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คำนำ 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานภูมิภาค 

สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื ่อนและประเมินผลการดำเนินงานการ

สาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการสาธารณสุขมูลฐาน การวิจัยและพัฒนารูปแบบ

การสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข

มูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงการดำเนินการ ควบคุม กำกับ ตามบทบาทภารกิจโดย

มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร                   

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับนี้ 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัด และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใ ห้สำเร็จ

ลุล่วง ขอขอบคุณผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์พัฒนาการ

สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หาก

มีข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานฯ คณะผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความยินดี 
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เร่ือง           หน้า 
ส่วนที่ 1 นโยบายยุทธศาสตร์  
 1.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 
 1.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 
 1.3 นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 4 
 1.5 ยุทธศาตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5 
 1.6 ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 6 
 1.6 ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 7 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 8 
 2.2 พื้นที่รับผิดชอบ 9 
 2.3 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม 11 
 2.4 โครงสร้างศูนย์ 14 
 2.5 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 15 
 2.6 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 16 
ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 17 
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ยุทธศาสตร์กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2566) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการจัดการ

สุขภาพภาคประชาชน 
6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 
 

เป้าประสงค์สูงสุด 
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่าง

ยั่งยืน 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 
 

อัตลักษณ์กรมฯ เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ และเป็นผู้บริหาร
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 

ค่านิยม (Value) 
ส. บ. ส. 

         สมรรถนะเป็นฐาน             บริการด้วยใจ              ใฝ่สามัคค ี

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในทศวรรษต่อไป ทุกชุมชนจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิได้ตามมาตรฐาน  เพื่อการพึ่งตนเองของ

ประชาชนด้านสุขภาพ 
คำอธิบายวิสัยทัศน์ 
1. ทศวรรษต่อไป หมายถึง หลังปี 2566 
2. ทุกชุมชน หมายถึง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเขตเมือง/ตาบล 
3. จัดการระบบสุขภาพ หมายถึง คนในชุมชนมาร่วมช่วยกันทาแผน จัดการงบประมาณมีกิจกรรมแก้ไขปัญหา

และพัฒนาด้านสุขภาพ มีการประเมินผลร่วมกัน 
4. พิทักษ์สิทธิ หมายถึง คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสามารถใช้สิทธิด้านสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม

รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ 
5. ได้ตามมาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิ

ด้านสุขภาพ ได้แก่ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตาบลจัดการสุขภาพ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
6. พึ่งตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ (Self-Reliance) หมายถึง ประชาชนสามารถดูแลด้านสุขภาพตนเอง

ครอบครัว และชุมชน 
 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2. พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก การดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและ

คุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพ อสม. อสค. อาสาสมัครสาธารณสุขอื่น ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ได้ตามมาตรฐาน 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้าน

สุขภาพ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเทคโนโลยีระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 

ค่านิยม (Value) 
“สามารถเรื่องงาน สมานสามัคคี มวลภาคีสัมพันธ์” ตัวย่อ สสม. หรือ PHC ย่อมาจาก 

   

ส: สามารถเรื่องงาน ส: สมานสามัคคี ม: มวลภาคีสัมพันธ์ 

P: Professional H: Harmony C: Communication 
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2.2 ขอมูลทั่วไป ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีประเทศไทย และพ้ืนท่ีรับผิดชอบศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแกน 

ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน เดิมชื่อ ศูนยฝกอบรมและ

พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูเลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบล

ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนศูนยวิชาการและประสานงานดานการสาธารณสุขมูลฐานระดับภาค 

สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ สร 0202/1417 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2526 เกิดจากความ

รวมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือหาทางสนับสนุนนโยบายและกลวิธีการสาธารณสุข

มูลฐาน ซ่ึงเปนนโยบายของชาติและเปนกลวิธีการพัฒนาการสาธารณสุขท่ีสมัชชาองคการอนามัยโลกยอมรับวา 

เปนกลวิธีที่นำไปสูการมีสุขภาพดีถวนหนาของประชาชนในชาติ ประกอบกับตองการใหมีหนวยประสานงาน

ความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือศึกษาวิจัยรูปแบบการดำเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ

ชุมชน เปนศูนยกลางในการฝกอบรมและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการสาธารณสุขมูลฐาน ระหวาง

หนวยงานในประเทศและระหวางประเทศเครือขายสมาชิกอาเซียน  

ศนูย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จังหวดัขอนแก่น



พ้ืนที่รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัดขอนแก่น 

แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็น 

20 จงัหวัด 322 อ ำเภอ 2,678 ต ำบล 33,578 หมู่บ้ำน

แบ่งเขตตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ออกเป็น 4 เขต คือ 

เขต 7, 8, 9,และ 10

มีประชำกร 21,662,628 คน      

มี อสม. ที่รับค่ำป่วยกำร 430,008 คน



 ช่ือจังหวัด  จ ำนวนอ ำเภอ  จ ำนวนต ำบล  จ ำนวนหมู่บ้ำน  จ ำนวนชุมชน  จ ำนวนหลังคำเรือน

 จ ำนวน อสม.ท่ีมี

สิทธ์ิรับเงิน 1,000

บำท ปี 2564

กาฬสินธ์ุ 18.00 135.00 1,584.00 - 305,844.00 18,646.00

ขอนแก่น 26.00 199.00 2,364.00 - 628,656.00 33,559.00

มหาสารคาม 13.00 133.00 1,944.00 30.00 299,717.00 19,746.00

ร้อยเอ็ด 20.00 193.00 2,446.00 20.00 388,224.00 33,835.00

 รวมเขตสุขภำพท่ี 7 77.00 660.00 8,338.00 50.00 1,622,441.00 105,786.00

เลย 14.00 90.00 938.00 20.00 223,231.00 13,808.00

ชัยภูมิ 16.00 124.00 1,642.00 25.00 394,064.00 24,577.00

นครพนม 12.00 99.00 1,128.00 25.00 227,396.00 14,134.00

บึงกาฬ 8.00 53.00 617.00 - 135,143.00 7,886.00

หนองคาย 9.00 62.00 712.00 13.00 175,639.00 10,381.00

หนองบัวล าภู 6.00 59.00 717.00 - 149,891.00 9,804.00

อุดรธานี 20.00 156.00 1,872.00 - 519,338.00 28,021.00

รวมเขตสุขภำพท่ี 8 85.00 643.00 7,626.00 83.00 1,824,702.00 108,611.00

นครราชสีมา 32.00 289.00 3,884.00 282.00 983,771.00 51,825.00

ศรีสะเกษ 22.00 206.00 2,647.00 193.00 393,356.00 27,839.00

สกลนคร 18.00 125.00 1,550.00 49.00 379,651.00 23,552.00

สุรินทร์ 17.00 159.00 2,166.00 - 397,878.00 24,212.00

บุรีรัมย์ 23.00 189.00 2,650.00 38.00 468,483.00 28,242.00

รวมเขตสุขภำพท่ี 9 112.00              968.00              12,897.00          562.00              2,623,139.00      155,670.00         

มุกดาหาร 7.00 53.00 526.00 34.00 115,748.00 6,880.00

ยโสธร 9.00 79.00 885.00 - 172,580.00 10,784.00

อุบลราชธานี 25.00 219.00 2,699.00 164.00 605,004.00 35,018.00

อานาจเจริญ                   7.00                 56.00               607.00                 30.00          117,994.00 7,259.00

รวมเขตสุขภำพท่ี 10                 48.00               407.00             4,717.00               228.00 1,011,326.00 59,941.00

 รวม 322.00 2,678.00 33,578.00 923.00 7,081,608.00 430,008.00

ตารางเขตการปกครอง 

ศูนยพั์ฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

จงัหวัดขอนแกน่

ท่ีมา : ประกาศส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย เร่ืองจ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 www.thaiphc.net ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2564



เป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนในระดับอำเซียน 

ภำยในปี พ.ศ. 2573

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนำสุขภำวะด้วยกลวิธีกำรสำธำรณสุขมูลฐำน 

โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเน่ือง 

เพ่ือกำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพของประชำชนและชุมชน

พันธกิจ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การบริหารจดัการนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐานให้เป็นท่ียอมรับ

ทางด้านวิชาการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

พัฒนาศักยภาพก าลังคนและเครือข่ายการสาธารณสุขมูลฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ขับเคล่ือนงานสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

พัฒนาระบบการบริหารจดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์

ภารกจิของศูนย์พฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น

1. ขับเคลื่อนและประเมินผลการด าเนินการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่

2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการ สาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค

3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค

4. เป็นศูนย์วิชาการด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



ค่ำนิยม

PHC SPIRIT

P : Performance Excellent ร่วมมุง่สู่ควำมเป็นเลิศ

H : Harmony ควำมสำมคัคีกลมเกลียว

C :  Challenge เปิดรับส่ิงใหม ่เรียนรู้ตลอดเวลำ

S : Synergy เสริมพลังทกุภำคส่วนสู่พลังทีย่ิง่ใหญ่ 

P :  People Participation ประชำชนมสี่วนร่วม

I :  Innovation นวัตกรรม

R :  Responsibility ควำมรับผิดชอบ

I :  Integrated บรูณำกำร

T :  Trust ควำมเชือ่มัน่ วำงใจ



บคุลากร

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐาน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแกน่

นายมงคล ปิยปัญญา
ผูอ้ านวยการศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จงัหวัดขอนแกน่

นายฐณะวฒัน ์ภมิูเจรญิวฒัน์
รองผูอ้ านวยการศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จงัหวัดขอนแกน่

กลุม่บริหารงานทัว่ไปและแผนงาน
กลุม่พฒันาภาคีเครือขา่ยและ

สรา้งการมีสว่นร่วม

กลุม่พฒันาวิชาการและ

การจดัการความรู้

นางพรพนม ปราชยัภมูิ

เจา้พนกังานธรุการช านาญงาน

นายสมพร เกษจนัทร์

พนกังานขบัรถ ส 2

นางสาวทกัษพร ทองอร่าม

ปฏิบตังิานดา้นธรุการ

นางเสาวคนธ ์โพธ์ิจนัทร์

ปฏิบตังิานดา้นรักษาความสะอาด

นายสนัต ิชนะชยั

ปฏิบตังิานดา้นรักษาความปลอดภยั

นางอภญิญา มชีนิ

พนกังานการเงนิและบญัช ีส 3

นายประยทุธ ์บรีุจนัทร์

พนกังานขบัรถ ส 2

นายอภสิิทธ์ิ ปะสาวะเท

ปฏิบตังิานดา้นคอมพิวเตอร์

นายส ารอง กิง่เมอืง

ปฏิบตังิานดา้นรักษาความปลอดภยั

นายวีรยทุธ กจิสกลุ

ปฏิบตังิานดา้นวิเคราะหน์กันโยบายและ

แผน

นางวริษฐา ทรพัยธ์รณี

นกัการจดัการทัว่ไปช านาญการ

หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไปและแผนงาน

นายพิพฒันพ์ล พินจิดี

นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร

นายภนูรินทร ์สีกดุ

นกัวิชาการสาธารณสขุ

นางสาวนติญิา คุม้ไพร

นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ

หวัหนา้กลุ่มพฒันาภาคีเครือขา่ยและสรา้งการมสี่วนร่วม

นายกฤษณชยั กิมชยั

นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ

หวัหนา้กลุ่มพฒันาวิชาการและการจดัการความร ู้

รายละเอียด ทัง้หมด
ขา้ราชการ 7
พนกังานราชการ 1
ลกุจา้งประจ า 3
ลกุจา้งชั่วคราว 0
จา้งเหมาบรกิาร 6

รวม 17



 

 

 

 

 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

ประกอบดวยการประเมินใน 2 ดาน คาน้ำหนักอยูท่ี รอยละ 100 คือ 

 1. การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) คาน้ำหนักรอยละ 60 

 2. การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) คาน้ำหนักรอยละ 40 

โดย ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดของแกน ไดคะแนนตามการปฏิบัติ

ราชการดังนี้  

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ำหนัก

รอยละ 

ผลการดำเนินงาน 

คาคะแนน

ท่ีได 

คะแนนถวง

น้ำหนัก 

การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) 60  3.0000 

1.ตัวช้ีวัดภารกิจของกรมฯและหนวยงาน (ไมนอยกวา 3-5 ตัวช้ีวัด)    

1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวช้ีวัดกรมท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของหนวยงาน (KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ/PA/นโยบายสำคญัเรงดวน/งาตาม

เอกสารงบประมาณรายจาย/ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ 

   

1.1.1 รอยละตำบลเปาหมายผานเกณฑตำบลจดัการคณุภาพชีวิต (รอยละ70) 15 5.0000 0.7500 

1.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปามหายตามภารกิจหลัก/ของหนวยงาน    

1.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบชุมชนสรางสุขโดยกลไกตำบล

จัดการคณุภาพชีวิต(ระดับ 5) 
15 5.0000 0.7500 

1.2.2 ระดับความสำเรจ็ของการจดัการความรูสุขภาพภาคประชาชน (ระดับ 5) 10 5.0000 0.5000 

1.2.3 ระดับความสำเรจ็ของการถอดบทเรียนผลงาน อสม.ดีเดน (ระดับ 5) 10 5.0000 0.5000 

1.2.4 ระดับความสำเรจ็ในการพัฒนาองคกร อสม.ตนแบบสรางสุขภาพ (ระดับ 5) 10 5.0000 0.5000 

การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) 40  2.0000 

2. ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช Application 10 5.0000 0.5000 

3. ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมท่ีหนวยงานสรางใหมและนำไปใชประโยชน 15 5.0000 0.7500 

4. รอยละความสำเร็จของการจดัวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลงั 
15 5.0000 0.7500 

น้ำหนักรวม 100 คะแนนทีได 5.0000 

 

  

ผลการปฏบิตัริาชการตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 



ผลการเบกจ่าย

1 2 3 4 งบประมาณรวม
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ค่าเช่าบ้าน 18,500.00 0 17,467.00 12,933.00 48,900.00 48,900.00 0 0.00 100
ค่าสาธารณูปโภค 125,000.00 0 62,500.00 62,500.00 250,000.00 250,000.00 0 0.00 100
ค่าจ้างเหมาบุคลากร 300,000.00 0 0 0 300,000.00 300,000.00 0 0.00 100
งบบริหารจัดการ 200,000.00 0 0 0 200,000.00 200,000.00 0 0.00 100
ค่าจ้างเหมาบุคลากร 222,850.00 0 150,000.00 0 372,850.00 372,850.00 0 0.00 100
โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคล่ือนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกรม สบส. 3,750.00 0 0 0 3,750.00 3,750.00 0 0.00 100
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานฯ 0 70,000.00 0 0 70,000.00 70,000.00 0 0.00 100

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม . 800,000.00 36,000.00 0 0 836,000.00 836,000.00 0 0.00 100

งบบริหารจัดการ โอนงวด 2 0 0 100,000.00 100,000.00 200,000.00 199,999.41 0.59 0.59 100
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น/ระดับกลาง 0 0 41,000.00 0 41,000.00 41,000.00 0 0.00 100
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 15,000.00 0 15,000.00 15,000.00 0 0.00 100
โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ า
บ้าน) 0 0 200,000.00 0 200,000.00 200,000.00 0 0.00 100
ค่าจ้างเหมาบุคลากร 0 0 0 150,000.00 150,000.00 149,999.63 0.37 0.37 100
ค่าประกันสังคมพนนักงานราชการ 0 0 0 1,500.00 1,500.00 930 570 570.00 62
ซ่อมแซม ปรับปรุงร้ัวส านักงาน 0 0 0 97,500.00 97,500.00 97,500.00 0 0.00 100
โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกต าบลจัดการคุณภาพชีวิต (ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด
 19) (P53) 100,000.00 0 0 0 100,000.00 100,000.00 0 0.00 100
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะท่ี 1 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 0.00 100
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 0 0 10,000.00 0 10,000.00 10,000.00 0 0.00 100
โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกต าบลจัดการคุณภาพชีวิต (ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด
 19) 0 0 450,000.00 0 450,000.00 450,000.00 0 0.00 100
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการ
บ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม (P71) 30,000.00 0 50,000.00 0 80,000.00 79,904.00 79,904.00 96.00 96

รวม 1,800,101.00 106,002.00 1,095,970.00 429,437.00 3,431,500.00 3,430,833.04 80,474.96 666.96 99.98

ปัญหา/อุปสรรค
     การใช้งบประมาณ ในงบบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เน่ืองจากมีการซ่อมแซมบ ารุง ในส่วนต่างๆ เช่น การซ่อมแซม ระบบน้ าประปา , ห้องน้ า เน่ืองจากอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

รายงานผลการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

คงเหลือ
ส่งคืน

งบประมา
ณ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 
SMART



สรุปผลการดำเนินงานชุมชนสร้างสุข 
โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  



๒

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๒. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ได้รับ
มอบหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครอบคลุม ๒๐ 
จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงาน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานทั้งในห้องประชุม และรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 



๕ 

 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๓. สื่อสารแนวทางการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   

๓.๑ เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น   http://www.esanphc.net/ihsd/?p=3231 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๓.๒ บัญชีทางการไลน์ (LINE OFFICIAL ACCOUNT) : ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย
จากโควิด 19   ซึ่งมเีพ่ือน  ๖๐,๒๒๔ คน  ผู้ติดตาม ๕๘,๒๐๘ คน 
 

 

 
  



๗ 

 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 
 



 

สรุปผลการดำเนินงานชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

รอบ  ๕ เดือน ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   
 
  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ได้รับ
มอบหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครอบคลุม ๒๐ 
จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงาน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

๑. ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานทั้งในห้องประชุม และรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
 

  
  

  
  

  
  
  



 

๓. สื่อสารแนวทางการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   

๓.๑ เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น   http://www.esanphc.net/ihsd/?p=3231 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓.๒ บัญชีทางการไลน์ (LINE OFFICIAL ACCOUNT) : ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย
จากโควิด 19   ซึ่งมเีพ่ือน  ๖๐,๒๒๔ คน  ผู้ติดตาม ๕๘,๒๐๘ คน 
 

 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการดำเนินงานถอดบทเรียนผลงาน อสม. 
ดีเดน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



1 



 

6 
 

บทเรียนส าคัญ และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท างาน ของ อสม.ดีเด่น 

ตัว อสม. 

1. มีพ้ืนฐานการครองตน ครองคน ครองงาน ครบถ้วนในเบื้องต้น 
2. ระยะเวลาการเป็น อสม. มีส่วนในเรื่องของความไว้ใจ ในบางสาขา  

โดยเฉพาะในงานที่มีความละเอียดอ่อนทางความรู้สึก เช่น เอดส์ ยาเสพติด 
3. บทบาท หรือการมีต าแหน่งอื่นในชุมชน ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน 

เพราะต าแหน่งบางอย่างมีความเก้ือกูลกัน 
4. สภาวะสุขภาพของ อสม. มีผลต่อความน่าเชื่อถือ ความคล่องตัว  และ

ความมั่นใจในการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

กระบวนการขับเคลื่อนหรือทักษะที่โดดเด่น ที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ 

1. มีทักษะการสื่อสาร  มีการน าเสนอที่ชัดเจน และตอบค าถามตรง
ประเด็น  

2. มีทั้งความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน  

3. มีทักษะในการปรับและประยุกต ์โดยการน าเอาทุนทางสังคม/วิถีชีวิต
ดั้งเดิม ที่มีในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงาน 

4. นอกจากการท างานตามนโยบายเคียงข้างกันกับบุคลากรสาธารณสุข

แล้ว บทบาทของ อสม. ที่ส าคัญก็คือการมีข้อมูลและมีการจัดการ

ข้อมูล เพ่ือสื่อสารไปยังคนในชุมชน ซึ่งท าให้คนในชุมชนได้รับทราบ

ข้อมูลของตนเอง 
5. การคิดเชื่อมโยงและต่อยอดเพ่ือความยั่งยืน  ปรับตัวตามยุคสมัย โดย

ผสานงานด้านสุขภาพเข้ากับเรื่องเศรษฐกิจในชุมชน 

6. มีความเท่าทันเทคโนโลยี สามารถพัฒนาตนเองและบอกต่อผู้อื่นได้ 
7. มีการก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนร่วมกันกับเครือข่าย 

บริบทชุมชน 

1. ในพ้ืนที่ที่มีความสามัคคี  การท างานจะได้ผลดี ทั้งในส่วนของการใช้
กฎหมาย  และการใช้มาตรการทางสังคมที่ร่วมกันก าหนด 

2. การท างานที่ครอบคลุมกับวิถีการใช้ชีวิตของชุมชน  มีการคิดค้นนวัตกรรม
ต่างๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ของคนในชุมชนร่วมด้วย 
เช่น ด้านการเกษตร จะท าให้คนในชุมชนสนใจมากกว่าการแก้ปัญหาเรื่อง
สุขภาพอย่างเดียว   

3. การท าให้คนในชุมชนไดเ้ห็นตัวอย่าง ได้ร่วมทดลองปฏิบัติ จะเป็นการให้
ข้อมูลโดยธรรมชาติ จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด  

4. ในงานที่ยากและท้าทายต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มคนที่เปิดใจและยอมรับ
ก่อน แล้วค่อยขยายผล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 

1.ในการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ควรมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนา
ทักษะที่ต้องการตามความสนใจของ อสม. เพื่อให้ อสม.สามารถเลือกเรียนได้
ตามความถนัด และสามารถเพ่ิมพูนทักษะเดิมที่มีอยู่ ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น 



 

๗ 

 

แนวทางการถอดบทเรียนผลงาน อสม.ดีเด่น ป ี2564 
 

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม 
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.วงจรการถอดบทเรียน 

1.1 รวบรวมวิเคราะห์ (ถอดสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกมา) โดยสกัดมาจากสิ่งที่ผ่านการท างาน 
ผ่านคน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านภูมิปัญญาที่มีเหล่านั้น กระบวนการถอดบทเรียนจึงเป็นกระบวนการที่
เอาความรู้จากการท างานมาใช้ หรือเอามาเป็นแนวปฏิบัติและเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการในเรื่องที่ยากและ
ซับซ้อนต่อไป  

1.2 สังเคราะห์และเผยแพร่ โดยสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ ชุดความรู้ และน าไปเผยแพร่ 

1.3 ทดลอง ปรับ และประยุกต์ หลังจากได้ชุดความรู้  ผู้สนใจสามารถน าไปทดลอง ปรับประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับตนเองหรือบริบทขององค์กร และน ามาสร้างเป็นแผนงาน หรือแผนกลยุทธ์ต่อไป  

1.4 การน าไปใช้ กับตนเองและองค์กร 

 

 

 

ปฏิบตัิ 

บทเรยีน 

ชดุ
ความรู ้

แผนงาน 

รวบรวม/วเิคราะห/์ถอดบทเรยีน 

สงัเคราะห ์ทดลอง/ปฏิบตัิ/ประยกุต ์

น าไปใช ้



 

๘ 

 

2.ขั้นตอนการถอดบทเรียน  

ขั้นแรกต้องมีการออกแบบการถอดบทเรียน มีการก าหนดกรอบของการถอดบทเรียน ก าหนดรูปแบบ 
เลือกเทคนิค ก าหนดปฏิทิน/ระยะเวลา ด าเนินการถอดบทเรียน (ซึ่งอาจเฉพาะประเด็นหรือท้ังโครงการ) 
หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการสื่อสารการถอดบทเรียน  คือการบันทึกบทเรียน  เมื่อบันทึกได้ก็จะพัฒนาไป
เป็นชุดความรู้ สุดท้ายคือการติดตามการน าบทเรียนไปใช้ 

3. กรอบการถอดบทเรียน  

 เป้าหมาย 

   1.ได้สื่อ หรือบทเรียนเกี่ยวกับผลงานของ  อสม.ดีเด่น รวมทั้งกระบวนการสร้างและใช้
นวัตกรรมชุมชนด้านสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างน้อย ๑ ชุด 

 

ประเด็นหลักๆ ในภาพรวม 
1. กระบวนการท างานของ อสม.ดีเด่น 

  2. การสร้างและใช้นวัตกรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของ  อสม.  
กรอบการสังเคราะห์ 

1. ผลงานเด่นของ อสม. ในสาขานั้นๆ 
2. นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 
3. ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
5. แผนการด าเนินงานในระยะถัดไป (ถ้ามี) 

 
4. สิ่งส าคัญส าหรับการถอดบทเรียน 

4.1 การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
4.2 การให้ความส าคัญกับการน าบทเรียนไปวางแผนและสามารถน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริง 
4.3 สร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือปรับวิธีคิด ให้เกิดการเรียนรู้และฟังมากข้ึน ฟังทั้ง

วิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นชุดความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

5. การเก็บเข้าแหล่งความรู้ (Knowledge Asset)  

คือการน าเอาความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เกิดจากการ “ถอดบทเรียน” หรือการ “ถอดความรู้” 
จากประสบการณ์การท างาน มาเป็นไว้เป็นแหล่งความรู้ โดยรวบรวม บันทึก จัดกลุ่ม แบ่งหมวดหมู่ และน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บเป็น “ศูนย์ความรู้” (Knowledge Center) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
แลกเปลี่ยนได้ง่าย รวมถึงการน าเอาความรู้ที่เก็บไว้ไปใช้งานและต่อยอด ความรู้เหล่านั้นจะเป็น ทุนทางปัญญา 
หรือ สินทรัพย์ ที่องค์กรจะน าไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีการใหม่ หรือปรับปรุงของเก่าให้เกิด
คุณค่าหรือมูลค่า ซึ่งก็จะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่ยกระดับข้ึนไปอีกในตัวบุคคล  



 

๑๗ 

 

ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น  
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะส่งเสรมิสุขภะพ 
นะงบุญโฮม  พรมวงค์ 

ข้อมูลส่วนตัว 

 ที่อยู่ 1 หมู่ 9 ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  

 อาชีพ แม่บ้าน 

 การศึกษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น  

 ระยะเวลาการเป็น อสม.  ๒๐ ปี  

ผลงานเด่น 

 อสม.บุญโฮม พรมวงศ์ ได้พัฒนาแนวคิดในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนบ้านปุาเปาะ  โดยใช้
แนวคิด “เรื่องเล่าของบุญโฮม : ตุ้มโฮมสุขภาพ ประกอบด้วย 

 
๑) โฮมคิด คือกรวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ สร้างความ

ร่วมมือ ผ่านการจัดเวทีประชาคม 
๒) โฮมฮัก คือ การสร้างแรงบันดาลใจของคนในชุมชน 
๓) โฮมเฮ็ด คือ การด าเนินงานสุข 5 วัย ใส่ใจ ๓ อ. ๒ ส. 
๔) โฮมเฮือน คือ การสร้างบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
๕) โฮมสุข คือ การรวมทุกอย่างที่ท ามาแล้วท าให้เกิดความสุข 

นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 

  อสม.บุญโฮม ร่วมกับ คณะอสม.บ้านปุาเปาะ ได้พัฒนานวัตกรรม ผ้าขาวม้า สายวัด ขจัดพุง 
โดยประดิษฐ์จากใช้โดยไหมพรม สีเขียวส าหรับคนที่มีรอบเอวปกติ สีเหลืองส าหรับคนเสี่ยง และสีแดงส าหรับ
คนเสี่ยงมาก เย็บที่ผ้าขาม้าซึ่งมีในทุกๆหลังคาเรือน โดยให้แต่ละคน น าผ้าขาม้ามาจากบ้าน ในวันแรกของการ
วัดรอบเอว เพ่ือให้ อสม.เย็บไหมพรม ทั้ง 3 สีใส่ให้ โดยในผู้หญิงจะเย็บไหมพรมสีเขียวไว้ที่ 80 เซนติเมตร 
เย็บไหมพรมสีเหลืองไว้ที่ 85 เซนติเมตร เย็บไหมพรมสีแดงไว้ที่ 90 เซนติเมตรและ ในผู้ชายจะเย็บไหมพรมสี



 

๑๘ 

 

เขียวไว้ที่ 90 เซนติเมตร เย็บไหมพรมสีเหลืองไว้ที่ 95 เซนติเมตร เย็บไหมพรมสีแดงไว้ที่ 100 เซนติเมตร 
สายวัดนี้มีความพิเศษคือใช้ได้ทั้ง หญิงและชาย โดยผู้หญิงจะใช้มัดรอบเอวเวลาเต้น ร าวง 3 ส. ผู้ชายมักใช้ผ้า
ขาม้าคาดเอว หรือเวลาเปลี่ยนกางเกง มักจะเปลี่ยนผ้าขาม้าในการเปลี่ยน ท าให้เกิดพฤติกรรมตนเตือนตน 

  อสม.บุญโฮม และคณะ อสม. พัฒนานวัตกรรม “ร าวง 3 ส “ร าวง สนุก สุขภาพดี สามัคคี
เกิด” เป็นกิจกรรมที่มีความใกล้เคียงกับบริบทของชุมชนแทนการเต้นแอโรบิคที่สามารถเต้นได้เฉพาะบางกลุ่ม
วัย ท่าร าวง 26 ท่ามีความหลากหลายในจังหวะ ไม่บีบคั้น ไม่เร่งรีบ เหมือนการเต้นแอโรบิค ท่าร าสามารถร า
ต่อเนื่องได้นานถึง 1 ชั่วโมง มาใช้กับคนในชุมชน โดยเริ่มจากการชั่งน้ าหนักและวัดรอบเอวของคนในชุมชน 
และซักชวนคนที่มี BMI และรอบเอวเกินและเด็กนักเรียน เข้าร่วมออกก าลังกายโดยร าวง 3 ส. ร าที่ศาลา
อเนกประสงค์ ช่างเวลา 17.30- 18.00 น.ในวันจันทร์- ศุกร์ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมาก ไม่ว่าเด็กหรือผู้สูงอายุก็สามารถร าได้ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

  จากการใช้นวัตกรรมทั้ง ๒ ร่วมกัน พบว่าหลังด าเนินกิจกรรม 6 เดือนพบว่ามีผู้ที่มีรอบเอว
เกินลดลงจากร้อยละ  29.32 เป็นร้อยละ 23.32 นอกจากนั้นยังมีการขยายผลการด าเนินงานไปยังชุมชน
อ่ืนๆ ในอ าเภอค้อวัง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑) ความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
๒) ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และองค์กรความรู้ 

ได้แก่ เทศบาลต าบลค้อวัง รพ.สต. และกองทุนต่างๆ ในชุมชน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙ 

 

ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น  
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะสุขภะพจิตชุมชน 
นะงสะวระตร ี สูงขะว 

ข้อมูลส่วนตัว 

ที่อยู่ปจัจุบัน 32 หมู่ 6 บ้านนาหนองใหญ่ ต าบลเสนางคนิคม  
    อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 

ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี 

 

ผลงานเด่นและกลไกการขับเคลื่อน 
 ด าเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยเอาทุนทางสังคมที่มีในชุมชน เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ดนตรีพื้นบ้าน และการร้องสารภัญญะ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันทางจิต ดังนี้  

 
1.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต           2.กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 

                   

สร้างสุข 
5 มิต ิ

สขุ
สบาย 

สขุสนกุ 

สขุสง่า 
สขุ
สวา่ง 

สขุสงบ 
บุญบ าบัด 

พธีิกรรม
บ าบัด 

ดนตรี
บ าบัด 

“ออกแบบกิจกรรมสรา้งภูมิคุ้มกันทางสุขภาพจิตรายบุคคล” 

ตักบาตร ฝากปิ่ นโต ฝากบุญ 

เยี่ยมบ้าน ส่องสุข ต่อชะตา ผูกแขน 

สารภัญญะ ดนตรพ้ืีนบ้าน และการสวดมนต์ 

 



 

๒๐ 

 

 
 โดยกิจกรรมตามการสร้างสุข 5 มิติ จะครอบคลุมไปทั้งการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น การ
คัดกรองสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต การเยี่ยมบ้านปันสุข และน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการจัดกิจกรรม
นันทนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า โดยเน้นการใช้ดนตรีพ้ืนบ้าน การสร้างเสริมก าลังใจด้วยการ
บายศรีสู่ขวัญ การตั้งกลุ่มจิตอาสา การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น  และในส่วนของกิจกรรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต อสม.และทีมงานได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 

บุญบ าบัด โดย อสม. จะเป็นผู้ไปน าสิ่งของหรือปิ่นโตของผู้ปุวยติดเตียง ไปท าบุญแทน (ตักบาตร ฝาก
ปิ่นโต ฝากบุญ) 
 พิธีกรรมบ าบัด โดย อสม. ร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านปันสุข ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จัดพิธีกรรม
ตามความเชื่อของคนในชุมชน เช่น การสู่ขวัญ การผูกแขนผู้ปุวยและผู้ดูแล (เยี่ยมบ้าน ส่องสุข ต่อชะตา) 
 ดนตรีบ าบัด  โดยทีม อสม.และชมรมดนตรีพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ ได้น าเอาดนตรีพ้ืนบ้านมาสร้างความสุข 
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด  ในระหว่างกิจกรรมการลงชุมชนและการเยี่ยมบ้านด้วย  (ดนตรี
พ้ืนบ้าน สรภัญญะ บทสวดมนต์) 
 
 ผลลัพธ์จาการด าเนินงาน ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับ 
กลุ่มเปูาหมายพึงพอใจและสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทั้งหมด  และไม่พบการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม.ราตรี สูงขาว เป็นผู้มีสุขภาพดี และมีสุขอนามัยที่ดี จึงท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับความ
ไว้วางใจให้แกนน าจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน   

2. อสม.เป็นผู้มีจิตอาสา และเสียสละ ทั้งในการท างานและสละก าลังทรัพย์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ท าให้เป็นที่รักของเพ่ือน อสม. และคนในชุมชน ส่งผลให้การท างานและการขอความร่วมมือในบทบาท
ของ อสม.เป็นไปอย่างราบรื่น 

3. อสม.มีทักษะในการปรับและประยุกต์ โดยการน าเอาทุนที่มีในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในงานสุขภาพจิต 
ได้อย่างเหมาะสม ท าให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในชุมชนได้ง่าย 

4. นอกจากการท างานตามนโยบายเคียงข้างกันกับบุคลากรสาธารณสุขแล้ว บทบาทของ อสม.  ที่ส าคัญ
ก็คือการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีศิลปะในการครองใจคน ซึ่งจะท าให้การประสานงานเป็นไป
ด้วยดี 
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ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น 
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะกะรป้องกันแลฯแก้ไขปัญหะยะเสพติดในชุมชน 

นะงยุคลธร พุทธสอน 

ข้อมูลส่วนตัว 

ที่อยู่ 222 หมู่ 1 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  

โทร 094-2570413 

อายุ 50 ปี (เกิดวันที่ 15 เดือนธันวาคม 2513)  

ระยะเวลากสารเป็น อสม. 21 ปี  

ผลงานเด่น 

1. บุคคลที่เคยใช้สารเสพติดในชุมชน สามารถเลิกเสพได้ส าเร็จ จ านวน 3 คน โดยชุมชนใหค้วาม
ช่วยเหลือและยอมรับ  และได้เข้าท างานในร้านปะยางของชุมชน เป็นก าลังส าคัญในการช่วย
สอดส่องเป็นหูเป็นตาในเรื่องปัญหายาเสพติด  และการรายงานกลุ่มเสี่ยง 

2. เกิดบุคคลต้นแบบในโรงงาน จากกิจกรรมโรงงานสีขาว โดยเครือข่ายสาธารณสุข ผู้น าชุมชน อสม. 
เข้าไปให้ความรู้และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ในโรงงาน  มีการติดตามทุก 3 เดือน 
จนมีคนในโรงงานสามารถเลิกบุหรี่ได้ และพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากร/พี่เลี้ยง ในการเลิกบุหรี่
ให้กับพนักงานคนอ่ืนๆ 

3. มีบุคคลต้นแบบในโรงเรียน เด็กท่ีเคยใช้สารเสพติด สามารถเลิกได้ส าเร็จ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถที่เด็กถนัด จนสามารถส่งเข้าประกวด ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลของอ าเภอ และได้รับ
รางวัลชนะเลิศปี 2561 จากนายอ าเภอหนองเรือ 

4. โรงเรียนในเครือข่ายของชุมชน ได้แก่โรงเรียนหนองเรือวิทยา มีการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามมาตรฐานโรงเรียนสีขาวของส านักงานพื้นที่การศึกษา และได้รับ
รางวัลสถานศึกษาสีขาวดีเด่นระดับเพชร ปี 2561 

 

นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 

1.ครอบครัวจราจร ห่างไกลยาเสพติด  ซึ่งน าข้อมูลที่ได้จากการท างานคัดกรองสุขภาพประชาชน 
ด้วยแบบประเมินความเครียด การติดนิโคติน และการติดสุรา มาวิเคราะห์  พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้
ผู้น าชุมชนได้รับทราบ  จนเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน 

2. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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2.1 การป้องกัน  ใช้กระบวนการ 4 สร้าง  ได้แก่ สร้างสุขภาพ  สร้างทัศนคติ สร้างความอบอุ่น สร้าง
ความรู้  โดย  อสม.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการสร้างกิจกรรมต่างๆ มารองรับกระบวนการทั้ง 4 สร้าง
ข้างต้นทั้งในชุมชน  ในโรงเรียน และในสถานประกอบการ จนเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและได้รับรางวัล 

2.2 การปราบปราม ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของต ารวจ อสม.ได้ท าหน้าที่ในส่วนของการเป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านชุมชน  การประสานงานห้างร้านต่างๆ   

2.3 ด้านการบ าบัด ด าเนินงานผ่านการส่งต่อบ าบัด และส่งต่อเยี่ยมบ้าน โดยด าเนินงานตามแบบคัด
กรอง v 2 ก่อนการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ติดสารเสพติดและครอบครัวในการช่วยเหลือให้เข้ารับการบ าบัด   และ
เมื่อบ าบัดครบ  อสม.ก็ท าหน้าที่ในการติดตามเยี่ยม โดยใช้วิธีเสมือนการติดตามเยี่ยมบ้านทั่วไป บูรณาการ
ร่วมกับการสุ่มลูกน้ ายุงลาย การตรวจวัดความดันโลหิตบุคคลในครอบครัว การส ารวจสุขภาพประจ าเดือน เป็น
ต้น เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดไม่รู้สึกว่าถูกตีตรา แปลกแยก หรือเพ่งเล็งจากสังคน 

2.4 ด้านการฟื้นฟู ใช้การ ส่งเสริมอาชีพ และ การสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน โดยร่วมกับเครือข่าย
การศึกษานอกโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบ าบัด และครอบครัว  
รวมทั้งท าความเข้าใจกับชุมชน เพ่ือให้เกิดการยอมรับผู้ที่ผ่านการบ าบัดและครอบครัว ให้สามารถใช้ชีวิตใน
ชุมชนได้เป็นปกติ 

 

ผลลัพธ์จาการด าเนินงาน 

1.จากการประเมินผล พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดับมาก ร้อยละ 87.6 
2.เกิดบุคคลต้นแบบ และมีแกนน าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในชุมชน  โรงงาน และโรงเรียน  
3.มีการขยายผลการด าเนินงานไปสู่หมู่บ้านอื่นในต าบลหนองเรือทุกหมู่บ้าน และมีแผนการขยายผล

การด าเนินสู่ระดับอ าเภอ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม.มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี  เริ่มต้นจากการมีความเข้าใจงานในภาพกว้าง และสามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากการท างานมาประยุกต์และต่อยอดงานใหม่ในลักษณะของการบูรณาการได้ดี เห็นได้จาก
การบูรการการข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน จนน ามาสู่การแก้ไขปัญหา โดยไม่ท าให้ครอบครัวของผู้ติดยา
เสพติดรู้สึกว่าถูกตีตรา แต่ อสม.ใช้วิธีการให้ก าลังใจผู้ปุวยและญาติอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวแทนในการ
ประสานขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นในชุมชน จนท าให้ผู้ปุวยและญาติยอมรับ และเปิดใจให้
ช่วยเหลือ   

2. อสม. มีการสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน ทั้งจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงเรียน ต ารวจ และ
ฝุายปกครอง (อสม.ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนการท างานร่วมกัน 
และมีการถอดบทเรียนจากการท างาน เนื่องจากการบ าบัดผู้ติดสารเสพติดต้องใช้เวลานาน และมีผล
ต่อกลุ่มผู้ค้า การสร้างเครือข่าย เพื่อท างานตามบทบาทหน้าที่จึงเป็นเรื่องส าคัญ  
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3. อสม. สามารถจัดหาทุน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานจัดกจิกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  กองทุนไฟฟูาชีวมวล และกลุ่ม
ร้านค้าเอกชน  รวมทั้งเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน ที่เข้ามาช่วยดูแลการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มที่
ผ่านการบ าบัดแล้ว  ให้สามารถมีอาชีพและสร้างรายได้ด้วยตนเอง 

4. มีการบูรณาการทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด และฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องในชุมชน จึงท า
ให้ชุมชนเห็นความเป็นรูปธรรม ทั้งจากการเกิดบุคคลต้นแบบ พัฒนาไปสู่การเป็นแกนน าในการ
ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษากลุ่มที่สมัครใจเลิกสารเสพติดทั้งในชุมชนและโรงงาน   

5. ความสามัคคีของคนในชุมชน มีส่วนช่วยให้การท างานของ อสม. เป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิด
จากการท างานของ อสม. ที่มีท างานโดยใช้ความร่วมมือจากทุกหลังคาเรือน  ตั้งแต่การประชาคม รับ
ฟังและยอมรับปัญหาร่วมกันตั้งแต่ต้น ก่อนจะตกลงช่วยเหลือกันในวิธีทางของการแก้ปัญหาในชุมชน 
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ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น  
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะกะรบรกิะรในศูนย์สะธะรณสุขมูลฐะนชุมชน (ศสมช.)  
แลฯกะรสระ้งหลักปรฯกันสุขภะพ 
นะยสระวุฒิ สวรรยะสุวรรณ   

 

ข้อมูลส่วนตัว 

อายุ 43 ปี   
ระยะเวลาการเป็น อสม.  8 ปี 
ที่อยู่ 37 หมู่ 4 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  
การศึกษา  ปริญญาตรี (พทธศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 
 
 
ผลงานเด่น  
 1.วงล้อไม่รอโรค และสมุดบันทึกสุขภาพ น ามาใช้ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ปุวยเรื้อรังเบาหวานความดัน 
เพ่ือปูองกันความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนโดยใช้หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคู่กับการบันทึกคู่มือ
สุขภาพ และใช้วงล้อไม่รอโรคในการแปลผล  
 2.นันทนาการธรรมน าชีวิต มีการส่งเสริมสุขภาพจิตและแก้ไขปัญหาภาวะเครียด/ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
โดยจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ และกิจกรรมสวดสรภัญญะ โดยใช้บทสวดที่แต่งขึ้นเอง 
 3.ตู้เย็นข้างบ้าน เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมี  
โดยใช้กระบวนการอาสาสมัครเกษตรกร ท าหน้าที่ในการประสานงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอสนับสนุนเมล็ด
พันธ์พืช 5 ชนิด แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดตังกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 
 
นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 
 1.จัดตั้งศูนย์ ศสมช. ในปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่จาก อบต.หาดแพง 
และเงินบริจาคจากประชาชน พัฒนารูปแบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม/ปูองกันโรค การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ภายใต้การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานให้ครบท้ัง 14 
องค์ประกอบ โดยเน้นการเข้าถึงและมีคุณภาพ 
 2.ส่งเสริมการด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมนันทนาธรรมน าชีวิต โดยใช้ศูนย์ ศสมช.เป็นศูนย์กลางการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
มีบริการนวด อบสมุนไพรโดยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการปลูกพืชผักและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน รวมทั้งการน าไปใช้ใน ศสมช. โดยการขอสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืช 5 ชนิด แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พร้อมจัดตังกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 
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 3.ส่งเสริมการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน ผ่านกิจกรรม หลักประกันใกล้บ้าน ประชาชนอุ่น
ใจ โดยใช้ศูนย์ ศสมช. เป็นศูนย์ในการให้บริการด้านหลักประกันสุขภาพ การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการสื่อสารทั้งแบบตัวต่อตัว การเยี่ยมบ้าน การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และ
วิทยุชุมชน 
 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
 1. ได้รับรางวัลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ระดับดีมาก จังหวัดนครพนม ปี 2557 
 2. ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ปี 2557 
 3.ได้รับรางวัลหมู่บ้านบริหารจัดการดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562 
 4. ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอ าเภอศรีสงคราม 
 5.ได้รับรางวัลหมู่บ้านบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด ปี 2563 
 6.ได้รับรางวัลหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับยอดเยี่ยม จังหวัดนครพนม ปี 2563 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม.เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีต าแหน่งด้านการอาสาและการพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ 
ร่วมด้วย  ทั้งการเป็นอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นของอ าเภอ การเป็น อปพร. การเข้าร่วมอบรมกู้ชีพกู้ภัย
ต่างๆ จึงท าให้ อสม.มีความเข้าใจในการปฐมพยาบาลและระบบการส่งต่อ ซึ่งท าให้เป็นที่ไว้วางใจของ
คนในชุมชน 

2. อสม.มีความเป็นผู้น า และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ท าให้เป็นที่รักของเพ่ือน อสม. และคนใน
ชุมชน ส่งผลให้การท างานและการขอความร่วมมือในบทบาทของ อสม.เป็นไปอย่างราบรื่น 

3. อสม.มีทักษะในการปรับและประยุกต์ โดยการน าเอาทุนทางสังคม/วิถีชีวิตดั้งเดิม ที่มีในท้องถิ่น มา
ประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม ท าให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในชุมชนได้ง่าย เช่นการแต่งบทกลอน
สรภัญญะ ให้ผู้สูงอายุขับร้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ รวมทั้งการใช้นวัตกรรม วง
ล้อไม่รอโรค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรู้จักปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ
กลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม 

4. นอกจากการท างานตามนโยบายเคียงข้างกันกับบุคลากรสาธารณสุขแล้ว บทบาทของ อสม. ที่ส าคัญ

ก็คือการมีข้อมูลและมีการจัดการข้อมูล เพ่ือสื่อสารไปยังคนในชุมชน ซึ่งท าให้คนในชุมชนได้รับทราบ

ข้อมูลของตนเอง 
5. อสม. มีทักษะและประสบการณ์ในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ จึงมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์กับ

คนในชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถท าความเข้าใจ และสื่อสารกับกลุ่มเปูาหมายได้ชัดเจน  
 

 

 

 



 

๒๖ 

 

 

ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น  
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะกะรคุ้มครองผู้บรโิภคด้ะนสุขภะพ 

นะงกนิษฐะ ไชยงะม  

 

ข้อมูลส่วนตัว 

ที่อยู่ ๔๕ หมู่ ๒ บ้านปลาค้าว ต าบลปลาค้าว  

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  

อาย ุ๔๔ ปี  

ระยะเวลาการเป็น อสม.  26 ปี  

ผลงานเด่น 

- ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน มาสร้างนวัตกรรมเพ่ือสื่อสารด้านสุขภาพ  ได้แก ่กลอนล าเต้ยการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพิษรักสเตียรอยด์  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ   

- ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารของพ้ืนที่ต าบลปลาค้าวลดลงอย่างชัดเจน และมีร้านค้าท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ  93.55 ของร้านค้าทั้งหมด 

- ประชาชนต าบลปลาค้าว สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการใช้แอปพลิเคชั่น อย.ตรวจสอบ
เลข และเว็ปไซต์ เช่น Tawai For Health, ตรวจสอบการอนุญาต ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นต้น 

นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 

อสม.ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ กลอนล าเต้ยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพคนในชุมชน  เนื่องจากกลอนล าเป็นลักษณะของบทเพลงที่
สนุกสนาน  เนื้อหาถูกแต่งให้มีความคล้องจองกัน  สามารถจดจ าได้ง่าย และมีจังหวะที่สนุกสนาน  น าไป
ประยุกต์เล่นกับดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน  ใช้เพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดได้  จึงเป็นสื่อที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มวัย
ได้  โดยใช้การขับเคลื่อนตามบริบทของชุมชน  ดังนี้ 

๑.น านวัตกรรมจัดท าเป็นแผ่นซีดี แจกจ่ายให้กับผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน โดยให้เปิดผ่านหอกระจายข่าว 
หมู่บ้านทุกวัน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนต าบลปลาค้าว ขับร้องล าเต้ยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้และเข้าใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถไปบอกต่อผู้ปกครองได้ 



 

๒๗ 

 

๓. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมการแสดงออกและจัดให้มีการประกวดการร้องกลอนล าเต้ยการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

๔. เผยแพร่ผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ก (เฟซบุ๊ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯปลาค้าว ) ผลิตเป็นสื่อ 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

๑. อสม.มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค จนท าให้ต าบลปลาค้าวมีศูนย์เฝูาระวังเตือน
ภัยสุขภาพระดับหมู่บ้านครอบคลุมทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน  

๒. เกิดมาตรการทางสังคมของต าบลปลาค้าว คือ ๒ จ. ๑ป. 
จ. จอบ คือ ประชาชนทุกคนช่วยกันเฝูาระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในตลาดและร้านขาย    
           ของช าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
จ. แจ้ง เมื่อประชาชนพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับผลกระทบจาก 
           การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยแจ้งร้านที่ได้รับมา ถ้าไม่ด าเนินการให้แจ้ง ผู้น าชุมชน 
           หรือ อสม.หรือผู้น าชุมชนเพ่ือแจ้งให้หยุดการจ าหน่าย 
ป. ปรับทัศนคติและตักเตือน โดยคณะกรรมการเฝูาระวังเตือนภัยสุขภาพระดับต าบลเพ่ือให้ 

              ร้านมีความตระหนัก ถ้าไม่ให้ความร่วมมือจ าเป็นต้องแจ้งคนในชุมชนเพ่ือปูองกัน 
              อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น และอาจน าไปสู่กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป 
๓. ร้านค้าในหมู่บ้านให้ความร่วมมือ จากเดิม มีร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๒๔ ร้าน คิดเป็น 

ร้อยละ ๗๗.๔๑ เพ่ิมข้ึนเป็น ๒๙ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ และร้านในตลาดจากที่เคยตรวจพบสารปนเปื้อน
ในอาหาร มีความตระหนักและไม่น ามาจ าหน่ายอีก 
 4. เกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดย อสม. คือ กลอนล าเต้ยการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 5. ประชาชนต าบลปลาค้าว สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการใช้แอปพลิเคชั่น อย.ตรวจ 
เลข และเว็ปไซต์ เช่น Tawai For Health, ตรวจสอบการอนุญาต ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ 
ยา เป็นต้น 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม. กนิษฐา ไชยงาม เป็น ผู้มีสัมพันธภาพ ที่ดีในครอบครัวและ ชุมชน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างใน
การเลือกซื้อและใช้สินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เริ่มต้นจากครอบครัวและขยายสู่ชุมชน  

2.อสม. เป็นผู้มีความสามารถหลายอย่าง นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และใช้ความเป็น 
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ โดยนึกถึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง  

3. เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน แพทย์ประจ าต าบลปลาค้าว และมีการพัฒนางานตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ และน าความรู้ที่ได้ไปร่วมวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดเปูาหมายร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ 



 

๒๘ 

 

4. อสม. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรมสุขภาพกลอนล าเต้ย
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ซึ่งเป็นสื่อที่ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เพราะการฟังซ้ า จดจ า
ได้ จะท าให้เกิดการตระหนักด้วยตนเองมากกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙ 

 

ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น  
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะภูมิปัญญะท้องถ่ินด้ะนสุขภะพ 

นะงสะววรรณี เกิดเหมะฯ  

ข้อมูลส่วนตัว 

เกิดวันที่ : 6 ธ.ค. 2518 อายุ : 46 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 40/4 หมู่ที่ 16 หมู่บ้าน บ้านโคกทม 
         ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
สถานภาพ : หย่าร้าง บุตร : 1 คน  
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ความสามารถเฉพาะด้าน : ด้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์  

ผลงานเด่น 

1. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่ายครัวเรือน ใช้หลักความรู้ หลักการหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพมาวิเคราะห์ปัญหา  มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ยา
สมุนไพรรักษาโรค  

2. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรตามกลุ่มวัย การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ (CG) 
3. เป็นแกนน าในการเพ่ิมรายได้ของคนในชุมชน  ด้วยการปลูกสมุนไพรเพื่อส่งขาย 
4. เป็นแกนน าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นตัวอย่างของชุมชนในเรื่องเกษตรอินทรีย์

และปศุสัตว์ 
5. การประยุกต์ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  ในช่วงการระบาดของโควิด-19  

 

นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 

1. อสม.และภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์ด้วยกระบวนการ  3 อ 3ส 1 ด ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออก
ก าลังกาย สวดมนต์ สมาธิ  สนทนาธรรม ดื่มน้ าเปล่าและน้ าสมุนไพร 

2. แนะน าและส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย ในรายที่มีปัญหา ดังนี้ 
2.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ใช้ไพลและหมากแข็งใช้เปุาเพื่อปูองกันสิ่งไม่ดี/ภูตผีปีศาจ ตามความ
เชื่อโบราณ เพื่อปูองกันลูกในท้อง (ความเชื่อเฉพาะพ้ืนที่) 
 
2.2 กลุ่มสตรีหลังคลอด   
-ใช้ดอกปีบ และต้นเพกา บ ารุงน้ านม แก้น้ านมไม่ไหล  
-ใช้ต้นก าแพงเจ็ดชั้นบารุงเลือด ให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น 
-ต้นไม้เท้ายายม่อม หญ้านางแดง ต้นผลใต้ใบ ครอบจักรวาลถอนพิษส าแดงและบ ารุงธาตุ  

 
 



 

๓๐ 

 

2.3 กลุ่มเด็กและทารก 
- ไพลใส่กระหม่อมเพ่ือปูองกันไข้หวัด 
- กระเพราแดงแก้ปวดท้อง  
- ต้นอะเพน(ฝิ่นต้น) แก้ปากนกกระจอก 
- หอมแดงแก้ไข้หวัด 

 
2.4 เด็กก่อนวัยเรียน 
-สาบเสือโสมปุา ใช้ในการห้ามเลือด 
-ใบตาลึงต้นงาช้างใช้แก้คัน 
-ว่านหางจระเข้ ใช้แก้น้าร้อนลวก 
-ชุมเห็ดเทศ ใช้ใบในการตาแก้กลากเกลื้อน 

 
2.5 วัยเรียนและวัยรุ่น 

 

- ต้นงวงช้าง กระเพราแดง บานไม่รู้โรยสีขาว อ้อยดา ด้ายดา น ามามัดรวมกันแล้วต้ม ดื่มแก้
ปวดประจ าเดือน 
-บานไม่รู้โรยปุา น ามาต้ม ช่วยแก้ปัสสาวะคัด 
-ตีนตุ๊กแก  น ามามาต้มรับประทานน้า ช่วยแก้ตกขาว 
-ต้นปลาบ น ามาปั่นสดแล้วรับประทาน ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 
-โสมไทยและกาแพงเจ็ดชั้น น ามาต้มแล้วรับประทานช่วยบ ารุงเลือดและร่างกาย 
 

  2.6 วัยท างาน 
  -ใช้สมุนไพรในการบ ารุงร่างกายทั่วไป เช่น น้ าใบเตย บ ารุงหัวใจ 

- การใช้สมุนไพรในช่วงการระบาดของโควิด-19  โดยทีม อสม.และแกนน าสุขภาพ ได้  
แนะน าการใช้สมุนไพร เช่น ดื่มน้าขิง, น้ามะนาว ในช่วงเช้า เพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
- และการใช้สมุนในการประกอบอาหาร เช่น กระชาย ขมิ้น ต้นปอเทืองพ้ืนบ้าน เพ่ือปูองกัน
ไข้หวัด เป็นต้น 
-น้ ามันว่าน  9 เซียน  คลายปวดเมื่อย 
- สมุนไพรกับการเลิกบุหรี่  โดยใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว/มะนาวลดความอยากบุหรี่ และ
เพ่ิมกลิ่นในน้ ายาบ้วนปาก การใช้สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ ปี 2562 ใช้ทั้งหมด 20 คน เลิกได้ 
10 คน (50%)  ปี 2563 ใช้เพ่ิมทั้งหมด 4 คน เลิกได้ 4 คน 

 
2.7 วัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 
-น้ ามันว่านเก้าเซียน  นวดคลายปวดเมื่อย 
-โสมปุาใช้ห้ามเลือด 
-ไพล+ใบมะกรูด+เกลือใช้แช่เท้า เพื่อผ่อนคลายเส้นประสาทบริเวณฝุาเท้า 
-ย่านางเขียว+ข้าวแช่บดพอกหัวเข่า แก้ปวดหัวเข่า 
-ผักขมหินเอามาต้ม แล้วกินแก้ปวดหัวเขา 
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2.8 สมุนไพรที่ใช้สาหรับคนตาย  
-ใบฝรั่งและยาเส้นใช้ปูรองผู้ที่เสียชีวิตเพ่ือดับกลิ่น 
-ไม้ขีดไฟใช้ใส่ในปาก เพ่ือไม่ให้เลือดพุ่งออกจากปาก 

 
2.9 สมุนไพรด้านปศุสัตว์  โดย  อสม.ได้ศึกษาสมุนไพรที่สามารถก าจัดเชื้อโรค/ถ่ายพยาธิใน
สัตว์เลี้ยง  และเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ   จากนั้นน ามาปรับปรุง 
ประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเอง  ได้แก่ น้ าหมักบอระเพ็ด, หมากสุก, ตะไคร้หอม  น ามา
เป็นยาถ่ายพยาธิหมู  ผลที่ได้หมูปลอดสารเร่งเนื้อแดง สัตว์เลี้ยงแข็งแรง สมาชิกกลุ่มน าไปใช้
เพ่ิมข้ึน 

 
2.10 สมุนไพรด้านการเกษตร 
- น้ าหมัก 3 แสบ  ประกอบด้วยพริก เกลือ ยาเส้น น ามาหมักและฉีดพ่นแก้โรคไหม้คอรวง
ข้าว โดยได้ศึกษาลักษณะโรคจากนักวิชาการเกษตร จากนั้น อสม.ได้ทดลองหมักและน าไปฉีด
พ่นในแปลงนาของตนเอง จนพบว่าข้าวมีปัญหาเรื่องโรคนี้ลดลงมาก  เมื่อเทียบกับแปลงนา
ข้างเคียงที่ไม่ได้ฉีด 
- น้ าหมักจาวปลวก  ใช้บ ารุงพืชผักให้หวานกรอบ  และบ ารุงข้าวให้เมล็ดเต็ม  โดยน ามาใช้
ในการท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านมาตรฐาน  และโรงพยาบาลปราสาท
ได้มีการรับซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์บ้านโคกทมเป็นประจ า 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม.วรรณี  เกิดเหมาะ  มีบิดาเป็นนายฮ้อยค้าโคกระบือและเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการใช้
สมุนไพรพืชและสัตว์  และได้รับการสืบทอดความรู้ในการใช้สมุนไพรจากบิดา ซึ่งท าให้ครอบครัว
ของ อสม.เป็นแกนน าและเป็นตัวอย่างของชุมชนในการใช้สมุนไพร ทั้งการดูแลสุขภาพ และ
การเกษตร การได้เห็นตัวอย่างจากของจริงนั้น  ย่อมท าให้คนในชุมชนมีความเชื่อถือและศรัทธา 

2. อสม.มีการคิดเชื่อมโยงและต่อยอดเพ่ือความยั่งยืน  ปรับตัวตามยุคสมัย โดยผสานงานด้าน
สุขภาพเข้ากับเรื่องเศรษฐกิจ เห็นได้จากการเป็นแกนน าส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ใช้สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพและส่งเสริมการปลูกเพ่ือส่งขาย เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน  

3. อสม.มีเปูาหมายในการท างานที่ชัดเจน คือการใช้สมุนไพรเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การปลูก
สมุนไพรเพ่ือเพ่ิมรายได้ และการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนภายใต้ความพอเพียง ลดและงดการ
ใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรม  จนในปัจจุบัน มีสมาชิกในกลุ่มถึง 167 ครัวเรือน และ
สามารถขยายการด าเนินงานไปยังผู้สนใจในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ถึง 50 หลังคาเรือน 

4. การด าเนินงานของ  อสม. เป็นการท างานที่ครอบคลุมกับวิถีการใช้ชีวิตของชุมชน  การคิดค้น
นวัตกรรมต่างๆ  เพื่อแก้ไขปัญหา  เกิดจากการได้เห็นปัญหาร่วมกันของคนในชุมชนนั้น  ทั้งเรื่อง
สุขภาพ  เกษตรกรรม หรือการเลี้ยงสัตว์  จึงท าให้ชุมชนเห็นที่มาที่ไป เห็นตัวอย่าง  และน าไป
เลียนแบบ/ใช้ต่อจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุด  
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ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น 
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะกะรป้องกันแลฯแก้ไขปัญหะเอดส์ในชุมชน 
นะงสะวเกวลินต์ เมืองคง 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

อายุ : 41 ปี  
ที่อยู่ : 1 ม.10 บ้านโคกสุวรรณ ต.โคกนาโก อ.ปุาติ้ว จ.ยโสธร  
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
อาชีพ : เกษตรกรรม  
เริ่มเป็นอสม. : เมื่อปี 2548 เป็นอสม. รวม 15 ปี  

ผลงานเด่น 

1.อสม.เกวลินต์  เมืองคง ได้ท าหน้าที่แบบจับมือสู้มากับผู้ติดเชื้อด้วยกันตั้งแต่ปี 2548 จนถึงทุกวันนี้ 
ขณะนี้ผู้ติดเชื้อคนนั้นก็ยังสุขภาพแข็งแรงดี อยู่ร่วมกับชุมชนได้ปกติ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและ
ครอบครัว 

2.การดูแลจิตใจผู้ติดเชื้อที่มีอาการซึมเศร้า เนื่องจากสามีสียชีวิต อสม. ไดเ้ข้าไปพูดคุยทุกวัน ไปโอบ
กอดให้ก าลังใจ บางวันชวนมากินข้าวที่บ้าน ระหว่างนี้ก็ร่วมประเมินความเครียดดูภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัว
ตาย และสัญญาว่าจะดูแลจนอาการดีขึ้น อสม.เกวลินต์ เคยพาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ ระยะทางกว่า 15 
กิโลเมตร เพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลปุาติ้ว ปฏิบัติแบบนี้อย่างสม่ าเสมอเรื่อยมา จนผู้ติดเชื้อสุขภาพจิตดีขึ้น 
ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ท าให้ดูดีเป็นปกติ ชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจ ให้การยอมรับ และมีเพ่ือน อสม. มาร่วมกันดูแล
ผู้ปุวย ปัจจุบันผู้ติดเชื้อ มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงดี ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  

3. การสนับสนุนกลุ่มทอฝันกับการด าเนินงานปูองกันโรคในชุมชนร่วมกับ อสม. และภาคีเครือข่าย  
โดยให้ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเล่าประสบการณ์ ให้กับคนในชุมชนฟัง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน จากการท ากิจกรรมดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้ปุวยก็มีความสุขที่ได้ท ากิจกรรมดีๆ จึงมีการต่อ
ยอด โดยการประสานกบัโรงเรียนขยายโอกาส ของต าบลโคกนาโก ทั้ง 3 แห่ง ให้ผู้ปุวยได้ไปถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปีละ 2 ครั้ง  ได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ที่โรงพยาบาลปุาติ้วทุกเดือน โดยช่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้การดูแลตนเอง มีกิจกรรมออกติดตาม
เยี่ยมในผู้ที่สมัครใจ และต้องการให้เยี่ยมทุกเดือน 
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นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 

ใช้กลวิธีทางานสู้เอดส์ คือ 3ต. ทอฝัน ปันถุง มุ่งออนไลน์ เครือข่ายรอบด้าน โดยมี อสม.เกวลินต์
เมืองคง  เป็นแกนน าร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
1.  3ต.  

- ต.เตรียม คือ ต.เตรียม เตรียมพร้อมความรู้ความเข้าใจ ร่วมกับเพื่อน อสม. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
โคกนาโก เป็นที่ปรึกษา  
- ต.ตรวจ ตรวจดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ และตรวจเลือด  
- ต.เติม คือเต็มความรู้ประชาชน และเติมเงินเข้ากระเป๋า   สร้างอาชีพเสริมรายได้ส าหรับผู้ติดเชื้อ  

 
2.ทอฝัน กลุ่มทอฝันเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ติดเชื้อและจิตอาสา  คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และออก
ติดตามเยี่ยมเพ่ือนผู้ปุวยด้วยกันในเขตอ าเภอปุาติ้ว ปัจจุบันมีสมาชิก 67 คน สมาชิกท่ีติดเชื้อ จ านวน 57 คน 
สมาชิกท่ีเป็นจิตอาสา จ านวน 10 คน ซึ่งอสม.เกวลินต์  เป็นสมาชิกในส่วนจิตอาสา มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
ให้ผู้ติดเชื้อ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และชุมชน ให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่อย่างสมศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ จากจุดนี้เอง ท าให้ผู้ติดเชื้อมีความรู้เรื่องโรค
เอดส์เป็นอย่างดี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้ อสม.เกวลินต์ จึงได้ชักชวน ให้เข้ามาช่วยในการ
ด าเนินงานปูองกันโรคเอดส์ในชุมชน และร่วมการค้นหากลุ่มชายรักชาย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ เน้นการตรวจ
เร็ว หากพบจะได้ปฏิบัติตัว และรับการรักษาถูกต้อง รวดเร็ว  
 
3. ปันถุง คือ การกระจายถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ อสม.เกวลินต์ มีบริการถุงยางอนามัยฟรี
ส าหรับผู้ต้องการทุกคน ซึ่งมีแจกฟรีที่บ้านของ อสม.เกวลินต์ บ้านของผู้ปุวย และร้านค้าสวัสดิการชุมชน หรือ
ส าหรับใครที่ไม่กล้ามาขอโดยตรง ก็มีช่องทางการติดต่อทางเฟสบุ๊คและไลน์ได้ตลอดเวลา แม้ยามค่ าคืนก็มีคน
ขอ จนชุมชนให้ฉายาว่า “เกวลินต์ ถุงยางฟรี 24 ชั่วโมง”  
  
4. มุ่งออนไลน์ อสม.เกวลินต์ มีการใช้สื่อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานปูองกันควบคุมโรค
เอดส์ และน าเสนอกิจกรรมของกลุ่มทอฟัน ซึ่งสื่อออนไลน์ จะเข้าถึงง่าย เปูาหมายกว้าง ไม่ต้องลงทุน โดยมีอีก
หนึ่งช่องทางคือ คิวอาร์โค้ด ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ ซ่ึงเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น  
 
5. เครือข่ายรอบด้าน ซึ่งภาคีเครือข่ายจะมีส่วนช่วยในการด าเนินงานให้ราบรื่น ประกอบด้วย 

1. วัด พระสงฆ์ช่วยให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์บวกกับค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ท า
กิจกรรม “วัยรุน่ วัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยหวังให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ 
ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เดือนละ 1 ครั้ง 

2. โรงเรียน อสม.เกวลินต์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกนาโก และทีม อสม. ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์
เพ่ือให้เยาวชนรู้จักปูองกันตัวเองและน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองได้รับรู้อีกช่องทางหนึ่ง  

3. รพ.สต.โคกนาโกและโรงพยาบาลป่าติ้ว สนับสนุนองค์ความรู้ด้านโรคเอดส์รวมถึงแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามอาการผู้ปุวยอยู่ตลอด และมีการ
รณรงค์ให้ความรู้การดูแลปูองกันตนเอง การงดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรค  



 

๓๔ 

 

4. อบต.โคกนาโก มีสว่นช่วยในการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 
15 ตุลาคมที่ผ่านมา อสม.เกวลินต์พร้อมประธานกลุ่มทอฝัน ได้ไปเสนอโครงการส่งเสริมการปูองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี และส่งเสริมการเข้าถึงสุขภาพในชุมชน ปี 2564 ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช. อบต.
โคกนาโก ก็ได้รับสนับสนุน  จ านวน 24,500 บาท  

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

  1.ไม่มีผู้ปุวยเอดส์รายใหม่ในชุมชน  
2.ผู้ปุวยเอดส์ 4 ราย ได้รับการดูแลและได้รับยาต้านไวรัสทุกราย  
3.ผลเลือด CD4  ของผู้ปุวย  ดีขึ้นร้อยละ 100  
4.ปัจจุบัน ยังไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์เพ่ิม  
5.ชุมชนยอมรับในตัวผู้ปุวย ไม่รังเกียจ สามารถท าจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนได้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม.เกวลินต์  มีความมุ่งมั่นในการท างานปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์ มาเป็นเวลา 15 ปี มีเปูาหมายใน
การขับเคลื่อนงานอย่างชัดเจน คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในชุมชน ไม่มีการเสียชีวิตจากโรคเอดส์  
และผู้ปุวยอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างมีความสุข 

2. อสม.และชุมชน มีการสร้างความยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนด
ข้อตกลง หรือมาตรการทางสังคม  ซึ่งอาจจะไม่เฉพาะเจาะจงไปในเรื่องเอดส์โดยตรง  แต่เป็นการ
สร้างสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการปูองกัน/แก้ไขปัญหา 

3. การด าเนินงานในเรื่องที่ละเอียดอ่อน  เช่นการแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน  อสม.จะต้องมีทั้งความรู้ใน
งานและมีทั้งความเข้าใจในตัวบุคคล  เข้าใจสภาพอารมณ์และสุขภาพจิต  รวมไปถึงการเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้ปุวย งดการตีตราในทุกช่องทาง  จึงสามารถท าให้ผู้ปุวยยอมรับ และให้ความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหา 

4. การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย  โดย อสม.มีความเท่าทันในเทคโนโลยี  มีการประยุกต์ใช้การสื่อสารใน
รูปแบบของสื่อออนไลน์  ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารกับวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็ว 
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ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น 
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะกะรจัดกะรสุขภะพชุมชนแลฯอนะมัยส่ิงแวดล้อม 
นะงปรฯเนียร  รุง่โรจน์ 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน  449  ถนนจิระ  ต าบลในเมือง 

  อ าเภอเมือง   จังหวัดบุรีรมัย ์

ระยะเวลาการเป็น อสม. 22 ปี 

 

 

 

1. ผลงานเด่นและกลไกการขับเคลื่อน 

เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และมีประชากรแฝงอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมา กทั้ง ในธุรกิจหอพัก                        
อพาร์ทเมนท์ บ้านเช่า และกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลมีแนวโน้มจะเต็มภายใน           
2 ปี จึงท าให้ชุมชนต้องร่วมกันลดปริมาณขยะ  โดยมีเครือข่ายการด าเนินงานทั้งในชุมชน เช่น อสม. กรรมการ
ชุมชน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งหน่วยงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และกลุ่มของเอกชนในพ้ืนที่ 
เช่น กลุ่มหอพัก อพาร์ตเมนท์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญคือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสร้างและก าจัดขยะของคนในชุมชน จนท าให้จ านวนขยะในชุมชนลดลงอย่างชัดเจน โดย อสม. 
และทีมงาน ได้คิดวิธีการท างานที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายช่องทาง เช่น การขายขยะ 
ประชาชนสามารถขายและเก็บบิลส่งได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องขายกับกองทุนเพียงแหล่งเดียว 

ความภาคภูมิใจในงานท่ีท าคอื “ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นจากประชากรแฝงในชุมชน

ที่มาอาศัยตามหอพัก บ้านเช่า จงึมีแนวคดิในการลดปริมาณขยะ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม สร้างสุขนิสัย ใช้หลัก 5R ท าให้ชุมชนปลอดขยะ มีหอพักสีเขียว ตอ่

ยอดให้เกิดรายได้ในชุมชน น าพาสู่ความยั่งยืน” 
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โครงการหอพักสีเขียว  

 เนื่องจากชุมชนมีหอพักส าหรับให้นักศึกษาเช่าอยู่ ทาง อสม.และทีมงานจึงได้มีแนวคิดในการดึงกลุ่มผู้
ประกอบธุรกิจหอพัก/อพาร์ตเม้นท์เข้าร่วมกิจกรรมลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 5R  โดยเล็งเห็นว่าธุรกิจ
หอพักเป็นกลุ่มที่มีผลต่อภาพรวมการจัดการขยะของชุมชน และสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย ซึ่งส่วนมากอยู่
ในวัยศึกษาเล่าเรียน และเป็นอนาคตของสังคม  อสม.ประเนียร ได้ร่วมกับเพื่อน อสม.  ใช้เวลาในการเข้าชุมชน  
ไปชักชวนรวมทั้งการใช้โทรศัพท์/line สื่อสารและเสนอแนวทางในการร่วมกิจกรรมหอพักสีเขียว ให้กับ
ผู้ประกอบการ จนท าให้หอพักในพื้นที่ชุมชนล าดวนใต้เข้าร่วมโครงการหอพักสีเขียวมากกว่าร้อยละ 80  
 นอกจากนี้ อสม.และทีมงาน ยังได้ผลักดันเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและน้ า มีการตรวจร้านอาหาร
ตามหลัก clean food good test และน าดอกผลจากกองทุนขยะ และกองทุนอ่ืนๆ ในชุมชน มาบริหาร
จัดการเรื่องคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน 
 

2.รางวัลที่ได้รับ 

o รางวัลโครงการท าดีเพ่ือแผ่นดิน จากกรมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
o ชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ  87 พรรษา และ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จ                

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
o รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประเภทชุมชนขนาด

ใหญ่  
o รางวัลเกียรติคุณจากกรมอนามัย บุรีรัมย์โมเดล ชุมชนล าดวนใต้ปลอดขยะ 

1.ใหค้วามรู/้หาแนว
รว่มทัง้ในและนอก

ชมุชน 

2.เขียนโครงการขอ
งบประมาณจาก
กองทนุฯและกลุม่

ตา่งๆ 

3.ด าเนินการ/จดั
ประกวด/สรา้ง
แรงจงูใจตอ่เนื่อง 

4.สรา้งตน้แบบ 
"ถนนปลอดถงั"/
หอพกัสเีขียว** 

เพื่อใหเ้ห็นตวัอยา่ง
ที่เป็นรูปธรรม 

5.รายงาน/ใหข้อ้มลู
กบัชมุชน/สรา้ง อสม.
รุน่ใหมเ่ขา้มารว่ม

ด าเนินงาน 
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o รางวัลโครงการสะอาดบุรีปี 2 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
o รางวัลผู้หญิงเก่งสาขาสิ่งแวดล้อม จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายเท่าเทียมกัน            ปี 

2562 

3.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม. ประเนียร รุ่งโรจน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทส าคัญในการสร้าง            
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้วิธีการสร้างแผนการท างานร่วมกันกับคนทุกกลุ่มเพ่ือก าหนด
เปูาหมายร่วมกัน ผนวกกับการท าหน้าที่ของ อสม. ที่ต้องเข้าชุมชน แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้
บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน และท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี  

2. อสม.มีความสามารถในการสร้างศรัทธา โดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน มีการด าเนิน
กิจกรรมสุขภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแกนน า ไม่เอาเปรียบ    ลงมือท างาน
พร้อมทีมงานสม่ าเสมอ ดี ซึ่งเห็นได้ชัดจากโครงการหอพักสีเขียว ที่ อสม. ประเนียร รุ่งโรจน์ 
ริเริ่มด าเนินการให้เห็นเป็นตัวอย่าง แล้วจึงเชิญชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้เข้าร่วม 

3. อสม. มีความสามารถและทักษะในการน าศักยภาพของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากด้านสุขภาพ เช่น การสร้างรายได้จากการประดิษฐ์ดอกไม้
จากขยะพลาสติก ซึ่งท าให้เกิดโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพกับคนในชุมชนได้อีก
ทางหนึ่ง 

4. อสม.มีความสามารถในการขยายบทบาทผู้น าไปสู่ผู้อ่ืน ผ่านการสร้างและบริหารเครือข่าย และ
การจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนงานด้านสุขภาพของชุมชน เช่น การผลักดันให้น าดอกเบี้ยกองทุนเงิน
ล้านมาท าภาชนะคัดแยกขยะให้กับครัวเรือน 

5. อสม.เป็นผู้ที่มีความกล้า ในการริเริ่มมาตรการทางสังคม เช่น การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
(ครัวเรือน) การห้ามเผา การให้มีทางเลือกในการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การให้ขายขยะ
และเก็บบิลส่งได้เลย 

 



 

๓๘ 

 

ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น  

รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะนมแม่ แลฯอนะมัยแม่แลฯเด็ก 

นะงสุวรรณี  ลือเทพ 

ข้อมูลส่วนตัว 

ที่อยู่ 227 หมู่ 10 บ้านโคกใหญ่ ต าบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

อาชีพ แม่บ้าน 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปี 

ผลงานเด่น 

๑) ระบบติดตามหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดที่ทันสมัย และชัดเจน โดย อสม.สุวรรณี 
ร่วมกับ        รพ.สต. ได้พัฒนานวัตกรรม “๓ หมอ Digital ล้อมรัก” ใช้เทคโนโลยี
ร่วมกับการด าเนินงาน คนไทยทุกคนมีหมอประจ าตัว ๓ คน 

๒) ส่งเสริมการฝากครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
๓) ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในทุกครัวเรือน โรงเรียน ร้านค้าต้องจ าหน่ายเกลือไอโอ

ดี และห้ารถเร่ที่ไม่มีส่งเสริมเกลือไอโอดีนเข้ามาขายในชุมชน 

นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 

  นวัตกรรม “๓ หมอ Digital ล้อมรัก” 

  กลไกการขับเคลื่อน 

1) ทบทวนบทเรียนสถานการณ์ปัญหางานอนามัยแม่และเด็กของพ้ืนที่ร่วมกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในงานอนามัยแม่และเด็ก :-รพ.บ้านฝาง ,รพ.สต.แก่นเท่า แกนน าชุมชน 
และอสม.ในพ้ืนที่ 

2)  เตรียมการ 

 พัฒนาศักยภาพ อสม.งานอนามัยแม่และเด็ก/บทบาท อสม.นมแม่ 

 จัดหาและฝึกการใช้เครื่องมือสื่อสารระบบดิจิทัล ผ่าน Application ที่จ าเป็นใน
งานอนามัยแม่และเด็ก เช่น Line, Zoom, VDO call, Facebook 

 มีทะเบียนเปูาหมายงาน,ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก,กระเป๋าเยี่ยมบ้านของอสม. 
3) ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานและประเมินผลระหว่าง – หลังด าเนินกิจกรรม โดยรพ.

สต.แก่นเท่า  
 



 

๓๙ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

๑) ติดตามดูแล/ให้ค าปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่บ้าน จ านวน 2 ราย ติดตามดูแล/ให้ค าปรึกษา
หญิงหลังคลอดบ้าน จ านวน 2 ราย ติดตามและขอค าปรึกษาการกระตุ้นพัฒนาการ ๐ – 
๕  ปี จ านวน 5 ราย ติดตาม/ขอค าปรึกษาหญิงวัยเจริญพันธ์จ านวน 5 ราย ติดตาม/ขอ
ค าปรึกษากับทีม สหสาขาวิชาชีพ จ านวน 4 ราย และติดตาม/ขอค าปรึกษากับผู้น า
ชุมชน/ ทีม อสม. จ านวน 3 ราย 

๒) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการใช้นวัตกรรมนี้ ร้อยละ 100 
๓) ประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิม 100-500 บาท/ครั้ง ลดลงเหลือ 0 บาท/ครั้ง 
๔) เพ่ิมทักษะความสามารถด้านการถ่ายทอดความรู้ของ อสม.ด้านนมแม่ อนามัยแม่และ

เด็ก 
๕) ผู้รับบริการเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบบการบริการอนามัยแม่และเด็ก จากที่ได้

พบ 
และปรึกษาประเด็นปัญหาได้โดยตรงจากผู้ให้ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยที่ไม่ต้อง
เดินทาง 

๖) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารพ.สต./รพ. 
๗) ลดอุบัติเหตุ/ระยะเวลารอคอย 
๘) อสม. เกิดความภาคภูมิใจ 
๙) ใช้ในการบริการด้านอื่นได้ : การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง หรือการประชุมของอสม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑) ความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพ 3 หมอ โรงพยาบาลบ้านฝาง, รพ.สต.แก่นเท่า, 
ชมรมอสม. และผู้น าชุมชน 

๒) มีแรงบัลดาลในใจการด าเนินงานจากครอบครัว สามี และลูกท้ัง 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๐ 

 

ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น 
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 
สะขะทันตสุขภะพ 
นะงสะวยุพิน  รตันฯค ะ 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน  206 หมู่ 1 ต าบลสองคอน 

       อ าเภอโพธิ์ไทร   จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระยะเวลาการเป็น อสม. 13 ปี 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

1. ผลงานเด่นและกลไกการขับเคลื่อน 

อสม.ยุพิน รัตนะค า ได้ผ่านการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านทันสุขภาพในปี  2558 จากนั้นได้
ด าเนินงานด้านทันตสุขภาพ ในประชากรกลุ่มวัยต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ช่วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) กลุ่มวัยแม่และเด็ก อสม.ยุพิน รัตนะค า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พัฒนานวัตกรรม “วงล้อหลากสี
มีดีต้องด”ู พัฒนาจากวงล้อพัฒนาการและวัคซีนเด็ก โดยวงล้อหลากสีมีดีต้องดู ได้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแล
ช่องปาก และฟันในกลุ่มวัยต่างๆ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรมพบว่า มีความพึงพอใจร้อยละ 
100 และนวัตกรรมอ่านและเข้าใจง่าย ร้อยละ 90.2  

2) ในกลุ่มเด็กปฐมวัย อสม.ยุพิน  รัตนะค า ได้พัฒนาตุ๊กตาสอนแปรงฟันขึ้น โดยมีชื่อนวัตกรรม คือ 
“Tiger สอนแปรงฟัน” เพ่ือเป็นสื่อหุ่นมือในการสอนเด็กปฐมวัยแปรงฟันอย่างถูกวิธี 

การใช้อัญชัน และใบฝรั่งในการย้อมสีฟันเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนแปรงฟันได้สะอาด และถูกต้องตาม
วิธี โดยวสัดุทั้ง 2 อย่างเป็นวัสดุที่หาง่ายในชุมขน ท าให้ลดต้นทุนการใช้เม็ดสีย้อมฟันได้ 

พัฒนะงะนทันตสะธะรณสุขด้วยหลัก 3 ภะคี คือ 

1. ภะคีบรกิะรชุมชน ก ะน้ัน/ผู้ใหญ่บะ้น/ผู้น ะอบต. แลฯหน่วยงะนด้ะนกะรปกครอง 

2. ภะคีบรกิะรสังคม พมจ./ศูนย์สังคมสงเคระฯห์ 

3. ภะคีบรกิะรสุขภะพ เช่น อสม./รพ.สต./รพช./รพศ. 

 



 

๔๑ 

 

นวัตกรรม 3 เกลอ ช่วยกระตุ้นเตือนให้นักเรียนรู้จักหลักการบริโภคอาหาร การแปรงฟัน และการ
เลือกอาหารว่างตามไฟจราจร เช่น สูตร 2-2-2 คือการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที และไม่กินอะไร
หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง สูตร 6-6-1 คือ การบริภคน้ าตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา ไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือ
ไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา และการเลือกอาหารว่างตามไฟจราจร เช่น ไฟแดง เป็นกลุ่มที่กินเป็นครั้งคราว ไฟ
เหลือง ควรกินได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน และไฟเขียว สามารถรับประมานได้ทุกวัน ซึ่งนวัตกรรม 3 เกลอ ช่วย
เสริมสร้างให้ นักเรียนมีความตระหนกัในการรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน 

3)  กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ อสม.ยุพิน  รัตนะค า ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรม “ด้ามจังแปรงสีฟันช่วย
ได”้ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีปัญหาในการจับแปรงสีฟัน ท าให้แปรงฟันได้ไม่สะอาด สะสมเป็นหินปูน และเกิด
ฟันผุ ซึ่งมีผลต่อการรับประทานอาหารได้ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาด้ามแปรงสีฟันที่จับได้มั่นคง ถนัด และ
กระชับมือมากขึ้น เช่น ด้ามจับที่ท าจากขวดน้ าขนาดเล็ก ด้ามจับที่ท าจากลูกปิงปอง เป็นต้น 

นวัตกรรมสร้างสุข 5+1 มิติ โดยเพ่ิมสุขแซบนัว (อร่อยกลอมกล่อม) จากกิจกรรม 5 สุขในการ
ด าเนินงานผู้สูงอายุ สุขแซบนัวนี้ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ เพ่ือคัดกรอง
เบื้องต้น ค้นหารอยโรคมะเร็งในช่องปาก แนะน าวิธีการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า ลิ้น และการกระจุ้นต่อม
น้ าลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีน้ าลายมากขึ้น ส่งผลให้รับประทานอาหารได้ดีข้ึน 

นวัตกรรม “อสม.บั๊ดดี้” ซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคนในครัวเรือน 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ดูแล อ านวยความสะดวกในการรับบริหารต่างๆ ที่ รพ.สต. 

2.รางวัลที่ได้รับ 

 อสม.ยุพิน รัตนะค า ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนให้เป็นคณะกรรมการ ในกิจการต่างๆ ชอง
ชุมชน เช่น  

o คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
o คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
o คณะกรรมการบทบาทสตรี  
o คณะกรรมการโครงการก าจัดขยะในหมู่บ้าน 
o คณะกรรมการ CFCT (Child & Family Care Team) บ้านสองคอน 
o ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และจิตอาสาประชารัฐ 

นอกจากต าแหน่งทางชุมชนที่ อสม.ยุพิน รัตนะค า ได้รับแล้ว ความภาคภูมิใจในผลการด าเนินงาน และรางวัลที่
เคยได้รับ ได้แก่ 

o รางวัลแม่ดีเด่น ปี 2559 
o รางวัลจิตอาสา จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองคอน 
o อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต ในสาขาทันตสุขภาพ ในปี 2561 
o อสม.ดีเด่นระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

 



 

๔๒ 

 

3.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม.เป็นผู้ที่มีความใฝุรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นจากการได้รับการฝึกอบรม 
ทบทวนความรู้เป็นประจ า  

2. การมีพ้ีเลี้ยงดี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ให้ความรู้ ชักชวน อสม.ยุพิน ให้ได้เรียนรู้กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสาธารณสุข 

3. ได้รับการสนับสนุนจากภาคีภายนอก เช่น โรงพยาบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้สนับสนุน
ทั้งด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๓ 

 

ถอดบทเรยีนอะสะสมัครสะธะรณสุขปรฯจ ะหมู่บ้ะนดีเด่น 
รฯดับภะคตฯวนัออกเฉียงเหนือ 

สะขะกะรป้องกันแลฯควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

นะงอะรย์ี  เชิญกละง 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

ที่อยู่ 61  หมู่ 3 ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

อายุ 50 ปี (เกิดวันที่ 15 เดือนธันวาคม 2513)  

ระยะเวลากสารเป็น อสม. 21 ปี  

ผลงานเด่น 

 อสม.อารีย์  เชิญกลาง  เป็นแกนน าด้านสุขภาพ  ที่มีส่วนผลักดันและด าเนินกิจกรรมจัดการโรคเรื้อรัง
ในชุมชน โดยก าหนดให้เป็นประเด็น พชอ. ขยายสู่  พชต.และ พชม.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือลดอัตราการปุวย 
และการดูแลผู้ปุวย ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดสถานีสุขภาพ ที่วัดและในชุมชนด้วยยา 8 ขนาน ดังนี้ 
 1.อารมณ์ดี มีจิตปล่อยวาง  กิจกรรมการนั่งสมาธิ  เดินจงกรม การคิดเชิงบวก และการนอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ 

2.อาหาร รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่นข้าวกล้อง ผักปลอดสารพิษ ลดหวาน มัน เค็ม และการ
รับประทานผัก/ผลไม้ ก่อนการรับประทานข้าว เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินและให้เอนไซม์ต่างๆ 
ท างานได้เต็มที่ 

3. ออกก าลังกายด้วยการแกว่งแขน  กระตุ้นระบบน้ าเหลืองและระบบไหลเวียนเลือดให้ท างานได้ดี 
ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน 

4. เอาพิษออกด้วยการดื่มน้ า 
5. เอาพิษออกด้วยกัวซา 
6. เอาพิษออกด้วยการนวดฝุาเท้า 
7. เอาพิษออกด้วยการใช้สมุนไพร ประกอบด้วยน้ าสมุนไพรปรับสมดุล การพอกสมุนไพร การดื่มน้ า

สมุนไพรล้างพิษในล าไส้ 
8. เอาพิษออกด้วยการแช่มือเท้า 
 

นวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อน 

1. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยสถานีสุขภาพ  โดยผนวกการด าเนินงานเข้ากับนโยบาย พชอ.เพื่อ
ดูแล โดยแบ่งเปูาหมายเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มเสี่ยง, เบาหวานรายใหม่, เบาหวานที่ HbA1c > 7 , เบาหวานที่ 
HbA1c < 7 มาเข้าสู่กระบวนการ โดย 



 

๔๔ 

 

 1.1 ตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน และจัดท าข้อมูลทะเบียนผู้ปุวย 4 กลุ่ม 
 1.2 อบรมผู้ปุวยเบาหวานด้วยหลักสูตร ยา 8 ขนาน 
 1.3 จัดกิจกรรมสถานีสุขภาพ ที่วัดและในหมู่บ้านเดือนละ 2 ครั้ง ประกอบด้วยกิจกรรมการ

ใช้สมุนไพรในผู้ปุวยเรื้อรัง  และการใช้ยา 8 ขนานในการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปุวย 
 1.4 ติดตามและประเมินผลด้วยการตรวจสุขภาพทุกเดือน ตรวจเลือดทุก 3 เดือน และการ

ตรวจเลือดชุดใหญ่ประจ าปี 
 1.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย และสนับสนุนการปลูก/ใช้สมุนไพรในชุมชน 

ผลลัพธ์จาการด าเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการดูแลผู้ปุวยเบาหวานในชุมชน ซึ่งท าให้เกิดกระบวนการร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีสถานีสุขภาพ ที่ด าเนินกิจกรรมเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในวัดและชุมชน 
3. ผู้ปุวยเบาหวานสว่นใหญ่ มีค่าน้ าตาลในเลือดลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้  โดยหลังจากเข้า

ร่วมโครงการ พบว่า ผู้ปุวยที่มีค่า HbA1c อยู่ในระดับเสี่ยง  เปลี่ยนเป็นลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
4. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนลดลง ทั้งในกลุ่มผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
5. เกิดมาตรการการดูแลสุขภาพของหมู่บ้านดอนหวาย และเป็นหมู่บ้านต้นแบบ พชอ.อ าเภอพิมาย 
6. ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. อสม.อารีย์ เชิญกลาง เป็น  อสม. ที่ด าเนินงานจริงจัง แต่บุคลิกภาพนอบน้อม รับฟัง ใจเย็น เป็นผู้
ประสานงานที่ดี  และได้ร่วมคณะกรรมการดูแลผู้ปุวยเบาหวานชุมชน จึงเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการ
ของการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อร่วมกับภาคีเครือข่ายตั้งแต่ต้นจนจบ 

2. พ้ืนที่มีการบริหารจัดการประเด็น พชอ. (โรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง) สู่ระดับ พชต.และ 
พชอ. โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 

3. อสม.มีแนวคิดในการท างานจากการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนเป็น
เจ้าของสุขภาพ มีหน้าที่ในการดูแลตนเองเบื้องต้น “หมอที่ดีที่สุดคือตัวเรา โรงพยาบาลที่ดีที่สุด คือ
ห้องครัว ยาที่ดีที่สุด คืออาหารที่มีคุณค่า การรักษาที่ดีที่สุด คือการรักษาสุขภาพ มิใช่การรักษาโรค” 

4. อสม.เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร  สามารถน าเสนอข้อมูลได้ชัดเจน  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้คน
ในชุมชน  และตอบข้อซักถามต่างๆ ได้ดี  น ามาซึ่งความเชื่อใจ  ไว้ใจ  และความร่วมมือในการพัฒนา 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาองคกร 
อสม.ตนแบบสรา้งสุขภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้า และสามารถสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

ระยะเวลาในการเรียน  3  ชั่วโมง 
 
เนื้อหาประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. การส ารวจและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

2. การสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยี และการรู้เท่าทันสื่อ 

3. เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 

4. ใบงานที่ 1 เรื่องการเฝ้าระวังสุขภาพของฉัน 

5. ใบงานที่ 2 เรื่องแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 
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โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เวลา 3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ เวลา 3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างองค์กรต้นแบบในการสร้างสุขภาพ เวลา 6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน ระยะเวลา 

การสื่อสารเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1) การส ารวจและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
2) การสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยี และการ

รู้เท่าทันสื่อ
3) เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ

บรรยาย 
และฝึก
ปฏิบัติ 

3 ชั่วโมง 

การเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

1) ภาวะผู้น า

2) การสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน

3) การบริหารจัดการองค์กร โดยใช้ 7S

บรรยาย 
และฝึก
ปฏิบัติ 

3 ชั่วโมง 

การสร้างองค์กรต้นแบบใน
การสร้างสุขภาพ 

1) การวิเคราะห์องค์กร.....โดยใช ้7S
2) การวางเป้าหมายร่วมกัน
3) การสร้างกิจกรรม
4) การประเมินผล

บรรยาย 
และฝึก
ปฏิบัติ 

6 ชั่วโมง 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

การประเมินผล : แบบทดสอบ ก่อน และ หลังเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เมื่อส าเร็จหลักสูตรแล้ว องค์กร อสม.ต้นแบบสร้างสุขภาพ สามารถเป็นองค์กรที่สร้าง

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย อสม. ในการเป็นต้นแบบการสร้างสุขภาพ โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน 

ออกแบบ และจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ หรือจังหวัดได้ 

โครงสร้าง

หลักสูตร 



สรุปผลการดำเนินงานความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยใช Application

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 


































