


คดัเลือก อสม.ดเีด่น ระดบัเขต ระดบัภาค

อสม.กาญจนา  จ าปาแกว้  อาย ุ45 ปี

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที ่3

ระยะเวลาเป็น อสม. 15 ปี

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 ปี

ครอบครวัอบอุน่

คติประจ าใจ “ความสุขอยู่รอบตวัเรา”



- รองประธาน อสม.บ้านหนองทุ่มต าบลดอนดัง่
- ประธานชมรมฟ้ามืดบ่โดน
- คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลดอนดัง่
- คณะอนุกรรมการกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ (LTC)
- ผู้ดูแลผู้สูงอายุ care giver  ( cg)
- แกนน าชุมชนในการดูแลสุขภาพออกก าลงักาย

บทบาทหน้าทีใ่นชุมชน



การครองตน

มีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ี   บริโภคอาหารถูกหลกัโภชนาการ   ครบ 5 หมู่   ออก
ก าลงักายเป็นประจ า    ค่า BMI = 23.44  ไม่ยุ่งเกีย่วกบัยาเสพติด ตรวจ
สุขภาพประจ าทุกปี  ไม่มีโรคประจ าตัว  ด ารงชีวติแบบพอเพยีง  ไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งทุกคร้ัง  และมีครอบครัวอบอุ่น



การครองคน
• ตนเองและครอบครัวเป็นแบบอย่างทีด่ี
• เน้นการท างานเป็นทมีร่วมกบัภาคเีครือข่าย  
• มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
• ใฝ่เรียนรู้  พร้อมพฒันาตนเองอยู่เสมอ
• กระตุ้นให้คนในชุมชน  ร่วมคดิ  ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา      



การครองงาน
- เป็นผู้น าด้านสุขภาพ จดัตั้งกลุ่มออกก าลงักาย  ชมรมดูแลสุขภาพจติ
- มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนสุขภาพร่วมกบัชุมชน และภาคเีครือข่าย   



ข้อมูลทัว่ไป

หลงัคาเรือน  63 หลงั
วดั  1 แห่ง
ประชากร 419 คน

- ชาย  218 คน  - หญิง 201คน



สภาพปัญหาสาธารณสุขในชุมชน

ปัญหา
สาธารณสุข

ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาพยายามฆ่าตัวตาย

ปัญหาโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดนั
โลหิตสูง จติเวช วณัโรค

ปัญหาทะเลาะววิาท



ปัญหาสุขภาพจติในชุมชน ประกอบด้วย

มีอตัราการฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ 2 ราย

ขาดเครือข่ายที่เข้มแข็งใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

ผู้ดูแลขาดความรู้ ทีถู่กต้องใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ชุมชนขาดความเข้าใจ  มอีคตต่ิอ
ผู้ป่วยทางจิตเวช

มีผู้ป่วยทางจิตเวช              
จ านวน 20  คน

ผู้ป่วยจิตเวช ขาดยา



จ านวนผู้ป่วยทางจติเวช
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ยาเสพติด แต่ก าเนิด ความเครียด

แผนภูมิจ าแนกประเภทผู้ป่วยทางจิตเวช   ต าบลดอนด่ัง            
อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น



แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน

หน่วยงานภาครัฐทุกระดบั
ประสานสนับสนุนและบูรณาการงาน

ส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกนัโรค

อปท.มีส่วนร่วม ขับเคล่ือนและ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพยีงพอ

และต่อเน่ือง

กลุ่ม องค์กรในและนอกพืน้ที่
พฒันาชุมชนให้แสดงบทบาท ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค

การจัดการความรู้และ
นวตักรรมการส่งเสริม
สุขภาพป้องกนัโรค

องค์กรมีศูนย์ประสานเครือข่าย
ที่ครอบคลุมมีคุณลกัษณะและ
วฒันธรรมที่เอือ้ต่อการท างาน

และมีระบบแรงจูงใจทีด่ีบุคลากร แกนน าเครือข่าย
มีสมรรถนะตามที่องค์กรก าหนด

มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง
ครบถ้วน เช่ือมโยงและเป็น

ปัจจุบันทุกระดบั

ชุมชน มีระบบเครือข่าย
เฝ้าระวงัด้านสุขภาพ
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ประชาชน ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ

ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคเีครือข่ายทุก
ระดบั อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ
ด้านสุขภาพโดยชุมชน

ระบบการส่ือสาร ที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชน มีมาตรการ/กตกิา
ของชุมชนในการดูแล

สุขภาพ

แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชน
รพ.สต.ดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแก่น ภายในปี 2565 

ก าหนดเม่ือ 2 เม.ย.63

การบูรณาการโครงการด้านสุขภาพ



แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน



ชมรม “ ฟ้ามืดบ่โดน”  ชมรมดูแลสุขภาพจติทุกกลุ่มวยั



โครงการทีด่ าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพจติชุมชน

1. โครงการอบรมเพ่ือลดช่องว่างผู้ป่วยจิตเวช ปี 2563 15,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก  ปี 2563 10,000 บาท
3. โครงการตรวจคดักรองซึมเศร้า

ในประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป 3,000 บาท
(งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพส่วนท้องถ่ิน)



การดูแลกลุ่ม เดก็ 0 – 5 ปี

กนิ   กอด
เล่น    เล่า

จ านวน 15 คน มีพฒันาการสมวยัจ านวน 12 ราย  คิดเป็นร้อยละ 80
และมพีฒันาการล่าช้าจ านวน 3 ราย คดิเป็นร้อยละ 20



การดูแลกลุ่ม เดก็วยัเรียน และวยัรุ่น

1. เฝ้าระวงั   ค้นหา ให้ค าแนะน าในการหลกีเลีย่งยาเสพติด
เครือข่าย   “ตาสับปะรด”

2. เป็นวทิยากรอบรมเร่ืองการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร
3. จัดตั้งชมรมเพ่ือนใจวยัใส ในโรงเรียนและชุมชน
4. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 1 ในโรงเรียน

คดักรองเดก็ 22 คน   พบมีเดก็ขาว 17 เดก็เทา 4 เดก็ด า 1



การดูแลกลุ่มวยัท างาน

1. ประเมินความเครียดทุกปี ST5
2. ประเมินภาวะซึมเศร้าทุกปี  2Q

คดักรอง 2Q จ านวน 56 คน   เส่ียงซึมเศร้า 2 คน
คดักรอง  DT5 จ านวน56 คน เครียดมาก 2 ,เครียดปานกลาง8 ,เครียดน้อย  46



การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ

- การคดักรองภาวะซึมเศร้า ทุก  6 เดือน
- การเยีย่มให้ค าแนะน าในด้านสุขภาพ
- การส่งเสริมเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ  ร่วมกจิกรรม เข้าวดั ฟังธรรม บริหารสมอง 

คดักรอง 2Q จ านวน 50 คน   เส่ียงซึมเศร้า 2 คน
คดักรอง  DT5 จ านวน 50 คน เครียดมาก 2 ,เครียดปานกลาง6 ,เครียดน้อย  42



การดูแลกลุ่มทีม่ภีาวะวกิฤต ( โควดิ-19)

1.  การประเมินความเครียด 
- การคดักรองภาวะซึมเศร้า
2.การให้ค าแนะน าประชาชนในการ
เฝ้าระวังป้องกนัโรค โควดิ -19
3.เป็นต้นแบบด้านพฤติกรรม
4.ร่วมสร้างต าบลวิถีชีวติใหม่ (NEW NORMAL)  

NEW NORMAL

คดักรอง 2Q จ านวน  34 คน   เส่ียงซึมเศร้า 4 คน
คดักรอง  DT5 จ านวน 34คน เครียดมาก 1 ,เครียดปานกลาง 3 ,เครียดน้อย  30





นางกาญจนา  จ าปาแก้ว  
อสม.ต าบลดอนดัง่ อ าเภอหนองสองห้อง 

จังหวดัขอนแก่น



แรงบันดาลใจในการท างานสุขภาพจิตชุมชน

- ถูกล่ามขงั โซ่ตรวน
- ช่วยตัวเองได้น้อย
- ครอบครัวไม่สนใจ
- ขาดยา
- สังคมหวาดกลวั
- มอีคติ





โครงการอบรมเพ่ือลดช่องว่างผู้ป่วยจิตเวช





ปฏิทนิกนัลืมกนิยา



ปฏิทนิกนัลืมกนิยา ประกอบด้วย

ปฏิทินจดัยารายสปัดาห์

บนัทึกการจดัยา

ปฏิทินบอกวนัเวลานดั รบัยา

บนัทึกการส่งต่อขอ้มลู



ปี 2554 ปี 2560 ปี 2563



ผลลพัธ์

ก่อน 

• ขาดยา  8 ราย

• อคติ

• เป็นภาระครอบครัว

หลงั

• กนิถูกต้องครบถ้วน

• ไม่มีอคติ

• ไม่เป็นภาระ



10 หมู่บ้าน

ใช้ในกลุ่มโรคเร้ือรัง

ผู้ป่วยเบาวาน / ความดนัโลหิตสูงทีเ่ป็น
ผู้สูงอายุตดิบ้าน ตดิเตยีง  67 ราย 



หลานยาย



ความเหมือนทีไ่ม่แตกต่าง



ผลงานเด่นและนวตักรรม

“กล่องโฮมฮัก โฮมใจ”





ขั้นตอนการจัดท านวตักรรมกล่อง “โฮมฮัก โฮมใจ”ประจ าหมู่บ้าน



นวตักรรมกล่อง “โฮมฮัก โฮมใจ” ประจ าหมู่บ้าน 
อุปกรณ์

1. คู่มือการตรวจพฒันาการเดก็ DSPM   
2. ดนิสอ   สมุด
3. ของเล่นเดก็ เช่น ตุ๊กตา  รถ
4. ของเล่น 4 ชนิด คือ ถ้วยฝึกด่ืมมีหู   แปรงสีฟัน  

หว ี ช้อน
5. กรุ๋งกร๋ิง , ลูกบอลบีบ
6. ลูกบอลผ้าสีแดง
7. ไหมพรมเลก็ขนาด 1 - 2 ซม.
8. ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม.
9. หนังสือปกแข็ง
10. หนังสือนิทาน
11. เชือก
12. รูปภาพตดั เป็น 3 ช้ิน
13. ชุดจัดประเภทส่ิงของ คือ สัตว์ หาร เส้ือผ้า
14. ภาพกลางวนั กลางคืน
15. ก้อนส่ีเหลีย่มลูกบาศก์ 



ใช้กระตุ้นและส่งเสริมพฒันาการทั้ง 5 ด้าน



นวตักรรม “กล่องโฮมฮัก  โฮมใจ”

วตัถุประสงค์
1. เด็กแรกเกดิ – 5 ปี มีพฒันาการเหมาะสมตามวัย
2. พฒันาศักยภาพผู้ปกครอง  อสม.เช่ียวชาญในการเฝ้าระวัง และส่งเสริม

พฒันาการเด็กอย่าง มีประสิทธิภาพ
3.ค้นหา คดักรอง และส่งต่อ เด็กทีมี่ปัญหาด้านสุขภาพจิต และพฒันาการ

ล่าช้า



การน าไปใช้
1. คดักรองและกระตุ้นเดก็แรกเกดิ  - 5 ปี ในหมู่บ้านทุกคน เดือนละ 1 คร้ัง
2. ค้นหา คดักรองเดก็ทีม่ปัีญหาด้านสุขภาพจิต และพฒันาการล่าช้า
3. ส่งต่อเดก็ทีม่ปัีญหาด้านสุขภาพจิต และพฒันาการล่าช้า



สอนสาธิตการใช้นวตักรรมกล่อง “โฮมฮัก โฮมใจ”



การใช้นวตักรรมกล่อง “โฮมฮัก โฮมใจ”ประจ าหมู่บ้าน



สรุปผลการใช้นวตักรรม

ผลการใช้นวตักรรม
คดักรองเดก็แรกเกดิ- 5 ปี  จ านวน  15 ราย  พบพฒันาการ ล่าช้า    3 ราย   คดิเป็น  ร้อยละ 20



รายที ่1

-อสม.สอบถามกระตุ้นญาติผู้ดูแล                     เด็กมีพฒันาการสมวยั ตามวยั
-กระตุ้น 1 เดือนโดยเจ้าหน้าที่



-อสม.สอบถามกระตุ้นญาติผู้ดูแล                     เด็กมีพฒันาการสมวยั ตามวยั
-กระตุ้น 1 เดือนโดยเจ้าหน้าที่

รายที ่2



-อสม.สอบถามกระตุ้นญาติผู้ดูแล                     เด็กมีพฒันาการสมวยั ตามวยั
-กระตุ้น 1 เดือนโดยเจ้าหน้าที่

รายที ่3



ผลลพัธ์
-กล่องโฮมฮัก โฮมใจใช้คดักรองพฒันาการเด็ก 0-5ปี  ได้เบ้ืองต้น
เหมือนชุดตรวจพฒันาการ DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข

กระตุ้น                 ส่งต่อ

ผลลพัธ์การใช้นวตักรรม



ชุดคดักรองพฒันาการ 
“ กล่องโฮมฮัก โฮมใจ”

งบประมาณชุดละ 400 บาท



คุ้มค่า

คุ้มทุน

สะดวกใช้
ง่าย

ผลลพัธ์
มหาศาล

ประหยดั



การประเมนิผลความพงึพอใจต่อการใช้นวตักรรม
“กล่องโฮมฮัก โฮมใจ”

ความพงึพอใจ มาก น้อย

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. มีประโยชน์ต่อการค้นหา คดักรอง
พฒันาการเดก็
แรกเกดิ – 5 ปี

14 93.33 1 6.67

2.ใช้ง่าย/สะดวก 14 93.33 1 6.67

3.ความพงึพอใจต่อนวัตกรรม 13 86.67 2 13.33



ขยายนวตักรรม “กล่องโฮมฮัก  โฮมใจ” 



ความภาคภูมใิจ
รองชนะเลศิอนัดบัที ่1 

การน าเสนอผลงานวชิาการระดบัประเทศ  

กรมสุขภาพจิต

 เร่ือง ชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

 ( ปฏิทินกนัลืมกนิยา )

วนัที ่27 กรกฎาคม 2555



ชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทั้ง 4 ภาค



เครือข่ายเฝ้าระวงัสุขภาพจติ
ในชุมชน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ



“ยดึหลกั อดทน เข้าใจ จริงใจ    
เอือ้อาทรและมีความเสียสละ”

ชุมชนสุขภาพจติด.ี.มคีวามสุข 


