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คูมือสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ  
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
 
จัดพิมพเผยแพรโดย 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
เลขท่ี 120 หมู 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท 0 2141 4000  โทรสาร 0 2143 9730-1 

 

คณะผูจัดทํา 
นางอรจิตต  บํารุงสกุลสวัสดิ์  ผูอํานวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
     ดานการแพทย ระบบบริการการแพทยแผนไทย  
     และระบบสุขภาพชุมชน 
นายญาณวุฒิ  รุงกิจการวัฒนา  แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน 
นายอาทิตย  วสุรัตน   แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน 
นางสาวจิรายุ  อยูนันท   แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน 
แพทยหญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร  สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
นางทัศนีย  ญาณะ   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
นางสาวมธุรพร  ภาคพรต   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
นางสาวพฤกษา  บุกบุญ   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
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คํานํา 
 

การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีในป 2557 มีเปาหมายใหทุก
กองทุนมีแผนสุขภาพชุมชน /แผนสุขภาวะชุมชน คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาสในชุมชน
ไดรับการดูแลโดยกองทุน มีกองทุนตนแบบและบูรณาการ การสรางสุขภาวะของชุมชน เกิดความรวมมือกับ
ภาคีเครือขายสุขภาพในระดับตางๆ โดยมีภารกิจเนนหนัก คือ สรางความเปนเจาของ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน ติดตามประเมิน
คุณภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพของกลุมเปาหมายตางๆ ในชุมชน การประเมินตนเอง ประเมิน
ผลลัพธเพ่ือการพัฒนาของกองทุน การจั ดการขอมูล จัดการความรู การวิจัยพัฒนารวมกับภาคีเครือขาย ท้ังนี้ 
กิจกรรมท่ีแตละกองทุนสุขภาพตําบลดําเนินการนั้น มีท้ังการจัดซ้ือบริการตามชุดสิทธิประโยชนแก
กลุมเปาหมาย เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรคเรื้อรัง การสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี และ
ประชาชนเพ่ือดําเนินการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุกในชุมชน ขณะเดียวกันก็เนนการสงเสริมและฟนฟู
สมรรถภาพในกลุมโรคเรื้อรังท่ีสําคัญ เชน เบาหวาน /ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ /อัมพาต โรคไต โรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง และโรคเอดส เปนตน ซ่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีเปนนวั ตกรรมสุขภาพชุมชนเปนตัวอยางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของพ้ืนท่ีตางๆ ไดเปนอยางดี  

ดังนั้น การพัฒนากองทุนใหทุกกองทุนมีแผนสุขภาพชุมชน /แผนสุขภาวะชุมชนจําเปนตองมีการ
พัฒนาศูนยเรียนรูสุขภาพชุมชนในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับตําบลเครือขายและพ้ืน ท่ีอ่ืนๆ อีก
ท้ังเปนการตอยอดการพัฒนากลไกการทํางานระหวางหนวยงานและองคกรท่ีมีบทบาทในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน พัฒนาแหลงเรียนรูในตําบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีใหมีความพรอม
ตอการจัดการความรูและระบบการถายทอดองคความรูท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

 
เอกสารคูมือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  จึงเปนเครื่องมือการเรียนรู สําหรับ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ื นท่ี และเจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ี
องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกลุมแกนนําชุมชน เพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพ่ือนําหลัก
คิด เปาหมาย แนวทาง วิธีการปฏิบัติรวมท้ังการประเมินผล เพ่ือใหรูวางานแตละสวนสงผลตอกลุมเปาหมาย
อยางไร ท้ังนี้ เพ่ือทําใหเกิดสุขภาวะชุมชนและพัฒนายกระดับงานท่ีดําเนินการให เปนศูนยเรียนรูท่ีจะถายทอด
เผยแพรบทเรียนการดําเนินงานกองทุน และการจัดการระบบ สุขภาพชุมชนใหกวางขวางมากข้ึน ท้ังในพ้ืนท่ีท่ี
เปนเขตเมือง และชนบท และกระจายในภาค เขตตางๆ อยางเหมาะสม และเปนไปได 
 
           คณะผูจัดทํา 
         กรกฎาคม 2557 
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สารบัญ 
 
           หนา 

บทนํา แนะนําการใชคูมือ        8 
ทําไมทองถ่ินตองบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  9 
แนวการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   10 
การใชเงินกองทุน อปท. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน    10 

สวนท่ี 1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน       12 
8 เหตุผลท่ีชุมชนทองถ่ินตองรวม “จัดการ”สุขภาพ      12 
องคประกอบและบทบาทของกลุมตางๆ ในระบบสุขภาพชุมชน     13 

สวนท่ี 2 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สําหรับกลุมประชากรเฉพาะ   17 
ระบบการดูแลผูสูงอายุ          18 

• ขอมูลสําคัญเก่ียวกับสถานะสุขภาพผูสูงอายุไทย  

• การแบงประเภทผูสูงอายุ และหลักการดูแลผูสูงอายุแตละกลุม 
o หลักการดูแลผูสูงอายุแตละกลุม 
o กลุมกิจกรรมหลักในการดูแลผูสูงอายุ 

• หลักการและแนวคิดองครวมในการดูแลผูสูงอายุ 
o บทบาทของฝายตางๆ ในชุมชน/ทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุ 
o กรอบแนวคิดการจัดระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

• แนวกิจกรรมดําเนินการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุในแตละกลุม  

• Check list ทําใหได ทําใหครบเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการ 

ระบบการทํางานโรคเรื้อรัง        34 

• ระบบการทํางานโรคเรื้อรัง และขอมูลสําคัญ 

• ข้ันตอนและแนวทางการจัดการปญหาโรคเรื้อรังในชุมชน 

• แนวกิจกรรมดําเนินการท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายโรคเรื้อรังแตละกลุม  

• ระบบดูแลโรคเรื้อรังในเบื้องตนดวย “CHECKLISTทําใหได ทําใหครบ” 

ระบบการดูแลคนพิการในชุมชน        46 

• สถานการณ และความสําคัญ 

• การทําความเขาใจ “ความพิการ” 

• แนวคิดการดูแลคนพิการแบบองครวม  

• บทบาทของชุมชน ทองถ่ิน สาธารณสุข และหนวยงานภายนอกชุมชนในการดูแลคนพิการ 

• การพัฒนาศักยภาพทีมงาน 

• แนวทางการดําเนินกิจกรรม (ตัวอยางพ้ืนท่ีดําเนินการดูแลคนพิการ) 

• Checklist ทําใหได ทําใหครบ ระบบการดูแลคนพิการในชุมชน 
 



คูมือสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่ 5 
 

สารบัญ 
          หนา 

ระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน       56 

• ความสําคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน  
(ขอมูลสําคัญเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว) 

• การแบงกลุมเด็ก (อายุ 0-6 ป และ อายุ 6-24 ป) 

• แนวคิดการดูแลเด็กและเยาวชน  

• บทบาทของชุมชนในการดูแลเด็กและเยาวชน 

• การดูแลเด็กและเยาวชน (แบงตามกลุมเด็ก) 

• แนวทางการดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของเด็ก  
เยาวชน ครอบครัว และชุมชน  

• Checklist ทําใหได ทําใหครบ ระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน 

สวนท่ี 3 : การพัฒนาศูนยเรียนรู กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 71 

• แนวคิดการจัดตั้งศูนยเรียนรูกองทุนสุขภาพตําบล 

• บทบาทศูนยเรียนรูกองทุนสุขภาพตําบล 

• ความคาดหวังการมีกองทุนหลักประกันท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

• ข้ันตอนการจัดการใหเปนศูนยเรียนรู 

สวนท่ี 4 : แนวทางการสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ  76 
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

• หลักการและวัตถุประสงคในการสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ  
และคนพิการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  
(กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.) 

• บทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
ในการสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ 

• กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. สามารถสนับสนุนงบประมาณ 
ในการดําเนินกิจกรรมแบงออกเปน 2 กรณี 

• กิจกรรมดําเนินงานท่ีสําคัญ 

แหลงขอมูลและเอกสารอางอิง        79 

รายช่ือคณะทํางาน และผูรวมใหความเห็น      81 

 
 
 
 
 



คูมือสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่ 6 
 

สารบัญภาพ 
 
           หนา 

ภาพท่ี 1 พัฒนาการ 3 ระยะของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี   9 

14ภาพท่ี 2 องคประกอบและบทบาทของกลุมตางๆ ในระบบสุขภาพชุมชน   14 

14ภาพท่ี 3 รูปแบบการจัดการสรางความรวมมือ       15 

14ภาพท่ี 4 ระดับของการมีสวนรวม        16 
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คูมือสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ  
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่

 

บทนํา  แนะนําการใชคูมือ 
  
   คูมือนี้จัดทําข้ึน เพ่ือเสนอแนวท างการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในการดู แลและสงเสริมสุขภาพใหแก

ประชากรกลุมตางๆ ในระดับตําบลและพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงคาดหวังให แกนนําชุมชน หรือผูสนใจในการพัฒนา
สุขภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีสาธารณสุข  
และเจาหนาท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ  ใชประกอบในการพัฒนาแผนงาน หรือโครง การตางๆ 
ดานสุขภาพ  

    
   การใชประโยชนของคูมือ:  

สําหรับทุกคน : ใชคูมือเพ่ือเปนเครื่องมือการเรียนรูเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  โดยนําหลัก
คิด เปาหมาย แนวทาง วิธีการปฏิบัติรวมท้ังการประเมินผล ไปปรับใช  เนื้อหาในเอกสารไดเสนอใหทราบวา
กลุมเปาหมายตางๆ มีความตองการในดานสุขภาพอยางไร และ มีงานสําคัญอะไรบางท่ี สงผลตอกลุมเปาหมาย
แตละกลุม  มีแนวทางการพัฒนางานอยางไร เพ่ือทําใหเกิดสุขภาวะ ของชุมชนและพัฒนายกระดับ งานท่ี
ดําเนินการให เปนศูนยเรียนรู กองทุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองทุนอปท .)โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนเพ่ิมข้ึนดวย  

สําหรับแกนนําชุมชน และเจาหนาท่ีอปท . : ใชคูมือนี้ประกอบในการพัฒนาแผนงานสุขภาพชุมชน
ประจําหมูบาน และตําบล 

สําหรับผูเสนอโครงการในพ้ืนท่ี: ใชคูมือนี้เพ่ือพัฒนาแนวทาง กระบวนการทํางาน  รวมท้ังการบริหาร
จัดการ การหาแหลงงบประมาณ และการประเมินผล  ซ่ึงนํามาประกอบการ เขียน เนื้อหาของโครงการ  
เพ่ือเสนอขออนุมัติจากแหลงงบประมาณท่ีเก่ียวของ   

สําหรับคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ : สามารถใชคูมือนี้เพ่ือพิจารณาประกอบการอนุมัติ
โครงการ โดยพิจารณาวาแน วทางดําเนินงานในโครงการท่ีเสนอสอดคลองกับแนวทางสําคัญสําหรับแตละ
กลุมเปาหมายหรือไม และมีแนวทางติดตามประเมินผลไดอยางไร   

 
เนื้อหาในเลม:  

1. เหตุผลความจําเปนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
2. การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพ่ือสุขภาพของ กลุมเปาหมาย ตางๆ  จะทํา อยางไร (หลักคิด 

เปาหมาย กรอบการทํางาน และวิธีการ ข้ันตอนสําคัญของชุดกิจกรรมการดําเนิน งาน แนวการ
ประเมินผล รวมท้ังการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ เนนแนวทางเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนสําหรับแตละกลุมเปาหมาย) 

• ระบบการดูแลผูสูงอายุ 

• ระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 

• ระบบการดูแลคนพิการ 

• การทํางานกับเด็กและเยาวชน 
3. การสรางศูนยเรียนรูกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ใหมีประสิทธิภาพ  
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เจตนารมณของ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ี เกิดข้ึน เพ่ือเปนการสรางหลักประกัน
สุขภาพใหกับประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี โดยสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมตามความพรอม  ความเหมาะสม 
และ ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 
ทําไมทองถิ่นตองบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหองคกรปกครองส วนทองถ่ิน (อปท.) มีบทบาทชัดเจนในการจัดการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในความรับผิดชอบ โดยรวมมือกับชุมชน และภาคีภาคสวน ท่ีเก่ียวของ เปนการ ดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพภายใตรูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค รวมท้ังกา รพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในระดับทองถ่ินเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน  
แตละชุมชนทองถ่ินมากข้ึน 
ภาพท่ี 1 พัฒนาการ 3 ระยะของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“การจดับรกิารสาธารณสขุ หมายถงึ การจดับรกิารและการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรกัษาพยาบาลระดบัปฐมภมูเิชงิรุกเพือ่ใหก้ลุ่มแม่และเดก็ กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่ม

คนพกิาร กลุ่มผูป้ระกอบอาชพีทีม่คีวามเสีย่ง กลุ่มผูป้ว่ยเรื้อรงั รวมทัง้กลุ่มประชาชนทัว่ไปทีม่ภีาวะเสีย่งทีอ่ยู่ใน

พื้นที ่สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุไดอ้ย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ โดยสง่เสรมิกระบวนการมสีว่นร่วม

ตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความตอ้งการในพื้นที”่ 

 

คณะอนุกรรมการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ภายใตค้ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ 2557 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ระยะการกอเกิดกองทุนฯ (2549-2551) 
• นํารองอําเภอละแหง 

• งบ PP 37.5 บาทตอหัวประชากร 

• กรรมการและกิจกรรม PP ในพื้นที่ 

 
 

 

ระยะเติบโตขยายจํานวนกองทุนฯ (2552- 2553) 
• กองทุนฯ เพิ่มจํานวนครอบคลุมพื้นที่ตอเนื่อง 

• งบ PP เพิ่มเปน 40 บาทตอหัวประชากร 

• ปรับกลไก โครงสรางการประสานและทํางานรวม 

• ดูแลประชาชน/เกิดการเรียน รู ปรับตัว สรางนวตกรรม
โครงการ PP ในพื้นที่หลากหลายรูปแบบ/ ขยายกลุมเปาหมาย 

 

ระยะท่ี 3 กองทุนฯเต็มพ้ืนท่ีและมุงพัฒนากองทุนฯคุณภาพ (2554- ปจจุบัน) 
• กองทุนฯเพิ่มจํานวนเปน 7,759 จาก 7,776 (รอยละ 99.8) ดูแลประชากร 56.66 

ลานคน 

• งบ PP เพิ่มเปน 45 บาทตอหัวประชากร 

• ปรับกลไก โครงสรางการประสานกิจกรรมทํางานรวมชัดเจนขึ้น 

• เพิ่มแนวทางการเสริมสรางศักยภาพชุมชน ขยายผลการทํางานในพื้นที่ดวยขอมูล 
แผนและการเรียนรูของกลุมตางๆ ในชุมชนอยางกวางขวาง 

• สรางศูนยเรียนรูถายทอดบทเรียนใหเครือขายกองทุนฯ/ ผูสนใจระบบสุขภาพชุมชน 
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แนวการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  

 การบริหารจัดการ และดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนตามคูมือนี้  มิไดจํากัดขอบเขต
เฉพาะงานหรือโครงการภายใตกองทุนอปท . เพียงสวนเดียว แตสามารถ ทําเปน โครงการ หรือระบบงาน ท่ี
ดําเนินการโดยองคการปกครองสวนทองถ่ินสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแกดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการ
จัดสวัสดิการสังคม ไดดวย รวมท้ังแกนนําชุมชน กรรมการกองทุ นอ่ืนๆ ในหมูบาน ก็สามารถมีบทบาทรวมมือ
กันบริหารจัดการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได     

          แหลงงบประมาณ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มีไดหลายแหลง  ไดแก  

• กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.  

• งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

• งบประมาณสนับสนุนของหนวยงานราชการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสุขภาพกลุมตางๆ ท้ังท่ีเปนงบ
จากกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือจากหนวยงานภายใตกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร เปนตน  

• งบประมาณ จากหนวยงาน อิสระ หรือหนวยงาน เอกชน ไดแก หนวย องคกร เอกชน เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน ภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

• งบประมาณจากการบริจาค ระดมทุน หรือ กองทุนตางๆ ในชุมชน หรือการรวบรวมงบประมาณ
เฉพาะกิจจากประชาชนในชุมชน  

การใชเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. มีวัตถุประสงคสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

ของประชาชนในแตละกลุมโดยตรง จึงสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนไดเต็มท่ี โดยเฉพาะ

กลุมเปาหมายท่ีเนนความสําคัญ 4 กลุม ไดแก กลุมเด็กเยาวชน กลุมผูสูงอายุ คนพิการ และคนเปนโรคเรื้อรัง  

โดยใช งบประมาณตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ

เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ .ศ.2557 ตามประกาศฉบับปรับปรุงใหม ไดกําหนดวัตถุประสงคของ กองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย

บริการ หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอ่ืน หรือสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมหรือ

องคกรประชาชนดําเนินกิจกรรมดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือใหกลุ มแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ 

กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังท่ีอยูในพ้ืนท่ี สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขได

อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสงเสริมกระบวนการมี สวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม 

และความตองก ารของประชาชนในพ้ืนท่ี   โดยสามารถใชเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ี  ใหใชจายเพ่ือสนับสนุนหรือสงเสริมเปนคาใชจายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ี

คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติ โดยเฉพาะในขอ (3) ในท่ีระบุใหสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็กเล็ก

หรือศูนยชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพัฒนาและฟนฟู

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิกา ร หรือศูนยชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ การพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิต
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ผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนด เปนเงินไมนอย

กวารอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละปงบประมาณนั้น  รวมท้ัง 

คณะกรรมการกองทุนฯสามารถศึกษาจาก ตัวอยางกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุมเปาหมายเฉพาะ แนบ

ทายประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ 

ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ท้ังนี้ ในแงรูปแบบและกิจกรรมดําเนินงานสามารถใช แนวทางการดําเนินงานท่ี

พัฒนาข้ึนในคูมือนี้ ท่ีจัดทําเปนแนวกิจกรรมในสวนของ checklist ทําใหได ทําใหครบของแตละกลุมเปาหมาย 

รวมท้ัง  ใชประกอ บกับแนวทางตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก เล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยกรมการปกครองสวนทอง ถ่ิน กระทรวงมหาด ไทย และสํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังแนวทางมาตรฐานการพัฒนาศูนยคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ โดย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 4)  

 แนวทางกา รสนับสนุน งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท . จะสนับสนุนเปนราย
โครงการตามผูท่ีมีผูเสนอขอรับงบประมาณ หรือวางแผนการสนับสนุนเปนแผนงาน สุขภาพชุมชนท่ีเปนแผน
ระยะยาวมากข้ึน เช น แผนโครงการ ระยะ 2, 3 ป หรือ 5 ป โดยใชกรอบแนวทางจากคูมือนี้เปนแนวทาง
ประกอบในการวางแผนใหเหมาะสม   

 โครงการหรือแผนการดําเนินงาน อาจเปนลักษณะ ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเปาหมายตางๆ 
โดยตรง หรือใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ของ ประชาชน หรือแกนนําท่ีเก่ียวของ หรือพัฒนาฐานขอมูลของ
กลุมเปาหมาย หรือการจัดใหเปนสวัสดิการสังคม หรือบริการ แกกลุมเปาหมาย ตางๆ รวมท้ังจัดสรรใหแก
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดบริการสุขภาพ ตามแนวทางท่ีไดพัฒนาข้ึนในคูมือฉบับนี้  
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สวนที่ 1: การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 

“ระบบสุขภาพชุมชนถือเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด 
ถาเราทําใหดีจะเปนระบบท่ีทําใหเกิดสุขภาวะอยางท่ัวถึง 
คุณภาพท่ีดี และไดผลคุมคา” (ศ.นพ.ประเวศ วะสี, 28 กุมภาพันธ 2555)  

 
ระบบสุขภาพชุมชนคืออะไร  

ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง 14ระบบท่ีประกอบดวยองคประกอบท่ีสัมพันธกันท่ีทําใหเกิดสุขภาวะของ
ประชาชนในชุมชน โดยความรวมมือกันของสมาชิกกลุมตางๆ ในชุมชน เพ่ือ 14 ใหชุมชนมีสุขภาพดีทุกมิติ  
โดยชุมชน เปนเจาของและเปนผูดําเนินการ รวมกับการจัดการรวมโดยทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี 
 
8 เหตุผลท่ีชุมชนทองถิ่นตองรวม “จัดการ” สุขภาพ 

1. เพราะชุมชนและทองถิ่น คือฐานของประเทศ  
ถาชุมชนเขมแข็งและจัดการปญหาตางๆ ไดดี ประเทศก็จะเขมแข็ง  การพัฒนาระบบสุขภา พชุมชน
จะตองจัดการพัฒนาหลายๆ ดาน ไปพรอมกัน ซ่ึงตองปฏิบัติการในระดับชุมชนข้ึนมา มิใชอาศัย
นโยบายจากรัฐบาลกลางลงไปสูชุมชนเหมือนในอดีต 

2. เพราะการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คือพ้ืนฐานความเปนธรรมของสังคม  
ประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสังคมเกิดค วามเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
อันเปนชองวางและเปนสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา ความท่ัวถึงของการดูแล การเขาถึงบริการของรัฐ 
และโอกาสในการไดรับประโยชนพ้ืนฐานสําคัญท่ีเปนธรรมระหวางคนแตละกลุมในสังคม ระบบ
สุขภาพชุมชนท่ีเขมแข็งจะดูแลคนทุกกลุมอยางท่ัวถึงและไดรับสิทธิหนาเสมอกัน 

3. เพราะสังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
ในขณะท่ีเรามีประชากรท่ีมีอายุยืนยาวข้ึนแตสุ ขภาพเสื่อมถอยลง ภาระการดูแลตาง ๆ ถูกคาดการณ
ไวลวงหนา และหนทางในการรองรับปญหาคือการเตรียมระบบการดูแลสูงอายุท่ีอยูในชุมชนแบบ
บูรณาการ ซ่ึงตองประกอบดวยการจัดการดานเศรษฐกิจ สังคม การรักษาพยาบาล รวมท้ังการดูแล
ผูสูงอายุในระยะสุดทายก็เปนระบบท่ีตองอาศัยชุมชนเปนหลักในการดูแลเก้ือกูล 

4. เพราะเรากําลังเผชิญหนากับเพชฌฆาตเงียบท่ีเรียกวา “โรคเรื้อรัง” 
ในปจจุบันปญหาสุขภาพท่ีทําใหคนไทยเสียชีวิตและเกิดภาระคาใชจายมากท่ีสุด คือ ปญหาโรคเรื้อรัง 
เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวาย เปนตน การแกไขปญหาโรคเรื้อรัง ตองมีท้ังการ
ดูแลคนท่ีปวยแลว และการปองกันโรค สงเสริมสุขภาพ ปรับพฤติกรรมและคานิยมของประชาชน  
ซ่ึงจะตองทําอยางตอเนื่อง ดวยกลยุทธท่ีเขาถึงและเขาใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและรากเหงาของชุมชน  

5. เพราะประเทศไทยตกอยูในภาวะ “วิกฤติทางสังคม”  
วิกฤติการณทางสังคมสะทอนผานปญหาท่ีนาเปนหวง เชน ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพจิต ปญหา

เด็กติดเกมส ปญหาอาชญากรเด็ก รวมถึงการท่ีเยาวชนไทยมีอั ตราการตั้งครรภท่ีไมพรอมสูงเปน

อันดับ 1 ของประเทศในอาเซียน เหลานี้ทําใหตองเรงแกไขปญหาสุขภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ซ่ึงท่ีเก่ียวโยงกับสภาพสังคม วัฒนธรรม สื่อ และ สภาพความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว  
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6. เพราะการกระจายอํานาจใหชุมชนจัดการตนเองคือทิศทางสําคัญ  

กวาหนึ่งทศวรรษมาแลวท่ีเริ่มมีการกระจายอํานาจลงสูชุมชน /ทองถ่ิน ท้ังโดยการกระจายการ
ตัดสินใจและทรัพยากร  เพ่ือใหทองถ่ินชุมชนไดมีบทบาทการจัดการสุขภาพตนเองไดสอดคลอง 
เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการตามบริบทของชุมชน การรับรู สภาพปญหา และตนทุน 
ศักยภาพชุมชนรวมกับหุนสวนในชุมชน จะทําใหสามารถวางแผนและจัดการสรางระบบสุขภาพชุมชน
ไดเปนอยางดี 

7. เพราะระบบสุขภาพชุมชนท่ีเขมแข็งจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา  
ภายใตทรัพยากรท่ีจํากัดจําเปนตองจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ระบบโรงพยาบาลเปนระบบท่ีมีความ
จําเปนแตก็มีราคาแพงเพราะใชเทคโนโลยีทางการแพทยเปนหลัก ในขณะท่ีปญหาสุขภาพสวนใหญ
สามารถปองกัน สงเสริม ดูแลและจัดการไดดวยวิธีการและเครื่องมือทางสังคม หากชุมชน /ทองถ่ิน
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบสุขภาพท่ีชุมชนมีสวนรวม ก็จะทําใหง บประมาณ 
กําลังค น และทรัพยากรตาง ๆ ถูกใชอยางเหมาะสมและหากระดมทุนท้ังจากภายในและภายนอก
ชุมชนมาใชรวมกันจะสงผลดียิ่งข้ึน  

8. เพราะระบบสุขภาพชุมชนท่ีเขมแข็งจะตอบสนองตอปญหาของชุมชนอยางแทจริง 
นโยบายสุขภาพท่ีชุมชนเปนผูริเริ่มและผลักดันโดยอาศัยขอมูลปญหาและความตองการของ ชุมชน  
แตละแหงท่ีแตกตางกัน ยอมตอบสนองตอปญหาของชุมชน แกปญหาไดตรงจุดตามความคาดหวัง
และไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน  มากกวานโยบายสุขภาพจากสวนกลางท่ีอาจขาดความเขาใจ
ในสภาพและศักยภาพของชุมชนในทุกมิติ ชุมชนเขมแข็งจึงเปนหลักประกันของความยั่งยืนของการ
พัฒนาระยะยาว 

 
14องคประกอบและบทบาทของกลุมตางๆ ในระบบสุขภาพชุมชน 

14ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนนั้น จะตองใชชุมชนเปนฐาน ดึงเอากลุมตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในและ
นอกชุมชนเขามารวมมือกัน ซ่ึงประกอบดวย 

1. กลุมหรือองคกรประชาชน  หมายถึง องคกรชุมชน องคกรเอกชนหรือภาคเอกชนท่ีมีการรวมตัวกัน
เปนกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรท่ีเรียกชื่ออ่ืนตั้งแต 5 คนข้ึนไปซ่ึงเปนการรวมตัวกันดําเนิน
กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคไมแสวงหาผลกําไรท้ังนี้จะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได ตัวอยางเชน 14แกนนํา
พัฒนาชุมชน คณะกรรมการตาง ๆ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรม/กลุมผูสูงอายุ กลุม
เยาวชน กลุมหนุมสาว 14สภาเด็กและเยาวชน 14 กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน  (กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไก 
กลุมแมบาน กลุมจักสานงานฝมือ 14กลุมเกษตรอินทรีย ฯลฯ) ชมรม/กลุมแพทยพ้ืนบาน เปนตน 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง โดยรวมกับทีมผูบริหารในทองท่ีเชน กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 

3. องคกรดานสุขภาพ  หมายถึง หนวยบริการ  ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ .ศ. 2545 เชน หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ) 
โรงพยาบาลชุมชน รวมท้ัง หนวยงานสาธารณสุข  ซ่ึงมีภารกิจดานการสาธารณสุขโดยตรงแตมิไดเปน
สถานบริการหรือหนวยบริการ ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวด ลอม สวนสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ(สสอ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เปนตน 

4. หนวยงานอ่ืน  หมายถึง หนวยงานท่ีมิไดมีภารกิจดานการสาธารณสุขโดยตรงแตอาจดําเนินกิจกร รม
ดานสงเสริมสุขภาพหรือปองกัน โรคไดในขอบเขตหนึ่ง เชน โรงเรี ยน สถ าบันการศึกษา วัด หรือ 
ศาสนสถานของศาสนาตางๆ เปนตน 
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5. องคกรทางวิชาการ เชน สถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยรวมท้ังหนวยงานท่ีมีบทบาทการศึกษาวิจัย
พัฒนาองคความรูซ่ึงมีบุคลากรท่ีทํางานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

 

ภาพท่ี 2 องคประกอบความเช่ือมโยงขององคกรและบทบาทของฝายตางๆ ในระบบสุขภาพชุมชน 

การเงนิ กรรมการ

การจดัการ

ระบบ

สขุภาพ

ชุมชน

สวสัดิการ/

อาชีพ

คนพิการ/

ผูด้อ้ยโอกาสควบคุมโรค

ดูแลตนเอง

ผูสู้งอายุเด็ก/เยาวชน

ส่งเสริม
สุขภาพ โรคเร้ือรัง

องคค์วามรู้

องคก์รดา้นสขุภาพ
(หน่วยบรกิาร/ 
บรหิารจดัการ)

อปท.และทอ้งที�

หน่วยงานอนื

(รฐั/ ชุมชน)

กลุ่ม/องคก์ร          

ภาคประชาชน

ในชุมชน

o สถาบนัการศกึษา

o องคก์รวชิาการ(วจิยัและ

พฒันา สรา้งความรู)้

o กระทรวงสาธารณสขุ

o กระทรวงมหาดไทย

o กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั �นคงของมนุษย์

o สาํนักงานหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาติ

o สาํนักงานกองทุน

สนบัสนุนการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ

o องคก์รอื�นๆ

ภาคีภายนอก

 องคประกอบสําคัญในภาพ ท้ังองคกรดานสุขภาพ อปท .และทองท่ี กลุม /องคกรภาคประชาชนใน
ชุมชน ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆท้ังท่ีเปนของชุมชนหรือภาครัฐ ตางมีบทบาทรวมกันท่ีจะดําเนินการสรางความ
เขมแข็งของกลไกท่ีมี ท้ัง 3 ประเด็นคือ กลไกการจัดการ กลไกการทํางานของคณะกรรมการและกลไกการเงิน
ท่ีมีอยูในชุมชนควรมีดานการจัดบริการดูแล ดวย  

ผูนําชุมชน / ทองถ่ิน ควรคนหาวาในชุมชนมีกลุมใดอยูบาง และจะเชื่อมประสานทํางานรวมกัน
อยางไร แตละกลุมจะมีบทบาทหนาท่ีอยางไร จึงจะประกอบกันเขาราวกับจิ๊กซอวหลาย ๆ ชิ้นประกอบกัน
ข้ึนเปนภาพท่ีสมบูรณ  

หนาท่ีของชุมชน / ทองถ่ิน ท่ีจะรวมจัดการสุขภาพในข้ั นตนคือ การระดมสรรพกําลังจากฝายท่ี
เก่ียวของอยางครบถวน  ท่ีสําคัญ คือ การหารือแตละฝายเพ่ือเปาหมายรวม และ มีการทํางานตามบทบาท
หนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง 
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ท้ังนี้ ทุกภาคสวนมีการทํางานรวมกัน 3 ดาน คือ 1) รวมกันจัดบริการและทําใหเกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาแบบมีสวนรวม 2) สรางองคความรู และ 3) สรางนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนท่ีครอบคลุมตั้งแตการทํางานควบคุมปองกันโรค งานสงเสริมสุขภาพ การดูแลตนเอง การดูแล
จัดระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมผูปวยตางๆ ตลอดจนการทํางานกับเด็กและเยาวชนซ่ึง
เปนอนาคตของชุมชน เหลานี้ลวนเปนการพัฒนาระบบสุขภาพใ นพ้ืนท่ีเพ่ือสุขภาวะของทุกคนในชุมชนตอไป 
โดยแตละองคกรภาคีอาจแบงบทบาทสําคัญไดดังแสดงในดังนี้ 
 
ภาพท่ี 3 รูปแบบการจัดการสรางความรวมมือ 

 
 
รูปแบบการจัดการสรางความรวมมือ (สานพลัง สรางความเขมแข็งของชุมชน ทองถิ่น)  

ในแตละชวงเวลา ระดับความรวมมือของแตละหุนสวนการพัฒนาอาจเปลี่ยนแปลงได โดยระดับความ

เขมขนของความรวมมืออาจแสดงไดดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

กลุม/องคกรภาคประชาชนในชุมชน

- ปรึกษา หารือ

- เสนอปญหาและวิธีการแกไขปญหา

- หาทาง/ จัดการแกไขปญหา ดําเนินการดูแลสขุภาพ
รวมกัน

อปท.และทองท่ี

- กําหนดนโยบาย

- สรางกลไกการพัฒนา

- สรางแผน/ มีสวนรวมการพัฒนา

- เสริมสรางศักยภาพผูนํา ประสานชุมชน สรางความ
เขาใจเชื่อมั่น 

                   - จัดการรับเร่ืองรองทุกข

องคกรดานสุขภาพ

-  สะทอนขอมลูสถานการณปญหา

- รวมวางแผน ดําเนินการและประสานงาน

- จัดการและสนับสนนุบริการท่ีจําเปน/ตองการ เสริม
วิชาการ หนุนเสริมกระบวนการรจัดการ 

หนวยงานอ่ืนๆ(ชุมชน/รัฐ)

- คนหารับรูสถานการณปญหา

- รวมดําเนินการและสนับสนุนตามบทบาทภารกิจ

- วางแผนออกแบบการทํางาน และเสริมพลังกลุมภาคี
ท่ีเกี่ยวของ

ระบบสุขภาพชุมชน
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ภาพท่ี 4 ระดับของการมีสวนรวม 

 
 
ดังนั้น เม่ือตองสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆเพ่ือสานพลังและสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ข้ันตอนสําคัญ มีดังนี้  

• กําหนดเปาหมาย ความเขาใจรวม และขอตกลงรวมในการทํางานรวมกัน  โดยมีผูนําท่ีไดรับความ
ไวใจชัดเจน 

• ความตั้งใจรวมพัฒนารวมท้ัง ความไววางใจกันและกัน 

• การจัดการความสัมพันธ บทบาทการทํางานของกันและกัน โดยเฉพาะเม่ือตองตัดสินใจอะไรรวมกัน 

• ความเขาใจบทบาท ความรับผิดชอบ ศักยภาพ และขอจํากัดในการทํางานของกันและกันตั้งแตตน  

• การเปดโอกาสเพ่ือพัฒนาบทบาทรวมกันท้ังจากความตองการของคนในและคนนอกชุมชน โดยให         
แตละสวนไดเห็นความดีของสิ่งท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนเปนสําคัญ  

• พัฒนาแผนการดําเนินงาน หรือ โครงการพัฒนารวมกัน โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีผูรับผิดชอบใน        
แตละดานใหชัดเจน 

• การสื่อสาร และรับรู ติดตามความกาวหนา การเรียนรูความสําเร็จ ความลมเหลวและเห็นโอกาสการ
พัฒนารวมกัน และปรับปรุงงานใหมใหมีความสอดคลองกับเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

 
  

ร่วม
กจิกรรม

ร่วม
ดาํเนินการ-
ร่วมทุน

ร่วมคดิ

ร่วมวางแผน-
ตดัสนิใจ

ร่วมตัง้
นโยบายและ
กาํหนด
เป้าหมายร่วม
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 สวนท่ี 2 :  การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สําหรับกลุมประชากรเฉพาะ 
 
ภาพรวมสําหรับทุกกลุมเปาหมาย 
 สาระสําคัญเพ่ือการดูแลกลุมประชากรแตละกลุม  

1. เขาใจธรรมชาติ เห็นสภาพปญหาและความตองการเฉพาะของกลุมเปาหมายใหชัดเจน  
2. มีขอมูลสถานการณของกลุมเปาหมายทุกกลุมท่ีเก่ียวของ  
3. วางแผนการจัดการปญหา แบงบทบาท และสนับสนุนการดําเนินงานใหไดตรงเปาประสงค โดยให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมกับทุกองคกรและบทบาทของฝายตางๆ  
4. ประสาน บูรณาการและประยุกตใชตนทุนและศักยภาพของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
5. พรอมท่ีจะเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม สรางสรรครูปแบบ วิธีการเม่ือสถานการณหรือเง่ือนไขการ

ทํางานเปลี่ยนภายใตขอมูลของสถานการณปญหาและความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 
กลุมประชากรเปาหมาย  ท่ีเสนอแนวทางการดําเนินงานในเอกสารนี้ เนนการทํางานพัฒนาสุขภาพใน 4 กลุม
ประชากรสําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง กลุมคนพิการ และกลุมเด็กและเยาวชน  
เพ่ือให มีการดําเนินงานรวมกันในสวนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานรวมกับชุมชน ภาคีภาคสวนตางๆ และกองทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพราะเห็นวา
เปนประชากรกลุมหลักท่ีพบในชุมชนท่ีตองการการดูแลสุขภาพ    
 
 

 
 

  

แนวทางการจัดกิจกรรมดําเนินงาน  
  เพ่ือใหมีการพัฒนางานท่ีตอบสนองตอประชากรเปาหมายแตละกลุม  ไดนําเสนอเปนแนวทางหลักใน
ลักษณะตางๆ ท่ีสําคัญในขอบเขตตางๆ  ไดแก  

1. การดําเนินการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ หรือ กฏ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเอ้ือตอการดูแล
สุขภาพของประชากรแตละกลุม 

2. การพัฒนาระบบขอมูล  
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน   
4. การพัฒนาศักยภาพใหแกกลุมเปาหมาย แกนนําและผูเก่ียวของ 
5. การเปดพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6. การจัดสวัสดิการใหแกกลุมเปาหมาย 
7. การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ืออํานวยตอกลุมเปาหมาย  
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ระบบดูแลผูสูงอาย ุ

 
 
สถานการณ และความสําคัญ  

ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากรอยละ 9.4 ในป 2543 เปนรอยละ 11.8 ในป 2553 
และคาดวาจะสูงข้ึนเปนรอยละ 16.8 ในป 2563 หลังจากนั้นอีก 5 ป คือในป 2568 ผูสูงอายุจะเพ่ิมจํานวนข้ึน
เปนรอยละ 21.2 (ขอมูลจากสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ) ซ่ึงในจํานวน
ผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปนี้ จะมีผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีสามารถชวยเหลือตัวเองได  ไมเปนภาระพ่ึงพิงเปนสวนใหญ  
ในขณะท่ีอีกสวนหนึ่งมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว ชุมชน และสถานพยาบาล เพ่ือ
รักษาและฟนฟูสภาพรางกาย รวมท้ังประคับประคองชวงเวลาสุดทายของชีวิตใหดีท่ีสุด ดังนั้นชุมชนจึงควร
ศึกษาและทําความเขาใจระบบการดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการ เพ่ือใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานะสุขภาพผูสูงอายุไทย  

• ผูสูงอายุ หมายถึงผูท่ีมีอายุ 60 ป ข้ึนไป 

• คาดวาในอีก 20 ป ขางหนา สัดสวนผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของประชากร 
และจะมีจํานวนผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมไดเพ่ิมข้ึนเปนหลักแสนคน 

• ผูสูงอายุท่ีอายุมากกวา 80 ป จะตองการการดูแลมากกวากลุมอ่ืนประมาณ 5 เทา จะตองมีการ
จัดบริการเฉพาะสําหรับคนกลุมนี้ 

• ผูสูงอายุมีภาวะซึมเศรามากข้ึนเม่ืออายุมากข้ึน การดูแลดานจิตใจจึงมีความสําคัญควบคูกับการดูแล
ทางดานสังคมและทางกาย นอกจากนั้น 

• การมีชมรมผูสูงอายุเปนการสรางระบบสนั บสนุนทางสังคมท่ีดี  และปจจุบันมีชมรมผูสูงอายุประมาณ 
28,000 ชมรม 

• นับตั้งแตป 2553 เปนตนมา รัฐบาลไดจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุทุกคน แบงตามชวงอายุ
แบบข้ันบันได คือ อายุ 60-69 ป ไดรับเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปไดรับเดือนละ 700 บาท 
อายุ 80-89 ปไดรับเดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปข้ึนไปไดรับเดือนละ 1,000 บาทซ่ึงสามารถสราง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหกับผูสูงอายุไดในเบื้องตน 

• ในอนาคตอาจมีการพัฒนาระบบการออมหรือระบบบํานาญท่ีเรียกวา กองทุนการออมแหงชาติ 
 

การแบงประเภทผูสูงอายุ และหลักการดูแลผูสูงอายุแตละกลุม 
ผูสูงอายุจะมีลักษณะแตกตางกัน สามารถแบงออกเปนกลุมได 3 กลุม ซ่ึงในการดูแลแตละกลุมจะมี

เปาหมายเพ่ือใหการชวยเหลือท่ีตางกันไปตามลักษณะความสามารถในการพ่ึงตนเองได 
กลุมท่ี 1 กลุมท่ีชวยตนเองไดดี 
ผูสูงอายุกลุมนี้จะมี สุขภาพท่ัวไปดี สามารถชวยตนเองได มีโรคเรื้อรังบางแตสามารถควบคุมโรคได 

เขารวมกิจกรรมทางสังคมและชวยเหลือผูอ่ืนได   
  ดังนั้น การดูแลผูสูงอายุกลุมท่ีชวยตนเองไดดี หรือกลุมติดสังคมจึงควรเนนเรื่องการชะลอความ
เส่ือมของสุขภาพตามวัยท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกป  และเนนเรื่องการสงเสริมใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรม
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สาธารณประโยชนในชุมชน  ท้ังนี้เพ่ือใหผูสูงอายุไดเขาสังคม คลายเหงา และรูสึกวาตนเองยังมีคุณคา มี
ศักดิ์ศรีมากพอท่ีจะดูแลตนเองหรือชวยเหลือสังคมไดตราบเทาท่ีสุขภาพจะเอ้ืออํานวย  

• เนนการสงเสริมปองกันโรค (Health Promotion)  

• ชะลอความเสื่อมตามวัย/ ความเสื่อมถอยทางกาย  

• เตรียมสภาพแวดลอมท่ีพรอมและชวยปองกันการพลัดตกหกลมหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ 

• ใหใชเวลากับเพ่ือน และวางแผนการจัดการทางดานเศรษฐกิจ สังคมในชีวิตประจําวัน 

• เปดพ้ืนท่ีไดแสดงออกถึงศักยภาพ สรางคุณคาใหตัวเอง 

• สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยตามโอกาส 

• บูรณาการการดูแลรวมกับภาคีเครือขาย 
กลุมท่ี 2 กลุมท่ีชวยตนเองไดบาง 
ผูสูงอายุกลุมนี้จะมีปญหาโรคเรื้อรังหลายโรค เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต สวนใหญมี

ภาวะแทรกซอน ทําใหไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดตามปกติ จึงจําเปนตองมีผูดูแลท่ีคอยใหความชวยเหลือ
ในการทํากิจวัตรประจําวัน ผูสูงอายุกลุมนี้จึงมีขอจํากัดเรื่องการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 

ดังนั้น ส่ิงสําคัญท่ีตองใหความใสใจเปนพิเศษในการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานก็คือ การปองกัน
ภาวะแทรกซอน ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ และการเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของผูสูงอายุ 

• นอกจากการดูแลภาวะเจ็บปวยยังตองชะลอความเสื่อมถอยของรางกาย เชน สมองเสื่อม
และสภาพจิตใจท่ีเปลี่ยนแปลง 

• การเตรียมสภาพแวดลอมท่ีพรอมและชวยปองกันการพลัดตกหกลมหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ 

• ผูสูงอายุเริ่มมีภาวะเจ็บปวยตองปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน 

• จัดการบริการดูแลสุขภาพท่ีบาน 

• ใหความรูแกครอบครัวใหดูแลเรื่องยา อาหาร และปองกันภาวะแทรกซอนของโรค 

• สงเสริมการเขาถึงธรรมะ ตามความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาท่ีนับถือ 

• การวางแผนเพ่ือจํากัดภาระคาใชจายทางสังคม 
กลุมท่ี 3 กลุมท่ีชวยตนเองไดนอย 
ผูสูงอายุกลุมนี้จะไมสามารถชวยเหลือตนเองได มีโรคเรื้อรังหลายโรค มีภาวะแทรกซอน มีภาวะหงอม 

เปราะบาง ชราภาพ มีภาวะเจ็บปวยระยะสุดทาย และไมสามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคมได 
ดังนั้น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง จึงตอง ดูแลใหเกิดความสบายตามสภาพรางกายใน

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคตางๆ ลดทอนภาวะทุพพลภาพ และ
ประคับประคองอาการเจ็บปวย รวมไปถึงตองเตรียมความพรอมเรื่องสภาพจิตใจ เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีลม
หายใจสุดทายท่ีสงบสุขท่ีสุด 

• ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยมากชวยเหลือตนเองไมได นอนติดเตียง ตองมีการดูแลแบบ
ประคับประคอง เพ่ือการเขาสูระยะสุดทายอยางสงบและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

• เตรียมครอบครัวใหมีความเขาใจสภาพท่ีเปนจริง ไมคาดหวังการรักษาท่ีจะยึดหรือยื้อ
ชีวิตโดยไรประโยชนและขัดธรรมชาติ 

กลุมกิจกรรมหลักในการดูแลผูสูงอายุ 
 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบ บูรณาการไมใชเพียงการดูแลสุขภาพทางกาย แตตองเปนการดูแล
สุขภาพแบบองครวมซ่ึงจะครอบคลุมถึงการทํากิจกรรมท่ีชวยใหผูสูงอายุมีความสุขท้ังทางกาย  ใจ มีสังคม
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สําหรับแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น มีความม่ันคงในการครองชีพ และมีพ้ืนท่ีทางสังคม ท่ีชวยใหเกิดความผอน
คลายและชวยใหรูสึกมีคุณคา 
         เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ควรจัดใหมี ระบบสนับสนุนคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 4 ระบบ ไดแก 

1. ระบบการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
2. ระบบการดูแลสุขภาพ (Health Care Service) ท้ังกรณีเจ็บปวยเฉียบพลัน เรื้อรัง การปองกันการ

ทุพพลภาพ การประคับประคองในวาระสุดทาย 
3. การจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย (Housing) 
4. การเตรียมการดานเศรษฐกิจ และเงินออม (Money saving/income) 
 

 จากระบบสนับสนุนคุณภาพชีวิตผูสูง อายุ 4 ระบบ สามารถนํามาสู “กลุมกิจกรรมหลักสําหรับ
ผูสูงอายุในชุมชน” ท่ีควรดําเนินการใหครอบคลุม อยางนอย 4 กลุมกิจกรรม ดังนี้ 

1. กลุมกิจกรรมการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหกับผูสูงอายุ 
2. กลุมกิจกรรมการใหบริการผูสูงอายุในชุมชน 
3. กลุมการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพ่ือผูสูงอายุ 
4. กลุมกิจกรรมการเตรียมความพรอมดานความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 

 
กลุมกิจกรรมท่ี 1 การเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหกับผูสูงอายุ 
 หมายถึง กลุมกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมตางๆ  รวมกัน เชน การรวมกลุมกันออก
กําลังกาย การทํากลุมอาชีพ หรือการทําชมรมผูสูงอายุ กิจกรรมพบปะทางสังคม และตามวัฒนธรรม ประเพณี  
ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหผูสูงอายุไดพบปะกับคนวัยเดียวกัน ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทํา
กิจกรรมรวมกัน ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุคลายเหงาและรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและ มีประโยชนตอสังคม ชุมชน 
ครอบครัว หรือแมกระท่ังกับตัวเอง เพรา ะผูสูงอายุท่ีตองเก็บตัวอยู กับบาน มักจะรูสึกเหมือนตนเองไรคุณคา 
ไรคนเหลียวแล รูสึกเหงา โดดเดี่ยวและมีภาวะซึมเศรา ดังนั้นการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหกับผูสูงอายุจึงถือวา
เปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะชวยแกไขปญหานี้ อีกท้ังยังเปนการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุท่ีครบท้ัง 4 มิติ คือกาย จิต 
สังคม และปญญา 
 
กลุมกิจกรรมท่ี 2 การใหบริการสุขภาพ 
 การใหบริการผูสูงอายุในชุมชน ไมวาจะเปนการตรวจรางกาย  การคัดกรองโรค การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันหรือลดความเสี่ยง การฟนฟูสภาพ การทํากายภาพบําบัด หรือแมกระท่ังการดูแลสุขภาพอ่ืนๆ จะตองมี
การจัดบริการท่ีครอบคลุมและเขาถึงผูสูงอายุไดงาย เนื่องจากสภาพรางกายของผูสูงอายุมีการรวงโรยไปตาม
กาลเวลา ทําใหไมมีความสะดวกในการเขามารับการบริการท่ีสถานพยาบาล ดังนั้นจึงควรจัดมี การบริการ
สุขภาพใหกับผูสูงอายุในชุมชนแบบเชิงรุก ท่ีครอบคลุมในทุกกลุมท้ังท่ีพ่ึงตนเองไดมาก และนอย  เชน การดูแล
ผูสูงอายุท่ีบาน เปนตน 
 
กลุมกิจกรรมท่ี 3 การจัดการดานส่ิงแวดลอมปลอดภัยเพ่ือผูสูงอายุ 
 การจัดการดานสิ่งแวดลอมเพ่ือผูสูงอายุ เปนสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงเปนอยางมาก เนื่องจากผูสูงอายุมี
สภาพรางกายท่ีไมสมบูรณ การเคลื่อนไหวกายดวยการเดิน ลุกข้ึนยืน นั่ง นอน หรือแมกระท่ังการทํากิจวัตร
ประจําวันตางๆ อาจไมมีความสะดวกสบายเหมือนเชนเดิม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดสภาพแวดลอม ท้ังดาน
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กายภาพ แสง การผอนคลายจิตใจ เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตอยูไดโดยการพ่ึงพาตนเองไดอยาง
สะดวกสบายมากท่ีสุด  
 
กลุมกิจกรรมท่ี 4 การเตรียมความพรอมดานความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 
 การเตรียมความพรอมดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ คื อการจัดทําหรือใชประโยชนจาก
กองทุนตางๆ ท่ีสงผลลัพธท่ีดีตอผูสูงอายุ เชน กองทุนสะสมทรัพย กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อปท . เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหกองทุนกลายเปนกลไกสําคัญในการจัดการการเงินและขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพในชุมชนเพ่ือผูสูงอายุ ท่ี มีความชัดเจนและเปนระบบ  เสริมใหผูสูงอายุดํารงชีวิตไดอยางม่ันคงและ
ปลอดภัย  
 
หลักการและแนวคิดองครวมในการดูแลผูสูงอายุ 
     ชุมชนควรยึดหลักสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ 3 ประการคือ 

1. หลักส่ีประสาน   
ตองมีการประสานทํางานรวมกันระหวางภาคีหลักสี่ภาคสวนในระดับพ้ืนท่ี ไดแก  
 1) ประสานงานฝายสาธารณสุข ไดแก รพ.สต., รพ.  
 2) องคกรทองถ่ิน/ทองท่ี ไดแก อบต., เทศบาล, กํานัน, ผูใหญบาน, สารวัตรกํานัน  
 3) ชุมชน เชน อสม., ผูนําทางความคิดและจิตวิญญาณ 

4) หนวยงานสนับสนุน ท้ังในและนอกชุมชน เชน พัฒนาชุมชน (พช.), กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อปท . (สปสช .รวมกับอปท .), สิทธิและสวัสดิการชุมชน (พม.), การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) 

2. หลักการมองผูสูงอายุและความสูงอายุในแงดี เขาใจธรรมชาติของผูสูงอายุ  คนทํางานชุมชน
ควรมีมุมมองตอผูสูงอายุในแงดี ไมมองวาเปนภาระท่ีนา เบื่อหนาย แตควรมองวาผูสูงอายุเปนผูท่ี
มีคุณคาตอชุมชน และควรมองวาความสูงอายุเปนภาวะตามธรรมชาติ เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนตอง
เผชิญ มีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจท่ีตางจากวัยอ่ืน   

3. หลักการดูแลผูสูงอายุอยางเอ้ืออาทร คนทํางานชุมชนควรมีความรูและทักษะในการดูแล
ผูสูงอายุอยางเอ้ืออาทร และมองเห็นศักยภาพท่ีเปนทุนประสบการณ ความรูของผูสูงอายุ   

 
บทบาทของฝายตางๆ ในชุมชน/ทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุ 
 องคกรหรือบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดการสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ประกอบไปดวย  

1. ชุมชน (ผูนําชุมชน ,ปราชญชุมชนผูนําทางความคิด อาสาสมัคร)  
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต., เทศบาล)  
3. เจาหนาท่ีสาธารณสุข และเจาหนาท่ีรัฐในดานตางๆ  
4. ภาคประชาชน  
5. สถาบันทางศาสนาในชุมชน (โบสถ/มัสยิด/วัด ฯลฯ) 
ทุกฝายจะมีบทบาทหนาท่ีท่ีแตกตางกันแตจะสอดคลองและเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน โดยชุมชนรวมกับ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข จะมีบทบาทสําคัญในการสรางความเขาใจเรื่องระบบสุขภาพของผูสูงอายุใหกับคนใน
ชุมชน เปนกระบอกเสียงท่ีจะทําคนในชุมชนไดรับรูถึงคุณคาของผูสูงอายุ  ใหความชวยเหลือดูแลและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ  รวมท้ังสรางระบบแกนนํา/สรางอาสาสมัครและเครือขายในการดูแลผูสูงอายุ 



คูมือสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่ 22 
 

สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีบทบาทสําคัญในการเปนแรงหนุนเสริมในการพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุ โดยมีนโยบายและงบประมาณเปนเครื่องมือ เชน การทํานโยบา ยสวัสดิการสังคม การชวยเหลือ
ทางการเงิน การสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของผูสูงอายุ และสนับสนุนงบประมาณสําหรับนําไปใชในการ
พัฒนาระบบสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
 

ตารางที่ 1 บทบาทขององคกรภาคีกับกลุมเปาหมาย และลักษณะการทํางานผูสูงอายุ 

ภาคีหุนสวน 
นํ้าหนักการทํางานในแตละกลุมเปาหมายและลักษณะการทํางาน 

กลุมเตรียมพรอมกอน
เขาสูวัยสูงอายุ 

กลุมที่ 1 กลุมที่          
ชวยตนเองไดด ี

กลุมที่ 2 กลุมที่
ชวยตนเองไดบาง 

กลุมที่ 3 กลุมที่
ชวยตนเองไดนอย 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อบต., เทศบาล)  
 

++ 
การออมของชุมชน  

(สวัสดิการเพื่ออนาคต) 

+++  
ดูแลดานสังคม จิตใจ 

สรางคุณคา รวมใหบริการ
สุขภาพ/ปรับพฤติกรรม 

++++ 
เสริมดานสังคม 
และการเขาถึง

บริการ 

++++ 
ชวยเหลือดาน

สวัสดิการ 
สิ่งแวดลอมและ
การเขาถึงบริการ 

สาธารณสุข 
(โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล/
สาธารณสุขอําเภอ/
ศูนยบริการสาธารณสุข/
โรงพยาบาลอําเภอ) 

+++ 
 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน 

และลดลดความเสี่ยง  
อยางนอยเนนกลุมเสี่ยง/
กลุมที่มีแนวโนมเกิดโรค 

+++ 
ตรวจ คัดกรองสุขภาพ

พื้นฐาน และ 
สนับสนุนวิชาการ  

เปนที่ปรึกษา วางแผน 
ดําเนินงานรวมกับชุมชน 

++++ 
ตรวจคัดกรอง

สุขภาพเปนระยะ 
เพื่อเฝาระวังปญหา

สุขภาพ  

++++ 
จัดบริการสุขภาพ 

และจิตใจ ที่
ตอเนื่อง 

ภาคประชาชน/ชุมชน 
กลุมจิตอาสา/อสม. 
กลุม อผส. 

+++ 
การออมของชุมชน  

(สวัสดิการเพื่ออนาคต 
ตั้งแต อายุ 40 ปใหมี
การวางแผนการออม) 
สงเสริมสุขภาพ ลด

ความเสี่ยงของตนเอง
และชุมชน  

+++  
แกนนําจิตอาสา/จัด
กิจกรรมสาธารณะ
ทางดานสังคม และ

สงเสริมสุขภาพ สนับสนุน
กลุมชมรมผูสูงอายุ   

++++  
รวมสงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพ 
ใหบริการสุขภาพ
เชิงรุกในชุมชน 

++++  
รวมสงเสริมดาน

จิตใจ สุขภาพ ชวย
จัดดาน

สภาพแวดลอม 
ใหบริการเชิงรุกใน

ชุมชน 

หนวยงานสนับสนุนอ่ืน 
เชน พัฒนาชุมชน (พช.), 
สิทธิและสวัสดิการชุมชน 
(พม.), การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) 

+++ 
การเตรียมความพรอม
เร่ืองอาชีพเสริม การ
เตรียมจิตใจ และการ

วางแผนการออม   

++++ 
สงเสริมกิจกรรมการ
รวมกลุม สรางรายได 
พัฒนาศักยภาพชมรม

ผูสูงอาย ุ

++++ 
สนับสนุนทีม

อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ (อผส.)/

อาสาสมัคร (อสม.)
เยี่ยมใหกําลังใจ 

++++ 
เบี้ยยังชีพสําหรับ

ผูสูงอาย ุและ
สงเคราะห

ชวยเหลือทางดาน
อุปกรณ และ

เศรษฐกิจในกลุมที่
จําเปน  
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ตารางท่ี 2 ประเด็นสําคัญของการดําเนินกิจกรรมกับกลุมผูสูงอายุ 
 กลุมเตรียมพรอม

กอนเขาสูวัย
สูงอายุ 

กลุมที่ 1 
กลุมที่ชวย
ตนเองไดด ี

กลุมที่ 2 กลุมที่
ชวยตนเองไดบาง 

กลุมที่ 3 กลุม
ที่ชวยตนเอง
ไดนอย 

นโยบายสาธารณะ +++ +++ +++ +++ 
ระบบขอมูล + +++ +++ +++ 
ระบบบริการสุขภาพพื้นฐาน + + ++ +++ 
การพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ++ +++ ++ + 
การเปดพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม 
(สังคม วัฒนธรรม จิตใจ) 

++ +++ ++ + 

สวัสดิการ ++ ++ ++ +++ 
การปรับสภาพแวดลอม + + ++ +++ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย + แสดงน้ําหนักประเด็นสําคัญของการดําเนินกิจกรรมกับกลุมผูสูงอายุ  
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ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดการจัดระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ  5 ตรงกลางภาพท่ีเปนรูปหัวใจ หมายถึงผูสูงอายุและครอบครัวเปนศูนยกลางของการ
จัดระบบการดูแล โดยมีภาคีท่ีเก่ียวของ 4 ดานหลัก ไดแก ภาคีบริการสุขภาพ  (สาธารณสุข ) ภาคีทองถ่ิน เชน 
อบต. เทศบาล ภาคีชุมชน หมายถึง กํานัน ผูใหญบาน อสม. และกลุมชมรมในชุมชนท่ีหลากหลาย ภาคีบริการ
สังคม เชน พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน  เปนตน แตละฝายมีขอบเขตการชวยเหลือท่ีสอดคลองกับ
ภารกิจของแตละหนวยงาน ท่ีตองเชื่อมโยงและประสานงานไ มแยกสวนกัน ซ่ึงเม่ือประกอบกัน ก็จะเกิดระบบ
การดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบบูรณ าการ สงผลใหการใชทรัพย ากรตางๆ ในการดูแลผูสูงอายุ มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด และคุมคา ในท่ีสุดก็จะชวยใหผูสูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การเจ็บปวยตาง ๆ ไดรับการดูแล
ท่ัวถึง ไมเสียชีวิตหรือพิการกอนวัยอันควร ผูสูงอายุมีคุณคาและศักดิ์ศรี และทําใหสังคมนั้นเปนสังคมท่ีนาอยู 
 

ผูสูงอายุ 
ผูดูแล/ครอบครัว 

1. ภาคีบริการสุขภาพ 2. ภาคีองคกรทองถิ่น/ทองท่ี 

3. ภาคีชุมชน 4. ภาคีบริการสังคม 

• จัดบริการสุขภาพใหเหมาะสม 
 กับปญหาและความตองการ 

• เสริมศักยภาพและการสนับสนุน 
 

• เตรียมชุมชนดูแลพ่ึงพากันและกัน 
สรางความเขาใจ 

• ชวยเหลือพ่ึงพา/สรางแกนนํา 
อาสาสมัคร เครือขาย ชมรม 

• ประสานองคกรภายนอก/ภายใน 
หรือระดมทรัพยากร 

• ระบบสวัสดิการการเงิน การ
ชวยเหลือ การจัดการกองทุน 

• สงเสริมการสรางงานตามถนัด 

• สรางคุณคาและศักดิ์ศรี 

• นโยบายสาธารณะท่ีเอื้อใหผูสูง 
อายุมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี 
• สงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต  

ท่ีดีในชุมชน 

รูปแบบบริการ : เขาถึง/ตอเนื่อง/องครวม ผสมผสาน/ประสานบริการ 

เป้าหมาย : ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดี มีชีวิตชีวา ปองกันการเจ็บปวย/ภาวะแทรกซอน 

• คัดกรอง/ปรับพฤติกรรมเส่ียง 

• ดูแลโรคเร้ือรัง/ภาวะทุพลภาพ 

• ดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

• การดูแลระยะสุดทาย 
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แนวทางการจัดการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายพ้ืนท่ีมีศูนย ประสานงานเพ่ือการทํางานสําหรับผูสูงอายุใน

หลายลักษณะ  เรียกชื่อแตกตาง กันและบทบาทน้ําหนักการทํางานแตละดานเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูสูงอายุแตละกลุมในลักษณะท่ีแตกตางกัน  ตัวอยางแนวทางการจัดตั้ง บทบาทและรูปแบบกิ จกรรมของศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชน  (หรืออาจมีกลุมผูพิการในกลุมนี้ โดย เรียกชื่อแบบอ่ืนก็ได ) แสดงได  
ดังภาพท่ี 5 ท้ังนี้ สามารถใช งบประมาณภายใตกองทุนอปท .ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กําหนด เปนเงินไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละ
ปงบประมาณนั้นได 
 
ภาพท่ี 6 กรอบแนวทางการจัดตั้ง บทบาทและรูปแบบกิจกรรมของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในชุมชน (ปรับปรุงจากตัวแบบศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการในชุมชน ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) 
 

 

กิจกรรมในศนูย์

จดัให้มีระบบฐานข้อมลูผู้สงูอายุ

- ตามกลุม่วยัและความต้องการภาวะพึง่พา 

รวมทัง้ข้อมลูทางสงัคม เศรษฐกิจของ

ครอบครัว รวมทัง้ผู้ดแูล 

จดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพและการเรียนรู้

- ตรวจสขุภาพ ให้ความรู้การดแูลสขุภาพ

และเร่ืองอื่นๆท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้สงูอายุ

- สนบัสนนุกิจกรรมการศกึษา แลกเปลีย่น

เรียนรู้

สง่เสริมกิจกรรมด้านอาชีพ(เสริมรายได้ ฝึก

อาชีพ  สง่เสริมการผลติและจําหน่าย

ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น

จดับริการฟืน้ฟูสมรรถภาพของกลุม่ผู้สงูอายท่ีุ

จําเป็นโดยทํางานร่วมกบัหน่วยงานสขุภาพ

ในพืน้ท่ี

การบริหารจดัการ

คณะกรรมการศนูย์ฯ 

นําโดยอปท.

ผู้แทนชมรมผู้สงูอาย/ุ

อาสาสมคัรในชมุชน

หน่วยงานภาครัฐท่ีสนบัสนนุ

ผู้แทนผู้ดแูลในครอบครัว/ ผู้ดแูล จดัจ้าง

ในชมุชน

กลุม่องค์กรชมุชน/ หน่วยงานวิชาการท่ี

สนบัสนนุทัง้ภายในและภายนอกชมุชน

ท่ีร่วมสนบัสนนุการํมนาระบบการดแูล

ผู้สงูอายุ

กิจกรรมนอกศนูย์

การเย่ียมบ้านผู้สงูอายอุยา่งเป็นระบบ

ตามความจําเป็นต้องการท่ีแตกต่าง

การเย่ียมและให้การดแูลทางด้าน

สขุภาพ ฟืน้ฟสูมรถถภาพและดแูลสภาพ

จิตใจผู้สงูอายแุละครอบครัว รวมทัง้

ผู้ดแูล

ประสานและให้การช่วยเลหือด้าน

เศรษฐกิจ สงัคมและสภาพแวดล้อม 

โดยเฉพาะผู้สงูอายท่ีุมีความเดือดร้อน 

ด้อยโอกาส

สง่เสริมความเป็นชมุชนจิตอาสา การ

สร้างความสมัพนัธ์ เกือ้กลูระหวา่งวยั

รวมทัง้ การถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน

ในชมุชน



คูมือสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่ 26 
 

ตารางท่ี 3 แนวกิจกรรมดําเนินการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุในแตละกลุม 
ดานของการ
ดําเนินงาน 

แนวการดําเนินงานกิจกรรม สําหรับแตละกลุม 
กลุมเตรียมพรอม

กอนเขาสูวัยสูงอายุ 
กลุมที่ 1 กลุมที่ชวย

ตนเองไดด ี
กลุมที่ 2 กลุมที่ชวย

ตนเองไดบาง 
กลุมที่ 3 กลุมที่ชวย 

ตนเองไดนอย 
พัฒนา
นโยบาย
สาธารณะ ที่
สนับสนุนการ
ดูแลผูสูงอายุ  

 

นโยบายสนับสนุนให
เกิดการออม หรือ
กองทุนสวัสดิการ 
เพื่อวางแผนทาง
การเงินใหมีความ
มั่นคงเมื่อเขาสูวัย
ผูสูงอาย ุ

 

การสนับสนุนใหกลุม
ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดมี
สวนรวมในการกําหนดกฎ
กติกา วางแผน นโยบาย
ของทองถ่ินที่เก่ียวของกับ
ผูสูงอายุ เชน  
- ผูสูงอายุ ตองเปน

หนึ่งในกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ 
หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่มีการ
พิจารณาโครงการ/
กิจกรรมที่เก่ียวของ
กับผูสูงอาย ุ

- ผูสูงอายุทุกคนตอง
ไดรับเบี้ยยังชีพ 

 

ธรรมนูญสุขภาพเพื่อ
การดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ ที่เปน
ธรรมนูญสุขภาพที่
กําหนดรูปแบบการ
จัดบริการสําหรับ
ผูสูงอายุ เชน  
- ตองมีการ

จัดบริการเชิงรุก 
โดยการใหมีทีม
แพทย พยาบาล 
ที่พรอมในการ
ดูแลยามฉุกเฉิน 

- ใหกิจกรรมการ
ดูแลผูสูงอายุเปน
สวนหนึ่งของ
สวัสดิการของ
กองทุนชุมชน 

- ผูสูงอายุทุกคน
ตองไดรับเบี้ยยัง
ชีพ 

ขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อ
การดูแลผูสูงอายุ โดย
มีการกําหนดแผน
งบประมาณประจําป
สําหรับกิจกรรม
ผูสูงอายุที่ครอบคลุม 
เชน 
- ผูสูงอายุที่

ชวยเหลือตนเอง
ไดนอยทุกคนใน
ตําบลไดรับการ
ดูแล เยี่ยมบาน 
ทั่วถึงทุกหลังคา
เรือน 

- ผูสูงอายุทุกคน
ตองไดรับเบี้ยยัง
ชีพ 

ระบบขอมูล 
 

การจัดใหมี
ขอมูลพื้นฐาน
ประชากรที่บอก
จํานวนกลุมคนที่
อายุ 35 ปข้ึน
ไป-60 ป และ
กลุมคนที่ปวย
ดวยโรคเร้ือรัง 
ในประชากรกลุม
นี้ 

การพัฒนาชุดขอมูลชุมชน
ที่จําแนกใหเห็น
สถานการณผูสูงอายุที่
ครบถวน เพื่อใชออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม เชน  
- มีขอมูลพ้ืนฐานไดแก 

กลุมอายุ กลุมอาชีพ 
การศึกษา ศาสนา 
การไดรับบริการ
สาธารณะทั่วไป 

- มีขอมูลดานสุขภาพ
ที่จําแนกใหเห็นเปน
กลุม 

- มีขอมูลดาน
สวัสดิการตางๆที่

การพัฒนาชุดขอมูล
ชุมชนที่แสดงใหเห็น
ความตองการของ
ผูสูงอายุ เชน 
- มีขอมูลดาน

สุขภาพที่จําแนก
ใหเห็นเปนกลุม 

- มีขอมูลดาน
สวัสดิการตางๆที่
ไดรับ เชน การ
ไดรับเบี้ย
(ผูสูงอาย/ุผูพิการ) 
/การไดรับการ
สนับสนุนจาก
สวัสดิการอ่ืนๆ 

การมีขอมูลเพื่อบอก
สถานะสุขภาพของ
ผูสูงอายุในตําบลที่ตอง
ดูแล เชน 
- มีขอมูลดาน

สุขภาพที่จําแนก
ใหเห็นเปนกลุม 

- มีขอมูลดาน
สวัสดิการตางๆที่
ไดรับ เชน การ
ไดรับเบี้ย
(ผูสูงอาย/ุผูพิการ) 
/การไดรับการ
สนับสนุนจาก
สวัสดิการอ่ืนๆ 
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ดานของการ
ดําเนินงาน 

แนวการดําเนินงานกิจกรรม สําหรับแตละกลุม 
กลุมเตรียมพรอม

กอนเขาสูวัยสูงอายุ 
กลุมที่ 1 กลุมที่ชวย

ตนเองไดด ี
กลุมที่ 2 กลุมที่ชวย

ตนเองไดบาง 
กลุมที่ 3 กลุมที่ชวย 

ตนเองไดนอย 
ไดรับ เชน การไดรับ
เบี้ย(ผูสูงอาย/ุผู
พิการ) /การไดรับ
การสนับสนุนจาก
สวัสดิการอ่ืนๆ 

-  จัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพของผูสูงอาย/ุ
ความตองการ
ชวยเหลือของ
ผูสูงอาย ุ

- จัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพของ
ผูสูงอายุ/ความ
ตองการชวยเหลือ
ของผูสูงอาย ุ

- ขอมูลการสํารวจ
ผูสูงอายุที่
ตองการการดูแล
เนื่องจากไมมี
ผูดูแลรายหมูบาน 
รายตําบล 

- ที่พักอาศัยของ
ผูสูงอายุในตําบล
ที่ตองไดรับการ
ปรับปรุงใหเหมาะ
กับสภาพผูสูงอายุ
มีก่ีหลัง 

- พื้นที่สาธารณะ
สําหรับผูสูงอายุที่
ตองปรับปรุงให
สะดวกในการ
เขาถึง/เขารับ
บริการมีหรือไม 

- จัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพของ
ผูสูงอายุ/ความ
ตองการชวยเหลือ
ของผูสูงอาย ุ

- มีผูสูงอายุที่ปวย
ดวยโรคเร้ือรังก่ี
ราย มี
ภาวะแทรกซอน
จากโรคอ่ืนๆก่ีราย 
ผูสูงอายุที่เปนอัม
พฤต อัมพาต ก่ี
ราย 

- มีวิธีการดูแลกลุม
ผูสูงอายุกรณี
อยางไรบาง โดย
หนวยงานใดบาง 
 

ระบบบริการ
สุขภาพ
พ้ืนฐาน 

 

จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ คัดกรองกลุม
เสี่ยงเชน 
- ใหมีการตรวจคัด

กรองสุขภาพ
ประจําป เพื่อ
ปองกันในกลุมผู
เสี่ยงตอการเกิด
โรคเร้ือรัง 

- คัดกรอง 7 กลุม
โรคเร้ือรัง  

- สนับสนุนพื้นที่
สาธารณะที่ใช
ออกกําลังกาย 
และสงเสริมการ

สนับสนุนบริการทั้งที่เปน
การสงเสริม และการดูแล
รักษาสุขภาพผูสูงอายุใหมี
คุณภาพที่เปนบริการเชิง
รุกในชุมชน  หรือเสริมให
ใชบริการใน
สถานพยาบาลไดสะดวก 
อยางถวนหนา เทาเทียม 
เชน 
- การตรวจคัดกรอง

สุขภาพผูสูงอายุ
ประจําปอยาง
ตอเนื่อง (ซักประวัติ 
ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ ตรวจ

สนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมเชิงรุก การ
ดูแลเยี่ยมบาน และ
สุขภาพผูสูงอาย ุ
- การจัดบริการ

ดูแลผูสูงอายุที่
บาน(เนนการดูแล
ทั้งรางกาย และ
จิตใจ)  

- คัดกรอง และ
แกไขปญหาใน
กรณีภาวะ
ซึมเศรา สมอง
เสื่อมในผูสูงอาย ุ

- เยี่ยมบาน ให

สงเสริมและสนับสนุน
ใหครอบครัว ชุมชน 
รวมมีบทบาทในการ
ดูแลผูสูงอาย ุ
- บริการรับสง 24 

ชั่วโมงเพื่อการ
รักษาชวยเหลือใน
กรณีเรงดวน
ฉุกเฉิน 

- การจัดบริการ
ดูแลผูสูงอายุที่
บาน(เนนการดูแล
ทั้งรางกาย และ
จิตใจ) 

- ระบบบริการฟนฟู
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ดานของการ
ดําเนินงาน 

แนวการดําเนินงานกิจกรรม สําหรับแตละกลุม 
กลุมเตรียมพรอม

กอนเขาสูวัยสูงอายุ 
กลุมที่ 1 กลุมที่ชวย

ตนเองไดด ี
กลุมที่ 2 กลุมที่ชวย

ตนเองไดบาง 
กลุมที่ 3 กลุมที่ชวย 

ตนเองไดนอย 
ออกกําลังกาย รางกาย วัดดัชนีมวล

กาย วัดรอบเอว และ
จัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพกลุมผูสูงอาย)ุ 
ทั้งที่ตรวจในชุมชน 
หรือ มีรถรับไปตรวจ
ที่สถานพยาบาล 

-  การตรวจสงเสริม
สุขภาพชองปากใน
กลุมผูสูงอาย ุ

- การวัดและคัดกรอง
ความผิดปกติหรือ
ความบกพรอง
ทางการมองเห็นและ
การไดยิน/ ภาวะ
สมองเสื่อมในกลุม
ผูสูงอาย ุ

- กิจกรรมสงเสริมเร่ือง
อาหาร และ 
สนับสนุนการออก
กําลังกายในกลุม
ผูสูงอายุ และ
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
เสี่ยงในตอโรคเร้ือรัง 

- สงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ ปรับลด
พฤติกรรมเสี่ยง โดย
สรางนวัตกรรมการ
สงเสริมสุขภาพดวย
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และวัฒนธรรม
พื้นบานและประยุกต
แพทยแผนไทยกับ
การดูแล 
 

ความรู คําแนะนํา
และติดตามดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ
อยางตอเนื่อง 
สม่ําเสมอ 

- จัดบริการศูนย
ผูสูงอายุ (Day 
Care) ภายใน
พื้นที่ที่เหมาะสม 
เชน ที่ รพ.อปท./
รพ.สต./วัด/หรือ
พื้นที่อ่ืนๆที่
เดินทางสะดวก 

- การใชแพทยแผน
ไทยเปนทางเลือก
ในการดูแล
ผูสูงอาย ุ

- การออกกําลังกาย
แบบยืดเหยียดที่
เหมาะสําหรับ
กลุมผูสูงอายุที่
ตองดูแลเฉพาะ 

ที่เหมาะสําหรับ
กลุมผูสูงอายุที่
ตองดูแลเฉพาะ  

- มีทีมดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ
ครบทุกสหสาขา
วิชาชีพ(เจาหนาที่
สาธารณสุข และ/
หรือทีม อสม./
อผส./จิตอาสา ใน
ตําบล) 

- กิจกรรมการดูแล
แบบเพื่อนชวย
เพื่อน หรือ บัดดี้ 
โดยกลุมติดสังคม
รวมกับ
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล หรือหนวย
บริการ
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

การพัฒนา
ศักยภาพ 

 

พัฒนาอสม. หรือ 
กลุมคนที่จะเปน
ผูสูงอายุใหรูแนว

พัฒนาศักยภาพแกนนํา/
ชมรมผูสูงอาย ุอบรม
เจาหนาที่ ผูดูแล อสม. 

- อบรม พัฒนา 
ความสามารถของ
จิตอาสาดูแล

เนนการดูแลสุขภาพ
รางกายโดยหนวย
บริการสุขภาพ และ
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ดานของการ
ดําเนินงาน 

แนวการดําเนินงานกิจกรรม สําหรับแตละกลุม 
กลุมเตรียมพรอม

กอนเขาสูวัยสูงอายุ 
กลุมที่ 1 กลุมที่ชวย

ตนเองไดด ี
กลุมที่ 2 กลุมที่ชวย

ตนเองไดบาง 
กลุมที่ 3 กลุมที่ชวย 

ตนเองไดนอย 
ทางการดูแลตนเอง 
และปองกันไมใหเกิด
โรค 
การจัดใหความรูเร่ือง
แนวคิดเชิงบวกพลัง
ของผูสูงอายุ และ
การปรับทัศนคติให
เขาใจและเตรียมชีวิต
เมื่อเปนผูสูงอาย ุ

อผส. ที่มีหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุโดยตรง เชน 
- พัฒนาทักษะ และ

ความเชี่ยวชาญใน
การดูแลเฉพาะ/เพิ่ม
ทักษะการสังเกต 
กรณีลงเยี่ยมบาน 

- การใหความรูเร่ือง
การดูแลสุขภาพจิตใน
ผูสูงอาย ุ

- การพัฒนาจิตอาสา
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

ผูสูงอายุในชุมชน 
- จัดหาผูดูแลและผู

ชวยเหลือผูสูงอาย ุ

พัฒนาศักยภาพผูดูแล
ในครอบครัว  
- เนนพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลใน
ครอบครัวใหมี
ความรู ความ
เขาใจ และ
สามารถปฏิบัติได
กรณีที่ตองดูแล
ผูสูงอายุกลุมติด
เตียง หรือมี
ภาวะแทรกซอน 
มีการพัฒนาจิต
อาสา หรือ อสม 
อผส. ใหมี
ความสามารถไป
ชวยดูแลผูสูงอายุ
ที่มีปญหาโรค
เฉพาะตางๆ  

การเปดพ้ืนที่
สาธารณะ/
พ้ืนที่ทางสังคม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

 

เปดใหเขารวม
กิจกรรมพรอม
กับกลุมที่ 1 ที่
เปนผูสูงอายุที่
ดูแลตนเองได 

กิจกรรมการเปดพื้นที่ทาง
สังคมใหกับผูสูงอายุ 
พัฒนาใหครบมิติ รางกาย 
จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
และปญญา เชน  
- สนับสนุนการทํางาน

ของชมรมผูสูงอายุ 
ศูนยกิจกรรมดูแล
ผูสูงอาย ุใหเปนพื้นที่
สรางกิจกรรมรวมกัน 
เชน สุขภาพออก
กําลังกาย การทํา
กลุมอาชีพ 

- มีศูนยกีฬา พื้นทีล่าน
กิจกรรม/เวทีพบปะ 
เพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรม
รวมกัน 

- โรงเรียนผูสูงอายุ

- กิจกรรมเยี่ยม
บานของชมรม/
กลุมจิตอาสา ใน
การไปศึกษาดูงาน  
หรือ งาน
วัฒนธรรม หรือ
เขารวมการให
ความรู และ
คําแนะนําในเร่ือง
สุขภาพผูสูงอาย ุ

 

- สงเสริม สนับสนุน
ศูนยดูแลผูสูงอาย ุ
เชน การจัด
อาสาสมัครเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุที่
ดอยโอกาส 
หรือไมมีญาติดูแล
ในเวลากลางวัน  
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ดานของการ
ดําเนินงาน 

แนวการดําเนินงานกิจกรรม สําหรับแตละกลุม 
กลุมเตรียมพรอม

กอนเขาสูวัยสูงอายุ 
กลุมที่ 1 กลุมที่ชวย

ตนเองไดด ี
กลุมที่ 2 กลุมที่ชวย

ตนเองไดบาง 
กลุมที่ 3 กลุมที่ชวย 

ตนเองไดนอย 
(ถายทอดภูมิปญญา) 
เชน รูปแบบกิจกรรม
ผูเฒาสอนหลาน หรือ
กิจกรรมสาน
ความสัมพันธระหวาง
วัย หรือภายใน
ครอบครัว(ผูสูงอายุ
และลูกหลาน)  

สวัสดิการ 
 

- สงเสริมและ
เตรียมการดาน
เงินออม/ การ
ลงทุนที่
เหมาะสมใหกับ
ประชาชนใน
ชุมชนตั้งแตกอน
เขาสูวัยสูงอายุ 
เพื่อเปน
หลักประกัน
ความมั่นคงใน
ชีวิต 

- กองทุนออมใน
ตําบล ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อ
เปนการออม
ระยะยาว หรือ
เพื่อเปน
สวัสดิการในการ
ดูแลผูสูงอายุใน
ตําบล 

- จัดสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุโดยให
กิจกรรมที่เก่ียวของ
กับผูสูงอายุเปนสวน
หนึ่งของสวัสดิการ
ของกองทุนในชุมชน 

- กองทุนที่สงผลลัพธที่
ดีตอผูสูงอายุ เชน 
กองทุนสะสมทรัพย 
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองทุน
สุขภาพตําบล 
กองทุนออมวันละ
บาท  

- สนับสนุนใหผูสูงอายุ
เปนสมาชิกกองทุนใน
ชุมชนอยางนอย 1 
กองทุน 

- ใหกิจกรรมการ
ดูแลผูสูงอายุเปน
สวนหนึ่งของ
สวัสดิการของ
กองทุนชุมชน 

- สมทบการตั้ง
ศูนยบริการ
ผูสูงอายุ (Day 
Care) ชวยดูแล
ชวงกลางวันให
ลูกหลานไป
ทํางาน 

- สวนหนึ่งใน
สวัสดิการของ
กองทุนชุมชน
สนับสนุนการ
ทํางานของ
อาสาสมัคร 

- มีศูนยบริการ
ใหยืมอุปกรณ
จําเปนสําหรับ
ผูสูงอายุ เชน 
เตียงลม เตียง
ปรับระดับได 
รถเข็น เกาอ้ี ไม
เทา รองเทา ถัง
ออกซิเจน เปนตน 

- รถรับสง EMS 

การปรับ
สภาพแวดลอม 

 

การเตรียมตัวใน
การสราง/
ปรับปรุง
สภาพแวดลอมที่
พักอาศัยให
เหมาะสมกับการ
ใชชีวิตผูสูงอาย ุ

- มีพื้นที่ลานกิจกรรม/
ศูนยกีฬา/หรือพื้นที่
เฉพาะที่เอ้ือตอการ
ทํากิจกรรมของ
ผูสูงอาย ุ

- ปรับพื้นที่บริการ
สาธารณะของทองถ่ิน
ใหเอ้ือตอการบริการ

- มีการสํารวจ และ
ปรับปรุงสภาพ
บานใหเอ้ือตอการ
ดําเนินชีวิต
ผูสูงอาย ุ
(ปรับปรุงหองน้ํา 
ราวจับ ทางเดิน 
เปนตน)เนน

- มีการสํารวจ และ
ปรับปรุงสภาพ
บานใหเอ้ือตอการ
ดําเนินชีวิต
ผูสูงอาย ุ
(ปรับปรุงหองน้ํา 
ราวจับ ทางเดิน 
เปนตน)เนน
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ดานของการ
ดําเนินงาน 

แนวการดําเนินงานกิจกรรม สําหรับแตละกลุม 
กลุมเตรียมพรอม

กอนเขาสูวัยสูงอายุ 
กลุมที่ 1 กลุมที่ชวย

ตนเองไดด ี
กลุมที่ 2 กลุมที่ชวย

ตนเองไดบาง 
กลุมที่ 3 กลุมที่ชวย 

ตนเองไดนอย 
ผูสูงอาย ุเชน ปรับ
สภาพหองน้ําในวัด
(แบบชักโครก และมี
ราวจับ) /จัดโซนพื้นที่
เกาอ้ีนั่งในวัดสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

สะอาด โลงเตียน 
ปองกันการหกลม 

สะอาด โลงเตียน 
ปองกันการหกลม 

- มีศูนยบริการ
ชุมชน หรือมี
บริการชุมชน
เคลื่อนที่เร็ว
สําหรับผูสูงอาย ุ

 

 

 

ตารางท่ี 4 ตัวอยางกิจกรรมจากพ้ืนท่ีสําหรับกลุมผูสูงอายุ 

ดานนโยบายสาธารณะ 
ตําบลหวยแรง อําเภอ จังหวัดตราด 
ผูสูงอายุกับนโยบายการออมทรัพย และสวัสดิการ ของผูสูงอายุใน ชุมชน ท่ีขยายแนวความคิด ปลูกฝงและ
กระตุนการออมทรัพย ทุกกลุมในชุมชน  เพ่ือขยายผลเปนสถาบันการเงินหรือธนาคารชุมชนในแตละตําบล 
เพราะเปนเครื่องมือการออมทรัพยแลว ยังเปนเครื่องมือการเรียนรูรวมกันของท้ังชุมชน  โดย พ้ืนท่ีอบต .หวย
แรงจัดระบบสวัสดิการภายใตนโยบายการดูแลสุขภาวะท้ังผูสูงอายุและกลุมท่ีเตรียมเปนผูสูงอายุตองไดรับการ
เตรียมตัวกอนเปนผูสูงอายุ โดยมองทุกกิจกรรมอยางเชื่อมโยงไมเฉพาะงานชมรมผูสูงอายุเทานั้น ระบบ
สวัสดิการของชุมชนนี้ตองการดูแลคนทุกกลุมใหมีความคุมครองม่ันคงในชีวิตดานตางๆ  โดยยึดหลักการมีสวน
รวม ใหมีการรวมสบทบจากชมรมหรือกลุมจิตอาสาตางๆ บทเรียนความสําเร็จของการดําเนินงาน คือ ความ
รวมมือของภาคีเครือขาย เชน นักกฎหมาย  การแพทย  อาสาสมัคร ฯลฯ และจํานวนสมาชิกของกองทุนฯ ท่ี
มีถึงรอยละ 51.23 ของประชากรท้ังตําบล และสามารถบูรณาการกลุมกองทุนท่ีมีความเขมแข็งในตําบลเพ่ือ
พัฒนาระบบสวัสดิการและความม่ันคงภายใตนโยบายชุมชนท่ีพัฒนามารวมกันไดอยางยั่งยืน  
ดานระบบขอมูล 
ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
มีการใชขอมูลสําหรับออกแบบกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ โดยขอมูลนั้นเปนขอมูลระดับบุคคลท้ังขอมูลเชิง
ปริมาณ (ADL) และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน สถานภาพท่ัวไป และสถานภาพดานสุขภาพ มีการประเมิน
สุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ือใชออกแบบความตองการใหเหมาะสม 
 
ดานระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 
ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร 
การจัดการนวัตกรรม  “โรงจํานําผูสูงอายุ”เพ่ือใหดูแลระยะกลางวันในชุมชน 
โดยทองถ่ินและชุมชนรวมกันกับกลุมผูสูงอายุในรูปแบบคณะกรรมการฯไดจัดทําระเบียบการดูแลผูสูงอายุใน
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ชวงเวลากลางวัน  (day  care  center) ซ่ึงเปนศูนยดูแลผูสูงอายุ สรางดวยงบประมาณ 5 ลานบาท(โดยไมใช
งบประมาณภาครัฐ)   มีผูบริจาคตนปาลมเพ่ือใชไมเปนสวนประกอบในการกอสราง    หากผูบริจาคเงินสราง
ศูนยเสียชีวิตลงจะมีการทําปายชื่อพรอมรูปถายติดไวท่ีศูนยฯ เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมาเขากลุมมีกิจกรรมทํารวมกัน   
เกิดความสนุกสนาน   สุขภาพจิตดี  เปนศูนยประสานการเยี่ยมกันเองของผูสูงอายุกลุมตางๆ รวมท้ังการจัด
กิจกรรมตรวจสุขภาพ สรางพลังในการทํางานและมีพระครูซ่ึงเปนเจาอาวาสวัดอยูตางอําเภอรวมกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีสนับสนุนการระดมทุนกิจกรรมในหลายรูปแบบ ท้ังยังเปนท่ีศึกษาดูงาน สรางความภาคภูมิใจของคนใน
ชุมชนตอการพัฒนาท่ีตอเนื่องของศูนยดูแลชวงกลางวัน 
 
ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
การจัดศูนยบริการผูสูงอายุในวัดบางน้ําผึ้งใน  
ศูนยนี้ตั้งข้ึนในชุมชนเขตเมืองเพ่ือรับฝากผูปวยท่ีจําเปนตองมีคนอยูดวย เชน ผูปวยอัลไซเมอร อัมพฤกษ 
อัมพาต ท่ีลูกหลานหรือญาติไมอยูบาน ออกไปทํางานตอนกลางวัน ศูนยดูแลใหตั้งแตเชาจรดเย็น จนลูกหลาน
มารับกลับบาน โดยไมคิดคาบริการ มีผูดูแลท่ีเปนเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 คน (จัดจางป
ตอป) การดําเนินงานของศูนยฯ บทบาทหลักอยูท่ีกลุมผูสูงอายุตําบลบางน้ําผึ้งซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความเขมแข็ง 
ประธานชมรมเปนขาราชการเกษียณ โดยกลุมผูสูงอายุจัดใหมีโครงการใหมๆตอเนื่อง อบต.มีหนาท่ีสนับสนุน
และดูแล โดยของบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้งประมาณปละ 3 แสนกวาบาท  
โดยงบสวนนี้นําไปจางแพทยจากโรงพยาบาลบางจากมาดูแลผูสูงอายุ ใหบริการตรวจคัดกรองและรักษาโรค 
ทุกวันพฤหัสบดี (5 โมงเย็น ถึง 2 ทุม) แพทยจากโรงพยาบาลบางจากจะผลัดเปลี่ยนเวรกันมาใหบริการท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางน้ําผึ้ง เชน หมอโรคเรื้อรัง โรคขอ โรคตา ฯลฯ โดยอบต . จายคาจางให 
3,000 บาท/วัน หากมีการเจาะเลือด เจาหนาท่ีจากรพ .สต.บางน้ําผึ้งเปนคนเจาะ ใหโรงพยาบาลรับเลือดไป
ตรวจ และนําผลเลือดสงใหแพทยวินิจฉัยวันท่ีมาตรวจรักษา  สําหรับผูสูงอายุท่ีปวยติดเตียง เจาหนาท่ีอบต . 
เจาหนาท่ีรพ.สต. และอสม. ลงไปเยี่ยมบานสัปดาหละ 1 ครั้ง ตอนนี้มีผูปวยติดเตียงนอนอยูท่ีบาน 15 ราย ทุก
สัปดาหเจาหนาท่ีลงไปดูแลดานจิตใจ สอนออกกําลังกาย ชวยดูแลทําความสะอาดบาน  ทําใหท้ังศูนยบริการ
และอสม.รวมท้ังเจาหนาท่ีในชุมชนไดทํางานรวมกันชัดเจนเพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุทุกคนในชุมชน 
 
ดานการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีทางสังคม (สังคม วัฒนธรรม จิตใจ) 

ดานการปรับสภาพแวดลอมและความปลอดภัย 
เทศบาลตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
ดวยท่ีชุมชน มีผูสูงอายุรอยละ  19.6 เทศบาลหนองตองจึงคิดกระบวนการดูแลผูสูงอายุเพ่ือมิใหเปนภาระแก
ครอบครัวโดยดําเนินการ  คือ 1)ตั้งศูนยเอนกประสงคผูสูงอายุ  ตั้งแตป 2551 เพ่ือดึงผูสูงอายุใหออกจากบาน
มาทํากิจกรรมรวมกัน  และจัดเปนศูนยบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุท่ีตองการ รวมท้ังเสริมสร าง
การถาทอดภูมิปญญาทองถ่ินและเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุในท่ีสุด ท้ังนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากหลายหนวยงานท้ังรัฐ เอกชน ชุมชน และทองท่ีทองถ่ินในพ้ืนท่ี เรื่องการปรับสภาพแวดลอมเริ่ม
จากการทําวิจัยรวมกับคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหมท่ีพบวา รอยละ 30 ของผูสูงอายุ ในชุมชน
ไดรับอุบัติเหตุภายในบานหรือในเคหะสถาน เชน หกลม ตกบันได จึงจัดทําโครงการหมอบานชุมชนรวมกัน
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุรายครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุท่ีผานการสํารวจทุกหลัง เชน การ เปลี่ยน
หัวสวมใหบานท่ีมีผูสูงอายุ (เปนหัวสวมนั่งราบ) พรอมใหปูนซีเมนต 1 ถุง และใหชางในหมูบานเปลี่ยนหัวสวม
ให โดยไมใชงบประมาณของทองถ่ิน  การซอมแซม ปรับปรุงราวบันได ราวจับ การสรางบานสาธิตผูสูงอายุ  
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ในชุมชน ฯลฯ รวมท้ังการปรับสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุภายในสถานท่ีสาธารณะของชุมชน  
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ไดผลงานและไดความสามัคคีของคนในชุมชนจากทุกภาคสวน  
 

การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง 
ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
กลุมผูสูงอายุในเขตตําบลสันทรายหลวง  มีการรวมกลุมทํากิจกรรมตามถนัดของกลุมผูสูงอายุ  เชน กิจกรรม
ดานการสงเสริมรายไดของกลุม  เชน การทําดอกไมจันทน การจักสาน เครื่องใชครัวเรือนดวยไมไผ มะพราว  
กิจกรรมการออกกําลังกาย  กิจกรรมทางศาสนาและการดูแลสุขภาพซ่ึงกั นและกันของกลุมผูสูงอายุ กิจกรรม
การเปน  อสม. เปน Caregiver ท่ีสําคัญในการดูแลผูสูงอายุท้ังท่ีมาอยูรวมกันทํากิจกรรมกลุมและผูสูงอายุท่ี  
ติดบานและติดเตียง โดยเทศบาลตําบลสันทรายหลวงเขามารวมกับกลุมและสนับสนุนงบประมาณใหกับชมรม
ผูสูงอายุแตละหมูบาน และมีการสรางคนรุนตอรุน รวมท้ังสามารถบริการจัดการตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
กลุมชมรมและการทํางานรวมกับภาคีไปตามธรรมชาติภายใตตนทุนท่ีชุมชนมีไดอยางเต็มศักยภาพ 
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ตารางท่ี 5 Checklist ทําใหได ทําใหครบ 
เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการ 

 
ลําดับ 

 
ส่ิงท่ีควรทํา 

ทําไดดี
แลว 

ทําแลวแต
ยังตอง

ปรับปรุง 
ยังไมไดทํา 

1. มีขอมูลผูสูงอายุท่ีครอบคลุม เปนปจจุบัน โดยจําแนกเปนกลุม เชน 
จํานวน เพศ วัย สถานะสุขภาพ ฐานะครอบครัว อาชีพ สภาพแวดลอม 
ผูดูแลในครอบครัว และระดับการพึงพาตนเองได 

   

2. ประสานทํางานรวมกันอยางนอย 4 ฝาย คือ 1. อปท. 2. ชุมชน  
 สาธารณสุข และ 4. หนวยบริการสังคม เชน สังคมสงเคราะห  

   

3 มีการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตอการดูแลผูสูงอายุ    
4. ดําเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสังคมท่ีครอบคลุมตามลักษณะ

ปญหาและความจําเปนแตละลักษณะการแบงกลุมของผูสูงอายุ(พิจารณา
รวมกับแนวทางดําเนินกิจกรรม) 
- กลุมท่ีเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ 
- กลุมท่ีชวยตนเองไดดี 
- กลุมท่ีชวยตนเองไดบาง 
- กลุมท่ีชวยตนเองไดนอย 

   

5. มีการสนับสนุนใหมีชมรมผูสูงอายุเปนแกนนําท่ีจะทํางานเรื่องผูสูงอายุใน
ตําบลอยางตอเนื่อง  

   

6. มีการจัดกิจกรรมทางสังคม เปดโอกาสใหผูสูงอายุพบปะ และแสดง
ศักยภาพดวยวิธีตางๆ  

   

7. มีการพัฒนาศักยภาพ อบรม ผูดูแล แกนนําผูสูงอายุ อสม อผส และ
ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวของตําบลใหมีทักษะเฉพาะในการดูแล 
ปองกัน สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

   

8. มีระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความเสื่อมถอย การปองกันภาวะ
ทุพพลภาพ การประคับประคองในวาระสุดทาย 

   

9. มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย เชน ทางเดิน ทางลาด หองน้ําท่ีใช
สะดวกไมลื่น ราวจับบันได ท้ังท่ีบาน และท่ีสาธารณะ เชน สถานท่ี
ราชการ ศาสนสถานตางๆ ในชุมชน 

   

10. มีการดูแลดานสวัสดิการ การเงิน คาครองชีพ เพ่ือใหผูสูงอายุมีอาหาร
และปจจัยสี่ท่ีเพียงพอ  

   

11. สงเสริมและเตรียมการดานเงินออม/ การลงทุนท่ีเหมาะสมใหกับ
ประชาชนในชุมชนตั้งแตกอนเขาสูวัยสูงอายุ เพ่ือเปนหลักประกันความ
ม่ันคงในชีวิต 
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ระบบการทํางานโรคเร้ือรัง 
 
ระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 

เปาหมายของการจัดการปญหาโรคเรื้อรัง 
คือ การปองกันคนท่ียังไมปวยไมใหปวย 

การคนหาคนท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะปวย 
และสงเสริมใหปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยง 

การดูแลผูท่ีปวยแลวใหอยูกับโรคไดดี ไมใหมีภาวะแทรกซอน  
หากมีภาวะแทรกซอน  

ก็ตองใหมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตนอยท่ีสุด 
ขอมูลสําคัญ 

• สาเหตุการตายของคนไทยจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 304,656 รายหรือรอยละ 73.3 ของการ
เสียชีวิตท้ังหมด ในป 2552 โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย 

• ปญหาสุขภาพเรื้อรังท่ีพบบอย เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ และมะเร็ง  

• สาเหตุหลักของโรคเรื้อรังรอยละ 90 เกิดจากพฤติกรรม อาทิ ขาดการออกกําลังกาย ภาวะอวน การ
สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รับประทานอาหารไมเหมาะสม เชน อาหารหวาน มัน เค็ม และ
การไมกินผัก 

• โรคเบาหวานเปนปญหาใหญ มีความชุกรอยละ 7 ในกลุมคนท่ีอายุ 35 ป ข้ึนไป 

• คนท่ีเปนเบาหวานสามารถเขาถึงการบริการของสถานพยาบาลเพียงรอยละ 50-60 เทานั้น สวนอีก
รอยละ 30-40 เปนกลุมคนท่ียังไมรูตัววาเปน หรือรูตัววาเปนแตยังไมเริ่มรับการรักษา 

• โรคความดันโลหิตสูงมีความชุกถึงรอยละ 21.4 ของประชากร หรือกวา 10 คน 

• ในจํานวนนี้เปนกลุมท่ีไดรับการวินิจฉัย และรักษา และควบคุมโรคไดดีมีเพียงรอยละ 20.9  

• โรคอวนเปนปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ  

• เด็กไทยต่ํากวาหกปมีน้ําหนักเกินเกณฑจากรอยละ0.84ในป 2547 เปนรอยละ 2.9 ในป 2552 
ภาพท่ี 7 กรอบคิดหุนสวนและบทบาทท่ีเช่ือมโยงในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ป่วย และครอบครัว

ทีมบริการ
สุขภาพ

ผู้ส
นับ
สน
ุน

ชุม
ชน

p
r
e
p
a
r
e
d

informed Motivated

เชื่อมโยง
ชุมชน ระบบบริการสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ�ของการดูแลผู้มีภาวะสุขภาพเรื�อรัง

• จัดระบบ & ทีมบริการที�ดี
• สนับสนุนการดูแลตนเอง

• ติดตาม ประเมิน
• ใช้ข้อมูลเพื�อดูแล

• จัดระบบ & ทีมบริการที�ดี
• สนับสนุนการดูแลตนเอง

• ติดตาม ประเมิน
• ใช้ข้อมูลเพื�อดูแล

• ผู้นํา สนับสนุน
• สนับสนุน ประสาน ทรัพยากร 

• กระตุ้นความตระหนัก  

• ร่วมให้บริการเสริม

ลดปมด้อย
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องคการอนามัยโลกไดสรุปประสบการณและบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีจะรองรับการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรังไดดีตองประกอบดวยหุนสวนสําคัญ 3 สวน คือ ผูปวยและครอบครัว ชุมชน/ทองถิ่น และ 
ระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงแตละหุนสวนมีบทบาทและการตอบสนองตอบทบาทท่ีแตกตางกัน ภายใตเปาหมาย
เดียวกันคือ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว ท้ัง 3 หุนสวนจึงตองเชื่อมโยงและสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน 
ภาพท่ี 8 กรอบการดําเนินงานเพ่ือดูแล สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคเรื้อรัง สําหรับแตละกลุม 

  
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัหนุนเสริมการพฒันา: กระแสรณรงคแ์ละการมีส่วนร่วมเชิงสงัคม 

 
เคร่ืองมือ/ 

เทคนิค 
 

 

ทุนภายในและ

ทุนภายนอก 
กลไกขบัเคล่ือน 

แกนนาํ / ทีมนาํ 
คนตน้แบบ/ 

คนริเร่ิม 

กิจกรรมการดูแลสาํหรับแต่ละกลุ่ม 

 

กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย 

ทีคุ่มโรคได้ 

รักษา ติดตาม

 

สร้างเสริมสุขภาพและปรับพฤติกรรม 

 

สร้างนโยบายสาธารณะ / สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 

 

จดัทาํฐานขอ้มูลประชากร 4 กลุ่ม 

การตั้งแกนนาํ

และ 

จดัการ 

กองทุน                              สาํรวจ /คดักรองโรค/คน้หาปัญหาสุขภาพ 

 

เฝ้าระวงั 

กลุ่มป่วย 

ทีคุ่มโรคไม่ได้ 

การมี  

ส่วนร่วม 

ของภาคี 

เครือข่าย 

ดูแลรักษา ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น และความพิการ 
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ข้ันตอนหลักและแนวทางการจัดการปญหาโรคเรื้อรังในชุมชน 

1. การสํารวจขอมูล คนหาผูท่ีเส่ียง ผูท่ีปวยแลว และผูท่ียังไมปวย เพ่ือให ชุมชนมีขอมูลและเห็นปญหา
และนํามาวางแผนปญหาไดตรงจุด วิธีการสํารวจขอมูล เชน แบบสอบถาม สัมภาษณ เวทีประชาคมระดม
ความเห็น เปนตน 

2. การคัดกรองภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียงโรคเชน ตรวจรางกาย วัดรอบเอว น้ําหนัก วัดความดันโลหิต เจาะ
เลือดตรวจหาเบาหวาน ฯลฯ ซ่ึงอสม.และชุมชนหลายแหงมีบทบาทมากข้ึน ภายใตการดูแลสนับสนุนของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข ซ่ึงทําใหการคัดกรองโรคทําไดอยางท่ัวถึง เกิดการติดตามตอเนื่อง  แนะนําใหปรับ
พฤติกรรม ลดความเสี่ยง และสรางความพึงพอใจ ความไววางใจจากผูรับการตรวจ 

3. การจัดทําฐานขอมูลประชากร 4 กลุม เม่ือสํารวจและคัดกรองโรคแลวตองจําแนกประชากรเปน 4 กลุม 
คือ  
1) กลุมปกติ  ตรวจแลวไมพบโรคหรืออาการผิดปกติ อยางไรก็ตามตองระมัดระวังท่ีจะไมเกิด

ความเขาใจผิดวาเม่ือไมมีอะไรผิดปกติก็ไมตอง ระวังหรือประมาท คนกลุมนี้ควรจะไดรับคําแนะนําให
ดูแลสุขภาพ และมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2) กลุมเสี่ยง แมจะตรวจไมพบความผิดปกติใด ๆ แตมีประวัติครอบครัว พันธุกรรม และ
พฤติกรรม ท่ีจัดวามีความเสี่ยงตอโรค เชน อายุมากกวา 40 ป มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่ มสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา รูปรางอวน มีน้ําหนักเกิน ชอบรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม 
มีประวัติครอบครัวเปนโรคบางอยางท่ีอาจถายทอดถึงกันได เปนตน ซ่ึงตองลดปจจัยเสี่ยง  
ปรับพฤติกรรม และตรวจเช็คสุขภาพบอยข้ึน 

3) กลุมปวยควบคุมโรคได  กลุมนี้ตองไดรับการรักษาและติดตามผลอยางใกลชิด หากผูปวยมีอุปสรรค
ทําใหรับการรักษาไมได หรือไมตอเนื่อง ทองถ่ินและชุมชน ควรคนหาสาเหตุและชวยจัดการดูแลให
ผูปวยสามารถเขารับบริการได เชน ปญหาการเดินทาง ปญหาการเยี่ยมบาน จัดใหมีเจาหนาท่ี / จิต
อาสาใหคําปรึกษารวมท้ังใหมีกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนโดยมีบุคคลตนแบบมารวมดูแลและเปนกําลังใจ   

4) กลุมปวยท่ีควบคุมโรคไมได (มีภาวะแทรกซอน ) กลุมนี้ตองการการเอาใจใสเปนพิเศษเพ่ือใหไดเขารับ
การรักษาทันทีเพ่ือปองกันความพิการหรือโรครุนแรงข้ึนอยางรวดเร็วจากเสียชีวิตกอนวัยอันควร 

 
4. กําหนดกิจกรรมในการจัดการโรคเรื้อรัง  
 การกําหนดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณนั้น ควรยึดกลุมเปาหมายแตละกลุมเปนกรอบ แลว
วางแผนใหครอบคลุม   ไดแก การคนหาคัดกรองโรค การสรางเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุม
ปกติและกลุมเสี่ยง  การจัดระบบดูแลกลุมท่ีปวยแลวท้ังท่ีโรงพยาบาลและท่ีบาน ท้ังหมดนี้ตองทํางานรวมกับ
ภาคีเครือขายตาง ๆ รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลปญหานี้เปนการเฉพาะเพ่ือใหมีความตอเนื่อง โดย ทํา
แบบบูรณาการและมีสวนรวมใหทุกคนตางมีบทบาทชวยเหลือกัน จะทําใหผลงานมีความ ตอเนื่องและ
ขยายผลไดดี  โดยใหผูปวย สมาชิกในครอบครัว (ผูดูแล ) อาสาสมัครจิตอาสา รวมท้ังกลุมผูสนับสนุนท้ัง
เจาหนาท่ีสาธารณสุข ทองถ่ิน ชุมชนมีสวนรวม เสริมพลังในการทํางานในแตละงานอยางเต็มกําลังไดตอไป 
ลักษณะรูปแบบการทํางานรวมท้ังโครงการ /กิจกรรมแตละกลุ มเปาหมาย พรอมกับบทบาทของภาคีหุนสวน
รวมท้ังจุดเนนของการทํางานของแตละกลุมเปาหมาย สรุปไดดังตาราง 
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ตารางท่ี 6 สรุปบทบาท และน้ําหนักการดําเนินงานของภาคีหุนสวนในแตละกลุมเปาหมาย 

ภาคีหุนสวน 
น้ําหนักบทบาทการทํางานในแตละกลุมเปาหมาย 

กลุมปกติ-กลุมเส่ียง กลุมปวยคุมโรคได กลุมปวยคุมโรค
ไมได 

กลุมปวยท่ีมี 
ภาวะพ่ึงพิงมาก 

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
(อบต. เทศบาล) 

++++  
รณรงค กําหนดนโยบาย
สาธารณะเพ่ือ ลดเสี่ยง 
และ ปรับพฤติกรรม 

รวมกับคัดกรอง 

+++  
รวมสนับสนุนการบริการ / 

ปรับพฤติกรรม(ชุมชน) 

++  
ดานสังคมและ

สวัสดิการ 

+++ 
ดานสังคมและ

สวัสดิการ 

หนวยบริการปฐม
ภูมิ(รพ.สต. ศสช. 
ศูนยบริการ
สาธาณณสุข
เทศบาล)  

++++ 
วางแผน ดําเนินงาน

รวมกับชุมชน  สื่อสารให
ขอมูลเตือนภัย 

+++ 
บริการ สรางคนตนแบบ
กลุมชวยกันเอง ประสาน

เครือขายภาคี 

++  
ดูแลตอเนื่อง 

+++  
ดานจิต สังคมและ

สวัสดิการ 

โรงพยาบาล  ++  
สนับสนุนวิชาการ 

ทรัพยากร สื่อสารขอมูล 

++  
บริการ เสริมศักยภาพ

เครือขาย 

+++  
ดานการแพทย ดูแล

รักษา 

+++  
ดานการแพทย 
รักษา ฟนฟู 

องคกรภาค
ประชาชน/จิต
อาสา/ อสม./
แกนนําชุมชน 

++++  
รณรงค คัดกรอง 

รวมกลุมลดเสี่ยง และ        
ปรับพฤติกรรม 

+++  
รวมดูแล /                   

ปรับพฤติกรรม (บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน) 

++ 
 ดานจิตสังคม 

+++   
ดานจิตสังคม 

หนวยงาน
สนับสนุนอ่ืนๆ 
(พม. กศน. ฯลฯ) 

 ++++ 
สงเสริมกิจกรรมการ

รวมกลุมลดเสี่ยง สราง
รายได พัฒนาศักยภาพการ

เรียนรูทางการศึกษา 

++++ 
สนับสนุนทีม

อาสาสมัครดูแล 
เยี่ยมใหกําลังใจ 

++++ 
ดานสวัสดิการ 
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ตารางท่ี 7 แนวกิจกรรมดําเนินการท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายโรคเรื้อรังแตละกลุม 
 

กลยุทธ/
มาตรการ 

กลุมปกติ 
(ประชากรท่ัวไป)  

 

กลุมเส่ียง 
(กลุมมีภาวะเส่ียง
ดวยพฤติกรรมและ

กรรมพันธุ) 

กลุมปวยคุมโรคได 
(ไดรับการวินิจฉัย
และไดรับการดูแล
รักษาแลว) 

กลุมปวยคุมโรค
ไมได 

มีอาการแทรกซอน 
และ มีภาวะพ่ึงพิง 

 เนน: สรางเสริม
สุขภาพและวิถี

ชีวิตในส่ิงแวดลอม
เพ่ือปองกันการ

เพ่ิมข้ึนของ
ประชากรท่ีมี
ปจจัยเส่ียง 

เนน: สรางเสริม
สุขภาพ ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพ่ือ
ปองกันการเกิดโรค

ในกลุมเส่ียงสูง 
 

เนน: การเขาถึง
บริการและจัดการ
รักษาอยางตอเนื่อง
เพ่ือคัดกรอง ปองกัน
และชลอการดําเนิน
โรคสู
ภาวะแทรกซอน 

เนน: การเขาถึง
บริการและลด
ความรุนแรง
ภาวะแทรกซอน 
รวมท้ังสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
พัฒนาระบบ
ขอมูล (เพ่ือ
จัดการใช
ประโยชน) 

- จัดทําทะเบียน
ฐานขอมูลตอเนื่อง
รายครัวเรือน 
- สํารวจและ
ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพรายบุคคล 
- จัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพประจําตัว 

- จัดทําทะเบียน
ฐานขอมูลตอเนื่อง
ของกลุมท่ีคัดกรอง
ความเสี่ยง ราย
ครัวเรือน 
- จัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพประจําตัวท่ีมี
ขอมูลความเสี่ยง การ
รักษาตอเนื่อง/ขอมูล
สําหรับการดูแล
ตนเอง 
 

- จัดทําฐานขอมูล
ผูปวยรายใหม 
ตอเนื่องจากทะเบียน
เสี่ยง พรอมการมารับ
บริการในระบบขอมูล
ปกติ 
- จัดทําสรุปประจําป
เพ่ือทบทวน
แฟมขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การรับบริการรักษา
ในหนวยบริการ
รวมท้ังการปรึกษาสง
ตอ 

- ฐานขอมูลแฟม
รายบุคคล/
ครอบครัวผูดูแล
และสภาพบาน 
เศรษฐานะ ความ
จําเปนตองการ
สําหรับการดูแล
ระยะยาวของผูปวย
และครอบครัว 

การคัดกรอง
ภาวะเส่ียง 

- กิจกรรมสํารวจ
ตนทุนธรรมชาติใน
ชุมชนเพ่ือรูจัก
พฤติกรรมการกิน
อยู การใชชีวิตของ
คนในพ้ืนท่ี 
- คัดกรองกลุม
ประชากรท่ัวไป
ตามเกณฑ 
- นวตกรรมการวัด
เสนรอบเอว ดัชนี
มวลกาย ประเมิน

- คัดกรองเพ่ือคนหา
ภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรัง
(ภาวะอวน  ลงพุง 
ฯลฯ) ควบคูกับการ
เรียนรูดานสุขภาพ 

 

- คัดกรองเพ่ือคนหา
ภาวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซอน(ตา 
ไต เทา) ควบคูกับ
การเรียนรูดาน
สุขภาพ 

 

- คัดกรอง
ภาวะแทรกซอน
ประจําป (ตา ไต 
เทา) ตอเนื่อง
(เชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล- 
โรงพยาบาลชุมชน
ในพ้ืนท่ี) 
- ติดตาม
ภาวะแทรกซอน/
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กลยุทธ/
มาตรการ 

กลุมปกติ 
(ประชากรท่ัวไป)  

 

กลุมเส่ียง 
(กลุมมีภาวะเส่ียง
ดวยพฤติกรรมและ

กรรมพันธุ) 

กลุมปวยคุมโรคได 
(ไดรับการวินิจฉัย
และไดรับการดูแล
รักษาแลว) 

กลุมปวยคุมโรค
ไมได 

มีอาการแทรกซอน 
และ มีภาวะพ่ึงพิง 

ภาวะอวน ภาวะ
เสี่ยงแบบงายๆใน
ชุมชนพรอมฐาน
การเรียนรู 

ความเสื่อมหรือ
พิการท่ีเกิดข้ึน 

การสรางเสริม
สุขภาพและปรับ
พฤติกรรม 

- รณรงคให
ตระหนักเรื่องการ 
“สรางนําซอม” 
“สุขภาพดีไมมีขาย 
อยากไดตองสราง
เอง” 
- สราง “คน
ตนแบบ” เพ่ือ
สุขภาพใน
หลากหลายกลุมคน 
- สรางเมนูชู
สุขภาพหรืออาหาร
ปลอดภัยใน
ครัวเรือน/ รานคา/
ภายในชุมชน 
- นวตกรรมการ
ปรับพฤติกรรม
ภายในหนวย
บริการ/ ในชุมชน 
- รณรงคการมี
กิจกรรมทางกาย
ทางสื่อมวลชนใน
ชุมชน 
- รณรงคสราง
กระแสตื่นตัวดาน
การบริโภคอาหาร
ปลอดภัยและ
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 

- สราง“คนตนแบบ”
สรางสุขภาพในบริบท
ของชุมชน: ในบาน 
วัด โรงเรียน แกนนํา
ทองถ่ิน ทองท่ี 
- เมนูชูสุขภาพใน
ครัวเรือน/ ครอบครัว
กลุมเสี่ยง/กลุม
แมบานชุมชน/ ศูนย
เด็กเล็ก/ โรงเรียน/ 
รานคา/ ภายใน
ชุมชน 
- นวตกรรมการ
สงเสริมสุขภาพคูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
- กิจกรรมการปรับ
พฤติกรรมของกลุม
เสี่ยงในหลากหลาย
รูปแบบ(คายเรียนรู 
คายปรับพฤติกรรม
และดูแลกลุมเสี่ยง
รวมท้ังครอบครัวท่ีมี
ผูปวย) 
 

- สนับสนุนการ
พ่ึงตนเอง(self 
management/
กลุมเรียนรู/กลุม
ชวยเหลือกันเอง) 

- จัดใหมีผูปวยกลุม
เบาหวานเพ่ือ
เรียนรูและดูแล
กันเอง(กิจกรรม
คายท้ังผูปวย 
ผูดูแลในครอบครัว 
อสม. จิตอาสา 
แกนนําตางๆใน
ชุมชน) 

- กิจกรรมรถรับสง
กลุมผูปวยราย
หมูบานเพ่ือตรวจ
สุขภาพและจัด
กิจกรรมสงเสริม/ 
ปรับพฤติกรรม
สุขภาพ 
 
 

- กิจกรรมการ
ปองกัน สงเสริม
ดูแลตนเอง(การ
ดูแลเทา การ
จัดการอารมณ การ
กินอยูและกินยา) 
-สนับสนุนการดูแล
ทางดานจิตสังคม
ท้ังผูปวย ผูดูแล 
อาสาสมัครและ
ครอบครัว 
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กลยุทธ/
มาตรการ 

กลุมปกติ 
(ประชากรท่ัวไป)  

 

กลุมเส่ียง 
(กลุมมีภาวะเส่ียง
ดวยพฤติกรรมและ

กรรมพันธุ) 

กลุมปวยคุมโรคได 
(ไดรับการวินิจฉัย
และไดรับการดูแล
รักษาแลว) 

กลุมปวยคุมโรค
ไมได 

มีอาการแทรกซอน 
และ มีภาวะพ่ึงพิง 

นโยบาย
สาธารณะและ
การสราง
สภาพแวดลอม 
ท่ีเอ้ือ 

 

- สรางนโยบาย
สาธารณะ 
มาตรการสังคม
และ รณรงคใน
ชุมชน โรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลม 
งานเทศกาลปลอด
เหลา อาหารลด
หวานมันเค็มใน
ศูนยเด็กเล็กและวัด 
รวมท้ังกิจกรรม
สังคมชุมชน 
- เพ่ิมพ้ืนท่ีปลอด
บุหรี่ในชุมชน 
- ใหขอมูลคําเตือน
พิษภัยใน
หลากหลายรูปแบบ
วิธีการ 
- จํากัดการเขาถึง
แอลกอฮอลใน
ชุมชน 
- จัดพ้ืนท่ี
สาธารณะเพ่ือ
สงเสริมกิจกรรม
เพ่ือสุขภาพ 
(ลานกีฬา กิจกรรม
กลุมออกกําลังกาย 
ข่ีจักรยาน ฯลฯ) 

- จัดรณรงค/พ้ืนท่ี
สาธารณะเพ่ือ
สงเสริมกิจกรรมลด
เสี่ยงในชุมชน 
- สารวัตรนักเรียน
รานคาชุมชน/ อย.
นอยในชุมชน 

 

-นโยบายเก้ือกูลของ
ชุมชนเพ่ือชวยเหลือ
ดูแลกลุมผูปวยเรื้อรัง
ทุกคนไดรับการดูแล
ถวนท่ัว 
-นโยบายรัฐสวัสดิการ
ชุมชนในกรณีคัด
กรองภาวะแทรกซอน
ท่ีมีคาใชจาย (หรือ
รวมจาย) 

- นโยบายสนับสนุน
ใหเกิดระบบ
สวัสดิการเพ่ือ
ผูปวยและ
ครอบครัวในรายท่ี
จําเปนตองการตาม
กรณี 
 

ระบบบริการ
สุขภาพ 

 

- การจัดโปรแกรม
ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
ประจําป คัดกรอง
ความเสี่ยง พรอม
สมุดบันทึกผลการ
ตรวจและสงเสริม

- การจัดโปรแกรม
ตรวจสุขภาพท่ัวไป
ประจําป คัดกรอง
ความเสี่ยง พรอม
สมุดบันทึกผล  
สงเสริม และดําเนิน

- การจัดการดูแล
รักษาตามมาตรฐาน
และสภาพผูปวยแต
ละรายและปรับ
พฤติกรรม 
- การใชยาเหมาะสม 

- จัดบริการรถ
รับสงผูปวยจาก
บาน- โรงพยาบาล- 
บาน 
- การเยี่ยมบาน 
หรือ ใหการดูแล
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กลยุทธ/
มาตรการ 

กลุมปกติ 
(ประชากรท่ัวไป)  

 

กลุมเส่ียง 
(กลุมมีภาวะเส่ียง
ดวยพฤติกรรมและ

กรรมพันธุ) 

กลุมปวยคุมโรคได 
(ไดรับการวินิจฉัย
และไดรับการดูแล
รักษาแลว) 

กลุมปวยคุมโรค
ไมได 

มีอาการแทรกซอน 
และ มีภาวะพ่ึงพิง 

พฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีดี 

กิจกรรม เพ่ือลด
ความเสี่ยง และ
สงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี เชนการ
จัดคายลดเสี่ยง    

- การติดตามเยี่ยม
เยียนสมํ่าเสมอเพ่ือ
กํากับติดตาม 
- ระบบการสงตอท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- ระบบการเยี่ยมและ
ใหการดูแลท่ีบาน
(Home care) 

เฉพาะโดยกลุมจิต
อาสา ทีมดูแล สห
สาขาวิชาชีพในราย
จําเปน เชน มี
อาการแทรกซอน 
หรือ มีภาวะพ่ึงพิง
การดูแล 
- สงเสริมการฟนฟู
สมรรถภาพและ
กายอุปกรณในราย
ท่ีจําเปน – 
กิจกรรมเก่ียวกับ
การดูแลระยะ
สุดทายของผูปวย
ตามวิถีชุมชน 

การพัฒนา
ศักยภาพ 

 

- กิจกรรม/ คูมือ
ความรู ความเขาใจ 
แนวทางการดูแล
ตนเองใหหางไกล
โรคเรื้อรังสําหรับ
บุคคลท่ัวไป หรือ 
กิจกรรมเฉพาะ
กลุมเปาหมายตาม
สถานประกอบการ 
/ ท่ีทํางาน 

- คูมือและสงเสริม
การดูแลคัดกรอง
ภาวะสุขภาพดวย
ตนเองของกลุมเสี่ยง 
- กิจกรรม/ คูมือดูแล
สุขภาพแบบวิถีชุมชน
ของกลุมเสี่ยงโรค
เรื้อรังในครอบครัว/ 
อสม. 

- จัดชุดสาธิต/คูมือ
เครื่องมือ อุปกรณ 
การตรวจเช็กเลือด 
ของผูปวยและ/หรือ
ครอบครัวจัดเมนู 
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
ของผูปวยเบาหวาน 
- กิจกรรม/ คูมือและ
สงเสริมการดูแล
สุขภาพผูปวยโรค
เรื้อรังในครอบครัว/ 
อสม. 
- กิจกรรมพาทีม
จนท.รพ.สต./ อสม.
เยี่ยมผูปวยในความ
ดูแลท่ีรพ.พรอม
บริการรถชุมชนรับสง
ผูปวยจากบาน- 
โรงพยาบาล- บาน 

- พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว 
และอสม. ในการ
สนับสนุนการ
จัดการดูแลผูปวยท่ี
มีความซับซอน 
เชื่อมกับวิถีภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  
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ตารางท่ี 8 Checklist ทําใหได ทําใหครบ 
ระบบดูแลโรคเรื้อรัง 

 
ลําดับ 

 
ส่ิงท่ีควรทํา 

 
ทําไดดีแลว 

ทําแลวแต
ยังตอง

ปรับปรุง 

 
ยังไมได

ทํา 
1. สํารวจขอมูลผูปวยเรื้อรังทุกคนในชุมชนตอเนื่อง (กลุมเสี่ยง กลุมปวย

ท่ีคุมโรคได กลุมปวยท่ีคุมโรคไมได(มีภาวะแทรกซอน กลุมท่ีติดบาน
ติดเตียง) 

   

2. รวบรวมเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ี สาธารณสุข : กลุมผูปวยท่ีมารับบริการ  (คัดกรอง ดูแล 
รักษา) รวมท้ังประสานฐานขอมูลจากอสม. 
ทองถ่ิน : กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวยและเปนเจาภาพฐานขอมูล
ท้ังหมด 
อสม.: กลุมผูปวยท่ีไดดูแลจากการเยี่ยมบาน กิจกรรมกลุมผูปวยเรื้อรัง 
ครอบครัวผูปวย: กลุมผูปวยในครอบครัว(พฤติกรรมการกินอยู ใชแรง 
การจัดการอารมณความเครียด ฯลฯ) 

   

3. วางแผนและจัดหาโครงการ /การทํางานเพ่ือดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน   
ท้ังท่ีเปนการปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง และการดูแลรักษาในกลุมตางๆ 

   

4. ประสานใหมีบุคลากรท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเพ่ือมารวมดูแลผูปวยโรค
เรื้อรังโดยเชื่อมตอกับเจาหนาท่ีรพ.สต.และบุคลากรโรงพยาบาล 
รวมท้ังแพทยพ้ืนบาน แพทยทางเลือกตางๆ และอาสาสมัครชุมชน 

   

5. ดึงญาติเขามามีสวนรวมดูแลผูปวยในครอบครัวของตนเองอยาง
ถูกตอง 

   

6. สงเสริมสัมพันธภาพระหวางผูปวยกับครอบครัวและผูดูแลสุขภาพ    
7. เปดพ้ืนท่ีแสดงออกใหกับผูปวย สงเสริมความรูความม่ันใจ ยกยองเปน

คนตนแบบและสงเสริมกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน  
   

8. กลุมปกติเนนการสงเสริมปองกัน สงเสริมพฤติกรรมท่ีดี    
9. กลุมเสี่ยงเนนการตรวจคัดกรองสรางความตระหนักและปรับ

พฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
   

10. กลุมปวยดูแลรักษาตอเนื่อง เสริมดวยการปรับพฤติกรรม การคัดกรอง
เพ่ือควบคุมโรคปองกันภาวะแทรกซอน 

   

11. สรางสภาพแวดลอม กระแสคานิยมของท้ังชุมชนในการรักษาสุขภาพ
ลดความเสี่ยงและปองกันโรค 

   

12. ชี้นําหรือผลักดันใหมีการกําหนดนโยบาย ขอตกลง กติกาชุมชน และ
กลไก  กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ  
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ภาคผนวก สวนกลุมโรคเรื้อรัง 
 
ตารางท่ี 9 ตัวอยางโครงการกิจกรรมจากพ้ืนท่ีในแตละมิติงานหลักของกลุมเปาหมาย 

มิติงาน พ้ืนท่ี ตัวอยางช่ือโครงการ 
ระบบการดูแลโรคเรื้อรัง 
การคัดกรอง/ สงเสริม
สุขภาพ/ ปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ 

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.มวงคอม  อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี 
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.สายทอง  อ.ปาโมก จ.
อางทอง 
 
3.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ทวีวัฒนา ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 
4.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ศรีกะอาง  อ.บานนา จ.
นครนายก 
 
5.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต. ดงเหนือ อ.บานมวง  
จ.สกลนคร 
6. กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.นาถอน  
อ.ธาตุพนม จ. นครพนม 

1.1 โครงการใชกระเปาเปลี่ยนพฤติกรรม (ขอมูล
และ นวตกรรมกระเปาเพ่ือเรียนรูอาหารแลกเปลี่ยน           
การออกกําลังกาย) 
2.1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงจาก 
โรคเบาหวาน(กะลาคูเทา  คนพายทอง) 
2.2 โครงการลานนวดเทาเพ่ือสุขภาพ (กะลา  
ไมกลม กรวด ทราย ลูกแกว) 
3.1 โครงการหินหอมดูแลเทาผูปวยเบาหวาน 
 
 
4.1 โครงการลูกโซหวงใยใสใจกลุมเสี่ยง (แกนนํา
ชุมชนและคัดกรองเสี่ยง ระบบพ่ีเลี้ยง รณรงคปลูก
ผัก เปาหมายรวมของสมาชิกกลุม สมุดประจําตัว 
บุคคลตนแบบเรียนรูเพ่ือเฝาระวังดูแลกันเอง) 
5.1 โครงการตําครกกระเดื่อง กินขาวกลองลด
เบาหวาน (คัดกรองภาวะเสี่ยง ออกกําลังกายตําขาว
กลองดวยครกกระเดื่อง) 
6.1 โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงสูง 
6.2 โครงการไทยนาถอน ลดอวนไรพุง (ครอบคลุม
การคัดกรอง เฝาระวัง กิจกรรมบําบัดตามวิถีชุมชน
ไทย นาถอนทุกหมูบานโดยอสม.) 

การจัดการดูแล
สุขภาพท่ีบานเชื่อมตอ
กับหนวยบริการ/ 
สวัสดิการสังคมจาก
ชุมชน 

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองแกงคอย  
อ.แกงคอย จ.สระบุรี 
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.หนองนาก อ.หนองแค 
จ.สระบุรี 
3.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลบึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี    
จ.ปทุมธาน ี
4.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ลํานางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย 

1.1 โครงการเยี่ยมบานดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน 
 
 
2.1 โครงการพัฒนาแกนนําจิตอาสาเยี่ยมบาน 
2.2 โครงการพัฒนานวตกรรมการดูแลผูพิการ 
 
3.1 โครงการรักษสุขภาพฟารังสิต(โดยจิตอาสา
รวมกับทีมศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลในกลุมผู
ตองการการดูแลท่ีบานทุกกลุม) 
4.1 โครงการภาครัฐประชารวมใจควบคุมปองกัน
โรคเบาหวาน(ดูแลโดยแกนนํา ลดภาระแออัดใน
หนวยบริการ เยี่ยมบาน ประสานรับสงผูปวย การ
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มิติงาน พ้ืนท่ี ตัวอยางช่ือโครงการ 
 
5.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.หัวไผ อ.เมือง จ.สิงหบุรี 
6.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร 
7.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.หนองสาหราย อ.พนม
ทวน จ.กาญจนบุรี 

เตรียมคูมือการทําอาหารและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 
5.1โครงการลางไต(ชั่วคราว)ในผูปวยเบาหวาน 
 
6.1 โครงการ “แบงปนน้ําใจ ยามปวยไขเราชวยกัน
ดูแล”(ระบบประกันชีวิตและสวัสดิการชุมชน) 
7.1 โครงการพัฒนาอาสาเพ่ือบริการการแพทย
ฉุกเฉินและเพ่ือนําสงผูปวยท่ีตองการรถรับ-สง 

การพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแล/ จิตอาสา/อสม. 

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.หวยขุนราม อ.พัฒนา
นิคม จ.ลพบุรี 
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.บานใหม                        
อ.พระนครศรีอยุธยา                
จ.พระนครศรีอยุธยา 
3. กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.สะอาดสมบูรณ 
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 

1.1 โครงการสรางระบบอาสาสมัครในหนวยบริการ 
 
 
2.1 วิทยาลัยนักจัดการสุขภาพชุมชนโดยภาคีรวม 
 
 
 
3.1 หลักสูตรเวชปฏิบัติประชาชนโรงพยาบาล 1800 
เตียง(เนนดูแลสุขภาพตนเอง ปองกันโรคภายใต
นโยบาย “หนึ่งครอบครัว หนึ่งหมอชาวบาน หนึ่ง
มุมพยาบาล”ในแตละครัวเรือน) 

การพัฒนาฐานขอมูล
ชุมชน 

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลชางซาย อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 
 
 
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลบานกลาง       
อ.เมือง จ.ลําพูน 

1.1 โครงการจัดทําสมุดประวัติของประชากรใน
พ้ืนท่ี(คลายบัตรสุขภาพท่ีรูสภาพสุขภาพประชาชน
ทุกคน) 
 
 
2.1 โครงการศึกษาพฤติกรรมและการใช
ชีวิตประจําวันของกลุมผูปวย กลุมเสี่ยงสูงเบาหวาน
ความดันในทุกหมูบาน 

การปรับพฤติกรรม
รายบุคคล ครอบครัว/ 
กลุมประชากร 

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.บานลํา อ.วิหารแดง         
จ.สระบุรี 
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.หนองแสง อ.ปากพลี  จ.
นครนายก 
3.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ควนโดน  อ.ควนโดน  
จ.สตูล 
 

1.1 โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงครบวงจร(นวตกรรม)โดยแกน
นําอสม. 
2.1 โครงการปรับพฤติกรรม(จากตนทุนชีวิตสู
พฤติกรรมท่ีสมดุล: รองเทา เบาสัมผัส ตรวจปลาย
ประสาท เพลงไทยพวน ตูเย็นธรรมชาติสูการกิน) 
3.1 โครงการลดเสี่ยง ลดโรค ดวยดาระบิก 
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มิติงาน พ้ืนท่ี ตัวอยางช่ือโครงการ 
4.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.เสนางคนิคม อ.เสนางค
นิคม จ.อํานาจเจริญ   
5.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.มวงหมู อ.เมือง             
จ.สิงหบุรี 

4.1โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคภัยเงียบ 
(กินขาวเปนหลัก กินผักเปนยา กินปลาเปนอาหาร) 
 
5.1 โครงการชมรมข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ(ท่ี
กวางไกลตอยอดขยายผลถึงนายอําเภอ) 

นโยบายและการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ 

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.สมผอ อ.ไทยเจริญ           
จ.ยโสธร 
 
 
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ดอนใหม อ.บางแพ         
จ.ราชบุร ี

1.1 โครงการกติกาและขอตกลงชุมชนเพ่ือสุขภาวะ
(ชุมชนลดการบริโภคแอลกอฮอลในงานศพ, วัด 
อปท. สถานศึกษา ศูนยเด็กเล็ก รพ.สต.เปนเขต
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล, รานคาในชุมชนไม
จําหนายแอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 

2.1 โครงการตลาดนัดเพ่ือสุขภาพ โรงเรียน
ออนหวานคือยุทธศาสตรความสําเร็จ 
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ระบบการดูแลคนพิการในชุมชน 
 

สถานการณ และความสําคัญ  

 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา จํานวนคนพิการในประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึน
จากรอยละ 1.8 ในป 2534 เปนรอยละ 2.0 ในป 2550 ซ่ึงหมายความวาในประชากร 100 คนจะมีคนพิการ 2 
คน และขอมูลปจจุบัน (ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 12พ.ศ. 2557) ชวงเวลา 6 เดือน มีคนพิการเพ่ิมข้ึน 5% ปจจุบันมี
คนพิการท้ังหมด 1,516,283 คน เปนชาย 823,570 คน หญิง 692,713 คน (คนพิการท้ังหมด 1,752,142 คน 
มีชีวิตอยู 1,516,283 คน (86.54%) เสียชีวิต 235,859 คน (13.46%) เปรียบเทียบกับ 12ขอมูลคนพิการ ณ วันท่ี 
31 เดือนตุลาคม พ .ศ. 2556 มีจํานวน 141,439,434 คน 14เปนชาย 751,726 คน หญิง 631,852 คน (ท่ีมา: 
ฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ สํานักงานสงเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย) 

ลักษณะความพิการของคนไทยในวัยเด็กและวัยรุนสวนใหญ คือ ปญญาออน ขณะท่ีกลุมวัยทํางาน
และผูสูงอายุ สวนใหญจะมีอาการสายตาเลือนราง  และพิการดานการเคลื่อนไหว  ในอนาคตตอจากนี้ไปเม่ือ
โครงสรางประชากรของไทยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีอัตราเกิดท่ีลดต่ําลงอยางมาก คนมีอายุยืนมากข้ึน 
สงผลใหสังคมไทยกาวเขาสูสังคมผู สูงอายุอยา งรวดเร็วนั้น ผลท่ีตามมาของคนท่ีสูงวัยข้ึนก็คือ โอกาสเสี่ยงตอ
ความพิการท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสาเหตุของความพิการในภาพรวมสวนใหญมาจากโรคภัยไขเจ็บรอยละ 27.5 
และชราภาพรอยละ 27.3 
 คนไทยสวนใหญเชื่อวาคนพิการไมสามารถทําอะไรได ความพิการเปนผลของบาปกรรม และเชื่อวา
การใชคนพิการทํางานเปนการสรางเวรสรางกรรม คนพิการจึงไมไดรับการพัฒนาและฝกฝนในดา นตางๆ 
เหมือนคนปกติท่ัวไป ท่ีสําคัญท่ีสุดคือไมไดรับการศึกษา เพราะผูปกครองสวนใหญเชื่อวาเรียนไปก็ไมมี
ประโยชน อยางไรก็ตาม คนพิการสามารถทํางานตางๆ ไดตามความรูความสามารถ เชน แพทย ทันตแพทย 
สถาปนิก วิศวกร นักสถิติ นักเศรษฐศาสตร นักบัญชี นักกฎหมายฯลฯ  ซ่ึงสังคมไทยตองเรงพัฒนาและฟนฟู
สมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหา
และขจัดอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหคนพิการใชศักยภาพท่ีมีอยูได พ่ึงตนเองได และมีบทบาทในครอบครัวและ
สังคมไดอยางทัดเทียมกับคนท่ัวไป 
 

ความเขาใจ “คนพิการ” 

  คนพิการ ในท่ีนี้  หมายถึง บุคคลท่ีมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมี
สวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การส่ือสาร การเคล่ือนไหว จิตใจ 
อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู และมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานในดานหนึ่ ง 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป  
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ประเภทของความพิการ แบงเปน 7 ประเภทคือ  

1. ความพิการทางการเห็น ไดแก ตาบอด ตาเห็นเลือนราง 
2. ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย ไดแก หูหนวก หูตึง ความพิการทางการสื่อความหมาย 
3. ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย 
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หมายถึง บุคคลท่ีมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองหรือความ
ผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรูอารมณหรือความคิด 

5. ความพิการทางสติปญญา หมายถึง บุคคลท่ีมีพัฒนาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญาต่ํากวา
บุคคลท่ัวไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 18 ป 

6. ความพิการทางการเรียนรู  หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองใน
ดานการอานการเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรูพ้ืนฐานอ่ืนในระดับความสามารถท่ีต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา 

7. ความพิการทางออทิสติก หมายถึง บุคคลท่ีมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา 
และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมา จากความผิดปกติของสมองและความ
ผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุสองปครึ่ง ท้ังนี้ รวมถึงการวินิ จฉัย กลุมออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ เชน 
แอสเปอเกอร (Asperger) 

 
ท่ีมา: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  
 

แนวคิดการดูแลคนพิการแบบองครวม 

ถึงแมวา คนพิการมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม แต คนพิการอาจมีความสามารถอยางอ่ืนท่ีหลงเหลืออยู  คนในชุมชนควรมองเห็น
ศักยภาพท่ีมีของคนพิการ ดังนั้น การดูแลคนพิการ ควรตอบสนองความเปนมนุษยและความมีตัวตนของ
คนพิการ และเปดโอกาสในคนพิการไดรับรูถึงสิทธิและสวัสดิการท่ีควรจะไดรับ 
 การดูแลสุขภาพคนพิการแบบองครว มไมใชเพียงการดูแลสุขภาพทางกาย แตควรดูแลสุขภาพท่ี
ครอบคลุมถึงการทํากิจกรรมท่ีชวยใหคนพิการมีความสุขท้ังทางกาย ใจ มีสังคมสําหรับแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีความม่ันคงในการดํารงชีพ และมีพ้ืนท่ีทางสังคม ท่ีชวยใหเกิดความผอนคลายและรูสึกมีคุณคา การ
จัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นั้นควรจัดใหมี ระบบสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการ 
อยางนอย 7 ระบบ ไดแก 
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1. กําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพ่ือใหคนพิการสาม ารถเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ
ตางๆ เชน การเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ การออกขอบัญญัติของทองถ่ินในการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  
 2. สรางระบบขอมูล (Information) และใชประโยชนขอมูล เพ่ือ รวบรวมทะเบียนขอมูลคนพิการ 
ผลตรวจคัดกรองและ ผลการดําเนินงานใหบริการสุขภาพคนพิการท่ีเหมาะสมตามสภาพ  ซ่ึงอาจจัดขอมูลตาม
การใชงานแบบตางๆ เชน ขอมูลผูคนพิการตามกลุมศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) หรือแยกตามบัญชีสากลท่ี จําแนกตามการทํางาน 
ความพิการและสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF)  
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดานรางกาย ศักยภาพการทํางานของรางกาย การดําเนินกิจวัตรประจําวันและการเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และอุปสรรคทางดานสังคม   เพ่ือใชในการสํารวจ ออกแบบการใหบริการ
ตามความตองการและประเมินผลการพัฒนาการของคนพิการ 
 3. จัดระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน จัดใหมีบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ใหความรูเพ่ือใหคน
พิการชวยเหลือตนเองได และใหบริการรักษาทางการแพทยท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถเขาถึงบริการไดงาย 
รวมท้ังการไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจจัดเปนบริการตามลักษณะดังนี้  

o คนพิการท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองได เนนบริการสุขภาพพ้ืนฐานของคนพิการ 
o คนพิการท่ีปวยดวยโรคเรื้อรัง (Chronic) เนนใหการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพดาน
รางกาย และจิตใจ สังคม 
o คนพิการท่ีมีอาการรุนแรงหรือพักฟนบนเตียง (Acute) เนนใหควบคุมสภาวะความ
เจ็บปวย และดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันใหเปนไปตามปกติ  

 4. การเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีทางสังคม (สังคม วัฒนธรรม จิตใจ ) (Public & Social Space) 
โดยเปดโอกาสใหคนพิการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทางสังคม เชน กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน ชมรมคนพิการ  
การทํากลุมอาชีพฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหคนพิการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทํากิจกรรม
รวมกัน ซ่ึงจะทําใหคนพิการรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมีประโยชนตอสังคม ชุมชน ครอบครัว หรือแมกระท่ัง
กับตัวเอง เพราะคนพิการท่ีตองเก็บตัวอยูแตกั บบาน มักจะรูสึกเหมือนตนเองไรคุณคา ไรคนเหลียวแล รูสึก
เหงา โดดเดี่ยวและมีภาวะซึมเศรา ดังนั้น การเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหกับคนพิการจึงถือวาเปนกิจกรรมสําคัญท่ี
นาจะชวยแกไขปญหานี้ อีกท้ังยังเปนการพัฒนาสุขภาพคนพิการท่ีครบท้ัง 4 มิติ คือกาย จิต สังคม และปญญา 

5. จัดสวัสดิการ (Welfare) การจัดบริการและเตรียมความพรอมดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โดย
ใชกลไกทางการเงินและกองทุนสวัสดิการท่ีมีอยูในชุมชนเพ่ือเอ้ือประโยชนตอคนพิการ  เชน กองทุนสะสม
ทรัพย กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสุขภาพตําบล  เบี้ยยังชีพคนพิการ จิตอาสาชวยเหลือคนพิการท่ีไม
สามารถชวยเหลือตนเองได บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   
      6. การปรับสภาพแวดลอมและความปลอดภัย  (Environment and Safety) การจัด
สภาพแวดลอมสําหรับคนพิการเปนสิ่งสําคัญท่ี ตองคํานึงถึงเปนอยางมาก เนื่องจากคนพิการมีขอจํากัดในการ
มองเห็น การสื่อสาร และการเคลื่อนไหวรางกายดวยการเดิน ลุกข้ึนยืน นั่ง นอน หรือแมกระท่ังการทํากิจวัตร
ประจําวันตางๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือใหคนพิการสามารถ เขาถึงและใชประโยชนได 
เชน หองน้ํา ทางลาด ราวจับ ฯลฯ  
         7. การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง (Strengthening & Empowerment) คนพิการอาจมี
ขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน แตคนพิการยังมีความสามารถท่ีหลงเหลืออยูนอกเหนือจาก
ขอจํากัดดังกลาว ควรเปดโอกาสใหคนพิการไดพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง เพ่ือใหมีความเชื่อม่ันในศักยภาพ
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ท่ีมีอยู เชน การไดรับการศึกษา การฝกอาชีพ  รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพใหแกครอบครัว กลุมแกนนําชุมชน 
หรือจิตอาสา ในการรวมดูแลคนพิการในชุมชน ชวยเหลือในประเด็นท่ีเปนขีดจํากัดของคนพิการ 
 

บทบาทของชุมชน ทองถิ่น สาธารณสุข และหนวยงานภายนอกชุมชนในการดูแลคนพิการ 

  การดูแลคนพิการในชุมชน ทุกคนลวนมีบทบาทสําคัญในการทําใหคนในชุมชนรับรูถึงคุณคาของคน
พิการ มองเห็นศักยภาพท่ีหลงเหลืออยูจากขอจํากัดในการมองเห็น การไดยิน การสื่อสาร การเคลื่อนไหว 
จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียน รู สรางความเชื่อม่ันใหแกคนพิการ ท้ังนี้ ทุกฝายตองมีการ
ประสานและทํางานรวมกัน รวมท้ัง เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกท่ีจะเขามาสนับสนุนดานวิชาการและ
งบประมาณ 
ตารางท่ี 10 บทบาทหนาท่ีหลักในการดูแลคนพิการ ของภาคีหุนสวน 

ภาคีหุนสวน บทบาทหนาท่ีในการดูแลคนพิการ 
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ  สงเสริมใหคนพิการเขารวมกิจกรรมในชุมชนและเรียนรูสิ่งตางๆ 

ชวยในดานการสรางกฏ กติกา สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการใน
ชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมูบาน(อสม.)/ 

อาสาสมัคร/ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมชวยเหลือ 

คนพิการ (อพมก.) /  
จิตอาสา 

 ดูแลคนพิการในชุมชน เชน คนหาผูปวย ผูพิการรายใหม คนหา
คนพิการใหครบทุกหมูบาน เยี่ยมบาน ดูแล/ฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการท่ีบาน และใหบริการรวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

เจาหนาท่ีและผูบริหาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เทศบาล/อบต.) 

 หนุนเสริมและพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใชกลไกนโยบาย
และงบประมาณ เชน นโยบายสวัสดิการสังคม การชวยเหลือทาง
การเงิน การสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของคนพิการ และ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบการดูแล
คนพิการท่ีมีคุณภาพ เชน สนับสนุนการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
สนับสนุนกิจกรรมชมรมคนพิการ/ศูนยดูแลคนพิการ สงเสริม
กิจกรรมดานอาชีพ และการดูแลสวัสดิการตางๆ  

เจาหนาท่ีสาธารณสุข  
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/

สาธารณสุขอําเภอ/ 
โรงพยาบาลชุมชน) 

สรางความเขาใจเรื่องสุขภาพของคนพิการใหกับครอบครัวและคน
ในชุมชน ใหความชวยเหลือดูแลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และใชขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดูแลและการตัดสินใจ เชน การ
ตรวจคัดกรองคนพิการ การประเมินความสามารถ ในการทํา
กิจวัตรประจําวันข้ันพ้ืนฐาน การฟนฟูสภาพจิตใจ การคัดกรอง
ภาวะแทรกซอน ความเสี่ยง เพ่ือใหการรักษา ปองกัน สรางเสริม 
สุขภาพ และฟนฟูฯ เยี่ยมดูแลและสงเสริมสุขภาพทางกายและจิต 
การฟนฟูสมรรถภาพท่ีบาน  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. 
(สปสช.) 

สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ กลไก
นโยบายและงบประมาณ เชน 
-บริการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจ 
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ภาคีหุนสวน บทบาทหนาท่ีในการดูแลคนพิการ 
การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล 
-บริการฟนฟูสมรรถภาพ ไดแก การฟนฟูการเห็น  
-การไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการ  
-การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การฝกอบรม เพ่ือฟนฟู
สมรรถภาพ การมองเห็น การสื่อสาร รวมท้ัง การอบรมญาติหรือ
ผูดูแล หรือ จิตอาสา หรือ อสม ในการดูแลคนพิการ เปนตน 

พัฒนาชุมชน (พช.) ฝกอาชีพ และการจัดหาตลาด 
สิทธิและสวัสดิการชุมชน (พม.) ฟนฟูสมรรถภาพและฝกอาชีพ  ชวยเหลือสงเคราะหตามสภาพ

ความจําเปน และการจัดใหมีสวัสดิการ 
พัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.)  ปรับสภาพแวดลอมบาน/บริเวณท่ีอยูอาศัย  สนับสนุนการ

จัดบริการ อุปกรณ เพ่ือการฟนฟูสภาพ และการพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 

และการศึกษาพิเศษ 
จัดการศึกษานอกระบบ สําหรับคนพิการลักษณะตางๆ  และการ
จัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก  

 

การพัฒนาศักยภาพทีมงาน 

ประเด็นท่ีควรพิจารณา เพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพคนทํางานกับคนพิการ มีดังนี้  
ทัศนคติ มุมมอง การดูแลคนพิการในชุมชน ควรยึดหลัก “เอาใจเขามาใสใจเรา ” หมายถึง การท่ีมี

ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน หากคิดท่ีจะทําอะไรสักอยางกับคนพิการ ใหนึกถึงความรูสึกของเขา โดยสมมติวาหาก
ตัวเราถูกกระทําเชนนั้นจะรูสึกอยางไร หากเรารูสึกอยางไร คนพิการก็จะรูสึกเหมือนกัน 

ทักษะในการปฏิบัติงานดานคนพิการ ไดแก การใหความรักท่ีจริงใจ การปฏิบัติงานโดยเขาใจในตัวคน
พิการ การสื่อสารอยางสมํ่าเสมอ การทํางานบนพ้ืนฐานสิทธิของคนพิการ การสรางแรงจูงใจใหคนพิการไมยอ
ทอตออุปสรรค การทํางานโดยใหคนพิการเปนตัวตั้ง และเปลี่ยนทัศนคติคนในสังคมใหเขาใจคนพิการ 
นอกจากนี้ ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับคนทํางาน ไดแก กฎหมายคนพิการ สิทธิคนพิการ สวัสดิการสําหรับ
คนพิการ และระเบียบการใชเงินกองทุนท่ีเก่ียวของกับคนพิการ  

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ  ไดแก การจัดอบรม  ทําใหคนทํางานมีหลักคิดและแนวทางในการทํางาน 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดู งาน ชวยเติมเต็ม ใหไดเรียนรูจากประสบการณการทํางานจริง เปดมุมมองใน
การทํางาน และใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
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ตารางท่ี 11  ตัวอยางกิจกรรมจากพ้ืนท่ีสําหรับคนพิการ 

ดานนโยบายสาธารณะ 
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
การทํางานในชุมชนเริ่มตนจากกลุมอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสตําบลดอนแกวรวมตัวกันลงไป
เอ็กซเรยในชุมชนทุกหมูบาน อบรมการดูแลผูพิการท่ีบานและลงเยี่ยมบาน สอนเทคนิคการดูแลใหกับญาติพ่ี
นองของผูพิการ ตอนลงพ้ืนท่ีเอ็กซเรยชุมชนพบวา ผูพิการตองการอะ ไรหลายสิ่งหลายอยาง โดยเฉพาะโอกาส
ท่ีจะออกมาพบปะกับสังคมขางนอก ออกมาทํากิจกรรมใหสังคมยอมรับ จึงมีการคิดกิจกรรมกันวา ทําอยางไร
จึงจะดึงเขาออกบาน จนเปนท่ีมาของการจัดใหมีวันพิเศษข้ึนในวันแหงความรัก เดือนกุมภาพันธ ใชชื่อวา วัน
ถักทอ สายใย รอยดวงใจคนพิกา ร (วันคนพิการตําบลดอนแกว ) ผลจากการจัดงานดังกลาว เราพบวา เขามี
ความสุขมากเม่ือไดออกมาทํากิจกรรม ไดพูดคุยถึงสิ่งท่ีเขาตองการ จนเปนเหตุใหสามารถเก็บประเด็นตางๆ 
มารอยเรียงจนเกิด ขอบัญญัติ อบต. ดอนแกว เรื่องการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ  ตําบลดอนแกว 
พ.ศ. 2551 
ดานระบบขอมูล 
ตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา  
องคการบริหารสวนตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา  พบวา  ขอมูลท่ีจะนํามาใชแกไขปญหาใน
ชุมชนของแตละหนวยงานไมตรงกัน มีการใชขอมูลกันคนละฐาน จึงนัดคุยระดมสมองของคนท่ีเก่ียวของใน
ชุมชน ท้ังภาครัฐ /ภาคทองถ่ิน/ทองท่ี /อสม./แกนนําหมูบาน /สภาองคกรชุมชน มีมติวา จะจัดทําฐานขอมูล
กลางและใชขอมูลชุดนี้รวมกั นทุกหนวยงาน โดยรวมกันจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือท่ีจะกําหนดเนื้อหา
รายละเอียดของแบบสอบถามตามความตองการของชุมชนของตนเอง ขอมูลประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลสิทธิตางๆ ความสามารถพิเศษ สวนของความพิการ /ลักษณะความพิการ ผูดูแลคือใคร ขอมูลเศรษฐกิจ 
กายอุปกรณ สภาพบาน/สภาพความเปนอยู/แผนท่ีบาน บันทึกและจัดเก็บขอมูลบน website 
ดานระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
หลังจากทําการสํารวจคนพิการจนทราบปญหาตางๆ  เชน คนพิการท่ียังไมไดจดทะเบียนเปนคนพิการถึง  274 
คน นําไปสูการออก จดทะเบียนคนพิการเชิงรุกในชุมชน  และเม่ือวิเคราะหสาเหตุความพิการ  พบวา เกิดจาก 
ผลแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูง จนเกิดเสนเลือดแตกในสมองและเปนอัมพาตในท่ีสุด จึงเกิด
กระบวนการปองกันการเกิดคนพิการรายใหมในชุมชน ในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง  โดยมีเปาหมายคือ (1) กลุมคน
ปกติตองคงความปกติไว (2) กลุมเสี่ยงตองมีการปรับพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงและเปนกลุมปกติในท่ีสุด   
(3) กลุมปวยความดันโลหิตสูงท่ียังไมมีโรคแทรกซอนตองควบคุมระดับความดันโลหิต  และปรับพฤติกรรมเพ่ือ
ปองกันการเกิดโรคแทรกซอน (4) กลุมปวยความดันโลหิ ตสูงท่ีมีโรคแทรกซอน แลวตองมีการจัดบริการใหเอ้ือ
ตอสภาพความพิการ  รวมถึงการสนับสนุนกายอุปกรณใหแกคนพิการ โดยในการรณรงคปองกันความพิการ 
ไดดึงการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เชน  ริเริ่มงานเลี้ยง - งานบุญปลอดเหลา เปนตน 
ดานการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีทางสังคม (สังคม วัฒนธรรม จิตใจ) 
ชมรมคนพิการไทยใจอาสา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 
ชมรมคนพิการไทยใจอาสา เปนองคกรของคนพิการองคกรแรกและองคกรเดียวใน จังหวัดอุบลราชธานี    
มีกิจกรรมท่ีดําเนินการมาตอเนื่อง คือ ใหความรูเรื่องสิทธิและกฎหมายท่ีเก่ียวกับคนพิการ ประสานงาน
ชวยเหลือจัดหากายอุปกรณท่ีเหมาะสมแกคนพิการ จัดทําโครงการท่ีมีประโยชนตอคนพิการ เยี่ยมใหกําลังใจ
คนพิการตามโรงพยาบาลและชุมชนเพ่ือสรางความม่ันใจใหเขากลาออกสูสังคม และชวยพัฒนาคนพิการให
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ไดรับการศึกษา ไดรับการฝกอาชีพ เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  เนื่องจากสังคมไทยยังไมใหการยอมรับวาคนท่ี
พิการมี บทบาทตอสังคมมากเทาไหรนัก ชมรมฯ ทําใหสังคมยอมรับวาคนท่ีพิการสามารถอยูกับบุคคลอ่ืนๆ
และทํางานไดไมแพคนปกติ หรืออาจจะดีกวาดวยซํ้า 
ดานสวัสดิการ 
ตําบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
ศูนยเรียนรูเพ่ือฟนฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน  จัดตั้งเม่ือป พ .ศ. 2554 มีคณะกรรมการของศูนยฯ มีการ
จัดทําระเบียบขอบังคับ สํารวจ /จัดทําทะเบียนคนพิการในระดับตําบล มีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสวัสดิการ
และพัฒนาคนพิการระดับตําบล ฝกอาชีพแกคนพิการในชุมชน ทําใหคนพิการในชุมชนมีวินัยในการออมเงิน 
คนพิการและสมาชิกกองทุนไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสมคนพิการมีงานอดิเรกและมีทักษะในการประกอบอาชีพ
และมีรายไดเสริม  
การปรับสภาพแวดลอมและความปลอดภัย 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
อําเภอเสลภูมิมีนิคมโรคเรื้อนและมีคนไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนกลายเปนคนพิการ ในจํานวนนั้นมีคุณยาย
ตาบอดอยูกัน 2 คนในบานเดียวกัน คุณยายคนโตอายุ 90 กวาป คุณยายคนเล็กอายุ 80 ปตน บานท่ีอาศัยอยู
เปนบานยกพ้ืนมีหองน้ําอยูขางบน เวลาคุณยายคนโตจะเขาหองน้ําก็ปลุกใหคุณยายคนเล็กท่ีมีสายตาเลือนลาง
เกือบบอดเปนคนพาไป ซ่ึงทาง อบต. และผูมีจิตศรัทธา เขาไปชวยก้ันหองน้ําขางลาง จากนั้นก็นําเชือกฟางมา
ผูกติดเสาสําหรับใหเกาะเชือกเขาหองน้ําได ทําใหคุณภาพชีวิตของคุณยายท้ังสองทานดีข้ึน 
การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง 
ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
วัดหวยเก๋ียงและเครือขาย  มีการสรางทีมจิตอาสาประจําหมูบานเพ่ือจะใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมดูแลใน
หมูบานตนเอง โดยเขาไปประสานงานกับองคกรปกครองทองถ่ิน (อปท.) ในการคืนขอมูลเรื่ องจํานวนคนพิการ
ท่ีอยูในชุมชน มีการ สรุปประเมินความพรอมและความตองการของทีมจิตอาสากอนนําไปจัดทําหลักสูตร  
เพ่ือใหมีความสอดคลองกับการเขามาดูแลคนพิการ ตลอดจนมีการประชุมแลกเปลี่ยนและวางแผนกาวตอไป
ในการพัฒนาชุมชนวา จะทําอยางไรใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน ระยะแรกจะมีการจัดว งแลกเปลี่ยนเรียน รู
กันทุกเดือน รวมท้ังใหจิตอาสาเขียนบันทึกบอกเลาเรื่องราวสิ่งท่ีเขาไดทําในแตละวันแตละคน เม่ือนํามาอาน
เลาสูกันฟงแลวรูสึกมีคุณคา เปนการเติมพลังท่ีทําใหคนทํางานดวยกันมีความสุขไปดวย 
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ตารางท่ี 12 Checklist ทําใหได ทําใหครบ ระบบการดูแลคนพิการในชุมชน 
 

 
ลําดับ 

 
ส่ิงท่ีควรทํา 

 
ทําไดดีแลว 

ทําแลว 
แตยังตอง
ปรับปรุง 

 
ยังไมได

ทํา 
1. การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย และจัดทํา

สมุดบันทึกสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพ 
   

2. การสํารวจ คนหา ข้ึนทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพ และการรับ
เอกสารรับรองความพิการ รวมถึงการสงตอคนพิการและทุพพลภาพ
ใหไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 

   

3. การจัดทําฐานขอมูลคนพิการ และนําไปใชประโยชน    
4. การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพแบบองค

รวมดวยทีมสุขภาพ และพัฒนาระบบการสงตอระหวางบาน 
สถานพยาบาล ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพและดําเนินงานอยางรวดเร็ว  

   

5. การบริการฟนฟูสมรรถภาพ และการเฝาระวังปองกันภาวะแทรกซอน 
เชน กายภาพบําบัด การฝกสอนญาติ/ผูดูแล และการอาชีวะบําบัด 
เปนตน 

   

6. การบริการใหคําแนะนํา วิเคราะหสาเหตุความพิการและหาทาง ใน
การปองกันความพิการท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรคเรื้อรังของคนในชุมชน 
รวมท้ังปองกันการเกิดความพิการซํ้าซอนในคนท่ีมีความพิการอยูแลว  

   

7. การสงเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดสูชุมชนใน
พ้ืนท่ี 

   

8. การสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมคนพิการและทุพพลภาพ    
9. การเยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา ติดตามดูแลสุขภาพ และฟนฟู

สมรรถภาพแกคนพิการและทุพพลภาพ 
   

10. การสงเสริมใหคนพิการใชศักยภาพท่ีหลงเหลืออยู ใหไดทําประโยชน
และมีคุณคา เชน ฝกอาชีพใหม สงเสริมอาชีพ ฯลฯ 

   

11. การสรางและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน    
12. การติดตามผลการบริการฟนฟูสมรรถภาพ การสงตอ-สงกลับ และการ

ดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพอยางตอเนื่อง 
   

13. การพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน    
14. การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมคนพิการ/ศูนยดูแลคนพิการใน

ชุมชน 
   

15. การปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการและทุพพลภาพใน
ชุมชน 

   

16. นโยบายสาธารณะ ขอบัญญัติของชุมชนท่ีเก่ียวของกับคนพิการ    
17. การมีสวนรวมของคนในชุมชน (เงิน คน ทรัพยากร ภูมิปญญา)    
18. การจัดหาเงินกองทุนสวัสดิการและจัดระบบการเงินเพ่ือดูแลคนพิการ    
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ลําดับ 

 
ส่ิงท่ีควรทํา 

 
ทําไดดีแลว 

ทําแลว 
แตยังตอง
ปรับปรุง 

 
ยังไมได

ทํา 
ในชุมชน 

19. การทํางานรวมกับเครือขายภายนอกชุมชน    
20. กลไกและกระบวนการจัดการความรู เชน การถอดบทเรียนและสรุป

บทเรียนเปนระยะภายในชุมชน/ระหวางเครือขายการทํางาน 
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เมทริกซการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน  ประกอบดวยองคประกอบท่ีสํา คัญ 5 องคประกอบ ไดแก 
สุขภาพ การศึกษา สภาพความเปนอยู  สังคม และการสรางศักยภาพ  ในแตละองคประกอบ มี 5 องคประกอบ
ยอย องคประกอบยอย  4 องคประกอบแรกนั้นสัมพันธกับ กลุม/องคกรตางๆ ในระบบสุขภาพชุมชน ไดแก 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานดานสุขภาพ  สถาบันการศึกษา สวนองคประกอบ ยอย
สุดทายสัมพันธกับการสรางศักยภาพใหคนพิการ  ครอบครัวของคนพิการและชุมชน  ซ่ึงถือเปนรากฐานสํา คัญ
ของการทําใหคนพิการสามารถเขาถึง หนวยงานท่ีเก่ียวของ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและการทํา
ใหคนพิการไดรับสิทธิของตน อยางไรก็ตาม การทํางานจริง ไมสามารถกอใหเกิดทุกองคประกอบของเมทริกซนี้
ได จุดประสงคของการมีเมทริกซนี้คือเพ่ือให กลุม/องคกรตางๆ ท่ีทํางานในชุมชน เลือกเอาองคประกอบท่ีตรง
กับความตองการในพ้ืนท่ี ลําดับความสําคัญและทรัพยากรท่ีมีอยูของตนเองไปตั้งเปนเปาหมาย  และดําเนินงาน
รวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ  

ภาพท่ี 9 เมทริกชการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
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ระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน 
 

ความสําคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน 

โครงสรางประชากรเด็กและเยาวชนไทย  คาดวามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  จึงเปนโอกาส ใน
การลงทุนพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน  พัฒนาความรูและทักษะของเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนกําลังท่ีมี
คุณภาพในอนาคต  โครงสรางครอบครัวไทยและสภาพแวดลอมเด็ก  สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เครือญาติเปนสังคมปจเจกมากข้ึน สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวไทย เชน  ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ท่ีมีพอหรือแมเลี้ยงบุตรเพียงลําพัง ครอบครัวพอแมวัยรุน  ครัวเรือนท่ีอยูดวยกันแบบไม ใชญาติ ครัวเรือนท่ีมี
อายุแบบกระโดด คือ ปูยา/ตายายกับหลาน หรือครัวเรือนท่ีเปนเพศเดียวกัน นอกจากนี้ ผลของการสํารวจเด็ก
และเยาวชน ป 2552 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา  เด็กท่ีอาศัยอยูกับพอแมมีรอยละ 61.8 ไมไดอยูกับ
พอแมมีรอยละ 20.1 ท่ีเหลืออยูกับ พอหรือแมคนใดคนหนึ่ง  ในการดําเนินชีวิตของครอบครัว มีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีท้ังพอและแมตองแสวงหารายได  ทําใหไมสามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรไดเทาท่ีควร  สงผลใหเด็ก
ไมไดรับการดูแลท่ีเพียงพอ  จึงถูกดึงดูดจากสิ่งจูงใจภายนอกครอบครัวโดยงาย เชน ติดเกม ติดสารเสพติด  มี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน  

ประชากร ไทยมี ท้ังสิ้น 63.5 ลานคน  เปนเด็กและเยาวชน (อายุไมเกินยี่สิบหาปบริบูรณ ) จํานวน 
22.92 ลานคน คิดเปนรอยละ 36.85 ของประชากรท้ังหมด (กลุมเด็กแรกเกิดถึง 2 ป ประมาณ 2.3 ลานคน 
กลุมอายุ 3-5 ป ประมาณ 2.4 ลานคน กลุมอายุ 6-12 ป ประมาณ 5.91 ลานคน กลุมอายุ 13-17 ป 
ประมาณ 4.85 ลานคน และกลุมอายุ 18-25 ป ประมาณ 7.46 ลานคน) นอกจากนี้ ยังมีเด็กบุตรแรงงานตาง
ดาวอายุไมเกิน 15 ป ท่ีเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนกับคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง (กบร.) ของกระทรวงแรงงานอีกประมาณ 2 แสนคน  (ท่ีมา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552) 

 

การแบงกลุมเด็กและเยาวชน 

โดยท่ัวไป เด็ก หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา  18 ปบริบูรณ เยาวชน หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตั้งแต  
18 ปบริบูรณถึง 25 ปบริบูรณ ในท่ีนี้ แบงกลุมเด็กออกเปน 2 ชวงคือ เด็กอายุ 0-6 ป และเด็กอายุ 6-24 ป 
แตละชวงแบงตามสภาวะรางกายและจิตใจออกเปน เด็กปกติและเด็กพิเศษ โดยแตละชวงอายุมีจุดเนน ดังนี้ 

• กลุมเด็กอายุ 0-6 ป การบริการดานสาธารณสุข การเตรียมความพรอมระดับกอนประถมศึกษา       

• กลุมเด็กอายุ 6-24 ป การศึกษาในโรงเรียนหรือการศึกษานอกระบบ เพ่ือพัฒนาสติปญญาและ
ความสามารถพ้ืนฐาน การฝกอาชีพระยะสั้น  กิจกรรมการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง  
ครอบครัว และชุมชน 

     กลุมเด็กพิเศษ  หมายถึง เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  (Special Need Child) 
คือ เด็กท่ีมีความสามารถเฉพาะดานเกินวัย  (Gifted Child) และเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือ
สติปญญา (เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น  การไดยิน  การสื่อสาร  ทางรางกายและการเคลื่อนไหวทาง
อารมณและพฤติกรรม  ทางสติปญญา  ทางการเรียนรู  เด็กออทิสติก  และเด็กท่ีมีความพิการซํ้าซอน ) ซ่ึงตอง
ไดรับการสงเสริม  พัฒนา และฟนฟูเปนพิเศษ การดูแลเด็กพิเศษ  จําเปนตองใชภาษาท่ีเขาใจงาย ไมซับซอน  
มีความอดทนหากเด็กพิเศษใชคําพูดไมถูกตอง สนับสนุนสิ่งท่ีเด็กพิเศษทําได  
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แนวคิดการดูแลเด็กและเยาวชนแบบองครวม 

การดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนแบบองครวมไมใชเพียงการดูแลสุขภาพทางกาย แตควรดูแลสุขภาพ
ทางใจ สังคม และจิตวิญาณดวย การดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนควรเขาใจธรรมชาติของเด็ก ตระหนักวาเด็ก
ทุกคนมีความรู มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาได ท้ังนี้ รวมท้ังเด็กพิเศษดวย ดังนั้น เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ควรจัดใหมี ระบบสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 7 ระบบ ไดแก 

1. นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ
ตางๆ และมีสุขภาวะท่ีดี เชน การเขาถึงบริการสุขภาพ การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
สําหรับเด็กและเยาวชน  การ 15พัฒนานโยบายสาธารณะ เพ่ือสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ประเด็น การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดานการ พัฒนาศูนยเด็กเล็ก  การแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุนกับการตั้งครรภท่ีไมพรอม   
การแกปญหาเด็กและเยาวชนกับการ สูบบุหรี่และ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การแกปญหาเด็กติดเกม  
การแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  การสนับสนุนใหมีโรงเรียนพิเศษหรือหองเรียนพิเศ ษในโรงเรียน
เพ่ือจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษในพ้ืนท่ี 

2. ระบบขอมูล (Information) การมีและใชประโยชนขอมูล เชน ขอมูลสุขภาพ เพ่ือตรวจคัดกรอง
และใหบริการสุขภาพเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสม ขอมูลวัยรุนในชุมชน 

3. ระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน (Primary Health Care) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับบริการ
สุขภาพ ท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ เชน สงเสริมภาวะโภชนาการ สงเสริมการออกกําลังกาย การปองกันโรค  
เชน ฉีดวัคซีน ตรวจรางกาย  ตรวจสุขภาพฟนและชองปาก  ตรวจวัดระดับการไดยิน  ตรวจวัดสายตาและตา
บอดส ีเอ็กซเรยปอด ตรวจวินิจฉัยโรคโลหิ ตจางทางพันธุกรรม -ใหความรูเรื่องการวางแผนครอบครัว และการ
ปองกันการตั้งครรภไมพรอม การรักษา การฟนฟูสภาพ  และไดรับบริการปรึกษาดานจิตใจ  ตลอดจนสามารถ
เขาถึงบริการรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลท่ีตองการหรือสถานพยาบาลใกลบาน  

4. การเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีทางสังคม  (สังคม วัฒนธรรม จิตใจ ) (Public & Social Space) 
เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว และคนในชุมชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและมีพ้ืนท่ีสรางสรรคทางสังคม 
เชน การจัดกิจกรรมของศูนยเด็กเล็ก วัด โรงเรียน ชุมชน ชมรม to be number one กิจกรรมรณรงคตางๆ  
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5. สวัสดิการ (Welfare) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดรับการดูแลท่ีเหมาะสมตามวัย  เชน 
ใหบริการปจจัย 4 การดูแลรักษาพยาบาล พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ การศึกษา  การฝกอาชีพ นันทนาการ
ฯลฯ ตลอดจนใหการศึกษาและฝกทักษะอาชีพแกเด็กและเยาวชน  เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองไดตอไป  

6. สภาพแวดลอมและความปลอดภัย  (Environment and Safety) เพ่ือปองกันการเกิด อุบัติเหตุ 
อาชญากรรม และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการรับสื่อท่ีไมเหมาะสม เชน การจัดท่ีอยู
อาศัย สภาพแวดลอมในชุมชนใหปลอดภัยจากแหลงม่ัวสุมตางๆ  
         7. การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง (Strengthening & Empowerment) เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีภูมิคุมกันตนเอง รูเทาทันสื่อ และลดการเขาถึงแหลงอโคจร 
แหลงอบายมุข ยาเสพติด เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เชน อบรมใหความรูความเขาใจ พัฒนาทักษะการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  อบรมใหความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรวมแกครู พอแม ผูปกครอง  เพ่ือใหการ
ชวยเหลือเด็กพิเศษ  จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เพ่ื อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูในดานตางๆ  
ตลอดจนปรับปรุงแกไข ขจัดปญหาและอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กพิเศษ จัดการเรียนรวมกับเด็กท่ัวไป  
 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเด็กและเยาวชนในแตละกลุม 
ตารางท่ี 13 แนวทางการดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเด็กและเยาวชนในแตละกลุม 

ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิต 

เด็กอายุ 0-6 ป 
เด็กปกติ 

เด็กพิเศษ 
กอนเขาศูนยเด็กเล็ก เขาศูนยเด็กเล็ก 

นโยบาย
สาธารณะ 

-การพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ประเด็น  
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 6 
เดือน การเสริมไอโอดีนใน
เด็ก 

-การพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ประเด็น การ
พัฒนาศูนยเด็กเล็ก 
-นโยบายเรียนฟรี (คาเลา
เรียน หนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน) 

-การพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ประเด็น  
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 6 
เดือน การจัดการศึกษา
ใหแกเด็กพิเศษในพ้ืนท่ี 

ระบบขอมูล ขอมูลสุขภาพ เพ่ือตรวจคัดกรองและใหบริการสุขภาพเด็ก ขอมูลสุขภาพ เพ่ือตรวจคัด
กรองและใหบริการสุขภาพ
เด็กพิเศษ 

ระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 
การสงเสริม

สุขภาพ 
- การสงเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กกอนวัยเรียน 
- การสงเสริมโภชนาการเด็ก
แรกเกิด-6ป 
-การสงเสริมสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 

- การสงเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
- การสงเสริมโภชนาการเด็ก
แรกเกิด-6ป 
- การสงเสริมทันตสุขภาพ

- การสงเสริมสุขภาพอนามัย 
- การสงเสริมโภชนาการ  
- การสงเสริมทันตสุขภาพ
และปองกันโรคในชองปาก
ในเด็ก 
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ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิต 

เด็กอายุ 0-6 ป 
เด็กปกติ 

เด็กพิเศษ 
กอนเขาศูนยเด็กเล็ก เขาศูนยเด็กเล็ก 

- การสงเสริมทันตสุขภาพ
และปองกันโรคในชองปาก
ในเด็กกอนวัยเรียน 
-การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัย
เรียน 

และปองกันโรคในชองปาก
ในเด็ก 

การปองกัน -การดูแลสุขภาพเด็ก  
เพ่ือปองกันโรค เชน หวัด  
-การเสริมไอโอดีนในเด็ก 

-การสอนใหเด็กรูจักดูแล
สุขภาพ เพ่ือปองกันโรค เชน 
หวัด  
- การปองกันฟนผุในเด็ก 
-การฝกใหเด็กออกกําลังกาย
และรับประทานอาหารท่ีถูก
หลักโภชนาการ เพ่ือปองกัน
โรคอวน 

-การดูแลสุขภาพเด็ก  
เพ่ือปองกันโรค เชน หวัด 
- การสงเสริมและปองกัน
เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพชอง
ปาก 

การรักษา เด็กสามารถเขาถึงบริการรักษา 
ในสถานพยาบาลท่ีตองการหรือสถานพยาบาลใกลบาน 

เด็กพิเศษสามารถเขาถึง
บริการรักษา 

ในสถานพยาบาลท่ีตองการ
หรือสถานพยาบาลใกลบาน 

การฟนฟู
สมรรถภาพ 

เด็กสามารถเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
ในสถานพยาบาลท่ีตองการหรือสถานพยาบาลใกลบาน 

เด็กพิเศษสามารถเขาถึง
บริการฟนฟูสมรรถภาพ 

ในสถานพยาบาลท่ีตองการ
หรือสถานพยาบาลใกลบาน 

การเปดพ้ืนท่ี
สาธารณะ/พ้ืนท่ี
ทางสังคม (สังคม 

วัฒนธรรม 
จิตใจ) 

การเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ท่ีจัดข้ึนในชุมชน 

การประสานใหเด็กพิเศษ
และครอบครัวรวมกลุมกัน
เขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีจัด

ข้ึนในชุมชน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ 

หรือแกไขปญหากัน 
ภายในกลุม 

สวัสดิการ การเบิกจายเงิน 
คารักษาพยาบาล 

-การศึกษา 
-การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 

สภาพแวดลอม การจัดสภาพแวดลอม -การทําความสะอาดของ การจัดสภาพแวดลอม 
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ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิต 

เด็กอายุ 0-6 ป 
เด็กปกติ 

เด็กพิเศษ 
กอนเขาศูนยเด็กเล็ก เขาศูนยเด็กเล็ก 

และความ
ปลอดภัย 

ท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก  
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

เลนเด็ก ของใชเด็ก สถานท่ี
เลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็กฯลฯ  
เพ่ือปองกันโรคตาแดง โรค
มือเทาปาก 
-การจัดสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยสําหรับเด็ก เพ่ือ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก 
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

การพัฒนา
ศักยภาพและ

เสริมพลัง 

-การสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กกอนวัยเรียน โดยใช
รูปแบบนิทาน เพลง ดนตรี  
ศิลปะ  และการละเลน
พ้ืนบาน (เพลงชวยกระตุน
การเรียนรูในเรื่องตางๆ  
การจดจํา  ศิลปะและดนตรี
ชวยกระตุนใหเด็กเกิด
ความคิดสรางสรรค เกิด
จินตนาการ) 

การสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยใหเด็กเรียนรูและพัฒนา
ตนเองหลายๆดาน ท้ังดาน
กีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษา 
การใชคอมพิวเตอร การ
ชวยเหลือผูอ่ืน การปรับตัว
เขากับสถานการณใหมฯลฯ 

-การจัดทําแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูใน
ดานตางๆ  
-การอบรมใหความรู ความ
เขาใจในการจัดการเรียน
รวมแกครู พอแม ผูปกครอง 
เพ่ือใหการชวยเหลือเด็ก
พิเศษ 
-การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เชน ดนตรี
บําบัด เกมคณิตศาสตร
กิจกรรมวิทยาศาสตร ศิลปะ 
ประดิษฐฯลฯ 

 
 
 

ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิต 

เด็กอายุ 6-24 ป 
เด็กปกติ 

เด็กพิเศษ 
เด็กนักเรียนในระบบ 

เด็กนอกระบบ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อุดมศึกษา 

นโยบาย
สาธารณะ 

การพัฒนา
นโยบาย

สาธารณะ เพ่ือ
ลดพฤติกรรม

เสี่ยงทาง
สุขภาพ เชน 

การพัฒนานโยบายสาธารณะ เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
ไดแก การใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การไมออกกําลังกาย 
การติดเกม 

การพัฒนา
นโยบาย

สาธารณะ เพ่ือ
การจัด

การศึกษา
ใหแกเด็ก
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ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิต 

เด็กอายุ 6-24 ป 
เด็กปกติ 

เด็กพิเศษ 
เด็กนักเรียนในระบบ 

เด็กนอกระบบ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อุดมศึกษา 

การไมออก
กําลังกาย  
การติดเกม  

พิเศษในพ้ืนท่ี
และลด

พฤติกรรม
เสี่ยงทาง

สุขภาพ เชน 
การไมออก

กําลังกาย การ
ติดเกม 

ระบบขอมูล ขอมูลสุขภาพ เพ่ือตรวจคัดกรอง
และใหบริการสุขภาพเด็ก 

ขอมูลสุขภาพ เพ่ือตรวจคัดกรองและใหบริการ
สุขภาพเด็กและเยาวชน 

ขอมูลสุขภาพ 
เพ่ือตรวจคัด
กรองและ
ใหบริการ
สุขภาพ 

เด็กพิเศษ 
ระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 

การสงเสริม
สุขภาพ 

- การสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน 
- การสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน 
- การสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคในชอง
ปากในเด็กวัยเรียน 
-การสงเสริมการออกกําลังกาย 

- การสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก
วัยรุน 
- การสงเสริมโภชนาการเด็ก
วัยรุน 
-การสงเสริมการออกกําลังกาย 

- การสงเสริม
สุขภาพ
อนามัย 
- การสงเสริม
โภชนาการ  
- การสงเสริม
ทันตสุขภาพ
และปองกัน
โรคในชองปาก
ในเด็ก 

การปองกัน พัฒนาทักษะชีวิตเด็กนักเรียน
และเสริมสรางครอบครัวอบอุน 
เพ่ือปองกันการตั้งครรภในวัย

เรียน 

คัดกรองคนหา
ประชากร 
กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ
และหลอด
เลือดใน

-การปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน 
-บริการใหคําปรึกษากับหญิง
ตั้งครรภวัยรุน 
 

พัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและ
เสริมสราง
ครอบครัว

อบอุน 
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ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิต 

เด็กอายุ 6-24 ป 
เด็กปกติ 

เด็กพิเศษ 
เด็กนักเรียนในระบบ 

เด็กนอกระบบ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อุดมศึกษา 

ประชากร 
กลุมอายุ 15 ป 

ข้ึนไป 
การรักษา เด็กสามารถเขาถึงบริการรักษา

ในสถานพยาบาลท่ีตองการหรือ
สถานพยาบาลใกลบาน 

เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงบริการรักษา 
ในสถานพยาบาลท่ีตองการหรือสถานพยาบาลใกล

บาน 

เด็กพิเศษ
สามารถเขาถึง
บริการรักษา 

ใน
สถานพยาบาล
ท่ีตองการหรือ
สถานพยาบาล

ใกลบาน 
การฟนฟู

สมรรถภาพ 
 

เด็กสามารถเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพ 

ในสถานพยาบาลท่ีตองการหรือ
สถานพยาบาลใกลบาน 

เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพในสถานพยาบาลท่ีตองการหรือ

สถานพยาบาลใกลบาน 

เด็กพิเศษ
สามารถเขาถึง
บริการฟนฟู
สมรรถภาพ 

ใน
สถานพยาบาล
ท่ีตองการหรือ
สถานพยาบาล

ใกลบาน 
การเปดพ้ืนท่ี
สาธารณะ/

พ้ืนท่ีทางสังคม 
(สังคม 

วัฒนธรรม 
จิตใจ) 

กิจกรรมจิตอาสาของเด็กนักเรียนในโรงเรียน เชน 
อย. นอย  
ชมรม to be number one กิจกรรมรณรงค
ตางๆ  
สภาเด็กและเยาวชน 

 

กิจกรรมจิตอาสาของเยาวชน 
เชน ชมรม to be number 
one เครือขายเยาวชนเทาทันสื่อ 
“สื่อสรางสรรค” เครือขายการ
จัดการปญหายาเสพติด 
กิจกรรมรณรงคตางๆ สภาเด็ก
และเยาวชน 

การประสาน
ใหเด็กพิเศษ
และครอบครัว
รวมกลุมกัน
เขารวม
กิจกรรมตางๆ 
ท่ีจัดข้ึนใน
ชุมชนและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
หรือแกไข
ปญหากัน 
ภายในกลุม 
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ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิต 

เด็กอายุ 6-24 ป 
เด็กปกติ 

เด็กพิเศษ 
เด็กนักเรียนในระบบ 

เด็กนอกระบบ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อุดมศึกษา 

สวัสดิการ -การศึกษา 
-การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 
 

สภาพแวดลอม
และความ
ปลอดภัย 

การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
 

การจัด
สภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริม
การเรียนรู 
และเฝาระวัง
และปองกัน
ปญหาเด็กและ
เยาวชน 

การจัด
สภาพแวดลอม
เพ่ือเฝาระวัง
และปองกัน
ปญหาเด็กและ
เยาวชน 
 

การจัด
สภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริม
การเรียนรู 
และเฝาระวัง
และปองกัน
ปญหาเด็กและ
เยาวชน 
 

การพัฒนา
ศักยภาพและ

เสริมพลัง 

-การสงเสริมพัฒนาการของเด็กวัยเรียน โดยให
เด็กเรียนรูและพัฒนาตนเองหลายๆดาน การจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ 
-การใหเด็กรวมวางแผนและตัดสินใจ  เชน 
แผนการไปเท่ียว แผนการไปกินอาหารนอกบาน 
เปนตน การสงเสริมกิจกรรมท่ีเด็กสามารถทําไดดี
และฝกความสามารถดานอ่ืนๆ ไปพรอมกัน 

-การพัฒนาศักยภาพเครือขาย
เยาวชน  
-การอบรมใหความรู เชน 
เยาวชนยุคใหมเขาใจเอดส 
เพศศึกษาและยาเสพติด 

-จัดทํา
แผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ
และการเรียนรู
ในดานตางๆ  
-จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 
เชน ดนตรี
บําบัด เกม
คณิตศาสตร
กิจกรรม
วิทยาศาสตร 
ศิลปะ 
ประดิษฐฯลฯ 
-พัฒนา
ศักยภาพ
ผูดูแลเด็ก 
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บทบาทของชุมชนในการดูแลเด็กและเยาวชน 

ทุกคนมีบทบาทสําคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน ท้ังนี้ ทุกฝายตองมีการประสานและทํางาน
รวมกัน รวมท้ังเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกท่ีจะเขามาสนับสนุนดานการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู 
และงบประมาณ 
 
ตารางท่ี 14 บทบาทของชุมชนในการดูแลเด็กและเยาวชน 

ภาคีหุนสวน บทบาทหนาท่ีในการดูแลเด็กและเยาวชน 
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ บทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีการ

รวมกลุมทํากิจกรรมท่ีสรางสรรค มีจิตอาสาตอชุมชนอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนจัดสวัสดิการ และสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก
และเยาวชน เชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สําหรับเด็กและเยาวชน 
การจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย และปองกันอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน  

อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมูบาน(อสม.)/ 

อาสาสมัคร/ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมชวยเหลือ 

คนพิการ (อพมก.) /  
จิตอาสา 

บทบาทในการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน เชน สํารวจขอมูลเด็ก
แรกเกิด พ่ีเลี้ยงศูนยเด็กเล็ก ดูแล/ฟนฟูสมรรถภาพท่ีบาน 
พ่ีเลี้ยงเยาวชนจิตอาสา/อสม. นอย/อย. นอย 

เจาหนาท่ีและผูบริหาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เทศบาล/อบต.) 

บทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชน
ในชุมชน โดยใชกลไกนโยบายและงบประมาณ เชน จัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมศูนยเด็กเล็ก จัดทําระบบการ
ใหบริการ คุณภาพการใหบริการ และการสนับสนุนชวยเหลือดาน
คุณภาพแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูดูแลเด็ก 
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน สงเสริม สนับสนุน ใหเด็กและเยาวชน 
มีจิตอาสาตอชุมชนอยางตอเนื่อง มีการรวมกลุมของเด็กและ
เยาวชน และการดําเนินกิจกรรมท่ีสรางสรรค สงเสริมการให
ความรูและทักษะการใชชีวิตแกเด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางเลือก และสงเสริมอาชีพ รวมถึงการเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต จัดระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
เพ่ือปองกันเด็กและเยาวชนไมใหตกอยูในสภาวะเสี่ยง จัดพ้ืนท่ี
และกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชเวลาวางเพ่ือแสดงออก
ทางความคิด และศักยภาพในเชิงสรางสรรค ท่ีเหมาะสมกับชวงวัย
ของเด็กและเยาวชน 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข  
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/

สาธารณสุขอําเภอ/ 
โรงพยาบาลชุมชน) 

บทบาทในการใหบริการสุขภาพเด็กและเยาวชน ตลอดจนสราง
ความเขาใจเรื่องสุขภาพ ใหความชวยเหลือดูแลและฟนฟู
สมรรถภาพเด็กพิเศษ และใชขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดูแลและการ
ตัดสินใจ เชน ตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพฟนและชองปาก 
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ภาคีหุนสวน บทบาทหนาท่ีในการดูแลเด็กและเยาวชน 
ตรวจวัดระดับการไดยิน ตรวจวัดสายตา สงเสริมโภชนาการ 
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินภาวะทางจิตใจ จัดทําสมุด
บันทึกสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กและ
เยาวชน การใหคําปรึกษา การใหความรูและทักษะการใชชีวิตแก
เด็กและเยาวชน เชน  เพศศึกษา ครอบครัวศึกษา พฤติกรรม
อนามัยเจริญพันธุ และสุขภาวะทางเพศท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. 
(สปสช.) 

บทบาทในการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
และเยาวชน โดยใชกลไกนโยบายและงบประมาณ เชน 
การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการ
ใหภูมิคุมกันโรค การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก 

สํานักงานพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

(พมจ.) 

เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว  และพัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัวแบบองครวม  ใหเรียนรูถึงบทบาทหนาท่ี  ความ
รับผิดชอบของสมาชิก พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร สราง
ความสัมพันธ ลดความรุนแรงในครอบครัว พอแมผูปกครองทําตน
ใหเปนแบบอยางท่ีดี จัดระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพ่ือปองกันเ ด็กและเยาวชน ไมใหตกอยูในสภาวะเสี่ยง  
สงเสริมความปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวันของเด็กและ
เยาวชน โดยมุงลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และความรุนแรงท่ีเกิด
ข้ึนกับเด็กและเยาวชน 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(กศน.) 

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
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ตารางท่ี 15 ตัวอยางกิจกรรมจากพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับความตองการของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน 

นโยบายสาธารณะ 
ตําบลโปงงาม  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนมามีสวนรวม  สรางพ้ืนท่ีให
เด็กๆไดแสดงออกอยางเหมาะสม จนเกิดเปน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กในชุมชนตําบลโปงงาม  สภาเด็กและ
เยาวชน  
ตําบลหนองเรือ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู  ป 2555 ไดขอสรุปความตองการในการพัฒนากิจกรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองบัวลําภูรวมกัน  ท่ีไดจัดใหมีมีพ้ืนท่ีแสดงออกสําหรับเด็กและเยาวชน มี
การสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีของตนเอง อยางมีสวนรวม มีการขับเคลื่อน
ระดับนโยบายและยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาเด็กและเยาวชน   ในประเด็นการทะเลาะวิวาท ปญหายา
เสพติด (เนนเรื่อง สุรา ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีนําไปสูการทะเลาะวิวาท) และปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร  
ระบบขอมูล 
ตําบลคู หาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  องคการบริหารสวนตําบลคูหาใตทําการสํารวจขอมูลเด็กและ
เยาวชนท่ีอาศัยอยูในตําบลคูหาใต (2553-2554) พบปญหาเก่ียวกับแรงงานเด็ก  ความรุนแรงในฐานะเหยื่อ
และผูกระทํา ปญหาดานกฎหมาย สิ่งเสพติด บุหรี่ สุรา ปญหาสุขภาพเด็กดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
และดานการศึกษา ทําให อบต.คูหาใตเริ่มแกไขปญหาโดยใชแนวคิด “เด็กคิด ผูใหญสนับสนุน ” ทําใหเด็กและ
เยาวชนในตําบลคูหาใตเกิดความม่ันใจวา นี่คือพ้ืนท่ีของเขา จนเด็กกลาคิด กลาแสดงออก ทําใหมีการชักชวน
เพ่ือนๆ มารวมกลุมกันในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคูหาใต ทํากิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน 
ระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 
คลินิกส่ือรักวัยใส  (คลินิกสําหรับหญิงตั้งครรภกอนวัยอันควร ) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 
จังหวัดสมุทรปราการ   มีบริการใหคําปรึกษากับหญิงตั้งครรภวัยรุน  ซ่ึงมีความเขาใจประเด็นความเปราะบาง  
จึงเปดชองทางบริการท่ีตางไปจากระบบปกติ โดยผูรับบริการสามารถติดตอคลินิกไดทางสื่อ On line (Face 
book / Line) และทางโทรศัพท มีการจัดอบรมเยาวชน  ซ่ึงการอบรมแยกชาย /หญิงเพ่ือใหความรูเรื่อง
เพศศึกษาอยางเหมาะสมกับกลุม เชน การอบรมเพศชายจะอบรมเรื่องยืดอกพกถุง สวนเพศหญิงจะอบรมเรื่อง
การบันทึกประจําเดือนของตนเอง สวนข้ันตอนการใหบริการท่ีโรงพยาบาลนั้น หลังจากยื่นบัตรท่ีแผนกผูปวย
นอกแลวจะมีชองทางพิเศ ษ ติดตอท่ีคลินิกสื่อรักวัยใสโดยตรง มีการเก็บประวัติผูปวยแยกออกจากประวัติ
ผูปวยท่ัวไป และในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภอายุครรภไมถึง 12 สัปดาห จะมีระบบใหคําปรึกษาพรอมกับผูปกครอง
ในการยุติการตั้งครรภ 
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การเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีทางสังคม (สังคม วัฒนธรรม จิตใจ) 
ตําบลสันมะคา  อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรม “หองสมุดเขง” เปนการสืบสานภูมิปญญาหมอน
ไหม โดยปราชญชาวบานถายทอดเรื่องราวท่ีมาของผาไหม ตนไหม ตัวไหม วิธีการเลี้ยงไหม การปลูกตนไหม 
ความสัมพันธของไหมกับตนไหม ไปจนถึงข้ันตอนการสาวไหม และการผลิตผาไหม และกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การ
อานหนังสือ วาดภาพระบา ยสี ตอบคําถาม เลนเกมนันทนาการ รูปแบบกิจกรรมจะเคลื่อนท่ีไปทุกหมูบานๆ 
ละ 1 ครั้ง ใชศาลาประจําหมูบานของแตละหมูบาน เปนสถานท่ีดําเนินการ ไมจํากัดจํานวนผูเขารวม  
การจัดสวัสดิการ 
ตําบลชอนสมบูรณ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี  มีการสงเสริมกิจกรรมดานดนตรี กีฬา ใหกับเยาวชน 
ควบคูไปกับการแกไขปญหาการทองไมพรอม โดยทาง รพ .สต.มีหนาท่ีใหความรู โรงเรียนเขามารวมถายทอด
และนําเนื้อหาไปใชในโรงเรียน และ อบต. /ทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ สถานท่ี  ในการทํากิจกรรม 
และชุมชน โดยเฉพาะ อสม.ชวยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
การจัดสภาพแวดลอมและความปลอดภัย 
ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว  จากสภาพปญหาในพ้ืนท่ีมีเด็กทองกอนวัยอันควร เกิด
การม่ัวสุมของวัยรุนและทะเลาะวิวาท มีการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุและอาสาสมัครเครือขายเฝาระวังและ
ปองกันปญหาเด็กและเยาวชน  ผลจากการดําเนินงานทําใหไดรับการยอมรับจากประชาชนในเรื่องความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัย  เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัยมากข้ึน ลดปญหาเด็กหญิงแม และทําใหภายใน
ตําบลขามผานคําวาอาสาสมัครเปนจิตอาสา 
การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง 
ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม  มีเครือขายการจัดการปญหายาเสพติดแบบมีสวนรวมตําบล
เข่ือนผาก จากสถานการณและแนวโนมความรุนแรงของปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เปนปจจัยหลักท่ีกระตุนให
เกิดปญหาชุมชนท่ีรุนแรง ผูนําชุมชนตําบลเข่ือนผาก นําโดยชมรมกํานัน ผูใหญบาน และแกนนําภาครัฐ เขามา
สนับสนุนเรื่องวิชาการและงบประมาณ เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ตําบล โดยเครือขายมีการแบงการทํางานออกเปนห ลายสวนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด ท้ังการสืบเสาะหา
บุคคลท่ียุงเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือสรางความเขาใจ และชักนําใหสมัครใจบําบัดโยทีมงานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลรวมกับโรงพยาบาลพราว การใหความรูและความเขาใจโทษของยาเสพติด การจัดคายบําบัดและ
รักษาผูปวยยาเสพติด พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และกําหนดทิศทางการ
แกไขปญหาโดยใชกลุมเยาวชนเปนฐานในการทํางานรวมกัน โดยปจจุบันหลังจากท่ีเครือขายไดดําเนินการมา
ชวงระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเครือขายเกิดภาคีท่ีเขาดําเนินงาน อาทิเชน ชมรมเยาวชน ชมรมแมบาน ฯ ลฯ และมี
หนวยงานอ่ืนๆ เขามาสนับสนุนการทํางานของเครือขาย 
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ตารางท่ี16 Checklist ทําใหได ทําใหครบ 
 ระบบการทํางานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 
ลําดับ 

 
ส่ิงท่ีควรทํา 

 
ทําไดดีแลว 

ทําแลวแต
ยังตอง

ปรับปรุง 

 
ยังไมได

ทํา 
กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

1 การสํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียน เด็กเกิดใหม เด็กยายเขา-ยาย
ออก 

   

2 การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย และจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

   

3 การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็ก
กอนวัยเรียน 

   

4 การสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน    
5 การดูแลเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียนหลังไดรับวัคซีน และการติดตาม 

คนหา เด็กขาดนัด ขาดวัคซีน ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนข้ัน
พ้ืนฐานในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

   

6 การติดตามผลการรักษา การสงตอ-สงกลับ และการดูแลสุขภาพเด็ก
เล็กและเด็กกอนวัยเรียนอยางตอเนื่อง 

   

7 การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝาระวัง และการแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

   

8 การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูในเด็กแรกเกิด เด็กเล็กและเด็ก
กอนวัยเรียน เชน มีของเลนเด็กและหนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย 
และมีกิจกรรมการเลานิทานอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

   

9 การประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กเล็ก
และเด็กกอนวัยเรียน 

   

10 การพัฒนาความรูและทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน   
แกพอแม ผูปกครอง เชน มีมุมการเรียนรูสําหรับพอแม ผูปกครอง 

   

11 อาหารท่ีจัดใหเด็กมีคุณคาทางโภชนาการ ครบ 5 หมู และมีการจัด
อาหารวางท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและไมหวานจัด 

   

12 ดานบริการอาหารและความปลอดภัย ไดแก  
- สถานท่ีเตรียมปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
- นํ้าดื่ม นํ้าใช สะอาดเพียงพอ  
- อุปกรณและภาชนะใสอาหารปลอดภัยและสะอาด  
- ผักสด ผลไม ตองลางสะอาด เน้ือสัตวปรุงใหสุก และมีการปกปด

อาหารท่ีพรอมบริโภคแลว  
- ผูประกอบอาหารมีสุขภาพดี แตงกายสะอาด สุขอนามัยดี  

หมายเหต:ุ กรณีท่ีศูนยฯไมไดเตรียมอาหารเอง ใหตรวจประเมินแหลงท่ีเตรียม
ปรุงอาหารใหศูนยฯ 
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ลําดับ 

 
ส่ิงท่ีควรทํา 

 
ทําไดดีแลว 

ทําแลวแต
ยังตอง

ปรับปรุง 

 
ยังไมได

ทํา 
13 ดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัย ไดแก 

- บริเวณศูนยเด็กเล็กมีสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกอาคารสะอาด 
และปลอดภัย  

- หองนํ้า หองสวม สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
- พ้ืนท่ีใชสอยจัดเปนสัดสวน และเพียงพอ  
- เครื่องใชสําหรับเด็กสะอาด และเพียงพอ  
- ตัวอาคารมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย  
- มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ  
- มีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  
- มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค  
- มีมาตรการความปลอดภัย  
- ผูดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพดี ท้ังรางกายและจิตใจ  

   

14 ดานบุคลากร ไดแก ผูดูแลเด็กมีอัตราสวนการดูแลเด็กท่ีเหมาะสม 
ผูดูแลเด็กไดรับการอบรมเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก ผูดูแลเด็กสามารถให
คําปรึกษาแกผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก 

   

15 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ สงเสริมสนับสนุน
และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   

กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
1 การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย และจัดทํา

สมุดบันทึกสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
    

2 การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กวัยเรียน     
3 การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝาระวัง และการแกไขปญหาภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   

4 การสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียนและเยาวชน    
5 การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพรองทางการ

มองเห็นและการไดยินในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   

6 การสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแกเด็กวัยเรียนและเยาวชนท้ัง
ในโรงเรียนและในชุมชน 

   

7 การประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กวัย
เรียนและเยาวชน 

   

8 การคัดกรองการปองกัน และการแกไขปญหา ภาวะซึมเศราและผูมี
ภาวะเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

   

9 การปองกันและแกไขปญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ แกเด็กวัยเรียนและเยาวชน ท้ังในโรงเรียน
และในชุมชน 
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ลําดับ 

 
ส่ิงท่ีควรทํา 

 
ทําไดดีแลว 

ทําแลวแต
ยังตอง

ปรับปรุง 

 
ยังไมได

ทํา 
10 การสงเสริมความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุในกลุมเด็กวัยเรียน

และเยาวชน 
   

11 การใหความรูเรื่องการวางแผนครอบครัว และการปองกันการตั้งครรภ
ไมพึงประสงค/การตั้งครรภไมพรอม แกเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

   

12 การติดตามความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนตามอายุของเด็กวัย
เรียน 

   

13 การดูแลเด็กวัยเรียนหลังไดรับวัคซีน และการติดตาม คนหา เด็กขาด
นัด ขาดวัคซีน 

   

14 การติดตามผลการรักษา การสงตอ-สงกลับ และการดูแลสุขภาพเด็ก
วัยเรียนและเยาวชนอยางตอเนื่อง 

   

15 การพัฒนาความรูและทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชนแกพอ
แม ผูปกครอง 

   

16 การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ    
17 กิจกรรมหรือบริการใดๆ สอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน และ

ระมัดระวังประเด็นท่ีเปราะบาง เชน ความลับและขอมูลสวนบุคคล 
รวมถึงผลกระทบตอชื่อเสียงของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

   

18 กลไกเชิงนโยบายระดับชุมชน เชน สภาเด็กและเยาวชนประจําตําบล 15

ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนยเพ่ือนใจวัยรุน 
 (TO BE  NUMBER ONE FRIEND  CORNER)  เพ่ือใหเด็กขับเคลื่อน 
ดําเนินงานตางๆ โดยผูใหญเปนฝายสนับสนุน 

   

19 เครือขายการทํางานท่ีหลากหลายและตอเนื่องยั่งยืน    
20 แลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวน พัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง    
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สวนที่ 3 : 
การพัฒนาศูนยเรียนรูกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่  

(กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคิดการจัดตั้งศูนยเรียนรูกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. 

เพ่ือกระจายอํานาจการจัดการดานสุขภาพของประชาชนและชุมชน ดวยการสรางการมีสวนรวมของ
ภาคีทุกภาคสวนในการสนับสนุนประชาชนและชุมชนใหมีศักยภาพ พัฒนาการ จัดการสุขภาพชุมชนของตนเอง
ได  สามารถยกระดับการพัฒนา ของทองถ่ินตนเอง ไดชัดเจนมากข้ึน  และ สามารถ ถายทอดความรูและ
ประสบการณจริง แกกลุมหรือชุมชนอ่ืนๆ ในลักษณะเครือขาย  โดยใชประชาชนเปนฐานในการพัฒนา  

 
บทบาทศูนยเรียนรูกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. 

1. เปนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท .ตัวอยางท่ีสามารถดําเนินงานตอบสนองปญหาและความ
ตองการของประชาชน อยางไดผล ทุกภาคสวนมีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของ  และดําเนินการได
ตอเนื่องยั่งยืน  

2. เปนแหลงเรียนรูและเปนศูนยกลางในการจัดกระบวนการถายทอดความรูและประสบการณ  ในการ
จัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน ดานตางๆ  ท่ีสงผลตอ สุขภาพ ใหแก กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อปท. ท่ีอยูในเครือขาย 

3. เปนแหลงเรียนรูของการใชกองทุน อปท .ท่ีประสานเชื่อมโยงสนับสนุนใหเกิ ดระบบสุขภาพชุมชนท่ี
เขมแข็ง และพัฒนาสูการเปนตําบลสุขภาวะ 

 
ความคาดหวังการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท . มีการพัฒนาตนเอง เกิดรูปธรรมของผลงานในพ้ืนท่ี และ สามารถ
ถายทอดกระบวนการพัฒนาและผลงานใหแกกองทุน ฯอ่ืนๆภายในอําเภอและกองทุนเครือขายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท . มีศักยภาพในการจัดกระบวนการมีสวนรวมระหวางกองทุนฯ   
บุคคล องคกรภาคีท่ีเก่ียวของในชุมชนในการรวมพัฒนาสุขภาวะของในชุมชน  ไดอยางท่ัวถึงและเทา
เทียมกัน 

3. เกิดการเรียนรูและยกระดับการพัฒนาชุมชนตอเนื่องเปนตําบลท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
 

“ศูนยเรียนรูเปนสถานท่ีท่ีใดก็ไดท่ีมีการพัฒนางานไดบรรลุผล สมาชิกท่ีดําเนินงานมี
ความยึดม่ันตั้งใจปฏิบัติงาน มีการสรางความรูรวมกัน มีการนําความรูไปตอยอด มี

การบันทึก ถายทอดความรู เพ่ือใหผูอ่ืนเขามาใชประโยชน” 
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ข้ันตอนการจัดการใหเปนศูนยเรียนรู 

 ในพ้ืนท่ีแตละแหง หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ตางๆ ท่ีไดมีการดําเนินโครงการตางๆ ได
บรรลุผลดี และเห็นวานาจะเปนแหลงเรียนรูใหแกพ้ืนทีอ่ืน หรือ องคกรอ่ืนๆ ไดดําเนินการดวย  ควรท่ีจะมีการ
ทบทวนและเตรียมการตอไปนี้ในการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีเรียนรู หรือ ศูนยเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้  (ประเด็น
สําคัญ คือการคนหาประสบการณจริง ท่ีเปนประโยชน เพ่ือถายทอดขยายผลตอได )  

1. ควรทบทวนแลกเปลี่ยนกันเองภายทีมในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวของกับงาน/โครงการดานสุขภาพนั้น ในประเด็น
หลัก 4 สวน คือ  

1.1 ทําความชัดเจนวากระบวนการ/โครงการดําเนินงานท่ีทํานั้น ทําอยางไร คือ ทําโดยใคร ทํา
อะไรบาง ครอบคลุมกลุมเปาหมายใดบาง ใครไดรับประโยชนจากงานี้  ใครมีสวนรวมเขามา
ชวยเหลือบาง ใชเงินจากไหน ใครเปนผูจัดการ ผูสนับสนุนงานบาง กระบวนการทํางานนั้นตอเนื่อง
แคไหน  

การพิจารณาในสวนปจจัยนําเขา ไดแก 
1) ทีมงานในชุมชน : ผูจัดการ ผูประสานงานศูนยเรียนรูฯ แกนนํากลุมหรือผูแทนจาก

คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบล หรือผูแทนท่ีดําเนินงานแตละกลุม / แตละเรื่อง
ท่ีพัฒนา 

2) องคความรูและเทคโนโลยี : ความคิด องคความรูและกระบวนการท่ีไดมาจากการ
ดําเนินงานในเรื่องซ่ึงเกิดประโยชนและเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน 

3) ขอมูลสําคัญของชุมชนเพ่ือใชวางแผนการทํางานกับชุมชน 
i. ประวัติศาสตรชุมชน (อดีตถึงปจจุบัน ) :  

-   ขอมูล วัฒนธรรมสังคม และ ความสัมพันธในชุมชน บุคคลหรือ
เครือขาย 

-   สุขภาพคนในชุมชน (ทุกกลุมเปาหมาย)  
-   บทบาทบุคคลตนแบบ ผูนํา ผูประสาน ผูจัดการในชุมชน 
-   การจัดการกับปญหาหรือภาวะคุกคามท่ีเขามาในชุมชน 

ii. วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
iii. ขอมูลการเงิน การคลัง ของประชาชน ครัวเรือนและชุมชน 
iv. ขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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ภาพท่ี 10 กรอบการวิเคราะห และนําเสนอองคประกอบของการดําเนินงานของงาน / โครงการ ท่ีเปน
ประเด็นเรียนรู  

 

 

1.2 ควรทบทวนวาท่ีทํานั้น ดีอยางไร ดีมากนอยเพียงใด เชน ทําไดตรงเปา ตรงใจกลุมเปาหมาย 
ครอบคลุมคนท่ีตองการไดกวางขวาง ประหยัด ทําไดตอเนื่อง ยั่งยืน หลายภาคีเขามามีสวนรวม การ
สราง และพัฒนาความรูความสามารถของคนทํางาน กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อปท. เปนตน  

1.3 วิเคราะห และทบทวนวา อะไร เปนปจจัยเก้ือหนุนใหงานนี้ทําไดสําเร็จดี ไดแก  ดานความคิดริเริ่ม
วิธีทํางานแบบใหม ลักษณะของผูนําหรือผูจัดการท่ีดําเนินงานเรื่องนี้มีความสามารถ คลองตัว เปนท่ี
ยอมรับ การสรางใหผูเก่ียวของมาสวนรวมอยางไร การบริหารจัดการท่ัวไปท่ีดี การบริหารจัดการคน
ใหทํางานตามความถนัด  การจัดการเรื่องเงินท่ีรอบคอบ  การนําขอมูลมาใชประกอบในการกําหนด
เปาหมายวิธีการ  หรือ การจัดการใหหนวยงานภายนอกชุมชนไดเขามารวมสนับสนุนอยางพอดี    

1.4 ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน มีอะไรบาง และจัดการแกปญหาตางๆ นั้นอยางๆไร  

1.5 การจัดการโครงการนี้ท่ีเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนๆ อยางไร  ประสานเก้ือหนุน เสริมกัน  หรือ 
ซํ้าซอนกันบางสวน  หรือทําควบคูกันไป การตอโยงกับแผนสุขภาพตําบล หรือ แผนงานของ อปท. 

 
 
 
 

• เทคโนโลยี

• บคุลากร

• ทรัพยากร

ปัจจยันําเข้า 

• กระบวนการหลกัของ

งานนัน้ๆ 

• กระบวนการสะท้อน

ความร่วมมือ ความ

เข้มแขง็ภาคี

• กระบวนการเช่ือมโยง

ระหวา่งกลุม่ภาคี

(กรรมการ กําลงัคน 

กองทนุ) และ เนือ้หา

งาน

กระบวนการ • กลุ่มเป้าหมายใดท่ีรับประโยชน์ 

ครอบคลมุแคไ่หน 

• ความสมัพนัธ์ของโครงการ/ 

งาน

• ลกัษณะนวตกรรม หรือ ผลท่ี

เกิดขึน้ตอ่กลุ่มเป้าหมาย)

• พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนไปทัง้ของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/ 

เจ้าหน้าท่ี/ ผู้ปฏิบตังิานในพืน้ท่ี

ผลลพัธ์
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ภาพท่ี 11 องคประกอบสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
 

 
 

2. เม่ือทบทวนและสรุปในสวนงานท่ีพ้ืนท่ีแหงนี้แลว  จึงนํามาสูการคิดออกแบบวาจะนําเสนอ บทเรียน

ของศูนยเรียนรู ใหแกผูสนใจมาศึกษาดูงานอยางๆไร   

2.1  ควรมีการเขียนเปนภาพ ไดอะแกรม หรือ โครงสรางการดําเนินการในภาพรวมท้ังหมด หรือบันทึก
เปนเอกสารในประเด็นหลักของการดําเนินงาน ประเด็นท่ีเห็นรวมและตรงกัน วากระบวนการ
ดําเนินงานนี้ดําเนินงานโดยใคร อยางไร ตามประเด็นท่ีสรุปไดขางตน   

2.2 ควรพิจารณาวา ในประเด็นสําคัญแตละเรื่องท่ีเปนบทเรียนนั้น จะนําเสนออยางไร โดยใคร  เชน 
วิธีการทํางานในรายละเอียด ใครจะเสนอ เสนออยางไร เชน ทําเปนเอกสารแจกใหศึกษา ทําใหดู เลา
ใหฟง พาไปดูกลุมเปาหมายท่ีรับประโยชนนั้น หรือ ใชวิดิโอท่ีบันทึกภาพทํางานไว การฝกปฏิบัติ จะ
พาไปดูจุดบริการตรงไหนบาง   ใครจะเสนอสวนท่ีเปนการบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานการเงิน 
การประสานกับหนวยงาน /กลุมคนตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ใครจะเสนอปจจัยหรือสวนสําคัญท่ีทําใหสําเร็จ  
การเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนซักถาม  เปนตน 

2.3 ควรมีการเขียนสรุปเปนแนวทางการจัดการเรียนรู หรือ เปนหลักสูตรไว สําหรับกลุมปาหมายท่ีมา    
ดูงานในลักษณะตางๆ เชน กลุมเจาหนาท่ี กลุมทองถ่ิน กลุมผูนําชุมชน และชาวบานสนใจท่ัวไป 
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3. ควรมีการวางแผน สรุปบทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของกับงานของศูนยเรียนรู เม่ือมีผูมาศึกษาดูงานวา
จะตองเตรียม และรับผิดชอบสวนใดบาง เชน  

• การจัดการท่ัวไป อํานวยความสะดวก พานําไปยังจุดดูงานตางๆ  

• ผูแนะนําเริ่มตน และผูนําเสนอในจุดทํางานจุดตางๆ  

• การจัดการเรื่อง อาหาร เครื่องเสียง สถานท่ี สื่อนําเสนอตางๆ  

• การประสานบริหารจัดการผูเก่ียวของในการมานําเสนอ และแลกเปลี่ยนซักถามตางๆ  

4 หากมีผูสนใจมาศึกษ าดูงานศูนยเรียนรู ควรมีการสอบถามวา ผูท่ีมาดูนั้น เปนใคร เปนกลุมผูบริหาร
ทองถ่ิน ผูนําชุมชน อสม หรือ กลุมสนใจตางๆ  และเขาสนใจจะมาดูในประเด็นไหน อยางไร มีเวลาเทาไร 
จะไดเตรียมการเนนประเด็นท่ีตรงกับความสนใจ และความถนัดของกลุมท่ีมาดู   

5 การติดตาม ประเมินผล รวมกัน  ในแตละครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมเรียนรูใหแก กลุมคนท่ีมาศึกษาดูงาน  
ซ่ึงควรใหผูดูงานไดนําเสนอความเห็น หรือสะทอนวาควรปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเติมอยางไร และหลังจากนั้น 
ทีมงานท่ีเตรียมการในการศึกษาดูงาน ควรจะไดคุยสรุปผลรวมกัน เพ่ือหาแนวทางการพัฒนางานตอไป   
ทุกครั้ง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูในทุกแหงท่ีมี “ความรู” กับทุกคนท่ีเปน “ผูรู” 

(มหาวิทยาลัยชีวิต) 
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สวนที่ 4 : 
แนวทางการสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ  

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่
 
หลักการและวัตถุประสงคใน การสนับสนุนสงเสริม ศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.) 
 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 ขอ 7 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหใชจายเพ่ือสนับสนุนหรือสงเสริมเปนคาใชจายตาม

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ 

 (3) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ 

และการรักษาพยาบาลระดับป ฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนยเด็กเล็กหรือศูนยชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการ

พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ หรือศูนยชื่ออ่ืนท่ี

ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน  ตามหลักเกณฑท่ี

สํานักงานกําหนด  เปนเงินไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในแตละ

ปงบประมาณนั้น  

   ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อปท. จึงควรสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาศูนยดูแลเด็กเล็ก ผู
อายุ และคนพิการในชุมชนทองถ่ิน ใหสามารถดําเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
ฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในการดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการในพ้ืนท่ี
ไดอยางท่ัวถึง ภายใตงบประมาณท่ีจัดสรรไวในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุน ฯใน
แตละปงบประมาณ   โดยศูนยฯ จะเปนกลไกบูรณาการกิจกรรมของกองทุนฯ รวมท้ังกิจกรรมของหนวยงาน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีอยาง มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ ใหตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 
 
บทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีใน การสนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก 
ผูสูงอายุ และคนพิการ 

1. สนับสนุนศู นยดู แลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ คนพิการให มีกิจกรรมดานการ สรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิ งรุกในพ้ืนท่ี ท้ังในศูนยและนอกศูนย
มีกลไกการบริหารจัดการศูนย โดยอาจบูรณาการกิจกรรมกับศูนยเดิมท่ีมีอยูแลวใหครอบคลุมกิจกรรมดังกลาว
มากข้ึน  

2. สนับสนุนแผนงา น หรือโครงการและงบประมาณใหศูนยดูแลตามขอ 1. เพ่ือการดําเนินงาน
กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุกในพ้ืนท่ี ใหแกเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องตามความเหมาะสมและจําเปน 
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3. สนับสนุนและประสานความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข หนวยงาน องคกรอ่ืนและ
ประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ื นท่ี ใหมีสวนรวมใน การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ คนพิการ
ของศูนยดูแลในระยะยาวอยางยั่งยืน รวมท้ังติดตามสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สนับสนุนใหศูนยดูแลตามขอ 1. เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางเครือขาย การพัฒนาศักยภาพ
และเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูและประสบการณ ในการดําเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกใหแกเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และ
คนพิการของกองทุนฯ 

  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท . สามารถสนับสนุนงบประมาณในกา รดําเนินกิจกรรมแบงออกเปน  
2 กรณี 

 1) กรณีพ้ืนท่ีท่ีมีศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ หรือศูนยชื่ออ่ืนเกิดข้ึนแลว ผูรับผิดชอบศูนย
ดังกลาวสามารถเสนอ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม  ท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการ
ฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกใหแกเด็กเล็ก ผูสูงอายุ คนพิการในพ้ืนท่ี เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได 

 2) กรณีพ้ืนท่ีท่ีไมมีศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ กองทุนฯ สามา รถสนับสนุนแผนงาน
โครงการและงบประมาณท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกใหแกองคกร /ชมรม/วัด/หนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี ท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ การดูแล
เด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ เพ่ือพัฒนาเปนศูนยดูแลสุขภาพเด็กเล็ก ผูสูงอายุและคนพิการไดในระยะตอไป 
 

กิจกรรมดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 การดําเนินงานกิจกรรมของศูนยดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ หรือศูนยชื่ออ่ืน ท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ จําเปนจะตองใหสมาชิกและกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกิจกรรม รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนฯ ใหสามารถบริหารจัดการกิจกรรม
โครงการและงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และใหเกิดการ
ทํางานรวมกันเพ่ือสรางความเปนเจาของศูนยดูแลใหสามารถดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการในพ้ืนท่ี 
ชุมชนไดอยางแทจริงและยั่งยืน 
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ผังการดําเนินงานกิจกรรมท่ีสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
คณะกรรมการกองทุนฯ  

สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชน 
- สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กดีใน
ศูนยดูแลเด็กเล็กโดยการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน 
- จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู
ในเด็กเล็ก และเด็กกอนวัยเรียน 
- ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และแกไข
ปญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กกอน
วัยเรียน 
- การสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคใน
ชองปากในเด็กกอนวัยเรียน 
-การมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน 
- การสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กกอนวัยเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เด็กพิเศษสามารถเขาถึงบริการรักษา 
ในสถานพยาบาลที่ตองการหรือสถานพยาบาล
ใกลบาน 
- พัฒนาทักษะชวีิตเด็กนักเรียนและ 
เสริมสรางครอบครัวอบอุน เพื่อปองกันการ
ต้ังครรภในวัยเรียน 
- ฯลฯ 
กลุมเปาหมาย 
- กลุมเด็กแรกเกิด 
- กลุมเด็กกอนวัยเรียน 
- กลุมปฐมวัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชน 
- สนับสนุนใหคนพิการและทุพพลภาพไดรับ
บริการฟนฟูสมรรถภาพและอุปกรณเคร่ืองชวย 
- สงเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัด และ
กิจกรรมบําบัดสูชุมชนในพื้นที ่
- พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและ
ทุพพลภาพแบบองครวมดวยทีมสุขภาพ และ
พัฒนาระบบการสงตอระหวางบาน 
สถานพยาบาล ชมุชนที่มีประสิทธิภาพและ
ดําเนินงานอยางรวดเร็ว 
- การฟนฟูสมรรถภาพ และการเฝาระวัง
ปองกันภาวะแทรกซอน เชน กายภาพบําบัด 
การฝกสอนญาติ/ผูดูแล และการอาชีวะบําบัด 
เปนตน 
- การสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมคนพิการ
และทุพพลภาพ 
- การสงเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและ
กิจกรรมบําบัดสูชุมชนในพื้นที ่
- การเยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา ติดตาม
ดูแลสุขภาพ และฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการ
และทุพพลภาพ 
- ฯลฯ 
กลุมเปาหมาย 
- คนพิการที่สามารถชวยเหลือตัวเองได 
- คนพิการที่ปวยดวยโรคเร้ือรัง 
- คนพิการที่มีอาการรุนแรงหรือพักฟนบนเตียง 
 

กิจกรรม 
ศูนยดูแลเด็กเล็ก 

 

คณะกรรมการศูนยฯ 

กิจกรรม 
ศูนยดูแลสูงอายุ 

 

คณะกรรมการศูนยฯ 
 

กิจกรรม 
ศูนยดูแลคนพิการ 

 

คณะกรรมการศูนยฯ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เชน 
- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ คัดกรองกลุมเส่ียง  
เชน  ใหมีการตรวจคัดกรองสุขภาพประจําป 
เพื่อปองกันในกลุมผูเส่ียงตอการเกิดโรคเร้ือรัง 
- คัดกรองคนหาประชากร กลุมเส่ียง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือดในประชากร กลุมอายุ 15 ป ขึ้นไป 
- สนับสนุนบริการทั้งที่เปนการสงเสริม และ
การดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพที่
เปนบริการเชิงรุกในชุมชน  หรือเสริมใหใช
บริการในสถานพยาบาลไดสะดวก อยางถวน
หนา เทาเทียม เชน การตรวจสงเสริมสุขภาพ
ชองปากในกลุมผูสูงอาย ุ
- สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเชิงรุก การดูแลเยี่ยม
บาน และสุขภาพผูสูงอายุ เชน การจัดบริการ
ดูแลผูสูงอายุที่บาน(เนนการดูแลทั้งรางกาย 
และจิตใจ)  
- สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน 

รวมมีบทบาทในการดูแลผูสูงอาย ุเชน มีทีม

ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการครบทุกสหสาขา

วิชาชีพ(เจาหนาที่สาธารณสุข และ/หรือทีม อส

ม./อผส./จิตอาสา ในตําบล) 

- ฯลฯ 
กลุมเปาหมาย 
- ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดดี 
- ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดบาง 
- ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดนอย 
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แหลงขอมูล และเอกสารอางอิง 

 

การดูแลผูสูงวัยในชุมชน ระบบ หลักการ และแนวทางปฏิบัติ: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
(สพช.): มกราคม 2552 
 

คูมือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี, (กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบล/เทศบาล). สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ : เมษายน 2552. 
 

คูมือการจัดการสุขภาพชุมชน (มาปลูกตนสุขใหเต็มแผนดิน), สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
(สพช.): พฤศจิกายน 2556 
 
คูมือการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมบุคลากรเขาสูวัยสูงอายุ , สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
(สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย : 2556. 
 

คูมือการบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด, สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ : มีนาคม 2552. 
 

ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ , (การวางแผนทางการเงิน). สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย : 2556. 
 

ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ , (สุขภาพแบบองครวม). สํานักสงเสริมและ
พิทักษผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย : 2556. 
 

ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ , (สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมปลอดภัยในวัย
สูงอายุ). สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย : 2556. 
 

ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ , (การเตรียมตัวรับความตาย). สํานัก
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย : 2556. 
 
ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ , (การใชชีวิตหลังเกษียณ). สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย : 2556. 
 

ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ , (กฎหมายท่ีผูสูงอายุควรรู). สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย : 2556. 
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ถอดบทเรียน การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี , (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล กรณีศึกษา ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต). สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ : เมษายน 2552. 
 

ถอดบทเรียน การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี , (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล กรณีศึกษา ภาคเหนือ ภาคอิสาน  ภาคกลาง). สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ : เมษายน 2552. 
 

นวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเดนระดับจังหวัด เสริมศักยภาพทองถิ่น สรางสุขภาพชุมชนใหย่ังยืน. สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ : พฤษภาคม 2552. 
 

แนวปฏิบัติในการบริการผูสูงอายุ: สํานักงานโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล: ธันวาคม 
2553. 
 

บทคัดยอผลงาน R2R ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย R2R: สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.): กรกฎาคม 2551. 
 

บทคัดยอผลงาน R2R ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย R2R เลม 1 และเลม 2: 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.): กรกฎาคม 2552. 
 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 8, สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ 8(สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย พ.ศ. 2555 - 2559. 
 

ระบบการดูแลผูพิการในชุมชน, เอกสารประกอบการประชุมเวทีสุขภาพชุมชน) ,สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน (สพช.): พฤศจิกายน 2556. 
 

สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2552: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.): ตุลาคม 2553. 
 

สังเคราะหปญญาเพ่ือพัฒนา R2R ป 2553: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.): กรกฎาคม 2553. 
 

สังเคราะหปญญาเพ่ือพัฒนา R2R ป 2554: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.): กรกฎาคม 2554. 
 

4 มิติ สูคุณภาพชีวิตผูสูงวัยในชุมชน: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.): สิงหาคม 2554. 
 

CBR Guidelines, องคการอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) :พรีเม่ียม 
เอ็กซเพรส, 2010. 
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รายชื่อผูเรียบเรียงจัดทําเนื้อหา  

1. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
2. นางทัศนีย  ญาณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
3. นางสาวมธุรพร ภาคพรต สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
4. นางสาวพฤกษา บุกบุญ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

 

รายชื่อผูรวมใหความคิดเห็น  

1. นางอรจิตต บํารุงสกุลสวัสดิ์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
2. นางสาวกาญจนา แสงรัตน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต2พิษณุโลก 
3. นายสกุล วันศรี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต8 อุดรธานี 
4. นายพนมศักดิ์ เอมอยู  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต3 นครสวรรค 
5. นายประพจน บุญมี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต4 สระบุรี 

 

พ้ืนท่ีท่ีรวมใหความคิดเห็นและทดสอบคูมือ 

1. ตําบลบางคู  อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 
2. ตําบลโพตลาดแกว  อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 
3. ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
4. ตําบลหนองแสง  อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
5. ตําบลดอนหญานาง  อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. ตําบลบานใหม  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
7. ตําบลคูบางหลวง  อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
8. ตําบลบางเลน  อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
9. อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
10. เทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 
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