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บทน ำ 
ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์   ได้รับ

มอบหมายการด าเนินงานปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ในด้านมิติภายนอก (ด้านประสิทธิผล) ระดับความส าเร็จของการถอดบทเรียนผลงาน อสม. ดีเด่น 
(ระดับ 5) เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดค า
รับรองฯ  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ  จังหวัดนครสวรรค์  ได้จัดท าเอกสารการถอดบทเรียน
ผลงาน อสม. ดีเด่นระดับภาคเหนือ 12 สาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินงาน อสม.ดีเด่น 
ภาคเหนือ ปี 2563 เนื้อหาประกอบด้วย บทน า และผลการถอดบทเรียนผลงาน อสม. ดีเด่น  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนและต่อยอดการด าเนินงาน ขอขอบคุณ อสม. ดีเด่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสารถอดบทเรียนฯ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะ ทาง
คณะผู้จัดท าขอน้อมรับเพื่อการพัฒนาต่อไป 
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การถอดบทเรียน อสม.ดีเด่น ภาคเหนือ ปี 2563 
 

1 สาขา  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นายสวง  พันเรือง    

การศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาตรี สาขาการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

อายุ   47   ปี 

อาชีพ  :  สมาชิกเทศบาลต าบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ระยะการเป็น อสม.  :  14  ปี 

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  178  หมู่  7  ต.หัวรอ  อ.เมือง  จ.

พิษณุโลก 

เบอร์โทร  :  - 

ID line  :  - 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโคล่ 
2. รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรคเรียนบ้านสระโคล่ 
3. ไวยาวัจกรวัดสระโคล่โสภาราม 
4. ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย รพ.สต.บ้านสระโคล่ 
5. คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.บ้านสระโคล่ 
6. ประธานคณะกรรมการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ รพ.สต.สระโคล่ 
7. ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านของอ าเภอเมือง รุ่นที่ 71 
8. ประธานสภาชุมชนน่าอยู่ บ้านสระโคล่ 
9. คณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบลหัวรอ 

รางวัลที่เคยได้รับ 

1. รางวัลชนะเลิศ อสม.ดีเด่น สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัด ปี 2562 
2. เข็มพระราชทานคุณูปการราชสมาสัย ขั้นต้น จากมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันราช

ประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
3. ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น สาขา สุขภาพจิตในชุมชน ระดับต าบล ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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4. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีบทบาท สร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประชาชน จาก อบต.หัวรอ 

5. รางวัลบ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย จาก รพ.สต.บ้านสระโคล่ 
6. รางวัลแกนน าชุมชนต้นแบบการด าเนินการโครงการจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

เขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จาก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
7. ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก สสอ.เมืองพิษณุโลก 
8. รางวัลผู้มีความรัก ความสมัครใจ และหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นแผ่นดินหัวรอ จาก อบต.หัวรอ 
9. ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับต าบล สาขา การแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก สสอ.เมืองพิษณุโลก 
10. รางวัลการเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดิน จาก ศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 

นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

1. นวัตกรรมยางรถยนต์ เพ่ิมรายได้ ลดโลกร้อน ป้องกันโรคติดต่อ 
กระบวนการในการด าเนินงาน 

1. มีขั้นตอนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ได้แก่ การท าประชาคม เสนอปัญหา วิเคราะห์
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาของโรค 
ด าเนินการ และประเมินผลตามล าดับ 

2. การจัดการขยะ ใช้วิธีการตั้งคณะท างานครัวเรือนและพ้ืนที่สาธารณะ ขอความร่วมมือประชาชน ก าหนดวิธีการ
แยกและเก็บขยะในชุมชน ตั้งกองทุน มีแหล่งรับซื้อขยะในชุมชนโดยก าหนดวันรับซื้อ และมีกิจกรรมรณรงค์ 

3. นวัตกรรมยางรถยนต์ “เพ่ิมรายได้ ลดโลกร้อน ป้องกันโรคติดต่อ” น ายางรถยนต์เก่าที่เคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย เกิดมลพิษทางอากาศได้ถ้าท าลายโดยวีการเผา และท าให้ภูมิทัศน์ในชุมชนไม่ดี เอามาท าเป็น
กระถางต้นไม้ โซฟา อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น ท าให้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและลดแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค 

4. กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ เรื่องโรคติดต่อ 
5. จัดตั้งธนาคารปลาลูกน้ าและศูนย์เพาะพันธุ์ปลากินลูกน้ า เพ่ือแจกจ่ายประชาชน 
6. ใช้สมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง เช่น ทุบตะไคร้ ,ทุบหรือซอยข่า,ผิว

มะกรูด,ปูนแดงใส่โอ่งน้ า ตะไคร้หอมทุบวางที่มุมอับ ใช้ผิวส้มตากแห้งจุดไล่ยุง เป็นต้น 
7. ใช้ช่องทางวิทยุชุมชนและเสียงตามสายเน้นให้ตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านและจัดการกับสิ่งแวดล้อม 
8. เตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง หลังการเกิดโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า

ยุงลายโดยการเก็บภาชนะที่มีน้ าขังทุกสัปดาห์ ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายทุกๆ ๓ เดือน พ่นสารเคมีกรณีเกิด
โรค ปล่อยปลากินลูกน้ ายุงลายและใช้สมุนไพรป้องกันโรค 

9. จัดมหกรรมสุขภาพปลอดโรคปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยลดการเกิดโรค และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ไม่พบโรคติดต่อระบาดในพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคหูดับ โรคฉี่หนู เป็นต้น 
2. สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. ไม่มีประชาชน ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ 
4. มีการจัดการกับขยะอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคและท าให้มีรายได้เสริม 
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5. เกดินวัตกรรม ยางรถยนต์ “เพ่ิมรายได้ ลดโลกร้อน ป้องกันโรค” และ จัดตั้งธนาคารปลากินลูกน้ า รพ.สต.และ
ศูนย์เพาะพันธ์ปลากินลูกน้ าที่บ้าน อสม.ทุกคน 

6. มีการทดแทนการใช้สารเคมีด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
7. ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” กรมการปกครอง ปี 2561 
8. เป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 
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2 สาขา  การส่งเสริมสุขภาพ 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นางสุธาทิพย์  สีดี 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษา 

อายุ  48    ปี 

อาชีพ  :  เกษตรกร 

ระยะการเป็น อสม.  :  11 ปี 

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  69/2 ม.1 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.

ชัยนาท 

เบอร์โทร  :   

ID line  :   

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านท่าส าโรง 
2. เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าส าโรง 
3. เลขานุการกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าส าโรง 
4. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
5. จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 

บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
1. กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย พบปัญหาเด็กมีน ้าหนักต ้ากว่าเกณฑ์ น ้าหนักเกินเกณฑ์ และปัญหาฟันผุ 
2. กลุ่มวัยเรียน พบปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ รับประทานอาหารที ไม่เหมาะสม ไม่ออกก้าลังกาย มีภาวะ

โภชนาการเกินเกณฑ์ และพบปัญหานักเรียนมีเหา 
3. กลุ่มวัยรุ่น พบปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่ป้องกัน ท้าให้ตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
4. กลุ่มวัยท้างาน พบความเสี ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เนื องจากพฤติกรรมสุขภาพ 
5. กลุ่มผู้สูงอายุ พบปัญหาสุขภาพที พบมาก คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ข้อเข่าเสื อม ภาวะหกล้ม และ

ภาวะโภชนาการ ตามล้าดับ 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

- ก้าหนดมาตรการหรือข้อตกลง “สัญญาท่าส้าโรง” โดยการท้าบันทึกข้อตกลงของผู้สูงอายุและประชาชนในหมู่บ้าน 
โดยมีข้อตกลงว่า  

1) ออกก้าลังกายทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามโรงเรียนวัดสกุณารามฯ 
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2) คัดกรองสุขภาพเบื องต้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง 
3) เมื อมาออกก้าลังกายจะมีการหยอดกระปุกออมความสุข วันละ ๑ บาท 
4) เมื อมาออกก้าลังกายตามก้าหนดครบ ๕ วันในสัปดาห์นั น จะได้รับไข่ไก่ ๕ ฟอง 

- ส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพ “คนดีศรีสกุณาราม” โดยมีการแลกเปลี ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การ
เปลี ยนแปลงที เกิดขึ นต่อสุขภาพของต้นแบบ เล่าให้แก่ผู้ที มาร่วมออกก้าลังกายหลังเสร็จกิจกรรม 

- ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านมาใช้ในการออกก้าลังกาย “ร้าเรือบกบ้านท่าส้าโรง” โดยใช้ไม้พายเรือและคิดท่า
ร้าขึ นมาใหม่แทนการร้าไม้พลอง คิดเนื อเพลงใหม่ส่งเสริมการออกก้าลังกายโดยใช้ท้านองพื นบ้านท่าส้าโรง 

กระบวนการในการด าเนินงาน : ด้าเนินการจัดการสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย 

1. กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย พบปัญหาเด็กมีน ้าหนักต ้ากว่าเกณฑ์ น ้าหนักเกินเกณฑ์ และปัญหาฟันผุ แก้ไขปัญหา
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก ให้อาหารเสริมแนะน้าการท้าอาหารให้ผู้ปกครอง เพิ มกิจกรรมการเล่น
แก่เด็กที มีปัญหาน ้าหนักไม่ตามเกณฑ์ ส่งต่อเจ้าหน้าที ทันตกรรมส้าหรับเด็กที มีปัญหาฟันผุ 

2. กลุ่มวัยเรียน พบปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ รับประทานอาหารที ไม่เหมาะสม ไม่ออกก้าลังกาย มีภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ์ และพบปัญหานักเรียนมีเหา แก้ไขปัญหาโดยจัดท้าโครงการเด็กวัยเรียนต้าบลบางขุดสุขภาพ
ดี สูงดีสมส่วน ส่งเสริมการออกก้าลังกายในโรงเรียน เลือกกิจกรรมโชป้าชายด์ป้า และเก้าอี ขยายพุง ถ่ายทอด
กิจกรรมท้าให้โรงเรียนสามารถน้าออกกิจกรรมทางกายด้วยตนเอง สร้างทีมส่งเสริมสุขภาพโดยการอบรมแกนน้า
ขยายสู่โรงเรียนในพื นที  และจัดท้าโครงการก้าจัดเหา 

3. กลุ่มวัยรุ่น พบปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่ป้องกัน ท้าให้ตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงจัดท้า
โครงการ“condom kids” คิดสักนิดก่อนคิดมีเซ็กส์ เพื อแก้ไขปัญหา โดยการให้ความรู้เพศศึกษาวัยรุ่นในชุมชน 
พูดคุยเรื องเพศระหว่างเด็กวัยรุ่นกับผู้ปกครอง 

4. กลุ่มวัยท้างาน พบความเสี ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เนื องจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการ
แก้ไขปัญหาโดย 

- ให้ความรู้ในการปรับเปลี ยนพฤติกรรมโดย ๕ อ ๓ ส ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื อรับประทานเอง 
ส่งเสริมการออกก้าลังกายในชุมชน ส่งเสริมการฝึกสมาธิเพื อลดการสูบบุหรี  อบรมฟ้ืนฟูแกนน้าการออก
ก้าลังกาย ภายใต้โครงการสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุข และโครงการปรับเปลี ยนพฤติกรรมลดเสี ยงลดโรค 

- ตั งชมรมออกก้าลังกายในหมู่บ้าน สร้างกระแสการรักสุขภาพ มีการออกก้าลังกายบริเวณวัดและโรงเรียน
ให้กับประชาที สนใจในทุกเดือน 

- คัดกรองกลุ่มเสี ยงซ ้า ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที  รพ.สต. 
- จัดตั งกองทุนออกก้าลังกายวันละบาท โดยจะน้าเงินมาบ้ารุงอุปกรณ์เครื องเสียงหรือกิจกรรมต่างๆ 

5. กลุ่มผู้สูงอายุ พบปัญหาสุขภาพที พบมาก คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ข้อเข่าเสื อม ภาวะหกล้ม และ
ภาวะโภชนาการ ตามล้าดับ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา ได้แก่ เยี ยมบ้านหลังกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เน้นเยี ยมบ้านคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุที มีภาวะติดบ้านติดเตียง จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เน้นปัญหาส้าคัญ ให้
ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ไข ร่วมเป็นเจ้าของ อีกทั งด้าเนินการจัดตั งทีมผู้น้าออกก้าลังกายกลุ่ม
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ผู้สูงอายุ เน้นกิจจกรมร้าไม้พลอง จี กง และกายบริหาร โดยน้านวัตกรรมพื นบ้านการร้าเรือบกมาประยุกต์ใช้แทนไม้
พลอง พร้อมทั งน้าเพลงร้าเรือบกมาดัดแปลงใช้ในกิจกรรมนี  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความเชื่อมั่นและรักษาสัจจะตามสัญญาท่าส าโรงของผู้สูงอายุและทีมงาน 
2. ผู้น าออกก าลังกายมีองค์ความรู้ หลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นการ

ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย 
3. การท างานเป็นทีมและเชื่อมโยงกับทุนในชุมชนและเชื่อมกับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ความพร้อมของเครื่องมือ 
2. ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย 

โอกาสการพัฒนาต่อไป 

1. หารูปแบบทางเลือกท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
2. สร้างเครือข่าย สร้างทีม พร้อมกับขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มวัยอื่น 
3. มีการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมในระดับพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด 
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3 สาขา  สุขภาพจิตชุมชน 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นางแบระดา  เขียวขจีไพร 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.) 

อายุ  40    ปี 

อาชีพ  :  เกษตรกร 

ระยะการเป็น อสม.  :  18 ปี 

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  319 หมู่ 8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล าพูน 

เบอร์โทร  :  - 

ID line  :  - 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน 
2. คณะกรรมการจิตเวชในชุมชน 
3. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลนาทราย 
4. จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในชุมชน 

รางวัลที่เคยได้รับ  

1. รางวัล อสม.ดีเด่น ระดับอ าเภอ สาขา สุขภาพจิตชุมชน ปี พ.ศ.2557-2559 
2. รางวัล อสม.ดีเด่น ระดับ จังหวัด สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปี พ.ศ.2562 

บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
     จากข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.พระบาทห้วยต้ม พบว่า มีปัญหาการฆ่าตัวตายมาเป็นอันดับที่ 3 
อีกท้ังพบว่า ในปี 2562 มีการฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 13 ราย และพยายามฆ่าตัวตาย 6 ราย  
     ข้อมูลผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต ปี 2562 ของบ้านพระบาทห้วยต้ม พบว่า มีผู้ป่วยจิตเภท จ านวน 5 ราย ผู้ป่วยด้วยโรค
ซึมเศร้า 10 ราย ผู้ป่วยวิตกกังวล 4 ราย และผู้ป่วยติดสุรา 3 ราย 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

- ภาษาใจ สื่อได้ด้วยคิวคิว เป็นเครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม เป็นภาษากะเหรี่ยง 
- อัศวินน้อยคอยห่วงใย ใส่ใจโรคซึมเศร้า 

กระบวนการในการด าเนินงาน 

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
2. สร้างมาตรการหมู่บ้าน 
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3. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน 
- กลุ่มปกติ ด าเนินการคัดกรอง 2 Q โดยใช้นวัตกรรมแบบคัดกรองภาษากะเหรี่ยง 
- กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป มีการรวมกลุ่มจักสานตัดตัง เป็นการสร้างคุณค่าให้กับ

ผู้สูงอายุที่คิดว่าตนเป็นภาระของลูกหลาน 
- กลุ่มเสี่ยง จะด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านโดย อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ คัดกรองแบบค าถาม 2 Q เมื่อพบกลุ่ม

เสี่ยง จะส่งต่อ รพ.สต.ตามระบบการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในชุมชน 
- กลุ่มเด็กและเยาวชน ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้า การสังเกตอาการของคนใน

ครอบครัว ลดการตีตราว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ใช่คนบ้า 
- กลุม่ป่วย เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ กิจกรรมลูกหลานดูแลพ่อแม่สุขใจ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ไม่พบการพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายส าเร็จในชุมชน 
2. คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต การดูแลตนเองและผู้อ่ืน 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับครอบครัวได้ 
4. ชุมชนยอมรับและให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายใต้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักศาสนาพุทธ 
- มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมในชุมชน 
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4 สาขา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นายสุทัศน์  คงศรีคีรี 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษา 

อายุ   24    ปี 

อาชีพ  :  เกษตรกร 

ระยะการเป็น อสม.  :   

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  36/1 ม.1 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.

ตาก 

เบอร์โทร  :  - 

ID line  :  - 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. ประธานกองทุนหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าเย็น 
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิโอโซน 
3. กรรมการชมรมสร้างสุขภาพ หมู่ 1 บ้านห้วยน้ าเย็น  
4. ประธาน อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
5. คณะกรรมการวัดบ้านห้วยน้ าเย็น 
6. ประธานเยาวชนคนต้นน้ าต าบลแม่ตื่น 
7. คณะท างาน CBTx บ้านห้วยน้ าเย็น 

รางวัลที่เคยได้รับ  

1. อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดและอ าเภอ สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2562 
บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
     สภาพพื นที สูงเป็นป่าเขา เสี ยงต่อการลักลอบค้ายาเสพติด มีการเพาะปลูกฝิ่นตามแนวเขตติดต่อ ประชาชนเสพติดฝิ่น
โดยมีผู้ค้าในหมู่บ้าน วิถีส่วนใหญ่ใช้ฝิ่นเพื อรักษาโรคเนื องจากโรงพยาบาลอยู่ห่างไกล  เงินที หาได้จะน้ามาซื อฝิ่น เกิดการลัก
เล็กขโมยน้อยในหมู่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ สุขภาพร่างกายทรุดโทรม เกิดโรคติดต่อ เยาวชนขาดโอกาส
ทางการศึกษาเนื องจากไม่มีเงินส่งเรียน 
กระบวนการในการด าเนินงาน 

๑. ส้ารวจปัญหา วางแผนร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานที เกี ยวข้อง จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาประชุมหารือแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 



 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

10 
ถอดบทเรยีน อสม.ดีเดน่ ภาคเหนือ ปี 2563 

 

๒. ท้างานร่วมกับหน่วยงานอื นๆที เกี ยวข้อง ก้าหนดบทบาทหน้าที และภารกิจร่วมกัน 
๓. วางแผนมนการด้าเนินงาน ติดตาม  เยี ยม โดยใช้กระบวนการ CBTx (ค้นหาผู้ใช้ที สมัครใจบ้าบัด หาข้อตกลง

ร่วมกันก่อนบ้าบัด และเข้าสู่กระบวนการบ้าบัด) 
๔. ติดตามประเมินผล คืนข้อมูลให้ชุมชนสม ้าเสมอ 
๕. ส่งเสริม ป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ โดยใช้กีฬา อาชีพ และการศึกษา 
๖. สร้างเครือข่าย มีคู่บัดดี  เพื อนช่วยเพื อนเพื อเสริมพลัง มีผู้น้าทางศาสนา มาเสริมก้าลังใจ มีทีมเยาวชนพาพ่อแม่ที 

ติดยามาบ้าบัด 
๗. ติดตามให้คงอยู่ในระบบการบ้าบัด เมื อครบ ๖ เดือน และ ๑ ปี 
๘. ใส่ใจผู้ใช้ยา เข้าใจและให้โอกาส ร่วมกันซ่อมแซมที อยู่อาศัยให้สภาพดีขึ นและคงทนเพื อเสริมพลัง ให้ชุมชนยอมรับ

และให้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอีกทั งร่วมรับผลประโยชน์ของหมู่บ้านด้วยส้าหรับผู้ใช้ยาที บ้าบัดส้าเร็จ เสริมอาชีพให้กับผู้ใช้ยา
ที เลิกยาได้โดยร่วมกับโครงการหลวงฯ 

๙. ใช้ยาเมทาโดนบ้าบัด เพื อทดแทนฝิ่น โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโอโซน 

ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้ใช้ยามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ครอบครัวเข้าใจใส่ใจดูแลกัน ผู้ใช้ยามีสุขภาพที่ดีขึ้น หน้าตาสดใส เศรษฐกิจในครอบครัว
ดีขึ้น 

2. ครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น มีบ้านที่ม่ันคงถาวร จากที่เคยสภาพทรุดโทรม 
3. ใส่ใจผู้ใช้ยา เข้าใจและให้โอกาส ช่วยเหลือ ไม่รังเกียจซ้ าเติม ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันซ่อมแซมบ้านให้ผู้ใช้ยามีสภาพ

ที่ดีข้ึนและมีความคงทนถาวร 
4. คนในชุมชนยอมรับและให้สิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมหรือได้ร่วมรับผลประโยชน์ของหมู่บ้าน 
5. ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 ด้านการบ าบัด ดูแล รักษายาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย 
2. ความมุ่งม่ัน อดทน ของทุกภาคส่วน 
3. ครอบครัวและชุมชนให้ความร่วมมือ 
4. เครือข่ายที่เข้มแข็ง 
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5 สาขา  การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นางบุญรอด พรมกา 

การศึกษาสูงสุด  :  - 

อายุ   47   ปี 

อาชีพ  :  - 

ระยะการเป็น อสม.  :  14  ปี 

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  112 หมู่ 1 ต้าบลบางลาย  อ้าเภอบึง

นาราง จังหวัดพิจิตร 

เบอร์โทร  :  - 

ID line  :  - 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 1 บ้านยางแขวนฆ้อง ต าบลบางลาย จังหวัดพิจิตร 
2. เหรัญญิก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
3. อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(อสผ.) ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
4. แกนน าจิตอาสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
5. กรรมการด้านควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ หมู่บ้านยางแขวนฆ้อง ต าแหน่งเลขานุการ  
6. กรรมการด้านควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ หมู่บ้านยางแขวนฆ้อง ต าแหน่งเลขานุการ  
7. กรรมการชมรมผู้สูงอายุ ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
8. กรรมการพัฒนาและบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
9. กรรมการชมรมสร้างสุขภาพระดับต าบล อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
10. กรรมการกลุ่มแม่บ้านยางแขวนฆ้อง ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
11. กองทุนสัจจะหมู่บ้านยางแขวนฆ้อง ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
12. กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. อาสาครูบัญชีของการทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
14. จิตอาสา 904 ของอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
15. สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
16. อาสาสมัครจิตอาสาแม่และเด็ก ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
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รางวัลที่เคยได้รับ 

1. รางวัล อสม.ดีเด่น ระดับเขต สาขา การส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2561 
2. รางวัลชนะเลิศประกวดต าบลเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ปี พ.ศ.2555 
3. รางวัลชนะเลิศประกวดผลงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2555 
4. รางวัลชนะเลิศประกวดเต้นแอโรบิค งานมหกรรมสุขภาพอ าเภอบึงนาราง ปี พ.ศ.2555 
5. บุคคลต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ.2554 
6. รางวัลผู้ประสานพลังแผ่นดิน จากศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ปี พ.ศ.2546 
7. รางวัล อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค ปี พ.ศ.2558 

บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
      ปัญหาในพื นที เกิดจากวิถีชีวิตคนในต้าบลมีอาชีพท้ากระปุกออมสิน ใช้เวลาท้างานต่อวันเป็นเวลานานเพื อค่าแรงที ได้
ตามจ้านวนงาน จึงไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีโอกาสเสี ยงที จะป่วยด้วยโดยที เกิดจากพฤติกรรมได้ อีกทั ง
สถานพยาบาลอยู่ไกลจากชุมชน 

วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

1. เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน บริการ ฟื้นฟู เกิดความรู้และตระหนักในการป้องกัน
ส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะทีมงาน และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู บริการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

1. นมเสมือนจริง อุปกรณ์สาธิต การตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ตลอดจนใช้สอนมารดาดูแลหัวนมในการให้นมบุตร 

2. ป้ายช่วยชีวิต ป้ายให้ความรู้ การติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือที่ฉุกเฉินและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

3. ถังขยะเติมสุข ถังขยะใช้เก็บเข็มฉีดยาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นจุดรวบรวมและน าส่งรพ.สต.เพ่ือก าจัดต่อ 

4. การดูแลสุขภาพแนวแพทย์วิถีไทย ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแนวแพทย์วิถีธรรม ด้วย ยา 9 เม็ด หมอเขียว 

กระบวนการในการด าเนินงาน 

      จัดบริการที  ศสมช.ในหมู่บ้าน มียาสามัญประจ้าบ้าน วัสดุอุปกรณ์เบื องต้น และมีบอร์ดให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพ โดยมี อสม. หมุนเวียนมาให้บริการทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 1๗.00 – 1๙.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00 – 
12.00 น. และให้ค้าแนะน้าทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชั นไลน์ในทุกวัน 

๑. งานโภชนาการ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโภชนาการที อาจจะเกิดขึ นในหมู่บ้าน โดยร่วมมือกับ
แกนน้าของหมู่บ้านในการค้นหาคัดกรองผู้ที มีภาวะเสี ยง 

๒. งานสุขศึกษา ให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี ยวกับปัญหาสุขภาพของชุมชน ให้ชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหา 
๓. งานรักษาพยาบาล อสม.ให้การรักษาพยาบาลเบื องต้นแก่ประชาชน ชี แจงความสามารถของ อสม.เพื อให้ประชาชน

ไว้วางใจ แนะน้าสถานบริการและส่งต่อผู้ป่วย 
๔. การจัดหายาที จ้าเป็น จัดตั งกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจ้าหมู่บ้าน จัดหายาที จ้าเป็นพื นฐานเพื อจ้าหน่าย เพื อให้

ประชาชนสามารถยาที จ้าเป็นเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก 
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๕. การสุขาภิบาลและจัดหาน ้าสะอาด ชี แจงประชาชนและแกนน้าหมู่บ้านถึงความส้าคัญของการอุปโภคบริโภคน ้าที 
สะอาด 

๖. อนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว อสม.ชี แจงและจูงใจให้ประชาชนได้ทราบถึงความส้าคัญของการ
วางแผนครอบครัว ความจ้าเป็นในการดูแลทั งก่อนคลอดและหลังคลอด และการรับบริการวัคซีนของทารก 

๗. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รณรงค์ท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ และเฝ้าระวังการ
ระบาด 

๘. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ชี แจงให้ประชาชนทราบถึงความส้าคัญ และนัดหมายเจ้าหน้าที ออกให้บริการตามพื นที 
ต่างๆในหมู่บ้าน 

๙. การส่งเสริมสุขภาพฟัน ให้ความรู้เกี ยวกับการดูแลสุขภาพฟัน 
๑๐. การส่งเสริมสุขภาพจิต มีการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน แนะน้าการรักษาและส่งต่อ 
๑๑. งานอนามัยสิ งแวดล้อม ถ่ายทอดความรู้ที เกี ยวกับงาน เฝ้าระวังการกระท้าที ก่อให้เกิดมลภาวะในหมู่บ้าน กระตุ้น

ชุมชนร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาและด้าเนินการกับผู้กระท้าผิด งานคุ้มครองผู้บริโภค สอดส่องดูแลตรวจสอบตาม
ร้านค้าต่างๆในหมู่บ้าน ด้าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที เมื อพบเห็นผู้กระท้าผิด 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

      มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน ต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการก ากับการด าเนินงานตลอดทุก
ช่วง ได้แก่ 

1. จัดตั้งคณะท างาน ทั้งในระดับต าบล ร่วมกับเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับหมู่บ้าน ประกอบ
ไปด้วยผู้น าชุมชน อสม. และประชาชนในหมู่บ้าน 

2. ส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาสุขภาพ 
3. วางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหา  
4. ด าเนินการตามแผน อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ สามารถปรับใช้กับตนเองได้ 
5. ติดตามประเมินผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในทุกข้ันตอน อีกท้ังประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผน 
6. สรุปผล และน าเสนอข้อมูล เพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง 
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6 สาขา  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นางยุพิน  กายทวรรณ์ 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 

อายุ  57    ปี 

อาชีพ  :  รับจ้าง ส านักงานไปรษณีย์อ าเภอป่าซาง จ.ล าพูน 

ระยะการเป็น อสม.  :  17 ปี 

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  2 หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ล าพูน 

เบอร์โทร  :  - 

ID line  :  - 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. วิทยากรในงานต่างๆ เช่น งานแพทย์แผนไทยในชุมชน การออกก าลังกายชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น 
2. ผู้น าอาสาพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
3. คณะกรรมการหมู่บ้าน 
4. คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองจี้ 
5. คณะกรรมการการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยต าบลเหมืองจี้ 
6. คณะกรรมการกองทุนเงินล้านประจ าหมู่บ้าน 
7. คณะท างานทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) โรคติดต่อของต าบลเหมืองจี้ 

รางวัลที่เคยได้รับ  

1. อสม.ดีเด่น ระดับต าบล สาขาการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ปี 2557 
2. รางวัล ขวัญใจ(บุคคลตัวอย่างที่ดี) ต าบลเหมืองจี้ ปี 2558 
3. อสม.ดีเด่น ระดับอ าเภอและจังหวัด สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปี 2560 

บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
     ในปัจจุบันการรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชน มีทางเลือกในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลากหลายทั้งจากทาง
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน การรักษาด้วยยาเป็นที่นิยมอย่างมากอีกอย่างหนึ่งคือ การซื้อยารักษาอาการเจ็บป่วยด้วย
ตนเอง เนื่องจากมีทางเลือกที่อ านวยความสะดวกหลากหลายใกล้บ้าน อาทิ เช่น ร้าน ขายยา ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของช า 
ฯลฯ จากการตรวจสอบเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในการจ าหน่ายยาในร้านขายของช าในพ้ืนที่ ยังพบการ
จ าหน่ายยาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย นอกจากยาสามัญ ประจ าบ้าน และมีการจ าหน่ายยาแผนโบราณหลากหลายชนิด 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจเกิดผลกระทบในการเกิด อันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนโดยตรงได้  
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วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

- เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ต าบล ให้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อยาที่ถูกต้อง 
- เพ่ือสร้างแกนน าเครือข่ายระดับต าบล เพ่ือส ารวจและเฝ้าระวังยาแผนโบราณในพ้ืนที่  
- ร้านขายของช าได้รับการส ารวจ/เฝ้าระวังการขายยาแผนโบราณและยาเสตียรอย 

นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

1. “อสม.ปั๊บกะตืน” เนื่องจาก การด าเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค ต้องด าเนินงานตลอดทั้งปี มีกิจกรรมในการ

ด าเนินงาน มากมายและกิจกรรมงาน คบส มีช่วงระยะเวลาท างานที่ชัดเจน ก าหนดวันด าเนินงาน เช่น  งานประชาสัมพันธ์ 
งดเหล้าวันพระใหญ่ หรือการเก็บอาหารส่งตรวจ ท าให้เกิดความยุ่งยาก ลืม และจดจ าไม่ได้ อสม.จึงได้คิด นวัตกรรม ที่
สามารถจดจ าตาราง วันที่ กิจกรรม การท างาน ให้สามารถดูได้ทันที พกพาได้สะดวก ง่าย ประหยัด จึงคิดถึง คัมภีร์ใบลาน
ในสมัยอดีต หรือที่เรียกกันว่า ปั๊บ กะตื่น มาประยุกต์ดัดแปลงจึงเป็นนวัตกรรม การด าเนินงานของคุ้มครองผู้บริโภค ของ 
อสม. รพ.สต.เหมืองจี้ 

2. อสม.สมาร์ทโฟน 4.0 อสม.นักวิทย์ฯชุมชน” ใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 4.0 และของ อย. เป็นเครื่องมือเชิงรุก

ในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ แทรกความรู้ ลงพ้ืนที่ให้ข้อมูล การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ข้อมูลการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยให้กับประชาชน 
กระบวนการในการด าเนินงาน 

1. ประชุมสมาชิก ทบทวนบทเรียน การท างาน และสรุปผลการด าเนินงานด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมา รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูล 

2. ท างานร่วมกับผู้น าชุมชน ส ารวจ ประเมินชุมชน เพ่ือค้นหาปัญหา ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหา 
3. ประชุมประชาคม น าเสนอปัญหาในพื้นที่ 
4. จัดท าแผนงานร่วมกับแกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดโครงการแก้ไขปัญหาและหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
5. ด าเนินกิจกรรมตามแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชาชน และแกนน าชุมชน  

- ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน ผ่านหอกระจายข่าว ป้ายประกาศ 
- ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก อสม.น้อย ในโรงเรียน 
- ตรวจสอบร้านอาหาร ร้านขายของช า ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสอบสถานประกอบการ 
- ส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพร การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
- สร้างกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยในโอกาสต่างๆ 
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7 สาขา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

ข้อมูลส่วนตัว  

ชื่อ-นามสกุล  :    นางสาวปาริชาติ  บุญธิมา 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์การศึกษา

นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

อายุ   60   ปี 

อาชีพ  :  เกษตรกร 

ระยะการเป็น อสม.  :  15  ปี 

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  บ้านสันกอสา  ต าบลโป่งงาม  อ าเภอ

แม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

เบอร์โทร  :  0899971550 

ID line  :  ฮอมผะญ๋า 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  : 

1. เลขา อสม.ต าบลโป่งลาม 
2. รองประธาน อสม.บ้านสันกอสา  ท าหน้าที่จัดท าแผนและโครงการด้านสุขภาพหมู่บ้าน 
3. ประธานศูนย์เรียนรู้ฮอมผะญ๋า สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ครูภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย 
5. ประธานสภาหมอเมืองล้านนาอ าเภอแม่สาย 
6. หมอพ้ืนบ้าน 

รางวัลที่เคยได้รับ 

11. เชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์ รุ่นที่ 8 ของสภาการศึกษาและจิตอาสาครูนอกวิทยาลัยอาชีวะแม่สาย 
12. ได้รับการรับรองเป็นหมอพ้ืนบ้านของการกรมการแพทย์แผนไทย 
13. ประกาศเกียรติคุณการส่งคืน –มอบต ารับยาแพทย์แผนไทยและต าราการแพทย์ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 

วิสัยทัศน์ในการท างาน 

มีจิตอาสา  รวบรวมทีมงาน รักบริการเสียสละ จัดการสุขภาพชุมชนในเชิงรุก ประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น มีเครือข่าย สู่
เป้าหมาย สร้างสุขภาพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพ่ือสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยื่น 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

1. นวัตกรรมเทียนติดยงุดับ บ้านสันกอสา เป็นพื้นที่ชายแดน มีหนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามามาก การ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ  อสม.ได้คิดหาวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยการน าเอา
สมุนไพรที่มีกลิ่นน้ ามันหอมระเหยชนิดต่างๆ เช่น ตะไคร้หอง กระเพราะ ใบการบูร ไพล มะกรูด มาสกัดท าเป็น
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น้ ามันฉีดพ่นตามตัวและเสื้อผ้า น าไปแจกจ่ายเชิญชวนให้ชาวบ้าน  ได้ใช้ในการป้องกันยุงกัด ท าให้บ้านสันกอสา 
ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี 2557 ความส าเร็จของนวัตกรรม คือความร่วมมือของ อสม.และ
ประชาชนในหมู่บ้าน ในการน าสมุนไพรที่มีอยู่มาให้เป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ ามันหอมระเหย และใช้กันอย่างจริงจัง 

2. ถุงร้อนสมุนไพร เป็นการต่อยอดจากลูกประคับสมุนไพร  เนื่องจากพบว่า ลูกประคบสมุนไพร มีข้อจ ากัดในการใช้ 
คือ ต้องนึ่งก่อนใช้ และการเจ็บป่วยไม่เลือกเวลา การไม่สะดวกในการใช้ลูกประคับ จึงได้น าสมุนไพรใส่ในถุงร้อน 
เมื่อจะใช้ให้เติมน้ าร้อนลงไปในถึงร้อนแล้วน าไปประคบในส่วนต่างๆ ของร่างการเพ่ือบรรเทาการปวด เช่น ปวด
ประจ าเดือน  ปวดบวม เพ่ือการไหลเวียนเลือด คลายเครียดได้ 

กระบวนการในการด าเนินงาน 

ในวิถีชีวิตความเป็นชนบทในสมัยเด็กของ อสม.ปาริชาติ  การนวด รักษาอาการไม่สบายตามแบบหมอพ้ืนบ้าน เป็นเรื่องที่ 
อสม.นางสาวปาริชาติ  บุญธิมา เห็นและคุ้นชิน  ในสมัยเด็กจะถูกให้นวดเหยียบย้ าไปตามร่างการและหาสมุนไพรมาให้คน
ในครอบครัวและญาติพ่ีน้องในหมู่บ้านเป็นประจ า  ท าให้มีความสนใจเรื่องการใช้สมุนไพรตั้งแต่เล็กจนโต  เมื่อมีโอกาสได้
เป็น อสม. และเข้ารับการอบรมเรื่องการนวดไทย จากหน่วยงานสาธารณสุข ยิ่งท าให้มีความสนใจอยากเรียนรู้ให้ช านาญ
มากขึ้น จึงได้ลาออกจาก อสม.เพ่ือไปศึกษาศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยจากสถาบันต่างๆ ในต่างจังหวัด 

การคอยตั้งค าถามกับตนเองอยู่เสมอว่า สมัยก่อนคนเขาดูแลกันอย่างไร จะมีวิธีไหนที่ไม่ต้องกินยาบ้าง  และการ
เป็นผู้ไผ่รู้  สนใจอย่างจริงจัง เกิดแรงบันดาลใจในการเสาะแสวงหาความรู้ ท าให้ได้มีโอกาสได้พบ พูดคุยปัญหาสุขภาพ และ
เรียนรู้จากผู้รู้หลายๆ ท่าน หลากหลายวิชาด้านการแพทย์แผนไทย น าไปสู่การประยุกต์ ทดลองใช้บ าบัด รักษาอาการของ
ชาวบ้านที่มาปรึกษาการเจ็บป่วย หรือท่ีพบเห็น จนเป็นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพของชุมชน
 อสม.ปาริชาติ  บุญธิมา   ได้ผ่านการศึกษา อบรมหาความรู้การดูแลสุขภาพทั้งในด้านสาธารณสุขและภูมิปัญญาจน
มีความสามารถในการดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชน.  ใช้บ้านเปิดเป็นศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ที่คอยให้บริการนวด 
อบประคบด้วยสมุนไพร ตอกเส้น ย่ าขาง ย่างข่า แช่เท้า นวดเท้า นวดตัวด้วยเขาควาย และดูแลหลังคลอด นอกจากนี้ได้เปิด
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนฮอมผะญ๋าปื้นบ้านโป่งงาม ให้ความรู้ ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กนักเรียน ผู้ว่างงาน  เป็น ที่
ฝึกอบรม เพ่ือเทียบระดับของนักเรียน กศน.อ าเภอแม่สาย  โดย อสม.ปาริชาติ บุญธิมา ได้รับสนับสนุนจาก กศน ให้เป็น
วิทยากรปฏิบัติ  ได้รับมอบเป็นครูนอกวิทยาลัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิทยาลัยอาชีวะแม่สาย ที่จะน านักศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวะแม่สาย มาเรียน ท ากิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ ทุกวันพุธ จึงท าให้ อสม.ปาริชาติ เป็นคนที่มีความรอบรู้ด้าน
สมุนไพร การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนที่มาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
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8 สาขา  การป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์ในชุมชน 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นายรภัทรธรณ์  นุชมอญ 

การศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาตรี สาขาช่างเซรามิค สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลคลองหกธัญบุรี ปทุมธานี 

อายุ  49    ปี 

อาชีพ  :  เกษตรกร 

ระยะการเป็น อสม.  :  10  ปี 

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  111  หมู่ 12  ต าบลหัวดง  อ าเภอเก้า

เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

เบอร์โทร  :  09 6592 2465 

ID line  :   

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. ประธานชมรม อสม. รพ.สต.บ้านหวัด และ ประธานชมรม อสม.อ าเภอเก้าเลี้ยว ปี 2562 
2. ผู้ช่วยเลขานุการชมรม อสม.จังหวัดนครสวรรค์ 
3. ประธานชมรมนางฟ้า อ าเภอเก้าเลี้ยว 
4. วิทยากรกระบวนการอบรมทักษะชีวิตเยาวชน และกระบวนการเครือข่ายเอดส์ชุมชน 
5. อาสาสมัครคุมประพฤติต าบลหัวดง 
6. ประธานเครือข่ายความหลากหลายทางเพศจังหวัดนครสวรรค์ 
7. คณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทุน สคร.3 
8. คณะกรรมการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อ าเภอเก้าเลี้ยว 
9. ประธานอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต าบลหัวดง 
10. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ 
11. คณะกรรมการอนุเอดส์จังหวัดนครสวรรค์ 
12. รองประธานกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เขต 3 

รางวัลที่เคยได้รับ  

1. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ พระราชทานรางวัลประชาบดี ประเภทบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ 
ประจ าปี 2562 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

2. รางวัล อสม.ดีเด่น ระดับภาค สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในปี 2560 
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บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
      สถานการณ์เอดส์จังหวัดนครสวรรค์มีจ านวนผู้ติดเชื้อสะสมแปดพันกว่าราย หากแยกออกเป็นรายอ าเภอ อ าเภอเก้า
เลี้ยว มีผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ 173 ราย และแยกเป็นรายต าบล ต าบลหัวดง มีจ านวน 42 ราย อีกทั้งปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและเริ่มกระจายสู่กลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย เป็นกลุ่มที่เสี่ยงเข้าถึงได้ยาก มี
โอกาสติดเชื้อได้สูง จึงท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะหาวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวในหมู่บ้านและต าบลขึ้น 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

1. กล่องบริการถุงยางอนามัย เกิดจากการส้ารวจความต้องการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มวัยรุ่นและประชาชน ทั วไป 
จึงตั งจุดบริการถุงยางอนามัยในชุมชนให้สามารถเข้าถึงและป้องกันโรคได้ จากนั นมีการพัฒนาให้สวยงาม  เพิ ม
รายละเอียดช่องทางการเข้าถึงความรู้ ขอค้าปรึกษาเกี ยวกับเอดส์บนกล่องบริการ เช่น เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว 
แอปพลิเคชั น LINE  Facebook และมีการเพิ มจุดบริการกล่องถุงยางอนามัยเพิ มขึ น 

2. ตะกร้ารักพักเอดส์ ใช้ในการอบรมให้ความรู้ เพื อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมด้วย 

กระบวนการในการด าเนินงาน 

1. น้านโยบาย อสม. 4.0 มาใช้ในการท้างาน เช่น ใช้ LINE ให้ค้าปรึกษาและเป็นเครือข่ายในการท้างาน มีแหล่ง
ความรู้ในแอปพลิเคชั น SMART อสม. 

2. หลักการท้างาน บันได ๗ ขั นตอนสู่ความส้าเร็จ คือ ๓ ก ๔ ส ได้แก่ 
- กรรมการ เข้าร่วมเป็นกรรมการในกลุ่มต่างๆตั งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับเขต เพื อได้เครือข่าย ได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานและผู้มีอิทธิพลต่างๆ และได้รับรู้ปัญหาในแต่ละกลุ่มเพื อน้ามาแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม 
- กองทุน ประสานงาน ของบประมาณเพื อน้ามาสนับสนุนแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
- กิจกรรม มีการด้าเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๔ กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื อ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มประชาชนทั วไป 
- ส่วนร่วม ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการด้าเนินงาน 
- สนิทสนม สร้างความไว้วางใจ เพื อลดช่องว่างในการเข้าถึง 
- สานต่อ ขยายเครือข่าย โดยการจัดตั งกลุ่มนางฟ้า รวมตัวกันเพื อดูแลตนเองและสมาชิกในชมรม สนับสนุน

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วย อบรมความรู้เรื องเอดส์ ช่วยให้ผู้ติดเชื อหรือผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ทั งระดับต้าบล 
อ้าเภอ และจังหวัด 

- สื อสร้างการเรียนรู้ ใช้สื อหลากหลายรูปแบบในการให้ความรู้ เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เข้าใจง่าย สนุกสนานไม่น่าเบื อ จึงเกิดนวัตกรรมที ชื อว่า ตะกร้ารักพักเอดส์ ขึ น 

3. ขยายผลการท้างานถึงวัด เพื อให้สามเณรมีความรู้ ความเข้าใจที ถูกต้อง มีทัศนคติที ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ญาติโยมที มาขอรับค้าปรึกษาได้ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้ป่วย 
2. ชุมชนมีการเข้าถึงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เพิ่มขึ้น  
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3. ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา  
4. มีเครือข่ายการท างานที่เพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
5. ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

21 
ถอดบทเรยีน อสม.ดีเดน่ ภาคเหนือ ปี 2563 

 

9 สาขา  การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นายพนม  นามผาญ 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษา 

อายุ  53    ปี 

อาชีพ  :  ผู้ใหญ่บ้าน 

ระยะการเป็น อสม.  :  19 ปี   

ทีอ่ยู่สามารถติดต่อได้  :  45 ม.1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

เบอร์โทร  :   

ID line  :   

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   

1. ประธาน อสม.ระดับต าบล และรองประธาน อสม.ระดับอ าเภอ 
2. ประธานกองทุนต่อลมหายใจแม่ก้ึดหลวง 
3. กรรมการพัฒนา รพ.สต.แม่ก้ึดหลวง 
4. กรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดตาก 
5. กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแม่สอด 
6. กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่กาษา 
7. ประธานชุมชนแม่ก้ึดหลวง 5,250 ไร่ 
8. ประธานเครือข่าย ทสม.ต าบลแม่กาษา/จังหวัด 
9. ประธาน รสทป.ต าบลแม่กาษา 
10. รองประธานเครือข่ายปราบปรามยาเสพติด ภาค ปชช.ต าบลและจังหวัด 
11. กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
12. กรรมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลต าบลแม่กาษา 
13. รองประธานกองทุนหมู่บ้าน 
14. รองประธานกลุ่มเกษตรท าไร่ต าบลแม่กาษา 
15. กรรมการสถาบันการจัดการเงินกองทุนชุมชนหมู่บ้าน 

รางวัลที่เคยได้รับ  

1. เกียรติบัตรคณะกรรมการหมู่บ้าน รางวัลชนะเลิศระดับอ าเภอ ปี 2554 
2. รางวัลชนะเลิศระดับเขต หมู่บ้านตามโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดโรคภัยโรคติดต่อเรื้อรัง ปี 2555 
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3. อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
4. เกียรติบัตรหมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2558 
5. อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
6. เกียรติบัตรผู้ที่เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ 10 ปีขึ้นไป และ 20 ปีขึ้นไป 

บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา แบบมีส่วนร่วมในประเด็นขยะใน
ชุมชน 

นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

1. ธรรมนูญสุขภาพต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. นวัตกรรมการจัดการขยะ (ผ้าป่าขยะ) เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  
3. แม่ก้ีดหลวง โมเดล ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

กระบวนการในการด าเนินงาน 

1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
- ขับเคลื่อนงานที่เป็นนโยบายสาธารณะ ประเด็น ขยะชุมชน เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนในชุมชน เกิดบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมย์ร่วมกันในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
- จัดท าธรรมนูญสุขภาพต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก าหนดเป้าหมายร่วม ข้อตกลงร่วม กติกา

ร่วม กฎร่วมที่น าไปสู่สุขภาวะที่ดี น าองค์ความรู้ไปต่อยอดและขยายผลการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

- นวัตกรรมการจัดการขยะ (ผ้าป่าขยะ) เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ จัดตั้งและขยายเครือข่ายในการดูแลวิ่งแวดล้อมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก อีกท้ังลดภาชนะต่างๆและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเกิดลูกน้ ายุงลาย 

- สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งปอด โดยให้ความรู้เรื่องมะเร็งปอดแก่กลุ่มแกนน า ผู้น าชุมชน 
ประชาชน หลากหลายช่องทาง สร้างนโยบายหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งปอด ปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการเผา การจุดธูปในงานพิธีต่างๆ งดการสูบบุหรี่ 
และรณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษและผักพ้ืนบ้าน 

- การจัดการอนุรักษ์ดูแลป่าชุมชมแม่กึ้ดหลวง 5,250 ไร่ เพ่ือก าหนดแนวทาง ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
และบทก าหนดโทษกับผู้ฝ่าฝืน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
- ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยการจัดท าโครงการจะมุ่งเน้นการสร้างจิตสาธารณะให้คนในหมู่บ้าน

หวงแหนและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน 

1. เกิดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพของต าบล 
2. การด าเนินงานนวัตกรรมขยะ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะลง 
3. ชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
4. ชุมชนสามารถเป็นแหล่งที่ให้บุคคลอื่นที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
2. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ลักษณะของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
2. การอาศัยอยู่ด้วยกันหลากหลายเชื้อชาติ 
3. การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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10 สาขา  นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นางพัชรินทร์  เงางาม 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษาปีที  3 

อายุ  46    ปี 

อาชีพ  :  หมอนวดแผนไทย 

ระยะการเป็น อสม.  :  8  ปี 

ที่อยู่สามารถติดต่อได้  :  94/5  หมู่ที  1  ต.โกรกพระ อ้าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

เบอร์โทร  :   

ID line  :   

ต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมี  :   
- รองประธานชมรมสายใยรัก ต้าบลโกรกพระ 
- ประธาน อสม.หมู่ที  ๑ ต้าบลบ้านหัวแหลม 
- ประธานมือปราบลูกน ้ายุงลาย ต้าบลโกรกพระ 
- ประธานผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ้าเภอโกรกพระ 
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวแหลม 
- กรรมการหมู่บ้านบ้านหัวแหลม 

รางวัลที่เคยได้รับ - 
บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

๑. ประชากรในหมู่บ้าน มีหญิงวัยเจริญพันธุ์ ร้อยละ ๓๐.๗๕ มีการคุมก้าเนิด ร้อยละ 76.35 
๒. หญิงตั งครรภ์ยังไม่ไปรับฝากครรภ์ให้ครบตามเกณฑ์มากเท่าที ควร  
๓. พบเด็กแรกคลอดที น ้าหนักต้ากว่าเกณฑ์  
๔. มารดาหลังคลอดมีปัญหาการให้นมบุตร ซึ งมีสาเหตุมาจาก หัวนมสั น หัวนมแตก น ้านมไม่ไหล มีความวิตกกังวล 

ขาดความมั นใจ กลัวน ้านมไม่เพียงพอส้าหรับบุตร 
วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

1. เพื อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในหมู่บ้านมีการคุมก้าเนิด 
2. เพื อให้หญิงตั งครรภ์ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ 
3. เพื อให้มารดาหลังคลอดมีความรู้และมีน ้านมเลี ยงบุตรที เพียงพอ 
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นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 
1. หมอนอุ่นไอรัก ใช้ส้าหรับประคบคลายเส้นให้กับหญิงหลังคลอดร่วมกับการดึงสายนม โดยการน้าเม็ดมะขาม 

ตะไคร้ ใบมะกรูด ผิวมะกรูดตากแห้ง มาบรรจุใส่ผ้าที เย็บเป็นหมอน 
2. การดึงสายนม ส้าหรับหญิงหลังคลอดที น ้านมไม่ไหลหรือไหลน้อย ท้าให้หญิงหลังคลอดมีน ้านมเพียงพอส้าหรับลูก 

ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ลดภาระค่าใช้จ่าย 
กระบวนการในการด าเนินงาน 

1. สร้างความตระหนักให้คู่สมรสใหม่ โดยการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. ดูแลสุขภาพหญิงตั งครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยให้ความมั นใจแก่หญิงตั งครรภ์ว่าสามารถให้นมบุตรได้ หากพบ

ปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือ มารดาหลังคลอดจะให้บริการดึงสายนมส้าหรับหญิงหลังคลอดที น ้านมไม่ไหลหรือไหล
น้อย 

3. ดูแลเด็กหลังคลอด ด้วยการรับขวัญและถอนพิษไฟ 
ผลการด าเนินงาน 

- คู่สมรสมีความตระหนักในการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์  
- หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาน ้านมไม่ไหล  
- เด็กหลังคลอดได้รับการส่งเสริมและดูแลที ถูกต้องเหมาะสม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยเพื อสุขภาพ การอบรม อสม.นมแม่ 
๒. ครองตนโดยการพึ งตนเอง ขยันหมั นเพียร มีความรับผิดชอบ ประหยัดอดออม เป็นแบบอย่างที ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที 

ดี และมีการเสียสละเพื อส่วนรวม 
๓. การครองงาน เป็นแกนน้าจัดกิจกรรมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน สร้างศรัทธาชักชวนเพื อนบ้าน

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของคนอื น วางตัวเป็นกลาง มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
๔. การครองงาน รับผิดชอบต่อหน้าที  ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความคิดริเริ มสร้างสรรค์ 

ปรับปรุงพัฒนางานสม ้าเสมอ  
ปัญหาอุปสรรค 

- หญิงหลังคลอดบางคนน ้านมไม่ไหล ไหลน้อย เนื องจากผ่าคลอด ท้าให้ถอดใจจากการเลี ยงดูลูกด้วยนมแม่ 
- หญิงหลังคลอดบางคนหัวนมสั น 

โอกาสการพัฒนาต่อไป 
1. การพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่าย ด้วยการถ่ายทอดความรู้เรื องการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาไทยแก่ 

ญาติ และประชาชนในชุมชนที สนใจ 
2. ขยายเครือข่ายนมแม่ โดยเน้นการให้ความรู้ในกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุ 
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11 สาขา  ทันตสุขภาพ 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    ปรียาพร  กอนินัย 

การศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาตรี 

อายุ  41    ปี 

อาชีพ  :  เกษตรกร 

ระยะการเป็น อสม.  :  12 ปี 

ที่อยู่สามารถติดต่อได้  :  35 หมู่ 2 ต.เมืองลี อ.นาหมื น จ.น่าน 

เบอร์โทร  :   

ID line  :   

ต าแหน่งอ่ืนๆ ที่มี  :   
- ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการชมรม อสม. ระดับต้าบล 
- คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน 
- คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
- ประธานกรรมการสิ งแวดล้อมหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการหมู่บ้านป่าซาง 

รางวัลที่เคยได้รับ  
บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
     จากการตรวจสุขภาพช่องปากของประชาชน ในทุกกลุ่มวัย พบปัญหาด้านสุขภาพช่องปากมากที สุด คือ คราบหินปูน 
ร้อยละ 75.93 รองลงมาคือ การอมเมี ยง ร้อยละ 60.12 อีกทั งยังพบสิ งที ท้าให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากของคนในชุมชน 
ได้แก่ เหงือกอักเสบ ฟันแท้ผุ การดื มสุราและการสูบบุหรี  
วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
     เพื อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของคนในชุมชน 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

1. การอบรมแลกเปลี ยนเรียนรู้ “โครงการคนป่าซางสุขภาพฟันดีทุกกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2562” เพื อให้ประชาชน
เข้าใจและให้ความส้าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน มีการดูแลสุขภาพช่องปากที ถูกต้อง และมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้ 
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2. จากโครงการดังกล่าวฯ ได้ก้าหนดเป็นข้อตกลงของชุมชนหรือมาตรการชุมชนขึ นมา ครอบคลุมประชาชน ร้านค้า 
ร้านขายของช้า งานบุญ งานประเพณีชุมชน โรงเรียน วัด ในประเด็นการขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ช่องปากของชุมชน และมีการติดตามการน้ามาตรการของชุมชนที น้าไปใช้ 

กระบวนการในการด าเนินงาน 
     จากปัญหาสุขภาพช่องปากที ส้ารวจพบ จึงน้ามาเป็นตัวขับเคลื อนในการด้าเนินงานเพื อแก้ไขปัญหา 

1. น้าปัญหามาปรึกษา ระดมความคิด วางแผนการด้าเนินงานกับกลุ่ม อสม. เพื อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
2. เสนอข้อมูล ปัญหาที ได้จากการส้ารวจ และแผนงานโครงการให้ที ประชุมหมู่บ้านประจ้าเดือน เพื อพิจารณาร่วมกัน

กับประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ อบต.เมืองลี 
3. ด้าเนินการโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ อบรมให้ความรู้เรื องสุขภาพช่องปากและฟัน กิจกรรม

ตรวจสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
4. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน โดยการสังเกต สอบถาม ติดตามเยี ยมบ้าน ตรวจสุขภาพช่องปากของกลุ่ม

เป้าหมาย ทุกๆ ๖ เดือน และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
5. รายงานผลและคืนข้อมูลให้กับ ทีม อสม. ประชาชนในหมู่บ้าน รพ.สต.พี เลี ยง และ อบต.เมืองลี 

ผลการด าเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและให้ความส้าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 
2. กลุ่มเป้าหมายแปรงฟันอย่างถูกวิธีและดูแลสุขภาพช่องปากของตนได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน้าความรู้ที ได้ มาดูแลสุขภาพช่องปากของคนในครอบครัวได้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ความสามารถในการท้าหน้าที ของผู้ขับเคลื อนงาน (อสม.) มีกระบวนการการท้างานเป็นทีม การค้นหาปัญหาโดย

การประชุมเสวนากลุ่มแกนน้าชุมชน เพื อสรุปวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคด้านต่างๆที ผ่านมา เรียงล้าดับความส้าคัญของปัญหา เพื อมาท้าแผนชุมชน โดยพิจารณาในส่วนที ชุมชน
ด้าเนินการเองและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื น เป็นล้าดับขั นตอนและจัดตั งคณะกรรมการรับผิดชอบใน
แต่ละงานโครงการ อีกทั งประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อให้การด้าเนินงานนั นสามารถบรรลุ
ความส้าเร็จตามแผนที วางไว้ 

2. การบอกต่อและเล่าสู่กันฟังในครอบครัว การดูแลซึ งกันและกันของครอบครัวในหมู่บ้าน  
3. การติดตามเยี ยมบ้านอย่างสม ้าเสมอ 
4. สรุปและคืนข้อมูลในที ประชุมประจ้าเดือนของหมู่บ้าน เพื อให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนัก จากนั นรายงาน

ผลการด้าเนินงานให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ทีม อสม. มีทักษะ ความสามารถและความเชี ยวชาญที แตกต่างกัน  
2. ประชาชนยังมีพฤติกรรมที เสี ยงที จะท้าให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น การดื มสุรา การสูบบุหรี  การอมเมี ยง

เคี ยวหมาก 
3. ร้านคา้ ร้านขายของช้า จ้าหน่ายอาหารและเครื องดื มที ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก 
4. งานเลี ยง งานประเพณีในชุมชน ยังนิยมเลี ยงแขกด้วย น ้าหวาน น ้าอัดลม ขนมขบเคี ยว 
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5. รพ.สต.เมืองลี ขาดบุคลากรด้านทันตสุขภาพในการสนับการด้าเนินงานและความรู้ทางวิชาการ 
6. การเข้าถึงบริการกรณีส่งต่อ ซึ งจะต้อเดินทางไกล ประชาชนมีข้อจ้ากัดด้านระยะทางที ไกลและค่าใช้จ่าย 

โอกาสการพัฒนาต่อไป 
๑. เกาะติดสถานการณ ์เฝ้าระวัง ติดตาม เยี ยม กลุ่มเป้าหมายที มีปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื อง 
๒. น้าเอาปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข เพื อให้การด้าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๓. น้ากิจกรรม “คนป่าซางสุขภาพฟันดี” บรรจุในแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน และแผนของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เพื อขอรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื อง 
๔. ด้าเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ ต่อเนื อง เช่น เชิญชวนผู้ที สูบบุหรี ให้ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี  ขับเคลื อนมาตรการของ

ชุมชนเพื อฟันดี ขับเคลื อนกิจกรรม หนูน้อยฟันดีมีรางวัล 
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12 สาขา  การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล  :    นางลัดดา  เมือวงศ์ 

การศึกษาสูงสุด  :  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อายุ  35    ปี 

อาชีพ  :  เกษตรกร รับจ้างทั่วไป 

ระยะการเป็น อสม.  :  10 ปี 

ที่อยู่สามารถติดต่อได้  :  44/1 หมู่ 10 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรี

ส าโรง จ.สุโขทัย 

เบอร์โทร  :   

ID line  :   

ต าแหน่งอ่ืนๆ ที่มี  :   

- ประธานอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านระดับต าบลและหมู่บ้าน 
- ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
- กรรมการกองทุนเงินล้าน 
- กรรมการประปาหมู่บ้าน 

รางวัลที่เคยได้รับ  

- อสม.ต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค ดีเด่นระดับอ าเภอ ปี 2558 
- อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2560 สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
- อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562 สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้จัดเก็บ จปฐ ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 

บริบท/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
     ข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชนในชุมชนบ้านชุมแสง ต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย มี
ปัญหาสุขภาพที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง มากที่สุดคือ โรคเบาหวาน รองลงมาคือ โรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น ที่น ามาใช้ 

     “ดูแลแบบชิดใกล้ตามสไตล์ อสม.” โดยจะมีเครื่องมือในการดูแล 4 ชิ้น ได้แก่ 
1. ผังวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล เพ่ือทราบความเป็นอยู่ ชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะได้รู้จักและ

เข้าใจประชาชนคนนั้น 
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2. แผนที่ทางเดินชีวิต ลักษณะคล้ายกราฟ แต่ละช่วงมีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนบ้าง วัดความทุกข์ ความสุข 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส าหรับบันทึกรายละเอียดตัวบุคคล ความสัมพันธ์บุคคล เพ่ือช่วยเหลือ ดูแล ให้

ค าแนะน า ให้ก าลังใจ 
4. แผนรองรับการดูแล ส าหรับเขียนแผนดูแลคนไข้ ว่าแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น ได้รับการช่วยเหลือจัดการอย่างไรบ้าง ซึ่ง

ได้รวบรวมมาจากข้อ 1-3  
กระบวนการในการด าเนินงาน 

1. อบรมรับความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
2. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 3 อ2 สรวมไปถึงการออกก าลังกาย 
3. คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
4. ส่งผลการตรวจคัดกรองแก่ รพ.สต. เพื่อให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง 
5. เยี่ยมบ้านและพูดคุยให้ค าปรึกษา ชักชวนให้ท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพรวมไปถึงการจัดการภาวะความเครียด พูดคุยให้
ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ 
6. ประสานการส่งต่อผู้ป่วย ผู้เสี่ยง เพื่อให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา  
7. ติดตามผลการรักษาและการรับประทานยาของผู้ป่วย และติดตามความก้าวหน้าของการรักษา  รวมไปถึงการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อน  
8. ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะเพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
9. คืนข้อมูลด้านสุขภาพของหมู่บ้านในโอกาสต่างๆ 
ผลการด าเนินงาน 

     - ประชาชน ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
     - ผู้ป่วยที่มีปัญหาได้รับตรวจรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  
     - นวัตกรรมมีการใช้ได้จริง มีความครอบคลุม ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย จิตใจ บุคคลสังคม รวมไปถึงแผน
รองรับของการดูแลที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล  
     - เผยแพร่นวัตกรรมในพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์คน และ ท าแผนการดูแลต่อไป 
1.กลุ่มปกติ (ประชาชนอายุ 15-35 ปีขึ้นไป) 
     - ได้รับการคัดกรอง  
     - แนะน าเทคนิค 3 อ. 
     - มีการออกก าลังกาย ทราบเทคนิคการจัดการความเครียด 
2. กลุ่มเสี่ยง 
     - ได้รับการให้ความรู้ด้วยเทคนิค 3 อ  
     - มีการออกก าลังกาย เกิดชมรมร าไม้พอง เทคนิคการจัดการความเครียด 
     - ได้รับการติดตามตรวจคัดกรองซ้ าทุก 1 เดือน ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ก าลังใจ 
3. กลุ่มป่วย 
     - ไดร้ับยาตามนัดปกต ิ
     - ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
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     - ได้รับการแนะน าเทคนิค 3 อ ให้สุขศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรม และป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
     - มีการออกก าลังกาย เรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียด 
     - ได้รับการเสริมพลังการใช้เทคนิคสมาธิบ าบัดในคลินิคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ก าลังใจ เฝ้า
ระวังปัญหาต่างๆ ติดตาม กระตุ้นเตือนให้รับยาตามนัดทุกครั้ง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- การมีครอบครัวที่อบอุ่น เข้าใจ สนับสนุน ให้ก าลัง และคอยดูแล ห่วงใยตลอดระยะเวลาในการท างาน 
- การอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม บางครั้งการให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนบ้านโดยทั่วไป หรือการดูแลผู้ป่วยไม่เลือกเวลา สถานที่ 
- เป็นอสม.ที่อยู่ในชุมชนร่วมกันจึงได้รับความไว้วางใจจากการที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความสนิทสนมกันดี 
- การเก็บรักษาความลับได้ดี ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย ผู้มาปรึกษาแก่บุคคลอ่ืน ยกเว้นกรณี จ าเป็นต้องประสาน

ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อการรักษาและดูแลต่อเนื่อง  
- มีทีมงานอสม.ที่เข้มแข็งในการร่วมด าเนินงาน ทั้งการคัดกรองและการดูแล รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพกายใจด้าน

ต่างๆ  
- มีการประสานงานที่ดีในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยและประชาชน ระหว่าง อสม.เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย 

โอกาสการพัฒนาต่อไป 

- พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในหมู่บ้าน โดยอาศัยความร่วมมือของ อสม. ผู้น าชุมชน และเครือข่ายญาติในชุมชนให้มี
การร่วมคัดกรอง การแจ้งข่าว และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

- อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และสร้างความใส่ใจในการดูแลซึ่งกันและกันแก่สมาชิกเครือข่าย และ
ประชาชนในชุมชน 

- จัดตั้งทีมดูแลผู้ป่วยและให้ค าปรึกษาให้กระจายอยู่ทั้งหมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและมีก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต และการรักษาที่ต่อเนื่อง 

- สร้างเสริมพลังใจ ให้ก าลังใจให้แก่ญาติและคนในชุมชนให้เข้าใจและร่วมกันดูแลผู้ป่วย  
- จัดท าศูนย์ข้อมูลสุขภาพของหมู่บ้าน โดยการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย การตรวจคัดกรอง ภาวะสุขภาพ จัดท า

ทะเบียนให้ถูกต้องครอบคลุมยิ่งขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ และเพ่ิมช่องทางการติดต่อ 
- เสนอแผนงานและโครงการสุขภาพในชุมชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ

ต าบล เพ่ือให้ทราบสถานการณ์และขอรับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานงานด้านสุขภาพในชุมชน 
โดยเฉพาะการตรวจคัดกรอง และการส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้องท าอย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีการจัดตั้งกองทุนในการ
ด าเนินงานและดูแลผู้ป่วย เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษา  

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครอบครัวเพ่ิมเติม และขยายผลกิจกรรมที่ท าประจ าอยู่เทศน์ ที่ท าประจ าอยู่ เช่น ฟัง
เทศน์ ฟังธรรม กีฬา ดนตรี  

- มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
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