
  ๑ 

 

บทท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไปของหมูเ่กาะบูโหลน จังหวัดสตลู 

 

หมู่เกาะบูโหลน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๓ ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ท่าเทียบเรือปากปารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล ออกไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร 
ประกอบด้วยเกาะต่างๆ รวม ๘ เกาะ และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยเกาะที่มีราษฎรอาศัยอยู่มี  ๒ เกาะคือ เกาะบูโหลนดอนและเกาะบูโหลนเล 
ซึ่งตามประวัติพบว่าเป็นชาวอูรักลาโว้ยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่เกาะบูโหลนกว่า  ๑๐๐ ปีมาแล้ว  
จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ้านวนราษฎรอาศัยรวม ๑๔๗ ครัวเรือน จ้านวน ๔๖๗ คน  
โดยเกาะบูโหลนดอนที่เป็นเกาะขนาดเล็กนั้นมีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ ๗๙ ครัวเรือน ตั้งบ้านเรือนอยู่
หนาแน่น ไม่มีรีสอร์ท ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านและค้าขาย มีฐานะค่อนข้างยากจน 
และมีการเลี้ยงแพะพ้ืนเมืองแบบปล่อยประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว เพ่ือขายในเทศกาลของศาสนาอิสลาม  
ส่วนที่เกาะบูโหลนเลซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบูโหลน มีราษฎรอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจาย
ประมาณ ๖๘ ครัวเรือนมีอาชีพประมงค้าขายและรับจ้าง  มีรีสอร์ทของทั้งเอกชนและราษฎรอยู่ 
รวม ๑๑ รีสอร์ทมีฐานะความเป็นอยู่โดยเฉลี่ยดีกว่าราษฎรที่เกาะบูโหลนดอน 

 
 

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงท่ีตั้งหมู่เกาะบูโหลนอ าเภอละงูจังหวัดสตูล 
 



  ๒ 

 

จากการส้ารวจข้อมูลเบื้องต้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ราษฎรบนเกาะบูโหลนดอนมีรายได้เฉลี่ย
ประมาณ ๖,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนใหญ่จะมีภาระหนี้สินและไม่ค่อยมีเงินออม 
ราษฎรเกือบทั้งหมดทั้งสองเกาะนับถือศาสนาอิสลาม โดยที่เกาะบูโหลนดอนมีมัสยิด ๑ แห่งชื่อ “มัสยิด 
บะฮ์รุดดิน” และที่เกาะบูโหลนเลมีมัสยิด ๑ แห่งชื่อ “มัสยิดดะวะตุนอิสลามียะห์” มีโรงเรียนสามัญ 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปีที่ ๓ ทั้งสองเกาะชื่อโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เกาะบูโหลนดอนมีนักเรียน ๖๕ คน เกาะบูโหลนเลมีนักเรียน ๔๕ คน รวม ๑๑๐ คน มีครู ๑๒ คน ผู้อ้านวยการ 
๑ คน ดูแลทั้งสองโรงเรียน ราษฎรบนเกาะบูโหลนไม่ค่อยให้ความส้าคัญด้านการศึกษามากนัก โดยมุ่งให้บุตร
หลานท้ า ง านหาราย ได้ ม ากกว่ า  จ ากการส้ า ร วจ ในปี  พ .ศ . ๒๕๕๕  ร าษฎรกว่ า ร้ อยละ  ๘๐  
จบการศึกษาต่้ากว่าชั้นมัธยมปีที่ ๓ 

 

   
 

ตัวอย่างบ้านราษฎรเกาะบูโหลนดอนตัวอย่างบ้านราษฎรเกาะบูโหลนเล 
 
ด้านสุขภาพอนามัยมีราษฎรเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หาย เช่น อัมพฤกษ์ พิการทางสมอง 

และจิต พิการทางสายตา รวม ๘ คน บนเกาะบูโหลนดอนมีผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ๙ คน ความดันโลหิต ๔๕ คน
ราษฎรเพศหญิงส่วนใหญ่มีน้้าหนักเกินมาตรฐานและประมาณร้อยละ ๙๐ ของราษฎรมีปัญหาสุขภาพเหงือก
และฟัน บนเกาะบูโหลนดอน มีศูนย์สุขภาพชุมชนแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่จึงทิ้งเป็นอาคารร้างอยู่ ราษฎรทั้งสองเกาะ
ต้องไปใช้บริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลละงู ซึ่งประสบปัญหาการเดินทางในช่วงฤดูมรสุมเป็นอย่างมาก 

ในปี  ๒๕๕๑ โรงพยาบาลละงู ได้ลง พ้ืนที่ส้ ารวจความต้องการบริการด้านสุขภาพ 
ของประชาชนในพ้ืนที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีศูนย์บริการสุขภาพเบื้องต้น ที่สามารถให้บริการ
ด้านสุขภาพในโรคง่ายๆ และโรคที่พบบ่อยในพ้ืนที่ได้ ปี ๒๕๕๔ โรงพยาบาลละงู ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการเพ่ือชีวิตที่ดียิ่งกว่า บริษัท โอสถสภา จ้ากัด ท้าการซ่อมแซมอาคาร SML เพ่ือใช้เป็น “สุขศาลา” 
ให้บริการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนชาวเกาะบุโหลนดอน และต่อมาในปี ๒๕๕๕ ทางบริษัทฯ  
ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการพัฒนา“หมอน้อย” ท้าหน้าที่ให้บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (รักษา 



  ๓ 

 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ) ณ สุขศาลาบ้านเกาะบุโหลนดอน โดยการคัดเลือกเยาวชน 
จิตอาสาที่มีภูมิล้าเนาในพ้ืนที่ เข้ามาฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลละงู ตามหลักสูตรที่ทางโรงพยาบาล ตัวแทน
ชุมชนเกาะบุโหลนและเครือข่ายในพ้ืนที่ได้ร่วมกันก้าหนด เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยหมอน้อยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
ณ เกาะบุโหลนดอน ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๗ “หมอน้อย” ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า ได้เข้ามาเป็นภาคีร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุข โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ “หมอน้อย” จ้านวน ๒ คน  
เป็นจ้านวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท/ปี (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือสร้างขวัญก้าลังใจและความเข้มแข็ง 
ในการปฏิบัติงานของ “หมอน้อย” ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า ได้ร่วมกับ
โรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของ “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล ทั้ง ๒ คนด้วยดีตลอดมา โดยกิจกรรมทั้งหมด 
ที่หมอน้อยบ้านเกาะบุโหลนคือ 

ก. ด้านการรักษาพยาบาล  
๑. ให้การรักษาพยาบาลผู้ใหญ่ 
๒. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก 
๓. ให้บริการท้าคลอดฉุกเฉิน 

ข. บริการจ่ายยาคุมก้าเนิดและการวางแผนครอบครัว 
ค. บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ง. บริการให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
จ. ให้ความรู้และร่วมกับชุมชนและทีมสุขภาพ ด้าเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

และป้องกันควบคุมโรค 
ฉ. จ่ายยาและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีขาดนัด (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช เป็นต้น) 
ช. เป็นผู้ประสานในพื้นที่ ในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการ พอ.สว. 
ซ. การค้นหาและช่วยเหลือผู้พิการในพื้นท่ี 
ฌ. จัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลการมารับบริการประจ้าเดือน 
ญ. ท้าแผล/เย็บแผล /เยี่ยมบ้านหลังคลอด /เยี่ยมบ้านผู้พิการในพ้ืนที่ 
ฎ. ให้วัคซีนร่วมกับทีม 



  ๔ 

 

บทท่ี ๒ 
กระบวนการสนับสนุนการด าเนินงาน “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน 

 

เริ่มในปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า ร่วมกับ โรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ “หมอน้อย” เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง 
และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลถึงสุขภาวะของประชาชนชาวเกาะบุโหลน โดยได้จัดท้า 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๕ 
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย”  
บ้านเกาะบุโหลนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ โรงพยาบาลละงู  อ้าเภอละงู  จังหวัดสตูล ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จ้ากัด 
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้าและเครือข่ายคนท้าดี อ้าเภอละงู ได้พัฒนาศักยภาพเยาวชนในพ้ืนที่ 
เกาะบุโหลนตามโครงการ “หมอน้อย” ประจ้าเกาะบุโหลน เพ่ือท้าหน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ ตลอดถึงการให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ 
แก่ประชาชนในพ้ืนที่เกาะบุโหลนเลและบุโหลนดอน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ และ “หมอน้อย” ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ หลังจากสิ้นสุดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาที่ได้ก้าหนดไว้ โดยในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ซึ่งที“่หมอน้อย”ได้ให้บริการประชาชนบนเกาะมีดังนี้ 

๑. การรักษาพยาบาล 
- ให้การรักษาพยาบาลผู้ใหญ่ จ้านวน ๘๑๕  ราย 
- การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก จ้านวน  ๑๑๔๙ 

๒. บริการจ่ายยาคุมก้าเนิดและการวางแผนครอบครัว ๓๕ ราย 
๓. บริการท้าคลอดฉุกเฉิน 
๔. เป็นผู้ประสานในพื้นที่ ในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา 
๕. เป็นผู้ประสานเชื่อระหว่าง อบต.ปากน้้าและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในการปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาของ “หมอน้อย” ทั้ง ๒ คน ประสบผลส้าเร็จและ

ลุ ล่ ว ง ไ ด้ นั้ น  เ นื่ อ ง จ าก ได้ รั บ ก า รดู แ ล และกา รส่ ง เ ส ริ ม สนั บ สนุ นที่ ดี  จ า ก โ ร งพย าบาล ละงู   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก ในส่วนของวัสดุ ครุภัณฑ์ ยา การให้ค้าปรึกษาด้านการแพทย์
และงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพหมอน้อย และจากองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า ในส่วนของ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน “หมอน้อย” ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นเป็นกลยุทธ์ส้าคัญตามหลักคิดของ 
District Health System ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพ่ึงพากันเองในชุมชน  



  ๕ 

 

ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญยิ่งส้าหรับประชาชนเกาะบุโหลน ที่เป็นพ้ืนที่ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง แต่ทั้งนี้
การที่ “หมอน้อย” และชาวเกาะบุโหลน จะมีศักยภาพในการจัดปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนนั้น จ้าเป็นต้องได้รับการเสริมพลังและการพัฒนาเรียนรู้ในระยะหนึ่งก่อน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ 
โรงพยาบาลละงูจึงได้จัดท้าโครงการ สร้างเสริมความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ 
“หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลนอ้าเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ้น เพ่ือให้ “หมอน้อย” และประชาชนเกาะบุโหลน  
ซึ่ งอยู่ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลละงู  โ รงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพต้ าบลบ้ านบ่อ เจ็ดลูก  
และองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า ได้รับการพัฒนาและเสริมพลัง เพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน ต่อไป อย่างไรก็ตามในการด้าเนินโครงการครั้ งนี้  โรงพยาบาลละงู 
ต้องขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้าในการสนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
“หมอน้อย” ทั้ง ๒ คน เนื่องจากโรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก มีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และยารักษาโรค 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย”  
บ้านเกาะบุโหลนอ้าเภอละงู จังหวัดสตูล 

๒. เพ่ือสนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 
4. เป้าหมาย 

“หมอน้อย” ทั้ง ๒ คน  และ ประชาชนชาวเกาะบุโหลน 
5.  กลวิธีการด าเนินงาน 

๑. ประชุมทีม DHS อ้าเภอละงู เพ่ือวางแผนการจัดท้าโครงการ 
๒. ประสานฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า 
๓. เขียนโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๔. ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการก้าหนด 
๕. นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหมอน้อย 

6. งบประมาณ 
6.1 งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า  

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน “หมอน้อย”  ๒ คน  ๖๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน   ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

6.2 งบประมาณจากCUP อ าเภอละงู 
 - ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแพทย์ครุภัณฑ์ และยา  เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง 



  ๖ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕) 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนบ้านเกาะบุโหลน ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู มีสุขภาวะ และเป็นชุมชนต้นแบบ  

ในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อ่ืน 
การสนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของหมอน้อยจากองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า 

และวัสดุอุปกรณ์จากโรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก เอ้ือให้ “หมอน้อย”  
ทั้ง ๒ คนได้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือประชาชนชาวบ้านเกาะบุโหลน ทั้ง ๒ เกาะ  
โดยสรุปผลการด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
 



  ๗ 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก 

(องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า) 
โครงการ สร้งเสริมความข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ หมอน้อยบ้านเภาะบุโหลน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุตหนุน โรงพยาบาลละงู อ้าเภอละงู จังหวัตสตูล 

๒. งบประมาณ 

๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ได้รับงินอุดหนุน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของหมอน้อย ๑๔๔.๐๐๐ 

บาท (๖,๐๐๐ บาท  ๒ คน  ๑๒ เดือน) 
๒.๒ งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานโครงการ ๑๒๐.๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ

หมอน้อย ๑๔๔.๐๐๐ บาท (๖,๐๐๐ บาท  ๒ คน  ๑๒ เดือน) 
๒.๓ งบประมาณ คงหลือ ๐ บาท 

๓. ผลการด้าเนินโครงการ 

๓.๑ ผู้ได้รับงินอุดหนุนขอรายรนผลการด้าเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน 
อุดหนุนเลขที.่..………/…………วันที่ ......... เดอืน...................พ.ศ. ..............เริ่มด้าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๒ ผู้ได้รับดินอุดหนุนขอส่งส้าเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน จ้านวน ๒ ฉบับ
จ้านวนเงิน ๑๔๔,๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ของการด้าเนินการตามโครงการที่ได้รับ เงิน
อุดหนุนมาพร้อมหนังสือนี้เพ่ือให้หน่วงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบต่อไป 

๓.๓ ผู้ไดร้ับงินอุดหนุนขอส่งงบประมาณคงหลือ (ถ้ามี) จ้านวน ๐ บาท คืนมาพร้อมหนังสือนี้ 
๓.๔ ประโยซน์ที่ประชาชนได้รับ ได้พัฒนาศักยภาพเยาวชนในพ้ืนที่เกาะบุโหลนตามโครงการ 

สร้างเสริมความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการบริการสุขภาพ หมอน้อยบ้านกาะบุโหลน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือท้าหน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรค การพ้ืนฟูสุขภาพ ตลอดถึงการให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่เภาะบุโหลนดอน 
และเกาะบุโหลนเล การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของ “หมอน้อย” ทั้ง ๒ คน ประสบผลส้าเร็จลุล่วงได้นั้น 
เนื่องจากได้รับการดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนที่ดี จากองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า ในส่วนของ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ “หมอน้อย” ทั้ง ๒ คน ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นเป็นกลยุทธ์ส้าคัญ 
ตามหลักคิดของ District Health System ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพ่ึงพา
กันเองในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญยิ่งส้าหรับประชาชนเกาะบุโหลน ที่เป็นพ้ืนที่ทุรกันดานยากต่อ 
การเข้าถึง แต่ทั้งนี้การที่ “หมอน้อย” ทั้ง ๒ คน และชาวเภาะบุโหลน จะมีศักยภาพในการจัดการปัญหา



  ๘ 

 

สุขภาพในพ้ืนที่ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อย่างไรก็ตามในการด้าเนินโครงการครั้งนี้ โรงพยาบาละงู  
ต้องขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า ในการสนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 
“หมอนอ้ย” ทั้ง ๒ คน เนื่องจากโรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก มีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และยารักษาโรค 

๔. ผู้ได้รับงินอุดหนุนไม่สามารถด้าเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก ................................................... 
จึงขอคืนเงิน จ้านวน ๐ บาท 
 

  



  ๙ 

 

บทท่ี ๓ 
ผลการด าเนินงาน “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน ปี ๒๕๖๕ 

 

ผลการด้าเนินงาน “ หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน ตาม โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๕ 
ดังนี้ 

๑. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชน 
จ านวนการรับบริการบ้านเกาะบุโหลนดอน 

- บริการในผู้ใหญ่  จ้านวน ๘๑๕ ราย 

ไข้ 
(ราย) 

ปวดท้อง/ท้องอืด 
(ราย) 

ผื่นคัน 
(ราย) 

เจ็บคอ 
(ราย) 

ปวดศีรษะ 
(ราย) 

หวัด 
(ราย) 

Vertigo 
(ราย) 

ไอ 
(ราย) 

๔๖๕ ๔๓ ๔๑ ๒๙ ๓๑ ๔๕ ๔๕ ๖๔ 

- บริการในเด็ก  จ้านวน ๓๔ ราย 
ไข้ 

(ราย) 
ไอ 

(ราย) 
อุจจาระร่วง 

(ราย) 
หอบหืด 
(ราย) 

๕๗๔ ๓๔๘ ๗๔ ๕๓ 

๒. บริการจ่ายยาคุมก้าเนิดและวางแผนครอบครัวหญิงวัยเจริญพันธ์ เฉลี่ยจ้านวน ๓๕ ราย
ต่อเดือน 

๓. การบริการท้าคลอดในภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับ หมอต้าแยในพ้ืนที่ 
๔. การค้นหาและช่วยเหลือผู้พิการในพื้นท่ี 
๕. การเชื่อมประสานการท้างานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า และภาคส่วน

ต่างๆ 
๖.  การบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ  

ตามแผนการด้าเนินงาน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก 
๗. การให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ ขอรับค้าปรึกษาการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉิน (เปลือกหอยบาด มีดบาด) ทางโทรศัพท์ จากแผนกอุบัติเหตุ–ฉุกเฉินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบา้นบ่อเจ็ดลูก จ้านวน ๑๐๓ ครั้ง 

๘. ออกหน่วยสาธารณสุขและบริการ อ่ืนๆ ร่ วมกับ ทีมต่ างๆ เช่น ทีม พอ.สว.  
อ้าเภอเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก 
โรงพยาบาลละงู และภาคส่วนต่างๆ จ้านวน ๒๒ ครั้ง 



  ๑๐ 

 

๙. การบริการจ่ายยาและติดตามผู้ป่วยขาดนัด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ้านวน  
๒ ราย เบาหวาน จ้านวน ๓๓ ราย 

๑๐. จัดเก็บข้อมูล/รายงาน ประจ้าเดือน เพ่ือรวบรวมเสนอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านบ่อเจ็ดลูก และ โรงพยาบาลละงู 

๑๑. ท้าแผล จ้านวน ๓๑๖ ราย 
๑๒. เย็บแผล จ้านวน ๒๘ ครั้ง 

จ านวนการรับบริการบ้านเกาะบุโหลนเล 
- บริการในผู้ใหญ่  จ้านวน ๗๐๑ ราย 

 

ไข้ 
(ราย) 

ปวดท้อง/ท้องอืด 
(ราย) 

ผื่นคัน 
(ราย) 

เจ็บคอ 
(ราย) 

ปวดศีรษะ 
(ราย) 

หวัด 
(ราย) 

Vertigo 
(ราย) 

ไอ 
(ราย) 

๔๑๑ ๘๓ ๔๑ ๒๙ ๓๑ ๒๔ ๓๔ ๔๘ 

- บริการในเด็ก  จ้านวน ๗๗๑ ราย 
ไข้ 

(ราย) 
ไอ 

(ราย) 
อุจจาระร่วง 

(ราย) 
หอบหืด 
(ราย) 

๕๓๔ ๑๕๗ ๓๒ ๔๘ 

๑. บริการจ่ายยาคุมก้าเนิดและวางแผนครอบครัวหญิงวัยเจริญพันธ์เฉลี่ยจ้านวน ๑๓๖ ราย
ต่อเดือน 

๒. การบริการท้าคลอดในภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับ หมอต้าแยในพ้ืนที่ 
๓. การค้นหาและช่วยเหลือผู้พิการในพื้นท่ี 
๔. การเชื่อมประสานการท้างานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า และภาคส่วน

ต่างๆ 
๕.  การบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ  

ตามแผนการด้าเนินงาน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก 
๖. การให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ ขอรับค้าปรึกษาการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉิน (เปลือกหอยบาด มีดบาด) ทางโทรศัพท์ จากแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ่อเจ็ดลูก จ้านวน ๔๔ ครั้ง 

๗. ออกหน่วยสาธารณสุขและบริการ อ่ืนๆ ร่ วมกับ ทีมต่ างๆ เช่น  ทีม พอสว.  
อ้าเภอเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูก 
โรงพยาบาลละงู และภาคส่วนต่างๆ จ้านวน ๑๖ ครั้ง 

๘. การบริการจ่ายยาและติดตามผู้ป่วยขาดนัด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ้านวน  
๒ ราย เบาหวาน จ้านวน ๒๓ ราย 



  ๑๑ 

 

๙. จัดเก็บข้อมูล/รายงาน ประจ้าเดือน เพ่ือรวบรวมเสนอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านบ่อเจ็ดลูก และ โรงพยาบาลละงู 

๑๐. ท้าแผล จ้านวน ๒๒๐ ราย 
๑๑. เย็บแผล จ้านวน ๑๙ ครั้ง 

แผนการพัฒนา สุขภาพประชาชน เกาะบุโหลนทั้ง ๒ เกาะ ปี ๒๕๖๖ 
๑. จัดท้าโครงการเสนอ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

“หมอน้อย” ให้มีความต่อเนื่อง เข้มแข็ง เพ่ือสุขภาวะประชาชนในพื้นท่ี 
๒. การคัดกรองสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ซึ่งมีอัตราการรับบริการสูงในแต่ละปี 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลผู้พิการ 
๔. ก่อสร้าง สุขศาลา บนเกาะบุโหลนเล 
๕. ใช้ระบบโซล่าเซลให้มีประสิทธิภาพ 
๖. พัฒนาศักยภาพ “หมอน้อย” ทั้ง ๓ คน 
๗. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในการประสานงานต่างๆ 

 
  



  ๑๒ 

 
 ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน “หมอน้อย” 

ณ เกาะบุโหลนดอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 

       
 

     
 
 

   
   

หน่วยอ ำเภอเคลื่อนที่ หน่วยอ ำเภอเคลื่อนที่ 

ให้สุขศึกษำ & สร้ำงเสริมสุขภำพ เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ 

หน่วยสำธำรณสุขเคลื่อนที่ ร่วมต้อนรับ “ผู้ดูแลสุขภำพ” เกำะบุโหลน
เล 



  ๑๓ 

 

ภาคผนวก 

 

 



  ๑๔ 

 

 



  ๑๕ 

 

 
 


