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 สาขาจิตเวชชุมชน ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วย  
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง ได้สนับสนุนงบประมาณ ส่วนราชการ
ต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และประชาชนชาวต าบลดอนดั่งทุกคนที่ให้ก าลังใจและร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการรวบรวมผลงานและ
กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
 ท้ายนี้ขอขอบคุณทางคณะกรรมการประกวดและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขระดับเขต/ภาค ที่ให้
โอกาสดิฉันได้เผยแพราผลงานของดิฉัน 

 

     

       นางกาญจนา  จ าปาแก้ว 
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ค านิยม 

การบริหารจัดการและก าลังคนด้านสาธารณสุขมูลฐาน  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีสุขภาพดีถ้วนหน้า เกิดคุณภาพชีวิตที่ ดี เพราะ
ถือว่าบุคคลคือทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

นางกาญจนา  จ าปาแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดั่ง  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ด้วยความเสียสละและทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในทุกๆด้าน มีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ และเป็นผู้
ประสานงานที่ดีของภาคีเครือข่ายในชุมชน จึงเป็นที่ยกย่องกล่าวขานของคนในชุมชนมาโดยตลอด ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอาสาสมัครของบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2548 
ถึง ปัจจุบัน โดยได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
 กระผมขอชื่นชม นางกาญจนา  จ าปาแก้ว  ในการเสียสละและอุทิศตนในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง  ขอให้ด ารงไว้ซึ่งคุณงามความดี  ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป  และขออวย
พรให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและมีสุขภาพดีตลอดไป 
 
 
          ด้วยความปรารถนาดี 

 
       (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
                                                                     สาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง 
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ค านิยม 

 นางกาญจนา  จ าปาแก้ว  อาสาสมัครธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3  เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการดูแลสุขภาพ  เป็นแกนน าในการออกก าลังกาย  และยังส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองด้วย  มี
ความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆกับประชาชน  มีความเสียสละและมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นอย่างยิ่ง  ชอบช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในการส่งเสริมสุขภาพและเป็นแกนน าในการสร้างสุขภาพในชุมชน  มี
การท างานร่วมกับองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้องแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

 นอกจากนั้น  ยังเป็นต้นแบบในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในชุมชน  
เพ่ือมาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน และเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตครอบครัวอย่างดียิ่งเป็น
แบบอย่างให้คนในชุมชน 

 กระผมขอยกย่องและชื่นชมในการเสียสละ  ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการอุทิศตนเพ่ือการมีสุ ขภาพดี การ
กินดี  อยู่ดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมรความสุขของประชาชนบ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3 ขออวยพรให้ประสบแต่
ความสุขและความเจริญตลอดไป 

 

              ด้วยความปรารถนาดี 

 
           (นายวิษณุยันต์  ไสยกิจ) 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง 
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ค าน า 

 เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น  ระดับเขต/ภาค 
สาขา สุขภาพจิตชุมชน     ปี 2563   จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชน    โดย  
นางกาญจนา  จ าปาแก้ว  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3  ต าบลดอนดั่ง  
อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย  ส่วนข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป  ประวัติส่วนบุคคลอาสาสมัคร
สาธารณสุข  ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3 ผลการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ  ความภาคภูมิใจ
จากการด าเนินงานในชุมชน  ผลงานเด่น  นวัตกรรม ปฏิทินกันลืมกินยา และกล่องตรวจพัฒนาการประจ าหมู่บ้าน 
 ในการด าเนินงานครั้งนี้  ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  นายสุชาติ  ผาบสิมมา สาธารณสุขอ าเภอหนองสอง
ห้อง  คณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง  คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดอนดั่ง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  ภาคีเครือข่าย และทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  สนับสนุน แนะน า และให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการประเมินคัดเลือก  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น สาขา สุขภาพจิตชุมชน ปี 2563  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้จะเป็นข้อมูลในการประเมินคัดเลือก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ภาค  สาขา สุขภาพจิต ปี 2564  เป็นอย่างดี  หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท า
ยินดีน้อมรับค าแนะน า  เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 3 อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสต่อไป 
 
 
        คณะผู้จัดท า 
               กันยายน 2563 
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ค ำนิยม 
 
 การปกครองในหมู่บ้าน โดยการน าของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นั้นยังมีคณะกรรมการด้านอ่ืน ๆ หลาย ๆด้าน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ หาแนวทางการแก้ไข ร่วมกันวางแผนจัดท า
โครงการเพ่ือเสนอ ขอสนับสนุนงบประมาณ กรณีเกินขีดความสามารถในชุมชน ซึ่งท าเป็นประจ าทุกปี ต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เป็นผลงานที่ปรากฏเด่นชัดเจน ท าให้ข้าพเจ้า นายสุทัศน์ ข าผา ก านันต าบลดอนดั่ง หมู่ที่ 1 ต าบลดอน
ดั่ง ได้รับคัดเลือกเป็นก านันเมื่อปี พ.ศ.2552 ซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจที่น าเสนอต่อคณะกรรมการก็ คือ ต าบลดอนดั่ง
ได้มีกลุ่มชมรมผู้ดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเข้มแข็งที่เป็นที่รู้จักทั้งอ าเภอ และต าบลดอนดั่งยัง
เคยได้รับเกรียติเป็นพื้นที่ต้นแบบจากรมสุขภาพจิตในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชพร้อมทั้งเคนได้รับการต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานทั้ง 4   ภาคของประเทศ 
 ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน นางกาญจนา จ าปาแก้ว ร่วมเป็นกรรมการและคณะท างาน 
และการสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ส าคัญ ให้งานที่กล่าวมาข้างต้นบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยดี 
 ผลงานในต าบลดอนดั่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงผลงานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องผสมผสาน และ
บูรณาการทุก ๆ ด้านในพ้ืนที่ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของพ่ีน้องประชนชนในหมู่บ้านและต าบล  การส่งเสริมให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานจึงมีความส าคัญที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง ซึ่งองค์กร
ผู้น าในชุมชนพร้อมให้การสนับสนุน 
 
 
 
                          
 

ด้วยความปรารถนาดี  

     
(นายสุทัศน์ ข าผา) 

          ก านันต าบลดอนดั่ง 
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หนังสือรับรอง 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แสดงว่า นางกาญจนา จ าปาแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดั่ง เป็นผู้มีความตั้งใจ เสียสละ การเป็นแบบอย่างที่ดี ในการท าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต และการสร้าง
หลักประกันสุขภาพการด าเนินงานตาม 14 หลักองค์ประกอบของการท างาน ได้แก่ งานโภชนาการเด็กในชุมชนงาน
สุขศึกษาการรักษาพยาบาลของอสม.การจัดหายาที่จ าเป็น การสุขาภิบาลและจัดหาน้ าสะอาด งานอนามัยแม่และ
เด็กและการวางแผนครอบครัวงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคการส่งเสริม
สุขภาพฟัน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม่ติดต่อ การคุ้มครองผู้บริโภค และ
เอดส์ 

ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดั่ง  รวมทั้ง นางกาญจนา จ าปาแก้ว 
ได้จัดโครงการ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยจิตเวช ต่อเนื่องกัน 3 ปี โดยได้งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลดอนดั่ง ส่งผลลัพธ์ที่ดีส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วยอย่างเห็นได้ชั ดเจน และอสม.กาญจนา  
จ าปาแก้ว  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเป็นแกนน าในการออกก าลังกายในต าบล 
และยังเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีของสังคมในด้านครอบครัวอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตรจนประสบความส าเร็จด้านการ
เรียน ทั้ง 3คน และยังเป็นแบบอย่างในการดูแลบุพการีเป็นอย่างดี 
 จากผลงานที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก 
เพ่ือขวัญก าลังใจต่อไป 
 
 
 

           
 (นายสุบรรณ  เมิกข่วง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 
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บทที่ 1 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลพื้นฐาน 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1ชื่อ-สกุล นางกาญจนา  จ าปาแก้ว ชื่อเล่น  นาง 

1.2เชื้อชำติ  ไทย สัญชำติ  ไทย   ศำสนำ  พุทธ  
1.3เลขบัตรประชำชน 3-4015-00231-75-5 กรุ๊ปเลือดAB 
1.4วัน เดือน ปี เกิด 28 ธันวาคม 2518 อำย ุ44 ปี 
1.5เป็นบุตรคนที่ 2 มีพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา ทั้งหมด 5 คน 
1.6บิดำชื่อนายสง่า มำรดำชื่อนางทอง 
1.7ที่อยู่บ้ำนเลขที่ 18 หมู่ที่ 3  บ้านหนองทุ่ม ต าบลดอนดั่ง 

อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น 
1.8สิทธิกำรรักษำพยำบำล82: อาสาสมัครสาธารณสุข 

เลขที่บัตรR40151003026523 
1.9ID-Line0878173029 เบอร์โทร087-8173029 
1.10อำชีพเกษตรกร 
1.11สถำนะภำพ สมรส กับนายมานิตย์ จ าปาแก้ว อายุ 45  ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพ เกษตรกรและท านา 
1.12มีบุตรจ ำนวน 3 คน 
1. ชื่อนางสาวณัฐริกา  จ าปาแก้ว  อายุ 21 ปี ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
2.ชื่อนายภาณุวัฒน์  จ าปาแก้ว อายุ 18 ปี ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ห้อง 11 
3.นางสาวปริศนา  จ าปาแก้ว  อายุ 17 ปี   ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ห้อง EC1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



นางกาญจนา จ าปาแกว้  อสม.ดเีดน่ระดบัจงัหวดั   ปีพทุธศกัราช 2563    9 

 

 สาขาจิตเวชชุมชน ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  
 

2. ประวัติกำรศึกษำ 
ตารางที่ 1 ประวัติการศึกษาของ อสม.กาญจนา จ าปาแก้ว 

 
ระดับการศึกษาที่จบ สถานศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองวัดป่า 23 พฤษภาคม 2538 
มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 25 มี น า ค ม 

2540 
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 26 มี น า ค ม 

2542 
ข้อมูลจากการสอบถาม อสม.กาญจนา จ าปาแก้ว 

 

“ด้านการศึกษาดิฉันจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดิฉัน
มีใจรักในการเรียน ใฝ่เรียน ในตนเอง และความใฝ่รู้ดิฉันจึงมีแรงบันดาลที่อยากจะเรียนหนังสือ” 
 
3. ประวัติกำรท ำงำนและบทบำททำงสังคม 
 

ตารางที่ 2 ประวัติการท างานและบทบาททางสังคม 
 

ปี พ.ศ. ต าแหน่งหน้าที่ 
2551 - เริ่มเข้าสู่การเป็น อสม. 

- เป็นรองประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน 
- เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน อสม.ระดับต าบล 
-เป็นประธำนชมรมฟ้ำมืดบ่โดน 
-เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลดอนดั่ง 

2554 
 
 
 

- เป็นรองประธาน อสม.หมู่บ้าน 
- เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ care giver  ( cg) 
-แกนน าชุมชนในการดูแลสุขภาพออกก าลังกาย 
-กรรมการชุมชนจิตอาสา 
-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

2560 -เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองทุ่ม ม.3 
- อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ  สาขา จิตเวชในชุมชน 
-คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
- เป็นคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC)   

2563 - อสม.ดีเด่นระดับโซนใต้ สาขาจิตเวชในชุมชน 
 

ข้อมูลจากการสอบถาม อสม.กาญจนา  จ าปาแก้ว 
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 ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็น อสม.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554ปัจจุบัน
เป็น อสม.มา 15 ปี ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานด้านสุขภาพร่วมกับ
เครือข่ายทุกคน นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตที่ได้รับบทบาทนี้ อีก
ทั้งได้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  

 
 
 

4. ข้อมูลพื้นฐำน 
 

4.1ประวัติหมู่บ้ำน 
 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่นก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2415 โดยมีประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจาก
การค้นข้อมูลที่วัด บ้านผู้ใหญ่บ้านที่เกษียณอายุแล้ว และผู้เฒ่า-ผู้แก่เล่าต่อกัน
มา บ้านหนองทุ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2415 โดยการน าของ นายค าภา  ราชเทียน 
ซึ่งได้อพยพมาจาก บ้านชาดใหญ่ ต าบลหนองเม็ก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น และได้ตั้งชื่อของหมู่บ้านว่า “บ้าน
หนองทุ่ม” โดยอาศัยตั้งตามหนองน้ าที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ในครั้งนั้นขึ้นตรงต่อ ต าบลหนองเม็ก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ต่อมาทางการได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง จึงได้มาอยู่ในความปกครองของ ต าบลคึมชาด อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของ ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น รวมอายุบ้านหนองทุ่มถึงปี 2563 ได้ 148 ปี อยู่ในเขต หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น  
 
4.2  ท ำเนียบผู้น ำชุมชน 
 

ตารางที่ 3 ท าเนียบผู้น าชุมชนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 
 

พ.ศ. ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง (ปี) ชื่อ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน 
2420-2440 
2440-2468 
2468-2479 
2479-2490 
2490-2515 
2515-2542 
2542-2547 
2547-2552 
2552-2563 
2563-ปัจจุบัน 

20 
28 
11 
11 
25 
27 
5 
5 

11 
- 

1 นายค าภา      ราชเทียน 
2 นายอ่อนสี      พลรักษา  
3 นายค ามี หารพล 
4 นายเทา พลรักษา 
5 นายหล่อน พันธ์ชัย 
6 นายด า ราชเทียน 
7 นายใจ เจริญ 
8 นายสุบัน วิเชียร 
9 นายสนั่น โคตรเสนา 
10 นายสนิทย์ มาตย์แท่น 

 
ข้อมูลจากท าเนียบในชุมชน 
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 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2415 มีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 10 คนถึงปัจจุบัน ดิฉันเริ่มเข้ามามี
บทบาทในชุมชนเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2551 ขณะนั้นมีนายสุบัน วิเชียรเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม อสม.กาญจนา จ าปาแก้ว 
เริ่มเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ ปี พ.ศ.2562  ดิฉันเข้ามามีบทบาท และได้เรียนรู้บทบาทการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ในชุมชน  
 

4.3  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 
พ.ศ.2540 – 2544 นายสมพร เทียมบุญ และนายสนั่น  โตรเสนา 
พ.ศ.2544 – 2548 นายสมพร เทียมบุญ และนายสนั่น  โตรเสนา 
พ.ศ.2548 – 2552 นายน้อม ชาส าโรง และนายสงัด        แก้วลุน 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน    นายสุบัน   วิเชียร  และนายสงัด        แก้วลุน 

 

4.4  ประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้ำน 
 ฮีต 12 ดังนี้ 
  เดือนอ้าย  บุญปีใหม ่
  เดือนยี่   บุญคูณลาน/เข้ากรรม 
  เดือนสาม  บุญข้าวกี ่
  เดือนสี่   บุญพระเวช 
  เดือนห้า   บุญสงกรานต์ 
  เดือนหก   บุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด  บุญเบิกบา้น/ซ าฮะ 
  เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา 
  เดือนเก้า  บุญประดับดิน 
  เดือนสิบ   บุญข้าวสาก 
  เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา 
  เดือนสิบสอง  บุญลอยกระทง / บุญกฐิน 
 

4.5  ครอง 14 คือ กฎกติกำของคนสมัยก่อนที่คนในหมู่บ้ำนถือปฏิบัติมำจนถึงปัจจุบัน 
1. เมื่อได้รับหมากผล จะต้องน าไปถวายพระ หรือผู้ถือศีล กินเจก่อนจึงเก็บไว้กินต่อไป 
2. อย่ามีความโลภมาก ลาภจะหาย อย่าใช้จ่ายสุลุ่ย สุร่าย อย่าพูดค าหยาบ 
3. ให้ท าศาลพระภูมิไว้ในบ้านเพื่อสักการบูชา 
4. ให้ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน 
5. เมื่อถึง วัน 7,8,14,15 ค่ า ให้สมมาก้อนเส้า เสาเรือน ขิงไฟ ผักตูเฮือน และบันได 
6. ให้ล้างเท้าก่อนเวลาขึ้นนอน 
7. ถึงวันศีลดับ ศีลเพ็ง ให้เอาดอกไม้ธูปเทียนสมมาผัว ให้เอาธูปเทียนถวายพระ 
8. ถึงวันศีลวันดับ 14 ค่ า ขึ้น 15 ค่ า นิมนต์พระสวดมนต์บ้านหรือใส่บาตร 
9. เมื่อมีพระมาบิณทบาตร อย่าให้พระคอย เวลาใส่บาตรอย่าให้มือแตะบาตร ห้ามใส่รองเท้า ห้ามกาง

ร่ม ห้ามเอาผ้าคุมหัว 
10. เมื่อพระภิกษุสามเณรเข้าปริวาสกรรม ให้มีขันข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องอัฐบริขาร ไปถวาย

พระ 
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11. เมื่อเห็นพระภิกษุสามเณรเดินผ่าน ให้นั่งลงแล้วยกมือไหว้ แล้วค่อยพูด 
12. อย่างเหยียบเงาพระภิกษุ สามเณร (อย่าหมิ่นประมาทพระ) 
13. อย่าเอาอาหารที่กินแล้วไปถวายพระภิกษุสงฆ์ 
14. อย่าเสพเมถุน วันศีล วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 

 

4.6  ที่ตั้งอำณำเขต 
 

4.6.1 บ้านหนองทุ่มตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอพล 
          ทิศเหนือ        จดเขต กระหนวน           ต าบลดอนดั่ง    อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
          ทิศใต ้          จดเขต บ้านหนองวัดป่า    ต าบลดอนดั่ง    อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  
 ทิศตะวันออก  จดเขต บ้านโนนสว่าง       ต าบลดอนดั่ง    อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก    จดเขต บ้านหนองบัวแดง   ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น                                       
หมู่บ้านหนองทุ่ม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากตัวจังหวัด  
94  กิโลเมตร  ห่างจากตัวอ าเภอ 5  กิโลเมตร 

 
แผนที่ต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

 

4.6.2 ลักษณะภูมิอำกำศ 

- ฤดูหนำว ช่วงเดือนพฤศจิกำยน - กุมภำพันธ์ 

- ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนำยน– กันยำยน 

- ฤดูร้อน ชว่งเดือนมีนำคม - พฤษภำคม 

4.6.3 ลักษณะทำงภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่รำบลุ่ม แต่มีบำงส่วนที่อยู่บนที่รำบสูง โดยทั่วไปจะอำศัยน้ ำจำก
แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ คือ หนองน้ ำ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำยเหมำะในกำรท ำเกษตรกรรม 

4.7  ข้อมูลสำธำรณูปโภค 
4.7.1 ไฟฟ้ามีใช้ในหมู่บ้านครบทุกหลังคาเรือน 
4.7.2 น้ าประปาหมู่บ้านมีใช้ครบทุกหลังคาเรือนมีแหล่งแม่น้ า 2 หนอง ได้แก่ 

1. หนองน้ าหนองทุ่ม  มีเนื้อที่ 6 ไร่ 
2. หนองคลองโดน   มีเนื้อที่ 6 ไร่ 
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4.7.3 น้ าส าหรับการอุปโภค ส่วนใหญ่มีโอ่งน้ าส าหรับรองรับน้ าฝนทุกหลังคาเรือน บางหลังคาเรือนดื่มน้ าฝนแต่
ผ่านการต้มและกรองแล้ว ส่วนใหญ่ซื้อน้ าถัง หรือน้ าขวดในการอุปโภค โดยแหล่งซื้อจาก ร้านค้าในชุมชน และโรง
น้ าดื่มบ้านคลองเจริญ ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง ซึ่งเป็นโรงน้ าดื่มที่ผ่านการตรวจคุณภาพน้ าแล้ว สามารถ
จ าหน่ายได้ท่ัวอ าเภอหนองสองห้อง และอ าเภอใกล้เคียง 
4.7.4 ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะในชุมชน ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือบางหลังคาเรือนติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน 
และมีอินเตอร์เน็ตประชารัฐ1 จุดที่ศูนย์เรียนรู้ 
4.7.5 การคมนาคม มี 2 เส้นทาง ได้แก่ 

1.  ถนนลาดยางจากอ าเภอบ้านไผ่ – อ าเภอหนองสองห้อง  
2.  ถนนลาดยางจากอ าเภอพล – อ าเภอหนองสองห้อง  

 
 
4.8อำชีพคนในชุมชน 

ตารางที่ 4 อาชีพหลักคนในชุมชน 
 

อำชีพหลัก จ ำนวนหลังคำเรือนที่ประกอบอำชีพ 
ข้ำว 65หลังคำเรือน 

เกษตรกรรม 45หลังคำเรือน 
ข้อมูลจำกกำรส ำรวจในชุมชน 

 

      ส่วนใหญ่คนในชุมชนบ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ประกอบอำชีพเกษตรกรรรม ปลูกข้ำวเป็นหลัก  
อำชีพรองเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ปลูกผักตำมฤดูกำล และทอผ้ำฝ้ำย  ค้ำขำย ตัดเย็บเสื้อผ้ำ เป็นต้น 

 

 

4.9  ข้อมูลศาสนสถาน 

 มีวัด 1 แห่ง ชื่อวัดโนนรัง (มีพระ 2 รูป  ไม่มีสำมเณร   เจ้ำอำวำส ชื่อ พระธรำธร ธัมมธีโร 
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4.10  ข้อมูลสถำนศึกษำ บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ไม่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองวัดป่ำ 

ชั้นเรียน จ ำนวนนักเรียน รวม(คน) 
ชำย หญิง 

อนุบำล 1  4 6 10 
อนุบำล 2  5 4 9 
อนุบำล 3 4 4 8 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 5 5 10 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 8 6 14 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 3 7 10 
ประถมศึกษำปีที่ 4 6 6 12 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 7 3 10 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 4 3 7 
รวม 46 44 90 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 

4.11  ข้อมูลเศรษฐกิจของหมู่บ้าน 

  มีร้ำนค้ำจ ำนวน                                    2 ร้ำน 

  มีธนำคำรขยะ                                            1 แห่ง 

  มีกลุ่มผลิตและจ ำหน่ำยผ้ำฝ้ำย หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกผ้ำฝ้ำย ภำยใต้แบร์ดผ้ำดอนทอง 1 แห่ง 

4.12  กลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพในชุมชน 

ตำรำงท่ี 6 กลุ่มเพื่อกำรประกอบอำชีพในชุมชน 

ล ำดับ ชื่อกลุ่ม จ ำนวนสมำชิก(คน) 

1 กลุ่มแม่บ้ำน 15คน 

2 กลุ่มเยำวชน 25คน (1 ครัวเรือนเป็นสมำชิก 1 คน) 

3 กลุ่มสัมมำชีพ(ทอผ้ำฝ้ำย) 30คน 

4 กลุ่มสหกรณ์กำรเกษตรกร 50คน (1 ครัวเรือนเป็นสมำชิก 1 คน) 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจในชุมชน 
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บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่  3 มีกลุ่มอาชีพทั้งหมด 4 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีผู้ ใหญ่บ้านเป็นประธานและแต่งตั้ง
คณะกรรมการบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการเพ่ือกระตุ้นความสนใจ และ
คณะท างานมองว่า แต่ละกลุ่มอาชีพจะส าเร็จได้ต้องให้คนที่ถนัดและใจพร้อมเข้ามาท างาน 

4.13 ข้อมูลสถำนบริกำรด้ำนสุขภำพ 

4.13.1 มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน1 แห่ง  มีเจ้ำหน้ำที่ 6 ท่ำน 

1. นายวิษณุยันต์    ไสยกิจ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผอ.รพ.สต.) 
2. นางวนิดา    ไสยกิจ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางวราลักษณ์   กองสอน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางสาวณพัดชา   อินทรวิเศษ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
5. นางวรรณรัตน์ สีดาแจ่ม   พนักงานบันทึกข้อมูล 
6. นายบุญเที่ยง  มหาปักเข         พนักงานท าความสะอาด 

 
อาสาสมัครสาธารณสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 (อสม. 1 คน รับผิดชอบ 10-12 หลังคาเรือน) 

1. นางทองใบ  มาตย์โค้ง    ต าแหน่ง ประธาน อสม. 
บ้านเลขท่ีรับผิดชอบ บ้านเลขที่ 30 ,38 ,12/1 ,42 ,61 ,46 ,31 ,21 ,66 ,19 ,20 ,34 

2. นางกาญจนา  จ าปาแก้ว ต าแหน่ง อสม. 
บ้านเลขท่ีรับผิดชอบ บ้านเลขท่ี 18 ,17 ,16 ,49 ,53 ,14 ,41 ,22 ,23 ,24 ,64 

3. นางนงค์เยาว์  ค าแก้ว   ต าแหน่ง อสม. 
บ้านเลขท่ีรับผิดชอบ บ้านเลขท่ี 47 ,48 ,68 ,60 ,5 ,13 ,28 ,43 ,11 ,3 

4. นางสุรินทร์  พันธุ์ไธสง ต าแหน่ง อสม. 
บ้านเลขท่ีรับผิดชอบ บ้านเลขท่ี 32 ,1 ,4 ,69 ,36 ,70 ,10 ,56 ,71 ,62 ,29/1 ,39 ,7 

5. นางไพวัลย์  พฤษการณ์ ต าแหน่ง อสม. 
บ้านเลขท่ีรับผิดชอบ บ้านเลขท่ี 40 ,65 ,35 ,44 ,8/1 ,50 ,67 ,51 ,29 ,58 ,63 ,83 

6. นางบัวลอย  แก้วพรม ต าแหน่ง อสม. 
บ้านเลขท่ีรับผิดชอบ บ้านเลขท่ี 2 ,26 ,27 ,37 ,25 ,45 ,54 ,55 ,9 ,57 
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4.14บทบาท อสม.ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน 

ได้มีส่วนร่วมการจัดท ากฐินอ าเภอ สร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนรัง  เมื่อปี พ.ศ. 2560  
ชาวบ้านหนองทุ่มและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคท าผ้าป่าลอยฟ้าเป็นเงิน 399,999.99 บาท ดิฉันและ
ทีม อสม.เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมบริจาค และร่วมเป็นเจ้าของ 

 

 
4.16โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในหมู่บ้ำน 
 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสนิท  มาตย์แท่น มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ านวน 2 ท่าน ชื่อนางกาญจนา  จ าปาแก้ว  และ
นางทองใบ  มาตย์โค้ง ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลลูกบ้าง อีกท้ังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการท างาน ดังนี้ 

1. ผู้น าชุมชน 
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน 
3. คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
4. คณะกรรมการกลุ่มสตรี 
5. คณะกรรมการ  ตาสับปะรด 
6. คณะกรรมการ อปพร. 

4.17ประชำกรและครัวเรือน 
ตารางที่10 ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

กลุ่มอายุ(ปี) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) % ชาย % หญิง 
แรกเกิด-4 7 3 10 1.67 0.71 
5-9 6 15 21 1.43 3.57 
10-14 10 8 18 3.12 2.96 
15-19 14 9 23 2.38 2.14 
20-24 7 12 19 1.33 2.28 
25-29 14 5 19 2.66 0.45 
30-34 8 10 18 1.14 1.8 
35-39 22 17 39 8.58 6.63 
40-44 16 9 25 1.00 2.25 
45-49 21 8 29 6.09 2.32 
50-54 16 10 26 4.16 2.6 
55-59 13 13 26 3.38 3.38 
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60-64 12 11 23 2.76 3.53 
65-69 7 8 15 1.05 1.2 
70-74 2 2 4 0.08 0.08 
75-79 3 1 4 0.12 0.04 
80+ 2 7 9 0.18 0.63 
รวม 218 201 419 52.02 47.98 

ข้อมูลจากการส ารวจจากทะเบียนราษฎร์ในชุมชน 
 

ปัจจุบัน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 มี 65 หลังคาเรือนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 419 คน เป็น
เพศชายจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 52.02 เพศหญิงจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 47.97ส่วนใหญ่
ประชากรอยู่ในช่วงวัยท างาน อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 53.46 รองลงมาเป็นวัยผู้สูงอายุ ร้อยละ 13.12 

 
ตารางที่ 11 จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน 

กลุ่มอายุ(ปี) ชาย(คน) หญิง (คน) รวม(คน) % ชาย % หญิง 
แรกเกิด-4 6 3 9 0.18 0.27 
5-9 4 11 15 0.6 1.65 
10-14 6 8 14 0.84 1.12 
15-19 11 6 17 1.87 1.02 
20-24 1 2 3 0.03 0.06 
25-29 1 1 2 0.02 0.02 
30-34 0 2 2 0.0 0.04 
35-39 2 4 6 0.12 0.24 
40-44 3 4 7 0.21 0.28 
45-49 2 4 6 0.12 0.24 
50-54 4 10 14 0.56 1.4 
55-59 10 8 18 1.8 1.44 
60-64 11 10 21 2.31 2.1 
65-69 5 7 12 0.6 0.84 
70-74 2 2 4 0.08 0.08 
75-79 1 3 4 0.04 0.12 
80+ 2 7 9 0.18 0.63 
รวม 99 114 213 46.47 53.52 

 
 

ข้อมูลจากการส ารวจประชากรในชุมชน 
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ปัจจุบัน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 มี 65 หลังคาเรือนประชากรที่อาศัยอยู่จริง หรือ เป้าหมายในการท างาน
ของ อสม. จ านวน 213 คน เพศชาย 99 คน คิดเป็นร้อยละ 46.47เพศหญิง 114 คนคิดเป็นร้อยละ 53.52 

- เด็ก 0-5 ปี จ านวน 12 คน   คิดเป็นร้อยละ5.63 
- เด็กวัยเรียน 6-12 ปี จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.79 
- เด็กวัยเรียน 13-18 ปี จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.45 
- วัยท างาน 15-59 ปี จ านวน 99 คน   คิดเป็นร้อยละ 46.47 
- หญิงวัยเจริญพันธ์ อายุ 15-44 ปี จ านวน 48 คน คิดเปน็ร้อยละ 22.53 
- วัยผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.69 

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างาน คิดเป็นร้อยละ 46.47 รองลงมาวัยผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 27.69 และหญิงวัยเจริญ
พันธ์ คิดเป็นร้อยละ 22.69 
 

5. กำรครองตน 
มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพแก่คนในครอบครัวและชุมชน 

เพราะดิฉันเชื่อว่า“ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าค าสอน” 
 

5.1 ดิฉันดูแลสุขภาพของตนเอง โดยยึดหลัก 3อ.2ส. 
อ.ที่ 1 คือ อาหาร  

- ดิฉันรับประทานอาหารครบ 3 มื้อและตรงเวลาครบทั้ง 5 หมู่  
- ลดความหวาน มัน เค็ม ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดยกเว้นเนื้อปลา เพ่ิมผัก 
ผักที่รับประทานเป็นผักท่ีปลูกเอง หรือหาได้ตามสวน ตามนาของตนเอง  
- เลือกซื้อผักที่ปลอดสารพิษที่คนในชุมชนปลูกเพ่ิมผลไม้ดื่มนมที่มีรสจืดทุกวัน 
- หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ าหลายๆ ครั้ง  
- รับประทานอาหารทีห่ลากหลายไม่จ าเจส่วนใหญ่อาหารจะประกอบด้วยเห็ด ผัก 
ปลา ไข่ ถั่วต่าง ๆ และอ่ืนๆ วนเวียนกันไป 

อ.ที่ 2 คือ ออกก าลังกาย ดิฉันออกก าลังกายเป็นประจ า โดยการเดิน
สมาธิตอนเช้า และตอนเย็นไม่น้อยกว่า30 นาที ท าแบบนี้ทุกวันเป็นประจ า เป็น
เวลาไม่ต่ ากว่า4ปี จนถึงปัจจุบัน 

อ.ที่ 3 คือ อารมณ์ ดิฉันเลือกวิธีที่ท าให้จิตใจเพลิดเพลิน ลดความเครียด 
มีความสุข เช่น นั่งสมาธิ นอนสมาธิ หากมีความเครียดจะพยายามก าหนดลม
หายใจ เข้า-ออก จนหลับไปเองฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน 
ปลูกต้นไม้ พูดคุยพบปะกับเพื่อนฝูงเป็นต้น 

ส.ที่ 1 คือ ลดการสูบบุหรี่ ดิฉันไม่เคยสูบบุหรี่และไม่เคยคิดจะกระท า 
เพราะทราบว่าการสูบบุหรี่ท าให้หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ เสี่ยงต่อ
มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็น
ต้น และสมาชิกในครอบครัวของดิฉันไม่สูบบุหรี่ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชน 
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ส.ที่ 2 คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดิฉันไมด่ื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  
- เมื่อมีการเจ็บป่วย ดิฉันเลือกใช้ยาสมุนไพรก่อนเป็นอันดับแรก เช่น  

ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน เป็นต้น และจะปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เข้ากับอาการของตนเอง เช่น ถ้ามีไข้ 
จะหลีกเลี่ยงอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเช่น ถั่วฝักยาว ทุเรียน ส้ม กล้วยสุก พริก ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น สถาน
บริการที่รับการรักษาเป็นอันดับแรก คือ รพ.สต.ดอนดั่ง โรงพยาบาลหนองสองห้อง หรือคลินิกแพทย์ในตัวอ าเภอ 
 - ดิฉันตรวจสุขภาพทุกๆ ปีเช่น ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปี ตรวจ
น้ าตาลในเลือดโดยเจาะเลือดปลายนิ้วทุก 6 เดือน ตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือนผลตรวจปกติทุกอย่าง 

- ดิฉันมีสุขภาพแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีครอบครัว เพ่ือนบ้าน และเครือญาติท่ีอบอุ่น 
 - ดิฉันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มน้ าอัดลม หรือเครื่องดื่มชูก าลังทุก
ชนิด ยกเว้นนม ดิฉันมีน้ าหนัก 60 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 23.44 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคนไทย สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านสะอาด ไม่มีน้ าขัง บริเวณในบ้านจัดของเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะดวกในการใช้งานและจะเปิดหน้าต่างรับแสงแดดตอนเช้าทุกวันมีภาชนะรองรับน้ า หรือ โอ่งไม่มีลูกน้ ายุงลาย 
เพราะดิฉันปล่อยปลากินลูกน้ า มีสวนผักปลอดสารพิษที่ปลูกกินเอง และเป็นนโยบายของคนในหมู่บ้าน และ
นโยบายทั้งต าบลที่ต้องปลูกผักสวนครัว หรือสมุนไพร อย่างน้อย 5 ชนิดต่อครัวเรือน อีกทั้งครอบครัวก็เป็น
แบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ 

- ดิฉันพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีใจรักในการใฝ่รู้ ค้นคว้าหา
ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัว เช่น วิธีป้อง
โรคต่างๆ วิธีท าสมาธิ เทคนิคคลายเครียด เป็นต้น ทั้ งข่าวเศรษฐกิจ 
การเมือง ดิฉันเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมเติมความรู้ดังนี้ 

- อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
- อบรมทอผ้าฝ้ายภายใต้แบรนด์ผ้าดอนทอง ที่ที่ว่าการอ าเภอหนองสองห้อง 
- อบรม อสม.เชี่ยวชาญ ที่ที่ว่าการอ าเภอหนองสองห้อง 
- อบรมฟ้ืนฟูการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
- อบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงปลอดโรคแทรกซ้อนและอ่ืนๆอีกมากมาย 
โดยอุปนิสัยส่วนตัวดิฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับชุมชนได้ดี ด ารงชีวิต

แบบเรียบง่าย พอเพียง ใช้ชีวิตอิสระ มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์ ยุติธรรมเสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม รักษาสุขภาพโดยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ดิฉันมี
ครอบครัวที่อบอุ่นและเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเกาะป้องกัน ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวและ
ครอบครัวคือแรงผลักดันให้ประสบกับความส าเร็จ  
 

6. กำรครองคน 
ดิฉันและทีม อสม.เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมสุขภาพ เช่น แกนน าออกก าลังกาย แกนน าในการ 
สร้างอาชีพเสริมต่างๆ เป็นต้น ชาวบ้าน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดิฉันมีบทบาททางสังคม ดังนี้ 
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- เป็นเลขากลุ่มทรัพย์ประทุมทอผ้า 
- เป็นเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน 
- เป็นรองประธาน อสม. 
- เป็นกรรมการสตรี บ้านหนองทุ่ม 
- เป็นกรรมการกองทุน TCL 
ดิฉันเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีเช่นการแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับเมื่อ
ผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าเคารพระเบียบของสังคมมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแก่ประโยชน์
ของส่วนรวม  มีนิสัยรักการประหยัดและอดออมซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท าเคารพ
กฎหมายกฎ ระเบียบที่การก าหนดร่วมกัน และท างานอย่างเต็มความสามารถ  เต็ม
เวลา ดิฉันท างานเป็นทีม ประสานงานได้เป็นอย่างดี สามารถจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้
เกิดการยอมรับแบบมีเหตุผลและให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันได้ดีดิฉันมีองค์ความรู้
และทักษะในการคิดและเสนอเหตุผล ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่
รับผิดชอบ และได้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้การบริการด้วยความเต็มใจ 
และเสมอภาคกันทุกระดับ เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 
 

7.  กำรครองงำน 
 จากผลส าเร็จของงานหลาย ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาการเป็น อสม.โดย
การท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
จัดท าแผนด้านสุขภาพระดับต าบลเช่น ร่วมเสนอปัญหา และเสนอวิธีแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน หาข้อยุติ กฎ มติสังคมร่วมกัน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เสนอความคิดเห็นด้านงบประมาณในการจัดท าแผนการขับเคลื่อนหมู่บ้าน 
เพ่ือให้หมู่บ้านผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ รวมทั้งการตั้งกฎทางสังคม
หรือมาตรการทางสังคมเพ่ือลดปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และประเมินผลร่วมกัน กติกาสังคมท่ีได้จากการท าประชาคม เช่น 

- ไม่จ าหน่ายบุหรี่ สุราให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี 
- ห้ามรถเร่ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน โดยทุกคนเป็นหูเป็นตา

ช่วยเหลือกัน 
ดิฉันมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ดี  ดิฉนัและทีมงาน อสม.มีความตั้งใจปฏิบัติงาน สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ การท างาน
ทุกอย่างต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  มติ  กฎหมาย  และ นโยบายแล้ว
น าความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดีและเมื่ อเกิดปัญหา ดิฉันและทีมงาน อสม.สามารถ
แก้ปัญหา  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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8. แรงบันดำลใจในกำรท ำงำน 
 

จากการท างานอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่
ประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งดิฉันได้ด ารงต าแหน่งอยู่ขณะนี้ ทั้งยังได้รับรู้
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน รับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหา อีกท้ังทีมงานเพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ให้ความไว้วางในและให้ก าลังใจ 
ให้ค าปรึกษาในการท างาน ดิฉันภูมิใจที่ได้มีทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความเข้าใจและพร้อมที่จะอุทิศสรรพ
ก าลังต่าง ๆ เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในชุมชน จึงได้ เกิดสิ่งนี้ขึ้น 

- เสียสละ  เสียสละเวลา ทรัพย์สินเล็กน้อยบางส่วน สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
    - มีน้ าใจ  มีน้ าใจแก่เพ่ือนบ้านในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสาธารณสุข 
    - ใฝ่พัฒนา   มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 

 

 
 

-ดิฉันมทีีมงานอสม.มีชาวบ้านและภาคีเครือข่ายทีเข้มแข็งที่เข้าใจกันในการท างานเชื่อถือเชื่อมั่นและไว้วางใจทุกคนมี
ความสามัคคี ทุกคนมีส่วนร่วม รับรู้ปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- มี รพ.หนองสองห้อง /รพ.สต.ดอนดั่ง  ที่ให้ให้ค าปรึกษา ด้านสุขภาพรวมถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
- มี องค์การบริหารส่วนต าบล : ที่สนับสนุน งบประมาณซึ่งเป็นเครือข่ายที่ส าคัญ 
- มีด่านชุมชน คอยรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าหมู่บ้าน ตรวจเวรยามในชุมชน เทศกาลงานต่าง ๆและพบการเกิด
อุบัติเหตุน้อยลง 
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ดิฉันมีโอกาสได้ดูแลและช่วยเหลือ ผู้ป่วย 3 คน ดังนี้ 
1. นางสาวสุพัฒน์  ศรีจันทร์   ป่วยเป็นจิตเวช    
2. นางค าแสน  พันธ์ชัย           ป่วยเป็นจิตเวช     
3. นายโผน  ธรรมกัณหา             ป่วยเป็นจิตเวช    

 ผู้ป่วยทั้ง 3 คน ยินดี เต็มใจ และศรัทธา ในตัวของดิฉัน ดิฉันได้แนะการดูแลสุขภาพโดยยึดหลัก 3อ.2ส. 
ปฏิบัติตนแบบเคร่งครัด และให้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ให้เชื่อมั่นในตนเอง ปัจจุบันผู้ป่วย 3 คนสามารถด ารงชีพอยู่
ได้  กินยาทุกวันไม่ขาดยา  และดฉิันได้ให้ค าแนะน าวิธีการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ อยู่เป็นประจ า 
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บทที่ 2 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
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1. สถำนะสุขภำพ 
1. สถำนะสุขภำพ 

1.1อัตรำเกิดและ อัตรำตำย 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 12 อัตราเกิดและ อัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

 
ปี พ.ศ. 

อัตราเกิด อัตราตาย 
จ านวน ต่อพันปชก. จ านวน ต่อพันปชก. 

2559 6 14.28 2 4.76 
2560 2 4.76 2 4.76 
2561 4 9.50 3 7.12 
2562 3 7.14 3 7.12 
2563 0 0 2 4.77 

ข้อมูลจาก รพ.สต.ดอนดั่ง 
 

 1.2 จ ำนวนผู้ป่วยท่ีมำรับบริกำรด้วยโรคต่ำง ๆ 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

ข้อมูลจาก รพ.สต.ดอนดั่ง 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อโรค 

พ.ศ. 2561 
(ปชก.=421 คน) 

 

พ.ศ. 2562 
(ปชก.=421 คน) 

พ.ศ. 2563 
ปชก.=419 คน) 

จ านวนผู้ป่วย  
(ครั้ง) 

จ านวนผู้ป่วย  
(ครั้ง) 

จ านวนผู้ป่วย  
(ครั้ง) 

ไข้หวัด 142 134 92 
อาหารไม่ย่อย 104 92 67 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 102 88 48 
เบาหวาน 54 46 44 
ความดันโลหิตสูง 49 43 38 
ผิวหนังและเนื้อเยื่อ 43 34 24 
โรคไข้เลือดออก 1 1 0 
โรคอุจจาระร่วง 4 7 4 
โรคตาแดง 0 0 0 
โรคมือ เท้า ปาก 0 0 0 
โรคสุกใส 0 0 0 
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ตารางที่ 14 จ านวนผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ในบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

ข้อมูลจาก รพ.สต.ดอนดั่ง 
ตารางที่ 15 จ านวนกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแล ในบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ปี 2563 

กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแล จ านวน(คน) ต่อพันประชากร 
1.ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช  (โรคจิตเภท) 3 7.15 
2. ผู้พิการ 18 42.95 
3.ผู้สูงอายุ 
     - ติดสังคม 
     - ติดบ้าน  
     - ติดเตียง 

55 
47 
8 
0 

131.26 
112.17 
19.09 

0 
4. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 20 47.73 
5. หญิงตั้งครรภ์ 1 2.38 

   ข้อมูลจาก รพ.สต.ดอนดั่ง 
 

2.  สภำพปัญหำในชุมชน 
 ปัญหาในชุมชน ได้จากการประชาคม หารือร่วมกัน โดยมีกติกาคือ ในการประชุมแต่ละครั้ง ส่งตัวแทน
ครัวเรือนละ 1 คนเป็นอย่างต่ าเข้าร่วมประชุม ประชาคมให้สิทธิ เสรีภาพ อิสระในการเสนอความคิดของทุกคน รับ
ฟังปัญหาของทุกคน และร่วมกันจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปในการประชาคมแต่ละครั้งมีการ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชาคมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดล าดับความส าคัญโดยมีส่วนร่วมของชุมชนในการออก
ความคิดเห็น ดังนี้ 
 

ปัญหาด้านพื้นฐาน 
1. ขาดแคลนน้ าในการเกษตร 
2. ดินเสื่อมคุณภาพ 
3. ขาดไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
4. ขาดความรู้เรื่องการเกษตรแผนใหม่ 
5. ไม่คัดแยกขยะท้ิงขยะไม่เป็นที่ 

 
ชื่อโรค 

พ.ศ. 2561 
(ปชก.=421 คน) 

พ.ศ. 2562 
(ปชก.=421 คน) 

พ.ศ. 2563 
(ปชก.=419 คน) 

จ านวน
ผู้ป่วย 
(คน) 

ต่อพัน
ปชก. 

จ านวน
ผู้ป่วย 
(คน) 

ต่อพัน
ปชก. 

จ านวน
ผู้ป่วย 
(คน) 

ต่อพัน
ปชก. 

โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

18 42.75 20 42.75 20 47.73 

พิการทุกชนิด 18 42.75 18 42.75 18 42.95 
โรคจิตเวช 3 7.12 3 7.12 3 7.15 
โรงมะเร็งทุกชนิด 2 4.75 3 7.12 1 2.38 
โรคอ้วน 2 4.75 2 4.75 2 4.77 
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ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1. ไม่มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ 
2. ต้นทุนในการผลิตสูง  
3. เกษตรกรมีหนี้สิน 
4. ราคาสินค้า เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ตกต่ า 
5. เล่นการพนัน 

ปัญหาด้านสุขภาพ 
1. โรคเบาหวาน 
2. สุขภาพจิตชุมชน 
3. โรคไข้เลือดออก 
4. โรควัณโรค 
5. โรคความดันโลหิตสูง  

 

. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำที่ได้จำกกำรประชำคมของคนในชุมชน 
ในการประชาคม การระบุปัญหาในชุมชนโดยมีตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมการประชาคม รวม 63 

คน และให้สิทธิ เสรีภาพ อิสระในการเสนอความคิดของทุกคน รับฟังปัญหาของทุกคน โดยแต่ละคนจะยกมือเสนอ
ปัญหาปัญหาของตนเอง หลังจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านจะเขียนใส่กระดาษ จากนั้นให้ประชาชนยกมือเพ่ือเลือก
ปัญหานั้น ๆ แล้วรวมคะแนนจากปัญหาที่มากไปหาปัญหาที่ได้คะแนนน้อยสุด แล้วเลือกปัญหาที่ได้คะแนนมากที่สุด
แก้ไขปัญหา และจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 15 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ประชาชนเสนอ 
ปัญหาที่ชุมชนเสนอ ความต้องการของชุมชน (คน) จัดล าดับ 

สุขภำพจิตชุมชน 59 1 
โรคเบาหวาน 53 2 
โรคไข้เลือดออก 51 5 
โรคความดันโลหิตสูง 48 4 
โรควัณโรค 43 3 

ข้อมูลจากการเสนอปัญหาชุมชน 
 
 
 

 

สรุปปัญหำในชุมชน 
 ปัญหาที่ 1 สุขภาพจิตชุมชน พบว่า  มีประชาชนพยายามฆ่าตัวตาย 2 ราย และ มีการเจ็บป่วยด้วยโรคทาง
จิตเวช จ านวน 3  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.71  ในจ านวน 3 ราย ได้รับการวินิจฉัย  เป็นโรคจิตเภททั้ง   3  ราย    
จากการส ารวจข้อมูล  พบว่าผู้ป่วยจิตเวชบางคนมีอาการทางจิตก าเริบ     จากการขาดยา   การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   บางครอบครัวมีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม การแสดงอารมณ์
ที่รุนแรงต่อกัน   การพูดจาต าหนิ ดุด่า  ครอบครัวรู้สึกเป็นภาระ   ท าให้เกิดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้
เกิดอาการทางจิตก าเริบได้ 
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ปัญหาที่ 2 โรคเบาหวาน 
ปัญหาที่ 3 โรคไข้เลือดออก 
ปัญหาที่ 4 โรคความดันโลหิตสูง 
ปัญหาที่ 5 โรควัณโรค 
ชุมชนเลือกปัญหาที่ 1, 2, ที่ได้จากการประชาคมในชุมชน ทีม อสม.ได้วางแผนในการแก้ปัญหา จัดหา

แหล่งงบประมาณ ส่วนปัญหาที่ 3, 4 และ 5 ชุนชนหาแนวทางร่วมกันต่อไป 
 

ตารางที่ 16 แผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 
ที ่ ชื่อโครงกำร แหล่งงบประมำณ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. โครงการอบรมเพ่ือลดช่องว่างผู้ป่วยจิตเวช  ป ี2563 กองทุนหลักประกัน             

สุขภาพต าบลดอนดั่ง 
15,000  

บาท 
ต าบล 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปี 2563 กองทุนหลักประกัน             
สุขภาพต าบลดอนดั่ง 

10,000  
บาท 

ต าบล 

3. โครงการตรวจคัดกรองซึมเศร้าในประชากรอายุ 15 ปี    
ขึ้นไป ปี 2563 

กองทุนหลักประกัน             
สุขภาพต าบลดอนดั่ง 

3,000  บาท ต าบล 

4. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  โรคความ
ดันโลหิตสูงเชิงรุก ปี 2563 

กองทุนหลักประกัน             
สุขภาพต าบลดอนดั่ง 

25,000  
บาท 

ต าบล 

5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 3 อ.2ส. ปี 
2563 

กองทุนหลักประกัน             
สุขภาพต าบลดอนดั่ง 

15,000  
บาท 

ต าบล 

6. โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ปี 2563 

กองทุนหลักประกัน             
สุขภาพต าบลดอนดั่ง 

4,500  บาท หมู่บ้าน 

       ข้อมูลแผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนต าบลดอนดั่ง ปี 2563 

 
กำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตในชุมชน 

จากสถิติของกรมสุขภาพจิตเรื่องผู้ มาเข้ารับบริการผู้ป่วยใหม่ของภาครัฐคือในโรงพยาบาลจิตเวช
นั้น ในช่วงปี 2553-2554 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 (จากตัวเลข 70,717 ราย เป็น 88,432 ราย) นั่นหมายถึงผู้ป่วยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชจึงสามารถเข้า ถึงบริการได้ แต่หากมองอีกนัยหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าเกิดจาก
โรคทางจิตเวชที่เพ่ิมขึ้น   จากการส ารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ2556ปีพ.ศซึ่งด าเนินการ. 
ส ารวจต่อเนื่องทุก5ปี ในกลุ่มประชากร อายุ18ปีขึ้นไป พบว่า คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตและโรค จิตเวช ประมาณ
7 ล้านคน เช่น เป็นโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ปัญหาจากการใช้สุราและสารเสพติด ปัญหาการฆ่าตัวตาย อาการ
ทางจิตหลงผิด(กรมสุขภาพจิต, 2561:ออนไลน์)   ส่วนสถติิจ านวนการฆ่าตัวตายของคนไทยต่อประชากร 
100,000 คน พบว่าตั้งแต่ปี 2549-2553 อยู่ที่ 5.9 คนต่อประชากร 100,000 คนมาตลอด ไม่ได้เพ่ิมข้ึน แต่ก็
ไม่ได้ลดลง นั่นแสดงว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ได้ดีขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   ภาวะสุขภาพจิตคนไทยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ตาม สภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตคือ ชีวิตคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองหลักๆ 
ของไทย เราจะพบว่าวิถีชีวิตของคนเมืองมักเคร่งเครียด ต้องแข่งกับเวลาและแข่งขันกับคนอื่น อีกทั้งค่าครองชีพที่
ถีบตัวสูงขึ้น ท าให้คนเมืองต้องแบกรับภาระต่างๆ มากข้ึนกว่าเดิม ส่งผลให้หลายๆ คนเกิดภาวะเครียด และบางราย
ไปหาทางออกท่ีผิดๆ เช่น ดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติดเพ่ือระบายความเครียด  ส่วนชีวิตคนต่างจังหวัด แม้ว่าค่าครอง
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ชีพสูงขึ้น แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่นกับใคร ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียง อีกทั้งยังเป็นสังคมแบบ
ไทยดั้งเดิม คือมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใกล้ชิดศาสนา ท าให้คนต่างจังหวัดมีภาวะความเครียดน้อยกว่าคนเมือง 

ปัจจัยหลักๆ ที่เป็นตัวก าหนดว่าสุขภาพจิตของคนไทยมีทิศทางเป็นอย่างไร คงต้องมองจากเรื่องใกล้ตัวใน
ชีวิต ประจ าวัน ซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องของปัจจัย 4 หรือชีวิตความเป็นอยู่นั่นเอง ปัญหาความเครียดเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะว่างงาน ปัญหาการเมือง ไม่มีที่อยู่อาศัย ปัญหาอาชญากรรมและสารเสพติด 
หากหลายๆ ฝ่ายช่วยกันท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นในทุกด้าน ย่อมส่งผลถึงความสุขของคนไทย ก็จะท าให้
สุขภาพจิตของคนไทยดีขึ้นได้ 

โดยทั่วไปเราจะพบอุบัติการณ์การเกิดโรคทางจิตเวชประมาณร้อยละ 4 ของประชากร และพบว่าส่วนใหญ่
เกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่ในไทยเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในปัจจุบันคือปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสมองและท าให้
เกิดอาการทางจิตได้ และเป็นไปได้ว่าในอนาคตผู้ป่วยทางจิตเวชจะเพ่ิมข้ึนจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก
ส าหรับอนาคตของประเทศไทย 

คนไทยป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 5 อันดับแรก ดังนี้ 1. โรคซึมเศร้า (Depression) 2. โรคจิตเภท 
(Schizophrenia) 3.โรควิตกกังวล (Anxiety) 4. โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด (Substance Induced Men 
tal Illness) 5.โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar Disorder)  แต่ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุรายาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งสารเหล่านั้นมีผลกระทบต่อการท างานของสมองและท าให้เกิดโรคทางจิตเวชได้ อาทิ โรคจิต psychosis โรค
ความผิดปรกติของอารมณ์ Mood Disorder ซึ่งแนวโน้มของสังคมไทยเริ่มมีปัญหาโรคทางจิตเวชจากสารเสพติด
เพ่ิมข้ึน เรื่อยๆ ควรต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

บ้านหนองทุ่มเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  จากการส ารวจสถานะของคนในชุมชน ปี 2563  พบว่า มีผู้พยายาม
ฆ่าตัวตาย จ านวน  2  ราย (เป้าหมายอัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร)  และในปี 2563 พบผู้
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต  และเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชร้อยละ 2.24  การด าเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนที่ผ่านมา  
กิจกรรมที่ด าเนินการและกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุม  ขาดความต่อเนื่อง  จากการทบทวนปัญหาและอุปสรรคของ
การด าเนินการ   จึงเน้นให้ความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพจิต  และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  ด้วยการสร้างการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน  เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมกัน  ค้นหา  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาฝนพ้ืนที่  ด้วยชุมชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชนตรงกับ  สภาพปัญหา  และบริบทของหู่บ้าน  ครบถ้วน  ครอบคลุม  ทุกมิติ 
เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่เกิดจากรากฐานของชุมชน  น าไปสู่การลดจ านวนผู้ป่วย  และเพ่ิมความแข็งแรงให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย   ทั้งยังเกิดการเข้าถึงบริการได้มากข้ึน  รวดเร็วขึ้น ประชาชนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตได้  เมื่อพบเร็ว  ส่งผลให้การจัดการเพื่อการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 

การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในชุมชน  นอกจากบุคลากรด้านสาธารณสุขแล้ว   อาสาสมัครสาธารรณสุข
ประจ าหมู่บ้าน   นับเป็นอีกหนึ่งพลังส าคัญของระบบสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาน  ที่มีบทบาท  ในการดูแลสุขภาพ
ระดับครัวเรือน  ช่วยสื่อสาร ความรู้  ความเข้าใจไปยังประชาชนในชุมชนได้เป็นย่างดี   รวมทั้ง สามารถช่วยกันวง
ระบบดูแลสุขภาพจิตชุมชน   ร่วมกันในทุกช่วงวัย  ตั้งแต่  วัยแรกเกิด  วัยเรียน  วันรุ่น  วัยท างาน  และวัยสูงอายุที่
ต้องได้รับการประเมิน  คัดกรอง  และวินิจฉัยเบื้องต้น ว่ามีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่  และสามารถให้การช่วยเหลือ  
ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที  มีการติดตามเยี่ยมผู้ที่เข้าสู่กระบวนการรักษา  และใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่า  เมื่อกลับเข้าสู่ชุมชนด้วยหลักการ 3 ส.  คือ “สอดส่องมองหา   ใส่ใจรับฟัง  ส่งต่อเชื่อมโยง”  
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เป้าหมายส าคัญของการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชน  บ้านหนองทุ่ม  คือ  เพ่ือให้คนในชุมชน  เป็นคนที่มีคุณภาพ  
สมบูรณ์ทั้งกายและใจ  มีสติปัญญาที่ดี  อารมณ์ดี  และมีความสุข  อยู่ในสังคม  มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี   

กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1.ทุนทำงสังคม   
ทุนทางสังคม  ที่มีอยู่ในชุมชนและได้น ามาใช้ในการด าเนินงานสุขภาพจิต  ได้แก่  กลุ่มสัมมาชีพ  เป็นกลุ่ม

อาชีพเสริมที่สร้างรายได้ส าหรับบ้านหนองทุ่ม  อสม.กาญจนา  จ าปาแก้ว ในฐานะผู้ดูแลกลุ่มได้ชักชวนทุกครัวเรือน  
โยเฉพาะครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชเข้าร่วมโครงการ  เป็นกิจกรรม  ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ  อีกทั้งยัง
สามารถเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่ายของครัวเรือน  เศรษฐกิจดี  ครอบครัวดี  สุขภาพจิตก็ดีตาม 

 

  

2. ผลักดันนโยบำยกำรดูแลผู้มีปัญหำสุขภำพจิต ในชุมชน     เป็นข้อบัญญัติสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  ปี 2554 - 2563 

มีการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานสุขภาพชุมชน  ด้วยการผลักดันนโยบายการดูแลผู้มีปญัหาสุขภาพจติในชุมชน  
เป็นข้อบัญญัตสิภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  ปี 2554  ถึง  ปัจจุบัน  ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
ท างานสุขภาพจิตชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

 
  

 3. เครือข่ำยชมรมฟ้ำมืดบ่โดน 
 ภาคีเครือข่าย  ชุมชน  ครอบครัวมีกิจกรรมเสริมพลังอ านาจของ  ผู้ป่วยจิตเวชด้วยการดูแลผู้ป่วย

จิตเวชโดยใช้เครื่องมือ  คือ  ปฏิทินกันลืมกินยา   ในการจัดยาให้ผู้ป่วยจิตเวช  ได้รับประทานยาตามนัด  ไม่ขาดยา  
และส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพื่อลดอคติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชน  อย่างเป็นปกติสุข   โดยประเด็นหลัก  
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เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว  ด้วยการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย  และ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  เป็นชุมชนที่เอ้ืออาทร 

  
  
 4. การสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก 

 การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาน่วมสนับสนุนการด าเนินงาน  ได้แก่   
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  สนับสนุนด้านวิชาการ  การดูแลผู้ป่วยจิตเวช  ช่วยสอน  ญาติและผู้ป่วย   

 
กิจกรรมกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

 1.จัดท าข้อมูลของผู้ป่วยที่มีประวัติเจ็บป่วยทางจิตเวช   รวบรวมโดยการส ารวจ  และข้อมูลจาก 
โรงพยาบาลหนองสองห้อง   เพื่อใช้วางแผนในการติดตาม  การดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน 
 2. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว  ร่วมกับ  ชมรมฟ้ามืดบ่โดน  และ อสม.ทุกคนใน
ชุมชน  โดยมีกิจกรรม  คือ  การสร้างสัมพันธภาพ    จัดยาตามเครื่องมือปฏิทินกันลืมกินยา   ระหว่าง
ผู้ป่วย ครอบครัว   ชมรมฟ้ามืดบ่โดน  และ อสม.  ด้วยการให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
พูดคุย  และวางแผนการรักษาร่วมกัน  โดยให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว  เพ่ือป้องกันการเกิดอาการก าเริบ  
และสังเกตอาการเตือน  ที่แสดงถึงอาการก าเริบทางจิตส าหรับญาติ   และประเมินอาการเตือนการกลับ
เป็นซ้ า  คือ เดินไปมา  พูดจาคนเดียว  หงุดหงิด  ฉุนเฉียว  หวาดระแวง  และให้ค าแนะนะถึงความส าคัญ
ของการกินยา   การพูดจาสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว   คัดกรองภาวะซึมเศร้า   เฝ้าระวังการเกิด
ปัญหาการฆ่าตัวตาย   และการขอรับค าปรึกษาเพ่ิมเติม  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินส าหรับญาติ  ได้แก่  หมายเลข
โทรศัพท์ชอง อสม.  หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.สต.ดอนดั่ง  สายด่วนสุขภาพจิต  1323  รวมทั้งช่องทาง  
line  เป็นต้น 
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3. การลดอคติ  ที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช  ด้วยกลวธิีที่หลากหลาย  ผลักดันให้ชุมชนเกิดการยอมรับ  ด้วยพลัง
ความเข้มแข็งและเอ้ืออาทรของคนในชุมชน ภายใต้การด าเนินงานขงองชมรมฟ้ามืดบ่โดน  ในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว  ไม่ทอดทิ้ง  โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน   ใช้วัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชน  ศาสนามาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต  ท าให้
ชุมชนเปิดใจ  ยอมรับ  ไม่มีอคติ  ไม่รู้สึกเป็นภาระ    ผู้ป่วยสุขภาพจิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสุดท้ายชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

  
 
กำรด ำเนินดูแลสุขภำพจิต 5 กลุ่มวัย  ได้แก่ 
1. กลุ่มเด็กแรกเกิด – 5 ปี และหญิงตั้งครรภ์ 
2. กลุ่มวัยเรียน 
3. กลุ่มวัยรุ่น 
4. กลุ่มวัยท างาน 
5. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 
1. กำรดูแลสุขภำพจิตเด็กแรกเกิด – 5 ปีและหญิงตั้งครรภ์ 

เด็กแรกเกิด – 5 ปี  เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายมากที่สุด  หากเด็กได้รับการเลี้ยง
ดูที่ดี  ได้รับความอบอุ่น และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย เด็กจะมีพัฒนาการที่ดี มีความฉลาด
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี จากการส ารวจบ้านหนองทุ่ม ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 5 ปี ส่วน ใหญ่เป็นปู่ ย่า ตา 
ยาย ที่เป็นผู้สูงอายุ  และพบว่าผู้ปกครองบางคนปล่อยปะละเลยด้วย   โดยการให้เด็กเล่นเกมส์   ดูทีวี เล่น
โทรศัพท์มือถือ  บางคนตามใจ พฤติกรรมค าพูดบางอย่าง  ดูแล้ว ฟังแล้วไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีมารดาที่
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนน้อย ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในเด็กแรกเกิด – 5 ปี  ใน
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่ำ 

- ประเมินการเจริญเติบโต ด้วยการชั่งน้ าหนัก วัดรอบศรีษะ วัดส่วนสูง เด็กแรกเกิด – 5 ปี          
ทุก 3 เดือน 

- แนะน า ให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก เรื่องความส าคัญของพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกลุ่มสายใย

รักในชุมชน 
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- ด าเนินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี   โดยการคัดกรองประเมินพัฒนาการทุกเดือน 
พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยใช้กระบวนการกิน กอด เล่น เล่า หากพบมีพัฒนาการล่าช้า  
ด าเนินการส่งต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง  เพ่ือประเมินซ้ าและดูแลต่อไป    

- ติดตามเด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
ดอนดั่ง   โดยติดตามเยี่ยมให้ค าแนะน าวิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครองอีกท้ังเน้นย้ าความส าคัญ 
เพ่ือไม่ให้ผู้ปกครองละเลยในการดูแลต่อเนื่อง 

- เด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสายใยรักในชุมชน   พร้อมทั้งประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก       
แรกเกิด – 5 ปี  ด้วยการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  วัดรอบศีรษะทุก 3 เดือน  โดย อสม.ทุกคนในหมู่บ้าน 

2. ผลการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี จ านวน 15 คน มีพัฒนาการสมวัยจ านวน 12 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 80   และมีพัฒนาการล่าช้าจ านวน 3 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ด าเนินการส่งต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง  เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กซ้ า 
   

  
 
 หญิงตั้งครรภ์  จากข้อมูลหญิงตั้งครรภ์บ้านหนองทุ่ม ปี 2563 มีหญิงตั้งครรภ์จ านวน 1 ราย     อายุ 26 
ปี  มีปญัหาความเครียดเนื่องจากตั้งครรภ์ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด – 19  ท าให้ตกงาน  ไม่มีความพร้อม และ
ต้องกลับมาอยู่บ้าน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  สามีท างานอยู่กทม. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิง
ตั้งครรภ์  ดิฉันและชมรมฟ้ามืดบ่โดนได้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์  ดังนี้ 
กิจกรรมดูแลสุขภำพจิตกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

1. ค้นหาและติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวทุกสัปดาห์ 
2. คัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 2Q และประเมินความเครียดด้วยแบบประเมิน ST5 
3. ให้ค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 5 ปี  

เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน  ด้วยกิจกรรม  กิน  กอด  เล่น  เล่า  ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  บ้านหนองทุ่มมีหญิงตั้งครรภ์ 
1 คน  จากการคัดกรองภาวะซึมเศร้าไม่พบผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า  และ  ประเมินความเครียด  พบว่า หญิงตั้งครรภ์มี
ความเครียดระดับน้อย 
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2.กำรดูแลสุขภำพจิตกลุ่มวัยเรียน 
จากการสังเกตเด็กกลุ่มวัยเรียนในชุมชน  เด็กส่วนใหญ่มีการใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์  ส่วนใหญ่ติด

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเข้าถึงระบบโซเชียลมีเดียได้โดยง่าย  อีกท้ังผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่  ในการใช้ 
สมาร์ทโฟนของเด็ก  การเข้าถึงข้อมูลของเด็ก การจ ากัดเวลาในการใช้เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึน   ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมและการเรียนรู้    ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่   และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง  
ค้นหา  ให้ค าแนะน าในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด  ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่จะเกิดตามมา อสม.ในหมู่บ้าน   
ผู้น าชุมชน  และชมรมฟ้ามืดบ่โดน  โดยการน าของอสม.กาญจนา จ าปาแก้ว จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายในการดูแล
กลุ่มเด็กวัยเรียน  คือ  เครือข่าย “ตาสับปะรด”   เพ่ือป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต และเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ หรือ EQ รวมทั้งเสริมสร้างการเกิดการ เรียนรู้ที่ดี จึงได้ร่วมกันท ากิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมดูแลสุขภำพจิตกลุ่มวัยเรียน 
1. ให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลเด็กวัยเรียน แก่ผู้ปกครองเด็ก อีกท้ังใส่ใจบุตรหลานไม่

ปล่อยปะละเลย โดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและในเวทีประชุมของหมู่บ้าน 
 

2.  ด าเนินการเฝ้าระวังสังเกตกลุ่มวัยเรียน  จ านวน 29 คน เพื่อค้นหาเด็กที่มีอาการมีพฤติกรรมหรือ 
ที่มีความผิดปกติของโรคจิตเวชเด็กวัยเรียนร่วมกับครู ผู้ปกครอง ชมรมฟ้ามืดบ่โดน  และเครือข่าย
ตาสับปะรด โดยเฝ้าระวัง 4 ปัญหาหลักได้แก่ 

 
-    โรคสมาธิสั้น โดยประเมินจากอาการ/พฤติกรรมซนเกินไป ใจลอย คอยไม่ได้ 

   -    เรียนรู้บกพร่อง โดยประเมินจากอาการ/พฤติกรรมอ่านเพี้ยน เขียนผิด คิดเลขพลาด 
   -   สติปัญญาบกพร่อง โดยประเมินจากอาการ/พฤติกรรม เชื่อคนง่าย ไร้ไหวพริบ คิดอ่านช้า 
   -   ออทิสติก โดยประเมินจากอาการ/พฤติกรรมไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว 

3.  เป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง  ให้ความรู้ในโรงเรียน  เรื่องการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

4.  เป็นแกนน าในการจัดตั้งชมรมเพ่ือนวัยใส  ในโรงเรียนและชุมชน 
5.  เป็นแกนน าในการจัดตั้งชมรม  TO  BE  NUMBER  1  ในโรงเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จากการสังเกต  ผู้ปกครองเอาใจใส่เด็กมากข้ึน  เห็นได้จากมีการจ ากัดเวลาในการเล่นโทรศัพท์   พบ

เด็กท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยควร 1 รายได้ด าเนินการพูดคุย  และแนะน าการ
คุมก าเนิดที่ถูกวิธี 

3.กำรดูแลสุขภำพจิตกลุ่มวัยรุ่น 
จากการสังเกตกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน พบว่าวัยรุ่นบางส่วนมีปัญหาทางพฤติกรรมที่เสี่ยงเช่นเดียวกับกลุ่มวัย

เรียน  เด็กส่วนใหญ่มีการใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์  ส่วนใหญ่ติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเข้าถึงระบบโซเชียล
มีเดียได้โดยง่าย อีกทั้งผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่  ในการใช้ สมาร์ทโฟนของเด็ก การเข้าถึงข้อมูลของเด็ก การจ ากัด
เวลาในการใช้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ และปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ค้นหา ให้ค าแนะน าในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร ที่จะเกิดตามมาอสม.ในหมู่บ้านผู้น าชุมชน และชมรมฟ้ามืดบ่โดนโดยการน าของอสม.กาญจนา จ าปาแก้ว 
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จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายในการดูแลกลุ่มเด็กวัยรุ่น  คือ  เครือข่าย “ตาสับปะรด”เพ่ือดูแลเด็กวัยรุ่นจ านวน  22  
คน   และจัดกลุ่มเด็กเพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล  ดังนี้  

1. เด็กขาว คือวัยรุ่นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสังคมได้ถูกต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี 
ประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบสังคม จ านวน 17 คน  

2. เด็กเทา คือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม
เดิมๆท่ีน าพาไปสู่สิ่งที่ ไม่ดี แนะน าให้ทราบในสิ่งที่ถูกต้อง จ านวน 4 คน  

3. เด็กด าคือวัยรุ่นที่เคยปฏิบัติตัวในทางท่ีผิดติดตามเยี่ยมให้ก าลังใจเริ่มต้นไม่ท าผิด จ านวน 
1 คน 

 

กิจกรรมดูแลสุขภำพจิตกลุ่มวัยรุ่น 
1. ให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลเด็กวัยรุ่น แก่ผู้ปกครองเด็ก อีกท้ังใส่ใจบุตรหลานไม่

ปล่อยปะละเลย โดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและในเวทีประชุมของหมู่บ้าน 
2.  เป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง  ให้ความรู้ในโรงเรียน  เรื่องการ

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3.  เป็นแกนน าในการจัดตั้งชมรมเพ่ือนวัยใส  ในโรงเรียนและชุมชน 
4.  เป็นแกนน าในการจัดตั้งชมรม  TO  BE  NUMBER  1  ในโรงเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการสังเกตพฤติกรรม  ใส่ใจไถ่ถาม  รับฟังความคิดเห็น  และได้ใช้กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 

เป็นกระบวนการในการน าเด็กท้ัง 3 กลุ่ม  ร่วมท ากิจกรรมที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนกลุ่มเด็กด าได้
ติดตาม  เยี่ยมอย่างสม่ าเสมอ  เด็กเทา เน้นเฝ้าระวังห่างๆจากเครือข่าย  ตาสับประรด  ส่วนเด็กขาวให้ก าลังใจ
เพ่ือให้ยังคงมีพฤติกรรมที่ดี  

    
4.กำรดูแลสุขภำพจิตวัยท ำงำน 
 วัยท างานมักจะพบกับสิ่งคุกคามทางสุขภาพหลายกลาย  แตกต่างกันในแต่ละอาชีพ  ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว  
วัยนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้มาก  เช่น  ภาวะเครียด  ภาวะซึมเศร้า  ปัญหาครอบครัว  หนี้สิน   หรือ
ปัญหาส่วนตัวอ่ืนๆ  จากการส ารวจการเจ็บป่วยทางจิตใจในวัยท างานบ้านหนองทุ่ม มีผู้เจ็บป่วยทางจิตใจ  จ านวน 
3 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.71 ดิฉันได้ด าเนินการสอดส่องมองหา  ผู้ที่มีความผิดปกติ  เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
สุขภาพจิต  จึงได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรมกำรดูแลสุขภำพจิตวัยท ำงำน 
 1. คัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงในประชากร  อายุ 22- 59 ปี จ านวน 56  คน  ด้วย 2 ค าถาม 
(2Q) และประเมินความเครียด (ST5)   
 2. ให้ความรู้วิธีการจัดการความเครียดด้วยตนเอง  การเข้ารับบริการให้ค าปรึกษา 
 3. ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายและมีกิจกรรมกลุ่มออกก าลังกายทุกวัน 
 4. เยี่ยมบ้านผู้ที่ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต 

   
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงผลกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำกลุ่มวัยท ำงำน (22-59ปี) 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลกำรคัดกรอง กำรดูแล 
จ ำนวน (คน) 2Q ผิดปกติ ร้อยละ 

วัยท างาน อายุ 22 – 59 
ปี 

56 2 3.58 -ให้ค าปรึกษา 
-เยี่ยมบ้านให้ก าลังใจ 
-ส่ ง ต่ อ  ร พ .ส ต . เ พ่ื อ
ประเมิน 9Q 

           ที่มา : ข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม มี.ค.63 
ตำรำงผลกำรประเมินควำมเครียดกลุ่มวัยท ำงำน (22-59ปี) 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมินควำมเครียดด้วยแบบประเมิน ST 5 
จ ำนวน ระดับควำมเครียด 

น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

วัยท ำงำน         
อำยุ 22 -59 ป ี

56 46 82.14 8 14.28 2 3.57 0 0 

       ที่มา : ข้อมูลการประเมินความเครียด ST5 มี.ค.63 
กำรดูแลช่วยเหลือ 

1. กลุ่มที่มีความเรียดระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 8 ขึ้นไป) ดิฉันให้ค าแนะน าวิธีจัดการความเครียดและส่ง
ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง 

2. ให้ค าแนะน าการฝึกคลายเครียดด้วยการฝึกหายใจ  โดยหายใจเข้าช้าๆ นับ 1 – 4 ในใจ กลั้นหายใจ 
นับ 1 – 4 และหายใจออกช้าๆ นับ 1 – 8  

3. ให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย  และมีกิจกรรมกลุ่มออกก าลังกาย ในเวลาช่วงเย็น  ที่ศาลากลางบ้าน
หนองทุ่ม 
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5.กำรดูแลสุขภำพจิตวัยผู้สูงอำยุ 
 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  เป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย  และสังคม  บ้าน
หนองทุ่ม  มีผู้สูงอายุ ร้อยละ13.13 ของประชากรทั้งหมด  แบ่งเป็นผู้สูงอายุตอดบ้านจ านวน 8  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  14.55  ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ  85.45 ทั้งนี้  การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุต้องด าเนินการดูแลควบคู่กับ
การดูแลสุขภาพกาย  โดยได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 

ผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม ผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำน/ติดเตียง 
เน้นกิจกรรม สุข 5 มิติ  ได้แก่ 

1. กิจกรรมกลุ่มธรรมมะ 
2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายในชุมชน 
3. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
4. กิจกรรมรดน้ าขอพรวันผู้สูงอายุ 
5. ประเมินความเครียดด้วย แบบประเมิน ST5 
6. ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย แบบประเมิน 2Q 

1. ประเมินความเครียดด้วย แบบประเมิน ST5 
2. ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย แบบประเมิน 2Q 
3. จัดกิจกรรมสั้นๆเพ่ือผ่อนคลาย เช่น ยืดเหยียด

กล้ามเนื้อ 
4. ติดตามเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ โดยกลุ่ม CG และ

นักบริบาลผู้สูงอายุ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงผลกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำกลุ่มวัยสูงอำยุ 
 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลกำรคัดกรอง กำรดูแล 
จ ำนวน (คน) 2Q ผิดปกติ ร้อยละ 

วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 2 4.00 -ให้ค าปรึกษา 
-เยี่ยมบ้านให้ก าลังใจ 
-ส่ ง ต่ อ  ร พ .ส ต . เ พ่ื อ
ประเมิน 9Q 

           ที่มา : ข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม มี.ค.63 
 
ตำรำงผลกำรประเมินควำมเครียดกลุ่มวัยสูงอำยุ 
 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมินควำมเครียดด้วยแบบประเมิน ST 5 
จ ำนวน ระดับควำมเครียด 

น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

วัยสูงอำยุ         
อำยุ 60 ปีข้ึนไป 

50 42 84.00 6 12.00 2 4.00 0 0 

   ที่มา : ข้อมูลการประเมินความเครียด ST5 มี.ค.63 
 
กำรดูแลช่วยเหลือ 

1. กลุ่มที่มีความเรียดระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 8 ขึ้นไป) ดิฉันให้ค าแนะน าวิธีจัดการความเครียดและส่ง
ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง 

2. ให้ค าแนะน าการฝึกคลายเครียดด้วยการฝึกหายใจ  โยหายใจเข้าช้าๆ นับ 1 – 4 ในใจ กลั้นหายใจ นับ 
1 – 4 และหายใจออกช้าๆ นับ 1 – 8  

3. ให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย  และมีกิจกรรมกลุ่มออกก าลังกาย ในเวลาช่วงเย็น  ที่ศาลากลางบ้าน
หนองทุ่ม 

6.กำรด ำเนินงำนเมื่อเกิดภำวะวิกฤต 
 อสม.กาญจนา ยึดหลักส าคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤติต่างๆ  นั่น คือต้องมีสติ  และใช้หลัก 3 ส. คือ 
สอดส่องมองหา  ใส่ใจรับฟัง  ส่งต่อเชื่อมโยง ในการช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้น  เมื่อเกิดภาวะวิกฤต  จาก
สถานการณ์โควิด – 19 ที่ผ่านมา  บ้านหนองทุ่มมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องด าเนินการกักตัวตามมาตรการของทางรัฐบาล 
14 วัน  จ านวน 34 คน ดิฉัน  อสม. และชมรมฟ้ามืดบ่โน ได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมกำรดูแลผู้ที่เกิดภำวะวิกฤต 
 1. ประเมินความเครียด ด้วยแบบประเมิน ST5 
 2. ประเมินภาวะซึมเศร้า  ด้วยแบบประเมิน 2Q 
 3. ให้ค าแนะน าประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 
 4. ให้ค าแนะน าที่ถูกวิธีส าหรับผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน 
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 5. รว่มตั้งด่านชุมชนในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 
 6. เป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมในการป้องกันโรค โควิด -19 ด้วยการ เว้นระยะห่างทางสังคม  หมั่นล้างมือ
บ่อยๆ  สวมใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน 
 7. ร่วมสร้างต าบลวิถีชีวิตใหม่ NEW NORMAL  โดยมีการปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัย
จากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ มีการปรับแนวคิด 
วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็น
ปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การ
ท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ก็ท าให้เกิดความคุ้นชินก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม  

  
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงผลกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำกลุ่มเกิดภำวะวิกฤต 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลกำรคัดกรอง กำรดูแล 
จ ำนวน (คน) 2Q ผิดปกติ ร้อยละ 

กลุ่มเกิดภาวะวิกฤต 34 4 11.77 -ให้ค าปรึกษา 
-เยี่ยมบ้านให้ก าลังใจ 
-ส่ ง ต่ อ  ร พ .ส ต . เ พ่ื อ
ประเมิน 9Q 

           ที่มา : ข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม มี.ค.63 
 
ตำรำงผลกำรประเมินควำมเครียดกลุ่มเกิดภำวะวิกฤต 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมินควำมเครียดด้วยแบบประเมิน ST 5 
จ ำนวน ระดับควำมเครียด 

น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

กลุ่มเกิดภาวะวิกฤต 34 30 88.22 3 8.83 1 2.95 0 0 
   ที่มา : ข้อมูลการประเมินความเครียด ST5 มี.ค.63 
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กำรดูแลช่วยเหลือ 
1. กลุ่มที่มีความเรียดระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 8 ขึ้นไป) ดิฉันให้ค าแนะน าวิธีจัดการความเครียดและส่ง

ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง 
2. ให้ค าแนะน าการฝึกคลายเครียดด้วยการฝึกหายใจ  โดยหายใจเข้าช้าๆ นับ 1 – 4 ในใจ กลั้นหายใจ 

นับ 1 – 4 และหายใจออกช้าๆ นับ 1 – 8  
3. ให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย    
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บทที่ 3 
 

ผลงำนควำมส ำเร็จ  นวัตกรรม 
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ผลงำนเด่น/นวัตกรรม 
 
 

จากการลงเยี่ยมบ้านทุกกลุ่มวัยรวมถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชท าให้ได้พบปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชคือ 
ชุมชนมีอคติหวาดกลัวผู้ป่วยจิตเวช ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว และผู้ป่วยไม่รับประทานยาต่อเนื่อง  จึงได้
น าเอา ปัญหามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนี้ 

1. ปัญหาการที่ชุมชนไม่ยอมรับผู้ป่วยจิตเวชมีอคติ และเกิดการแบ่งแยก ได้มีกระบวนการในการลดอคติ
การท ากิจกรรม การผลักดัน และดึงผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางต าบลไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาต้าน
ยาเสพติดของต าบล  งานบุญบั้งไฟได้มีการจัดเวทีแสดงความสามารถการละเล่นร่วมกับผู้ป่วย งานกิจกรรมลดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ให้ผู้ป่วยจิตเวชได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรม และทุกๆงานในต าบลดอนดั่งเราได้
ให้ผู้ป่วยจิตเวชได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมท ากิจกรรมทุกๆงาน เพ่ือสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันในชุมชน การ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนและที่ส าคัญที่สุดเพื่อเป็นการลดช่องว่าง  ลดอคติในชุมชน พร้อมกันนี้กิจกรรมลด
อคติในชุมชนอีกอย่างคือการให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนเพ่ือให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและลดอคติ 

   

2.ปัญหาการขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว/ชุมชน ได้จัดทีมพ่ีเลี้ยงผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในครัวเรือน หมู่บ้าน 
และระดับต าบลเพ่ือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวพร้อมทั้งเพ่ือให้แกนน าได้เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาครอบครัวผู้ป่วย 
รวมถึงการให้ความรู้กับญาติในการฟ้ืนฟูดูแลภาวะทางจิตและกายของป่วย และแนะน าให้ญาติ เข้าใจและตระหนัก
ถึงความรู้สึกของผู้ป่วย 
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3.ปัญหาการปฏิเสธการไม่รับประทานยาต่อเนื่องจากการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ทราบถึงปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชคือการไม่ยอมกินยาลืมกินยาผู้จัดยาให้ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้สูงอายุพ่อแม่แก่ชราในบาง
รายผู้ป่วยได้จัดยากินเองยาผู้ป่วยจึงเหลือจ านวนมากซึ่งทางชมรมได้ประชุมได้น าปัญหามาแก้ไขโดยการก่อเกิด
นวัตกรรมในการป้องกันการลืมกินยาของผู้ป่วยโดยการจัดให้มีปฏิทินกินลืมกินยา (ดังรูปภาพที่ส่งมาด้วย) ให้ผู้ป่วย
โดยแกนน าผู้ดูแล  อสม. เป็นผู้จัดให้สัปดาห์ละ1ครั้งวันอาทิตย์ ซึ่งแกนน าผู้ดูแลจะต้องจัดยาให้ผู้ป่วยไว้กินเป็นเวลา 
เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน ครบ 1 สัปดาห์ ตามแบบฟอร์มการจัดปฏิทินการลืมกินยาและให้ผู้ป่วยกินยาต่อ
หน้าผู้ดูแลในระดับครัวเรือนทุกครั้งเพ่ือป้องกันการแอบทิ้งยาผลจากการเกิดนวัตกรรมและกิจกรรมการจัดยาให้
ผู้ป่วยโดยแกนน าสามารถท าให้ผู้ป่วยกินยาได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดยาครบ 100  % ไม่มีอาการผิดปกติจากการขาด
ยา  และเกิดชมรมผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนภายใต้ชื่อชมรม ฟ้ามืดบ่โดน  
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 ยังได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมปฏิทินกันลืมกินยาไปใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้ อรังในต าบลดอนดั่ง เช่นผู้ป่วย
เบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สูงอายุซึ่งมีภาวะติดบ้านติดเตียง จ านวน 67  รายโดยให้กลุ่ม อสม.  Cg 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงควยคุมก ากับการจัดยาพบว่าผู้สูงรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดยา 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางกาญจนา จ าปาแกว้  อสม.ดเีดน่ระดบัจงัหวดั   ปีพทุธศกัราช 2563    44 

 

 สาขาจิตเวชชุมชน ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  
 

 

ควำมภำคภูมิใจในกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตในผู้ใหญ่ 

ได้เป็นพ้ืนที่รับการศึกษาดูงานจากทั้ง 4 ภาคในการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชนในชื่อชมรมฟ้ามืดบ่โดน 

                         

      

กำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตในชุมชน 

 ขยายผลการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตในเด็กซึ่งปัญหาทางสุขภาพจิตในเด็กในการคัดกรอง การตรวจ
พัฒนาการตามช่วงวัยเพ่ือประเมินภาวะผิดปกติทางการเรียนรู้และพฤติกรรมในเด็กเพราะหากคัดกรองค้นหา ค้นพบ
และเจอได้ในช่วงยังเด็กสามารถกระตุ้นพัฒนาการและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีจึงได้จัดท าโครงการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5ปีในต าบลและมีนวัตกรรมกล่องตรวจพัฒนาการในหมู่บ้านซึ่งได้รับงบประมาณ 
15,000บาทจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต าบลดอนดั่ง  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง  อสม.เชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ เด็กท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต และพัฒนาการล่าช้า 

 4. เพื่อประหยัด  และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 

กำรน ำไปใช้ 

1. ใช้คัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี   ในหมู่บ้านทุกคน เดือนละ 1 ครั้ง/ต่อ (ตามช่วง
อายุ) โดย อสม.เชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกหมู่บ้านตามแบบใช้ประเมินพัฒนาการตาม
ช่วงวัย DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข 
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2. ค้นหา คัดกรองและกระตุ้นเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และพัฒนาการล่าช้าตามช่วงวัย คัดกรองพัฒนาการทั้ง 
5  ด้านหากพบอาการผิดปกติท าการสอนแนะน าวิธีกระตุ้นพัฒนาการให้กับผู้ปกครองผู้ดูแลเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัย  

  

3. ส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต และพัฒนาการล่าช้าไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดั่ง
เพ่ือให้ตรวจพัฒนาการเด็กซ้ าหากมีอาการผิดปกติท าการส่งเด็กไปกระตุ้นที่โรงพยาบาลอ าเภอต่อไป 
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กล่องโฮมฮัก โฮมใจประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ 

1. คู่มือกำรตรวจพัฒนำกำรเด็ก DSPM    

2. ดินสอ   สมุด 

3. ของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตำ  รถ 

4. ของเล่ น  4  ชนิ ด  คื อ  ถ้ วยฝึ กดื่ ม มี หู   
แปรงสีฟัน  หวี  ช้อน 

5. กรุ๋งกริ๋ง , ลูกบอลบีบ 

6. ลูกบอลผ้ำสีแดง 

7. ไหมพรมเล็กขนำด 1 - 2 ซม. 

8. ลูกบอลขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 ซม. 

9. หนังสือปกแข็ง 

10. หนังสือนิทำน 

11. เชือก 

12. รูปภำพตัด เป็น 3 ชิ้น 

13. ชุดจัดประเภทสิ่ งของ คื อ  สัต ว์  หำร 
เสื้อผ้ำ 

14. ภำพกลำงวัน กลำงคืน 

15. ก้อนสี่เหลี่ยมลูกบำศก์  

9. ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. 

10. หนังสือปกแข็ง 

11. หนังสือนิทาน 

12. เชือก 

13. รูปภาพตัด เป็น 3 ชิ้น 

14. ชุดจัดประเภทสิ่งของ คือ สัตว์ หาร เสื้อผ้า 

15. ภาพกลางวัน กลางคืน 
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สรุปผลกำรใช้นวัตกรรม 

จากการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี  จ านวน  15 ราย    พบพัฒนาการ       ล่าช้า    
3  ราย   คิดเป็น  ร้อยละ 20  (คัดกรองและกระตุ้น ช่วงมกราคม – กรกฎาคม 2563) ได้ด าเนินการส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพ่ือคัดกรองซ้ า พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าจริง   จึงได้ส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือกระตุ้น
พัฒนาการต่อไป และปัจจุบันได้ติดตามผลเด็กรายนี้พบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นตามล าดับ  

 กำรประเมินผลของกำรใช้นวัตกรรม 

                                        
“                 ”

                  

                        

                                 
            
        –     

            

                           

                                     

  

ขยำยนวัตกรรม “กล่องโฮมฮัก  โฮมใจ”  

                             

 ได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมกล่องโฮมฮักโฮมใจไปยังเครื่อข่าย อสม ในต าบลต่างๆทั้ง 13 ต าบลในอ าเภอ
หนองสองห้อง เพ่ือให้แกนน า อสม . ใช้ในการคัดกรอง กระตุนพัฒนาการเด็ก 0-5  ปีในต าบลพร้อมทั้งท าหน้าที่ ใน
การเป็นพีเลี้ยง สอน แนะน า สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการตามช่วงวัยในกล่องโฮมฮักโฮมใจ 
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   เป้ำหมำยแผนพัฒนำต่อของนวัตกรรมกล่องตรวจสุขภำพ 

            

 ต้องการใช้นวัตกรรมนี้ส่งต่อไปใช้ในครัวเรือนของที่มีเด็กแรกเกิด- 5 ปีและยังโรงเรียนเพราะเป็น
สถานที่ ที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดหากสามารถสกรีน คัดกรองได้ตั้งแต่งเนิ่นๆจะท าให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับ
การกระตุ้นและส่งต่อเพ่ือการรักษาได้อย่างทันท่วงที  

  

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

 

        เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน รพช/สสอ/รพ.สต. /อบต โรงเรียน  วัด  ภาคีเครือข่ายพี่น้อง อสม.ทุกท่าน 
ชมรมฟ้ามือบ่โดน ชมราในการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ที่เสียสละทีมงานที่เข้มแข็งนึกถึงประโยชน์ ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี 
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ควำมภำคภูมิใจ 

ได้รับการยอมรับจากชุมชนในการเป็นผู้น าด้านสุขภาพเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ได้รับรางวัลและใบ
ประกาศต่างๆมากมาย   

          

 

 ชุมชนต าบลดอนดั่งยังได้รับโล่ห์ประกาศจากกรมสุขภาพจิตในการเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
แบบองค์รวมพร้อมกันนั้นทางต าบลดอนดั่งยังได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้ง 4 ภาคเพ่ือมาดูต้นแบบในการดูแล
ผู้ป่วยแบบไร้อคติและดูแลต่อเนื่อง 
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ดิฉันมีควำมภูมิใจที่ได้เข้ำมำท ำงำนเพื่อส่วนรวม 
และดิฉันจะท ำหน้ำท่ีเพื่อส่วนรวมต่อไป 
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ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องสุขภาพอนามยัเป็นสิ่งส าคัญ  เพราะเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังค ากล่าวที่ว่า 
“…สุขภาพจิตทีด่ี ก็หมายถึงว่า จะต้องอบรมตนเองให้มสีุขภาพจติที่ดี  ไม่ใช่ว่าจะไปสอนคนอ่ืน ผู้ที่มสีขุภาพจิตที่ดีแล้วอาจจะสอน
คนอ่ืนได้ ชักชวนให้คนอ่ืนมีสุขภาพจิตที่ดี จนกระทั่งงานท่ีท ามีความส าเร็จที่ดไีด้...” 
 

พระราชด ารัส ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9                             
ในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์จาก        
มหาวิทยาลยั และผู้ทรงคณุวุฒิจากสถาบันต่างๆ 
 เข้าเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท 
 ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  
วันอังคารที่  15 กุมภาพันธ์ 2520 
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ภำคผนวก 
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2 ค ำถำม ภำษำอีสำน 

 

ข้อแนะน ำ  ถามด้วยภาษาอีสานและใช้ส าเนียงอีสานส าหรับผู้ที่จบระดับประถมศึกษาหรือผู้ที่ไม่เข้าใจภาษากลาง  
(ถ้าไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ า ไม่ควรอธิบายขยายความเพ่ิมเติม)  ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย “” ในช่องที่ตรงกับค าตอบ
ของผู้รับบริการ 

 

 

ค ำถำม ภำษำอีสำน ภำษำกลำง มี บ่มี 

(ไม่มี) 

1 ในเดือนที่ผ่ำนมำรวมม่ือนี่เจ้ำ
มีอำกำรมูนี่บ่  

:   อุกอ่ัง หงอย เซ็ง หนหวย 

 บ่เป็นตาอยู่ มีแต่อยากไฮ่        

ใน 1 เดือนที่ผ่ำนมำ รวมวันนี้  

ท่ำนรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง 
หรือไม่ 

  

2 ในเดือนที่ผ่ำนมำรวมม่ือนี่เจ้ำ
มีอำกำรมูนี่บ่ 

:   บ่สนใจหยัง บ่อยากเฮ็ดหยัง 

 บ่ม่วนบ่ซืน 

  

ใน 1 เดือนที่ผ่ำนมำ รวมวันนี้  

ท่ำนรู้สึก  เบื่อ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน 
หรือไม่ 

  

 

 

กำรแปลผล และด ำเนินกำรต่อไป 

 ถ้าค าตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2 ค าถาม ถือว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 
 ถ้าค าตอบ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในค าถามที่ 1 และ 2) หมายถึง เป็นผู้มีความ

เสี่ยง หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า  ให้แจ้งผลและแนะน าความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแล้วให้ประเมินด้วย
แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป 

 



นางกาญจนา จ าปาแกว้  อสม.ดเีดน่ระดบัจงัหวดั   ปีพทุธศกัราช 2563    55 

 

 สาขาจิตเวชชุมชน ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  
 

แบบประเมินความเครยีด  (ST- ๕) 

         ความเครียดเกิดข้ึนได้กับทุกคน สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดมีหลายอย่าง เช่น รายได้ที่ไม่เพียงพอ หนี้สิน 

ภัยพิบัติต่างๆ ที่ท าให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วย เป็นต้น ความเครียดมีทั้งประโยชน์และโทษ หากมากเกินไป

จะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน ๐- ๓ ที่ตรงกับความรู้สึก

ของท่าน 

                 คะแนน   ๐   หมายถึง      เป็นน้อยมากหรือแทบไม่มี 

                 คะแนน   ๑   หมายถึง      เป็นบางครั้ง 

                 คะแนน  ๒   หมายถึง       เป็นบ่อยครั้ง 

                 คะแนน  ๓   หมายถึง       เป็นประจ า 

ข้อที่ 

 

อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 

๒ - ๔ สัปดาห์ 

คะแนน 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก     

๒ มีสมาธิน้อยลง     

๓ หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ้นใจ     

๔ รู้สึกเบื่อ เซ็ง     

๕ ไม่อยากพบปะผู้คน     

คะแนนรวม  

การแปลผล 

คะแนน     ๐ – ๔     เครียดน้อย 

คะแนน     ๕ – ๗     เครียดปานกลาง 

คะแนน     ๘ – ๙     เครียดมาก 

คะแนน    ๑๐ – ๑๕   เครียดมากที่สุด     


