๑๐ 
 

ตารางที่ ๒.๖(๕) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. ภัยพิบัติที่เคย
เกิดขึ้นในพื้นที ่

๑) จ ำนวนของกำรเกิดน้ ำท่วม จ ำนวนของกำรเกิดน้ ำท่วม ........... ครั้ง - - ข้อมูลกำร
ส ำรวจของ
อปท.ใน
รอบปีที่
ผ่ำนมำ 

- - - 
๒) จ ำนวนของกำรเกิดดนิถล่ม จ ำนวนของกำรเกิดดินถล่ม ...........ครั้ง 
๓) จ ำนวนของกำรเกิดลมพำย ุ จ ำนวนของกำรเกิดลมพำยุ ........... ครั้ง 
๔) จ ำนวนของกำรเกิดไฟป่ำ จ ำนวนของกำรเกิดไฟป่ำ ............ ..ครั้ง 
๕) จ ำนวนของกำรเกิด
แผ่นดินไหว 

จ ำนวนของกำรเกิดแผ่นดินไหว ...... ครั้ง 

๖) จ ำนวนของกำรเกิดอืน่ๆ ระบ.ุ. จ ำนวนของกำรเกิดอื่นๆ ระบุ......... ครั้ง 
๒. ครัวเรือนที่ได้รบั
ควำมเสยีหำยหรอื
ผลกระทบจำกกำร
เกิดภัยพบิัติ (ในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำ) 

๒.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รบัควำมเสียหำย
หรือผลกระทบจำกกำรเกิดภยั
พิบัติ (ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) ได้แก ่
๑) กรณีน้ ำท่วม 
๒) กรณดีินถล่ม 
๓) กรณีลมพำย ุ
๔) กรณีไฟป่ำ 
๕) กรณีแผ่นดนิไหว 
๖) กรณอีื่น ๆ............ 

ร้อยละครัวเรือนที่ได้รบัควำมเสยีหำย
หรือผลกระทบจำกกำรเกิดภยัพิบัติ...... 
(ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) =(Ai/B) x๑๐๐ 
A๑= จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จำกน้ ำท่วม (ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) 
A๒= จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จำกดินถล่ม (ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) 
A๓= จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จำกลมพำย ุ(ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) 
A๔= จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จำกไฟป่ำ (ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) 
A๕= จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จำกแผ่นดินไหว (ในรอบปีที่ผ่ำนมำ) 
B= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
 

- - ข้อมูลกำร
ส ำรวจของ
อปท.ใน
รอบปีที่
ผ่ำนมำ 

- - - 

๓. กลุ่มเป้ำหมำยที่
จ ำเป็นตอ้งให้กำร
ดูแลช่วยเหลอืเมือ่

ร้อยละกลุม่เป้ำหมำยที่
จ ำเป็นตอ้งให้กำรดูแลช่วยเหลอื
เมื่อเกิดภัยพบิัติ ได้แก ่

ร้อยละกลุม่เป้ำหมำย(..i..)ที่จ ำเป็นต้อง
ให้กำรดูแลช่วยเหลอืเมือ่เกิดภยัพิบัติ 
=(Ai/B) x๑๐๐ 

- www.
tcnap.org       
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  

- - - - 



๑๑๑ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
เกิดภัยพบิัติ ๑) เด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) 

๒) วัยสูงอำยุ (๖๐ ปีขึน้ไป) 
๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๔) คนพิกำร 
๕) อื่น ๆ............... 

A๑= จ ำนวนเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) 
A๒= จ ำนวนวัยสูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) 
A๓= จ ำนวนผูป้่วยโรคเรื้อรงั 
A๔= จ ำนวนคนพิกำร 
B= จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

- รำยงำน
สถำนะกลุ่ม
ประชำกร   
-รูปแบบ
รำยงำน 
เลือก จ ำนวน 
-ปชก.๑๓ 
กลุ่ม 
-แสดงผล
เป็นจ ำนวน  
เลือกตำม
กลุ่มเป้ำหมำ
ย 

๔. ครัวเรือนที่มี
กลุ่มเป้ำหมำยที่
จ ำเป็นตอ้งให้กำร
ดูแลช่วยเหลอืเมือ่
เกิดภัยพบิัติ 

๔.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกลุ่มเป้ำหมำยที่
จ ำเป็นตอ้งให้กำรดูแลช่วยเหลอื
เมื่อเกิดภัยพบิัติ ได้แก ่
๑)ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย  
(๐-๕ ปี) 
๒) ครวัเรอืนที่มวีัยสูงอำยุ  
(๖๐ ปีขึ้นไป) 
๓) ครัวเรือนทีม่ีผู้ป่วยโรคเรือ้รงั 
๔) ครัวเรือนทีม่ีคนพิกำร 
๕) อื่น ๆ............... 

ร้อยละครัวเรือนที่มีกลุ่ม เป้ำหมำยที่
จ ำเป็นต้องให้กำรดูแล=(A/B) x๑๐๐ 
A= จ ำนวนครัวเรือนที่มีกลุม่เปำ้หมำยท่ี
จ ำเป็นตอ้งให้กำรดูแล 
B= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.
tcnap.org       
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำน
ยำว   
-เลือก
รำยงำนยำว
บุคคล 
-แสดงผล 
-ส่งออก
excel 
-ตัวกรอง
เลือก
ประชำกร
เป้ำหมำย 
จนครบทุก
กลุ่ม 
-ใช่ตัวกรอง

- - - - 



๑๑๒ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
บ้ำนเลขเพือ่
นับจ ำนวน
หลังคำเรือน 
-แจงนับ
หลังคำเรือน 

๕. ครัวเรือนที่มี
ควำมเสีย่งเมื่อเกดิ
ภัยพิบัติ 

๕.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีควำมเสี่ยงเมือ่เกิด
ภัยพิบัติ  
๑) กรณีน้ ำท่วม 
๒) กรณดีินถล่ม 
๓) กรณีลมพำย ุ
๔) กรณีไฟป่ำ 
๕) กรณีแผ่นดนิไหว 
๖) กรณอีื่น ๆ............ 

ร้อยละครัวเรือนที่มีควำมเสี่ยงเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ(..i..)=(Ai/B) x๑๐๐ 
A๑= จ ำนวนครัวเรือนทีม่ีควำมเสี่ยงเมื่อ
เกิดน้ ำท่วม 
A๑= จ ำนวนครัวเรือนทีม่ีควำมเสี่ยงเมื่อ
เกิดน้ ำท่วม 
A๒= จ ำนวนครวัเรอืนที่มคีวำมเสี่ยงเมื่อ
เกิดดินถลม่ 
A๓= จ ำนวนครัวเรือนที่มีควำมเสี่ยงเมื่อ
เกิดลมพำย ุ
A๔= จ ำนวนครัวเรือนทีม่ีควำมเสี่ยงเมื่อ
เกิดไฟป่ำ 
A๕= จ ำนวนครัวเรือนทีม่ีควำมเสี่ยงเมื่อ
เกิดแผ่นดนิไหว 
B= จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- - ข้อมูลกำร
ส ำรวจของ
อปท.ใน
รอบป ี

- - - 

๖. ทุนทำงสังคมและ
ศักยภำพในกำร
จัดกำรภัยพบิัติ 

๑) จ ำนวนอำสำมคัรป้องกนัภัย
ฝ่ำยพลเรอืน (อปพร.) 

จ ำนวนอำสำมคัรป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) ....... คน 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๒.๑
(๑-๖)จัด
ระเบียบ

ข้อมูลทุนทำง
สังคม ใช้

แนวทำงนี้ใน
ข้อ ๑-๑๒ 

- - - - - 

๒) จ ำนวนอำสำสมคัรกู้ชีพกู้ภัย จ ำนวนอำสำสมัครกู้ชีพกู้ภยั ....... คน 
๓) จ ำนวนชุดรักษำควำม
ปลอดภัยหมูบ่้ำน (ชรบ.) 

จ ำนวนชุดรักษำควำมปลอดภยัหมูบ่้ำน 
(ชรบ.) ...... คน 

๔) จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุข 
(อสม.) 

จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)  
......... คน 

๕) จ ำนวนพยำบำลในพื้นที ่ จ ำนวนพยำบำลในพื้นที ่.............. คน 



๑๑๓ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๖) จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ
ชุมชนที่ปฏบิัติงำนในพืน้ที่ 

จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขชุมชนที่
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ ........... คน 

๗) จ ำนวนกองทุนภัยพบิัติของ
ชุมชน 

จ ำนวนกองทนุภัยพบิัติของชุมชน  
........ กองทุน 

 ๘) จ ำนวนกองทนุอื่นที่สนับสนนุ
งบประมำณเพื่อช่วยเหลือกรณี
เกิดภัยพบิัติ 

จ ำนวนกองทนุอื่นที่สนับสนุน
งบประมำณเพื่อช่วยเหลือกรณเีกิดภัย
พิบัต ิ........ กองทุน 

 ๙) จ ำนวนศูนยเ์รียนรู้เพือ่ปอ้งกนั
และช่วยเหลือเมือ่เกิดภยัพิบัต ิ

จ ำนวนศูนยเ์รียนรูเ้พื่อปอ้งกันและ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพบิัติ ............ แห่ง 

 ๑๐) จ ำนวนป้ำยหรอื
สัญญลักษณ์เพื่อกำรเฝ้ำระวัง
อันตรำยหรืออพยพกรณเีกิดภยั
พิบัต ิ

จ ำนวนป้ำยหรือสัญยลักษณ์เพือ่กำรเฝ้ำ
ระวังอันตรำยหรืออพยพกรณเีกิดภัย
พิบัต ิ.......... แหง่ 

 ๑๑) จ ำนวนจุดแสดงแผนท่ีจุด
เสี่ยง จุดอนัตรำยและสถำนท่ี
ปลอดภัย 

จ ำนวนจุดแสดงแผนที่จุดเสี่ยง จุด
อันตรำยและสถำนทีป่ลอดภัย ......... 
แห่ง 

 ๑๒) จ ำนวนอำคำรเอนกประสงค์ 
ศำลำ เพือ่เป็นที่พักพิงกรณีเกดิ
ภัยพิบัติ 

จ ำนวนอำคำรเอนกประสงค์ ศำลำ เพื่อ
เป็นที่พักพิงกรณีเกดิภัยพบิัติ ........แหง่ 

๗. กิจกรรมในกำร
จัดกำรภัยพบิัติ 

๗.๑ จ ำนวนกิจกรรมในกำร
จัดกำรภัยพบิัติ 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรจัดกำรภยัพิบัติ  
......... กิจกรรม 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.๒ 
ตำรำงที่ ๑.๓
(๑-๗)ข้อมลู
ที่แสดง

ศักยภำพของ
ชุมชนรำย
หมู่บ้ำนตำม
โครงสร้ำง

ชุมชนท้องถิ่น  

- - - - - 



๑๑๔ 
 

 ๒.๖.๖ การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน 
องค์ประกอบการจัดการดูแลสขุภาพในชุมชน ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละกลุม่ประชำกรเป้ำหมำยในกำร
ดูแลสุขภำพในชมุชน  
(๑) เด็กปฐมวัย (๐-๓ ปี) 
(๒) เด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) 
(๓) เด็ก (๖-๑๒ ปี) 
(๔) เยำวชน (๑๕-๒๔ ปี) 
(๕) สตรีตั้งครรภ ์
(๖) วัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) 
(๗) ผู้สูงอำยุ(๖๐ปีขึ้นไป) 
(๘) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน 

ข้อเสื่อม หัวใจ มะเรง็ ไตวำย เปน็ต้น) 
(๙) คนพิกำร(ด้ำนกำรเคลื่อนไหว ด้ำนกำรสือ่สำร

ด้ำนกำรมองเห็น ด้ำนจิตใจ/อำรมณ์ ด้ำน
สติปัญยำ/กำรเรียนรู ้

(๑๐) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์
(๑๑) ผู้ป่วยโรคจิต 
(๑๒) ผู้ปว่ยระยะสุดท้ำย 
(๑๓) ผู้ด้อยโอกำส 

๒. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่มพีฤติกรรมเสี่ยง 
จ ำแนกตำมประเภทพฤติกรรม ได้แก่ สูบบุหรี่เป็น
ประจ ำ ดื่มสุรำเป็นประจ ำ ไม่ออกก ำลังกำย ขับ
จักรยำนยนต์ไม่สวมหมวกนริภยั ขับรถยนต์ไม่คำด
เข็มขัดนิรภยั 

๓. จ ำนวนและร้อยละประชำกร ท่ีเกิดอุบัติเหตุและ
ภำวะฉุกเฉิน(ในรอบป)ี ได้แก่ บำดเจ็บอุบัติเหตุ
จรำจร บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุอืน่ๆ เช่น หกล้ม ของ
มีคมบำด เป็นต้น สุนัขกัด งูกัด สัตว์ท ำร้ำย ไข้สูง 
ชัก หมดสติ 

๔. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่มสีิทธิและสวัสดิกำร
ในกำรรักษำพยำบำล ได้แก่ ไม่มสีิทธ ิมีสิทธิหรือ
สวัสดิกำร สิทธิบัตรทอง ประกนัสังคม สวัสดิกำร
ข้ำรำชกำร ประกนัสุขภำพเอกชน เปน็ต้น 

๕. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรดูแล
สุขภำพในชุมชน โดยแบ่งทุนทำงสังคมระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุม่/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ 
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน เครอืข่ำย เช่น 
(๑) อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ (อผส.) 
(๒) ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (care giver) 
(๓) อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
(๔) อำสำสมัครนมแม ่
(๕) อำสำสมัครดูแลคนพิกำร 
(๖) อำสำสมัครกู้ชีพกูภ้ัย 
(๗) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
(๘) อำสำสมัครทีเ่ปน็เด้กและเยำวชนดูแล

ข้อ ๑-๓ อธิบำยสถำนกำรณป์ญัหำและควำมต้องกำร
กำรดูแลสุขภำพของชุมชน ประประกอบด้วย ๒ ส่วน 
ได้แก่ (๑)กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องให้กำรดูแลชว่ย และ
บริกำรตำมควำมจ ำเป็น ประกอบด้วยอย่ำงนอ้ย ๑๓ 
กลุ่มประชำกร ซึ่งแต่ละกลุม่ประชำกรมีปญัหำและ
ควำมต้องกำร แตกต่ำงกัน (๒) เหตุที่มำของกำร
เจ็บป่วย ทั้งเจบ็ป่วยฉุกเฉิน เกดิขึ้นกระทันหัน เชน่ 
ป่วยตำมฤดูกำล ปว่ยฉุกเฉิน อบุัติเหตุ  และ(๒) เหตุ
ที่มำของกำรเจบ็ป่วยเรื้อรัง เช่น สูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ 
ดื่มสุรำเปน็ประจ ำ ไม่ออกก ำลงักำย ขับจักรยำนยนต์
ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถยนต์ไม่คำดเขม็ขัดนริภัย เป็น
ต้น  
ข้อ ๔ อธิบำยกำรเข้ำถึงบริกำรสขุภำพของประชำกรใน
พื้นท่ี คือควำมครอบคลุมของกำรมีสิทธิและสวัสดิกำร
ในกำรรักษำพยำบำล จ ำนวนคนที่มี หรอืไมม่ีสิทธิ ถ้ำมี
แล้วเป็นสิทธิอะไรเนื่องจำกเงื่อนไขบริกำรแต่ละสิทธิ
แตกต่ำงกัน ได้แก่ ไม่มีสิทธ ิมีสทิธิหรือสวสัดิกำร 
สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิกำรข้ำรำชกำร 
ประกันสุขภำพเอกชน เป็นต้น 
ข้อ ๕-๖ ทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรจัดกำร
สุขภำพ อธิบำยได้ถึงศักยภำพในพื้นที่ในกำรจดักำรกับ
เหตุที่มำของปัญหำ  รวมถึงกำรสนบัสนุนใหเ้กิดกำร
ดูแล ช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย 
และทำงออกของปัญหำในทุกมติิ 
น ำใช้ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำม
ต้องกำรด้ำนสุขภำพในพื้นที่ ออกแบบบริกำรสุขภำพ 
กำรจัดท ำโครงกำรท่ีสร้ำงผลกระทบกับสุขภำพ กำร
จัดท ำแผนงำน กำรสรปุรำยงำนกำรบริกำรประจ ำป ี
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

องค์ประกอบการจัดการดูแลสขุภาพในชุมชน ประโยชน ์และการน าใช้ 
เกี่ยวกับสุขภำพ 

(๙) หมอสมุนไพร 
(๑๐) หมอนวดแผนไทย 
(๑๑) พยำบำลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นที ่
(๑๒) เจ้ำหน้ำท่ีกำยภำพบ ำบัด 
(๑๓) เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงำน

ในพื้นที ่
(๑๔) เจ้ำหน้ำท่ีทันตภบิำลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นที ่
(๑๕) กลุ่มเกษตรอนิทรียห์รือปลูกผักปลอดสำร 
(๑๖) ชมรม/กลุม่ผู้สูงอำย ุ
(๑๗) โรงเรียนผู้สูงอำย ุ
(๑๘) ศูนย์ดูแลกลำงวนัส ำหรับผู้สูงอำยุ 
(๑๙) ศูนย์กำยอุปกรณ ์
(๒๐) โรงพยำบำส่งเสรมิสุขภำพต ำบล 
(๒๑) กองทุนที่สนบัสนนุกำรดูแลชว่ยเหลอื

ผู้สูงอำย ุ
(๒๒) สวนสำธำรณะ 
(๒๓) ลำนกีฬำ 
(๒๔) อำคำรหรือศำลำเอนกประสงค์ 

๖. จ ำนวนกิจกรรมในกำรดูแลสุขภำพชุมชน 
(๑) กำรรณรงค์เกีย่วกับกำรดูแลสุขภำพหรือ

ลดละเลิกพฤติกรรมเสีย่ง 
(๒) กำรฝึกอบมรมเพื่อกำรดูแลสุขภำพ 
(๓) กำรปรบัสภำพแวดล้อมใหป้ลอดภัยหรือเอื้อ

ต่อกำรดุแลสุขภำพ 
(๔) กำรจัดตั้งกลุ่มหรือสนบัสนุนใหม้ีอำสำสมัคร

ในกำรดูแลสุขภำพ 
(๕) กำรจัดบริกำรดูแลสขุภำพต่อเนือ่งที่บ้ำนโดย

บุคลำกรสำธำรณสุขและอำสำสมัคร 
(๖) กำรตั้งศูนย์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรดูแล

สุขภำพ 
(๗) กำรตั้งศูนย์กำยอปุกรณ ์
(๘) กำรท ำข้อมูลด้ำนสขุภำพของชมุชน 
(๙) กำรจัดต้ังกองทุนและสวัสดิกำรเพื่อกำรดุแล

สุขภำพของชุมชน 
(๑๐) กำรตั้งกฏ กติกำ ข้อตกลงร่วมกันในกำร

ดูแลสุขภำพชุมชน  
 
 



๑๑๖ 
 

ตารางที่ ๒.๖ (๖) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการจัดการดูแลสขุภาพในชุมชน 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. กลุ่มประชำกร
เป้ำหมำย 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละเด็ก
ปฐมวัย (๐-๓ ปี) 

ร้อยละของเด็กปฐมวัย (๐-๓ ปี) 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (๐-๓ ปี) 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

- www.
tcnap.org       
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำน
สถำนะกลุ่ม
ประชำกร
เป้ำหมำย 
-รูปแบบ
รำยงำน เลอืก 
จ ำนวน 
-ปชก.๑๓ กลุ่ม 
-แสดงผลเป็น
จ ำนวน  
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑-๑๓ 

- - - - 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละเด็ก
ปฐมวัย (๓-๕ ปี) 

ร้อยละของเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละเด็ก  
(๖-๑๒ ปี) 

ร้อยละของเด็ก (๖-๑๒ ปี)=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็ก (๖-๑๒ ปี) 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละเยำวชน 
(๑๕-๒๔ ปี) 

ร้อยละของเยำวชน (๑๕-๒๔ ปี)=A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนเยำวชน (๑๕-๒๔ ปี) 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละสตรี
ต้ังครรภ ์

ร้อยละของสตรีตั้งครรภ=์(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนสตรีตั้งครรภ ์
B=จ ำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ ๑๕-๔๙ ป ี

 ๖) จ ำนวนและร้อยละวัย
ท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) 

ร้อยละของวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ป)ี 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอำย ุ(๖๐ ปีขึน้ไป) 

ร้อยละของผู้สูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) 



๑๑๗ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละผูป้่วย
โรคเรื้อรงั 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรือ้รัง=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

  ๙) จ ำนวนและร้อยละคน
พิกำร 

ร้อยละของคนพิกำร=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนคนพิกำร 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๑๐) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์ ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๑๑) ผู้ป่วยโรคจิต ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ป่วยโรคจิต 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๑๒) ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย ร้อยละของผู้ป่วยระยะสดุท้ำย=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ป่วยระยะสดุท้ำย 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๑๓) ผู้ด้อยโอกำส ร้อยละของผู้ด้อยโอกำส=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ด้อยโอกำส 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

๒. พฤติกรรมเสีย่ง ๒.๑ จ ำนวนรอ้ยละของ
ประชำกรทีม่ีพฤติกรรมเสี่ยง 

ร้อยละของประชำกรที่มีพฤติกรรมเสีย่ง 
=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่มีพฤติกรรมเสีย่ง 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ทั้งหมด 

- www.
tcnap.org       
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำน
สถำนะกลุ่ม
ประชำกร   

- - - - 

 ๑) จ ำนวนและรอ้ยละผู้ท่ีสบู ร้อยละของผู้ท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ ำ 



๑๑๘ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
บุหรี่เป็นประจ ำ =(A/B) x๑๐๐ 

A=จ ำนวนผู้ท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ ำ 
B=จ ำนวนจ ำนวนประชำกรที่มอีำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไปทั้งหมดที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

-รูปแบบ
รำยงำน เลอืก 
จ ำนวน 
-รำยงำน เลือก
๑.๕ พฤติกรรม
เสี่ยง 
-แสดงผลเป็น
จ ำนวน  
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑-๕ 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละผู้ท่ีดื่ม
สุรำเปน็ประจ ำ 

ร้อยละของผู้ท่ีดื่มสรุำเปน็ประจ ำ 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีดื่มสุรำเปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนจ ำนวนประชำกรที่มอีำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไปทั้งหมดที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละผู้ท่ีไม่
ออกก ำลังกำย 

ร้อยละของผู้ท่ีไม่ออกก ำลังกำย 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีไม่ออกก ำลังกำย 
B=จ ำนวนจ ำนวนประชำกรที่มอีำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไปทั้งหมดที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละผู้ท่ีขบั
จักรยำนยนต์ไม่สวมหมวก
นิรภัย 

ร้อยละของผู้ท่ีขับจักรยำนยนต์ไม่สวมหมวก
นิรภัย=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผูท้ี่ขับจักรยำนยนต์ไม่สวมหมวก
นิรภัย 
B=จ ำนวนจ ำนวนประชำกรที่มอีำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไปทั้งหมดที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละผู้ท่ีขบั
รถยนต์ไม่คำดเข็มขัดนริภัย 

ร้อยละของผู้ท่ีขับรถยนต์ไม่คำดเข็มขัดนิรภยั 
=(A/B) x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีขับรถยนต์ไม่คำดเข็มขัดนิรภยั 

B=จ ำนวนจ ำนวนประชำกรที่มอีำยุ ๑๕ ปีขึ้น
ไปทั้งหมดที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

๓. กำรเกิดอุบัติเหตุ
และภำวะฉุกเฉนิ 

๓.๑ จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่มกีำรเกิดอุบัติเหตุและภำวะ

ร้อยละของผู้ท่ีมีกำรเกดิอบุัติเหตุและภำวะ
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ(ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
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- - - - 



๑๑๙ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ (ในระยะ ๖ 
เดือนที่ผ่ำนมำ) 

มำ)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผูท้ี่มีกำรเกดิอบุัติเหตุและภำวะ
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ (ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
มำ) 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๕ 
-แสดงผล  
ใช้ข้อ ๓.๑ และ
ข้อ ๑-๕ 

 ๑) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีกำรบำดเจบ็อบุัติเหตุจรำจร 

ร้อยละของผู้ท่ีมีกำรบำดเจบ็อบุติัเหตุ
จรำจร=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรบำดเจบ็อบุติัเหตุจรำจร
B=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรเกิดอุบัติเหตุและภำวะ
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ (ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
มำ) 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีกำรบำดเจบ็จำกอุบัติเหตุ
อื่นๆ เชน่ หกลม้ ของมคีมบำด 
เป็นตน้ 

ร้อยละของผู้ท่ีมีกำรบำดเจบ็จำกอุบัติเหตุ
อื่นๆ เชน่ หกลม้ ของมคีมบำด เป็นต้น 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรบำดเจบ็จำกอุบัติเหตุ
อื่นๆ เชน่ หกลม้ ของมคีมบำด เป็นต้น 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรเกิดอุบัติเหตุและภำวะ
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ (ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
มำ) 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ี
ถูกสุนัขกัด งูกัด สัตว์ท ำร้ำย 

ร้อยละของผู้ท่ีถูกสุนัขกัด งูกัด สัตว์ท ำร้ำย 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ถูกสุนัขกัด งูกัด สัตว์ท ำร้ำย 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรเกิดอุบัติเหตุและภำวะ
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ (ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
มำ) 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีไข้สูง ชัก 

ร้อยละของผู้ท่ีมีไข้สูง ชัก=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีไข้สูง ชัก 



๑๒๐ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรเกิดอุบัติเหตุและภำวะ
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ (ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
มำ) 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีภำวะหมดสติ 

ร้อยละของผู้ท่ีมีภำวะหมดสติ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีภำวะหมดสติ 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรเกิดอุบัติเหตุและภำวะ
ฉุกเฉินที่ต้องรักษำ (ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่ำน
มำ) 

๔. สิทธิและ
สวัสดิกำรในกำร
รักษำพยำบำล 

๔.๑ จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่ไม่มีสิทธ ิ

ร้อยละของผู้ท่ีไม่มีสิทธิและสวัสดิกำรในกำร
รักษำพยำบำล=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีไม่มีสิทธิและสวัสดิกำรในกำร
รักษำพยำบำล 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๖ 
-แสดงผล 
ใช้ขั้นตอนนี้
ข้อ๔.๑-๔.๒ 

- - - - 

 ๔.๒ จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่มีสิทธิและสวัสดิกำรในกำร
รักษำพยำบำล 

ร้อยละของผู้ท่ีมีสิทธิและสวัสดกิำรในกำร
รักษำพยำบำล=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีสิทธิและสวัสดกิำรในกำร
รักษำพยำบำล 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 ๑) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีสิทธิบัตรทอง 

ร้อยละของผู้ท่ีมีสิทธิบัตรทอง=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีสิทธิบัตรทอง 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมสีิทธิและสวัสดกิำรในกำร
รักษำพยำบำล 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีสิทธปิระกนัสังคม 

ร้อยละของผู้ท่ีมีสิทธิประกันสังคม 
=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีสิทธิประกันสังคม 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมสีิทธิและสวัสดกิำรในกำร
รักษำพยำบำล 



๑๒๑ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๓) จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ี

มีสวัสดิกำรข้ำรำชกำร 
ร้อยละของผู้ท่ีมีสวัสดิกำรข้ำรำชกำร 
=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีสวัสดิกำรข้ำรำชกำร 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมสีิทธิและสวัสดกิำรในกำร
รักษำพยำบำล 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีประกนัสุขภำพเอกชน 

ร้อยละของผู้ท่ีมีประกันสุขภำพเอกชน 
=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีประกันสุขภำพเอกชน 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมสีิทธิและสวัสดกิำรในกำร
รักษำพยำบำล 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีสิทธอิื่นๆ ระบุ.......... 

ร้อยละของผู้ท่ีมีสิทธิอื่นๆ ระบุ.......... 
=A/B x๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีสิทธิอื่นๆ ระบุ.......... 
B=จ ำนวนผู้ท่ีมสีิทธิและสวัสดกิำรในกำร
รักษำพยำบำล 

๕. ทุนทำงสังคมและ
ศักยภำพในกำรดูแล
สุขภำพในชุมชน 

๑) จ ำนวนอำสำสมัครดแูล
ผู้สูงอำยุ (อผส.) 

จ ำนวนอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ (อผส.) 
............คน 

RECAP
(๒๕๑๖) 

ป.๒ ตำรำง
ที่ ๒.๒ 
ข้อมูลที่
แสดง

ศักยภำพ
ของชุมชน

รำย
หมู่บ้ำน
ตำม

โครงสร้ำง
ชุมชน
ท้องถิ่น  

- - - - - 

๒) จ ำนวนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 
(care giver) 

จ ำนวนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (care giver) 
............คน 

๓) จ ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) 

จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
............คน 

๔) จ ำนวนอำสำสมัครนมแม่ จ ำนวนอำสำสมัครนมแม่ ............คน 
๕) จ ำนวนอำสำสมัครดแูลคน
พิกำร 

จ ำนวนอำสำสมัครดูแลคนพิกำร ....... คน 

๖) จ ำนวนอำสำสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย 

จ ำนวนอำสำสมัครกู้ชีพกู้ภยั ............คน 

๗) จ ำนวนอำสำสมัครปอ้งกัน จ ำนวนอำสำสมัครป้องกนัภัยฝำ่ยพลเรือน 



๑๒๒ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) (อปพร.) ............คน 
๘) จ ำนวนอำสำสมัครที่เป็น
เด้กและเยำวชนดูแลเกี่ยวกบั
สุขภำพ 

จ ำนวนอำสำสมัครทีเ่ปน็เด้กและเยำวชน
ดูแลเกี่ยวกบัสุขภำพ ............คน 

๙) จ ำนวนหมอสมุนไพร จ ำนวนหมอสมุนไพร ............คน 
๑๐) จ ำนวนหมอนวดแผนไทย จ ำนวนหมอนวดแผนไทย ............คน 
๑๑) จ ำนวนพยำบำลท่ี
ปฏิบัติงำนในพื้นที ่

จ ำนวนพยำบำลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ี 
............คน 

๑๒) จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ี
กำยภำพบ ำบัด 

จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีกำยภำพบ ำบดั ..........คน 

๑๓) จ ำนวนเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขชุมชนที่
ปฏิบัติงำนในพื้นที ่

จ ำนวนเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชนที่
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ ............คน 

๑๔) จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีทันตภิ
บำลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ี 

จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีทันตภบิำลท่ีปฏิบัติงำนใน
พื้นท่ี ............คน 

๑๕) จ ำนวนกลุ่มเกษตร
อินทรียห์รอืปลูกผักปลอด
สำร 

จ ำนวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หรือปลูกผัก
ปลอดสำร ............กลุ่ม 

๑๖) จ ำนวนชมรม/กลุ่ม
ผู้สูงอำย ุ

จ ำนวนชมรม/กลุม่ผู้สูงอำยุ ...........กลุ่ม 

๑๗) จ ำนวนโรงเรียนผู้สูงอำย ุ จ ำนวนโรงเรยีนผู้สูงอำยุ ...........แห่ง 
๑๘) จ ำนวนศูนย์ดูแลกลำงวัน
ส ำหรบัผู้สูงอำย ุ

จ ำนวนศูนยด์ูแลกลำงวนัส ำหรบัผู้สูงอำยุ 
...........แหง่ 

๑๙) จ ำนวนศนูย์กำยอปุกรณ ์  จ ำนวนศูนย์กำยอปุกรณ์ ...........แห่ง 
๒๐) จ ำนวนโรงพยำบำ
ส่งเสรมิสุขภำพต ำบล 

จ ำนวนโรงพยำบำส่งเสรมิสุขภำพต ำบล 
...........แห่ง 

๒๑) จ ำนวนกองทุนที่ จ ำนวนกองทนุที่สนบัสนุนกำรดูแลช่วยเหลอื



๑๒๓ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
สนับสนุนกำรดูแลช่วยเหลอื
ผู้สูงอำย ุ

ผู้สูงอำย ุ.......... กองทุน 

๒๒) จ ำนวนสวนสำธำรณะ จ ำนวนสวนสำธำรณะ ...........แหง่ 
๒๓) จ ำนวนลำนกีฬำ จ ำนวนลำนกฬีำ ...........แหง่ 
๒๔) จ ำนวนอำคำรหรือศำลำ
เอนกประสงค ์

จ ำนวนอำคำรหรือศำลำเอนกประสงค ์
...........แห่ง 

๖. กิจกรรมในกำร
ดูแลสุขภำพชุมชน 

๖.๑ จ ำนวนกิจกรรมในกำร
ดูแลสุขภำพชุมชน 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรดูแลสุขภำพชุมชน  
................. กิจกรรม 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๑.๓(๑-๗)
ข้อมูลที่
แสดง

ศักยภำพ
ของชุมชน

รำย
หมู่บ้ำน
ตำม

โครงสร้ำง
ชุมชน
ท้องถิ่น  

- - - - - 

 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 ๒.๖.๗ การจัดการอาหารชุมชน 
องค์ประกอบข้อมูลการจัดการอาหารชุมชน ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละประชำกรที่ประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตร เช่น เกษตรกรรม (ท ำนำ) 
เกษตรกรรม (ท ำไร่)  เกษตรกรรม (ท ำสวน) 
เกษตรกรรม (ปศุสัตว)์ เกษตรกรรม (เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ) เกษตรกรรม (ประมง) เกษตรผสมผสำน  

๒. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม 

๓. ขนำดพื้นท่ีที่ชุมชนใช้ประโยชน์ ได้แก ่
(๑) พื้นท่ีทำงกำรเกษตร 
(๒) พื้นท่ีอยู่อำศัย 
(๓) พื้นท่ีแหล่งน้ ำ 
(๔) พื้นท่ีป่ำ 
(๕) พื้นท่ีสำธำรณะประโยชน ์

๔. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรจัดกำร
อำหำรชมุชน โดยแบ่งทุนทำงสงัคมระดบับุคคล 
ครอบครัว กลุม่/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ 
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน เครอืข่ำย เช่น 
(๑) เกษตรกรต้นแบบ 
(๒) ครัวเรือนเกษตรต้นแบบ 
(๓) หมอดินอำสำ 
(๔) กลุ่มเกษตรอนิทรียห์รือปลูกผักปลอดสำร 
(๕) กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
(๖) กลุ่มปลุกพืช 
(๗) กลุ่มเลี่ยงสัตว ์
(๘) กลุ่มเลี้ยงสัตว ์
(๙) กลุ่มเลี้ยงปลำ 
(๑๐) กลุ่มท ำประมง 
(๑๑) กลุ่มแปรรปูอำหำร 
(๑๒) กลุ่มอนรุักษ์พนัธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
(๑๓) ตลำดสีเขียว 
(๑๔) ธนำคำรข้ำว 
(๑๕) โรงสีชุมชน 
(๑๖) โรงปุย๋ 
(๑๗) กองทุนที่สนบัสนนุกำรผลิตหรอืแปรรปู

อำหำร 
(๑๘) ป่ำชุมชน 
(๑๙) แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
(๒๐) ที่ดินสำธำรณะที่ใชป้ระโยชน์ในกำรท ำ 

   เกษตร 
(๒๑) เครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ 
(๒๒) เครือข่ำยอนรุักษ์พนัธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

๕. จ ำนวนกิจกรรมในกำรจัดกำรอำหำรชุมชน 
(๑) กำรรณรงค์เกีย่วกับกำรลดกำรใช้สำรเคมีใน

กำรท ำกำรเกษตรกรรม 

ข้อ๑-๓ อธิบำยสถำนกำรณ์พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม พื้นที่ท ำเกษตร แหล่ง
อำหำร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแหล่งอำหำรของ
พื้นที ่
ข้อ๔-๕ อธิบำยทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำร
จัดกำรอำหำรชุมชน และจ ำนวนกิจกรรมในกำรจัดกำร
อำหำร 
น ำใช้ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำม
ต้องกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพ วิถีกำรท ำ
เกษตรกรรม กำรผลิตอำหำร สร้ำงอำหำร ปัจจัยกำร
ผลิตที่จ ำเป็น กำรอนุรักษ์พันธุ์ ในพื้นที่  เพื่อจัดท ำ
โครงกำร กำรจัดท ำแผนงำน ออกแบบกำรด ำเนินงำน
กำรสรุปรำยงำนกำรบริกำรประจ ำปี  
 



๑๒๕ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการจัดการอาหารชุมชน ประโยชน ์และการน าใช้ 
(๒) กำรรณรงค์เกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำยของ

กำรใช้สำรเคมีในกำรท ำเกษตรกรรม 
(๓) กำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในเกษตรกรที่เสี่ยง

จำกกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำเกษตรกรรม 
(๔) กำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในพืช ผัก ผลไม้ 
(๕) กำรฝึกอบรมท ำเกษตรอินทรีย์ 
(๖) กำรฝึกอบรมท ำเกษตรตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 
(๗) กำรสนับสนุนให้ครัวเรือนมีกำรปลูกผักสวน

ครัว ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค 
(๘) กำรน ำพื้นที่สำธำรณะหรือพื้นที่ว่ำงมำท ำ

ประโยชน์ทำงกำรเกษตรกรรม 
(๙) กำรจัดต้ังกลุ่มหรือเครือข่ำยในกำรท ำเกษตร

อินทรีย ์
(๑๐) กำรต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ เกี่ยวกับกำรท ำ

เกษตรอินทรีย์และสร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำหำร 

(๑๑) กำรจัดต้ังธนำคำรอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ 

(๑๒) กำรสนับสนุนให้มีพื้นที่จ ำหน่ำยสินค้ำด้ำน
กำรเกษตร เช่น ตลำดสีเขียว ร้ำนค้ำชุมชน 
ตลำดนัด เป็นต้น 

(๑๓) กำรท ำข้อมูลทำงด้ำนกำรท ำเกษตรอินทรีย์
และสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร 

(๑๔) กำรจัด ต้ังกองทุน  และสวัสดิกำรเพื่ อ
ส่งเสริมกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร 

(๑๕) กำรตั้งกฏ กติกำ ข้อตกลงร่วมกันในกำรท ำ
เกษตรอินทรีย์และสร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำหำร 

 
 



๑๒๖ 
 

ตารางที่ ๒.๖ (๗) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการจัดการอาหารชุมชน 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. ประชำกรที่ท ำ
อำชีพทำงกำรเกษตร 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ท ำนำ) 

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
นำ)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
นำ) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

- www.
tcnap.org       
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำน
สถำนะสถำนะ
อำหำรชุมชน  
-รูปแบบ
รำยงำน เลอืก 
อำชีพหลักทำง
กำรเกษตร 
-แสดงผล 
ใช้ข้อมูล
วิเครำะห์ ๑-๗ 
และ ข้อ ๒ 

- - - - 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ท ำไร่)   

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
ไร่)  =A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำไร่)   
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ท ำสวน)  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
สวน)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ท ำ
สวน) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ปศุสัตว)์  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ปศุ
สัตว์)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม (ปศุ
สัตว์) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของ ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม 



๑๒๗ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ประชำกรทีท่ ำเกษตรกรรม 
(ประมง)  

(ประมง)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรที่ท ำเกษตรกรรม
(ประมง) 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ประชำกรทีท่ ำเกษตร
ผสมผสำน  

ร้อยละของประชำกรที่ท ำเกษตรผสมผสำน 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนประชำกรทีท่ ำเกษตรผสมผสำน 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำชีพอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

๒. ครัวเรือนที่ท ำ
เกษตรกรรม 

๒.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนที่ท ำเกษตรกรรม 

ร้อยละของครวัเรอืนที่ท ำเกษตรกรรม 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ท ำเกษตรกรรม 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นท่ี 

๓. กำรใช้ประโยชน์
ของพื้นที ่

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
พื้นท่ีทำงกำรเกษตร 

ร้อยละของพื้นที่ทำงกำรเกษตร=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
B=จ ำนวนพืน้ที่ท้ังหมด 

RECAP
(๒๕๑๖) 

ป.๑ ตำรำง
ที่ ๑.๔(๑-
๗)กำร
รวบรวม
ข้อมูล

โดยรวมที่
แสดง

สถำนะ ๕ 
ด้ำน 

 ใช้แนวทำง
นี้ในข้อ ๑-

๕ 

- - - - - 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
พื้นท่ีอยู่อำศัย 

ร้อยละของพื้นที่อยูอ่ำศัย=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนพื้นที่อยูอ่ำศัย 
B=จ ำนวนพืน้ที่ท้ังหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
พื้นท่ีแหล่งน้ ำ 

ร้อยละของพื้นที่แหล่งน้ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนพื้นที่แหล่งน้ ำ 
B=จ ำนวนพืน้ที่ท้ังหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
พื้นท่ีป่ำ 

ร้อยละของพื้นที่ป่ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนพื้นที่ป่ำ 
B=จ ำนวนพืน้ที่ท้ังหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ
พื้นท่ีสำธำรณะประโยชน ์

ร้อยละของพื้นที่สำธำรณะประโยชน ์
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนพื้นที่สำธำรณะประโยชน ์



๑๒๘ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนพืน้ที่ท้ังหมด 

๔. ทุนทำงสังคมและ
ศักยภำพในกำร
จัดกำรอำหำรชุมชน 

๑) จ ำนวนเกษตรกรต้นแบบ จ ำนวนเกษตรกรต้นแบบ ......... คน RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบ
ข้อมูลทุน
ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง
นี้ในข้อ ๑-

๑๒ 

- - - - - 
๒) จ ำนวนครัวเรอืนเกษตร
ต้นแบบ 

จ ำนวนครัวเรือนเกษตรต้นแบบ ......... คน 

๓) จ ำนวนหมอดินอำสำ จ ำนวนหมอดินอำสำ ......... คน 
๔) จ ำนวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
หรือปลูกผักปลอดสำร 

จ ำนวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หรือปลูกผัก
ปลอดสำร .......... กลุ่ม 

๕) จ ำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

จ ำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ .......... กลุ่ม 

๖) จ ำนวนกลุ่มปลุกพืช จ ำนวนกลุ่มปลุกพืช .......... กลุ่ม 
๗) จ ำนวนกลุม่เลีย่งสัตว ์ จ ำนวนกลุ่มเลี่ยงสัตว์ .......... กลุ่ม 
๘) จ ำนวนกลุ่มเลี้ยงสัตว ์ จ ำนวนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ .......... กลุ่ม 
๙) จ ำนวนกลุ่มเลี้ยงปลำ จ ำนวนกลุ่มเลี้ยงปลำ .......... กลุ่ม 
๑๐) จ ำนวนกลุ่มท ำประมง จ ำนวนกลุ่มท ำประมง .......... กลุ่ม 
๑๑) จ ำนวนกลุ่มแปรรูป
อำหำร 

จ ำนวนกลุ่มแปรรปูอำหำร .......... กลุ่ม 

๑๒) จ ำนวนกลุม่อนุรักษ์พันธุ์
พืช พันธุ์สัตว ์

จ ำนวนกลุ่มอนรุักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
.......... กลุ่ม 

๑๓) จ ำนวนตลำดสีเขยีว จ ำนวนตลำดสีเขียว ...........แหง่ 
๑๔) จ ำนวนธนำคำรข้ำว จ ำนวนธนำคำรข้ำว ...........แหง่ 
๑๕) จ ำนวนโรงสีชมุชน จ ำนวนโรงสีชุมชน ...........แหง่ 
๑๖) จ ำนวนโรงปุ๋ย จ ำนวนโรงปุ๋ย ...........แหง่ 
๑๗) จ ำนวนกองทนุที่
สนับสนุนกำรผลิตหรือแปร
รูปอำหำร 

จ ำนวนกองทนุที่สนบัสนุนกำรผลิตหรือแปร
รูปอำหำร ...........กองทุน 

๑๘) จ ำนวนป่ำชมุชน จ ำนวนป่ำชุมชน ...........แหง่ 
๑๙) จ ำนวนแหล่งน้ ำ จ ำนวนแหล่งน้ ำธรรมชำติ ...........แห่ง 



๑๒๙ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ธรรมชำติ 

 ๒๐) จ ำนวนที่ดนิสำธำรณะท่ี
ใช้ประโยชน์ในกำรท ำเกษตร 

จ ำนวนที่ดินสำธำรณะท่ีใชป้ระโยชน์ในกำรท ำ
เกษตร ...........แหง่ 

๒๑) จ ำนวนเครอืข่ำยเกษตร
อินทรีย ์

จ ำนวนเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์  
...........เครอืข่ำย 

๒๒) จ ำนวนเครอืข่ำยอนรุักษ์
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

จ ำนวนเครือข่ำยอนรุักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
...........เครอืข่ำย 

๕. กิจกรรมในกำร
จัดกำรอำหำรชุมชน 

๕.๑ จ ำนวนกิจกรรมในกำร
จัดกำรอำหำรชุมชน 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรจัดกำรอำหำรชุมชน 
............. กิจกรรม 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๑.๓(๑-๗)
ข้อมูลที่
แสดง

ศักยภำพ
ของชุมชน

รำย
หมู่บ้ำน
ตำม

โครงสร้ำง
ชุมชน
ท้องถิ่น  

- - - - - 



๑๓๐ 
 

 ๒.๖.๘ การสง่เสริมเศรษฐกิจชุมชน 
องค์ประกอบข้อมูลการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน  ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ีมีงำนท ำ 
๒. จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ีว่ำงงำน 
๓. จ ำนวนและร้อยละของผู้มีงำนท ำ จ ำแนกตำม

ประเภทของอำชีพหลัก 
(๑) เกษตรกรรม (ท ำนำ) 
(๒) เกษตรกรรม (ท ำไร่)   
(๓) เกษตรกรรม (ท ำสวน)  
(๔) เกษตรกรรม (ปศุสัตว)์  
(๕) เกษตรกรรม (เพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ)  
(๖) เกษตรกรรม (ประมง)  
(๗) เกษตรผสมผสำน  
(๘) หัตถกรรม  
(๙) ค้ำขำย  
(๑๐) รับจ้ำงท่ัวไป/รบัจ้ำงรำยวนั  
(๑๑) ธุรกิจส่วนตัว  
(๑๒) รับรำชกำร 
(๑๓) พนักงำนของรัฐ 
(๑๔) พนักงำนรัฐวสิำหกิจ 
(๑๕) พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 
(๑๖) ไม่มีอำชีพหลัก 
(๑๗) อื่นๆ (ระบ)ุ ........ 

๔. รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน(ต่อป)ี 
๕. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มรีำยได้ต่ ำกว่ำเส้น

ควำมยำกจน (ต่ ำกว่ำ ๓๘,๐๐๐ บำท/คน/ป)ี 
๖. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มหีนี้สนิ 
๗. จ ำนวนและร้อยละสำเหตุของหนี้สิน จ ำแนกตำม

สำเหตุกำรมีหนี ้
(๑) กำรท ำกำรเกษตร 
(๒) กำรศึกษำบุตร 
(๓) ซื้อยำนพำหนะ 
(๔) ซื้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (เช่น เครื่องใช้ 

ไฟฟ้ำ) 
(๕) ซื้อโทรศัพท์มือถอื 
(๖) ซื้ออสังหำรมิทรัพย์/สร้ำงบ้ำน/ซื้อที่ดินท ำกิน 
(๗) กำรเจ็บป่วย 
(๘) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร 
(๙) ลงทุนในกำรท ำธุรกิจ 
(๑๐) กำรเล่นหวยหรอืกำรพนัน 

๘. จ ำนวนและร้อยละของครวัเรอืนที่มีหนี้ จ ำแนกตำม
แหล่งเงินในกำรกู้ยืม ได้แก ่
(๑) ญำติพี่น้อง 
(๒) กองทุนเงนิล้ำน 
(๓) กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
(๔) ธนำคำรหมู่บ้ำน/สถำบันกำรเงนิชุมชน 

ข้อ๑-๕ อธิบำยข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรมีงำนท ำ 
ว่ำงงำน อำชีพหลัก ของประชำกร รำยได้เฉลี่ย
ครัวเรือน และครัวเรือนยำกจน แสดงถึงสถำนะ
ทำงด้ำนเศรษกิจของคนในพืน้ที่ 
ข้อ๖-๘ อธิบำยข้อมูลสถำนะของหนี้สนิครวัเรอืน 
ประกอบด้วย ขนำดของหนีส้ิน สำเหตุกำรเปน็หนี้ 
แหล่งที่ไปกู้ยืม 
ข้อ๙-๑๐ อธิบำยครัวเรือนที่มีกำรออม และบอกแหล่ง
เงินออมที่ครัวเรือนในพื้นที่ใชบ้ริกำร กำรท ำบัญชี
ครัวเรือน 
ข้อ ๑๑ อธิบำยตวำมเป็นเจ้ำของ กำรมีและใช้เครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวก เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ประกอบ
อำชีพ วิเครำะห์รำยครัวเรือน  
ข้อ ๑๒-๑๓ อธิบำยทุนทำงสังคม และศักยภำพในกำร
จัดกำรด้ำนเศรษฐกิจชุมชน ปรำกฏในระดับครัวเรือน 
กลุ่ม หมูบ่้ำน ต ำบล และเครอืขำ่ย ซึ่งมีระดบักำร
จัดกำรแตกต่ำงกัน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสรมิด้ำน
เศรษฐกจในชมุชน 
กำรน ำใช้ ประกอบกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ ด้ำน
เศรษฐกิจ เขียนโครงกำร ท ำแผนงำน ออกแบบกำร
ด ำเนินงำน สรปุรำยงำนประจ ำปี หรอืเสนองำน
ประกวดรำงวัลต่ำงๆ 



๑๓๑ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน  ประโยชน ์และการน าใช้ 
(๕) ธกส. 
(๖) ธนคำรพำณิชย ์
(๗) ธนำคำรออมสิน 
(๘) นำยทุน/พ่อค้ำ 
(๙) เงินกู้นอกระบบ 
(๑๐) อื่นๆ ระบุ... 

๙. จ ำนวนและร้อยละครัวเรอืนที่มีกำรออม 
๑๐. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีกำรออม จ ำแนก
ตำมแหล่งกำรออมของครัวเรือน ได้แก ่

(๑) กองทุนเงนิล้ำน 
(๒) กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
(๓) ธนำคำรหมู่บ้ำน/สถำบันกำรเงนิชุมชน 
(๔) ธกส. 
(๕) ธนคำรพำณิชย ์
(๖) ธนำคำรออมสิน 
(๗) อื่นๆ ระบุ... 

๑๑. อัตรำส่วนครัวเรือน ต่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
จ ำแนกตำมประเภทของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในครัวเรอืน ได้แก่ 

(๑) รถยนต ์
(๒) รถจักรยำนยนต ์
(๓) โทรศัพท์มือถือ 
(๔) ตู้เย็น 
(๕) เครื่องซักผ้ำ 
(๖) ทีว ี
(๗) แอร ์
(๘) เครื่องท ำน้ ำอุ่น 
(๙) เตำแก๊ส 

๑๒. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีกำรท ำบัญชี
ครัวเรือน 
๑๓. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศกัยภำพในกำรส่งเสรมิ
เศรษฐกิจชุมชน โดยแบ่งทุนทำงสังคมระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุม่/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ 
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน เครอืข่ำย เช่น 

(๑) กลุ่มอำชีพ 
(๒) กองทุนที่ส่งเสริมกำรผลิตหรอืแปรรูป 
(๓) ศูนย์เรยีนรู้และส่งเสริมอำชีพ 
(๔) สถำนที่หรือตลำดจ ำหน่ำยสินคำ้ชุมชน 
(๕) เครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและแปรรปู 
(๖) แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เช่น วัฒนธรรม 

นิเวศนห์รอืธรรมชำติ เกษตรอนิทรีย์ เป็นต้น 
๑๔) จ ำนวนกิจกรรมในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

(๑) กำรฝึกอบรมและฝึกอำชีพ 
(๒) กำรฝึกอบรมกำรท ำเกษตรและส่งเสริมอำชีพ

ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๓๒ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน  ประโยชน ์และการน าใช้ 
(๓) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนลด

รำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้เสริม 
(๔) กำรจัดต้ังกลุ่มหรือเครอืข่ำยในกำรผลิตสินค้ำ

ต่ำงๆ 
(๕) กำรต้ังศูนย์กำรเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยี 
(๖) กำรสนับสนุนให้มีกำรท่องเที่ยวชุมชน 
(๗) กำรสนับสนุนให้มีพื้นที่จ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน 
(๘) กำรจัดต้ังกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ

และแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
(๙) กำรท ำข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 

กำรตั้งกฏ กติกำ ข้อตกลงร่วมกันในกำรผลิตสินค้ำและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ 
 
  



๑๓๓ 
 

ตารางที่ ๒.๖ (๘) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. ผู้ท่ีมีงำนท ำ ๑.๑ จ ำนวนและร้อยละของผู้

ที่มีงำนท ำ 
ร้อยละของผู้ท่ีมีงำนท ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีงำนท ำ 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๓ 
-แสดงผล 
ใช้ขั้นตอนนี้
ข้อ ๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓(๑-๑๘) 

- - - - 

๒. ผู้ท่ีว่ำงงำน ๒.๑ จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่ว่ำงงำน 

ร้อยละของผู้ท่ีว่ำงงำน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีว่ำงงำน 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

๓. ประเภทของ
อำชีพหลัก 

๓.๑ จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่มีอำชีพหลัก 

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลัก=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลัก 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปทั้งหมด 

 ๑) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำนำ) 

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำนำ)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำนำ) 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำไร่)   

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำไร่) =A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำไร่)   
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำสวน)  

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำสวน)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ท ำสวน)  



๑๓๔ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ปศุสัตว)์  

ร้อยละของผู้ที่มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ปศุสัตว์) =A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ปศุสัตว)์  
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)  

ร้อยละของผู้ที่มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)  
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ประมง)  

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ประมง)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตรกรรม 
(ประมง) 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำเกษตร
ผสมผสำน  

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตร
ผสมผสำน =A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำเกษตร
ผสมผสำน 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำหตัถกรรม 



๑๓๕ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
มีอำชีพหลักท ำหัตถกรรม  =A/B x ๑๐๐ 

A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำหตัถกรรม  
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๙) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีอำชีพหลักท ำค้ำขำย  

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำคำ้ขำย  
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำค้ำขำย  
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๐) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักท ำรบัจ้ำงท่ัวไป/
รับจ้ำงรำยวัน  

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำรบัจ้ำงท่ัวไป/
รับจ้ำงรำยวัน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำรบัจ้ำงท่ัวไป/
รับจ้ำงรำยวัน  
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๑) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักท ำธุรกิจสว่นตัว  

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำธุรกิจส่วนตัว 

=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำธุรกิจส่วนตัว  
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๒) จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักรบัรำชกำร 

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักรบัรำชกำร 

=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักรบัรำชกำร  
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๓) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักท ำพนักงำนของ

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำพนักงำนของ
รัฐ=A/B x ๑๐๐ 



๑๓๖ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
รัฐ A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำพนักงำนของรัฐ 

B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๔) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักท ำพนักงำน
รัฐวิสำหกจิ 

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำพนักงำน
รัฐวิสำหกจิ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำพนักงำน
รัฐวิสำหกจิ 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๖) จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักพนักงำน/
ลูกจ้ำงเอกชน 

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักพนักงำน/ลูกจ้ำง
เอกชน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักพนักงำน/ลูกจ้ำง
เอกชน 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๗) จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักท ำไมม่ีอำชีพ
หลัก 

ร้อยละของผู้ท่ีอำชีพหลักท ำไมม่ีอำชีพหลัก 

=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีอำชีพหลักท ำไมม่อีำชีพหลัก
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

 ๑๘) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้
ที่มีอำชีพหลักท ำอื่นๆ (ระบ)ุ 
.... 

ร้อยละของผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำอืน่ๆ (ระบ)ุ .... 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีอำชีพหลักท ำอืน่ๆ (ระบ)ุ .... 
B=จ ำนวนประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึน้ไปที่มอีำชีพ
หลักท้ังหมด 

๔. รำยได้ของ
ครัวเรือน 

๔.๑ จ ำนวนรำยได้ของ
ครัวเรือน 

จ ำนวนรำยได้ครวัเรอืน ............... บำท - - - - - รำยงำน
คุณภำพ



๑๓๗ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๕. ครัวเรือนที่มำ
รำยได้ต่ ำกว่ำเส้น
ควำมยำกจน (ต่ ำ
กว่ำ ๓๘,๐๐๐ บำท/
คน/ป)ี 

๕. ครัวเรือนที่มำรำยได้ต่ ำกว่ำ
เส้นควำมยำกจน (ต่ ำกว่ำ 
๓๘,๐๐๐ บำท/คน/ปี) 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มำรำยไดต่้ ำกว่ำเส้น
ควำมยำกจน (ต่ ำกว่ำ ๓๘,๐๐๐ บำท/คน/
ปี)=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มำรำยไดต่้ ำกว่ำเส้น
ควำมยำกจน (ต่ ำกว่ำ ๓๘,๐๐๐ บำท/คน/ป)ี
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

ชีวิตของ
ประชำชน
จำกข้อมูล
ควำม
จ ำเป็น
พื้นฐำน
(จปฐ.) 
หมวด ๔ 
ตัวชี้วัดที่ 
๒๒ 

๖. ครัวเรือนทีม่ี
หนี้สนิ 

๖. ครัวเรือนทีม่ีหนี้สิน ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้สนิ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้สนิ 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๒ 
ใช้ขั้นตอนนี ้

ข้อ ๖  
ข้อ ๗(๑-๑๐)  
ข้อ ๘(๑-๑๐)  
ข้อ ๙ ๑๐(๑-๗) 

- - - - 

๗. สำเหตุของหนี้สนิ ๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำรท ำ
กำรเกษตร 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรท ำ
กำรเกษตร=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรท ำ
กำรเกษตร 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำรศึกษำ
บุตร 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรศึกษำ
บุตร=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรศึกษำ
บุตร 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำรซือ้
ยำนพำหนะ 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อ
ยำนพำหนะ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อ
ยำนพำหนะ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อสิ่ง



๑๓๘ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำรซือ้สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก (เช่น 
เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ) 

อ ำนวยควำมสะดวก (เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ) 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก (เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ) 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำรซือ้
โทรศัพท์มือถือ 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อ
โทรศัพท์มือถือ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อ
โทรศัพท์มือถือ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำรซือ้
อสังหำริมทรัพย์/สร้ำงบ้ำน/
ซื้อที่ดินท ำกิน 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อ
อสังหำริมทรัพย์/สร้ำงบ้ำน/ซื้อที่ดินท ำกิน 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรซื้อ
อสังหำริมทรัพย์/สร้ำงบ้ำน/ซื้อที่ดินท ำกิน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำร
เจ็บป่วย 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำร
เจ็บป่วย=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรเจ็บป่วย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนอำหำร 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกค่ำใช้จ่ำยด้ำน
อำหำร=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกค่ำใช้จ่ำยด้ำน
อำหำร 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๙) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำร

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรลงทุนใน
กำรท ำธุรกิจ=A/B x ๑๐๐ 



๑๓๙ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
ลงทุนในกำรท ำธุรกิจ A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรลงทุนใน

กำรท ำธุรกิจ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๑๐) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีหนี้จำกกำรเลน่
หวยหรือกำรพนัน 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มหีนี้จำกกำรเล่นหวย
หรือกำรพนัน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มหีนี้จำกกำรเล่นหวย
หรือกำรพนัน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

๘. แหล่งเงินในกำร
กู้ยืม 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
ญำติพี่น้อง 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำกญำติ
พี่น้อง=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำกญำติ
พี่น้อง 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
กองทุนเงนิล้ำน 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
กองทุนเงนิล้ำน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
กองทุนเงนิล้ำน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย ์

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำกกลุ่ม
ออมทรัพย์/กลุม่สัจจะออมทรัพย์ 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำกกลุ่ม
ออมทรัพย์/กลุม่สัจจะออมทรัพย์ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
ธนำคำรหมู่บ้ำน/สถำบัน

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
ธนำคำรหมู่บ้ำน/สถำบันกำรเงนิชุมชน 
=A/B x ๑๐๐ 



๑๔๐ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
กำรเงินชมุชน A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก

ธนำคำรหมู่บ้ำน/สถำบันกำรเงนิชุมชน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก 
ธกส. 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก 
ธกส.=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก ธกส. 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
ธนำคำรพำณิชย ์

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำกธนคำ
รพำณิชย์=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
ธนำคำรพำณิชย ์
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
ธนำคำรออมสิน 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
ธนำคำรออมสิน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
ธนำคำรออมสิน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๘) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
นำยทุน/พ่อค้ำ 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
นำยทุน/พ่อค้ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำก
นำยทุน/พ่อค้ำ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

 ๙) จ ำนวนและรอ้ยละของ
ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมจำก
เงินกู้นอกระบบ 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำกเงนิกู้
นอกระบบ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมจำกเงนิกู้
นอกระบบ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 



๑๔๑ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๑๐) จ ำนวนและรอ้ยละของ

ครัวเรือนทีม่ีแหล่งกู้ยืมอื่นๆ 
ระบุ... 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมอื่นๆ 
ระบ…ุ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีแหล่งกูย้ืมอื่นๆ ระบุ.
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มหีนี้สนิทั้งหมด 

๙. ครัวเรือนที่มีกำร
ออม 

๙.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีกำรออม 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีกำรออม 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีกำรออม 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

๑๐. แหล่งกำรออม
ของครัวเรอืน 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละ
ครัวเรือนทีอ่อมกบักองทนุ
เงินล้ำน 

ร้อยละของครวัเรอืนที่ออมกบักองทุนเงนิ
ล้ำน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมกบักองทุนเงนิ
ล้ำน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมทั้งหมด 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละ
ครัวเรือนทีอ่อมกบักลุม่ออม
ทรัพย์/กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์

ร้อยละของครวัเรอืนที่ออมกบักลุ่มออม
ทรัพย์/กลุ่มสัจจะออมทรัพย=์A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมกบักลุ่มออม
ทรัพย์/กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีอ่อมกบัธนำคำร
หมูบ่้ำน/สถำบันกำรเงนิชุมชน 

ร้อยละของครวัเรอืนที่ออมกบัธนำคำร
หมูบ่้ำน/สถำบันกำรเงนิชุมชน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมกบัธนำคำร
หมูบ่้ำน/สถำบันกำรเงนิชุมชน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมทั้งหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละ
ครัวเรือนทีอ่อมกบัธกส. 

ร้อยละของครวัเรอืนที่ออมกบัธกส. 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมกบัธกส. 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมทั้งหมด 



๑๔๒ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละ

ครัวเรือนทีอ่อมกบัธนำคำร
พำณิชย์ 

ร้อยละของครวัเรอืนที่ออมกบัธนำคำร
พำณิชย์=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมกบัธนำคำร
พำณิชย์ 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมทั้งหมด 

 ๖) จ ำนวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีอ่อมกบัธนำคำร
ออมสนิ 

ร้อยละของครวัเรอืนที่ออมกบัธนำคำรออม
สิน=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมกบัธนำคำรออม
สิน 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมทั้งหมด 

 ๗) จ ำนวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีอ่อมกบัแหล่งอืน่ๆ 
ระบุ... 

ร้อยละของครวัเรอืนที่ออมกบัแหล่งอืน่ๆ 
ระบุ...=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่ออมกบัแหล่งอืน่ๆ  
ระบุ... 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรออมทั้งหมด 

๑๑. ประเภทของสิง่
อ ำนวยควำมสะดวก
ในครัวเรอืน 

๑)อัตรำส่วนครัวเรือนที่มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
รถยนต ์
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทรถยนต์ = A/B x ๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
รถยนต์รวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีรถยนตม์ำกท่ีสุดจ ำนวน.....คนั 
ครัวเรือนทีม่ีรถยนตน์้อยที่สุดจ ำนวน....คนั 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๒ 
-ข้อ ๒.๒ ข้อมูล
ทรัพย์สินและ

- - - - 

๒)อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
รถจักรยำนยนต ์
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทรถจักรยำนยนต ์= A/B x 
๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
รถจักรยำนยนต์รวมทั้งหมด 



๑๔๓ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีรถจักรยำนยนต์มำกท่ีสุด
จ ำนวน.....คนั 
ครัวเรือนทีม่ีรถจักรยำนยนต์นอ้ยที่สุด
จ ำนวน....คนั 

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของ
ครัวเรอืน 
ใช้ขั้นตอนนี้
ข้อ๑-๙  

๓)อัตรำส่วนครัวเรือนที่มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
โทรศัพทม์ือถือ 
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทโทรศัพท์มอืถือ = A/B x ๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
โทรศัพท์มือถือรวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีโทรศัพท์มือถือมำกท่ีสุดจ ำนวน
.....เครือ่ง 
ครัวเรือนทีม่ีโทรศัพท์มือถือน้อยที่สุดจ ำนวน
....เครือ่ง 

๔)อัตรำส่วนครัวเรือนที่มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
ตู้เย็น 
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทตู้เย็น = A/B x ๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
ตู้เย็นรวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีตู้เย็นมำกท่ีสุดจ ำนวน....เครื่อง 
ครัวเรือนทีม่ีตู้เย็นน้อยที่สดุจ ำนวน....เครือ่ง 

๕)อัตรำส่วนครัวเรือนที่มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
เครื่องซักผ้ำ 
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทเครือ่งซักผ้ำ = A/B x ๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
เครื่องซักผ้ำรวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีเครื่องซักผ้ำมำกท่ีสุดจ ำนวน



๑๔๔ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
.....เครือ่ง 
ครัวเรือนทีม่ีเครื่องซักผ้ำน้อยทีสุ่ดจ ำนวน....
เครื่อง 

๖)อัตรำสว่นครัวเรือนทีม่ีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
ทีว ี
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภททีวี = A/B x ๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภททีวี
รวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีทีวีมำกท่ีสุดจ ำนวน.....คัน 
ครัวเรือนทีม่ีทีวีน้อยที่สุดจ ำนวน....คัน 

๗)อัตรำส่วนครวัเรอืนที่มีสิง่
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
แอร ์
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทแอร์ = A/B x ๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
แอร์รวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีแอร์มำกที่สุดจ ำนวน.....เครื่อง 
ครัวเรือนทีม่ีแอร์น้อยที่สดุจ ำนวน....เครื่อง 

๘)อัตรำส่วนครัวเรือนที่มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
เครื่องท ำน้ ำอุ่น 
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทเครือ่งท ำน้ ำอุ่น = A/B x 
๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
เครื่องท ำน้ ำอุ่นรวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีเครื่องท ำน้ ำอุน่มำกท่ีสุดจ ำนวน
.....เครือ่ง 
ครัวเรือนทีม่ีเครื่องท ำน้ ำอุน่นอ้ยที่สุดจ ำนวน
....เครือ่ง 



๑๔๕ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๙)อัตรำส่วนครัวเรือนที่มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกประเภท
เตำแก๊ส 
 

อัตรำส่วนครัวเรือนทีม่ีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกประเภทเตำแก๊ส = A/B x ๑๐๐  
A=จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประเภท
เตำแก๊สรวมทั้งหมด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ส ำรวจ 
ครัวเรือนทีม่ีเตำแก๊สมำกท่ีสุดจ ำนวน.....เตำ 
ครัวเรือนทีม่ีเตำแก๊สนอ้ยที่สุดจ ำนวน....เตำ 

๑๓. ทุนทำงสังคม
และศักยภำพในกำร
ส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ชุมชน 

๑) จ ำนวนกลุ่มอำชีพ จ ำนวนกลุ่มอำชีพ ........ กลุ่ม RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบ
ข้อมูลทุน
ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง
นี้ในข้อ ๑-

๑๒ 

     
๒) จ ำนวนกองทุนท่ีส่งเสรมิ
กำรผลิตหรือแปรรปู 

จ ำนวนกองทนุที่ส่งเสริมกำรผลิตหรือแปร
รูป ........ กองทุน 

๓) จ ำนวนศูนยเ์รียนรู้และ
ส่งเสรมิอำชีพ 

จ ำนวนศูนยเ์รียนรู้และส่งเสริมอำชีพ 
.......... แห่ง 

๔) จ ำนวนสถำนท่ีหรือตลำด
จ ำหน่ำยสนิค้ำชุมชน 

จ ำนวนสถำนท่ีหรือตลำดจ ำหนำ่ยสินค้ำ
ชุมชน .......... แหง่ 

๕) จ ำนวนเครือข่ำยส่งเสริม
กำรผลิตและแปรรูป 

จ ำนวนเครือข่ำยส่งเสริมกำรผลติและแปรรูป 
............ เครอืข่ำย 

๖) จ ำนวนแหล่งทอ่งเที่ยว
ของชุมชน เช่น วัฒนธรรม 
นิเวศนห์รอืธรรมชำติ เกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น 

จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เช่น 
วัฒนธรรม นเิวศนห์รือธรรมชำติ เกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น ......... แห่ง 



๑๔๖ 
 

๒.๖.๙ การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพตดิ 
องค์ประกอบข้อมูลการควบคุมการบริโภคยาสูบและ

การแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ีมีพฤติกรรมสบูบหุรีเ่ปน็
ประจ ำ จ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
(๑) เด็ก (เด็กอำยุนอ้ยกว่ำ ๑๕ ปี) 
(๒) วัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) 
(๓) ผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) 

๒. อำยุน้อยที่สดุที่สูบบุหรี่เป็นประจ ำ 
๓. อำยุมำกท่ีสุดที่สูบบหุรีเ่ปน้ประจ ำ 
๔. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มผีู้สูบบหุรีเ่ปน็

ประจ ำ 
๕. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มผีู้สูบบหุรีเ่ปน็

ประจ ำและมีเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ปี) อยู่ด้วย 
๖. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มผีู้สูบบหุรีเ่ปน็

ประจ ำและมีผู้สูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) อยู่ด้วย 
๗. จ ำนวนและร้อยละผู้ท่ีติดสำรเสพติด 
๘. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มผีู้ติดสำรเสพติด 
๙. ประเภทของสำรเสพติดที่ใช้ในพืน้ที่ 

(๑) ยำบ้ำ 
(๒) กัญชำ 
(๓) ใบกระท่อม 
(๔) ยำอี 
(๕) เฮโรอีน 
(๖) สำรระเหย เชน่ ทินเนอร์ และกำว เป็นต้น 
(๗) อื่นๆระบุ......... 

๑๐. จ ำนวนทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรควบคุม
กำรบริโภคยำสบูและกำรแกไ้ขปัญหำสำรเสพติด 
โดยแบง่ทุนทำงสังคมระดบับคุคล ครอบครัว 
กลุ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงำนรฐั/
เอกชน เครือข่ำย เช่น 

(๑) บุคคลต้นแบบปอ้งกันและลดละเลิกกำรสบู
บุหรี ่

(๒) ครัวเรือนตน้แบบปลอดบหุรี่ 
(๓) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
(๔) ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 
(๕) อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
(๖) อำสำสมัครกลุ่มตำสับประรด 
(๗) ชมรมและกลุ่มที่มีกติกำ ข้อตกลงในกำร

ควบคมุกำรสบูบหุรี่ 
(๘) หน่วยงำนที่ปลอดบุหรี ่
(๙) พืนท่ีสำธำรณะปลอดบุหรี ่
(๑๐) หมูบ่้ำนสีขำว (ปลอดสำรเสพติด) 
(๑๑) ศูนย์หรอืสถำนที่เพื่อกำรบ ำบัดกำรติด

บุหรี่หรือสำรเสพติด 
(๑๒) ลำนกีฬำ 

ข้อ๑-๘ อธิบำยสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสบูในพื้นที่
ทั้งระดับ บุคคลแยกเป็นกลุม่อำยุ และระดับครัวเรือน
ซึ่งมีกำรสมัผัสบหุรีม่ือสองของกลุ่มประชำกรวัยต่ำงๆ 
ข้อ ๙ ทุนทำงสังคม และศักยภำพในกำรลดกำรบริโภค
ยำสูบและสำรเสพติด  
กำรน ำใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพือ่วิเครำะหป์ัญหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชนในประเด็นกำรลดกำรบริโภค
ยำสูบและสำรเสพติด ประกอบกำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรท ำงำน  
 



๑๔๗ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการควบคุมการบริโภคยาสูบและ
การแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

ประโยชน ์และการน าใช้ 

(๑๓) สวนสำ ธำรณะ 
๙. จ ำนวนกิจกรรมในกำรควบคมุกำรบริโภคยำสบู

และกำรแก้ไขปญัหำสำรเสพติด 
(๑) กำรรณรงค์และป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ 
(๒) กำรรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยำวชนสูบ

บุหรี่ 
(๓) กำรรณรงค์ลด ละเลิก กำรสูบบุหรี่ 
(๔) กำรต้ังกลุ่ม ชมรมในกำรป้องกันลด ละเลิก 

กำรสูบบุหรี่ 
(๕) กำรก ำหนดเขตปลอดบหุรี ่เช่น สถำท่ีรำชกำร 

และพ้ืนที่สำธำรณะ        เป็นต้น 
(๖) กำรก ำหนดให้มีโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
(๗) กำรก ำหนดให้มีงำนบุญ งำนศพ ปลอดบุหรี่ 
(๘) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีครัวเรือน

ปลอดบุหรี่ 
(๙) กำรก ำหนดกติกำ และข้อตกลงให้ร้ำนค้ำไม่

จ ำหน่ำยบุหรี่ให้กับเด็กและเยำวชน 
(๑๐) กำรมีกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลด 

ละเลิก กำรสูบบุหรี่ 
(๑๑) กำรมีกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อป้องกันและ

ช่วยเหลือผู้ติดสำรเสพติด 
(๑๒) กำรจัดต้ังศูนย์บ ำบัดเพื่อปอ้งกันและลด ละ

เลิก กำรสูบบุหรี่ 
(๑๓) กำรจัด ต้ังศูนย์ เรียนรู้ เพื่ อกำรป้องกัน 

ควบคุมกำรสูบบุหรี่ และสำรเสพติดในกำร
ป้องกัน ดูแล บ ำบัด กำรสูบบุหรี่ และกำร
ใช้สำรเสพติด 

(๑๔) กำรมีช่องทำงในกำรแจ้งเหตุ หรือขอควำม
ช่วยเหลือในกำรป้องกัน ดูแล บ ำบัด กำร
สูบบุหรี่ และกำรใช้สำรเสพติด 

(๑๕) กำรจัดต้ังกฏ กติกำ ข้อตกลงร่วมกันของ
กลุ่มต่ำงๆในชุมชน เพื่อกำรลด ละเลิก กำร
สูบบุหรี่ 

(๑๖) กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรป้องกัน ดูแล 
บ ำบัด กำรสูบบุหรี่ และกำรใช้สำรเสพติด 

 
 



๑๔๘ 
 

ตารางที่ ๒.๖ (๙) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชุมชน ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบและการ
แก้ไขปัญหาสารเสพติด 
 

องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. ผู้ท่ีมีพฤติกรรม
สูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ 

๑.๑ จ ำนวนและร้อยละของผู้
ที่มีพฤติกรรมสบูบหุรีเ่ปน็
ประจ ำ 

ร้อยละของผู้ท่ีมีพฤติกรรมสูบบหุรี่เป็น
ประจ ำอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีพฤติกรรมสูบบหุรี่เป็นประจ ำ 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง
พฤติกรรมเสี่ยง 
-เลือก ผู้ที่มี
พฤติกรรมสูบ
บุหรี่ประจ ำ 
-แจงนับ
กลุ่มเป้ำหมำย
ตำมท่ีก ำหนด 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑.๑(๑-๓) 
และข้อ ๒ 
ส่วนข้อ๗.๑  

- - - - 

 ๑) จ ำนวนและรอ้ยละของเด็ก 
(เด็กอำยุน้อยกว่ำ ๑๕ ปี) 

ร้อยละของเด็กอำยุนอ้ยกว่ำ ๑๕ ปทีี่มี
พฤติกรรมสูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กอำยุน้อยกว่ำ ๑๕ ปีที่มี
พฤติกรรมสูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนเด็กอำยนุ้อยกว่ำ ๑๕ ปีทั้งหมด 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละของวัย
ท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) 

ร้อยละของวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) ที่มี
พฤติกรรมสูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ป)ี ที่มี
พฤติกรรมสูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนประชำกรวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี)
ทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) 

ร้อยละของผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ป ีขึ้นไป) ที่มี
พฤติกรรมสูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ป ีขึ้นไป) ที่มี
พฤติกรรมสูบบหุรีเ่ปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป) ทั้งหมด 

๒. อำยุของผู้สบูบหุรี่
เป็นประจ ำ 

อำยุของผู้สบูบหุรีเ่ปน็ประจ ำ อำยุต่ ำสุดของผู้สบูบหุรีเ่ปน็ประจ ำ ........ ปี 
อำยุสูงสุดของผู้สูบบหุรี่เป็นประจ ำ ........ ปี 



๑๔๙ 
 

องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๓. ครัวเรอืนที่มีผู้สบู
บุหรี่เป็นประจ ำ 

๓.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูบบุหรี่เป็น
ประจ ำ 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้สบูบหุรี่เป็น
ประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สบูบุหรี่เปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง
พฤติกรรมเสี่ยง 
-เลือก ผู้ที่มี
พฤติกรรมสูบ
บุหรี่ประจ ำ 
-ใช้ตัวกรอง
บ้ำนเลขที ่
-แจงนับ
บ้ำนเลขที่ไม่ซ้ ำ 
ข้อ ๓.๒ แจง
นับครัวเรือนท่ี
มีเด็ก ๐-๕ปี 
ข้อ๓.๓ แจงนับ
เฉพำะครวัเรือน
ที่มีผู้สูงอำย ุ

- - - - 

๓.๒ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูบบุหรี่เป็น
ประจ ำและมีเด็กปฐมวัย (แรก
เกิด-๕ปี) อยู่ด้วย 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่เป็นประจ ำ
และมีเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) อยู่ด้วย 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่เป็นประจ ำ
และมีเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) อยู่ด้วย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่เป็นประจ ำ
ทั้งหมด 

๓.๓ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูบบุหรี่เป็น
ประจ ำและมีผู้สูงอำยุ (๖๐ ปี
ขึ้นไป) อยู่ด้วย 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้สบูบหุรี่เป็นประจ ำ
และมีผู้สูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) อยูด่้วย 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้สบูบุหรี่เปน็ประจ ำ
และมีผู้สูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) อยูด่้วย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สบูบหุรี่เปน็ประจ ำ
ทั้งหมด 

๖. ผู้ท่ีติดสำรเสพติด ๖.๑ จ ำนวนและรอ้ยละของผู้
ที่ติดสำรเสพติด 

ร้อยละของผู้ท่ีติดสำรเสพติด=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีติดสำรเสพติด 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ทั้งหมด 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 

- - - - 

๗. ครัวเรือนที่มีผู้ติด
สำรเสพติด 

๗.๑ จ ำนวนและร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีผู้ติดสำรเสพติด 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้ติดสำรเสพติด 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้ติดสำรเสพติด 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 



๑๕๐ 
 

องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-ข้อ ๑.๔ ข้อมูล
ควำมต้องกำร
ควำมช่วยเหลอื  

๘. ประเภทของสำร
เสพติดที่ใช้ในพื้นที ่

ให้ระบุประเภทของสำรเสพติด
ที่ใช้ในพื้นท่ี 

ยำเสพติดที่ใช้ในพื้นที ่ใส่เครื่องหมำย 
หน้ำประเภทสำรเสพติดที่มีในพื้นที่ 
[  ]ยำบ้ำ 
[  ]กัญชำ 
[  ]ใบกระท่อม 
[  ]ยำอ ี
[  ]เฮโรอีน 
[  ]สำรระเหยเช่น ทินเนอร์ กำว เป็นต้น 
[  ]อื่นๆ........ 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๑ ตำรำงที่ 
๑.๔(๑-๗)
ข้อมูล

โดยรวมท่ี
แสดง

สถำนะสุข
ภำวะชุมชน 

- - - - - 

๙. ทุนทำงสังคมและ
ศักยภำพในกำร
ควบคมุกำรบริโภค
ยำสูบและกำรแกไ้ข
ปัญหำสำรเสพติด 

๑) จ ำนวนบคุคลต้นแบบ
ป้องกนัและลดละเลิกกำรสบู
บุหรี ่

จ ำนวนบุคคลต้นแบบปอ้งกันและลดละเลิก
กำรสูบบุหรี ่........ คน 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบ
ข้อมูลทุน
ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง
นี้ในข้อ ๑-

๑๓ 

- - - - - 

๒) จ ำนวนครัวเรอืนต้นแบบ
ปลอดบหุรี ่

จ ำนวนครัวเรือนต้นแบบปลอดบุหรี่  
............... ครวัเรือน 

๓) จ ำนวนอำสำสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 

จ ำนวนอำสำสมัครป้องกนัภัยฝำ่ยพลเรือน 
(อปพร.) ........ คน 

๔) จ ำนวนชุดรักษำควำม
ปลอดภัยหมูบ่้ำน (ชรบ.) 

จ ำนวนชุดรักษำควำมปลอดภยัหมูบ่้ำน 
(ชรบ.) ........ คน 

๕) จ ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) 

จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)  
........ คน 

๖) จ ำนวนอำสำสมัครกลุ่มตำ
สับประรด 

จ ำนวนอำสำสมัครกลุม่ตำสับประรด 
........ คน 



๑๕๑ 
 

องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๗) จ ำนวนชมรมและกลุ่มทีม่ี
กติกำ ข้อตกลงในกำรควบคุม
กำรสูบบุหรี ่

จ ำนวนชมรมและกลุ่มที่มีกติกำ ข้อตกลงใน
กำรควบคุมกำรสบูบุหรี่ ........ กลุ่ม 

๘) จ ำนวนหน่วยงำนที่ปลอด
บุหรี ่

จ ำนวนหน่วยงำนที่ปลอดบหุรี่  
......... หน่วยงำน 

๙) จ ำนวนพืนท่ีสำธำรณะ
ปลอดบหุรี ่

จ ำนวนพืนท่ีสำธำรณะปลอดบหุรี่ .......แหง่ 

๑๐) จ ำนวนหมู่บ้ำนสีขำว 
(ปลอดสำรเสพติด) 

จ ำนวนหมูบ่้ำนสีขำว (ปลอดสำรเสพติด) 
........... หมูบ่ำ้น 

๑๑) จ ำนวนศูนยห์รือสถำนที่
เพื่อกำรบ ำบัดกำรติดบหุรี่
หรือสำรเสพติด 

จ ำนวนศูนยห์รอืสถำนที่เพื่อกำรบ ำบัดกำร
ติดบุหรี่หรือสำรเสพติด.............แหง่ 

๑๒) จ ำนวนลำนกีฬำ จ ำนวนลำนกฬีำ ............แหง่ 
๑๓) จ ำนวนสวนสำธำรณะ จ ำนวนสวนสำธำรณะ ............แหง่ 

๑๐. กิจกรรมในกำร
ควบคมุกำรบริโภค
ยำสูบและกำรแกไ้ข
ปัญหำสำรเสพติด 

๑๐.๑ จ ำนวนกิจกรรมในกำร
ควบคมุกำรบริโภคยำสบูและ
กำรแก้ไขปัญหำสำรเสพติด 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรควบคมุกำรบริโภค
ยำสูบและกำรแกไ้ขปญัหำสำรเสพติด 
................ กิจกรรม 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๑.๓(๑-๗)
ข้อมูลที่
แสดง

ศักยภำพ
ของชุมชน

รำย
หมู่บ้ำน
ตำม

โครงสร้ำง
ชุมชน
ท้องถิ่น  

- - - - - 



๑๕๒ 
 

 ๒.๖.๑๐ การป้องกันอุบตัิเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
องค์ประกอบข้อมูลการป้องกนัอุบัติเหตุจราจรและ

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ประโยชน ์และการน าใช้ 

๑. จ ำนวนและร้อยละผู้ท่ีมีพฤติกรรมดืม่สุรำเป็น
ประจ ำ จ ำแนกตำมกลุ่มอำย ุ
(๑) เด็ก (เด็กอำยุนอ้ยกว่ำ ๑๕ ปี) 
(๒) วัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) 
(๓) ผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) 

๒. อำยุน้อยที่สุดท่ีดื่มสุรำเป็นประจ ำ 
๓. อำยุมำกท่ีสุดที่ดื่มสุรำเป็นประจ ำ 
๔. จ ำนวนและร้อยครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุรำเป็นประจ ำ 
๕. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุรำเป็นประจ ำ

และมีเด็กปฐมวัย(แรกเกิด-๕ปี) อยู่ด้วย 
๖. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุรำเป็นประจ ำ

และมีผู้สูงอำยุ(๖๐ ปีขึ้นไป) อยู่ด้วย 
๗. จ ำนวนและร้อยละผู้ที่บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจร 

จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ ดังนี้ 
(๑) เด็กปฐมวัย (อำยุแรกเกิด-๕ปี) 
(๒) เด็ก (อำยุ ๖-๑๒ ป)ี 
(๓) เยำวชน (อำยุ ๑๓-๒๔ ปี) 
(๔) วัยท ำงำน (อำยุ ๑๕-๕๙ ป)ี 
(๕) ผู้สูงอำยุ(อำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป) 

๘. จ ำนวนและร้อยละครัวเรือนที่มผีู้บำดเจบ็จำก
อุบัติเหตุจรำจร(ในรอบป)ี 

๙. จ ำนวนและร้อยละพฤติกรรมเสีย่งจำกกำรได้รบั
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
(๑) กำรขับขี่จักรยำนยนต์ไม่สวมหมวกกันนอ๊ก 
(๒) กำรขับขี่รถยนต์ไม่คำดเข็มขัด 
(๓) กำรขับรถเร็วเกินกว่ำท่ีกฏหมำยก ำหนด 
(๔) กำรเมำสุรำแล้วขับ 

๘. ทุนทำงสังคมและศักยภำพในกำรป้องกันอุบัติเหตุ
จรำจรและกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(๑) บุคคลต้นแบบปอ้งกันและลดละเลิกกำรดื่ม

สุรำ 
(๒) ครัวเรือนตน้แบบปลอดสรุำ 
(๓) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
(๔) ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 
(๕) อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
(๖) ชมรมและกลุ่มที่มีกติกำ ข้อตกลงในกำร

ควบคมุกำรดืม่สุรำ 
(๗) หน่วยงำนที่ปลอดสรุำ 
(๘) พืนท่ีสำธำรณะที่ก ำหนดใหเ้ปน็เขตปลอดสุรำ 
(๙) ศูนย์หรอืสถำนที่เพื่อกำรบ ำบัดกำรติดสุรำ 
(๑๐) ศูนย์เรยีนรูเ้พื่อกำรป้องกนั บ ำบัดกำรติด

สุรำ 
(๑๑) ศูนย์เรยีนรูเ้พื่อป้องกันและช่วยเหลอืเมือ่

ข้อ ๑-๖ อธิบำยสถำนกำรณ์กำรดื่มสรุำในพื้นที่ท้ัง
ระดับ บุคคลแยกเป็นกลุม่อำยุ และระดบัครัวเรอืน 
ข้อ ๘-๙ อธิบำยสถำนกำรณ์กำรเกิดอบุัติเหตุจรำจร 
แยกตำมอำยุของผูป้ระสบเหตุ และพฤติกรรมเสีย่งต่อ
กำรเกิดอบุัติเหตุ 
ข้อ ๑๐-๑๑ ทุนทำงสังคม และศักยภำพในกำรป้องกัน
อุบัติเหตุจรำจรและกำรควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
งำน กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องที่มีกำรด ำเนินกำรในพื้นที ่
กำรน ำใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพือ่วิเครำะหป์ัญหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชนในประเด็นกำรปอ้งกัน
อุบัติเหตุจรำจรและกำรควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ประกอบกำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยในกำรท ำงำน 
ออกแบบ แผนงำน โครงกำร  
 



๑๕๓ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการป้องกนัอุบัติเหตุจราจรและ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประโยชน ์และการน าใช้ 

เกิดอบุัติเหตุจรำจร 
(๑๒) ป้ำยหรือสัญยลักษณ์แสดงจุดอันตรำยเพือ่

ป้องกนักำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร 
(๑๓) ลำนกีฬำ 
(๑๔) สวนสำธำรณะ 

๙. กิจกรรมในกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรและกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(๑) กำรรณรงค์และป้องกนันักดืม่หน้ำใหม ่
(๒) กำรรณรงค์ปอ้งกันไม่ให้เด็กและเยำวชนดืม่

สุรำ 
(๓) กำรรณรงค์ลด ละเลิก กำรดื่มสรุำ 
(๔) กำรตั้งกลุ่ม ชมรมในกำรป้องกนัลด ละเลิก 

กำรดื่มสุรำ 
(๕) กำรก ำหนดเขตปลอดสรุำ เช่น สถำนที่

รำชกำร และพ้ืนที่สำธำรณะ เปน็ต้น 
(๖) กำรก ำหนดใหม้ีโรงเรียนปลอดสุรำ 
(๗) กำรก ำหนดใหม้ีวัดปลอดสรุำ 
(๘) กำรก ำหนดใหม้ีงำนบุญ งำนศพ ปลอดสุรำ 
(๙) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มคีรัวเรอืน

ปลอดสรุำ 
(๑๐) กำรก ำหนดกติกำ และข้อตกลงให้ร้ำนค้ำไม่

จ ำหน่ำยสุรำให้กับเด็กและเยำวชน 
(๑๑) กำรมีกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลด 

ละเลิก กำรดื่มสุรำ 
(๑๒) กำรจัดต้ังศูนย์บ ำบัดเพื่อปอ้งกันและลด ละ

เลิก กำรดื่มสุรำ 
(๑๓) กำรจัด ต้ังศูนย์ เรียนรู้ เพื่ อกำรป้องกัน 

ควบคุมกำรดื่มสุรำ  
(๑๔) กำรมีช่องทำงในกำรแจ้งเหตุ หรือขอควำม

ช่วยเหลือในกำรป้องกัน ดูแล บ ำบัด กำร
ดื่มสุรำ 

(๑๕) กำรต้ังกฏ กติกำ ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม
ต่ำงๆในชุมชน เพื่อกำรลด ละเลิก กำรดื่ม
สุรำ 

(๑๖) กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรป้องกัน ดูแล 
บ ำบัด กำรดื่มสุรำ 

(๑๗) กำรรณรงค์และป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ
จรำจร 

(๑๘) กำรส ำรวจพื้นที่หรือจุดอันตรำยในกำรเกิด
อุบัติเหตุจรำจร 

(๑๙) กำรติดป้ำยประกำศหรือสัญลักษณ์แสดง
จุดอันตรำยเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ
จรำจร 

(๒๐) กำรปรับปรุงหรือแก้ไขจุดเสี่ยงและจุด



๑๕๔ 
 

องค์ประกอบข้อมูลการป้องกนัอุบัติเหตุจราจรและ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประโยชน ์และการน าใช้ 

อันตรำย เช่น ติดสัญญำณไฟ ติดกระจก 
ขีดสี ตีเส้น กำรเพิ่มพื้นผิวจรำจร กำรท ำ
ลูกระนำดชะลอควำมเร็ว เป็นต้น 

(๒๑) กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรขับขี่ปลอดภัย
และวินัยจรำจร 

(๒๒) กำรฝึกอบรมในกำรช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุจรำจร 

(๒๓) กำรจัด ต้ังศูนย์ เรียนรู้ เพื่ อกำรป้องกัน 
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจรำจร 

(๒๔) กำรช่องทำงในกำรแจ้งเหตุหรือขอควำม
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจรำจร 

(๒๕) กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อป้องกันและ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจรำจร 

 
 
 
 

 



๑๕๕ 
 

 ตารางที่ ๒.๖ (๑๐) ทบทวนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีกำรค ำนวณ แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถำนะสุขภำวะชมุชน ประเด็นการป้องกันอุบตัิเหตุจราจรและการ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๑. ผู้ท่ีมีพฤติกรรม
ดื่มสุรำเปน็ประจ ำ 

๑.๑ จ ำนวนและร้อยละผู้ท่ีมี
พฤติกรรมดื่มสรุำเป็นประจ ำ 

ร้อยละของผู้ท่ีมีพฤติกรรมดื่มสรุำเปน็ประจ ำ
อำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีพฤติกรรมดื่มสรุำเปน็ประจ ำ 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง
พฤติกรรมเสี่ยง 
-เลือก ผู้ที่มี
พฤติกรรมดื่ม
สุรำประจ ำ 
-แจงนับ
กลุ่มเป้ำหมำย
ตำมท่ีก ำหนด 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน
ข้อ ๑.๑(๑-๓) 

ข้อ ๒ 

- - - - 

 ๑) จ ำนวนและรอ้ยละเด็ก 
(เด็กอำยุน้อยกว่ำ ๑๕ ปี) 

ร้อยละของเด็กอำยุนอ้ยกว่ำ ๑๕ ปทีี่มี
พฤติกรรมดื่มสรุำเป็นประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กอำยุน้อยกว่ำ ๑๕ ปีที่มี
พฤติกรรมดื่มสรุำเป็นประจ ำ 
B=จ ำนวนเด็กอำยนุ้อยกว่ำ ๑๕ ปีทั้งหมด 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละวัย
ท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) 

ร้อยละของวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี) ที่มี
พฤติกรรมดื่มสรุำเป็นประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ป)ี ที่มี
พฤติกรรมดื่มสรุำเป็นประจ ำ 
B=จ ำนวนประชำกรวัยท ำงำน (๑๕-๕๙ ปี)
ทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) 

ร้อยละของผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ป ีขึ้นไป) ที่มี
พฤติกรรมดื่มสรุำเป็นประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ป ีขึ้นไป) ที่มี
พฤติกรรมดื่มสรุำเป็นประจ ำ 
B=จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป) ทั้งหมด 

๒. อำยุของผู้ดืม่สุรำ
เป็นประจ ำ 

อำยุของผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ อำยุต่ ำสุดของผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ ........ ปี 
อำยุสูงสุดของผู้ดื่มสรุำเป็นประจ ำ ........ ปี 

๓. ครัวเรอืนที่มีผู้ดืม่ ๓.๑ จ ำนวนและร้อยละ ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้ดืม่สุรำเป็น - www. - - - - 



๑๕๖ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
สุรำเปน็ประจ ำ ครัวเรือนทีม่ีผู้ดื่มสรุำเป็น

ประจ ำ 
ประจ ำ=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง
พฤติกรรมเสี่ยง 
-เลือก ผู้ที่มี
พฤติกรรมดื่ม
สุรำประจ ำ 
-ใช้ตัวกรอง
บ้ำนเลขที ่
-แจงนับ
บ้ำนเลขที่ไม่ซ้ ำ 
ข้อ ๓.๒ แจง
นับครัวเรือนท่ี
มีเด็ก ๐-๕ปี 
ข้อ๓.๓ แจงนับ
เฉพำะครวัเรือน
ที่มีผู้สูงอำย ุ

 ๓.๒ จ ำนวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ีผู้ดื่มสรุำเป็น
ประจ ำและมีเด็กปฐมวัย(แรก
เกิด-๕ ปี) อยู่ด้วย 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ
และมีเด็กปฐมวัย(แรกเกิด-๕ ปี) อยู่ด้วย 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ
และมีเด็กปฐมวัย(แรกเกิด-๕ ปี) อยู่ด้วย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุรำเป็นประจ ำ
ทั้งหมด 

 ๓.๓ ครัวเรือนที่มีผู้ดืม่สุรำ
เป็นประจ ำและมีผู้สูงอำยุ(๖๐ 
ปีขึ้นไป) อยู่ด้วย 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ
และมีผู้สูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) อยูด่้วย 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้ดืม่สุรำเป็นประจ ำ
และมีผู้สูงอำยุ (๖๐ ปีขึ้นไป) อยูด่้วย 
B=จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุรำเป็นประจ ำ
ทั้งหมด 

๖. ผู้ท่ีบำดเจบ็จำก
อุบัติเหตุจรำจร 

๖. จ ำนวนและร้อยละผู้ท่ี
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 

ร้อยละของผู้ท่ีบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจร 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีบำดเจ็บจำกอบุัติเหตุจรำจร 
B=จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง
ภำวะฉุกเฉินท่ี

- - - - 

 ๑) จ ำนวนและรอ้ยละเด็ก
ปฐมวัย (อำยุแรกเกดิ-๕ปี) 

ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อำยุแรกเกิด-๕ปี) ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (อำยุแรกเกิด-๕ปี)ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 



๑๕๗ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
B=จ ำนวนเด็กปฐมวัย (อำยุแรกเกิด-๕ปี)
ทั้งหมด 

ต้องรักษำ 
-เลือก กำร
บำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร 
-แจงนับ 
คนท่ีได้รับ
บำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร 
แยกตำม

กลุ่มเป้ำหมำ
ยที่ก ำหนดขอ้

๑-๕ 

 ๒) จ ำนวนและรอ้ยละเด็ก 
(อำยุ ๖-๑๒ ปี) 

ร้อยละของเด็ก (อำยุ ๖-๑๒ ปี) ที่บำดเจบ็
จำกอุบัติเหตุจรำจร 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนเด็ก (อำยุ ๖-๑๒ ปี)ที่บำดเจบ็จำก
อุบัติเหตุจรำจร 
B=จ ำนวนเด็ก (อำยุ ๖-๑๒ ปี)ทั้งหมด 

 ๓) จ ำนวนและร้อยละเยำวชน 
(อำยุ ๑๓-๒๔ ปี) 

ร้อยละของเยำวชน (อำยุ ๑๓-๒๔ ปี)ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนเยำวชน (อำยุ ๑๓-๒๔ ปี)ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
B=จ ำนวนเยำวชน (อำยุ ๑๓-๒๔ ปี)ทั้งหมด 

 ๔) จ ำนวนและรอ้ยละวยั
ท ำงำน (อำยุ ๑๕-๕๙ ปี) 

ร้อยละของวัยท ำงำน (อำยุ ๑๕-๕๙ ปี)ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนวัยท ำงำน (อำยุ ๑๕-๕๙ ปี)ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
B=จ ำนวนวัยท ำงำน (อำยุ ๑๕-๕๙ ปี)
ทั้งหมด 

 ๕) จ ำนวนและรอ้ยละผู้สูงอำยุ
(อำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป) 

ร้อยละของผู้สูงอำย(ุอำยุ ๖๐ ปขีึ้นไป)ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้สูงอำย(ุอำยุ ๖๐ ปขีึ้นไป)ที่
บำดเจบ็จำกอบุัติเหตุจรำจร 
B=จ ำนวนผู้สูงอำยุ(อำยุ ๖๐ ปีขึน้ไป)ทั้งหมด 



๑๕๘ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
๗. ครัวเรือนที่มี
ผู้บำดเจบ็จำก
อุบัติเหตุจรำจร 

๗.๑ จ ำนวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ีผู้บำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร 

ร้อยละของครวัเรอืนที่มีผู้บำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนครัวเรอืนที่มีผู้บำดเจบ็จำก
อุบัติเหตุจรำจร 
B=จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

- www.
tcnap.org      
-เข้ำระบบ  
- รำยงำน 
-ตำรำงยำว 
-ตำรำงยำว
บุคคล  
-export excel 
-ใช้ตัวกรอง 
-เลือก 
ผู้บำดเจบ็
จำกอุบัติเหตุ
จรำจร 
-ใช้ตัวกรอง
บ้ำนเลขที ่
-แจงนับ
บ้ำนเลขที่ไม่ซ้ ำ 

- - - - 

๘. พฤติกรรมเสี่ยง
จำกกำรได้รบั
บำดเจบ็จำก
อุบัติเหตุจรำจร 

๑) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีกำรขับขีจ่ักรยำนยนต์ไม่สวม
หมวกกนัน๊อก 

ร้อยละของผู้ท่ีมีกำรขบัขี่จักรยำนยนต์ไม่สวม
หมวกกนัน๊อก=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรขบัขี่จักรยำนยนต์ไม่สวม
หมวกกนัน๊อก 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงจำกกำรไดร้ับบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร 

- www.
tcnap.org     
-เข้ำระบบ  
รำยงำน  
- รำยงำนผล
กำรเก็บ
ข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้ำน(บคุคล 
ครอบครัว) 
แบบก ำหนด
เอง  
-ส่วนที่ ๑ 
-ข้อ ๑.๕ เลือก
เอำเฉพำะ

- - - - 

๒) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีกำรขับขีร่ถยนต์ไม่คำดเขม็
ขัด 

ร้อยละของผู้ท่ีมีกำรขบัขี่รถยนต์ไม่คำดเขม็
ขัด=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรขบัขี่รถยนต์ไม่คำดเขม็ขัด
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงจำกกำรไดร้ับบำดเจ็บจำก



๑๕๙ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
อุบัติเหตุจรำจร พฤติกรรมเสี่ยง

ที่กับประเภท
ของอุบัติเหตุ
จรำจร 
ใช้ขั้นตอนนี้
ข้อ๑-๔  

๓) จ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ี
มีกำรขับรถเรว็เกินกว่ำท่ี
กฏหมำยก ำหนด 

ร้อยละของผู้ท่ีมีกำรขบัรถเร็วเกนิกว่ำท่ี
กฏหมำยก ำหนด=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรขบัรถเร็วเกนิกว่ำท่ี
กฏหมำยก ำหนด 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงจำกกำรไดร้ับบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร 

๔) จ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท่ี
มีกำรเมำสรุำแล้วขบั 

ร้อยละของผู้ท่ีมีกำรเมำสุรำแลว้ขับ 
=A/B x ๑๐๐ 
A=จ ำนวนผู้ท่ีมีกำรเมำสุรำแล้วขับ 
B=จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงจำกกำรไดร้ับบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุจรำจร 

๙. ทุนทำงสังคมและ
ศักยภำพในกำร
ป้องกนัอุบัติเหตุ
จรำจรและกำร
ควบคมุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

๑) จ ำนวนบคุคลต้นแบบ
ป้องกนัและลดละเลิกกำรดืม่
สุรำ 

จ ำนวนบุคคลต้นแบบปอ้งกันและลดละเลิก 
กำรดื่มสุรำ .............. คน 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบ
ข้อมูลทุน
ทำงสังคม 
ใช้แนวทำง
นี้ในข้อ ๑-

๑๒ 

- - - - - 

๒) จ ำนวนครัวเรอืนต้นแบบ
ปลอดสรุำ 

จ ำนวนครัวเรือนต้นแบบปลอดสุรำ 
.......... ครวัเรือน 

๓) จ ำนวนอำสำสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 

จ ำนวนอำสำสมัครป้องกนัภัยฝำ่ยพลเรือน 
(อปพร.) ......... คน 

๔) จ ำนวนชุดรักษำควำม
ปลอดภัยหมูบ่้ำน (ชรบ.) 

จ ำนวนชุดรักษำควำมปลอดภยัหมูบ่้ำน 
(ชรบ.) ......... คน 

๕) จ ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) 

จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
......... คน 

๖) จ ำนวนชมรมและกลุม่ที่มี
กติกำ ข้อตกลงในกำรควบคุม

จ ำนวนชมรมและกลุ่มที่มีกติกำ ข้อตกลงใน
กำรควบคุมกำรดืม่สุรำ 



๑๖๐ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
กำรดื่มสุรำ .............. กลุ่ม 
๗) จ ำนวนหน่วยงำนที่ปลอด
สุรำ 

จ ำนวนหน่วยงำนที่ปลอดสุรำ 
................ หน่วยงำน 

๘) จ ำนวนพืนท่ีสำธำรณะที่
ก ำหนดให้เป็นเขตปลอดสรุำ 

จ ำนวนพืนท่ีสำธำรณะที่ก ำหนดให้เป็นเขต
ปลอดสรุำ ............. พ้ืนท่ี 

๙) จ ำนวนศูนยห์รือสถำนที่
เพื่อกำรบ ำบัดกำรติดสุรำ 

จ ำนวนศูนยห์รอืสถำนที่เพื่อกำรบ ำบัดกำร
ติดสุรำ ..............แหง่ 

๑๐) จ ำนวนศูนย์เรียนรู้เพือ่
กำรป้องกนั บ ำบัดกำรติดสรุำ 

จ ำนวนศูนยเ์รียนรูเ้พื่อกำรป้องกัน บ ำบัด
กำรติดสุรำ ..............แหง่ 

๑๑) จ ำนวนศูนย์เรียนรู้เพือ่
ป้องกนัและช่วยเหลอืเมื่อเกดิ
อุบัติเหตุจรำจร 

จ ำนวนศูนยเ์รียนรูเ้พื่อปอ้งกันและช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอบุัติเหตุจรำจร ..............แหง่ 

๑๒) จ ำนวนป้ำยหรือ
สัญยลักษณ์แสดงจดุ
อันตรำยเพือ่ปอ้งกันกำรเกิด
อุบัติเหตุจรำจร 

จ ำนวนป้ำยหรือสัญยลักษณ์แสดงจุด
อันตรำยเพือ่ปอ้งกันกำรเกิดอบุติัเหตุจรำจร 
..............แหง่ 

๑๓) จ ำนวนลำนกีฬำ จ ำนวนลำนกฬีำ ..............แหง่ 
๑๔) จ ำนวนสวนสำธำรณะ จ ำนวนสวนสำธำรณะ ..............แหง่ 

๑๐. กิจกรรมในกำร
ป้องกนัอุบัติเหตุ
จรำจรและกำร
ควบคมุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

๑๐.๑ จ ำนวนกิจกรรมในกำร
ป้องกนัอุบัติเหตุจรำจรและ
กำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

จ ำนวนกิจกรรมในกำรป้องกันอบุัติเหตุ
จรำจรและกำรควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์
............. กิจกรรม 

RECAP
(๒๕๑๖)ป.
๒ ตำรำงที่ 
๑.๓(๑-๗)
ข้อมูลที่
แสดง

ศักยภำพ
ของชุมชน

รำย
หมู่บ้ำน
ตำม

- - - - - 



๑๖๑ 
 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 

(จ านวน รอ้ยละ อัตรา 
อัตราส่วน) 

วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมูล (ระบสุ่วนที่ หนา้ ตารางที่แสดงถึงช้อมูล) 

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอื่นๆ 

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จปฐ. 
โครงสร้ำง
ชุมชน
ท้องถิ่น  

 



๑๖๒ 
 

ส่วนที่ ๓  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

 

๑. แนวคิดหลักการ 

ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การท างานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐและองค์กรชุมชน ที่เป็นองค์กรหลัก ในการร่วมกันออกแบบเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และปฏิบัติการต่างๆ ในพื้นที่ กับผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามบริบทการ
อยู่ร่วมกันของคนในแต่ละพื้นที่ โดยแต่ละระบบประกอบด้วย ศักยภาพของผู้น า แกนน าและผู้มีส่วนร่วม 
กลไกการจัดการความรู้ วิธีการท างาน การจัดการเรียนรู้ การปรับตัว และการจัดการปัญหา รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการท างานร่วมมือกัน โดยใช้ข้อมูลและรูปธรรมในการแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดระบบการจัดการตนเอง จะท าให้เห็นการเกาะเกี่ยวและ เชื่อมโยง เป็น
ระบบของชุมชน โดยแต่ละชุมชนท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการจัดการปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อม 
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง  

การจัดระบบของชุมชนต้องอาศัยชุดข้อมูลที่ชุมชนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท า ได้แก่ ข้อมูลต าบล จาก
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) ระบบข้อมูลต าบลด้วยโปรแกรม Thailand 
Community Network Appraisal Program (TCNAP) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลจากอปท. รพ.สต.
กชช.๒ค. จปฐ. เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการ
ต่างๆ ในพื้นที่ นั่นคือทุนทางสังคมของพื้นท่ีนั่นเอง หลักการเช่ือมโยงสามารถท าได้โดยการหาจุดร่วมของทุน
ทางสังคม เกิดการประสานงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเหมือนและความต่างของการท างานทั้ง
ทางด้านเทคนิค วิธีการท างาน คู่มือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ข้อมูล และงบประมาณ  หรือการส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตและสามารถการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งการจัดระบบสามารถจัดได้ ดังนี้  ๑) 
ระบบย่อย จัดตามจ านวน ๑๐ ประเด็น การแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพและการดูแลกลุ่ม
ประชากรเฉพาะ จัดตามจ านวน ๗+๑ ประเด็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ๒)ระบบหลัก จัดตามโครงสร้าง
ของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านได้แก่ ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบสภาวะแวดล้อม ระบบสุขภาพและ ระบบ
การเมืองการปกครอง 

การจัดระบบของชุมชนจะเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบส่วนของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การประ
วิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ อันจะท าให้ชุมชนรู้จักตัวเองและน าใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีอยู่ ใน
การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือให้นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นท าความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจัดระบบการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 

๒) เพ่ือให้นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นตรวจสอบชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจัดระบบการจัดการตนเองในพ้ืนที่
ตนเอง 



๑๖๓ 
 

๓. วิธีการ  

๑) นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นท าความเข้าใจข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจัดการตนเอง 
แหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบจัดการตนเอง 

๒) นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจัดการตนเองของพื้นที ่

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

๑) นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นเข้าใจชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น 

๒) นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจัดการตนเองและ
สามารถน าใช้ข้อมูลเป็นองค์ความรู้เพ่ือประกอบส่วนในการพัฒนางานของพื้นที่ 

 
 

 
 

แผนภาพที ่๒ ภาพรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  

องค์ประกอบของข้อมูล 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

๑. สถานการ ์ป  หาและความต้องการ   ด้าน 
๒. สถานการ ์ป  หาของชุมชนท้องถ่ิน น ๑  เร ่อง 
๓.    ข้อมูล ๑๓ กลุ่มประชากรเป าหมาย 
๔. ข้อมูลทุนทางสังคมและ ักยภาพต าบล   ระดับ รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 
 . ข้อมูลงาน กิจกรรม ความเชี่ยวชา  และนวัตกรรมของทุนทางสังคม 
 . การจัดการ  ด้แก่ การจัดการคน การจัดการงาน การจัดการข้อมูล การจัดการเงิน แหล่งประ ยชน์ 
๘. ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากด าเนินงาน  
๙.  ักยภาพและความพร้อมของทุนทางสังคม นการสร้างการเรียนรู้ต่อประชากรเป าหมาย 
๑ . แผนภาพการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ นการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน  
๑๑. แผนภาพการจัดระบบหลัก ระบบย่อยของชุมชนท้องถ่ิน 

แหล่งข้อมูล 
• RECAP
• TCNAP
• แหล่งอ ่น   ด้แก่

อปท. รพ.สต. 
กชช.๒ค. จป . 
เป นต้น 

ตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

เคร ่องม อ ตารางท่ี ๓.๑ 

๑. นักวิชาการชุมชนท้องถ่ินเข้า จชุดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องการจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน 
๒. นักวิชาการชุมชนท้องถ่ิน ด้ตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจัดการตนเองและสามารถน า ช้
ข้อมูลเป นองค์ความรู้เพ ่อประกอบส่วน นการพั นางานของพ  นท่ี 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 



๑๖๔ 
 

ส่วนที่ ๓ องค์ประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น 

องค์ประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

ประ ยชน ์และการน า ช้ 

๑. สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ ๕ 
ด้ าน  ได้ แก่  สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ  สภ าวะ
แวดล้ อม  สุ ขภ าพ  และการ เมื อ งการ
ปกครอง 

๒.  สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ 
เรื่อง 

๓. ข้อมูล ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
๔. ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพต าบล ๖ 

ระดับ รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 
๕. ข้อมูลงาน กิจกรรม ความเชี่ยวชาญ และ

นวัตกรรมของทุนทางสังคม 
๖. การจัดการ ได้แก่ การจัดการคน การจัดการ

งาน การจัดการข้อมูล 
๗. การจัดการเงิน/แหล่งประโยชน์ 
๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากด าเนินงาน ได้แก่ 

ผู้ ได้ รั บ ป ระโย ชน์  ๑๓  กลุ่ ม ป ระชาก ร 
ผลกระทบ  ๕  ด้ าน ของชุม ชนท้ อ งถิ่ น 
ผลกระทบต่อการจัดการสถานการณ์ปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น ๑๐ เรื่อง ผลกระทบต่อ 
๗+๑ นโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อ ๗ 
คุณลักษณะการจัดการตนเอง 

๙. ปัจจัย สนับสนุน 
๑๐. ศักยภาพและความพร้อมของทุนทางสังคม

ใน ก ารส ร้ างก าร เรี ย น รู้ ต่ อป ระชาก ร
เป้าหมาย 

๑๑. แผนภาพการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน  

๑๒. แผนภาพการจัดระบบหลัก ระบบย่อยของ
ชุมชนท้องถ่ิน 

 

ข้อ ๑-๒ น าใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุม ๕ ด้าน ได้แก่ 
สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง และสถานการณ์ปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ เรื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นของปัญหาและความต้องการที่ต้องจัดการ
แก้ไข หรือออกแบบบริการที่สอดรับกับปัญหาและ
ความต้องการ 

ข้อ ๓ ข้อมูล ๑๓ กลุ่มประชากร แสดงให้เห็นถึง
ประชากรในพื้นที่  มีประโยชน์ในการอธิบายขนาด
ประชากรตามกลุ่ม น าใช้เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐาน
ของพื้ นที่  ภาระการดูแลช่วยเหลือ  ในลักษณ ะ
ภาพรวม ก่อนการเขียนสรุปงาน โครงการ จัดท า
รายงาน หรือวิเคราะห์เชิงลีกในประเด็นอื่นๆ  
ข้อ ๔-๗, ๑๐ ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพด้าน
สังคมมีประโยชน์ในการอธิบายศักยภาพของพื้นที่ใน
การจัดการกับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ 
น าใช้ประกอบการสรุปความสามารถ  วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของงานและกิจกรรมที่มีการ
ด าเนินส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็นระบบหลัก งานและ
กิจกรรมที่มีการด าเนินการรองลงมาเป็นระบบย่อย 
ตลอดจนใช้วิเคราะห์โอกาสพัฒนางานในพื้นที่ การ
ต่อยอดนวัตกรรม การสรุปผลการปฏิบัติงานหรือ
โครงการ เป็นต้น 

ข้อ ๘ น าใช้เพื่อแสดงผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ด า เนิ น ง าน  น า ใช้ ป ร ะก อ บ ก ารป ร ะ เมิ น ผ ล 
ผลตอบแทนทางสังคม (social return on investment) 
การสรุปงาน โครงการ  
ข้อ ๙ แสดงให้เห็นถึงปจัจัย สนับสนุนที่ท าให้งานและ
กิจกรรมสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ น าใช้ในการ
ประกอบการวางแผน พัฒนางาน ต่อยอดนวัตกรรม 

ข้อ ๑๑-๑๒ แผนภาพการจดกลุ่มความสัมพันธ์ 
แผนภาพระบบหลัก ระบบย่อย แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของทุนทางสังคม งานและ



๑๖๕ 
 

องค์ประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

ประ ยชน ์และการน า ช้ 

กิจกรรม ตลอดจนสะท้อนให้เห็นงานและกิจกรรมที่
ด าเนินการส่วนใหญ่ของพื้นที่ สามาระน าใช้ ได้แก่การ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น 
 



๑๖๖ 
 

๓.๑ การท าความเขา้ จและตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจดัการตนเอง 
ตารางที่ ๓.๑ ชุดขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกับการจดัระบบการจัดการตนเอง 
ค าชี แจง  ใส่เครื่องหมาย หนา้ชุดข้อมูลที่สามารถรวบรวมไดใ้นพื้นที ่
 
องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง

กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 

๑. สถานการ ์ป  หาและ
ความต้องการ   ดา้น  

[  ] สถานการณ์ปญัหาและความต้องการด้านสังคม  
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฏในตารางการทบทวนข้อมลูที่ต้องการ การวิเคราะห์ วิธีค านวณ แหล่งข้อมลู 
ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ด้านสังคม 

[  ] สถานการณ์ปญัหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ  
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฏในตารางการทบทวนข้อมลูที่ต้องการ การวิเคราะห์ วิธีค านวณ แหล่งข้อมลู 
ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ด้านเศรษฐกิจ 

[  ] สถานการณ์ปญัหาและความต้องการด้านสภาวะ
แวดล้อม  
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฏในตารางการทบทวนข้อมลูที่ต้องการ การวิเคราะห์ วิธีค านวณ แหล่งข้อมลู 
ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ด้านสภาวะแวดล้อม 

[  ] สถานการณ์ปญัหาและความต้องการด้านสุขภาพ  
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฏในตารางการทบทวนข้อมลูที่ต้องการ การวิเคราะห์ วิธีค านวณ แหล่งข้อมลู 
ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ด้านสขุภาพ 

 [  ] สถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านการเมอืง
การปกครอง  
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฏในตารางการทบทวนข้อมลูที่ต้องการ การวิเคราะห์ วิธีค านวณ แหล่งข้อมลู 
ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ด้านการเมืองการปกครอง 

๒.  สถานการ ์ป  หา
ของชุมชนท้องถิ่น น ๑  เร ่อง 

[  ] การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระบ…ุ……….. ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 

[  ] การดูแลเด็กปฐมวัย 
ระบ…ุ……….. 
 

ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการดูแลเด็กปฐมวัย 

[  ] การป้องกนัความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสรมิ
ครอบครัวอบอุ่นระบ…ุ……….. 

ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและ
การส่งเสริมครอบครวัอบอุ่น 

[  ] การจัดการขยะ 
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการจัดการขยะ 

[  ] การจัดการภัยพบิัติ ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 



๑๖๗ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 
ระบ…ุ……….. แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการจัดการภัยพบิัต ิ
[  ] การจัดการดูแลสขุภาพในชมุชนระบ…ุ……….. ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน 
[  ] การจัดการอาหารชุมชน 
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการจัดการอาหารชุมชน 

[  ] การควบคุมการบริโภคยาสบูและการแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด 
ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด 

[  ] การป้องกนัอบุัติเหตุจราจรและการควบคุมเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ระบ…ุ……….. 

ดังปรากฎในตารางการทบทวนองคป์ระกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย วิธีการค านวณ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการ
ควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

๓.  ๑๓ กลุ่มประชากร
เป าหมาย 

[  ] เด็ก ๐-๒ ป ี  
[  ] เด็ก ๓-๕ ปี  
[  ] เด็ก ๖-๑๒ ป ี
[  ] เด็กและเยาวชน  
[  ] หญิงตั้งครรภ์  
[  ] กลุ่มวัยท างาน  
[  ] ผู้สูงอาย ุ
[  ] ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
[  ] ผู้ป่วยติดเชือ้  
[  ] ผู้ป่วยจิตเวช  
[  ] คนพิการ  
[  ] ผู้ด้อยโอกาส  
[  ] ผู้ป่วยระยะท้าย 

 www.tcnap.org      
-เข้าระบบ  
- รายงาน 
-รายงานผลการ
เก็บข้อมูลพฐ. ๗ 
ด้าน(บคุคล 
ครอบครัว)  
-เลือกส่วนที่ ๑ 
-เลือกข้อ ๑.๑ 
-แสดงข้อมูล 
ใช้ขั้นตอนนี้ใน 
ข้อ ๑(๑.๑-๑.๒) 
 

    

๔.  ทุนทางสังคม   ระดับ
รายหมู่บ้าน และภาพรวม

[  ]  ๑) ระดับบคุคลและครอบครัว ได้แก่ คนเก่งคนส าคัญ 
คนต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน คนทีม่ี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นผู้ท่ีไดร้ับความ

RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ตารางที่ ๒.๑(๑-๖)
จัดระเบียบข้อมูล

     



๑๖๘ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 
ต าบล เคารพนบัถือ เป็นผู้ท่ีสามารถชว่ยเหลือ ช่วยชีน้ าการพัฒนา

งานและกิจกรรมในชุมชน ทั้งด้านสุขภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง 
[  ] ๒) ระดบักลุม่ทางสังคม องค์กรชุมชน เกิดจากการ
รวมตัวกัน เพือ่ร่วมคิด ร่วมท าให้เกิดงานและกิจกรรมโดยมี
เป้าหมายเดียวกนัคือการชว่ยเหลือเกื้อกูล และแกไ้ขปัญหา
ของสมาชิก เชน่ กลุ่มอาชีพ กลุม่ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร 
กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนประเภทต่างๆ เป็นต้น กลุม่เหล่านี้
มีงาน และกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัการช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาชมุชน การสร้างการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดีให้กับ
ประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง 
[  ]  ๓) ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์  
ระดับหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครฐั ภาคเอกชน 
รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆทีม่ีงานและกิจกรรมทั้งท าเอง 
ร่วมท า หรอื สนบัสนุนในพื้นที่ ในการช่วยเหลอื และแก้ไข
ปัญหาชมุชน การสร้างการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
ให้กับประชาชน ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง 
แหล่งประโยชนห์รือแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่สนบัสนนุ
การท างานของทุนทางสังคม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ และแหล่งประโยชน์ที่เป็นส่วนส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนงาน เช่น หอกระจายข่าว ศาลาประชาคม อาคาร 
สถานที่สาธารณะ แหล่งน้ า ป่าชุมชน  เปน็ต้น 
[  ] ๔) ระดับชมุชนหรอืหมู่บ้าน หมายถึง ทุนทางสังคมทั้ง
ระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทางสงัคม องค์กร
ชุมชนภายในชุมชนหรือหมูบ่้านเดียวกัน ที่มีงาน และ

ทุนทางสังคม  



๑๖๙ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 
กิจกรรมโดดเด่นหรือมีความเชีย่วชาญในการจดัการตนเอง
ในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง หรือมีการจดัการครอบคลมุหมูบ่้าน 
สมาชิกของหมูบ่้าน หรือ เป็นของหมู่บ้าน 
[  ]  ๕) ระดับต าบล หมายถึง ทนุทางสังคมทั้งระดับบุคคล 
และครอบครัว ระดบักลุ่มทางสงัคม องค์กรชุมชน ท่ีมี
วัตถุประสงค์ และลักษณะการท างานที่เหมือนกนัหรือ
คล้ายคลึงกันมีการเชื่อมประสาน แลกเปลีย่นเรียนรู้งาน
และกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูลและ
เงินทุน ซึ่งเกิดขึน้ระหว่างหมูบ่้านอย่างนอ้ย ๒ หมู่บ้านขึ้น
ไป หรอืเป็นทุนทางสงัคมทีม่ีการจัดการเป็นระดบัต าบล แต่
ไม่นบัรวมถึงทุนทางสังคมที่มีการก่อตั้งร่วมกันในระดบั
หมูบ่้านแล้วมีการแบ่งแยกกอ่ตั้งหมูบ่้านใหม่ในภายหลัง
โดยที่ยังใช้ทุนทางสังคมเดิมร่วมกัน 
[  ]  ๖) ระดบัเครือข่าย หมายถงึ ทุนทางสังคมทั้งระดบั
บุคคล และครอบครวั ระดบักลุม่ทางสังคม องค์กรชมุชน ที่
มีวัตถุประสงค์ และลักษณะการท างานที่เหมอืนกัน หรอื
คล้ายคลึงกัน มีการเชือ่มประสาน แลกเปลีย่นเรียนรู้งาน
และกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูล และ
เงินทุน ซึ่งเกิดขึน้ระหว่างต าบล หรืออ าเภอ หรือจงัหวดั 
อย่างน้อย ๒ พื้นท่ีขึ้นไป 

 .  งาน กิจกรรม ความ
เชี่ยวชา  และนวัตกรรมของ
ทุนทางสังคม 

- ความเป็นมาของการด าเนนิงานของทุนทางสังคม 
- กิจกรรมของทุนทางสังคมในพืน้ที่กับประชากรเป้าหมาย 
๑๓ กลุ่ม 
- ศักยภาพของทุนทางสังคม คุณลักษณะการจดัการ
ตนเอง 
- ข้อมูลการวเิคราะห์ชุดกิจกรรมในพื้นที่ 

 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ตารางที่ ๒.๑ (๑), 
๒.๒,๒.๔ 

     



๑๗๐ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 
 . การจัดการ        

 .๑  การจดัการคน 

 

- การค้นหาทุนในชมุชน (ทุนทางสังคม) และศักยภาพ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาเรื่องเด่น 
- การสร้างทีม 
- การพัฒนาศักยภาพคน (กอ่น ระหว่าง หลัง) 
- การระดมแรง การอาสาช่วยเหลือเกื้อกูล 
- อื่นๆ (ระบ)ุ…. 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๑ 
ตารางที่ ๑.๒-๑.๘  

     

 .๒  การจัดการงาน - การก าหนดฐานคิดหลักในการบรหิารจัดการงาน 
- การก าหนดโครงสร้างการด าเนนิงาน (ภายในพื้นที่ 
ภายนอกพ้ืนที)่ 
- การก าหนดบทบาทผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้ด าเนินการหลัก ร่วม 
สนับสนุน) 
- การก าหนดวิธีการท างาน 
- เครื่องมือที่ใชใ้นการท างาน ( เชน่ แผนงาน เครื่องมอื
ประเมินเฉพาะด้าน ระบบขอ้มูล เป็นต้น) 
- กลไกในการเชื่อมประสานงาน (คน งาน เงิน ทรัพยากร 
ข้อมูล) 
- การสื่อสาร (เรื่องที่ต้องการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร ช่อง
ทางการสื่อสาร) 
- การประเมนิผลในการท างาน 
- ปัญหาและอปุสรรคในการท างาน 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ…. 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๑ 
ตารางที่ ๑.๒-๑.๘ 

     

 .๓   การจัดการข้อมูล - เก็บรวบรวมขอ้มูล  
- การคัดเลอืกข้อมูล 
- การจัดระเบียบความสัมพันธ์ (การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล) 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๑ 
ตารางที่ ๑.๒-๑.๘ 

     



๑๗๑ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 
- การจัดระบบสารสนเทศและข้อมูล  
- อื่นๆ (ระบ)ุ…. 

 .๔  การจดัการเงิน แหล่ง
ประ ยชน ์

- การระดมเงิน เชน่ เงนิบริจาค กองทุน เปน็ต้น 
- การสนับสนุนงบประมาณจากอปท. 
- การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน องค์กรอืน่ 
- รายได้จากผลประกอบการ 
- แหล่งประโยชน์ที่ช่วยสนับสนุน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ…. 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๑ 
ตารางที่ ๑.๒-๑.๘ 

     

๗.  ผลผลติ ผลลัพธ์ทีเ่กิด
จากด าเนินงาน 

[  ]  ผู้ได้รับประโยชน์ ผลกระทบจากการด าเนินงานและ
กิจกรรม เชน่ ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมายแกนน า กลุ่ม 
สมาชิก เปน็ต้น 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ตารางที่ ๒.๔ 

     

[  ]  ผลกระทบ ๕ ด้านของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  
- ด้านสังคม  เชน่ มีจิตอาสาในชมุชน เกิดชมุชนไม่ทอดทิ้ง
กัน การพัฒนาศพด. การพัฒนาศพค. การดูแลเด็กปฐมวยั 
เป็นตน้ 
- ด้านเศรษฐกิจ เชน่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
- ด้านสภาวะแวดล้อม เช่น มีการอนุรักษ์ป่า การจัดการน้ า 
การจัดการที่ดิน การจดัการขยะในชุมชน เปน็ต้น 
- ด้านสุขภาพ เช่น การดูแลผู้ป่วยและคนพิการ ศูนย์จิต
อาสาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ควบคมุการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อาหารปลอดภัย เป็นต้น 
- ด้านการเมืองการปกครอง  เช่น เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน พัฒนาการสือ่สาร เป็นตน้ 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ตารางที่ ๒.๒ (๑-๖) 

     



๑๗๒ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 
[  ]  ผลกระทบต่อการจัดการสถานการณ์ปญัหาของชุมชน
ท้องถ่ิน ๑๐ เรื่อง 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ตารางที่ ๒.๔ 

     

[  ]  ผลกระทบต่อ ๗+๑ นโยบายสาธารณะ RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ตารางที่ ๒.๓ 

     

[  ]  ผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง 
ได้แก ่

- การสร้างการเรียนรู ้
- การสร้างกลไกผลักดนัทุกระดบั การร่วมเป็น
คณะกรรมการร่วมแกป้ัญหา 

- การสร้างคนใหเ้ปน็ผู้น าและรู้สกึเป็นเจ้าของ 
- การสร้างการมสี่วนร่วม 
- การระดมเงินและทรัพยากรเพื่อเป็นทนุ (งบประมาณ
หน่วยงานหลัก ระดมเงินในชุมชน ระดมแรง) 

- การท าข้อตกลง (กติกา ข้อตกลง ธรรมนญู นโยบาย 
เป้าหมาย และแผน) 

- การจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ และ
หน่วยงานต่างๆ (การท างาน การประสานงาน 
งบประมาณ อื่นๆ..) 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ตารางที่ ๒.๕ (๑) 

     



๑๗๓ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 

๘. ป จจัย สนับสนุน - คน (จ านวน  ความรู้ความสามารถ จิตอาสา อื่นๆ...) 
- นโยบาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจ อืน่ๆ...) 
- งบประมาณ  
- การบรหิารจัดการ (การกระจายอ านาจ  การมอบหมาย
งาน อื่นๆ..) 

- อื่นๆ (ระบ)ุ…. 

      

๙.   ักยภาพและความ
พรอ้มของทุนทางสังคม นการ
สร้างการเรยีนรูต้่อประชากร
เป าหมาย 

- ศักยภาพในการสร้างการเรยีนรูท้ี่ระบุสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงศักยภาพของกลุม่หรือแหล่งเรียนรู้ 
(สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ดาว) 

 สัญลักษณ์สามเหลี่ยม 
หมายถึง กลุ่มหรอืงานหรือ
กิจกรรมที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการสร้างการ
เรียนรู้ โดยจะต้องมีศักยภาพ
หลักอยา่งน้อย ๑  ข้อและ
ศักยภาพเสริมไม่น้อยกว่า  ๒ 
ข้อ 

 สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม หมายถึง 
กลุ่มหรืองานหรือกิจกรรมที่มี
ศักยภาพและความพร้อมใน
การสร้างการเรียนรู้ โดย
จะต้องมีศักยภาพหลักไม่น้อย
กว่า ๒ ข้อและศักยภาพเสริม
ไม่น้อยกว่า  ๓ ข้อ 

 สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่ม

RECAP(๒๕๖๑)
ป.๒ ตารางที่ 
๒.๘-๒.๙ 

     



๑๗๔ 
 

องค์ประกอบขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการจัดระบบ 
การจัดการตนเอง 

องค์ประกอบย่อย แหล่งข้อมูล  

RECAP TCNAP 
ข้อมูลอ ่น  

อปท. รพ.สต. กชช.๒ค. จป . 
หรืองานหรือกิจกรรมที่มี
ศักยภาพและความพร้อมใน
การสร้างการเรียนรู้ โดย
จะต้องมีศักยภาพหลักครบทั้ง 
๓ ข้อและศักยภาพเสริมไม่
น้อยกว่า  ๔ ข้อ  

๑ .  แผนภาพการจดักลุ่ม
ความสัมพันธ ์นการจดัการ
ตนเองของชุมชนท้องถิน่ 

-  RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
แผนภาพที่ ๒.๘ 
๒.๙ ๒.๑๐ตัวอย่าง
การจัดกลุ่ม
ความสัมพันธ์ในการ
จัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นท่ี ๑ 

     

๑๑.  แผนภาพการ
จัดระบบหลัก ระบบย่อยของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 

- การจัดระบบของชุมชน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กบัการเชือ่มโยงแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการ
ต่างๆ ในพื้นท่ี นั่นคอืทุนทางสังคมของพื้นทีน่ั่นเอง 
โดยการจัดเปน็ระบบหลัก ระบบย่อย 

RECAP(๒๕๖๑)ป.๒ 
ส่วนที่ ๒.๓ 

     

 

 



๑๗๕ 
 

ส่วนที่ ๔  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม  

 
๑. แนวคิด หลักการ 

 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นเป็นกระบวนการน าใช้ความคิดใหม่ แนวทาง วิธีการและกระบวนการท างานใหม่ เครื่องมือการ
ท างานใหม่ รวมทั้งปรับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ใหม่  ปรับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดย
ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดในชุมชน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน 
หมู่บ้านและชุมชนจัดการตนเอง ร่วมกับการใช้ความรู้หลายชุดท้ังทางหลักวิชาการ หลักสังคมวัฒนธรรม 
หลักประสบการณ์ เพื่อท าให้กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ ผลกระทบและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่
ของการเพิ่มทักษะหรือศักยภาพ การเพิ่มคุณค่า การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลตอบแทนการลดค่าใช้จ่าย การ
เพิ่มสวัสดิการ การเพิ่มคุณภาพการดูแล การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  ตลอดจนการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน   

การน าใช้ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง  เช่น ระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน 
(RECAP)และข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล พม. หรือจาก
เวทีประชุมต่าง ๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการจัดท าแผนงานประจ าปี  เป็นต้น 
มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม อย่างน้อย ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การพัฒนาต่อยอดงาน เช่น 
ขยาย เพิ่มงาน กิจกรรม เพ่ิมจ านวน ขยายกลุ่มสมาชิก เพ่ิมศักยภาพ พัฒนาเป็นเครือข่าย และเช่ือมโยง
งาน จนเกิดเป็นนวัตกรรมเชิงระบบ  (๒) ประเมินผลกระทบของนวัตกรรม เช่น ผลกระทบต่อกลุ่ม
ประชากร ต่อโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ๕ ด้าน เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการเมือง
การปกครอง ความสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ การลดปัจจัยสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ เป็นต้น  
ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีที่มาจากหลายลักษณะ ได้แก่ การพัฒนามาจากปัญหาในพื้นท่ี จาก
ความต้องการในพื้นที่ จากนโยบายรัฐ จากนโยบายท้องถิ่น เป็นต้น ต้องผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พูดคุย ประชุมปรึกษาหารือ ออกแบบการท างาน จากคนที่ปฏิบัติการจริง หรือทุนทางสังคม ๖ ระดับ 
ได้แก่ ระดับบุคคลครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม ระดับแหล่งประโยชน์ ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน ระดับ
ต าบล และ ระดับเครือข่าย ซึ่งแต่ละงาน กิจกรรมอยู่ในบทบาทการเป็นคนท าหลัก ท าร่วม สนับสนุน 
ส่วนระดับของการพัฒนานวัตกรรมชุมชนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของปัญหาและความจ าเป็นของพื้นที่ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ล้วนต้องมีการน าใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ เทียบเคียง 
วิธีท างาน กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางานเชิงประเด็น ฉะนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงต้อง
สรุปบทเรียน เพ่ือให้เห็นถึงที่มา วิธีด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นรอบด้าน เกิดผลดีต่อ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการพัฒนานวัตกรรมตั้งเริ่มจนถึงผลที่เกิดขึ้น 
เช่ือมโยงและต่อยอดสู่การพัฒนาในประเด็น งานด้านอื่น ๆ ต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเลือก และใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการ เหตุที่มา และการจัดการ
กับการปัญหาของชุมชนท้องถิ่น   

๒) เพื่อน าใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ประกอบการสรุปวิเคราะห์รูปธรรมการด าเนินงานของ
นวัตกรรม เชิงระบบในพ้ืนท่ี 
 
 
 



๑๗๖ 
 

๓. วิธีด าเนินการ 
 ๑) นักวิชาการทบทวนนวัตกรรมในพื้นที่ โดยวิเคราะห์ประเภทนวัตกรรม คุณลักษณะความ
เป็นนวัตกรรม ทุนทางสังคมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรม และเทียบเคียงกับชุดกิจกรรมการ
ขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ (๑) การควบคุมการบริโภคยาสูบ               
(๒) การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร (๓) การพัฒนาระบบอาหารชุมชน (๔) การ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น (๕) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่น (๖) การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น และ (๗) การพัฒนาระบบการ
ดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน  
 ๒) นักวิชาการระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรม 
๗ ประเด็น จากนั้นทบทวนทบทวนงานและกิจกรรมของนวัตกรรมในพื้นที่เทียบเคียงกับชุดกิจกรรม ๗ 
ประเด็น โดยระบุข้อมูลที่พื้นที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน กิจกรรม และระบุหมายเลขงานและกิจกรรมย่อยใน
แต่ละกิจกรรมหลัก (น าใช้ชุดกิจกรรม ในเอกสารภาคผนวก ก) 

ตารางที่ ๔ ทบทวนนวัตกรรมในพื้นที่และเทียบเคียงกับการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการ
พัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น   

ตารางที่ ๔.๑ ให้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุด
กิจกรรม ประเด็น การควบคุมการบริโภคยาสูบ 

ตารางที่ ๔.๒ ให้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุด
กิจกรรม ประเด็น การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ
จราจร 

ตารางที่ ๔.๓ ให้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุด
กิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบอาหารชุมชน 

ตารางที่ ๔.๔ ให้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

ตารางที่ ๔.๕ ให้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

ตารางที่ ๔.๖ ให้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชน
ท้องถิ่น 

ตารางที่ ๔.๗ ให้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุด
กิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 

 
๔. ผลผลิตและผลลัพธ ์

๑) นวัตกรรมของพื้นที่  รวมทั้งข้อมูลที่พื้นที่ ใช้ในการวิเคราะห์งาน กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 

๒) ข้อมูลที่พื้นที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ (๑) 
การควบคุมการบริโภคยาสูบ (๒) การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร (๓) การ
พัฒนาระบบอาหารชุมชน (๔) การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น (๕) การพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น (๖) การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชน
ท้องถิ่น และ (๗) การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
 



๑๗๗ 
 

ตารางที่ ๔ ทบทวนนวัตกรรมในพ้ืนท่ีและเทียบเคียงกับการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น   
 

ค าชี้แจง ให้นักวิชาการทบทวนนวัตกรรมในพื้นที่ ประเภทของนวัตกรรม คุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม และและเทียบเคียงกับการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น  โดยใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงหมายเลขการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 
 

ประเภทของนวตักรรม รายละเอียด 
นวัตกรรมเชิงระบบ  
เชิงพัฒนา หรอืเพื่อแก้ปัญหา 

- เป็นนวัตกรรมการจัดการตนเอง ๕ ด้าน ของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้าน
การเมืองการปกครอง  

- เป็นนวัตกรรมที่น าเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการใหม่ เพิ่มทางเลือกใหม่ที่หลากหลายขึ้นในการจัดการแก้ไขปัญหา และออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
คนในชุมชน   

นวัตกรรมเชิงเทคนิค วธิีการ - เป็นนวัตกรรมเฉพาะเรื่อง เฉพาะงานที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพงานที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นงานใหม่ นวัตกรรมที่พัฒนา
ต่อเนื่องจากงานเดิม นวัตกรรมที่เสริมศักยภาพการท างาน นวัตกรรมที่ขยายพื้นที่ ขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยายคนท า และเชื่อ ม
ประสานงานอื่นเพิ่มจากเดิม เช่น การพัฒนาทักษะอสม.ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเรียนรู้ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
จากเดิมเฉพาะกลุ่มเกษตรกร มีการขยายไปยังกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเยาวชนการพัฒนาทักษะการท าแนวกันไฟป่าการผจญไฟป่าแก่กลุ่ม
อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

(ขนษิฐา นันทบุตร และคณะ, ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

นวัตกรรมที่เกดิขึ้นในพื้นที ่

ประเภท
นวัตกรรม 

(เติมเครื่องหมาย  
ได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

คุณลักษณะความเป็นนวตักรรม 
(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนา 
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น   

(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
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๑๗๙ 
 

นวัตกรรมที่เกดิขึ้นในพื้นที ่

ประเภท
นวัตกรรม 

(เติมเครื่องหมาย  
ได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

คุณลักษณะความเป็นนวตักรรม 
(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ๗ ประเด็นการพัฒนา 
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น   

(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
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๑๘๐ 
 

ข้อมูลที่จ าเป็นตามชุดกิจกรรมในการขับเคลื่อน ๗ ประเดน็การพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

ตารางที่ ๔.๑ ให้ระบขุ้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรม ประเด็น การควบคมุการบริโภคยาสูบ 

๑. ชุดกิจกรรม ประเด็น การควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๑.๑ การรณรงค์ในทุก
ระดับ 

๑.๒ การเสริมทักษะ
และให้ความรู ้

๑.๓ การเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 

๑.๔ การก าหนดพืน้ที่
ปลอดบุหรี่และสาร
เสพติด 

๑.๕ การสร้าง
มาตรการสังคมและ
ชุมชน 

๑.๖ การบังคับใช้
กฎหมาย 

๑.๗ การบ าบัดและ
ฟื้นฟ ู

จ านวนและร้อยละ
ผู้มีพฤติกรรมสบูบหุรี่
ประจ า แยกตามกลุม่
วัย ได้แก ่
[  ]เด็ก  ๑๕ ปี  
[  ]วัยท างาน(๑๕-๕๙ 
ปี) 
[  ] ผู้สูงอายุ เปน็ต้น 
อายุผู้สูบบุหรี่(อายุ
น้อยที่สุด อายมุาก
ที่สุด) 
จ านวนและบุคคล
ต้นแบบที่ไม่สบูบหุรี่
ต่อ ปชก. ๑๕ ปีขึ้นไป 
จ านวนและร้อยละ
คนต้นแบบที่เลิกบหุรี่
ต่อปชก. ๑๕ ปีขึ้นไป 
จ านวนและร้อยละ
ครัวเรือนตน้แบบใน
การ ลดละ เลิก บหุรี ่
อาสาสมัครที่

การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการ
ป้องกนันักสบูหน้า
ใหม่ ระบุกลุ่มคน และ
จ านวน ที่ฝึกอบรม 
ได้แก ่
[  ]นักเรียน...คน  
[  ]เด็กและเยาวชน  
...คน 
[  ]แมบ่้าน...คน  
[  ]อื่น ๆ..... 
การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะ
อาสาสมัคร ระบ ุ
กลุม่อาสาสมคัร และ
จ านวน ท่ีฝึกอบรม 
ได้แก ่
[  ]อปพร.  
[  ]ชรบ.  
[  ]อสม.  
[  ]อาสา ๒๕ ตา
สับปะรด  

ระบุชื่อเครือข่ายท่ีมี
งานเฝ้าระวัง และ
ป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดในพื้นท่ี และ
รายละเอยีดงานของ
เครือข่ายท่ีระบ ุเช่น  
[  ]อบต./เทศบาล 
ระบุ........................ 
[  ]อสม.ระบุ............ 
[  ]อปพร.ระบุ.........  
[  ]รพ.สต.ระบุ........ 
[  ]โรงงานระบุ.........    
[  ]วรัะบุ..............     
[  ]โรงเรียนระบุ.......     
cอื่น ๆ............ 
 

ระบุสถานทีท่ี่
ก าหนดให้เป็นเขต
ปลอดบหุรี่ตาม
กฎหมาย ได้แก ่
[  ]โรงพยาบาล.......  
[  ]วัด................... 
[  ]โรงเรียน .......... 
[  ]สถานที่ท างาน...  
[  ]พื้นที่สาธารณะ.....   
[  ]ร้านอาหาร..........  
[  ]ร้านค้า...............  
[  ]ลานกิจกรรม...... 
[  ]อื่น ๆ............ 
ระบุพื้นท่ีทีห่้ามสบู
บุหรี่ ในพื้นที่ ได้แก่  
[  ]การห้ามสูบบหุรี่ใน
งานบุญ..............  
[  ]การห้ามสูบบหุรี่
งานประเพณีของ
ชุมชน  
[  ]พื้นท่ีรอบศพด.  
[  ]พื้นท่ีท ากิจกรรม

ระบุมาตรการทาง
สังคมที่ก าหนดโดย
ชุมชน เช่น  
[  ]การห้ามสูบบหุรี่ใน
งานบุญ  
[  ]การห้ามสูบบหุรี่
งานประเพณีของ
ชุมชน  
[  ]การห้ามสูบบหุรี่ใน
การประชมุกลุ่มใน
ชุมชน 
[  ]หา้มสบูบุหรี่ใน
พื้นท่ีรวมกลุม่อาชีพ  
[  ]อื่น ๆ............... 

ก าหนดสถานที่
ปลอดบหุรี่ตาม
กฎหมาย ได้แก ่
[  ]ร้านค้าปลีกมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
เช่น การแสดงสินค้า 
การห้ามขายหรอืให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่
บุคคลที่มอีายุต่ ากว่า 
๒๐ ปี เปน็ต้นจ านวน
........ร้าน 
[  ]โรงพยาบาล/รพ.
สต. ติดป้ายห้ามสบู
บุหรี่และไมม่ีพื้นที่สบู
บุหรี่.......แหง่ 
[  ]โรงเรียนติดป้าย
ห้ามสบูบหุรี่และไมม่ี
พื้นท่ีสูบบหุรี่.......แหง่ 
พื้นท่ีสาธารณะ
ปลอดบหุรี่ ได้แก ่
[  ]สนามเด็กเลน่.....
แห่ง 

คลินิกช่วยเลิกบหุรี่
โดยชุมชนท้องถิ่น 
พัฒนาบริการในพื้นที่ 
และการบริการกับ
หน่วยบริการสุขภาพ 
[  ]การบริการบ าบัด
ระยะสั้น  
[  ]บริการบ าบัดโดย
ภูมิปญัญาพ้ืนบ้าน  
[  ]บริการบ าบัดโดย
บุคลากรสุขภาพ 
[  ]พัฒนานวัตกรรม
การใช้สมุนไพรบ าบัด 
[  ]อื่น ๆ............. 



๑๘๑ 
 

๑. ชุดกิจกรรม ประเด็น การควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๑.๑ การรณรงค์ในทุก
ระดับ 

๑.๒ การเสริมทักษะ
และให้ความรู ้

๑.๓ การเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 

๑.๔ การก าหนดพืน้ที่
ปลอดบุหรี่และสาร
เสพติด 

๑.๕ การสร้าง
มาตรการสังคมและ
ชุมชน 

๑.๖ การบังคับใช้
กฎหมาย 

๑.๗ การบ าบัดและ
ฟื้นฟ ู

รณรงค์การควบคมุ
การบริโภคยาสบู ระบุ
ประเภทอาสาสมคัร
และจ านวน ได้แก่    
 [  ]อาสาสมัครใน
โรงเรียน...คน  
 [  ]อสม....คน 
 [  ]ผู้น าชุมชน...คน   
 [  ]นักเรียน...คน 
 [  ]แม่บ้าน...คน  
 [  ]ผู้สูงอาย.ุ..คน  
 [  ]อื่น ๆ... 
กิจกรรมรณรงค์ที่
เกี่ยวข้องกบัการลด
การบริโภคยาสบู ระบุ
ช่องทางการรณรงค์ 
และจ านวนครั้ง ได้แก ่
[  ]ประชาสมัพันธ์
เสียงจ านวน...ครั้ง 
[  ]สปอร์ตโฆษณา
จ านวน...ครั้ง  
[  ]ป้ายประชาสมัพันธ์ 
จ านวน...ครั้ง 
[  ]อื่น ๆ....... 

[  ]อื่น ๆ....... ของกลุ่มสตรี  
[  ]โรงเรียนผู้สูงอายุ  
[  ]อื่น ๆ......... 

[  ]ลานออกก าลงักาย
....แห่ง 
[  ]สวนสาธารณะ.....
แห่ง 
[  ]อาคารอเนก 
ประสงค์.....แหง่ 
[  ]อื่น ๆ......แห่ง 
หน่วยงานปลอด
บุหรี่ ได้แก ่
[  ]โรงเรียน.....แหง่ 
[  ]ศพด.....แห่ง  
[  ]โรงพยาบาล/รพ.
สต....แห่ง 
[  ]อบต./เทศบาล....
แห่ง 
[  ]กศน.....แหง่ 
[  ]อื่น ๆ........ 
 

  



๑๘๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒ ให้ระบขุ้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรม ประเด็น การควบคมุ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร  

๒. ชุดกิจกรรม ประเด็น การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพือ่ลดอุบตัิเหตุจราจร  
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๒.๑ การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ ์

๒.๒ การบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรการทางสังคม 

๒.๓ การจดัสภาพแวดลอ้ม ๒.๔ การเสริมสร้างศักยภาพ 
ทักษะแก่บุคคลและครอบครัว 

๕.๒ การสร้างนวัตกรรมช่วยเลกิ
ในชุมชน 

จ านวนและร้อยละของผู้ท่ีมี
พฤติกรรมดื่มสรุาเป็นประจ า
แยกตามกลุ่มอายุ ไดแ้ก ่
[  ]เด็กนอ้ยกว่า ๑๕ ป ี
[  ]วัยท างาน ๑๕-๕๙ ป ี
[  ]ผู้สูงอาย ุ
อายุผู้ดื่มสุรา(อายนุ้อยที่สุด 
อายุมากท่ีสุด) 
จ านวนและร้อยละครัวเรือน
ทีม่ีผู้ดื่มสุรา 
จ านวนเครือข่ายรณรงค์การ
ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ 
ได้แก่  
[  ]อาสาสมัครในโรงเรียน...คน  
[  ]อสม....คน 
 [  ]ผู้น าชุมชน...คน   
 [  ]นักเรียน...คน 
 [  ]แม่บ้าน...คน  
 [  ]ผู้สูงอายุ...คน  
 [  ]อื่น ๆ... 
จ านวนและร้อยละครัวเรือน
ต้นแบบเลิกสรุา 
ประชาสมัพันธ์ผ่านประเพณี
วัฒนธรรม วันส าคัญทาง

มาตรการทางสังคมลดเหล้า
ในงานบุญประเพณขีองชมุชน/
ต าบล ระบุ งานบุญประเพณีและ
มาตรการ ได้แก ่
[  ] เทศกาลสงกรานต์ ระบุ....  
[  ]เทศกาลวันเข้าพรรษาระบุ....   
[  ]เทศกาลปีใหมร่ะบุ.... 
[  ]งานบญุลอยกระทงระบุ.... 
[  ]อื่น ๆ.............. 
การบังคบัใช้กฎหมายก าหนด
พื้นท่ีห้ามขายเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์ตามพรบ.ควบคุม
การ บริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๑ 
[  ]วัด......แห่ง 
[  ]รพ.สต./โรงพยาบาล...แหง่ 
[  ]อบต./เทศบาล...แหง่ 
[  ]โรงเรียน...แหง่ 
[  ]สถานที่ราชการในพืน้ที่...แห่ง 
[  ]สถานีบริการน้ ามนั...แห่ง 
[  ]สวนสาธารณะ...แหง่ 
[  ]อื่น ๆ...... 
 
กฎ กติกา ในการควบคุมการ

จ านวนและร้อยละคนต้นแบบ
ไม่ดื่มสรุา  
จ านวนและร้อยละคนต้นแบบ
ที่เลิกดื่มสรุา 
จ านวนและร้อยละครอบครวั
ต้นแบบที่ปลอดสุรา 
พื้นท่ีเขตกวดขันวนิัยจราจร 
ในชุมชน ได้แก ่
[  ]บรเิวณตลาดจ านวน......ครัง้ 
[  ]หน้าโรงเรียนจ านวน......ครัง้ 
[  ]พื้นท่ีจัดงานบุญประเพณ ี
จ านวน....ครั้ง 
[  ]ทางเข้าหมู่บ้าน จ านวน...ครั้ง 
[  ]อื่น ๆ......... 
จ านวนเครือข่ายร้านค้าปลอด
เหล้า/งดจ าหน่ายในวันส าคัญ 
[  ]ร้านขายของช า ในชุมชน 
จ านวน...ร้าน 
[  ]ร้านค้าชมุชน จ านวน...ร้าน 
[  ]อื่น ๆ...จ านวน...ร้าน 
จ านวนมหีมูบ่้านต้นแบบ
ปลอดเหล้า ปลอดภัย ระบุ..... 
จ านวน..............หมูบ่้าน
รายละเอยีด........................ 

ฝึกอบรมทักษะ ปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมลด ละ เลิกการดื่มสรุา 
ระบุจ านวน รายละเอียดกจิกรรม 
[  ]แกนน านักเรยีน จ านวน...คน 
[  ]อสม.จ านวน......คน 
[  ]แมบ่้าน จ านวน....คน 
[  ]พ่อบ้าน จ านวน...คน 
[  ]อปพร. จ านวน.....คน 
[  ]ผู้สูงอายุ จ านวน....คน 
[  ]อื่น ๆ....จ านวน....คน 
จ านวน และรอ้ยละ บุคคลที่
ได้รับการเชิดชบูุคคล  ครอบครวั 
หรือ ชมุชนต้นแบบ  
 

กิจกรรมในการป้องกนั
อุบัติเหตุจราจรและการควบคมุ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก ่
[  ]การรณรงค์และป้องกันนักดืม่
หน้าใหม ่
[  ]การรณรงคป์้องกนัไม่ใหเ้ด็ก
และเยาวชนดื่มสรุา 
[  ]การรณรงค์ลก ละ เลิกการ
ดื่มสุรา 
[  ]การตั้งกลุ่ม ชมรม ในการ
ป้องกนัลด ละเลิกการดื่มสรุา 
[  ]การก าหนดใหม้ีงานบุญ งาน
ศพปลอดสรุา 
[  ]การตั้งกฎ กติกา ข้อตกลง
ร่วมของกลุ่มต่าง ๆ ในชุชนเพื่อ
ลด ละ เลิกการดื่มสรุา 
[  ]การส ารวจพ้ืนทีห่รอืจุด
อันตรายในการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร 
[  ]การติดป้ายประกาศ หรือ
สัญลักษณ์แสดงจดุอันตรายเพือ่
ป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
[  ]อื่น ๆ................ 
ฝึกอบรมทักษะ อสม.หรอื 
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ระบุจ านวน...



๑๘๓ 
 

๒. ชุดกิจกรรม ประเด็น การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพือ่ลดอุบตัิเหตุจราจร  
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๒.๑ การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ ์

๒.๒ การบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรการทางสังคม 

๒.๓ การจดัสภาพแวดลอ้ม ๒.๔ การเสริมสร้างศักยภาพ 
ทักษะแก่บุคคลและครอบครัว 

๕.๒ การสร้างนวัตกรรมช่วยเลกิ
ในชุมชน 

ศาสนาหรือกจิกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน 
[  ]เทศกาลสงกรานต์  
[  ]เทศกาลวันเข้าพรรษา  
[  ]เทศกาลปีใหม ่
[  ]งานบญุลอยกระทง 
[  ]อื่น ๆ.............. 
ประเพณีวัฒนธรรม วัน
ส าคัญทางศาสนาหรอืกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนที่มีการรณรงค์
การลดการบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์มีชอ่งทางการ
รณรงค์ ได้แก ่
[  ]ประชาสมัพันธ์เสียงจ านวน
...ครั้ง 
[  ]สปอร์ตโฆษณาจ านวน...
ครั้ง  
[  ]ป้ายประชาสมัพันธ์ จ านวน
...ครั้ง 
[  ]อื่น ๆ....... 

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุม่
ทางสังคม/องค์กรชุมชนระบุชื่อ
กลุ่ม และรายละเอียดของ กฎ 
กติกา 
[  ]กลุ่มอสม.ระบุ............. 
[  ]คณะกรรมการหมูบ่้าน  
ระบุ......... 
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน  
ระบุ......... 
[  ]กองทุนฌาปนกิจหมูบ่้าน 
ระบุ......... 
[  ]กลุ่มสตรี แมบ่้าน ระบุ..... 
[  ]อื่น ๆ...ระบุ..... 
จ านวนครั้งการขบัเคลือ่น
วาระ/นโยบายสาธารณะต าบลใน
ประเด็นการลดการบริโภค
แอลกอฮอล์ ......ครั้ง ระบุ
รายละเอยีด........................ 

ครั้ง จ านวน.....คน 
มีบริการคลินิกช่วยเลิก ๑ 
ต าบล ๑ จุดบริการ ระบุ...... 
การใช้สมุนไพรเพื่อลดการดืม่ 
ระบุชนดิสมนุไพร..................  

 

 

 

 



๑๘๔ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ให้ระบขุ้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบอาหารชุมชน  

๓. ชุดกิจกรรม ประเด็นประเด็น การพฒันาระบบอาหารชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๓.๑ การพัฒนาและน าใช้ข้อมูล
เพื่อการเกษตรและอาหารชุมชน
ปลอดภัย 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพของ
กลไกการขับเคลื่อนการเกษตร
และอาหารชุมชน 

๓.๓ พัฒนาแผนการเกษตรและ
อาหารชุมชนโดยใชพ้ื้นที่เป็น
ฐาน 

๓.๔ พัฒนาบริหารจดัการ
กองทุนและการจัดระบบ
สวัสดิการ 

๓.๕ การรณรงค์เพื่อการเกษตร
และอาหารชุมชนปลอดภัย 

จ านวน และรอ้ยละประชากร
ที่ท าอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน และรอ้ยละครัวเรือน
ที่ท าเกษตรกรรม 
ขนาดพื้นท่ีทางการเกษตร 
...ตร.กม. 
ขนาดพื้นท่ีอยูอ่าศัย...ตร.กม. 
ขนาดพื้นท่ีแหลง่น้ า...ตร.กม. 
ขนาดพื้นท่ีป่า...ตร.กม. 
ขนาดพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ ...ตร.กม. 
ทุนทางสังคมและศักยภาพใน
การจัดการอาหารชุมชน ได้แก ่
[  ]เกษตรกรต้นแบบ.....คน 
[  ]ครัวเรือนเกษตรต้นแบบ
.........ครวัเรือน 
[  ]หมอดินอาสา...คน 
[  ]กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ หรือปลกู
ผักปลอดสารสมาชิก ...คน/
ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์สมาชิก
...คน/ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มปลูกพืช จ านวน.....กลุม่ 

มีศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล 
จ านวนครั้งของศนูย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ า
ต าบลที่ท าหน้าท่ีเป็น ศูนยเ์รียนรู้
และจัดการเรียนรู ้
อัตราส่วนอาสาสมัครด้าน
การจัดการอาหารชุมชน ได้แก่ 
[  ]อาสาสมัครเกษตรหมูบ่้าน 
ต่อหมูบ่้าน...................... 
[  ]หมอดินอาสา...คน 
[  ]อาสาปศุสัตว์ต่อหมูบ่้าน...... 
[  ]อื่น ๆ......... 
จ านวนนักวชิาการเกษตรหรอื
บุคลากรของ อปท.ที่ได้รบัการ
พัฒนาขีดความสามารถ ให้
สามารถสร้างรปูธรรมขบัเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนสูอ่าหาร
ปลอดภัยในพืน้ที่ตาม ๕ ชุด
กิจกรรม 
จ านวนกลุ่มทางสงัคม 
องค์กรชมุชนที่เกีย่วข้องกบั
เกษตรกรรมยั่งยืนและอาหาร

จ านวนแผนพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภัยของต าบล 
โดยการมีสว่นรว่มของ ๔ ภาคีใน
พื้นท่ี ระบุรายละเอียด 
จ านวนข้อบัญญัติท้องถิ่น
และแผนงบประมาณในการ
สนับสนุนการท าเกษตรกรรม
เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยใน
ชุมชน 

จ านวนองค์กรด้านการเงนิ
หรือระบบสวัสดิการที่มอียู่ใน
ชุมชนพัฒนากฎ ระเบียบ กติกา 
หรือเงื่อนไขพิเศษให้กบับุคคล
หรือองค์กรในชมุชนได้พฒันา
ระบบอาหารเพื่อสขุภาวะ ได้แก่ 
[  ]กองทุนหมูบ่้าน 
[  ]กลุ่มออมทรัพย ์
[  ]สถาบันการเงินชมุชน/
ธนาคารหมู่บ้าน 
[  ]อื่น ๆ........... 
จ านวนกองทนุและหรือ
จัดระบบสวัสดิการสนบัสนุน
ครอบครัวเกษตรกรผู้ท าเกษตร
เพื่ออาหารปลอดภยั  ผู้ผลิต
อาหารปลอดภัยในชุมชน หรือ
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวขอ้งในชุมชน 
[  ]กองทุนเพือ่การเกษตร 
[  ]กองทุนข้าว 
[  ]ธนาคารข้าว 
[  ]อื่น ๆ........... 
 
กองทุนที่มสีวัสดิการให้กับ

จ านวนครัวเรือนทีป่ลุกผัก
บริโภคเอง 
จ านวนครัวเรือนที่ท าเกษตร
ปลอดภัย 
จ านวนครัวเรือนทีเ่ปน็สมาชกิ
กลุ่มอาชีพ  
หน่วยงานที่จัดพื้นทีใ่ห้เป็น
พื้นท่ีต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้
ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย 
ที่เหมาะสมกับพืน้ที่ ได้แก ่
[  ]อบต./เทศบาล 
[  ]โรงเรียน 
[  ]ศพด. 
[  ]รพ.สต. 
[  ]อื่นๆ ........ 
จ านวนพื้นท่ีสาธารณะท าให้
คนในชมุชนเข้าถึงอาหารได ้
[  ]ป่าชุมชน.....แห่ง 
[  ]ที่สาธารณะ.....แห่ง 
[  ]แหล่งน้ า......แห่ง 
[  ]อื่น ๆ......... 
กิจกรรมรณรงค์เพือ่การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู



๑๘๕ 
 

๓. ชุดกิจกรรม ประเด็นประเด็น การพฒันาระบบอาหารชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๓.๑ การพัฒนาและน าใช้ข้อมูล
เพื่อการเกษตรและอาหารชุมชน
ปลอดภัย 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพของ
กลไกการขับเคลื่อนการเกษตร
และอาหารชุมชน 

๓.๓ พัฒนาแผนการเกษตรและ
อาหารชุมชนโดยใชพ้ื้นที่เป็น
ฐาน 

๓.๔ พัฒนาบริหารจดัการ
กองทุนและการจัดระบบ
สวัสดิการ 

๓.๕ การรณรงค์เพื่อการเกษตร
และอาหารชุมชนปลอดภัย 

จ านวนสมาชิก...คน/ครวัเรือน 
[  ]กลุ่มเลีย้งสัตว์ จ านวน...กลุม่ 
จ านวนสมาชิก....คน/ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มแปรรปูอาหารจ านวน...
กลุ่ม จ านวนสมาชิก....คน/
ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืช/สัตว์
จ านวน...กลุม่ จ านวนสมาชิก....
คน/ครัวเรือน 
[  ]ตลาดนัดสเีขียว........แห่ง 
[  ]ธนาคารข้าว......แห่ง 
[  ]อื่น ๆ............... 
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามชุดกิจกรรมของการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยนืสู่
อาหารเพื่อสุขภาวะเพื่อใช้ในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ในพืน้ที่และ
นอกพ้ืนที่ ระบรุายละเอียด....... 
จ านวนครั้งการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และจัดการความรู้ทั้งใน
พื้นท่ีและข้ามพื้นที ่
จ านวนครั้งในการจัดเวทีใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะ
ด้านการพัฒนาระบบอาหาร
ชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวต้ัง

ปลอดภัยในพืน้ที่ ได้แก่  
[  ]กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ หรือปลกู
ผักปลอดสารสมาชิก ...คน/
ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์สมาชิก
...คน/ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มปลูกพืช จ านวน.....กลุม่ 
จ านวนสมาชิก...คน/ครวัเรือน 
[  ]กลุ่มเลีย้งสัตว์ จ านวน...กลุม่ 
จ านวนสมาชิก....คน/ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มแปรรปูอาหารจ านวน...
กลุ่ม จ านวนสมาชิก....คน/
ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืช/สัตว์
จ านวน...กลุม่ จ านวนสมาชิก....
คน/ครัวเรือน 
[  ]ตลาดนัดสเีขียว........แห่ง 
[  ]ธนาคารข้าว......แห่ง 
[  ]อื่น ๆ............... 
จ านวนหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมส าหรบัการประกอบ
อาหารในงานบุญ งานวัฒนธรรม
ประเพณีมีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาหารจดัการโรค
และอาหารสมวัยจากวัตถุดบิใน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น 
ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนใหเ้ข้าถึง
อาหารปลอดภัยได ้
[  ]กองทุนหมูบ่้าน 
[  ]กลุ่มออมทรัพย ์
[  ]สถาบันการเงินชมุชน/
ธนาคารหมู่บ้าน 
[  ]กองทุนเพือ่การเกษตร 
[  ]กองทุนข้าว 
[  ]ธนาคารข้าว 
[  ]อื่น ๆ........... 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสาง
แวดล้อม ดนิ น้ า ป่า 
[  ]กิจกรรมปลูกป่าในวันส าคญั 
บุญประเพณี.....ครัง้ 
[  ]กิจกรรมไถกลบตอซัง....ครัง้ 
[  ]กิจกรรมอนรุักษว์ังปลา..ครัง้ 
[  ]รณรงค์ท าความสะอาดคูคนั
น้ า ตามคลอง หนองบึง...ครั้ง 
[  ]การระดมแรงท าความสะอาด 
ในคูคลอง เพื่อก าจัดวัชพืช สิ่ง
ปฏิกูล ....ครั้ง 
[  ]อื่น ๆ ....... 
กิจกรรมคัดแยกและน าขยะ
มาใช้ในการเกษตรและการสร้าง
อาหารปลอดภัย ได้แก ่
[  ]ท าปุ๋ยหมักอนิทรีย ์
[  ]ท าปุ๋ยไสเ้ดือน 
[  ]น้ าหมักชีวภาพ 
[  ]อื่นๆ....... 
ต้นแบบของการสร้างแหล่ง
น้ าขนาดเล็กในไรน่าเพื่อ
การเกษตรและสร้างอาหาร
ปลอดภัยที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
[  ]ครัวเรือน ๑ ไร่ ๑ แสน 
[  ]เลี้ยงปลาในนาข้าว 



๑๘๖ 
 

๓. ชุดกิจกรรม ประเด็นประเด็น การพฒันาระบบอาหารชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๓.๑ การพัฒนาและน าใช้ข้อมูล
เพื่อการเกษตรและอาหารชุมชน
ปลอดภัย 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพของ
กลไกการขับเคลื่อนการเกษตร
และอาหารชุมชน 

๓.๓ พัฒนาแผนการเกษตรและ
อาหารชุมชนโดยใชพ้ื้นที่เป็น
ฐาน 

๓.๔ พัฒนาบริหารจดัการ
กองทุนและการจัดระบบ
สวัสดิการ 

๓.๕ การรณรงค์เพื่อการเกษตร
และอาหารชุมชนปลอดภัย 

ร่วมกันของภาคเีครอืข่าย ชุมชน [  ]แปลงเกษตรผสมผสาน 
[  ]อื่น ๆ......... 

 

  



๑๘๗ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ให้ระบขุ้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)     
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบด้วย 
องค์ประกอบกรรมการ  
[  ]ผู้แทนอปท. 
[  ]ผู้แทนจากกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชน 
[  ]ผู้ทรงคุณวฒุิทางการ
ศึกษา 
[  ]ผู้แทนผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็ก 
[  ]อื่น ๆ............ 
บันทึกการประชมุ
คณะกรรมการ....ครั้ง 
จ านวนคูม่ือ หรือ
แนวทางการการดูแลเด็กท่ี
มีความผิดปกติ ป่วยเรือ้รัง 
พิการ พร่องการเรียนรู้  
การฝึกอบรมครู ผู้ดูแล
เด็กปฐมวัย ได้แก ่
[  ]การสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกนัโรคจ านวน...คน   
[  ]การคัดกรองโรคติดต่อ

โครงสร้าง และ 
สิ่งแวดล้อมในศพด.มี
ลักษณะดงันี้  
[  ] ของเลน่เด็กท่ีมี
มาตรฐาน ปลอดภัย  
[  ]บันไดมรีาวจับเต้ีย
เหมาะกับเด็ก  
[  ]ปลั๊กไฟมีทีป่ิดและอยู่
สูง  
[  ]อุปกรณ์ เครื่องเล่นที่ไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตราย มี
เหลี่ยม เป็นเหล็ก 
[  ]อุปกรณห์รือวัสดุ 
เครื่องเลน่ที่ไม่ใส่สีทีเ่ปน็
อันตราย เลือ่นหลุดง่าย  
[  ]ตัวอาคารมัน่คง
แข็งแรงและปลอดภัย 
[  ]ประตหูน้าต่างเพดาน
อยู่ในสภาพดีมีทางเข้า–
ออกอย่างน้อย ๒  ทาง 
หรือถ้ามีทางเข้า–ออกทาง
เดียวต้องกว้างอย่างน้อย 
๒๐๐ เมตรการ 
[  ]จัดท าห้องน้ า/ห้องส้วม

จ านวนและร้อยละของ
เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 
จ านวนและร้อยละของ
เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการต่ า
กว่าเกณฑ ์
จ านวนและร้อยละของ
เด็กท่ีได้รบัการตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
เคลือบฟลูออไรด ์
จ านวนและร้อยละของ
เด็กท่ีป่วยด้วยโรคมอืเท้า
ปาก รอบป ี
จ านวนและร้อยละของ
ครู ผู้ประกอบอาหารที่
ได้รับการตรวจสุขภาพ
(โรคติดต่อ เอกซเรยป์อด 
เป็นตน้) 
จ านวนและร้อยละเด็กท่ี
มีปัญหาปว่ยเรื้อรงั 
ประเมินผูป้ระกอบ
อาหารในศพด. ตามเกณฑ์
ดังนี ้
[  ]การแต่งกายที่สะอาด   

กองทุน การเงนิใน
ชุมชน มีการจดัสวัสดิการ
เพื่อเด็ก ระบปุระเภท
สวัสดิการส าหรบัเด็ก ใน
ศพด. ได้แก ่
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน
[  ] สถาบันการเงินชมุชน 
[  ] กองทุนสัจจะออม
ทรัพย์  
[  ] กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์ กองทุนเพื่อ 
[  ]กองทุนเพือ่การศึกษา 
[  ]อื่น ๆ.............. 
แกนน าชุมชนและกลุ่ม
ทางสังคม ระดมทุน
ช่วยเหลือเด็กปว่ยหนัก 
และครอบครัว ได้แก ่
[  ]การท าบุญกฐนิผ้าป่า 
[  ]ต้ังกองทุน ช่วยเหลอื 
[  ]อื่น ๆ.............. 
ส่งเสรมิให้เด็กและ
ครอบครัวมีการออม โดย 
[  ]เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวนและร้อยละเด็ก
๐-๕ ปีในพื้นที ่
จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ปีที่เข้าเรียนในศพด. 
จ านวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยจ าแนกตามสภาพ
การอยู่อาศัย ได้แก่ อยู่กบั
พ่อและแม่ อยู่กบัพ่อหรือ
แม่ อยู่กับปู่ย่า ตายายที่
เป็นผู้สงูอายุ อยู่กบัญาติ 
อยู่กับคนพิการ อยู่กบัเด็ก
วัยรุ่น เป็นต้น 
จ านวนและร้อยละเด็ก
คลอดที่น้ าหนักนอ้ยกว่า 
๒,๕๐๐ กรัมในรอบป ี
จ านวน และรอ้ยละเด็ก
ที่กินนมแม่ครบ ๖ เดอืน 
จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ปีที่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก และไดร้ับการ
ส่งออก 
จ านวน และรอ้ยละเด็ก
ปฐมวัยที่ป่วยเรือ้รัง ไดแ้ก ่

จ านวน แผนพัฒนาต าบล 
ข้อบัญญัติท่ีสนับสนุนการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 
ธรรมนูญสุขภาพ
ก าหนดการบริการและการ
ดูแลเด็ก เชน่  
[  ]ก าหนดใหม้ีการพัฒนา 
กระบวนการบริการ
สาธารณสุขเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง  
[  ]จัดบคุลากรให้เพียงพอต่อ
การดูแลส่งเสริมสนบัสนุน
และร่วมกนัดูแลช่วยเหลือเด็ก 
เช่น การกระตุ้นพัฒนาการที่
บ้าน 
[  ]การประเมนิพฤติกรรม EQ 
IQ เป็นต้น 
[  ] อื่น ๆ......... 



๑๘๘ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ในเด็กและความผิดปกติใน
เด็ก จ านวน...คน 
[  ]การประเมนิพัฒนาการ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาการทางปัญญาและ
อารมณ ์จ านวน...คน 
[  ]ทักษะการช่วยเหลือเด็ก
ที่จมน้ า จ านวน...คน 
[  ]ครูผู้ดูแลเด็กในศพด.มี
การศึกษาต่อป.ตรีปฐมวัย 
จ านวน...คน 
จ านวนผู้ท่ีผ่านฝึก 
อบรม การดูแลเด็กป่วย
ต้องดูแลสุขภาพที่บ้าน เช่น 
การให้อาหารทางสายยาง 
การดูแลสายสวนปัสสาวะ 
การดูแลกรณีใส่ท่อช่วย
หายใจ เป็นต้น 
[  ]ผู้ดูแลในครัวเรือน...คน 
[  ]เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
...คน 
[  ]ครูผู้ดูแลเด็ก...คน 
[  ]อื่น ๆ........ 
การฝึกอบรมผูป้กครอง
และผู้ดูแลเด็ก  
[  ]เรือ่งการสร้างเสรมิ

ถูกสุขลักษณะ  
[  ]รั้วและประตูท่ีมัน่คง
แข็งแรง   
[  ]พื้นท่ีสนามเด็กเลน่ที่
ป้องกนัการบาดเจบ็ เช่น 
พื้นทราย สนามหญ้า พื้น
ยางสังเคราะห์ เป็นต้น 
[  ]มีพื้นที่เกบ็สิ่งปฏิกูลท่ี
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ และเพียงพอ  
[  ]จุดล้างมอืใหเ้พียงพอ
เหมาะสมกบัวัยและถูก
สุขลักษณะ และมีการรักษา
ความสะอาดภายใน 
[  ]แบ่งพื้นท่ีใชส้อยเปน็
สัดส่วน เชน่ ห้องเรยีน 
ห้องประกอบอาหาร ห้อง
รับประทานอาหาร 
ห้องนอน ห้องส้วมแยก
ออกจากกัน  
[  ]พื้นเพดาน ผนังห้อง
ออกแบบให้เป็นการเรยีนรู้
เช่น ท้องฟ้าจ าลอง 
เมนอูาหาร แผนท่ีประเทศ 
[  ]จัดใหม้ีอ่างล้างมือ ตาม
สัดส่วนเด็ก 

[  ]สวมเสื้อมแีขน  
[  ]ใส่หมวกคลมุผมและผ้า
กันเปือ้นขณะปฏิบัติงาน 
ซักท าความสะอาดทุกวนั  
[  ]มีสุขภาพดี  
[  ]มีผลการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและไมเ่ปน็
โรคติดต่อทางเดนิอาหาร 
[  ]มีการเลือกวัตถุดบิใน
การประกอบอาหาร  
[  ]การเตรียมอาหาร 
อุปกรณ์และเครื่องมือใน
การเตรียมอาหารได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
ถูกสุขาภิบาล 
จัดระบบบริการรับ-ส่ง 
กรณีที่ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีรถ รบั- ส่ง ได้แก่ 
[  ]สภาพรถต้องอยู่ใน
สภาพดี ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของกรมขนส่ง
ทางบก  
[  ]คนขบัรถมีสขุภาพดี ไม่
ดื่มแอลกอฮอลแ์ละสาร
เสพติด  
[  ]มีผู้ดูแลเด็กประจ ารถ 

ธนาคารความด ี
[  ]สนับสนุนให้ออมกบั
สถาบันการเงินในชุมชน 
[  ]สนับสนุนให้ออมกบั
ธนาคารโดยครูเป็นผูน้ าส่ง 
[  ]อื่น ๆ................ 
 

[  ]ธาลัสซีเมีย 
[  ]หอบหืด 
[  ]หัวใจ 
[  ]ไตวาย 
[  ]อื่น ๆ.............. 
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน ที่จัดการดูแล
สุขภาพเด็กปฐมวยัระบุ
จ านวน และรายละเอียด 
ได้แก ่
[  ]อปท..  
[  ]ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ... 
[  ]ศูนย์พัฒนาครอบครวั  
[  ]รพ.สต. ....แห่ง 
[  ]อสม........คน 
[  ]อาสานมแม่......คน 
[  ]อื่น ๆ.............. 
จ านวน แผนพัฒนา
ต าบล ข้อบัญญัติท่ี
สนับสนุนการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 
ช่องทางการเรียนรู้
ข้อมูลการดแูลเด็ก ใน
ชุมชน 
[  ]การประชาคม  
[  ]การประชุมประจ าเดือน 



๑๘๙ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ภูมิคุ้มกนัโรค การประเมนิ
พัฒนาการ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาการทาง
ปัญญาและอารมณ ์ระบุ
จ านวน.....คน....ครัง้ 
[  ]เรือ่งการจัดการเรยีน
และส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่เด็กท่ีมีภาวะป่วยที่
บ้าน เช่น การสง่เสริมการ
การอ่าน การเลน่ การ
รับประทานอาหาร เป็นต้น 
ระบุจ านวน.....คน....ครัง้ 
ฝึกอบรมอาสาสมัครใน
ชุมชน เพื่อให้มคีวามรู้เข้าใจ
การดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก ่
[  ]อสม.จ านวน...คน 
จ านวน....ครั้ง 
[  ]กลุ่มแมอ่าสา จ านวน...
คน จ านวน....ครั้ง 
[  ]อื่น ๆ........ 
มีแนวทางการดแูลเด็ก
ครอบคลุมด้านร่างกาย 
สติปัญญาและอารมณ์(IQ 
EQ) ได้แก ่
[  ]สมุดประจ าตัวเด็กมี
รายละเอยีดประวัติ

[  ]จัดสถานที่ส าหรับ
จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม
และของว่าง เฉพาะ 
[  ]มีสถานท่ีรบัประทาน
อาหารโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ 
ภาชนะใส่อาหารที่
ปลอดภัยสะอาดและขนาด
เหมาะสมเพียงพอ 
[  ]มีน้ าดืม่ น้ าใช ้ที่สะอาด
และเพียงพอ 
[  ]พื้นท่ีส าหรบัดูแลเด็ก
ป่วยที่เป็นสดัส่วน  
[  ]จัดเตรยีมอปุกรณ์
ส าหรบัปอ้งกันควบคมุโรค 
เช่น หน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์เจล/ สบู่ ผ้า
เช็ดมอื ผ้าเช็ดหน้า เปน็ต้น 
[  ]ตู้ยา กล่องยา และเกบ็
อยู่ในทีป่ลอดภัยและมี
กุญแจล็อคป้องกนัเด็ก  
[  ]ห้องน้ า ห้องส้วมที่
เพียงพอเหมาะสมกับวัย
และถูกสุขลักษณะโถส้วม
ส าหรบัเด็ก โดยเฉลีย่อย่าง
น้อย ๑ โถ ต่อเด็ก ๑๐-๑๒ 
คน 

เพื่อรบั ส่งเด็กอย่าง
ปลอดภัยก่อนขึ้นรถ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับการประกันคณุภาพ
ภายใน  
จัดท ามาตรการและ
แนวทางป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ โดยเฉพาะ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย 
[  ]ตรวจคัดกรอง
โรคติดต่อเด็กปฐมวัยที่จดุ
รับ-ส่งเด็กทุกวนั  
[  ]พบความผดิปกติ 
เจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อให้
แยกเด็กทันที 
[  ]เฝ้าระวังเด็กอื่น ถ้าพบ
ส่งตรวจรักษาทันที ่
[  ]มีแนวทางจดัการเมื่อ
พบโรคระบาด ทั้งกรณีมอื 
เท้า ปาก ไข้เลือดออก 
อีสุกอีใส อุจจาระร่วง  
[  ]ติดตามดูแลสุขภาพที่
บ้าน 
มีระบบการให้ค าปรึกษา 
เช่น ไลน์ (Line) สไกป์ 
(Skype) Hotline เปน็ต้น 

[  ]การปรึกษาหารือ  
[  ]การจัดท าแผนการดแูล 
[  ]การบอกปากต่อปาก  
[  ]วิทยุชุมชน  
[  ]หอกระจายข่าว  
[  ]เอกสารหนังสือพิมพ ์
[  ]อื่น ๆ.......  
 
 



๑๙๐ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ครอบครัว วคัซีน ตรวจ
สุขภาพ ช่องปาก 
พัฒนาการ เปน็ต้น
ครบถ้วน 
[  ]แนวทางตรวจสุขภาพ
กาย ช่องปาก พัฒนาการ
รายวัน เดอืน ไตรมาส 
เทอม 
[  ]แนวทางการจัด
กิจกรรมทางกายในและ
นอกชั้นเรียน 
[  ]อื่น ๆ........... 
มีการบรูณาการ
หลักสูตรท้องถิน่ในการ
เรียนการสอน ระบุ จ านวน
ครั้ง จ านวนครูท้องถ่ิน
รายละเอยีด 
จัดท าบันทึกรายงาน
การพัฒนาตนเองของครู
ผู้ดูแล ทั้งด้านคุณสมบัติ 
ภาวะสุขภาพ ประสบการณ์
การท างาน เป็นตน้ 
จัดการเรยีนการสอน
ครอบคลุมกจิกรรม ๖ หลัก
ที่ครอบคลุม ๔ สาระได้แก ่
[  ]กิจกรรมส่งเสริม

[  ]ห้องน้ ากับห้องส้วม
แยกออกจากกัน เพือ่ให้พืน้
แห้ง ท าความสะอาดและมี
แผ่นยางกันลื่นในห้องน้ า 
[  ]จัดหาท่ีล้างมือให้
เพียงพอกับเด็กในศพด. 
โดยเฉลีย่อย่างน้อย ๑ จุด
ต่อเด็ก ๑๐ คน  
[  ]มีจุดล้างมือ ล้างเท้า 
ก่อนเข้ามาในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก เพือ่ปอ้งกันการ
แพร่ระบาดของโรค 
[  ]แยกแก้วน้ าสว่นตัวหรือ
ใช้แล้วต้องน าไปล้างทุก
ครั้งไมม่ีการผูกแก้วน้ าติด
กับภาชนะบรรจุน้ าดืม่ 
 [  ]พื้นท่ีส าหรบันอน ให้
สะอาด มีการระบายอากาศ
ที่ดี ไม่มีเสยีงรบกวน และมี
การท าความสะอาด 
[  ]อุปกรณเ์ครือ่งนอนโดย
ปัดฝุน่ ตากแดด อย่างนอ้ย
สัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง 
[  ]แยกเครื่องนอน หมอน 
ผ้าห่ม ส าหรบัเด็กแต่ละคน 
ไม่ใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกัน



๑๙๑ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

พัฒนาการด้านการใช้
กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
กล้ามเนือ้มัดเล็ก ระบุ
รายละเอยีด................ 
[  ]กิจกรรมเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ลักษณะนิสัยให้
เด็กได้แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกด้านศิลปะ ดนตรี  
ระบุรายละเอยีด.............. 
[  ]กิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม
คุณลักษณะที่ดีทางสังคม
เบื้องต้น ระบรุายละเอียด
................................ 
[  ]การสร้างความเป็น
พลเมือง ระบุรายละเอยีด
................................ 
ทุนทางสังคมที่ร่วม
จัดการเรยีนรสู าหรบัเด็ก 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
เชื่อมประสานการท างาน 
ได้แก่  
[  ]แกนน ารร.ผู้สูงอาย ุ
[  ]สภาเด็กและเยาวชน  
[  ]ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

การแพร่กระจายเชื้อโรค 
[  ]ท าความสะอาดอาคาร 
โดยเฉพาะบริเวณห้องนอน 
ห้องกิจกรรมของเด็ก ตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
[  ]ท าความสะอาด
ภายนอก และส ารวจแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวนั ยุง และ
สัตว์น าโรค 
[  ]จุดจอดรถส าหรับ
ผู้ปกครองเมือ่มาส่งเด็ก 
[  ]จัดใหม้ีสัญลักษณบ์น
พื้นถนน ฟุตบาท หรือป้าย
บอกจุด จอดรถ เสน้ทาง
การเดินรถ   
[  ]รณรงค์สวมหมวก
กันน็อคส าหรบัผู้ปกครอง
และเด็ก  
[  ]มาตรการด้านความ
ปลอดภัยของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กในเรื่องระบบ
ป้องกนัภัยและรับรองเหตุ
ฉุกเฉินระบบปอ้งกันภัย
จากอุปกรณ์ระบบป้องกัน
ภัยจากสัตว์  
[  ]ระบบป้องกนัภัยจาก



๑๙๒ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

พอเพียง  
[  ]ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
ดนตรีพื้นเมือง 
[  ]ปราชญ์ชาวบ้านด้านจัก
สาน 
[  ]อื่น ๆ........ 
จัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ ได้แก ่
[  ]จัดหา/ผลิตสื่อและใช้
สื่อในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และมีการน า
ใช้สื่อการเรียนการสอนจาก
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
[  ]กิจกรรมส่งเสริมการ
ออม  
[  ]ส่งเสริมการเรียนรูเ้รื่อง
อาหารส าหรบัเด็ก เช่น 
การปรุง วัตถุดบิ
เมนอูาหาร วัตถุดบิ ผลิต 
เลือก เป็นต้น  
[  ]เชื่อมโยงกบัครอบครัว 
ด้วยกีฬา ยืม แลกเปลีย่น
สื่อการสอน 
[  ]ใช้แบบประเมินการ
มาตรฐานศพด. และ
พัฒนาการด าเนินงานให้

บุคคลและระบบความ
ปลอดภัยในการเดนิทาง 
[  ]จัดท าระบบการคดั
กรองบุคคลภายนอกท่ีจะ
เข้ามาในศพด. 
[  ]ระบบการรับ-ส่ง
ผู้ปกครองเมือ่มารับ ส่ง
เด็กมีการลงลายมอืชื่อไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ป้องกนัการลักพาตัวเด็ก 
[  ]จัดท าแผนปอ้งกันภยั
และรองรับเหตุฉุกเฉิน เชน่ 
กรณีไฟไหม้ น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว ภัยพิบัติอื่นๆ 
[  ]ซ้อมอพยพเด็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ครูพีเ่ลี้ยง ใน
กรณีไฟไหม้ ภัยพบิัติ 
 



๑๙๓ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ศูนย์พัฒนาครอบครวั(ศพค.)      
ค าสั่งต้ังคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ประกอบด้วย 
[  ] ตัวแทนจากท้องที่ เช่น 
ก านัน ผู้ใหญบ่้าน  
[  ]ผู้แทนภาคประชาชน 
เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ 
แกนน ากลุ่ม เป็นตน้ 
[  ]ผู้แทนหนว่ยงานเชาน 
โรงเรียน รพ.สต. เป็นต้น  
[  ]ผู้แทนอปท. 
[  ]อื่น ๆ...... 
มีกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
ระบุจ านวนครั้ง 
รายละเอยีด ได้แก ่
[  ]การฝึกอบรม.....ครั้ง 
[  ]การศึกษาดูงาน....ครั้ง 
[  ]ออกแบบโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมในชมุชน 
[  ]ประสานหน่วยงาน 
องค์กรในและนอกพื้นท่ี 
[  ]อื่น ๆ....... 

มีสถานท่ี/พ้ืนที่ประสาน
เพื่อพักพิงส าหรบัเด็กท่ี
ประสบปญัหาความรนุแรง
ในครอบครัว ทอดทิ้ง ไร้ที่
พักพิง เป็นต้น 
มีข้อมูลพืน้ที่เสี่ยง จุด
เสี่ยง ท่ีกระทบต่อการดูแล
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 
พร้อมระบุจ านวน ได้แก ่
[  ]พื้นท่ีรกร้าง .......แห่ง 
[  ]มุม/บริเวณใต้สะพาน
....แห่ง 
[  ]พื้นท่ีเปลี่ยวคนไม่
สัญจร ......แหง่ 
[  ]ถนนหลัก ที่ยังไมม่ี
สัญญาณเตือน หรอืไม้กัน้
ป้องกนัอุบัติเหตุ 
[  ]จุดแยกที่ไมม่ีสัญญาณ
ไฟจราจร หรือมดืไมม่ีไฟฟ้า 
[  ]อื่นๆ.......... 
แผนพัฒนาต าบล 
ข้อบัญญัติ มงีานพัฒนา 
ปรบัปรุงจุดเสี่ยง พื้นท่ี

มีเครือข่ายในการเฝ้า
ระวัง แก้ไขปญัหา
ครอบครัว ได้แก ่
[  ]อพม.จ านวน...คน 
[  ]คณะกรรมการศนูย์
ยุติธรรมชมุชน....คน 
[  ]ศูนย์พึ่งได(้OSCC)  
....คน 
[  ]คณะกรรมการศพค. 
....คน 
[  ]อื่น ๆ........ 
แผนพัฒนาต าบล 
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติมี
การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัว หรืองาน 
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ดูแล ช่วยเหลือเด็กปฐมวยั 
มีแนวทางช่วยเหลือ
ครอบครัวเสี่ยง กลุม่เสี่ยง
เช่น เด็กถูกท าร้าย กระท า
รุนแรง ทอดทิ้ง ที่เชื่อมโยง
งานกันเป็นเครอืข่าย 

มีกองทุนท่ีจัดสวัสดิการ
ด้านการศึกษา กิจกรรม
เพื่อเด็ก ป่วย ตาย เพื่อเด็ก
ปฐมวัยและครอบครัวใน
ชุมชน ระบุลักษณะ
สวัสดิการ ได้แก ่
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน 
[  ]สถาบันการเงินของ
ชุมชน 
[  ]กองทุนสัจจะออม
ทรัพย์  
[  ]กลุ่มสหกรณอ์อม
ทรัพย์  
[  ]กองทุนเพือ่การศึกษา 
[  ]กองทุนผ้าอ้อม สิ่งของ 
อาหาร และนม 
[  ]อื่น ๆ................ 
มีอาสาสมัคร แกนน า
ชุมชนให้การดูแลสุขภาพ
เด็กท่ีบ้าน กรณีปว่ย พิการ 
จ าเป็นตอ้งช่วยเหลอื ได้แก ่
[  ]อสม. 
[  ]อพม. 

มีข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
การดูแลเด็กปฐมวัย ดังนี ้
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก 
๐-๕ ป ี
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ป ี
[  ]จ านวนและร้อยละของ
สภาพการอยู่อาศัยของเด็ก
ปฐมวัย(อยู่กับพอ่และแม่ 
อยู่กับตา ยาย ปู่ย่า ที่เป็น
ผู้สูงอายุ อยู่กับญาติ อยู่
กับคนพิการ) 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
คลอดที่น้ าหนักนอ้ยกว่า 
๒,๕๐๐ กรัมในรอบป ี
[  ]จ านวน และร้อยละเด็ก
ที่กินนมแม่ครบ ๖ เดอืน 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ปีที่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก และไดร้ับการ
ส่งออก 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยปว่ยเรื้อรงั(ธาลัสซี

มีการด าเนินกิจกรรมเพือ่
พัฒนากฎ ระเบยีบ กติกา 
แนวปฏิบัติร่วมกนัในชมุชน 
[  ]ธรรมนูญสุขภาพที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวยั 
[  ]จ านวนโครงการ กิจกรรม
ที่สร้างผลกระทบกบั
ครอบครัว ในข้อ บญัญัติหรือ
เทศบัญญัติ(อย่างนอ้ย ๓ 
โครงการ) 
มีแนวทางการไกลเ่กลี่ย
ความขัดแยง้ภายในครอบครัว 
ได้แก่  
[  ]การไกล่เกลีย่โดยผู้น า
ชุมชน ผู้ท่ีชุมชนเคารพนบัถือ  
[  ]จัดการไดเ้องในครอบครัว 
[  ]จัดการโดยคณะกรรมการ
ระดับหมูบ่้าน ต าบล 
[  ]ต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีรฐั 
[  ]อื่น ๆ.......... 
 



๑๙๔ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

มีแนวทางพัฒนา
หลักสูตรและจดัท าคู่มือ
ส าหรบัฝึกอบรม ได้แก่  
[  ]แนวทางดูแลเด็ก
เปราะบาง เชน่ เด็กพิการ 
ออทิสติก การเรียนรู้
ผิดปกต ิเด็กปว่ย 
[  ]แนวทางการฝึกอบรม 
ให้ค าปรึกษาคู่สมรสใหม่ 
หญิงตั้งครรภ์ และมารดา
หลังคลอด 
[  ]การฝึกอบรมผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กในการดูแล
เด็กปฐมวัย 
[  ]แนวทางการติดตาม
ครอบครัวเสี่ยง(เลี้ยงเดี่ยว 
สูงอายุเลีย้ง) ในการดูแล
เด็กปฐมวัย 
[  ]แนวทางการฝึกอบรม 
อาสาสมัครในชุมชนในการ
ดูแล ช่วยเหลือครอบครวั
และเด็กปฐมวยั 
[  ]สนับสนุนใหม้ีกิจกรรม
ร่วมกันของครอบครัว เช่น 
จัดค่ายครอบครัว ค่ายสาม
วัย ค่ายอาสา ผู้น า และ

เสี่ยง 
มีพื้นที่รวมกลุ่ม ท า
กิจกรรมในชุมชนส าหรับ
กลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ดูแลเด็กปฐมวัย พร้อมระบุ
จ านวน ได้แก ่
[  ]สนามกีฬา.........แหง่ 
[  ]ลานออกก าลงักาย....
แห่ง 
[  ]สนามเด็กเลน่......แห่ง 
[  ]ห้องสมุดประจ าหมูบ่้าน
........แหง่ 
[  ]อาคารท ากิจกรรมสภา
เด็กฯ.........แห่ง 
[  ]ห้องให้ค าปรึกษาใน
ชุมชน........แห่ง 
[  ]อื่น ๆ................ 
มีบริการพื้นฐานทีเ่อื้อ
ต่อการดูแลเด็กปฐมวัย 
พร้อมระบุจ านวน ได้แก ่
[  ]ไฟฟ้าส่องสว่าง
ครอบคลุมทุกจดุที่จ าเปน็ 
[  ]โทรศัพท์สาธารณะ  
จ านวน.....จุด 
[  ]อินเทอรเ์น็ตสาธารณะ 
จ านวน....จุด 

มีบริการที่เอือ้ส าหรับ
เด็ก และครอบครัว ได้แก ่
[  ]ห้องให้ค าปรึกษาใน
กรณีถูกกระท ารุนแรง 
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม การ
ป้องกนัการตั้งครรภ์  
[  ]ศูนย์กายอปุกรณ์.....
แห่ง 
[  ]ศูนย์พึ่งได(้OSCC) 
[  ]คลินิกตรวจรักษา 
[  ]ทีมติดตาม ดูแลที่บ้าน
กรณีถูกกระท ารุนแรง 
[  ]คณะกรรมการไกล่
เกลี่ย แก้ปัญหาข้อพิพาท
ต าบล 
[  ]ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
[  ]ศูนย์ดูแลเด็กช่วง
กลางวัน 
[  ]ศูนย์บริการอนิเทอร์
เนต   
[  ]อื่น ๆ.......... 
 

[  ]คณะกรรมการศพค. 
[  ]สภาเด็กและเยาวชน 
[  ]คณะกรรมการศนูย์
ยุติธรรมชมุชน  
[  ]อื่น ๆ................... 
มีกิจกรรมธนาคาร
ความดี สนบัสนนุใหส้ะสม
ความดีด้วยกิจกรรมอาสา 
การท าดีในวาระต่าง ๆ  
 

เมีย หอบหืด หัวใจ ไตวาย) 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
ที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการและมี
พัฒนาการล้าช้า 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
ที่ได้รับการตรวจประเมิน
ภาวะโภชนาการและมีภาวะ
โภชนาการต่ ากว่าเกณฑ ์
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
ที่มคีวามพิการ 
[  ]จ านวนและร้อยละของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์
คุณภาพครบ ๕ ครั้ง 
[  ]จ านวนและร้อยละของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์
ก่อน ท่ีอายุครรภ์นอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห ์
[  ]จ านวนและร้อยละ
สมาชิกเครือข่ายท่ีท างาน
เกี่ยวข้องกบัการดูแล
ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที ่
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน ที่จัดการดูแล
สุขภาพเด็กปฐมวยัระบุ
จ านวน และรายละเอียด 



๑๙๕ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

เยาวชน เป็นต้น 
[  ]แนวทางการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนในการ 
[  ]มีการด าเนินงานร่วมกัน
กับทุนทางสังคมในพื้นที่
เชื่อมประสานงานที่
เกี่ยวข้องกบัการดูแลเด็ก
ปฐมวัยพร้อมระบุ
รายละเอยีด 
[  ]รพ.สต. ................... 
[  ]รร.ผู้สูงอายุ..............  
[  ]สภาเด็กและเยาวชน.... 
[  ]ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ...................... 
[  ]ปราชญ์ชาวบ้าน......  
[  ]อื่น ๆ ........ 

[  ]ศูนย์รบัเลีย้งเด็กช่วง
กลางวัน.....แห่ง 
[  ]อื่น ๆ.........  
 
แนวทางประเมนิ และ
ปรบัสภาพบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย
มีความปลอดภัยส าหรบั
เด็ก และครอบครัว  
สนับสนุนให้มีกองทุน
ดูแลช่วยเหลอืเด็กปฐมวัย
ในชุมชน ได้แก ่
[  ]กองทุนเพือ่การศึกษา
เด็ก 
[  ]กองทุนผ้าอ้อม ของเล่น 
[  ]กองทุนกายอปุกรณ ์
[  ]กองทุนสวัสดิการช่วย
ป่วย 
[  ]อื่น ๆ.............. 
 
 
 

ได้แก ่
[  ]อปท..  
[  ]ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ... 
[  ]ศูนย์พัฒนาครอบครวั  
[  ]รพ.สต. ....แห่ง 
[  ]อสม........คน 
[  ]อาสานมแม่......คน 
[  ]อื่น ๆ.............. 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     
มีการพัฒนาศักยภาพผู้
ที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลเด็ก
ปฐมวัย พร้อมระบจุ านวน 
ได้แก ่

มีแนวทางการปรบับ้าน
ที่เหมาะสม และปลอดภัย
กับเด็กปฐมวัย 
ศูนย์บริการยืมอุปกรณ์ 

คลินิกสุขภาพเด็กด ี
บริการครอบคลมุกิจกรรม
ดังนี ้
[  ]ซักประวัติ คัดกรอง  

 จ านวนและร้อยละเด็ก
๐-๕ ปีในพื้นที ่
จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ปีที่เข้าเรียนในศพด. 

จ านวน แผนพัฒนาต าบล 
ข้อบัญญัติท่ีสนับสนุนการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 
ธรรมนูญสุขภาพ



๑๙๖ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

[  ]ฝึกอบรมผูป้กครอง
หรือผู้ดแูลในครอบครวัเด็ก 
๐-๕ ปี จ านวน...คน 
[  ]ฝึกอบรมอสม.จ านวน
จ านวน...คน 
[  ]กลุ่มแมอ่าสา  
จ านวน...คน 
[  ]เด็กและเยาวชน จ านวน
...คน 
[  ]เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 
จ านวน...คน 
[  ]อาสาดูแลนอ้ง...คน 
[  ]อาสากู้ชีพ กู้ภัย...คน 
[  ]อื่น ๆ............. 
จ านวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ีเด็กปฐมวัยมี
และใช้คู่มือดูแลแม่และเด็ก
(สมุดสชีมพู)ในการดูแล 
เด็กช่วงปฐมวัย 
อัตราส่วนอสม.ที่
ติดตามภาวะสุขภาพ ต่อ
ครัวเรือนทีม่ีเด็กปฐมวัย 
มีแนวทางการดแูล 
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
ส าหรบัอาสาสมคัรแต่ละ
กลุ่มตามความเชี่ยวชาญ 

สิ่งของกระตุ้นพฒันาการ  
หนังสอืนิทาน ในชมุชน
ได้แก ่
[  ]อุปกรณ์กระตุน้และ
เสริมพฒันาการ 
[  ]อุปกรณบ์รหิาร
กล้ามเนือ้มัดต่าง ๆ เครื่อง
ฝึกยืน  
[  ]เครือ่งดูดเสมหะ 
[  ]ถัง หรือ เครื่องผลิต
ออกซเิจน  
[  ]อื่น ๆ.................... 
มีกองทุนวัสดุ สิ่งของ 
ของใช้เพื่อเด็กและ
ครอบครัวที่ขาดแคลน เชน่ 
รับบริจาคของเลน่เด็ก 
หนังสอืนิทาน ผ้าอ้อมส า 
เร็จรปู เสือ้ผ้าเด็ก เป็นต้น 
มีแนวทางเฝ้าระวัง
ความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นกบั
เด็ก ได้แก ่
[  ]ถนน มีที่กั้น สัญญาณ
ไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
[  ]สนามเด็กเลน่มาตรฐาน 
[  ]พื้นท่ีปลอดภัยบรเิวณร
ริมสระ หนองน้ า ล าคลอง 

[  ]ตรวจร่างกาย  
[  ]ประเมนิพัฒนาการ  
[  ]ประเมนิภาวะโภชนาการ 
[  ]ตรวจสุขภาพช่องปาก  
[  ]จัดกลุ่มฝึกอบรม
ผู้ปกครอง(โรงเรียนพ่อ 
แม่)  
[  ]ให้ภมูิคุ้มกนั และนัด
หมายให้ค าแนะน า 
ให้บริการตรวจรักษา
โรคเบื้องตน้ส าหรับเด็ก 
ได้แก่ โรคทางเดนิหายใจ 
หวัด อุจาระร่วง ท้องอดื 
เป็นตน้ ทุกวัน 
ให้การปรึกษาปัญหา
สุขภาพเด็ก หลายชอ่งทาง 
เมื่อมีปญัหาการเจ็บป่วย 
เช่น  
[  ]คลินิกบริการ  
[  ]ไลน์ (Line)  
[  ]สไกป์ (Skype)  
บริการตรวจสุขภาพ คัด
กรองความเสี่ยง
(โภชนาการ พัฒนาการ 
ช่องปาก)ในศพด.อย่าง
น้อยไตรมาสละครัง้ และส่ง

จ านวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยจ าแนกตามสภาพ
การอยู่อาศัย ได้แก่ อยู่กบั
พ่อและแม่ อยู่กบัพ่อหรือ
แม่ อยู่กับปู่ย่า ตายายที่
เป็นผู้สงูอายุ อยู่กบัญาติ 
อยู่กับคนพิการ อยู่กบัเด็ก
วัยรุ่น เป็นต้น 
จ านวนและร้อยละเด็ก
คลอดที่น้ าหนักนอ้ยกว่า 
๒,๕๐๐ กรัมในรอบป ี
จ านวน และรอ้ยละเด็ก
ที่กินนมแม่ครบ ๖ เดอืน 
[  ]จ านวนและร้อยละของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์
คุณภาพครบ ๕ ครั้ง 
[  ]จ านวนและร้อยละของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์
ก่อน ท่ีอายุครรภ์นอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห ์
[  ]จ านวนและร้อยละ
สมาชิกเครือข่ายท่ีท างาน
เกี่ยวข้องกบัการดูแล
ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที ่
จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ปีที่มีปัญหาสุขภาพ

ก าหนดการบริการและการ
ดูแลเด็ก เชน่  
[  ]ก าหนดใหม้ีการพัฒนา 
กระบวนการบริการ
สาธารณสุขเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง  
[  ]จัดบคุลากรให้เพียงพอต่อ
การดูแลส่งเสริมสนบัสนุน
และร่วมกนัดูแลช่วยเหลือเด็ก 
เช่น การกระตุ้นพัฒนาการที่
บ้าน 
[  ]การประเมนิพฤติกรรม EQ 
IQ เป็นต้น 
[  ] อื่น ๆ......... 



๑๙๗ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ได้แก ่
[  ]แนวทางของอสม. 
[  ]แนวทางของอาสานม
แม ่
[  ]แนวทางของอาสากู้ชีพ 
[  ]แนวทางของครูผู้ดูแล
เด็ก 
[  ]อื่น ๆ............. 
 

[  ]ระบบการช่วยเหลือ
บริเวณแหล่งน้ าเมือ่เกิด
เหตุฉุกเฉิน เด็กจมน้ า  
[  ]อื่น ๆ........ 

ต่อเมื่อพบผิดปกติ  
สนับสนุน ติดตาม
ประเมินมาตรฐานศพด. 
ดังนี ้
[  ]การประเมนิภาวะ
โภชนาการและการแก้ไข
เมื่อพบผิดปกต ิ
[  ]การจัดการอาหารครบ 
เหมาะสม  
[  ]น้ าดื่ม น้ าใช้ในศพด.ได้
มาตรฐาน 
[  ]แนวทางเฝ้าระวัง 
ป้องกนั โรคระบาด รวมถึง
การคัดกรองและส่งต่อเมือ่
พบโรคติดต่อ 
[  ]การจัดโครงสร้าง
อาคารที่ปลอดภัย  
[  ]สนามเด็กเลน่ 
ปลอดภัย 
[  ]มาตรฐานห้องน้ าหอ้ง
ส้วม  
[  ]อื่น ๆ...... 
จ านวนเด็กปฐมวัยที่
ต้องการบริการสุขภาพที่
บ้านบริการสุขภาพที่บ้าน 
 

ช่องปาก และไดร้ับการ
ส่งออก 
จ านวน และรอ้ยละเด็ก
ปฐมวัยที่ป่วยเรือ้รัง ไดแ้ก ่
[  ]ธาลัสซีเมีย 
[  ]หอบหืด 
[  ]หัวใจ 
[  ]ไตวาย 
[  ]อื่น ๆ.............. 
 
 



๑๙๘ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลเด็กปฐมวัย     
ทุนทางสังคมที่มีงาน
กิจกรรมเกี่ยวขอ้งกับการ
ดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก ่
[  ]ปราชญ์ชาวบ้าน 
ระบุ............................ 
[  ]ชมรมผู้สูงอายุ ..........  
[  ]สภาเด็กและเยาวชน....  
[  ]ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง...................  
[  ]กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน..... 
[  ]กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
ระบุ.........................  
[  ]กลุ่มอาชีพ ระบุ.......... 
[  ]กองทุน การเงิน ระบุ
.............................. 
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระบุ........................ 
[  ]โรงเรียน ระบุ............ 
[  ]ศพด.ระบุ................ 
[  ]ศพค. ระบุ............... 
[  ]รพ.สต.ระบุ............. 
[  ]กลุ่มอาสาสมัคร ระบุ
................................. 
[  ]อื่น ๆ.......... 
มีกิจกรรมพัฒนา

มีการปรับบ้านที่
เหมาะสม และปลอดภยักับ
เด็กปฐมวัย ได้แก ่
[  ]คอกไม้ไผ่ช่วยเลี้ยง ให้
ปลอดภัย 
[  ]ปรบัปลั๊กไฟมฝีาปิด สูง
จากเกิน ๑.๒๐ เมตร  
[  ]ถังน้ าในห้องน้ าสูงไม่
เกิน ๓๐ เซนติเมตรหรือ
ต้องมีฝาปิด ป้องกันจมน้ า 
[  ]ประตหู้อง ประตูบ้าน 
กลอนประตูสูงกว่ามอืเด็ก
เอื้อมถึง  
[  ]ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ของเลน่เด็ก 
[  ]อื่น ๆ........... 
มีพื้นที่สาธารณะ ที่เอือ้
ต่อเด็กปฐมวยั ได้แก ่
[  ]สนามเด็กเลน่ 
[  ]ลานออกก าลงักาย 
[  ]สวนสาธารณะ 
[  ]อื่น ๆ............ 
 
 
  

ทุนทางสังคม ที่มี
บทบาทให้การดูแล 
ช่วยเหลือกลุม่เด็กป่วย 
พิการ ถูกทอดท้ิง เสี่ยงต่อ
การกระท ารุนแรง ได้แก ่
[  ]กลุ่มอสม.  
[  ]พนักงานอปท.  
[  ]กลุ่มอปพร.  
[  ]กลุ่ม ชรบ.  
[  ]กลุ่มจิตอาสา  
[  ]อาสากู้ชีพ กู้ภัย 
[  ]รพ.สต. 
[  ]คณะกรรมการศพค. 
[  ]คณะกรรมการศนูย์
ยุติธรรมชมุชน 
[  ]อื่น ๆ.................. 
มีศูนยบ์ริการให้การ
ปรึกษา และประสานการ
ช่วยเหลือในชุมชน 
จ านวนและร้อยละของ
เด็กปฐมวัยที่พัฒนาการ
ล่าช้า 
จ านวนและร้อยละของ
เด็กปฐมวัยทีม่ีภาวะ
โภชนาการเกนิ ต่ ากว่า

กองทุนและจัด
สวัสดิการส าหรบัเด็ก
ปฐมวัยทุกสภาวะ ได้แก่  
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระบุ.............. 
[  ]สถาบันการเงินของ
ชุมชน ระบุ............. 
[  ]กองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ ระบุ............ 
[  ]กลุ่มสหกรณอ์อม
ทรัพย์ ระบุ........... 
[  ]กองทุนออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิตระบุ.................. 
[  ]กองทุนช่วยเหลือเด็ก
ยากจน ระบุ.............. 
 [  ]อื่น ๆ.................. 
มีการระดมทุนในชุมชน
เพื่อต้ังกองทุนเพื่อเด็ก 
ได้แก ่
[  ]กองทุนผ้าอ้อม ของเล่น
เด็ก ระบุ..................  
[  ]กองทุนเพือ่การศึกษา
เด็ก ระบุ.............. 
[  ]กองทุนช่วยเหลือ
ครอบครัวเด็กป่วย ระบุ..... 

มีข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
การดูแลเด็กปฐมวัย ดังนี ้
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก 
๐-๕ ป ี
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ป ี
[  ]จ านวนและร้อยละของ
สภาพการอยู่อาศัยของเด็ก
ปฐมวัย(อยู่กับพอ่และแม่ 
อยู่กับตา ยาย ปู่ย่า ที่เป็น
ผู้สูงอายุ อยู่กับญาติ อยู่
กับคนพิการ) 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
คลอดที่น้ าหนักนอ้ยกว่า 
๒,๕๐๐ กรัมในรอบป ี
[  ]จ านวน และร้อยละเด็ก
ที่กินนมแม่ครบ ๖ เดอืน 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก 
๓-๕ ปีที่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก และไดร้ับการ
ส่งออก 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยปว่ยเรื้อรงั(ธาลัสซี
เมีย หอบหืด หัวใจ ไตวาย) 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก

มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากฎ ระเบยีบ กติกา 
แนวปฏิบัติร่วมกนัในชมุชน 
[  ]ธรรมนูญสุขภาพที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวยั 
[  ]จ านวนโครงการ กิจกรรม
ที่สร้างผลกระทบกบั
ครอบครัว ในข้อ บญัญัติหรือ
เทศบัญญัติ(อย่างนอ้ย ๓ 
โครงการ) 
มีแนวทางการไกลเ่กลี่ย
ความขัดแยง้ภายในครอบครัว 
ได้แก่  
[  ]การไกล่เกลีย่โดยผู้น า
ชุมชน ผู้ท่ีชุมชนเคารพนบัถือ  
[  ]จัดการไดเ้องในครอบครัว 
[  ]จัดการโดยคณะกรรมการ
ระดับหมูบ่้าน ต าบล 
[  ]ต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีรฐั 
[  ]อื่น ๆ.......... 
 



๑๙๙ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ศักยภาพทุนทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกบัการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ระบจุ านวนครั้ง 
รายละเอยีด ได้แก ่
[  ]การฝึกอบรม.....ครั้ง 
[  ]การศึกษาดูงาน....ครั้ง 
[  ]ออกแบบโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมในชมุชน 
[  ]ประสานหน่วยงาน 
องค์กรในและนอกพื้นท่ี 
[  ]จัดกิจกรรมเรียนรู้
ส าหรบัเด็กปฐมวัยในศพด. 
จ านวน.....ครั้ง 
[  ]จัดกิจกรรมที่พ้ืนที่
ปฏิบัติการของกลุ่มส าหรบั
เด็ก และครูผู้ดูแลตาม
หลักสูตรท้องถิน่ จ านวน
....ครั้ง 
[  ]ร่วมจดัอาหารส าหรับ
เด็กปฐมวัยทั้งในฐานะ
ผู้ผลิต ปรุง เปน็ต้น 
[  ]ร่วมออกแบบและผลิต
สื่อการเรียนรู้ ของเลน่
ส าหรบัเด็ก 
[  ]อื่น ๆ....... 
จัดใหเ้ด็กปฐมวยัมีส่วน

เกณฑ ์
จ านวนและร้อยละเด็ก
ปฐมวัยที่ประสบภาวะ
ฉุกเฉิน ต้องส่งโรงพยาบาล 
มีศูนย์ดูแลเด็กช่วง
กลางวันชุมชน  
 

[  ]อื่น ๆ.................. 
ส่งเสรมิให้เด็กและ
ครอบครัวมีการออม โดย 
[  ]เข้าร่วมกิจกรรม
ธนาคารความด ี
[  ]สนับสนุนให้ออมกบั
สถาบันการเงินในชุมชน 
[  ]สนับสนุนให้ออมกบั
ธนาคารโดยครูเป็นผูน้ าส่ง 
[  ]อื่น ๆ................ 
 

ที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการและมี
พัฒนาการล้าช้า 
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
ที่ได้รับการตรวจประเมิน
ภาวะโภชนาการและมีภาวะ
โภชนาการต่ ากว่าเกณฑ ์
[  ]จ านวนและร้อยละเด็ก
ที่มีความพิการ 
จ านวน แผนพัฒนา
ต าบล ข้อบัญญัติท่ี
สนับสนุนการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 
ช่องทางการเรียนรู้
ข้อมูลการดแูลเด็ก ใน
ชุมชน 
[  ]การประชาคม  
[  ]การประชุมประจ าเดือน 
[  ]การปรึกษาหารือ  
[  ]การจัดท าแผนการดแูล 
[  ]การบอกปากต่อปาก  
[  ]วิทยุชุมชน  
[  ]หอกระจายข่าว  
[  ]เอกสารหนังสือพิมพ ์
[  ]อื่น ๆ.......  
 



๒๐๐ 
 

๔. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๔.๒ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

๔.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๔.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอื
จัดให้มีสวัสดิการ 

๔.๕ การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๔.๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
กติกา ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิ

ร่วมในการกิจกรรมวนั
ส าคัญ งานบุญประเพณี 
กิจกรรมอาสา มีส่วนร่วม 
ในชุมชน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ให้ระบขุ้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชดุกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุโดยชุมชนท้องถิน่  

๕. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายโุดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๕.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๕.๒ การพัฒนา 
สภาพแวดล้อม 

๕.๓ การพัฒนาระบบ
บริการ 

๕.๔ การจัดตัง้กองทุน 
หรือจัดสวัสดิการ 

๕.๕ น าใช้ข้อมูล ๕.๖การพัฒนากฎ ระเบยีบ 

จ านวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
หลักสูตรเรียนรู้ใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก ่
[  ]การประเมนิสมรรถนะ
ของผู้สูงอายุ  
[  ]การดูแลสุขภาพ เช่น 
ออกก าลังกายยืดเหยียด
กล้ามเนือ้ ร าไม้พลอง โยคะ 
ร าวงพื้นบ้าน เปน็ต้น ด้าน
จิตใจ เช่น  
[  ]การฝึกสมาธิ สวดมนต์  
สันทนาการ เป็นต้น     
[  ]ด้านอาชีพ ได้แก่ เสริม
ทักษะการท าอาหาร แปร
รูปสมุนไพร ลูกประคบ ยา
หม่อง น้ ามันนวด เป็นต้น 
[  ]การนวดแผนไทยเพือ่
สุขภาพ 
[  ]การใช้คอมพิวเตอร์  
การสื่อสารดว้ยเทคโนโลยี 
ไลน์ เฟสบุค๊  [  ]การฝึก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
[  ]ความรูเ้รือ่งสิทธิ ตาม

มีกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุผลิตอาหาร 
จัดการอาหารที่เหมาะสม
ได้เอง ไดแ้ก่  
[  ]ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุ
ปลูกผักรบัประทานเอง 
[  ]ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุ
เลี้ยงสัตว(์ไก่ เปด็ ปลา)
รับประทานเอง 
[  ]ครัวเรือนที่ผู้สูงอายเุปน็
สมาชิกกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 
หรือท าปุ๋ยชีวภาพใชเ้อง 
[  ]จ านวนและร้อยละ
ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุแปรรปู
อาหารกินเอง 
[  ]อื่น ๆ................... 
มีการปรับบ้าน ให้
เหมาะสม มั่นคง ปลอดภัย
ส าหรบัผู้สูงอายุ ได้แก ่
[  ]ปรบัห้องน้ า เปลี่ยนโถ 
ติดราวจับ จ านวน...หลัง 
[  ]ปรบับันได ติดราวจับ
จ านวน...หลัง 
[  ]ช่วยปรับทีน่อน จัด
เตียงปรับระดบั ศรีษะสูง 

จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ต้องดูแลสุขภาพที่บ้าน 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีพิการ 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีป่วยเรือ้รัง 
กิจกรรมการบริการ
สุขภาพที่บ้าน ได้แก ่
[  ]ช่วยดูแลกิจวัตร
ประจ าวนั เช่น การ
รับประทานอาหาร อาบน้ า 
ท าความสะอาดร่างกาย 
สระผม ตัดเลบ็  
[  ]การช่วยพื้นฟูสภาพ  
เช่น การฝึกเดิน ลุก นั่ง 
การหยบิจับ การพูด การ
กลืน เปน็ต้น  
[  ]บริการด้านการแพทย์ 
เช่น การดูแลสายสวน
ต่างๆ การดูแลท่อช่วย
หายใจ การให้อาหารทาง
สายยาง ท าแผล พลิก
ตะแคงตัว 

กองทุน การเงนิใน
ชุมชน มีการจดัสวัสดิการ
เพื่อผู้สูงอายุ ระบปุระเภท
สวัสดิการส าหรบัผู้สูงอายุ 
ได้แก ่
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน
[  ] สถาบันการเงินชมุชน 
[  ] กองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ 
[  ]ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
[  ] กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์  
[  ]กองทุนเพือ่นช่วยเพื่อน 
[  ]อื่น ๆ.............. 
แกนน าชุมชนและกลุ่ม
ทางสังคม ระดมทนุ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุป่วย
หนัก และครอบครัว ไดแ้ก ่
[  ]การท าบุญกฐนิผ้าป่า
ต้ังกองทุน 
[  ]ระดมเงินบรจิาคจาก
ชุมชน เอกชน ต้ังกองทุน 
ช่วยเหลือ 
[  ]ระดมอาหาร นม ของใช้
เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลอื 

จ านวนและร้อยละกลุม่
เตรียมสงูอายุ (๕๐-๕๙ ปี) 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่ม
อายุ( ๖๐-๖๙ ป ี ๗๐-๗๙ ป ี 
๘๐ ปีขึ้นไป) 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุในแต่ละกลุม่
เฉพาะ(ผู้สูงอายรุับเบีย้ยัง
ชีพ ผู้สูงอายุไปมาได้ 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุ
ติดเตียง ผูสู้งอายุเข้า
โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
จ านวนและร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอาย ุ
จ าแนกตามสภาพการอยู่
อาศัย ได้แก่ ครัวเรือนทีม่ี
ผู้สูงอายุอาศัยอยูเ่พียงคน
เดียวล าพัง ครัวเรอืนที่มี
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กบั
ผู้สูงอายุด้วยกนั ครัวเรือน
ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับ
เด็ก ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่กับสมาชิกท่ีเป็น

จ านวนผู้สูงอายุทีเ่ปน็
ผู้น า อาสาสมัคร เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิผูเ้ชี่ยวชาญ 
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ 
กรรมการกลุ่มช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีพิการ เปน็ต้น 
ทุนทางสังคม เชน่ กลุ่ม 
องค์กรชมุชน หน่วยงาน  
ก าหนดกฎ กติกาที่เอื้อต่อ
ผู้สูงอาย ุ 
จ านวนข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ ที่มีงาน กิจกรรม
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอาย ุ
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พรบ.ผู้สูงอาย ุ
[  ]อาสาท าความสะอาด
วัด รร. สาธารณะ เป็นต้น 
[  ]อาสาเยี่ยมบ้านเพื่อน
ป่วย ตา 
[  ]อื่น ๆ................ 
จ านวนและร้อยละ
สมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ
กิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอาย ุได้แก ่
[  ]เยี่ยมบ้านเพื่อนป่วย 
[  ]ประสานหน่วยงานใน
และนอกพื้นที่ตามสิทธิ
ผู้สูงอาย ุ
[  ]ส่งเสริมอาชีพ เสริม
ส าหรบัผู้สูงอาย ุ
[  ]ต้ังกองทุน จัด
สวัสดิการช่วยเหลือ ป่วย 
ตาย ฉุกเฉิน 
[  ]อื่น ๆ............. 
พัฒนาศักยภาพทักษะผู้
เกี่ยข้องกบัการดูแล
ผู้สูงอายุ พร้อมระบุ
รายละเอยีดได้แก ่
[  ]ผู้สูงอายุ ระบุ........... 
[  ]อาสาสมัคร ระบุ

จ านวน...หลัง 
[  ]ปรบัพื้นบ้าน รอบตัว
บ้านให้เรยีบ ไม่ขรุขระ หรอื
ลื่นเสี่ยงล้ม  
จ านวน...หลัง 
[  ]ซ่อมบ้านท่ีทรดุโซมให้
แข็งแรงมัน่คง 
จ านวน....หลัง 
[  ]สร้างบ้านใหม่ให้แทนที่
อยู่เดมิ จ านวน...หลัง 
[  ]อื่น ๆ............  
มีพื้นที่รวมกลุ่มท า
กิจกรรม ส าหรบัผู้สูงอายุ 
ได้แก ่
[  ]ศูนย์กีฬา หรือศูนย์
สร้างเสริมสุขภาพ ...แห่ง 
[  ]ลานกิจกรรม ...แห่ง  
[  ]ที่ออกก าลังกาย...แห่ง 
[  ]สนามกีฬา...แห่ง 
[  ]กลุ่มออกก าลังกาย เช่น 
แอโรบิค โยคะ ร าวงย้อน
ยุค ไท้เก็ก  เป็นตน้...กลุ่ม 
[  ]อื่น ๆ......... 
หน่วยงานรฐั พ้ืนที่
สาธารณะปรับพื้นท่ีบริการ
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอาย ุ

[  ]การดูแลทางเลอืก เช่น 
บีบนวด ประคบ เปน็ต้น 
[  ]ช่วยให้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ 
สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย 
[  ]การตรวจคดักรอง 
ประจ าปี  
[  ]ตรวจสุขภาพช่องปาก  
[  ]การเบิก-รับยาให้   
[  ]อื่น ๆ............  
มีบริการให้ค าปรึกษา
เพื่อการดูแล ส่ง-ต่อ 
มีบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม. 
มีบริการรบั-ส่ง
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 
ไปตรวจตามนัด  
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายทุีป่ระสบอุบัติเหตุ 
เช่น หกลม้ ตกท่ีสูง 
อุบัติเหตุจราจร หยบิ
สารเคมีกิน เป็นต้น  
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีประสบภาวะ
ฉุกเฉิน เชน่ ไข้สูง ชัก หมด
สติ สับสน เป็นต้น 
มีศูนยบ์ริการหรอืศูนย์
ประสาน ให้ยืมอุปกรณ์

[  ]อื่น ๆ.............. 
ส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวมีการออม โดย 
[  ]เข้าร่วมกิจกรรม
ธนาคารความด ี
[  ]สนับสนุนให้ออมกบั
สถาบันการเงินในชุมชน 
[  ]สนับสนุนให้ออมกบั
กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน 
ต าบล 
[  ]อื่น ๆ................ 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีสวัสดิการเมือ่
ป่วย ตาย อย่างนอ้ย ๑ 
อย่าง 

ลูก หลาน ญาติ พี่น้อง 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีเจบ็ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง จ าแนกรายโรค
เรื้อรัง ได้แก่ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ข้อ
เสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยง จ าแนกตามประเภท
ความเสีย่ง ได้แก่ ดื่มสรุา
เป็นประจ า สูบบหุรี่เป็น
ประจ า ไม่ได้ออกก าลังกาย 
จ านวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีมีความพิการ  
จ าแนกตามประเภทความ
พิการ ได้แก่ ด้านการ
เคลื่อนไหว ด้านการสื่อสาร 
ด้านการมองเห็น ด้าน
จิตใจ/อารมณ์ ด้าน
สติปัญญา/การเรียนรู ้
จ านวนทุนทางสังคม
และศักยภาพชุมชนในการ
ดูแลผู้สูงอาย ุได้แก ่
[  ]อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ(อผส.).....คน  
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................................ 
[  ]เจ้าหน้ารพ.สต. ระบุ
............................... 
[  ]พนักงานอปท. ระบุ
................................ 
[  ]กองทุนสวัสดิการใน
ชุมชน ระบุ................ 
[  ]ชมรมผู้สูงอายุ ระบุ
................................ 
[  ]กลุ่มส่งเสรมิสุขภาพ 
ระบุ....................... 
[  ]ผู้ดูแลในครัวเรือน ระบุ
......................... 
[  ]ผู้น าผู้สูงอายุ(แกนน า
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวฒุิ ผู้สอน 
ครู เปน็ต้น) 
[  ]กลุ่มอาชีพ ระบุ......... 
................................ 
[  ]กองทุน การเงินใน
ชุมชน ระบุ................. 
[  ]อื่น ๆ................... 
มีแนวทางการดแูล 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ประสบปญัหาแตกต่างกัน 
เป็นตน้ 
[  ]แนวทางดูแลสขุภาพที่

[  ]อบต./ทต.จัดช่องทาง
ด่วน ที่นั่ง ห้องน้ าหรือมี
ห้องพักผ่อนชั่วคราวในจุด
ให้บริการต่างๆ ทางลาด
ทางเดินหรือบันไดมรีาวจับ 
มีแสงสว่างทางเดิน เป็น
ต้น 
[  ]รพ.สต.ช่องทางด่วน ท่ี
นั่ง ห้องน้ าหรือมหี้องพัก
ผ่อนชั่วคราวในจุด
ให้บริการต่างๆ ทางลาด
ทางเดินหรือบันไดมรีาวจับ 
มีแสงสว่างทางเดิน เป็น
ต้น 
[  ]วัด ปรบัห้องน้ าใหม้ีราว
จับ พื้นไม่ลืน่ ไฟฟ้าส่อง
สว่าง ที่นั่ง/เก้าอี้ไหว้พระ 
บันไดมีราวจบั เป็นต้น 
[  ]อื่น ๆ........... 
 

จ าเป็นในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ เช่น เตียงลม 
เตียงปรับระดบัได้ รถเขน็ 
เก้าอี้ ไม้เท้า รองเท้า ถัง
ออกซเิจน เป็นต้น 
อัตราส่วนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุต่อผู้สูงอายุติดบ้า 
ติดเตียง 
อัตราส่วนเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขต่อประชากร 
อัตราส่วนพยาบาล
วิชาชีพต่อผู้สูงอายุติดบ้าน 
ติดเตียง 
 

[  ]ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver) ......คน 
[  ]อาสาสมัครสาธารณสขุ 
(อสม.) .......คน 
[  ]ผู้สูงอายุท่ีเป็นคน
ต้นแบบ ......คน 
[  ]ชมรม/กลุ่มผู้สูงอาย ุ 
[  ]ศูนย์กายอปุกรณ ์ 
[  ]โรงเรียนผู้สูงอายุมี
นักเรียน....คน 
[  ]ศูนย์ดูแลกลางวัน
ส าหรบัผู้สูงอาย ุ 
[  ]กองทุนสนับสนุนการ
ดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอาย ุ
[  ]อื่น ๆ............ 
กิจกรรมในการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุได้แก ่
[  ]การฝึกอบรมผู้สูงอายุ
ในการดูแลสุขภาพและ
ชะลอความเสื่อม 
จ านวน.....คน 
[  ]การฝึกอบรมสมาชิกใน 
ครัวเรือนเพื่อการดูแล 
ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
จ านวน.....คน 
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บ้านส าหรับผู้สงูอายปุ่วย
ติดเตียง ติดบ้าน มี
อุปกรณ์ ของอาสาสมัคร 
[  ]แนวทางการ
ประสานงาน ช่วยเหลือ
สูงอายุยากจน อยู่ในภาวะ
ยากล าบาก อยู่คนเดียว 
พิการ เป็นต้น 
[  ]แนวทางการฟื้นฟู
สภาพผู้สูงอายุในภาวะ
สุขภาพ ที่ต่างกัน 
[  ]แนวทางการออกก าลัง
กายส าหรบัผู้สูงอายุท่ัวไป 
[  ]อื่น ๆ............. 
 

การฝึกอบรมอาสาสมัคร 
เพื่อการดูแล  ช่วยเหลอื 
ผู้สูงอายจุ านวน....คน 
[  ]การซ่อมแซมบ้านเรอืน 
ให้ปลอดภยัหรือสะดวกใน 
การด ารงชีวิต  
จ านวน....หลัง 
[  ]การสนบัสนนุให้
ผู้สูงอายุมีการออม 
[  ]การจัดกิจกรรมการ
ออมส าหรบัผู้สูงอาย ุ
[  ]การสนบัสนนุให้
ผู้สูงอายุได้กินอาหารที่
ปลอดภัย 
[  ]การสนบัสนนุให้ผู้สงู
อายได้ท ากิจกรรม
อาสาสมัคร 
[  ]การสนบัสนนุใหม้ี
กิจกรรมการดูแลสุข
ภาพต่อเนื่องทีบ่้าน 

 

 

 

 



๒๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ใหร้ะบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชดุกิจกรรม ประเด็น การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น 

 ๖. ชุดกิจกรรม ประเด็น การจดัการระบบนเิวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๖.๑ การพัฒนาและน าใช้ขอ้มูล ๖.๒ การพัฒนาศักยภาพ ๖.๓ การพัฒนากฎ กติกา ระเบยีบ
สวัสดิการและกองทุน 

๖.๔ การพัฒนาการณรงค์และ 
การสื่อสาร 

๑. การจัดการทรัพยากรดิน น้ า ปา่    
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีทางการเกษตรต่อ
พื้นท่ีทั้งหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีอยูอ่าศัยต่อพ้ืนที่
ทั้งหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีแหล่งน้ าต่อพื้นที่
ทั้งหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีป่าต่อพื้นที่ท้ังหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
ต่อพื้นที่ท้ังหมด 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่ท า
เกษตรกรรม 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่ท า
เกษตรปลอดสารเคม ี
จ านวนพันธุ์ไม้ที่อนรุักษ์ในปา่ชุมชน 
จ านวนและร้อยละการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแยกตามลักษณะของชีพ 
จ านวนและร้อยละแหล่งน้ าในพื้นที่ 
ได้แก ่
[  ]แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร/แหล่งอาหาร
จ านวน......แห่ง ระบุชื่อ....................... 
[  ]แหล่งน้ าเพื่อการบรโิภคจ านวน...แหง่  
ระบุ ชื่อ............................................ 
[  ]แหล่งน้ าท่ีใช้บริโภค จ านวน....แห่ง 

การพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวขอ้งกับการ
จัดการทรัพยากรดนิ น้ า ป่า  
 [  ]การฝึกอบรม ระบเุรื่อง............กลุ่ม
ที่ฝึกอบรม...................................... 
[  ]การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ระบเุรือ่ง
............กลุ่มท่ีฝกึอบรม..................... 
เครือข่ายประสานการท างานร่วมใน
การจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า 
 
อาสาสมัครทีม่ีงาน กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัการดนิ น้ า ป่า พร้อม
ระบงาน กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  ได้แก่ 
[  ]กลุ่มอปพร. ระบุ........................ 
[  ]กลุ่มชรบ. ระบุ.......................... 
[  ]กลุ่มอสม. ระบุ......................... 
[  ]กลุ่มอสป. ระบุ......................... 
[  ]กลุ่มอสก.ระบุ.......................... 
[  ]นักอนรุักษน์้อย ระบุ.................. 
[  ]อื่น ๆ..................................... 
หลักสูตรเรียนรู้การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ า ป่า 
[  ]ศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย ์

กองทุนในชมุชนที่มงีาน กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ดิน น้ า ป่า 
[  ]กองทุนข้าว 
[  ]กองทุนเพือ่การเกษตร 
[  ]กองทุนหมูบ่้าน 
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน 
[  ]กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
[  ]อื่น ๆ.......... 
สวัสดิการสังคม จากการจัดการ
ทรัพยากรดิน ได้แก่ 
[  ]ให้ครัวเรือนที่ไม่มีที่ท ากินท าเกษตรใน
ที่สาธารณะหรอืที่รกร้าง 
[  ]จัดแบง่พื้นท่ีสาธารณะให้ผู้สงูอายุ 
ครัวเรือนที่ล าบาก ปลูกผักสวนครัว  
[  ]ระดมแรงปลูกพืชบ ารุงดิน และไถกลบ
ก่อนปลูก 
[  ]อื่น ๆ............ 
สวัสดิการสังคม จากการจัดการ
ทรัพยากรน้ า ได้แก ่
[  ]โรงผลิตน้ าดืม่ชุมชนจัดน้ าดืม่ส าหรบั
โรงเรียน ศพด. กลุ่มอาสาสมัคร รพ.สต.
ในราคาถูก หรอืให้ฟรีเป็นสวัสดกิาร 

งาน กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ า ป่า ได้แก ่
[  ]การรณรงคเ์กี่ยวกบัการลดการใช้
สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
[  ]การรณ รงค์ เกี่ ยวกับการป้ องกัน
อันตรายของการใช้สารเคมี ในการท า
เกษตรกรรม 
[  ]การตรวจสารพิษตกค้างในเกษตรกรที่
เสี่ ย งจ ากก าร ใช้ ส าร เค มี ใน ก ารท า
เกษตรกรรม 
[  ]การฝึกอบรมท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
[  ]การสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการปลูก
ผักสวนครัว ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ไว้
บริโภค 
[  ]การจัดต้ังกลุ่มหรือเครือข่ายในการท า
เกษตรอินทรีย์ 
[  ]การต้ังศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการท า
เกษตรอินทรีย์และสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 
[  ]การสนับสนุนให้มีพื้นที่จ าหน่ายสินค้า
ด้านการเกษตร เช่น ตลาดสีเขียว ร้านค้า
ชุมชน ตลาดนัด เป็นต้น 



๒๐๖ 
 

 ๖. ชุดกิจกรรม ประเด็น การจดัการระบบนเิวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๖.๑ การพัฒนาและน าใช้ขอ้มูล ๖.๒ การพัฒนาศักยภาพ ๖.๓ การพัฒนากฎ กติกา ระเบยีบ
สวัสดิการและกองทุน 

๖.๔ การพัฒนาการณรงค์และ 
การสื่อสาร 

ระบุชื่อ....................................... 
[  ]อื่น ๆ.................................... 
จ านวนทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการดิน น้ า ป่า พร้อมระบุจ านวน-
สมาชิก ได้แก ่
[  ]หมอดินอาสา.......คน 
[  ]ครัวเรือน/คนต้นแบบเกษตรอินทรีย ์
จ านวน...ครัวเรือน/คน 
[  ]กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ หรือปลกูผัก
ปลอดสาร .....คน/ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์.....คน/ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มเลีย้งไสเ้ดือน ..คน/ครวัเรือน 
[  ]โรงปุ๋ยหมักอนิทรีย์ ..คน/ครวัเรือน 
[  ]ที่ดินสาธารณะประโยชน์ใชเ้พื่อท า
เกษตร ......แห่ง รวมเนื้อที่....ไร่/ตร.กม. 
[  ]กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สตัว์...คน 
[  ]ป่าชุมชน......แห่ง 
[  ]ธนาคารน้ าใต้ดนิ......แห่ง 
[  ]แหล่งน้ าธรรมชาติ....แหง่ 
[  ]คณะกรรมการจัดการน้ าเพือ่
การเกษตร.....คน 
[  ]คณะกรรมการประปาหมูบ่้าน...คน 
[  ]กลุ่มผู้ใช้น้ า.....คน 
[  ]กองทุนที่เกีย่วข้องกบัทรัพยากรดิน 
น้ า ป่า.....กองทุน ระบุชื่อ................ 
[  ]อื่น ๆ................. 

[  ]หมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง 
[  ]ป่าชุมชนเพื่อการผลิตอาหาร 
[  ]การอนรุักษ์พนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์
[  ]แปลงเกษตรผสมผสาน ๑ ไร่ ๑ แสน 
[  ]ธนาคารข้าวชมุชน 
[  ]โรงเรียนชาวนา กับนาแปลงใหญ ่
[  ]อื่น ๆ.......... 
จ านวนแหล่งน้ าที่คนในชมุชนบรโิภคที่
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพน้ าตาม
มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร ์ได้แก่ 
[  ]ประปาบาดาลในชมุชนจ านวน.....แห่ง 
จากทั้งหมด....แห่ง 
[  ]ประปาบาดาลในโรงเรียนจ านวน.....
แห่ง จากทั้งหมด....แห่ง 
[  ]โรงผลิตน้ าดืม่ของเอกชน จ านวน.....
แห่ง จากทั้งหมด....แห่ง 
[  ]โรงผลิตน้ าดืม่ชุมชนจ านวน.....แห่ง 
จากทั้งหมด....แห่ง 
[  ]น้ าประปาส่วนภูมภิาคผ่านเครื่องกรอง
น้ าในครวัเรอืน จ านวน....ครวัเรือน 
[  ]อื่น ๆ........... 
 
 
 
 

[  ]กองทุนประปาซ่อมบ ารุงระบบประปา
หมูบ่้าน 
[  ]สมาชิกกลุ่มประชาใช้น้ าในราคาท่ีถูก 
[  ]สถานีสูบน้ าเพื่อการเกษตรเก็บค่าไฟ
ในราคาถูกกว่าปกติ 
[  ]กติกา ข้อตกลงการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรของกลุม่ ต าบล 
[  ]ข้อตกลงการจัดพืน้ที่วังปลา  
[  ]อื่น ๆ.............. 
สวัสดิการสังคม จากการจัดการ
ทรัพยากรป่า ได้แก่ 
[  ]ข้อตกลงการใชป้ระโยชน์จากป่าใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด(หาอาหาร สมุนไพร ไม้ 
เป็นตน้) 
[  ]กองทุนจัดท าแนวกันไปป่า 
[  ]กองทุนจัดการภัยพบิัติต าบล 
[  ]ข้อตกลงการจัดพืน้ที่ป่าอนุรกัษ์ และ
การฟื้นฟูป่าโดยชมุชน 
[  ]อื่น ๆ.......... 
 
 

[  ]อื่น ๆ............ 
รูปแบบของสื่อที่ใช้เพื่อการสือ่สารใน
ชุมชน ที่เกี่ยวขอ้งกับการอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า ป่า ได้แก ่
[  ]ป้ายประชาสมัพันธ ์
[  ]การรณรงค์สร้างแรงจงูใจ 
[  ]สปอร์ตโฆษณา 
[  ]หนงัสือแจ้ง หมูบ่้าน หน่วยงาน 
[  ]ประชาสมัพันธ์ทางเสยีงตามสาย 
[  ]อื่น ๆ.................... 
 
 



๒๐๗ 
 

 ๖. ชุดกิจกรรม ประเด็น การจดัการระบบนเิวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๖.๑ การพัฒนาและน าใช้ขอ้มูล ๖.๒ การพัฒนาศักยภาพ ๖.๓ การพัฒนากฎ กติกา ระเบยีบ
สวัสดิการและกองทุน 

๖.๔ การพัฒนาการณรงค์และ 
การสื่อสาร 

การจัดการขยะชุมชน    
จ านวนและร้อยละปัญหาการจัดการ
ขยะของชุมชน จ าแนกตามสภาพปัญหาท่ี
พบ ได้แก่  
[  ]ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถังขยะท่ี
จัดเตรียมไว้ให ้ 
[  ]ประชาชนน าขยะไปทิง้ในที่สาธารณะ  
[  ]ครัวเรือนไมม่ีการคัดแยกขยะ  
[  ]ขาดการรณรงค์ในการลดหรอืคัดแยก
ขยะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
[  ]ปรมิาณขยะจ านวนมาก อบต./
เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บได้ทัน  
[  ]ขาดศูนย์เรียนรู้หรือการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะ  
[  ]มีขยะที่เป็นสารเคมีทางการเกษตร
หรือขยะอันตรายซึ่งยากต่อการจัดการ 
ขาดกฎระเบยีบและกติกาในการจัดการ
ขยะของชุมชน 
[  ] อื่นๆ............. 
จ านวนขยะในพื้นที่เฉลีย่ต่อวัน 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่คัดแยก
ขยะในครวัเรอืน 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนต้นแบบที่
มีการจัดการขยะเอง 
 

 

จ านวนและร้อยละของการจดัการขยะ 
จ าแนกตามววิธีการจัดการขยะของ
ครัวเรือน ได้แก่  
[  ]การจัดให้มีภาชนะรองรบัขยะ 
[  ]การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน 
เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)  
[  ]การน าขยะไปทิ้งท่ีอื่น (ที่ท างาน นอก
พื้น ที่บ้าน ท่ีทิ้งขยะในชุมชน)   
[  ]การฝัง การเผา การท าปุ๋ยหมัก การท า
น้ าหมัก การคัดแยกขยะ  
[  ]งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่
ท าเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า 
ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร  
[  ]ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่
ท าเกิดขยะ การใช้ซ้ า การแปรรปูใช้ใหม ่
เป็นตน้ 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพใน
การจัดการขยะ   ได้แก ่
[  ]บุคคลต้นแบบในการจัดการขยะ  
[  ]ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ  
[  ]เด็กเยาวชนที่รว่มจัดการขยะ  
[  ]ผู้สูงอายุท่ีร่วมจัดการขยะ  
[  ]อาสาสมัครจัดการขยะของชมุชน กลุ่ม
คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคลิ  
[  ]กลุ่มท าปุ๋ย/น้ าหมักจากขยะอินทรีย ์ 

จ านวนโครงการ งาน กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัการขยะ ใน
แผนพัฒนาต าบล ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ
 
 

จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
ได้แก ่
[  ]การรณรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะ และท้ิงขยะให้ถกูท่ี 
[  ]การฝึกอบรมการคัดแยกขยะ การรี
ไซเคิลขยะ 
[  ]การฝึกอบรมการท าปุย๋หมักน้ าหมัก
ชีวภาพจากขยะ 
[  ]การจัดต้ังกลุ่มหรอืสนบัสนนุใหม้ี
อาสาสมัครในการจัดการขยะ 
[  ]การจัดต้ังศูนยเ์รียนรูเ้กี่ยวกบัการ
จัดการขยะหรือใชป้ระโยชน์จากขยะ 
[  ]การท าข้อมูลชนิด และประมาณขยะ
ครัวเรือนหรอืชุมชน 
[  ]การท ากิจกรรมการจัดการขยะ เช่น 
เก็บขยะในที่สาธารณะ โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง 
[  ]การจัดต้ังธนาคารขยะ 
[  ]การจัดต้ังกองทนุขยะ  
[  ]การตั้งกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมในการ
จัดการขยะ 
[  ]อื่น ๆ............. 



๒๐๘ 
 

 ๖. ชุดกิจกรรม ประเด็น การจดัการระบบนเิวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๖.๑ การพัฒนาและน าใช้ขอ้มูล ๖.๒ การพัฒนาศักยภาพ ๖.๓ การพัฒนากฎ กติกา ระเบยีบ
สวัสดิการและกองทุน 

๖.๔ การพัฒนาการณรงค์และ 
การสื่อสาร 

[  ]ธนาคารขยะ  
[  ]กองทุนขยะ  
[  ]ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะ 
[  ]โรงเรียนที่มีการจัดการขยะ  
[  ]โรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการจัดการขยะ 
[  ]อื่น ๆ............... 

การจัดการพลังงานหมุนเวียน    
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่ใช้
พลังงานทางเลือก 
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการจดั
การพลังงานหมุนเวียน ได้แก ่
[  ]บ่อแกส๊ชีวภาพจากขยะเปียกหมัก 
[  ]บ่อแกส๊ขี้หม ู
[  ]ครัวเรือนต้นแบบใช้พลงังานทางเลือก 
[  ]กลุ่มผลิตเตาเผาถ่านอั้งโล่  
[  ]เครือ่งสบูน้ าเพือ่การเกษตรกรรมดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย ์
[  ]อื่น ๆ.......... 

มีหลักสูตรความรู้การจัดการพลังงาน
หมุนเวียน  
จ านวน และสมาชิกเครอืข่ายพลังงาน
หมูนเวียน ต่อครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที ่
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชนที่
ศักยภาพในการจัดการพลังงานหมุน 
พร้อมระบุรายละเอยีด ได้แก่ 
[  ]กลุ่มอปพร. ระบุ........................ 
[  ]กลุ่มชรบ. ระบุ.......................... 
[  ]กลุ่มอสม. ระบุ......................... 
[  ]กลุ่มอสป. ระบุ......................... 
[  ]กลุ่มอาสาจัดการขยะ.ระบุ............... 
[  ]คณะกรรมการจัดการน้ า ระบุ...... 
[  ]กลุ่มอนุรักษ์พลังงานระบุ...... 
[  ]อื่น ๆ..................................... 

จ านวนโครงการ งาน กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัการพลังงาน
หมุนเวียน ในแผนพัฒนาต าบล 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
 
 

จ านวนกิจกรรมในการจัดการพลังงาน
หมุนเวียน ได้แก ่
[  ]การรณรงค์ให้มีการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เช่น แก๊สชีวภาพ พลังงาน
แสงอาทิตย์ เตาเผาถ่านชีวมวล เป็นต้น 
[  ]การฝึกอบรมการคัดแยกขยะ การรี
ไซเคิลขยะ 
[  ]การฝึกอบรมการใช้พลังงานหมุนเวียน 
[  ]การจัดต้ังกลุ่มหรอืสนบัสนนุใหม้ีการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน 
[  ]การจัดต้ังศูนยเ์รียนรู้การใชพ้ลังงาน
หมุนเวียน 
[  ]การท าข้อมูลชนิด และประมาณขยะ
ครัวเรือนหรอืชุมชน 
[  ]การจัดต้ังกองทนุขยะ  
[  ]อื่น ๆ............. 

 
  



๒๐๙ 
 

ตารางที่ ๔.๗ ให้ระบขุ้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชดุกิจกรรม ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
 

๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

การดูแลคนพิการ     
พัฒนาศักยภาพผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดูแลคนพิการ ได้แก ่
[  ]ฝึกอบรมคนพิการให้มคีวามรู้
และทักษะในการดูแลตนเองได้
ตามภาวะสุขภาพ ...คน 
[  ]ฝึกอบรมผูดู้แลให้สามารถคดั
กรองความพิการที่อาจเกิดขึ้นกบั
ได้ ....คน 
[  ]ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชน 
เช่น 
   [  ]อาสาสมัครสาธารณสขุ  
    ......คน 
   [  ]อาสาสมัครดูแลคนพิการ 
    ......คน  
   [  ]กลุ่มคนพิการ ......คน 
   [  ]กลุ่มเยี่ยมเพื่อน ......คน 
   [  ]อพม.......คน 
   [  ]อื่นๆ ........ 
[  ]จนท.โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพ  
[  ]เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
[  ]อื่น ๆ........ 

หน่วยงานมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่คนพิการ
แต่ละประเภท  ได้แก่ 
[  ]จัดพื้นท่ีบริการเป็นห้องโล่ง 
ไม่อยูมุ่มอบั ไมม่ีอปุกรณห์รอื
วัสดุมีคม  
[  ]มีพื้นที่ผ่อนคลาย เช่น มมุ
ดนตรี มุมอ่านหนังสอื มุมของ
เล่น เป็นต้น โดยไม่แยกออกจาก
ผู้รับบริการอืน่  
[  ]การปรับทางลาด ราวจบัใน
ส านักงาน  
[  ]อื่น ๆ.......... 
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อคนพิการแต่ละประเภท  ได้แก่ 
[  ]การปรับบ้านติดตั้งปลักไฟที่
เหมาะ  
[  ]จัดวางของในบ้านไมเ่กะกะ 
เสี่ยงอบุัติเหตุ 
[  ]ปรบัห้องน้ า เปลี่ยนโถส้วม 
[  ]ซ่อมบ้าน ให้แข็งแรง 
ปลอดภัย 
[  ]สร้างบ้านท่ีมั่นคง 

มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชน เพื่อให้บริการ
ฟื้นฟู กายภาพบ าบัด ข้อ 
กล้ามเนือ้ กิจกรรมบ าบัด  
มีบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อ
การรักษาช่วยเหลือและกรณี
อุบัติเหตุฉุกเฉนิ ถูกท าร้าย
ร่างกาย  
มีบริการรถรบั-ส่งคนพิการ
เข้าร่วมกิจกรรม ไปตรวจตามนดั 
ท ากายภาพบ าบัด  
มีทีมสุขภาพ อาสาสมัคร 
หน่วยงาน องค์กรบริการดูแล
สุขภาพที่บ้าน 
จ านวนและร้อยละของคน
พิการเข้าถึงสวัสดิการเบีย้ยังชพี 
จ านวนและร้อยละคนพิการที่
เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
จ านวนและร้อยละคนพิการที่
ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ  
มีระบบการให้ค าปรึกษา 

การสนับสนุนให้คนพิการ และ
ครอบครัวเข้าถึงสวัสดิการโดย
ชุมชน ได้แก่ 
[  ]กองทุน ใหค้นพิการและ
ครอบครัวยืมเงินเปน็ทุนประกอบ
อาชีพ 
[  ]มีธนาคารกายอปุกรณ์ เชน่ 
ไม้ช่วยเดิน รถเข็นนั่ง ไม้เท้าสาม
ขา ราวช่วยเดนิ เปน็ต้น  
[  ]จ านวนและร้อยละคนพิการที่
เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
กองทุน การเงนิในชมุชน ที่มี
เงื่อนไขจัดสวัสดิการส าหรับคน
พิการ พร้อมระบุรายละเอียด 
[  ]สถาบันการเงินของชุมชน  
ระบุ.......................... 
[  ]กองทุนสัจจะออมทรัพย์  
ระบุ.......................... 
[  ]กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
ระบุ.......................... 
[  ]กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระบุ.......................... 

จ านวน และรอ้ยละคนพิการ 
จ านวนและร้อยละคนพิการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
จ านวนและร้อยละแยกตาม
ประเภทความพิการ 
จ านวนและร้อยละคนพิการที่
ประกอบอาชีพและมีรายได ้
จ านวนโครงการในการดูแล
คนพิการในขอ้บัญญัติ/เทศ
บัญญัตริะบุ.............. 
จ านวนโครงการในการดูแล
คนพิการในแผนกองทุนสุขภาพ 
ระบุ.............. 
ธรรมนูญสุขภพมีข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกบัการดูแลช่วยเหลอื
คนพิการ ระบุ.............. 
ทุนทางสังคมที่ให้การดูแล 
ช่วยเหลือคนพิการพร้อมระบุ
รายละเอยีดงานกิจกรรมที่สร้าง
ผลกระทบ ได้แก ่
[  ]ชมรมคนพิการ ระบุ........ 
[  ]กองทุนเพือ่พัฒนาคณุภาพ



๒๑๐ 
 

๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ดูแล ช่วยเหลือคนพิการ ได้แก ่
[  ]เยี่ยมดูแลคนพิการที่บ้าน  
[  ]บริการกายภาพบ าบัดในศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู้สูงอาย ุ
[  ]รวมกลุม่คนพิการเพื่อฝึก
อาชีพ 
[  ]ค้นหาคนพิการรายใหม่เพื่อ
ขึ้นทะเบยีนและให้ความ
ช่วยเหลือ 
[  ]จัดท าข้อมูลคนพิการและให้
ความช่วยเหลอื 
[  ]ฝึกอบรมใหเ้ข้าใจกม. และ
สิทธิท่ีเฉพาะต่อคนพิการ 
[  ]ให้คนพิการมีสว่นรว่มในการ
แสดงความคิดเห็นทั้งเวทีการ
ประชมุ กลุ่ม หมูบ่้าน ต าบล เปน็
คณะกรรมการกลุม่ องค์กรใน
ชุมชน และเป็นอาสาในงาน
สาธารณะในชมุชน 
 

[  ]มีการจัดสรรที่ดนิรกร้าง ท่ี
สาธารณะ ส าหรบัคนพิการ และ
ครอบครัวท ากิน 
[  ]อื่น ๆ........ 

ช่วยเหลือคนพิการหลายช่องทาง
ได้แก ่
[  ]ศูนย์ให้ค าปรึกษาในชุมน 
[  ]บริการใหค้ าปรึกษาแก่คน
พิการแบบHotline  
[  ]มีอาสาสมคัรในหมู๋บ้าน  
[  ]อื่น ๆ........ 

[  ]กองทุนอาชีพคนพิการ  
ระบุ.......................... 
 
[  ]อื่น ๆ....................... 
จ านวนและร้อยละคนพิการที่
มีการออม 
 
 

ชีวิตคนพิการ ระบุ.............. 
[  ]อาสาสมัครดูแลคนพิการ ระบุ
................................... 
[  ]กลุ่มอาสาสมัคร ระบ...... 
................................... 
[  ]ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชน 
[  ]อื่น ๆ............. 
ช่องทางการสื่อสารข้อมลูท่ี
เกี่ยวข้องกบัการดูแลคนพิการ 
ได้แก ่
[  ]การประชาคม  
[  ]การประชุมการปรึกษาหารือ  
[  ]การจัดท าแผน 
[  ]การบอกปากต่อปาก  
[  ]วิทยุชุมชน  
[  ]หอกระจายข่าว เอกสาร 
[  ]หนงัสือพิมพเ์พื่อกระจายข่าว  
 

การดูแลผู้ป่วยจิตเวช     
พัฒนาศักยภาพผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดูแลผูป้่วยจิตเวช ได้แก ่
[  ]บุคคลากรและเจ้าหน้าท่ีของ 

งาน กิจกรรมทีเ่อื้อส าหรบั
ผูป้่วยจิตเวช ได้แก ่
[  ]ปรบัสภาพบ้าน และช่วยให้

บริการตรวจคัดกรองความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัจิตเวช 
[  ]การคัดกรองโรคซมึเศร้า  

กิจกรรมมีส่วนร่วมของชมุชน
ในการดูแลผูป้่วยจิตเวช ได้แก ่
[  ]ให้ผป็่วยจิตเวชมีส่วนร่วมใน

จ านวนและร้อยละผู้ท่ีไดร้ับ
การคัดกรองความเสี่ยง 
ความเครียด ซมึเศร้า  
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๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

รพ.สต. เรื่อง...................
จ านวนครั้ง..................... 
[  ]เจ้าหน้าท่ีอปท. เรื่อง......... 
..........จ านวนครัง้.............. 
[  ]ผู้ดูแลหรือคนในครอบครวั  
เรื่อง...................จ านวนครั้ง
..................... 
[  ]อาสาสมัครในชมุชน ระบุ
อาสาสมัคร........................  
จ านวน.......คน 
มีแนวทางการดแูลท่ีเฉพาะ
ต่อผู้ป่วยจิตเวช 
[  ]กรณีคมุโรคไม่ได้ ก้าวร้าว 
[  ]กรณีดูแลท่ัวไป สร้างการ
ยอมรบั 
[  ]กรณีถูกกระท ารนุแรง 
[  ]กรณีการฝึกอาชีพ 
[  ]อื่น ๆ.............. 

ผู้ป่วยจิตเวชเกบ็ของใช้ วัตถุมีคม 
เชือก ในบ้าน 
[  ]จัดกิจกรรมจิตอาสาส าหรบั
ผู้ป่วยจิตเวช เช่น ร่วมท าความ
สะอาดในพื้นที่สาธารณะ 
ช่วยเหลืองานบุญประเพณี 
อ านวยความสะดวกในงาน 
กิจกรรมของชุมชน เป็นต้น 

[  ]การประเมนิการฆ่าตัวตาย  
[  ]คัดกรองหาผู้ติดสารเสพติด 
[  ]อาการสมองเสือ่มในผู้สูงอายุ 
[  ]อื่น ๆ........ 
บริการรถรบั-ส่ง ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง  
บริการสุขภาพที่บ้าน เพื่อ 
การติดตามอาการ การลดอาการ
ก าเริบหรอืกล้ าเป็นซ้ า การรักษา 
บริการให้ค าปรึกษาหลาย
ช่องทาง ได้แก ่
[  ]ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  
[  ]ทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ เฟชบุค๊ 
[  ]ศูนย์ให้ค าปรึกษาในชุมชน 
[  ]อื่น ๆ.................. 
แนวทางการประสานงาน 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางจิตเวช 
ผู้อื่น และไกล่เกลีย่กรณีพิพาท 

กิจกรรมของชุมชน 
[  ]การมีอาสาเฝ้าระวงั  
[  ]การจัดให้ผู้ป่วยจิตเวชท า
กิจกรรมสาธารณะ  
[  ]การติดตตามการรักษา การ
กินยาของผู้ปว่ย  
[  ]การส่งเสริมอาชีพ หรือจัดหา
งาน เพื่อการเพิม่รายได้ส าหรับ
ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว 
[  ]ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวชทีเ่ปน็
สมาชิกกองทุนสวสัดิการชมุชน 
[  ]อื่น ๆ........... 
 
 

จ านวนและร้อยละผูป้่วยจิต
เวช  
จ านวนและร้อยละผู้พิการด้าน
จิตใจและพฤติกรรม  
จ านวนและร้อยละผูป้่วยจิต
เวชที่ได้รบัการขึน้ทะเบียนเปน็คน
พิการด้านจิตใจ (ที่ได้รบัการ
รับรองจากแพทย์)  
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่
มีผู้ป่วยจิตเวช  
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมในการดแูลและ
ฝึกทักษะในการดูแลผูป้่วยจิตเวช
เป็นตน้ 
จ านวนโครงการ กิจกรรมที่
กองทุนสุขภาพต าบล สนบัสนุน
กิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวข้องกบั
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
จ านวนโครงการ กิจกรรมที่
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ
สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ที่
เกี่ยวข้องกบัการดูแลผู้ป่วยจิต
เวช 
จ านวนและร้อยละผู้ท่ีมคีวาม
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัจิตเวช ไดแ้ก่ 
[  ]ผู้สูงอายุ......คน 



๒๑๒ 
 

๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 
[  ]ผู้ป่วยเรื้อรัง........คน. 
[  ]คนพิการ..............คน 
[  ]ผู้ติดสารสพติด ......คน 
[  ]อื่น ๆ........คน 

การดูแลคนถูกทอดท้ิง คนไร้บ้าน คนยากจน    
งาน กิจกรรมที่ช่วยเหลือ 
ดูแลคนถูกทอดท้ิง ไดแ้ก ่
[  ]สนับสนุนกลุม่อาชีพ  
[  ]ใหม้ีการจ้างงานผู้ถูกทอดทิง้
เพื่อใหม้ีรายได้ และช่วยเหลอื
ตัวเองได ้
[  ]อื่น ๆ....... 
พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม
ที่ให้การดูแลชว่ยเหลือคนถูก
ทอดท้ิง ได้แก ่
[  ]อบต.หรือ เทศบาล..... 
[  ]กลุม่อาสาสมัครระบุ....... 
[  ]ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
[  ]ศูนย์พึ่งได(้OSCC) 
[  ]มูลนิธิ /หน่วยงานเอกชน  
ระบุ................ 
[  ]ศาสนสถานระบุ.............. 
[  ]อื่นๆ............ 
 

มีแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือคนถูกทอดทิ้ง เช่น
จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว บ้านพกั
ฉุกเฉิน หรือที่พักอาศัยใน
ลักษณะการสงเคราะห์ เชน่ วัด 
ศาลาอเนกประสงคห์มูบ่้าน 
สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นตน้ 
มีแหล่ง ให้ผู้ถูกทอดทิ้ง 
เข้าถึงอาหาร น้ าสะอาด การ
รักษาพยาบาลตามความ
เหมาะสม โดยชมุชน 

มีกลไกของชมุชนในการ
ประเมิน ตรวจสอบเฝ้าระวังผู้ถกู
ทอดท้ิงในชุมชน ได้แก ่
[  ]ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
[  ]คณะกรรมการฝ้าระวังความ
รุนแรงในชุมชน  
[  ]องค์กรเอกชน/มูลนิธิ  
[  ]อื่น ๆ........... 
มีแนวทางของทุนทางสังคม
ในการให้การช่วยเหลอืคนถูก
ท้อดท้ิง และระบรุายละเอียด 
[  ]กองทุน การเงิน ระบุ.......... 
[  ]อบต.หรือ เทศบาล..... 
[  ]กลุ่มอาสาสมัครระบุ....... 
[  ]ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
[  ]ศูนย์พึ่งได(้OSCC) 
[  ]มูลนิธิ /หน่วยงานเอกชน  
ระบุ................ 
[  ]ศาสนสถานระบุ.............. 
[  ]รพ.สต. ระบุ............ 
[  ]โรงเรียน ระบุ............ 

มีแนวทางการช่วยเหลือให้ผู้
ถูกทอดท้ิงเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 
[  ]การมบีัตรประจ าตัวประชาชน 
[  ]การมีที่อยูอ่าศัยที่มั่นคง 
ปลอดภัย  
[  ]การเข้าถึงสวัสดิการรฐั  
เช่น การรักษาพยาบาล เบี้ยยงั
ชีพ กองทุนประกอบอาชีพ บัตร
สวัสดิการแห่งรฐั เปน็ต้น 
[  ]มีกองทุนของชมุชนส าหรบั
ช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้ง คน
ยากจน ครอบคลมุด้านสวสัดิการ
สังคม ที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกจิ 
ด้านสุขภาพ เปน็ต้น 
[  ]มีกฎ กติกา ขององค์กร
การเงินในชุมชนที่ให้สิทธิกลุม่ผู้
ถูกทอดท้ิงเข้าถึงบริการใน
กองทุนที่จัดสวัสดิการในชมุช 
[  ]มีกระบวนการหามติและแนว
ทางการช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้งใน
ชุมชนที่ต้องการการช่วยเหลอื

จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่
ไม่มีที่อยูอ่าศัยเป็นของตนเอง 
จ านวนและร้อยละของไมม่ี
อาชีพ  
แนวทางการช่วยเหลอืดูแล
กลุ่มผู้ถูกทอดทิ้ง ได้แก ่
[  ]จัดที่อยู่อาศัยชัว่คราว 
[  ]กองทุน องค์กรการเงินใน
ชุมชนจัดสวัสดิการช่วยเหลือ 
[  ]สนับสนุนใหม้ีการฝึกอาชีพ 
จัดพื้นท่ีสาธารณะให้เป็นพื้นที่ท า
กิน 
[  ]กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 
จ้างงาน ให้อาชีพ 
[  ]อื่นๆ........ 
ทุนทางสังคมและศักยภาพใน
การช่วยเหลือ แก้ปัญหาผู้ถูก
ทอดท้ิง เปน็ต้น 
[  ]กองทุน การเงิน..กองทุน 
[  ]อบต.หรือ เทศบาล 
[  ]กลุ่มอาสาสมัครระบุ...กลุ่ม 
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๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

[  ]อื่นๆ............ 
 
 

ต่างๆ เป็นรายกรณี เช่น ท่ีอยู่
อาศัย ท่ีดินท ากิน คนดูแล 
สวัสดิการที่จ าเป็น เป็นต้น 
[  ]จัดหาท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ถูก
ทอดท้ิง การจัดใหม้ีอาสาสมัคร
ดูแลผู้ถูกทอดทิ้งที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น เป็นรายกรณ ี
[  ]อื่น ๆ........ 

[  ]ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
[  ]ศูนย์พึ่งได(้OSCC) 
[  ]มูลนิธิ /หน่วยงานเอกชน  
ระบุ................แห่ง 
[  ]ศาสนสถานระบุ........แห่ง 
[  ]รพ.สต. ระบุ......แห่ง 
[  ]โรงเรียน ระบุ.....แห่ง 
[  ]อื่นๆ............ 

การดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง     
พัฒนาศักยภาพผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดูแลผูป้่วยเรื้อรัง ได้แก่ 
[  ]การฝึกอบรมผู้ป่วยเรือ้รังใน
การดูแลตนเอง การปอ้งกันการ
เกิดโรคแทรกซอ้น การควบคมุ
โรค  
[  ]การฝึกอบรมสมาชิกใน
ครอบครัวให้ดแูลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง
ได้ เช่น การเตรยีมอาหารที่เหมาะ
กับโรค ยา และความเสีย่งต่อ
ภาวะฉุกเฉิน 
[  ]ฝึกอบรมอบรมอาสาสมัคร
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้มี
ทักษะในการประเมินสุขภาพ 
ภาวะฉุกเฉินของผู้ปว่ยเรื้อรงั 
การรับประทานยา และภาวะ 
แทรกซ้อนที่พบบอ่ย เป็นต้น 

ปรบัที่พักอาศัยให้สมัพันธ์กบั
โรคเรื้อรงั เช่น  
[  ]จัดเตียงนอนศรีษะสงูส าหรบั
ผู้ท่ีต้องการออกซเิจน ....หลัง 
[  ]จัดหอ้งสะอาด ปลอดเชื้อ
ส าหรบัผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทาง
หน้าท่ีบ้าน....หลงั 
[  ]ปรบัพื้นบ้าน บริเวณรอบบ้าน
ให้ปลอดภยัไมม่ีของมีคม หิน
ขรุขระ และพ้ืนควรอยูใ่นระดับ
เดียวกัน ......หลัง 
[  ]อื่น ๆ............... 
จัดพื้นท่ีออกก าลังกาย ท า
กิจกรรมกลุม่ในชมุชน ไดแ้ก ่
[  ]ลานกิจกรรม....แห่ง 
[  ] ที่ออกก าลังกายประจ าหม่
บ้าน......แห่ง 

มีคลินิกบริการตรวจรักษา 
โรคเรื้อในชุชน ...ครัง้/เดือน 
บริการตรวจคัดกรองเบือ้งตน้
(เบาหวาน ความดันโลหิต)....
ครั้งต่อป ี
บริการตรวจคัดกรองอื่นที่
เกี่ยวข้องกบัโรคเรื้อรงั ได้แก ่
[  ]ตรวจสารเคมีในเลอืด 
[  ]ตรวจคัดกรองพยาธ ิ
[  ]ตรวจภาวะแทรกซ้อน
โรคเบาหวาน ได้แก่ จอประสาท
ตา ตรวจเท้า 
[  ]อื่น ๆ......... 
บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดย 
[  ]ทีมสหวิชาชีพ( แพทย์ เภสัช
กร นักกายภาพ บ าบัด ทันต
แพทย์ )  

กองทุน องค์กรการเงนิใน
ชุมชนจัดสวัสดิการให้กบัผู้ป่วย
เรื้อรัง ได้แก ่
[  ]กองทุนสวัสดิการจัด
สวัสดิการเมื่อป่วย-ตาย  
[  ]กองทุนฌาปนกิจ ให้
สวัสดิการเมื่อเสียชีวิต 
[  ]กองทุนส าหรบัผู้ป่วยยากไร ้
ช่วยเหลือค่าเดินทางไปตรวจตาม
นัด ไม่มีผ้าออ้มส าเร็จรปู ปว่ยตดิ
เตียงมีสายสวน สายยางให้
อาหาร แผลกดทบั ให้ออกซเิจน 
เป็นตน้ 
 

อัตราป่วยตอ่ประชากรแสน
คน(รายโรค)ได้แก่  
[  ]เบาหวาน  
[  ]ความดนัโลหิตสูง  
[  ]หลอดเลอืดสมอง  
[  ]หัวใจ  
[  ]ข้อเข้าเสื่อม 
[  ]อื่น ๆ..........  
อัตราผู้ป่วยทีม่ีโรคแทรกซ้อน 
หรือโรคเรื้อรังอย่างน้อย ๒ โรค 
ต่อประชากรแสนคน 
สัดส่วนการเสียชีวิตดว้ยโรค
เรื้อรังในชมุชน 
จ านวนผู้ปว่ยเรื้อรงัที่มีความ
รุนแรงของโรค ซบัซ้อน ติดเตียง 
จ านวนและร้อยละกลุม่เสีย่ง
โรคเรื้อรงั 



๒๑๔ 
 

๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

[  ]มีคู่มอืการดูแลโรคเรือ้รัง
ส าหรบัครัวเรอืนที่มีผู้ป่วยเรื้อรงั 
[  ]มีคู่มอื แนวทางการดแูล
ส าหรบัอาสาสมคัรส าหรบัผู้ป่วย
เรื้อรังทุกสภาวะ ได้แก่ ไปมาได้ 
ไปมาไดบ้้าง ไปมาไมไ่ด้เลย 
 

[  ] สวนสาธารณะ.....แห่ง 
[  ] ศูนย์กีฬาในร่ม.....แห่ง 
[  ] สนามเปตอง....แห่ง  
[  ] ฟิตเนส ฟิตเนสกลางแจ้ง ...
แห่ง 

[  ]อาสาสมัคร(ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
อสม. อาสากู้ชีพ เปน็ต้น) 
มีศูนยบ์ริการให้ยมือปุกรณ์
จ าเป็นชว่ยเหลือในการด าเนนิ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เชน่ 
เตียงลมเตียงปรับระดบัได้ 
รถเข็น เก้าอี้ ไม้เท้ารองเท้า ถัง
ออกซเิจน เครื่องเจาะน้ าตาลใน
เลือด เครื่องวัดความดันโลหิต 
เครื่องชั่งน้ าหนัก เป็นต้น 
มีบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อ
การรักษาช่วยเหลือและกรณี
อุบัติเหตุฉุกเฉนิกรณีตอ้งไปตาม
นัด หรอืกรณคีวบคุมโรคไม่ได้
ต้องพบแพทย์โดยตรง 
มีศูนย์ให้บริการ ช่วยเหลอื
ทางการแพทย์ และบ าบัดรักษา 
กรณีเกดิภัยพิบัติโดยทีม
อาสาสมัครชว่ยเหลือภัยพิบัติ
ของต าบล เชน่ การจัดยาโรค
เรื้อรัง การตรวจประเมินกอ่นพบ
แพทย์ (วัดความดันโลหิต ตรวจ
น้ าตาลในเลือด เปน็ต้น  
มีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล  
เช่น จัดให้มรีะบบ
Telemedicine เพื่อประสานการ

[  ] จ านวนผู้ท่ีมีรอบเอวเกิน(ชาย 
> ๙๐ หญิง > ๘๐)  
[  ]จ านวนผู้ท่ีมคี่าดัชนมีวลกาย
(ปกติระหว่าง ๒๔.๕-๒๗.๕ kg/ 
m ๒)  
[  ]จ านวนกลุม่เสีย่งสูงเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หมายถึงมีผล
ตรวจน้ าตาลในเลือดทีป่ลายนิ้ว
ขณะงดน้ าและอาหารนาน ๖ 
ชั่วโมงมคี่าระหว่าง ๑๐๐-๑๒๕ 
mg% 
[  ]จ านวนผู้ท่ีสบูบหุรี่ ประจ า 
[  ]จ านวนผู้ท่ีดืม่เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์เป็นประจ า 
[  ]จ านวนผู้ท่ีมีพฤติกรรม
ประจ าวนัเสี่ยง เช่น รบัประทาน
อาหารรสหวานจัด เคม็จัด ไม่
ออกแรงนั่งนอน ไมอ่อกก าลัง
กาย  
จ านวนและร้อยละครอบครวั
ที่มีภาระดูแลผูป้่วยเบาหวาน  
ความดัน ที่ติดเตียง 
จ านวนและร้อยละอาสาสมคัร
สาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรม
ด้านการคัดกรองเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง 



๒๑๕ 
 

๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

ดูแลรักษาระหว่างเครือข่าย
บริการสุขภาพและบริการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง
แบบ Hotline แก่ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้ดูแล เพื่อนบ้าน
อาสาสมัคร  

มีศูนยบ์ริการตรวจคัดกรอง
โดย อสม. ในชมุชน 
 

การดูแลผูต้ิดเชือ้เอชไอว ี     
การพัฒนาศักยภาพที่
เกี่ยวข้องกบัการดูแลผู้ติดเชือ้เอช
ไอวี ได้แก ่
[  ]พยาบาล จนท.สาธารณสุข 
เรื่อง........จ านวน...คน 
[  ]สมาชิกในครอบครัว เรือ่ง
........จ านวน...คน 
[  ]แกนน าในชุมชน(ผญ. ผู้
ช่วยผญ. ก านัน สอบต. ประธาน
กลุ่ม องค์กรชมุชน)เรื่อง........
จ านวน...คน 
[  ]ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี
[  ]มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ความรูเ้รื่องการดูแลสุขภาพ 
สิทธิต่างๆ ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดเชือ้
เอชไอวีให้แก่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดเชือ้
เอชไอวี และคนในครอบครัว 
[  ]มีแนวทางในการดูแล 
ช่วยเหลือผู้ติดเชือ้เอชไอวีและ

มีการจัดการสภาพแวดล้อม
ในบ้านท่ีเหมาะสม และไม่จ ากัด
สิทธิความเป็นมนษุย์ เช่น  
[  ]ไม่แยกบ้าน หรือแยกผู้ป่วยไป
อยู่ล าพัง  
[  ]ให้การดูแลสุขอนามัยได้โดย
ไม่ติดต่อ  
[  ]จัดที่นอนใหม้ีอากาศถ่ายเท  
[  ]จัดอาหารที่เหมาะสม  
[  ]ใช้เครื่องมือ อปุกรณ์ทาง
การแพทย์ เช่น ออกซิเจน สาย
ยางให้อาหาร เจาะคอ สามารถให้
การดูแลไดเ้สมือนผู้ปว่ยอื่น  
[  ]ไม่มีขอ้จ ากัดรบั-ส่ง  
[  ]ไม่มีขอ้จ ากัดการเข้าเรยีน
ศพด. 
[  ]ไม่มีขอ้จ ากัดในการใชบ้ริการ
น้ าดื่ม น้ าใช้ส่วนกลางในชมุชน 
เป็นตน้ 

มีบริการของกลุม่เพื่อผู้ติดเชือ้
เอชไอวี ได้แก ่
[  ]บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
[  ]บริการในคลินิกบริการฝาก
ครรภ์ ยาต้านฯ 
[  ]ให้ค าปรึกษาสายด่วน เช่น 
โทรศัพท์ ไลน์  
[  ]ให้ค าปรึกษาและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงในชมุชน 
[  ]อื่น ๆ......... 
หน่วยงาน กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชนไม่มเีงื่อนไขการติด
เชื้อเอชวี ในการเข้าเป็นสมาชิก
และรับประโยชน์จากกลุม่ 
 

กองทุน องค์กรการเงนิใน
ชุมชนสนบัสนุนสวัสดิการเพือ่ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี ไดแ้ก ่
[  ]สวัสดิการเมื่อป่วย-ตาย 
[  ]ทุนประกอบอาชีพ 
[  ]ทุนการศึกษาบุตร 
[  ]อื่น ๆ.............. 
บริการขึน้ทะเบียนและการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น แบบนริ
นาม 
 
 

มีฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้
ติดเชื้อเอชไอวใีนชุมชน ได้แก่  
[  ]จ านวนและร้อยละผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่รับเบีย้ยังชีพ  
[  ]จ านวนและร้อยละผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีทั้งหมด 
 [  ]จ านวนและร้อยละผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ในปี  
[  ]จ านวนและร้อยละเด็กท่ีไดร้บั
ผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี
(บิดา มารดา ติดเชื้อ)  
[  ]จ านวนและร้อยละครอบครวั
ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชือ้
เอชไอวี เปน็ต้น  
[  ]จ านวนโครงการท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่
ระบุในข้อบัญญัติ/เทศบญัญัต ิ
[  ]จ านวนโครงการท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ท่ี



๒๑๖ 
 

๗. ชุดกิจกรรม ประเด็น การพฒันาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
ใส่เครือ่งหมาย หน้าชุดขอ้มูลที่สามารถรวบรวมได้ในพืน้ที่ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพ ๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๗.๓ การปรับบริการ ๗.๔ การจัดสวสัดิการสงัคม และ
ช่วยเหลือกันโดยชุมชน 

๗.๕ การจัดการข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

ครอบครัว ท้ังแบบเปิดเผย และ
ไม่เปิดเผยตัวทั้งในและนอก
ชุมชน  

[  ]ไม่มีขอ้จ ากัดของการเป็น
สมาชิกกลุ่ม กองทุน ในชุมชน 
หรือการใช้ประโยชน์ทุนทาง
สังคม แหล่งประโยชน ์

ระบุในแผนกองทนุสุขภาพต าบล 
 

 

 



๒๑๗ 
 

ส่วนที่ ๕  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการสู่งานประจ า 

 
๑. แนวคิด หลักการ 

การขับเคลื่อนเพ่ือเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นต้องอาศัยข้อมูล อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ปัญหา สถานการณ์ รวมทั้งศักยภาพของชุมชนเอง ปฏิบัติการท่ีได้ผลดีจริงและเป็นท่ียอมรับได้ของคนใน
ชุมชนและสังคม นโยบายและการจัดการของหน่วยงาน องค์กร ในพื้นที่ ตลอดจนผลกระทบของปฏิบัติการ
ต่างๆ ที่มีต่อสุขภาวะของประชาชน การขับเคลื่อนกระบวนการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ใช้ข้อมูลส าคัญหลายส่วน ได้แก่  การพัฒนาระบบข้อมูลต าบล (Thailand 
Community Network Appraisal Program: TCNAP) ก าร วิ จั ย ชุ ม ช น  (Rapid Ethnographic 
Community Assessment  Process: RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล พม. หรือจากเวทีประชุม
ต่าง ๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการจัดท าแผนงานประจ าปี เป็นต้น  

จากการบูรณาการงาน (I-Integration) ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคนท างานและการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันในพ้ืนท่ีและข้ามพื้นที่ ข้ามภาค โดยการมีข้อมูลและน าใช้ข้อมูลท าให้พ้ืนท่ีในเครือข่าย
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่หลายพื้นที่มีความโดดเด่น มีความช านาญในด้านการพัฒนา เป็นผู้ที่
สามารถสรุปและถ่ายทอดความรู้ได้ ได้ท าบทบาทเป็นศูนย์เรียนรู้เฉพาะประเด็น ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ องค์กร หน่วยงาน บุคคลและนักศึกษาที่สนใจ 
รวมถึงท าหน้าที่เป็นกลไกบริหารจัดการเครือข่ายและการอ านวยการให้ขบวนการขับเคลื่อนงานการ
พัฒนางานสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ ซึ่งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าใช้ข้อมูลเพื่อบูรณาการเข้าสู่งาน
ประจ า ของ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
องค์กรท้องที่(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และสภาองค์กรชุมชน  

ดังน้ันเพื่อตรวสอบข้อมูลและการน าใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และน าใช้ข้อมูลใน
การบูรณาการเข้าสู่งานประจ าตามภารกิจของ ๔ องค์กรหลักในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรท้องที่(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และสภาองค์กรชุมชน ที่สะท้อนให้
เห็นถึงการพัฒนางาน การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมและการบริการที่ช่วยให้เกิดการต่อยอด ขยายงาน 
ขยายเครือข่าย เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเต็มพ้ืนท่ีต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อเลือก และใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการ เหตุที่มา และการ
จัดการกับการปัญหาของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการน าใช้ข้อมูลเพื่อน าสู่การบูรณาการเข้าสู่งานประจ า 
ของ ๔ องค์กรหลักในพ้ืนท่ี ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กร
ท้องที่(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และสภาองค์กรชุมชน 

๒) เพ่ือน าใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ประกอบการสรุปวิเคราะห์รูปธรรมการด าเนินงานของเข้า
สู่งานประจ า ของ ๔ องค์กรหลักในพื้นท่ี ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล องค์กรท้องที่(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และสภาองค์กรชุมชน 
 
๓. วิธีด าเนินการ 
 นักวิชาการทบทวนข้อมูลที่จ าเป็นตามภารกิจและการน าใช้ข้อมูลในพื้นที่ที่มีการบูรณาการเข้าสู่
งานประจ า ของ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล องค์กรท้องที่(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และสภาองค์กรชุมชน  ตามการตรวจสอบข้อมูลและการน าใช้
ข้อมูล ดังน้ี 

ตารางที่ ๕.๑ ข้อมูลที่จ าเป็นในงานประจ าตามภารกิจหลัก ๗ ด้าน ขององค์กรปกครอง



๒๑๘ 
 

ส่วนท้องถิ่น 
ตารางที่ ๕.๒ ข้อมูลที่จ าเป็นตามภารกิจ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ตารางที่ ๕.๓ ข้อมูลที่จ าเป็นตามภารกิจของสภาองคก์รชุมชน 
ตารางที่ ๕.๔ ข้อมูลที่จ าเป็นตามภารกิจของท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

 
๔. ผลผลิตและผลลัพธ ์
 ข้อมูลและการน าใช้ข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย กระบวนการท างาน และการหาข้อมูลเพ่ิมเติม
เพื่อการบูรณาการเข้าสู่งานประจ า ของ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรท้องที่(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และสภาองค์กรชุมชน  
 
  



๒๑๙ 
 

ตารางที่ ๕.๑ ข้อมูลที่จ าเป็นในงานประจ าตามภารกิจหลัก ๗ ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
๑.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ทะเบียนประวัติถนนในเขตรบัผิดชอบของอปท. 
[  ]ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน....สาย 
[  ]ทางหลวงชนบท จ านวน....สาย 
[  ]ถนนของอปท.จ านวน....สาย 

จ านวนโครงการที่เกีย่วข้องกับถนนในเขตรบัผิดชอบของอปท.ในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ
[  ]แผนสร้างถนน จ านวน....โครงการ 
[  ]แผนซ่อม จ านวน....โครงการ 
[  ]แผนตรวจสอบถนน จ านวน....โครงการ 

จ านวนจุดเสี่ยงหรอืจุดที่ก่อให้เกิดอันตราย อบุัติเหตุ และความปลอดภัย เชน่ ทาง
โค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอบัถนน เป็นต้น จ านวน....จุด 

จ านวน และรอ้ยละจุดเสี่ยงที่ติดไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวนโครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ในข้อบัญญัติ/เทศบญัญัติ 

[  ]แผนตรวจสอบจ านวน....โครงการ 
[  ]แผนซ่อม จ านวน....โครงการ 
[  ]แผนติดตั้งจ านวน....โครงการ 

จ านวนแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค 
[  ]หนองน้ าสาธารณะ คลอง เหมือง ฝาย  
[  ]ประปาส่วนภูมิภาค จ านวน....แห่ง 
[  ]บ่อบาดาล จ านวน...แหง่ 
[  ]ประปาหมูบ่้านจ านวน....แหง่ 
[  ]โรงน้ าดื่มชุมชน......แห่ง 
[  ]โรงน้าดื่มเอกชน.....แห่ง 
[  ]อื่น ๆ............................... 

จ านวนและร้อยละแหล่งน้ าที่ได้รับการตรวจสอบคณุภาพน้ าตามเกณฑ์มาตรฐาน ใน
รอบป ี

จ านวนโครงการ/แผนตรวจสอบคณุภาพน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภคในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้และเพียงพอตลอดเวลา 
๒.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ด้านการศึกษา 
จ านวนสถานศึกษาในสังกัดอปท. และนอกสังกัดอปท. 
จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑป์ระเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
แผน/โครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีสนบัสนนุ หรอืพฒันางานด้านการศึกษา 
    [  ]สถานศึกษาในสังกดัอปท. 
    [  ]สถานศึกษานอกสงักัดอปท. 
สถานศึกษาที่มีหลักสูตรเพิม่เติม ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
    [  ]หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ระบรุายละเอียด......................... 
    [  ]หลักสูตรท้องถิน่ ระบรุายละเอียด......................... 
    [  ]หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลย ีระบุรายละเอียด......................... 
    [  ]การฝึกทักษะฝมีือ หรือการอาชีพ ระบุรายละเอยีด........................  
    [  ]จัดใหม้ีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาท้องถิ่นระบุ............. 
    [  ]อื่น ๆ............... 



๒๒๐ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
จ านวนและร้อยละของศพด. ของอปท.ที่ผ่านการประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน 
    [  ]มาตรฐานการจดัการศึกษาของสมศ. จ านวน.....แห่ง 
    [  ]มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กปลอดโรค จ านวน.....แห่ง 
    [  ]มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กของกรมอนามัย จ านวน.....แห่ง 
    [  ]มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จ านวน.....แห่ง 
    [  ]อื่น ๆ............. 
จ านวนกิจกรรม/ โครงการ ในข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติท่ีจัดเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ 
ศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กในศพด. 
กิจกรรมที่จัดเพื่อการเรียนรู ้พัฒนาการของเด็กในศพด. 
    [  ]ร่วมจัดแสดง ท ากิจกรรมในงานบุญประเพณี วนัส าคัญตา่ง ๆ ที่จัดในพื้นท่ี 
    [  ]เรียนรู้สถานท่ีส าคัญ โบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที ่
    [  ]ร่วมเรียนรู้การผลิตและแปรรปูอาหารกบักลุ่มอาชีพในชมุชน 
    [  ]เรียนรู้วิถีการผลิต อาหารในศูนยเ์รียนรู้/แหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ี 
    [  ]เรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
    [  ]ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะในพื้นที ่
    [  ] อื่น ๆ........................................ 
กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการเรยีน การสอนและด าเนินกิจกรรมของศพด. 
    [  ]สื่อการสอนผลิตจากวัตถุดิบที่มีในชุมชน 
    [  ]แกนน าผู้สูงอายุ ปราชญส์อนเด็กตามความเชี่ยวชาญ เชน่ ร้องสรภัญญะ ผญ๋า 

สาน/ประดษิฐ์ของเลน่เด็ก เล่านิทาน ร้องหมอล า เปน็ต้น 
    [  ]ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมปรบัปรุงภมูิทัศน์ ท าความสะอาดบรเิวณ

โดยรอบศพด. 
    [  ]อื่น ๆ...................................................... 
จ านวนแหล่งเรียนรู้ และหลกัสูตรเรียนรู้ส าหรบัจัดเรียนรู้ภายในชุมชน และเรยีนรู้

ภายนอก  จ านวน........แห่ง 
กิจกรรมทีอ่ปท.ด าเนินการเพ่ือส่งเสรมิการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
    [  ]กิจกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัเด็กปฐมวัย จ านวน......กิจกรรม 
    [  ]กิจกรรมการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน......กิจกรรม 
    [  ]กิจกรรมการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน......กจิกรรม 
    [  ]กิจกรรมการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มคนพิการ จ านวน......กิจกรรม 
    [  ]กิจกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัผู้น า แกนน ากลุม่ องค์กร จิตอาสา จ านวน......

กิจกรรม 
    [  ]อื่น ๆ............................ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม /แผน ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ใน

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
ด้านสาธารณสุข 
แผน/โครงการ/กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพในชมุชน 
   [  ]การฝึกอบรมอาสาสมคัร เช่น อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสป. อสค. เป็นต้น 
        ระบุ จ านวน.......ครั้ง .........คน 
   [  ]การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี โรคติดต่อ โรค

ระบาด ในหนว่ยงาน เชน่ โรงเรยีน  โรงเรียนปริยัติธรรม ค่ายทหาร เป็นต้น 
   [  ]การให้ความรู้ด้านสุขภาพ(รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู)  ในชุมชน ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ สปอร์ตโฆษณา จดหมายข่าว เดินรณรงค์ website เป็นต้น 
       ระบุจ านวน.......ครัง้ .........คน 



๒๒๑ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
   [  ]อื่น ๆ........... 
กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคต่าง ๆ 
    [  ] บริการ ฉีดวัคซีนพษิสุนขับ้า ทั้งสุนัขท่ีมีเจ้าของ และสุนขัจรจัด 
    [  ] ดูแลและควบคุมสนุัขจรจัด 
    [  ] บริการฉีดวคัซนีไข้หวัดใหญ ่
    [  ] บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ(ความดนัโลหิต เบาหวาน มะเร็ง ต้อกระจก เปน็

ต้น) 
   [  ] บริการฉดีพ่น และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
   [  ] ตรวจคัดกรองสารเคมใีนเลือด 
   [  ] ส่งเสรมิครวัเรอืนการคัดแยกขยะ 
   [  ] ตรวจคัดกรองความเสี่ยงวัณโรค และติดตตามกลุม่สัมผสั 
   [  ] บริการตรวจสุขภาพเคลือ่นที ่
   [  ] บริการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพที่บ้านส าหรับผูป้่วยติดเตียง 
   [  ]  
   [  ] อื่น ๆ................................ 
การส่งเสริมสตรีและครอบครัว 
คณะกรรมการ/คณะท างานของอปท.ที่รับผิดชอบงานด้านสตรี เด็ก ครอบครัว และ
มีองคป์ระกอบคณะท างาน ดังนี้ 
   [  ] พนักงานประจ าของอปท. 
   [  ] ผู้แทนหน่วยงานรฐั(โรงเรียน รพ.สต.) 
   [  ] ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 
   [  ] ผู้แทนภาคประชาชน 
   [  ] ผู้น าชุมชน(ผู้ใหญบ่้าน ก านัน ) 
มีข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับเพศหญิงและครอบครัวดังนี ้
   [  ] จ านวน และรอ้ยละเพศหญิง 
   [  ] จ านวนและร้อยละเพศหญิงที่เปน็ผู้น า 
   [  ] จ านวนและร้อยละเพศหญิงที่เปน็สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   [  ] จ านวนและร้อยละครอบครัวเสีย่งที่ต้องเฝ้าระวัง ติดตาม เช่น ครอบครัวที่มคีน 
         ว่างงาน คนติดสุราเรื้อรัง ครอบครัวยากจน ครอบครัวทีม่ีเด็กอาศัยกบัผู้สูงอายุ  
         พิการ ผู้สูงอายุป่วย หรืออยู่คนเดียว ครอบครัวพอ่ หรอืแม่เลี้ยงเดี่ยว มีแม่วยัรุ่น  
         เป็นต้น 
   [  ] ทุนทางสังคมในพื้นที่ท่ีมศีักยภาพในการจัดการสตรีและครอบครัว ได้แก่ กลุ่ม
สตรี กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ศพค. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์พึ่งได้
(OSCC) เป็นต้น 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมสตรีและครอบครวั ใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสตรี ในพื้นที ่
   [  ] การอบรมให้ความรู้สิทธสิตรี 
   [  ] กิจกรรมรณรงค์ แสดงพลังสตร ี
   [  ] กิจกรรมจิตอาสา เช่น ช่วยเหลอืงานบุญประเพณี ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ 
   [  ] กองทุนพัฒนาสตร ี
   [  ] กองทุนเครื่องครัว 
   [  ] กลุ่มจัดงานศพ 
   [  ]กิจกรรมส่งเสริมความสมัพันธ์ในครอบครัว เชน่ ค่ายสามวัย ค่ายครอบครัว งาน
วันครอบครัว อาสานอ้ยดูแลผูสู้งวัย เปน็ต้น 
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ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
   [  ] อื่น ๆ............  
การดูแลคนพิการ/คนไร้ที่พึ่ง 
มีฐานข้อมูลคนพิการที่ครบถ้วน 
   [  ]จ านวนและร้อยละคนพิการ 
   [  ]จ านวนและร้อยละคนพิการแยกประเภท ได้แก่ พิการการเคลื่อนไหว การไดย้ิน 
การสื่อความหมาย ทางจิตและสติปัญญา จิตเวช ซ้ าซอ้น) 
   [  ]จ านวนและร้อยคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์สนับสนุนการด ารงชีวิต เหมาะสมตรง 

ตามความต้องการ 
   [  ]พื้นท่ีสาธารณะ หน่วยงานได้รบัการปรบัปรุงเหมาะสมส าหรบัคนพิการ  
   [  ]ทุนทางสังคมทีม่ีงาน กิจกรรมเกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้แก ่ชมรมคนพิการ อพม.  
        อผสก. อสม. ศูนย์กายอปุกรณ์ ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวติคนพิการ ศูนย์ฟื้นฟู  
        สมรรถภาพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ เป็นต้น 
     [  ] อื่น ๆ............ 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลคนพกิาร ในข้อบญัญัติ/เทศ
บัญญัต ิ
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการดแูลคนพิการ/คนไร้ที่พ่ึง 
     [  ]การดูแล ฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน 
     [  ]การปรบับ้าน ห้องน้ า ราวบันได พ้ืนบ้าน เป็นตน้ 
     [  ]บริการรบัส่ง ไปร่วมกิจกรรม ท าบัตร ตรวจตามนัด 
     [  ]ฝึกอาชีพคนพิการ 
     [  ]จ้างงานคนพิการ 
     [  ]ปรับส านักงานอปท.เพื่อเอื้อต่อการบริการคนพิการ เช่น ทางลาด ราวจับ พื้นที่
รอ 
          บริการ ห้องน้ า โถส้วม เป็นต้น 
     [  ]บริการกายภาพบ าบัดทีศู่นย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
     [  ]บริการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประสบปญัหา ภาวะยากล าบากโดยศูนย์ 
          ยุติธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการคนพิการ ศูนย์ OSCC 
     [  ]อื่น ๆ............. 
การดูแลผู้สูงอาย ุ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 
    [  ]จ านวนและร้อยละกลุ่มเตรียมสูงอายุ (๕๐-๕๙ ปี) 
    [  ]จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มอายุ( ๖๐-๖๙ ป ี ๗๐-๗๙ 

ป ี ๘๐ ปีขึ้นไป) 
    [  ]จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุไปมาได้ ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผูสู้งอายุเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เป็นต้น 

    [  ]จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ จ าแนกตามสภาพการอยู่อาศัย ได้แก่ 
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงคนเดียวล าพัง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่
กับผู้สูงอายุด้วยกัน ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่กับสมาชิกท่ีเป็นลูก หลาน ญาติ พี่น้อง 

    [  ]จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จ าแนกรายโรคเรื้อรัง ได้แก่ 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย 

    [  ]จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง จ าแนกตามประเภทความเสี่ยง 
ได้แก่ ดื่มสุราเป็นประจ า สูบบุหรี่เป็นประจ า ไม่ได้ออกก าลังกาย 

    [  ]จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุที่มีความพิการ  จ าแนกตามประเภทความพิการ ได้แก่ 
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ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการสื่อสาร ด้านการมองเห็น ด้านจิตใจ/อารมณ์ ด้าน
สติปัญญา/การเรียนรู้ 

จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนในข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัต ิ
ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ  
   [  ]อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)  
   [  ]ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)  
   [  ]อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
   [  ]ผู้สูงอายุท่ีเป็นคนต้นแบบ  
   [  ]ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ  
   [  ]ศูนย์กายอุปกรณ์  
   [  ]โรงเรียนผู้สูงอายุ  
   [  ]ศูนย์ดูแลกลางวันส าหรับผู้สูงอายุ  
   [  ]กองทุนสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
   [  ]อื่น ๆ........ 
กิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น 
   [  ]การฝึกอบรมผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพและชะลอความเสื่อม 
   [  ]การฝึกอบรมสมาชิกในครัวเรือนเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
   [  ]การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการดูแล  ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
   [  ]การซ่อมแซมบ้านเรือนให้ปลอดภัยหรือสะดวกในการด ารงชีวิต 
   [  ]การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
   [  ]การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการออม 
   [  ]การจัดกิจกรรมการออมส าหรับผู้สูงอายุ 
   [  ]การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้กินอาหารที่ปลอดภัย 
   [  ]การสนับสนุนให้ผู้สูงอายได้ท ากิจกรรมอาสาสมัคร 
   [  ]การสนบัสนนุใหม้ีกิจกรรมการดูแลสุขภาพต่อเนือ่งที่บ้าน 
   [  ]อื่น ๆ......... 
การดูแลเด็กและเยาวชน 
ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลเด็กและเยาวชน 
   [  ]จ านวนและร้อยละเด็กและเยาวชน (๖-๑๘ ปี) 
   [  ]จ านวนและร้อยละเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพ
สารเสพติด  
   [  ]จ านวนและร้อยละเด็กและเยาวชนที่เป็นแกนน า ผู้น า จิตอาสา เป็นต้น 
   [  ]จ านวนและร้อยละเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 
   [  ]จ านวนเด็กและเยาวชนหญิงที่ต้ังครรภ์ (อายุน้อยกว่า ๑๘ ปี) 
   [  ]จ านวนและร้อยละเด็กและเยาวชนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง 
   [  ]จ านวนและร้อยละเด็กและเยาวชน 
   [  ]อื่น ๆ......... 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชน ใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
ทุนทางสังคมที่มีงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
   [  ]สภาเด็กและเยาวชน 
   [  ]อสม.น้อย 
   [  ]กลุ่ม To be number one 
   [  ]กลุ่มเยาวชนจิตอาสา 
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   [  ]กองทุนเพื่อการศึกษา 
   [  ]กองทุนสวัสดิการเพื่อเด็ก 
   [  ]โรงเรียน 
   [  ]รพ.สต. 
   [  ]อื่น ๆ........ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชน 
   [  ]ค่ายเด็กและเยาวชน ส่งเสริมภาวะผู้น า เพิ่มทักษะชีวิต ปรับพฤติกรรม เป็นต้น 
   [  ]สนับสนุนให้เกิดและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กองทุน กลุ่มทางสังคม  
   [  ]เยาวชนดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
   [  ]ฝึกอบรมอาชีพ 
   [  ]ส่งเสริมการออมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
   [  ]สนับสนุนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอาสา เช่น การท าความสะอาดที่สาธารณะ     
   [  ]อาสาช่วยงานบุญประเพณี 
   [  ]เป็นอาสากู้ชีพ กู้ภัย 
   [  ]กิจกรรมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 
   [  ]อื่น ๆ.............. 
จ านวนพื้นที่สาธารณะท่ีเอื้อต่อสุขภาพในพื้นท่ี 
   [  ]ลานกิจกรรม 
   [  ]สนามกีฬา 
   [  ]สวนสุขภาพ 
   [  ]เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
   [  ]เครื่องออกก าลังกายในร่ม(ฟิตเนส) 
   [  ]อื่น ๆ.......... 
จ านวน กิจกรรม/ แผน/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา ในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

๓.ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมอาชีพ 
จ านวนและร้อยละประชากรที่มีอาชีพและมีรายได้ 
จ านวนและร้อยละประชากรที่อาชีพและมีรายได้แยกตามกลุ่มอาชีพ 
ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กองทุน องค์กร
การเงินในชุมชน ตลาด กลุ่มจัดการน้ า โรงผลิตน้ าดื่ม  
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ ในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ
กิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

[  ]ฝึกอบรมทักษะอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม (กลุ่มข้าว กลุ่มผักปลอดสาร) 
กลุ่มอาชีพงานหัตถกรรม (ทอผ้าพื้นเมือง จักสาน) กลุ่มอาชีพให้บริการด้านสุขภาพ 
(แพทย์แผนไทย นวดแผนไทย) กลุ่มอาชีพท าอาหาร (ขนมไทย อาหารแห้ง น้ าพริก) 
กลุ่มอาชีพช่างฝีมือ (ช่างฝังมุก  ช่างเจียระไนเพชรพลอย )กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าว
เกรียบสมุนไพร ชาข้าวกล้อง กระเป๋า) 

[  ]ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในการออกแบบสื่อออนไลน์ เพื่อจ าหน่าย และกระจายตลาด 
[  ]พัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เช่น เทคนิคการจัดท าบัญชีรายรับ 

รายจ่าย เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ คลังสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น  
[  ]ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 

และมูลค่าสินค้า 
[  ]ส่งเสริมการแผนการตลาด วิธีการขาย เช่น วางตลาด การจัดถึงบ้าน ขาย



๒๒๕ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
ออนไลน์ ส่งไปรษณีย์ เป็นต้น 

[  ]ส่งเสริมร้านค้าชุมชนหรือร้านค้าสวัสดิการชุมชนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน 
[  ]กองทุน องค์กรการเงินในชุมชนให้สวัสดิการกลุ่มอาชีพกู้ยืม 
[  ]อื่น ๆ........... 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวชุมชน เช่นพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ ยวตาม
สภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงทรัพยากรสภาพบริบทของพื้นที่ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์  การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เช่น ล่องเรือชมสวน เดินป่า เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี อุทยาน
แห่งชาติ การบริการการแพทย์แบบผสมผสาน จัดเมนูอาหารสุขภาพ เป็นต้น พร้อมมี
ระบบบริการขนส่ง 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งาน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   [  ]พัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์ 
   [  ]พัฒนาไกด์ชุมชน 
   [  ]จัดท าแผนท่ีท่องเที่ยวชุมชน  
   [  ]จัดท าเส้นทางจักรยานในชุมชน (เส้นทาง) 
   [  ]จัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  
        ชุมชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
   [  ]ก าหนดกฎ กติกา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ให้คนใน 
      ชุมชนมีการอนุ รักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากร เช่นทการเฝ้ าระวังการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ ดิน น้ า ป่า การนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์
โบราณคดี เป็นต้น 

[  ]จัดท าโครงการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
     ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทางสื่อ

สังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
   [  ]พัฒนาร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกของฝากหรือจ าหน่ายแก่

นักที่องเที่ยว สร้างคุณค่าและมูลค่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
   [  ]สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือด้านท่องเที่ยวชุมชนระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน  

   [  ]จัดท าข้อมูลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน  
  [  ]พัฒนาทักษะของวิทยากรประจ าแหล่งท่องเที่ยวและไกด์ ในเรื่องของความรู้ความ   
        เชี่ยวชาญ การให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
การส่งเสริมกิจการตลาด 
การจัดตลาดสด เป็นไปตามแนวทางการประเมินตลาดสดน่าซื้อ ของส านักงาน      
    สุขาภิบาลอาหาร และน้ า 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการตลาดในข้อบัญญัติ/ 
     เทศบัญญัต ิ
กิจกรรม ส่งเสริมการด าเนินกิจการตลาด 
   [  ]สร้างฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
   [  ]พัฒนาร้านค้าชุมชนหรือร้านค้าสวัสดิการชุมชนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน 
   [  ]พัฒนาตลาดนัดชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน 
   [  ]พัฒนาการจ าหน่ายและการบริการส่งถึงบ้าน 



๒๒๖ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
   [  ]ก าหนดพื้นที่เฉพาะส าหรับจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของชุมชน เช่น มีโรงนวดอบ    
        สมุนไพรที่วัด ตลาดใน รพ.สต. ตลาดสีเขียวในชุมชน เป็นต้น 
   [  ]ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน พื้นท่ีเฉพาะ 
   [  ]จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายสินค้าของชุมชน  
   [  ]จัดสรรก าไรจากกองทุนเพื่อน าไปใช้พัฒนาสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น  
        ทุนการศึกษา กิจกรรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
   [  ]สร้างเครือข่ายตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ 
   [  ]อื่น ๆ.......... 

๔.ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    [  ]ปฏิทินงานบุญ ประเพณีตลอดปี 
    [  ]ทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ปรากฏในพื้นที่ 
    [  ]จ านวนศาสนสถานในพื้นที่ 
    [  ]จ านวนปราชญ์ แยกตามความเชี่ยวชาญ เช่น ด้านวัฒนธรรมประเพณี พิธีการ  
        หัตถกรรม ศิลปกรรม การแสดง เป็นต้น 
    [  ]ทุนทางสังคม และศักยภาพในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา เช่น สภา 
        วัฒนธรรม ชมรมสูงอายุ วัด ปราชญ์ชุมชน กลุ่มฟ้อนเล็บ ร าวงย้อนยุค เป็นต้น 
    [  ]อื่น ๆ........... 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา     
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งาน กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 
    [  ]การจัดท าฐานข้อมูลทางศาสนาในพื้นท่ี  
    [  ]การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  
    [  ]บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
    [  ]สนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
    [  ]การบรรยายธรรม  
    [  ]การปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิในวันพระ วันส าคัญ 
    [  ]จัดนิทรรศการ งานบุญประเพณีประจ าถิ่น เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ แห่บั้งไฟ     
         ถวายเทียนพรรษา เป็นต้น 
    [  ]การจัดท าทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน การยกย่อง หรือประกาศเกียรติคุณแก่
ปราชญ์ 
         ชาวบ้าน 
    [  ]การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การทอผ้า  
         เครื่องปั้นดินเผา 
    [  ]อื่น ๆ.............................. 

๕.การจัดระเบยีบ
ชุมชนและสังคม 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวนและร้อยละของสาธารณภัย จ าแนกตามประเภทที่เคยเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี  
    ได้แก่ น้ าท่วม ดินถล่ม ลมพายุ ไฟป่า แผ่นดินไหว อัคคีภัย เป็นต้น 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนท่ีได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณ
ภัย   
    (ในรอบปีที่ผ่านมา)  
จ านวนและร้อยละครัวเรือนท่ีมีความเสี่ยงเม่ือเกิดสาธารณภัย เช่น เสี่ยงเมื่อ
น้ าท่วม /ดินถล่ม /ลมพายุ /ไฟป่า /แผ่นดินไหว/อัคคีภัย เป็นต้น 

จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการจัดสาธารณภัย ได้แก่  



๒๒๗ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
   [  ]อาสาสมัครกู้ชีพกูภ้ัย  
   [  ]ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
   [  ]อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
   [  ]พยาบาลในพ้ืนท่ี  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี กองทุน
ภัยพิบัติของชุมชน  

   [  ]กองทุนอื่นที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย  
   [  ]ศูนย์เรียนรู้เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัย 
   [  ]ป้ายหรือสัญลักษณ์เพื่อการเฝ้าระวังอันตรายหรืออพยพกรณีเกิดสาธารณ
ภัย 
   [  ]จุดแสดงแผนที่จุดเสี่ยง  
   [  ]จุดอันตรายและสถานท่ีปลอดภัย  
   [  ]อาคารเอนกประสงค์ ศาลา เพ่ือ่เป็นที่พักพิงกรณีเกิดสาธารณภัย 
   [  ]อื่น ๆ......... 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
    ภัย ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
กิจกรรมในการจัดการสาธารณภัย 
   [  ]จัดท าแผนจัดการสาธารณภัย ทั้งการป้องกัน การเผชิญเหตุ และฟื้นฟู 
   [  ]การฝกึซ้อมเพื่อเผชิญเหตุกับสาธารณภัย แต่ละประเภท 
   [  ]การฝกึอบรมประชาชนเพื่อป้องกัน แลตนเองหรือผู้อื่นเมื่อเกิดสาธารณภัย    
   [  ]การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมคัรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือเม่ือเกิดสา 

ธารณภัย 
   [  ]การจัดท าป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดงพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย และปลอดภัย 

เม่ือเกิดสาธารณภัย 
   [  ]การส ารวจและจัดท าแผนที่จุดเสี่ยง จุดอันตรายและปลอดภัยเม่ือเกิดสา 

ธารณภัย 
   [  ]การมีช่องทางในการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 
   [  ]การปรับปรุงหรือแกไ้ขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย เช่น การซ่อมแซมบ้านพัก  

การปลกูพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝก การท าแนวกันไฟป่า เป็นต้น 
   [  ]การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
   [  ]การจัดการด้านอาหารและน้ ากรณีเกิดสาธารณภัย ส าหรับผู้ประสบภัย 
   [  ]การจัดที่พักพิงค้างคืนหรือสถานท่ีปลอดภัยส าหรับผูป้ระสบภัย 
   [  ]การฟื้นฟูสภาพจิตใจส าหรับผู้ประสบภัย 
   [  ]การชว่ยเหลือด้านอาชีพหรือจัดหาพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ส าหรับผู้ประสบภัย 
   [  ]การชว่ยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ผู้ประสบภัยหลงัการเกิดสาธารณภัย 
   [  ]การสรา้งเครือข่ายการชว่ยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัย 
   [  ]การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการสาธารณภัย 
   [  ]การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัย 
   [  ]การจัดท าแนวกันไฟป่า 
   [  ]การติดตั้งถงัดับเพลิง การตรวจสายไฟ การตัดกิ่งไม้ที่ประสายไฟ เครื่องช่วย 
       ชีวิตตามจุดท่ีมีการรวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 
   [  ]อื่น ๆ......................... 
อุบัติเหตุทางถนน 



๒๒๘ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการส่งเสรมิกิจกรรมลดอบุัติเหตุทางถนน 
   [  ]จ านวนและร้อยละผู้ที่มีพฤติกรรมด่ืมสุราเป็นประจ า จ าแนกตามกลุ่มอายุ  
     ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี วัยท างาน(๑๕-๕๙ปี) ผู้สงูอายุ(อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) 
   [  ]อายุน้อยที่สุดท่ีดื่มสุราเป็นประจ า  
   [  ]อายุมากที่สุดท่ีดื่มสุราเป็นประจ า   
   [  ]จ านวนและร้อยครัวเรือนท่ีมีผู้ดื่มสุราเป็นประจ า 
   [  ]จ านวนและร้อยละผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามกลุ่มอายุ  
   [  ]จ านวนและร้อยละครวัเรือนท่ีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร(ในรอบปี) 
   [  ]จ านวนและร้อยละพฤติกรรมเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
จ าแนกตามสาเหตุ ได้แก่ การขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน๊อค การขับขี่
รถยนต์ไม่คาดเข็มขัด การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด การเมาสุราแล้วขับ 
ทุนทางสังคมและศักยภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุม 
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
  [  ]บุคคลต้นแบบป้องกันและลดละเลกิการดื่มสุรา 
  [  ]ครัวเรือนต้นแบบปลอดสุรา 
  [  ]อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
  [  ]ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
  [  ]อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  [  ]ชมรมและกลุ่มที่มีกติกา ข้อตกลงในการควบคุมการดืม่สุรา 
  [  ]หน่วยงานที่ปลอดสุรา 
  [  ]พืน้ท่ีสาธารณะที่ก าหนดให้เป็นเขตปลอดสุรา 
  [  ]ศูนย์หรือสถานท่ีเพ่ือการบ าบัดการติดสุรา 
  [  ]ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการป้องกัน บ าบัดการติดสุรา 
  [  ]ศูนย์เรียนรู้เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงจุดอันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]ลานกีฬา 
  [  ]สวนสาธารณะ 
  [  ]อื่น ๆ................. 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคสุราและอุบัติเหตุ 
    ทางถนน ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
กิจกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  [  ]การรณรงค์และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 
  [  ]การรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนด่ืมสุรา 
  [  ]การรณรงค์ลด ละเลิก การดื่มสุรา 
  [  ]การตั้งกลุ่ม ชมรมในการป้องกันลด ละเลกิ การดื่มสุรา 
  [  ]การก าหนดเขตปลอดสุรา เช่น สถานท่ีราชการ และพืน้ท่ีสาธารณะ เป็นต้น 
  [  ]การก าหนดให้มีโรงเรียนปลอดสุรา 
  [  ]การก าหนดให้มีวัดปลอดสุรา 
  [  ]การก าหนดให้มีงานบุญ งานศพ ปลอดสุรา 
  [  ]การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีครัวเรือนปลอดสุรา 
  [  ]การก าหนดกติกา และขอ้ตกลงให้ร้านค้าไม่จ าหน่ายสุราให้กับเด็กและเยาวชน 
  [  ]การมกีิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือป้องกันและลด ละเลกิ การดื่มสุรา 



๒๒๙ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
  [  ]การจัดตั้งศูนย์บ าบัดเพ่ือป้องกันและลด ละเลิก การดืม่สุรา 
  [  ]การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการป้องกัน ควบคุมการดื่มสุรา  
  [  ]การมีช่องทางในการแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือในการป้องกัน ดูแล 
บ าบัด  
       การดื่มสุรา 
  [  ]การตั้งกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือการลด ละเลกิ     
  [  ]การดื่มสุรา 
  [  ]การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการป้องกัน ดูแล บ าบัด การดื่มสุรา 
  [  ]การรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]การส ารวจพ้ืนท่ีหรือจุดอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]การติดป้ายประกาศหรือสัญลักษณ์แสดงจุดอันตรายเพื่อป้องกันการเกิด 
      อุบัติเหตุจราจร 
  [  ]การปรับปรุงหรือแกไ้ขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย เช่น ติดสัญญาณไฟ ติด
กระจก  
      ขีดสี ตีเส้น การเพ่ิมพ้ืนผิวจราจร การท าลกูระนาดชะลอความเร็ว เป็นต้น 
  [  ]การฝกึอบรมเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร 
  [  ]การฝกึอบรมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการป้องกัน ช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]การช่องทางในการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุจราจร 
  [  ]อื่น ๆ........................... 
การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 
จ านวนและร้อยละของสมาชกิในครัวเรอืนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีกรณีพิพาท 
ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือเมื่อถูกกระท า ข้อขัดแย้ง ต้องมีการ
ไกล ่
     เกลี่ย เป็นต้น(ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชมุชนศูนย์เฝ้าระวังการค้ามนษุย์ ศูนย ์
     ช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   [  ]จ านวนและร้อยละผู้ท่ีติดสารเสพติด 
   [  ]จ านวนและร้อยละครัวเรอืนที่มีผู้ติดสารเสพติด 
ประเภทของสารเสพติดที่ใช้ในพื้นที่ 
   [  ]ยาบ้า 
   [  ]กัญชา 
   [  ]ใบกระท่อม 
   [  ]ยาอ ี
   [  ]เฮโรอีน 
   [  ]สารระเหย เช่น ทินเนอร์ และกาว เป็นตน้ 
   [  ]อื่น ๆ......... 
ทุนทางสังคมและศักยภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปญัหาสาร
เสพ 
     ติด ได้แก ่



๒๓๐ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
   [  ]อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   [  ]ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
   [  ]อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) 
   [  ]อาสาสมัครกลุ่มตาสบัประรด 
   [  ]หนว่ยงานทีป่ลอดบหุรี่ 
   [  ]พืน้ที่สาธารณะปลอดบหุรี่ 
   [  ]หมูบ่้านสีขาว(ปลอดสารเสพติด) 
   [  ]ศูนย์หรือสถานทีเ่พื่อการบ าบัดการติดบหุรีห่รอืสารเสพติด 
   [  ]ลานกีฬา 
   [  ]สวนสาธารณะ 
   [  ]อื่น ๆ............... 
จ านวนแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
จ านวนกิจกรรมในการควบคมุการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
   [  ]การมีกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 
   [  ]การจัดต้ังศูนย์บ าบัดเพื่อป้องกันและลด ละเลิก การสูบบุหรี่ และสารเสพติด 
   [  ]การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เพื่อการป้องกัน ควบคุมการสูบบุหรี่ และสารเสพติดในการ 
        ป้องกัน ดูแล บ าบัด การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด 
   [  ]การมีช่องทางในการแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือในการป้องกัน ดูแล บ าบัด 
การ 
        สูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด 
   [  ]การจัดต้ังกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อการลด ละเลิก 
การ 
        สูบบุหรี่ หรือสารเสพติด 
   [  ]การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการป้องกนั ดูแล บ าบัด การสบูบหุรี่ และการใช้สารเสพ
ติด 

๖.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีทางการเกษตรต่อพื้นที่ท้ังหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีอยูอ่าศัยต่อพ้ืนที่ท้ังหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีแหล่งน้ าต่อพื้นที่ท้ังหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีป่าต่อพื้นที่ท้ังหมด 
สัดส่วนขนาดพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ต่อพื้นที่ท้ังหมด 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่ท าเกษตรกรรม 
จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่ท าเกษตรปลอดสารเคมี 
จ านวนพันธุ์ไม้ที่อนรุักษ์ในปา่ชุมชน 
จ านวนและร้อยละการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแยกตามลักษณะของชีพ 
จ านวนและร้อยละแหล่งน้ าในพื้นที่ ได้แก ่

[  ]แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร/แหล่งอาหารจ านวน......แห่ง ระบชุื่อ.......................  
[  ]แหล่งน้ าเพื่อการบรโิภคจ านวน...แหง่ ระบุ ชื่อ............................................ 
[  ]แหล่งน้ าท่ีใช้บริโภค จ านวน....แห่ง ระบุชื่อ....................................... 
[  ]อื่น ๆ.................................... 
จ านวนทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดนิ น้ า ป่า พร้อมระบุจ านวน-สมาชิก  
     ได้แก่ 



๒๓๑ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
[  ]หมอดินอาสา.......คน 
[  ]ครัวเรือน/คนต้นแบบเกษตรอินทรีย ์จ านวน...ครวัเรอืน/คน 
[  ]กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ หรือปลกูผักปลอดสาร .....คน/ครวัเรอืน 
[  ]กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์.....คน/ครัวเรือน 
[  ]กลุ่มเลีย้งไสเ้ดือน ..คน/ครวัเรือน 
[  ]โรงปุ๋ยหมักอนิทรีย์ ..คน/ครวัเรือน 
[  ]ที่ดินสาธารณะประโยชน์ใชเ้พื่อท าเกษตร ......แห่ง รวมเนือ้ที่....ไร่/ตร.กม. 
[  ]กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สตัว์...คน 
[  ]ป่าชุมชน......แห่ง 
[  ]ธนาคารน้ าใต้ดนิ......แห่ง 
[  ]แหล่งน้ าธรรมชาติ....แหง่ 
[  ]คณะกรรมการจัดการน้ าเพือ่การเกษตร.....คน 
[  ]คณะกรรมการประปาหมูบ่้าน...คน 
[  ]กลุ่มผู้ใช้น้ า.....คน 
[  ]กองทุนที่เกีย่วข้องกบัทรัพยากรดิน น้ า ป่า.....กองทุน ระบชุื่อ................ 
[  ]อื่น ๆ................. 

การจัดการขยะ 
ปัญหาการจัดการขยะของชมุชนที่พบ ได้แก่  
   [  ]ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้  
   [  ]ประชาชนน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ  
   [  ]ครัวเรือนไมม่ีการคัดแยกขยะ  
   [  ]ขาดการรณรงค์ในการลดหรือคัดแยกขยะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
   [  ]ปรมิาณขยะจ านวนมาก อบต./เทศบาลไมส่ามารถจัดเก็บได้ทัน  
   [  ]ขาดศูนย์เรียนรู้หรือการฝกึอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ  
   [  ]มีขยะที่เป็นสารเคมีทางการเกษตรหรือขยะอันตรายซึ่งยากต่อการจัดการ  
   [  ]ขาดกฎระเบียบและกติกาในการจัดการขยะของชมุชน 
   [  ]อื่น ๆ............................. 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการจัดการขยะ    
   [  ]บุคคลต้นแบบในการจัดการขยะ  
   [  ]ครัวเรือต้นแบบการจัดการขยะ  
   [  ]เด็กเยาวชนที่รว่มจัดการขยะ  
   [  ]ผู้สูงอายทุี่ร่วมจัดการขยะ  
   [  ]อาสาสมัครจัดการขยะของชุมชน  
   [  ]กลุ่มคัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิล  
   [  ]กลุ่มท าปุ๋ย/น้ าหมักจากขยะอินทรีย์  
   [  ]ธนาคารขยะ  
   [  ]กองทุนขยะ  
   [  ]ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะ  
   [  ]โรงเรียนทีม่ีการจัดการขยะ  
   [  ]โรงเรียนผู้สงูอายุที่มีการจดัการขยะ 
   [  ]อื่น ๆ................................ 
จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ ได้แก ่

[  ]การรรรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และท้ิงขยะให้ถูกที ่
[  ]การฝึกอบรมการคัดแยกขยะ การรีไซเคิลขยะ 
[  ]การฝึกอบรมการท าปุย๋หมักน้ าหมักชวีภาพจากขยะ 



๒๓๒ 
 

ภารกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น 
[  ]การจัดต้ังกลุ่มหรอืสนบัสนนุใหม้ีอาสาสมคัรในการจัดการขยะ 
[  ]การจัดต้ังศูนยเ์รียนรูเ้กี่ยวกบัการจัดการขยะหรือใชป้ระโยชน์จากขยะ 
[  ]การท าข้อมูลชนิด และประมาณขยะครัวเรอืนหรือชมุชน 
[  ]การท ากิจกรรมการจัดการขยะ เช่น เกบ็ขยะในที่สาธารณะ โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 

[  ]การจัดต้ังธนาคารขยะ 
[  ]การจัดต้ังกองทนุขยะ  
[  ]การตั้งกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมในการจดัการขยะ 
[  ]อื่น ๆ.................................... 

การจัดการน้ า 
งาน กิจกรรมที่ส่งเสรมิการจัดการน้ า 
   [  ]จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการอนรุักษน์้ า เช่น ปลูกป่าต้นน้ า มีโครงการพัฒนา

อ่างเก็บน้ า แก้มลิง ขุดลอก การไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า การบ าบัดน้ าเสียด้วยอีเอ็ม
บอลก าจัดน้ าเสีย เป็นตน้ 

   [  ]มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการน้ าในชุมชน  
   [  ]จัดท าแผนหรือข้อบัญญัติเพื่อในการจดัการน้ า เชน่ อุทกภัยและภัยพบิัติ / ภัยแล้ง  
   [  ]ส่งเสริมการจดัการน้ าในระดับไรน่าของครอบครวัและชุมชน เช่น  โครงการขุดบอ่ 

ขุดหนอง น้ าบาดาล ประปาภูเขาเป็นต้น 
   [  ]จัดบริการน้ าดืม่เพื่อการบริโภค ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน เช่น โรงงานน้ าดืม่ชุมขน 

การจัดระบบประปาชุมชน ประปาภูเขา โรงกรองน้ า เปน็ต้น 
   [  ]จัดโครงการหรือกิจกรรมในการรณรงค์ให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัด  เช่น ปิดน้ า
เมื่อไม่ใช้ การตรวจสอบทอ่น้ ารัว่ภายในบ้าน เป็นต้น 

๗.บริหารจัดการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและ 
อปท. 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชน 
   [  ] จ านวนและร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนทีม่ีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน 
   [  ]จ านวนและร้อยละครัวเรอืนที่มีกรณีพิพาทในครัวเรือน และระหว่างครัวเรือน 
   [  ]จ านวนและร้อยละการเข้าร่วมเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
   [  ]จ านวนสมาชิกสภาอปท. แยกสัดส่วนเพศชาย หญิง 
   [  ]อื่น ๆ............................. 
ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือเมื่อถูกกระท า ข้อขัดแย้ง ต้องมีการ
ไกล่เกลี่ย เป็นต้น ไดแ้ก่ ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชมุชนศูนย์เฝ้าระวงัการค้ามนุษย์ 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปน็ต้น 

 

 

  



๒๓๓ 
 

ตารางที่ ๕.๒ ข้อมูลที่จ าเป็นตามภารกิจ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
๑. งานบริการสุขภาพ ๑.๑ บริการสุขภาพพื้นฐานตามกลุม่ประชากร 

๑) ข้อมูลพื้นฐาน 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลที่รับผิดชอบ ระบุ .......... หมูบ่า้น 
 อัตราก าลังบุคลากรแต่ละประเภทต่อประชากร 
 จ านวนครัวเรอืน  
 จ านวนหลงัคาเรอืน จ าแนกตามการอยู่อาศัย 
 จ านวนและรอ้ยละประชากรจ าแนกตามตามเพศ กลุ่มอายุ (หมูบ่้าน ต าบล) 
 ข้อมูลทั่วไปของบุคคล ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน วันเดือน ปี เกิด เลข
ประจ าตัวประชาชน เชื้อชาติ สัญชาติ การแพ้ยา สถานะการสมรส สิทธิการรักษา 
ประเภทการอยู่อาศัย เป็นต้น 
 จ านวนและรอ้ยละของประชากรจ าแนกตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

[  ] จ านวนเด็ก ๐-๓ ปี .......... คน 
[  ] จ านวนเด็ก ๓-๕ ปี .......... คน 
[  ] จ านวนเด็ก ๖-๑๒ ปี .......... คน 
[  ] จ านวนเด็กและเยาวชน .......... คน 
[  ] จ านวนหญิงตั้งครรภ์ .......... คน 
[  ] จ านวนกลุ่มวัยท างาน (๑๕-๕๙ ปี) .......... คน 
[  ] จ านวนผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป .......... คน 
[  ] จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ .......... คน 
[  ] จ านวนผู้ปว่ยจิตเวช .......... คน 
[  ] จ านวนผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง .......... คน 
[  ] จ านวนผู้พิการ ......... คน 
[  ] จ านวนผู้ต้องการความช่วยเหลอื .......... คน 
[  ] จ านวนผู้ปว่ยระยะสุดท้าย .......... คน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 จ านวนการเกดิและการตายของประชากรรายหมูบ่้าน 
 อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม  
 จ านวนและรอ้ยละสาเหตุการตาย ๕ อันดับแรก 
 จ านวนสาเหตุการเจบ็ปว่ย ๕ อันดับแรก 
 จ านวนครั้งของผู้มารบับริการตามด้วยโรคและกลุม่อาการของโรคต่างๆ 
 จ านวนผู้รับบริการจ าแนกตามสาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรค  

[  ] โรคไข้เลือดออก...... คน  
[  ] โรคอุจจาระร่วง...... คน  
[  ] โรคเลปโตสไปโรซีส ..... คน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 จ านวนทุนทางสังคมในชุมชน ได้แก่ 
[  ] ผู้น ากลุ่ม องค์กรชุมชน...... คน  
[  ] ผู้น าท้องถิ่น ...... คน 
[  ] ผู้น าท้องที่ ........คน 
[  ] กลุ่มองค์กรชุมชน ......... กลุ่ม 

[  ] จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ........คน 
[  ] จ านวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ........ คน 



๒๓๔ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ข้อมูลศาสนสถาน  
[  ] จ านวนวัด ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนพระ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนผู้น าศาสนา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 

[  ] จ านวนศาสนสถาน เช่น โบสถ์ มัสยิด สถานปฏิบัติธรรม 
[  ] จ านวนที่พักสงฆ์  
[  ] จ านวนศาลเจ้า  
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ข้อมูลแหล่งประโยชน์ในชุมชน  
[  ] จ านวนชมรมออกกาลังกาย    ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนสถานีวิทยุชุมชน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนร้านขายยา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนคลินิก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนโรงเรียนประถมศึกษา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนตลาดสด ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนร้านขายของช า ในชมุชนหรือหมูบ่้าน 
[  ] จ านวนร้านอาหาร ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนหาบเร่ แผงลอย ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่มาเป็นประจ า 
[  ] จ านวนถังเก็บน้าฝน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนฟาร์มเลี้ยงสุกร ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนบ่อก าจัดน้ าเสีย 
[  ] จ านวนสถานที่ก าจัดขยะชุมชน 
[  ] จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนชมรมผู้พิการ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนชมรม To Be Number ๑ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
[  ] อื่นๆ ระบุ................................. 

 ๒) ข้อมูลการบริการ 
การด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย 
(๑)  กลุ่มแรกเกิด-๕ ปี 
 งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 

[  ] จ านวนเด็กอายุ ๐-๕ ป ีที่ต้องประเมินภาวะโภชนาการ 
[  ] จ านวนและร้อยละของเด็กท่ีได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
[  ] จ านวนโครงการที่แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
[  ] จ านวนเด็กอายุ ๐-๕ ป ีที่ต้องเยี่ยมบ้านดูแล เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 



๒๓๕ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
  งานบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 

[  ] จ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
[  ] จ านวนเด็กท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
[  ] จ านวนและร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย 
[  ] ร้อยละเด็ก ๐-๕ ป ีได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
[  ] จ านวนและร้อยละของเด็กท่ีได้รับวัคซีน 
[  ] อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
[  ] จ านวนเด็กท่ีได้คัดกรองออทิสติกเมื่อครบ ๑ ป ี
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 งานบริการศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.) 
[  ] จ านวนเด็กใน ศพด. 
[  ] จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีเดก็ปฐมวัยมแีละใช้คูม่ือดแูลแม่และเด็ก(สมุด

สีชมพู)ในการดูแล เด็กช่วงปฐมวัย 
[  ] จ านวนเด็กที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ ประเมินพัฒนาการ โภชนาการ ช่อง

ปาก 
[  ] จ านวนและร้อยละเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ และได้รับการส่งต่อ 
[  ] จ านวนและร้อยละเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และได้รับการส่งต่อ 
[  ] แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาด รวมถึงการคัดกรองและส่งต่อเมื่อพบ

โรคติดต่อ 
[  ] จ านวนเด็กปฐมวัยที่ต้องการบริการสุขภาพที่บ้าน 
[  ] จ านวนครั้งของการทบทวน/ประเมินตามมาตรฐานการประเมิน ศพด. 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 (๒) กลุ่มเด็กและเยาวชน 
  งานอนามัยโรงเรียน 

[  ] จ านวนนักเรียนในโรงเรียนแยกเพศ  
[  ] จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ 
[  ] ร้อยละเด็ก ๖ – ๑๒ ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
[  ] จ านวนและร้อยละของเด็ก ๖-๑๘ ปีที่ได้รับการฝ้าระวังโภชนาการ 
[  ] จ านวนเด็กและเยาวชนที่มารับบริการที่คลินิกวัยรุ่น 
[  ] จ านวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
[  ] จ านวนครั้งของการให้บริการให้สุขศึกษา/ความรู้ในโรงเรียน 
[  ] จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันปัญหาเฉพาะกลุ่ม เช่น 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาการท้องก่อนวัย เป็นต้น 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียน 
[  ] จ านวนเด็ก ๖-๑๒ ปี ที่ต้องได้รับวัคซีน 
[  ] ร้อยละเด็ก ๖ – ๑๒ ปี ได้รับวัคซีน MMR ตรวจการมองเห็น ตรวจการได้ยิน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 งานให้ค าปรึกษา 
[  ] จ านวนครั้งของการบริการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
[  ] จ านวนครั้งของการบริการให้ค าปรึกษารายกลุ่ม 
[  ] จ านวนครั้งของการบริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์/ช่องทางอื่นๆ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 
 



๒๓๖ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
 (๓) กลุ่มแม่และเด็ก 
  งานคลินิกฝากครรภ์ 

[  ] ร้อยละความครอบคลุมการดูแลขณะฝากครรภ์ 
[  ] จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์ ตามมาตรฐาน 
[  ] ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรอง Thalassemia (25-45 ปี) 
[  ] ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
[  ] จ านวนครั้งของการจัดกลุ่มส่งเสริมการดูแลกันในครอบครัว (ตามโปรแกรม 

ร.ร.พ่อแม่) 
[  ] จ านวนครัวเรือนที่มีการติดตามเยี่ยมบ้าน และประเมินสภาพปัญหา 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 งานบริการหลังคลอด 
[  ] ร้อยละความครอบคลุมการดูแลหลังคลอด 
[  ] จ านวนหญิงหลังคลอดที่ได้รับการเยี่ยมหลังคลอด ตามมาตรฐาน 
[  ] จ านวนหญิงหลังคลอดที่ได้รับการซักประวัติ คัดกรองหลังคลอด (ชั่งนน 

ตรวจปัสสาวะ v/s นัดบริการต่อเนื่อง ) 
[  ] ร้อยละของหญิงคลอดที่มาตรวจหลังคลอด 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 งานบริการวางแผนครอบครัว 
[  ] จ านวนหญิงวัยเจริญพันธ์ อายุ ๑๕-๔๙ ปีที่มารับบริการคุมก าเนิด 
[  ] จ านวนหญิงวัยเจริญพันธ์ อายุ ๑๕-๔๙ ปีที่ได้รับการจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิด

และให้ค าแนะน า 
[  ] จ านวนหญิงวัยเจริญพันธ์ อายุ ๑๕-๔๙ ปีที่ได้รับการฉีดยาคุมก าเนิดและให้

ค าแนะน า 
[  ] จ านวนหญิงวัยเจริญพันธ์ อายุ ๑๕-๔๙ ปีที่ได้รับการใส่ห่วงอนามัยและให้

ค าแนะน า 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 (๔) กลุ่มประชาชนทั่วไป/วัยท างาน 
  งานบริการคัดกรองสุขภาพ  

[  ] จ านวนและร้อยละกลุ่มอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปได้รับการเฝ้าระวังทางโภชนาการ 
[  ] จ านวนและร้อยละกลุ่มสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ดีรับการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก 
[  ] จ านวนและร้อยละกลุ่มสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี ที่ดีรับการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
[  ] จ านวนและร้อยละวัยท างานที่ ได้คัดกรองความเสี่ยงจากการท างาน 

(ลักษณะการท างาน สารเคมีในเลือด) 
[  ] จ านวนและร้อยละผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม  ตกจากที่สูง สุนัขกัด 

อุบัติเหตุจราจร เป็นต้น 
[  ] จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับบริการ รพ.สต. 
[  ] จ านวนและร้อยละกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
[  ] จ านวนและร้อยละกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน 
[  ] จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพที่

บ้าน 
[  ] ข้อมูลประวัติโรคเรื้อรังเฉพาะบุคคล แยกรายหมู่บ้าน 
[  ] ข้อมูลประวัติโรคเรื้อรังของญาติ ของผู้ป่วยเรื้อรัง หมายถึง บิดา มารดา คู่

สมรส บุตร ของผู้มา รับบริการ 
[  ] ข้อมูลสถานะการรักษา (หาย/รักษาครบ รักษาอยู่ ขาดการรักษา ไม่ทราบ) 



๒๓๗ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
[  ] ข้อมูลคนในครัวเรือนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
[  ] ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่  การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่  การดื่ม

แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูก าลัง อาหารรสเค็ม อาหารรสหวาน การซื้อยากินเอง การ
ประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ เป็นต้น 

[  ] จ านวนโครงการทีข่อสนับสนุนงบประมาณด าเนินการแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง 
[  ] จ านวนและร้อยละวัยท างานที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายและ

ติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
[  ] จ านวนและร้อยละกลุ่มป่วย กลุ่มสัมผัส TB ที่ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยใช้แบบ

คัดกรองเบื้องต้นของผู้สัมผัส 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 (๕) กลุ่มพิการและกลุ่มด้อยโอกาส 
 [  ] ปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้รับความพิการ 

[  ] การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 
[  ] จ านวนผู้พิการไปไหนมาไหนได้  
[  ] จ านวนผู้ต้องการการดูแลช่วยเหลือบางส่วน  
[  ] จ านวนผู้ต้องการการดูแลช่วยเหลือทั้งหมด 
[  ] จ านวนผู้ต้องการการดูแลช่วยเหลือที่ด้รับการติดตามเยี่ยมบ้านประเมินภาวะ

สุขภาพให้การดูแลท่ีบ้าน 
[  ] จ านวนกลุ่มและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ระบุ เรื่อง/ประเด็น/กลุ่ม) 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 (๖) กลุ่มผูสู้งอายุ 
 [  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน : การตรวจเลือด - การคัด

กรองโรคความดันโลหิตสูง : วัดความดันโลหิต  
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด

สมอง 
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการคัดกรองสุขภาวะทางตา  
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการคัดกรองโรคซึมเศร้า 
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการคัดกรองโรคขอ้เข่าเสื่อม  
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการประเมินภาวะโภชนาการ  
[  ] จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รบัการประเมินปัญหาการนอน  
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

(ADL) 
[  ] จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลระยะยาว 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ๒) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
[  ] จ านวนผู้มารบับริการรักษพยาบาลด้วยโรคและกลุม่อาการของโรค 
[  ] จ านวนผู้มารบับริการที่ต้องส่งต่อทางการแพทย์ 

 สิทธิและสวัสดิการ 
[  ] จ่ายเอง 
[  ] สิทธิบัตรทอง (๓๐ บาท)  
[  ] ประกันสังคม 
[  ] รับราชการ 
[  ] รัฐวิสาหกจิ 
[  ] ประกันสุขภาพเอกชน 



๒๓๘ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
[  ] กองทุนและสวัสดิการชุมชน  
[  ] สวัสดิการผู้สูงอาย ุ
[  ] สวัสดิการคนพิการ 
[  ] สวัสดิการอืน่ ๆ ระบุ …........... 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ๓) แพทยแ์ผนไทย และทางเลอืก 
[  ] จ านวนแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ืนบ้าน แพทย์ทางเลอืก 
[  ] จ านวนผู้รบับริการในการบริการในคลินิกด้วยการนวด อบ ประคบ 
[  ] จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รบับริการติดตามเยี่ยมบ้าน นวดบ าบัด  
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ๔) บริการดูแลช่องปาก 
 ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟัน 

[  ] จ านวนผู้มารบับริการชอ่งปากแยกตามกลุ่ม 
[  ] ร้อยละบริการทันตกรรมกลุ่มเด็ก ๖-๑๒ ปี ได้แก่ การถอนฟัน อุดฟันน้ านม 

ขูดหินปูน เป็นต้น 
[  ] จ านวนผู้มารบับริการที่ได้รบัการส่งต่อไปยังสถานบริการสขุภาพอื่น 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ๕) การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคตดิต่อ 
[  ] จ านวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ตาแดง ไข้ออกผื่นทุกชนิด โรค

อุปาทานหมู่โรคส าคัญหรือโรคไม่ทราบชื่อที่ป่วยเป็นกลุ่ม ฯลฯ 
[  ] จ านวนผู้ป่วย เช่น อหิวาตกโรค มือเท้าปาก ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย  ่

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนก ปอดบวม พิษสุนัขบ้า ไข้ฉี่หนูไข้กาฬหลังแอ่น 
ฯลฯ 

[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 
 ๖) การเฝา้ระวังและคุ้มครองผูบ้ริโภค 

[  ] จ านวนสถานประกอบการในชุมชน 
[  ] จ านวนผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น สถานที่ผลิตอาหาร สถานที่ขายยา 

คลินิก สถานพยาบาล ร้านช าจ าหน่ายสินค้า รถเร่ ตลาดนัดฯลฯ 
[  ] จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน 

เช่น กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่าย อย.น้อย เครือข่าย อสม. เครือข่ายสื่อมวลชน 
เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายครู เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพ
อื่นๆ 

[  ] จ านวนแหล่งประโยชน์สนับสนุนการด าเนินงานได้ เช่น แหล่งหอกระจายข่าว 
วิทยุชุมชน ภูมิปัญญาหรือผู้น าในชุมชน 

[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 
๒. งานเสริมความ
เข้มแข็ง 

๑) พัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ

 งานสาธารณสุขมูลฐาน 
[  ] จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
[  ] จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การบริการโดยภาควิชาชีพ 
 อื่น ๆ............. 
๒) การเสริมพลงัการดูแลสุขภาพโดยภาคประชาชน 

 ฝึก อบรม อาสาสมัคร 



๒๓๙ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
 สนับสนนุการดูแลโดยอาสาสมัคร 
 อื่น ๆ............. 
๓) เสริมความเข้มแข็งใหร้ะบบการจัดการด้านสุขภาพของหนว่ยงาน องค์กร ชุมชน 

 กองทุนสุขภาพ 
 อปท. 
 โรงเรียน 
 ศพด. 
 กลุ่ม องค์กรชมุชน อาสาสมัคร 
 อื่น ๆ............. 

 

  



๒๔๐ 
 

ตารางที่ ๕.๓ ข้อมูลท่ีจ าเป็นตามภารกิจขององค์กรชุมชน 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
  จ านวนองค์กรชุมชน 

 ประเภทองค์กรชมุชน 
[  ] กลุ่ม/องค์กรชุมชนด้านสวัสดิการชุมชน 
[  ] องค์กรด้านวิชาชีพ/วิสาหกจิชุมชน เชน่ กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์

กลุ่มผู้ใช้น้ า ร้านค้าชมุชน/ศูนย์สาธิตการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง เปน็ต้น 
[  ] องค์กรการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารหมู่บ้าน สหกรณ์

เครดิตยูเนียน กขคจ. กทบ. กลุ่มสัจจะ กลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น 
[  ] องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร 

ประมงชายฝั่งลุ่มน้ า กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกษตรอินทรีย์ป่าชุมชน เป็นต้น 

[  ] องค์กรวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มสมุนไพร แพทย์แผนไทย 
กลุ่มอนุรักษ์ประเพณี/ศาสนา/วัฒนธรรม ชนเผ่า ศิลปะการแสดง ดนตรีนาฎศิลป์งาน
ประดิษฐ์ฝีมือพื้นบ้าน พระสงฆ ์เป็นต้น 

[  ] องค์กรทางสังคม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม
เยาวชน ศูนย์สงเคราะห์ กองทุนช่วยเหลือ กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มต่อต้านยาเสพติด 
กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. กลุ่มผู้ป่วย/ผู้พิการ และอื่นๆ ระบุ........ 

[  ] องค์กรด้านที่อยู่อาศัย/ชมุชนเมอืง/ท่ีดินท ากิน 
[  ] องค์กรด้านสื่อมวลชน เชน่ วิทยุชุมชน หนังสือพมิพ์ทองถิ่น เป็นต้น 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ข้อมูลองค์กรชุมชน 
[  ] ช่ือกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
[  ] วันเดอืนปีที่ก่อตั้ง สถานภาพชุมชน 
[  ] จ านวนสมาชิก 
[  ] วัตถุประสงคของกลุ่ม/องคก์รชุมชน 
[  ] กิจกรรมส าคัญทีก่ลุ่ม/องคก์รชุมชนด าเนนิการ 
[  ] ระดับของกลุ่ม/องค์กรชมุชน 
[  ] จ านวนคณะกรรมการ ชื่อ ต าแหน่ง อายุ อาชีพ 
[  ] ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง กติกา ของชุมชน (กลุ่ม/องค์กรชุมชน) ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
[  ] การประชุมคณะกรรมการ 
[  ] การประชุมสมาชิก 
[  ] ฐานะทางการเงิน (เพื่อน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านทุนของ

ชุมชน) 
[  ] การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
[  ] หน่วยงานสนับสนุน 
[  ] จุดเด่น/ผลส าเร็จที่ภาคภูมิใจ 
[  ] ปัญหาอุปสรรค 
[  ] แผนงาน กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไป 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม
เพาะเห็ด กลุม่ปลูก
ข้าวอินทรีย์ กลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษ กลุ่ม
แปรรูปอาหาร กลุ่ม

 ลักษณะงานที่ด าเนินการของกลุ่ม 
[  ] การระดมทุน  
[  ] การผลิตสินค้า(ตามประเภทของผลผลิต)  
[  ] การจัดจ าหน่าย ตลาดสินค้า  



๒๔๑ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
เลี้ยงวัว กลุม่
ท าอาหารพื้นบ้าน 
กลุ่มสตรีเป็นต้น 

[  ] การปันผลแก่สมาชิกกลุ่ม  
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การน าใชข้้อมูล 
[  ] ประเภทของการประกอบอาชีพ  
[  ] เทคนิควิธีการผลิต  
[  ] จ านวนสมาชิก (แบบครัวเรือน/บุคคล)  
[  ] การส่งเสริมการออม  
[  ] จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
[  ] สถานที่หรือตลาดจ าหน่ายสินค้าชุมชน  
[  ] ข้อมูลแผนการด าเนินงานของกลุ่ม  
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ท าแผนพัฒนาผลผลิต  
 เพิ่มเทคนิควิธี  
 เพิ่มจ านวนสมาชิก ขยายตลาด  
 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อ  
 อื่นๆ ระบุ............................. 

กองทุน องค์กร
การเงิน เชน่ กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์กองทนุแม่
ของแผ่นดนิ กองทุน
หมูบ่้าน ธนาคาร
หมูบ่้าน สถาบัน
การเงินชมุชน เป็นต้น 

 ลักษณะงานที่ด าเนินการของกองทุน 
[  ] การระดมทุน  
[  ] การท าบัญชีครัวเรือน  
[  ] บริการกู้ยืม  
[  ] การจัดสวัสดิการเกิด ป่วย ตายส าหรับสมาชิก  
[  ] สวัสดิการครัวเรือนยากจน ทุกข์ยาก ล าบาก  
[  ] กติกาข้อตกลงการเป็นสมาชิก  
[  ] การรับประโยชน์  
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การน าใช้ข้อมูล 
[  ] จ านวนสมาชิก  
[  ] ประเภทสมาชิก เช่น เป็นผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ คนยากจน  
[  ] ประเภทสวัสดิการ  
[  ] จ านวนเงินทุนหมุนเวียน ระบบบัญชี  
[  ] จ านวนคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี 
[  ] กติกาข้อตกลง เงื่อนไขของการเป็นสมาชิก กรรมการ  
[  ] การรับสวัสดิการ  
[  ] การรับบริการกู้-ยืม  
[  ] ขยายกลุ่ม  
[  ] เพิ่มวงเงิน  
[  ] เพิ่มประเภทสวัสดิการ  
[  ] ตรวจสอบบัญชี/การบริหารจัดการ  
[  ] จัดท าแผนกลุ่ม  
[  ] สรุปรายงานการจัดการกองทุน  
[  ] สรุปผลการประกอบการ  
[  ] คืนข้อมูลและหาข้อสรุปกับสมาชิกในประเด็น การบริการบัญชี  
[  ] ทบทวนระเบียบ กติกา ข้อตกลง  
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 



๒๔๒ 
 

ตารางที่ ๕.๔ ข้อมูลท่ีจ าเป็นตามภารกิจของท้องท่ี (ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน) 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
๑. งานตามภารกิจ
พื้นฐาน งานประจ า
งานตามหน้าที่ปกต ิ

๑) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
[  ] จ านวนครัวเรือนทัง้หมด 
[  ] จ านวนประชากรทั้งหมด 
[  ] จ านวนถนนเสนทางหลักภายในหมบูานใชการไดดีตลอดทัง้ป 
[  ] จ านวนครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรบัดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดป 
[  ] จ านวนครัวเรือนมีน้ าใชเพียงพอตลอดป 
[  ] จ านวนครัวเรือนมีน้ าเพือ่การเกษตร 
[  ] ครัวเรือนทีม่ีไฟฟาใชทั้งหมด 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีที่ดินท ากินของตนเอง 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีโทรศัพท์ประจ าบ้าน โทรศัพท์มือถือ หรือมอีินเตอร์เน็ต 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

๒) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
[  ] จ านวนคนอายุ ๑๕-๕๙ ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได 
[  ] รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนตอ่ป ี
[  ] จ านวนครัวเรือนมีการเกบ็ออมเงิน 
[  ] จ านวนครัวเรือนที่ท างานในสถานประกอบการในต าบล 
[  ] พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 
[  ] จ านวนครัวเรือนที่ท านา 

[  ] จ านวนครัวเรือนที่ท าไร ่

[  ] จ านวนครัวเรือนที่ท าสวนผกั 

[  ] จ านวนครัวเรือนที่ท าสวนผลไม 

[  ] จ านวนครัวเรือนที่ท าเกษตรอย่างอืน่ ระบุ........................... 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีเ่ลี้ยงสัตว์เพื่อขาย 
[  ] จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมงน้ าจดื 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีเ่พาะเลี้ยงสัตวน้ ากรอย น้ าทะเล 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีป่ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรอืน  
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีรายไดจากการมีสถานที่ทองเที่ยวภายในต าบล 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

๓) ข้อมูลด้านสุขภาวะอนามัย 
[  ] จ านวนผู้ท่ีมีการบาดเจบ็จากการท างานในสถานประกอบการ 
[  ] จ านวนผปูวยดวยโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซนี 
[  ] จ านวนครั้งในการแขงขันกีฬาภายในหมบูาน 
[  ] จ านวนครัวเรือนกนิอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

๔) ข้อมูลดา้นความรู้และการศกึษา 
[  ] คนที่มีอาย ุ๑๕ ปเต็มขึ้นไป 
[  ] จ านวนคนที่มีอายุ ๑๘ ปเต็มขึ้นไป 
[  ] จ านวนคนอายุ ๑๕-๕๙ ปทีัง้หมด 
[  ] จ านวนคนในหมบูานท่ีมีวุฒมิัธยมศึกษาตอนปลาย หรอื/และสูงกวา  
[  ] จ านวนคนในหมบูานท่ีมีวุฒกิารศึกษาภาคบังคบัขึ้นไป 
[  ] จ านวนคนอายุ ๑๕-๕๙ ปอาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย ไมได 
[  ] จ านวนเด็กจบชัน้ ม.๓ ปการศึกษาที่ผานมา 
[  ] จ านวนเด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคบั ๙ ปไดศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 



๒๔๓ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
[  ] จ านวนเด็กท่ีก าลังศึกษาชั้น ม.ปลาย 
[  ] จ านวนเด็กอายุ ๖-๑๔ ปที่ก าลังศึกษาภาคบงัคับ ๙ ป ี
[  ] จ านวนเด็กอายุ ๓-๕ ปเต็ม ไดเขาเรียนกอนประถมศึกษา 
[  ] จ านวนคนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาภาคบังคบั/ในระบบโรงเรยีน 
[  ] จ านวนคนที่ไดรับบริการตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ๕) ข้อมูลดา้นการมีสว่นรว่มและความเข้มแข็งของชุมชน 
 [  ] จ านวนครัวเรือนทีเ่คยรวมท ากิจกรรมชุมชน 

[  ] จ านวนครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม สหกรณ  
[  ] จ านวนครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุ่มต่างๆและได้รับเงินทุนหรือเงินกู้เพื่อใช้ใน

การประกอบอาชีพหรือการศึกษา 
[  ] จ านวนครัวเรือนที่มีการเรียนรูจากศูนยการเรียนรูชุมชน หรือปราชญ

ชาวบ้าน 
[  ] จ านวนผูมีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป คนพิการ เด็กก าพรา เด็กถูกทอดทิ้งและเด็ก

เรร่อ่นทั้งหมดที่ไมไดรับการดูแล 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ๖) ดา้นทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
 [  ] พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว) 

[  ] จ านวนแหลงน้ าผิวดินทั้งหมด 
[  ] จ านวนแหลงน้ าผิวดินที่มีคณุภาพเหมาะสมด ี
[  ] พื้นท่ีปลูกป่าและไม้ยนืต้นทัง้หมด 
[  ] จ านวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอ่าศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
[  ] จ านวนครัวเรือนมีการจัดบา้นเรือนเป็นระเบียบเรยีบร้อย สะอาด และถูก

สุขลักษณะ 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีปัญหาการจัดการขยะของเสยีอันตราย 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีปัญหาการบ าบดัน้ าเสยี 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 ๗) ขอ้มูลด้านความเสี่ยงของชมุชนและภัยพิบตั ิ
 [  ] จ านวนครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีคนดืม่สุรา 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีคนสบูบุหรี ่
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีปัญหาการใชยาเสพติด 
[  ] จ านวนครัวเรือนทีม่ีคนท าผดิกฎหมาย 
[  ] จ านวนข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ 
[  ] ชุมชนมรีะบบการเตือนภยั 
[  ] จ านวนครั้งของการเกิดภยัพบัติ 
[  ] จ านวนครอบครัวที่ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ 
[  ] การเลนการพนันในหมบูาน 
[  ] ปญหาเด็กวัยรนุตีกันในหมบูาน 
[  ] ปญหาเด็กติดเกมสจนท าใหเกิดปญหาในครอบครวัหรือชมุชน 
[  ] ปญหาคุณแมวัยใส 
[  ] ปญหาเด็กแวนจนท าใหเกิดปญหาในครอบครวัหรือชุมชน 
[  ] จ านวนคนที่บาดเจ็บ/ท ารายรางกาย/ทะเลาะวิวาทอันเนือ่งมาจากการดื่มสรุา 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 



๒๔๔ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
  การอ านวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้แก่

ราษฎรในหมู่บ้าน 
[  ] จ านวนกรณีพิพาททีส่ามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ส าเร็จ 
[  ] รายงานผลการไกล่เกลี่ยให้นายอ าเภอทราบ 
[  ] จ านวนครั้งที่สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายแก่ราษฎรได้ 
[  ] ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ออกตรวจตรามากกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องท่ี 
[  ] จ านวนราษฎรที่เข้าประกอบกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ ามากกว่า ๑ ครั้ง

ต่อสัปดาห์ 
[  ] จ านวนผู้น าในการจัดท ากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านร่วมกับ

ราษฎร 
[  ] จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านอยู่เสมอ 
[  ] จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย กิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้าง

ความสามัคคีในหมู่บ้าน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การรับฟังปัญหา น าความเดือดร้อนหรือความต้องการที่จ าเป็นของประชาชนแจ้ง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

[  ] จ านวนปัญหาท่ีสามารถแก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ราษฎร 
[  ] จ านวนครั้งของการประสานของความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน หรือนายอ าเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกินขีดความสามารถ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ บ าบัดปัดป้องภัยพิบัติ ภยันตราย
สาธารณะ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

[  ] จ านวนครั้งของการเป็นผู้น าราษฏรในการช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์
ในหมู่บ้านของตน และพ้ืนที่อื่น ๆ ท่ีได้รับการร้องขอ 

[  ] จ านวนเหตุสาธารณภัยทีส่ามารถระดมราษฎรช่วยกันบ าบัด ปัดป้องภัยพิบัติ 
หากเกินขีดความสามารถ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

[  ] จ านวนกิจกรรมที่มีการวางแผนป้องกันสาธารณภัยของหมู่บ้านตนเอง 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 จัดประชุมราษฎร และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นประจ าทุกเดือน 
[  ] จ านวนคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมประชุม 
[  ] ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง  
[  ] จ านวนกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านทราบ ก็

เรียกประชุมได้เพิ่มเติม 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 รายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ทางราชการทราบ 
[  ] จ านวนเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ 
[  ] การเฝ้าระวังหรือติดตามเหตุการณ์ไม่ปกติในหมู่บ้าน และแจ้งให้หมู่บ้าน

ข้างเคียงทราบ 
[  ] จ านวนรายงานให้นายอ าเภอทราบทุกระยะ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 อ านวยความสะดวกบริการแก่ประชาชนและประสานงานส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอปท. ในพื้นที่ 

[  ] จ านวนประชาชนทีม่ีความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ  



๒๔๕ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
[  ] จ านวนประชาชนทีม่ีความเดือดร้อนและสามารถบริการ อ านวยความสะดวก

และประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการแก่ประชาชนเป็นอย่างดี 
[  ] จ านวนเหตุการณ์ที่สามารถประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและส่วน

ท้องถ่ิน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 อบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด อ าเภอ 

[  ] จ านวนครั้งของการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ราษฎร ต้องปฏิบัติ 
[  ] จ านวนครั้งในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อราชการหรือแนวนโยบายของ

รัฐบาล กระทรวง จังหวัด หรืออ าเภอ ผ่านหอกระจายข่าว หรือที่ประชุมทุกเดือน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

๒. งานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
เช่น นโยบายเร่งดว่น 
หรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ
ของรฐับาล มติ
คณะรัฐมนตร ี

 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
[  ] จ านวนกิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
[  ] จ านวนรายงานปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กรณีมีผู้เสพ ผู้จ าหน่ายรายย่อย 

ผู้ค้ารายใหญ่ รายงานให้นายอ าเภอทราบ 
[  ] จ านวนครั้งของการประชุมประชาคมเพื่อค้นหาผู้ติด ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดทุก

เดือน 
[  ] จ านวนกิจกรรมที่มีการน าผู้ติด ผู้เสพ เข้ารับการบ าบัด รักษา 
[  ] จ านวครั้งของการติดตามเอาใจใส่ผู้ผ่านการบ าบัด รักษาหรือพ้นโทษจากคดี

ยาเสพติด 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพล 
[  ] มีการตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน มิให้ใช้

แรงงาน บังคับใช้แรงงานหรือวิธีการอื่นใด ในลักษณะค้ามนุษย์ 
[  ] มีการป้องปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อยู่เสมอ 
[  ] มีการเฝ้าระวัง และรายงานเหตุการณ์ค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพลให้นายอ าเภอ

ทราบอยู่เสมอ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
[  ] มีการตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการต่าง ๆ มิให้มีการใช้แรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมาย 
[  ] มีการตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน ว่าเป็นบุคคลเข้า

เมืองผิดกฎหมายหรือเข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายอยู่เสมอ 
[  ] รายงานเหตุการณใ์หน้ายอ าเภอทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
[  ] จ านวนกิจกรรมในการรณรงค์ เฝ้าระวังมิให้มีการกระท าทุจริต หากพบการ

กระท าทุจริตให้รายงานนายอ าเภอได้รับทราบ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การช่วยเหลือเกษตรกร การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เช่น 
ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ผลไม้ ฯลฯ 

[  ] รายงานเหตุราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าให้นายอ าเภอทราบ 
[  ] จัดท าข้อมูลผลผลิต จ านวนพื้นที่ปลูก ปริมาณผลผลิต จ านวนเกษตรกร 

รายงานให้นายอ าเภอทราบ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 



๒๔๖ 
 

ภารกิจ ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
 งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

[  ] การประชุมประชาคมตามหลักเกณฑ์ 
[  ] คัดเลือกคณะกรรมการและโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติที่

ประชุม 
[  ] ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด 
[  ] รายงานนายอ าเภอทราบ ทุกระยะ 
[  ] ไม่มีการทุจริต 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

๓. งานตามหลัก
ภารกิจพืน้ที่ (Area 
Based) ต าบล 
หมู่บ้าน หรอืการบรู
ณาการการปฏิบัติงาน
ในพื้นทีข่องหลาย
หน่วยงาน รวมถึงตาม
นโยบาย ของจังหวัด/
อ าเภอ 

 การก าจัดผักตบชวา วัชพืช การรักษาความความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน 

[  ] หมู่บ้านจัดตั้งกฎ กติกา มิให้มีการเผาป่า เผาหญ้า เผาฟาง เศษวัชพืช ที่ท าให้
เกิดปัญหาหมอกควัน และท าลายสิ่งแวดล้อม 

[  ] มีการชี้แจงผลเสียที่เกิดจากการเผาป่า   เผาหญ้า เผาฟาง เศษวัชพืช 
[  ] รณรงค์ให้มีการก าจัดวัชพืช ด้วยการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือวิธีการอื่นที่ไม่

เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม 
[  ] รายงานเหตุการณ์ให้นายอ าเภอทราบทุกระยะ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายป่าไม้ และทรัพยากรที่ส าคัญ 
[  ] มีการเฝ้าระวังมิให้มีการบุกรุกท าลายป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
[  ] รายงานเหตุที่เกิดขึ้นให้นายอ าเภอทราบ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินของรัฐ 
[  ] พบเห็นการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินของรัฐ รายงานให้

นายอ าเภอทราบ 
[  ] แจ้งหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินทราบ 
[  ] ด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายแก่ ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 งานอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาของหมู่บ้าน ต าบล 
[  ] พบเหตุหรือปัญหารายงานให้นายอ าเภอทราบ 
[  ] ถ้าแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ให้ด าเนินการ แล้วรายงานให้นายอ าเภอทราบ 
[  ] บันทึกข้อมูล เหตุปัจจัย ที่ท าให้เกิดปัญหา 
[  ] อื่นๆ ระบุ............................. 

 



๒๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ชุดกิจกรรมการขับเคล่ือน ๗ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๔๘ 
 

เอกสารแนบ 
แนวทางการด าเนินงาน การควบคุมการบริโภคยาสูบ และสารเสพติด 

 
ทบทวนทุนทางสังคม และสังเคราะห์งานและกิจกรรมที่ด าเนินการในการควบคุมการบริโภค

ยาสูบและสารเสพติด 
ค าชี้แจง ให้นักวิชาการสอบทานงาน กิจกรรม ที่สร้างผลกระทบกับประชากร ที่ด าเนินการโดยทุนทาง
สังคมหลักในพ้ืนท่ี ให้ครบทุกกลุ่มประชากร โดยสามารถศึกษารายละเอียด กิจกรรมที่ด าเนินการในแต่ละ
กลุ่มดังน้ี 

๑) การรณรงค์ในทุกระดับ หมายถึง การรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยม “ยาสูบเรื่องไม่ปกติ” เช่น การ
จัดท าป้ายและสื่อรณรงค์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การท าสปอร์ตโฆษณา  หรือการสร้างบุคคล
ต้นแบบ Role Model มีอิทธิพล และความส าคัญต่อการควบคุมยาสูบ เนื่องจากคนต้นแบบเป็นผู้ที่
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม  

๒) การเสริมทักษะและให้ความรู้ หมายถึง การพัฒนาทักษะการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ระดับ
ครัวเรือน เช่นการจัดท าหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะชีวิตและการฝึกอบรมทักษะ การปฎิเสธแก่เด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 

๓) การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด หมายถึง การให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้ และ
ข้อมูลในเรื่องคุณภาพชีวิตยาและยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้รอดพ้น
จากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ใช้ยาเสพติด  

๔) การก าหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่และสารเสพติด หมายถึง ก าหนดสถานที่เขตปลอดบุหรี่ตาม
กฏหมาย เช่น โรงพยาบาล วัด โรงเรียน สถานที่ท างาน ที่สาธารณะ  ร้านอาหาร ร้านค้า ลานกิจกรรม 

๕) การสร้างมาตรการชุมชนและสังคม หมายถึง แนวทางปฏิบัติการของการรวมตัว ร่วมกัน เพ่ือ
เสริมพลังซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนงาน เป็นการสร้างเป้าหมายหรือทิศทางในการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกันของชุมชน อาทิเครือข่ายผู้น าชุมชนไม่สูบบุหรี่ เครือข่าย อสม.ไร้ควัน เครือข่ายบ้านไร้ควัน กลุ่ม
เยาวชน รวมถึง การร่วมกันก าหนดมาตรการในการควบคุมพื้นที่ ควบคุมผู้สูบ การก าหนดจุดห้ามสูบ 
อาทิ มาตรการของกลุ่มในชุมชน มาตรการของหน่วยงาน และองค์กร และมาตรการของชุมชน  

๖) การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง มาตรการส าคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากการก าหมดพ้ืนท่ีห้ามสูบบุหรี่ตามก าหมายท่ีเพ่ิมโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ยังเพ่ิมเติมในส่วนของการห้ามจ าหน่าย อาทิ การห้ามขายหรือให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน ๔ กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัด
หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ 
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก การก าหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุก
รูปแบบ ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขาย รวมถึงการแบ่งซองขายบุหรี่เป็นราย
มวน 

๗) การบ าบัดและฟื้นฟู หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาสูบในพื้นที่ หรือพัฒนา
บริการในพื้นที่ และการบริการกับหน่วยบริการสุขภาพเช่น บริการบ าบัดระยะสั้น บริการบ าบัดโดยภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน บริการบ าบัดโดยบุคลากรสุขภาพ เช่น คลินิกเลิกบุหรี่ คลินิกให้ค าปรึกษา การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการของการรับค าปรึกษาในการเลิกบุหรี่ในช่องทางอื่นๆ  ได้แก่  แนวทางในการ
เลิกสูบบุหรี่ แจ้งโทรศัพท์เพื่อขอค าแนะน าในการเลิกสูบบุหรี่ได้ท่ี ควิทไลน์ หมายเลข ๑๖๐๐  

 

 



๒๔๙ 
 

๑. การควบคุมการบรโิภคยาสบู และสารเสพติด 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๑.๑ การรณรงค์ใน
ทุกระดับ 

๑) สร้างบุคคลต้นแบบจากผู้ท่ีไมส่บูบหุรี่ หรือผู้ท่ีเลิกบหุรี่ เชน่ ผู้น าชุมชนไม่สบูบุหรี่มาเปน็แกนน าในการสร้าง
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสบูบหุรี่   

  

๒) การสร้างครอบครัวต้นแบบในการ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสบู   

๓) จัดตั้งเครอืข่าย “อาสาสมัคร” เพื่อรณรงค์การควบคมุการบริโภคยาสูบเช่น อาสาสมัครในโรงเรียน  อาสาสมัคร
ในชุมชน ท าหน้าท่ีที่เปน็แกนน าในการรณรงค์ และท างานเชิงรกุ เพื่อใหเ้กิดการ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสบูใน
ต าบล เปน็ต้น 

 

เครือข่ายนัก
รณณงค ์

๔) การประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย การท าสปอร์ตโฆษณา เพื่อรณรรงค์ รณรงค์เพือ่สร้างค่านิยม “ยาสูบ และยา
เสพติด เรื่องไมป่กติ” 

 
เครือข่ายนัก
รณณงค ์

๑.๒ การเสริมทักษะ
และให้ความรู ้

๕) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการป้องกนันักสบูหน้าใหม่ระดบัครวัเรือน เช่น การจดัท าหลักสูตรเพื่อเสรมิทักษะชีวิต 
เป็นตน้ 

  

๖) พัฒนาทักษะอาสาสมัคร หรือแกนน าชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสบู เช่น ความรู้ถึงโทษ และพิษภัยเรื่อง
บุหรี่ การใช้ภูมปิัญญาในการช่วยเลิกบหุรี ่

  

๑.๓ การเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

๗) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี   

๘) การลาดตะเวน หรือต้ังด่านชุมชน ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวงัและปอ้งกันปัญหายาเสพติด 
  

๑.๔ การก าหนด
พื้นที่ปลอดบุหรี่
และสารเสพติด 

๙) ก าหนดสถานทีเ่ขตปลอดบหุรี่ตามกฏหมาย เชน่ โรงพยาบาล วัด โรงเรยีน สถานท่ีท างาน ที่สาธารณะ  
ร้านอาหาร ร้านค้า ลานกิจกรรม 

  

๑๐) ก าหนดพื้นทีห่้ามสบูบหุรีโ่ดยใชม้าตรการทางสังคมในการก าหนด เช่น การห้ามสบูบหุรีใ่นงานบุญ หรืองาน
ประเพณีของชมุชน 

  

๑.๕ การสร้าง
มาตรการสังคมและ
ชุมชน 

๑๑) ก าหมดมาตรทางสังคมเพื่อการควบคมุการบริโภคยาสบู เช่น การห้ามสบูบุหรี่ในงานบุญ งานประเพณีของ
ชุมชน เป็นต้น 

  

๑๒) ก าหนดเงื่อนไขในการจัดสวัสดกิารชุมชนส าหรบัผู้ท่ีลด ละ เลิก บุหรี่ เช่น การกู้ยืมเงิน เปน็ต้น   

๑๓) ก าหนดเงื่อนไข หรอืมาตราการขององค์กรในการควบคุมยาสบู เช่น การเข้าท างาน การไมสู่บบหุรี่ขณะท างาน 
เป็นตน้ 

  

๑.๖ การบังคับใช้
กฎหมาย 

๑๔) ก าหนดสถานทีป่ลอดบหุรี่ตามกฎหมาย   

๑๕) การก าหนดใหร้้านค้าปลีกมีการปฏิบัติตามกฏหมาย เช่น การแสดงสินค้า การห้ามขายหรือใหผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ
แก่บุคคลทีม่ีอายุต่ ากว่า ๒๐ ป ีเป็นต้น 

  

๑.๗ การบ าบัดและ ๑๖) จัดตั้งคลินิกช่วยเลิกบุหรี่โดยชมุชนท้องถิ่น   



๒๕๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม ต้องท า ควรท า 

ฟื้นฟ ู ๑๗) พัฒนาบริการในพื้นที่ และการบริการกบัหน่วยบริการสุขภาพเช่น บริการบ าบดัระยะสัน้ บริการบ าบัดโดยภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน บริการบ าบัดโดยบุคลากรสุขภาพ 

  

๑๘) พัฒนานวัตกรรมในการบ าบัดบหุรี่โดยใช้ภมูิปัญญาชุมชน เช่น การบ าบดับหุรีด่้วยการใชส้มุนไพร เป็นตน้   

รวม ๑๘ งานและกิจกรรม ๑๑ ๗ 
 

 



๒๕๑ 
 

แนวทางการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุจราจรการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๑. การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ ์

๑) การจัดน าใช้ระบบข้อมูล   

๒) สร้างเครือข่ายนักรณรงค ์   

๓) สร้างค่านิยมในการลดการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์   

๔) ประชาสัมพนัธ์ผ่านประเพณวีัฒนธรรม วันส าคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆของชุมชน   

๕) กิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาล ลดเมา เพิ่มสขุ(เทศกาลสงกรานต์,เทศกาลวันเข้าพรรษา,เทศกาลปีใหม่)   

๒.การบังคับใช้กฎหมาย
และมาตรการทางสังคม 

๖) การก าหนดมาตรการทางสังคมลดเหล้าในงานบุญประเพณีของชุมชน/ต าบล   

๗) มีการบังคับใช้กฎหมายพรบ.ควบคุมการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลป์ี ๒๕๕๑   

๘) มีกฎกติกาในการควบคุมการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นกลุม่    

๙) มีการขับเคลือ่นวาระ/นโยบายสาธารณะต าบล   

๓. การจัดสภาพแวดล้อม ๑๐) สร้างคนต้นแบบ/ครอบครัวต้นแบบชมุชน    

๑๑) ก าหนดพื้นที่ เขตกวดขันวนิัยจราจร   

๑๒) สร้างเครือข่ายร้านค้าปลอดเหลา้/งดจ าหน่ายในวันส าคญั   

๑๓) สร้างจุดบริการ/สร้างพื้นท่ีปลอดภัย    

๑๔) มีหมูบ่้านต้นแบบปลอดเหล้า ปลอดภัย   

๔.การเสริมสร้างศักยภาพ 
ทักษะแก่บุคคลและ
ครอบครัว 

๑๕) ฝึกอบรมทักษะ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิก   

๑๖) เชิดชูบคุคล  ครอบครัว หรือ ชมุชนต้นแบบ    

๑๗) ฝึกทักษะการดูแล เยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบให้กบัอสม.    

๕.การสร้างนวัตกรรมช่วย
เลิกในชุมชน 

๑๘) ส่งเสรมิหรือสร้างระบบการดูแลสุขภาพเพื่อลดการดื่ม   

๑๙) ฝึกทักษะ อสม.หรอื เจ้าหน้าที ่รพ.สต.   

๒๐) มีบริการคลินิกช่วยเลิก ๑ ต าบล ๑ จุดบริการ   

๒๑) มีการใช้สมนุไพรเพื่อลดการดื่ม   

รวม ๒๑ งานและกิจกรรม ๘ ๑๓ 

 
 
 



๒๕๒ 
 

ชุดกิจกรรม การขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 
 

ชุดกิจกรรมที่ ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานในพืน้ที ่
 

ต้องท า ควรท า 
 

๑. การพัฒนาและน าใช้ข้อมูล
เพื่อการเกษตรและอาหาร
ชุมชนปลอดภัย 

๑) มีระบบข้อมูลต าบลด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยทีน่ าใช้ในการแก้ปญัหาและตอบสนองความ
ต้องการของคนในพื้นท่ี 

  

๒) มีคู่มือและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมของการขบัเคลือ่นเกษตรกรรมยั่งยนืสู่อาหาร
เพื่อสุขภาวะเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่และนอกพืน้ที่ 

  

๓) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ทั้งในพื้นที่และข้ามพืน้ที่   
๔) มีเวทีในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการพฒันาระบบอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่เปน็ตัวต้ังรว่มกัน
ของภาคีเครือข่าย 

  

๒. การพัฒนาศักยภาพของ
กลไกการขับเคลื่อน
การเกษตรและอาหารชุมชน 

๕) มีศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบลเปน็ศูนยป์ระสานงาน ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีของพื้นที ่

  

๖) มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบ่้าน เกษตรอาสา หรืออาสาสมัครให้มบีทบาทในการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัยของพื้นท่ี 

  

๗) มีการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิชาการเกษตรหรือบคุลากรของ อปท. ให้สามารถสร้างรปูธรรม
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภยัในพื้นท่ีตาม ๕ ชุดกิจกรรม 

  

๘) การพัฒนากลุ่มองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้งกับเกษตรกรรมยั่งยนืและอาหารปลอดภยัในพื้นท่ีให้มขีีด
ความสามารถเปน็แหล่งเรียนรูแ้ละมีปฏิบัติการที่สร้างรปูธรรมตาม ๕ ชุดกิจกรรม 

  

๙) การพัฒนาหลักสูตรและอบรมให้แมบ่้าน แม่ครัว ผู้ประกอบอาหารในงานบญุ งานวัฒนธรรม
ประเพณีมีความรู้และทักษะในการประกอบอาหารจดัการโรคและอาหารสมวัยจากวัตถุดบิในชมุชน 

  

๓. การพัฒนาแผนการเกษตร
และอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 

๑๐) มีแผนพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภยัของต าบล โดยการมีส่วนร่วมของ ๔ ภาคีในพื้นที ่   

๑๑) มีข้อบญัญัติท้องถิ่นและแผนงบประมาณในการสนับสนุนการท าเกษตรกรรมเพื่อสร้างอาหาร
ปลอดภัยในชมุชน 

  



๒๕๓ 
 

ชุดกิจกรรมที่ ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานในพืน้ที ่
 

ต้องท า ควรท า 
 

๔. การพัฒนาบริหารจัดการ
กองทุนและการจัดระบบ
สวัสดิการ 

๑๒) มีองค์กรด้านการเงินหรอืระบบสวัสดิการที่มอียู่ในชมุชนพัฒนากฎ ระเบียบ กติกา หรือเงื่อนไขพิเศษ
ให้กับบุคคลหรือองค์กรในชุมชนได้พัฒนาระบบอาหารเพือ่สุขภาวะ 

  

๑๓) มีการจัดตั้งกองทนุและหรือจดัระบบสวัสดิการสนบัสนนุครอบครัวเกษตรกรผู้ท าเกษตรเพื่ออาหาร
ปลอดภัย  ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในชมุชน หรือกลุม่องค์กรที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

  

๑๔) มีระบบสวสัดิการให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้
เข้าถึงอาหารปลอดภัยได ้

  

๕. การรณรงค์เพื่อการเกษตร
และอาหารชุมชนปลอดภัย 

๑๕) มีการสร้างการพึ่งตนเองด้านอาหารจากการเกษตรในระดบัครอบครัว   

๑๖) มีการรณรงค์ใหเ้กิดความรู้และความเข้าใจท่ีน าไปสู่การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ปอ้งกัน
และจัดการโรค 

  

๑๗) มีการพัฒนารูปแบบตลาดท่ีรองรับและจ าหน่ายอาหารปลอดภัยที่เหมาะสมกบัพื้นท่ี   

๑๘) มีการพัฒนาพื้นท่ีของ อปท.ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภยั   

๑๙) มีการใช้พื้นที่สาธารณะท าให้คนในชุมชนเข้าถึงอาหารได้   

๒๐) มีการพัฒนาและรณรงค์ให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ท าให้อาหารตาม
ธรรมชาติกลบัคืนมา 

  

 ๒๑) มีการคัดแยกและน าขยะมาใช้ในการเกษตรและการสร้างอาหารปลอดภัย   

 ๒๒) มีการพัฒนาให้เกดิต้นแบบของการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นาเพื่อการเกษตรและสร้างอาหาร
ปลอดภัยที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 

  

รวม ๒๒ ตัวชี้วัด ๑๙ ๓ 

ปรบัปรุง ข้อมูลจากชุดกิจกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมเพือ่อาหารชมุชน ณ.วนัที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
  



๒๕๔ 
 

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)1 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาศักยภาพ ๑) สร้างทีมและก าหนดคณะบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย ผู้แทนที่ไดร้ับการคัดเลอืกจาก
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวฒุิทางการศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนผูดู้แลเด็ก ผู้แทนจากลุ่ม
องค์กรชมุชน เป็นต้น 

 
 

 

๒) สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมคณะกรรมการฯและคณะท างาน    

๓) พัฒนาหลักสูตรและจัดท าคู่มือส าหรับฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย เช่น หลักสูตรและคู่มือการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ที่มีความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ออทิสติก  และเด็กที่มีความ
ผิดปกติทางด้านพฤติกรรม เป็นต้น 

  

๔) ฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้เข้าใจ ความจ าเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  การคัดกรองโรคติดต่อในเด็ก การ
คัดกรองโรคหรือความผิดปกติในเด็ก การประเมินพัฒนาการ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ 

  

๕) ฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อาสาสมัคร ให้มีทักษะการช่วยเหลือเด็กท่ีจมน้ า   

๖) ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กในศพด.มีการศึกษาต่อ   

๗) ฝึกอบรมผู้ปกครอง/ผู้ดูแลในครอบครัวเด็กในการดูแลเด็กกรณีเจ็บป่วยที่บ้าน เช่น การให้อาหารทางสายยาง การ
ดูแลสายสวนปัสสาวะ การดูแลกรณีใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น 

  

๘) ฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้เข้าใจ ความจ าเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การประเมินพัฒนาการ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ 

  

๙) ฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลในการจัดการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีภาวะป่วยที่บา้น เช่น การส่งเสริม
การการอ่าน การเล่น การรับประทานอาหาร เป็นต้น 

  

                                                           
1 พัฒนาข้อมูลจากชดุกิจกรรม โครงการ สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุงล่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพือ่แบ่งชดุกจิกรรมเป็น ๔ ส่วน คอื ๑. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ๒. ชุดกิจกรรมเพือ่พัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ๓. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพต าบล(รพสต.) ๔.ชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาทุนทางสังคมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
เด็กปฐมวัย    



๒๕๕ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๑๐) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเรื่องการประเมิน
และส่งเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติ เช่น การจัด
กิจกรรมหรือกระตุ้นผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในครอบครัว และชุมชน กลุ่มที่มีความผิดปกติ พิการ เช่น การประเมิน
ให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนให้ครอบครัวให้การดูแลได้เหมาะสม การประสานส่งต่อหน่วยงานที่มีความช านาญเฉพาะ เช่น 
ศูนย์ออทิสติก โรงเรียนสอนภาษามือ เป็นต้น 

  

๑๑) จัดท าสมุดประจ าตัวเด็กที่ระบุประวัติการได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ระดับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์
(IQ EQ)  การฝึกใช้กล้ามเนื้อในเด็ก การดูแลเรื่องฟันและช่องปาก 

  

๑๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการบริหารจัดการศูนย์ฯอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เช่น การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ของโครงการก าหนดวิธีการแนวทางการงาน ก าหนดทรัพยากรที่ใช้ในการส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

  

๑๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก เช่น วุฒิการศึกษา การตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพกายและจิต บุคลิกภาพ ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย เป็นต้น 

  

๑๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้านคือ 
ร่างกาย จิตใจ- อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรม ๖ หลักที่ครอบคลุม ๔ สาระ*2 ให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะนิสัยให้
เด็กได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกด้านศิลปะ ดนตรี ด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่ดีทางสังคมเบื้องต้น และการสร้าง
ความเป็นพลเมือง เช่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจรู้จักการรอคอย การรักษาสิ่งแวดล้อม การ
เก็บขยะ การคัดแยกขยะ และรู้จักการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาของห้องเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสมตามวัย 
เป็นต้น 

  

๑๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเชื่อมประสานการท างานกับทุนทางสังคมอื่นในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย เช่น 
รร.ผู้สูงอายุ  สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีพื้นเมือง  เป็นต้น 

  

๑๖) จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรที่วางไว้ แผนในการจัดหลักสูตรมีตั้งแต่การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรรายวัน 
รายสัปดาห์ รายเดือน เช่น กิจกรรมเสร/ีกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ เกมส์การศึกษา การจัดกิจกรรมเสริม

  

                                                           
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๗). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี). กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพร้าว. 



๒๕๖ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

ประสบการณ์ ด้านการเข้าใจภาษา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กิจกรรมสังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ต าราพื้นบ้าน ศิลปะพื้นบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น 
๑๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหา/ผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และมีการน าใช้สื่อการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

๑๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เชน่ โครงการเด็กดรีักการออม โครงการออมเพือ่อนาคตของหนู เป็นต้น   
๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดระบบการคัดกรองพัฒนาการต้ังแต่ก่อนรับเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเมื่ออยู่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการประเมินและการสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง 

  

๒๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาหารส าหรับเด็ก เช่น เมนูอาหาร วัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร การสอนมารยาทในการรับประทานอาหาร และการช่วยเหลือตนเองขณะรับประทานอาหาร การเลือกอาหารที่มี
ประโยชน์และอาหารปลอดภัย เป็นต้น 

  

๒๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องจากสวนครัวสู่อาหาร (Farm to tables) เศรษฐกิจพอเพียง 
และการสร้างพื้นที่จัดท าอาหาร เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัว สวนสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น 

  

๒๒) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนให้เด็กดื่ม โดยเทนมใส่แก้ว สังเกต ฟอง กลิ่น ตะกอน และชิมรสชาติ   

๒๓) ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จากบ้านสู่
ศพด. กิจกรรมกีฬา การประชุมระหว่างครูศพด.กับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น 

  

๒๔) การจัดต้ังศูนย์บริการยืมสื่อการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่บ้าน เช่น หนังสือนิทาน 
ของเล่น เป็นต้น 

  

๒๕) ประเมินผลการเรียนรู้ หลังจากที่มีการเรียนการสอนใน ศพด. โดยสามารถใช้แบบประเมิน TDSI3, DSPM4, DENVER5, ,
อนามัย๕๕6, กรมปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

                                                           
3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. (๒๕๕๐). คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-๕ ปี ส าหรับบุคลากรสถาบันสาธารณสุข ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัคร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก.  
เชียงใหม่: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. 

4 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. (๒๕๕๗). คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย. เชียงใหม่: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.  
5 นิตยา คชภักดี. (๒๕๕๑). คู่มือการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย) ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ ๓). นครปฐม: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว. 



๒๕๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๒๖) จัดท าระบบให้การช่วยเหลือและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

๒๗) จัดประเมินคุณภาพการด าเนินงานของ ศพด. ให้เป็นไปตามมาตฐานการด าเนินงานศพด. คุณภาพ   

๒.การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
เด็กปฐมวัย 

๒๘) ปรบัโครงสร้าง และส่ิงแวดล้อมในอาคารสถานท่ีใหบ้ริการส าหรับเด็กในศพด. ให้เอือ้ต่อการดแูลเด็ก เช่น ของเลน่เด็ก
ที่มีมาตรฐาน ปลอดภยั บันไดมรีาวจับเต้ียเหมาะกบัเด็ก ปลั๊กไฟมีที่ปิดและอยู่สูง อปุกรณ์ที่ไมก่่อใหเ้กิดอนัตราย อุปกรณ์
หรือวัสดุที่ไม่ใส่สีท่ีเป็นอนัตราย เลื่อนหลุดง่าย เป็นตน้ 

  

๒๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัการดูแลความปลอดภยัของพื้นที่ท้ังภายในและภายนอกอาคาร เช่น ตัวอาคารมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยประตหูน้าต่างเพดานอยู่ในสภาพดีมีทางเข้า–ออกอย่างน้อย ๒  ทาง หรือถ้ามีทางเข้า–ออกทางเดียวต้อง
กว้างอย่างนอ้ย ๒๐๐ เมตรการจัดท าห้องน้ า/ห้องสว้มถูกสุขลกัษณะ เป็นต้น 

  

๓๐) จัดหารั้วและประตูท่ีมั่นคงแข็งแรง  เพื่อป้องกันไม่ใหเ้ด็กออกนอกศพด.และปอ้งกันไม่ใหบุ้คคลภายนอกท่ีไมส่่วน
เกี่ยวข้องเข้ามาในศพด. 

  

๓๑) จัดหาพื้นท่ีสนามเด็กเล่นทีป่้องกันการบาดเจบ็ เช่น พ้ืนทราย สนามหญ้า พื้นยางสังเคราะห์ เป็นต้น   

๓๒) จัดการดูแลสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย เชน่ มีพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลท่ี
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ มพีื้นท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลเพียงพอ มีการก าจัดสิ่งปฏิกูลท่ีเพียงพอ จัดท าจุดล้างมือให้เพียงพอ
เหมาะสมกบัวัยและถูกสุขลักษณะ และมีการรักษาความสะอาดภายใน 

  

๓๓) จัดแบ่งพื้นท่ีใชส้อยเปน็สัดส่วน เช่น ห้องเรียน ห้องประกอบอาหาร หอ้งรบัประทานอาหาร ห้องนอน ห้องส้วมแยก
ออกจากกัน เป็นต้น 

  

๓๔) จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย เชน่ ท าพ้ืนเพดานจ าลองระบบสุริยะจักรวาล จัดพื้นท่ี
ห้องอาหารให้แสดงภาพอาหารต่างๆและการล้างมอื จัดหอ้งกจิกรรมใหม้ีภาพกิจกรรมหรือแผนท่ีจังหวัด ประเทศ โลก 
เป็นตน้ 

  

๓๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัสถานที่ส าหรบัจัดเตรยีมอาหารเครือ่งดืม่และของว่างท่ีถูกสุขลักษณะและมีสถานที่รบัประทาน   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6 ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. (๒๕๕๖). แบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (อนามัย ๕๕). กระทรวงสาธารณสุข: ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. 

 



๒๕๘ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

อาหารโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ ภาชนะใส่อาหารทีป่ลอดภัยสะอาดและขนาดเหมาะสมเพียงพอกบัเดก็ รวมถึงการประกอบอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ และการจัดการน้ าดื่มน้ าใช้ให้สะอาดและเพียงพอ 
๓๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัท าพื้นท่ีส าหรบัดูแลเด็กปว่ยที่เป็นสดัสว่น มีการจัดเตรียมอปุกรณ์ส าหรบัปอ้งกันควบคมุโรค 
เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล/ สบู่ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า เป็นตน้ และอุปกรณเ์พื่อดูแลเด็กปว่ย เด็กที่ไดร้ับ
อุบัติเหตุใหเ้พียงพอ เชน่  ตู้ยา กล่องยา และเกบ็อยู่ในที่ปลอดภัยและมีกุญแจล็อคป้องกนัเดก็ เป็นต้น 

  

๓๗) จัดหาหอ้งน้ า หอ้งส้วมที่เพียงพอเหมาะสมกบัวัยและถูกสุขลักษณะโถส้วมส าหรับเด็ก โดยเฉลี่ยอย่างนอ้ย ๑ โถ ต่อ
เด็ก ๑๐-๑๒ คนหอ้งน้ ากับหอ้งส้วมแยกออกจากกัน เพื่อให้พื้นแห้ง ท าความสะอาดและมีแผน่ยางกันลื่นในหอ้งน้ า 

  

๓๘) จัดหาท่ีล้างมอืใหเ้พียงพอกบัเดก็ในศพด. โดยเฉลีย่อย่างน้อย ๑ จุดต่อเด็ก ๑๐ คน    

๓๙) จัดใหม้ีจุดล้างมอื ล้างเท้า ก่อนเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค   

๔๐) จัดหาน้ าดืม่ น้ าใช้ให้สะอาดและมีปรมิาณน้ าดื่มที่เพียงพอส าหรบัเด็กทุกคน  
- มีปรมิาณน้ าดื่มโดยเฉลีย่ไมน่้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตรต่อคนต่อวัน 
- ภาชนะบรรจุน้ าดื่มสะอาด มีฝาที่ปิดมิดชดิ ไม่มคีราบสกปรก 
- ภาชนะท่ีใช้บรรจุน้ าดื่มและแกว้น้ าดื่มต้องสูงจากพื้นมากกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
- มีการแยกแก้วน้ าส่วนตัวหรอืใชแ้ล้วต้องน าไปล้างทุกครั้งไม่มีการผูกแก้วน้ าติดกับภาชนะบรรจนุ้ าดื่ม 
- น้ าใช้มาจากถังเกบ็น้ า ควรมปีรมิาณโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐ ลิตรต่อคนต่อวนั 

  

๔๑) จัดบรเิวณพืน้ที่ส าหรบันอน ใหส้ะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีเสยีงรบกวน และมีการท าความสะอาดอปุกรณ์
เครื่องนอนโดยปัดฝุ่น ตากแดด อย่างน้อยสปัดาห์ละ ๑ ครั้ง 

  

๔๒) จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ้าหม่ ส าหรบัเด็กแต่ละคน ไม่ใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อโรค   

๔๓) จัดใหม้ีการท าความสะอาดอาคาร โดยเฉพาะบริเวณหอ้งนอน ห้องกิจกรรมของเด็ก ด้วยน้ ายาท าความสะอาดท่ีมี
ส่วนผสมของคลอรีนเพื่อฆ่าเชือ้ เช่น โฮเตอร์ เปน็ต้น และล้างออกด้วยน้ าสะอาด และอบด้วยเครื่องอบอลัตราไวโอเลตเป็น
ประจ าและเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่อในเด็กตามมาตรฐานของกรมอนามยั 

  

๔๔) จัดใหม้ีการท าความสะอาดภายนอก และส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง และสัตวน์ าโรค   



๒๕๙ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๔๕) จัดใหม้ีการท าความสะอาดของเล่นเป็นประจ าทุกสปัดาห์และบอ่ยขึ้นเมื่อมีการเกดิโรคติดต่อ และตรวจสอบคุณภาพ
ของเลน่ เช่น ๑) ของเล่นประเภทพลาสติก ต้องแห้ง ไม่มีรา ๒)ของเลน่ประเภทกระดาษ ต้องไม่มีฝุน่ ไม่มคีราบสกปรก 
แห้ง และ ๓) ของเล่นประเภทผ้า ตุ๊กตา ต้องสะอาด ไม่มีคราบ ไม่มีกลิ่น แห้ง เป็นต้น 

  

๔๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดจดุจอดรถส าหรับผูป้กครองเมื่อมาส่งเด็กท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พรอ้มกับมีสัญลักษณบ์น
พื้นถนน ฟุตบาท หรือป้ายบอกจุด จอดรถ เสน้ทางการเดนิรถ  เพื่อใหเ้ด็กและผู้ปกครองได้ทราบถึงกฎจราจรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเพือ่ความปลอดภัยของเด็ก โดยจุดจอดรถต้องอยู่ห่างจากพื้นท่ีการท ากิจกรรมของเด็ก  มีการรณรงค์
สวมหมวกกันน็อคส าหรบัผู้ปกครองและเด็ก ส าหรับผูป้กครองที่ใช้รถจักรยานยนต์มาส่งเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  

๔๗) จัดท ามาตรการด้านความปลอดภัยของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องระบบปอ้งกันภยัและรบัรองเหตุฉุกเฉินระบบ
ป้องกนัภัยจากอปุกรณ์ระบบปอ้งกันภัยจากสัตว์ ระบบปอ้งกนัภัยจากบคุคลและระบบความปลอดภัยในการเดนิทาง 

  

๔๘) จัดท าระบบการคัดกรองบุคคลภายนอกท่ีจะเข้ามาในศพด.   

๔๙) จัดท าระบบการรบั-ส่งผู้ปกครองเมื่อมารบั ส่งเด็กมีการลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อป้องกนัการลักพา
ตัวเด็ก 

  

๕๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัท าแผนปอ้งกันภัยและรองรบัเหตุฉุกเฉนิ เช่น กรณีไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว ภัยพิบัติอืน่ๆ   

๕๑) จัดการซ้อมอพยพเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก ครูพีเ่ลี้ยง ในกรณีไฟไหม้ ภัยพบิัติ   

๕๒) ส่งเสรมิการปรบัสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์กบัเดก็และครอบครัว เช่น การมีสนามเด็กเล่นในชุมชน การมี
ลานกิจกรรมที่ใหเ้ด็กและครอบครัวมาท ากิจกรรมรว่มกัน 

  

๕๓) ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมสร้างวฒันธรรมในการช่วยเหลอืเด็ก ในชุมชนเช่นการเปิดพื้นที่ช่วยเหลือสนบัสนนุการดูแล
กลุ่มเด็กท่ีมคีวามผิดปกติ ได้แก ่การรับบริจาคของเลน่เด็ก ผ้าอ้อมส าเร็จรปูส าหรบัเด็กท่ีเจ็บป่วยพิการ เสือ้ผ้า เปน็ต้น  

  

๕๔) สร้างเครือข่ายช่วยเหลือดแูลเดก็ ให้สวัสดิการส าหรบัครอบครวัที่มีเด็กป่วย เชน่ การซื้อสินค้าในร้านค้าของชุมชนใน
ราคาถูก การแบ่งปันผลก าไรของกองทุนชุมชนช่วยเหลอืครอบครัวที่มเีด็กปว่ยหรือพิการเปน็ต้น 

  

๕๕) สนับสนุนให้มีกลุม่ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย เช่น กลุม่ท าอาหารส าหรับเด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ กลุ่มเพื่อน
บ้านช่วยเหลือกันดูแลกันในการรับยา การส่งเสรมิพัฒนาการกนิ กอด เล่น เล่านิทาน เยี่ยมใหก้ าลังใจผู้ดูแลเฝ้าระวังความ

  



๒๖๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

รุนแรงในครอบครัวเป็นต้น 

๓ .ก ารพั ฒ น าร ะบ บ
บริการ 

๕๖) จัดการส่งเสริมพฒันาการด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ การท ากจิกรรมตามจงัหวะดนตรี ฝึกการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การอ่าน การดูแลให้เด็กได้
เล่นออกก าลังกาย การดูแลให้เด็กนอนพักผ่อนกลางวันอย่างเพียงพอ (อย่างน้อย ๑-๒ ชั่วโมงต่อวัน) เป็นตน้ 

  

๕๗) จัดท ามาตรการและแนวทางในการป้องกนัโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยเฉพาะในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   

๕๘) จัดตรวจคัดกรองโรคติดต่อเด็กปฐมวัยที่จุดรบั-ส่งเด็กทุกวัน เช่น การวัดไข้ การตรวจชอ่งปากและคอ การตรวจฝ่ามือ 
ฝ่าเท้า เป็นตน้ กรณีพบความผดิปกติ เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อให้แยกเด็กให้ผูป้กครองน าเด็กกลับบ้านและตรวจรับการ
รักษาจากหน่วยบริการสุขภาพ และด าเนนิการติดตามเยี่ยมอยา่งต่อเนื่อง 

  

๕๙) จัดบริการสุขภาพส าหรับเด็ก เชน่ ตรวจร่างกายเด็กและดูแลใหเ้ด็กมนี้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน การ
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น 

  

๖๐) จัดการช่วยเหลอืเมือ่มปีัญหาสขุภาพเฉียบพลนัหรือเรื้อรัง หรอืการช่วยเหลอืเบื้องต้น ในกรณีเด็กเจ็บป่วยหรอืได้รบั
อุบัติเหตุอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

  

๖๑) จัดบริการตรวจสุขภาพประจ าป ีตรวจภาพรังสีปอดให้ครู ผูป้ระกอบอาหารและผู้ดูแลเด็กทุกคน   

๖๒) จัดบริการอื่นๆ เช่น ให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเรื่องสุขภาพ การเบิกรบัยา การบริการอื่นๆ เชน่ การจัดบริการ
อาหารเฉพาะหรอืตามความตอ้งการรวมทั้งการดูแลเด็กท่ีมีความผิดปกติ พิการเป็นต้น 

  

๖๓) จัดท าแนวทางการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย ต้ังแต่การเลอืกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร 
อุปกรณ์และเครื่องมือในการเตรียมอาหารได้มาตรฐานและมีคณุภาพถูกสุขาภิบาล 

  

๖๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัท าคู่มือการจัดอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น เมนอูาหารแต่ละมื้อทีม่ีสารอาหารครบ ๕ หมู่ โดย
ลดหวาน มัน เคม็ เนน้การใช้วัตถุดิบในพื้นที่และอาหารพื้นเมืองที่เหมาะสมกบัเด็ก เชน่ ผักปลอดสารพิษ ข้าวพ้ืนเมอืง 
อาหารเสริมไอโอดีน เป็นต้น 

  

๖๕) ผลักดันผู้ประกอบอาหารหรือจดัเตรียมอาหารในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต้องมีการแต่งกายที่สะอาด  สวมเสื้อมีแขน ใส่
หมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนขณะปฏิบัติงานและซักท าความสะอาดทุกวัน มีสุขภาพดี มีผลการตรวจสุขภาพประจ าปีและ

  



๒๖๑ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

ไม่เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร 

๖๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัท าทะเบยีนบนัทึกเหตุการณ์โรคอาหารเป็นพิษหรอืโรคอุจจาระร่วง   

๖๗) จัดระบบบริการรับ-ส่ง กรณีทีท่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีรถ รบั ส่ง สภาพรถต้องอยูใ่นสภาพดี ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของกรมขนส่งทางบก คนขบัรถมีสุขภาพดี ไม่ดืม่แอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด มีผู้ดูแลเด็กประจ ารถ เพื่อรับ ส่งเด็กอย่าง
ปลอดภัยก่อนขึ้นรถ ระหว่างอยูใ่นรถและหลังจากลงรถ มีระบบตรวจสอบว่าเด็กลงจากรถทุกคน 

  

๖๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัการประกันคุณภาพภายใน   

๖๙) จัดการบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษาชว่ยเหลือและกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชน่ ชัก ถูกกระท ารุนแรงโดย
ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น 

  

๗๐) จัดบริการเพื่อให้เด็กเข้ารบับริการในช่วงเวลากลางวันมบีริการรับ-ส่งมีการจัดกจิกรรมที่หลากหลายไวบ้ริการภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน่ การดูแลสุขภาพทั่วไปการดูแลกิจวัตรชว่งกลางวัน จัดให้มนีักจิตวิทยาส่งเสรมิพัฒนาการ เช่น ฝึก
กล้ามเนือ้มัดต่างๆ การฝึกสมองและสามารถให้บริการทั้งในภาวะปกติฉุกเฉนิ 

  

๗๑) ส่งเสรมิการจัดพืน้ที่ศูนย์ดูแลกลางวัน(Day care) เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เช่น ของเลน่ที่ส่งเสริมการมองเห็น การบรหิารกล้ามเนือ้ของเล่นที่มเีสียงดนตรี เสยีงสัตว์ เปน็ต้น ในช่วงที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดภาคการศึกษา หรือชว่งวันหยุดในเทศกาลต่างๆ ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปดิใหบ้ริการ 

  

๗๒) ส่งเสรมิและรว่มจัดบริการดูแลเด็กท่ีบ้านกบัรพ.สต.เปน็บริการตามภาวะสุขภาพต้ังแต่ปกติเจบ็ป่วย พิการ ที่
ดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การดูแลกิจวัตรประจ าวนัเรือ่งการรบัประทานอาหาร อาบน้ าท าความสะอาดร่างกาย 
ออกก าลังกายพื้นฟู ส่งเสริมพฒันาการ การเจริญเติบโต การได้รับภูมิคุม้กันตามมาตรฐานการดูแลสายสวนต่างๆ การ
ดูแลท่อช่วยหายใจการให้อาหารทางสายยาง ท าแผลพลิก ตะแคงตัว เป็นตน้ รวมไปถึงการเพิม่สมรรถนะของผู้ดูแลในการ
ช่วยเหลือ ดูแลเด็กท่ีบ้านได้เหมาะสม 

  

๗๓) ส่งเสรมิการจัดต้ังศูนย์บริการหรือสนบัสนนุการบริการแกเ่ด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติเช่น เด็กมีพฒันาการ
ผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการดา้น ร่างกาย สติปัญญา หรือถูกกระท ารุนแรงจากครอบครัวเปน็ต้น 

  

๗๔) จัดใหม้ีระบบการให้ค าปรึกษา เช่น ไลน์ (Line) สไกป์ (Skype) เป็นต้น เพือ่ประสานการดแูลรกัษาระหว่างเครือข่าย   



๒๖๒ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

บริการสุขภาพและบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแบบHotline ในเรื่องต่างๆเช่น สุขภาพการเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ เป็นตน้ 

๔. การจัดตั้ งกองทุ น
หรือจัดให้มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน 

๗๕) สนับสนุนศูนย์พฒันาครอบครัวร่วมกบัแกนน าชุมชนและกลุ่มทางสังคม จัดต้ังกองทนุและสวัสดิการส าหรบัเด็ก ด้าน
การดูแลสุขภาพ การเพิ่มรายไดใ้ห้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลกลุ่มเด็กที่เจ็บปว่ย พิการ เช่น กองทุนสวัสดิการ สถาบันการเงินของ
ชุมชน กองทุนสจัจะออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือตามความจ าเปน็ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เปน็ต้น 

  

๗๖) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกบัแกนน าชุมชนและกลุ่มทางสังคม เพิ่มช่องทางในการระดมทุนอืน่ ๆ เช่น การท าบุญกฐิน
ผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการดูแลเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่จ็บป่วย 

  

๗๗) ส่งเสรมิการออมในกลุ่มเด็กและผู้ปกครอง   

๗๘) ร่วมจัดตั้งหรอืส่งเสริมการด าเนนิงานธนาคารความดเีพื่อดูแลเด็กปฐมวัยของชุมชน   

๗๙) ผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริการหรือสนบัสนนุการบริการแกเ่ด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น เด็กมีพัฒนาการ
ผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการดา้น ร่างกาย สติปัญญา หรือถูกกระท ารุนแรง เปน็ต้น 

  

๘๐) ผลักดันการจัดสรรงบประมาณเพื่อสบทบทุนการสร้างบคุลากรสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพเด็กในชมุชน เชน่ 
พยาบาล สาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น 

  

๕.การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล ในการส่ งเสริม
แก้ไข/จัดการปัญหาเด็ก
ปฐมวัย 

๘๑) ก าหนดและแต่งต้ังทมีระบบขอ้มูลเด็กปฐมวัย   

๘๒) ร่วมจัดท าระบบข้อมูลโดยคนในชุมชนและมีส่วนร่วมจากของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ไดแ้ก่ อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาครอบครัว รพ.สต. อาสาสมัครและทุนทางสังคมต่าง ๆในชุมชนทุกฝ่ายตั้ง แต่ขั้นตอน การเกบ็ การตรวจสอบ
ความถูกต้อง การวิเคราะหเ์พื่อใช้  จัดการดูแลและประเมินผลการดูแล มีข้อมูลเด็ก ที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อใช้จดับริการ
ดูแล เช่น๑) มีขอ้มูลพืน้ฐาน เชน่ พัฒนาการการเจริญเติบโต การได้รบัภูมคิุ้มกันโรค เป็นต้น ๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพเด็ก 
ทั้งท่ีเป็นกลุม่ปกติกลุม่เสีย่งกลุม่ป่วย พิการ มีแผนที่เด็กจ าแนกสถานะสุขภาพ เป็นตน้ ๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้เพือ่
จัดการดูแลตามปัญหาความตอ้งการและความจ าเป็นเช่นข้อมลูกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือเด็ก กลุ่มอาชีพแหล่งสนับสนุน
อุปกรณ์ช่วยเหลอืในชวีิตประจ าวัน เช่น ของเล่นเด็กเครื่องฝึกยนื ฝึกเดิน เปน็ต้น ๔) มีแผนการดูแลเด็กท่ีมาจากการใช้
ข้อมูลและชมุชนจัดท าแบบมีส่วนร่วม ๕) ข้อมูลผลท่ีเกิดจากการใช้ข้อมลูดูแล เชน่ แนวโน้มภาวะสุขภาพการเพิ่มขึน้ของ
ความผิดปกติด้านพัฒนาการ ขอ้มูลการเกิดโรคที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน ขอ้มูลโรคระบาดเช่น ไขเ้ลือดออก มือเท้าปาก การ

  



๒๖๓ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

เพิ่มขึ้นของอาสาสมคัร เป็นต้น 

๘๓) ร่วมการพัฒนาข้อมูลวิจัยชมุชน (RECAP) และน าใช ้   

๘๔) ร่วมการพัฒนาข้อมูลระบบต าบล(TCNAP) และน าใช ้   

๘๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัท าฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมในด้านขอ้มูลเด็ก ครอบครัว บุคลากร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อุบัติเหตุ
และความปลอดภัย มีการจัดเกบ็ข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง และเปน็ปัจจบุัน 

  

๘๖) สนับสนุนและการใช้ข้อมูลทุนทางสังคม ประชาคมและแหลง่ประโยชน์จดัท าข้อบัญญัติ แผนโครงการในการจัด
สวัสดิการบริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กปฐมวยั ตามสภาพปัญหาความจ าเป็นและความต้องการของเด็กปฐมวัย เชน่
จัดบริการให้การดูแลตามสภาพที่ประเมินใช้ขอ้มูลกลุม่อาสาสมคัรช่วยเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่เจบ็ป่วย พิการ 
หรือถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวเป็นต้น 

  

๘๗) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลเด็ก ให้กบัผู้ปกครองและผู้ดแูลอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การ
ประชาคม การประชุม การปรึกษาหารอื การจัดท าแผนการดแูล การบอกปากต่อปาก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสาร
หนังสอืพิมพ์เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น 

  

๘๘) ส่งเสรมิการจัดท าข้อมูลด้านครอบครัวเด็กปฐมวัย เพือ่น ามาวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาครอบครัวที่เกิดขึน้ในชมุชน
รวมทั้งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนพร้อมทั้งหาแนวทาง วิธีการแก้ไขและแนวทางในการปอ้งกันปัญหาท่ี
จะเกิดขึ้น 

  

๖.การพัฒนากฎ กติกา  
ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อ
หนุนเสริมการด าเนิน
กิ จก รรม เส ริม ค วาม
เข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น 

๘๙) ผลักดันและร่วมการจัดท าข้อบญัญัติท้องถิ่น แผนการดูแลจัดสรรงบประมาณในการสนับสนนุการดูแลเด็กท่ี
ครอบคลุมทั้งงานบริการ กิจกรรม กองทุนสวัสดิการ เชน่ ข้อบญัญัติท้องถิ่นส าหรับดูแลเด็กปฐมวัย แผนการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ที่พิการ โครงการคดักรองเด็กท่ีมีการเรียนรู้ผิดปกติโครงการส่งเสรมิการกระตุ้นพฒันาการเด็ก Cerebral palsy 
เป็นตน้ 

  

๙๐) ผลักดันและร่วมการจัดท าธรรมนูญสุขภาพก าหนดการบริการและการดูแลเด็ก เช่น ก าหนดใหม้ีการพัฒนา
กระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการดูแลเด็ก โดยการจัดบุคลากรให้เพียงพอตอ่การดูแล
ส่งเสรมิสนบัสนนุและรว่มกันดแูลช่วยเหลือเด็ก เชน่ การกระตุ้นพัฒนาการท่ีบ้าน การประเมินพฤติกรรม EQ IQ เป็นตน้ 

  

 รวม ๙๐ งานและกิจกรรม ๖๕ ๒๕ 

  



๒๖๔ 
 

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)7 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๑.การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมสนบัสนนุการจัดตั้งศูนย์พฒันาครอบครัว ตามแนวทางท่ีกรมกจิการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) ก าหนด 

  

๒) จัดตั้งคณะท างานศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย ตัวแทนจากท้องที่ เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน หน่วยงานองค์กรในพืน้ที่ เป็นตน้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าท่ีในการหนนุเสริม
การท างาน ตามแนวทางท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) ก าหนด 

  

๓) จัดศึกษาดูงาน ฝึกอบรมคณะกรรมการ ฯ และคณะท างานให้ถา่ยทอดความรู้ความเข้าใจด้านครอบครัวให้แก่
ประชาชน 

  

๔) ด าเนินงานร่วมกับหนว่ยงานอืน่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการประสานความร่วมมือการจดักิจกรรมทีน่ าไปสู่การ
เสริมสร้าง ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาครอบครัว 

  

๕) สนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับครอบครัวเพื่อการใหส้ร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง
ครอบครัวใหอ้บอุ่น เขม้แข็งเพือ่ให้เกิดสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว 

  

๖) พัฒนาหลักสูตรและจัดท าคู่มอืส าหรบัฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย เชน่ หลักสตูรและคู่มือการดูแล
เด็กปฐมวัย ท่ีมคีวามพิการทางด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว ด้านสติปัญญาและการเรยีนรู้ ออทิสติก  และเด็กที่มี
ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม เปน็ต้น 

  

๗) ฝึกอบรมคูส่มรสใหม่ หญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอดใหเ้ตรียมตัวเป็นพอ่แม่ เตรยีมความพร้อมในการเลีย้งดู
บุตร มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและคู่สมรสได้ตามภาวะสุขภาพ เช่น การส่งเสริมสขุภาพในระยะต้ังครรภ์โดย
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายตามสภาพร่างกาย การสังเกตอาการผิดปกติ การส่งเสริม
พัฒนาการทารกในครรภ์ การเตรียมคลอด การดูแลตนเองหลงัคลอด การเลี้ยงดบูุตร เป็นต้น 

  

๘) ฝึกอบรมเตรียมความพรอ้มการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในหญิงต้ังครรภ์ ท้ังระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด และการ
ติดตามเปน็ระยะ 

  

                                                           
7 พัฒนาข้อมูลจากชุดกิจกรรม โครงการ สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุงล่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพือ่แบ่งชดุกจิกรรมเป็น ๔ ส่วน คอื ๑. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ๒. ชุดกิจกรรมเพือ่พัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ๓. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพต าบล(รพสต.) ๔.ชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาทุนทางสังคมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
เด็กปฐมวัย    



๒๖๕ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๙) ฝึกอบรมผูป้กครองและผู้ดูแลเด็กให้เข้าใจ ความจ าเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค การประเมนิพัฒนาการ การ
ส่งเสรมิการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ ์

  

๑๐) ฝึกอบรมผูป้กครองและผู้ดูแลในการจัดการเรียนและส่งเสรมิการเรียนรู้ให้แก่เด็กท่ีมีภาวะป่วยที่บ้าน เช่น การ
ส่งเสรมิการการอ่าน การเลน่ การรับประทานอาหาร เปน็ต้น 

  

๑๑) ฝึกอบรมครอบครวัเลี้ยงเดีย่วเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลเด็กปฐมวัย เชน่ การเลี้ยงดูบุตร การสร้างเสริมภมูิคุ้มกนั
โรค การประเมินพัฒนาการ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ เปน็ต้น 

  

๑๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชนเพือ่ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ และให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงหลังคลอดได ้

  

๑๓) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสานมแม่ เป็นตน้ เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเรื่องการ
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต การรบัภูมคิุ้มกัน ให้การดูแลช่วยเหลอืตามสภาพทั้งในภาวะปกติ เชน่ 
การจัดกิจกรรมหรือกระตุ้นผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กในครอบครัว และชุมชน กลุ่มท่ีมคีวามผิดปกติ พิการ เช่น 
การประเมนิใหค้วามช่วยเหลือ การสนับสนุนให้ครอบครวัให้การดูแลได้ 

  

๑๔) ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสขุ ผู้ปกครอง เรื่องการติดตามให้การช่วยเหลือเด็กป่วย พิการ ถูกกระท าความ
รุนแรง เด็กปว่ยเรื้อรงัหรือมปีญัหาอื่น ๆ ในชุมชน เช่น เด็กท่ีถูกท าร้าย  โดยร่วมกบัครอบครวัหรอืหน่วยงานอื่นที่
รับผิดชอบ 

  

๑๕) จัดค่ายเด็กและเยาวชนและครอบครัวเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัภายในครอบครัว ส่งเสริมสมัพันธภาพใน
ครอบครัว และสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 

  

๑๖) ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เชน่ ทักษะการปฏิเสธการใชย้าเสพติด การมเีพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
ทักษะการแก้ปญัหา เป็นต้น 

  

๑๗) จัดการเรยีนรูใ้ห้กบัเด็กก าพร้า เด็กในครอบครัวดอ้ยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรใน
พื้นท่ี เช่น เจ้าหน้าท่ีอปท. รพ.สต. เช่น โครงการบ้านหลังเรียน โครงการบ้านหลังที่สอง เปน็ต้น 

  

๑๘) ศูนย์พัฒนาครอบครัวเชื่อมประสานการท างานกับทุนทางสงัคมในพื้นที่ เชน่ รพ.สต. รร.ผู้สูงอายุ  สภาเด็กและ
เยาวชน ศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นตน้ เพื่อสร้างการเรยีนรู ้การดูแลสุขภาพ การจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อเด็กปฐมวยั  

  

๑๙) ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กในครอบครัวเพือ่เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เชน่ งานหัตถกรรม การท า
ขนม การท าน้ าพริก เป็นต้น 

  

๒๐) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลตามเกณฑ์การด าเนินงานศนูย์พัฒนาครอบครวัในชมุชน ที่กรมกิจการสตรแีละ   



๒๖๖ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

สถาบันครอบครัว (สค.) ก าหนดโดยใช้ตัวชี้วดัจากผลการด าเนนิงาน 

๒.การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อเด็กปฐมวัย 

๒๑) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว มีหนว่ยงานที่รบัผิดชอบในการประสานท่ีพักพิงชั่วคราว หรอืจัดให้มคีรอบครัวอุปการะ 
ส าหรบัเด็กปฐมวัย ที่ไร้ที่พ่ึงพิงหรือได้รบัความเดอืดรอ้นจากปญัหาครอบครัว เชน่ ผู้ปกครองทุพพลภาพ เสียชีวิต ถูก
กระท ารุนแรง เปน็ต้น 

  

๒๒) ร่วมกบั อปพร. ท าการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยง จุดเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาส เชน่ บ้านรกร้าง พ้ืนที่รกร้าง มมุสะพาน สี่แยก ป่าท้ายหมูบ่้าน ศาลารอรถโดยสาร เป็นต้น 
และมีการเฝ้าระวังในพื้นที ่

  

๒๓) จัดท าแผนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมครอบครัว เช่น สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยในชุมชน หมูบ่้านน่าอยู่น่า
มอง เป็นต้น 

  

๒๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวสง่เสริมหรือผลักดันใหม้ีการปรับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กและ
ครอบครัว เช่น การมีสนามเด็กเล่นในชมุชน การมีลานกิจกรรมที่ให้เด็กและครอบครัวมาท ากิจกรรมร่วมกนั เปน็ต้น 

  

๒๕) สนับสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้น่าอยูแ่ละสร้างการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน เช่น ห้องสมุด
เคลื่อน สวนสมนุไพร ป่าชุมชน เป็นตน้ 

  

๒๖) ผลักดันใหม้ีการจัดการบริการพืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง โทรศัพท์สาธารณะ อินเทอรเ์น็ตสาธารณะ โดยเน้นที่
ความ ท่ัวถึงและคุณภาพของการบริการ 

  

๒๗) ส่งเสรมิการปรบับ้านท่ีอยู่อาศัยให้มีโครงสร้างมัน่คง แข็งแรง ส าหรบัครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ เชน่ 
ครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาส เป็นต้น 

  

๒๘) สนับสนุนการปรบัโครงสร้างอาคารสถานที่ราชการ สถานท่ีสาธารณะเพื่อเอื้อต่อการด ารงชวีติของคนทุกวัย เชน่ 
การท าทางลาด ห้องน้ าส าหรบัคนพิการ ผู้สูงอายุ มุมใหน้มแม่ เป็นตน้ 

  

๒๙) สนับสนุนให้มีกลุม่ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย เช่น กลุม่ท าอาหารส าหรับเด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ กลุ่มเพื่อน
บ้านช่วยเหลือกันดูแลกันในการรับยา การส่งเสรมิพัฒนาการกนิ กอด เล่น เล่านิทาน เยี่ยมใหก้ าลังใจผู้ดูแลเฝ้าระวัง
ความรุนแรงในครอบครัวเปน็ต้น 

  

๓๐) สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยและครอบครัวในชมุชน เช่น การเปดิพื้นที่ช่วยเหลอืสนับสนุนการดูแล
กลุ่มเด็กท่ีมคีวามผิดปกติ ได้แก ่การรับบริจาคของเลน่เด็ก ผ้าอ้อมส าเร็จรปูส าหรบัเด็กท่ีเจ็บป่วยพิการ เสือ้ผ้า เปน็ต้น 

  

๓๑) ส่งเสรมิกิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว   

๓.การพัฒนา ๓๒) การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาครอบครัว เชน่ อาสาสมัครดูแลครอบครัว เครอืข่ายครอบครัวใน   



๒๖๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

ระบบบริการ ชุมชน เป็นต้น 

๓๓) จัดท าแผนปฏิบัติการรวมถึงงบประมาณ กรอบเวลาในการด าเนินงานและความรบัผิดชอบต่าง ๆ ส าหรบัการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทุกรปูแบบ ทั้งสว่นการให้บริการชุมชน และส่วนการสร้างเครือข่ายชมุชน 

  

๓๔) ผลักดันการเชือ่มโยงการท างานและการบรูณาการระหว่างองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัต าบลและศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน รวมถึง NGO ที่มีส่วนร่วมในการจดัหาบริการและความช่วยเหลือแกค่รอบครัวกลุ่มเสี่ยง และผู้ท่ีถูก
ท าร้าย ทอดทิ้งและถูกแสวงประโยชน ์

  

๓๕) จัดบริการหรือความช่วยเหลอืขัน้ต้นแก่เด็กและครอบครัว โดยเฉพาะกรณีเด็กถูกท าร้าย ถูกทอดทิ้งหรอื ถูกแสวง
ประโยชน์ รวมทั้งรบัผิดชอบในการติดตามผลการท างาน และการเชื่อมโยงกบับริการที่มอียู่ในระดับอืน่ 

  

๓๖) สนับสนุนการท างานของศูนยเ์ฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (OSCC) เพื่อช่วยเหลือเดก็และสตรีที่ถูกกระท า
รุนแรงทางกาย จิตใจ และเพศ 

  

๓๗) จัดพื้นท่ีศูนย์ดูแลกลางวัน (Day Care) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เช่น ของเล่นที่ส่งเสรมิการมองเห็น การบรหิารกล้ามเนื้อของเลน่ที่มีเสียงดนตรี เสียงสัตว์ หนงัสือที่ส่งเสริมการอ่าน 
เป็นตน้ ในช่วงที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กปิดภาคการศึกษา หรือชว่งวันหยดุในเทศกาลต่างๆ ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปดิ
ให้บริการ 

  

๓๘) ผลักดันการจัดตั้งศูนย์กายอปุกรณ์ในพืน้ที่ หรือใน รพ.สต. เพือ่ใหเ้ด็ก ผู้พิการ ได้ยืมอปุกรณ์เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัและการศึกษา 

  

๓๙) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการให้ค าปรึกษา และวางแผนครอบครัว ที่เข้าถึงง่าย และครอบคลมุสตรีวัย
เจริญพันธุ์๑๕-๔๙ ป ี

  

๔๐) ผลักดันการประสานทุนทางสงัคมในพื้นที่และเครือข่าย เชน่ รพ.สต. กลุ่มอาสาสมัคร เจ้าหนา้ท่ีอปท. เปน็ต้น ใน
การเยี่ยมติดตามครอบครัว 

  

๔๑) จัดใหม้ีระบบการให้ค าปรึกษา เช่น ไลน์ (Line) สไกป์ (Skype) เป็นต้น เพือ่ประสานการดแูล บริการให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน แบบ Hotline  ในเรือ่งต่างๆ เชน่ การเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 

  

๔๒) จัดท าคู่มือ หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวเพื่อเสรมิสร้างครอบครัวอบอุ่นและครอบครัวเขม้แข็ง   

๔๓) จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูลูกวัยรุน่ในทางบวก และการสื่อสารที่ดีใน
ครอบครัว 

  



๒๖๘ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๔๔) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพในครอบครัว เพื่อใหป้ระชาชนได้รบั
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เช่น ค่ายครอบครัวอบอุน่ หอมกรุ่นอุ่นไอรัก 
กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ กิจกรรมเสรมิสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว (Gender in Family) 
โครงการเสรมิสร้างครอบครวัอบอุ่น ชมุชนเขม้แข็ง เป็นตน้ 

  

๔๕) จัดกิจกรรมเพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนักและเฝ้าระวังถึงปัญหาท่ีจะท าให้เกิดปัญหาในครอบครวั  เช่น ค่ายพัฒนา
ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว คา่ยเยาวชนศึกษาต่อต้านยาเสพติด โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การเปน็ครอบครัวที่ดี โครงการครอบครวักับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ 

  

๔๖) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการปรบัทศันคติหรอืมุมมองให้แก่พ่อแมแ่ละบุตรวัยรุ่นในการเปิดกว้างเรื่องเพศวิถี   

๔๗) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่   

๔๘) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ ให้จัดท าแนวปฏิบัติในการบริการ ช่วยเหลือ คู่สมรสอายุน้อย   

๔๙) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการสื่อสาร การรบัฟังท่ีมปีระสิทธิภาพระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกบัลูกวัยรุ่น   

๕๐) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง เชน่ ลด การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมติดเกม การหลีกเลี่ยงพนัน การหลีกเลี่ยงยาเสพติด มั่วสุม ทะเลาวิวาท เป็นต้น  

  

๕๑) จัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกครอบครัวไดรู้้วิธีการจัดการการเงนิของครอบครัว มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง
เหมาะสม สามารถจัดการกับปญัหาหนี้สินในครวัเรอืนได้ มีการออมเพื่ออนาคตวัยเกษียณเพือ่สร้างหลักความมั่นคง
ของครอบครัว เชน่ การท าบัญชีครัวเรือน กิจกรรมสัญญาใจท าข้อตกลงร่วมกนัในครัวเรือน เป็นต้น 

  

๕๒) จัดกิจกรรมเชือ่มความสัมพันธร์ะหว่างเด็กนักเรียน วัยรุน่ และผู้สูงอายุ ในการมสี่วนร่วมสร้างการเรียนรู้กบัเด็ก
ปฐมวัยและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง เปน็ต้น 

  

๕๓) ส่งเสรมิการบริการของศูนยเ์รียนรู้ ICT  ในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการ   

๔.การจัดตั้ง
กองทุนหรือ
จัดให้มี
สวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน 

๕๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกบัแกนน าชุมชนและกลุ่มทางสังคม จัดตั้งกองทุนและสวัสดิการส าหรบัเด็กปฐมวัยด้าน
การดูแลสุขภาพ การเพิ่มรายไดใ้ห้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลกลุ่มเด็กที่เจ็บปว่ย พิการ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน สถาบัน
การเงินของชุมชนกองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุม่สหกรณอ์อมทรัพย์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็น เป็นต้น 

  

๕๕) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกบัแกนน าชุมชนและกลุ่มทางสังคม เพิ่มช่องทางในการระดมทุนอืน่ ๆ เช่น การท าบุญ
กฐินผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะกลุ่มที่เจบ็ป่วย หรอืมีความยากล าบาก 

  



๒๖๙ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๕๖) ผลักดันให้กองทุนและการจัดสวัสดิการชุมชนขยายครอบคลมุกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้สถาบัน
ครอบครัว 

  

๕๗) จัดกิจกรรมการอาสาสมัครชว่ยดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน เด็กป่วยหรอืพิการที่บ้าน เป็นต้น   

๕๘) ร่วมจัดตั้งหรอืส่งเสริมธนาคารความดีเพือ่ด าเนินกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน   

๕๙) จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและท าอาชีพเสริมในครัวเรือนให้ครอบครัวทีม่ีเด็กปฐมวัย คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย  เช่น การปลูกเหด็ฟาง เลี้ยงไกเ่ป็ด ปลาดุก เปน็ต้น 

  

๖๐) ผลักดันให้ชมุชนจดัพื้นที่สาธารณะให้ครอบครวัที่มีเด็กปฐมวัย คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนใช้ท าแปลงผัก
สวนครวัไว้บริโภค 

  

๕.การพัฒนา
และน าใช้
ข้อมูลในการ
ส่งเสริม
แก้ไข /จัดการ
ปัญหาเด็ก
ปฐมวัย 

๖๑) ก าหนดและแต่งต้ังทมีจัดท าระบบขอ้มูลเด็กปฐมวยัและครอบครัว   

๖๒) ร่วมจัดท าระบบข้อมูลร่วมกับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   

๖๓) ส ารวจปญัหาและความต้องการการดูแลเด็กปฐมวยัในครอบครัว   

๖๔) ส ารวจข้อมลูสถานการณค์วามเข้มแข็งของครอบครัวตามแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทยของกรม
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) 

  

๖๕) ส ารวจข้อมลูและการจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดบัต าบล   

๖๖) ส ารวจข้อมลูเฝ้าระวังเพือ่การคุม้ครองเด็กและครอบครัวในระดับต าบล   

๖๗) ส ารวจครอบครัวอบอุน่ตามกรอบตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ โครงสร้างครอบครวั บทบาทของครอบครัว 
สัมพันธภาพในครอบครวั การพึ่งตนเอง และ การเกื้อกูลสังคมอย่างมีคณุธรรม เป็นต้น และน าใช้ข้อมูลเพือ่วางแผนการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความอบอุน่ในครอบครัว 

  

๖๘) น าใช้ข้อมูลจากการส ารวจปัญหาและความต้องการการดูแลเพื่อออกแบบและด าเนินการช่วยเหลือดูแล   

๖๙) ร่วมพัฒนาข้อมูลการวิจัยชมุชน (RECAP) และน าใช ้   

๗๐) ร่วมพัฒนาข้อมูลระบบต าบล(TCNAP) และน าใช ้   

๗๑) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลเด็ก ให้กบัผู้ปกครองและผู้ดแูลอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การ   



๒๗๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

ประชาคม การประชุม การปรึกษาหารอื การจัดท าแผนการดแูล การบอกปากต่อปาก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 
เอกสารหนังสอืพิมพ์เพือ่กระจายข่าว เป็นตน้ 
๗๒) ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารและการด าเนนิงานด้านครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านครอบครัวและการด าเนินงานของ ศพค. ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีความรู้ความเข้าใจ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายรปูแบบที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นของชุมชน เชน่  สื่อบุคคล 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อกิจกรรม เป็นตน้ 

  

๖.การพัฒนากฎ 
กติกา  ระเบียบ
แนวปฏิบัติเพื่อ
หนุนเสริมการ
ด าเนินกิจกรรม
เสริมความ
เข้มแข็งชุมชน
ท้องถิ่น 

๗๓) จัดเวทีเสนอขอ้คิดเห็นหรอืให้ค าแนะน าในการก าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเด็นที่เกีย่วข้องกบัการคุม้ครองเด็กและส่งเสรมิสถาบันครอบครัว 

  

๗๔) ร่วมจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนการจัดสรรงบประมาณในการสนบัสนุนการด าเนินงานของศนูย์พัฒนาครอบครวั 
เช่น ธรรมนูญครอบครัว เป็นตน้ 

  

๗๕) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการหรอืแผนพัฒนาต าบลในลักษณะบรูณาการ เพื่อการพัฒนา ป้องกนัแก้ไขปัญหา
ครอบครัวกบักลุม่เป้าหมาย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชนก่อนสมรสกลุ่มครอบครัวปกติ และกลุ่มครอบครัวมปีัญหา 

  

๗๖) ผลักดันการจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันเพื่อคุม้ครองและชว่ยเหลือเด็กและครอบครัวกลุม่ที่เสี่ยงจะเผชิญ
ปัญหา 

  

๗๗) จัดท าแนวทางการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งภายในครอบครัวตามวิถีวัฒนธรรม เชน่ การไกล่เกลีย่โดยผู้น าชุมชน ผู้ที่
ชุมชนเคารพนบัถือ การใช้พ่อล่ามแม่ล่ามเปน็ผู้ช่วยเจรจาตามประเพณีภูไท เป็นตน้ 

  

๗๘) สนับสนุนการสร้างโอกาสให้ชมุชนได้เรียนรู้และมีสว่นรว่มในการพัฒนาสถาบนัครอบครัวที่จะน าไปสู่ความเขม้แข็ง
ของชุมชนในการบรหิารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยัง่ยืน 

  

รวม ๗๘ งานและกิจกรรม ๓๒ ๔๖ 

 

  



๒๗๑ 
 

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา รพ.สต 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที 

ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาศักยภาพ ๑) ฝึกอบรมผูป้กครองหรือผู้ดูแลในครอบครัวเด็ก ๐-๕ ปี ให้เข้าใจ ความจ าเปน็ของการสร้างเสรมิภูมิคมุกันโรค การ
ส่งเสรมิการเรียนรู้พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ เช่น ส่งเสริมการเรียน ส่งเสริมการเล่น เป็นตน้ 

  

๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชน เช่นอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินและการส่งเสริมพฒันาการ การเจริญเติบโต การรบัภมูิคุ้มกัน ให้การดแูลช่วยเหลอืตามสภาพทั้งในภาวะ
ปกติ เจ็บป่วย 

  

๓) เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้รับการฝึกอบรมและเตรียมความพรอ้มในการบรกิารสุขภาพเด็ก เชน่ 
การบรหิารจัดการวัคซีนและจดัระบบลูกโซค่วามเย็น การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก และภาวะโภชนาการ การประเมนิ
ความเสีย่งในเด็ก เป็นต้น 

  

๔) สนับสนุนให้การน าใชคู้่มอืดูแลแม่และเด็ก มีประสิทธิภาพ และโดยเพิ่มเติม ข้อมูลพัฒนาการ พฤติกรรม หรอื ความ
เสี่ยง 

  

๕)  สนับสนนุใหม้ีเครือข่ายผูดู้แลเด็ก ๐ -๕ ปี เช่น กลุ่มเยีย่มบ้านเด็ก เครือข่ายดูแลช่วยเหลือ โดยเชื่อมกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชน อื่น ๆในพื้นที ่

  

๖) พัฒนาหลักสูตรและการจัดท าคู่มือส าหรบัฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น หลักสูตรฝึกอบรม
ผู้ปกครองเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครกลุม่ต่าง ๆ เช่น อสม. อาสานมแม่ อาสากู้ชีพ  
เป็นตน้ 

  

๒. การพัฒนาสภาพแวด 
ล้อมท่ีเอื้อต่อเด็กปฐมวัย 

๗) สนับสนุนให้มีการจัด-ปรบับ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอือ้ต่อการด าเนินชีวิตของเด็ก ๐-๕ ปี เช่น การ
ติดตั้งปลั๊กไฟท่ีสูงจากพื้น การจดัวางเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดเก็บของมีคม จัดใหม้ีเครื่องเล่นเด็กที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย เป็นต้น 

  

๘) จัดตั้งศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณท์ี่จ าเป็น ในการช่วยเหลอืในการด าเนินชวีิตของเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และ
กลุ่มปกติ เชน่ อุปกรณบ์รหิารกล้ามเนือ้มัดต่าง ๆ เครื่องฝึกยืน เครื่องดูดเสมหะถังออกซิเจน รวมทั้งมีศูนย์
ประสานงานหรือผู้รบัผิดชอบในการช่วยเหลือเรื่องการจัดหาอปุกรณ์ช่วยเหลอืเด็ก ๐-๓ ปี เป็นต้น 

  

๙) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเด็ก เชน่ รบับริจาคของเล่นเด็ก หนงัสือนิทาน ผ้าอ้อมส าเรจ็รูป เสือ้ผ้าเด็ก เพื่อ
สนับสนุนครอบครัวทีม่ีเด็กป่วย ขาดแคลน เปน็ต้น 

  



๒๗๒ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที 

ต้องท า ควรท า 

๑๐) สนับสนุนให้มีกลุม่ช่วยดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น กลุ่มแม่อาสา กลุ่มแม่บ้านท าหมอนนมแม่ กลุ่มอาสาสมัครน้อยดแูล
น้อง อาสากู้ภัย กู้ชีพ เป็นต้น 

  

๑๑) สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ในชุมชนใหป้ลอดภัยส าหรบัเด็ก เช่น ใหม้ีที่กั้นถนน มีสนามเด็กเล่นมาตรฐาน พื้นท่ี
ปลอดภัยรมิสระน้ า เปน็ต้น  

  

๓.การพัฒนาระบบบริการ ๑๒) จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็ก มีงาน กิจกรรม ประกอบด้วย ซักประวัติ คัดกรอง ตรวจร่างกาย ประเมนิพัฒนาการ 
ภาวะโภชนาการ ประเมินสุขภาพช่องปาก จัดกลุ่มฝึกอบรมผู้ปกครอง ให้ภูมคิุ้มกัน และนัดหมายให้ค าแนะน า เปน็ต้น 

  

๑๓) บริการตรวจรักษาโรคเบือ้งต้นส าหรบัเด็ก ไดแ้ก่ โรคทางเดนิหายใจ หวัด อุจาระร่วง ท้องอดื เป็นต้น   

๑๔) การให้การปรึกษาปญัหาสุขภาพเด็ก หลายช่องทาง เช่น คลินกิบริการ ไลน์ )Line( สไกป์ )Skype( เมื่อมปีัญหาการ
เจ็บป่วย พฤติกรรมและการเรียนรู้ พัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ความรุนแรง และการลว่งละเมดิ เป็นตน้ 

  

๑๕) สนับสนุนให้มบีริการช่วยเหลอืฉุกเฉิน เชน่ กรณปีระสบอบุัติเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง กระดูกหัก ชัก ถูกกระท ารุนแรง
โดยครอบครัว ชุมชน เปน็ต้น  

  

๑๖) ให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสีย่งด้านโภชนาการ พัฒนาการ ส าหรับเด็กที่เข้าเรียนในศพด. อย่างน้อย ๒ 
เดือนต่อครั้ง 

  

๑๗) สนับสนุนการบริการและส่งเสรมิสุขภาพในศพด. ได้แก่  
- การประเมนิภาวะโภชนาการและการแก้ไขเมือ่พบผิดปกติ 
- สนับสนุนการจดัการอาหารครบ เหมาะสม  
- สนับสนุนมาตรฐานน้ าดืม่ น้ าใชใ้นศพด. 
- ร่วมจัดท าแนวทางเฝ้าระวัง ปอ้งกัน โรคระบาด รวมถึงการคดักรองและส่งต่อเมือ่พบโรคติดตอ่ 
สนับสนุนการจดัสิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อต่อเด็ก ได้แก่ การจัดโครงสรา้งอาคารที่ปลอดภัย สนามเด็กเล่น มาตรฐาน
ห้องน้ าห้องส้วม เป็นตน้ 

  

๑๘) สนับสนุนให้มบีริการศูนย์ดูแลเด็กกลางวัน (Day care mom) เป็นบริการที่คนในชมุชนดูแลชว่ยเหลือกันเพื่อให้การ
ดูแลเด็ก ๐-๓ ปี ที่ยังไม่เข้ารบัการดูแลที่ศพด. รับดแูลในช่วงที่แม่และครอบครัวติดธรุะ เจ็บปว่ย เช่น กลุ่มแม่อาสา
เป็นตน้ 

  

๑๙) สนับสนุนการจดับริการในการให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวในชมุชน เชน่ ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว ศูนย์
ด ารงธรรม  ศูนย์ช่วยเหลอืสังคม (OSCC) 

  

๒๐) จัดระบบบริการทีบ่้านกรณีที่จ าเป็น เช่น ป่วยเรื้อรัง ป่วยและพกิารรุนแรงซบัซอ้น ป่วยติดเตียงมีเครื่องมือ เป็นต้น   



๒๗๓ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที 

ต้องท า ควรท า 

๔.การจัดตั้งกองทุนหรอืจัด
ให้มีสวัสดิการช่วยเหลอืกัน 

๒๑) สนับสนุนให้กองทนุ การเงินในชุมชนจัดประเภทสวัสดิการเพื่อเด็กเชน่ สวัสดิการเมื่อป่วย เมื่อเสียชีวิต เพื่อ
การศึกษา เพื่อครอบครัวเด็กยากจน เปน็ต้น 

  

๒๒) สนับสนุนการเพิ่มช่องทางในการระดมทนุ อื่นๆ เช่นการท าบุญกฐิน ผ้าป่า เปน็ต้น เพื่อการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี
โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่จ็บป่วย กลุม่ยากจน ไร้บ้าน 

  

๒๓) จัดตั้งศูนย์บริการหรือสนบัสนุนการบริการแก่เด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น เด็กมีพัฒนาการ
ผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการดา้น ร่างกาย สติปัญญา หรือถูกกระท ารุนแรง เปน็ต้น 

  

๕. 
การพัฒนาและน าใช้ขอ้มูล
ในการส่งเสริมแก้ไขจัดการ 
ปัญหาเด็กปฐมวัย 

๒๔) พัฒนาระบบขอ้มูลและน าใช้เพือ่สนับสนุนบริการ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆในชมุชนอย่างนอ้ย ๓ ชุดข้อมูล ได้แก่   
-  ข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กและบรกิาร เช่น จ านวน เพศ การเจ็บปว่ย การรับวัคซนี พัฒนาการ เปน็ต้น 
- ข้อมูลครอบครัวและการอยูอ่าศัย เช่น การอยูอ่าศัยกับพ่อ แม่ ย่า ยาย ญาติพี่น้อง เป็นตน้ 
- ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพในชุมชน เชน่ กลุ่มทางสังคม องค์กรการเงิน หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ เป็นต้น 

  

๒๕) สนับสนุนการน าใช้ข้อมูลในการดูแลเด็กปฐมวัย เช่น การจัดโครงการเพื่อดูแล ช่วยเหลอืเด็ก เป็นเป้าหมายในการ
ออกแบบงานกจิกรรม จัดท าแผนพัฒนาเพื่อดูแลเด็ก  เป็นต้น 

  

๒๖) สนับสนุนให้มีงานกิจกรรมของกลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน ทีน่ าใช้ข้อมูล เช่น กลุ่มแม่บ้านสาธิตอาหารส าหรับ
ครอบครัวทีม่ีเด็กน้ าหนักน้อย สนับสนุนหมอนนมแม่ส าหรบัหญิงตั้งครรภ์ อสม .เยี่ยมบ้านเดก็ป่วย อพม.ติดตาม 
เฝ้าระวังครอบครัวที่มีความเสีย่งรุนแรง เปน็ต้น 

  

๖.การพัฒนากฎ กติกา  
ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อ
หนุนเสริมการด าเนิน
กิจกรรมเสริมความเข้มแขง็
ชุมชนท้องถิ่น 

๒๗) จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจดัสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่ ทั้งเด็กป่วย 
พิการ และกลุ่มปกติ 

  

๒๘) สนับสนุนการจดัท าธรรมนูญสขุภาพก าหนดการจดัระบบบริการเด็ก ๐-๕ ปี เช่น ก าหนดให้มกีารพัฒนา
กระบวนการการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนือ่งส าหรบัการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี โดยการจัดบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เปน็ต้น ให้เพียงพอต่อการดแูลส่งเสริมสนบัสนุนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือเด็ก เช่น 
การกระตุ้นพัฒนาการท่ีบ้าน การประเมนิพฤติกรรม EQ IQ โดยนักจิตวิทยา ในกลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี เปน็ต้น 

  

รวม ๒๘ งานและกิจกรรม ๑๖ ๑๒ 

  



๒๗๔ 
 

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย8 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที่ 

(เติม  ในช่องเพียงช่องเดียว) 
ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาศักยภาพ ๑) ฝึกอบรมผูป้กครองหรือผู้ดูแลในครอบครัวเด็ก ๐-๕ ปี ให้เข้าใจ ความจ าเปน็ของการสร้างเสรมิภูมิคมุ กันโรค 
การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ เช่น ส่งเสรมิการเรียน ส่งเสรมิการเล่น เปน็ต้น และ
ให้การดูแลช่วยเหลอืเมือ่พบความผิดปกติ เช่น พฤติกรรมและการเรียนรู้ผิดปกติ  มีความพิการทางสติปัญญา 
พิการด้านร่างกาย เพื่อให้การดแูลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เชน่ การดูแลเรื่องอาหาร การกระตุ้นพัฒนาการ 
กล้ามเนือ้ต่างๆ การประสานหนว่ยงานที่จัดบริการเฉพาะด้าน เช่น ด้านสวัสดิการ การดูแลส่งเสริมการเรียนรู้
ออทิสติก โรงเรียนสอนคนตาบอด เปน็ต้น 

  

๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชนเชน่อาสาสมัครสาธารณสขุ กลุ่มแม่อาสา เปน็ต้น เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเรือ่ง
การประเมนิและการส่งเสรมิพฒันาการ การเจริญเติบโต การรับภมูิคุ้มกนั ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้ง
ในภาวะปกตเิช่น การจัดกิจกรรมหรอืกระตุ้นผูป้กครอง ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กในครอบครัว และชุมชน กลุ่มทีม่ี
ความผิดปกติ พิการ เช่น การประเมนิใหค้วามช่วยเหลือ การสนับสนุนให้ครอบครัวให้การดแูลได้ 

  

๓) ฝึกอบรมหรอืส่งเสริมให้ผู้ท่ีมหีน้าท่ีรับผิดชอบดแูลเด็กเฉพาะกลุ่ม ๐ -๕ ปี ในชุมชนมีการศึกษาต่อ เช่น ผู้
ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นตน้ 

  

๔) จัดท าหรือสนบัสนุนใหม้ีสมุดประจ าตัวเด็กท่ีระบุประวัติการไดร้ับวัคซีนที่จ าเป็น ระดับพฒันาการทั้งด้านร่าย
กายสติปัญญาและอารมณ์)IQ EQ)  การฝึกใช้กล้ามเนื้อในเด็ก การดูแลเรื่องฟันและช่องปาก 

  

๕)  สนับสนนุใหม้ีเครือข่ายผูดู้แลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น กลุ่มเยีย่มบ้านเด็ก เครือข่ายดูแลช่วยเหลือ โดยเชื่อมกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชนอื่นๆในพืน้ที่ 

  

๖) พัฒนาหลักสูตรและการจัดท าคู่มือส าหรบัฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น หลักสูตรและคู่มอื   

                                                           
8 พัฒนาข้อมูลจากชุดกิจกรรม โครงการ สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชมุชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุงล่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อแบ่งชุดกิจกรรมเป็น ๔ ส่วน คือ ๑. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ๒. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.).๓. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพต าบล ๔. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

 



๒๗๕ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที่ 

(เติม  ในช่องเพียงช่องเดียว) 
ต้องท า ควรท า 

การดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่มีความพกิารทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านสติปญัญาและการเรียนรู้ ออทิ
สติก  และเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม เป็นต้น 

๗) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมในพื้นที่มีการถ่ายทอดความรู้หรือภูมปิัญญาท้องถิ่น ความรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ท้องถิ่น ให้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และ ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ  สภาเด็กและ
เยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน กลุม่การแสดงลิเกฮูลู กลุ่มร้องสรภัญญะ กลุ่มฟ้อน
เล็บ กลุ่มร าภูไท กลุ่มงานหัตถกรรมด้านผ้า กลุ่มท าพานบายศรี ท ากระทง ท าตุง กลุ่มอนุรักษโ์บราณสถาน 
โบราณวัตถุ เป็นต้น  

  

๘) สนับสนุนทุนทางสังคม เชน่ ปราชญ์ชาวบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ เปน็ต้น ร่วมผลิตสื่อของเล่นพื้นบา้นแก่เด็ก
ปฐมวัยโดยใช้วัสดุท้องถิน่ 

  

๙) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น ผู้น าศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา คณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิด คณะกรรมการประจ าวัด คณะกรรมการประจ าโบสถ์ กลุ่มอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ินภาษาเขมร 
ส่วย เยอร์ ภาษาไตใหญ่ ภาษาค าเมือง ภาษาปากะญอ (กะเหรี่ยง) ภาษาล้านนา ภาษาใต้ มลายู เป็นต้น มีการ
ถ่ายทอดกิจกรรมและภาษาท้องถิ่นให้แกเ่ด็กปฐมวยั และครูผูดู้แลเด็ก  

  

๑๐) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมในพืน้ที่มีส่วนรว่มในการจัดการอาหารส าหรบัเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสรมิภาวะโภชนาการ
และการเจรญิเติบโตของเด็กปฐมวัย เช่น กลุม่แมบ่้าน ผลิตอาหารเพือ่ส่งเสริมด้านโภชนาการ เพิ่มสีสันจาก
ธรรมชาติ ลดหวาน เลอืกวัตถุดบิที่ปลอดสารเคมี ใช้ข้าวพ้ืนบ้าน เปน็ต้น  

  

๑๑) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมมีสว่นร่วมในการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น กลุ่มผลิตของเล่นเด็ก ท า
ของเลน่ที่ช่วยเสริมเรื่องการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก มัดใหญ่ การเคลื่อนไหว เป็นต้น 

  

๑๒) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมมีการส่งเสรมิพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญาให้กบั
เด็กปฐมวัย เช่น กลุ่มเล่านิทานและนิทานหุน่เชิด รว่มเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง กลุ่มเกษตรอินทรียฝ์ึกใหเ้ด็กเลีย้ง
และรักสัตว์ กลุ่มดนตรีพื้นเมืองร่วมสอนเด็กเลน่หรือฟังดนตรี ชมรมข้าราชการบ านาญสอนเดก็วาดภาพ พับ
กระดาษ ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้สูงอายุพาเด็กท าบุญตักบาตรในเทศกาลงานบญุต่างๆ เปน็ต้น 

  

๑๓)  สนับสนนุให้ทนุทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่มถนอมอาหาร กลุ่มเกษตรอินทรยี์ กลุ่มตลาดอินทรีย์ เป็น
ต้น ผลิตอาหารปลอดภัยส าหรบัเด็กปฐมวัย เชน่ การปลูกผักปลอดสาร การเลี้ยงสัตว์ชนิดตา่งๆ การผลิตข้าว
กล้อง เปน็ต้น  

  

๑๔) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่มเกษตรอินทรยี์ กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มท าขนมพื้นบ้าน สอนเด็ก
ปฐมวัยให้เรยีนรู้กระบวนการผลิต การสร้าง การปลูก การหาวตัถุดิบ การปรงุอาหาร และการรับประทาน

  



๒๗๖ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที่ 

(เติม  ในช่องเพียงช่องเดียว) 
ต้องท า ควรท า 

อาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีประโยชน์ เป็นต้น  

๑๕)  สนับสนนุให้ทนุทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่มถนอมอาหาร กลุ่มเกษตรอินทรยี์ กลุ่มตลาดอินทรีย์ เป็นต้น 
มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการผลิตและปรุงอาหารปลอดภัยส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

  

๑๖)  สนับสนนุทุนทางสังคม เช่น กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มเกษตรอินทรยี์ กลุ่มอนรุักษป์่าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น มี
ส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เด็กปฐมวัย พ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกบัความหลากหลายของอาหาร ผัก 
ผลไม้ โปรตนีในชมุชน  เช่น ประเภท สีสัน รสชาติ แหล่งอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ การถนอมอาหาร เปน็ต้น  

  

๑๗) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เช่น กลุม่เลี้ยงเป็ด กลุ่มเลีย้งผึ้ง กลุ่มทอ
เสื่อ กลุ่มจักสาน กลุ่มตีเหล็ก เป็นต้น 

  

๒.การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อตอ่เด็กปฐมวยั 

๑๘) จัดบริการปรับบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการด าเนนิชีวิตของเด็ก ๐-๕ปี เช่น การติดตั้ง
ปลั๊กไฟที่สูงจากพื้น การจัดวางเครื่องใชไ้ฟฟ้า ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและสายดิน การจัดเก็บของ
มีคม จัดให้มเีครือ่งเล่นเด็กท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภัย เป็นต้น 

  

๑๙) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมหีน่วยงานที่รับผดิชอบในการประสานท่ีพักพิงชั่วคราว หรือจัดใหม้ีครอบครัวอุปการะ 
ส าหรบัเด็ก ๐-๕ ปี ที่ไร้ที่พ่ึงพิงหรือได้รบัความเดอืดรอ้นจากปญัหาครอบครัว เชน่ ผู้ปกครองทุพพลภาพ 
เสียชีวิต ถูกกระท ารุนแรง เป็นต้น 

  

๒๐) จัดตั้งศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณท์ี่จ าเป็น ในการช่วยเหลอืในการด าเนินชวีิตของเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ 
และกลุ่มปกติ เชน่ อุปกรณบ์รหิารกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ เครื่องฝึกยืน เครื่องดดูเสมหะถังออกซิเจน รวมทั้งมีศนูย์
ประสานงานหรือผู้รบัผิดชอบในการช่วยเหลือเรื่องการจัดหาอปุกรณ์ช่วยเหลอืเด็ก ๐ -๓ ปี เปน็ต้น 

  

๒๑) สนับสนุนให้มีกลุม่ช่วยดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น กลุ่มท าอาหารส าหรับเด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ กลุ่ม
เพื่อนบ้านช่วยเหลือกันดูแลกันในการรบัยา การส่งเสริมพฒันาการกิน กอด เลน่ เล่า เยี่ยม ใหก้ าลังใจผู้ดูแล
เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว เปน็ต้น 

  

๒๒) สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลอืเด็ก ๐-๕ ปี ในชุมชน เช่น การเปิดพืน้ที่ช่วยเหลือสนบัสนุนการดูแลกลุ่มเด็ก
ที่มีความผิดปกติ ได้แก่ การรบับริจาคของเลน่เด็ก ผ้าอ้อมส าเร็จรปูส าหรับเด็กที่เจบ็ปว่ยพิการ เสื้อผ้า เปน็ต้น 

  

๒๓) ทุนทางสังคม เชน่ กองช่าง ของอปท  .ช่างชุมชน บุคลากร รพสต. เป็นต้น ออกแบบ ผลิต และบ ารุงรักษา
ภายในบ้าน  เช่น ตรวจสอบและซ่อมแซมเฟอรน์ิเจอร์ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแขง็แรง ยึดติดเฟอรน์ิเจอร์ที่เสี่ยงตอ่
การล้มกับพืน้หรือผนังบ้านอย่างแน่นหนา เลือกใช้ที่ก้ันประตูทางออกสู่ระเบยีงบ้านแบบปิดทบึ ติดตั้งท่ีกั้น
บริเวณราวบันได ไม่วางสิง่ของกีดขวางบริเวณทางเดินหรอืขั้นบันได ใช้วสัดุปูพืน้หอ้งน้ าท่ีมีผิวขรุขระ ปูพรมยาง

  



๒๗๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที่ 

(เติม  ในช่องเพียงช่องเดียว) 
ต้องท า ควรท า 

หรือผ้าเช็ดเท้าบริเวณหน้าหอ้งน้ า และจัดใหม้ีฝาครอบปิดภาชนะกักเก็บน้ า เปน็ต้น 

๒๔) ทุนทางสังคม เชน่ กองช่าง ของอปท  .ช่างชุมชน บุคลากร รพสต. เป็นต้นออกแบบ ผลิต และบ ารุงรักษา
ภายนอกบ้าน เช่น ประตูรัว้ใหม้สีภาพแข็งแรง บริเวณรอบบ้านให้สะอาดไม่มหีญ้ารก รวมถึงสวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา แหลง่น้ าในชุมชนให้ปลอดภัย เปน็ต้น 

  

๒๕) ทุนทางสังคม เชน่ กองช่าง ช่างชุมชน เป็นต้น ผลิต ออกแบบ และบ ารุงรักษาของเลน่และเครือ่งเล่นภายใน 
ศพด  .และชุมชน  

  

๒๖) ทุนทางสังคม เชน่ กลุ่มอนุรักษป์่าชุมชน กลุม่เยาวชนรักษ์น้ า กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ แหล่งเรียนรูอ้นุรักษ์
พันธุกรรมพืน้บ้าน กลุม่เพาะพันธุ์พืช สัตว์ เป็นต้น มสี่วนรว่มในการปรับสภาวะแวดลอ้มที่เอื้อต่อเด็กปฐมวยั 
เช่น การปลูกป่าชมุชน สวนเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์แหล่งน้ า เป็นต้น 

  

๒๗) ทุนทางสังคมมสี่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อเอือ้ใหค้รอบครัวอบอุ่น เชน่ ๑  (พระสงฆ แสดงธรรม
เกี่ยวกับความกตัญญูผู้มีพระคณุ ๒  (ศูนย์พัฒนาครอบครัวจัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกบัครอบครัวอบอุ่น ๓(
อปพร  .ตรวจสอบจุดเสีย่ง จุดอนัตรายในชมุชน ๔ ( กลุ่ม ชรบ .ส ารวจและปอ้งกั นการเสพสารเสพติดและเล่น
การพนันในชมุชน ๕  (เจ้าหน้าท่ี รพสต. เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกบัโรงเรยีนพ่อแม่  ๖ ( อปท  .สนับสนุน

กิจกรรมที่ส่งเสรมิความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น   

  

๓.การพัฒนาระบบบริการ ๒๘) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น กลุ่มอสม  .อปท. กลุ่มอปพร. กลุ่ม ชรบ  .กลุม่จิตอาสา เปน็ต้น ร่วมจัดบริการ
ดูแลเด็ก ๐ -๕ ปี ที่บ้านเปน็บริการตามภาวะสุขภาพ ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เปน็การจดัการบริการ

ดูแลทางร่างกายและจิตใจ เชน่ การดูแลกิจวัตรประจ าวนัเรื่องการรับประทานอาหาร อาบน้ า ท าความสะอาด
ร่างกาย ออกก าลังกายพื้นฟู ส่งเสริมพฒันาการ การเจริญเติบโต การได้รับภมูิคุ้มกนัตามมาตรฐานการดูแล
สายสวนต่างๆ การดูแลท่อช่วยหายใจ การให้อาหารทางสายยาง ท าแผลพลิกตะแคงตัว เป็นตน้ รวมไปถึงการ
เพิ่มสมรรถนะของผู้ดูแลในการช่วยเหลือ ดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่บ้านได้อย่างเหมาะสม 

  

๒๙) สนับสนุนการจดับริการสุขภาพส าหรบัเด็ก ๐-๕ ปี เช่น ตรวจรา่งกายเด็กและดูแลใหเ้ด็กมนี้ าหนัก ส่วนสงู 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันการป้องกนัโรคติดต่อ เปน็ต้น 

  

๓๐) สนับสนุนให้การบริการอื่นๆ เชน่ การให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเรื่องสุขภาพอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
การจัดบริการอาหารเฉพาะหรอืตามความต้องการรวมทั้งการดแูลเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ
รวมทั้งการประเมนิพัฒนาการที่บ้าน 

  

๓๑) จัดการบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษาชว่ยเหลือและกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชน่ ชัก ถูกกระท ารุนแรงโดย
ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น 

  



๒๗๘ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที่ 

(เติม  ในช่องเพียงช่องเดียว) 
ต้องท า ควรท า 

๓๒) จัดใหม้ีระบบการให้ค าปรึกษา เช่น ไลน์ )Line (สไกป์ ) Skype (เพื่อประสานการดูแลรักษาระหวา่งผู้ปกครอง
และใหบ้ริการค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็ก ๐ -๕ ปี แบบ Hotline  ในเรื่องต่างๆ เช่น สขุภาพการเข้าถึง

สิทธิต่างๆเปน็ต้น 

  

๓๓) หน่วยงานที่ให้การบริการแก่เดก็ ๐-๕ ปีเช่น อปท. รพ.สต. รพ. จัดพื้นท่ีเฉพาะไว้รองรบั เช่น การจัดที่นั่ง
เฉพาะห้องตรวจ จุดมมุใหน้มแม่ เปน็ต้นที่เป็นช่องทางพิเศษเพื่อลดระยะเวลาบริการ 

  

๓๔) จัดใหม้ีบริการศูนย์แม่ร่วมดูแลเด็กกลางวัน )Day care mom) เป็นบริการที่คนในชมุชนดูแลชว่ยเหลือกัน
เพื่อให้การดูแลเด็ก ๐ -๓ ปี ที่ยังไม่เข้ารับการดูแลที่ศพด . รับดแูลในช่วงที่แม่และครอบครัวตดิธุระ เจ็บป่วย 
เช่น กลุ่มแม่อาสาเป็นต้น 

  

๓๕) จัดใหม้ีระบบบริการในการให้ค าปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาในครอบครัวในชมุชนเช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ศูนย์ด ารงธรรม  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม )OSCC( 

  

๔.การจัดตั้งกองทุนหรอืจัดให้
มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน 

๓๖) จัดตั้งกองทุนและสวัสดิการส าหรบัเด็ก ๐ -๕ปีด้านการดูแลสุขภาพการเพิ่มรายได้ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลกลุ่มเด็กท่ี
เจ็บป่วย พิการ เชน่ กองทุนสวสัดิการชุมชน  สถาบันการเงินของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรพัย์ กลุ่มสหกรณ์

ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อชว่ยเหลอืผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือตามความจ าเปน็ กองทุนส ารองเลีย้งชีพเป ็นต้น 

  

๓๗) สนับสนุนการเพิ่มช่องทางในการระดมทนุอื่นๆเชน่การท าบญุกฐิน ผ้าป่า เปน็ต้น เพื่อการดูแลเด็ก ๐ -๕ปี
โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่จ็บป่วย 

  

๓๘)  จัดสรรงบประมาณเพื่อสบทบทุนการสร้างบุคลากรสหสาขาวชิาชีพในการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน เช่น 
พยาบาล สาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น 

  

๓๙)จัดตั้งศูนย์บริการหรือสนบัสนุนการบริการแก่เด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น เด็กมี
พัฒนาการผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการด้าน ร่างกาย สติปัญญา หรือถูกกระท ารนุแรง เปน็ต้น 

  

๔๐)  สนับสนนุใหเ้ด็กปฐมวัยมีการออมเงนิ หรอืออมความดี มีการจดัท าบัญชีออมความดี เช่น เด็กแต่งตัวเอง 
แปรงฟนัเอง เก็บที่นอนเอง ช่วยเหลอืเพื่อนในศพด  .เป็นตน้  

  

๔๑) ส่งเสรมิการออมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก โดยจัดตั้งธนาคารหมูบ่้าน หรือธนาคารความดี เปน็ต้น    

๔๒)  สนับสนนุให้ผูป้กครองเปน็สมาชิกของกลุ่มทางสังคม เช่น กลุม่ปุ๋ยหมักชวีภาพ กลุ่มเลีย้งเป็ด กลุ่มเลี้ยงไก่ 
กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มปลูกผัก เป็นต้น และจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการกู้ยืมเพือ่การประกอบอาชีพโดยคิดดอกเบี้ย
ต่ าหรือไม่มีดอกเบี้ย 

  

๕.การพัฒนาและน าใชข้้อมูล
ในการส่งเสริมแก้ไข /จัดการ  

๔๓) จัดท าระบบข้อมูลโดยคนในชมุชนและมีส่วนร่วมจากของ ๖ กลุม่เป้าหมายหลัก ได้แก่ อปท  .ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาครอบครวั รพ .สต. อาสาสมัครและทุนทางสงัคมต่าง ๆในชมุชนทุกฝ่ายตั้งแต่ขั้นตอน การเกบ็ 

  



๒๗๙ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที่ 

(เติม  ในช่องเพียงช่องเดียว) 
ต้องท า ควรท า 

ปัญหาเด็กปฐมวัย การตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะหเ์พื่อใช้  จัดการดูแลและประเมินผลการดูแล มีขอ้มูลเด็ก ๐ -๕ ปี ที่
ครบถ้วน ครอบคลมุ ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น พัฒนาการการเจริญเติบโต การได้รับภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น 
(๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งที่เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย พิการ มีแผนที่เด็ก   ๐ -๓ ปีที่
จ าแนกสถานะสุขภาพ เป็นต้น 
(๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้เพื่อจัดการดูแลตามปัญหาความต้องการและความจ าเป็น เช่น  ข้อมูลกลุ่ม
อาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เด็ก ๐-๕ ปี กลุ่มอาชีพ กองทุนสวัสดิการ แหล่งประโยชน์ แหล่งสนับสนุนอุปกรณ์
ช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน เช่น ของเล่นเด็กเครื่องฝึกยืน ฝึกเดิน เป็นต้น 
(๔) มีแผนการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่มาจากการใช้ข้อมูลและชุมชนจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
(๕) มีข้อมูลผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดูแล เช่น แนวโน้มภาวะสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของความผิดปกติด้าน
พัฒนาการ ข้อมูลการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ข้อมูลโรคระบาด เช่น   ไข้เลือดออก มือเท้าปาก  การ
เพิ่มขึ้นของอาสาสมัคร เป็นต้น 
(๖) มีข้อมูลด้านครอบครัว เพื่อน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาครอบครัวที่ เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนพร้อมทั้งหาแนวทาง วิธีการแก้ไขและ แนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นเช่น การทะเลาะวิวาทในครอบครัว การกระท าความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารเสพติดของผู้ปกครอง 
ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปกครอง เป็นต้น 

๔๔) ส่งเสรมิการใช้ขอ้มูลทุนทางสังคมและแหล่งประโยชน์ในการจดัท าแผนโครงการ เพื่อจัดสวสัดิการท้องถ่ิน เพื่อ
การดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ตามสภาพปัญหาความจ าเป็นและความตอ้งการของเด็ก ๐-๕ ปี เช่น จัดบริการให้การดูแล
ตามสภาพที่ประเมิน ใช้ขอ้มูลกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเยี่ยมบ้านเพือ่ช่วยเหลือเด็ก ๐-๕ ปี ที่เจ็บปว่ย พิการ หรือถูก
กระท ารุนแรงในครอบครัว เปน็ต้น 

  

๔๕) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ใหก้ับผู้ปกครองและผู้ดูแลอย่างหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การประชาคม การประชมุ การปรึกษาหารอื การจัดท าแผนการดูแล การบอกปากต่อปาก วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว เอกสารหนังสอืพิมพ์เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น 

  

๖.การพัฒนากฎ กติกา  
ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อหนนุ
เสริมการด าเนนิกิจกรรม
เสริมความเข้มแข็งชุมชน

๔๖) จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดสรรงบประมาณในการสนับสนนุการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่ ทั้งเด็กป่วย พิการ และ
กลุ่มปกติ 

  

๔๗) จัดท าธรรมนูญสุขภาพก าหนดการจัดระบบบริการเด็ก ๐-๕ ปี เช่น ก าหนดใหม้ีการพัฒนากระบวนการการ
บริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่องส าหรบัการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี โดยการจัดบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เช่น 

  



๒๘๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 
การด าเนินการในพืน้ที่ 

(เติม  ในช่องเพียงช่องเดียว) 
ต้องท า ควรท า 

ท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการดูแลส่งเสรมิสนบัสนุนและรว่มกันดูแลช่วยเหลือเดก็ เช่น การ
กระตุ้นพัฒนาการทีบ่้าน การประเมนิพฤติกรรม EQ IQ โดยนกัจิตวิทยา ในกลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี เป็นต้น  

๔๘) สนับสนุนให้มีการค านึงถึงสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปีในทุกนโยบายของชุมชน เชน่ มีนโยบายสาธารณะก าหนดให้มี
พื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก ๐-๕ ปี ในทุกกิจกรรมงานบญุ ประเพณีก าหนดให้ใช้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กใช้พื้นท่ี
สาธารณะเพื่อปลูกผัก ผลิตอาหาร ก าหนดใหแ้ต่ละกองทุนของชุมชนสมทบทุนเพื่อจัดท ากองทุนเพื่อการดูแล
เด็ก ๐-๕ ปีในชุมชน ก าหนดกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ก าหนดให้ทุกหมู่บ้านมีกลุม่อาสานมแม่เข้า
เยี่ยมและดูแลบ้านท่ีมเีด็ก ๐-๕ ปี เปน็ต้น 

  

รวม ๔๘ งานและกิจกรรม ๒๓ ๒๕ 

 

  



๒๘๑ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ จ าแนกตามงาน กิจกรรม ตามความจ าเป็นในการดูแลผู้สูงอาย9 ุ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาศักยภาพ    
๑) สนับสนุนการจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอายุ และมี

หลักสูตรการเรียนรู้ ครอบคลุมการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ เช่น การประเมินสมรรถนะของผู้สูงอายุ 
การฝึกผู้สูงอายุให้ดูแลตนเอง การยืดเหยียด
กล้ามเนือ้ การออกก าลังกาย ร าไม้พลอง โยคะ 
ร าวงพื้นบ้าน เปน็ต้น ด้านจิตใจ เช่น การฝึก
สมาธิ สวดมนต์  สันทนาการ เป็นต้น    ด้าน
อาชีพ ได้แก่ การเสรมิทักษะอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ การท าอาหารและการท าผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุ  และการเรียนรู้อืน่ๆ 
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์  การสือ่สารด้วย
เทคโนโลยี ไลน์ เฟสบุ๊ค  การฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ความรูเ้รือ่งสิทธิ เป็นตน้ 

๑.๑. จัดตั้งโรงเรียนผู้สงูอายุ ให้ผู้สงูอายุ หรือผูเ้ตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี)เข้า
เรียนรู้ เรือ่งการดูแลสุขภาพ การท ากิจกรรมร่วมกนั การพบปะพูดคุย การเรยีนรู้
เรื่องอื่นๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์  การสื่อสารดว้ยเทคโนโลยี ไลน์ เฟสบุ๊ค  การฝึก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความรูเ้รื่องสิทธิ เป็นตน้ อาจก าหนดชว่งเวลาด าเนินการ 
เช่น ท ารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

๑.๒. สนับสนุนให้โรงเรยีนผู้สูงอายุ มหีลักสูตร ตารางเรียนรู้ ให้ผู้สูงอายุมีอิสระเลอืกเรียน
ได้ตามอัธยาศัย โดยก าหนดเรือ่ง ช่วงเวลา และสื่อสารให้ผู้สงูอายุเข้าใจ และเลอืกเข้า
เรียนได้ตามอิสระ และความสนใจ 

๑.๓. สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุท่ีมคีวามเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร จดัการเรยีนรู้ใน
โรงเรียน เชน่ จัดเรียนรู้จากภูมปิัญญา สานตะกร้า  ออกแบบลายผ้าไหม เพาะพันธุ์
กล้าไม้ ทอเสื่อ ท าไม้กวาด  เป็นต้น   

๑.๔. สนับสนุนให้ผู้สอนทีม่าจากหนว่ยงาน องค์กรในชมุชน จัดการเรียนรู้ตามความ
ช านาญ เช่น พยาบาลจากรพ.สต. ให้ความรูเ้รือ่งการดูแลสุขภาพ ฝึกทักษะ บรหิาร
สมอง นักโภชนากร สอนเรื่องอาหารที่เหมาะสมกบัผู้สูงอายุ กศน. ฝึกทักษะอาชีพ
เสริม เปน็ต้น 

๑.๕. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ในชมุชน จัดการเรยีนรูส้ าหรบัผู้สูงอายุในโรงเรยีน  เช่น ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยว์ฒันธรรมท้องถ่ิน มัสยิด คริสตจักร ศูนย์พันธุกรรม
ข้าว พืช สัตว์  เป็นต้น 

๑.๖. สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ท าอาสา เพื่องานสาธารณะเช่น การท าความสะอาดวดั 
โรงเรียน ศาลากลางบ้าน ถนนในหมูบ่้าน การปรบัปรุงที่สาธารณะท าแปลงปลูกผัก
รวม  ท านารวม จัดการขยะเป็นต้น  

๑.๗. จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้สงูอายุเข้าเรยีนได้ตลอด ไม่จ ากัดเวลา การแต่งกาย เช่น 

  

                                                           
9 หมายเหต ุพัฒนาข้อมูลจากชุดกิจกรรม โครงการ สนบัสนุนวิชาการเพือ่พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



๒๘๒ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

เข้าเรียนได้ในวันที่สะดวก  สนับสนุนการเดินทาง หลักสูตรเรียนรู้อิสระ เลือกเรียนได้
ตามอัธยาศัย เปน็ต้น 

๑.๘. อื่นๆ..... 
๒) สนับสนุนการจดัตั้งชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าท่ี

ช่วยเหลือ ดูแล สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สงูอายุ
ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดล้อม และสุขภาพ 

๒.๑ สนับสนุนให้มีการระดมแกนน าผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน จัดท าแผนงานจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
และก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อเนือ่ง 

๒.๒ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่อเนือ่งในการรวมแกนน าท่ีเป็นผู้สูงอายุตั้ง
กองทุนช่วยเหลอืกันเมื่อป่วย ตาย  

๒.๓ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ สนบัสนนุให้ผู้สูงอายุมาพบปะ รวมกลุ่ม ท ากิจกรรมร่วมกนั 
เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย ตรวจสุขภาพ เปน็ต้น 

๒.๔ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดท าข้อมูลผู้สูงอายคุรอบคลมุทุกภาวะสุขภาพ  
๒.๕ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุท าหน้าท่ีประสานหนว่ยงานองค์กร ภายในและภายนอก 

เพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ทุกข์ยาก ป่วยซบัซอ้น ติดบ้าน ติดเตียง 
๒.๖ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ เปน็หน่วยสนบัสนุนการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ รวมถึง

เป็นแหล่งรวมผลผลิต กระจายสู่ตลาดท้ังในและนอกพื้นท่ี 
๒.๗ สนับสนุนให้มีแหล่งที่ต้ังของชมรมผู้สูงอายุ เพือ่เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน กิจกรรม 

และศูนย์รวมข้อมูลทุกด้าน รวมถึงการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
๒.๘ อื่นๆ.... 

  

๓) สนับสนุนการพฒันาทักษะ และการด าเนนิ
กิจกรรมกลุม่อาสาสมัครต่างๆ ในชุมชน ให้การ
ดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุในลักษณะที่แตกต่างกัน
ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ และทุก
สภาวะสุขภาพ  
 

๓.๑ สนับสนุนให้จัดการ ฝึกอบรม และ สนับสนนุ กลุ่มอปพร. ให้สามารถประเมนิ ภาวะ
ฉุกเฉิน และให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุได้ถูกต้อง เหมาะสม เช่น หกล้ม 
กระดูกหัก หมดสติ เป็นต้น และสามารถช่วยเหลอืเบื้องต้น เคลื่อนย้ายได้อย่างถูกวิธี  

๓.๒ สนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่ม อสม. ให้สามารถประเมนิภาวะสุขภาพ ความสามารถใน
การช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การ
ประเมินภาวะฉุกเฉนิเชน่ หมดสติ น้ าตาลในเลือดต่ า กระดูกหัก แขนขาอ่อนแรง เป็น
ต้น   

๓.๓ สนับสนุนฝึกอบรม กลุ่มอพม.ในการเฝ้าระวัง ช่วยเหลอื กรณคีวามรุนแรงที่เกดิใน
ผู้สูงอายุ เช่น ถูกท าร้าย ทารุณ ทอดท้ิง เปน็ต้น และสามารถประสานการช่วยเหลือ ส่ง
ต่อ ได้เหมาะสม 

๓.๔ สนับสนุนฝึกอบรมให้กลุม่เด็ก เยาวชน วัยรุน่ เปน็อาสาสมคัรเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือ

  



๒๘๓ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

ผู้สูงอาย ุ
๓.๕ สนับสนุนกลุม่จิตอาสาในชมุชนให้การช่วยเหลือครอบครวั ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ขาดแคลน 

เจ็บป่วยติดเตียง เป็นต้น ด้วยการเยี่ยมบ้าน ประสานจัดสิ่งของที่จ าเป็นให้ ประสาน
หน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือ 

๓.๖ สนับสนุนการฝึกอบรม และสนบัสนนุกลุ่มอาสากู้ชีพให้สามารถช่วยเหลือฉุกเฉิน
ผู้สูงอายุได้รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพทันเวลา ลดความพิการภาระการดูแลระยะยาวใน
ครอบครัว ชุมชน 

๓.๗ สนับสนุนอาสาสมัครทีเ่ปน็ผู้สูงอายุ เปน็ผู้น ารวมกลุ่มจดักิจกรรม พบปะ เรียนรู้ 
แลกเปลีย่นการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังอาการท่ีพบบ่อยในผูสู้งอายุ ฝึกทักษะอาชีพ
เสริม เปน็ต้น 

๓.๘ สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) เพื่อใหม้ีความรู้เข้าใจความ
เสื่อมตามวัย เช่น การจดัหาอาหารให้ปลอดภยัและสอดคล้องกับความต้องการตามวัย
และโรค การให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 

๓.๙ สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมคัรในการสนบัสนุนกจิกรรมกลุม่สร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรบัผู้สูงอายุ เชน่ กลุ่มออกก าลังกายไม้พอง กลุ่มร าวงยอ้นยุค กลุ่มเต้นลีลาศ กลุ่ม
บาสโลป เปน็ต้น 

๓.๑๐ สนับสนุนให้จัดท าคู่มอื แนวทางให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ส าหรับอาสาสมัครใน
ชุมชน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิ ตัดสินใจ ในการช่วยเหลือ ส่งต่อ ในระดบั
ชุมชน 

๓.๑๑ อื่นๆ..... 
๔) เพิ่มจ านวนผู้ดูแลช่วยเหลือทั้งที่เป็นอาสาสมัคร

และภาควิชาชีพ  
๔.๑ กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดบัท้องถ่ินสนับสนุนการเรยีนเพิม่เติมเฉพาะด้านการ

ดูแลผู้สูงอายุ เชน่ การบริบาลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาล  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เปน็ต้น 
๔.๒ สนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ท่ีผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการดแูลผู้สูงอายุ ใหเ้ปน็

วิทยากรในการถ่ายทอดความรูแ้ก่อาสาสมัครด้านสุขภาพ หรือผู้สนใจ และวางแผน
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เจ็บป่วยซับซ้อน เปน็ต้น 

๔.๓ สนับสนุนให้มเีครอืข่ายการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย ทุกข์ยาก ไร้ที่อยู่ ถูก
กระท ารุนแรง เช่น การช่วยเหลอืผู้สูงอายุถูกท าร้ายโดยมีผู้ร่วมด าเนินการ ได้แก่ 
พยาบาล พมจ. บ้านพักหญิง ต ารวจ อสม. กศน. ผู้บริหารทอ้งถิ่น เป็นต้น 

  



๒๘๔ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๔.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุ ในกลุ่มผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ิน 
อาสาสมัครอื่นๆ เช่น อปพร. อพม. ต ารวจบ้าน เป็นต้น 

๔.๕ อื่นๆ......... 
๕) จัดใหม้ีการค้นหา และสนบัสนนุให้ผู้สูงอายุที่มี

ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้น าในด้านต่างๆ อาทิเช่น 
ด้านวัฒนธรรม หัตถกรรมและงานฝีมอื ความเชือ่
และพิธีกรรม การดแูลสุขภาพทางเลือก ขับร้อง
และดนตรีผู้น าด้านความคิด การประสานงาน
ชุมชน เป็นต้น ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอด หรอื
จัดการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ เช่น สอนในโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุสอนในศูนย์พัฒนาเดก็ฯ สอนในโรงเรยีน 
สอนกลุ่มอาสาสมัคร และเยาวชนในชุมชน เป็น
ต้น 

๕.๑ สนับสนุนให้มีการค้นหาอาสาผูสู้งอายุที่เป็น ปราชญ์ อดีตน า  ข้าราชการบ านาญมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ชมุชนใหก้ารยอมรับ มาเปน็วิทยากร จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  

๕.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท่ีเปน็ปราชญ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรือ่ง จัดการเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรอืจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชนในชุมชน เช่น สอนและฝึกเด็ก
ปฐมวัยปัน้ตุ๊กตาดินเผา  ท าสิ่งประดษิฐ์ ของเล่นจากใบจาก ใบตอง สอนเด็กและ
เยาวชนท าปุย๋ชีวภาพ น้ าหมักชวีภาพ เป็นต้น 

๕.๓ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็วิทยากรฝึกอบรม และสาธิตในโรงเรยีน เช่น การท าแปลง
เกษตรผสมผสาน ปลูกผักปลอดสารพิษ ฝึกท าพานบายศรี อ่านอักษรใบลาน นวดแผน
ไทย เป็นต้น 

๕.๔ สนับสนุนให้เป็นวิทยากร สอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามความช านาญ 
๕.๕ สนับสนุนให้เป็นวิทยากรสอนอาสาสมัครกลุม่ต่างๆ ในชมุชน เช่น สอนเรื่องการดูแล

สุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร การดูแลหลังคลอดส าหรบั อสม. การท างานฝีมือ 
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุพื้นบ้านส าหรบักลุ่มแม่บ้าน เปน็ต้น 

๕.๖ อื่นๆ....... 

  

๖) สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมตามโอกาส หรือ
พัฒนาทักษะอืน่ๆเพิ่มเติม ส าหรับผู้สูงอายุ
ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และ
สังคม 

๖.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีโอกาสมารวมกลุม่ท ากิจกรรมทางศาสนา เช่นมาวัด สวดมนต์ 
นั่งสมาธิ จ าศีล เปน็ต้น 

๖.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ ท ากิจกรรมเรียนรู้การจัดเมนู การปรุงอาหารที่ใช้
วัตถุดิบในชมุชนส าหรบัผู้สูงอายุ  

๖.๓ สนับสนุนการจดักิจกรรมเชดิชู แสดงความรักเคารพต่อผู้สูงอายุในวันส าคัญ หรอื
โอกาสพิเศษ เชน่ รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ ประกาศเกียรติคณุแม่ดเีด่น พ่อดเีด่น คนดีศรี
สังคม ขอพรปีใหม่ผู้สูงวยั เปน็ต้น และสนับสนุนให้มีแกนน าผู้สูงอายุร่วมออกแบบ
กิจกรรม หรือร่วมการด าเนินการด้วย 

๖.๔ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการประกวด ที่เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุทั้งระดับคุคล กลุ่ม  เช่น 
ประกวดผู้สงูอายุฟันดี สูงวัยใส่ใจสุขภาพ การแสดงร าวงย้อนยคุ เต้นลีลาศ เต้นแอโร
บิค ร าวงกงก้า ร าไม้พอง เป็นตน้ 

  



๒๘๕ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๖.๕ สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีโอกาสเดนิทางท่องเที่ยว ไปเรยีนรู้ตามสถานที่ต่าง เช่น  ไหว้พระ
ท าบุญ ๙ วัด เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์  นั่งรถไฟท่องธรรมชาติ ดูภาพยนต์ร้องคาราโอเกะ 
เป็นตน้ 

๖.๖ สนับสนุนให้อาสาสมัคร ผู้น า วยัท างาน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ท ากิจกรรมสร้างสรรค์รว่มกัน
ในวันส าคญั เช่น กีฬาพ้ืนบ้านผูสู้งอายุในวนัปใีหม่โดยใหบุ้ตร หลานเข้าร่วมเป็นทีม  
แข่งฟุตบอล ๓ วัย ๔๐๐ ปี  เป็นต้น 

๖.๗ อื่นๆ..... 
๗) ผลักดันกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ ท่ีมีรายได้ร่วมสมทบ

ทุนสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเศรษฐกิจ
ของผู้สูงอายุ เชน่ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ สนับสนนุปุ๋ย
ส าหรบัให้ผู้สงูอายปุลูกผักสวนครัว  กลุ่มคัด
แยกขยะ สนับสนุนวัสดุในการประดิษฐ์สิ่งของ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้  เป็นตน้ 

๗.๑ สนับสนุนให้กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ใหปุ้๋ยฟรีส าหรบักลุ่มผู้สูงอายุที่ปลูกผักปลอดสารพิษ หรือ
สนับสนุนให้ผลิตปุ๋ยใช้เอง เปน็ต้น  

๗.๒ สนับสนุนให้กลุ่มคัดแยกขยะ คดัขยะรีไซเคิลให้กลุม่ผู้สูงอายุ น าไปผลิตเปน็สิ่งของ 
เครื่องใช้ ของเล่นเด็ก เปน็ต้น 

๗.๓ ผลักดันให้กลุม่วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพที่มีขยะท่ีรีไซเคิลเหลือจากการผลิต น าขยะมาเป็น
ทุนต้ังกองบญุเพื่อผู้สูงอาย ุ

๗.๔ สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุช่วยงานกลุ่ม เชน่ คัดแยกผลิตภัณฑ์ ท าพรม
เช็ดเท้า บรรจุก้อนเชือ้เห็ด แยกขนาดหน่อไมฝ้รั่ง เปน็ต้น 

๗.๕ สนับสนุนให้ตลาดนัดชุมชน จัดโซนขายอาหาร ขายสินค้าส าหรบัผู้สูงอายุท่ีมีผลผลิต
เพื่อจ าหน่าย 

๗.๖ อื่นๆ......... 

  

๘) สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ เชน่ กลุ่มผลิตอาหารแปรรูป 
กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง การ
รวมกลุม่ท าดอกไม้จนัทน์ กลุ่มน้ าพริกหนุม่ สาน
ตะกร้า เลี้ยงกบ เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เปน็ต้น 

๘.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุม่ทอผ้า
พื้นเมือง กลุ่มท าดอกไม้จันทน์ กลุ่มน้ าพริกหนุ่ม สานตะกร้า เลี้ยงกบ เพาะเห็ด เลี้ยง
ปลา เปน็ต้น 

๘.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ อาชีพเสริม เช่น กลุ่มท าลูกประคบสมนุไพร กลุ่มท ายา
หม่องน้ า น้ ายาเอนกประสงค์ กลุ่มท าไม้กวาด กลุ่มทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย เป็นตน้ 

๘.๓ อื่นๆ......... 

  

๙) ฝึกอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ 
ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตาม
ภาวะสุขภาพ เช่น การส่งเสรมิสขุภาพโดยการ
ออกก าลังกายตามสภาพร่างกาย การ

๙.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุข้ารบัการฝึกอบรม ทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะสุขภาพ 
เช่น การออกก าลงักาย  การรับประทานอาหาร การป้องกนัและฟ้ืนฟู ความเสื่อมตาม
วัย การดูแลสุขภาพจิต เช่น การสื่อสาร  วิธีคลายเครยีด ดนตรีบ าบัด ธรรมะบ าบัด 
เป็นตน้ และเฝ้าระวังความปลอดภัยในบ้าน นอกบ้าน และการเตรียมตัวเข้าสู่วยัสูงอายุ 

  



๒๘๖ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองป้องกัน
และฟ้ืนฟูการเสื่อมตามวัย การผ่อนคลายดูแล
สุขภาพจิต การฝึกเดินนั่งให้ปลอดภัยป้องกนั 
การหกล้มในบ้านนอกบ้าน การสื่อสาร การดูแล
ด้านจิตใจ การเตรียมตัวก่อนตาย เป็นตน้ 

การเตรียมตัวก่อนตาย เป็นต้น 
๙.๒ สนับสนุนให้ผู้เตรียมเข้าสูว่ัยสูงอายุ เข้ารับการฝึกทักษะ การเรยีนรู้การเปลีย่นแปลงใน

วัยผู้สูงอายุ เชน่ภาวะสุขภาพ การออกก าลังกาย  การรบัประทานอาหาร การป้องกนั
และฟ้ืนฟ ูความเสือ่มตามวัย การดูแลสุขภาพจิต เช่น การสือ่สาร  วิธีคลายเครยีด 
ดนตรีบ าบัด ธรรมะบ าบัด เปน็ต้น และเฝ้าระวังความปลอดภยัในบ้าน นอกบ้าน และ
การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมตัวก่อนตาย เป็นต้น 

๙.๓ สนับสนุนให้ผู้เตรียมเข้าสูว่ัยสูงอายุ เปน็อาสาสมคัรดูแลผู้สงูอายุ เพื่อเตรียมตัว และ
เข้าใจสภาพ และปัญหาของผู้สงูอาย ุ

๙.๔ อื่นๆ..... 
๑๐) ฝึกคนในครอบครัวผู้สูงอายุใหเ้ข้าใจความเสือ่ม

ตามวัย อาทิ สายตาฟันและการดูแลเมือ่ปว่ย
เล็กน้อย ป่วยเรื้อรัง ฉุกเฉนิ และระยะสุดท้าย
เพื่อให้การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เช่น การ
เตรียมอาหารตามวัย การพักผ่อนการเข้าใจ
อารมณค์วามรู้สึก ความรูส้ึกมคีุณค่าในภาวะ
ปกติและดูแลในยามเจ็บป่วยเลก็น้อย  การป่วย
เรื้อรังและภาวะฉุกเฉินเบือ้งต้นได้เปน็ต้น 

๑๐.๑ สนับสนุนให้จัดอบรมสมาชิกในครัวเรือนในการดแูลผู้สูงอายุ ให้เข้าใจความเสื่อมตาม
วัย เช่น สายตา  
ฟัน การเตรียมอาหารทีเ่หมาะสมกับผู้สูงอายุ  การจัดสถานที่พักผ่อน การปฐม
พยาบาล การช่วยเหลือฉุกเฉนิ และระยะท้าย เป็นต้น 

๑๐.๒ สนับสนุนให้ อสม. อผส.สามารถประเมิน และฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุ
ส าหรบัผู้ดูแลในครัวเรอืน ในครวัเรือนที่รบัผิดชอบได ้

๑๐.๓ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล ช่วยเหลอืฉุกเฉนิ ส าหรับผู้ดูแลใน
ครัวเรือนทุกครัวเรือน 

๑๐.๔ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้ดแูลในครัวเรอืนที่มีผู้ป่วย หรือ
ผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการการณ์ การจัดการกับความเครียด 
และภาระการดูแล และความต้องการการช่วยเหลอื สนับสนุน  

๑๐.๕ อื่นๆ..... 

  

๑๑) จัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลต่างๆ เช่น หลักสูตรและคู่มือการดูแล
ตนเอง หลักสูตรและคูม่ือการดแูลผู้สูงอายุที่
พิการ หลักสูตรและคูม่ือการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียง เปน็ต้น 

๑๑.๑ สนับสนุนการจดัท าคู่มือการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้นประจ าทุกครัวเรอืน 
๑๑.๒ สนับสนุนการจดัท าหลักสูตรและคู่มือการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการ พิการซ้ าซ้อน 

เจ็บป่วยซับซ้อน เปน็ต้น 
๑๑.๓ แนวทางการประเมินภาวะสขุภาพ และการส่งต่อส าหรบัผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้าน 

ติดเตียง และภาวะฉุกเฉิน ส าหรับ คนในครวัเรือน  อาสาสมคัร เจ้าหน้าท่ี เปน็ต้น 
๑๑.๔ สนับสนุนการจดัท าคู่มือ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่คนในชมุชนร่วมกนัจัดท าเพื่อใช้

ประสานการดูแลช่วยเหลือ เชน่ แนวทางการเรียกใช้รถฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง แนว
ทางการประสานขอเบิกสวัสดิการ แนวทางการส่งต่อ เป็นต้น  

  



๒๘๗ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๑๑.๕ อื่นๆ..... 
๑๒) ศูนย์พัฒนาครอบครัวสนับสนนุการจัดท าข้อมูล

ผู้สูงอายุท่ียากล าบาก ถูกกระท ารุนแรง 
ต้องการความช่วยเหลือ เพือ่ประสานหนว่ยงาน 
องค์กร ในและนอกชมุชนให้การดูแลช่วยเหลอื 

๑๒.๑ คณะกรรมการร่วมกันจัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ จ าแนกตามความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเอง เชน่ ช่วยเหลือตัวเองไดด้ี ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ง ต้องช่วยเหลือดูแล
ทั้งหมด เป็นตน้ 

๑๒.๒ อาสาสมัครของศพอส. เชน่ อผส. อสม. อาสาสมัครผู้สูงอายุ เป็นต้น จัดท าข้อมูล
ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลในครัวเรือน  จัดท าข้อมูลการเจบ็ปว่ย ข้อมลูการประกอบอาชีพ 
รายได้ การออม ของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๑๒.๓ อาสาสมัคร คณะกรรมการ ค้นหาผู้สูงอายุที่ถูกกระท ารนุแรง ยากไร้ ไร้บ้าน ถูกท า
ร้าย เพื่อเฝ้าระวัง และให้การช่วยเหลอื  

๑๒.๔ อื่นๆ........ 

  

๑๓) สนับสนุนการด าเนนิงานของ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) 
 

๑๓.๑ การระดมทนุจากหลายชอ่งทางเพื่อจัดต้ังกองทนุดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุ เช่น 
หน่วยงานรัฐ กลุม่กองทุนการเงินในชมุชน วัด  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถ่ิน 

๑๓.๒ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยคณะท างาน ศพอส.ในกลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครวั อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เปน็ต้น 

๑๓.๓ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการออม  มีวิทยากรเป็นจิตอาสาหรือผูสู้งอายุใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ทรัพยากรที่มอียู่ในท้องถิ่น หรือ อดีตข้าราชการครู รัฐวิสาหกิจ หรือ
บรษิัทเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางอาชีพ อาทิ งานประดิษฐ์ งาน
เกษตรกรรม งานด้านอาหาร งานซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นต้น 

๑๓.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมลูโดยใชค้อมพิวเตอร์ และสามารถใช้ขอ้มลูร่วมกนัจากหลาย
หน่วยงาน เช่น พมจ. รพ.สต. ศพอส. อผส. อปท.โดยให้ ศพอส. เป็นเจ้าของและ
ปรบัปรุงฐานขอ้มูลใหเ้ปน็ปัจจบุัน 

๑๓.๕ อื่นๆ........ 

  

๑๔) สนับสนุนการจดัท าแผนดูแล ชว่ยเหลือผู้สูงอายุ
โดย ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.) ซึ่งอาจสอดคล้องกับแผน
ด้านผู้สูงอายุของ อปท. หรือแผนชมรมผู้สูงอายุ 
หรือแผนที่จัดท าขึ้นพิเศษ หรอื แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยบริการสุขภาพ เปน็ต้น 

๑๔.๑. ศพอส. จัดท าแผนร่วมกบัอปท.ในการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
๑๔.๒. ศพอส. เป็นเจ้าภาพสร้างความร่วมมอืกับ กลุม่ผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. 

อผส. หน่วยงานรฐั อปท. จะท าแผนงาน การดูแลช่วยเหลือผู้สงูอายุ ของต าบล 
๑๔.๓. อื่นๆ...... 
 

  



๒๘๘ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๑๕) สนับสนุนให้มีโครงสร้าง และกลไก ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) 

๑๕.๑ สนับสนุนแหล่งที่ต้ัง และกลไก พร้อมแผนงาน เช่น มีสถานที่ต้ัง ศพอส. ให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่ไม่ไกลจากชุมชนผู้สงูอายุ ไม่มเีสียงอึกทึก หรือมีมลพิษ และมีเสน้ทางที่
สามารถเดนิทางเข้าถึง ได้โดยสะดวก 

๑๕.๒ ตัวอาคารถาวร มีการเลือกใชว้ัสดุครุภณัฑ์ ที่มีความมั่นคงแขง็แรง สภาพอากาศ
ปลอดโปร่ง  แสงสว่างเพียงพอ  

๑๕.๓ มีสาธารณปูโภคเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และพร้อมด าเนินกิจกรรม 
๑๕.๔ อื่นๆ...... 

  

๒. การพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อผู้สูงอาย ุ    
๑๖) สนับสนุนให้มีกิจกรรมการลดรายจ่ายใน

ครัวเรือนผู้สงูอายุ เชน่ การปลกูผักสวนครัว  
เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด ปลา รบัประทานเอง เชน่ 
โครงการตู้เย็นข้างบ้าน ผักสวนครัวรั้วกนิได้ 
เลี้ยงปลาในบ่อดนิ ลดการใชปุ้๋ยเคมี  การแปร
รูปและถนอมอาหาร  เป็นต้น 

๑๖.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์ ไก่ เปด็ ปลา เพื่อบริโภคเอง 
เอง เชน่ โครงการตูเ้ย็นข้างบ้าน ผักสวนครัวรัว้กินได้ การเลี้ยงปลาในบ่อดนิ ลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี  การแปรรปูและถนอมอาหาร  เป็นต้น 

๑๖.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ปลูกผักสวนครัว หน้าบ้าน ถนนในหมูบ่้าน เพือ่ใหค้นใน
ชุมชนบริโภค ลดรายจ่ายในครวัเรือน 

๑๖.๓ ผลักดันให้ชมุชนจดัพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ท าแปลงผักสวนครัว เลีย้งสัตว์ ไว้
บริโภค 

๑๖.๔ อื่นๆ......... 

  

๑๗) สนับสนุนให้มีการจัด ปรับ บ้านและสิ่งแวดลอ้ม
ภายในบ้านให้เอือ้ต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เช่น ปรับราวบนัได ปรบัหอ้งน้ า  แสง
สว่าง พื้นราบไม่ลื่น เป็นต้น รวมถึงการปรับให้
สัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการ และภาวะ
สุขภาพ 

๑๗.๑ สนับสนุนให้มีกลุม่จิตอาสาในชมุชน รวมกลุ่มจัด ปรบับ้านผู้สูงอายุตามสภาพความ
ต้องการ เช่น ช่วยท าความสะอาด จัดเก็บของ ท าราวจับห้องน้ า ราวบันได เปลีย่นโถ
ส้วมจากนั่งราบเปน็ชักโครก ปรบัเตียงนอน เป็นตน้ 

๑๗.๒ สนับสนุนการจดังบประมาณสนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ ส าหรบัปรับบ้านผู้สูงอายุท่ี
ยากไร้ และและชุมชนยอมรบั 

๑๗.๓ สนับสนุนให้มีการจัด ปรับ บ้านให้เหมาะสมตามปญัหาและความต้องการ และภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุ เชน่ ผู้สูงอายุท่ีเป็นถุงลมโป่งพองต้องใช้ออกซิเจน ผู้สูงอายุเป็น
อัมพาต ผู้สูงอายุตาบอด เป็นเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นโรคหัวใจ เป็นต้น 

๑๗.๔ สนับสนุนให้มเีจ้าหน้าท่ี อาสาสมัครที่ไดร้ับการฝึกอบรม ในด้านการจัด ปรับอุปกรณ์
ที่เอื้อต่อปัญหาและภาวะสุขภาพ เช่น การออกแบบเก้าอี้นัง่อาบน้ าส าหรับผู้สงูอายุที่
เป็นอัมพาต การปรับเตียงนอนให้ผู้ป่วยติดตียง ให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้
สะดวก ผ่อนแรง เปน็ต้น 

  



๒๘๙ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๑๗.๕ อื่นๆ...... 
๑๘) สนับสนุน ใหม้ีศูนย์กฬีา หรอืศูนย์สร้างเสรมิ

สุขภาพ หรือลานกิจกรรม ส าหรับผู้สูงอายุ
พร้อมอปุกรณ์ และวิทยากรหรอืผู้ฝึกสอน  เชน่ 
มีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายฝึกเคลือ่นไหว 
เทคนิคการออกก าลังกาย เชน่ แอโรบิค โยคะ 
เป็นตน้มีการจดัหอ้งเรียนเปดิการอบรม
หลักสูตรต่างๆทั้งระยะสั้นและยาวหมุนเวียน
ตามความต้องการ เชน่ ดนตรีไทย-สากล การ
ปรุงอาหารงาน ศิลปหัตถกรรม วาดรูป การใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๑๘.๑ สนับสนุนให้จัดพื้นท่ี หรือลานกจิกรรมในชุมชน สนบัสนุนให้ผู้สงูอายุรวมกลุ่มออก
ก าลังกาย มีกิจกรรมทางกายร่วมกัน หรือมอีุปกรณ์สนับสนุนการออกก าลังกายใน
รูปแบบต่างๆ 

๑๘.๒ สนับสนุนให้จัดศูนย์บริการ ท่ีมอีุปกรณ์การออกก าลังกาย อปุกรณ์ช่วยฟื้นฟูขอ้และ
กล้ามเนือ้ ชุดฝึกสมอง บริการผูสู้งอายุตามความจ าเป็น 

๑๘.๓ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครฝูกึเทคนิคออกก าลังกายในรปูแบบต่างๆ เช่น แอโรบิค 
โยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นต้น   

๑๘.๔ สนับสนุนการจดักิจกรรมในศนูย์กีฬา ศูนย์ฝึก ลานกิจกรรม ใหม้ีบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุตลอดเวลา ตามความต้องการ และความสะดวกของผูสู้งอาย ุ

๑๘.๕ อื่นๆ..... 

  

๑๙) ปรบัพื้นท่ีบริการสาธารณะของอปท.หรือ
หน่วยงานราชการอื่น หรือพื้นท่ีสาธารณใน
ชุมชน ใหเ้อือ้ต่อการบริการผู้สูงอายุ เช่น 
ช่องทางด่วน ที่นั่ง ห้องน้ าหรอืมีห้องพักผ่อน
ชั่วคราวในจุดให้บริการต่างๆ ทางลาดทางเดิน
หรือบันไดมรีาวจับ มแีสงสว่างทางเดิน เป็นต้น 

๑๙.๑ ผลักดันให้ รพ.สต. โรงพยาบาล จัดคลินิกบริการผู้สูงอายุ หรอืจัดบริการแบบ
ช่องทางด่วน โดยให้สิทธิผู้สูงอายุเข้ารบับริการก่อน 

๑๙.๒ สนับสนุนให้ รพ.สต. โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐอืน่ๆ ปรบัพื้นท่ีบริการ ท่ีนั่ง ราวจบั 
ทางลาด เป็นต้น ท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุ 

๑๙.๓ สนับสนุนให้มีการปรับพื้นท่ี วัด พื้นท่ีจัดกิจกรรมสาธารณะ ศาลากลางบ้าน ใหเ้อือ้
ต่อผู้สูงอายุ เช่น การมีทางลาด จัดเก้าอี้นัง่สวดมนต์ ปรบัห้องโถส้วม ราวจับ เปน็ต้น  

๑๙.๔ สนับสนุนพื้นท่ีสาธารณะในชมุชนใหเ้อื้อต่อผู้สงูงอายุ เชน่ การจดับริการส้วม
สาธารณะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ท่ีสวนสาธารณะ ลานออกก าลังกายจัดเครื่องออก
ก าลังกายที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ  ป้ายประชาสมัพันธ์ ใหใ้ช้ตัวหนังสอืขนาดใหญ่ เป็น
ต้น 

๑๙.๕ อื่นๆ..... 

  

๓. การพัฒนาระบบบริการ    
๒๐) จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามความจ าเป็น 

เช่น การดูแลชว่ยเหลือด้านสุขภาพ ช่วยดูแล
กิจวัตรประจ าวัน เชน่ การรับประทานอาหาร 
อาบน้ า ท าความสะอาดร่างกาย สระผม ตัดเล็บ 
การช่วยพื้นฟูสภาพ  เช่น การฝกึเดิน ลุก นั่ง 

๒๐.๑ สนับสนุน ใหร้พ.สต.ร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ อสม. และ อผส. ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียง พิการ  ประเมนิการดูแลกิจวัตรประจ าวัน การอาบน้ า ท าความ
สะอาดร่างกาย การสระผม ตัดเล็บของผู้ดแูล ให้ความรู้ และสอนวิธีการช่วยพื้นฟู
สภาพ  เป็นต้น 

๒๐.๒ สนับสนุนให้มีการประเมนิปญัหาด้านสุขภาพ และมีการประสาน จัดการใหว้ิชาชีพที่มี

  



๒๙๐ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

การหยบิจับ การพูด การกลนื เป็นต้น บริการ
ด้านการแพทย์ เช่น การดแูลสายสวนต่างๆ การ
ดูแลท่อช่วยหายใจ การให้อาหารทางสายยาง 
ท าแผล พลิกตะแคงตัว เป็นต้น 

ความช านาญเฉพาะเข้าช่วยเหลอืดูแล ครอบคลุมทั้งท่ีบ้าน และท่ีหน่วยบริการ เช่น 
กรณีการประเมินปัญหาและความต้องการ การดูแลร่างกาย จิตใจ ทักษะส่วนบคุคล
ของผู้ป่วย ญาติ ประสานพยาบาล  มีความจ าเปน็ต้องปรบัยา หรือมีการรักษา
เพิ่มเติมประสานแพทย์ กรณมีปีัญหาเรือ่งยา ผลจากการใช้ยา ประสานเภสัชกร 
กรณีมปีัญหาด้านการเคลื่อนไหว ข้อติด ประสานนัดกายภาพบ าบัด  

๒๐.๓ สนับสนุนให้มีการมอบหมาย หน้าท่ีให้ อสม. อผส. ติดตามดแูลผู้ป่วยที่บ้าน เช่น การ
ฝึกเดิน ลุก นั่ง การหยบิจบั การพูด การกลืน ให้ผู้สูงอายุในครวัเรือนที่รบัผิดชอบ  

๒๐.๔ สนับสนุนให้ รพ.สต.ร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ อสม. และอผส. ประเมินภาวะ
โภชนาการและการจัดการอาหารที่เหมาะสมกบัสภาพผู้สูงอายุ เช่น การจัดอาหารที่
เหมาะสมกบัโรค โดยการสอนและสาธิตวิธีการท าอาหาร เป็นตน้ 

๒๐.๕ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม อสม. อผส.ใหเ้ปน็ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเฝ้าระวัง  
ติดตาม ประเมินอาการผู้สงูอายทุี่ใส่สายให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ท่อเจาะคอ ท่อ
ระบายต่างๆ รวมถึงแผลกดทบั เพื่อประสานการดูแล ช่วยเหลือที่บ้าน หรอืส่งต่อเมื่อ
จ าเป็นได ้

๒๐.๖ สนับสนุนให้รพสต. ร่วมกับนักกายภาพบ าบัดฝึกทักษะการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอ
ความเสือ่ม และฟ้ืนฟูการเสื่อมตามวัยในผู้สูงอายุ เช่น การฝึกสมอง การฝึกท างาน
ศิลปะ การนวดผ่อนคลาย 

๒๐.๗ สนับสนุนให้มหีมอนวดแผนไทย ให้บริการฟื้นฟูกล้ามเนือ้ บรหิารข้อ ด้วยวิธี
ทางเลือก เช่น การนวดผ่อนคลาย นวดรักษาอาการปวด ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
เฉพาะท่ี เป็นต้น 

๒๐.๘ อื่นๆ......... 
๒๑) การจัดบริการสุขภาพหลายรปูแบบ  เชน่ การให้

ค าปรึกษาเรือ่งสุขภาพ การดูแลทางเลือก การ
เข้าถึงสิทธิต่างๆ สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย การ
ตรวจคัดกรองประจ าปี ตรวจสขุภาพช่องปาก 
การเบิก-รับยาให้  การบริการอืน่ๆ เช่น การจดั
อาหารสมโรคสมวัย การผูป้่วยและครอบครัว
ระยะท้าย เปน็ต้น 

 

๒๑.๑ สนับสนุนให้มบีริการตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ความเครียดและ
สุขภาพจิต ความสามารถในการช่วยตัวเอง ข้อเสื่อม เป็นต้น ที่เฉพาะต่อผู้สูงอายุ 

๒๑.๒ สนับสนุนให้มีกลุม่LINE  ของอาสาสมัครกลุม่ต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอปท. และ
หน่วยบริการ เพื่อส่งต่อขอ้มูล ให้ค าปรึกษา ประสานสง่ต่อข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา 

๒๑.๓ สนับสนุนการจดับริการผู้สูงอายุตามปัญหา และความต้องการ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบประจ าบ้าน และเปดิช่องทางประสานขอความช่วยเหลอืตามความ
ต้องการแต่ละด้าน และความจ าเป็น การก าหนดผูดู้แลสุขภาพประจ าครัวเรือน เป็น

  



๒๙๑ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

ต้น 
๒๑.๔ สนับสนุนให้มรีะบบการช่วยเหลอื การให้ค าปรึกษาส าหรับ อสม. อผส. กู้ชีพ กู้ภัย 

หรืออาสาสมัครอื่นๆ เพื่อประสานการดูแลรักษาระหว่างเครือขา่ยบริการสขุภาพ เช่น 
การจัดหมอครอบครัวประจ าหมู่บ้าน จัดเจ้าหน้าท่ีอปท.รับผิดชอบหมูบ่้าน จัดอสม.
เจ้าของไข้ จัดผู้ดูแลผู้สูงอายปุระจ าบ้าน และเจ้าของไข้ เป็นต้น  

๒๑.๕ สนับสนุนให้วิทยุชมุชน มีรายการท่ีให้ค าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดแูล เพื่อนบ้าน ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น สุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ผ่าน ดีเจ  เป็นต้น 

๒๑.๖ สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดบริการเตือนด้วย ข้อความกรณีผู้สูงอายุถึงวันนัดรับยา นัด
ตรวจคัดกรอง นัดตรวจรักษา นัดกายภาพบ าบัด เป็นต้น 

๒๑.๗ สนับสนุนให้มบีริการใหค้ าปรึกษา ทางโทรศัพท์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรณเีร่งด่วน 
อุบัติเหตุ ภาวะฉุกเฉนิ ถูกท าร้าย เป็นตน้ 

๒๑.๘ อื่นๆ...... 
๒๒) บริการรับ-ส่ง ๒๔ ชม.กรณีผู้สงูอายุประสบ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เช่น อบุัติเหตุจราจร ตกจากท่ี
สูง หกล้ม ไข้สูง ชัก หมดสติด ถูกท าร้าย
ร่างกาย เปน็ต้น  

๒๒.๑ สนับสนุนการจดัรถรบั-ส่งผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉนิเพือ่ไปใชบ้ริการที่
โรงพยาบาล เชน่ อุบัติเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง หกล้ม ไข้สูง ชัก หมดสติ ถูกท าร้าย
ร่างกาย เปน็ต้น 

๒๒.๒ สนับสนุนใหจ้ัดท าแผนท่ี สัญลกัษณ์ แสดงต าแหน่งบ้าน ที่อยูท่ี่มีผู้สูงอายุ เพื่อความ
สะดวก แม่นย า รวดเร็วของการช่วยเหลือ รบั-ส่ง 

๒๒.๓ สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะ ทีมช่วยเหลือฉุกเฉนิ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การทบทวน
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การน าส่งอย่างปลอดภัย โดยการ
อบรมฟื้นฟู การฝึกจากการจ าลองสถานการณ์จริง เป็นต้น 

๒๒.๔ อื่นๆ..... 

  

๒๓) จัดบริการรบั-ส่งผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นต้องเดินทาง 
ได้แก่ การไปร่วมกิจกรรมในและนอกชุมชน  การ
ไปติดต่อประสานงาน การไปตรวจ หรือรับ
บริการสุขภาพยังสถานบริการสขุภาพ 
ยกตัวอย่างเชน่ การไปรับยาหรอืตรวจตามนัด 
การไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ เป็นตน้ 

๒๓.๑ สนับสนุนการบริการรบั-ส่งผู้สูงอายุท่ีต้องเดนิทางไปร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น 
การไปโรงเรียนผู้สูงอายุ  การไปศูนย์ดูแลกลางวนั(Day care) การตรวจสุขภาพ
ประจ าเดือน  ร่วมงานบุญประเพณี ร่วมปลูกป่า  เป็นต้น  

๒๓.๒ สนับสนุนให้มบีริการรบั-ส่งผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลอืด้านการเดนิทาง เช่น  
การไปติดต่อประสานงาน การไปตรวจตามนัด การไปติดตอ่ขอขึ้นทะเบยีนผู้พิการ 
เป็นตน้  

๒๓.๓ อื่นๆ..... 

  

๒๔) สนับสนุนการจดับริการดูแลกลางวันในชมุชน ๒๔.๑ สนับสนุนให้มบีริการดูแล ในศูนย์ดูแลกลางวันส าหรบัผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ   



๒๙๒ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

(Day care)ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น 
การดูแลสุขภาพทั่วไป การตรวจร่างกายพื้นฐาน 
ฟื้นฟูสภาพ เช่น ฝึกการลุก เดนิ นั่ง หยิบจบั 
การฝึกสมอง ฝึกงานศิลปะ การนวดผ่อนคลาย 
เป็นตน้ 

ทั่วไป การตรวจร่างกายพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสภาพ การฝึกสมอง การฝึกบริหาร
กล้ามเนือ้ และข้อ  เปน็ต้น 

๒๔.๒ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่างๆ เช่น ฝึกการลุก เดนิ นั่ง หยบิจับ การฝึก
สมองฝึกงานศิลปะ 

๒๔.๓ สนับสนุนการจดับริการการนวดรักษาเฉพาะท่ี นวดผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า เป็นต้น 
๒๔.๔ สนับสนุนให้มีการดูแลทางเลอืก เช่น การอบ ประคบสมุนไพร แช่มือ-เท้าสมุนไพร 

เป็นตน้  
๒๔.๕ สนับสนุนให้จัดหาผู้ดูแลที่เป็นวชิาชีพ เช่น พยาบาล นักกายภาพบ าบัด  เป็นต้น เพื่อ

ให้บริการประจ าในศูนย์และจดัท าแผนการดูแลเฉพาะกรณี  
๒๔.๖ สนับสนุนให้อาสาสมัคร ร่วมจัดบริการในศูนย์ดแูลกลางวัน เพื่อให้การชว่ยเหลือ 

ดูแล แนะน า แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว  
๒๔.๗ สนับสนุนให้ศูนย์ดแูลกลางวันมขี้อมูลกลุม่เป้าหมายที่ให้การดูแล รวมถึงจัดท า

แผนการดูแล  มอบหมายอาสาสมัครให้รบัผิดชอบ ติดตาม เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ 
๒๔.๘ สนับสนุนให้ศูนย์ดแูลกลางวัน ขึ้นทะเบยีนอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ และ

ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนสามารถขอรับบริการ  กรณีต้องการใหม้ผีู้ดูแลเกินจ านวนชม. 
ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                         

๒๔.๙ อื่นๆ..... 
๒๕) มีศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจัดใหม้ีครอบครัว

อุปการะส าหรบัผู้สูงอายุท่ีไร้ที่พ่ึงพิงหรอืได้รบั
ความเดอืดรอ้นจากภาวะภัยพิบติั ภาวะฉุกเฉิน 
ถูกท าร้ายจากครอบครัว เป็นตน้ 

๒๕.๑ สนับสนุนให้ผู้น าท้องที่ ผู้ใหญ่บา้น ก านัน อาสาสมัครประสานขอ้มูลผู้สูงอายุท่ีได้รบั
ความเดอืดรอ้น จากการไร้ที่พัก อยู่โดดเดี่ยว เจบ็ปว่ย ประสบภยัพิบัติ เพื่อหาท่ีพักทั้ง
แบบชัว่คราว และถาวร ให้อยูอ่าศัย 

๒๕.๒ สนับสนุน ใหม้ีแนวทาง เวทใีนชมุขน ค้นหาปญัหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และ
หามติ กติกา ข้อตกลง เพื่อการดูแลช่วยเหลอืโดยกลุม่ องค์กร ในชุมชน  

๒๕.๓ อื่นๆ..... 

  

๒๖) มีศูนยบ์ริการหรอืศูนยป์ระสาน ให้ยืมอุปกรณ์
จ าเป็นในการช่วยเหลือผู้สูงอาย ุเช่น เตียงลม 
เตียงปรับระดบัได้ รถเขน็ เก้าอี้ ไม้เท้า รองเท้า 
ถังออกซเิจน เป็นต้น 

๒๖.๑ สนับสนุนการจดัตั้งศูนยบ์ริการให้ยืมกายอุปกรณ์ เชน่ รถเขน็นัง่ ไม้เท้าสามขา ที่ค้ า
ยัน เตียงลม เตียงปรับระดบัได้ เก้าอี้อาบน้ า ถังออกซเิจน เปน็ต้น ท้ังแบบต้ังใน
หน่วยงาน หรือบริการภายในหมู่บ้าน 

๒๖.๒ สนับสนุนให้มีการการระดมความช่วยเหลือ สนับสนุนกายอุปกรณ์ เครื่องทาง
การแพทย์ และของใช้จ าเป็นส าหรบั ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ จาก หน่วยงานองค์
เอกชน ใน และนอกพ้ืนที่ ทุนทางสังคมอืน่ เช่น วดั ผู้ต้องการบริจาค 

  



๒๙๓ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

๒๖.๓ ประสานความรว่มมือกบั หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ช่างชุมชน สนับสนุนการซ่อม
บ ารุง เครื่องมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ กายอุปกรณ์ เพื่อให้มคีวามพร้อม ในการ
ให้บริการ 

๒๖.๔ อื่นๆ..... 
๒๗) สนับสนุนการด าเนนิการเยี่ยมบา้น ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีติดบ้าน และ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง 
รวมถึงจัดกิจกรรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการจดั
สภาพแวดล้อมและที่อยูอ่าศัยที่ปลอดภัย 
ส าหรบัผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดแูลหรอืผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยคณะท างานของศนูย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) 

๒๗.๑ คณะกรรมการศพอส. อาสาสมคัร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ป่วยเรือ้รัง 
ยากไร้ ทุกข์ยาก เป็นตน้ 

๒๗.๒ คณะกรรมการ ศพอส. อาสาสมัคร ร่วมกันจัดสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ ท้ังผู้สูงอายุท่ี
เจ็บป่วยพิการ และผู้สูงอายุที่ครอบครัวจดัการเองไม่ได้ เปน็ตน้ 

๒๗.๓ อื่นๆ...... 

  

๒๘) สนบัสนุนให้ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย(ุศพอส.)เป็นศนูยบ์ริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรบัผู้สูงอายุ  
 

๒๘.๑ จัดบริการตรวจสุขภาพ เบื้องตน้ได้แก่ การคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลอืดสูง 

๒๘.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ เช่น 
กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัอาหารที่เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอายหุรือผู้ทีมีโรคเรือ้รัง 

๒๘.๓ จัดกิจกรรมออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอาย ุ
๒๘.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพจิตส าหรบัผู้สูงอายเุช่น กิจกรรมผอ่นคลายความเครียด

การฝึกท าสมาธิ การสวดมนต์ การฟังธรรมะ การไปทัศนะศึกษา เป็นต้น 
๒๘.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากส าหรบัผู้สูงอายุ เช่นการใหค้วามรู้ในการ

ดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุผู้สูงอาย ุ
๒๘.๖ อื่นๆ...... 

  

๔. การจัดตั้งกองทุนหรือจัดใหส้วัสดิการช่วยเหลือ
กัน 

   

๒๙) สนับสนุนให้กองทนุ องค์กรการเงินในชุมชน 
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ เชน่ สนับสนนุ
กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ การดแูลช่วยเหลือ 
ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ เชน่ สถาบันการเงนิ
ของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรพัย์ กลุ่ม

๒๙.๑ ผลักดันให้สถาบันการเงินชมุชนจัดสรรผลก าไรจากการประกอบการให้เป็นค่าอาหาร
ว่างจัดกิจกรรมออกก าลังกายในชุมชน 

๒๙.๒ ผลักดันให้กลุม่ออมทรัพยเ์พื่อการผลิตแบ่งสัดสว่นงบประมาณกองทุนให้ผู้สงูอายุที่
ยากไร้ อยู่คนเดียว กู้ยืมเพือ่ลงทุนประกอบอาชีพ 

๒๙.๓ ผลักดันให้ธนาคารหมูบ่้านแบ่งสัดส่วนงบประมาณส าหรับการซ่อมแซม สร้างบ้าน 

  



๒๙๔ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือตามความจ าเปน็ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เปน็ต้น 

ให้ครอบครัวทีป่ระสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภยัพิบัตบิ้านเรือนเสยีหาย 
๒๙.๔ สนับสนุนกองทุน องค์กรการเงนิในชุมชนระดมเงินผลก าไรจากการประกอบการ 

จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือคนที่ยากล าบากในชุมชน เช่น บ้านถูกไฟ
ไหม้ ดนิถล่ม น้ าท่วม ยากจน ท่ีอยู่ไม่ถาวร เจ็บป่วยจนพิการขาดรายได้ เป็นต้น 

๒๙.๕ อื่นๆ.... 
๓๐) สนับสนุนให้มีการระดมทุน หลายช่องทางเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น 
การจัดผ้าป่าต้ังกองทุน การขอรับบริจาคจาก
บรษิัท องค์กรเอกชน เพื่อการดแูลผู้สูงอายุ เป็น
ต้น 

๓๐.๑ สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุ ผูน้ าชุมชนจดัตั้งกองผ้าป่า เพื่อระดมทุนจัดต้ังกองทุน
เยี่ยมป่วยผู้สงูอายุ ช่วยเหลอืงานศพ เป็นต้น 

๓๐.๒ สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุ ผูน้ าชุมชนขอรบับริจาคงบประมาณจากบรษิัท องค์กร
เอกชน ในและนอกพืน้ที่จัดต้ังเป็นกองทุนสนบัสนนุกิจกรรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ 
ช่วยเหลือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรบัผู้สูงอายุท่ีป่วยติดเตียง ค่าเดินทางไปตรวจตามนดั
ส าหรบัผู้ท่ีต้องไปติดตามการรกัษา เปน็ต้น 

๓๐.๓ สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม ที่มีรายได้ หรือมีกองทนุเงิน รว่มสมทบ
กองทุน โครงการ กิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัการดูแลผู้สูงอาย ุ

๓๐.๔ สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์รบับริจาค วัสดุ อุปกรณ์  เงินเพื่อเป็นกองทุนส าหรับการ
ดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยาก เจ็บป่วย ขาดคนช่วยเหลือดแูล เป็นตน้ 

๓๐.๕ อื่นๆ.... 

  

๓๑) สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็สมาชกิกองทุน
สวัสดิการที่จัดโดยชุมชน เช่น กองบุญวันละ
บาท กองทุนฟื้นฟูผู้สูงอายุ และกองทุนอื่นๆที่
สามารถจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ในยามปกติ 
ยามภัยพิบัติ และยามฉุกเฉนิ 

๓๑.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสมัครเข้ารว่มเป็นสมาชิกกองทุน องค์กรการเงินที่มีการจัด
สวัสดิการ เจบ็ ป่วย ตาย  

๓๑.๒ สนับสนุนให้กองทนุสวัสดิการในชุมชน จ่ายเงินสมทบกองทุนให้กับผู้สูงอายุที่พิการ 
ยากไร้ อยู่คนเดียว เพื่อให้มีสิทธิได้รับการดูแล ช่วยเหลอืด้านสวัสดิการ 

๓๑.๓ ผลักดันให้ กลุม่ กองทุน องค์การเงินในชุมชนระดมทุน จัดสวัสดิการให้กบัสมาชิกทุก
กลุ่มวัย และจัดสรรงบประมาณส าหรบัการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉนิ ภัยพิบัติ เช่น ให้ยืม
เงินจัดงานศพเร่งด่วน ช่วยอุปกรณ์สร้างบ้านกรณีเกดิไฟไหม้ ลมพายุ  เป็นต้น 

๓๑.๔ อื่นๆ.... 

  

๓๒) สนับสนุนการจดักิจกรรมธนาคารความดี ใน
รูปแบบต่างๆ ของทุกกลุ่มวยัเพือ่ผู้สูงอายุ  

 

๓๒.๑ สนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนออกติดตามเยี่ยมผู้สงูอายุ ช่วยเหลอืกิจวัตรประจ าวนั 
อ่านหนังสือ บีบนวด สะสมคะแนนความดีเพื่อแลกอปุกรณ์การศึกษา 

๓๒.๒ สนับสนุนให้กลุ่มอาสาสมัคร แกนน าชุมชน จัดกลุ่มบริการ ช่วยเหลอืผู้สูงอายุตาม
ความถนัด เชน่ บริการตัดผม สระผม ดูแลความสะอาด ซอ่มบ้าน ปรบับ้าน ดูแล ฟื้นฟู
เช่นช่วยบรหิารขอ้ ฝึกลุก นั่ง ยนื เปน็ต้น และสะสมเปน็คะแนนความดเีพื่อแลกสิ่งของ 

  



๒๙๕ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

เครื่องใช้ในบ้าน ของเยี่ยมผู้สูงอายุ เป็นตัน 
๓๒.๓ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ รวมกลุม่ท ากิจกรรมในชุมชน เช่น เกบ็กวาดถนน ตัดหญ้า ท า

ความสะอาดวดั โรงเรียน  เป็นต้น เพื่อสะสมเปน็คะแนนความดี รับส่วนลดในการซือ้
สินค้าอปุโภค บริโภค ในร้านค้าชุมชน 

๓๒.๔ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เป็นแกนน าท ากิจกรรมงานบุญ พิธีกรรมศาสนา เช่น การเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์งานบุญ ตัดตุง ท าพานบายศรี ขันหมากเบ็ง เป็นต้น 

๓๒.๕ สนับสนุนให้ผู้สูงอายคุัดแยกขยะจากครัวเรือน และน ามาบริจาคเพื่อจ าหน่ายเป็น
กองทุนท ากิจกรรม ช่วยเหลือผูสู้งอายุ สะสมเปน็คะแนนความดี 

๓๒.๖ สนับสนุนการจดัตั้งกองบุญความดี เพื่อผู้สูงวัย ไดแ้ก่ การคัดแยกขยะบริจาคสมทบ
เป็นกองทุน  สมาชิกธนาคารน าคะแนนความดีมาแลกเป็นทุนเงนิ สิ่งของ รวมเป็น
กองทุนช่วยเหลอืผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๓๒.๗ อื่นๆ.... 
๓๓) สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีการเกบ็ออมไวใ้ช้ในยาม

จ าเป็นผู้สงูอายุ ควรเป็นสมาชิกกองทุนอย่าง
น้อยหนึ่งกองทุนในชมุชน เชน่ กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารชุมชน 
เป็นตน้ 

๓๓.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็สมาชกิ และออมเงิน กับกลุม่องค์กร การเงิน เชน่ กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชมุชน ธนาคารชมุชน เป็นต้น 

๓๓.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ออมเงนิ กันเองเพื่อให้กู-้ยืม เมื่อฉุกเฉิน และน าผลก าไร
ไปช่วยเหลอื เยี่ยมปว่ย ช่วยตาย เป็นตน้ 

๓๓.๓ สนับสนุนให้ผู้สูงอายอุอมเงิน จากเบี้ยยงัชีพท่ีได้รบัจากอปท. โดยให้สถาบันการเงินท า
บัญชี รบั-ฝากในวันจ่ายเบีย้ยังชีพ 

๓๓.๔ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท่ีมาโรงเรยีนผู้สูงอายุ ต้ังกลุ่มออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในกจิกรรม
การเรียนรู้ในกลุ่มหรอืในโรงเรียน หรือเมือ่ต้องไปเรียนรู้นอกพืน้ที่ 

๓๓.๕ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็วิทยากรจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย นักเรียน เพือ่
ส่งเสรมิการออม หรือเพิ่มรายได้เช่น การฝึกคัดแยกขยะที่บ้าน และน าขยะไปขายท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรอืโรงเรยีน  ฝกึเก็บกลอ่งนมเพื่อจ าหน่าย ท าสื่อการสอน ท า
สิ่งประดิษฐ์ เปน็ต้น 

๓๓.๖ อื่นๆ..... 

  

๓๔) สนับสนุนให้กองทนุการเงนิในชมุชน ที่สามารถ
สนับสนุนทุนเพื่อการประกอบอาชีพ  เช่น กลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต สหกรณ์เพื่อการเกษตร 

๓๔.๑ ผลักดันให้ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชมุชน จัดงบประมาณสนบัสนนุ
ทุนประกอบอาชีพ ส าหรบักลุ่มผู้สูงอาย ุ

๓๔.๒ สนับสนุนจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ท่ีมาจากการระดมทุนจากกองทุนการเงนิในชมุชน 

  



๒๙๖ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

สถาบันการเงินชมุชน เป็นต้น เพื่อเป็นกองทุนให้ผู้สูงอายุสามารถกู้ยืม ประกอบอาชีพ หรอืเปน็ทุนในการท าเกษตร 
เป็นตน้ 

๓๔.๓ อื่นๆ.......... 
๓๕) สนับสนุนการจดัการตลาดในชมุชน ทั้งตลาด

อาหาร และตลาดจ าหน่ายผลผลิตเพื่อใหเ้กิด
การซื้อขาย แลกเปลีย่นสินค้าในชุมชน และนอก
ชุมชน เป็นต้น 

๓๕.๑ สนับสนุนให้ตลาดในชมุชน จัดพื้นท่ีขายสินค้าท่ีเป็นผลผลิตของผู้สูงอาย ุ
๓๕.๒ สนับสนุนการจดัตั้งตลาดในชมุชน โดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลหลกั  
๓๕.๓ สนับสนุนให้ตลาดนัดในชุมชน จัดพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ เชน่ การ

แสดงร าวงยอ้นยคุ แสดงดนตรไีทย  สาธิตการท าอาหารพื้นเมอืง ขายอาหารพืน้บ้าน 
เป็นตน้  

๓๕.๔ อื่นๆ.......... 

  

๕. การพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหา
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

   

๓๖) จัดท าระบบข้อมูลชุมชน ท่ีมีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบครบถ้วนครอบคลุมเพื่อน าใช้ในการ
สนับสนุนการชว่ยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ เช่น 
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทุน
และศักยภาพ ยกตัวอย่างเชน่  ๑) TCNAP 
ศึกษาชุมชนโดยชุมชนมีสว่นรว่ม ข้อมูลชุด
พื้นฐาน ๗ ด้าน ระดบับุคคลและครอบครัว และ
ระดับกลุม่และชมุชน ๒) RECAP เป็นการวิจัย
ชุมชน (คน้หาทุนทางสงัคมและศักยภาพของ
ชุมชน ค้นหาปญัหาและความตอ้งการของชมุชน 
ค้นหาการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  ๓) 
ฐานข้อมูล รพ.สต    ๔) ฐานข้อมูล อปท.  ๕) 
ฐานข้อมูลอื่นๆ เปน็ต้น 

๓๖.๑ สนับสนุนให้อาสาสมัครเด็กและเยาวชน ส ารวจและบนัทึกข้อมลูสถานะผู้สูงอายุ ลง
ฐานข้อมูลในชมุชน 

๓๖.๒ สนับสนุนให้จัดท าฐานขอ้มูลผู้สงูอายุที่ติดเตียง ติดบ้าน และจดัท าแผนร่วมกบั รพ.
สต. อสม.ติดตามเยีย่มบ้านดูแลท่ีบ้าน 

๓๖.๓ จัดท าฐานข้อมูลอาสาสมัครที่มคีวามช านาญในการช่วยเหลือดแูลแต่ละด้าน ในพื้นที่  
๓๖.๔ จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีครบถว้น 
๓๖.๕ จัดท าฐานข้อมูลผู้สงูอายุที่มคีวามรู้ เชี่ยวชาญพัฒนาเป็นวิทยากรสอน และขยาย

สมาชิกได ้
๓๖.๖ สนับสนุนการน าข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้สูงอายุ ไปจัดท าแผนชุมชน แผนชมรม

ผู้สูงอายุ แผนหน่วยงาน และออกแบบกิจกรรม ช่วยเหลอืดูแล ผู้สูงอายุ เหมาะสม
ตามปัญหาและความต้องการ 

๓๖.๗ สนับสนุนให้น าฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ ใช้เพื่อวางแผนจัดเบีย้ยังชีพ การใช้สิทธิ์ 
การท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น 

๓๖.๘ สนับสนุนให้ รพ.สต. มีฐานขอ้มลูผู้รับบริการ ข้อมูลผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง ข้อมลูจ าแนก
ระดับความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ข้อมูลคนพิการ ข้อมูลสิทธิหลักประกนั
สุขภาพ เป็นต้น 

๓๖.๙ สนับสนุนการจดัท าระบบข้อมูลต าบล โดยชุมชนมีส่วนร่วมเกบ็เอง บันทึกเอง 

  



๒๙๗ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

วิเคราะห์ น าใช้ข้อมูลในการด าเนินการท าแผน ข้อมลูสนบัสนนุการเสนอโครงการใน 
และนอกพื้นที่  ข้อมูลสรุปการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ เป็นตน้ 

๓๖.๑๐ อื่นๆ....... 
๓๗) จัดท าระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่สนับสนนุให้

ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจดัท าป้ายสัญลักษณ์หน้า
บ้านผู้สูงอายเุพื่อเป็นที่สงัเกต ให้ข้อมลูสุขภาพ 
เสียงตามสาย ป้ายโฆษณา การประชาคม หรอื
การประชมุ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ เปน็ต้น 

๓๗.๑ สนับสนุนการจดัท าป้ายสัญลักษณห์น้าบ้านผู้สูงอายเุพื่อเป็นทีส่ังเกต และล าดับการ
ช่วยเหลือตามความเร่งด่วน เชน่ ป้ายรปูดอกล าดวน ป้ายบ้านนี้ใส่ใจผู้สูงอายุ การ
จัดท าธงสีหน้าบ้าน เป็นต้น เพือ่สะดวกในการรบับริการ 

๓๗.๒ จัดท าระบบข้อมูล GIS ระบหุลงัคาเรือนที่มีผู้สูงอายุ เพื่อน าใชใ้นการระบุต าแหนง่
รับ-ส่งกรณี ฉุกเฉิน หรือขอความช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ด าเนนิ
รายการถามตอบสุขภาพ  และให้ความรู้เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุ เช่น ความเสือ่มตามวยั 
การดูแลสุขภาพ การดูแลทางเลือก  การจัดอาหารทีเ่หมาะสม เป็นต้น ในสถานีวิทยุ
ชุมชน 

๓๗.๓ สนับสนุนให้สถานีวิทยุชมุชนที่เป็นส่วนของการถ่ายทอดความรู้ทางศาสนา น าเสนอ
ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้สงูอายุ ในรปูแบบสือ่หลายรปูแบบ  เช่น  สปอรต์
โฆษณา  บทละครวิทยุ รายการถามตอบปญัหา เป็นต้น   

๓๗.๔ สนับสนุนการสือ่สารขอ้มูลด้านสุขภาพแกผู่้สูงอายุ และครอบครัวทางหอกระจายข่าว
ชุมชน เสียงตามสาย อปท. โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เชน่ เปดิครปิเสียง สปอร์ต
โฆษณา ถามตอบสุขภาพ ละครวิทยุเปน็ต้น 

๓๗.๕ จัดใหม้ีเอกสาร หนงัสือ แผ่นพบั ด้านสุขภาพ อาชีพ การจัดบ้าน การจัดพื้นท่ี
สาธารณะ ท่ีเหมาะส าหรบัผู้สูงอายุ และครอบครัว 

๓๗.๖ พระสงฆ์สอดแทรกเนือ้หา การดูแลผู้สูงอายุ ข้อมูลสุขภาพ บทบาทหน้าท่ีของบุตร
หลาน เป็นต้น  ในการแสดงธรรมเทศนา 

๓๗.๗ อื่นๆ....... 

  

๖. การพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริม
การด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ
การดูแลผู้สูงอาย ุ

   

๓๘) สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเหน็ ให้ขอ้เสนอแนะท้ังเวทีการประชุม
ทั่วไป และการประชุมเฉพาะเรื่องส าหรบัผู้อายุ 
เช่น การเป็นผู้ทรงคุณวฒุิผู้เชี่ยวชาญ เป็น

๓๘.๑ สนับสนุนให้มีผู้แทนผู้สงูอายุเปน็คณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถ่ิน 

๓๘.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

  



๒๙๘ 
 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม การด าเนินงานในพื้นที ่
ต้องท า ควรท า 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
กรรมการกลุ่มช่วยเหลือผู้สูงอายุที่พิการ เป็นต้น 

๓๘.๓ สนับสนุนให้มีตัวแทนชมรมผู้สงูอายุเป็นคณะกรรมการในสภาองค์กรชมุชน 
กรรมการพฒันาชุมชน 

๓๘.๔ อื่นๆ..... 
๓๙) สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรชมุชน หน่วยงาน  

ก าหนดกฎ กติกาที่เอื้อต่อผู้สูงอายุทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอ้ม และสุขภาพ  

๓๙.๑ สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรการเงนิ ในชุมชนก าหนดกฎ กติกาที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น 
กติกาการกู้-ยืมเงนิส าหรับผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่มีผู้สูงอายทุี่ต้องดูแล    

๓๙.๒ สนับสนุนให้จัดประชาคม พิจารณาการช่วยเหลอืผู้สูงอายุท่ีมคีวามทุกข์ยาก ต้องการ
การช่วยเหลือที่อยู่อาศัย ต้องการที่ท ากิน ต้องการการดูแลช่วยเหลอื เป็นต้น เป็น
รายกรณ ี

๓๙.๓ อื่นๆ..... 

  

๔๐) จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีงาน กิจกรรม
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ  

๔๐.๑ จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอาย ุ
๔๐.๒ สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรม ดแูลผู้สูงอายุตามโอกาสส าคัญ 
๔๐.๓ สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรม ดแูลผู้สูงอายุของอาสาสมัคร เชน่ กลุ่มอผส. อสม. อาสา

กู้ชีพ เป็นต้น 
๔๐.๔ สนับสนุนการจดัพื้นที่สาธารณะท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น ลานกิจกรรมสงูวัย เครื่องออก

ก าลังกายเพื่อผู้ 
สูงวัย สวนสาธารณะ เปน็ต้น 

๔๐.๕ อื่นๆ..... 

  

รวม ๔๐ งานและกิจกรรม  ๒๖ ๑๔ 
 

 

 

 
 
 
 

  



๒๙๙ 
 

ชุดกิจกรรม ประเด็นการจัดการระบบนิเวศชุมชน และลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น 
 

ชุดกิจกรรม ประเด็นย่อย 
๑ การจัดการทรัพยากรดิน 
๒ การจัดการทรัพยากรน้ า 
๓ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
๔ การจัดการขยะ 
๕ พลังงานหมุนเวียน 

 

 

 

 

  



๓๐๐ 
 

๑. การจัดการทรัพยากรดิน 

กิจกรรมย่อย งานและกิจกรรม 
การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาและน าใช้ข้อมูล ๑) การส ารวจข้อมูลทรัพยากรดิน   

๒) การจัดท าข้อมูลทรัพยากรดิน   

๓) การน าใช้ข้อมูลจัดการทรัพยากรดิน   

๒. การพัฒนาศักยภาพ ๔) การจัดท าและถ่ายทอดหลักสูตรความรู้การจัดการทรัพยากรดนิ   

๕) การประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรด้านจัดการทรัพยากรดิน   

๖) การพัฒนาอาสาสมคัร แกนน าหรือกลุ่มจัดการทรัพยากรดนิ   

๗) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการทรัพยากรดิน   

๓. การพัฒนากฎ กติกา 
ระเบียบสวสัดิการและ
กองทุน 

๘) การจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลงการจัดการทรัพยากรดิน   

๙) การจัดท าข้อบญัญัติท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรดิน   

๑๐) การจัดต้ังกองทุนและสวัสดิการการจัดการทรัพยากรดิน   

๔. การพัฒนาการณรงค์และ 
การสื่อสาร 

๑๑) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านจัดการทรัพยากรดิน   

๑๒) การพัฒนาบคุคลหรือกลุม่ต้นแบบเพื่อรณรงคด์้านจัดการทรัพยากรดิน   

๑๓) การสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ด้านจดัการทรัพยากรดินในช่องทางการสื่อสาร เช่น 
Facebook YouTube Website Line เปน็ต้น 

  

รวม รวม ๑๓ งานและกิจกรรม ๑๐ ๓ 

  



๓๐๑ 
 

๒. การจัดการทรัพยากรน้ า  

กิจกรรมย่อย งานและกิจกรรม 
การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาและน าใช้ข้อมูล ๑) การส ารวจข้อมูลทรัพยากรน้ า   

๒) การจัดท าข้อมูลทรัพยากรน้ า   

๓) การน าใช้ข้อมูลจัดการทรัพยากรน้ า   
๒. การพัฒนาศักยภาพ ๔) การจัดท าและถ่ายทอดหลักสูตรความรู้การจัดการทรัพยากรน้ า   

๕) การประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรด้านจัดการทรัพยากรน้ า   

๖) การพัฒนาอาสาสมคัร แกนน าหรือกลุ่มจัดการทรัพยากรน้ า   

๗) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการทรัพยากรน้ า   

๓. การพัฒนากฎ กติกา 
ระเบียบสวสัดิการและ
กองทุน 

๘) การจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลงการจัดการทรัพยากรน้ า   

๙) การจัดท าข้อบญัญัติท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรน้ า   

๑๐) การจัดต้ังกองทุนและสวัสดิการการจัดการทรัพยากรน้ า   
๔. การพัฒนาการณรงค์และ 

การสื่อสาร 
๑๑) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านจัดการทรัพยากรน้ า   

๑๒) การพัฒนาบคุคลหรือกลุม่ต้นแบบเพื่อรณรงคด์้านจัดการทรัพยากรน้ า   

๑๓) การสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ด้านจดัการทรัพยากรน้ าในช่องทางการสื่อสาร เช่น
Facebook YouTube Website Line เปน็ต้น 

  

รวม รวม ๑๓ งานและกิจกรรม ๑๐ ๓ 
 

  



๓๐๒ 
 

๓. การจัดการทรัพยากรป่าไม้  

ชุดกิจกรรมท่ี งานและกิจกรรม 
การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๑) การส ารวจข้อมูลทรัพยากรป่าไม้   

๒) การจัดท าข้อมูลทรัพยากรป่าไม ้   

๓) การน าใช้ข้อมูลจัดการทรัพยากรป่าไม ้   
๒. การพัฒนาศักยภาพ ๔) การจัดท าและถ่ายทอดหลักสูตรความรู้การจัดการทรัพยากรปา่ไม้   

๕) การประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรด้านจัดการทรัพยากรป่าไม ้   

๖) การพัฒนาอาสาสมคัร แกนน าหรือกลุ่มจัดการทรัพยากรป่าไม้   

๗) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการทรัพยากรป่าไม้   

๓. การพัฒนากฎ กติกา 
ระเบียบสวสัดิการและ
กองทุน 

๘) การจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลงการจัดการทรัพยากรน้ า   

๙) การจัดท าข้อบญัญัติท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรป่าไม้   

๑๐) การจัดต้ังกองทุนและสวัสดิการการจัดการทรัพยากรป่าไม ้   
๔. การพัฒนาการณรงค์

และการสื่อสาร 
๑๑) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านจัดการทรัพยากรป่าไม ้   

๑๒) การพัฒนาบคุคลหรือกลุม่ต้นแบบเพื่อรณรงคด์้านจัดการทรัพยากรป่าไม้   

๑๓) การสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ด้านจดัการทรัพยากรป่าไม้ ในช่องทางการสือ่สาร 
เช่นFacebook YouTube Website Line เป็นต้น 

  

รวม รวม ๑๓ งานและกิจกรรม ๑๐ ๓ 
 

  



๓๐๓ 
 

๔. การจัดการขยะชุมชน  

ชุดกิจกรรมท่ี งานและกิจกรรม 
การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๕. การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๑๔) การส ารวจข้อมูลขยะชมุชน   

๑๕) การจัดท าข้อมูลขยะชุมชน   

๑๖) การน าใช้ข้อมูลจัดการขยะชุมชน   
๖. การพัฒนาศักยภาพ ๑๗) การจัดท าและถ่ายทอดหลักสูตรความรู้การจัดการขยะชุมชน   

๑๘) การประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรด้านจัดการขยะชุมชน   

๑๙) การพัฒนาอาสาสมคัร แกนน าหรือกลุ่มจัดการขยะชุมชน   

๒๐) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการขยะชุมชน   

๗. การพัฒนากฎ กติกา 
ระเบียบสวสัดิการและ
กองทุน 

๒๑) การจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลงการจัดการขยะชมุชน   

๒๒) การจัดท าข้อบญัญัติท้องถิ่นจัดการขยะชุมชน   

๒๓) การจัดต้ังกองทุนและสวัสดิการการจัดการขยะชมุชน   
๘. การพัฒนาการณรงค์

และการสื่อสาร 
๒๔) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านจัดการขยะชุมชน   

๒๕) การพัฒนาบคุคลหรือกลุม่ต้นแบบเพื่อรณรงคด์้านจัดการขยะชุมชน   

๒๖) การสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ด้านจดัการขยะชมุชนในช่องทางการสื่อสาร เชน่
Facebook YouTube Website Line เปน็ต้น 

  

รวม รวม ๑๓ งานและกิจกรรม ๑๐ ๓ 
 

  



๓๐๔ 
 

๕. การจัดการพลังงานหมนุเวียน 

ชุดกิจกรรมท่ี งานและกิจกรรม 
การด าเนินงานในพื้นที ่

ต้องท า ควรท า 

๑. การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูล 

๑) การส ารวจข้อมูลพลังงานหมนุเวียน   

๒) การจัดท าข้อมูลพลังงานหมุนเวยีน   

๓) การน าใช้ข้อมูลจัดการพลังงานหมุนเวียน   
๒. การพัฒนาศักยภาพ ๔) การจัดท าและถ่ายทอดหลักสูตรความรู้การจัดการพลังงานหมนุเวียน   

๕) การประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรด้านจัดการพลังงานหมุนเวยีน   

๖) การพัฒนาอาสาสมคัร แกนน าหรือกลุ่มจัดการพลังงานหมุนเวียน   

๗) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการพลังงานหมุนเวียน   

๓. การพัฒนากฎ กติกา 
ระเบียบสวสัดิการและ
กองทุน 

๘) การจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลงการจัดการพลังงานหมนุเวยีน   

๙) การจัดท าข้อบญัญัติท้องถิ่นจัดการพลังงานหมุนเวียน   

๑๐) การจัดต้ังกองทุนและสวัสดิการการจัดการพลังงานหมนุเวยีน   
๔. การพัฒนาการณรงค์

และการสื่อสาร 
๑๑) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านจัดการพลังงานหมุนเวียน   

๑๒) การพัฒนาบคุคลหรือกลุม่ต้นแบบเพื่อรณรงคด์้านจัดการพลังงานหมนุเวยีน   

๑๓) การสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ด้านจดัการพลังงานหมนุเวยีนในชอ่งทางการสื่อสาร 
เช่นFacebook YouTube Website Line เป็นต้น 

  

รวม รวม ๑๓ งานและกิจกรรม ๑๐ ๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 
 

ชุดกิจกรรมประเด็น การดูแลกลุม่เปราะบางโดยชุมชน 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน 
กิจกรรมการดูแล ประเด็น 

๑ คนพิการ 

๒ ผู้ป่วยจิตเวช 

๓ ผู้ถูกทอดทิ้ง 

๔ ผู้ป่วยเรื้อรัง 

๕ ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

๖ คนไร้บ้าน 

๗ คนจน 

 



๓๐๖ 
 

๑.การดูแลคนพิการ  

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๑.๑ การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑๙) ฝึกอบรมคนพิการให้มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะสุขภาพ เช่น การออกก าลังกายตามสภาพร่างกาย 
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดสุรา บหุรี่การฟืน้ฟูตามปัญหาสุขภาพ เปน็ต้น 

  

๒๐) ฝึกอบรมผู้ดูแลให้สามารถคัดกรองความพิการที่อาจเกิดขึ้นกบับุตรได้ เชน่ ความผิดปกติทางสติปัญญา ความพิการ
ทางการเรียนรู้ ความพิการออทสิติก เป็นต้น 

  

๒๑) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดแูลคนพิการ กลุม่คนพิการ กลุ่มเยี่ยมเพื่อน 
เป็นตน้ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจสภาพความพิการ ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติและเจบ็ปว่ยหรือมี
ภาวะแทรกซ้อน 

  

๒๒) ผู้ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านคนพิการ เช่น การฟื้นฟูคนพิการด้านร่างกาย การสื่อสารกับคนพิการ เป็นต้น 

  

๒๓) สนับสนุนการพฒันาผู้ดูแล อสม. อพมก. จิตอาสา การจัดบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน การบริการกายภาพบ าบัดในศนูย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผูสู้งอาย ุ

  

๒๔) หน่วยบริการสุขภาพ จัดการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล(Caregiver)ที่เฉพาะต่อคนพิการ ให้สามารถดูแลช่วยเหลอื 
ประสานงานในและนอกชมุชนรวมถึงการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ 

  

๒๕) เปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ทั้งเวทีการประชมุทั่วไปและการประชุมเฉพาะเรื่องส าหรบั
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เชน่ การเปน็ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการคนพิการ กรรมการ
กลุ่มช่วยเหลอืคนพิการ เป็นตน้ 

  

๒๖) สนับสนุนให้ผูพ้ิการและครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในชุมชน เช่น การอนุรักษ์ วฒันธรรมประเพณี งาน
บุญ เทศกาลต่างๆ เช่น วนัครอบครัว วนัคนพิการ วนัสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วนัส าคัญทางศาสนาต่างๆ เปน็ต้น 

  

๑.๒ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๒๗) สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการแต่ละประเภท  เช่น จัดพื้นท่ีบริการเปน็ห้องโลง่ ไม่อยูมุ่มอับ ไม่
มีอุปกรณห์รอืวัสดมุีคม มีพืน้ที่ผ่อนคลาย เชน่ มุมดนตรี มุมอ่านหนงัสือ มมุของเล่น เป็นต้น โดยไม่แยกออกจาก
ผู้รับบริการอืน่ รวมถึงการปรับโครงสร้างในอาคาร ส านักงานใหเ้อื้อต่อการบริการคนพิการ เช่น การปรบัทางลาด ราวจับใน
ส านักงานอบต. รพ.สต. การปรบับ้านติดตั้งปลักไฟท่ีเหมาะ วางของในบ้านไม่เกะกะ เสีย่งอบุัติเหตุ เป็นต้น 

  

๒๘) จัดพื้นท่ีเพื่อออกก าลังกายรปูแบบต่างๆทั้งรายกลุม่และเดีย่ว จัดใหม้ีครฝูึกออกก าลังกายเพื่อให้ค าแนะน า ดูแล
เทคนิคการออกก าลังกาย เชน่ แอโรบิค โยคะ เป็นต้น 

  

๒๙) สนับสนุนให้มีการจัด ปรับบ้านที่เอื้อต่อคนพิการแต่ละประเภท รวมถึงการซอ่มแซมบ้าน สร้างบ้าน เพื่อการมีที่อยู่
อาศัย มั่นคง ปลอดภยั  

  

๓๐) สนับสนุนให้ชุมชน มีมติ ข้อตกลง ในการจัดสรรที่ดินรกร้าง ทีส่าธารณะ หรอืบ้านส าหรับคนพิการยากจน ที่มั่นงคง 
ปลอดภัย 

  



๓๐๗ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๑.๓ การปรับบริการ ๓๑) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน เพื่อใหบ้ริการฟื้นฟู กายภาพบ าบัด ข้อ กล้ามเนือ้ 
กิจกรรมบ าบดั เช่น การเคลื่อนไหว การบรหิารสมอง ดนตรบี าบัด เป็นต้น รวมถึงบริการขอ้มลูปัญหาและความตอ้งการ
คนพิการ และครอบครัว 

  

๓๒) จัดการบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษาชว่ยเหลือและกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ถูกท าร้ายร่างกาย ถูกทอดท้ิงและภัยพิบัติ   

๓๓) จัดใหม้ีบริการรถรบั-ส่งคนพิการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ตวจตามนดั ท ากายภาพบ าบัด เป็นต้น   

๓๔) สนับสนุนให้มีการจัดบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน จากความร่วมมอืหลายภาคส่วน เชน่ ทีมสหวิชาชีพ(แพทย์ นัก
กายภาพบ าบัด พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น) อาสาสมัคร แกนน ากองทุนสวัสดิการ ภาคีเครือข่ายจากใน และนอกพื้นท่ี  

  

๓๕) สนับสนุนให้อาสาดูแลคนพิการ เยี่ยมบ้าน ให้การดูแล ช่วยเหลอืคนพิการตามปัญหาและความต้องการ เช่น ช่วยท า
กิจวัตรประจ าวัน การบรหิารข้อ กล้ามเนื้อ และประสานการขึ้นทะเบียนคนพิการ และเปลืย่นสทิธิการรักษาพยาบาล เปน็
ต้น 

  

๓๖) การประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลอืคนพิการ เชน่ การให้สวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ การ
จัดการตลาดสินค้า  การศึกษาของคนพิการ การเข้ารักษาในหนว่ยบริการสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นต้น 

  

๓๗) จัดใหม้ีระบบTelemedicineเพื่อประสานการดูแลรักษาระหว่างเครอืข่ายบริการสุขภาพและบริการใหค้ าปรึกษาแก่คน
พิการแบบHotline แก่คนพิการ ผู้ดูแล เพื่อนบ้าน อาสาสมัคร ในเรือ่งต่างๆ เชน่ สุขภาพ การเขา้ถึงสิทธิต่างๆ เป็นต้น 

  

๑.๔ การจัด
สวัสดิการสงัคมและ
ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน 

๓๘) สนับสนุนให้มีการเพิ่มจ านวนอาสาสมัคร จิตอาสา ที่ให้การช่วยเหลอื ดูแลกันในชุมชน เช่น อาสาแม่บ้าน อพมก. คน
พิการอาสาดูแลกัน เยาวชนอาสา เป็นต้น 

  

๓๙) สนับสนุนให้คนพิการ และครอบครัวมีโอกาสเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายจากการท ากิจกรรมในโครงการต่างๆในชมุชน เชน่ การ
ท าปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอด่สารไว้บริโภค การประดษิฐ์ของช าร่วย จักสาน ที่ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
ทั้งในและนอกชุมชน 

  

๔๐) ส่งเสรมิใหค้นพิการเข้าถึงกองทนุพัฒนาอาชีพตามกฎหมาย เชน่ การฝึกอบรมอาชีพเสริมส าหรับคนพิการและ จัดหา
อาชีพ เช่น การจ้างงานของเอกชน เปน็ต้น 

  

๔๑) ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังความรุนแรง การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  

๔๒) การจัดต้ังธนาคารกายอุปกรณ์ เช่น ไม้ช่วยเดนิ รถเข็นนั่ง ไมเ้ทา้สามขา ราวช่วยเดนิ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
ครอบครัวคนพิการที่ขาดแคลน 

  

๔๓) กองทุนสวัสดิการ เช่น กลุ่มออมทรัพย์สัจจะวนัละบาท กลุ่มออมทรัพย์มัน่คง ส่งเสรมิการออม ให้ทุนเพื่อประกอบอาชีพ 
ให้สวัสดิการปว่ย ตาย เป็นตน้ 

  

๔๔) สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากร วัตถุดิบ ของเหลอืใช้ มาแปลงเปน็เงนิ หรอืจัดตั้งเปน็กองทุน เพื่อให้การช่วยเหลอื 
สนับสนุน คนพิการ เช่น ครัวเรอืนคัดแยกขยะ และแปลงขยะเป็นเงินตั้งเป็นกองทุน เยีย่มเพื่อนพิการเมื่อป่วย เสยีชีวิต 

  



๓๐๘ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

กองทุนเสือ้ผ้า ผ้าอ้อมส าเร็จรปู กองทุนกายอุปกรณ์ เครื่องมือจากผู้ป่วย คนพิการที่เสียวิตแลว้ เป็นต้น 
๔๕) สนับสนุนให้จัดประเภทสวัสดิการต่างๆที่เฉพาะต่อคนพิการของกองทุน องค์กรชุมชน เช่น  สถาบันการเงินของชุมชน 

กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุม่ออมทรัพย์เพือ่การผลิต กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนเพื่อช่วยเหลอืผู้ท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น เป็นต้น 

  

๔๖) สนับสนุนให้มีการเกบ็ออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น ส าหรบัคนพิการ และครอบครัวเชน่ ควรเปน็สมาชิกกองทุนอย่างน้อยหนึ่ง
กองทุนในชมุชน เชน่ กองทุนฌาปนกิจระดับหมูบ่้าน ระดบัต าบล ระดับอ าเภอ กองทุนสวัสดิการชุมชน สถาบนัการเงินที่
ให้สวัสดิการปว่ย ตาย เป็นตน้ 

  

๔๗) กองทุนในชมุชนมีการก าหนดกติกา ข้อตกลง ในการจัดสรรผลประกอบการ ให้เป็นกองทุนส าหรบัช่วยเหลอืคนพิการ เช่น 
ให้เป็นทุนประกอบอาชีพแบบไรด้อกเบี้ย กองทุนเพื่อผู้ยากไร้ ทุพพลภาพ กองทุนสิ่งของผ้าอ้อมส าเร็จรูป เปน็ต้น 

  

๑.๕ การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

๔๘) สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนท่ีคนพิการแต่ละประเภท ระดบัความพิการ ปัญหาและความตอ้งการ รวมถึงทุนทางสังคม 
และศักยภาพในการดูแล ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวโดยตรง และโดยออ้ม เพือ่น าใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
ออกข้อบัญัติ/เทศบัญญัติ จัดท าแผนกองทุนฯ แผนการช่วยเหลือเมือ่เกิดภัยพิบัติ เป็นต้น 

  

๔๙) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลคนพิการให้กับตัวคนพิการและผู้ดูแลหลายช่องทาง เช่น การประชาคม 
การประชมุการปรึกษาหารอื การจัดท าแผนการดูแล การบอกปากต่อปาก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสาร
หนังสอืพิมพ์เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น 

  

๕๐) จัดท าธรรมนูญสุขภาพก าหนดการจัดระบบบริการเพื่อดแูลคนพิการ เช่น ก าหนดใหม้ีการพัฒนากระบวนการบริการ
สาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนือ่งส าหรบัการดูแลคนพิการโดยการจัดแพทย์และพยาบาลใหเ้พียงพอต่อการดูแล ส่งเสรมิ
สนับสนุนและร่วมกนัออกก าลังกายในกลุ่มคนพิการโดยการจัดต้ังชมรมการออกก าลังกาย เปน็ต้น 

  

รวม ๓๒ งาน กิจกรรม ๒๐ ๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๐๙ 
 

๒. การดูแลผู้ป่วยจติเวช  

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๒.๑ การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) พัฒนาศักยภาพบุคคลากรและเจ้าหน้าท่ีของ รพ.สต. ในการตรวจคัดกรอง การดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วย
จิตเวช เปน็ต้น 

  

๒) จัดอบรมให้ผู้ปว่ยจิตเวชดูแลตนเอง เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  การออกก าลังกายการรบัประทานยา การรักษา
ต่อเนื่อง การจดัการกบัอาการขา้งเคียงของยารักษาโรคจิต และการจัดการความเครียด เป็นต้น 

  

๓) จัดอบรมเกี่ยวกบัการประเมิน สังเกต ติดตามอาการ การรบัประทานยา และการให้การดูแลเบื้องต้น การดแูลในภาวะ
ฉุกเฉิน และทักษะในการดแูลผูป้่วยจิตเวชส าหรับสมาชิกในครอบครัว อสม. อปพร. ชรบ. สตบ. ต ารวจ กู้ชีพกู้ภัย ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และ จนท. อปท. เปน็ต้น 

  

๔) จัดอบรมในการเฝ้าระวังและปอ้งกันความรุนแรงในครอบครวัและส่งเสรมิครอบครัวอบอุ่น ในครัวเรือนทีม่ีผู้ป่วยจิตเวช   

๕) จัดท าแนวทางการดูแล ช่วยเหลือเมือ่มเีหตุฉุกเฉินทางจิตเวช เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว ควบคมุตัวเองไม่ได้ เป็นตน้   

๖) รณรงค์ประชาสัมพันธเ์ชิงรุกเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตและจติเวชในชุมชน เช่น สร้างความ
เข้าเรือ่งโรค การดูแลระยะยาว การอยู่ร่วม เป็นต้น 

  

๗) จัดบริการรถรบั-ส่งตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั้งในกรณีที่ไปรบัยาเพือ่รักษาต่อเนื่องและกรณฉีุกเฉิน     

๒.๒ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อ 

๘) จัดสิ่งแวดล้อมภายในบา้นและชุมชนใหห้มาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยจิตเวช เช่น การเก็บของมีคม วัตถุอันตราย เชือก 
เพื่อป้องกันอันตรายส าหรับผู้ป่วย และคนรอบข้าง การช่วยท าความสะอาด สิ่งของ เครื่องใช้เพื่อให้หมักหมม เป็นรวมเชื้อ
โรค เป็นต้น 

  

๙) จัดให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ควบคุมโรคได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น ร่วมท าความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ช่วยเหลืองานบุญ
ประเพณี อ านวยความสะดวกในงาน กิจกรรมของชุมชน เป็นต้น 

  

๒.๓ การปรับ
บริการ 

๑๐)สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคทางจิตเวช เช่น การคัดกรองโรคซึมเศร้า และการประเมินการฆ่าตัวตาย เป็น
ต้น 

  

๑๑)จัดบริการรถรับ-ส่ง ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั้งในกรณีที่ไปรับยาเพื่อรักษาต่อเนื่องและกรณีเกิดจิตเวชฉุกเฉิน     

๑๒) สนับสนุนให้มีทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุขในการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ชุมชน เช่น การเยี่ยมบ้าน การติดตามอาการ การลดอาการก าเริบหรือกล้ าเป็นซ้ า และการรักษาทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

  

๑๓) สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจตามนัด การรักษาต่อเนื่อง การรับประทานยาต่อเนื่อง เฝ้าระวังอาการก าเริบ การ
จัดการเบื้องต้น และการส่งต่อ เป็นต้น 

  

๑๔)สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่าง รพ.สต. สสอ. รพ.แม่ข่าย ในการให้ค าปรึกษาหรือกรณีที่มีปัญหา 
รวมถึงจัดท าแนวทางการส่งต่อเมื่อจ าเป็น 

  

 ๑๕)จัดบริการให้ค าปรึกษาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทางไกล หรือทางแอพพลิเคชั่นไลน์  เฟชบุ๊ค เป็นต้น   

๑๖) จัดบริการบ าบัดรักษา ฟื้นฟูเบื้องต้น เช่น มีคลินิกจิตเวชในรพ.สต. การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ  การนวดแผนไทย การใช้   



๓๑๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม ต้องท า ควรท า 

สมุนไพร เป็นต้น 
๑๗) จัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุหรือร้องทุกข์กรณีที่ผู้ป่วยจิตเวชถูกท าร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท   

๒.๔ การจัด
สวัสดิการสงัคมและ
ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน 

๑๘)สร้างข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบมีส่วนร่วม เช่น การก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการช่วยเหลือ ดูแล 
การมีอาสาเฝ้าระวัง การจัดให้ผู้ป่วยจิตเวชท ากิจกรรมสาธารณะ การติดตตามการรักษา การกินยาของผู้ป่วย เป็นต้น 

  

๑๙) กองทุนสุขภาพต าบล สนับสนุนกิจกรรม โครงการในการจัดกิจกรรมป้องกัน คัดกรองความเสี่ยงทางจิตเวช และพัฒนา
ทักษะอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น 

  

๒๐) ส่งเสริมอาชีพ หรือจัดหางาน เพื่อการเพิ่มรายได้ส าหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว   

๒๑) จัดต้ังและสนับสนุนให้มีกองทุน เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนเมื่อป่วย ตาย และกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพส าหรับ
ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว 

  

๒.๕ การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

๒๒) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ (๑)ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง ความเครียด ซึมเศร้า เป็นต้น (๒) 
ร้อยละผู้ป่วยจิตเวช (๓)จ านวนผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรม (๕) ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ
ด้านจิตใจ (ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์) และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (๖) ร้อยละครัวเรือนที่มีผู้ป่วยจิตเวช (๗) ร้อยละ
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมในการดูแลและฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นต้น 

  

๒๓) น าใช้ข้อมูล เช่น จ านวนผู้ป่วยจิตเวช จ านวนผู้ท่ีมีความเสี่ยงทางขิตเวช จ านวนคนพิการด้านจิตใจ และพฤติกรรม เป็นต้น 
เพื่อการวางแผนการด าเนินงาน โครงการ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

  

รวม ๒๓ งาน กิจกรรม ๑๔ ๙ 
 

 

 

 

 

 

  



๓๑๑ 
 

๓. การดูแลคนถูกทอดท้ิง 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๓.๑ การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) กลุ่มอาชีพ ฝึกทักษะ และจ้างงานผู้ถูกทอดทิ้งเพื่อให้มรีายได้ และช่วยเหลือตัวเองได้   

๒) สนับสนุนให้มอีาชีพทั้งในระดบัครัวเรือน และระดบักลุ่มส าหรบัผู้ถูกทอดทิ้ง เช่น แปรรปูอาหาร ท าขนม การปลูกพืชผัก
สวนครวั การเลี้ยงเปด็ ไก่ รวมกลุ่มอาชีพท าดอกไมจ้ันทน์ กลุม่จักสาน กลุ่มท าเกษตรอนิทรยี์ เป็นตน้ 

  

๓.๒ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

๓) ประสานให้การชว่ยเหลือผู้ถูกทอดทิ้งที่ไม่มีทีอ่ยู่อาศัยโดยการจดัหาท่ีพักอาศัยชั่วคราว บ้านพักฉุกเฉิน หรือที่พักอาศัยใน
ลักษณะการสงเคราะห์ เชน่ วัด ศาลาอเนกประสงคห์มูบ่้าน สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นตน้ 

  

๔) ประสานให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเตรยีมความพร้อมผู้ถูกทอดทิ้ง เพื่อใหม้ีการด าเนินชวีิตอยา่งเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
เช่น การปรับบ้านและสภาพแวดล้อมให้กบัผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพังในบ้าน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือด้าน
สุขภาพ อาหาร การท ากิจวัตร อย่างเหมาะสม เปน็ต้น 

  

๕) สนับสนุนให้ผู้ถูกทอดทิ้ง เข้าถึงอาหาร น้ าสะอาด การรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม เชน่เด็กท่ีถูกทอดท้ิงมีที่ลี้ยงดู
ชั่วคราว ได้อาหาร นม น้ าดื่มที่เพียงพอ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง มีที่อยู่อาศัยทีป่ลอดภัย ได้รบัการดูแลสุขภาพตามความ
จ าเป็น ไดร้ับอาหารที่เพียงพอ เป็นต้น 

  

๓.๓ การปรับบริการ ๖) จัดใหม้ีกลไกของชมุชนในการประเมนิ ตรวจสอบเฝ้าระวังผู้ถูกทอดท้ิงในชุมชน และ เช่น ศูนยย์ุติธรรมชมุชน คณะกรรมการ
ฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชน มลูนิธิ เปน็ต้น 

  

๗) เพิ่มช่องทางในการติดต่อสือ่สารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ สวสัดิการ แหล่งขอ้มูลและแนวทางในการดูแลชว่ยเหลือ 
ส าหรบัผู้ถูกทอดทิ้ง 

  

๘) โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลจัดท าแนวทางบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานส าหรบัผู้ถูกทอดทิง้ เช่น บริการตรวจคดักรอง 
การตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ตามปญัหาและความต้องการของผู้ถูกทอดทิ้ง 
เช่น เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพกิาร เป็นตน้ 

  

๙) โรงพยาบาส่งเสรมิสุขภาพต าบลพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ อาสาสมัครในชุมชน ในการประเมิน ตรวจสอบ เฝ้าระวังและให้
การช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้งในพืน้ที่ 

  

๑๐) โรงพยาบาส่งเสรมิสุขภาพต าบลจัดบริการให้ผู้ถูกทอดทิ้งได้รบัการดูแลรักษา หรอืได้รบัการสง่ต่อไปไปยังสถานบริการ
สุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยอยา่งเหมาะสม 

  

๑๑) โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ถูกทอดทิ้ง คนยากจนไดเ้ข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีครอบคลุม และเขา้ถึงสวัสดิการด้าน
การศึกษาได้ครอบคลุม ครบถ้วน เช่น  ชุดนักเรียน อปุกรณ์การศึกษา อาหารกลางวัน เป็นต้น 

  

๓.๔ การจัดสวัสดิการ
สังคมและช่วยเหลือ
กันในชุมชน 

๑๒) จัดท าแนวทางการช่วยเหลอืใหผู้้ถูกทอดทิ้งเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การมบีัตรประจ าตัวประชาชน การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง ปลอดภัย การเข้าถึงสวัสดิการรัฐ เชน่ การรักษาพยาบาล เบี้ยยงัชีพ กองทุนประกอบอาชีพ บัตรสวัสดิการแห่งรฐั 
เป็นตน้ 

  

๑๓) จัดท าแนวทางให้การช่วยเหลอื ดูแล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรว่มสนับสนุนการดูแล เพื่อพบคนถูกทอดทิ้ง เช่น   



๓๑๒ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ศูนย์เพื่อนหญิง เปน็ต้น 
๑๔) ผลักดันใหม้ีกองทุนของชมุชนส าหรบัช่วยเหลอืผู้ถูกทอดทิ้ง คนยากจน ครอบคลุมด้านสวัสดกิารสังคม ท่ีอยู่อาศัย ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ เป็นต้น 
  

๑๕) สนับสนุนให้มีกองทุน หรือกลไก คณะกรรมการ ของชมุชนในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ เช่น กองทุนสิง่ของ
จ าเป็น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมูบ่้าน กลุม่ออมทรัพย์ มีสวัสดิการชว่ยเหลือกลุม่ผู้ถกูทอดทิ้ง คนยากจน เป็น
ต้น 

  

๑๖) สนับสนุนให้มีกฎ กติกา ขององค์กรการเงนิในชมุชนที่ให้สิทธิกลุ่มผู้ถูกทอดท้ิงเข้าถึงบริการในกองทุนที่จัดสวัสดิการใน
ชุมชน เช่น รับประโยชน์จากกองทุนเมือ่เจบ็ปว่ยนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต รบัฌาปนกจิสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต รับ
สิทธิในกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

  

๑๗) สนับสนุนการจดัท าประชาคม เพื่อหามติและแนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้งในชุมชนที่ต้องการการช่วยเหลอืต่างๆ 
เป็นรายกรณี เช่น ท่ีอยูอ่าศัย ท่ีดินท ากิน คนดูแล สวสัดิการท่ีจ าเป็น เปน็ต้น 

  

๑๘) สนับสนุนให้มีการระดมทุน หลายช่องทางเพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือดูแลผู้ถูกทอดท้ิง เช่น การจัดผ้าป่าต้ังกองทนุ 
การขอรบับริจาคจากบรษิัท องค์กรเอกชน เพื่อการดูแลผู้ถูกทอดทิ้ง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เปน็ต้น 

  

๑๙) สนับสนุนให้จัดประชาคม พิจารณาการช่วยเหลอืผู้ถูกทอดทิ้งในชุมชนที่ต้องการการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การการจัดหาท่ี
อยู่อาศัยให้กับผู้ถูกทอดท้ิง การจัดใหม้ีอาสาสมคัรดูแลผู้ถูกทอดทิ้งท่ีต้องการความชว่ยเหลือ เป็นต้น เป็นรายกรณี 

  

๒๐) จัดหาท่ีอยูอ่าศัยให้กบัผู้ถูกทอดทิ้ง การจัดให้มอีาสาสมัครดูแลผู้ถูกทอดทิ้งที่ต้องการความช่วยเหลอื เป็นต้น เป็นราย
กรณ ี

  

๒๑) กลุ่มกองทุน การเงินในชุมชนก าหนดประเภทสวัสดิการ เช่น สวสัดิการป่วยตาย เงินทุนประกอบอาชีพ ที่เอื้อให้ผู้ถูก
ทอดท้ิงเข้าถึง และร่วมใชป้ระโยชน์ 

  

๒๒) สนับสนุนให้มีกองทุนการศึกษาส าหรบัเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กไรบ้้าน เด็กยากจน ในชุมชน   

๓.๕ การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

๒๓) พัฒนาและน าใช้ข้อมูลผู้ถูกทอดทิ้ง เช่น (๑) คนที่ไม่มีที่อยูอ่าศัยเปน็ของตนเอง (๒) คนที่ไมม่บี้าน ไมม่ีอาชีพ (๓) แนว
ทางการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ถูกทอดทิ้ง (๔) ทุนทางสังคมและศักยภาพในการช่วยเหลอื แกป้ัญหาผู้ถูกทอดท้ิง เปน็ต้น   

รวม ๒๓ งาน กิจกรรม ๑๒ ๑๑ 
 

 

 

 



๓๑๓ 
 

๔. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๔.๑ การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) จัดอบรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น การออกก าลังกาย   การป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน การควบคุมโรค การ
สังเกตอาการผิดปกติของโรคที่เป็น เชน่ เบาหวาน (ตรวจเท้า ตา ดูแลป้องกนัการติดเชือ้จากแผลเบาหวาน) การ
รับประทานอาหารที่เหมาะสมกบัโรค การผอ่นคลาย การดูแลสขุภาพจิต การสื่อสาร การดูแลดา้นจิตใจ เป็นตน้ 

  

๒) จัดอบรมสมาชิกในครอบครวัใหดู้แลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ เชน่ การเตรียมอาหารที่เหมาะกบัโรค การพักผ่อน การเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ป่วย การสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้กบัผู้ป่วย การดูแลในยามเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย และ
ภาวะแทรกซ้อนและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

  

๓) จัดใหม้ีการอบรมอาสาสมคัรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรงั เพื่อให้มีทักษะในการประเมินสุขภาพ ภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยเรือ้รัง การ
รับประทานยา ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย เปน็ต้น 

  

๔) จัดหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง เช่น หลักสูตรอบรมอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จัดท าคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง
ที่คนในชุมชนร่วมกัน จัดท าแนวทางในการประสานการดแูลช่วยเหลอื เช่น แนวทางการเรียกใช้รถฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง แนว
ทางการประสานขอเบิกสวัสดิการ เป็นตน้ 

  

๕) ฝึกทักษะอาสาสมัครอื่นๆเพื่อการดูแลช่วยเหลอืผู้ป่วยโรคเรือ้รงั เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครเบาหวาน กลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปน็ต้น เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจพยาธิสภาพของการเกิดโรค อาสากู้ชีพในการปฐมพยาบาลกรณีเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผูป้ว่ย เปน็ต้น 

  

๖) สนับสนุนให้มีการจัดการอาหาร ที่เหมาะกับโรคเรื้อรังส าหรบัผู้ป่วยเรื้อรัง และครอบครัว เช่น การปรุงและจัดอาหาร
แลกเปลีย่นกบัอาหารพื้นบ้าน การผลิตที่ปลอดภยัเพื่อกนิเอง เป็นตน้ 

  

๗) สนับสนุนให้ผู้ป่วยเรื้อรัง และครอบครัว มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในชุมชน เช่น การรว่มกิจกรรมงานบุญประเพณี
งานอาสาสมัครท าความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่สาธารณะ มีส่วนร่วมในการประชมุช ประชาคม ต่างๆ เป็นตน้ 

  

๔.๒ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

๘) สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทีส่ัมพันธ์กบัโรคเรื้อรงั เชน่ จัดเตียงนอนศีรษะสูงส าหรบัผู้ท่ีต้องการออกซเิจน จัดห้อง
สะอาด ปลอดเชื้อส าหรบัผูป้่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท่ีบ้าน ปรบัพื้นบ้าน บรเิวณรอบบ้านใหป้ลอดภัยไม่มีของมีคม หนิ
ขรุขระ และพ้ืนควรอยูใ่นระดับเดียวกัน ส าหรับผูป้่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอ้นที่เท้า และปลายประสาท เป็นต้น 

  

๙) จัดพื้นท่ีออกก าลังกาย ลานกิจกรรมเพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสท ากิจกรรมทางกาย เชน่ ที่ออกก าลังกายประจ าหม1บ้าน 
สวนสาธารณะ ศูนย์กฬีาในร่ม สนามเปตอง ฟิตเนส ฟิตเนสกลางแจ้ง เปน็ต้น 

  

๔.๓ การปรับบริการ ๑๐) สนับสนุนให้มีคลินิกบริการตรวจรักษา ตรวจคดักรองในชมุชน เพื่อให้ผูป้่วยเรื้อรังมคีวามสะดวกในการรบับริการ เข้าถึง
ง่าย ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดการขาดนัด  เปน็ต้น 

  

๑๑) บริการตรวจคัดกรอง ค้นหากลุม่เสี่ยงโดยหน่วยบริการร่วมกับอสม.ในชุมชน เช่น ตรวจน้ าตาลในเลอืด ตรวจวัดความดนั
โลหิต วัดรอบเอว ประเมินดัชนมีวลกาย ตรวจวัดระดบัสารเคมใีนเลือด เปน็ต้น  

  

๑๒) บริการตรวจคัดกรอง ติดตาม เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผูป้่วยเรื้อรัง ตามมาตรฐานการติดตตามโรคเรื้อ และให้   



๓๑๔ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

ค าปรึกษา ค าแนะน าความเสีย่งของการเกดิภาวะแทรกซ้อน พยาธิสภาพ และส่ง-ต่อเมือ่จ าเปน็ 
๑๓) จัดใหม้ีทีมสหวิชาชีพ(พยาบาล แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด ทันตแพทย์ ) ติดตาม ดูแลสุขภาพที่บ้านในกลุม่ผู้ปว่ย

เรื้อรังติดเตียง ควบคมุโรคไม่ได ้ซับซอ้น เพื่อให้การช่วยเหลือ ปรบัยา ปรบัการรักษา ท าแผนการดูแล และส่ง-ต่อชุมชน 
หรือหนว่ยบริการ 

  

๑๔) จัดใหม้ีศูนยบ์ริการให้ยมือปุกรณ์จ าเปน็ช่วยเหลอืในการด าเนนิชีวิตของผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง เช่น เตียงลมเตียงปรับระดบัได้ 
รถเข็น เก้าอี้ ไม้เท้ารองเท้า ถังออกซเิจน เครื่องเจาะน้ าตาลในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ าหนัก เปน็ต้น 

  

๑๕) สนับสนุนให้มบีริการผู้ป่วยเรือ้รงัที่อยู่ในระยะสุดท้าย โดยหน่วยบริการ อาสาสมัคร ผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน เช่น อาสาสมคัร
ให้การดูแลกิจวัตรประจ าวัน(การรับประทานอาหาร อาบน้ า สระผม ตัดเล็บ บริหารข้อกล้ามเนือ้ นวดผ่อนคลายเพื่อให้สุข
สบาย หน่วยบริการช่วยดูแล บริการที่จ าเปน็ เช่น ฉีดยา ท าแผล ให้อาหารทางสายยาง เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น 

  

๑๖) จัดบริการบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษาช่วยเหลอืและกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินกรณีต้องไปตามนัด หรอืกรณีควบคุม
โรคไมไ่ด้ต้องพบแพทย์โดยตรง 

  

๑๗) จัดใหม้ีศูนย์ให้บริการ ช่วยเหลอืทางการแพทย์ และบ าบัดรักษา กรณีเกิดภยัพิบัตโิดยทีมอาสาสมัครช่วยเหลือภัยพิบัติ
ของต าบล เชน่ การจัดยาโรคเรือ้รัง การตรวจประเมนิก่อนพบแพทย์ (วัดความดันโลหิต ตรวจน้ าตาลในเลอืด เป็นต้น  

  

๑๘) จัดบริการใหค้ าปรึกษาทางไกล  เช่น จัดใหม้ีระบบTelemedicine เพื่อประสานการดูแลรักษาระหว่างเครอืข่ายบริการ
สุขภาพและบริการใหค้ าปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรงัแบบ Hotline แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ดูแลเพือ่นบ้านอาสาสมัครในเรื่อง
ต่างๆเช่นสุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เป็นตน้ 

  

๔.๔ การจัด
สวัสดิการสงัคมและ
ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน 

๑๙) สนับสนุนให้กลุ่ม กองทุน ในชุมชนจัดสวัสดิการให้กับผูป้่วยเรื้อรัง เช่น กองทุนสวัสดิการจัดสวสัดิการเมื่อปว่ย-ตาย ไม่จ า
จัดสิทธิการเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ชมรม ให้ให้สวัสดิการเมือ่เสียชีวิต   

๒๐) สนับสนุนให้มีการระดมเงนิ ระดมทรัพยากร สิ่งของ เครือ่งใช้ โดยการตั้งกองทุน ท าผ้าป่า ให้การสนับสนุนผูป้่วยเรื้อที่
ทุกข์ยาก ขาดแคลนค่าเดนิทางไปตรวจตามนัด ไม่มีผ้าออ้มส าเร็จรปู ป่วยติดเตียงมีสายสวน สายยางใหอ้าหาร แผลกด
ทับ ให้ออกซิเจน เป็นต้น 

  

๒๑) ส่งเสรมิใหม้ีกลุ่มทางสงัคมอื่นในชุมชนชว่ยเหลือ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เชน่ กลุ่มท าอาหารส าหรับผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง กลุม่
เพื่อนบ้านช่วยเหลือกันดูแลผู้ปว่ยโรคเรื้อรังในการรบัยา ชมรมผู้สูงอายเุยี่ยมให้ก าลังใจ เป็นตน้ 

  

๔.๕ การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

๒๒) จัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมผู้ป่วยโรคเรือ้รังและผู้ดูแลตา่งๆ เช่น หลักสูตรและคูม่ือการดูแลตนเอง หลักสูตรและ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รังทีพ่ิการ หลักสูตรและคูม่ือการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เปน็ต้น 

  

๒๓) มีฐานข้อมูลบริการทางเลือกในชุมชน และน าใชเ้มือ่จ าเป็น เช่น บริการนวดแผนไทย หมอสมนุไพร หมอพืน้บ้าน วิธีการ
รักษาพ้ืนบ้าน เช่น การสวดมนต์ การร าผีฟ้า การร าต่ออาย ุร าแม่มด เป็นตน้ 

  

๒๔) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ขอ้มูลเพื่อการดูแลผูป้่วยโรคเรื้อรงัเช่น สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลผูป้่วยโรค
เรื้อรังให้กับตัวผูป้่วยโรคเรื้อรงั และผู้ดูแลอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การประชาคม การประชุมการปรึกษา หารอื การ

  



๓๑๕ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

จัดท าแผนการดูแล การบอกปากต่อปาก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสาร หนังสือพมิพ ์เพือ่กระจายข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ เป็นต้น 

๒๕) สนับสนุนให้มีการจัดการข้อมูลเพ่ือใช้ดูแลผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง ในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามภัยพิบัติ เช่น แผนท่ีบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดเพื่อใหร้ถช่วยเหลือฉุกเฉินใช้ได้ทันทีเมือ่ได้รบัแจ้งขอความชว่ยเหลือ และแผนที่บ้านผูป้่วยโรค
เรื้อรังเพื่อให้ทีมจัดการภัยพบิัติใช้เพื่อไปรบัที่บ้านและส่งอย่างปลอดภัยกรณีภัยพบิัติ หรือ สนับสนุนยาท่ีต้องกินต่อเนือ่ง
ได้ เปน็ต้น 

  

รวม ๒๕ งาน กิจกรรม ๑๔ ๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๖ 
 

๕. การดูแลผูต้ิดเชือ้เอชไอว ี 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๕.๑ การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) ฝึกอบรมทักษะทีมผู้ดูแล ได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในการดูแลผู้ติดเชือ้เอชไอวี เชน่ การใช้ยาต้านไวรัส การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภยั การดูแลช่วยเหลือผู้ไดร้ับผลกระทบจากเอดส์ เป็นต้น 

  

๒) ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครวั แกนน าในชมุชนให้เข้าใจถึงการติดต่อ สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธ์ทีป่ลอดภัยการ
บ าบัดรักษา โรคติดต่อที่มีสาเหตุจากเอดส์เป็นต้น 

  

๓) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการดูแลสุขภาพ สิทธิต่างๆ ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ผู้ติดเชือ้/ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี และคนในครอบครัว 

  

๔) จัดท าแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือผู้ติดเชือ้เอชไอวีและครอบครัว ท้ังแบบเปิดเผย และไมเ่ปดิเผยตัวทั้งในชมุชน    

๕) ท้องท่ี(ผู้ใหญบ่้าน ก านนั)ประชาสัมพันธ์ข้อมลูบริการ สร้างความเข้าใจเพือ่ลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน เฝ้าระวัง
การค้าประเวณใีนสถานประกอบการในพืน้ที่ เช่น ร้านอาหาร รา้นคาราโอเกะ ร้านเสริมสวย เปน็ต้น 

  

๖) ประชาคมสุขภาพ หนว่ยงาน องค์กรชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมเฝ้าระวัง ปอ้งกันความเสีย่งส าหรับวัยรุ่น คนข้ามเพศ กลุ่ม
อาสาสมัครผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

  

๕.๒ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

๗) สนับสนุนครัวเรอืนที่มผีู้ป่วยเอดส์ ได้รับการจัดการสภาพแวดลอ้มในบ้านที่เหมาะสม และไม่จ ากัดสิทธิความเป็นมนุษย์ เช่น 
ไม่แยกบ้าน หรือแยกผู้ป่วยไปอยู่ล าพัง ให้การดูแลสุขอนามัยได้โดยไม่ติดต่อ จัดที่นอนให้มีอากาศถ่ายเท จัดอาหารที่
เหมาะสม ถ้านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจน สายยางให้อาหาร เจาะคอ สามารถให้การดูได้เสมือน
ผู้ป่วยอื่น เป็นต้น 

  

๘) ในชุมชนไม่มีบริการ กิจกรรม ที่เป็นข้อจ ากัด เฉพาะส าหรับผู้ป่วยเอชไอวี เช่น การใช้บริการรับ-ส่ง การเข้าเรียนศพด.ของ
เด็กติดเชื้อเอชไอวี การใช้บริการน้ าดื่ม น้ าใช้ส่วนกลางในชุมชน เป็นต้น 

  

๙) ไม่มีข้อจ ากัดของการเป็นสมาชิกกลุ่ม กองทุน ในชุมชน หรือการใช้ประโยชน์ทุนทางสังคม แหล่งประโยชน์ เช่น สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน การกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ การเป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปอาหาร เป้น
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 

  

๕.๓ การปรับบริการ ๑๐) สนับสนุนให้มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หรือผู้ดูแลที่เป็นผู้ติดเชื้อเป็นอาสาสมัครร่วมจัดบริการทางคลินิก และบริการสุขภาพที่
บ้าน 

  

๑๑) จัดให้มีการให้ค าปรกึษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีในชุมชนเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการตรวจหาเชื้อเอชไอ เพิ่มการเข้าถึงบริการ
รักษา และยาต้านไวรัส 

  

๑๒) มีความครอบคลุม และยึดหลักนิรนามในการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๑๓) ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ไม่มีข้อจ ากัดในการรับเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี หรือเด็กท่ีอยู๋ในครอบครัว หรือรับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี   

๑๔) จัดตั้งครือข่ายทางสังคมในชุมชนเพื่อด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพเอชไอวี เช่น การจัดค่ายเยาวชน การให้ความรู้ด้านเอชไอวี
ในที่ประชุมประจ าเดือนของหมู๋บ้าน   



๓๑๗ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๕.๔การจัดสวัสดิการ
สังคมและช่วยเหลือ
กันในชุมชน 

๑๕) ศูนย์เฉลิมพระเกียรติประจ าอ าเภอ เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว(กรณีเปิดตัวใช้ใบรับรอง
แพทย์) เช่น ช่วยสวัสดิการเมื่อนอนโรงพยาบาล เสียชีวิต บุตรที่เรียนทุกระดับ เป็นต้น 

  

๑๖) กองทุนสุขภาพระดับต าบล สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี เช่น การให้ค าปรึกษาในชุมชน และ
เจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี การฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เป็นต้น 

  

๑๗) ศูนย์เฉลิมพระเกียรติอ าเภอ ระดมทุน จัดสวัสดิการ สนับสนุนกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ส าหรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี 

  

๑๘) กองทุนจัดสวัสดิการชุมไม่มีข้อจ ากัดการเจ็บป่วยจากเอชไอวี ในการรับเป็นสมาชิก   

๑๙) สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัวเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ ในฐานะสมาชิกของชุมชน ตามความสมัครใจ   

๕.๕ การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

๒๐) จัดท าฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ได้แก่ (๑) ผู้ติดเชื้อที่รับเบี้ยยังชีพ (๒)ร้อยละผู้ติดเชื้อเอดส์ (๓)ร้อย
ละผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี (๔) ร้อยละเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี(บิดา มารดา ติดเชื้อ) (๕) ร้อยละครอบครัว
ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น  

  

๒๑) น าใช้ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นและแผนงบประมาณในการสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี   

รวม ๒๑ งาน กิจกรรม ๑๓ ๘ 
 

 

 

 

 

 

  



๓๑๘ 
 

๖. การดูแลคนไร้บ้าน 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๖.๑ การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) กลุ่มอาชีพ ฝึกทักษะ และจ้างงานคนไร้บ้านเพื่อให้มรีายได้ และช่วยเหลือตัวเองได้   

๒) สนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพเสรมิทั้งในระดับครัวเรือน และระดบักลุ่ม เชน่ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลีย้งเป็ด ไก่ รวมกลุ่ม
อาชีพท าดอกไม้จันทน์ กลุ่มจักสาน กลุ่มท าเกษตรอินทรยี์ เปน็ต้น 

  

๖.๒ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

๓) สนับสนุนให้มีการก าหนด กติกา ข้อตกลง ให้มีการใช้พืน้ที่สาธารณะส าหรับให้คนไรบ้้านเปน็ที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ท ากิน   

๖.๓ การปรับบริการ ๔) สนับสนุนให้คนไรบ้้านไดร้ับการช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิขัน้พื้นฐาน เช่น การมบีัตรประจ าตัวประชาชน การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง ปลอดภัย การเข้าถึงสวัสดิการรัฐ เชน่ การรักษาพยาบาล เบี้ยยงัชีพ กองทุนประกอบอาชีพ บัตรสวัสดิการแห่งรฐั 
เป็นตน้ 

  

๕) จัดท าแนวทางการประเมิน ตรวจสอบ เฝ้าระวังคนไรบ้้านในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลอื ดูแล รวมถึงการประสานแหล่งพัก
พิงท่ีปลอดภยั 

  

๖) โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลจัดท าแนวทางบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานส าหรบัคนไร้บ้าน เช่น บริการตรวจคัดกรอง การ
ตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น ขึ้นทะเบียนสิทธหิลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า เปน็ต้น 

  

๗) โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ อาสาสมัครในชุมชน ในการประเมิน ตรวจสอบ เฝ้าระวังและให้
การช่วยเหลือคนไรบ้้านในพื้นที ่

  

๘) โรงเรียนสนับสนุนให้คนไรบ้้าน คนยากจนได้เข้าถึงการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ครอบคลุม รวมถึงสวัสดิการด้านการศึกษา เช่น  
ชุดนักเรียน อปุกรณ์การศึกษา อาหารกลางวนั เป็นต้น 

  

๖.๔ การจัด
สวัสดิการสงัคมและ
ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน 

๙) จัดใหม้ีกลไกของชมุชน ในการชว่ยเหลือดูแลคนไร้บ้าน เช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน มูลนีธิคนไรบ้้าน มูลนิธกระจกเงา เป็นต้น   

๑๐) ผลักดันใหม้ีกองทุนของชมุชนส าหรบัช่วยเหลอืคนไร้บ้าน คนยากจน ครอบคลุมด้านสวัสดิการสังคม ที่อยู่อาศัย ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ เป็นต้น 

  

๑๑) สนับสนุนให้มีกองทุน หรือกลไก คณะกรรมการ ของชมุชนในการช่วยเหลือ ดูแลคนไร้บ้านในพืน้ที่ เช่น กองทุนสิ่งของ
จ าเป็น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมูบ่้าน กลุม่ออมทรัพย์ มีสวัสดิการชว่ยเหลือกลุม่คนไร้บ้าน คนยากจน เป็นตน้ 

  

๑๒) สนับสนุนให้มีกฎ กติกา ขององค์กรการเงนิในชมุชนที่ให้สิทธิกลุ่มคนไร้บ้านเข้าถึงบริการในกองทุนท่ีจัดสวัสดิการในชุมชน 
เช่น รบัประโยชนจ์ากกองทุนเมือ่เจบ็ป่วยนอนโรงพยาบาล หรอืเสียชีวิต รบัฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อเสยีชีวิต รับสิทธิใน
กองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

  

๑๓) สนับสนุนการจดัท าประชาคม เพื่อหามติและแนวทางการช่วยเหลือคนไรบ้้านในชุมชนที่ต้องการการช่วยเหลอืต่างๆ เป็น
รายกรณี เชน่ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินท ากิน เป็นต้น 

  

๑๔) กลุ่มกองทุน ในชุมชนก าหนดประเภทสวัสดิการ เช่น สวสัดิการป่วยตาย เงนิทุนประกอบอาชีพ ที่เอื้อใหค้นไร้บ้านเข้าถึง 
และร่วมใชป้ระโยชน ์

  



๓๑๙ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๑๕) สนับสนุนให้มีกองทุนการศึกษาส าหรบัเด็กไรบ้้าน เด็กยากจน ในชุมชน   

๖.๕ การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

๑๖) พัฒนาและน าใช้ข้อมูลคนไรบ้้าน เช่น (๑) จ านวนคนที่ไม่มีทีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเอง (๒) คนที่ไม่มีบ้าน ไม่มอีาชีพ (๓) แนว
ทางการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน (๔) ทุนทางสังคมและศักยภาพในการช่วยเหลือแกป้ัญหาคนไรบ้้าน เป็นต้น 

  

๑๗) เพิ่มช่องทางในการติดต่อสือ่สารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ สวสัดิการ แหล่งขอ้มูลและแนวทางในการดูแลชว่ยเหลือ 
ส าหรบัคนไร้บ้าน 

  

รวม ๑๗ งาน กิจกรรม ๙ ๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๒๐ 
 

๗.การดูแลคนยากจน 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๗.๑ การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) ประสานงานกับหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานฝึกอาชีพ สถาบันการเงิน เป็นตน้ เพื่อช่วยเหลอื 
คนยากจนและครัวเรือนยากจนในด้านต่างๆ เชน่ การฝึกอาชีพ การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย เงนิทุนประกอบอาชีพ อุปกรณ์
การศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น 

  

๒) สนับสนุนให้กองทนุ หรอืองค์กรในชุมชนจ้างงานคนยากจน  ให้มีรายได้ มีอาชีพ   

๓) กลุ่มอาชีพสนบัสนนุใหค้รัวเรือนที่ยากจนเข้าเปน็สมาชิก และประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น กลุม่ทอผ้า
พื้นเมือง กลุ่มจักสาน กลุม่แปรรูปอาหาร กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เปน็ต้น 

  

๔) สนับสนุนให้ครวัเรอืนยากจนมกีารผลิตอาหาร เพื่อรับประทานเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร   

๕) สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ หรอืจ้างงานส าหรับคนยากจน ครวัเรือนยากจนในชุมชน เพื่อมคีวามมั่นคงทางเศราฐกิจ   

๗.๒ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

๖) สนับสนุนให้มีการช่วยเหลอืครัวเรือนยากจนให้มีที่อยู่อาศัยมัน่คง เช่น การระดมทุน และทรัพยากรปรับปรุง ซอ่มแซมบ้าน 
และส่ิงแวดล้อมใหกั้บคนยากจนและครวัเรือนยากจน 

  

๗) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างบ้าน ซอ่มบ้านให้คนยากจน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการในชุมชน การประชาคมหามติท่ี
เป็นทีย่อมรับเปน็วงกว้าง 

  

๗.๓ การปรับบริการ ๘) สนับสนุนให้คนยากจนไดร้ับสวสัดิการแหง่รัฐบัตรคนจน ครอบคลุม ครบถ้วน   

๙) โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลสนบัสนนุให้ครัวเรอืนยากจน คนยากจนมีสิทธิการรักษาพยาบาลตามข้อก าหนด
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  

๑๐) สนับสนุนให้ครวัเรอืนยากจนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัคร ท่ีท างานด้านสุขภาพ เช่น อสม. อาสาดูแลคนพิการ อาสาดแูล
ผู้สูงอายุ อาสากู้ชีพ เพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านสขุภาพ 

  

๑๑) สนับสนุนให้ครวัเรอืนยากจน คนยากจนไดเ้ข้าถึงการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ครอบคลุม รวมถึงสวสัดิการด้านการศึกษา เช่น ชุด
นักเรียน อุปกรณ์การศึกษา อาหารกลางวนั เปน็ต้น 

  

๗.๔ การจัด
สวัสดิการสงัคมและ
ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน 

๑๒) สนับสนุนให้ครวัเรอืนยากจนเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนที่เป็นการจัดสวัสดิการ ทุนประกอบอาชีพ เช่น โครงการสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินของรัฐสวัสดิการเพื่อท่ีอยู่อาศัย กองทุนการออม เปน็ต้น 

  

๑๓) สนับสนุนให้มีกองทุนส าหรบัช่วยเหลอืคนยากจน เชน่ สนับสนนุทุนประกอบอาชีพ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ จัดสิ่งของและของใช้จ าเป็นในการด ารงชีวิต เชน่ อาหาร เสือ้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น   

๑๔) ผลักดันให้ชมุชนลงมติให้ใหค้รัวเรือนยากจนใช้พืน้ที่สาธารณะให้เป็นที่ท ากิน   

๑๕) กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมูบ่้าน กองทุนบทบาทสตรี เปน็แหลง่เงินทุนส าหรบักู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพส าหรบั
ครอบครัวยากจน 

  

๑๖) กองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนให้ครัวเรอืนยากจนมีสวัสดิการ เมื่อป่วย ตาย โดยจ่ายสมทบกองทุนใหเ้องเสมือนเป็น
สมาชิก 

  



๓๒๑ 
 

ชุดกิจกรรม งาน กิจกรรม ต้องท า ควรท า 

๑๗) สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง หรอืระดมทุนเพื่อเป็นกองทนุช่วยเหลอืครอบครัวคนยากจน เชน่ กองทุนนมผง กองทุนแพม
เพอร์ส กองทนุเพื่อการศึกษา กองทุนเสือ้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

  

๑๘) จัดใหม้ีกองทุนเพื่อการศึกษาส าหรบัเด็กท่ีมาจากครัวเรือนยากจน ขาดแคลน   

๑๙) ก าหนด กฎ กติกาเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรที่เอื้อส าหรบัคนยากจน เช่น การรับสทิธ์ิสวัสดิการในชมุชน การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรดิน น้ าป่า เปน็แหลง่ท ากิน  การกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เปน็ต้น   

๗.๕ การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแล 

๒๐) สนับสนุนให้มีการพฒันาและน าใช้ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัความยากจน เช่น ข้อมูลรายได้ รายจ่ายครัวเรือน รอ้ยละครัวเรือน
ยากจน การประกอบอาชีพของประชากร พื้นท่ีท ากิน สถานการณ์เป็นเจ้าของท่ีท ากิน ท่ีอยู่อาศัย ข้อมูลพื้นท่ีสาธารณะ 
พื้นท่ีรกร้าง เพื่อสนับสนุนให้คนยากจนได้พักอาศัย หรือท ากิน เป็นต้น 

  

รวม ๒๐ งาน กิจกรรม ๑๒ ๘ 
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