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คํานํา
นับแต องคการอนามัยโลกไดประกาศให การสาธารณสุขมูลฐาน เปนกลวิธที จี่ ะทําใหประชากรทุกคนในประเทศ
สมาชิกมีสุขภาพอนามัยที่ดีอยางทั่วถึง และไดมีการลงนามในประกาศ อัลมา อตา ที่ประเทศรัสเซีย เมื่อป ๒๕๒๑
การขับเคลื่อนสุขภาพโดยมีภาคประชาชนเปนพลังสําคัญไดทําใหประเทศไทยเปนเพียงหนึ่งเดียวที่ยังยืนหยัดในกลวิธี
ดังกลาวและทําใหเกิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ครอบคลุมหมูบานทั้งประเทศ จํานวนถึง 1,047,800 คน
ที่ไดการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชน จนกอเกิดนวัตกรรมดานสุขภาพดานการปองกัน สงเสริม ฟนฟู
และรวมแกไขปญหาและพัฒนาระบบสุขภาพรวมกับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่มาอยางตอเนื่อง เขมแข็งและมั่นคง
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญกับ บทบาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า นมาอยางตอเนือ่ ง
โดยถือเปนนโยบายสําคัญที่ไดใหการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุข ภายใต
ยุทธศาสตรการมีสว นรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคสวน นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดกาํ หนดให วันที่ 20 มีนาคม
ของทุกปเปนวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดงานเฉลิมฉลองและจัดงานยกยอง
เชิดชูเกียรติแกอาสาสมัครสาธารณสุขทัง้ ประเทศเริม่ จากป 2537 เปนตนมา พรอมทัง้ ไดมอบรางวัลสําหรับ อสม. ดีเดน
ระดับจังหวัด เขต และระดับภาค ที่ไดดําเนินงานดีเดน ใน 10 สาขา ไดแก สาขาการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ สาขาสุขภาพจิตในชุมชน สาขาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน สาขาการบริการสุขภาพใน
ศสมช. สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ สาขาการแพทยแผนไทยและ ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ สาขาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน สาขาการสงเสริมสุขภาพ สาขาการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ
สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และ สาขานมแม สายใยรักแหงครอบครัว
ทางสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก รวมกับ สบส. เขต 1 เชียงใหม และ สบส. เขต 3
นครสวรรค ไดรวบรวม ผลงานเดน 10 สาขาของอสม.ดีเดน ระดับชาติ / ภาค / เขต ภาคเหนือ ประจําป 2557
เพือ่ เผยแพรใหกบั อาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาทีส่ าธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการดําเนินงานพัฒนางาน
ทางดานสุขภาพตอไป
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สาขา การคุมครองผูบริโภค
นางสุพรรณ เพชรสุข
อสม.ดีเดน ระดับชาติ ประจําป 2557
อสม. สุพรรณ เพชรสุข

เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 อายุ 46 ป
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อยูบานเลขที่ 110 หมู 4 ตําบลลานหอย อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เบอรโทรศัพท 088-957953
เริ่มเปน อสม. ป 2547
ระยะเวลาการเปน อสม.รวม 9 ป

ตําแหนงอื่นๆ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลานหอย
l ประธาน อสม.ตําบลลานหอย
l กรรมการบริหารชมรม อสม.อําเภอบานดานลานหอย จ.สุโขทัย
l กรรมการอาหารปลอดภัยระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ
l

รางวัลที่เคยไดรับ

รางวัล อสม.ดีเดน ระดับเขต สาขานมแมสายใยรักแหงครอบครัว ป 2555

ผลงานเดน

อสม.สุพรรณ เพชรสุข ไดมีการวิเคราะหสถานการณ คนหาปญหาในชุมชน ดวยการเก็บรวบรวมขอมูล และ
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นชุมชนพบวา ในการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ มีรานขายของชํา รานอาหาร รานขายสารเคมี
ทางการเกษตร รานเสริมสวย และตลาดนัด ตลาดไนท ที่มีเกือบทุกวัน ยังมีการขายสินคาที่หามจําหนาย สินคาไมได
มาตรฐาน รานอาหารที่ที่ยังไมไดมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร และการปฏิบัติของผูใหบริการยังไมถูกตอง เชน ราน
เสริมสวยไดมกี ารใชมดี โกนเวียนซํา้ กับลูกคา การจัดสินคาระหวางสารเคมีกบั สินคาบริโภคไวดว ยกัน การใชนาํ้ มันทอดซํา้
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจดานคุมครองผูบริโภค รานอาหาร/แผงลอย และรานคาจําหนายเครื่องบริโภคไมได
มาตฐาน ระบบขายตรงขายสินคาไมไดคุณภาพ รานขายของชําจําหนายยาชุด เปนตน จากขอมูลที่วิเคราะหได ไดนํา
ไปสูก ารคิดแกไขปญหา ดวยกลยุทธ 5 ต. และการสรางนวตกรรมแกไขปญหาการใชนาํ้ มันทอดซํา้ ดวยการรับบริจาคแลว
มาทําเปนสบูซักผาและลางมือ
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กลยุทธ 5 ต.
1 ตู : โดยจัดใหมีตูรับเรื่องรองเรียนในหมูบาน เพื่อเปนชองทางใหประชาชนที่มีปญหาเรื่องคุมครองผูบริโภค
สามารถแจงปญหาใหกับผูที่เกี่ยวของได
2 โตะ : จัดตั้งโตะตรวจหาสารพิษตกคางในอาหาร ที่ตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี เพื่อปองกันสารพิษตกคางไป
สูประชาชน
3 ตอบ : สื่อสารประชาสัมพันธ และตอบปญหาใหกับผูประกอบการ และผูบริโภคทุกชองทาง เชน สถานีวิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว และทางโทรศัพท
4 ตอตาน : ไดจดั กิจกรรมรณรงคหา มซือ้ ผานสือ่ ตางๆ เชน แผนพับ ใบปลิว หอกระจายขาว สถานีวทิ ยุชมุ ชน
และในเวทีการประชุม
5 แตกตาง : สรางความแตกตางระหวางรานอาหาร รานแผงลอยที่ไดมาตรฐาน และไมไดมาตรฐานดวยปาย
มาตรฐานอาหารปลอดภัย และจะมีการประเมินติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุก 3 เดือน พรอมทีมีการประชาสัมพันธ
ใหผูบริโภคทราบโดยทั่วกัน
ในกลยุทธ 5 ต ไดมกี ารดําเนินกิจกรรมตางๆ เพือ่ ใหการใชกลยุทธดงั กลาวสําเร็จ ดังนี้ การสรางเครือขายคุม ครอง
ผูบ ริโภค การจัดตัง้ ชมรม อสม.คุม ครองผูบ ริโภค การประชุมรวมกับภาคีตา งๆ ในชุมชนเพือ่ ผลักดันใหการคุม ครองผูบ ริโภค
เปนผล การอบรม อย.นอยในการเฝาระวังในโรงเรียน การจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานคุม ครองผูบ ริโภค
การสือ่ สารประชาสัมพันธผา นสือ่ วิทยุชมุ ชน การอบรมใหความรูแ กผปู ระกอบการ

การขยายผลการดําเนินงานและความยั่งยืนในการดําเนินงาน

1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ อสม. ดานการคุมครองผูบริโภคในระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ
2. มีการเผยแพรนวตกรรมใหกบั บุคคลอืน่ ๆ นําไปปฏิบตั เิ องได เชน สอนการทําสบูจ ากนํา้ มันทอดซํา้ ใหนกั เรียน
บุคคลที่สนใจ
3. มีการขยายเครือขายดานกาคุมครองผูบริโภคไปทุกชุมชน หมูบาน และตําบลในอําเภอ
4. มี อย.นอยในโรงเรียน ที่จะเฝาระวัง และดูแลสุขภาพตนเอง
5. กิจกรรม อสม.ขอขาวทุกตําบล
6. การนําสมุนไพรมาใชการเกษตรแทนสารเคมีและนํามาใชแกโรคตางๆ ในเบื้องตน

คติในการทํางาน

“เกงวิจารณ แกทฤษฏี สุดทายก็ไมมีปญญา นํามาพัฒนาในความเปนจริง ถาไมลงมือทํา”
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นางดวงเดือน วิชาธง
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 1)
อสม.ดวงเดือน วิชาธง

เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 อายุ 65 ป
กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษานอกโรงเรียน)
อยูบานเลขที่ 37 หมู 1 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
อาชีพ เกษตรกรรม
เริ่มเปน อสม. ป 2524
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 32 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ประธานกลุมเกษตรอินทรียบานหนองกระจับ
l เหรัญญิกชมรม อสม.รพ.สต.บานหนองกระจับ
l กรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานหนองมะจับ
l กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนของตําบลบานแมแฝก
l คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินหมูบานหนองกระจับ
l กรรมการปาชุมชน บานหนองกระจับ
l ประธานกรรมการประชาสงเคราะหบานหนองกระจับ
l รองประธานชมรมผูสูงอายุบานหนองกระจับ
l วิทยากรใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

จากบทบาทของการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน คณะกรรมการแมบานเฝาระวังอาหารปลอดภัย
ตําบลแมแฝก และตําแหนงตางๆ ในระดับหมูบาน, ตําบล ทําให อสม.ดวงเดือน ไดพบปญหาดานสุขภาพของคนใน
หมูบาน ซึ่งเปนปญหาที่สามารถปองกันและแกไขได ปญหาเหลานี้สวนใหญเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ ขาด
ความตระหนักถึงอันตรายทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ เรือ่ งการคุม ครองผูบริโภค ทั้งผูบริโภคที่เปนประชาชน
และผูจ าํ หนาย จึงทําใหเกิดแรงจูงใจใหเขาไปมีบทบาทรวมในการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค ดานกระบวนการ
ดําเนินงาน เริม่ จากคนหาปญหา โดยการรวมวงเสวนาในกลุม ผูน าํ ชุมชนรวมกับ อสม. และประชาชนในหมูบ า น วิเคราะห
ปญหาสุขภาพในแตละดาน ไดแก ดานสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม นําปญหา
ที่ไดมาดําเนินการโดยการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เปนเครื่องมือในการดําเนินงานหาแนวทางในการแกปญหาใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการบริโภค ไดแก ชาวบานขาดความรูความเขาใจในการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภค คานิยมที่ผิด
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เชน การเลี้ยงนํ้าอัดลม/สุรา รวมทั้งการใชสารปรุงรสจํานวนมากในงานบุญ/งานมงคล/งานสีดาํ การใหลกู ดืม่ นมเปรีย้ ว
และกินขนมกรุบกรอบ และความจําเปนทางเศรษฐกิจ ทําใหเกษตรกรเกิดความเห็นแกตวั ไมมจี ติ สํานึกในความปลอดภัย
ของผูบริโภค จึงนําไปสูการจัดทําแผนชุมชนโดยใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

เริม่ จากการประสานงานภาคีเครือขายหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะเครือขายแมบา น ผูส งู อายุ และกลุม เกษตร
อินทรีย เนนการทํางานเปนทีม และการระดมทุนจากในชุมชนหรือขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก มีการสราง
เครือขายทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด กิจกรรมที่ทําในดานงานอาหารปลอดภัย คือ กิจกรรมโรงเรียน
เกษตรกร โดยการสงเสริม รณรงคการปลูก จําหนาย และบริโภคพืชผักปลอดสารเคมี ชักชวนเกษตรกรเขารวมกิจกรรม
จนทําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจ นําไปใชในชีวิตประจําวันได สวนกิจกรรมเฝาระวังการบริโภคอาหารปลอดภัย
ในประชาชน ดวยการถายทอดความรูใหแกนักเรียน (อย.นอย) กลุมสตรีแมบาน ทําการสาธิตและสอนการตรวจหา
สารปนเปอนในอาหาร สอนการลางผักใหปลอดสารเคมี การเลือกซื้ออาหารสด อาหารสําเร็จรูป อาหารปรุงเสร็จ และ
เจาะเลือดตรวจหาสารพิษตกคางในเลือดของผูบริโภคและผูทําการเกษตร จนสามารถทําใหกลุมแมบานดําเนินการเฝา
ระวังในการประกอบอาหารที่เลี้ยงงานตางๆ กลุม อย.นอย มีกิจกรรมเฝาระวังอาหารที่จําหนายในโรงเรียน รวมถึงงาน
คุมครองผูบริโภค มีการเฝาระวัง ติดตามการจําหนายอาหาร ยา ของตางๆ ในรถเรและรานคาในชุมชน ใหความรูแก
ประชาชนในเลือกซื้อสินคา สรางเครือขายความเขมแข็งทําใหรานขายของชํา รานอาหารในพื้นที่ไมมีการจําหนายยา
ผลิตภัณฑตองหาม มีการสรางมาตรการคุมครองสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพในรานคาชุมชน จัดระบบควบคุมพื้นที่
จําหนายเหลา บุหรี่ และการจําหนายยาชุด เครื่องสําอาง และสินคาที่ไมมี อย.ในชุมชน มีการรณรงคตรวจสอบความ
สะอาด คุณภาพของอาหารในแหลงจําหนาย และตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร และสถาน
ที่สะสมอาหาร นอกจากการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในชุมชนแลว อสม.ดวงเดือน ไดคิดหาแนวทางการตรวจสอบ
สินคาอุปโภคบริโภคในสังฆทานที่นํามาถวายวัดซึ่งสวนใหญไมไดผานการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของที่นํามาถวายใน
สวนนี้มากอน จนทําใหเกิดเปน นวัตกรรมสุขภาพชุมชน “สังฆทาน กวยติ๋นชาง” เปนการตรวจสอบสังฆทานสําเร็จรูป
พบวาสวนใหญเปนสินคาเกา หมดอายุ หากไมไดตรวจสอบสินคาแลวนํามาใชอปุ โภคบริโภคก็จะสงผลอันตรายตอสุขภาพได
จึงไดชวยกันคิดคนวิธีแกไขรวมกับคนในชุมชน โดยสงเสริมใหใชสังฆทาน กวยติ๋นชาง แทน ซึ่งเปนสิ่งของที่นําไปทําบุญ
เปนของสดใหม หรือใชเปนพืชผักผลไมตามฤดูกาลแทน ผลที่ไดการตอบรับนวัตกรรมนี้ ทําใหประชาชนเปลี่ยนมาใช
สังฆทานกวยติ๋นชางมากขึ้นและมีการใชสังฆทานสําเร็จรูปนอยลง รานสังฆทานใหความรวมมือใชสินคาที่มีประโยชน
และมีคุณภาพในหอสังฆทาน

ความสําเร็จของงาน

1. ทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม มีแกนนําทางภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความพรอมและมีจิตสาธารณะ ชวยขับเคลื่อน
การพัฒนาตําบลแมแฝกสูความเปนชุมชนอยูดีมีสุข
2. กลุม พลังตางๆ กองทุนตางๆ ในชุมชน มีความเขมแข็ง จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืนเปนรูปธรรม รวมถึง
มีการประสานงานของแตละเครือขาย
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3. การมีสวนรวมขององคกรตางๆ มีการบูรณาการงานหลายดานเขาดวยกัน การดําเนินงานที่มีสวนรวมใน
ทุกขัน้ ตอน มีการขับเคลือ่ นกิจกรรมตางๆอยางตอเนือ่ งโดยพหุภาค ยึดหลักประโยชนสว นรวมของประชาชนสูก ารปฏิบตั ิ
อยางเปนรูปธรรม และวิสัยทัศนของผูนําชุมชนเปดกวาง รับฟงขอคิดเห็นของคนในชุมชน และนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาชุมชน
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นางสุณี โพธิ์ผอง
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม.สุณี โพธิ์ผอง

เกิดวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2502 อายุ 54 ป
จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อยูบานเลขที่ 253/2 หมู 3 ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เริ่มเปน อสม. ป 2537
ระยะเวลาการเปน อสม.รวม 19 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
l ประชาสัมพันธกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลตลุก
l เลขานุการชมรมคุมครองผูบริโภคตําบลตลุก
l ประธานกลุมแมบานเกษตรกรครัวสายใยรักฯ ตําบลตลุก
l เลขานุการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลตลุก และอําเภอสรรพยา
l วิทยากรถายทอดองคความรูในการจัดทําแผนชุมชน
l วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
l ครูภูมิปญญาใหกับเยาวชนในโรงเรียนของตําบลตลุก ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

จากบทบาทของการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดทําการสํารวจปญหาทางดานการคุมครอง
ผูบ ริโภค พบปญหาในเรือ่ งของระบบขัน้ ตอนกระบวนการทํางาน การติดตอประสานงาน การประชาสัมพันธจากหนวยงาน
หรือองคกรที่เกี่ยวของลงสูชุมชนนอยเกินไป จึงทําใหการใหความรวมมือของประชาชนลดลงและไมไดรับความสนใจ
ประชาชนขาดความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตอง ยังมีผลิตภัณฑสขุ ภาพทีไ่ มไดมาตรฐานวางจําหนายในชุมชน และพบสารปนเปอ น
ในอาหาร เชน สารบอแรกซ สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอรมาลีน นํ้ามันทอดซํ้า ที่ปนเปอนในอาหารทั้งในตลาดนัด
รานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร รานขายของชํา และโรงอาหารในโรงเรียน อสม.สุณี จึงเกิดความสนใจและใหความ
ตระหนักถึงปญหาสุขภาพที่จะตามมาหากไดอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑตางๆ ที่ไมไดมาตรฐาน ตองการใหประชาชนเขา
มีสว นรวมจัดทํากระบวนการแผนชุมชนและแผนทีช่ มุ ชนเปาหมาย เพือ่ ใหประชาชนมีสขุ ภาพดีจากการเปนผูบ ริโภค เขาใจ
สิทธิผูบริโภค ตาอานฉลาก หูฟงโฆษณา ปากรองเรียน จึงไดรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข แกนนําอสม. ผูนําชุมชน และ
แกนนํา อย.นอยในโรงเรียน เกิดแนวคิดในการจัดตั้งชมรมคุมครองผูบริโภคระดับตําบลขึ้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

6

>G*T;_6; 10 LT%T %O* OLC. 6W_6;

EER6S<-T7V/BT'/_%7 BT'_M;YO =ER+U= 2557

สาขา การคุมครองผูบริโภค

โดยเนนสรางเครือขายชมรมคุม ครองผูบ ริโภคระดับตําบลใหมบี คุ ลากรทีม่ าจากหลายภาคสวน เพือ่ ประโยชนในการติดตอ
ประสานงาน ถายทอดขอมูลขาวสารแนวนโยบายรวมกัน รวมถึงการสรรหาแหลงเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ในชุมชน

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

เริ่มตนโดยกลไกการสํารวจและวิเคราะหปญหาของประชาชน ในประเด็นของโครงสรางพฤติกรรมสุขภาพ
การเขาถึงการบริโภคของประชาชนใหสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพ ซึง่ แกนนําหลักในการพัฒนา คือ คน อสม.
และองคกรเครือขายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมารวมกันดําเนินงานกองทุนซึ่งแตละหมูบานมีอยู และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชน สวนดานวิชาการความรู ไดจากทุนเดิมทางสังคม ภูมิปญญาในทองถิ่นมาประยุกตใช มีการดําเนินงานโดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูส เู วทีประชาคมหมูบ า นและตําบลจากการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน สิง่ ทีป่ ระชาชนตองการ
พัฒนาตอไปในอนาคต ความรับผิดชอบรวมกันในการที่จะเปนผูไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากกานเปนผูบริโภค ดวย
กลยุทธการทํางาน “3 ทํา” คือ “ทําทันที ทําแทแท ทําทั้งทีม” ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมคุมครองผูบริโภค 4 ดาน ดังนี้
1. ดานสุขภาพ/นวัตกรรมสุขภาพ : สงเสริม ขยายเครือขายการปลูกผักปลอดภัยอยางตอเนื่อง สนับสนุน
ชมรมคุมครองผูบริโภค รวมกับพัฒนาเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวังการใชยาอยางสมเหตุสมผล สนับสนุน
การเรียนรูครูภูมิปญญาการทําอาหารไทยเพื่อสุขภาพ และสรางเครือขายชมรมงดเหลาในบาน วัด โรงเรียน และสถาน
ที่ราชการ
2. ดานการพัฒนาศักยภาพ อสม./แกนนําสุขภาพ/เครือขายชมรมคุมครองผูบริโภค : จัดเวทีทําแผนชุมชน
ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมประสานเครือขายจากทุกภาคสวน จัดอบรมใหความรูเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยของอาหาร การเลือกซือ้ อาหาร สิทธิขนั้ พืน้ ฐานกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ แกผนู าํ ชุมชน ผูป ระกอบการ อย.นอย
ในโรงเรียน และมีเวทีสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
3. ดานการบริการคุมครองผูบริโภค : มีเครือขายศูนยประสานงานของหมูบานในการเฝาระวัง ใหความรู
ประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษากับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการบริโภค และการประสานงานการสงตอ กรณีที่ตอง
ไดรบั เยียวยา รวมถึงจัดตัง้ ศูนยรบั เรือ่ งรองเรียน สายตรงเทศบาลตําบลตลุก หรือทางเว็บไซต www.talook.go.th/home
4. ดานการถายทอดความรู : เผยแพรความรู ประชาสัมพันธขอมูลการคุมครองผูบริโภคตามหอกระจายขาว
จัดรณรงคและออกเยี่ยมบานใหความรูโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภคไมใหเสียเปรียบผูผลิต ใหประชาชนได
รับการคุมครองสิทธิ์ในฐานะผูบริโภคตามกฎหมาย การควบคุมสินคาที่ไมไดมาตรฐานหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ และ
ใหเกิดความเปนธรรมระหวางผูซื้อและผูขาย

หลักในการปฏิบัติงาน

“พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ พัฒนาแผน (ทําทันที ทําแทแท ทําทั้งทีม)”
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สาขา การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
นายสัมพันธ บุญติ
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม. สัมพันธ บุญติ

เกิดวันที่ 27 มีนาคม 2522 อายุ 35 ป
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
อยูบานเลขที่ 21/1 หมูที่ 9 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
เบอรโทรศัพท 089-8518540 e-mail : sumpun57@gmail.com
อาชีพ รับจางทั่วไป
ระยะเวลาเปน อสม. จํานวน 10 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

เลขานุการคณะกรรมการหมูบาน เลขที่ 837/2556, เลขานุการกองทุนหมูบาน, เลขานุการโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน SML, คณะกรรมการวัดคีรีเขต ฝายประชาสัมพันธ, คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคีรีเขต,
คณะกรรมการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลบานปง (อปต.) และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลบานปง
แรงบันดาลใจในการดําเนินกิจกรรมดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ มาจากความเจ็บปวด
ทรมานที่เกิดจากโรคติดตอ สงผลกระทบในการดํารงชีวิตตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งโรคติดตอนั้นสามารถ
ปองกันได จึงทําให อสม.สัมพันธ อาสาทํางานเปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ ที่เปนปญหาของชุมชน เนนการใชแผนที่เดินดิน ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศในการเดินสํารวจของ อสม. ทําให
เห็นพื้นที่ทางกายภาพของหมูบานไดชัดเจน พื้นที่อาจจะกอใหเกิดโรค จุดแข็ง สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข อีกทั้งการใช
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน การนําคากลางมาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ การใชเวที
ประชุมประชาคมเพื่อคนหาปญหา คิด วิเคราะห แยกแยะ กระบวนการในการทํางาน และหาแนวรวมแกนนําสุขภาพที่
จะมาชวยในการทําหนาที่เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ

การดําเนินงานดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้

โรคไขเลือดออก : ไดมกี ารจัดทําคากลาง แผนงานในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก
ประกอบดวย 1. การเฝาระวัง/คัดกรอง อสม.สํารวจคา CI, HI และรวมรณรงคใหชุมชนมีการทําลายแหลงเพาะพันธุ
ทุก 7 วัน มีทีม SRRT ระดับหมูบาน ประสานความรวมมือระดับตําบลเพื่อควบคุมโรคไดทันเวลา มีการเฝาระวังและ
รายงานโรคอยางรวดเร็วทุกระดับและถูกตอง 2. การใชมาตรการทางสังคม โดยทําขอตกลงรวมกันในหมูบาน เชน ติด
สติ๊กเกอรควบคุมโรค “บานนี้พบลูกนํ้ายุงลาย” ใหกับหลังที่พบลูกนํ้ายุงลาย เปนตน จัดประกวดครัวเรือนปลอดลูกนํ้า
ยุงลาย และใหการยกยอง 3. การรักษาพยาบาล/การจัดการปญหา รพ.สต. และ อสม. มีความพรอมในการเฝาระวัง
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และการรักษาเบื้องตน มีทีม SRRT สอบสวนโรค ภายใน 3 ชั่วโมง พรอมพนสารเคมีกําจัดยุง และทําลายแหลงภาชนะ
ในรัศมี 100 เมตรจากบานผูปวย มีระบบสงตอผูปวยจากชุมชนถึงรพ.สต. และสงตอ รพช. อยางรวดเร็ว 4. การจัดการ
สภาวะสิ่งแวดลอม รณรงค Big Cleaning Day ประจําทุกเดือน ประกวดหนาบานนามอง ใชมาตรการ 5ป.+1ข.
5.การจัดการทรัพยากร เทศบาลต.บานปง สนับสนุนทรายอะเบท และเครื่องพนละอองฝอย กองทุนหลักประกัน
สุขภาพสนับสนุนงบดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออก ประชาชน และภาคเครือขายใหความรวมมือและมีสวนรวมดวย
จิตอาสา 6.การแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดอบรมใหความรูตอเนื่อง มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในและนอกพื้นที่ สราง
แกนนําในชุมชนและมีครัวเรือนตนแบบปลอดลูกนํ้ายุงลาย 7. การสื่อสาร/สารสนเทศ จัดรายการวิทยุเผยแพรความรู
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และใชนวัตกรรม โมบายฉายหนัง สุขศึกษาเคลื่อนที่
โรคไขหวัดใหญ : รณรงคประชาสัมพันธ ใสหนากากอนามัยทุกครั้งที่เปนหวัด รณรงคใหกินรอน ชอนกลาง
ลางมือ รับประทานอาหารทีส่ ะอาด มีการใหสขุ ศึกษาในโรงเรียน ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ใหกบั เปาหมายกลุม เสีย่ ง
และทํากิจกรรมออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพ อาทิตยละ 2 ครั้ง
โรควัณโรค : จัดประชุมอสม. และประชาคมหมูบานชี้แจงสถานการณการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรควัณโรค
จัดอบรมใหความรูใ นหมูบ า น พรอมจัดตัง้ คณะกรรมการวัณโรคภาคประชาชนต.บานปง สรางวิทยากรกระบวนการในพืน้ ที่
5 หมูบาน รณรงคประชาสัมพันธกระบวนการปองกันแกไขปญหาโรควัณโรคในชุมชน จัดเวที “พลังชุมชนสรางสรรค
สกัดกัน้ วัณโรค” เพื่อชี้แจงการดําเนินงานวัณโรคใหกับภาคีเครือขายตําบล รวมกับเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู “จับเขาคุยกัน
รูทันวัณโรค พบกอนรักษาหาย ไมแพรกระจาย” ตามคุมบาน 11 หมูบาน และทําการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค
ในหมูบานเพิ่มเติม
โรคพิษสุนขั บา : รณรงคประชาสัมพันธการปองกันโรคพิษสุนขั บา สํารวจ และแจงจํานวนสัตวเลีย้ งทีต่ อ งฉีดวัคซีน
และยาคุมกําเนิด เพื่อลดปริมาณสัตวเลี้ยง จัดทําขอมูลสํารวจสัตวเลี้ยงใหกับอปท. ปศุสัตวอําเภอ เพื่อลงทะเบียนสัตว
เลี้ยงของชุมชน จัดอบรมใหความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา พรอมฉีดวัคซีน เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลสําเร็จในการดําเนินงานดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ ที่เกิดขึ้นเปนนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน อยางเปนรูปธรรม มีดังนี้
l ถนนหวงใย ใสใจสุขภาพ เปนนวัตกรรมชุมชนเพื่อสุขภาพที่เนนวิธีการทํางานตามวิถีชีวิตชุมชน โดยการ
มีสว นรวมของประชาชน และภาคีเครือขาย รูแ ละเขาใจรวมกันปองกันโรค จนเกิดเปนถนนควบคุมโรคในชุมชน ประชาชน
มีความตระหนักดูแลสุขภาพเพื่อปองกันโรคติดตอ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
l ถานอัดแทงสมุนไพรไลยง
ุ เกิดจากถานอัดแทงเปนทีน่ ยิ มของกลุม แมบา นในการเปนเชือ้ เพลิงประกอบอาหาร
จึงไดนําเอาสมุนไพรใกลตัว เชน ตะไครหอม มาแปรรูปเปนถานอัดแทงสมุนไพร แทนการใชถานอัดแทงทั่วไป ซึ่งเปน
การลดการใชสารเคมี และยังใชเปนยาจุดกันยุงไดอีกดวย
l เทียนหอมสมุนไพรไลยุง เปนการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีเชนเดียวกับถานอัดแทงสมุนไพรไลยุง ไมกอให
เกิดอันตราย สามารถผลิตไดเอง สะดวก และใชจุดไดทุกสถานที่ เปนการลดคาใชจายในการจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุง
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รถโมบาย(ฉายหนัง)สุขศึกษาเคลื่อนที่ เปนการใหความรู ความเขาใจ ในการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรค
ใหกับประชาชนไดเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญ และมีการเตรียมพรอมกับโรคที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได ประชาชน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
l

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

1. ความเชื่อ และความศรัทธาในศักยภาพทางบวกของชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงบทบาทในการ
จัดการสุขภาพอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยดูแลสนับสนุนและเกื้อกูลอยางตอเนื่อง แลวเปดเวทีใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและชื่นชมผลงานกันและกัน
2. การสรางทีมงาน และเครือขายที่เขมแข็ง มีการเรียนรูและเปดโอกาสใหทีมงานไดแสดงบทบาทอยางทั่วถึง
โดยมองเปาหมายรวมกัน คือประชาชนมีสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคติดตอ
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นางมัลลิกา สุตา
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม. มัลลิกา สุตา

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 อายุ 44 ป
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 111 หมู 11 ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
อาชีพ คาขาย
เริ่มเปน อสม. ป 2542
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 14 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ประธาน อสม.ตําบลแมกุ
l คณะกรรมการ อสม. อําเภอแมสอด
l คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตําบลแมกุ/อําเภอแมสอด
l ประธานกองทุนบทบาทสตรี ตําบลแมกุ
l แกนนําในการรณรงคและปองกันโรคติดตอ ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

บานแมกุ เปนชุมชนหนาแนนกึ่ง เมือ ง มีอ าณาเขตติ ดต อ กั บประเทศพมา มีการอพยพของคนจากพื้นที่อื่น
รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานในหมูบานจํานวนมาก ปญหาสําคัญในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไดแก
โรคไขเลือดออก โรควัณโรค และโรคอหิวาตกโรค ซึ่งเปนปญหาซํ้าซากทุกป การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ
ลวงหนาในชุมชนตามจุดเสี่ยงตางๆ จึงเปนหนาที่ของ อสม.มัลลิกา ในฐานะประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ดูแลดาน
สุขภาพ ไดนําปญหาที่เกิดขึ้นมาปรึกษากับผูนําชุมชน แลวนําเขาสูเวทีประชาคมของหมูบาน เพื่อรวมกันวิเคราะห
ศักยภาพของชุมชน ไมวาจะเปนปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน จุดแข็ง และจุดออน เพื่อใชกําหนดทิศทาง และประเด็น
แกไขปญหาของหมูบาน เปาหมายหลักของหมูบานที่ได คือ ใหประชาชนมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวย โดยเฉพาะการเจ็บปวย
ดวยโรคติดตอ จึงนํามาสูการไดมาซึ่งแผนงานโครงการที่จะตองแกไขปญหาโรคติดตอในพื้นที่

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานดานการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอ มี 4 ระยะในการดําเนินงานตัง้ แต ป 2552 - ปจจุบนั

ดังนี้
ระยะที่ 1 : เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค โดยทีมงาน อสม. ประจําหมูบาน จะดูแลเฝาระวังละแวกของตน
ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด นําขอมูลมาวิเคราะหปญหารวมกัน และหาแนวทางในการแกไขปญหา
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ระยะที่ 2 : ทบทวนประชาคมหมูบาน คิดนวัตกรรมใหมในการดําเนินงานเฝาระวังฯ โดยการสรางเครือขาย
อสม.ในพืน้ ที่ ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนกลุมตางชาติที่มีจิตอาสา จากการประสานงานกับผูน าํ ชุมชน มาเขารับการอบรม
และรวมเปน อสม.ตางชาติ มาทํางานดานเฝาระวังโรครวมกัน ตลอดจนแจงขาวเหตุการณการเกิดโรคและแลกเปลี่ยน
ขอมูลทั้ง 2 ฝาย
ระยะที่ 3 : วางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน และพัฒนารูปแบบการเฝาระวังฯ โดยการสรางเครือขาย
อสม.บัดดี้ (อสม.จับคูกันทํางานในพื้นที่หมูบานเดียวกัน) เพื่อเชื่อมความสัมพันธในการประสานงาน และความรวดเร็ว
ในการรายงายขอมูล รวมทั้งสราง อสม.เชี่ยวชาญดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ระยะที่ 4 : การเพิ่มความเขมขนในการปฏิบัติงาน การคืนขอมูลใหกับ อสม.ดวยกันเองในพื้นที่ มีการใชแผนที่
เดินดินในการทํางาน ตลอดจนประสานความรวมมือเครือขายตางๆในชุมชนใหเขมแข็ง
นวัตกรรม “เครือขายนักรบโรคติดตอ อสม.บัดดี้” เปนการดําเนินการอบรมถายทอดความรูแก อสม.ทั้งไทย
และตางชาติ โดยจับคู อสม.บัดดี้ ใหทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการเกิดโรครวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และการศึกษาบริบทรวมกันในชุมชน อีกทั้งมีการสรางกลไกการตรวจสอบการทํางานของ อสม. ตามลําดับขั้นตอน
เพื่องายตอการควบคุมกํากับงานในระดับตางๆ
นวัตกรรม “แผนที่เดินดิน” เปนเครื่องมือชิ้นแรกที่ใชในการลงเดินสํารวจ ทําความรูจักกับคนในชุมชน ทําให
เห็นพื้นที่ทางกายภาพวา บานเรือน สถานที่สําคัญ ตั้งอยูตรงไหนบาง และทําใหเขาใจพื้นที่ทางสังคมวา จุดใดเปน
จุดศูนยรวมของคนในชุมชน บานเชาตางๆทั้งของคนไทยและตางชาติ เพื่อที่ อสม.จะไดแบงพื้นที่รับผิดชอบ สะดวก
ตอการสํารวจพื้นที่เสี่ยงตอโรคติดตอ และสามารถเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไดอยางรวดเร็วทันทวงทีและหยุด
การกระจายโรคในพื้นที่ใกลเคียงได

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

1. นโยบายผูบริหาร สาธารณสุขอําเภอแมสอด เลือกใหเปนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
2. มีทีมงานระดับอําเภอที่เขมแข็ง
3. มีทีมงานปองกันควบคุมโรคในพื้นที่และภาคีเครือขายเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค
4. มีเครือขายระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอที่เขมแข็ง
5. มีศูนยควบคุมโรคติดตอในพื้นที่
6. ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนเปนอยางดี
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นางศิริ อินทรเจริญ
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม. ศิริ อินทรเจริญ

เกิดวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2523 อายุ 33 ป
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
อาชีพ คาขาย, เกษตรกรรม
เริ่มเปน อสม. ป 2541
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 14 ป

ตําแหนงอื่นๆ

คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.ทาพุทรา
l กรรมการหมูบาน
l กรรมการประปาหมูบาน
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

อสม.ศิริ ไดมีกระบวนการทํางานในสาขาเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอ จัดทําเปนผังจุดหมายปลาย
ทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ดังนี้
ประชาชน
- ประชาชนไดรับการบริการดานการปองกันควบคุม
โรคที่มีมาตรฐาน
- ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีพฤติกรรมที่
ถูกตองในการดูแลสุขภาพและมีสวนรวมในการ
ปองกันควบคุมโรค
- ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรค

กระบวนการ
- การจัดระบบการติดตามและเฝาระวังโรคติดตอ
- การพัฒนาแนวทางดําเนินการแกไขปญหาโรคติดตอ
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ภาคีเครือขาย
- การมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ และชุมชน
- สนับสนุนใหมีการดําเนินงานไดตามมาตรฐาน
- พัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขายและชุมชน
มีสวนรวมในการดําเนินการ

พื้นฐาน
- แนวทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
- จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
- สรางและพัฒนานวัตกรรมในการปองกันควบคุมโรค
- บุคลากรมีความรูความสามารถในการปองกัน
ควบคุมโรค
- มีระบบขอมูลที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง ครบถวน
ทันสมัย และสามารถเขาถึงไดงาย

รวมถึงนําขอมูลชุมชนที่ไดมารวมกันวิเคราะห คืนขอมูลใหกับชุมชน วางแผนโครงการ และประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใชเครื่องมือ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรสําหรับการปองกันควบคุมโรคติดตอของหมูบาน

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ซึ่งโรคนี้สามารถปองกันควบคุมไดโดยการบูรณาการ
ในทุกภาคสวน ทั้งในดานการปองกันสวนบุคคล ทุกครัวเรือนตองปองกันโดยการกําจัดแหลงนํ้าที่เพาะพันธุยุง และภาค
ชุมชนจะตองมีการรณรงคใหมีการกําจัดแหลงลูกนํ้าในชุมชน สิ่งสําคัญ คือ ประชาชนทุกคน ตองมีความรูและตระหนัก
ในอันตรายของโรคไขเลือดออก และดําเนินการปองกันควบคุมโรคดวยชุมชนเองจึงจะไดผลอยางยั่งยืน อสม.ศิริ จึงได
คิดนวัตกรรม “บาน buddy ปองกันภัยรายไขเลือดออก” โดยใชหมูบานเนินมะกอกนอยเปนพื้นที่นํารอง ดําเนินการ
โดยทําประชาคมเพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการดําเนินงานและวัตถุประสงคของนวัตกรรม ทําใหไดมาซึ่งกฎกติกาที่เปนขอตกลง
รวมกัน ตัวแทนแตละบานจับฉลากเลือกคู buddy ออกสํารวจลูกนํ้ายุงลายบาน buddy หากพบลูกนํ้ายุงลายและ
สิ่งแวดลอมรอบๆ บานเปนแหลงเพาะพันธุยุง ใหเขียนบัตรเสี่ยง “บานนี้ไมปลอดภัย” ใสลงกลองรับบัตรที่ตั้งไวที่บาน
ผูนําหมูบานและบานอสม. โดยจะเปดกลองเพื่อตรวจสอบสัปดาหละ 1 ครั้ง อสม.จะออกติดตามบานที่พบลูกนํ้าและ
แนะนําวิธีกําจัดพรอมกับติดปายสัญลักษณสีแดง “บานนี้ไมปลอดภัย” และบานที่อยูรอบรัศมี 100 เมตร ติดปาย
สัญลักษณสีเหลือง “บานที่มีความเสี่ยง” หลังจากนั้นทําการประเมินผลการจัดทํานวัตกรรม ในระยะสั้น คา HI มีคา
นอยกวารอยละ 10 แสดงวา พื้นที่ไมเสี่ยงตอโรคไขเลือดออก สวนในระยะยาว อัตราปวยลดลง ชุมชนมีความตระหนัก
ในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายอยางตอเนื่อง ตอมานวัตกรรมนี้ไดทําการขยายผลครอบคลุมทั้ง 7 หมูบานในตําบล
ทาพุทรา ผลการประเมินที่ได คือ ประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก สามารถปองกันตัวเองได
และดูแลสิ่งแวดลอมรอบๆ บานไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

การมีสวนรวมในกระบวนการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในการทํางาน โดยอาศัยรากฐาน กระบวนการ ภาคี
เครือขาย และประชาชน ในการทํางานดานสุขภาพและการใหบริการประชาชน รวมถึงการใหความรวมมือจากภาคี
เครือขายตางๆ และการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
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สาขา การสงเสริมสุขภาพ
นายชัยอนันต สุฤทธิ์
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม. ชัยอนันต สุฤทธิ์

เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2508 อายุ 48 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
บานเลขที่ 250 หมู 5 ตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
อาชีพ เกษตรกรรมและคาขาย
เริ่มเปน อสม. ป 2548
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 8 ป

บทบาทการเปนผูนําและแกนนําตางๆ

ประธาน อสม บานวังวา ซึ่งมี อสม. จํานวนทั้งสิ้น 21 คน และรองประธานชมรม อสม. ตําบลทาวังผา
อําเภอทาวังผา
l ดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบานบานวังวาตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบัน
l ประธานชมรมดนตรีไทย บานวังวา ป 2551-ปจจุบัน
l ประธานชมรม คนรักสุขภาพ บานวังวา ป 2554-ปจจุบัน
l คณะกรรมการ การตลาด และเลขานุการโครงการ SML ประจําบานวังวา ป 2554-ปจจุบัน
l คณะกรรมการกองทุนหมูบาน กลุมพัฒนาสตรีประจําหมูบาน และกลุมสภาวัฒนธรรมหมูบาน
l คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทาวังผา ป 2555
l คณะกรรมการ 25 ตาสัปปะรดของกระทรวงมหาดไทย ป 2554
l คณะกรรมการโครงการวังวานาอยู รวมลดละ เลิกสุรา
l ครูฝกสอนดนตรีไทยใหผูสูงอายุและผูพิการในหมูบาน
l จิตอาสาดานการเปนผูน
 าํ ออกกําลังกาย ระดับอําเภอ ตําบล หมูบ า นในการสรางสุขภาพ ไดแก การเตนแอโรบิค
สําหรับกลุมแมบาน เยาวชน และ อสม. การรําไทเก็ก โยคะสําหรับผูสูงอายุ
l ประธานกลุมผลิตปุยอินทรีย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บานวังวา
l
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ผลงานที่โดดเดน

ความสามารถในการเปน ผูนําดานสุขภาพและดานอื่นๆในระดับหมูบาน /ตําบล โดยการรวมสรางและใช
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เปนเครื่องมือสูการจัดทําแผนสุขภาพ แผนพัฒนาชุมชน และแผนงานอื่นๆอีกทั้งหาแหลง
งบประมาณสนับสนุนรวมกับผูนําชุมชน และหนวยงานตางๆ โดยเนนหลักการมีสวนรวม คือรวมคิด รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ อาทิเชน โครงการลดละ เลิกสุรา การจัดสรางโรงสีชุมชน โครงการดูแลผูพิการ โครงการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โครงการกําจัดขยะโครงการผลิตปุย /ปลูกผักอินทรีย/
สมุนไพร ฯลฯ
l การเปนแกนนําดานการสรางเสริมสุขภาพ ใหกับแกนนํากลุม/ชมรม และองคกรตางๆ ทั้ง กลุม เด็ก เยาวชน
แมบาน พอบาน ผูสูงอายุ ผูพิการ ทั้งในชุมชน โรงเรียน วัด เทศบาล โดยใชหลัก 3 อ 2 ส นําไปสูการเกิดกลุมสราง
สุขภาพ อาทิกอตั้งชมรมรักสุขภาพ 60 คน ชมรมรําวงยอนยุคผูสูงอายุ ชมรมผูพิการ ชมรมดนตรีไทยผูพิการ
l สงเสริมกิจกรรมสรางสุขภาพ โดยชูประเด็น งดเหลาในการ การแขงขันประเพณี การแขงเรือ “เรือ ๑ ใน
แดนสยาม เรือดีแหงบานวังวา” ทําใหกลุมพอบานลดเหลา และมีคนตนแบบงดเหลาได
l การเปนปราชญดานภูมิปญญาทองถิ่นดานการประดิษฐ และการเลนดนตรีไทย
l รวมสรางมาตรการชุมชน ดานการลด ละเลิกสุรา งานศพ การลงแขก การสงเสริมใหลดอาหารหวาน หันมา
ใชเครื่องดื่มสุขภาพในงานเลี้ยงตางๆ
l การทํางานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ 12 องคกร
l สรางนวัตกรรม ไมเคาะมหัศจรรย เปนการประยุกตไมตีระนาด มาทําไมเคาะ 2 ดาม ใชเคาะตามกลามเนื้อ
เพื่อลดอาการปวดเมื่อย อาการเกร็งของกลามเนื้อ
l

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

คุณสมบัติ อสม. เอง ทีเ่ ปนคนตนแบบ ทีม่ คี วามสามารถ ทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดระบบสุขภาพชุมชน
ดานการสงเสริมสุขภาพ ชุมชนใหการยอมรับ และใหความรวมมือพรอมสนับสนุนการขับเคลือ่ นสุขภาพในพืน้ ที่ นอกจากนี้
ครอบครัวยังสนับสนุนและเปนกําลังใจที่ดีดวย
l การมีทีมงานที่ดี ใหความรวมมือและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
l องค ก รภาคี เ ครื อ ข า ย และผู  นํ า ชุ ม ชน ให ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ด า นวิ ช าการ งบประมาณ และร ว มมื อ ในการ
จัดกิจกรรมตางๆ
l ชุมชนมีตน
 ทุนทีส่ งู ทัง้ การรวมกลุม การมีกองทุน และกิจกรรมทีห่ ลากหลาย สามารถเชือ่ มประสานและบูรณาการ
งานเขาดวยกัน จนทําใหประชาชนเกิดความตระหนักดานสุขภาพและเขามามีสวนรวมสรางสุขภาพของชุมชนเอง
l
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นางพยอม ยะเกี๋ยงงํา
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม. พยอม ยะเกี๋ยงงํา

เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2517 อายุ 39 ป
กําลังศึกษาสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาสหวิทยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยูบานเลขที่ 246/1 หมู 6 ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
เริ่มเปน อสม. ป 2541
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 15 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
l เหรัญญิกกลุมสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลแมจะเรา
l ประธานกลุมสตรี
l ประธานกลุมคนรักษสุขภาพ
l ที่ปรึกษาชมรมผูสูงอายุตําบลแมจะเรา
l อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
l อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
l อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
l สมาชิกเทศบาลตําบลทุงหลวง ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

จากสภาพปญหาของตําบลแมจะเรา พบวาเปนปญหาดานการสงเสริมสุขภาพทีส่ าํ คัญ และเปนปญหาสาธารณสุข
ขนาดใหญทสี่ ะสมมานาน การแกไขโดยสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลอาจจะไมสามารถดําเนินการไดสาํ เร็จ โดยเฉพาะ
ในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ดังนั้นทางเครือขายสุขภาพของตําบลแมจะเรา จึงไดรวมกันกําหนดกลยุทธ
สําคัญเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดการกับปญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ ดังนี้
1. กลยุทธการวิเคราะหชมุ ชนอยางมีสว นรวมเพือ่ นําไปสูก ารจัดทําแผนชุมชน เนนสรางใหชมุ ชนรวมกันวิเคราะหเอง
กําหนดกิจกรรมสําคัญ ติดตามประเมินผลโดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม
2. กลยุทธการสรางและสนับสนุนเครือขายสุขภาพในการเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันในชุมชน เนื่องจากในพื้นที่
มีหนวยงาน องคกรเครือขายใหการสนับสนุนและเกื้อหนุนการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง
3. กลยุทธการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน มีการคนหา รวบรวม วิเคราะห
ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ในอดีตทีส่ าํ คัญ และนํามาปรับใชกบั การสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ โดยเฉพาะมิตทิ างดานจิตใจ สมุนไพร
และการออกกําลังกาย
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4. กลยุทธการพัฒนาความรู เพิม่ ทักษะแกกลุม อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนําตางๆ ในชุมชน เนนให อสม.
และทีมสุขภาพ เปนนักจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อ นําไปสู ก ารดู แ ลสุ ข ภาพตามกลุ  ม วัย 5 กลุมวัย การลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ และทําใหประชาชนไดเปนเจาของสุขภาพมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ไดมีการดําเนินงานแบงเปน 5 กลุมวัย ดังนี้
1. กลุมเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) และสตรี ทําการสํารวจหญิงตั้งครรภ จัดตั้งเครือขายนมแม ใหคําแนะนํา ติดตาม
เยี่ยมบานเพื่อใหหญิงตั้งครรภคลายความวิตกกังวล ใหความรูเรื่องการฝากครรภ และติดตามเยี่ยมบานหญิงหลังคลอด
เพือ่ คลายความกังวลจากการเลีย้ งดูบตุ ร ชักชวนแมใหเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว ใหความรูเ รือ่ งการฉีดวัคซีน การเลานิทาน
ใหลูกฟงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงการสงตอแมหลังคลอดรับบริการดานแพทยแผนไทยโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ทําให
เกิดเปน นวัตกรรม “การเขาเสา” หรือการอบสมุนไพร เปนการนําสมุนไพรพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
บานหวยบงมาใชดแู ลหญิงหลังคลอด เพือ่ ผอนคลายกลามเนือ้ ทําใหมดลูกเขาอูไ ว กระตุน การไหลของนํา้ นม ทําใหผวิ พรรณ
เปลงปลั่ง กระตุนการไหลเวียนของเลือด
2. กลุมเด็กวัยเรียน (5 - 14 ป) จากการวิเคราะหชุมชน ไมพบปญหาดานการสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากมี
ระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพของ รพ.สต.ที่ดี มีการติดตามเด็กที่มีปญหาตามวัย มีการสงเสริมดานการเรียนรู และ
พัฒนาการจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาใหแกครอบครัว
3. กลุมเด็กวัยรุน/นักศึกษา พบปญหาทองไมพรอม และการมั่วสุม เสพยาเสพติดของวัยรุน ทําใหเครือขาย
อสม. รวมกับเจาหนาที่ รพ.สต.จัดอบรมใหความรู เสริมทักษะชีวิตในชุมชน จัดตั้งกลุมเพื่อนชวยเพื่อนในโรงเรียนคอย
เฝาระวังพฤติกรรมเสีย่ งตางๆ รวมกับผูน าํ ชุมชนติดตามการบําบัดของเยาวชนที่เคยติดสารเสพติดและใหโอกาสกลับตัว
สูสังคมอีกครั้งหนึ่ง
4. กลุมวัยทํางาน (15-59 ป) จากการวิเคราะหชุมชน พบปญหาสวนใหญเปนโรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง จึงไดทาํ การทบทวนบทเรียนการทํางานดานการจัดการสุขภาพชุมชนในอดีตรวมกับกําหนดแนวทางการพัฒนา
ในปจจุบัน มีการพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดลอมในสังคม เพื่อการปองกันและแกไขปญหา
โรคเรื้อรัง จัดตั้งกองทุนคนรักษสุขภาพ เพื่อจัดหาทุนในการดําเนินกิจกรรมปองกันโรคเรื้อรังและโรคอวน
5.กลุมผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) และผูพิการ ชุมชนไมมีระบบการดูแลผูสูงอายุ/ผูพิการอยางตอเนื่อง จึงไดมีการ
รวมจัดตั้งและพัฒนาชมรมผูสูงอายุระดับหมูบานและตําบลขึ้น เพื่อใชในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทุกเดือน
เมื่อเกิดปญหาดานสุขภาพจะไดชวยกันแกไขและเปนการสรางขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน

ความสําเร็จของงาน

1. ชุมชนเกิดการเรียนรู ทําการวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม
2. มีการใชกระบวนการ DHS ในการจัดการปญหาชุมชน (โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง)
3. เกิดเครือขายการทํางานที่เขมแข็งมากขึ้น และประชาชนเปนเจาของสุขภาพมากขึ้น
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดการสุขภาพทีเ่ ปนระบบเชือ่ ม
โยงกับเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ/ตําบลอื่นๆ
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นางเขมจิรา สีนิล
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม. เขมจิรา สีนิล

เกิดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507 อายุ 49 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
อยูบานเลขที่ 147 หมู 8 ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
เบอรโทรศัพท 083-9512774
อาชีพ เกษตรกรรม
เริ่มเปน อสม. ป 2546
ระยะเวลาการเปน อสม.รวม 10 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
l อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน สาขาการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ ป2553
l แกนนําในการออกกําลังกายดวยไมพลอง, ยางยืดเหยียด
l แกนนําถายทอดความรูการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
l แกนนําถายทอดความรูการตรวจเตานมดวยตนเอง
l แกนนําถ า ยทอดความรู  เรื่ อ งการควบคุมและปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมกับเครือขาย
รพ.สต.บานหนองเบน
l แกนนําในการออกตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

จากสภาพปญหาของหมูบานหนองโรง ตําบลหนองกรด ประชาชนสวนใหญอยูใ นกลุม วัยทํางาน ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก ทําใหประชาชนไมสนใจดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว สงผลใหประชาชนมีภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดโรคไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน จากการสํารวจ วิเคราะหขอมูลภาวะสุขภาพ และ
คืนขอมูลใหกับชุมชน โดยจัดเวทีประชาคมในหมูบานเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
หมูบาน รวมกันวิเคราะหสถานการณโดยใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และมีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/แผนชุมชน ซึ่งนําขอมูลที่ไดมากําหนดปญหาและความตองการของประชาชนในรูปแบบของ
แผนนําไปสูแผนปฏิบัติการ เพื่อใหประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได และ
ดําเนินการใหเปนหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการสรางขอตกลงรวมกันในชุมชนเพื่อภาวะสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน ไมวาจะเปน ครัวเรือนปลูกผักไวกินเองอยางนอย 5 ชนิด ออกกําลังกายอยางนอย 3-5 วัน วันละ 30 นาที
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และมีศูนยการเรียนรูในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องการกินผัก ผลไมสด ปลอดสารพิษ ลดอาหาร
หวาน มัน เค็ม ไขมันสูง และแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชสารชีวภาพ สมุนไพรไลแมลง ปุยหมักชีวภาพ โดยปราชญชาวบาน

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ มีการดําเนินกิจกรรมการบริโภคผักผลไมปลอดสารพิษรวมกับการปลูกผักสวนครัว
ภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจาย รณรงคใหหันมาออกกําลังกายและจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายไวที่ลานอเนกประสงค
มีการรวมกลุม ในการทําเกษตรอินทรีย เชน ทําปุย นํา้ หมักชีวภาพ ทํานํา้ ยาไลแมลง เพือ่ ใชในการเกษตร เปนการลดตนทุน
การผลิตและเพิ่มรายได รวมถึงมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหคนในชุมชนและการมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมของหมูบ า น สืบเนือ่ งจากผูป ว ยโรคเบาหวานในหมูบ า น บางรายมีภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดจากการควบคุม
ระดับนํ้าตาลไดไมดี ขาดการกระตุนการไหลเวียนโลหิตและระบบประสาทที่เทา สงผลใหเกิดแผลที่เทาคอนขางงาย
จึงเกิดแนวคิดนวัตกรรมสุขภาพ “กะลานวดเทาเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพ” โดยใชวัสดุในทองถิ่น และใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการทํา ประโยชนของนวัตกรรมกะลานวดเทาเคลื่อนที่ จะชวยนวดกระตุนการไหลเวียนโลหิต กระตุนเซลลประสาท
ของเทา สงเสริมการไหลเวียนของเสนเลือดฝอย ชวยผอนคลายสบายเทา ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดแผลทีเ่ ทาได สามารถ
พกพา เคลือ่ นยายไดสะดวก เหมาะสําหรับผูป ว ยเบาหวานทีเ่ ริม่ มีอาการเทาชาเสีย่ งตอการเกิดแผล หลังจากใชนวัตกรรม
ชิ้นนี้กับผูปวยเบาหวาน ผลการตอบรับตอคุณภาพอุปกรณมีความพึงพอใจในระดับดี และมีแผนการขยายเครือขายตอ
ไปยังหมูบานอื่นอีกหลายหมูบานตอไป

ความสําเร็จของงาน

1. ประชาชนรูสึกเปนเจาของชุมชนเอง
2. มีภาคีเครือขายใหการสนับสนุน
3. มีทุนทางสังคมในชุมชน
4. เกิดเครือขายหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูหมูบานอื่น
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สาขา สุขภาพจิตชุมชน
นางสาวดวงเดือน ชุบดี
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม. ดวงเดือน ชุบดี

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ 2507 อายุ 49 ป
จบการศึกษาชั้น ม.6
อยูบานเลขที่ 177 หมู 1 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เริ่มเปน อสม. ป 2524
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 32 ป
อสม.ดวงเดือน ชุบดี มีความสามารถพิเศษมากมายเชน เปนวิทยากรเผยแพร ความรูเรื่องสุขภาพจิตในชุมชน
ไดรับคัดเลือกเปนประธานเครือขายสุขภาพจิต อําเภอสรรพยา และมีความสามารถในการโนมนาวผูปวยสุขภาพจิต
และจิตเวชใหเห็นคุณคาของตนเองใหสามารถพึ่งตนเองไดไมเปนปญหาแกสังคมและยอมเปดเผยตัวเพื่อเขากลุมและ
รับการชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ
นอกจากนี้ อสม.ดวงเดือน ชุบดี ยังไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง อาทิ เชน อบรมการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบี้องตนสําหรับประชาชน, หลักสูตรนักบริหารชุมชน, การอบรมผูนําสรางสุขภาพ,
วิทยากรครู ก.สุขภาพใจในชุมชน, หลักสูตรการฟนฟูดูแลผูสูงอายุ, การจัดทําแผนสุขภาพจิตภายใตโครงการเสริมสราง
ชุมชนขมแข็งชุมชนตนแบบ, อสม.เชี่ยวชาญดานสุขภาพจิต และอีกมากมาย
จากความรูความสามารถที่มีจึงทําให อสม.ดวงเดือน ชุบดี ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงมากมายในชุมชน
เชน เปนแพทยประจําตําบล, เปนเลขาผูป ระสานพลังแผนดิน, เปนนายทะเบียนสมาคม อสม.ระดับจังหวัด, เปนประธาน
เครื่อขายสุขภาพจิตระดับอําเภอ, เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ, เปนประธานชมรม อสม.ระดับตําบล,
เปนประธานชมรมสรางสุขภาพ, เปนรองประธานควบคุมและปองกันโรคติดตอในชุมชน, เปนเลขากองทุนสวัสดิการ,
เปนเลขากลุมวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เปนตน
อสม.ดวงเดือน ชุบดี เปนแบบอยางที่ดีในดานการดูแลสุขภาพแกคนในครอบครัวและสังคม เปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม ชอบชวยเหลือสังคม มีความใฝรูใฝเรียน และนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม สามารถ
ดูแลครอบครัวใหเกิดความอบอุน และดําเนินชีวิตประจําวันดวยหลักเศรษฐกิจพอ
อสม.ดวงเดือน ชุบดี เปนที่เชื่อถือและศรัทธาของคนในชุมชน สามารถประสานงานเครือขายและพลังมวลชน
ใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ มีความเสียสละและรูบทบาทหนาที่ของตนเองเสมอ นวัตกรรมการดําเนินงาน
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อสม.ดวงเดือน ชุบดี ไดมีกระบวนการในการดําเนินงานที่ชัดเจนทําใหเกิดผลงานเปนที่ประจักษหลายเรื่อง
เริ่มตั้งแตการประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหกับกลุมแกนนําและผูเกี่ยวของ อาทิเชน ผูนําชุมชน อปท.แกนนําตางๆ รวม
ถึงเพื่อน อสม. ไดรับรู รวมคิดรวมวางแผน และรวมดําเนินการ ในกิจกรรมหรือโครงการตางที่จะดําเนินงานในพื้นที่
สรางระบบการคืนขอมูลสูชุมชนและภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งกลุมแกนนําและ
ประชาชนในกิจกรรมตางๆดานสุขภาพจิตและดานอืน่ ๆ อยางตอเนือ่ ง มีการใชแผนที่ทางเดินยุทศาสตรในการดําเนินงาน
ดานสุขภาพจิต จนเกิด นวัตกรรมกิจกรรมและโครงการมากมาย อาทิเชน
l นวัตกรรมแผนที่พิชิตภาวะซึมเศรา ทําใหเกิดการเฝาระวังผูปวยที่มีภาวะสุขภาพจิต ในระดับหมูบานตําบล
มีการสรุปผลการดําเนินงานเปนรูปธรรมทุกเดือน และสามารถแกไขปญหาไดตรงตามกลุมเปาหมาย
l โครงการสรางสุขภาพใจในผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุไดรับการดูแลทั้งกายและจิตอยางตอเนื่องเชนการตรวจ
สุขภาพ การไดรับคําแนะนําดานการดูแลสุขภาพ โรคตางๆ อาหาร การใชยา การออกกําลังกาย สิทธิตางๆ การปองกัน
อุบัติเหตุ และกิจกรรมเสริมสรางพลังใจในผูสูงอายุอยางตอเนื่อง
l โครงการสุขภาพใจในคนพิการ ทําใหคนพิการมีความรูในการดูแลสุขภาพตนเองและมีกําลังใจในการตอสู
ชีวิตตอไป
l กิจกรรมสุขภาพใจในเด็กวัยเรียน สนับสนุนโครงการทูบีนับเบอรวัน ใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง สงผลทําให
เด็กและเยาวชนในพื้นที่หางไกลจากยาเสพติด
l ฯลฯ

สรุปผลที่ไดจากการดําเนินงาน ดานสุขภาพจิต

1. คนในชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีสุขภาพที่ดี มีความสามัคคี มีความรูดานสุขภาพ โดยเฉพาะ การมีสุขภาพ
จิตที่ดี ทําใหรางกายสามารถทํางานไดอยางเต็มที่
2. ลดอันตราย การเกิดปญหาสุขภาพเสื่อมโทรมจากภาวะแทรกซอนของปญหาสุขภาพจิตไมมีอาการซํ้าซอน
ในผูปวยสุขภาพจิต
3. ครอบครัวและชุมชนอบอุน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

อสม.ดวงเดือน ชุบดี เปนผูร เิ ริม่ ในการจัดตัง้ ชมรมสรางสุขภาพ จัดตัง้ ชมรมผูส งู อายุขยายเต็มพืน้ ที่ ต.บางหลวง
จัดตั้งชมรมสรางพลังใจ ฝกจิต พิชิตภาวะซึมเศรา ไดรับรางวัลผูสื่อขาวสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
ตั้งแต ป 2535 เปนแกนนําในการรณรงคใหประชาชนกลุมเปาหมายมารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ครบ 100 %
รวมถึงใหประชาชนกลุมเปาหมายสามารถตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเองได และอื่นๆ อีกมากมาย จนกระทั้งไดรับการ
คัดเลือกเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2556
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นายสมบูรณ บุญชู
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 1)
อสม. สมบูรณ บุญชู

เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2498 อายุ 58 ป
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 220 หมู 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
เริ่มเปน อสม. ป 2534
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 22 ป

นอกจากการเปน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน แลว อสม.สมบูรณ บุญชู ยังมีบทบาทในหมูบาน
อีกมากมาย อาทิเชน กรรมการหมูบาน กรรมการวัด กรรมการสถานศึกษา ประธานเหมืองฝาย และสมาชิกเทศบาล
ตําบลสารภี เปนตน
อสม.สมบูรณ บุญชู เปนผูที่มีการครองตน ครองคน และครองงานไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน การเปนคนสุขุม
อารมณดี มีสติรอบคอบ ใฝหาความรูอยูตลอดเวลา มีความซื่อสัตยตอตนเองและเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอทุกคน เปนแกนนําดานสุขภาพของคนในชุมชน เนนการทํางานเปนทีม รวมถึงการเปนนักประสานที่ดีกบั หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จนไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานตางๆ

กระบวนการทํางานของ อสม.สมบูรณ บุญชู

1. กระบวนการดําเนินงานปองกัน แกไขปญหาสุขภาพในชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคม/รวบรวมขอมูล
ระดมความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลสถานการณสุขภาพในชุมชนรวมกับภาคีเครือขาย รวมถึงการวางแผนดําเนินการ
จัดการกลุมเปาหมาย กลุมเสี่ยง เยาวชน
2. จัดกิจกรรมการเฝาระวังและปองกันในกลุมเสี่ยง กลุมปวย ผูสูงอายุ ผูพิการ
3. สรางภาคีเครือขายการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. มีการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในการดําเนินงาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

จากการใหบริการผูปวยจิตเวชรายหนึ่ง ที่ชุมชนรังเกียจ หวาดกลัว เพราะแตงตัวสกปรกรุงรัง เดินไปตามตรอก
ซอกซอย บนพึมพําไปอยางไรจุดหมาย ตัวคนเดียว ไมมีครอบครัว ขาดคนสนใจ อสม.สมบูรณ บุญชู พรอมทีม อสม.
ประสานกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสารภีและโรงพยาบาลสารภี ไดใหการรักษาพยาบาลจนกระทั่งสงตอ
โรงพยาบาลสวนปรุง เมือ่ อาการดีขึ้นก็ไดกลับมาดูแลในชุมชน โดย อสม.สมบูรณ บุญชู และทีม อสม. ไดตดิ ตามการรับยา
การสังเกตอาการทีก่ าํ เริบขึน้ แจงเจาหนาทีส่ าธารณสุขมาดูแลอยางตอเนือ่ งจากนัน้ ไดรว มกับชาวบาน ผูน าํ ชุมชน ตลอดจน
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เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสารภีและโรงพยาบาลสารภีหาทุนทรัพยในการสรางบานเพื่อเปนที่อยูอาศัยแกผูปวย
รายนี้ จากการที่ไดดูแลทั้งกาย จิต และจิตสังคม ผูปวยรายนี้อาการดีขึ้น สามารถไปรับเบี้ยยังชีพคนชราดวยตนเอง
ทํากิจวัตรประจําวันเชนเดียวกับคนปกติเปนที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของผลงานที่ภาคภูมิใจ

1. การทํางานอยางทุม เท ทําดวยใจ หวงใยเพือ่ นมนุษย มีจติ อาสาในการใหบริการและความสามัคคีของทีม อสม.
2. การยอมรับ การไดรับความไววางใจ และใหความรวมมือเปนอยางดีของประชาชนในชุมชน
3. การรวมมือ การชวยเหลือและสนับสนุนเปนอยางดีของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสารภีและเทศบาล
ตําบลสารภี

ผลแหงความสําเร็จ

1. ประชาชนในชุมชนไดรับการดูแล สงเสริมสุขภาพจิตทุกกลุมอายุ
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ
3. ผูปวยจิตเวชในชุมชนไดรับการดูแลทั้งในดานกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมได
อยางมีความสุข

ปญหาและแนวทางแก ไข

1. ญาติผูปวยบางคนไมยอมรับในความเปนผูปวยทางจิต แกไขโดยการเขาพบผูปวยโดยตรงไมตองผานญาติ
2. ผูปวยรับประทานยาไมตอเนื่อง ขาดยา แกไขโดย อสม.ติดตามเยี่ยมบานอยางสมํ่าเสมอมากขึ้น
3. ญาติเยาวชนกลุมเสี่ยงบางคนไมยอมรับคําแนะนํา แกไขโดย นําเยาวชนกลุมเสี่ยงเขาคายเยาวชนจิตอาสา

สิ่งที่จะทําตอไป

1. ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ ตอเนื่อง
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพ อสม. หมูที่ 4 ใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชนเพิ่มขึ้น
4. ถายทอดความรูที่ไดรับจากการพัฒนาศักยภาพ อสม. แก อสม. ที่รับผิดชอบงาน สงเสริมสุขภาพจิตชุมชน
อีก 9 หมูบาน
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นางธนิดา ศรีจันทอง
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม. ธนิดา ศรีจันทอง

เกิดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2507 อายุ 48 ป
จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 63 หมูที่ 2 บานชัยมงคล ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
คติพจนประจําตัว “กินอิ่ม นอนอุน หมดหนี้ มีทุน”
วิสัยทัศนในการดําเนินงาน “จิตอาสา พัฒนาชุมชน”
แรงบันดาลใจในการดําเนินงาน “ดูแลแมที่พิการมา 6 ป แตทานไดเสียชีวิตแลว”
เริ่มเปน อสม. ป 2548
ระยะการเปน อสม. รวม 8 ป

นอกจากการเปนประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจํ า หมู  บ า นบานชัยมงคล แลวยังเปนคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพย, คณะกรรมการ SML, เปนหัวหนาคุม และเปนประธานกลุม อสม. รพสต.บานนํ้าดิบ
อสม.ธนิดา ศรีจันทอง มีการครองตน ครองคน ครองงาน ที่ดี โดยดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เชน การออก
กําลังกาย ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน มีครอบครัวที่อบอุน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
เปนแกนนําในการดูแลผูปวยสุขภาพจิต และการจัดทําแผนงานโครงการตางๆ เสนอของบประมาณจากหนวยงานตางๆ

จุดเดนของการดําเนินงาน

1. การดําเนินงานสุขภาพจิตมีศูนยประสานงานในรูปแบบเครือขาย โดยมีเครือขายการทํางานแบบจิตอาสา
ในระดับชุมชน ซึ่งมีการประสานความรวมมือกับผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนํา้ ดิบ องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน โรงพยาบาลบานตากและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ในวันประชุมของหมูบานเปนการสืบคนขอมูลสูชุมชน
2. ผูป ว ยสุขภาพจิตไดรบั การเยีย่ มบานอยางตอเนือ่ งโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและทีมเครือขายงานสุขภาพจิต
3. สรางนวัตกรรมในการแกไขปญหาโดยพิจารณาจากสภาพปญหาทีพ่ บ ซึง่ สามารถชวยแกไขปญหาในการดําเนิน
ชีวิตดานการเคลื่อนไหวของรางกายและลดความเครียดทางจิตใจ

ความภาคภูมิใจในการดําเนินงาน

เปนแบบอยางที่ดีแกครอบครัวที่ไดบําเพ็ญตนเพื่อสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับเครือขายสุขภาพจิตที่
ทําใหประชาชนในชุมชนมีความสุขและมีความสามัคคี พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน รวมทัง้ ครอบครัวไดรบั การรับจากเพือ่ นบาน
ในการใหความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาของเพื่อนบาน
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แนวทางการขยายผลหรือความยั่งยืนของการดําเนินงาน มีดังนี้

1. ขยายงานออกเยี่ยมบานไปในหมูบานขางเคียงกัน ชวยกันของ อสม. กลุมจิตอาสาโดยวางแผนการออกเยีย่ ม
เดือนละ 1 ครั้ง ในรายที่มีปญหา เชน ติดตามผูปวยจิตเวทกอนนัดรับยาที่โรงพยาบาลเพื่อไมใหผูปวยขาดยารักษา
ออกเยี่ยมบานผูปวยติดเตียง
2. สรางตัวแทน อสม. จิตอาสารุนใหมทดแทน เนื่องจาก อสม. เกามีอายุมากขึ้น
3. ทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตัวตําบลสมอโคน และขอรับการบริจาคเงิน
และสิ่งของจากชุมชนในที่ประชุมหมูบาน
4. ติดตอเจาหนาที่ โรงพยาบาลบานตาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ที่เปนพี่เลี้ยง ดวยความเปนกันเอง
เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับแจงขาว เชน การโทรศัพทติดตอโดยตรง

ปจจัยแหงความสําเร็จ

“มีการทํางานรวมกันเปนเครือขาย ทั้งชุมชนและหนวยงานที่เปนเครือขาย”
1. ชุมชนมีสวนรวม ในการดําเนินงานทุกครั้ง จะคืนขอมูลใหชุมชนทราบ
2. ศูนยประสานงานดานสุขภาพจิต ใชที่ประชุมหมูบานเปนที่ทํางาน ทั้งการวางแผนงานการจัดทําโครงการ
3. เวลาที่ออกดําเนินงาน ทุกวันศุกรแรกของเดือน หลังการประชุมหมูบาน
4. ทีมเครือขาย
- อสม. จิตอาสา ออกติดตามเยี่ยมบาน เดือนละ 1 ครั้ง
- ผูนําชุมชน อบต. และหนวยงานในชุมชนสนับสนุนโครงการ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าดิบเปนพี่เลี้ยง สนับสนุนดานความรู
- โรงพยาบาลบานตากออกติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับทีม อสม. จิตอาสา
- องคการบริหารสวนตําบลสมอโคนสนับสนุนงบประมาณ และจัดหารถรับสงผูปวยดานสุขภาพจิต
สงไปตรวจทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัด

26

>G*T;_6; 10 LT%T %O* OLC. 6W_6;

EER6S<-T7V/BT'/_%7 BT'_M;YO =ER+U= 2557

สาขา การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในชุมชน

สาขา การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในชุมชน
นายกฤษฎา สุภรสิริวรกุล
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม. กฤษฎา สุภรสิริวรกุล

เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2512 อายุ 44 ป
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อยูบานเลขที่ 16 หมู 3 ตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
อาชีพ เกษตรกร และรับจางทั่วไป
เริ่มเปน อสม. ป 2548
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 8 ป

ตําแหนงอื่นๆ

กํานันตําบลวังหมัน
l ประธานชมรมกํานันผูใหญบาน อ.วัดสิงห
l นายกสมาคมกํานันผูใหญบาน จ.ชัยนาท
l ประธานเครือขายกองทุนแมของแผนดิน จ.ชัยนาท
l คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.ชัยนาท
l คณะกรรมการแกนนําหลักในการจัดทําแผนชุมชน
l วิทยากรคายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อ.วัดสิงห
l

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

อสม.กฤษฎา ไดมีการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน โดยใชหลักการสรางทีมงาน
การประสานงานที่ดี และการมีสวนรวมของคนในชุมชน หนวยราชการ และกลุมตางๆ ในชุมชน ในการวางแผนแกไข
ปญหายาเสพติด และติดตามการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดนวัตกรรมแกไขปญหา
ยาเสพติด ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมรวมกับกลุมเปาหมาย แบงเปน 2 กลุม ไดแก
1) ประชาชนทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
2) ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดตองไดรับการบําบัด
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โดยวิธีดําเนินงานภายใตแนวคิด ใชหลัก 3 ตอง (3 ต.) ดังนี้
1. ตอง ประสานความรวมมือ กับภาคีเครือขายตางๆ ในกลุมประชาชนทั่วไป เชน เทศบาล : จัดทําโครงการ
รณรงคตอ ตานยาเสพติดในระดับตําบล หนวยงานราชการ : จัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมาย และ
กลุมแกนนําชุมชน : สรางความรูความเขาใจใหกับพี่นองประชาชนใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด สวนกลุม
ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ประสานงานกับอําเภอวัดสิงหในการนําผูเกี่ยวของเขารับการบําบัดแบบสมัครใจ ดําเนินการ
ประสานผูนํา อสม. ในการเฝาระวังติดตามหลังการบําบัด และสนับสนุนใหผูเกี่ยวของกับยาเสพติดมีอาชีพที่เหมาะสม
2. ตองตอเนื่อง มีการเฝาระวัง ปองกันไมใหประชาชนไปเกี่ยวของกับยาเสพติดอยางตอเนื่อง มีการประชาคม
เพื่อคนหาผูสงสัยวาเกี่ยวของกับเสพยา รวมกับอําเภอวัดสิงหในการออกปฏิบัติงานเฝาระวัง ปดลอมหมูบานเพื่อคนหา
ผูเกี่ยวของสารเสพติดในกลุมเสี่ยง ผูเสพรายใหม และติดตามผูเสพรายเกา จัดใหมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยอาศัย
กําลังของกรรมการหมูบาน อปพร.และเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อสรางอบอุนใจและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3.ตองมีและใชมาตรการทางสังคม โดยหามมิใหมีการกูยืมเงินกองทุนหมูบานเมื่อตองสงสัยวาเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด หามผูนําหมูบานใชตําแหนงประกันตัวผูตองสงสัย และกําหนดมาตรการทางสังคมมาใชภายในชุมชนให
ถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
นอกจากการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนแลว อสม.กฤษฎา ยังอุทศิ ตนทํางานเพือ่ สังคม
ไมวาจะเปนการสงเสริมใหประชาชนในหมูบานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของหมูบานทุกเรื่อง โดยฝกใหทุกคน
รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับมติเสียงสวนใหญ และรับฟงเสียงสวนนอย เพื่อลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
หมูบาน

ความสําเร็จผลการดําเนินงาน

ในพื้นที่ไมมีผูเกี่ยวของกับยาเสพติดรายใหมเกิดขึ้น สวนผูเกี่ยวของกับยาเสพติดที่ผานการบําบัดไมมีการกลับ
ไปเสพยาซํ้าอีก และมีอาชีพที่เหมาะสมทุกราย ทุกหมูบานไดรับการประกาศเปนตําบลสีขาวปลอดยาเสพติด และกลาว
คําปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติดรวมกัน
จากประสบการณการทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนมาอยางตอเนื่อง ทําให อสม.กฤษฎา
ไดเปนวิทยากรคายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอวัดสิงห เปนทีมวิทยากรรวมกับจังหวัดชัยนาท เปนวิทยากร
ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
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นายชรินทร เหมาะดี
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 1)
อสม. ชรินทร เหมาะดี

เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 อายุ 50 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 74 หมู 6 ตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมือง จังหวัดแพร
เบอรโทรศัพท 054-523677, 086-9217400
อาชีพ ประกอบธุรกิจสวนตัว และเปนสมาชิก อบต.เหมืองหมอ
เริ่มเปน อสม. ป 2537
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 20 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

คณะกรรมการปองกัน ปราบปรามยาเสพติด ระดับหมูบานและตําบล
l นักประชาสัมพันธประจําหมูบาน
l สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเหมืองหมอ
l กรรมการหมูบาน
l กรรมการสุขภาพชุมชน
l กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานสะบู ตําบลเหมืองหมอ
l กรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําหมูบาน
l วิทยากรประจําศูนยการเรียนรูกองทุนแมของแผนดินบานเหมืองคา ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

จากสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในเขตบานเหมืองคา ถือวา ไมรุนแรง สวนใหญเปนกลุมวัยรุน
ที่อยากลองและรูเทาไมถึงการณ สิ่งเสพติดสวนมากมาจากแหลงภายนอกหมูบาน จากขอมูลตํารวจและฝายปกครอง
พบวา ไมมีผูจําหนายยาเสพติดในหมูบาน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดรวมกับ
หมูบานในการสํารวจสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่ เฝาระวังเปนหูเปนตา ดวยแนวคิด “ตาสับปะรด” เพื่อแจง
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติการคนหาผูเสพยาเสพติด เพื่อใหการชวยเหลือ
บําบัดฟนฟู และติดตามดูแลผูที่ผานการบําบัดรักษาใหสามารถกลับมาเปนคนดี สามารถใชชีวิตอยางปกติในสังคม
ใหคําปรึกษาการดําเนินชีวิตโดยไมกลับไปพึ่งยาเสพติดอีก มีการสรางความเขมแข็งของหมูบาน เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สงเสริมใหเกิดหมูบานกองทุนแมของแผนดินขึ้น ทําการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด โดยได
จัดทีมงานในการตัง้ จุดตรวจ และลาดตระเวนตามหมูบานทุกวันจันทร วันพุธ และวันศุกร ตัง้ แตเวลา 21.30 – 24.00 น.
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พรอมกับรวมกับเจาหนาที่ตํารวจตรวจปสสาวะเพื่อคนหาสารเสพติดในกลุม เสีย่ ง ออกประชาสัมพันธใหความรูเ รือ่ งโทษ
ของยาเสพติดทางหอกระจายขายเสียงตามสายภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงภัยจากสิ่งเสพติด
มีการรณรงคเกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดรวมกับชุมชน สงเสริม สนับสนุนใหเยาวชนเลนกีฬาเพื่อสุขภาพและใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ไมหันไปพึ่งยาเสพติด โดยจัดหาสนามกีฬา อุปกรณกีฬา และจัดหางบประมาณติดตั้งไฟฟาใน
สนามกีฬาของหมูบาน รวมถึงจัดฝกอบรมเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนแมของแผนดิน

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานดานการเฝาระวังปองกันแกไขปญหายาเสพติด มีการจัดตัง้ จุดตรวจ และลาดตระเวนในหมูบ า น
สถานที่สําคัญตางๆ และทําการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด จัดทําปายประชาสัมพันธตอตานยาเสพติดไวใน
หมูบ า น ใหความสําคัญกับการสรางชุมชนเขมแข็ง รือ้ ฟน ความสัมพันธ วัฒนธรรม ประเพณีทดี่ งี ามกลับมา เพือ่ เปนเกราะ
ปองกันไมใหคนในชุมชนไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไดอยางยั่งยืน เชน จัดกิจกรรมประเพณีการดําหัวผูสูงอายุในหมูบาน
พิธีการบวงสรวงตนมะคา และการทํากิจกรรมพัฒนาหมูบานในวันสําคัญตางๆ ของทางราชการ

ความสําเร็จของงาน

ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง ทําใหหมูบานไดรับคัดเลือกจาก
จังหวัดแพร ใหเปนหมูบ า นศูนยการเรียนรูก องทุนแมของแผนดิน มีการใชประโยชนจากเงินกองทุนแมของแผนดิน ไดแก
1) เปนกองทุนสําหรับการเฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดอยางยัง่ ยืนในหมูบ า น 2) จัดกิจกรรมในการปองกันกลุม เสีย่ ง
กลุมเสพยาเสพติด กลุมคายาเสพติดในหมูบาน ไมใหกลับไปมีพฤติกรรมพึ่งพายาเสพติดอีก 3) สรางความเข็มแข็งให
หมูบ า นสามารถพึ่งพาตนเองได สงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับชาวบานทีว่ า งงานในชวงฤดูแลง
เนื่องจากขาดนํ้าเพาะปลูก และสนับสนุนใหประกอบอาชีพเสริมเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่ม จัดตั้งกลุมรานคาในชุมชน และมี
การปนผลใหสมาชิกทุกป
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สาขา การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในชุมชน

นางชมัยภรณ ชื่นจิตร
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม. ชมัยภรณ ชื่นจิตร

เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 อายุ 54 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 14/3 หมู 9 ตําบลปาแฝก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
เบอรโทรศัพท 089-7072488
เริ่มเปน อสม. ป 2537
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 20 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ผูใหญบาน ตําบลปาแฝก
l ประธานกองทุนหมูบาน
l ประธานกองทุนแมของแผนดินแกไขปญหายาเสพติด 5 ป
l ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตําบลปาแฝก
l ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ตําบล/อําเภอ และจังหวัด
l อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)
l อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน
l วิทยากรกระบวนการปองกันปญหายาเสพติด ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

เนือ่ งจากหมูบ า นเคยมีปญหายาเสพติดแพรระบาด พบทั้งผูเ สพ ผูค า ปญหาเกิดจากครอบครัวแตกแยก ยากจน
มีหนี้สิน วางงาน ขาดรายได ประชาชนอยูอยางไมมีความสุข ขาดความสามัคคี จึงทําใหประชาชนเปดใจใหขอมูลพูดคุย
ปรึกษาปญหาดังกลาว ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงบันดาลใจให อสม. ชมัยภรณ ไดเขามาดําเนินงานดานการปองกันปญหา
ยาเสพติดอยางจริงจัง เริม่ จากการประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของดําเนินการประชุม และจัดเวทีประชาคม
รวมกับประชาชน เพื่อสรางความเขาใจถึงโทษของยาเสพติด และรวมกันเฝาระวังอยางตอเนื่อง มีการประกาศสงคราม
เพื่อเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของทางราชการ เพื่อใหเปนหมูบานปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) จัดชุดปฏิบัติ
การของหมูบานรวมกับสายตรวจ ออกตั้ ง จุ ด ตรวจค น หาผู  เ สพ ผูคายาเสพติด และรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
นายอําเภอกงไกรลาศ จัดรณรงคประชาสัมพันธการตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ เชน ปายประชาสัมพันธ ปายคําขวัญ
ตอตานยาเสพติด และประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวหมูบาน จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด เชน การออกกําลังกาย
การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เปนตน จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําระเบียบขอ บั ง คั บผู  เกี่ ย วข อ งกั บยาเสพติ ด และ
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สาขา การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในชุมชน

มีการปฏิบัติอยางจริงจัง ประสานงานกับ รพ.สต.ตําบลปาแฝก และ รพ.กงไกรลาศ เพื่อนําผูเสพเขารับการบําบัดรักษา
และเขาคายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม รวมถึงการติดตามผูต อ งโทษทีผ่ า นการจับกุมใหหนั มาประกอบอาชีพสุจริต โดยสนับสนุน
เงินทุนเพื่อสงเสริมอาชีพ และไมหันไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานดานการเฝาระวังปองกันแกไขปญหายาเสพติด มีการสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด มีการขับเคลื่อนการปองกันปญหายาเสพติดรวมกับประชาชน ทําขอคิดเห็นแบบเปดเผยและเต็มใจ โดย
บูรณาการงานรวมกับกลุม/องคกร/กองทุนชุมชน และ อสม. สรางเปนเครือขายในชุมชน 25 ตาสับปะรด โดยในเวที
ประชุมประจําเดือนของหมูบาน อสม.ชมัยภรณ ไดใชเทคนิคใหประชาชน มองยอนอดีตของชุมชนที่อยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหแตละครัวเรือนสะทอนปญหาที่ไดรับปจจุบัน การมองอนาคต ใหผูแทนครัว
เรือนแสดงขอคิดเห็นในการอยูอยางไรใหปลอดยาเสพติด ใหประชาชนไดรวมกันรับผิดชอบปญหาและเสนอขอคิดเห็น
ในการเฝาระวังปญหา จึงไดมาเปน
นวัตกรรม “ประมิดพราวแสงสีแหงศรัทธา” ประกอบแถบสี 4 สี ทํารวมกับชุมชน 3 เดือน/ครัง้ ไดแก 1.สีแดง
หมายถึง ครอบครัวไมปลอดภัย ยุง เกีย่ วกับยาเสพติด เปนผูต ดิ /ผูค า หรือติดเหลา ติดการพนัน 2. สีสม หมายถึง ครอบครัว
กลุมเสี่ยงตองปรับปรุงแกไข เชน คนในครอบครัวเสพยาแตไมติด คนในครอบครัวดื่มสุรา เลนการพนันเปนบางครั้ง
ไมทําบัญชีครัวเรือน 3. สีฟา หมายถึง ครอบครัวกลุมเสี่ยงแกไขได เชน ครอบครัวไมเสพยา ยังดื่มสุรา เลนการพนันเปน
บางครั้ง ทําบัญชีครัวเรือน 4. สีเขียว หมายถึง ครอบครัวปลอดภัย เชน ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด
มีสวนรวม ในชุมชน ทําบัญชีครัวเรือน
ผลจากการประเมินนวัตกรรมชิ้นนี้ ทําใหปญหายาเสพติดนอยลง จํานวนครัวเรือนที่อยูสีแดงและสีสมลดลง
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการสงเสริมอาชีพ เพื่อปองกันปญหาคนวางงาน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด จึงไดจัดตั้งเปนศูนยเรียนรู ซึ่งเปนแหลงเรียนรูดานการสงเสริมอาชีพ เชน การเพาะเห็ดฟาง กลุมทํา
ไมกวาด กลุมเลี้ยงไกพันธุไข เปนตน สนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหรูสถานะของรายรับ-รายจายในครัวเรือน
และสงเสริมการออมเงินในครัวเรือน

ความสําเร็จของงาน

ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง ทําใหหมูบานไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนแมของแผนดิน เกิดแผนการเฝาระวังติดตามผูบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด ผูเสพ ไมใหกลับไป
มีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด และมีแผนงานพัฒนาชุมชน สงเสริมกิจกรรมใหกับชุมชนในการ
บริหารกลุมองคกร จัดตั้งกฎระเบียบชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนใหปลอดภัยหางไกลยาเสพติด กรรมการ
หมูบานรวมกันสอดสองดูแลชุมชน จัดทําฐานขอมูลผูเสพ ผูคา และนํามาวิเคราะหปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
และจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน
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สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

สาขา สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ
นางทองสุข ออยมูล
อสม. ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม. ทองสุข ออยมูล

เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 อายุ 49 ป
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (กศน.จังหวัดพะเยา)
อยูบานเลขที่ 234 หมูที่ 12 ตําบลบานตํ๊า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อาชีพ ชางตัดเย็บรองเทาหนังสตรี

อสม. ทองสุข เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะทํางานชวยเหลือสังคม
หลายดานในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ประธานชมรม อสม. หมูที่ 12 บานตํ๊ามอน, เลขานุการชมรม อสม. ตําบลบานตํ๊า,
เหรัญญิกกองทุนเงินลานบานตํ๊ามอน หมูที่ 12 และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนตํ๊ามอน เปนตน

จุดแข็งของชุมชน

ชุมชนบานตํ๊ามอน มีทุนทางสังคมตางๆ มากมายในชุมชน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ เชน ลํานํ้าแมตํ๊า ฯลฯ มีคนดี
คนเกง ปราชญชาวบานดานตางๆ หลายคน ไดแก ปราชญชาวบานดานการเกษตร-หมอพืน้ บาน-ศิลปวัฒนธรรม-หัตถกรรม
มีกลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน เชน กลุม จักสานผักตบชวา กลุมผลิตปุยอินทรีย กลุมเกษตรกรทําสวน กลุม เลีย้ งปลา ฯลฯ
อีกทัง้ ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ตางๆ ทัง้ ดานจักสานผักตบชวา การทําไมกวาด เปนตน และประเพณีวฒ
ั นธรรม ซึง่ เปนสิง่ ทีร่ วมคน
รวมใจคนในชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาทิ ประเพณีเดือนสี่เปง แหไมคํ้าสี ปใหมเมือง ตานกวยสลาก เปนตน

กิจกรรมเดนที่ดําเนินการ

ไดแก เปนแกนนําออกกําลังกาย เตนแอโรบิคในชุมชน แกนนําจัดกิจกรรมดานสุขภาพและแกไขปญหาสาธารณสุข
ในชุมชน เปนตนแบบที่ดีในการดูแลสุขภาพ 3 อ. 2 ส. เปนตัวอยางในการดําเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง เชน ปลูกผัก
สวนครัว รัว้ กินได โดยไมใชสารเคมี การมีสว นรวมประสานเครือขายความรวมมือทัง้ ภายในและภายนอกองคกร ประสาน
แหลงทุนตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพ เชน เทศบาลตําบลบานตํ๊า สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
พะเยา ฯลฯ การมีสวนรวมในการจัดทําแผนสุขภาพระดับชุมชน และระดับตําบล รวมทั้งรวมจัดทําโครงการขับเคลื่อน
หมูบานจัดการสุขภาพ โดยของบสนับสนุนจากกองทุน สปสช. ระดับตําบล รวมสรางมาตรการทางสังคมในชุมชน เชน
ลดเหลาในงานศพ มาตรการควบคุมโรคไขเลือดออก (5 ป 1 ข) ฯลฯ โดยเฉพาะมาตรการควบคุมโรคไขเลือดออกที่
กําหนดโดยชุมชน สงผลใหบานตํ๊ามอน หมูที่ 12 ตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบันนี้ ยังไมพบผูปวยโรคไขเลือดออกเลย
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ผลงานเดนในสาขาที่ประกวด

สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

ศสมช. บานตําม๊ อ น หมูที่ 12 ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยใชบา นประธาน อสม. ระดับหมูบ า นเปนทีต่ งั้
เริ่มมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก การคัดกรองโรคเบาวาน ความดันโลหิตสูง เจาะนํ้าตาลในโลหิต ทุกวันอังคารแรก
ของเดือน การประเมินเพือ่ สงตอผูป ว ยไปที่ รพ.สต. การจัดทําแผนกองทุนหมูบ า น/ตําบล เปนทีต่ งั้ กองทุนยาและเวชภัณฑ
เปนที่ถายทอดความรู เปนที่ประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของ อสม. ในหมูบาน จํานวน 13 คน
และเจาหนาที่พี่เลี้ยง อยางนอยเดือนละครั้ง เปนตน
อีกหนึ่งผลงานเดนของทีมงาน อสม. ในการใหบริการ คือ การใสใจดูแลสุขภาพผูสูงอายุและประชาชนในชุมชน
อยางตอเนื่อง โดยการใหบริการตรวจวัดความดันโลหิต ทุกวันเสารที่ 2 ของเดือน ที่วัดตํ๊ามอนมอน ซึ่งเปนวันที่ผูสูงอายุ
และชาวบานมาปฏิบัติธรรมที่วัด ซึ่งทานเจาอาวาสวัดตํ๊ามอนไดเห็นมุงมั่นของ อสม. และความสําคัญดานสุขภาพ
ทานจึงไดสรางศาลาเอนกประสงคขึ้นมาเมือป ๒๕๕๕ เพื่อใชเปนสถานที่ในการใหบริการของ อสม. และประชุมหมูบาน
จากผลงานดังกลาวนี้ จะเห็นไดวากลุม อสม. ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
มากขึน้ อีกทัง้ ยังมีสว นในการสนับสนุนใหชมรมผูส งู อายุของหมูบ า น ผานการประเมินระดับจังหวัด ไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
ุ
จากอธิบดีกรมอนามัย ใหเปนชมรมผูสูงอายุตนแบบดานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ปจจุบัน ศสมช. แหงนี้ยังคงตั้งอยูที่บานประธาน อสม. ทองสุข ออยมูล และเปดใหบริการทุกวันอังคารแรก
ของเดือน และทุกๆ วันเสาร ตั้งแตเวลา 08.00 – 12.00 น.
จุดเดนของ ศสมช. บานตํ๊ามอน คือ นอกจากเปนสถานที่ทํางานของกลุม อสม. จุดใหบริการคัดกรองสุขภาพ
เบือ้ งตนสําหรับคนในชุมชน ศูนยขอ มูลขาวสารดานสุขภาพของชุมชนแลว ยังเปนที่ตั้งกลุม ออมทรัพยในการดําเนินการ
และบริหารจัดการที่สําคัญ ในการทํางานของทีมงาน อสม. จํานวน 13 คน ไดมีการแบงบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
ในการใหบริการสุขภาพทั้งในและนอก ศสมช. กันคนละ 1-2 งาน รวมสาขาที่ดูแลพี่นองประชาชนในชุมชนบาน
ตํ๊ามอน 14 งาน ตามงานสาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ
จากผลการดําเนินงาน ทําใหเกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม ไดแก เรื่องการแกไขปญหาโรคเรื้อรัง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ประชาชนไดมสี ว นรวมตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ดานอาหารและการออกกําลังกาย
มีการปลูกผักสวนครัวไวรับประทานในทุกครัวเรือนและในชุมชน ประชาชนมีการออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วัน
มีกิจกรรมการเยี่ยมดูแลผูสูงอายุ ผูปวยโรคอัมพฤกษ-อัมพาต ผลการทํางานของกลุม อสม. รวมกับเครือขายสุขภาพ
ชุมชนดังกลาว มีสว นสนับสนุนให รพ.สต. บานตํา๊ เปน รพ.สต.ตนแบบในการจัดการสุขภาพ ลดโรคไมติดตอเรื้องรัง
และชมรมผูส งู อายุผา นการประเมินระดับจังหวัดไดรบั โลกบั อธิบดีกรมอนามัย เปนชมรมผูส งู อายุตน แบบดานการดูแล
สุขภาพผูส งู อายุ ระยะยาว จากผลการคัดกรองสุขภาพ โดยใชปง ปองจราจร 7 สี พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ
91.3 อยูในกลุมที่มีรางกายปกติ-กลุมแข็งแรง(สีขาว) พบกลุมเสี่ยง(สีเขียวออน) รอยละ 6.7 กลุมปวย(สีเหลือง-สม-แดง)
รอยละ 2 และไมพบกลุมปวยระดับรุนแรง ตองลดการเกิดภาวะแทรกซอน (สีดํา)
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สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

ปจจัยของความสําเร็จ

เกิดจากความรวมมือ รวมใจของกลุม อสม. ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ แกนนําเยาวชน และกลุม/องคกรตางๆ ใน
ชุมชนบานตํ๊ามอน รวมทั้งชาวบาน ผูนําชุมชน อปท. และภาคีเครือขาย บาน-วัด-โรงเรียน มีการถายทอดความรูดาน
สุขภาพผานชองทางตางๆ ทั้งหอกระจายขาว ที่ประชุมหมูบาน เวทีประชาคม ฯลฯ เพื่อสื่อสารสรางความรูความเขาใจ
รวมกันของคนในชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก รพ.สต.บานตํ๊าซึ่งเปนสถานบริการใกลบาน ใกลใจ
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สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

นางศรีนวล กันยาประสิทธิ์
อสม. ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม. ศรีนวล กันยาประสิทธิ์

เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 อายุ 41 ป
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (การศึกษานอกโรงเรียน)
อยูบานเลขที่ 121 หมูที่ 1 ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เบอรโทรศัพท 086-2064954
อาชีพ คาขาย
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 9 ป

ประวัติศาสตรความเปนมาของหมูบาน

บานหนองใหญ หมูที่ 1 ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ตามอดีตนานมาแลว ไดมีชาวบาน
อพยพมาจากประเทศลาวทางจังหวัดเลย มาตั้งถิ่นฐานทําไรขาว เลี้ยงสัตว ในพื้นที่แหงหนึ่ง ซึ่งมีแมนํ้าพุงไหลผาน
ซึ่งเปนบริเวณที่ราบลุมอุดมสมบูรณ มีแหลงนํ้าเปนหนองนํ้าขนาดใหญ ใชในการเกษตรในหมูบาน ชาวบานจึงเรียก
ชื่อหมูบานนี้วา บานหนองใหญ

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน

อสม. ศรีนวล กันยาประสิทธิ์ ไดรับความไววางใจและยอมรับจากคนในหมูบานและองคกรตางๆ ในชุมชน
จึงไดรบั การคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการตางๆ ทั้งภายในหมูบานและสังคมภายนอก ที่สําคัญ ไดแก เลขานุการกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน เลขานุการกลุม พัฒนาสตรี กรรมการกลุม ออมทรัพย คณะกรรมการหมูบ า น เหรัญญิกเครือขายกองทุน
หมูบาน ระดับตําบล เปนตน

กิจกรรมเดนที่ดําเนินการ

ไดแก จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ การใชยาสามัญประจําบาน และสมุนไพรพื้นบาน รวมกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล ตําบลนาซํา และการมีสว นรวมในการจัดทําแผนดานสุขภาพในหมูบ า น เพือ่ มุง สูต าํ บลจัดการ
สุขภาพดี เปนตน

ผลงานเดนในสาขาที่ประกวด

อสม. ศรีนวล กันยาประสิทธิ์ และทีมงาน อสม. ในหมูบานหนองใหญ ดําเนินการใหบริการกับประชาชน
ทั้งกิจกรรมภายใน ศสมช. และนอก ศสมช. โดยเฉพาะการคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน ทําใหลดความรุนแรง
ของปญหาสุขภาพดังกลาว ซึ่งเปนสาเหตุการปวยและตายอันดับตนๆ ของคนในชุมชน สําหรับการใหบริการเชิงรุกนอก
ศสมช. อสม.ศรีนวล กันยาประสิทธิ์ และทีมงาน อสม. ไดรวมกับทีมเจาหนาที่พี่เลี้ยงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
นาซํา วางแผนและดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ปญหาโรคไขเลือดออก
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สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

รวมทัง้ การมีสว นรวมในการสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนในชุมชนไดเขาถึงการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ
99.77
สําหรับ ศสมช. เริ่มเปดดําเนินการตั้งแตประมาณป 2540 โดยใชที่ดินกลางหมูบานซึ่งชาวบานที่มีจิตศรัทธา
รวมกันบริจาคทีด่ นิ และทุนทรัพย ตอมามีการสราง ศสมช. หลังใหม เนือ่ งจากสถานทีห่ ลังเกาทรุดโทรม เมือ่ ป 2551-2552
บนที่ดินเดิม สวนอาคารที่สรางขึ้นใชงบประมาณจากการระดมเงินสวนที่เปนดอกผลของเงินกองทุนตางๆ ในหมูบาน
เงินงบประมาณในการดําเนินงานของ อสม. 10,000 บาท ตอป และเงินบริจาคสมทบ ปจจุบัน ศสมช. เปดใหบริการ
ทุกวัน ในเวลา 06.00-07.00 น. และ 18.00-20.00 น. โดยมี อสม. ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหบริการวันละ 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน

ทําใหประชาชนมีความรูดานการใชยา คนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวได
และเกิดความรวมมือที่ดีภายในชุมชนเอง และระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

ปจจัยของความสําเร็จ

เกิดจากความรวมมือ รวมใจเปนอยางดีของกลุม อสม. และกลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคทองถิ่น และภาคประชาชน ในการพัฒนางานดานสุขภาพและงานพัฒนาอื่นๆ ไดแก ผูใหญบาน กํานัน กรรมการ
หมูบาน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิใ นหมู บาน กลุมแมบาน กลุมผู สูง อายุ กลุ ม เยาวชน สมาชิก อบต. ผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมผูปวยเรื้อรัง เปนตน

แนวทางการขยายผลการดําเนินงาน

ใชเวทีการประชุม อสม. ประจําเดือน ในการสรุปบทเรียนการดําเนินงาน และวางแนวทางในการดําเนินงาน
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สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

นางอัมพา อุนเจริญ
อสม. ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม.อัมพา อุนเจริญ

เกิดวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2512 อายุ 44 ป
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (การศึกษานอกโรงเรียน)
อยูบานเลขที่ 130 หมูที่ 10 ตําบลเสือโฮก อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
อาชีพ เกษตรกร
คติประจําใจ ทําวันนี้ใหดีที่สุด
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 18 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน

อสม. อัมพา อุน เจริญ ไดรบั ความไววางใจและยอมรับจากคนในชุมชน ใหดาํ รงตําแหนงตางๆ ทีส่ าํ คัญทางสังคม
ไดแก ประธานกลุมสตรี หมูที่ 10 ประธานกองทุนเงินลานหมูบาน กรรมการหมูบาน และผูทรงคุณวุฒิ เปนตน

ผลงานเดนในสาขาที่ประกวด

อสม. อัมพา อุนเจริญ และทีมงาน อสม. ของหมูที่ 10 บานแหลมหวา รวมจํานวน 30 คน ไดแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบตามสาขาที่ประกวดของ อสม. สาขาละ 2-3 คน ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยรับผิดชอบดูแล
ละแวกบาน คนละ 5-6 หลังคาเรือน
สําหรับตัว อสม. อัมพา อุนเจริญ มีแรงบันดาลใจที่ไดมาเปน อสม. เพราะตนเองอยากเรียนและทํางานรับ
ราชการ โดยเฉพาะดานสาธารณสุข แตขาดโอกาส ดังนัน้ เมือ่ ทางสถานีอนามัยตําบลเสือโฮก ไดเปดรับสมัคร อสม. ตนเอง
จึงไดสมัครมาเปน อสม. ตัง้ แตป 2538 เปนตนมา ไดปฏิบัติงานดวยใจรัก ตั้งใจทําประโยชนใหกบั ชุมชน ใหการชวยเหลือ
ผูอื่น โดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุที่ขาดคนดูแล
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) บานแหลมหวา ไดเปดดําเนินการตั้งแตป ๒๕๔๓ โดยใชสถานที่บาน
ประธาน อสม. คนเกา มีการเปดใหบริการมาเปนระยะเวลาประมาณ 3 ป แตไมตอเนื่อง เนื่องจากสถานที่ไมสะดวกใน
การจัดกิจกรรมตางๆ จึงไดมีประชาชนบริจาคที่สรางเปนศาลาเอนกประสงค และสรางเปน ศสมช. ไดเริ่มเปดดําเนิน
การเมื่อป 2548 เปนตนมา และไดมีการพัฒนาอาคารที่เปดบริการเต็มรูปแบบ เมื่อป 2550 ตอมาปลายป 2554 เกิด
นํ้าทวมฉับพลัน ทําใหอาคารและวัสดุอุปกรณตางๆ ใน ศสมช. ไดรับความเสียหาย อีกทั้งสถานที่เดิมเริ่มคับแคบ
ไมสะดวกตอการใหบริการและการจัดกิจกรรมตางๆ จึงมีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้ง ศสมช. แหงใหม ในที่วางเปลา
ตัง้ อยูบ ริเวณสํานักสงฆแหลมหวาใต และไดมกี ารระดมเงินบริจาคจากประชาชนในชุมชน ผูน าํ หมูบ า น เจาหนาทีส่ าธารณสุข
รพ.สต.บานหนองพังนาคในปจจุบัน และหนวยงานอื่นๆ ไดเงินจัดตั้ง ศสมช. จํานวน 40,000 บาท เปดใหบริการ
เมื่อปลายป 2555
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สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

ศสมช. บานแหลมหวา เปดใหบริการทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น. โดยมี อสม. มาใหบริการวันละ 4 คน
มีผูมารับบริการเฉลี่ยวันละ 4-5 คน และทุกวันที่ 19 ของเดือน จะใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ
ในเวลา 08.30-12.00 น.
ผลงานเดนของ อสม. อัมพา อุนเจริญ และทีมงาน อสม. ในการใหบริการทั้งในและนอก ศสมช. ไดแก การ
ใหสขุ ศึกษาและประชาสัมพันธ ผานเสียงตามสายในหมูบ า น เปนประจําอยางตอเนือ่ ง ในชวงเย็นเวลาประมาณ 18.00 น.
และชวงเชากอนเวลา 16.00 น. และที่หอกระจายขาวซึ่งตั้งอยูที่ ศสมช. ในการรักษาพยาบาลเบื้องตน อสม. อัมพา
อุน เจริญ และทีม อสม. ไดมโี อกาสพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเ สมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการฝกอบรมโครงการ “หมอนอย”
ของนายกเหลากาชาดจังหวัดชัยนาท งานสุขภาพจิต ไดประชาสัมพันธและรวมจัดกิจกรรมสําหรับชมรมผูส งู อายุ ทุกวันที่
19 ของเดือน มีสมาชิกในชมรมทั้งหมด 92 คน มีการตรวจสุขภาพเบื้องตน ใหความรูดานสุขภาพ สวดมนต นั่งสมาธิ
ออกกําลังกายตามสภาพผูสูงอายุ 14 ทา รําชี่กง 18 ทา และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน การเยี่ยมบานผูสูงอายุ
ผูพิการ มีทีม อสม. และหมอนอย ไปเยี่ยมและดูแลกลุมเปาหมายเปนทีม เดือนละ 2 ครั้ง งานควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน มีการรณรงคควบคุมและปองกันโรคทุก 3 เดือน มีการแบงละแวกให อสม. ตรวจลูกนํ้ายุง
ลายทุกวันศุกร ใชสโลแกนวา “วันศุกรลูกนํ้ายุงลายตองอยูไมเปนสุข” มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือกัน
กําจัดลูกนํ้ายุงลาย สุมลูกนํ้ายุงลายระหวางหมูบาน ทุกวันศุกรสิ้นเดือนของทุกเดือน และมีการจัดทําโครงการควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออก ตําบลเสือโฮก อยางตอเนื่องในป 2555-2556 โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนาตําบลเสือโฮก ซึ่งสงผลใหใน ๓ ปยอนหลัง ไมพบผูปวยโรคไขเลือดออกในพื้นที่หมูที่ 10
สําหรับงานดานหลักประกันสุขภาพถวนหนา อสม. อัมพา อุนเจริญ และทีมงาน อสม. ไดมีการประชาสัมพันธ
ผานเสียงตามสายใหความรูเกี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตอเนื่องทุกสัปดาหๆ ละครั้ง มีการสํารวจสิทธิใน
การรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ และรับขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลที่ ศสมช. โดยรวบรวมเอกสารหลักฐาน
การขอขึ้นทะเบียนสิทธิไว แลวประสานเจาหนาที่จาก รพ.สต. ใหมารับขึ้นทะเบียนสิทธิในวันประชุมประจําเดือนของ
อสม. ที่ ศสมช. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน อีกทั้งยังมีการใหบริการจาก อสม. จิตอาสาที่ รพ.สต. บานหนองพังนาค มา
รับหลักฐานไปใหเจาหนาที่ขึ้นทะเบียนให สัปดาหละครั้ง และไดจัดทํากลองรับเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับหลักปะกันสุขภาพ
ถวนหนาไวที่ ศสมช. ซึ่งในรอบปที่ผานมา ยังไมมีเรื่องรองเรียน

กิจกรรมและนวัตกรรมเดน

ไดแก โครงการ “ปลูกผักพื้นบานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ” ซึ่งเปนกิจกรรมรวมกันระหวางชมรม
อสม. หมูที่ 10 และชมรมผูสูงอายุหมูที่ 10 โดยของบประมาณจากสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนเงิน 50,000 บาท ใชในการจัดซื้อเมล็ดพันธุผักมาปลูก และใชจายอยางอื่น
ในโครงการ ดําเนินการในพืน้ ทีว่ า งของสํานักสงฆแหลมหวา ซึง่ อยูใ กลกบั ศสมช. และจัดทําเปนแปลงผักรวมของหมูบ า น
มีผูสูงอายุและ อสม. ชวยกันทําแปลงผักและปลูกผัก เมื่อไดผลผลิตก็จะแบงกันไปกินที่บาน แจกจายกันบาง ขายบาง
ผลดีที่เกิดขึ้น ไดแก ผูสูงอายุ อสม. และผูเขารวมกิจกรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้น ไดผักปลอดสารพิษ
ไวรบั ประทาน เกิดความสามัคคีในกลุม อสม. และผูสูงอายุ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อีกทั้งยังมีรายไดจากการขายผัก
นําไปไวใชในกิจกรรมชมรมไดอีก
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สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสรางหลักประกันสุขภาพ

ปจจัยของความสําเร็จ

เกิดจากการมีสว นรวมกับประชาชนในชุมชน ทีมงาน อสม. ใหบริการแกประชาชน ดวยจิตอาสา ทําดวยความรัก
เอื้อเฟอเผื่อแผ ทําใหประชาชนในหมูบาน ใหการยอมรับและไววางใจในตัวของ อสม.

แนวทางการพัฒนาและขยายผลการดําเนินงาน

สิ่งที่จะดําเนินการตอคือ การปรับปรุง ศสมช. โดยการจัดหาเตียงและฉากกั้นหอง เพื่อไวใหบริการที่ ศสมช.
ในการรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โยเจาหนาที่สาธารณสุขรวมกับ อสม. เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
กลุมเปาหมาย ไมตองเดินทางไปรับบริการที่ รพ.สต. รวมทั้ง มีการจัดตั้งศูนยรองเรียน และพัฒนาระบบใหคําปรึกษา
ทางไลนที่ ศสมช.
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สาขา ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

สาขา ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
นางพิมพวนิดา โพธิ์ตุน
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม.พิมพวนิดา โพธิ์ตุน

เกิดวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2509 อายุ 47 ป
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 77 หมูที่ 4 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
อาชีพ รับจางทั่วไป
เริ่มเปน อสม. ป 2542
รวมระยะเวลาการเปน อสม. รวม 14 ป

ตําแหนงทางสังคม ไดแก

ประธานคณะกรรมการชมรมจิตอาสาแพทยแผนไทย, ประธานกลุมหัตถผาสุก, ประธานชมรมแพทยแผนไทย,
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางชุมชน มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม, คณะกรรมการสมัชชา
สุขภาพอําเภอสารภี เกิดธรรมนูญสุขภาพอําเภอสารภี

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

บานโปง ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี เปนชุมชนกึ่งเมือง ประชากรสวนใหญมีชีวิตที่ตองเรงรีบในการทํางาน
ขาดการดูแลสุขภาพ สงผลตอการเจ็บปวย โรคที่พบสวนมากในวัยทํางาน คือ โรคจากการประกอบอาชีพที่สงผลทําให
เกิดการเจ็บปวด ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และพบวาประชาชนมีการกินยาแกปวดเปนจํานวนมาก อีกทั้งพบปญหาผูปวย
โรคเรือ้ รังมีภาวะแทรกซอนชวยตนเองไมได บางรายมีอาการอัมพฤกษ อัมพาตแขน ขา ไมสามารถเคลือ่ นไหวไดตามปกติ
อสม.พิมพวนิดา จึงมีการดําเนินงานทางการแพทยแผนไทยและภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ โดยสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพในกลุม ผูส งู อายุและทุกกลุม อายุในพืน้ ทีใ่ หมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเองดวยการแพทยแผนไทย
และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ อยางถูกตองเหมาะสม กระบวนการทํางาน เริม่ จากประชุมรวมกับคณะกรรมการหมูบ า น วิเคราะห
ปญหา สถานการณในชุมชน กําหนดวัตถุประสงค จัดทําแผนในการดําเนินงาน และกลวิธีในการทํางานรวมกัน โดยใช
กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในการจัดทําแผนงานพัฒนาตําบลและแผนงานสุขภาพ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ในการทํางานเปนทีม มีการสงเสริมสุขภาพแกทุกกลุมอายุในหมูบานอยางมีสวนรวม ตอมาไดจัดทําแผนงานโครงการ
เพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทาวังตาลและเครือขายอื่น ในการทํา งานแพทย แ ผนไทย
โดยเนนชุมชนมีสวนรวม มีเปาหมายใหชุมชนหันมาตระหนักและใสใจสุขภาพ แบบวิถีชาวบาน เพื่อลดปญหาการใช
ยาแกปวด จัดอบรมถายทอดความรูเรื่อง ประโยชนของพืชสมุนไพรและการนํามาใชดูแลสุขภาพ การทําลูกประคบ
สมุนไพร การแชเทาสมุนไพร และการใชสมุนไพรรักษาโรคแก อสม. และจิตอาสาแพทยแผนไทย มีเวทีคืนขอมูลให
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กับชุมชนและรวมกันแกไข และยังมีการนําวัฒนธรรม ประเพณี และการใชภูมิปญญาเขามาเปนทางเลือกหนึ่งในการ
ดูแลสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ รวมกับเครือขาย อสม.จิตอาสา หมุนเวียนวันละ 3 คน รวมใหบริการแพทยแผนไทย
และภูมิปญญาทองถิ่นแกผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการใน รพ.สต.ทาวังตาล ทุกวันพุธ จัดทํา
แฟมขอมูลประจําตัว อสม. ในการสํารวจเขตบานที่รับผิดชอบ แยกกลุมอายุ กลุมปวย กลุมเสี่ยง และกลุมผูมีภาวะ
แทรกซอนจากโรคเรือ้ รัง เพือ่ ทําใหเห็นขอมูลความรับผิดชอบวาพื้นที่ไหนตองใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพเปนพิเศษ
ในดานภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ อสม. ไดรวบรวมปราชญชาวบานซึ่งมีจํานวนหลายทานในหมูบาน มาจัดทําเปน
ตารางเรียนรูภูมิปญญาและการใหบริการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแตละวัน โดยใชสถานที่วัดบวกครกเหนือเปน
ศูนยการเรียนรู

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

นวัตกรรม งูงับ ขยับขอ : อสม.พิมพวนิดา ไดแนวคิดมาจากการไปศึกษาดูงานที่ ต.สันทราย อ.สารภี ไดเขา
เรียนรูฐานภูมิปญญา ไดพูดคุยกับพอติ๊บ ผิวปญญา ปราชญชาวบาน ไดนํางูสานจากตอกไมไผ ซึ่งเปนของเลนเด็ก
โดยการนําใสน้วิ มือแลวดึงงูออกจะเกิดการดูดนิ้วมือดึงออกไมได ขณะดึงทําใหขอมือยืดตึง ตอนปลอยงูขอตอจะคอยๆ
หดกลับ จึงไดนํามาใชกับตัวเองหลายครั้งทําใหนิ้วรูสึกสบายดีขึ้น นิ้วที่ล็อกเริ่มหายดีขึ้น เกิดแนวคิดผสมผสานกับงาน
นวดที่ทําอยู โดยลองฝกดึงดวยทักษะการนวด สงผลใหกลามเนื้อไดยืดคลาย ขอมือ และขอตอขยับไดดีขึ้น จึงนํา
นวัตกรรมนี้ไปใชรวมกับ รพ.สต.บานบวกครกเหนือ เพื่อใชในการดูแลผูมีอาการปวดติดขัดขอนิ้วล็อก ซึ่งพบมากใน
ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ และผูใชแรงงานทั่วไป เนื่องจากขาดการยืดเหยียดและเคลื่อนไหวกลามเนื้อ ขอตอนิ้วและ
รางกาย และไดพัฒนานวัตกรรมนี้ โดยนําไปใชรวมกับการใหบริการคลินิกเบาหวาน ความดัน บริการแกผูปวยระหวาง
รอตรวจ และถายทอดความรูใหกับเครือขายชมรมจิตอาสาแพทยแผนไทยและกลุมเด็กเยาวชนในหมูบานไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนและลดชองวางระหวางวัย
นวัตกรรมสมุนไพรปรุงรส (ทดแทนเครื่องปรุงรสอื่นๆ) : จากการสํารวจในพื้นที่พบวา คนสวนใหญใชเครื่อง
ปรุงรสในการประกอบอาหารเปนจํานวนมาก ซึ่งในพื้นที่ไดมีการรณรงคลดการใชเครื่องปรุงรสเนื่องจากเปนปจจัยเสี่ยง
ในการเกิดโรคเรื้อรัง แตประชาชนยังติดรสชาติที่ใสเครื่องปรุงรสที่เชื่อวาทําใหอาหารอรอย อสม.พิมพวนิดา จึงรวมกับ
กลุม เครือขาย อสม.จิตอาสาฯ ทําการคิดคนทําเครือ่ งปรุงรสจากสมุนไพร ทดแทนเครือ่ งปรุงรสอืน่ ในการประกอบอาหาร
เพือ่ ลดการบริโภค เนือ่ งจากมีสรรพคุณทางยาทีท่ าํ ใหเกิดความหวานพอเหมาะ ชวยทําใหรสชาติอาหารดีขนึ้ และไมเสีย่ ง
ตอการเกิดโรค จึงไดมีการถายทอดความรูและนําไปใชแพรหลายในหมูบาน จากการสอบถามผูที่นําไปใชปรุงประกอบ
อาหาร พบวา มีความพึงพอใจในสมุนไพรปรุงรสที่ทําใหอาหารรสชาติดีขึ้นโดยไมตองใชเครื่องปรุงรสอื่น

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

เกิดจากความคิดที่มุงมั่นที่จะทํางานเพื่อสวนรวม สมาชิกในครอบครัวมีความคิดสอดคลองกัน ชวยเหลือกัน
ในการทํางานเพื่อชุมชน กลุมตางๆ มองเห็นความสําคัญในงานแพทยแผนไทยและใหความรวมมือ เจาหนาที่ รพ.สต.
กลุมสมาชิก อสม. ผูนําชุมชนทุกระดับใหความชวยเหลือ กลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ความพิการทางกาย
ใหความรวมมือในการทํางาน ผูปวยที่ไดรับบริการและหายปวยใหการสนับสนุนดานทุน และชวยเหลือในดานการ
ประชาสัมพันธ
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นายสมพงษ อนชาวนา
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม. สมพงษ อนชาวนา

เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 อายุ 40 ป
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 46/1 หมู 2 ตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
อาชีพ เกษตรกร
เริ่มเปน อสม. ป 2542
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 14 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

กํานันตําบลนครปาหมาก
l ผูใหญบาน บานบางกระนอย ต.นครปาหมาก
l ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก
l ประธานศูนยการเรียนรูดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.บางกระทุม
l ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเลี้ยงวัว
l คณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยตําบลนครปาหมาก
l คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
l เกษตรตัวอยางหมูบาน
l วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
l

ผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลที่ผานมา

รางวัล “เกษตรกรคนเกง” ประเภทสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร , รางวัล ผูนําชุมชนดําเนิน
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดน ระดับเขต, รางวัล ผูนําดําเนินวิถีชีวิตที่เปนแบบอยาง ฯลฯ

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

อสม.สมพงษ นอกจากเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานแลว ยังยึดอาชีพเปนเกษตรกร ทํานามาตลอด
จากที่ไดเรียนรู จนเกิดแนวคิดวา ทําไมตนเองทํานาแลวถึงเปนหนี้อยางไมมีที่สิ้นสุด นึกสงสารชาวบานที่เปนเหมือนเรา
จึงพยายามนําแนวทางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาแนะนําใหชาวบาน ไมวาจะเปน การทํานาลดปุย ลดยา
ฆาแมลง เพือ่ ลดตนทุนการทํานา การเก็บขาวไวสีกินเอง การทํานาขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ เลีย้ งวัวปลดหนี้ เลีย้ งปลา
แลกบแบบพอเพียง ทํานํา้ สมควันไมปอ งกันแมลง เปนตน จากการสํารวจสถานการณดา นสุขภาพของบานบางกระนอย
พบวา ประชากรสวนใหญเปนโรคเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ฯลฯ สงผลใหมผี เู สียชีวติ จากโรคเหลานีม้ ากขึน้
ผลจากการตรวจหาสารเคมีในกระแสเลือด พบวารอยละ 90 พบสารเคมีตกคางในกระแสเลือด สิ่งที่ทําใหเกิดโรค คือ
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การรับประทานอาหารทีม่ สี ารเคมีเจือปน พบมากในกลุม วัยทํางานทีม่ พี ฤติกรรมการรับประทานอาหารสําเร็จรูป เนือ่ งจาก
ไมมีทํากินเอง ทําให อสม. สมพงษ เกิดแนวคิดในเรื่อง “ขาว” ซึ่งเปนอาหารหลักของคนไทย ศึกษาคุณคาของขาวและ
การทํานาขาวปลอดสารพิษ จึงนําความรูมาขยายผลตอ เผยแพรใหกับประชาชนไดมีความรูความเขาใจ และทําตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการสงเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ รวมถึงมีการสงเสริมใหประชาชนหันมารับประทาน
ขาวปลอดสารพิษ ขาวกลอง หรือขาวกลองเพาะงอก แทนการรับประทานขาวขาวทั่วไป เนื่องจากมีประโยชนและ
คุณคาทางโภชนาสูงกวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาวกลอง มีสวนประกอบของเปลือกขาวชั้นในที่ติดอยูกับเมล็ดขาวที่สี
ออกมาเปนรํานัน้ จะมีนาํ้ มันรําขาวอยู นํา้ มันรําขาวนีจ้ ะมีสรรพคุณลดอาการปวดตามขอ ชาตามแขน ขา และปลายมือ
สวนรําขาว มีสรรพคุณชวยกําจัดสิ่งตกคางในลําไส เชน ไขมัน สิ่งอุดตันในลําไส ชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็งในลําไส
สวนจมูกขาวเมื่อทําใหงอกขึ้นมาจะสรางสารกาบา (GABA) ทําหนาที่ตอตานอนุมูลอิสระในรางกาย และยังชวยในเรื่อง
ความจําของสมอง นอกจากนี้ ไดนําเอาขาวกลองมาผานกรรมวิธีทําใหเมล็ดขาวงอกเสียกอน แลวนํามาบรรจุถุงเพื่อ
จําหนายใหกับกลุมคนที่รักสุขภาพไดรับประทาน และชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรไดเปนอยางดี ปจจุบัน อสม.
สมพงษ ไดเปนวิทยากรใหความรูการผลิตขาวกลองเพาะงอกปลอดสารพิษ และการขยายผลการดําเนินงานโรงสีชุมชน
ที่เก็บขาวปลอดสารพิษไวกินเองและใหกับหมูบานอื่นๆ อีกหลายหมูบาน จนเกิดความหลากหลายทั้งในตําบลและ
ในอําเภอ

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

1. ตนเองและคนในครอบครัวเปดใจยอมรับสภาพปญหา ชวยกันคิดแกไขใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
2. คนในชุมชนและชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาการดําเนินงานอยางจริงจัง
3. ทําใหคนในชุมชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง
4. จากปญหาทีเ่ กิดขึน้ ทําใหเกิดแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาแปรรูปเพือ่ ใหผลผลิตทางการเกษตรมีคณ
ุ คาและมีมลู คาเพิม่
5. เกิดจากการที่ไดไปศึกษาดูงานในสถานที่ตางๆ แลวนํามาคิดปรับใชใหเกิดประโยชนกับครอบครัวและชุมชน
6. หนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมสงเสริมการดําเนินงาน
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นางชื่นจิตร คุมภัยเพื่อน
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม. ชื่นจิตร คุมภัยเพื่อน

เกิดวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2517 อายุ 39 ป
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 1 หมู 1 ตําบลศาลเจาไกตอ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
เริ่มเปน อสม. ป 2539
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 18 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

แกนนําจัดตั้งชมรมแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยในชุมชน
l คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ
l ผูชวยแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลเจาไกตอ
l อสม.เชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทย
l วิทยากรแพทยแผนไทย อบรมการดูแลหญิงหลังคลอดดวยแพทยแผนไทย ฯลฯ
l

แรงบันดาลใจในการทํางาน

แรงบันดาลใจในการทํางานแพทยแผนไทย คือ พอของอสม.ชื่นจิตร เปนแพทยพื้นบานเชี่ยวชาญดานภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น เชน เปนหมอพน หมอเปา หมอสมุนไพร เปนตน รวมถึงการนวดแผนโบราณของแม อสม. จึงเกิดเปนแรง
บันดาลใจที่จะสืบทอดภูมิปญญาของพอและแม ไมใหสูญหายไป และเผยแพรแกคนรุนหลังตอไป

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

บานดงมะไฟ เปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จากขอมูลที่ไดรวบรวม
วิเคราะหปญหาของชุมชน มีการทํางานเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย ไดแก ทองถิ่น โรงเรียน และชุมชนอยางเปนระบบ
ทําใหทราบถึงปญหาสุขภาพในชุมชนรวมกัน ไดแก ประชาชนถูกหลอกจากคนเรขายยาโฆษณาเกินจริง ประชาชน
ขาดความรูในการใชสมุนไพร และใชยาแผนปจจุบันเกินความจําเปน ดวยเหตุนี้ อสม.ชื่นจิตร จึงไดสนใจดําเนินการ
งานดานภูมิปญญาทองถิ่น โดยนําความรู และภูมิปญญาของบรรพบุรุษ มาใชผลิตลูกประคบสมุนไพร ยาอบสมุนไพร
ทําการสอนการแปรรูปสมุนไพรใหแกกลุมนักเรียน และผูสูงอายุ สวนดานการสงเสริมสุขภาพ มีการดําเนินงานรวมกับ
ทีมเครือขาย ในการพัฒนาบมเพาะ และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหกับประชาชน สงเสริมการสรางเครือขายทองถิ่น
การรวบรวมขอมูลสมุนไพร และถายทอดองคความรูดานแพทยแผนไทยใหกบั ชุมชน จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูง านแพทย
แผนไทยภายในชุมชน มีการศึกษาดูงานในพืน้ ทีต่ น แบบทัง้ ในและนอกจังหวัด มีการอนุรกั ษพนั ธุไ มสมุนไพร และสนับสนุน
กลาพันธุใ หกบั ชุมชน จนกระทัง่ ปจจุบนั มีศนู ยการเรียนสมุนไพรในชุมชน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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สาขา ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

ตําบลบานศาลเจาไกตอ นอกจากนี้ ยังไดรับการสนับสนุนจากวัดศาลเจาไกตอ ในเรื่องการทําสมาธิบําบัดธรรมะให
กับชุมชน สวน อสม.ชื่นจิตร ไดอุทิศตนเปนวิทยากรดานภูมิปญญาทองถิ่น และดานการนวดแผนโบราณ ใหกับเด็ก
นักเรียนในพืน้ ที่ ไดมกี ารออกเยีย่ มบาน และใหบริการนวดบําบัด ใหกบั บานผูส งู อายุทอี่ ยูบ า นเพียงลําพัง ผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
มีการดูแลและฟนฟูผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต และออกเยี่ยมบานมารดาหลังคลอด เพื่อดูแลสุขภาพมารดา และทารก
หลังคลอด โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและสมุนไพรพื้นบาน

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

นวัตกรรม “แมหญิงไฉไล” เกิดความรวมมือรวมกันระหวางทีม อสม. และทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลศาลเจาไกตอ ในการดําเนินงานแพทยแผนไทยและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ พบวา กลุม มารดาหลังคลอด มีความตองการ
ใหมดลูกเขาอู กระชับ หนาทองไมหยอนยานในเวลาอันรวดเร็ว เกิดปญหาในระบบขับถายอุจารระและปสสาวะลําบาก
ทําใหการดํารงชีวิตไมมีความสุข ทําใหทีมงานไดชวยกันคิดแกไขปญหา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมารดาหลังคลอดมี
ความมั่นใจในรูปรางของตัวเอง มดลูกเขาอูเร็ว หน าท อ งยุบไว และรา งกายขับของเสียไดดี จึงเกิดเปนนวัตกรรม
“แมหญิงไฉไล” ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งในการดูแลฟนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ลดอาการคัดตึงเตานม กระตุนการหลั่ง
นํ้านม และลดอาการปวดเมื่อยในมารดาหลังคลอด โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและสมุนไพรพื้นบาน มีการศึกษาผลการ
ประคบสมุนไพรที่มีตอระดับยอดมดลูกของมารดาหลังคลอด ผลสําเร็จของนวัตกรรม คือ ทําใหหนาทองยุบไว กระชับ
กันมดลูกเคลือ่ นหรือตะแคง มดลูกเขาอูเ ร็ว สมุนไพรจะชวยรักษาอาการบวมนํา้ ทําใหกลามเนือ้ หนาทองกระชับ ไมหยอนยาน
และทําใหหญิงหลังคลอดที่มีปญหาระบบขับถายนั้น สามารถขับถายของเสียไดดีขึ้น

ความยั่งยืนของนวัตกรรม

- ขยายเครือขาย ไมเฉพาะกลุม มารดาหลังคลอดและผูส งู อายุอยางเดียว แตจะพัฒนาเครือขายไปในทุกกลุม อาชีพ
เชน กลุมแมบาน กลุมนักเรียน (เสริมในวิชาการงานอาชีพ) กลุมผูพิการ ฯลฯ
- สรางอาชีพใหกับคนในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- คนหาปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาเปนประจํา โดยนําปญหาเขามาประชุมในคณะกรรมการฯ ทุกเดือน
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สาขา การปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน

สาขา การปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน
นางกานดา สอนพรม
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม. กานดา สอนพรม

เกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕11 อายุ 46 ป
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 341 หมู 5 ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
เบอรโทรศัพท 084–8080484
อาชีพ เกษตรกรรม
เริ่มเปน อสม. ป 2531
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 25 ป

ดํารงตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน

ไดแก คณะกรรมการการทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม, คณะกรรมการ
ควบคุมโรคเขมแข็งระดับอําเภอ, คณะกรรมการกองทุนหมูบ า น, คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบานศรีลงั กา ต.เสริมกลาง
อ.เสริมงาม, คณะกรรมการชมรม อสม.บานศรีลังกา, คณะกรรมการ 25 ตาสับปะรด คณะกรรมการชมรมแสงตะวัน
โรงพยาบาลเสริมงาม, คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบลเสริมกลาง, เปนผูน าํ ดานการออกกําลังกายระดับอําเภอเสริมงาม
และเปนรองประธาน อสม.บานศรีลังกา
แรงบันดาลใจในการดําเนินกิจกรรมดานการควบคุม ปองกันโรคเอดส มาจาก อสม.กานดา มีเพื่อนที่เปนผูติด
เชื้อเอดส ถูกสังคมรังเกียจ จนไมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ ตองใชชีวิตอยูแบบหลบๆซอนๆ ทําให อสม.
กานดา เกิดแรงบันดาลใจที่จะชวยเหลือกลุมผูปวยโรคเอดสใหพนความทุกขทรมาน ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม สามารถดํารงชีวิตไดอยางเชนคนทั่วไป รวมถึงอยากใหประชาชนตระหนักถึงการปองกันโรคเอดสและการการ
มีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ชุมชนให ก ารยอมรั บ ไมเลือกปฏิ บัติ ต อ ผู ติดเชื้อ ให ค วามรัก และความเสมอภาคอยาง
เทาเทียมกันในสังคม จึงไดเริ่มดําเนินกิจกรรมรณรงคการปองกันโรคเอดส ตั้งแตป 2554 ถึงปจจุบัน เปนเวลานานถึง
11 ป จนเกิดเปนผลสําเร็จที่เกิดจากการสรางการมีสวนรวมและความสามารถในการบริหารจัดการ ไมวาจะเปน คนใน
ชุมชนไดรูและตระหนักถึงปญหาเด็กและเยาวชน ทําใหบุตรหลานอยากเขามารวมเรียนรู ผูปกครองและผูดูแลมีความรู
ความเขาใจในโรคเอดสอยางถูกตอง มีทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัวอยางเหมาะสม เด็กและเยาวชน
มีทักษะในการปฏิเสธ/การตอรองในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และเห็นคุณคาในการดูแลสุขภาพของตัวเอง
สามารถเปนแกนนําตัวอยางใหกับชุมชนได
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สาขา การปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน

การดําเนินงานการปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้

กระบวนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน เริ่มจากการประชุมวิเคราะหปญ หาสถานการณ
โรคเอดส จัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดําเนินงานดานเอดส ทําการคืนขอมูลจํานวนผูป ว ยทีไ่ ดรบั ผลกระทบ และหาแนวทาง
รวมกันในการแกปญหาเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายหลายภาคสวนเขามามีสวนรวม ไดแก ชมรม อสม.บานศรีลังกา ผูนํา
ชุมชน กลุมผูติดเชื้อ รพ.สต.บานนาเอี้ยง อปท.เสริมกลาง และสสอ.เสริมงาม โดยการหางบประมาณที่ใชในการดําเนิน
งานดวยการระดมทุนของชมรม อสม. เปนหลัก มีการจัดมวยการกุศล และจัดผาปาสามัคคี เพื่อนํางบประมาณที่ไดมา
ชวยเหลือผูติดเชื้อโรคเอดส ผูปวยเอดส และญาติผูดูแล กิจกรรมตางๆ ที่ใชในการดําเนินงาน มีดังนี้ จัดตั้งกลุมดอกไม
ประดิษฐของผูต ดิ เชือ้ เอดส สนับสนุนคารถสําหรับนําผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ เอดสไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเสริมงาม เยีย่ มบาน
ใหกําลังใจผูปวยและญาติของผูปวย จัดตั้งกองทุนสงเคราะหครอบครัวผูปวย ซื้อโรงศพบริจาคกรณีที่ผูปวยเสียชีวิต
และมีฐานะยากจน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิเสธและ
การตอรองตอการมีเพศสัมพันธ ใหความรูเรื่องเอดสและเพศศึกษา/การอนามัยเจริญพันธุใหกับนักเรียน จัดทําแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรในการทํางานเอดสในชุมชน และสรุปบทเรียนการทํางานดานเอดสในชุมชน

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ที่มาของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เกิดจากการขาดจิตอาสาในการทํ า งานด า นเอดส ใ นชุ ม ชน
มีเพียงเจาหนาที่สาธารณสุขที่ออกใหการติดตามเยี่ยมบาน ผูป ว ยทีถ่ กู เยีย่ มบานมีความละอายทีเ่ จาหนาทีเ่ ขาถึงบานและ
มีการเลาขานกลาวลือในทางที่ผิด ทําใหชุมชนเกิ ดความสั บสน ไม ก ล า เข า หาและไมยอมรับกลุมผูติดเชื้อโรคเอดส
ชุมชนขาดการรับรูปญหาเอดส ขาดการมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันดานโรคเอดส จนทําใหเกิดเปน นวัตกรรม
“ตนรัก ตนบุญ เกื้อหนุนชีวิต” โดยเริ่มตนจากการหาแนวรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน
โดยคนในชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทํา และคนหาปญหาสุขภาพในชุมชนเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงผลกระทบกับ
ผูติดเชื้อ แลวจัดทําเปนแผนชุมชน ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ระดมทุนหางบประมาณในการดําเนินงาน
ซึ่งจัดตั้งเปน กองทุนเอดสระดับตําบล เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากเอดส ดําเนินการกอตั้งกองทุนครั้งแรก
ในป 2554 จนถึงปจจุบัน มีเงินทั้งสิ้น 22,320 บาท ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง และในป 2556 ไดมีการ
มอบทุนการศึกษาใหกับเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเอดส ทุนละ 500 บาท มีการระดมทุนจากการขายกําไลของกลุม
ฮักเสริมกลาง และไดมีการประสานงานกับกองทุนเอดสระดับอําเภอ จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองค
ราชินี พระแมของแผนดิน เพื่อนํารายไดจากการจัดกิจกรรมมาเปนทุนการศึกษาใหกับเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
ทุนละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากกองทุนเอดสระดับอําเภอ และจัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะชีวิตใหเด็กไดรับผลกระทบ
จากเอดส เพือ่ เปนการกระตุน ใหเกิดการรับรู การมีสว นรวมในการปองกันและแกไขปญหาเอดส สูก ารแลกเปลีย่ นเรียนรู
และสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใหผูติดเชื้อโรคเอดสมีการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ
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การพัฒนาและขยายผลอยางยั่งยืน

กิจกรรมที่มีการดําเนินการตอและขยายผลการทํางาน ไดแก แผนขยายงาน VCCT หรือการตรวจเลือดโดย
สมัครใจรวมกับโรงพยาบาลเสริมงาม ติดตามการสนับสนุนสงเสริมเรือ่ งกระบวนการทํางานกับพืน้ ทีท่ สี่ นใจ ขยายแนวทาง
การทํางานไปในพื้นที่ใกลเคียง และทํางานดานสุขภาพแบบบูรณาการกับงานอื่นๆที่เกี่ยวของ

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

1. มีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทํางาน
2. ผูติดเชื้อและผูปวยเขาถึงสถานบริการและสามารถใชชีวิตไดอยางคนปกติ
3. ผูไดรับผลกระทบไดรับการชวยเหลือในการเยียวยา การไดรับทุนการศึกษาบุตรที่ไดรับผลกระทบ
4. มีคณะทํางานที่มีจิตอาสาอยางแทจริง
5. มีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องจาก อปท. และงบเอดสระดับตําบลและอําเภอ
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นางพันทิพย

สาขา การปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน

นิมิตร

อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม. พันทิพย นิมิตร

เกิดวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2516 อายุ 40 ป
อยูบานเลขที่ 177/1 หมู 3 ตําบลปางิ้ว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เบอรโทรศัพท 084-8163070
เริ่มเปน อสม. ป 2548
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 8 ป

ตําแหนงอื่นๆ ในหมูบาน

แกนนําสรางสุขภาพในชุมชน
l คณะกรรมการ SML
l คณะกรรมการ กองทุนหมูบาน
l คณะกรรมการชมรม อสม.หมูบาน
l แกนนําผูติดเชื้อ อําเภอศรีสัชนาลัย “ กลุมไทยพวนชวยเพื่อน”
l

กิจกรรมของอสม.เกี่ยวกับการดําเนินงานเอดสในชุมชน

1. กิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหาการติดเชื้อเอดสในชุมชน
1.1 รวมกับแกนนําหมูบานจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเอดสในตําบล
1.2 เป น วิ ท ยากรร ว มกั บ กลุ  ม งานธรรมพั ฒ น ในการให ค วามรู  เรื่ อ งโรคเอดส ใ นกลุ  ม นั ก เรี ย น
ในอําเภอศรีสัชนาลัย
1.3 เปนวิทยากรอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดสแกแกนนําสุขภาพซึ่งประกอบดวย อสม. ผูสูงอายุ
แกนนําเยาวชน และผูนําชุมชน
1.4 การจัดกิจกรรมใหความรูกับชุมชน ในชุดกิจกรรม “รหัสลับพิทักษเอดส” โดยการใหผูที่ตองการ
คําปรึกษาที่ไมตองการเปดเผยตนเองเขียนขอคําถามมาในใบแสดงความคิดเห็น โดยใหผูตองการใหคําปรึกษากําหนด
รหัสบันทึกเอง ซึ่งผูใหคําปรึกษามาดูที่กลองแสดงความคิดเห็นและเขียนแนะนําในแตละใบที่มีผูปรึกษามา
1.5 การจัดมุม VIP Corner เพือ่ เผยแพรความรูเ รือ่ งโรคเอดส ทีร่ า นขายของชําในหมูบ า นประกอบดวย
มุมถุงยางอนามัย มุมนวัตกรรม “อยากรูมั๊ย คุณเสี่ยงแคไหน” โดยใชแบบประเมินความเสี่ยงและการใชลูกปดสามสี
ในการคัดกรองความเสี่ยง
1.6 การใหความรูผานทางหอกระจายขาว
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สาขา การปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน

2. กิจกรรมดานการดูแลผูติดเชื้อ
2.1 การจัดตั้งกลุมผูติดเชื้อ “กลุมไทยพวนชวยเพื่อน” โดยการรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณการดูแลสุขภาพของแตละคน
2.2 การติดตามเยี่ยมบานเพื่อใหกําลังใจผูติดเชื้อและติดตามการกินยาและผลขางเคียงของผูติดเชื้อ
2.3 การจัดตั้งกองทุนการศึกษาเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตดวยโรคเอดส
2.4 การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพใหกับผูติดเชื้อ
2.5 การมีสวนรวมในจัดตั้งศูนยองครวมในการดูแลสุขภาพผูติดเชื้อที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและ
รวมเปนพี่เลี้ยงในคลินิกใหคําปรึกษา
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นางบุญสราง

สาขา การปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน

ทองทิม

อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม.บุญสราง ทองทิม

เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2511 อายุ 46 ป
อยูบานเลขที่ 71 หมู 2 ตําบลหนองนอย อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
เบอรโทรศัพท 081-0461731
เริ่มเปน อสม. ป 2544
ระยะเวลาการเปน อสม.รวม 12 ป 5 เดือน

ตําแหนงอื่นๆ ในหมูบาน

รองประธาน อสม. หมูที่ 2 ตําบลหนองนอย
l รองประธานกองทุนหมูบาน หมูที่ 2 ตําบลหนองนอย
l คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตําบลหนองนอย
l ประธานกองทุนแมบานสตรีระดับหมูบาน / ตําบล / อําเภอ
l คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตําบลหนองนอย
l เลขานุการ ชมรม อสม.ตําบลหนองนอย
l เลขานุการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล
l ประชาสัมพันธศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอ
l สมาชิกเทศบาลตําบลหนองนอย

l

กิจกรรมของอสม.เกี่ยวกับการดําเนินงานเอดสในชุมชน

1. กิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหาการติดเชื้อเอดสในชุมชน
1.1 รวมกับเจาหนาที่จัดตั้งกลุม “เพื่อนรัก” ทุกสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน
1.2 รวมกับเจาหนาทีใ่ หความรูเ รือ่ งเพศสัมพันธการควบคุมและปองกันโรคเอดสโดยการใชถงุ ยางอนามัย
แกกลุมนักเรียน จํานวน 2 ครั้ง / เทอม
1.3 รวมกับเจาหนาที่จัดสัปดาหมหกรรม “คนทีรัก” จํานวน 1 ครั้ง
1.4 รวมกับเทศบาลตําบล,ชมรม อสม.ตําบล, โรงเรียน, รพ.สต.หนองนอย จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
และแกไขปญหาเอดสเนื่องในวันเอดสโลก
1.5 จัดกิจกรรมสัปดาห มหกรรม “คนมีรัก” เนื่องในวันแหงความรักโยการจัดนิทรรศการใหความรู
การใหคําปรึกษา การสาธิตการใชถุงยางอนามัย
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สาขา การปองกันและแก ไขปญหาเอดสในชุมชน

2. กิจกรรมดานการสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายในชุมชน
2.1 รวมกับชมรม อสม.,ประชาชน บริจาคเงินชวยเหลือบุตรผูติดเชื้อในพื้นที่อําเภอวัดสิงห ภายใต
คําขวัญ “1 เหรียญชวยผูปวยติดเชื้อ”
2.2 รวมกับชมรม อสม.ทุกหมูบาน ดําเนินการจัดตั้งจุดบริการถุงยางอนามัยในหมูบาน หมูละ 1 แหง
2.3 ร วมกั บ รพ.สต. หนองนอ ย, ชมรม อสม.ทุ ก หมู บ  า น ผลิ ต ชุด ใหค วามรูเพื่ อ ป อ งกัน ควบคุ ม
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดวย “กระเปา J C Mobile Safe Life Sex”
2.4 รวมกับรพ.สต.ดําเนินการใหความรูกับสมาชิก อสม.เกี่ยวกับการใชชุดความรู “กระเปา J C Mobile Safe Life Sex”
2.5 รวมกับผูประกอบการตางๆเอื้อเฟอสถานที่เปนจุดใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดวย “กระเปา J C Mobile Safe Life Sex”
2.6 ดําเนินการใหความรูก บั การปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ “กระเปา J C Mobile
Safe Life Sex” ณ สถานที่เสี่ยงในพื้นที่ แหงละ 1 ครั้ง / 2 เดือน ในวันอาทิตย,จันทร,อังคาร,เสาร ที่รีสอรท,
รานตัดผม, รานคาราโอเกะ, รานเสริมสวย, รานอาหารตามสั่ง, โตะสนุกเกอร

คติประจําใจ

“ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น ทอได แตอยาถอย”
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สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน

สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
นางสาวปราณี ขอบเขตต
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม. ปราณี ขอบเขตต

เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2484 อายุ 72 ป
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขามัธยมศึกษา จากวิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
อยูบานเลขที่ 319 หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เบอรโทรศัพท 084-8159475
อาชีพ ขาราชการครูบํานาญ
เริ่มเปน อสม.ป 2545
รวมระยะเวลาการเปน อสม. รวม 11 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน

ประธานคณะกรรมการชมรมขาวกลองตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
l เลขานุการชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ตําบลหาดเสี้ยว
l ประธานชมรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ
l กรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลหาดเสี้ยว
l กรรมการผูทรงคุณวุฒิของกองการศึกษา เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
l รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลหาดเสี้ยว
l ประธานชมรมดูแลผูสูงอายุระยะยาว
l ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลหาดเสี้ยว
l

กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน

อสม.ปราณี ขอบเขตต นอกจากจะเปนตัวอยางที่ดีทางดานสุขภาพ เชน การปฏิบัติหลัก 5 อ. ปลูกผักปลอด
สารพิษไวบริโภค ใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แลว อสม.ปราณียังมีความมุงมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ดวยการใชพลังตางๆซึง่ มีอยูแ ลวในชุมชน ไดแก “พลังวิชาการ (ภาครัฐ) พลังการเมือง(องคกรปกครองสวนทองถิน่ )
และและพลังชุมชน (ภาคประชาชน)” มาบูรณาการการทํางาน และเสริมพลังกัน โดยผานกระบวนการทําแผน
รวมกันคิด รวมกันวิเคราะห และตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายและทิศทางสุขภาพชุมชน ใชกระบวนการประชาคม
และกระบวนการ จปฐ. เปนเครื่องมือ ใชหลักธรรม(พรหมวิหาร 4 : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ในการบริหาร
จัดการคนและงาน จนเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ มีการนํา
54

>G*T;_6; 10 LT%T %O* OLC. 6W_6;

EER6S<-T7V/BT'/_%7 BT'_M;YO =ER+U= 2557

สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน

ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ เชน การใชสมุนไพร การนวดแผนไทย การนําอุปกรณพื้นบานมาใช
เปนเครืองมือในการออกกําลังกาย (โดยเฉพาะใชกับผูสูงอายุ ผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต) จนสงผลใหกลุมผูปวยและผูสูง
อายุสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ไมเปนภาระของญาติ อันเปนแรงขับและบันดาลใจให อสม.ปราณี วาดฝนอนาคตไววา
“อยากเห็นชุมชนเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได ผูสูงอายุจะไมเปนภาระแกลูกหลานและสังคม”

ผังกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน

ความโดดเดนของผลงาน นวัตกรรม และความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

กิจกรรมที่โดดเดนของ อสม.ปราณี คือ การดูแลผูสูงอายุระยะยาว ซึ่งไดบูรณาการการดําเนินงานรวมกันของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการมอบหมายบทบาทหนาที่เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพ ดังนี้
1. อสม. / อผส. และ ชมรมผูส งู อายุ ทําหนาที่ ประสานงาน และใหบริการในศูนยดแู ลสุขภาพผูส งู อายุระยะยาว
2. วัดโบสถมณีราม ทําหนาที่ ใหสถานที่ สนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาจิต
3. โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ทําหนาที่คัดกรองสุขภาพ ประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาความรู
4. เทศบาลตําบลหาดเสีย้ ว ทําหนาทีส่ นับสนุนงบประมาณ ระดมทุนในหมูบ า น ประสานงานรับ-สงผูม ารับบริการ
5. ชมรมแพทยแผนไทยตําบลหาดเสี้ยว ทําหนาที่ ใหบริการนวดไทย
6. ชุมชน ทําหนาที่ สนับสนุนอุปกรณพื้นบานในการฟนฟูสภาพผูปวย เสริมสมรรถภาพการเคลื่อนไหว เชน
เดินกะลา กวักโม ลอดแขน มาอีแอด
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แนวทางในการพัฒนาและขยายผลอยางยั่งยืน (กรณีผลงานเดน : ผูสูงอายุ)

1. สรางเครือขาย อผส.ในหมูบ า นและหมูอ นื่ ๆ ตําบลอืน่ ๆ พรอมกับพัฒนาทีม ผอส.ใหเกิดความเขมแข็งมากขึน้
2. ระดมทุน ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน
3. ขยายการใหบริการแพทยแผนไทยในศูนยดูแลผูสูงอายุ
4. พัฒนาศักยภาพ อสม./อผส. ใหสามารถเปนพี่เลี้ยงในศูนยดูแลผูสูงอายุระยะยาวทั้งใน และนอกพื้นที่
(ตําบลยางซาย อําเภอเมือง/ตําบลดงดู อําเภอศรีสัชนาลัย)

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

1. แกนนํา อสม. อผส. ชมรมผูสูงอายุ ชมรมแพทยแผนไทย ทําบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเขมแข็ง
2. ประชาชนเห็นความสําคัญ มีการทํางานแบบมีสวนรวมกับทุกฝาย
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุน
4. มีการประชุม แลกเปลี่ยน ในทีมทํางานอยางตอเนื่อง
5. ประชาชนมีการระดมทุนกันเองภายในชุมชน เพื่อการดําเนินกิจกรรมสุขภาพของตนเอง
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นายชาตรี ใสเสี้ยว
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 1)
อสม.ชาตรี ใสเสี้ยว

เกิด 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2503 อายุ 53 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูบานเลขที่ 94/5 หมู 13 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
เบอรโทรศัพท 086-9153917
อาชีพ ธุรกิจสวนตัว
เริ่มเปน อสม. ป 2531
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 25 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

เปนผูใหญบาน บานปาสักขวาง ตําบลสันกําแพง
l เปนประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
l เปนประธานเครือขายจิตอาสาชมรมเบาหวาน – ความดัน อําเภอสันกําแพง
l เปนรองประธานชมรมเพื่อนชวยเพื่อนตําบลสันกําแพง
l เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา อบต.สันกําแพง
l เปนคณะกรรมการวัดปาแดง ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

กระบวนการดําเนินงานดานการจัดการสุขภาพชุมชน เริ่มตนดวยการสรางทีมคณะทํางานหลักระดับหมูบาน
โดยมีตัวแทนของกลุมตางๆ เชน ผูนําชุมชน อบต. อสม. เยาวชน ผูสูงอายุ กลุมออกกําลังกาย และกลุมผูปวยโรคเบา
หวานความดันโลหิตสูง มารวมกันศึกษาขอมูลภาวะสุขภาพของชุมชน มีการทําประชาคมรวมกันในหมูบาน จนไดมา
ซึง่ ขอมูลพืน้ ฐานชุมชนแลวนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาหมูบ า น มีการอบรมใหความรูใ นการทําแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร
แกผนู าํ ชุมชนและประชาชน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนตัวขับเคลือ่ นสนับสนุนงบประมาณในการทํางาน
ทําใหเกิดมิตใิ หมในการทํางานโดยชุมชนเอง รวมถึงชุมชนไดมีการสรางมาตรการของชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนในหมูบาน เกิดเปนขอตกลงรวมกันเพื่อถือปฏิบัติในหมูบาน ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนงาน และตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน มีการคัดกรองกลุมเสี่ยงโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูงในงานมงคลและงานอวมงคล สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดและบริโภคอาหาร
ปลอดภัย จัดตัง้ กลุม ออกกําลังกายใหมมี ากขึน้ และหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ เชน กลุม รําวงยอนยุค
กลุมรํ า ไม พ อง กลุมเปตอง เปนตน คนหาบุคคลต นแบบที่ เป น ตัวอย า งของหมู  บ า นในเรื่ อ งการลดเหลา ลดบุหรี่
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ลดนํ้าหนักปลอดโรค มีการรณรงคใหงดจุดธูปในงานศพ และจัดเมนูชูสุขภาพ นํ้าพริกผักลวก เมื่อมีงานมงคลและงาน
อวมงคล อยางนอย 1 มื้อ โดยกลวิธีที่ใชประเมินผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ การตรวจสุขภาพ
การอบรมใหความรูกอน-หลัง การรณรงคประชาสัมพันธเสียงตามสาย การแจกสื่อแผนพับตางๆ และการทําขอตกลง
รวมกันภายในหมูบาน (MOU)

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานดานการจัดการสุขภาพชุมชน โดยทีมงาน อสม.รวมกับภาคีเครือขายสุขภาพ และประชาชน
ในหมูบาน มีการดําเนินงานขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ขับเคลื่อนใหชุมชนมีการตื่นตัวและรักษา
สิ่งแวดลอม เกิดหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม เพื่อปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สงเสริมใหแตละบานปลูกผักกินเองและทําปุยหมักชีวภาพ เกิดการรวมกลุมกันออกกําลังกายในแตละชวงวัย และ
สนับสนุนการสงเสริมอาชีพในกลุมผูสูงอายุและกลุมแมบาน รวมถึงจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนขึ้นมา เพื่อตองการ
ใหชุมชนไดนําเสนอผลงานและสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเอง เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันแตละหมูบาน
ในการจัดการสุขภาพ ตลอดจนเลาถึงประสบการณการทํางาน ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน ตลอดจนการไดมา
ซึ่ง นวัตกรรมสุขภาพและภูมิปญญาพื้นบานของหมูบานปาสักขวาง คือ นวัตกรรม “หัตกรรมตีลายแผนแร” เปนการ
สงเสริมใหกบั ประชาชนในหมูบ า นมีอาชีพเสริมและมีรายไดเสริม สามารถพึง่ ตนเองได ไดเปดโอกาสใหชว ยกันคิด ออกแบบ
ลวดลาย สรางสรรคชิ้นงานผลิตภัณฑตีลายแผนแร เปนการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจในชุมชน โดยตั้งอยูที่
ศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจําตําบลสันกําแพง มีคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการและขับเคลือ่ น
การดําเนินงานของศูนยฯอยางเปนรูปธรรม

ความสําเร็จของงาน

ตําบลสันกําแพง มีการจัดการสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวจนเกิดผลสําเร็จ เพราะเกิดจากการมีสวน
รวมในการดําเนินงาน รวมคิดรวมทําของคนในชุมชนเองและมีภาคีเครือขายที่เกี่ยวของคอยใหความรวมมือและใหการ
สนับสนุนชุมชนอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยไมถือวาเปนภาระของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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นางนําสม เกตุวงษ
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม.นํ้าสม เกตุวงษ

เกิดวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2521 อายุ 36 ป
จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกษตร ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อยูบานเลขที่ 24 หมู 4 ตําบลหวยยั้ง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร
เบอรโทรศัพท 087-7381237
อาชีพ เกษตรกรรม
เริ่มเปน อสม. ป 2546
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 10 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
l รองประธานกลุมแมบานและสตรีตําบลหวยยั้ง
l คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยยั้ง
l สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยั้ง
l คณะกรรมการกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานไรสุขขุม ตําบลหวยยั้ง
l คณะกรรมการชมรมสรางสุขภาพ ตําบลหวยยั้ง
l คณะกรรมการตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP ของวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีกําแพงเพชร
l ผูนําออกกําลังกายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยยั้ง
l อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี (ครูอาสา) อําเภอพรานกระตาย ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีการดําเนินงานโดยชุมชนเอง และเพื่อชุมชนเอง ทําใหการเขาถึงบริการ ตลอดจน
ไดรับการยอมรับของชุมชน ประชาชนมีความตระหนักถึงบทบาทการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว รวม
ถึงยอมรับบทบาทหนาที่ของ อสม. ทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว การดําเนินงานในตําบล
หวยยั้ง มีหลักการทํางาน คือ 1. การทํางานเปนทีม 2. การมีสวนรวมของชุมชน 3. การดําเนินงานตอเนื่อง 4. การ
มีระบบรายงานที่ดี รวมถึงตําบลหวยยั้งมีแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพหมูบาน ที่ไดมาจากกระบวนการแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่แสดงใหเห็นรูปธรรมของการใชคนเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนาอยางแทจริง เปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดใชสมรรถนะที่มีอยูอยางเต็มที่ ชวยทําใหทุกภาคสวน
มองเห็นจุดหมายปลายทางหรือสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนด และวิธีการที่จะรวมกันทําใหบรรลุผลได
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โดยงายและเปนระบบ เริ่มจากเสริมสรางพลังชุมชนในการตัดสินใจกําหนดเปาประสงค จุดหมายปลายทางและวิถีทาง
ที่จะใหบรรลุผลไดดวยตนเอง ปรับบทบาทประชาชนใหลุกขึ้นยืนไดดวยตนเอง พึ่งตนเองในดานสุขภาพ เชื่อมประสาน
กิจกรรมการดําเนินงานของทุกภาคสวน และใหเหตุผลของความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการที่ดําเนินการได
อยางมีเหตุผล

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานดานการจัดการสุขภาพชุมชน โดยทีมจัดการสุขภาพรวมกับเครือขายสุขภาพและประชาชน
ในหมูบ า น รวมกันจัดเวทีมหกรรมนวัตกรรมสุขภาพตําบลหวยยัง้ ขึน้ มา เพือ่ ทบทวนสิง่ ดีๆ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงาน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันแตละหมูบานในการจัดการสุขภาพ ทําใหเกิดนวัตกรรมสุขภาพและ
ภูมิปญญาพื้นบาน ดังนี้
นวัตกรรม “หัวใจสามสี ” เปนนวัตกรรมการตรวจสุ ข ภาพเชิง รุ ก โดยให อสม.มีสวนรวมในการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เพื่อจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 1.กลุมปกติ
2.กลุมเสี่ยง 3. กลุมสงสัยผูปวยรายใหม โดยนําผลตรวจสุขภาพมาจําแนกเปนหัวใจสามสี ดังนี้ หัวใจสีเขียว คือ หัวใจ
แข็งแรง แสดงวา อยูในกลุมปกติ หัวใจสีเหลือง คือ หัวใจเริ่มผิดปกติ แสดงวา อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต เนื่องจากพบระดับนํ้าตาล 100-125 มิลลิลิตรและระดับความดันมากกวาหรือเทากับ 120/80
มิลลิเมตรปรอทแตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท หัวใจสีชมพู คือ หัวใจมีความผิดปกติ แสดงวาไดรับวินิจฉัยจาก
แพทยวาปวยเปนโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงแลว และควรไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง ทําใหนวัตกรรมนี้ทําขึ้น
เพื่อใหประชาชนรับรูถึงสุขภาวะของตนเองและบุคคลใกลชิด และเปนสิ่งสะทอนปญหาใหกับชุมชนและผูที่เกี่ยวของ
รับทราบขอมูล นําไปสูการทําแผนสุขภาพระดับหมูบานและตําบลที่ตรงกับสถานการณสุขภาพและความตองการของ
ชุมชนอยางแทจริง
นวัตกรรม “รอกไมไผ” เปนอุปกรณการออกกําลังกายในทองถิ่น สามารถนํามาชวยเหลือผูปวยโรคเรื้อรังและ
คนพิการใหไดออกกําลังกาย และญาติผูปวยหรือคนทั่วไปสามารถใชรอกนี้ได ทําใชเองไดงาย ไมแพง พกพาสะดวก
ชวยทําใหกลามเนื้อของผูปวยแข็งแรง แกโรคไหลติดเสนยึดตางๆ และทําใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
นวัตกรรม “ผักและผลไม 1 กํามือ คือ 1 ขีด” เนื่องประชาชนขาดความรูในการทานผักเทาใดจึงจะเพียงพอ
และจะคํานวณไดจากอะไรหากไมมเี ครือ่ งชัง่ จึงเกิดแนวคิดคํานวณการกําผักดวยการใชฝา มือของตนเอง เพือ่ เปนการงาย
ตอประชาชนในการทานผักผลไม วันละ 5 กํามือหรือครึ่งกิโลตอวัน จึงถือวาไดทานผักผลไมในปริมาณที่เพียงพอ
ในแตละวัน และสามารถทําไดทุกครัวเรือน

ความสําเร็จของงาน

การทํางานรวมกัน 3 ภาคสวน ไดแก ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคทองถิ่น มีการทํางานแบบประสานความ
รวมมือกัน สนับสนุนเกื้อกูลกัน แตละภาคสวนมีบทบาทในการจัดการสุขภาพของแตละภาคสวนที่ชัดเจน ประชาชน
มีความเปนเจาของโครงการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา กอใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนในอนาคต โดยมีปจจัยที่ทําให
ประสบความสําเร็จ คือ การมีเครือขายที่เขมแข็ง การมีสวนรวมของประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนจะเปนสวนที่ชวย
สนับสนุนอยางตอเนื่อง
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สาขา นมแมสายใยรักแหงครอบครัว
นายสมศักดิ์ ดวงวรรณา
อสม.ดีเดน ระดับภาคเหนือ
อสม.สมศักดิ์ ดวงวรรณา

เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2511 อายุ 46 ป
จบการศึกษา ระดับอนุปริญญาตรีสาขาการตลาด
และอยูระหวางศึกษาปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อยูบานเลขที่ 125/2 หมู 4 ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
เบอรโทรศัพท 084 4867799
อาชีพ ทําสวน / คาขาย / รับจาง
เริ่มเปน อสม. ป 2540
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 17 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน

เปนผูที่มีตําแหนงทางสังคมมากถึง 28 ตําแหนง ทั้งในระดับหมูบาน ตําบลและอําเภอ เชน แพทยประจําตําบล
เลขานุการชมรมกํานัน ผูใหญบานตําบลริมปง เลขานุการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุตําบลริมปง คณะกรรมการกองทุน
เงินลานบานศรีบังวัน ที่ปรึกษากองทุนบทบาทสตรีระดับตําบล/อําเภอ หัวหนากลุมจัดรายการวิทยุชุมชน คณะทํางาน
ธรรมนูญสุขภาพ ปราชญนมแมระดับประเทศ เปนตน

กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน

เรื่องนมแมสายใยรักแหงครอบครัวเปนงานที่อสม.ผูชายมีความเชี่ยวชาญนอย แต อสม.สมศักดิ์ ดวงวรรณา
กลับมีความสนใจและเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ โดยเรียนรูแลกเปลี่ยนผานประสบการณรวมกับครูเอี่ยมทิพย บริสุทธิ์
ซึง่ ตัง้ ครรภในชวงเวลานั้น ทําใหเกิดความมั่นใจวา “ถึงแมตนเองจะเปนผูชายก็สามารถมีบทบาทในการสรางแรงจูงใจ
สามารถถายทอดความรูแ ละบงบอกถึงคุณคานมแม ใหกบั แมและครอบครัวใหมคึ วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลีย้ งลูกดวยนมแมได”
และฉุกคิดวาคนในชุมชนยังไมไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ จึงไดเริ่มจากการทํากลุมเล็กๆ เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ตามวิถีของคนในชุมชน
ในดานชุมชน อสม.สมศั ก ดิ์ ยัง ใหความสําคั ญการมี ส วนรวมของชุ ม ชนที่ เปน ปรัชญาของการดําเนินงาน
จากทุนเดิมที่เคยทํางานเปนลูกจางคนบัตรบันทึกขอมูลในสถานีอนามัยตําบลริมปง 7 ป ประกอบกับอัธยาศัยสวนตัว
ทีม่ มี นุษยสมั พันธทดี่ ี จึงทําหนาทีป่ ระสานนําแนวคิด นโยบายและกิจกรรมเขาสูช มุ ชน ใหชมุ ชนรวมวางแผน รวมดําเนินงาน
และสรุปผลการทํางานรวมกัน การแกปญ
 หาเนนการมีสว นรวมของชุมชน เริม่ ตนดําเนินงานโดยการศึกษาวิเคราะหชมุ ชน
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ดูทุนทางสังคมและนํามาพัฒนา ทําใหชมุ ชนริมปงมีเปาหมายเพือ่ ใหการเลีย้ งลูกดวยนมแมกลายเปน “วัฒนธรรม” บนแนวคิดวา
“การทีช่ มุ ชนใหความสําคัญกับนมแม เพราะคานํ้านมคือโอกาสของการสรางคน ถาเราปูพนื้ ฐานทีด่ ี เราจะไดเยาวชน
ที่แข็งแรงทั้งทางสติปญญาและจิตใจ เพื่อพัฒนาชาติในอนาคต”
กระบวนการดําเนินงานในตําบลริมปง อสม.สมศักดิ์ และเครือขายไดจัดเวทีประชาคมตําบลนมแม ผลักดัน
ประเด็นนมแมเขาสูธ รรมนูญวาดวยระบบสุขภาพตําบลริมปง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 เนือ้ หาเรือ่ งการกําหนดใหหญิงหลังคลอด
ในตําบลริมปงทุกคนควรเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว 6 เดือน โดยพรอมกันนั้น ไดมีการประชุมเพื่อจัดทําแผน
ปฏิบัติการตําบลนมแมตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรที่ไดวางไว โดยแผนปฏิบัติการตําบลนมแม เริ่มตนจากการสํารวจ
ขอมูลดานอนามัยแมและเด็ก เนนการทํางานเชิงรุกเพื่อใหความรูแกคนในชุมชน พรอมกับดําเนินการเพื่อใหสามารถ
นําความรูความเขาใจไปปฏิบัติไดจริง อสม.สมศักดิ์ เปนหนึ่งในทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบานเพื่อรับฟงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
ในครอบครัว และเมือ่ ไปเยีย่ มหญิงหลังคลอด อสม.สมศักดิ์ จะเขาไปคุยกับผูช ายทีเ่ ปนพอของเด็กทําใหครอบครัวมีความเขาใจ
และมีแรงหนุนในการเลี้ยงลูกมากขึ้น การดําเนินงานที่เสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการปญหานําไปสูการพัฒนา
“แมลูกตนแบบ” และ “ครอบครัวตนแบบ” เพื่อการเลี้ยงลูกดวยนมแม รวมถึงมีทีมงานอาสาสมัครออกใหคําแนะนํา
เจาของรานขายของชําในพื้นที่ จนเปนพื้นที่รานคาปลอดนมผง เพื่อเฝาระวังการละเมิดหลักเกณฑการตลาดผลิตภัณฑ
อาหารทารกทดแทนนมแม หรือ CODE

ความโดดเดนของผลงาน นวัตกรรม และความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

“รานคาตนแบบไม จําหน ายนมผสม” เพื่อ ลดชอ งทางและโอกาสการเข า ถึ ง นมผสมในชุมชน แลวให
หญิงหลังคลอดเนนการใหนมลูกดวยตนเองมากขึ้น
l ชุดสื่อสัม พั น ธ สายใยรั ก แห ง ครอบครั ว เพื่ อ ให พ  อ ได สั ม ผั ส ถึ ง ความรั ก และความผู ก พั น สายใยรักของแม
ที่ดูแลลูกในครรภ
l ศึกษาตน “นมนาง” ที่เปนพืชยืนตนสมุนไพรนําเปลือกมาตมแลวใหหญิงหลังคลอดดื่มจะชวยเรงผลิตนํ้านม
ใหมากยิ่งขึ้น
l

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

มีภาคีเครือขายในพื้นที่ที่มีจิตสาธารณะ
l มีนโยบายสาธารณะ และการสรางกระแสทางสังคม
l มีแหลงงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
l
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นางนิตย คําสด
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 2)
อสม.นิตย คําสด

เกิดวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2517 อายุ 39 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
อยูบานเลขที่ 20/1 หมู 7 ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีพ คาขาย
เริ่มเปน อสม. ป 2549
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 8 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

ประธานชมรมนมแมสายใยรักแหงครอบครัว ตําบลวังกะพี้
l เลขานุการกองทุนชมรมนมแมสายใยรักแหงครอบครัว ตําบลวังกะพี้
l เลขานุการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวังกะพี้
l ประธานชมรมอาสาสมัครเชี่ยวชาญปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตําบลวังกะพี้
l เลขานุการกลุมแมบาน บานคอวัง
l ที่ปรึกษากลุมสตรี บานคอวัง
l แกนนําการออกกําลังกาย
l คณะกรรมการตําบลนมแม
l แกนนํามารดาตัวอยางของโรงเรียนเจริญวิทยา ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

ตําบลวังกะพี้ เปนตําบลที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน ตําบลนมแมสายใยรักแหงครอบครัวแหงแรกของจังหวัด
อุตรดิตถ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ ประชาชนแตละหมูบาน มีความรูความเขาใจถึงประโยชนของการเลี้ยงลูก/หลาน
ดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน โดยปูยา ตายาย และมารดา มีความตั้งใจและเขาใจถึงคุณคาของการเลี้ยงลูก/หลานดวย
นมแม ตามคําขวัญที่วา “คนวังกะพีต้ งั้ ทอง ฝากทองกอน 12 สัปดาห คนวังกะพีค้ ลอดลูก กินนมแมอยางเดียว 6 เดือน”
จากคําขวัญนี้มีปรัชญาและฐานแนวคิดอยูเบื้องหลัง คือ ตําบลนมแมฯ เปนทั้งเปาหมายในการพัฒนาสงเสริมสนับสนุน
โดยใหประชาชนในหมูบ า นหรือชุมชนเรียนรูก นั เอง ทางดานอนามัยแมและเด็ก และเปนทัง้ กระบวนการพัฒนา ซึง่ เปาหมาย
สุดทาย หรือสิง่ ทีเ่ ราอยากเห็น/อยากใหเกิดขึน้ คือ ประชาชนมีความเขาใจถึงการฝากทองกอน 12 สัปดาห การฝากทอง
4 ครั้งคุณภาพ และการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน โดยไมใหกินกลวย และไมใหกินนํ้า จนกระทั่งประชาชน
มีจิตสํานึกและแสดงบทบาทการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงผลใหเกิดเปนตําบลนมแมสายใยรักแหงครอบครัวอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ ไดมกี ารบูรณาการแนวคิดการพัฒนาตําบลนมแมสายใยรักแหงครอบครัว โดยนําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรมาใช
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มีการประชุมภาคีเครือขายและอาสานมแม ตําบลวังกะพี้ จํานวน 9 หมูบาน เพื่อระดมความคิดในการกําหนดภาพที่
พึงประสงคในการพัฒนาตําบลนมแมสายใยรักแหงครอบครัว ใหเกิดเปนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตําบลนมแมสายใย
รักแหงครอบครัวของแตละหมูบานขึ้น

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานนมแมสายใยรักแหงครอบครัว ไดริเริ่มจากการสรางภาคีเครือขายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน กลุมบาน วัด โรงเรียน (บวร.) และแกนนําอาสาสมัคร
ชมรมตางๆ เพื่อการประสานงานที่ดีอยางตอเนื่อง กระทั่งเกิดเปนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตําบลนมแมสายใยรักแหง
ครอบครัวของหมูบาน และสามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม สวนทางดานวิชาการ ไดมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งในศูนยการเรียนรู มีการเรียนรูก ารเขียนโครงการ โดยเสนอจากปญหาทีม่ ใี นชุมชนสะทอน
ความคิดผานโครงการใหสามารถแกไขปญหาที่มีไดจากแหลงงบประมาณที่ใหการสนับสนุน อีกทั้งการดําเนินงานของ
ชมรมนมแมสายใยรักแหงครอบครัว ในคลินิกหญิงตั้งครรภ และหญิงหลังคลอด ไดมีการแนะนําเรื่องการดูแลตนเอง
ระหวางตั้งครรภ การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายอยางถูกวิธี พรอมกับตรวจเตานมเพื่อสรางความพรอม
ของการใหนมบุตรหลังคลอด จนเกิดเปนนวัตกรรม 3 นวัตกรรม ไดแก 1) นวัตกรรม“ขวดแกวมหัศจรรย” เพื่อใชแกไข
กรณีมีกอนแข็งที่เตานมมีอาการบวมแดงนํ้านมไมไหล แกไขอาการอักเสบของเตานมลดอาการคัดคั่งของเตานม และ
แกไขกรณีมารดาใหนมทารกไมถูกวิธี และปองกันการปวดหลังของมารดาระหวางใหนมบุตร 2) นวัตกรรม “หมอนอุน
ไอรัก” เปนอุปกรณในการใหนมบุตร บรรเทาอาการเมื่อยลา และคลายความกังวลใหหญิงหลังคลอด พรอมสอนการให
นมอยางถูกวิธี ดูดเร็ว ดูดบอย ดูดถูกวิธี 3) นวัตกรรม “รถซาเลงพวงรัก” เพื่อใชในการออกเยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ
และหญิงหลังคลอด รวมกับใชรถซาเลงนี้ในกิจกรรมของกองทุนขนสินคาออกจําหนาย และการประชาสัมพันธงานตางๆ
ในหมูบ า น จากการใชนวัตกรรมดังกลาว ทําใหเกิดกระแสผลตอบรับจากหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ใหความรวมมือ
เปนอยางดี ตําบลวังกะพี้ไดรับการคัดเลือกใหเปน ตําบลนมแมสายใยรักแหงครอบครัวแหงแรกของจังหวัดอุตรดิตถ
เกิดบานตนแบบการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มีการฝากครรภครบตามกําหนด มีกองทุนและมีเครือขาย
นมแมสายใยรักแหงครอบครัว และสามารถถายทอดความรูและวิธีการเก็บนํ้านมใหกับตําบลอื่นๆที่อยูใกลเคียงได

ความสําเร็จของงาน

1.ความรวมมือของภาคีเครือขายที่ดําเนินการตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตําบลนมแมสายใยรักแหง
ครอบครัว
2. ความเขมแข็งและสามัคคีของชมรมนมแมสายใยรักแหงครอบครัว ตําบลวังกะพี้
3. การไดรับการยอมรับของสังคม อันเนื่องมาจากเห็นความตั้งใจของการดําเนินงานของชมรมนมแมสายใยรัก
แหงครอบครัวอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
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นางบุญเอื้อย รักสนิท
อสม.ดีเดน ระดับเขต (เขต 3)
อสม. บุญเอื้อย รักสนิท

เกิดวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2518 อายุ 38 ป
กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (การศึกษานอกโรงเรียน)
อยูบานเลขที่ 130 หมู 6 ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
อาชีพ เกษตรกร
เริ่มเปน อสม. ป 2546
ระยะเวลาการเปน อสม. รวม 10 ป

ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ไดแก

เปนประธานชมรมสายใยรักแหงครอบครัว ตําบลทาบัว
l วิทยากรและแกนนําสายใยรักแหงครอบครัว
l วิทยากรและแกนนําโครงการหนังสือเลมแรก
l วิทยากรและแกนนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
l วิทยากรการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตําบลทาบัว
l แกนนําสุขภาพจิต ตําบลทาบัว
l แกนนําทันตสาธารณสุข (สงเสริมสุขภาพชองปากเด็ก 0 – 5 ป)
l แกนนําชวนเพื่อนหญิงอายุ 30-60 ป รับการตรวจคนหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
l แกนนํ า การสํ า รวจข อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า แฟ ม อนามั ย ครอบครั ว และแผนที่ เ ดิ น ดิ น พร อ มจุ ด พิ กั ด หลั ง คาเรื อ น
โดยใชเครื่องกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ฯลฯ
l

กระบวนการพัฒนางานในสาขาที่คัดเลือก

ตําบลทาบัว จากการสํารวจพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กเล็ก พบวา หญิงหลังคลอดในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
ทาบัว มีปญหาของความรู ความเขาใจเรื่องการใหนมบุตร ซึ่งสวนใหญยังใหนมบุตรไดไมถึง 6 เดือน และมีแนวโนมการ
ใหนมบุตรลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากตองไปทํางานตางจังหวัด และไมเห็นถึงความสําคัญของการใหนมบุตร เด็กในพื้นที่
สวนใหญถูกเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิด ขาดการดูแลสงเสริมกระตุนพัฒนาการ และขาดความรูความเขาใจในการดูแล
เด็กแตละชวงวัย ทําใหเด็กเติบโตมาขาดคุณภาพ มีปญหาทางดานพัฒนาการและทันตสุขภาพ และขาดทักษะในการ
ดําเนินชีวิตตามความเชื่อมั่นในตนเอง จากขอมูลดังกลาว ทําให อสม.บุญเอื้อย ไดปรึกษากับเจาหนาที่รพ.สต.ทาบัว
และหาวิธีรวมกันกับเพื่อน อสม. ในเขตพื้นที่ เกิดเปนการเรียนรูวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เพื่อ
ลดปญหาการเลี้ยงดูบุตรที่ไมถูกวิธี ลดปญหาเด็กขาดวัคซีน มีการดูแลหญิงตั้งครรภเพื่อเตรียมตัวเปนแมที่มีคุณภาพ
ลูกที่เกิดมาไดรับนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน และการกระตุนสงเสริมพัฒนาการใหเปนไปตามวัย ตอมาไดมี
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การรวมกลุม จัดตัง้ เปนกลุม แกนนําสายใยรักแหงครอบครัว มีกระบวนการจัดทําแผนแกไขปญหาสุขภาพโดยใชแผนทีท่ างเดิน
ยุทธศาสตร คณะกรรมการรวมกันจัดทําและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกันทัง้ ตําบล
ภายหลังการคืนขอมูลสูชุมชนทําใหเกิดขอตกลงรวมกันของตําบลทาบัวที่ทุกครัวเรือนยอมรับไดและพรอมที่จะให
ความรวมมือ รวมคิด รวมรับผิดชอบผลประโยชน นําไปสูการสรางเสนทางสูตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว

ผลการดําเนินงาน นวัตกรรม และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงานนมแมสายใยรักแหงครอบครัว โดยใชแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรทเี่ กิดจากการรวมกันคิด รวมกัน
กําหนด นําไปสูก ารปฏิบตั จิ ริงและเกิดประโยชนสงู สุด ซึง่ คณะกรรมการตําบลนมแมฯ ไดจดั เวทีประชาคมในแตละหมูบ า น
เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นและรับรูรวมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณตรง ในการจัดทํา
แนวทางปฏิบัติตามแผนงานที่ไดจัดทํากันแลว เปาหมายผูเขารวมประชาคม ไดแก ตัวแทนจากหลังคาเรือน, อสม.,
อบต.ทาบัว และผูนําชุมชนทุกหมูบานเขารวม ผลลัพธจากการทําประชาคม ทําใหตําบลทาบัวมีเครื่องมือที่สําคัญใน
การดําเนินงานตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว คือ ขอตกลงรวมกัน... สูวิธีปฏิบัติตําบลนมแม ซึ่งเปนขอตกลง
ที่ประชาชนสามารถยอมรับไดและพรอมใจกันรวมปฏิบัติอยางจริงจัง จํานวน 10 ขอ ดังนี้
1. แมมีลูกเมื่ออายุ 20-35 ป
2. หญิงตั้งครรภฝากครรภกอน 12 สัปดาห และผานหลักสูตรโรงเรียนพอแม
3. รณรงคใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว 6 เดือนตอเนื่องถึง 2 ป รวมกับอาหารเสริมตามวัย
เวนแตมีขอบงชี้ทางการแพทย
4. อสม. ทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีความรู ความสามารถแนะนําผูอื่นใหทราบถึงประโยชนการเลี้ยงลูกดวยนมแม
5. หญิงหลังคลอดมีทัศนคติที่ดี สามารถใหนมลูกไดอยางถูกตอง (ดูดเร็ว ดูดบอย ดูดถูกวิธี ดูดเกลี้ยงเตา) และ
มีความรูท่ที ําใหมีนํ้านมเพียงพอสําหรับลูก
6. หญิงหลังคลอดและลูกไดรับการติดตามดูแลจากแกนนําสายใยรัก ปราชญนมแม และเจาหนาที่ใหสามารถ
เลี้ยงลูกดวยนมแมภายหลังกลับบาน
7. จัดตั้งชมรมเลี้ยงลูกดวยนมแมและกลุมนมแมตนแบบ สําหรับใหคําปรึกษาปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมใน
ชุมชน
8. ไมรับบริจาคอาหารทดแทนนมแมหรือซื้อในราคาถูกหรือรับแจกตัวอยาง
9. ครอบครัวที่มีลูก 0-5 ป ตองมีหนังสือนิทานและเลนกับลูกทุกวัน
10. ภาคีเครือขายในชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

ความสําเร็จของงาน

ตําบลทาบัว ไดขบั เคลือ่ นการดําเนินงานตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว
ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน สวนทองถิ่น และภาคีเครือขายอื่นๆ ไดใหความรวมมือและใหการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงตําบลทาบัวสามารถเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
อําเภอขางเคียง และเปนแกนนําในการสรางเครือขายตําบลนมแมใหกับตําบลใกลเคียง
66

>G*T;_6; 10 LT%T %O* OLC. 6W_6;

EER6S<-T7V/BT'/_%7 BT'_M;YO =ER+U= 2557

สาขา นมแมสายใยรักแหงครอบครัว

67

>G*T;_6; 10 LT%T %O* OLC. 6W_6;

68

EER6S<-T7V/BT'/_%7 BT'_M;YO =ER+U= 2557

สาขา นมแมสายใยรักแหงครอบครัว

