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ชุมชน สุขกาย สุขใจ สุขเงนิ สุขสามัคคี 

CHALAE MODEL 



แบบบันทึกขอมูลเพ่ือการวิเคราะหการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลสรางสุข 

ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

1.เปาหมายการสรางสุขของตําบล 

  นิยามความสุขของชุมชน ไดแก “CHALAE Model” 

 

  ดวยสภาพพ้ืนท่ีของตําบลท่ีกวาง การคมนาคมระหวางหมูบานไมมีความสะดวก ความ

แตกตางทางวัฒนธรรม รวมถึงปญหาดานสาธารณสุข ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันออกไป 

จึงเปนท่ีมาของ “CHALAE Model” การบูรณาการของทุกภาคสวน จึงมีความสําคัญ ทุกหมูบานคือ  จิ๊กซอ 

การขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ปญหาเรงดวนท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของประชาชนท่ีสําคัญเรงดวน ในป 2563 ไดแก 

ประเด็นปญหา 2 เรื่อง ดังนี้ 

1.1 ปญหาโรคไมติดตอ (NCD) 

กลุมเสี่ยง จํานวน  56ราย 

กลุมปวย จํานวน  511 ราย 

รวมท้ังสิ้น  จํานวน  537 ราย 

1.2 ปญหาโรคติดตอ Covid -19   ประเด็นปญหานี้ เปนประเด็นเรงดวนท่ีไมเฉพาะใน

หมูบานหรือตําบล แตเปนปญหาท่ีเกิดท่ัวโลก และมีความสําคัญอยางยิ่งตอคนในชุมชน โดยกลุมประชาชน

เปาหมายของตําบลชะแลท่ีตองดูแลมีจํานวน 6,398 ราย 

 



2.ประเด็นกรอบการสรางสุขและกลุมเปาหมาย 

ประเด็นท่ี 1.............โรคไมติดตอเรื้อรัง 

 ท่ีมาของประเด็น 

 

  จากขอมูลพบวา จํานวนผูปวยดวยโรคเรื้องรังมีสูงถึงรอยละ 7.99 เม่ือเปรียบเทียบกับ

จํานวนประชากรท้ังหมด ท้ังนี้ยังพบอีกวาในแตละปพบกลุมเสี่ยงเฉลี่ย รอยละ 5 ซ่ึงปญหาดังกลาวยังสงผลถึง 

ปญหา Stoke และ Stemi ของคนในชุมชน 

  แหลงขอมูลท่ีนํามาใช 

  1.ขอมูลการคัดการคัดกรอง และการรักษา จาก HDC 

  2.ขอมูลจากโปรแกรม Hosxp_pcu 

  ผูมีสวนรวมในการกําหนดกรอบการสรางสุข 

  1.หนวยงานภาครัฐ เชน อบต. รพ.สต.วัดโรงเรียน 

  2.ภาคชมุชน ชมรมผูสูงอายุ อสม. ประธานกองทุนหมูบานผูนําชุมชน 

  3.กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมพืชผักปลอดสารกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ 

กลุมเปาหมาย 

กลุมเสี่ยง  จํานวน   56 ราย 

กลุมปวย   จํานวน 511 ราย 

 



ประเด็นท่ี 2.................โรคตดิตอ Covid-19 

 

  จากสถานการณการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ตั้งแตปลายป 2562 จนถึงปจจุบัน พบ

ผูติดเชื้อท่ัวโลก จํานวน 22 ลานคน เสียชีวิตมากกวา 7 แสนคน ในประเทศไทยมีผูติดเชื้อ 3,378 ราย 

เสียชีวิต 58 ราย ถึงแมวาปจจุบันจะไมมีผูติดชื้อในประเทศ แตในสถานการรณท่ังโลกยังไมสามารถไววางใจได 

การเฝาระวัง และปฏิบัติตามกลวิธีการปองกันโรคไวรัส Covid-19 

แหลงขอมูลท่ีนํามาใช 

  1.ขอมูลจากศูนย EOC DDC Thailand 

  2.ขอมูลประชากรจาก HDC 

  ผูมีสวนรวมในการกําหนดกรอบการสรางสุข 

  1.หนวยงานภาครัฐ เชน อบต. รพ.สต.วัดโรงเรียน พชอ. ปาไม 

  2.ภาคชุมชน ชมรมผูสูงอายุ อสม. ประธานกองทุนหมูบานผูนําชุมชน ประชาชนปราชญ 

  3.กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมพืชผักปลอดสารกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ 

  กลุมเปาหมาย 

  ประชาชนในตําบลชะแล 6,398 ราย 

 

 

 



3.แกนนําขับเคล่ือน และคณะทํางาน (Team) 

3.1 แกนนําขับเคล่ือนของตําบล(Gate Keeper) : นายศักดิ์สิทธิ์  ทุมเชียงลํา ตําแหนง นักวิชาการ

สาธารณสุขชํานาญการ 

สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานภูเตย ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

71180 

โทรศัพทสํานักงาน 034-540941                     E-mail        condomkan@gmail.com 

มือถือ 086-1492045 

3.2 คณะทํางานตําบลชะแลจํานวน 18 ราย 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ตําแหนงในคณะอนุกรรมการ 
นายบรรจง รสจันทร นายยกองคการบริหารสวนตําบลชะแล ประธานกรรมการ 
นายถนัด เณรจาที กํานันตําบลชะแล รองประธาน 
นายอุทัยขันคํา ผูใหญบานหมู 1 กรรมการ 
นายสําเนียงนุริตามล อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กรรมการ 
นายสุรสิทธิฤ์กษศักดิ์ศร ผูใหญบานหมู 3 กรรมการ 
นางชวนชมรักษกาญจนวัฒน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กรรมการ 
นางลําแพนสุภรศรี ผูใหญบานหมู 6 กรรมการ 
นายทวี มีชัยผาภูมิ ตัวแทนผูงอาย ุ กรรมการ 
นายวิเชียร ชินวงษ ผูใหญบานหมู 5 กรรมการ 
นายบพิตร ภูผาจง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
นายเมืองสิงห จันสด อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กรรมการ 
นายพรชัย วองจริงไว ผอ.รพสต.บานเกริงกระเวีย กรรมการ 
นายไพโรจน จันทรแจง ผอ.รพสต.บานทุงเสอืโทน กรรมการ 
นายเชน ศรีเสมอ ผูใหญบานหมู 7 กรรมการ 
นายวัชรินทร บุรัสการ คร ู กรรมการ 
นางสาวอุสามาศ ผิวงาม เจาหนาท่ีแผนงาน กรรมการ 
นายนิติพล ตันติวานิช ผูใหญบานหมู 4 กรรมการ 
นายศักดิ์สิทธิ์ ทุมเชียงลํา ผอ.รพสต.บานภูเตย เลขานุการ 
 

3.3 บทบาทหนาท่ี1.จัดทีมพัฒนา 2.กําหนดบทบาทหนาท่ี  3.พัฒนาองคความรู 

  4.สรางความมีสวนรวม 5.ประสานงานกับภาคี 5.เปนเจาของรวมพัฒนา 

3.4 ลักษณะความสัมพันธของคณะทํางานแบบ  Collaboration 

 

mailto:condomkan@gmail.com


4.แผนการดําเนินงานของพ้ืนท่ีตนแบบชุมชนสรางสุข 

 

จัดทําแผนสุขภาพรวมกันกับทุกภาคีเครือขาย งบสนับสนุนหลักแยกเปน 3 สวน สวนแรกคือ

งานจากแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลชะแล สวนท่ีสอง งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลชะ

แล และสวนท่ีสาม จากกองทุนตาง ๆจากชุมชน เชน กองทุนหมูบาน กองทุนสตรี นอกจากนี้ยังมีสวนเสริมจาก

ภาคเอกชนท่ีเขามารวมบริจาค และพัฒนากิจกรรมในชุมชน 

 



กําหนดเปาหมายชัดเจนในการพัฒนาองคความรู 4 หลักๆ ในการดูแลปญหา NCD และ 

Coid-19 ไดแก พัฒน อสม 4.0 ,พัฒนา อสค., หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และโรงเรียนสุขบัญญัติ โดย

กิจกรรมตาง ๆ เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการแกปญหาในชุมชน 

 

5 อันดับปญหาในตําบลชะแล ไดแก ปญหาโรคเรื้อรัง (NCD) ไขเลือดออก ขยะ ตะก่ัวคลิต้ี 

และCovid-19 ทุกปญหาลานมีความสําคัญและเชื่อมโยงกัน ดังนั้นกิจกรรมตาง ๆ จะขับเคลื่อนไปพรอม ๆกัน 

แตประเด็นท่ีขับเคลื่อนหลัก คือ ปญหา Covid-19 และโรคเรื้อรัง ซ่ึงท้ัง 2 ประเด็นไดนํามาเชื่อมโยงระหวาง 

พชต.และพชอ.อําเภอทองผาภูมิ ซ่ึงการดําเนินงานมีความสอดคลองและขับเคลื่อนไปพรอมกันท้ังระดับอําเภอ 

และระดับตําบล 

 

ป 2563 กําหนดให Covid-19 และ NCD เปนประเด็นขับเคลื่อน เชื่อมโยงกับ พชอ.ทองผาภูมิ 



5.การดําเนินงาน 

5.1 ประเด็นโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)  เจาภาพหลัก รพ.สต. 

  กิจกรรมหลักแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมสี่ยง และกลุมปวย  

 

 

 

ในกลุมปกติ อายุ 35 ปข้ึนไป กิจกรรมหลักคือ การ

คั ด ก รอ ง เชิ งรุ ก  โด ย  อ สม . ใน ป  2 5 6 3  ได

งบประมาณในการจัดทําโครงการจากกองทุนสุขภาพ

ตําบลชะแล 38,500 บาท ซ่ึงเปนกิจกรรม 4 

หมูบานในความรับผิดชอบของ รพ.สต.บานเกริง  

กระเวีย สวนอีก 3 หมูบานดําเนินการโดยไมใช

งบประมาณ  จากผลการคัดกรอง พบผู ท่ี เสี่ ยง

เบาหวาน รอยละ 1.32 และเสี่ยงความดันโลหิตสูง

รอยละ 4.59  และสามารถคัดรองกลุมเปาหมายได

ครอบคลุม รอยละ 98.39 

กลุ่มปกติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ในกลุมเสี่ยง เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใชหลัก 3 อ 2 ส ในดานอาหารใชการ

ประยุกตอาหารท่ีมีประโยชนในพ้ืนท่ีมาแปรรูป เชน อะโวกาโด โดยไดวิทยากรจากเกษตรพ้ืนท่ีสูงมาแนะนํา

การแปรรูปอาหาร นอกจากนี้กิจกรรมการออกกําลังกายเปนอีกกิจกรรมท่ีนํามาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

นอกจากนี้ ยังพัฒนา อสค. เพ่ือดูแลท้ังกลุมปวยและกลุมเสี่ยงโดยมี อสม. เปนพ่ีเลี้ยง 

ออกกาํลงักาย 

อาหารตา้นโรค 

พฒันา อสค. 

กลุ่มเส่ียง 



 

 

  การจัดบริการคลินิกเรื้อรังใหไดมาตรฐาน สามารถลดภาระใหกับผูปวยไดอยางมาก ลดภาะ

คาใชจายในการเดินทาง เนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลชะแลสวนหนึ่งหางไกลจากโรงพยาบาลแมขาย ลดการรอ

คอย การจัดบริการท่ีมีการใหบริการท่ีแยกโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานทําใหผูปวยไมตองรอนาน 

นอกจากนี้ยังมีระบบการสงตอท่ีมีคุณภาพเม่ือพบผูปวยท่ีไมสามารถควบคุมโรคได นอกจากนี้ท้ัง 3 รพ.สต.ยังมี

พยาบาลวิชาชีพใหบริการครบท้ัง 3 แหง 

 

  อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีตําบลชะแลใหความสําคัญ คือ การเยี่ยมบาน โดยทีมสหวิชาชีพ และโดย

เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเอง เนื่องจากสภาพปญหาของพ้ืนท่ีท่ีหางไกล และจํานวนบุคลากรท่ีไมเพียงพอ การปรับแผน

โดยใชบุคคลากรในพ้ืนท่ีจังมีความสําคัญ อสม. อสค. ผูนําดานตาง ๆ จึงมีสวนในกิจกรรมการเยี่ยมบานท้ังกลุม

ผูปวย และกลุมเสี่ยง  

กลุมปวย 



 

  กิจกรรมการพัฒนา อสค.จํานวน 237 ราย ของตําบลชะแล โดยใชงบเงินบํารุง ในการ

พัฒนาให อสค.สามารถมีความรูพ้ืนฐานในการดูแล ท้ังกลุมเสี่ยงและกลุมปวย โดยมี อสม.ประจําเขต

รับผิดชอบเปนพ่ีเลี้ยง 

 

  พ้ืนท่ีตําบลชะแล ยังมีพ้ืนท่ีหางไกลท่ีประชาชนสวนหนึ่งยังไมสามารถเขาถึงบริการ ศศมช.จึง

เปนคําตอบ การพัฒนา ศสมช.ใหเปนมากกวา ศสมช. จึงตอบโจทย แกปญหาท่ีเกิดข้ึน จากการดําเนินงานท่ี

ผานมาไดถอดบทเรียน พบวาเกิดความสามัคคี ความรวมมือ การระดมทุน และการกําหนดการดูแลสุขภาพ

ของชุมชน ปจจุบัน ศสมช.ชะอ้ี เปรียบเหมือนสถานีอนามัยนอยๆของคนในชุมชน “ใกลบาน ใกลใจ ใกลสขุ” 

 



5.2 ประเดน็โรคติดตอ Covid-19กลุมเปาหมายในการดูแล 6,398 ราย 

 

  คณะกรรมจะเปนชุดเดียวกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล ประกอบไปดวย 

ภาคีเครือขาย ภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 

 

 

  กิจกรรมเคาะประตูบาน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับไวรัส Covid-19 โดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชน และเจาหนาท่ีสาธารณสุข โดยแตละบานท่ีไดรับคําแนะนําและใหความรู จะติดสติเกอรไวท่ีหนาบาน 

และจะมีการเขาใหคําแนะนําเปนระยะ ๆ ตําบลชะแลไดเคาะประตูบานครบทุกหลังคาเรือน(1,729) 



 

  กิจกรรมคัดกรอง และกักตัวกิจกรรมนี้เจาภาพหลักคือ ผูนําชุมชนของแตละหมูจะเปนเขา

ภาพหลัก โดยไดรับคําสั่งจากนายอําเภอในการแตงตั้งการต้ังดานคัดกรองในแมคละชุมชน โดยมีเจาหนาท่ี 

อาสาสมัครสาธารณสุข อพปร. ผูนํา รวมคัดกรองกลุมประชาชนท่ีเขามาในหมูบาน 

  กิจกรรมการกักตัว ผูท่ีเดินทางกลับเขาหมูบานากพ้ืนท่ีเสี่ยง ตองรายงานตัวกับเจาหนาท่ี

สาธารณสุข และผูชุมชน และมีการเฝาระวังกัดตัว 14 วัน ระหวาง 14 วันท่ีกักตัว จะมี อาสาสมัคร

สาธารณสุขชุมชนเขาคัดกรอง และติดตาม จนครบ 14 วัน หากมีอาการไขสูง และมาจากจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ี

เสี่ยง ทีมสาธารณสุขเขาคัดกรองอีกครั้งหากเขาขายสงสัยจะดําเนินการสงตัวตามระบบการเฝารังโควิด-1    

การดําเนินการท่ีผานมาไมพบผูมีอาการเขาขาย เม่ือครบการกักตัว 14 วัน (139 ราย) จะไดใบรับรองเพ่ือ

นําไปแสดงเม่ือตองเดินทางกลับพ้ืนท่ี 

 

 

 

 



 

 

  หนากากผาอนามัย ไดรับการสนับสนุนผาจากองคการบริหารสวนตําบลชะแล โดยใหแตละ

ชุมชนรวมกันผลติ และแจกจายใหกับประชาชนในชุมชน 

  งบบริจาคจากภาคเอกชน ตําบลชะแลไดรับการบริจาค หนากากผาอนามัย เจลแอลกอฮอล 

Face Shield และ Alcohol 70 % จากภาคเอกชน และผูสนับสนุนในชุมชน 

  งบจากจังหวัดกาญจนบุรี หมูละ 30,000 บาท เพ่ือจัดทําอาหารใหกับผูไดรับผลกระทบจาก

ภาวะการระบาดของไวรัวคิด -19 จํานวน 1 เดือน 

  งบถุงยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลชะแล และอําเภอทองผาภูมิ โดยกิจกรรมหลักคือ

การแจกถุงยังชีพใหกับกลุมเปราะบางในชุมชน 

 

 

 



 

 

  กิจกรรมพนสารเคมีกําจัดเชื้อไวรัสไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบรหิารสวน

ตําบลชะแล โดยทําการพนฆาเชื้อในรานคาทุกรานในชุมชน สถานบริการ ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน และสถานท่ี

ราชการในชุมชน 

 

  กําหนดใหจัดกิจกรรม เวนระยะหางทางสังคม ในโรงเรียน ชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       

สถานบริการสาธารณสุข เพ่ือปองกันการแพรเชื้อไวรัสโควิด-19 

 



กลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมรายได 

 

 

 

  ตําบลชะแล มีกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีหลากหลาย ดวยสภาพพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณและมีอากาศ

เย็น ทําใหสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน สตอเบอรี่ อะโวกาโด สามารถเพ่ิมรายไดใหกับคนในชุมชน 

นอกจากนี้ตําบลชะแลยังรณรงคใหพืชผักปลอดสาร โดยมีคนตนแบบการทําเกษตรอินทรียเปนตนแบบอยูท่ี

บานหวยเสือ และไดรับการสนับสนุนความรูและการแปรรูปผลิตภัณฑจาก 3 องคกรณ ไดแก เกษตรพ้ืนท่ี

สูงสังขละบุรี พัฒนาชุมชนอําเภอทองผาภูมิ และมหาวิทยาลับราชภัฏกาญจนบรุี 



6.การประเมินผลการทํางานของตําบล 

6.1 วิธีการเก็บขอมูล 

 6.1.1เก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

  1.รอยละการคัดกรอง เก็บขอมูลจาก HDC 

  2.ผุปวยท่ีสามารถคุมระดับน้ําตาลเพ่ิมข้ึนเก็บขอมูลจาก HDC 

  3. รอยละของกลุมเสี่ยงลดลง เก็บขอมูลจาก HDC 

  4. จํานวนครัวเรื่อนท่ีไดรับการเคาะประตูบานใหความรูเก็บขอมูลโดยเจาหนาท่ี 

  5. ขอมูลการดูแลผูเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง เก็บขอมูลโดยเจาหนาท่ี 

  6. สรุปประเมินตําบลปลอดภัยโควิด-19 เก็บจากแบบประเมิน 

 6.1.2เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

  1. นวัตกรรมสรุปผลจากนวตกรรม 

  2.เรื่องเลาจากผลกระทบของปญหาถอดบทเรียนจากผลกระทบของปญหา 

6.2 ชองวาง (GAP) ของการดําเนินงานคืออะไร 

  “สภาพพ้ืนท่ีท่ีกวาง และระยะหางของแตละหมูบาน” ดวยสภาพพ้ืนท่ีของตําบลชะแลท่ี

คอนขางกวาง และหางไกลกัน ทําใหการประสานงาน หรือการทํากิจกรรมรวมกันเปนไปดวยความยากลําบาก 

6.3.แนวทางในการลดชองวางของการทํางาน 

  อุดชองวางดวยกลยุทธ “บูรณาการทํางานดวย CHALAE Model”สรางเอกลักษณของแต

ละชุมชน จัดใหมีศูนยประสานงานเพ่ือติดตอประสานงานและเปนตัวกลางในการประสานงานกิจกรรมตาง ๆ 

  กลยุทธท่ี 1  สรางเอกลักษณของชุมชน 

  ดวยชุมชนตําบลชะแล มีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางมีท้ังท่ีราบ ท่ีราบสูง บนเขา รวมถึงมี

หลากหลายเชื้อชาติ ไทยอีสาน มง เหยา พมา และกะเหรี่ยง ดังดั้งแตละชุมชน แตละพ้ืนท่ีจังมีวิถีชีวิตท่ีตางกัน 

ปญหาสุขภาพก็ตางกัน การสรางเอกลักษณของชุมชน การไมลืมรากเหงาของถ่ินท่ีมา จึงเปนสิ่งท่ีตองคง

อนุรักษ สิ่งสําคัญคือ การบูรณาการความแตกตางชุมชนตําบลชะแลใหขับเคลื่อนไปพรอมกันท้ัง วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ สุขภาพ เปนสิ่งท่ีสามารถลดชองวาของปญหา และยังจะกอใหเกิดการแกปญหาของชุมชน และ

นวัตกรรมท่ีหลากหลาย ตัวอยางเชน เม่ือเกิดภาวการณระบาดของไวรัส โควิด-19 ชุมชนบารคลิตี้ จะมี

มาตรการของชุมชนในการเขาออกพ้ืนท่ีอยางเขมข้ัน และเด็ดขาดตางจากชุมชนอ่ืน ๆ เหตุเนื่องจากชุมชนคน

กะเหรี่ยงจะมีความรวมมืออยางเขมงวดและพรอมใจปฏิบัติอยางเครงครัด ตางจากชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการ

ผอนปรน เปนตน 



  กลยุทธท่ี 2 สรางศูนยประสานงาน  

  จากสภาพพ้ืนท่ีท่ีหางไกล การติดตอประมานงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมมีความจําเปนอยางยิ่ง 

จึงไดกําหนดใหมีศูนยประสานงาน เพ่ือความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 3 แหง โดยพิจารณา

ความเหมาะสมจากสภาพความพรอม และความสะดวกตอการเขาถึงการประสานงาน คือ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี โดยบงการดประสานงาน ดั่งนี้ 

  1.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเกริงกระเวีย ประสานงาน หมู 1,2,3 และ 6 

  2.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานภูเตย ประสานงาน หมู 5 และ 7 

  3.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงเสือโทน ประสานงาน หมู 4 

  โดยกําหนดให ผูอํานวยการโรงพยาบาลแตละแหง เปนผูประสานงานของแตละพ้ืนท่ี 

  กลยุทธท่ี 3 สรางความเขมแข็งของเวทีประชาคม  

  ปญหาท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีจริง ๆ ของแตละพ้ืนท่ี มีความสําคัญตอการพัฒนา ไมวาจะเปนปญหา

ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ท่ีผานมาเวทีประชาชนของตําบลชะแล ไมสามารถรวมทําได และในชุมชนก็ยัง

ขาดความเขมแข็ง ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีหางไกลกัน การระดมปญหาของตําบลจึงเปนการสงตัวแทนของแต

ละชุมชน เพ่ือนําเสนอปญหา ดังนั้น หากชุมชนไมสามารถดึงปญหาของชุมชนออกมาไดอยางแทจริง ก็จะไม

สามารถเปนตัวแทนในการนําเสนอปญหาในระดับตําบลได ดังนั้น อาวุธสําคัญท่ีตองติดใหแตละชุมชน คือ การ

พัฒนาองคความรู และการกระตุนใหแตละชุมชนสามารถรดมความรู ความตองการ ของคนในชุมชน ในปญหา

ทุก ๆ ดานไมใชเพียงปญหาปากทอง หรือปญหาสุขภาพ ดานใดดานหนึ่ง 

6.4.สิ่งท่ีพ้ืนท่ีตองการใหเติมเต็มความรู ทักษะ เพ่ือเสริมศักยภาพการดําเนินงานแกแกนนําขับเคลื่อน 

  -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของทีมพัฒนาชุมชน 

6.5 แหลงอางอิง เชิงประจักษของขอมูลผลการดําเนินงาน 

  -สสจ.กาญจนบุรี มีการสนับสนุนและจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 วัน 

  -พชอ.ทองผาภูมิ  มีการสนับสนุนและจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 วัน 

    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน จากทีม พชต.ทุกแหงในอําเภอ 

                     -อบต.ชะแล      สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ในกิจกรรม NCD และโควิด-19 

-รพ.สต. มีบทบาทในการสนับสนนุขอมูล พัฒนาอสม. อสค. จัดทํานวัตกรรมเพ่ือ 

นํามาแกไขปญหาใหกับกลุมเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของชุมชน 

-รพ.ทองผาภูมิ สนับสนนุวิทยากร และวัสดุอุปกรณในกิจกรรม และโครงการ 

-พัฒนาชุมชนอําเภอทองภูมิ สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ    

เพ่ิมรายได 



-เกษตรพ้ืนท่ีสูงอําเภอสังขละบุรี  สนับสนุนวิทยากรและงบประมาณในการแปรรูปอาหาร   

และใหความรูการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมรายได 

6.6 เกณฑการประเมิน 

  1.เกณฑการประเมิน ดูจาก KPI ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑตัวชี้วัดทางดาน

สาธารณสุข โดยมีประชาชนตัดสินใจรวมในการกําหนดเกณฑ เหมาะสมตอบริบทของแตละชุมชน  

2.แบบประเมินตําบลปลอดภัยจากโควิด 

3.การถอดบทเรียนในชุมชน 

7.ผลการดําเนินงาน 

7.1 ผลผลิตของการดําเนินงาน 

7.1.1 โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) 

 

 

 

 

 

         โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ประชาชน อายุ 35 ปข้ึนไป  ดําเนินการโดย รพ.สต.บาน      

เกริงกระเวีย งบกองทุนหลังประกันสุขภาพ จํานวนเปาหมาย 

950 ราย 

 

    โครงการดูแลสุขภาพชองปากในผูปวยเบาหวาน

ดําเนินการโดย รพ.สต.บานเกริงกระเวีย งบกองทุนหลัง

ประกันสุขภาพ จํานวนเปาหมาย 64 ราย 

 



 

 

 

กิจกรรมการคัดกรองในชมุชนคัดกรองโดย อส

ม.ประชาชน อายุ 35 ป ความดันโลหิตสูง จํานวน 

1,989 ราย เบาหวาน จํานวน 2,276 ราย 

กิจกรรมการเยี่ยมบาน เยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ 

กลุมท่ีตองติดตามเยี่ยม จํานวน 69 ราย 

กิจกรรมการอบรม อสค. เพ่ือดูแลกลุมเสี่ยง ผูปวย

เรื้อรัง และผูมีภาวะทางไต จํานวน 237 ราย 



 

7.1.2 โรคติดตอ Covid-19 

 

พัฒนาความรู อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

4.0 เพ่ือใหมีความรู และสามารถเปนพ่ีเลี้ยง 

อสค. จํานวน 137 ราย 

        เคาะประตูบานโดย อสม.และเจาหนาท่ี 

เพ่ือใหความรูและคัดกรองเบื้องตน จํานวน 

1,729หลังคาเรือน 



 

 

 

        ตั้งจุดคัดกรอง การเขาออกหมูบาน 4 

จุด และกักตัวผู ท่ี เดินทางเขาพ้ืนท่ี 14 วัน 

จํานวน 138 ราย 

        องคการบริหารสวนตําบลชะแล 

สนับสนุนผ าในการตัดเย็บหนากาก

อนามัย หมู ละ 500 ชิ้น 7 หมู 



 

 

7.2 นวัตกรรม 

“นวดเทาเบาหวาน ตานอาการชา ดวยลูกแกวและมะกรูด” 

ความเปนมาและความสําคัญ โรคเบาหวานเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ  พบไดบอยในกลุมผูท่ี

มีอายุ ๓๕ ป ข้ึนไป และเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ อัตราความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมาก

ข้ึนเรื่อยๆ โรคเบาหวานเปนโรค เรื้อรังท่ีรักษาไมหายขาด โรคเบาหวานสามารถทําใหเกิดโรคแทรกซอนได

หลายอยาง ท้ังชนิดเฉียบพลันและ เรื้อรัง ชนิดเฉียบพลัน เชน ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และเกิดการติดเชื้อ  

ชนิดเรื้อรัง เชน โรคไตวาย เปนแผล เรื้อรังท่ีเทา โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เปนตน และภาวะแทรกซอน

ท่ีตองใหความสนใจไมนอยไปกวา ภาวะแทรกซอนอ่ืน คือ แผลท่ีเทา ซ่ึงแผลท่ีเทาเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ

ของผูปวยเบาหวาน ทําใหตองรับการรักษาบอย และเปนเวลานาน อุบัติการณของการเกิดแผลท่ีเทามีเพ่ิมมาก

ข้ึน โดยเฉพาะผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมน้ําตาลไดไมดี มักจะกอใหเกิดปญหาตอระบบประสาทรับความรูสึก

สวนปลาย ทําใหบริเวณเทามีอาการชาไมมีความรูสึกถึงแรงกดดัน หรืออาจจะเสียความรูสึกไปเลย ในบางครั้ง 

เม่ือมีแผลเกิดข้ึนท่ีเทา ทําใหไมมีความรูสึก วาเจ็บปวด จนทําใหแผลลุกลามได โรคเบาหวานเปนสาเหตุท่ีสงผล

        องคการบริหารสวนตําบลชะแล 

สนับสนุนถุงยังชีพใหกับกลุมเปราะบาง 

โรคเรื้องรัง และผูไดรับผลกระทบ หมู 

ละ 20 ถุง 

      จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับองคการ

บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด  ส นั บ ส นุ น

งบประมาณในการจัดทําอาหารใหกับ

กลุมท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส โควิด-

19 หมู  ละ 30,000 บาท สําหรับ

ทําอาหารแจกจาย จํานวน 1 เดือน  



ใหเกิดแผลท่ีเทา การดูแลเปนสิ่งท่ียากและ ตองเอาใจใส ดังนั้น รพ.สต.บานภูเตย จึงมีแนวคิดท่ีจะนําลูกแกว 

เม็ดมะขามและมะกรูด มาใช ปองกัน สรางเสริม และฟนฟู สุขภาพเทาในผูปวยเบาหวาน และเพ่ือลดอาการ

ชา ลดการเกิดแผลท่ีเทา จึงไดมีการคิดนวัตกรรม ข้ึนมาสําหรับการดูแลสุขภาพเทาผูปวยเบาหวานข้ึน  

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือลดภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญของผูปวยเบาหวาน คือ แผลท่ีเทา 

 ๒. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนพ่ึงตนเองดานสุขภาพ 

 ๓. เพ่ือประยุกตสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนนํามาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเอง 

กลุมเปาหมาย  กลุมผูปวยเบาหวานท่ีมีอายุ ๓๕ ป ข้ึนไป จํานวน 80 คน  

วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. จัดหาวัสดุในการทํานวัตกรรมการนวดฝาเทา ดวยลูกแกว และมะกรูด ดังนี้  

 - ใชลังยาท่ีมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม ดังภาพ  

-กระดาษลังท่ีเปนบอกสี่เหลี่ยม 

 

- มะกรูด เม็ดมะขาม หรือลูกแกวใสลงในลงัใหพอเหมาะ          

 

- ใหผูปวยเบาหวาน ใชเทาลงไปเหยียบในลัง 



 

ประโยชนท่ีไดรับ  

๑. การนวดเทาดวยลูกแกว เม็ดมะขามและมะกรูด ชวยสงเสริมการไหลเวียนของโลหิตสวน

ปลายใน ผูปวยเบาหวาน 

 ๒. ชวยลดความเสี่ยงการเกิดแผลท่ีเทาในผูปวยเบาหวาน  

๓. เกิดสัมพันธภาพท่ีดีงามระหวาง ผูปวย เจาหนาท่ี ชุมชน และ ครอบครัว  

๔. การนําเอาสมุนไพรหรือสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน หาไดงาย ไมเสียคาใชจาย นํามาประยุกตใชใน

การดูแล สุขภาพ สงผลใหผูปวย/คนในชุมชนมองเห็นประโยชนและกระตือรือรนท่ีจะนํามาใชดูแลสุขภาพ 

๕. น้ํามันหอมระเหยในมะกรูด มีสรรพคุณชวยคลายเครียด คลายความกังวล ผิวมะกรูดจะมี

น้ํามัน หอมระเหยซ่ึงมีฤทธิ์บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียน มะกรูดยังมีฤทธิ์เปนกรด ชวยทําความสะอาดผิวและ ทํา

ใหตัวยาซึมผานผิวหนังไดดี  น้ํามันมะกรูดยังมีฤทธิ์ออนๆในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ แบคทีเรีย ท้ังยังชวย

ลดการหดเกร็งของกลามเนื้อ    

 

ภาพประกอบการใชนวัตกรรม 

 

 

 



 

 

ผลลัพธกลุมปวยท่ีมีอาการชาเทา 10 ราย หลังจากใชนวัตกรรม มีอาการชาลดลง 9 ราย คิดเปนรอยละ 90 

 

“กระเปา รักดี ลดโรค” 

จากการเก็บขอมูลการตรวจสุขภาพชองปากในกลุมผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการตรวจ

สุขภาพชองปากท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเกริงกระเวีย พบวา ผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการทัน

ตกรรมในป ๕๙๖๐ และ ๖๑ อยูท่ีรอยละ ๓๒.๘๑ ๖๘.๘๕ และ ๕๒.๘๖ ปญหาสวนใหญเก่ียวกับสุขภาพชอง

ปาก คือ ปญหาปริทันตอักเสบ ขาดความรูในการดูแลสุขภาพชองปากท่ีถูกวิธี นอกจากนี้ยังพบการควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดไดไมดี และมารับยาไมตรงตามนัด สอบถามสาเหตุท่ีมารับยาไมตรงตามนัด สวนใหญบอก

วาลืมดูไมเปนในสมุดยาหมดจึงมารับยา บางรายบอกในสมุดนัดตัวหนังสือเล็กอานไมออกไมมีคนดูให จาก

ขอมูลเบื้องตนทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเกริงกระเวียจึงเล็งเห็นวาปญหาดังกลาว จึงคิด

นวัตกรรม“กระเปา รักดี ลดโรค”นี้ข้ึนมาเพ่ือใหผูปวยไดทราบถึงระดับความเสี่ยงของโรคเบาหวานและสุขภาพ

ชองปาก พรอมเนนย้ําการมารับยาตามนัด  

วัตถุประสงค 



๑.เพ่ือใหผูปวยทราบถึงระดับความเสี่ยงของสภาวะปญหาสุขภาพชองปากและระดับน้ําตาลในเลือด 

๒.เพ่ือกระตุนใหผูปวยเล็งเห็นความสําคัญของการมารับยาตามนัด 

๓.เพ่ือใหผูปวยมาตรวจรับยาไดตรงตามนัด 

จุดเดนของผลงาน/นวัตกรรม 

ผูปวยสามารถเขาใจไดงายเก่ียวกับสภาวะปญหาสุขภาพชองปากและสภาวะระดับน้ําตาลในเลือดของ

ตนเอง จากการดูแถบสีหนากระเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เกณฑการประเมินสุขภาวะทันตและภาวการณคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 

 

 

 

 

 

กระเปา รักดี    ลดโรค 

รพ.สต.บานเกรงิกระเวยี  (034-683528) 

 

รับยา 

 

......../........../.......... 

 

ณ รพ.สต.บ้านเกริงกระเวยีเวลา 

8.30 

การใชแ้ถบสี เขียว เหลือง แดง บอก

สภาวะสุขภาพช่องปากของผูป่้วย

เบาหวานและ แนวทางการักษา 

การใชแ้ถบสี เขียว เหลืองแดง บอกสภาวะการ

ควบคุมนํ้ าตาลในเลือด และแนวทางการปฏิบติัตนใน

แต่ละ สี 



 

เกณฑสภาวะชองปาก:  ใชแถบส ีแสดงระดับความรุนแรงและการดูแลสขุภาพชองปาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
สีแดง  

สุขภาพช่องปากผู้ป่วย  : 

- ฟันผรูุใหญ่ มีอาการ/ไม่มีก็ได ้

- มีตุ่มหนอง มีฟันโยกหลายซ่ี 

- เหงือกบวมแดง เป็นหนองมี

หินปูนจาํนวนมาก 

- มีแผล รอยแดง รอยขาว 

การปฏบิัตติวั  : 

- รีบไปพบหมอเพ่ือรับการรักษา

ทนัที 

- แปรงฟันดว้ยยาสีฟันท่ีมี

ส่วนผสมของฟลูออไรด ์ (เชา้-

ก่อนนอน)นาน 2 นาที 

ตดิต่อ 034-683528 

 

สีเขยีว 

สุขภาพช่องปากผู้ป่วย  : 

- สุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผ ุ

- เหงือกปกติ  ไม่มีหินปูน 

- เน้ือเยือ่ในช่องปากปกติ  

การปฏบิัตติวั  : 

- ตวัสุขภาพช่องปากอยา่งนอ้ยปี

ละ 2 คร้ัง  ( ทุก 6 เดือน ) 

- แปรงฟันดว้ยยาสีฟันท่ีมี

ส่วนผสมของฟลูออไรด ์  

(เชา้-ก่อนนอน)นาน 2 นาที 

ตดิต่อ 034-683528 

 

สีเหลือง  

สุขภาพช่องปากผู้ป่วย  : 

- ฟันผเุป็นรูลึก อาจมีอาการปวด

หรือไม่มีอาการปวดก็ได ้

- มีเหงือกอกัเสบ มีหินปูน 

- เน้ือเยือ่ในช่องปากปกติ  

การปฏบิัตติวั  : 

- หลงัตรวจฟัน 2 สปัดาห์ตอ้งไป

รับบริการอุดฟัน ขดูหินปูน  

- แปรงฟันดว้ยยาสีฟันท่ีมี

ส่วนผสมของฟลูออไรด ์  

เชา้-ก่อนนอน)นาน 2 นาที 

ตดิต่อ 034-683528 



 

เกณฑการคุมระดับน้ําตาลในเลือด:  ใชแถบสี แสดงระดับน้ําตาลในเลือดและระดับความดันในชวงนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กลุ่มปกต ิ

ระดับนํา้ตาลในเลือด 

งดอาหาร 8-12 ชัว่โมง: 

<100 มก./ดล.  

ถา้ตรวจหลงักินอาหาร 2 ชัว่โมง : 

<140 มก./ดล.  

ระดับความดันโลหิตสูง 

ในคนปกติค่าควรอยูท่ี่   

100/60 - 129/79mmHg.  

*ควรตรวจเช็คอยู่สมํ่าเสมอ  

ขอ้ควรปฏิบติั 

-กินผกัและผลไม ้ลดอาหารประเภท

แป้ง ไขมนั และของทอด ลดอาหาร

หวานและอาหารเคม็จดั 

- ออกกาํลงักายวนัละ 30 นาที กินยา

ตามแพทยส์ั่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

กลุ่มเส่ียงสูง 

ระดับนํา้ตาลในเลือด 

งดอาหาร 8-12 ชัว่โมง: 

>126 มก./ดล.  

ถา้ตรวจหลงักินอาหาร 2 ชัว่โมง :  

> 200มก./ดล.  

ระดบัความดนัโลหิตสูง 

ในคนกลุ่มเส่ียงสูง ค่าควรอยูท่ี่  

>140/90 mmHg. 

*พบแพทย์หรือเจ้าหน้าทีร่พ.สต.ทนัท ี

ขอ้ควรปฏิบติั 

-ควบคุมอาหารพวกไขมนั แป้ง นํา้ตาล 

ลดอาหารหวานและเคม็จดั กินอาหาร

ประเภทตม้ น่ึงแทนการทอดหรือผดั กิน

ผลไมท่ี้มีรสไม่หวานจดั ไม่กนิจุกจกิ 

ระวงัภาวะแทรกซ้อน กินยาตามแพทยส์ัง่

อยา่งสมํ่าเสมอ 

กลุ่มเส่ียง 

ระดับนํา้ตาลในเลือด 

งดอาหาร 8-12 ชัว่โมง: 

 100-125  มก./ดล.  

ถา้ตรวจหลงักินอาหาร 2 ชัว่โมง : 

140 -199 มก./ดล.  

ระดับความดันโลหิตสูง 

ในคนกลุ่มเส่ียงค่าควรอยูท่ี่  

 130/80  -139/89 mmHg. 

**ปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าทีร่พ.สต.เพ่ือ

ควบคุมนํ้ าตาลและความดนัใหอ้ยูใ่นเกณฑ์

ปกติ 

ขอ้ควรปฏิบติั 

-กินผกัและผลไมทุ้กวนั ลดอาหาร

ประเภทแป้ง ไขมนั และของทอด ลด

อาหารหวานและอาหารเคม็จดั  

-ออกกาํลงักายวนัละ 30 นาที 

-ควบคุมนํ้าตาลและความดนัใหอ้ยูใ่น

เกณฑป์กติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอยางใบนัด เพ่ือใหคนไขมาตามนัดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดรับยา 

วนัที ่

…………….. 

 

รพ.สต.บ้านเกริงกระเวยี 



 

ภาพกิจกรรม ผูปวยท่ีมารับยา และไดรับบริการทันตกรรม 

 มีการเปล่ียนของแทบสีหลังการรับบริการทําฟน 

 

 

 

  

หลงัรับบริการทนัตกรรม 



 

 



ผลลัพธ  

จากการตรวจประเมินความเสี่ยงปญหาสุขภาพชองปากและการตรวจประเมินระดับน้ําตาลในเลือด 

ดวยวิธีการเจาะ DTX ( หลังงดน้ํา งดอาหาร 12 ชม.)โดยเจาหนาท่ี ทําใหผูปวยทราบถึงระดับน้ําตาลในเลือด

และปญหาสุขภาพชองปากเบื้องตน จากการใชสีแสดงระดับความเสี่ยงบริเวณหนากระเปาของตนเองพรอม

คําแนะนํา เพ่ือกระตุนใหผูปวยเห็นความสําคัญของการมารับยาใหตรงตามนัด ซ่ึงผูปวยท่ีมารับยาตรงตามนัด 

42 คน คิดเปน 82.35 % ผูปวยมารับยาไมตรงตามนัด 1 ครั้ง 6 คน คิดเปน 11.76 %  ผูปวยมารับยาไม

ตรงตามนัดมากกวา 1 ครั้ง  3 คน คิดเปน 5.88 %  สรุปไดวา ผูปวยเห็นความสําคัญของการมารับยาใหตรง

ตามนัด สําหรับผูปวยท่ีมารับยาไมตรงตามนัดมีสาเหตุมาจาก ยาเหลืออยูจากการกินยาไมตรงเวลา หลงลืม

และขาดคนคอยเตือน จึงเสนอวา ควรมีกิจกรรมการติดตามการใชยาของผูปวยท่ีบานโดยเจาหนาท่ีและอสม 

เพ่ือใหการใชยาของผูปวยท่ีบานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

7.3 ผลลัพธของการดําเนินงาน 

ประเด็นโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 

สุขกาย 

การคัดกรองความเส่ียง 

โรค ป 2562 2563 เพ่ิม ลด รอยละ 
เบาหวาน 20 21 1 0 4.76 
ความดันโลหิตสูง 66 35 0 31   46.97 
  

  จากขอมูล เม่ือเปรียบเทียบความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคในป 2562 และ 2563 พบวาความเสี่ยง

โรคเบาหวานเพ่ิมข้ึน รอยละ 4.36 ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ลดลง รอยละ 46.97 แสดงใหเห็นวา 

กิจกรรมท่ีดําเนินการในตําบลชะแล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม องคความรูท่ีมีใหประชาชน ไดผลในทิศทางท่ีดี 

ประชาชนในตําบลชะแล มีความเสี่ยงตอโรคลดลง 

 

ผูปวยสามารถคุมเบาวานไดดี 

โรค ป 2562 2563 เพ่ิม ลด รอยละ 
เบาหวาน 26 72 46 0 63.88 
   

  ในป 2563 ผูปวยเบาหวานสามารถควบคุมเบาหวานไดดี โดยดูจากผลการเจาะเลือด 

Hba1c เพ่ิมข้ึน รอยละ 63.88 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 ขอมูลแสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรม

เก่ียวกับโรคเรื้อรังมีทิศทางท่ีดี เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดูแลกลุมผูปวยเรื้อรัง  



สุขใจ 

จํานวนผูปวยโรคเรื้องรังท่ีไดรับการดกรองภาวะซึมเศราท้ังหมด 192 ราย พบผูมีเกณฑเสี่ยง

ภาวะซึมเศรา จํานวน  1ราย ไดรับการประเมิน 9 Q อยูนเกณฑปกติ ไดรับการฝาระวังใหใหคําปรึกษา จาก

ขอมูลพบวา ผูปวยในตําบลชะแลมีสุขภาพใจท่ีดี สามารถเผชิญกับโรคท่ีเปนอยูไดเปนอยางดี 

สุขเงิน 

จากการจัดบริการคลินิกเรื้อรังในพ้ืนท่ีท่ีไดมาตรฐาน และการใหบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ีหางไกล 

ทําใหผูปวยลดภาระคาใชการเดินทาง ลดระยะเวลา ซ่ึงไมอาจประเมินเปนตัวเลขได แตกลุมผูปวยสามารถมี

เวลาในการหารายไดเพ่ิมมากข้ึน เชนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การรับจางเพ่ือหารายได ในอนาคตตําบล

ชะแลมีความจําเปนในการเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหเพ่ิมเติม 

สุขสามัคคี 

จากขอมูลขางตน อัตราความเจ็บปวย การคัดกรองตาง ๆ กิจกรรมท่ีมีตอผูปวย กลุมเสี่ยง 

กลุมปกติ หากไมไดรับความสามัคคี จากทุกภาคสวน ประชาชน ผูปวย ผลของการดําเนินกิจกรรมคงไม

สามารถขับเคลื่อน และแนวโนมของปญหามีแนวโนมในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ประเด็นโรคติดตอ Covid-19 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 

สุขกาย 

  ประชาชนไดรับการใหความรู 1,729 ครอบครัว 

  คัดกรอง กักตัว 138 ราย 

  ผลลัพธไมเกิดผูปวยในพ้ืนท่ี    ประชาชนมีความรู ความเขาใจตอการปองกันโรค 

 



สุขใจ 

  ผลประเมินภาวะความเครียด อสม.จํานวน 137 ราย ไมพบผูมีภาวะผิดปกติ 

  ผลประเมินความเครียด เจาหนาท่ี จํานวน  11 ราย ไมพบผูมีภาวะผิดปกติ 

  ผลประเมินความตําบลปลอดภัยจากโควิด อยูในระดับ พรอมปานกลาง 

  ผลลัพธ จากการดําเนินงาน พบวาประชาชนไมมีความวิตกกังวล หรือมีความเครียดกับ 

เหตุการณระบาดของไวรัสโควิด-19  

สุขเงิน 

  องคการบริหารสวนตําบลชะแลสนับสนุนวัสดุในการทําหนากากอนามัย หมูละ 500 ชิ้น 

  องคการบริหารสวนตําบลชะแลสนับสนุนถุงยังชีพ หมูละ 20 ถุง 

  จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับ อบจ.กาญจนบุรี สนับสนนุงบประมาณ หมูละ 30,000บาท ใน

การจัดทําอาหาร 

  ภาคเอกชน บริจาค เจลแอลกอฮอล แอลกอฮอล 70 % หนากากอนามัย Face Shield 

ใหกับสถานบริการใรพ้ืนท่ี 

  ชุมชนรวมบริจาค เพ่ือซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน 

  ผลลัพธ ประชาชน และสถานบริการในพ้ืนท่ี มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการใชงาน 

สุขสามัคคี 

  คนในชุมชน รวมมือกันเย็บหนากากอนามัย ทําเจลแอลกอฮอล 

  คนในชุมชนรวมมือ รวมใจในการแจงขาวสาร เม่ือมีผูท่ีเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 

  ชุมชนรวมกันกําหนดมาตรการของชุมชน ในการเฝาระวังไวรัส โควิด-19 

  ผลลัพธตําบลชะแลไมพบผูติดเชื้อ เกิดสิ่งดี ๆในชุมชน ท่ีเปนตนแบบในการเรียนรู “กอน

กรวดท่ีสวยงาม” 

7.4 จุดดีงาม จุดเดนของตําบลชะแล 

  วิถีชีวิต บริบทพ้ืนท่ี ความหลากหลายของวัฒนธรรมความแตกตางทางภูมิศาสตร ความ

แตกตางทางวัฒนธรรม เปนเสนหของตําบลชะแล การเรียนรูซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความสามัคคี ความ

รวมมือ รวมใจ เกิดความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยังมีเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายในชุมชนตําบลชะแลท่ีกําลังกอ

ตัว และพรอมขับเคลื่อนไปสูยุค 5.0 

  ถ ี



ชีกอนกรวดที่สวยงาม 
เรื่องดีๆ ที่ชะแล 

 เราอาจเคยไดยินเรื่องราวของสิ่งเล็ก ๆ ท่ีขยับสิ่งใหญ ๆได จากสื่อ หนังสือ เรื่องเลามากมาย 

ผมเองก็เชนกัน บางครั้งยังเคยคิดเลยวา สิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนแคภาพท่ีสรางข้ึนหรือไม ในใจตั้งคําถามมาตลอด แตก็

ไมเคยคิดวาจะไมมี เรื่องราวท่ีผมจะเลาใหฟง เปนเรื่องราวท่ีจริง ๆ แลวเจาตัวเองก็ไมเคยรูมากอน และไมคิด

วาสิ่งท่ีเขาไดทํา จะถูกหยิบยกไปใหใครตอใครหลายๆคนไดแอบยิ้ม มีความสุข และทําใหรูวา เรื่องราวดี ๆ 

เกิดข้ึนทุกวัน ในทุกชมชนบนโลกนี้ เพียงแตเราจะเห็นสิ่งเหลานี้หรือไม 

 สุดใจ จันสด  อายุ ป สมรสงานแลว ยังไมมีบุตร สุดใจเปนเพียงผูหญิงธรรมดาๆ คนหนึ่ง 

ไมไดมีตําแหนงอะไรสําคัญอะไรในชุมชน ใชชีวิตตามวิถีของคนชนบทท่ัวไป ทําไร 

หาปลา เขารวมกิจกรรมทางสังคมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ชอบตักบาตรทําบุญ 

เปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนบานชะอ้ี   ดูไปแลวความไมมีความพิเศษท่ีแตกตาง

จากคนอ่ืนเลยก็วาได  

 ปลายป 2562 ไดเกิดการระบาดของไวรัส Covid-19 ข้ึนในประเทศจีน 

และเริ่มระบาดกระจายไปท่ัวโลก ประเทศไทยไดรับผลกระทบ พบผูติดเชื้อมากข้ึน

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนตนมา จากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ใน

ระยะแรก เกิดความสับสนวุนวาย ท้ังในแงของวัสดุอุปกรณ งบประมาณ  รวมถึง

สุขภาพจิตของคนในชุมชน นโยบายการปองกันตาง ๆ จากภาครัฐ ถูกสั่งจากทุก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหประชาชนปฏิบัติ เพ่ือปองกันการระบาด“ตองวัดอณหภูมิเพ่ือคัดกรองแตไมมีอุปกรณ

จะทําไง” “หนากากอนามัยหาซ้ือไมไดเลย” “เจลแอลกอฮอลจะเอาท่ีไหน”“งบประมาณจะเอาตรงไหน”มีแต

คําถามท่ีพรั่งพรูออกมา ท้ังจากประชาชน และหนวยงานภาครัฐ แต.....ไมมีใครทําอะไร ประชาชนรอ.....ภาครัฐ 

ภาครัฐ.....รองบประมาณ.......จากเบื้องบน 

  ในความสับสนวุนวายของทุก ๆ ภาคสวน ผูหญิงตัวเล็ก ๆ ธรรมดาๆ คนหนึ่งไดคิดทํา 3 

โครงการข้ึนมา “ขนมสูโควิด” “หนากากอนามัย” และ “เจลแอลกอฮอล” เพ่ือตอสูกับไวรัสโควิด-19 แลว

สุดใจผูหญิงธรรดา ๆ คนหนึ่งเอางบประมาณมาจากไหน ทําไมถึงคิดทําข้ึนมา แลวกลวิธีเขาทําอยางไร สิ่งท่ี

นาสนใจมากกวาผลผลิตท่ีเกิดข้ึน นั่นคือ หลักคิก (Logic) และทัศนคติ (Attitude) ของสุดใจตางหาก ท่ีกระตุน

ใหสังคม ชุมชนไดเห็นวา ชุมชนสามารถจัดการตนเองได เพียงแคเราอาจมองไมเห็น และมองขามแคนั้นเอง 

“ขนมสูโควิด” ดวย สุดใจ เปนคนท่ีมีฝมือดานทําเบเกอรี่ และทําเบเกอรี่ขายในชุมชนอยูแลว 

จึงไดใชเงินสวนตัวจัดทําขนม เพ่ือจําหนายในชุมชน โดยรวบรวมเพ่ือน ๆ มาชวยกันทํา และชวยกันจําหนาย

ขนมในชุมชนตาง ๆ เม่ือไดเงินมาจํานวนหนึ่ง สุดใจ นําไปซ้ือ “เครื่องวัด

อุณหภูมิอินฟาเรด” ใหกับ รพ.สต. และ อสม. เพ่ือใชในการคัดกรองและ

ปฏิบัติงาน “เพ่ือความปลอดภัยของหมอ และอสม.” นั่นคือสิ่งท่ีสุดใจบอกกับ

 

 



เรา แปลกไหมท่ีเรารอแตงบประมาณ แตคน ๆ หนึ่งกับคิด และทํา ในชวงท่ีทุกคนสบสนวุนวาย 

  “หนากากอนามัย” และ “เจลแอลกอฮอล” ไดงบมาจากไหน    

ผมเอง ณ ตอนนั้นก็ยังคิดไมออกวาจะเอาเงินจากไหน นี่คือสิ่งท่ีสอนใหผมรูเลยวาผมสอบตกการบริหารงาน 

“การบริหารทรัพยากรในชุมชนไง” สุดใจกับเพ่ือน เพียงแคออกระดมทุนในชุมชน มีผูคนมากมายท่ีพรอม และ

ยินดีชวย สุดใจไดงบประมาณมาจํานวนหนึ่ง จากผูท่ีมีจิตศรัทรา นํามาซ้ือผาเพ่ือเย็บหนากากอนามัย นํามา

ผลิตเจลแอลกอฮอลลางมือ สามารถผลิตหนากากอนามัยแจกคนในตําบล ถึง 1,100 ชิ้น วัด ประชาชน ภาต

สวนตาง ๆ เขามาชวยกันเย็บหนากากผา รวมผลิตเจลแอลกอฮอล เพ่ือแจกจายใหคนนชุมชน 

 

  “ทําไมถึงทํา”คําถามงาย ๆ ท่ีอาจไมงายสําหรับคนธรรมดาๆ คนหนึ่ง “ก็เห็นวาขาดแคลน” 

“ไมเห็นมีใครทําอะไร” “กลัวโรคมันจะมาระบาดในหมูบาน”มันคือคําตอบธรรดา ๆ ท่ีใครก็คงตอบแบบนี้ 

หากแตวามันสะทอนถึงอะไร สะทอนใหเห็นวาในชวงวิกฤติท่ีเกิดทุกคนกําลังมองไปถึงงบสนับสนุนจากภาครัฐ 

กังวลวาตนเองจะติดโรคไหม เสพขาวสารจนจิตตก ทํามาหากินไมไดจะอยูอยางไร แตสําหรับสุดใจไมไดคิด

อะไรท่ีซับซอน แตกลับกลายเปนวาการแกปญหางาย ๆ เริ่มลงมือทํา ผลท่ีตามมามันจะดีเอง นี่เปนหลักคิด

ของการพ่ึงตนเองแบบพ้ืนฐานท่ีไดผลอยางไมตองสงสัย หลังจากท่ีสุดใจทํากิจกรรมตาง ๆ การบริจาตจากภาค

สวนตาง ๆ หลั่งไหลเขามา หลายคนเห็น และเริ่มท่ีจะแบงบันท้ังเงิน คน สิ่งของ 

  “ทําแลวไดอะไร”สังคมเราไมไดมีความโลกสวยขนาดนั้น นี่คือธรรมชาติของสิ่งท่ีเราวา 

“มนุษย”  หากแตสุดใจจะสนใจไหมนั้นเปนคําถามท่ีนาสนใจ และนาเรียนรูอยางมาก “กรวดท่ีอยากเปน

เพชร” “อยากเปนผูนํารึ”“ไมใชหนาท่ี”นี่คือเสียงสะทอนท่ีสุดใจไดรับ แตสิ่งท่ีสุดใจคิด คือ “ทําแลวรูสึกดี” 

“มีความสุขท่ีไดทํา”ทัศนคติเชิงบวกท่ีออกมาจากตัวสุดใจ โดยท่ีไมรูตัว 



 

ถอดบทเรียนจาก “กอนกรวด”สิ่งเล็ก ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ไดสรางแรงกระเพ่ือมใหกับชุมชน เราไดเรียนรูถึง 

การมีสติ ในยามท่ีเกิดวิกฤต การมีสติทําใหเราสรางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดหยุดคิด หาวิธีการแกไขปญหา

เบื้องตน สุดใจสอนใหเราเห็นวา ไมมีความจําเปนท่ีตองตื่นตระหนกกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน วิธีการแกปญหาตาง ๆ ก็จะ

เกิดข้ึนเองบางครั้งมันก็คือวิธีธรรมดาๆ ท่ีเราลมคิดไปนั้นเอง 

 การเสียสละสุดใจเริ่มจากใชทุนตนเองท่ีมีในการทําขนมเปนทุนในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการปองกัน 

และปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ จากการเสียสละเพียงเล็กนอยสงผลตอโครงการตอมา  ซ่ึงมีผูรวมเสียสละ 

ทุนทรัพย แรง และเวลา ซ่ึงไมไดมาจากแคชุมชนเดียว หากแตมาจากหลากหลายชุมชน หลากหลายพ้ืนท่ี 

หนากาก อนามัย 1,100 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล อาจไมไดดูมากมาย แตนี่คือ คําตอบท่ีชัดเจน 

 

การไมยึดติดกับสิ่งใด ๆไมตําเปนตองมีตําแหนง ไมจําเปนตองร่ํารวย หรือโดงดัง “ทําแลวสุข

ใจ”“ดีใจท่ีไดทํา” เปนสิ่งท่ีบงบอกวา หากเราทําอะไรดวยความรูสึกท่ีสุขใจ ความสุขท่ีไดจะเกิดกับผูทํา และยัง

สงผลไปถึงผูไดรับ “ดีใจท่ีมีคนลุกข้ึนมาทําแบบนี้”เสียงสะทอนจากคนในชุมชนท่ีเปนคําตอบวาผูรับเกิด

ความสุขใจแคไหน 



  บทเรียนท่ีเกิดข้ึน ยังนําไปสูสิ่งสําคัญท่ีเกิดข้ึนในชวงวิกฤติท่ีผานมา ชุมชนเกิด ความสามัคคี 

แบบไมรูตัว การวมตัวกันเพ่ือเย็บหนากากผา การรวมตัวกันเพ่ือทําเจลแอลกอฮอล สิ่งเหลานี้คือปรากฎการณ

ในชวงท่ีสับสนวุนวาย ตางคนตางคิดไมออก วิตกกังวล ความสามัคคีท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการหลอหลอมทีละเล็ก

ละนอยของคนในชุมชน 

 

บทสรุป 

  วิกฤติไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน ไดเกิดปรากฏการณท่ีเปนบทเรียนใหเราไดเรียนรู 

เกิดสิ่งดี ๆ มากมายท่ัวทุกชุมชน ท่ัวโลก สุดใจ อาจเปนเพียงปรากฎการณเล็ก ๆ ท่ีไมไดมีอะไรพิเศษ 

เปนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนได แตถาสิ่งเหลานี้เกิดข้ึนเยอะในชุมชน ก็สามารถขยับใหเกิดปรกฎการณ

ท่ีใหญข้ึน ชุมชนสรางสุข อาจตองสรางรากฐานจากสิ่งเล็ก ๆ แบบปรกฎการณ สุดใจ เพ่ือนําไปสู 

ชุมชน สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี อยางยั่งยืน 

 

 

 

วิต บริบทพืน้ที ่ความหลากหลายของ 

 
 
 
 

“น่ีคือเร่ืองดี ๆ ของคนธรรมดาๆคนหน่ึง บางคน

อาจมองว่ามันเล็กน้อยแต่ผมกลับมองว่ามันยิ่งใหญ่ 

สุดใจ อาจจะไม่เคยสนใจด้วยซํ้าว่า ใครจะคิด

อย่างไร และไม่เคยต้องการอะไรตอบแทนจากสิ่งที่

เขาทํา  แต่  สุดใจ แสดงเห็นแล้วว่า        คน

ธรรมดาๆคนหน่ึ ง สามารถขยับสิ่ งใหญ่ ๆได้ 

ขอบคุณโควิด-19 ที่ทาํให้เราได้พบเร่ืองราวดี ๆ ที่

ชุมชน ตาํบลชะแล” 

คนตน้เร่ือง   สุดใจจนัสด 

คนเล่าเร่ือง    ศกัด์ิสิทธ์ิ ทุมเชียงลาํ 



 

ที่ปรึกษา  

 แพทยหญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ  ผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 5 

นายศรีสกุล  แสงประเสรฐิ   ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 นายแพทยนิพนธ พัฒนกิจเรือง   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  

 

คณะผูจัดทํา  

 นายพนมพันธ  จันทรสูง    ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 นายภานุวัฒน  พิทักษธรรมากุล  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 นางเอมอร  บุตรแสงดี   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

 นายศักดิ์สิทธิ์ ทุมเชียงลํา   ผอ.รพ.สต.บานภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  
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