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สารจากผู้อ านวยการ

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

นายอุทิศ จิตเงิน

1 ปีผ่านไป บนเส้นทางการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข

มูลฐานภาคเหนือ ที่ยังยึดมั่นในกลวิธี “การสาธารณสุขมูลฐาน” ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ภายใต้ค าขวัญ “แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพของพวกเรากันเองได้” โดยมีอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นกลไกส าคัญในการจัดการ เชื่อมโยงการท างานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและภาค

ประชาชน ในระดับพื้นที่ เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Gold) “ประชาชนพึ่งตนเองได้ด้านสุขภาพ (Self Care)

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัด

นครสวรรค์ และ เครือข่ายด้านสังคมและสุขภาพหลากหลายหน่วยงานในพื ้นที ่ เช่น เครือข่ายพี ่ เลี ้ยง

การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั ้งระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เครือข่ายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น เครือข่ายหมออนามัย เครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู ่บ้าน 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ เป็นต้น ได้ด าเนินการร่วมกันตามวาระต่าง ๆ เกิดผลงาน

และบทเรียนส าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 2) การพัฒนาองค์กร อสม.ต้นแบบ

สร้างสุขภาพ 3) การคัดเลือก อสม . ดีเด่น ระดับเขต ภาค ภาคเหนือ 4) การพัฒนาหลักสูตร อสม.

หมอประจ าบ้านเขตสุขภาพที่ 35) การส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 

ในพื้นที ่ต้นแบบ 6) การเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 7) การจัดการความรู้

ส ุขภาพภาคประชาชน รวมทั ้งได ้ผล ิตวารสารการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ เป ็นเวทีน า เสนอ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพจากพื้นที่ปีละ 3 ฉบับ พร้อมกันไปด้วย

ผลงานความส าเร็จร่วมกันของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ และเครือข่ายในพื้นที่ 

รวมทั ้งบทเรียนที ่ได ้ร ับจากการท างานส่วนหนึ ่งได ้สะท้อน ส่งต่อข้อมูลให้ก ับหน่วยงานระดับ เหนือ

และบทเรียนอีกส่วนหนึ่งที่เราได้รับจะเป็นต้นทุนทางความคิดในการปรับวิธีคิด วิธีท างาน ของศูนย์ฯ สสม.

ภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2566 เพื่อตอบโจทย์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสรุปผลการด าเนินงานนี้ 

จะมีประโยชน์ใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน สู่การพึ่งพาตนเองได้ด้านสุขภาพของประชาชน

มีความเข้มแข็งยิ ่งๆขึ ้นไป และขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที ่ได้สร้างผลงานร่วมกัน มา

ณ โอกาสนี้



รายงานผลการด า เนิ น ง าน  ปร ะจ าปี งบปร ะมาณ พ .ศ .  2565

สารบัญ

สารจากผู้อ านวยการ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ภารกิจของหน่วยงาน

 พื้นที่รับผิดชอบ บุคลากร

 โครงสร้างหน่วยงาน ที่ตั้ง/ช่องทางการติดต่อ

 นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านงานสุขภาพภาคประชาชนที่ส าคัญ 

ปี พ.ศ. 2565

 โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต ภาค ภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2565

• การพัฒนาองค์กร อสม.ต้นแบบสร้างสุขภาพ

• การพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

• การส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 

ในพื้นที่ต้นแบบ ประจ าปี 2565

• การเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ. 2565

• การพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 3

• การจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) องค์ความรู้การด าเนินงาน อสม.ดีเด่น ระดับภาค และชาติ ประจ าปี 2565

2) บทเรียนการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ภาคเหนือ ประจ าปี 2565

• การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม

• วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ 
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สารบัญ

ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณ 2565

และผลการประเมินความพึงพอใจ

 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ภาคผนวก

 เอกสารและสื่อความรู้เผยแพร่ ประจ าปี พ.ศ. 2565

112
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115

หน้า
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ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต ภาค ภาคเหนือ  

ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
 

 

สาขา อสม.ดีเด่นระดับ  ื อ-สก ล จั ห ัด 
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การพัฒนา มรม อสม. 
สู่การเป็นอ ค์กรต้นแบบสร้า ส ขภาพ ภาคเหนือ ปี 2565 

ค ามเป็นมา 

                                 (   . )   ็                                .  
      1,050,000                                                        ็         .            
                                            

                ฌ  .   .                             4000                              
                                  1                     ็                                    
                                                10                     NCDs   ็           
                                

       ฒ                                                              ฒ            
       .         ็                              ็                                         
               ฤ                        .                           ็                      
          “        ็                                             ”  

 ัตถ ประส ค์ 
1.                                             .     ็                                

                    
2.                         .     ็            ็                      ฤ             

        
3.                            ฒ      .         ็                         

เป้าหมาย 
            ฒ           .                                                         1      

การด าเนิน าน 

                  ฒ            .                  
                             .                     ฤ                   
       ฒ                 .                           3              3     
                                  10,000     (      .) 
                                                                           
                   “        ”                    “   .         1                     

              ” 
                      



 

 
 

11  

เครื อ มือและกรอบแน คิดการด าเนิน าน 

ค ามรอบรู้ด้านส ขภาพ                                                                
                                                                     ฤ                        
       ฑ                       

อ ค์กรรอบรู้ด้านส ขภาพ                                       ฒ                        ็ 
                                                                                          
                                                                                                
                                                                                   

แน ทา การสร้า เสริมส ขภาพและป้อ กันโรคไม่ติดต่อเรื้อรั  ด้ ย น ค ร 2 ส   
    2      ็                                                                                      

          ฤ                ็                                                           
 .           =          22.9 x        (    ) x         (    ) 
 .         =         ...80/120                  
 .        =                  (         )/ 2 
 .           =          0      
 .            =          0     

อ ค์ประกอบอ ค์กรต้นแบบสร้า ส ขภาพ             .                         
1.  ก าหนดนโยบายอ ค์กร                                             
2. ก าหนดแน ทา ปฏิบัติ                                        

-               
-                            ฤ             
-                                 

3. สร้า ต้นแบบการเรียนรู้เพื อส ขภาพ       
-                                     
-                                   
-                       
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โมเดล อสม.ม ่ สู่การมีส ขภาพดี 

 

 

 

 

 

 

เครื อ มือ แบบประเมินและบันทึกสถานะส ขภาพระดับบ คคล 

 

บันทึกเอ  

ประเมินเอ  

พัฒนาตนเอ  

 ัดเอ  น้ าหนัก   รอบเอ     ค ามดัน 

ตั้ เป้าปรับเปลี ยน 

น้ าหนัก  รอบเอ   ค ามดัน 

ตั เลขเบรคโรค 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

o           .        18                       ฒ                                               
o         .                                                                                

     ็                          
o     .                                                                                 

 ฤ                           2     
o    .                                         ฤ                                
o    .                     .                                .1  

ผลที คาด ่าจะได้รับ 

                                            .         
    .                                                           ฤ                     

                     ็                         
       .                                   ฤ       

 

 

 

 



 

 
 

14 

ราย ื ออ ค์กร อสม.ต้นแบบสร้า ส ขภาพ ภาคเหนือ ปี  2565 

เขต/จั ห ัด  มรม/อ ค์กร อสม.ที รับเ ิน  ื อ-สก ล ประธานอ ค์กร 
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การพัฒนาพื้นที ต้นแบบ  ม นสร้า ส ข 
โดยกลไกต าบลจดัการค ณภาพ ี ิต ในการแสด ผลลัพธ์ขอ สาธารณส ขมูลฐานเ ิ ระบบ 

 
1. ที มาและค ามส าคัญ 

                                                                                   ็               
                                                         ฒ                                           
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                            
                                       ๓                                (Health Literacy)           
            (Digital Literacy)                       (Financial Literacy)        ฒ            
                                                                      ๓                         
                                                                                         
                                         ฒ                                                           
      ็         15                            5                                    (13)        
                                                                        ฒ                  
                                                    การด าเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง  
อันจะส่งผลต่อ                                          การด าเนินงานทีมุ่่งเน้นไปให้ถึงการเกิดผลลัพธ์ตาม
นโยบาย ได้แก่                        (Health Accessibility)                      (Health Security) 
                        (Health Literacy)                             ็                      
                                        ็  นโยบายคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว ๓ คน  
การพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน การพัฒนา อสค. ระบบ                     .   ็                    
                            ็                                                                     
                                                ็                                          
                                     19                                                      
“                               19”     2565                          ฑ  5         SCMA    
                                                                                               
          ็                                                                     ๆ                     
                                                                                                     
                                                                                            
                                     ฒ                                                           

2.  ัตถ ประส ค ์
 เพ่ือให้เกิดการจัดการคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูสุขภาวะชุมชน การจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  
อย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการสร้างต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19   
สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
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3. เป้าหมายการด าเนิน าน 
                                                              1,615         
                                                           450        (          
   ๒๕๖๕           ๑๐           180                                 270          ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
           15      ) 
 เ ิ ประเด็น 
 1.              19 ด าเนินการ “                               19”         “            ”    
                              5         SCMA 
 2.                                                                                      ๆ   

กล ่มเป้าหมาย 
                        1,615                                                  
           ็                                             ่                               IMC (Intermediate Care) 
                    COVID 19  
4. กรอบแน คิดและแน ทา การด าเนิน านต าบลจัดการค ณภาพ ี ิต       

 “ต าบล ิถีใหม่ปลอดภัยจากโค ิด 19 
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5. กระบ นการด าเนิน าน   
                     ฒ                                                 ฒ               

                                       ็  3                         
 ก่อนการพัฒนา 
 1                                                                              
           2565                                            2         2565                   

2                                                               “                        
      19”           
 3                      ฒ                                                           
    2565     2565                      10                                       ฒ            
                                                     2565     2565   

4    ฒ              .                           3                                      
           3                        3                    3                               3                  
            3                                  3           

5    ฒ              .                 ฏ                        19                       
        11         2565 

ด าเนินการพัฒนา 
1.                                                                                    
    2565     2565                      4          

  1.1                                ฒ                                             
                        2565                         18             2565                  
                 (Gate Keeper)                                                             
                          254  user 

1.2                                          ฒ                                  
                                   2565                                                      
1, 2     3          3                          

2.    ฒ                                                                              
                       6              

              1                  .                        
             2                 .                        
             3                    .                                             

                               ฒ                   ฒ                     
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3.   ฒ                    ฒ                                        ่   NCDS           
3            .          5                                1,2,3         

              1                                              
             2                                                   
             3                                         ฒ                   ฒ     
                                        

4.                       ฒ                                                                  
          8                 1            .        .          2           .           .          
๓       .     .        4       .     .    5        .    .       6         .          .              
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ข้อมูลบริบทภาพร มขอ พ้ืนที ด าเนิน าน 
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รายช่ือพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข 

โดยกระบวนการต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562 -  2565 

 

เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี 2562-2563 ปี  2564  ปี 2565 
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เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี 2562-2563 ปี  2564  ปี 2565 
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เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี 2562-63 ปี  2564  ปี 2565 
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เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี 2562-63 ปี  2564  ปี 2565 
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                    ่    ๋ แม่สะเรียง 

               ๊        แม่เงา 
              ่          ปางมะผ้า 
                        เวียงใต้ 
                   เมืองแปง 
                          แม่ลาน้อย 
                       ป่าโปง 
                ่    ห้วยผา 

ร มเขต 1 (200 ต าบล) 

2                                 ฒ   ชุมแสงสงคราม 
                            บ้านน้อยชุ้มข้ีเหล็ก 

                   
          

ไผ่ขอดอน   
 ดอนทอง 

                              บ้านไร ่
                              ท้อแท ้
                             ทับยายเชียง 
                            ชัยนาม 
                      บ้านแยง 
                        บ่อภาค 
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เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี 2562-2563 ปี  2564  ปี 2565 
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เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี 2562-2563 ปี  2564  ปี 2565 
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เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี 2562-2563 ปี  2564  ปี 2565 

    
                     /         

         /  
   /       

                                 
                         
3                                                 
                                   
                                        
                               6         
                                    /          
                                     /         
                             ฤ    
                                        

3                             
      /        

        /    
        

                         
        /          

          /    
     

                     
         /         

       /      
    

             ฒ                    /       ฒ     

                   
         ฒ  /
              ่          

                  
        /           

         /    
   /       /
  ฑ /       

                           
        /       

      /      
   

             
      /         

           /
           

                 
        /     
           

                         /                 
                        /           

 

 



 

 
 

29 

เขต จั ห ัด อ าเภอ 
ต าบลต้นแบบ 
 ปี  2562-
2563 

ปี  2564  ปี 2565 

3                             เสือโฮก 

                   

       /        
   / 
        /     / 
             

                           ท่าฉนวน 

                 
                

หนองแซง /วังไก่เถือน/
บ้านเขียน/ไพรนกยูง/หัน
คา 

             
       / 
                  หนองน้อย 

                           กุดจอก 
                              กะบกเตี้ย 
                     ดอนก า   ห้วยกรด 
       3   (153      ) 

             (496      ) 
 

ผลลัพธ์การด าเนิน าน  

                                                                 19                      ็      
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ผลลัพธ์การด าเนินการประเมินต าบลจัดการค ณภาพ ี ิต 

“                               19”             
           9           2565     www.thaiphc.net 
                      :                           ฑ                        (       75) 

จงัหวดั 
ต ำบล ประเด็นโควดิ 19 ประเด็นบริบท  ต ำบลผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละ 
เป้ำหมำย (ต ำบล) (ต ำบล) (จ ำนวน) 

เชยีงใหม ่ 204 107 96 107     52.45  
ล ำพนู 51 6 51 51   100.00  
ล ำปำง 100 25 50 50     50.00  
แพร ่ 78 13 64 64     82.05  
น่ำน 99 34 99 99   100.00  
พะเยำ 68 14 52 52     76.47  
เชยีงรำย 124 22 107 107     86.29  
แมฮ่อ่งสอน 45 8 38 38     84.44  
ร มเขต 1 769 231 557 568     73.86  

อตุรดติถ ์ 67 10 67 67   100.00  
ตำก 63 2 58 58     92.06  
สโุขทัย 86 51 73 73     84.88  
พษิณุโลก 93 48 85 85     91.40  
เพชรบรูณ์ 117 47 97 97     82.91  
ร มเขต 2 426 158 380 380     89.20  
ชยันำท 53 2 53 53   100.00  
นครสวรรค ์ 130 1 103 103     79.23  
อทุัยธำน ี 70 22 67 67     95.71  
ก ำแพงเพชร 78 29 67 67     85.90  
พจิติร 89 67 89 89   100.00  
ร มเขต 3 420 117 379 379     90.24  
ร มภาคเหนือ 1615 472 1132 1327     82.17  

 
ผลการประเมินผลลัพธ์                       thaiphc.net            9         2565    

                    ฑ                         1327           ็          82.17 
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อ ค์ค ามรูจ้ากปัญญาปฏิบัติ 

ขอ  
พื้นที ต้นแบบ  ม นสร้า ส ข 

ผลการด าเนิน านที ดีเป็นแบบอย่า   (Best Practices) 
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ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ต าบลท่าชัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

พื้นที่ต้นแบบการด าเนินงานดูแลกลุ่มผู้ป่วย NCDs ด้วยกลไก 3 หมอและ  อสค. 

 

1.สภาพปัญหา  

ต.ท่าชัย เป็นแหล่งชุมชนในลักษณะชุมชนเมือง ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร และเข้าถึงอาหารได้ง่าย 
เช่น อาหารปรุงส าเร็จ แกงถุง และแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เป็นต้น กลุ่มวัยผู้สูงอายุและวัยท างาน  
จะประกอบอาหารเพ่ือรับประทานโดยการปรุงเองหรือปรุงโดยผู้ดูแล ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
ในพ้ืนที่ มีการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม และรับประทานไม่เป็นเวลา ไม่ตรงมื้อ ส่งผล ให้ไม่สามารถ
ควบคุมระดับของโรคได้ ทางผู้ด าเนินงานจึงได้แบ่งระดับการควบคุมโรคไว้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  
และกลุ่มป่วย 

2. เป้าหมายในการควบคุมโรค ในกลุ่ม ดี-เสี่ยง-ป่วย 

 เป้าหมายอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งเป้าหมายส าหรับทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  
 1 เป้าหมายกลุ่มป่วย สามารถควบคุมโรคได้และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  

- ผู้ป่วยเบาหวาน มีค่า HbA1C ไม่เกิน 7และมีค่า DTX ไม่เกิน 130  
- ผู้ป่วยความดัน มีค่าความดันไม่เกิน 130/80 
- ผู้ป่วยโรคไต มีค่า eGFR ไม่เกิน 5 

2 เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่  
- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มีค่า DTX ระหว่าง 70-110  
- กลุ่มเสี่ยงความดัน มีค่าความดันน้อยกว่า 120/80 

3 เป้าหมายกลุ่มปกติ ท าการคัดกรองไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
- กลุม่ปกติ มีค่า DTX ระหว่าง 70-100 
- กลุ่มปกติ มีค่าความดันน้อยกว่า 120/80 
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3.  ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ด าเนินการโดยใช้หลักการ TPAR  
- TEAM 

มีการด าเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย กลุ่ม 3 หมอ 
อสค. อปท. (เทศบาล อบจ.) โรงเรียน วัด สถานประกอบการ (ร้านค้า ร้านทอง) 

- PLAN 
มีการชี้แจงบทบาทของทีม แผนการรวลบรวมข้อมูล และการออกแบบกิจกรรม เครื่องมือ 

รูปแบบการติดตาม และการประเมินผล 
- Action 

กิจกรรม 3 รูปแบบ ตามกลุ่ม 3 กลุ่ม  
o กิจกรมส าหรับกลุ่มป่วย ด าเนินการร่วมกันระหว่างแพทย์ สหวิชาชีพ อสม. อสค. โดย

การให้ความรู้ความเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
o กิจกรรมส าหรับกลุ่มเสี่ยง โดย อสม. อสค. พระ อสว. โดยการสร้างความเข้าใจ ให้รู้ 

ถึงสถานตัวเอง และให้หลักการ 3อ2ส 
o กิจกรรมส าหรับกลุ่มปกติ น าโดย อสค. โดยการคัดกรองอย่างครอบคลุม การสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้ MI รายกลุ่ม และการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
อาหาร คือ การอบรม 3 แม่ครัว (แม่ค้า แม่ครัว แม่บ้าน)  

- Result  
เกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ คือ ช้อนมหัศจรรย์ คือช้อนท าให้ผู้ประกอบอาหารสามารถ
ค านวนปริมาณเครื่องปรุงในการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสม  

                                            

4. ผลลัพธ์ฃองการด าเนินงาน 

 ผลลัพธ์แบ่งตามกลุ่ม 3 กลุ่ม ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
1 เป้าหมายกลุ่มป่วย  

- ผู้ป่วยเบาหวาน มีค่า HbA1C ไม่เกิน 7 ร้อยละ 52.38  
- ผู้ป่วยความดัน มีค่าความดันไม่เกิน 130/80 ร้อยละ 68.53 
- ผู้ป่วยโรคไต มีค่า eGFR ไม่เกิน 5 ร้อยละ 72.89 

2 เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่  
- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 0.45 
- กลุ่มเสี่ยงความดัน น้อยกว่าร้อยละ 15 

3 เป้าหมายกลุ่มปกติ ท าการคัดกรองไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
- สามารถคัดกรองประชาชนได้ร้อยละ 90 และประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้น 
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5. บทเรียนที่ได้จากการด าเนินงาน  

  - การมีส่วนร่วมของเครือข่ายท าให้การด าเนินงานคล่องตัวมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก  
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เกิดภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น เฃ่น อปท ทีมสหวิชาชีพ นักโภชนาการ  
  - การด าเนินงานของ พชอ. โดยด าเนินกิจกรรมออกก าลังกายภายใต้  โครงการ Smart Lift 
Project ให้ทุกต าบลในพื้นที่อ าเภอศรีสัชนาลัยมีกิจกรรมร่วมกัน 
  - มีการรับนโยบายทางด้านสุขภาพมาปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบล โดยผ่านคณะท างาน พชต. 
  - การมีผู้น าที่เข้มแข็ง และชุมชนที่พร้อมในการให้ความร่วมมือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

- การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน และการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี 
ทั้งนี้ งบประมาณบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย และภาคเอกฃนด้วย 
  - มีธรรมนูญสุขภาพเป็นข้อก าหนดของชุมชน 
  - มีการขยายผลให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งฝึกงานให้แก้นักศึกษาฝึกงาน 

6. ข้อเสนอแนะ 

  - ให้มีการชยายผลสู่การเป็นพ้ืนที่ต้นแบบของอ าเภอศรีสัชนาลัย 
  - ควรทบทวนธรรมนูญสุขภาพ 
  - ควรมีการทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ของทีมให้ชัดเจน 

7. การด าเนินงานต่อไป   ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปคือ การท ากิจกรรมเชิงรุกกับชุมชนให้มากขึ้น  

โดยการจัดกิจกรรม ด าเนินงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและนักโภชนาการ เครือข่าย เพ่ือเข้าถึงประชาชน ให้ความรู้
แก่ประชาชน และเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากยิ่งข้ึน  

โมเดลการด าเนินงาน ท่าชัยโมเดล TACHAI MODEL 
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มุ่งสู่ ท่าชัย ชุมชนต้นแบบ อย่างย่ังยืน ตาม TACHAI MODEL  

T – Team ท างานเป็นทีม 

A – Action กระบวนการเป็นเลิศ 

C – Customer Focus ให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 

H – Healthy สุขภาพดี 

A – Appreciation สร้างคุณค่า 

I – Identity เอกลักษณ์ 

เป้าหมาย ; ลดเวลารอคอย ลดอัตราป่วยและภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราตาย 

กระบวนการ ; โดยใช้หลักการ TPAR 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ; รพช. อปท. สสอ. สถานประกอบการ สหวิชาชีพ อสม./อสค. รพ.สต. โรงเรียน ประชาชน วดั  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ; งบประมาณในการด าเนินงาน พชอ. มีผู้น าที่เข้มแข็ง นโยบายสุขภาพ 
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ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ต าบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด ชุมชนการจัดการตนเอง 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุ 

สถานการณ์ 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในประเทศไทย และ ต.ดงมะดะ เป็นต าบลที่มี
การเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงราย ต.ดงมะดะ มีเขตการปกครอง 4 หมู่บ้าน 
ดูแลโดย รพ.สต.บ้านท่าสันกลาง มีประชากรจ านวน 1601 คน อสม.45 คน ผู้สูงอายุ 463 คน ผู้ป่วยความดัน  
114 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 35 คน และผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 52 คน อีกทัง้ เป็นพื้นที่ท่ีมีแนวโน้มคนไข้ NCDs เพ่ิม
มากขึ้นในทุกปี แนวทางการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการแต่เดิม ได้แก่ การใช้หลักการ 3อ2ส HB/HL นโยบาย  
3 หมอ และใช้แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลตัวเอง การดูแลด้านการป้องกัน การดูแลในบริบทชุมชน 
การดูแลต่อเนื่อง การประสาทความร่วมมือในการดูแล และทางพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่น าร่องโครงการ กินดีอยู่ดี  
จ. เชียงราย ในการใช้อุปกรณ์ smart health care และได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการตนเอง
ของโรคหลอดเลือดสมองจาก สพฉ (1669) 

เป้าหมายในการด าเนินการ 

1 ส ารวจสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายในชุมชนเขต รพ.สต.บ้านท่าสันกลาง 
จ านวน 4 หมู่บ้าน ในประชากรผู้สูงอายุ 463 คน 

2 จัดท าชุมชนจัดการตนเอง โรคหลอดเลือดสมอง 1 ชุมชน คัดเลือกชุมชนบ้านท่าสันกลาง 
3 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจ านวน 151 ราย ได้รับการประเมิน Thai CV risk score 

ทุกคน  
4 จัดให้มีแนวทาง protocol offline stroke ในรายชื่อส่งต่อ Pass pass EMS โดยเมื่อพบผู้ป่วยสงสัย 

สามาถส่งผ่านไปยังศูนย์ Fast track รพศ. ได้เลย 
กระบวนการท างาน  

ช่วงที่ 1 การประเมินและค้นหากลุ่มเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเริมป้องกนั ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้สูงอายุทั่วไป  

-  อสม.คัดกรองปีละ 1 ครั้ง 
- รพ.สต.ท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และท าพิกัดบ้านกลุ่มเสี่ยง (GIS) ผ่านแอพ กินดีอยู่ดี 
- ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤตกรรม 3อ2ส โดยแจกสติ๊กเกอร์บอกสถานะ และน า smart watch 

มาใช้เพ่ือส่งสัญญาณไปยัง  
- ติดตามการเยี่ยมบ้านโดย CG อสม. อสค. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเยี่ยมโดย รพ.สต. เดือนละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้ Thai CV risk score 

- เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ประเมินปีละ 1 ครั้ง 
- รพ.สต.ท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และท าพิกัดบ้านกลุ่มเสี่ยง (GIS) ผ่านแอพ กินดีอยู่ดี 
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- ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤตกรรม 3อ2ส โดยแจกสติ๊กเกอร์บอกสถานะ และน า smart watch 
มาใช้เพ่ือส่งสัญญาณไปยัง  

- ติดดาวการเยี่ยมบ้าน โดย CG อสม. อสค. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเยี่ยมโดย รพ.สต. เดือนละ 1 ครั้ง 
- ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤตกรรม 3อ2ส การให้ HL ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วย NCDs 

กิจกรรมที่ 3 การส่งความรู้เรื่องโรค ปัจจัยเสี่ยง สัญญาณเตือนโคหลอดเลือดมอง 

- ท าสื่อประชาสัมพันธ์และท าสติกเกอร์ขอความช่วยเหลือ  
- ท าสื่อ ซอโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือเปิดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
- อบรมให้ความรู้แกนน า อสม. อสค. CG โดยขอรับงบประมาณจาก อปท. 

ช่วงที่ 2 การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการดูแลเบื้องต้น 

- เมื่อพบผู้ป่วย/พบเหตุ ให้ท าการประเมินอาการ และโทรประสาน 1669  
- การด าเนินงานพัฒนาทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ผู้น าหรือแกนน าชุมชน ผู้ดูแลและประชาชน 
- จัดท าแนวทาง protocol offline stroke 
- พัฒนาทักษะ EMR ทั้งเครือข่าย ในการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง 

ช่วงที่ 3 การติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มป่วย ที่กลับมารักษาตัวที่บ้าน 
กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมบ้าน 

- ติดตามการเยี่ยมบ้านโดย CG อสม. อสค. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเยี่ยมโดย รพ.สต. เดือนละ 1 ครั้ง 
- แจกสติ๊กเกอร์สัญญาณเตือนและขอความช่วยเหลือ 1669  
- จัดตั้งศูนย์มิตรภาพบ าบัด 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและประกาศมาตรการชุมชน 

- การประกาศจัดท าชุมชนจัดการตนเอง 
- ประกาศชุมชน/สถานปลอดบุหรี่ 
- วางแผนชุมชนปลอดเหล้างานบุญ 
- การจัดตั้งสถานที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ท าทางลาด การจัดตั้งสถานที่ออกก าลังกายในชุมชน โดยท าแผน

เสนอ อปท. 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

- มีชุมชนจัดการตนเองโรคหลอดเลือดสมอง 1 ชุมชน 
- กลุ่มป่วย HT DM ได้รับการประเมิน 100% หรือ 151 ราย พบความเสี่ยงต่ า 121 ราย เสี่ยงปานกลาง 

27 ราย และเสี่ยงสูง 3 ราย 
- กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับการประเมิน 75.6% 350 ราย พบเสี่ยงน้อย 79 ราย เสี่ยงปานกลาง 252 ราย และ

เสี่ยงสูง 19 ราย 
- มีการบรรจุเข้าแผน พชต. ปี 2566 เพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินการ 18 ชุมชน  
- มีนวัตกรรมเสียงตามสาย ซอโรคหลอดเลือดสมอง และมรีศูนย์มิตรภาพชุมชน 
- มีแนวทาง protocol offline stroke ใช้ทุกแห่ง ขยายผลและน าไปใช้ในหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 1 
- มีการน าอุปกรณ์ smart health care มาใช้ในกลุ่มเสี่ยงสูง 

บทเรียนและการประเมินผล 

- การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (ความต้องการ)  
- การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
- กระบวนการพัฒนาศักยภาพ (อสม. เจ้าหน้าที่) 
- การมีนโยบายในการน ามาปรับใช้ 
- ผู้บริหารในการสนับสนุนทรัพยากร 
- มีบทเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

- จัดให้มีเวทีถอดบทเรียนระดับจังหวัด เพ่ือขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืน 
- การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์อย่างพอเพียง 
- การท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน 
- การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน เจ้าหน้าที่ อสม. ที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน 

ดงมะดะโมเดล   
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จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ทีมแกนน าสุขภาพต าบลดงมะดะ ได้สรุปบทเรียน สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นรูปแบบการด าเนินงาน  ดงมะดะโมเดล เพ่ือใช้เป็นหลักในการด าเนินงานโดยใช้พระพุทธรูปคู่บ้านที่เป็นที่เคารพ
ของประชาชนในต าบลเป็นสัญญาในการพัฒนา  โดยได้อธิบายความหมายโมเดลดังนี้ 

ฐานมีฐานพระพุทธรูป  เป็นฐานความส าเร็จ  ประกอบด้วย 
- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  
- มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ อสม. เจ้าหน้าที่ 
- นโยบาย 
- ผู้บริหารสนับสนุน 
- มีบทเรียน 
- มีแนวทางการด าเนินงาน 

มีฐานดอกบัว  เป็นฐานกระบวนการหลัก  ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง สร้างมาตรการชุมชน โดยการจัดให้

ชุมชนจัดการตนเอง การพัฒนาทีม อสม. อสค. ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 
องค์พระ คือเป้าหมายหลักในการด าเนินงาน คือ ผู้สูงอายุ ที่ต้องรู้เท่าทัน ไม่เจ็บไม่ไข้ เป็นแล้วเข้าถึงไว 

ปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อน เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669  
เบื้องซ้ายองค์พระ เป็นสัญญาณเตือนโรค หรือ FAST (F ปากเบี้ยว / A ยกแขนไม่ขึ้น/ S พูดล าบาก  

พูดไม่ชัด/ T วน าส่ง รพ. ใร 4-5 ชั่วโมง) 
เบื้องขวาองค์พระ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อสม. อสค. และ 

ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน 

ก้าวต่อไปของต าบลดงมะดะในการพัฒนา 

กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อจากนี้ จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการท างาน การประชาสัมพันธ์ความรู้และ
สื่อนวัตกรรม ซอโรคหลอดเลือกสมอง และจะจัดท าสื่อนวัตกรรมดังกล่าวเผยแพร่เป็นความรู้ผ่านเสียงตามสาย 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ทราบวิธีการดูแลตัวเอง รู้แนวทางการปฏิบัติตั้งแต่
ขั้นตอนการสังเกตอาการ จนถึงการประสานงานการส่งต่อที่ทันท่วงทีต่อไป  
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมประสาน ลดเสี่ยง ลดโรค ชะลอไตเสื่อม” 

อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ าเภอทรายทองวัฒนา แบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลทุ่งทอง ต าบลทุ่งทราย และต าบล
ถาวรวัฒนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน.การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอทรายทองวัฒนา 
ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชารัฐร่วมใจ คนทรายทองห่างไกลโรค” มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3 ประเด็น ได้แก่ 1.อาหารปลอดภัย 2.ลดเสี่ยง ลดโรค ชะลอไตเสื่อม และ 3.ผู้สูงอายุ จากประเด็น พชอ. ได้น า 
สู่ปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) ทั้ง 3 ต าบล ได้มีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มวัย ด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง 

 รูปแบบการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในวัยเรียน  ด้วยแนวคิด สุขภาพดี ส่งผลให้การเรียนดี มีการ
ก าหนดมาตรการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพในโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง เช่น การไม่จ าหน่ายขนม
เหนียวหวาน การควบคุมอาหาร การจัดเมนูอาหารลดหวาน ได้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ด้วยกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ เช่น การออกก าลังกายด้วย ChoPA & ChiPa Game กิจกรรมเซพกระทะเหล็กในโรงเรียน การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ท าให้โรงเรียนในอ าเภอทรายทองวัฒนาได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการสุขภาพ
เด็กในวัยเรียน  โรงเรียนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยฟันดี เป็นต้น   

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จากประเด็น พชอ.เรื่อง อาหารปลอดภัย  
มีเป้าหมายให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี ได้ให้ความส าคัญตั้งแต่การผลิต  
โดยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมธรรมชาติ เกิดครอบครัวต้นแบบโคกหนองนาโมเดล และส่งเสริมการ
บริโภคอาหารลดเสี่ยงลดโรค ด้วยกิจกรรมประกวดเมนูเพ่ือสุขภาพ อาหารปรับธาตุ เน้นย้ าประเด็นลดเสี่ยง  
ลดโรค ชะลอไตเสื่อม เป็นการสร้างกระแส ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความตระหนักต่อการบริโภคลดเสี่ยงลดโรค  
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติร่วมกัน นอกจากเรื่องอาหารแล้ว ยังมีการส่งเสริมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับกลุ่มวัย  
ทั้งในกลุ่มนักเรียน วัยท างาน และผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งมิติ 
กายและใจ การน าทุนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะหมอร า มาเป็นสื่อความรู้ด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้บท
สวดสรภัญญะร่วมกับการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ถือเป็นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพใจได้อย่างมีพลัง และการรณรงค์ลดเค็มโดยใช้วัฒนธรรมด้านอาหาร. ท าเมนูชูสุขภาพ. ส้มต าลดเค็ม. 

จุดแข็งของอ าเภอทรายทองวัฒนา 
1. การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา ที่สอดคล้องกัน ของ พชอ. และ พชต. ท าให้การวางแผน

และขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2. มีทีมน าที่เข้มแข็ง  การท างานเป็นทีมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
3. มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง  มีพ้ืนที่และบุคคลต้นแบบเป็นทุนในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น พื้นที่

ต้นแบบโคกหนองนา โมเดล  อสม.ดีเด่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มออกก าลังกาย ปราชญ์ชาวบ้าน 
วัฒนธรรมชุมชน 
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กระบวนการด าเนินงาน 
 อ าเภอทรายทองวัฒนา มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ  
โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและท างาน
ร่วมกันเป็นอย่างดี โดยแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ ตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้  

o โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน 
ที ่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น รพ. รพ.สต. สสส.  ยกตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เช่น  

1. อาหารปลอดภัย ด าเนินการชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง  
และมีนโยบายลดหวานในโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  

 การจัดอาหารกลางวัน เน้นอาหารครบ 5 หมู่ ลดหวาน เพิ่มผัก ผลไม้ 
 กิจกรรม “วันพุธ หยุดหวาน” 
 จัดสิ่ งแวดล้อมให้ เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดี  โดยไม่ ให้มีการขายของหวาน  

เช่น น้ าอัดลม ในโรงเรียน  
2. การแปรงฟัน สอนให้เด็กแปรงฟันอย่างถูกวิธี การย้อมสีฟัน และประสานงานกับ รพ . 

รพ.สต. เพ่ือจัดบริการดูแลช่องปากให้แก่เด็กนักเรียน 
3. การออกก าลังกาย ถือเป็นกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โดยมีการตั้ง

ชมรมออกก าลังกายในโรงเรียน เช่น ชมรมโชว์ป้าไชป้าเกมส์  
4. ด้านอารมณ์  ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิ  

o อปท. (เทศบาล/อบต.) มีบทบาทส าคัญด้านการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพทุกกลุ่มวัย และการสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ 

o ผู้น าชุมชน  (ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน / ประธาน อสม .) เป็นต้นแบบที่ดี ให้กับคนในชุมชน  
การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้คนชุมชนลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ  สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ชมรมแอโรบิค ชมรมรักษ์สุขภาพ รวมทั้ง
ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

o อสม./ CG  เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ดูแลส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ทั้งกลุ่มป่วยและไม่ป่วย 
โดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งติดตามให้แนะน าด้านสุขภาพกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานการ
ท างานร่วมกับหมอคนที่ 2  

o รพ./ รพ.สต. วางแผนการจัดบริการสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนผู้สุขภาพ โดยท างานร่วมกัน อสม. CG รวมทั้งหมอคนที่ 3    

o ชมรมผู้สูงอายุ จากกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
ศูนย์รวมของการท ากิจกรรมต่างๆ ในผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ การออกก าลังกาย การตรวจสุขภาพ นันทนาการ 
ศาสนาวัฒนธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ การให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยมีกฎระเบียบของชมรมอย่างชัดเจน  
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กิจกรรมทีโ่ดดเด่น 

 โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท า MOU ระดับอ าเภอ เกิดการขับเคลื่อนงาน
อย่างเข้มแข็งในทุกโรงเรียนในอ าเภอทรายทองวัฒนา 

 ชมรมโชว์ป้าไชป้าเกมส์ โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 
 ชมรมแอโรบิค โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุ่งทราย 
 ชมรมแอโรบิคต าบลถาวรวัฒนา 
 โคก หนองนา โมเดล ในพ้ืนที่ต้นแบบต าบลถาวรวัฒนา เพ่ือให้ชุมชนลดการใช้สารเคมี  

ได้รับประทานอาหารที่มีปลอดภัย พ่ึงพาตนเองได้ 
 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
 การจัดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ  ส้มต าลีลา อาหารปรับธาตุ  

ผลลัพธ์ 
 จากการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้อ าเภอทรายทองวัฒนา มีพ้ืนที่หรือ

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย สู่การเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในด้านต่าง ๆ เช่น โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยฟันดี 
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)  

 จ านวนผู้ป่วย HT DM ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ต.ทุ่งทราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. มีทีมน าที่เข้มแข็ง ทั้งระดับอ าเภอ และต าบล  
2. การมีทัศนคติที่ดีต่องาน มองทุกโครงการที่เข้ามาเป็นโอกาสในการพัฒนางาน พัฒนาทีม 
3. มีการออกแบบการท างานบูรณาการ ยึดเป้าหมายเป็นหลัก ไม่แยกส่วน  
4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การมองปัญหาและวางเป้าหมายร่วมกัน 
5. ผู้น าชุมชน แกนน า มีความเข้มแข็ง  
6. มีการใช้ทุนทางสังคมในชุมชนมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
7. การออกแบบกิจกรรม ที่เน้นให้คนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มิใช่แค่สอนให้มีความรู้ 
8. มีการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย 
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9. มีการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่คนในชุมชน 
10. มีการเสริมพลัง ด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เวทีน าเสนอผลงาน การชื่นชมให้รางวัล 

เกียรติบัตร ที่ได้รับท าให้ภาคีเครือข่าย/ชุมชน ภาคภูมิใจ มีพลังในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 
11. การประเมินผลลัพธ์ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

               

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จากกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นกิจกรรมในการดูแลทั้งด้านกาย จิตใจ และสังคม  

เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สูงอายุไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า จึงควรมีการประเมินผลลัพธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมและการชะลอ
ความเสื่อมถอยทางทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ลดจ านวนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับในชมรมหรือโรงเรียน
ผู้สูงอายุได้ ดังนั้นนอกจากการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึง CG และ อสม. 
แล้วนั้น ควรส่งเสริมกิจกรรมดูแลด้านจิตใจในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. การคืนข้อมูลสุขภาพ หลายๆ พ้ืนที่ได้ด าเนินการจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน โดยมีตัวแทนจาก
ชุมชนเข้าร่วม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล จึงควรมีรูปแบบการคืนข้อมูล
รายบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย เพ่ือให้ทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความรอบ
รอบ และตระหนักในการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ น าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีต่อไป  

4. ควรมีการประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ที่แสดงถึงสถานะสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ชะลอไต
เสื่อมท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ในชุมชนมีผลผลิตเกษตรปลอดสาร จากพ้ืนที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล จึงควรส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดรัฐวิสาหกิจชุมชนที่มีความหลากหลายมากขึ้น และผลักดันเข้าสู่ตลาด เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือ 
การพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาพ้ืนที่โคก หนอง นา ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรได ้
ข้อคิดสะกิดใจ     “การออกก าลังกายไม่ต่อเนื่อง = การออกก าลังกายไม่ส าเร็จ” 
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บทเรียนพื้นที่ต้นแบบ การด าเนินงานการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชะลอไตเสื่อม 

อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

สถานการณ์ปัญหา/ บริบทพื้นที่ (Backgrounds) โดยสังเขป 
อ าเภอทรายทองวัฒนาเป็นอ าเภอขนาดเล็ก แบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลทุ่งทอง 

ต าบลทุ่งทราย และต าบลถาวรวัฒนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.อาหารปลอดภัย 2.ลดเสี่ยง ลดโรค ชะลอไตเสื่อม และ 3.ผู้สูงอายุ  
จากข้อมูลด้านสุขภาพ พบว่า อ าเภอทรายทองวัฒนามีจ านวนผู้ป่วยไต ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายเพิ่มข้ึน และอัตรา
ตายด้วยโรคไต เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประเด็น ลดเสี่ยง ลดโรค ชะลอไตเสื่อม จึงเป็นหนึ่งในประเด็นพัฒนา
คุณภาพชีวิตของอ าเภอทรายทอง 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ (Goal & Objective) 
1. เพ่ือชะลอระยะการเสื่อมของไต  
2. เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยโรคไต (รายใหม่)  
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคไต 

แนวคิด/หลักการที่ใช้ในการด าเนินงาน Outcome-Impact) (View & Concept) 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน  

และขับเคลื่อนการท างานด้วยกลไก 3 หมอ อสค. และทีมสหสาขาวิชาชีพ 

กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
อ าเภอทรายทองวัฒนา มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์

โรคไต และตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการเกิดโรคไต ตลอดจนการดูแลรักษาและฟ้ืนฟู เพ่ือชะลอไต
เสื่อม โดยด าเนินการจัดประชุมประชาคม ร่วมจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมท างานร่วมกัน โดยหน่วยงานสาธารณสุข 
ท้องถิ่น อ าเภอ และชุมชน ตลอดจนผลักดันให้ก าหนดเป็นยุทธศาตร์ระดับอ าเภอ เสนอแผนงานโครงการเพ่ือ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่าง ๆ  และขับเคลื่อนการท างานด้วยกลไก 3 หมอ อสค และสหวิชาชีพ  
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน พูดคุยให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ทุกสัปดาห์   
และลงตรวจประเมินค่า EGFR ทุก 3 เดือน รวมทั้งติดตามพฤติกรรมการกินเค็มในครัวเรือน ซึ่งกระบนการติดตาม
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไต ด้วยกลไก 3 หมอ อสค.และทีมสหสาขาวิชาชีพ ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง 
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เกิดนวัตกรรมกระบวนการ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบันทึกการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย   ทั้งนี้การด าเนินงาน
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชะลอไตเสื่อม ดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ โดยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอ่อนหวาน    อบรมให้ความรู้นักเรียน ส่งเสริมสุขภาพตามหลัก  
3 อ. การออกก าลังกาย อาหารปลอดภัย  อารมณ์ และจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

 หน่วยงานสาธารณสุข  คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน ให้ความรู้เรื่องโรคไตแก่ อสม. อสค. ท างานร่วมกันกับ 

3 หมอ และด าเนินงานคลินิกโรคไต  
 ท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน สนับสนุนงบประมาณ ก าหนดนโยบาย/มาตรการ 

 อสค.  ดูแลผู้ป่วยและคนในครอบครัว และคืนข้อมูลให้แก่ อสม. 

 อสม. ส ารวจข้อมูล ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้ค าแนะน า อสค . และประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน (Output-Outcome-Impact) 

Output :   

1. จ านวนผู้ป่วยโรคไตลดลง,  
2. อัตราการตายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังลดลง,  
3. ประชาชนมีความรู้โรคไตเพ่ิมข้ึน 

Outcome :  
1. เกิดเครือข่ายในการท างานรูปแบบ พชต. และ พชอ. 

       2. เจ้าหน้าที่ อสม อสค ผู้น าชุมชน มีความรู้เรื่องโรคไตเพ่ิมข้ึน 
          3. ชุมชนมีมาตรการการเฝ้าระวังโรคไต พฤติกรรมการกินเค็มในผู้ป่วยโรคไตลดลง  
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Impact : 
1. ภาคีเครือข่ายอ าเภอทรายทองวัฒนา มีความรู้เรื่องโรคไตและร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา 

เพ่ือชะลดไตเสื่อม โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
2. ผู้ป่วยโรคไตได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และมี อสม. ชุมชนดูแลอย่างใกล้ชิด  

บทเรียน (Lesson Learned) 

 ปัจจัยความส าเร็จ 
1. มีนโยบายชัดเจน บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
2. ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ให้การสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
3. ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (พชต./พชอ.) 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1.ประชาชนยังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อย 

ข้อเสนอแนะท่ีจ าเพาะเจาะจง (SARs) 
1.ควรมีนโยบายการท างานที่ชัดเจน โดยบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ระดับอ าเภอ เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน
ของทุกภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชะลอไตเสื่อม 
2.การพัฒนาศักยภาพทีมชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่ง หากทีมชุมชนความเข้มแข็ง จะท าให้การท างาน
ประสบผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น 

1. แม้ว่าประชาชนจะมีความรู้เพ่ิมขึ้น แต่ยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้ประชาชน 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทเรียน ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 

บริบทของพ้ืนที่  

 ต าบลชมพูเป็นพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและราบเชิงเขา ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านาข้าว ไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง สวนมะม่วง ทุเรียน ล าไย เงาะ สวนยางพารา และ
เลี้ยงสัตว์บางส่วน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 52 กิโลเมตร ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  
13 กิโลเมตร พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 335 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
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ทางธรรมชาติหลายแห่ง มีแหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าชมพู คลองน้ าปาด มีศาสนสถาน 8 แห่ง โรงเรียน 9 แห่ง  
อบต. 1 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 3 แห่ง และมี อสม. 294 คน ประชากรทั้งต าบล จ านวน 10,404 คน 
4,373 ครัวเรือน 
 ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่สูงขึ้น สาเหตุการตายมาก
ที่สุดของประชาชนในต าบล คือ โรคเนื้องอก(มะเร็งทุกชนิด) รองลงมาคือ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม และ โรค
ระบบไหลเวียนเลือด อัตราการป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอันดับแรก คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
โรคปอดบวม และโรคไข้เลือดออก ตามล าดับ อัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันดับแรก คือ โรคความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามล าดับ ปัญหาที่เกิดเป็นประจ าทุกๆปี เป็นปัญหาด้านอุทกภัย 
น้ าป่าไหลหลาก และมีปัญหาจากอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังสูงเป็นอันดับต้นๆ สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ขาดการออกก าลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทาน
ผัก ผลไม้ปริมาณที่ไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน 

กระบวนการในการท างาน 

 เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนผ่าน พชอ.เนินมะปราง ประเด็น อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุ 
กลุ่มเปราะบาง งานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และ โรคโควิด-19 น าไปสู่การขับเคลื่อน พชต.ชมพู  
ในประเด็น อุทกภัย/น้ าป่าไหลหลาก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 35 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และ โรคโควิด-19 
 การบริหารจัดการ 

1. จัดตั้งคณะท างาน แบ่งเป็น คณะท างานการจัดการด้านต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  โดยมีนายก 
อบต.ชมพู เป็นประธานคณะกรรมการ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชมพู เพ่ือให้บุคคล
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จัดตั้งคณะท างานศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

2. การบริหารจัดการทีมงานและการวางแผน มีการจัดท าประชาคม คืนข้อมูลสถานะสุขภาพ 
ให้ชุมชน สร้างการรับรู้  และเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา  
และติดตามประเมินผล เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน แกนน า พร้อมด้วยเครือข่าย  
ในพ้ืนที ่
 การเชื่อมองค์กรภาคีเครือข่ายในการท างาน 

1. การพัฒนาทีมงาน มีการบูรณาการทุกภาคส่วน มีการจัดตั้งทีมในการด าเนินงานพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านโดย แกนน า อสม. เป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อน และร่วมด าเนินการ สร้างทีมในการด าเนินงานในการขับเคลื่อน ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาทีม
ร่วมกัน และก าหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจนโดยมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาศักยภาพ 

2.  ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
3. จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในกระบวนการคืนข้อมูลให้ชุมชน เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของโรคและ

พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดโรค เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันจัดท าแผน เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการของชุมชน  
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เน้นเสริมสร้างความรู้และทักษะ 3 อ 2 ส และมีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาจากชุมชนมาใช้ในการ
จัดท ากิจกรรม 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชน สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนัก พัฒนาบุคคล
ต้นแบบ พัฒนาความรู้ให้ อสม.เป็นต้นแบบ นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (บ้าน วัด โรงเรียน) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย อีกทั้งสรุปบทเรียนผลงาน 
ที่ส าเร็จ เกิดการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินการพัฒนาหมู่บ้าน 

นวัตกรรม  

 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่ที่ 5 บ้านปลวกง่าม 

  เป้าหมายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการพัฒนาศักยภาพ ภูมิปัญญา และการรวม
พลังของภาคีเครือข่าย บูรณาการการท างานที่สอดคล้องกัน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ศึกษา
ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆที่จ าเป็น มาจัดท ากิจกรรม เน้นการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ซึ่งชุมชนปลวกง่ามได้ด าเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้น าชุมชน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 60 คน 
โดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง แบบสอบถามประเมินการรับรู้ข้อมูล
ด้านสุขภาพ นคร2ส และ Salt meter 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน ด าเนินงานตาม 7 แนวคิด สู่ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดเวทีประชาคมระดับต าบล ค้นหาปัญหาสุขภาพระดับต าบล ได้ร่วมกันสรุปปัญหาสุขภาพ 

คือ โรคความดันโลหิตสูง น ามาซึ่งโครงการหมู่บ้านปลวกง่าม ชุมชนลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรค 
3. จัดตั้งคณะกรรมการท างานระดับหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. แกนน าสุขภาพ  

เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน 
4. จัดเวทีคืนข้อมูลด้านสุขภาพให้แก่ ประชาชน ผู้น า แกนน าชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการ

ร้านค้า เกษตรกร ครู พระภิกษุ และภาคีเครือข่าย 
5. ร่วมก าหนดมาตรการสังคม ได้แก่ มาตรการของหมู่บ้าน สสส. เลิก อบายุมุข(สุรา สิ่งเสพติด) 

ปลูกผักปลอดสารพิษ รณรงค์ลดเค็ม และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  แนวคิดกระบวนการท างานชุมชนลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างและพัฒนาทีมแกนน า 

2.จัดท าข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 3.จัดท าแผนพัฒนา 

6.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย 

5.เฝ้าระวัง/ตดิตามพฤติกรรมสุขภาพ 4.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

7.ประเมินผลส าเร็จ และ ถอดบทเรียน 
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  ผลการด าเนินงาน พบว่า การคัดกรองตรวจสุขภาพประจ าปีหลังการด าเนินงานกลุ่มเสี่ยง  
มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 41.75 ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 62.68 ระดับรอบ
เอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 44.77 ผลการประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง ร้อยละ 83.58 หลังการด าเนินงานมีการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม มีค่าโซเดียมใน
อาหารลดลง ร้อยละ 55.20 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับดีมาก และค่าเฉลี่ยความดัน
โลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงลดลง 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

- สถานการณ์โรคโควิด19 จึงไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ได้อย่างครบถ้วนได้ 
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นท่ียังไม่ครอบคลุมและไม่ทันสมัย 

แนวทางการพัฒนา 

 พัฒนาระบบการท างานในรูปแบบของเทคโนโลยีให้ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงให้ประชาชน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ทันเวลา และเอ้ือต่อการด าเนินการในเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
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ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

บริบทของพ้ืนที ่

 ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอ าเภอ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสามเงา 16 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ตากประมาณ 70 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท าไร่
ข้าวโพด ไร่ถั่วเหลือง มันส าปะหลัง สวนล าไย สวนกล้ วยไข่ และสวนมะละกอ มีโรงเรียนทั้งหมด 6 แห่ง  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 5 แห่ง อสม. จ านวน 218 คน มี 12 หมู่บ้าน 
2,314 หลังคาเรือน ประชากร จ านวนทั้งสิ้น 6,758 คน สัดส่วนประชากรจ านวนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ  
60 – 64 ปี ร้อยละ 9.29  
 สถิติชีพของจ านวนประชากร พบว่าอัตราเกิดมีแนวโน้มลดลง 3.09 ต่อพันประชากร อัตราตายลดลง  
เป็น 11.5 ต่อพันประชากร สาเหตุการเจ็บป่วยมากที่สุดคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม 
อัตรา 596.59 ต่อพันประชากร รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด อัตรา 462.83 ต่อพันประชากร และอาการ
แสดงและสิ่งผิดปกติ อัตรา 311.93 ต่อพันประชากร 
การด าเนินงาน 

 ด้านการบริหารจัดการ 

1. จัดตั้งทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน ร่วมก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาทีมร่วมกันและบทบาท
ของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เสริมสร้างความเป็นผู้น าและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนเสริมสร้างให้
บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางการ จิต และสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  มีการจัดตั้งทีม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่  จัดท าแผน 
โครงการ กิจกรรม ติดตามสถานการณ์ ควบคุม ก ากับประเมินผล รวบรวม และส่งรายงานผลการด าเนินการ 

2.  น าข้อมูลสถานะสุขภาพ/พฤติกรรมสุขภาพ และข้อมูลอ่ืนๆมาใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงน านโยบาย
ส าคัญด้านสาธารณสุขมาทบทวน จัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ให้ได้มาก
ที่สุด 

3. จัดการด้านกองทุน เงิน องค์ความรู้ สู่การจัดการคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการบริหารทุน สร้างองค์ความรู้สู่การจัดการคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

4. จัดท าแผนสุขภาพต าบล และแผน/มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 ตามวิถีชีวิตใหม่ แบบมีส่วน
ร่วม มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระดับต าบล มีหน้าที่  วางแผนป้องกันและควบคุมโรคในระดับ
ต าบล สนับสนุนและปฏิบัติการสอบสวนโรคในระดับต าบล ประสานการท างานด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
ประเมินผลการด าเนินงาน อีกท้ัง สรุปและรายงานการสอบสวนโรค 
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ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

1.  จัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน โดยการด าเนิน
กิจกรรมสุขภาพดีวิถีไทย ร่วมใจสร้างชุมชนลดเสี่ยงลดโรค โดยการสร้างสุขภาพจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน  
ในชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดมาช้านาน เป็นการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จัดท าและด าเนิน
โครงการ ชุมชนลดเค็ม เป็นการสร้างแกนน าสุขภาพในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกอดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

2. จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมต่างๆ ด าเนินการด้านการจัดการคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม To be number one  

3. จัดการสภาพแวดล้อม/ปัจจัยเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรค ส่งเสริมกิจกรรม  
วัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน สร้างเครือข่ายควบคุมโรคเข้มแข็ง 

5. มีการประเมินและด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษา 

6. เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามประเด็นพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย พบว่า ร้อยละกลุ่มเสี่ยงและ  
กลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และ ร้อยละกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานสูงลดลง 

7. ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดตามความคืบหน้าของ 
การด าเนินงาน 
ผลผลิตและผลลัพธ์ 

1. ผลการประเมินการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า รพ.สต.ในพ้ืนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ทั้ง 5 แห่ง หมู่บ้านในพ้ืนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 4 ดีเยี่ยม 4 หมู่บ้าน และโรงเรียนมีผล  
การประเมินอยู่ในระดับที่ 4 ดีเยี่ยม 3 แห่ง ก าลังพัฒนา 2 แห่ง 

2. มีบุคคลหรือครัวเรือน ต้นแบบด้านการจัดการคุณภาพชีวิต เป็นแกนน าสุขภาพ ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ แนะน า และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นท่ี และต่างพ้ืนท่ได้เป็นอย่างดี 

3. มีนวัตกรรม และผลงานเด่นที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 
  “นวัตกรรม ยุทธการ 4 ทหารเสือ หยุดเช้ือป้องกันโรคโควิด-19 (ทันท่วงที)” 

  เสือตัวที่ 1 ผู้น าชุมชน (งานปกครอง) ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าชุมชน  
มีบทบาทหน้าที่สร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ ข้อเท็จจริง โดยรับข้อมูลข่าวสารจาก 
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สาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนต าบล ดูแลความเรียบร้อย บังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย ประกาศของหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ดูแลความเรียบร้อยส าหรับผู้กักตัว จัดสถานที่พร้อมอ านวยความสะดวก 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน เป็นทีมประเมินบ้าน 

  เสือตัวที่ 2 ท้องถิ่น (อบต.) องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร โดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและควบคุมโรค ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ไวนิล  
แผ่นพับ คลิปเสียงประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับประชาชนสร้างบุคคลต้นแบบ เชิญชวนการฉีดวัคซีน 
ใช้งบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อาหาร สถานที่กักตัว การปรับปรุงบ้านพักกลางของหมู่บ้าน ถุงยังชีพและ
ประสานหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรค 

  เสือตัวที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) มีหน้าที่ 
สอบสวนโรคควบคุมโรค ให้ข้อมูลทางวิชาการ สร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค 
ประสานข้อมูลข้อเท็จจริงให้หมู่บ้านรับทราบ ผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล อสม. และผู้น าชุมชน 

  เสือตัวที่ 4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ควบคุมและป้องกันโรค เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน การส ารวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคใน
ละแวกของตนที่ได้รับผิดชอบ รวมถึงการติดตามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว เป็นองค์ประกอบในการเป็นทีม
ประเมินบ้าน 

4. ประชาชนรับรู้ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง น าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
สามารถประพฤติ ปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันตนเองในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

5. มีการขยายผลการพัฒนาสู่สังคม เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ให้ที่อ่ืนๆ 
6. สภาวะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อลดลง  

 

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ต าบลบ้านไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

บริบทของพ้ืนที ่

 พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ า ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เป็นดินร่วนเหมาะแก่การท า เกษตรกรรม มีพ้ืนที่  
50 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวอ าเภอหล่มสัก ระยะประมาณ 27 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได้จากการท านา ท าไร่ยาสูบ ข้าวโพด และผักอายุสั้น พ้ืนที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
อันเนื่องมาจากผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหลากภูมิภาคของประเทศ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง 
อสม. 55 คน โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 3 แห่ง และ อบต. 1 แห่ง จ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 
651 ครัวเรือน จ านวนประชากรที่ได้จากการส ารวจทั้งสิ้น 1,712 คน 
 จ านวนประชากรในพ้ืนที่มีโครงสร้างของประชากรที่ลดลง ผู้สูงอายุมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ร้อยละ 23.83  
กลุ่มวัยเด็กเริ่มลดลง ร้อยละ 13.69 กลุ่มวัยท างาน ร้อยละ 58.76 
การด าเนินการ 

ด้านการบริหารจัดการ  

1. มีทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน มีการก าหนดเป้าหมายของทีมร่วมกันและก าหนดบทบาทของ
แต่ละภาคส่วน ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านไร่ (บ้านสวย เมืองสุข ด้วยวิถีไทหล่ม



 

 
 

53 

อย่างพอเพียง) ก าหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอบายมุข และ โรคติดเชื้อโควิด-19 

2. ประเมินสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และข้อมูลอ่ืนเพ่ือการใช้ในการวางแผนพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของพ้ืนที่ 

3. การจัดการด้านทุน เงิน องค์ความรู้ จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ งบสาธารณประโยชน์จาก
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ และงบประมาณจากเงินบริจาค 
เงินทุนและสิ่งของ 

4. ก าหนดแผนสุขภาพต าบล แผน/มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค ก าหนดแผนมาตรการป้องกันโรค 
โควิด-19 ก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

1. จัดการลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน โดยแบ่งเป็นระยะก่อนเกิด
โรค เสริมสร้างความเข้าใจให้ความรู้กระตุ้นให้ประชาชนมีภูมิในการป้องกันตนเอง ลดการเข้ารับ 
การรักษาที่โรงพยาบาล ก าหนดมาตรการทางสังคม 

2. มีกลุ่ม/ชมรมต่างๆ ด าเนินการด้านการจัดการคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยเอ้ือ เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี 
4. มีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรค ก าหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วน

ที่ชัดเจน 
5. ประเมินและด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการ 
6. เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามประเด็นพฤติกรรมเป้าหมาย 
7. ติดตามประเมินผลและสรุปผลบทเรียนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชุมระหว่างผู้น าชุมชน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ติดตามแก้ไขปัญหาของโรคในชุมชนทุกเดือน 
 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 

1. ประเมินการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. มีบุคคลหรือครัวเรือน ต้นแบบ ด้านการจัดการคุณภาพชีวิต  
3. มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่นที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ เช่น การท าหน้ากากผ้า 

โดยกลุ่ม อสม.และกลุ่มแม่บ้าน โครงการ บวร 459 ชุมชนน่าอยู่ ปลูกผักสวนจากวัด สู่ชุมชน  
เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

4. ประชาชนรับรู้ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงนั้นๆ น าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
5. มีการขยายผลการพัฒนาสู่สังคม เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ให้ที่อ่ืนๆมาศึกษาดูงานได้ 
6. ประเด็นงานขยะและสิ่งแวดล้อม ได้มีกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลบ้านไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ ซึ่งน าไปสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
7. ประเด็นงานอาหารปลอดภัย ท าให้ประชาชนมีสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น อัตราการเกิดโรคในผู้ป่วยราย

ใหม่ลดลง 
8. ประเด็นการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนประสบผลส าเร็จในการน าแนวทาง โคกหนองนา

โมเดล เป็นแบบอย่าง มาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย 
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9. ประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนน มีการก าหนดกฎระเบียบของชุมชนและระบบการบริหารจัดการ
ชุมชน เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน ประชาชนให้ความส าคัญของอุบัติเหตุทางจราจรกับสุขภาพ
มากขึ้น 

10. ประเด็นการด าเนินงานยาเสพติด  เกิดกระบวนการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ า มีการประชุมชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติ ลงนามสัญญาประชาคม ส ารวจครัวเรือน น าผู้เสพเข้าสู่ระบบการบ าบัด ระยะ
กลางน้ า มีการเฝ้าระวังผู้ เข้ารับการบ าบัดและสอบสวนจับกุมผู้ค้า ผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
เกิดการสร้างองค์ความรู้ปการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และระยะปลายน้ า มีการปรับ
สภาพแวดล้อมชุมชน สร้างภูมิคุ้มกัน กดดันจับกุมผู้ค้าผู้เสพ สร้างคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง 
ติดตามการบ าบัดรักษา 
 

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

บริบทของพ้ืนที ่

 สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 8,932 ไร่ ระยะห่างจากจังหวัดประมาณ  
67 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และก่อสร้าง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 2 ชุมชน 
3,603 หลังคาเรือน มีสถานศึกษา 7 แห่ง โรงพยาบาล/รพ.สต. 4 แห่ง จ านวนประชากร 6,575 คน ส่วนใหญ่  
ยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 28.44 

หลักส าคัญในการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

1. คนมีความส าคัญที่สุด การพัฒนาชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพหรือพลังความสามารถของคน  
จึงต้องให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังนั้นต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้ง
สร้างมาตรฐานในการด ารงชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง ร่วมกันเป็น
เจ้าของความส าเร็จ 

2. ระบบข้อมูล ต้องบูรณาการข้อมูลร่วมกัน มีการคืนข้อมูล การวิเคราะห์ วางแผนติดตามและการ
ประเมินผล 

3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา 
โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมที่ว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติงาน  
ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้ชุมชนนั้นเป็นของประชาชนโดยประชาชน 
เพ่ือประชาชน 

4. กระตุ้นการช่วยเหลือตนเองการดูแลตนเอง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดหลักการส าคัญประการ
หนึ่ง ต้องให้พัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตัวเองได้ โดยรัฐมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนที่เกินขีดความสามารถของ
ประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

5. การพ่ึงตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพและขีดความสามารถพลังความสามารถของชุมชน  เชื่อมั่นว่า 
การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนนั้น ท าให้ชุมชนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนด้วยตนเองได้
โดยตนเอง สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
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6. ความคิดต้องริเริ่มมาจากประชาชน ซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุ้นให้การศึกษา
ให้ประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านต่อชุมชน ให้ชุมชนสามารถคิด
เป็นท าเป็น จนสามารถที่จะค้นหาปัญหาวิเคราะห์ปัญหาก าหนดวิธีการแก้ไขและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 

7. การพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ บนความต้องการ  
ของชุมชน 

8. การพัฒนาชุมชนย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชน ดังนั้น ผลประโยชน์ในการพัฒนาของชุมชนใด
ย่อมต้องเกิดขึ้นกับชุมชนนั้น จึงต้องใช้ทรัพยากรต่างๆของชุมชนทุนทางสังคมและทรัพยากรโดยไม่พ่ึงพาชุมชน
อ่ืนๆ มีการน ากระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้  เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผน มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการจัดท าผังควบคุมเพ่ือใช้ในการประเมินติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน 

9. ด าเนินการภายใต้การขับเคลื่อนระบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 

 

            
 

กระบวนการการท างาน 

 ยึดกรอบแนวทางจากกรอบแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสารณสุขจังหวัดสุโขทัย และส านักงานสาสุข
อ าเภอ ภายใต้การท างานของคณะกรรมการ พชอ. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับต าบล  
ซึ่งจะครอบคลุมทั้งงานนโยบาย งานด้านพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับพ้ืนที่  โดยมีการวางแผนงาน 
สารณสุขแบบผสมผสาน ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากนโยบายแผนพัฒนาอ าเภอ แผนกลยุทธ์จากจังหวัดและส่วนกลาง ข้อมูลสถานะ
สุขภาพ และความสนใจหรือความต้องการของชุมชน 

2. ประมวลปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยจัดกลุ่มปัญหา ได้แก่ ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
ปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพ ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง พร้อมคืนข้อมูลให้กับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานรับทราบ 

3. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้ ขนาด ความรุนแรง ผลกระทบของปัญหาและความเป็นไปได้
ในการแก้ไขปัญหา 

4. ด าเนินการเวทีท าแผนสุขภาพต าบลควบคู่ไปกับการใช้รูปแบบการท างานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยประชาชนตามกลุ่มวัยต่างๆ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
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 จากการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่ สรุปประเด็นปัญหาของต าบลหาดเสี้ยวได้ดังนี้  ปัญหา โควิด-19 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปัญหาผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิต(การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ) 

   
 

ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการท างาน 

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสถานการณ์โรคติดต่อ 
2. ความล่าช้า ความชัดเจนเกี่ยวกับแผนนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ท าให้เกิดการผิดพลาดใน 

การถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้องปฏิบัติงานกับนโยบายที่เร่งด่วนและมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา อีกทั้งมีจ านวน

บุคลากรในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม การติดต่อประสานงานการท างานต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นไปด้วย
ความเรียบง่ายและท างานด้วยความเป็นจิตอาสา ท าให้งานส าเร็จขึ้นได ้

2. ผู้น าทุกภาคส่วน ผู้บริหารทุกหน่วยงานมีความสามัคคีกันในการท างานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

3. มีเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ 
ความภาคภูมิใจ 

1. เป็นต าบลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
2. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ตลอดจนเป็น 

พ่ีเลี้ยงให้กับเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอระดับจังหวัดในการด าเนินกิจกรรมต าบลการดูแลผู้สูงอายุ  
ที่มีภาวะพ่ึงพิง จนท าให้อ าเภอสามารถด าเนินการได้ครบทุกพ้ืนที่ 

3. มีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และต าบล 
4. เกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงานองค์กรและความร่วมมือในการท างานที่มีมากขึ้น 

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

บริบทของพ้ืนที ่

 พ้ืนที่ต าบล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ า มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีพ้ืนที่
ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร การคมนาคมสะดวก ประชากรในต าบลประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น รับราชการ 
รับจ้างทั่วไป เกษตรกร มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 2,339 หลังคาเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 6,345 คน 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 25.54 อัตราป่วยของต าบลมากท่ีสุด คือ กลุ่มโรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 
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รองลงมา คือ โรคกล้ามเนื้อ และโรคระบบย่อยอาหาร สาเหตุการตายสามอันดับแรกของต าบล มากที่สุดคือ  
หัวใจล้มเหลว รองลงมาคือ มะเร็งทุกชนิดและภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละช่วงอายุ 

1. กลุ่มเด็กประถมวัย 0-5 ปี สถานการณ์ด้านสุขภาพ พบสภาพปัญหา ได้แก่ ภาวะอ้วนในเด็ก รูปร่าง 
ไม่สมส่วน และพบเด็กพัฒนาการล่าช้า 

2. กลุ่มวัยเรียน 6-14 ปี พบสภาพปัญหา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพช่องปากมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ภาวะอ้วนและ
ปัญหาด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ขาดความใส่ใจในการดูแลตนเอง 

3. กลุ่มวัยรุ่น 15-19 ปีพบว่าพบปัญหาว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและ
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรอีกทั้งปัญหาการสูบบุหรี่ 

4. กลุ่มวัยท างาน 15-59 ปี พบว่า ท ากิจกรรมการออกก าลังกายที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวันใน
จ านวนห้าวันหรือมากกว่าระหว่างเจ็ดวันที่ผ่านมา ได้ระดับค่อนข้างต่ าประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรเท่านั้น และ
มีแนวโน้มยิ่งต่ าลง มีการดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด อีกทั้งพบปัญหาป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
ได้แก่ เบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ  
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

5. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการคัดกรองสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุติดสังคมร้อยละ 95.78 ติดบ้าน
ร้อยละ 3.27 และติดเตียงร้อยละ 0.94 

น าไปสู่การพัฒนาเป็นประเด็นปัญหา พชต.ของต าบล ได้แก่ การดูแลกลุ่มเปราะบาง(ผู้สูงอายุ)  
และ การควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 
การบริหารจัดการ 

1. ทีมสุขภาพต าบล ต าบลป่าเซ้า ได้มีการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยมีทีมสุขภาพระดับต าบล 
ประกอบด้วยทุกภาคส่วน มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทีมร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล  
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล และคณะกรรมการพัฒนาโรงบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งจะท าหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

2. มีการน าข้อมูลสถานะสุขภาพและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผน เพ่ือประกอบการท า
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน 

3. มีการจัดการด้านทุน องค์ความรู้ สู่การจัดการคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีการระดมทรัพยากร 
(คน เงิน ของ) จากเครือข่ายที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จากปราชญ์ท้องถิ่น และความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านวิจัย ด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

4. จัดท าแผนสุขภาพต าบล แผนมาตรการป้องกันโรคตามวิถีชีวิตใหม่ โดยการประชุม ร่วมวิเคราะห์
วางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆของต าบล พัฒนาศักยภาพแกนน าด าเนินการด้านสุขภาพอย่างเป็น
ระบบ โดยสร้างการรับรู้ มีกระบวนการการค้นหาโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอีกทั้ง คืนข้อมูลให้แก่ประชาชน
ชุมชน 

 

กระบวนการในการขับเคลื่อนงาน 

1. จัดกิจกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริม ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วน เช่น กิจกรรมออกก าลังกายเต้นบาสะโลบ ออกก าลังกายแบบตารางเก้าช่องในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  
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การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์โรค อีกทั้งการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ทางเสียงตามสายและทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  เพ่ือช่วยกัน 
ในการการเฝ้าระวังป้องกันโรค 

2. จัดตั้งกลุ่มชมรมต่างๆ ด าเนินการด้านการจัดการคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่
 - กลุ่มผู้สูงอายุ โดยตั้งชื่อว่า “วิทยาลัยนิรชรา” มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ผู้สูงอายุ 

ที่ผ่านการทบทวนปรับปรุงมาจากกิจกรรมเดิมของผู้สูงอายุ โดยใช้กรอบ 5อ (อาหาร อาชีพ ออกก าลังกาย  
ออม อาสาสร้างเมือง) และ 5ก.(การป้องกันและลดอุบัติเหตุ การตั้งและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุ การดูแลต่อเนื่อง การบริการกายอุปกรณ์) ในการเรียนการสอนสู่การเป็นวิทยาลัยนิรชรา และการเยี่ยม
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รวมถึงการเสริมทักษะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในต าบล ให้มีจิตใจที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ 
ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกันเอง เพ่ิมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ลดการเกิดภาวะซึมเศร้า  
มีการจัดท ากลุ่มผู้สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม จัดสวัสดิการเพ่ือให้ผู้สูงอายุน าขยะ 
ออกมาออมมากข้ึน 

- ชมรมคนสามวัยต าบลป่าเส้าโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การดูแลผู้สูงอายุโดยคนสามวัย ประกอบด้วย วัยเยาวชน วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ
ร่วมกัน คือ การออกก าลังกายด้วยการเต้นร าบาสะโลบและการเล่นดนตรีไทย 

3. สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม “ขะโหยดโมเดล” เป็นการจัดการขยะมูลฝอยและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ถิ่น เกิดมีการบูรณาการร่วมมือกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการของเมืองน่าอยู่ 
อย่างยังยืน มีความสอดคล้องกับนโยบายของโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 

4. จัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
6. ติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย ภาคีเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผลลัพธ์ที่ได้และปรับปรุงร่วมกัน 

 
ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ 

1. จากการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิตในต าบล ซึ่งมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
ท าให้เกิดผลทางด้านกระบวนการ คือ เกิดแนวทางในการท างานร่วมกัน มีการถ่ายทอดแนวทางในการด าเนินงาน 
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เพ่ือการปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทีมสุขภาพ และภาคีเครือข่าย มีการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย 

2. เกิดความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ โดยประชาชนต าบล มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพมีการ
ประเมินและจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถแนะน าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน เพ่ือมีสุขภาพที่ด ีมีผลการประเมินการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับ 4 ดีเยี่ยม ทุกหมู่บ้าน 

3. เกิดความร่วมงานกันกับภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกต าบล ร่วมกันท างานพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ จนเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้บูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่าย ทั้ง คน เงิน ของ และ 
องค์ความรู้ 

4. จากการด าเนินงานด้านสุขภาพ พบว่า สถานะสุขภาพของคนในต าบล มีการดูแลและมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ท าให้สุขภาพโดยรวมของประชาชนดีขึ้น ทั้งการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
กลุ่มเป้าหมายโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยด้วยโรคระบาด งานอนามัยแม ่และเด็กงานสุขภาพจิต 

5. เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ของพ้ืนที่อ่ืนๆ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การสร้างแรงกระตุ้นในชุมชน โดยมีการเชื่อมภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกนอก เข้าร่วม 
ในกระบวนการ มีการเชื่อมหน่วยงานวิชาการ ท าให้งานมีความส าเร็จ 

2. การร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ที่เล็งเห็นความส าคัญและ
ผลักดันนโยบายในการรองรับปัญหาดังกล่าว 

3. ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการร่วมเสนอความคิดเห็นร่วมคิดร่วมท า 
4. มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การขยายผลการใ ้ระบบปฏิบัติการตัดตอน  จรโค ิด 19 ใน  ม นพึ  ตนเอ  
1.                                               “save 608                19            ”  

                                                                                 
                    “  .18                ”   

2.                                  “save 608                19            ”                 
                         

3.                 “save 608                19            ”                             
       .                                           18                         3          
2565                                     54    

4.                       ฒ                  ฏ                         19“save 608         
         19            ”                                       1           2565   
                                           “save 608                19            ”    
                                9                                                             
                                                                                             
                     49                         26                                 
                            23        

 
                                  ฏ                         19 
“save 608                 19            ”                                     

เขต จั ห ัด อ าเภอ ต าบล 
1               ่                

           ่                  
2                                   

                     
                          

3                                         
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เขต จั ห ัด อ าเภอ ต าบล 
                        

                            
                            
                                
                        
                              
                /                   
                       
                           

                          
                               
                              
                          

                             
                   
                  
                   
                  
                  
                     
                
                        

                                                
                  

1.   ฒ                                           ฒ                                        ่   
NCDS          3           .          5                                1,2,3         

a.               1                                              
b.              2                                                 
c.              3                                          ฒ                  ฒ    
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2.   ฒ                                                                                        
                                       6              

1.               1                  .                        
2.              2                .                        



 

 
 

63 

3.              3                  .                                                  
                       ฒ                     ฒ                     

                                

                     

4.                                               ฒ                                               
                             8                  
1            .        .                2           .           .         
3       .     .                4       .     .     
5        .    .          6         .          .              
7         .          .            8            .             .      
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การพัฒนาและสร้า เสริมศักยภาพคนไทยกล ่ม ัยผู้สู อาย  
ภาคเหนือ ประจ าปี บประมาณ 2565 

 
ค ามเ ื อมโย กับย ทธศาสตร์ 

                             :               3   ฒ                                   
                    

        ฒ                                              :               ๑ :                
                                            ๒ :   ฒ                                                
 
ที มาและค ามส าคัญ 
                                              . . 2548   ็              ็                          
             . . 2566        ็                                  . . 2578                       
                                                                                                 
                                                             . . 2560 – 2565                   
                                                                                                  
                                                                               
                                                                             ฒ     
                                                                                       2565 
               2                                                                                  
    4   ฒ                                                                                             
4                20               ฒ                                                             
                                                                  ฒ                        5       
        ฒ                                                                         
                                                                 ฒ                            
                                             2565                                      
                                            4                1.                                        
2.                                3.                ฒ                         4.                
                     ฒ                                                                                   
                                                                                          ฤ      
             
 ัตถ ประส ค์การด าเนิน าน 

1.        ฒ                                                                             
                         

2.                                                                    ฤ                    
3.                                                                                              

ตั  ้ี ัด/เป้าหมาย  

                                                                 ฤ                      
(            :             2,000   ) 
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พื้นที ด าเนินการ 
                                     4                 

              1                               
              2                                        (           ) 
              3                                       

               ฒ                      
 

กิจกรรมการด าเนิน าน 
1. การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1.1                                                                                
                       17  ฤ        2565                 

1.2             ฏ          ฒ             ฏ                                    ฒ          
                                                                                         3            
2565                      (Webex)                ฒ                                               
                                                                                           ฏ        ฯ 
                  ็                    ฒ                                             4           
              1.                                       2.                                3.        
         ฒ                         4.                              

1.3                ฏ          ฒ                                            
                                     2565                      ฒ      .                             
                                                                
 

2. การจัดท าคู่มือ แน ทา  และ แบบประเมินศักยภาพ อสม.  
2.1                                                                ็                          

                      4                                     ฒ                                       /       
(   ./    ./ FCG)  
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2.3                                                                  .             
             ฤ                                                                   ฏ               . 

 

 
3. การพัฒนาศักยภาพทีมแกนน าและเจ้าหน้าที ที เกี ย ข้อ ในพื้นที เป้าหมาย  

3.1 อ าเภอบ้านโฮ่  จั ห ัดล าพูน 
              ฒ                                       /       (                                 

(   .)                                   )                                         9                  14 - 15 
       2565          ฟ                                          ็  2             1      
        1        120               2        69                189    

 

3.2 อ าเภอเมือ  จั ห ัดเพ รบูรณ์ 
          ฒ             .                                                           

       /                                                                                9         
                                   ็                          22        2565                           
                                                                        70    

 

3.3 อ าเภอท่าตะโก จั ห ัดนครส รรค์ 
         ฒ             .                                                           

       /                                                                                9         
                                   ็                          12  ฤ      2565                    
                                                                       80    

 

3.4 อ าเภอทรายทอ  ัฒนา จั ห ัดก าแพ เพ ร 
  ฒ                   .                                                                  

                                                                        10          2565             
                                                 .                                                   
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                          ฑ                                                             ฒ          
                                                                    105     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ถอดบทเรียนและแลกเปลี ยนเรียนรู้การด าเนิน านดูแลผู้สู อาย ใน  ม น 
                                                                                       

         2565             1         2565              Conference        ฒ                    
                                                                                                 
                                                 4                                                   
                       111    
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ผลการด าเนิน าน 
 ผลผลิต (Output) 

1.                    ฏ          ฒ             ฏ                                   ฏ        
                                                ็                                               

ที  กิจกรรม ผลลัพธ์ 
ปี บประมาณ 2565 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

 การด าเนิน าน (รอบ 5 เดือน) 

1                          
                   
                          
                           
            ฤ            
                          . 

              
               
              
            
                   
                 
   ฤ             

        
2                 

                                     
3                             

               
4        ฒ               

                            
       

                     
            
            ฒ  
                 
           

        
5                        ฒ  

                    
                 /       (   ./
   ./FCG)         

 การด าเนิน าน (รอบ 11 เดือน) 

1         ฒ               
                         
       (        CG    
       Fam.Med) 

                      
                
                     
2,000      

     

2         ฒ               
                        /      
(   ./   ./FCG)    
                     

     

3                         
9        

    

4                        
              ฯ        
                 

                  
                 
                  
      ฤ      
                  
         2,000    

  

     

5           ฟื้ ฟ         
                          
              

      

6                                     
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2.               ฒ                                                4                                 
                 444           

 

พื้นที่เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าอบรม 

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 189 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 70 

อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 80 

อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 105 

รวม 444 

 
3.                                                                                        ็        

                                    800             

พื้นที่เป้าหมาย จ านวน (เล่ม) 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 200 

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 200 

อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 200 

อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 200 

รวม 800 

 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 

                                                                      .    .                  
                4                                   :                                                     
2,000                                                                63,655                 
                                             5                                                     
2,122          ็        3.33                                     1,595          ็        2.51     
              1,427          ็        2.24                     734          ็        1.15     
                  412          ็        0.65              1  
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ตารา ที  1 :                                                                       

ที มา :           Health Data Center (HDC)                  (         9         2565) 

                                                               ็                           
                              .    .                                  4                                   : 
                                                   ฤ                                 2,000     
                                                ฤ                            2,032                
                                  460         ็        22.64                      582     
       28.64              665           32.73                    325           15.99   
            2  
 

ตารา ที  2 :                                                              ฤ                      

ที มา :                                    www.thaiphc.net (         9         2565) 
 
ปัจจัยแห่ ค ามส าเร็จ 

1.                             ็       
2.                                                 
3.                               ฏ          
4.                                      
5.            ็                                                             

เขตส ขภาพ จั ห ัด อ าเภอ 

จ าน น
ผู้สู อาย 
ได้รบัการ
คดักรอ  
(คน) 

ผู้สู อาย ที คดักรอ พบค ามผดิปกติ (ราย) 

สายตา
ระยะไกล 

กลั้น
ปัสสา ะ 

การได้
ยิน 

ADL 
ค ามคิด
ค ามจ า 

ซึมเศร้า เคลื อนไห   ่อ ปาก 
ขาดสาร 
อาหาร 

             1                 10,364 348 423 0 486 185 22 1,185 819 0 

             2                 37,158 7 26 1 455 10 6 45 64 0 

             3                   12,415 57 285 0 504 87 49 559 192 3 

  
           
 

       
  ฒ   3,718 0 0 0 150 43 8 333 352 0 

ร ม 63,655 412 734 1 1,595 325 85 2,122 1,427 3 

เขตส ขภาพ จั ห ัด อ าเภอ 
จ าน น
ต าบล 

จ าน น
ผู้สู อาย 
เป้าหมาย 

ได้รับการ
ส่ เสริม
ส ขภาพ 
(คน) 

ประเภทการส่ เสริมส ขภาพและลดพฤติกรรมเสี ย  

ด้านพลัด
ตกหกล้ม 

ด้านส ขภาพ
 ่อ ปาก 

ด้าน
โภ นาการ 

ด้านสมอ 
เสื อม 

             1                 5 500 500 85 164 173 78 

             2                          17 500 500 126 114 147 113 

             3                   10 500 532 133 154 164 81 

                      ฒ   3 500 500 116 150 181 53 

ร ม 35 2,000 2,032 460 582 665 325 
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6.                                               
7.                                    

 
ปัญหาอ ปสรรคการด าเนิน าน 

                                                  2019 (COVID-19)                 
                                  ็                                                              
Onsite   ็  Online    
ภาพข่า ประ าสัมพันธ์ 
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ภาพข่า ประ าสัมพันธ์ 
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สรุปผลการด าเนนิงานพื้นที่ต าบลต้นแบบ อสม.บัดดี ้
ในการติดตามดแูลผู้ปว่ยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2565 

สถานการณ์ปัญหาที่มา/บริบทพ้ืนที่ 

 สถานการณ์ด้านยาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมายาวนาน ถึงแม้หลายภาคส่วนจะมี 
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ทั้งการปราบปราม เฝ้าระวังป้องกัน และการฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติด สิ่งหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งก็คือ สถาบันครอบครัวและชุมชน ซึ่งต้องเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของคนในครอบครัว
และชุมชน โดยการสร้างจิตส านึกร่วมกัน และทุกภาคส่วนต้องมาร่วมมือกัน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางใน 
การด าเนินงาน ให้เกิดผลส าเร็จ อีกทั้งกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ที่ส าคัญ คือ อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่มีอยู่ทุกบ้านและชุมชนทั่วประเทศเป็น 
กลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในภารกิจด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาไปสู่มิติอ่ืนๆ เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งและ 
ติดอาวุธทางปัญญาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ อสม.  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานสุขภาพภาคประชาชน ได้ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน ผ่านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  โดยการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น  
อสม.บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ได้มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล ผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษา เพ่ือคืนคนดี 
สู่สังคม โดย ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ได้คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ 
ในการด าเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วยที่ผ่านการบ าบัดรักษา ในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ 1) ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 2) ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 4) ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต าบลต้นแบบในการดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัคร
ใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

2. เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. บัดดี้ ในการดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่าน 
การบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได ้ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด หลั งการบ าบัดรักษาในระบบ 
สมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กระบวนการการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนา ระบบติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ
บ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์  
ด าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และการสาธารณสุข
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มูลฐานภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในกิจกรรมที่ 5 เป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
หลังการบ าบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้  เพื่อก าหนดรูปแบบและ 

วางแผนการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

   ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม 
ชี้แจงนโยบายการด าเนินงานแก่ทีมปฏิบัติงาน/คณะท างาน ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในชุมชนต าบลต้นแบบ 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Webex) และจัดท าแผนจัดท าและรูปแบบการด าเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
ที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  พ้ืนที่ต้นแบบภาคเหนือ  
ได้แก่ 1) ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 2) ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 3) ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ 
จ.นครสวรรค์ และ 4) ต.น้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ อีกทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สถานการณ์ 
ในพ้ืนที่ ปัญหา/อุปสรรค โอกาสในการพัฒนาต่อยอด กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และสิ่งที่จะสนับสนุนให้กับพ้ืนที่  
อีกด้วย 

2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ

บ าบัดในพื้นที่ต้นแบบ  

- พ้ืนที่ต้นแบบ ต.น้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 



 

 
 

76 

           

   ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ร่ วมกับ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพยุหะคีรี และ โรงพยาบาลพยุหะคีรี พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. บัดดี้  ในการติดตาม
ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พ้ืนที่ ต.น้ าทรง  
ต.ม่วงหัก และ ต.ท่าน้ าอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์  
โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลพยุหะคีรี และ รพ.สต.ในพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ น าไปสู่การฝึกปฏิบัติ และท ากลุ่ม
ระดมความคิดในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษาในพ้ืนที่ของตน ผู้เข้าอบรมฯ  
ในครั้งนี้ คือ อสม. ในพ้ืนที่ จ านวน 100 คน  

- พ้ืนที่ต้นแบบ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 

                                                                                                   

 
 
 

   ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง และ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
และพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบ
สมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ ต.หนองล่อง ต.หนองยวง และ ต.วังยาง อ.เวียงหนองล่อง  
จ.ล าพูน ณ เทศบาลต าบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน โดยมีวิทยากรจาก ส านักงานสาธารณสุข   
จงัหวัดล าพูน โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง สถานีต ารวจภูธรเวียงหนองล่อง และ รพ.สต.ในพ้ืนที่ บรรยายให้ความรู้ 
น าไปสู่การฝึกปฏิบัติ ระดมความคิดในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษาในพ้ืนที่ของตน  
ผู้เข้าอบรมฯ ในครั้งนี้ คือ อสม. ในพื้นที่ จ านวน 108 คน 
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- พ้ืนที่ต้นแบบ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

 
 

   ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ พัฒนาศักยภาพ อสม. อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ ให้เป็น อสม. บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร 
จาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเขาค้อ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ  
สถานีต ารวจภูธรเขาค้อ ปลัดอ าเภอเขาค้อ และ ศูนย์ฯ สสม.ภาคเหนือ บรรยายให้ความรู้ ระดมความคิด  
ในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษาในพ้ืนที่ของตน การใช้แบบติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการ
บ าบัด ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน 67 คน 

- พ้ืนที่ต้นแบบ ต.วังซ่าน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
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           ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ น าโดย นายอุทิศ จิตเงิน 
ผู้อ านวยการฯ ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาศักยภาพ อสม. อ.แม่วงก์  
จ.นครสวรรค์ ให้เป็น อสม. บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอ าเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติ  
จาก นายประสิทธิ์  พัฒนสิทธิชีวิน นายอ าเภอแม่วงก์ เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมฯ และได้รับ  
การสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลแม่วงก์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่วงก์ ปลัดอ าเภอแม่วงก์  
รพ.สต.ในพ้ืนที่ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรม สบส.และ ศูนย์ฯ สสม.ภาคเหนือ บรรยายให้ความ รู้ 
ระดมความคิดในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษาในพ้ืนที่ของตน การใช้คู่มือ/  
แบบติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการบ าบัด ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน 100 คน 

- การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ ผ่านระบบออนไลน์ โดยการจัดท าระบบ 
Google Site ให้ อสม.ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาสื่อการสอน ในรูปแบบเอกสาร ได้แก่ ไฟล์คู่มือ หลักสูตร แนวทาง  
และคู่มือการปฏิบัติงาน รูปแบบวีดีโอสื่อสารสอนของหลักสูตรการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการ
บ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากนั้นท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
พร้อมรับเกียรติบัตรที่จะส่งผ่านอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อตอบถูก 8 ข้อ ขึ้นไป 

 
 ผลการการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ ผ่านระบบออนไลน์ มี อสม.ผู้สนใจ
เข้ามาร่วมฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ จ านวน 3,145 คน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) ค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ  

8.74 / 10 คะแนน ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 10 / 10 คะแนน จังหวัดที่เข้าร่วมมากที่สุดคือ จังหวัดพะเยา ร้อยละ 36.1 
รองลงมาคือ จังหวัดแพร่ ร้อยละ 20.8 และ จังหวัดล าปาง ร้อยละ 18.9 (ข้อค าถามมาจากเล่มหลักสูตร 
การด าเนินงานการติดตามยาเสพติดในชุมชนส าหรับ อสม. 10 ข้อ หน้า 63 – 64) 
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3. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานการเฝ้าระวังป้องกัน 

ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ต้นแบบ และการด าเนินงานของ อสม.บัดดี้ ในการติดตามดูแล

ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด 

         พ้ืนที่ภาคเหนือ มีพ้ืนที่ต าบลต้นแบบการด าเนินงาน อสม.บัดดี้ ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
ในระบบสมัครใจอย่างต่อเนื่องในช่วงแรก 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน  
2) ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 3) ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจาก
ได้เล็งเห็นถึงพ้ืนที่อีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีการด าเนินการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  อย่างเข้มแข็งจึงได้ขยายผล 
การด าเนินงานฯดังกล่าวไปอีก 1 พ้ืนที่ คือ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  จึงเกิดกระบวนการ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัดอย่างต่อเนื่อง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่และจากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ อีกทั้งมีการลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามประเมินผล อสม.บัดดี้ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบ
สมัครใจบ าบัดอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดมีดังนี้ 
   1) พ้ื นที่ ต้ น แบบ ต า บลหน อ งล่ อ ง  อ า เ ภ อ เ วี ย งหน อ งล่ อ ง  จั ง ห วั ด ล า พู น 
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงานติดตาม
ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ พ้ืนที่ต าบลต้นแบบ ต.หนองล่อง  
อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน ปี 2564 และวางแผนการพัฒนาขยายผลการด าเนินงานให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเวียงหนองล่อง รพ.เวียงหนองล่อง รพ.สต.เครือข่าย ผู้ใหญ่บ้าน อสม.บัดดี้ และผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับ 
การติดตามดูแล 

  ประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยน คือ การได้มาของ อสม. บัดดี้ มาจาก 
การสมัครใจและจากการท างานแบ่งเป็นประเด็นของ อสม. สาขาการด าเนินงานยาเสพติดในชุมชน โดยส่วนใหญ่  
มีลักษณะเป็นผู้น าในชุมชน/คณะกรรมการในหมู่บ้าน มีการท างาน เป็นทีม ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านกระบวนการปรับทัศนคติ เข้าใจ มีใจจะช่วยเหลือผู้ป่วย สร้างแรงจูงใจ ถามเป็น ชมเป็น สร้างทักษะ 
การท างานจากประสบการณ์ และมีพ่ีเลี้ยงในการพาปฏิบัติจริงในชุมชน  

  ต าบลหนองล่อง มี  อสม.บัดดี้  ที่ ได้ รับการ ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ  
ทั้งในรูปแบบการอบรมในพ้ืนที่ รูปแบบออนไลน์ และรูปแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน อีกทั้งติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
จ านวน 112 คน มีผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามดูแล อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี จ านวน 39 คน และ อสม.บัดดี้ 
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบประเมิน พบว่า ผ่าน ร้อยละ 100 
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 2) พ้ืนที่ต้นแบบต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วย 
ยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พ้ืนที่ ต.วังซ่าน  ต.แม่วงก์ และ ต.เขาชนกัน  
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และวางแผนการพัฒนาขยาย
ผลการด าเนินงานให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาค
ประชาชนและงานยาเสพติด สสอ.แม่วงก์ รพ.แม่วงก์ รพ.สต.เครือข่าย และ อสม.บัดดี้ 

 

 

 

   ประเด็นที่ได้จากการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง คือ การด าเนินงานดูแลผู้ป่วยยา
เสพติดในชุมชนจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ จะต้องมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีมาตรการชุมชนที่คนในชุมชนต้องปฏิบัติ
ตาม มีภาคีเครือข่าย และ การรับรู้บทบาทของ อสม.บัดดี้ ในการค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ ชุมชนช่วย  
หนุนเสริมให้ก าลังใจ ให้โอกาส อันจะส่งผลให้เป็นการคืนคนดีสู่สังคมได้ ต่อไป 

   ต าบลวังซ่าน มี อสม.บัดดี้ ที่ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ ทั้งในรูปแบบ
การอบรมในพ้ืนที่ รูปแบบออนไลน์ รูปแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน และอ่ืนๆ อีกทั้งติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  
จ านวน 98 คน มีผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามดูแล อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี จ านวน 20 คน และ อสม.บัดดี้ 
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบประเมิน พบว่า ผ่าน ร้อยละ 100 
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  3) พ้ืนที่ต้นแบบ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานของ อสม.บัดดี้ 
ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พ้ืนที่ ต.น้ าทรง  

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ณ รพ.สต.บ้านคลองโพธิ์ ต.น้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์   ร่วมกันค้นหาจุดแข็ง 
ปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งวางแผนการพัฒนาขยายผลการด าเนินงานให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประช าชนและงานยาเสพติด สสอ.พยุหะคีรี 
และ ผอ.รพ.สต.บ้านคลองโพธิ์ ต.น้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

 
 

   ประเด็นที่ได้จากการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง คือ การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในต าบลน้ าทรง ยึดหลัก สร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคม ลดการตีตรา โดยท างานจิตอาสาในหมู่บ้าน ส่งเสริม
อาชีพผู้ที่เลิกได้จริง เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดี โรงเห็ดนางฟ้าภูฐาน และ เล้าเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  ให้ความส าคัญกับการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล หลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม โดย อสม. ความส าคัญของกิจกรรมนี้คือ  
การแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โดยพบว่า การติดตามดูแลผู้ผ่าน การบ าบัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ 
ท าหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด (อสม.บัดดี้)นั้น ต้องมีความ ใกล้ชิดและได้รับ 
การยอมรับจากคนในชุมชน โดยมีบทบาทส าคัญในการ ดูแล สอดส่อง และส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ผ่าน 
การบ าบัด เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูกลับไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดอีก นอกจากความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้ว ผู้ท าหน้าที่ติดตาม(อสม.บัดดี้) จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน วิธีการ
เทคนิค ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการจัดตั้ง “ศูนย์ขวัญต าบล
น้ าทรง” โดยทีมงานและประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ต าบลน้ าทรง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพและ สนับสนุน 
ให้ อสม.ร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ ท าหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  
ยาเสพติด วางแผนในการจัดกิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการ 
บ าบัดรักษา เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม โดยทีมงานได้รับการสนับสนุนความรู้จาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
โรงพยาบาลพยุหะคีรี สนับสนุนการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของอสม  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร 
คุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้อง ในด้านความรู้ในการให้ค าปรึกษา การใช้แบบประเมินทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง เช่น  
แบบประเมินคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด(V2) ,แบบประเมินซึมเศร้า , แบบประเมินความเครียด, แบบประเมิน
การติดนิโคติน ,แบบประเมินสุราAudit test สสจ.มาให้ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องบุหรี่ สุรา สรรพสามิต 
มาเสริมความรู้การควบคุมการจ าหน่ายสุรา บุหรี่ในร้านค้าในพ้ืนที่ เป็นต้น 

  ต าบลน้ าทรง มี อสม.บัดดี้ ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ทั้งในรูปแบบการอบรม
ในพ้ืนที่ รูปแบบออนไลน์ รูปแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน และอ่ืนๆ อีกทั้งติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด จ านวน 100 คน  
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มีผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามดูแล อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี จ านวน 37 คน และ อสม.บัดดี้ ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานจากแบบประเมิน พบว่า ผ่าน ร้อยละ 100 

 4) พ้ืนที่ต้นแบบต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี อสม.บัดดี้ ที่ได้รับ 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ ทั้งในรูปแบบการอบรมในพ้ืนที่ รูปแบบออนไลน์ รูปแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน และอ่ืนๆ 
อีกทั้งติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด จ านวน 65 คน มีผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามดูแล อย่างน้อย  4 ครั้ง/ปี 
จ านวน 13 คน และ อสม.บัดดี้ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบประเมิน พบว่า ผ่าน ร้อยละ 100  
 

4. ประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน อสม.บัดดี้ ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 

ที่ผ่านการบ าบัดรักษา ในระบบสมัครใจบ าบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน อสม. บัดดี้ ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พ้ืนที่ต้นแบบภาคเหนือ ประจ าปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วย  
ยาเสพติด โดย อสม.บัดดี้ ที่ผ่านการพัฒนาและฟ้ืนฟูศักยภาพ ทบทวนกรอบแนวคิดการติดตามดูแลผู้ป่วย  

ยาเสพติดในชุมชนของ อสม.บัดดี้  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียน  
การด าเนินงาน ทบทวนสถานการณ์ ทบทวนเป้าหมาย ทบทวนกระบวนการด าเนินงาน ทบทวนผลลัพธ์ วิเคราะห์
บทเรียนและประเมินผล  และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการต่อไป อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ 
รูปแบบออนไลน์ และการบันทึกข้อมูลในระบบ Thaiphc.net พ้ืนที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่ 1) อ.เวียงหนองล่อง  
จ.ล าพูน 2) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 3) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และ 4) อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและงานยาเสพติด ระดับอ าเภอ และต าบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
บัดดี้ และตัวแทนจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จ านวน 35 คน 
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ผลการด าเนินงาน 

 ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ด าเนินการส่งเสริมและ  
พัฒนาในพื้นที่เป้าหมายได้ครบทั้ง 4 พื้นที่ต าบลต้นแบบ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ อสม. บัดดี้ ดังนี้ 
 

พ้ืนที่ต้นแบบ 

จ านวน 

อสม. 

การพัฒนาศักยภาพ การติดตามผู้ป่วย ร้อยละการติดตาม 

เป้าหมาย ท าได้ เป้าหมาย ท าได้ เป้าหมาย ท าได้ 

ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 187 94 112 47 112 ร้อยละ50 119.14 

ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 65 64 65 32 65 ร้อยละ50 101.56 

ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 164 82 98 41 98 ร้อยละ50 119.51 

ต.น้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 160 82 100 41 100 ร้อยละ50 121.95 

 

 
 

บทเรียนของแต่ละพื้นที่ 

1) พื้นที่ต้นแบบ ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

  สถานการณ์ในภาพรวม พ้ืนที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติดมีราคาถูกเข้าถึงง่ายและ 
มีผู้เสพรายใหม่เพ่ิมขึ้น มีผู้เสพรายเก่าเสพต่อเนื่อง กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวช เกิดความรุนแรงในครอบครัวและ 
การเข้าถึงการบ าบัดรักษาไม่ครอบคลุมต่อเนื่อง  มีความจ าเป็นในการแก้ไขพัฒนา คือ มีปัญหายาเสพติด 
เพ่ิมมากขึ้น ปัญหายาเสพติดมีผลกระทบต่อสังคม ครอบครัว เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่มีความคาดหวัง 
ในการพัฒนาผลักดันเป็นนโยบายให้เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง อีกทั้งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและ 
อยากให้ชุมชนปลอดยาเสพติด ส่งผลให้เป็นการคืนคนดีสู่สังคม 

  เป้าหมายการด าเนินงานของพ้ืนที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ลดการแพร่ระบาด ลดจ านวนผู้ป่วย
รายใหม่ และผู้ป่วยผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจไม่กลับไปเสพซ้ า เป้าหมายรอง คือ ผู้ป่วยที่ผ่านการบ าบัด
ได้รับการรักษาได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ลดน้อยลง มีผู้ป่วยยาเสพติด
รายใหม่น้อยลง และผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาไม่กลับไปเสพซ้ า 

  กระบวนการการด าเนินงานในพ้ืนที่ จะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. แม่บ้าน ประธานกองทุน ใช้หลักบวร(บ้านวัดโรงเรียน) และคนในครอบครัวเป็นคณะท างาน 
ท าหน้าที่ร่วมกันในการบริหารจัดการขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น กิจกรรมประชาคม การสร้างทีมงาน 
ก าหนดมาตรการในชุมชน ค้นหาคัดกรองบ าบัดติดตามผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น 

  ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ลดผู้ป่วยรายใหม่ 
และผู้ผ่านการบ าบัดรักษาไม่กลับไปเสพซ้ า 2) สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ลดปัญหาหนี้สินของครอบครัว เป็นการ
สร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 3) ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน มีภาคีเครือข่ายที่ 
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มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง  อีกทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานและได้รับ 
รางวัลเลิศรัฐ 

  บทเรียนและการประเมินผลของ พ้ืนที่  พบว่ า  ปัจจัยที่ท า ให้การด า เนินงานในพ้ืนที่ 
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก คือ ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เกิดกระบวนการการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัดในชุมชน ปัจจัยภายใน คือ ทีมงาน
คณะกรรมการ ทีมงาน อสม. แกนน าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัวให้ความ
ร่วมมือในการบ าบัดรักษาในชุมชนเป็นอย่างดี 
  ข้อเสนอแนะที่จ าเพาะเจาะจงส าหรับการด าเนินการต่อในพ้ืนที่ คือ ต้องสร้างความตระหนัก
ให้กับชุมชน เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างผู้น า สร้าง อสม. สร้างเครือข่ายที่ท างานร่วมกันเป็นทีม  
สร้างขวัญก าลังใจให้กับทีมงาน มีค่าตอบแทนมีรางวัลให้กับผู้ป่วยที่ท าส าเร็จ เพ่ิมการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน และ
สร้างยุทธศาสตร์ชุมชนของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือขจัดปัญหายาเสพติด 

2) พื้นที่ต้นแบบ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  สถานการณ์ในพ้ืนที่ การด าเนินงานเน้นการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนเป็นฐาน และเน้นการ
ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบ าบัดฟ้ืนฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  มีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา 
คัดกรอง บ าบัดฟื้นฟู การลดอันตรายจากยาเสพติด และการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมาย
ส าคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชน จะเข้ามาด าเนินการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟู 
ผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง  ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
ยาเสพติด ในปัจจุบันต าบลทุ่งสมออ าเภอเขาค้อมีผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดและติดตามจ านวน 13 ราย 
และทางทีมคณะกรรมการมีการติดตามและเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยดังกล่าวกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ า 
ด้วยปัญหาหลายปัจจัยในชุมชน อาทิปัญหาด้านสถาบันครอบครัว การงานการเงินและปัญหาด้านสุขภาพ จึงท าให้
มีการค้นหาผู้เข้ารับการบ าบัด ทั้งในระบบปิดและเปิดแบบสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการจนเข้าสู่กระบวนการ
การติดตามเมื่อกลับสู่สังคมแบบบูรณาการ โดยชุมชนเป็นฐาน รวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือ มอบโอกาส
ให้ผู้ป่วยยาเสพติดบนพ้ืนฐานความเข้าใจ การสนับสนุนจากครอบครัวการติดตามโดยชุมชนอย่างจริงจังในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของสังคม มีโอกาสที่จะได้รับการประกอบ
อาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

  เป้าหมายกิจกรรมในการด าเนินงานโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ อสม. บัดดี้ มีความรู้มีทักษะในด้านยาเสพติดอย่างถูกต้อง และเพ่ือให้ อสม. บัดดี้ ร่วมเป็น
ทีมสุขภาพและทีมสังคม เป็นชุดปฏิบัติการระดับต าบล ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว
แบบเครือญาติในชุมชน สร้างการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน มีการบริการบ าบัดผู้ใช้ผู้เสพพูดติด
ยาเสพติด และติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาให้มีส่วนร่วมในชุมชน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คือ หน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต าบล มีส่วนร่วมในการบูรณาการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานบ าบัดรักษาโดยกระบวนการชุมชนบ าบัด เกิดทีมงานระดับชุมชนในการด าเนินงานค้นหาคัดกรอง
ผู้ใช้ผู้เสพพูดติดยาเสพติดในชุมชน น าเข้าสู่ระบบบ าบัดรักษา รวมถึงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด  
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ให้สามารถกลับมาด ารงชีวิตในชุมชนได้ตามปกติสุข ต าบลมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานชุมชนบ าบัดของทุกภาค
ส่วน พ้ืนที่มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเป้าหมายเดียวกัน สุดท้ายคือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัด
สามารถกลับมาด าเนินชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ 
  กระบวนการการด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ประกอบไปด้วยกิจกรรม การค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน การบ าบัดผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน การติดตามผู้ใช้ 
ยาเสพติดในชุมชน และวิเคราะห์สถานการณ์ น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน โดยมีทีมฝ่ายปกครอง
ก านันผู้ใหญ่บ้าน คณะท างาน ครอบครัว ชุมชน บ้าน วัดโรงเรียน รพ.สต. โรงพยาบาล และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

  ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน พบว่า เกิดภาคีเครือข่ายในชุมชนในระดับต าบลในการด าเนินการ
ค้นหาคัดกรองผู้ใช้ผู้เสพพูดติดยาเสพติดในชุมชน น าไปสู่กระบวนการรักษาช่วยเหลือ รวมถึงการติดตามผู้ผ่านการ
บ าบัดให้มีโอกาสกลับมาด าเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติ มีทีมงาน อสม. ที่ เข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานติดตาม
ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้ พ้ืนที่มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแบบชุมชนบ าบัดของทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติไป 
ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันผู้ ป่วยที่ผ่านการบ าบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติเช่น ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปในชุมชนได้ มีการยอมรับในชุมชน ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการและได้รับการได้รับโอกาส
การศึกษาต่อ 

  บทเรียนการด าเนินงานของพ้ืนที่ การที่พ้ืนที่จะประสบผลส าเร็จในการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนนั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายหลายอย่าง ได้แก่ 1) มีบุคคลทีมคณะกรรมการ 
ในการร่วมติดตามการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน  2) กิจกรรมเวทีประชาคม  
ท าการทบทวนสภาพปัญหาการใช้การเสพยาเสพติด สร้างกลวิธีการดูแลช่วยเหลือโดยใช้ข้อมูลจากชุมชนและ
ข้อมูลแหล่งอ่ืนๆที่เชื่อถือในการน าข้อมูลมาจัดการแก้ไขปัญหา 3) จัดท าข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดแนวทาง
ปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด แจ้งมติและประกาศให้ชุมชนรับทราบร่วมกัน เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติในชุมชน  
4) จัดท าแผนในชุมชน เพ่ือดูแลผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
มีกิจกรรมรนณรงค์ให้กับประชาชนและภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพ่ือให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน  
5) การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ได้แก่ บทบาทของชุมชน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุข ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท ฝ่ายปกครองและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 6) มีกระบวนการในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง  
กรณีฉุกเฉินดื่มมีความรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีหน่วยงานทางกฎหมาย เช่น สถานีต ารวจช่วย
ดูแลระหว่างการรักษา รวมทั้ง รับการดูแลเมื่อกลับมาจากโรงพยาบาล 7) มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดในชุมชน ข้อมูลส่วนนี้ต้องเป็นความลับ 8) สร้างสภาวะแวดล้อมเชิงบวก ด าเนินการปรับเปลี่ยนส่งเสริม
สนับสนุนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงเยาวชน และให้ผู้ติดยาเสพติดได้ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน  
9) มีการอบรมความรู้สร้างแกนน าในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหายาเสพติดในชุมชนและครอบครัว 10) ชุมชน 
มีกิจกรรมกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดตามบริบทและ 11) สร้างแนวทางแผนงานและ
ข้อเสนอแนะในชุมชน ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกระบวนการท างานในพื้นท่ี 
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  จุดแข็ง คือ ผู้น าชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้ความไว้ใจและเชื่อใจกับผู้คัดกรองตั้งแต่
วันเริ่มคัดกรองจนเข้าสู่กระบวนการบ าบัด จึงท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ มีมาตรการสนับสนุน 
ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมก าหนดแนวทางนโยบาย มอบโอกาสด้านการงานให้กับผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษา 
จุดอ่อนหรืออุปสรรค คือ การเข้าถึงบางพ้ืนที่การติดตามค่อนข้างล าบาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคม
ไม่สะดวก ภาวะเศรษฐกิจท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดบางรายไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามกระบวนการบ าบัด
ได้ และบางรายยังมีความเชื่อที่ต้องพ่ึงพายาเสพติดอยู่  และจากปัญหาสถานการณ์โรค โควิด-19 ท าให้ความ
ต่อเนื่อง ในการด าเนินการติดตามรวมถึงกิจกรรมบ าบัดเป็นไปค่อนข้างล าบากและยังขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ควรเพ่ิมการสร้างแกนน าทางผู้น าศาสนาคอยเป็นอีกแรงผลักดันให้คน
ในพ้ืนที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

3) พื้นที่ต้นแบบ ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

  สถานการณ์การด าเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพ้ืนที่ของต าบล  มีผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดรักษาที่ได้รับการติดตาม ทั้งหมด 13 คน ปัญหาหลักเกิดจากการติดเพ่ือน เสพเพ่ือใช้แรงงานและปัญหา
ครอบครัว ปัญหารองลงมาคือ ฐานะเศรษฐกิจ ความยากจน อาชีพ และการมีรายได้ท่ีน้อย 

  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในชุมชน คือ ต้องการให้ชุมชนปลอดยาเสพติด ท าให้ผู้ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติดไม่กลับไปเสพซ้ า โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานจากจ านวนผู้ป่วยที่รับการติดตาม ทั้งหมด 13 คน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ชุมชนปลอดยาเสพติด ร้อยละ 100 ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดไม่กลับไปเสพซ้ า และให้
ผู้ป่วยยาเสพติดเมื่อกลับมาจากการบ าบัด มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ หลุดพ้นจากความยากจน 

  กระบวนการในการด าเนินงานของพ้ืนที่ คือ จัดตั้งทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล และ
ทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งสาคร มีการประชุมชี้แจงทีมงานในแต่ละหมู่  ให้มีการจัดทีม 
ที่ท างานเกี่ยวกับยาเสพติด โดยยึดคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่เป็นหลัก มีการแบ่งหน้าที่บทบาทกรรมการ
หมู่บ้านในแต่ละคน แต่ละด้านในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ฝ่ายความมั่นคง ด าเนินการคัดกรองค้นหาผู้เสพ 
ยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัดและฟ้ืนฟู พร้อมกับหากพบว่ามีผู้ค้าในพ้ืนที่ ก็จะด าเนินการประสานงาน 
ฝ่ายความปกครองอ าเภอและเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการต่อ 2) ฝ่ายเศรษฐกิจ ส ารวจความยากจนและผู้มีรายได้
น้อย รวมถึงผู้ที่ไม่มีอาชีพ เพ่ือหาอาชีพเสริมเป็นการเพ่ิมรายได้ รวมถึงฝึกอาชีพให้แก่ผู้ไม่มีอาชีพในชุมชน และ  
3) ฝ่ายสาธารณสุข ทีมงาน อสม. ของหมู่บ้าน ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในการเฝ้าระวังติดตามผู้ที่มีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาภายในหมู่บ้าน เพ่ือแจ้งให้กับฝ่ายความมั่นคง 
ของหมู่บ้าน ด าเนินการต่อไป และติดตามผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด เป็นการคืนคนดีสู่สังคมไม่ให้ไปกลับไม่ให้
กลับไปเสพยาซ้ า 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือ ได้ทีมงานฝ่ายความมั่นคง  ฝ่ายเศรษฐกิจ  ฝ่ายสาธารณสุข  
โดยทีมงานสามารถคัดกรอง ค้นหาผู้เสพยาเสพติดภายในหมู่บ้าน น ามาสู่กระบวนการการบ าบัด และไม่มีผู้ค้า 
ยาเสพติดในหมู่บ้าน ร้อยละ 100 ทราบเป้าหมายผู้มีปัญหาความยากจน ผู้มีรายได้น้อย รวมถึง ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
น าไปสู่การส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้เกิดรายได้ในครอบครัวเพ่ิมขึ้น ฝึกอาชีพให้กับผู้ไม่มีอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติด ให้มีอาชีพเป็นของตนเองได้อย่างมั่นคง ไม่มีแหล่งมั่วสุมภายในหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมให้มี 
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การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ
เสพซ้ า 100% 

  ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน คือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้ยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาไม่กลับไปเสพซ้ า 
ประชาชนในชุมชน รวมถึง ผู้ป่วยยาเสพติด มีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อตนเองและครอบครัว  มีรายได้ 
ที่มั่นคงและยังยืน ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการยอมรับของชุมชน กลับคืนสู่สังคมได้อย่างอบอุ่น 

  บทเรียนในพื้นที่ คือ การที่จะด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได้ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยภายนอก คือ กรรมการหมู่บ้าน แกนน าเยาวชนและวัยรุ่นในหมู่บ้าน ร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่องพฤติกรรม
เยาวชนวัยรุ่นนอกพ้ืนที่ ที่อาจจะมามั่วสุมชักชวนเยาวชนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และปัจจัยภายใน  
คือ กรรมการหมู่บ้านมีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งมีหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องในชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. มีการประสานให้ความร่วมมือ ติดตามเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

  ข้อเสนอแนะ กรรมการหมู่บ้านจะต้องมีการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องมีการประสานงานร่วมมือกันติดตามเฝ้าระวังร่วมกับ 
อสม. ภายในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนและวัยรุ่นเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในชุมชน 
ในการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ โดยให้อยู่ในกรอบและสายตาของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

4) พื้นที่ต้นแบบ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  

 สถานการณ์ในพ้ืนที่ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ เป็นต าบลที่ ได้ รับการคัด เลือกในการน าร่องแก้ ไขปัญหายาเสพติด  อีกทั้ งปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สีแดง บริบทของพ้ืนที่เป็นเส้นทางการเดินทางเอ้ือต่อการขนส่งเกิดปัญหายาเสพติด 
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหายาเสพติด ในระดับอ าเภอ อีกทั้ง ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน คือ เพ่ือบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้เลิกใช้ยา ลดปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้สมัครใจเข้ารับการบ าบัด สามารถ
เลิกใช้ยาเสพติดได้  ปัญหายาเสพติด เช่น ผู้ค้าผู้ เสพปัญหาอันเนื่องมาจากยาเสพติดลดลงในชุมชน  
เช่น การลักทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตของผู้บ าบัดดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ ครอบครัว
ยอมรับและสังคมไม่ตีตรา 

 กระบวนการในการท างานในพ้ืนที่  ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด  
โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  สร้างภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต ในโรงเรียน และชุมชน โดย ผู้น า อสม. 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลและอ าเภอ ซึ่งได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน  
2) การคัดกรองผู้บ าบัดยาเสพติด เป็นการติดตามประเมินการใช้ยาทุกสัปดาห์ การค้นหาเชิงรุก เพ่ือเข้าสู่ระบบ
ทีมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต ารวจ ผู้น าชุมชน และ อสม. 3) การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมครอบครัว เพ่ือเสริมแรงให้ก าลังใจ ประเมินคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ทีมงานประกอบด้วย ผู้น า อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลและอ าเภอ 
ท า ใ ห้ เ ห็ น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ท า ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว มี ก า ลั ง ใ จ ม า ก ขึ้ น  มี ก า ร พู ด คุ ย แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม  
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และ4) การติดตามและช่วยเหลือ มีการมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชู มีการให้ทุนในการประกอบอาชีพ สามารถ 
ท าให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเลิกยาได้ 

 ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน ท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดเลิกใช้ยามีปัญหายาเสพติดลดลง มีอาชีพ 
มีรายได้ ผู้บ าบัดในระบบสมัครใจบ าบัดได้รับการตรวจสุขภาพ และได้รับการรักษาอย่างท่วงที  จากการ 
คัดกรองประเมินสุขภาพ เกิดการเกรงกลัวในกลุ่มท่ีไม่เข้าระบบการบ าบัด จึงท าให้ใช้ยาลดลงการเคลื่อนไหวลดลง 

 บทเรียนที่ได้รับ คือ พ้ืนที่ได้มีเครือข่ายในการสนับสนุนซึงเป็นจุดแข็งของพ้ืนที่ แต่มีจุดอ่อน 
คือ องค์ความรู้ ความต่อเนื่องและการประสานงาน ซึ่งยาเสพติดในพ้ืนที่ยังหาง่ายและสะดวก สิ่งแวดล้อม 
ไม่เอ้ือต่อการเลิกยา มีอิทธิพลจากกลุ่มการค้ารายใหญ่ซึ่งทีมงานเข้าไม่ถึง 

 ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ของทีมงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรอง 
การประเมินสุขภาพ การฟ้ืนฟูและการให้ค าปรึกษา มีความร่วมมือจากผู้มีอ านาจในการจัดการเพ่ิมขึ้น  
ท าให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานมากขึ้นในพ้ืนที ่

 
ข้อเสนอแนะ 

1) การมี น โ ยบายและการสนั บสนุ นที่ ต่ อ เนื่ อ ง และชั ด เ จน  จะท า ให้ พ้ื นที่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร  
ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถด าเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) อสม. บัดดี้ ควรมีการก าหนดคุณสมบัติที่เฉพาะตัว เนื่องจากเป็นบทบาทภารกิจเฉพาะ ซึ่งจะต้อง  
ใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด การคัดกรอง การประเมินสุขภาพ 
และการให้ค าปรึกษา 

3) ควรมีการพัฒนาทักษะและฟ้ืนฟูศักยภาพของ อสม. บัดดี้ รวมถึง คณะท างานอย่างต่อเนื่อง 
4) ควรมีการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรในการท างานเกี่ยวกับยาเสพติด 
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การพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจ าบา้น เขตสุขภาพที่ 3 
ที่มาและความส าคัญ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด าเนินการพัฒนาและยกระดับความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
ให้บรรลุเป้าหมายในการลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและค่าใช้จ่ายของระบบ
ราชการ โดยบทบาทที่คาดหวังจาก อสม.หมอประจ าบ้าน คือ 1. เป็นผู้น าและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครด้าน
สุขภาพ 2. ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยงให้เครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพ  3. ใช้เครื่องมือสื่อสาร  
เพ่ือการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และส่งต่อ 4. สนับสนุนให้มี อสค.เป็นเครือข่ายในชุมชน ถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพ เยี่ยมบ้าน และ 5. ร่วมเป็นทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น 
การพัฒนา อสม. ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น พร้อมส าหรับการท างานและขับเคลื่อนการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
จ าเป็นต้องมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ต่อไป 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้บูรณาการการท างานพัฒนา
ศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 และส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 3 โดยร่วมกันจัดท าหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือให้การพัฒนาและยกระดับความรู้ 
ความสามารถของ อสม.ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 สอดรับกับสถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาพในพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม และน าไปสู่การดูแลสุขภาพกลุ่มวัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 สู่ COVID - 19 Free Community 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพท่ี 3 
2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานร่วมกันของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพท่ี 3 

 

กิจกรรมส าคัญ 

1. ประชุมบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานที่ผ่านมาและน าเสนอแนวคิดการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพ
ที่ 3 รวมทั้งร่วมกันก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 3 คือ เพ่ือให้เกิด
การดูแลสุขภาพกลุ่มวัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 สู่ COVID- 19 Free Community  
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ประชุมจัดท าหลักสูตรการพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพท่ี 3 เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร อสม.หมอ
ประจ าบ้ าน  เขตสุ ขภาพที่  3  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดการดู แลสุ ขภาพกลุ่ ม วั ย  ภาย ใต้ สถานการณ์ โควิ ด  19  
สู่ COVID- 19 Free Community  

 

 

นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2565 

ประ เ ด็ นปัญหาที่ ส า คั ญข อ ง เ ข ตสุ ข ภ า พ 
ปีงบประมาณ 2565 

ประเด็นหลักในการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.หมอประจ าบ้าน 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
2. เศรษฐกิจสุขภาพ 
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง 
4. สุขภาพดีวิถีใหม ่
5. COVID-19 
6. ระบบบริการก้าวหน้า 
7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
8. ธรรมภิบาล 
9. องค์กรแห่งความสุข 

1. มารดาตาย 
2. เด็กประถมวัย (อ้วน) เด็กวัยเรียน(สูง ดี สมส่วน) 
3. วัณโรค (TB) 
4. การฆ่าตัวตาย (Suicide) 
5. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology) 
6. DM/HT(รายใหม่/Control) 
7. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
8. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI) 
9. Sepsis (Pneumonia) 
10. Intermediate (IMC) 

1. การตรวจ ATK ด้วยตนเอง 
2. LTC + กลุ่มเปราะบาง 
3. การดูสุขภาพจิต 
4. NCD กับ COVID-19 
5. นมแม่ กับ COVID-19 
6. เทคโนโลยีและระบบการดูแล

สุขภาพประชาชน 
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3. จัดประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาเนื้อหารายวิชา ในหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 3   

(ผ่านระบบออนไลน์) 
 4. รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตร  

 5. จัดท ารูปเล่มหลักสูตรในรูปแบบไฟล์เอกสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 

 

ผลการด าเนินงาน  

1. เกิดหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 3   เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่มวัย ภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 สู่ COVID- 19 Free Community 

2. เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วมและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพท่ี 3 
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3. เกิดการพัฒนาศักยภาพ ครู ก ตามหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ โดยมีทีมศูนย์
วิชาการ เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมด าเนินการอบรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม เพ่ือเป็นวิทยากรและครูฝึก อสม. 5 จังหวัด 
ในเขตสุขภาพท่ี 3 ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล จ านวนทั้งสิ้น 380 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา น์โหลด 
หลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน 

เขตส ขภาพที  3  
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การจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. องค์ความรู้การด าเนินงาน อสม.ดีเด่น ระดับภาค และชาติ  ประจ าปี 2565 
ที่มาและความส าคัญ 
  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์วิชาการสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ซึ่งมีภารกิจส าคัญคือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการสาธารณสุข 
มูลฐานในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้อนุมัติกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์ประกอบการประเมิน
ประสิทธิผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน 
ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ 
จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยมุ่งหวังว่าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

เพ่ือให้ได้องค์ความรู้การด าเนินงาน ของ อสม. ดีเด่นระดับภาคเหนือ/ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพและพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน (เป้าหมาย : จ านวน 1 เรื่อง) 
ขอบเขตด าเนินการ 

การจัดการองค์ความรู้การด าเนินงาน ของ อสม. ดีเด่นระดับภาคเหนือ/ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
จ านวน 12 สาขา  
กิจกรรมการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการสาธารณสุขมูลฐาน การจัดการความรู้ และบริหารจัดการนวัตกรรมด้าน
การสาธารสุขมูลฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการสาธารณสุขมูลฐาน  

2. ประชุมคณะท างานจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค  
ทั้ง 5 แห่ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00.- 12.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ถอดบทเรียนกระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ประจ าปี 2565 และวางแผนการด าเนินงานจัด 
การความรู้สุขภาพภาคประชาชน ปี 2565 ร่วมกัน 
จัดท าแผนการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน  
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์   
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3. ก าหนดแนวค าถามในการถอดบทเรียน “องค์ความรู้การด าเนินงาน อสม.ดีเด่นระดับภาคเหนือ/
ระดับชาติ ประจ าปี 2565” ดังนี้ 

 บริบท  สถานการณ์  สภาพปัญหา 
1) สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นอย่างไร  
2) สภาพปัญหาในชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร 

 แนวคิดหลักการในการท างาน  
1) ท าไมถึงท าประเด็นนี้  มีแรงบันดาลใจอะไร   
2) ท่านคิดอย่างไรกับสิ่งที่ท าอยู่ 
3) ท่านยึด หรือมีหลักอะไรในการท างาน 

 วัตถุประสงค์   เป้าหมาย 
1) ท าไปเพื่ออะไรท าไมถึงท าประเด็นนี้ 
2) ประเด็นที่ท าสอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างไร 
3) เป้าหมายการพัฒนา อยู่ที่ไหน  ( คน ชุมชน )  
4) ระดับ หรือ ภาพความส าเร็จตั้งไว้อย่างไร 

 วิธีปฏิบัติ  กระบวนการ 
1) มีวิธีการ / กระบวนการ ในการพัฒนา (ท า) อย่างไร 
2) ท างานร่วมกับใครบ้าง 
3) เครื่องมือในการท างาน 
4) การวางแผนในการพัฒนา 

 ผลที่เกิดขึ้น  ผลลัพธ์   ผลกระทบ 
1) บอกเรื่องราว ความภาคภูมิใจ  จากงานที่ท า 
2) ผลงานอะไรที่ท าให้ได้รางวัล   
3) มีอะไรในชุมชนเปลี่ยนแปลงบ้าง จากงานที่ท่านท า ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานของท่าน  
4) ใครบ้างมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาจนท าให้ได้รับรางวัล 
5) การเป็น อสม มีผลต่อตนเอง ครอบครัวอย่างไร 

 บทเรียนที่ได้จากการพัฒนา 
1) อะไรคือสิ่งดีดีที่ท าแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเอง   สังคม  ชุมชน 
2) สิ่งที่ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี มีอะไรบ้าง 
3) อะไรที่ท าให้เกิดส าเร็จ  
4) ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวคืออะไร 
5) จากการที่ถอดบทเรียนมาทั้งหมด คิดว่ามีบทเรียนอะไรที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้  
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ผลการด าเนินงาน  
 รูปเล่ม องค์ความรู้การด าเนินงาน อสม.ดีเด่นระดับภาคเหนือ/ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://shorturl.asia/YpJT6 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

องค์ความรู้การด าเนินงานของ อสม.ดีเด่นระดับภาคเหนือ/ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

 

 

https://shorturl.asia/YpJT6 
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2.  บทเรียนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ประจ าปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2565  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ด าเนินการจัดงานคัดเลือก 
อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ประจ าปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายส าหรับศูนย์ฯ สสม.
ภาค เนื่องจากเป็นปีแรกและครั้งแรกของการจัดงานคัดเลือก อสม .ดีเด่น ในรูปแบบออนไลน์ แม้ว่า 
การด าเนินงานคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์จะส าเร็จลุล่วงไปได้ เพ่ือการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ศูนย์ฯ สสม .ภาค
ทั้ง 5 แห่ง จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ในปีต่อไป ได้ดังนี้ 

 จุดเด่นของการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 

1. มีความเสี่ยงน้อยต่อการติดเชื้อโควิด-19  
2. สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย  
3. สามารถจัดพิธีเปิดพร้อมกันได้ ท าให้เกิดพลังและสร้างขวัญก าลังใจให้กับ อสม.และเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 
4. ทุกคนสามารถเข้าร่วมรับชมรับฟัง และร่วมส่งก าลังแรงใจให้กับ อสม.ที่น าเสนอผลงาน  

ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกท่ี และยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกเวลา 
5. การน าเสนอในพ้ืนที่  เช่น ที่  สสจ. ท าให้บุคลากรกลุ่มงานต่ างๆ ใน สสจ. รับรู้และ 

เห็นความส าคัญของการพัฒนา อสม. 
 

จุดอ่อนของการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 

1. เวลาการน าเสนอ มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาการน าเสนอ ท าให้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันน้อย เนื่องจากมีงบประมาณด าเนินการที่จ ากัด 
2. ปฏิสัมพันธ์ในเวทีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อสม.ดีเด่นของจังหวัด ในแต่ละสาขา 

มีน้อยลง 
3. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อย โดยเฉพาะบุคลากร 

ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุมระบบการคัดเลือกออนไลน์ 
4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และบางส่วนไม่สามารถ 

ใช้งานได้ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

1. การท างานเป็นทีม เกิดความร่วมมือของ ศูนย์ฯ สสม.ภาค กับ ศบส.   
2. คณะท างานมีใจรักบริการ (Service Mind) สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริการ 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
4. อุปกรณ์เทคโนโลยีมีความพร้อมต่อการใช้งาน 
5. การเตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังการคัดเลือก 
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ก่อน  เช่น 1. ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ให้กับคณะท างาน 

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สช.ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล  2. การทดสอบ
ระบบออนไลน์กับทางพ้ืนที่  3. การจัดท าทะเบียนรายชื่อพร้อมช่องทางการติดต่อ
ของคณะกรรมการและคณะท างานในพ้ืนที่ 4. การสร้างกลุ่มไลน์ช่องทางใน 
การสื่อสารและประสานงานกับคณะท างาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สช. 

ระหว่าง เช่น การประสานงานเร็วระหว่างผู้จัดกับคณะท างานในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

หน้างาน 
หลัง  เช่น 1. การท า AAR หลังการคัดเลือกแต่ละวัน  2. จัดประชุมคณะกรรมการ 

เพ่ือสรุปผลการคัดเลือกฯ (สสม.ภาคอีสานและใต้) 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

1. ระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่ม  
2. พ้ืนที่มีปัญหาสัญญาณอินเตอร์ไม่ดี ความเร็วของอินเตอร์ไม่พอ ท าให้ภาพและเสียง 

ของอสม.ที่น าเสนอไม่ชัดเจน 
3. มุมมองการเห็นภาพหน้าจอของทางพ้ืนที่และคณะกรรมการไม่ตรงกัน ซึ่งเกิดจากปัญหา  

การแชร์หน้าจอของทางพ้ืนที่ 
4. ความไม่พึงพอใจต่อแบบประเมินความพึงพอใจ เนื่องจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ส่วนกลางออกแบบให้ศูนย์ฯ สสม.ภาค น ามาใช้นั้น มีข้อค าถามเยอะ ค าถามตอบยาก ไม่สอดคล้องกับงาน  
ที่ประเมิน ท าให้ผู้รับบริการมีความสับสนและไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 

1. ควรส ารองระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตล่ม 
2. ควรด าเนินการวางแผนทดสอบระบบให้ครบทุกพ้ืนที่ 
3. ควรจัดท าคู่มือการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ เช่น การแชร์ไฟล์น าเสนอ  
4. เนื่องจากมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนน้อย จึงควรพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิชาการสาธารณสุขรุ่นใหม่ เพ่ือเข้ามาสามารถช่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงาน  

5. ควรมีเวลาการน าเสนอมากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของการคัดเลือก  
อสม.ดีเด่น คือ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกัน และน าไปสู่การพัฒนางานในชุมชน
ให้ดียิ่งขึ้น  

6. ควรมีทบทวนจุดเน้นจุดเด่นของ อสม. ดีเด่น สาขาจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
7. ควรปรับแบบประเมินความพึงพอใจให้เหมาะกับงานของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากแบบ

ประเมินความพึงพอใจที่ส่วนกลางออกแบบให้หน่วยงานน ามาใช้ มีข้อค าถามค่อนข้างเยอะ ค าถามสับสน  
ตอบยาก ท าให้ อสม . และเจ้าหน้าที่เครือข่ายการท างาน ไม่สามารถตอบได้และไม่ให้ความร่วมมือ 
ตอบเท่าที่ควร ดังนั้นแบบประเมินความพึงพอใจ จึงไม่ควรใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบเดียวกัน  
ทุกหน่วยงาน แต่ควรออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

องค์ประกอบ
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

% 

ผลการด าเนินงาน 

ได้คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) (60)  2.8500 

 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน 
    1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวช้ีวัดกรมที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ
หน่วยงาน 

   

 1.1.1 จ านวนผู้สูงอายุเป้าหมายที่ได้รับการดูแลส่งเสริมคุณภาพและลด
พฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน 

15 5.0000 0.5700 

 1.1.2 ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 15 4.0000 0.6000 

 1.1.3 ร้อยละของ อสม. บัดดี้ ที่ติดตาม ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ
บ าบัดอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

10 5.0000 0.5000 

    1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน    

 1.2.1 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัการความรู้สุขภาพภาคประชาชน 10 5.0000 0.5000 

  1.2.2 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันาองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ 10 5.0000 0.5000 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) (40)  1.7630 

 2. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน 15 5.0000 0.7500 

 3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

15 3.4200 0.5130 

 4. ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 10 5.0000 0.5000 

 รวม (100) ค่าคะแนนที่ได ้ 4.6130 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 

  

หมวดงบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย 
ร้อยละ

เบิกจ่าย 

งบลงทุน 135,800.00 135,800.00 100.00 

งบด าเนินงาน 3,218,420.00 3,217,778.69 99.98 

 งบบริหาร 1,388,420.00 1,388,299.10 99.99 

 งบโครงการ 1,830,000.00 1,829,479.59 99.97 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สูก่ารเป็น “สมาร์ท อสม.” และ 
“อสม. หมอประจ าบ้าน” สนับสนนุนโยบายคนไทยทุก
ครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน 

1,258,000.00 1,257,999.64 99.99 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
จัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. 

288,000.00 287,942.95 99.98 

- โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนสร้างต าบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภยั
จากโควิด 19 

80,000.00 79,905.00 99.88 

- โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 150,000.00 150,000.00 100.00 
- การตรวจราชการนเิทศงาน 54,000.00 53,632.00 99.32 

งบรายจ่ายอ่ืน 257,300.00 257,240.00 99.98 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
หลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

257,300.00 257,240.00 99.98 

รวม 3,611,520.00 3,610,818.69 99.98 
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สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 

   ...................................................................................... 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือที่หน่วยงานจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น 

ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานศูนย์วิชาการระดับเขต บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขระดับภาค การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม  
ด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค การเป็นศูนย์วิชาการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนา
รูปแบบการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การปฏิบัติงานร่วมกัน
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

แบบสอบถามตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยแบ่งโครงค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
          ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ  
เลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม งานบริการ และช่องทางการรับบริการ  

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ ให้บริการ ได้แก่   
ด้าน กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก  
และข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 3 เป็นค าถามที่ต้องก ารทราบถึงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิดและปลายปิดแบบมาตรฐาน
ส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับ 
ความคิดเห็น เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นน้อยที่สุด/ไม่พึงพอใจหรือไม่เชื่อม่ัน 
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นน้อย  
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นปานกลาง  
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นมาก  
5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นมากที่สุด  
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การแปลผลของข้อมูลในแบบสอบถาม ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบุ 
ถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลประเภท Likert’s Scale ที่อยู่ในรูป คะแนนเฉลี่ย ตามแบบจ าแนก
แต่ละช่วงย่อยเท่า ๆ กัน โดยการค านวณ ดังนี้  

หาความกว้างของแต่ละช่วงย่อย   = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น  

= (5-1) / 5  

= 0.80  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ได้ดังนี้  

ระดับคะแนน    ความหมายของระดับคะแนน   
1.00 – 1.80    หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
1.81 – 2.60    หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
2.61 – 3.40    หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
3.41 – 4.20    หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
4.21 – 5.00    หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และแบบกระดาษ  
(Hard Copy) จ านวน 828 ฉบับ และน าแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมดไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Excel) 

การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการค่าร้อยละ  
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ตอนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อกิจกรรม และตอนที่ 4 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจและความเชื่อมั่นในภาพรวม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ  
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ก าหนดไว้ และข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์
โดยการน าค าตอบมารวบรวมและสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

1. สถานภาพผู้ตอบ   
            ศูนย์วิชาการระดับเขต   จ านวน 86 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.39 
  สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.   จ านวน 95 ราย  คิดเป็นร้อยละ 11.47 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 17 ราย  คิดเป็นร้อยละ  2.05 
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  ชมรม อสม.      จ านวน 607 ราย  คิดเป็นร้อยละ 73.31 
  อ่ืน ๆ (ประชาชนทั่วไป)   จ านวน 23 ราย   คิดเป็นร้อยละ 2.78 
  รวม     จ านวน  828 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ท่านติดต่อใช้บริการใด 
  การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย   จ านวน 61 ราย   คิดเป็นร้อยละ 7.37 
  การพัฒนาแกนน าด้านความรอบรู่สุขภาพ    จ านวน 261 ราย  คิดเป็นร้อยละ 31.52 
  ขอรับข้อมูลข่าวสาร    จ านวน 134 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.18 
            อ่ืน ๆ (เข้าร่วมประชุม/ ประชาพิจารณ์)  จ านวน 318 ราย  คิดเป็นร้อยละ 38.41 
         (การสนับสนุนบริการวิชาการ/วิทยากร 

       /องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน)    จ านวน 34 ราย  คิดเป็นร้อยละ 4.11 
       (วารสาร)      จ านวน 20 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.42 

  รวม      จ านวน 828 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

  3. ท่านรับบริการผ่านช่องทางใด (ท าเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง) 
   สถานที่จัดงาน (ศูนย์ สสม.ภาคเหนือ)   จ านวน 350 ราย  คิดเป็นร้อยละ 42.27 

ระบบออนไลน์ (Zoom, Facebook)  จ านวน 478 ราย  คิดเป็นร้อยละ 57.73 
รวม     จ านวน 828 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ  
ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.1 มีการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการจัดงาน/ 
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

4.05 81.05 0.82 มาก 

1.2 ขั้นตอนการจัดงาน/ ด าเนินงานคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 4.26 85.12 0.74 มากที่สุด 
1.3 มีความสะดวกรวดเร็ว กระชับเป็นไปตามก าหนดเวลา 4.30 85.99 0.82 มากที่สุด 

1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค 4.24 84.86 0.91 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.21 84.25 0.82 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.25  
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ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ให้เกียรติ 4.33 86.62 0.81 มากที่สุด 
2.2 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางท่ีสุภาพ 4.41 88.24 0.77 มากที่สุด 
2.3 มีความใส่ใจ เอาใจใส่ดูแล กระตือรือร้น ห่วงใย และพร้อม
ที่จะให้บริการ 4.26 85.12 0.75 มากที่สุด 

2.4 สามารถตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้เหมาะสม 

4.17 83.48 0.76 มาก 

ภาพรวม 4.29 85.86 0.77 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.86 

จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

3.1 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องน้ า ที่จอด
รถ โรงอาหาร ที่นั่ง) 

4.18 83.57 0.63 มาก 

3.2 ป้ายข้อความบอกจุดต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจน 

4.15 82.93 0.65 มาก 

3.3 ความสะอาดของสถานที่ 4.30 86.08 0.70 มากที่สุด 
3.4 3.4 มีช่องทางการเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ หรือได้รับ
บริการทุกประเภท ณ จุดเดียว 

4.18 83.57 0.64 มาก 

ภาพรวม 4.20 84.04 0.65 มาก 
หมายเหตุ : ข้อ 3.1-3.4 คิดร้อยละจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานท่ีจัดงาน (จ านวน 350 ราย) 

จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก เท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.04   

4. ความไม่พึงพอใจ 

4.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 การอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการจัดงาน/ ด าเนินงานไม่ชัดเจน จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.22 
 ขั้นตอนการจัดงาน/ ด าเนินงานยุ่งยาก จ านวน 44 ราย คดิเป็นร้อยละ 5.31 

การให้บริการล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 
 ให้บริการด้วยความไม่เสมอภาค ไม่ตามล าดับก่อน-หลัง จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.63 
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4.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ให้บริการด้วยความไม่สภุาพ ไม่ให้เกียรตผิู้รับบริการ จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.25 
 แต่งกายไมเ่หมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางไม่สภุาพ จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.83 
 ไม่มีความใส่ใจ เอาใจใสดู่แล กระตือรือร้น และไม่พร้อมท่ีจะให้บริการ จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.31 
 ไม่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.31 

    4.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 สิ่งอ านวยความสะดวกไม่ความเพยีงพอ (ห้องน้ า ที่จอดรถ โรงอาหาร ที่น่ัง) จ านวน 89 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 
 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสมัพันธ์ ไม่มีความชัดเจน จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.50 
 สถานท่ีไมส่ะอาด จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0 
 ไม่มีช่องทางการเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์หรือไมไ่ดร้ับบริการทุกประเภท ณ จุดเดียว 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.71 

5. ความคิดเห็น ค าชมเชย หรือข้อเสนอแนะ ต่อการให้บริการ 
  ผลการรวบรวมข้อคิดเห็น ค าชมเชย และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
แบ่งกลุ่มค าตอบออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ค าชมเชย และ ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

ค าชมเชย  
- ชื่นชมทั้งบุลากร อาคารสถานที่องค์ควรู้ที่ได้ บริการประทับใจเป็นกัลยาณมิตร 
- อาจารย์ทุกท่านให้ความเป็นกันเองทุกคน 
- ดีมาก ให้บริการดีมาก บริการประทับใจ 
- ยอดเยี่ยมทุกบริการ  ประทับใจทุกบริการ 
- อาจารย์ทุกท่านให้ความเป็นกันเองทุกคน 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี  พูดจาสุภาพ 
- ให้บริการทั้งด้านวิชาการและด้านบริการดีครับ 
- มาทุกครั้งประทับใจทุกครั้ง 
- ได้ความรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- ภูมิใจ ศูนย์เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา 
- มีประโยชน์และให้ความรู้กับอ.ส.ม.ดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการพร้อมให้ค าแนะน าดีมากค่ะ 
- ให้ก าลังใจทีมงานทุกคนครับ 
- ที่ผ่านมาคือท าได้ดีสะดวก บริการได้ดีแล้วค่ะ 
- พ่ึงพอใจในการให้บริการอย่างมาก 
- การให้บริการดีมาก ขอให้รักษาระดับการให้บริการที่ดีแบบนี้ตลอดไปจะดีมากๆ 
- มีความเป็นกันเองและเอาใจใส่ผู้มาบริการประทับใจค่ะ 
- เป็นระบบขั้นตอนและบริการเหมือนพี่เหมือนน้อง 
ข้อเสนอแนะ 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดการปฏิสัมพันธ์นิดหน่อย 
- จนท.ฝ่ายต้อนรับควรให้ความสนใจผู้มารับบริการมากกว่านี้ เพราะต้องเดินไปถามถึงเดิน

ออกมาตอบค าถามกัน.. 
- ท าระบบให้เข้าใจง่ายกว่านี้ 
- ควรเอาใจไส่ 
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- ปรับปรุงแค่บางประเภทบริการ 
- มีเป็นบางคนเจ้าหน้าที่เวลาถามแล้วตอบแบบไม่เต็มใจตอบ 
- ดีสถานที่อยู่ไกลมาก 
- การให้ข้อมูลผ่านเน็ตควรมีค่าเนต็บริการด้วยครับ 

6. ท่านมีความไม่พึงพอใจในการให้บริการของกรมฯ หรือไม่อย่างไร (ระบุ) 
  จากการรวบรวมค าตอบจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไม่พึง
พอใจและให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  

- ไม่มีจริยธรรม 
- สนใจผู้มารับบริการบ้าง 
- การบริการยังขาดๆอยู่ 
- ควรมีกาแฟหรือน้ าดื่มบริการแก่ผู้มาขอใช้บริการบ้างเวลาไปติดต่อราชการ 
- เวลาในการด าเนินการ 
- การบริการของ จนท.ต่อประชาชน 
-  

ตอนที่ 3 ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ  
ตารางท่ี 4 ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 

1. ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.1 ได้รับบริการที่เสมอภาค 4.34 86.76 0.84 มากที่สุด 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่รับสินบน 4.09 81.86 0.83 มาก 
1.3 ได้รับบริการตามที่ต้องการ (ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรม) 

4.20 83.94 0.70 มาก 

1.4 การจัดงาน/ ด าเนินงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  4.14 82.73 0.70 มาก 

1.5 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่าย ปลอดภัย 
และได้รับการบริการตามที่ต้องการ 

4.19 83.89 0.76 มาก 

ภาพรวม 4.19 83.83 0.77 มาก 

จากตารางที่ 4 ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.19 คิดเป็น
ร้อยละ 83.83 

2. ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีเจตคติเชิงบวกต่อการจัดกิจกรรม และมีข้อแนะน าส าหรับน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป โดยความคิดเห็น ดังนี้  

- ข้อมูลบ้างครั้งเข้าใจยาก 
- การแนะน าและบริการเข้าถึงประชาชนดี 



 

 
 

121  

- อยากให้ค าแนะน าให้แน่นกับโรค 
- บริการดีอยู่แล้วขอให้ท าดีอย่างนี้ต่อไป 
- จนท.ควรปรับปรุงทัศนวิสัยในการท างานบริการให้มากๆ 
- ดูแลเอาใจใส่พูดจาให้สุภาพค่ะ 
- อยากให้เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ประชาชน 
- คอยท าตามข้อเสนอแนะภาคประชาชน 
- ลานจอดรถยากไปนิด 
- ศูนย์ต้องเปลี่ยนวิธีบริหาร ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 
- ขอให้มีการอบรมโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไป 
- จะมีก็แต่ผู้สูงอายุที่ยังไม่เข้าใจในระบบในเรื่องของออนไลน์ 
- อยากให้พัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 
- อยากให้อสม.ทุกจังหวัดได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ทางศูนย์จัดหลักสูตร 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันในภาพรวม  
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ท่านมีความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันในภาพรวมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.20 83.96 1.04 มาก 

ภาพรวม 4.20 83.96 1.04 มาก 

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในภาพรวม ต่อการบริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.15 คิดเป็นร้อยละ 82.95  

ตาราง 6 ภาพรวมความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้าน
และความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ      
1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการ 
 4.21 84.25 0.82 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.29 85.86 0.77 มากที่สุด 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.20 84.04 0.65 มาก 
 4.23 84.72 0.75 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้าน
และความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ตอนที่ 3 ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ     
1. 1. ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 4.19 83.83 0.77 มาก 

 4.19 83.83 0.77 มาก 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในภาพรวม     

ท่านมีความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันในภาพรวมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 4.20 83.96 1.04 มาก 

 4.20 83.96 1.04 มาก 

ภาพรวม  4.22 84.39 0.81 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.39 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ในรอบ 6 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 – สิงหาคม 2565) โดยการศึกษาครั้งนี้ 
ใช้ประชากรในการศึกษาคือ ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานศูนย์วิชาการระดับเขต บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขระดับภาค การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม  
ด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค การเป็นศูนย์วิชาการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนา
รูปแบบการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การปฏิบัติงานร่วมกับ  
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.21  
คิดเป็นร้อยละ 84.25 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.86 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดจากจ านวนผู้รับบริการที่ใช้บริการ ณ สถานที่จัดกิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับความ 
พึงพอใจมาก เท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.04 ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก เท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.83 ระดับความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในภาพรวมต่อการ
บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.15 คิดเป็นร้อยละ 82.95 และ ความ 
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พึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.39 

ส าหรับข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามนั้น มีทั้ งเชิงบวกและเชิงลบ  
โดยจะน าข้อคิดเห็นดังกล่าว จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
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สรุปผลความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

********************************************** 

ในการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ประเมินจากให้บริการแก่ผู้รับบริการ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2565 มีกลุ่มลูกค้า
หรือผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรจากหน่วยงานศูนย์วิชาการระดับเขต บุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขระดับภาค การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการสาธารณสุข 
มูลฐานในระดับภาค การเป็นศูนย์วิชาการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนารูปแบบการสาธารณสุข  
ในระดับพ้ืนที่ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง 18 จังหวัด ให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม
ในรูปแบบระบบออนไลน์ (Google Form) ) และแบบกระดาษ (Hard Copy) โดยส ารวจข้อมูลระหว่าง 
เดือน มีนาคม 2565 - สิงหาคม 2565 และได้รับข้อมูลตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 828 ฉบับ 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน...ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากหน่วยงานศูนย์วิชาการระดับเขต บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป 

2. ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2565 - สิงหาคม 2565 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน  

ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์  จากผู้ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์  (Google Form) และแบบกระดาษ (Hard Copy) จ านวน 828 ราย โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการศึกษา มีระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านและ 
ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้าน (ตอนที่ 2)  
1.1  ด้านกระบวนการและข้ันตอน  

- มีระดับความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.25  
 

1.2  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
- มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.86 

1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
- มีระดับความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.04 
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2. ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ (ตอนที่ 3) 
1.4 ความเชื่อมั่นต่อกิจกรรม  

- มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.83 

3. ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในภาพรวม (ตอนที่ 4) 
มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.39 

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2565 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.39   (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 
 

4. แนวทางการพัฒนางานต่อไป 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน ดังนี้  

1. การต้อนรับประชาชนหรือผู้เข้ารับบริการของหน่วยงาน ควรมีการกระตือรือร้นในการเข้าไป
สอบถามความต้องการมากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้ารับบริการบางท่านยังไม่เคยเข้ามาใช้บริการ  
จะไม่ทราบว่าต้องติดต่อเรื่องอไร ที่ไหน กับใคร 

2. การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ควรอธิบายโดยใช้ภาษาที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ ไม่ควร 
เป็นภาษาทางการ หรือภาษาเฉพาะจนเกินไป โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจ ากัดในการ  
ใช้สื่อโซเซียล  

3. สถานที่ในการให้บริการ ในบางครั้งที่มีผู้ใช้บริการพร้อมกันเป็นจ านวนมาก อาจมีปัญหาในการ 
ใช้ลานจอดรถ เช่น ที่จอดรถไม่เพียงพอ หรือ ที่จอดรถเข้าจอดยาก ควรจัดระเบียบของรถที่เข้า 
และจัดให้มีพ้ืนที่จอดรถเพ่ิม 

 

********************************************************** 
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