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บทนํา 
หนังสือเลมนี้ ถูกรอยเรียงขึ้นเพ่ือถายทอดความงดงามของเรื่องราว ที่เปน

ประสบการณ บทเรียน และองคความรู ซ่ึงไดจากการดําเนินงานของกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับตําบล โดยรวบรวมแนวคิด กระบวนการบริหารจัดการ 

และการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสุขภาพในชุมชน เปนเรื่องราวที่รังสรรค

โดยผูคนที่มีอุดมการณอันย่ิงใหญ ในการทํางานเพ่ือชุมชนทองถิ่น ที่มุงหวังที่จะ

เห็นผูคนในชุมชนทองถิ่นมีสุขภาพดี 

ทั้งนี้ คณะผูจัดทํา หวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมนี้จะมีประโยชนในการ

ขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล และการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชน รวมถึงเปนแรงบันดาลใจและเปนพลังใหกับผูอานทุกทาน ที่จะลุก

ขึ้นมารวมกันสรางสรรค คุณคา และความดีงาม ใหขยายออกไปทั่วทุกพ้ืนที่ อัน

จะเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหสังคมของเราเปนสังคมที่นาอยู และมีความเข็มแข็ง

อยางย่ังยืนตอไป 

 นายแพทยชลอ ศานติวรางคณา 

 ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เขต ๔ สระบุรี 
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“ความสุขผูให  สุขใจผูรับ” 
  

ในวันหน่ึง หลังจากท่ีผูเขียน ไดปฏิบัติตามหนาท่ีเชนทุกๆ วัน ในการดูแลสงเสริมสุขภาพ   การปองกันโรค 

รักษาฟนฟูสภาพของผูปวยในพ้ืนท่ี เพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชน  พบวายังมีปญหาดานสุขภาพอยูมากมาย   

 “คุณยายจํารัส”  เปนผูปวยโรคผิวหนัง และอยูในวัยชรา อายุกวาเกาสิบป ไมสามารถชวยเหลือตนเองได  

และผูดูแลไมสามารถดูแลไดเต็มท่ี ยังขาดการเอาใจใสจากบุคคลในครอบครัว และบุคคลรอบขาง สาเหตุน้ีเองอาจทําให

ผูปวยขาดกําลังใจในการรักษาโรคท่ีเปนอยูและสงผลตอสุขภาพจิตของผูปวยอีกทางหน่ึง   

   

 

 

 

 

 

  

“ปาเอียด”เปน อสม.ท่ีมีอัธยาศัยดี  คุยสนุก เปนกันเอง จึงสรางความสัมพันธกับผูปวยไดงายและดูแลผูปวย

เปรียบเสมือนเปนญาติของตนเอง  ดูแลถึงเรื่องอาหารการกินของผูปวยถึงบาน  นอนเฝาผูปวย รวมถึงนําสงผูปวยเขารับ

การรักษาท่ีโรงพยาบาล  การไดเขาดูแลผูปวย แมจะไมไดสิ่งตอบแทน แตสิ่งท่ีไดทําน้ัน ถือเปนความสุข ไดดูแลผูปวยเมื่อ

ยามเจ็บไข ขาดคนดูแลเอาใจใส  ไดเขาไปดูแล พูดคุย เปนสวนหน่ึงในการสรางกําลังใจใหแกผูปวย เปนอีกคําพูดหน่ึง

จากใจ อสม. ทานน้ี 

 ในพ้ืนท่ีตําบลตะกุด ความเปนอยูเปนลักษณะก่ึงเมือง มีจํานวน  6 หมูบาน ประชากรในพ้ืนท่ีมีหลายพันคน ซึ่ง

สวนใหญประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม หางราน และบริษัทฯ ตางๆ ประชาชนบางครัวเรือนอยูอาศัยไมเปนหลัก

แหลง ซึ่งสวนน้ีเองท่ีกอใหเกิดอุปสรรคในการทํางานของ   

อสม. จิตอาสากลุมหนึ่ง ท่ีรวมกันดูแลสุขภาพของคนในชุมชน สําหรับผูเขียนเอง ไดรับความรวมมือ

และชวยเหลือจากกลุม อสม.ในพ้ืนท่ีนี้เปนอยางดี  โดยเฉพาะ “ปาเอียด” อสม.ในพ้ืนท่ี เปนจิตอาสา

มานานเกือบสองทศวรรษ แมขณะนี้จะมีอายุกวาหกสิบปแลว แตก็ยังมุงมั่นในการทําหนาท่ีนี้เปนอยาง

ดี การไดเขาไปดูแลผูปวยท่ีขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความอบอุนจากครอบครัว ถือเปนกิจวัตร

ประจําวัน ท่ียังคงดําเนินอยูตลอดมิไดขาด  
 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร ี

อสม.ในพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะกลุมวัยทํางานซึ่งทํางานเปนกะไมเปนเวลา 

และประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายไมใหความรวมมือเทาท่ีควร จึงเปน

สวนหน่ึงท่ีทําใหกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง ขาดการละเลยในการดูแลเอาใจ

ใสดานสุขภาพ โดยเฉพาะผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได และ

การรักษาไมถูกวิธี  

  “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เยี่ยมบาน”  ใน ความ

รับผิดชอบของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะกุด  ตองการดึง

และพัฒนาศักยภาพของ อสม. ท่ีมีอยู  ในการพัฒนาองคความรูและทักษะ  ดูแลผูปวยเรื้อรังตอเน่ืองถึงบาน ให อสม.มี

สวนรวมในการดูแลผูปวยเรื้อรังในชุมชนใหเขมแข็งข้ึน  เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ

ดานสุขภาพ  ปองกันโรคแทรกซอนท่ีเกิดจากโรคท่ีเปนอยู และพฤติกรรมท่ีไมถูกตองของผูปวย  ชวยสรางกําลังใจ  สราง

ความอบอุน  ใหแกผูปวยไดเปนอยางด ี 

 การท่ีไดลงพ้ืนท่ีเยี่ยมผูปวยกับกลุม อสม. ทําใหผูเขียน ไดรูสึกวากลุมผูปวยเหลาน้ี  ในตอนแรกขาดการดูแล

เอาใจใส ถูกทอดท้ิง ไดรับการดูแลไมถูกวิธี  ตอนน้ีผูปวยมีกําลังใจดีข้ึน  มีรอยยิ้มท่ีแจมใส สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน

กวาแตกอน  โดยไดรับการดูแลและเอาใจใสจากกลุม อสม. ในพ้ืนท่ี  

ซึ่ง “คุณยายจํารัส” ก็เปนผูปวยในกลุมท่ีพวกเราไดเขาไปดูแล  ในตอนแรก คุณยายขาดการดูแลเอาใจใสดาน

การรักษาท่ีไมถูกวิธี  มีอาการซึมเศราบาง พูดนอย  หลังจากท่ีเขาไปเยี่ยม  ดูแลรักษาอาการท่ีเจ็บปวยท่ีเปนอยู  โดยปา

เอียด อสม. เปนผูเขาไปดูแลอยูเสมอ  ดูแลอาการเจ็บปวยจนกระท่ังดีข้ึน  และหมั่นไปพูดคุยอยูตลอดเวลา ไปทานขาว

รวมกัน บางครั้งก็จะไปนอนเฝาผูปวย เปรียบเสมือนญาติคนหน่ึง “คุณยายจํารัส” 

รูสึกวาตนเองไมไดถูกทอดท้ิง ยังมีคนรักและดูแลเอาใจใสอยูเสมอ  

 แตการทํางานของ อสม. ในบางพ้ืนท่ี ก็ยังมีอุปสรรคในการทํางาน โดย

สังคมในปจจุบันเปนสังคมเมือง ยังขาดการใหความรวมมือ ขาดการยอมรับไมมีใคร

สนใจ ยกมือไหวก็ยังไมไดรับการตอนรับ ในบางครั้งถึงกับรองไหออกมา  ซึ่งสวนน้ีเอง 

ทําให อสม.รูสึกทอแท หมดกําลังใจ ในการทํางานเพ่ือสวนรวม แตเมื่อเรามีจิตอาสาท่ี

จะทํางานแลว  “ถึงแมจะทอ แตใจก็ยังสู”  เปนความรูสึกท่ีออกมาจากใจของ “ปา

เอียด” ท่ีไดทํางานเพ่ือสังคมมานาน  แมสิ่งท่ีใหจะไมไดรับการตอบแทนท่ีด ี 

แตนี้คือ “ความสุขผูให  สุขใจผูรับ” 
 
 
 
 
 
 

คนเลาเร่ือง    นางเยาวเรศ    เขียวพฤกษ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะกุด  

 
 
 
 



 

 

 

 

กายภาพ... วัยใส  

การดูแลผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูปวยโรคเรื้อรัง บริการดูแลผสมผสานนําการแพทยแผนปจจุบันรวม

การแพทยแผนไทยควบคูกัน การนวด ประคบและการฟนฟูดานกายภาพแกผูพิการ ผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต  ผูมีปญหา

ดานความเคลื่อนไหว   

มีจิตอาสา ท่ีนารัก  เปนผูมีความรัก ความรูสึกดีๆท่ีจะเขามาสรางรอยยิ้มและชวยฟนฟูสมรรถภาพคนในชุมชน  

ใหมีความหวังในชีวิตสามารถกลับมาใชชีวิตประจําวันตามวิถีของตนเองไดดีกวาเดิม 

นองยีน......เปนหลานสาวคนเล็กของครอบครัว อยูมาวันหน่ึงผูเปนเสาหลักของครอบครัวไดลมปวยเปนอัมพาต 

แขนขาออนแรง ชวยเหลือตนเองไมได นองยีนเฝาดูแลคุณตาและทํากายภาพตามท่ีนักกายภาพของโรงพยาบาลแนะนํา  

เมื่อทางกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลดงตะงาว มีโครงการนวดแผนไทย สานสายใจ ผูสูงวัย ดวย

วัยละออน นองยีนไดชวนเพ่ือนๆสมัครเขารวมโครงการเพ่ือจะนําความรูท่ีไดมาปรนนิบัติดูแลคุณตาและคนในชุมชน 

ชวงเวลา 3 เดือน ท่ีนองยีนดูแลคุณตา  ทําใหคุณตามีกําลังใจ ลุกข้ึนสูเดินได  ลมเลิกความคิดท่ีจะฆาตัวตายหันกลับมา

ชวยเหลือตนเองใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ           ไมเปนภาระพ่ึงพิงของครอบครัว  นองยีน บอกวา เหมือนเปดโลก

ใหมใหกับครอบครัว ทุกคนมีรอยยิ้มใหแกกัน ยายก็ไมเครียด พูดคุยกันดีข้ึน  

    พรรณรินทร สุภัทร  พงษพัฒน ปฐพีและชรินดา              ท้ัง 4 คน เปนเพ่ือนอยูโรงเรียนเดียวกับนองยีน เขา

รวมอบรมรุนเดียว  กับ นองยีน   และอยูในทีมจิตอาสากายภาพนอย ปฏิบัติงาน  เยี่ยมผูพิการ ผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต และ

ผูสูงอายุท่ีมีปญหาเก่ียวกับขอยึด เดือนละครั้ง    

สุภัทรและพงษพัฒน เด็กชายท่ีมีจิตใจดี ท้ังสองไปชวยเหลือพระสงฆท่ีวัดดอนทอง อาพาธดวยอาการแขนและขาขาง

ซายออนแรง หกลมมีภาวะกระดูกหลังเทาแตกเขาเฝอกชวยเหลือตัวเองไมได หลังเลิกเรียนท้ัง2 คน ไปชวยนวดและพาฝกเดิน 

เปลี่ยนผาพันเฝอกให ขณะน้ีพระสงฆรูปน้ันถอดเฝอกออกแลวและสามารถเดินปฏิบัติกิจของสงฆไดตามปกต ิ    พรรณรินทร  

ปฐพี นองยีน เปนผูท่ีมีทักษะในการ          นวดดีมาก เมื่อไปใหบริการในชุมชนทุกคนตางบอกวารูสึกสบาย   ผอนคลายมาก   

ไดรับช่ืนชมจากผูสูงอายุและคนในชุมชนอีก มากมาย ทุกคนมีเงินเก็บจากการไดรับเงินรางวัลจากกลุม  ผูสูงอายุและกลุมอ่ืนๆ

อยางมากมาย 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลตะงาว อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี

การติดตามผลและยกยองคนดี  โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการดูแลผูปวยกลุมตางๆรวมกับทีมเยี่ยมบานของ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลดงตะงาว และทีมเยี่ยมบานของโรงพยาบาลดอนพุด แตมี

เสียงสะทอนจากกายภาพนอยวา 

 

 

การเสริมพลัง ใหทุกคนมีกําลังใจท่ีจะแกไขปญหาจากเสียงสะทอน  การ

เยี่ยมในรายท่ีมีปญหาซ้ําซอนจะมีเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดง

ตะงาว นายกองคการบริหารสวนตําบลดงตะงาว  ผูนําชุมชน รวมทีมไปเยี่ยมบาน

ดวย พาทีมกายภาพนอยออกงานเพ่ือแสดงความสามารถใหกับสาธารณชนเห็น ทํา

ใหทีมกายภาพนอยไดรับช่ืนชมมีกําลังใจ มีความสุข มีรอยยิ้ม เกิดความรักสาย

สัมพันธดุจญาติมิตร  

 ผูเขียนอยากบอกวา..........  สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือความงดงามของแววตาใสๆๆ 

เปยมดวยความเสียสละท่ีจะชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยไมตรีจิตท่ีดี ถึงแมเปนจุดเล็กๆท่ี

เริ่มตน ซึ่งสัมผัสไดจากการติดตามลงไปเยี่ยมบานดวย ทีมกายภาพนอย สามารถ

ปรับตัวเขากับครอบครัวและชุมชน ลดชองวางระหวางเด็กกับผูสูงวัย  น่ีแหละเปนสิ่ง

อยากฝากไววาความดีน้ันหาซื้อไมได ทุกคนตองทําดวยตัวเอง จึงเกิดผล 

 
 
 
 

เลาเร่ืองโดย นางปยฉัตร  แพงไตร    
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงตะงาว  

 

 

 

“เด็กๆจะทําอะไรได จะนวดเปนหรือเปลา   
มีแรงบีบหรือ เด็กๆคงรองไหออกจากบานผูปวย

ออกมา” 



 

“การดูแลสุขภาพแบบไมทอดท้ิงกัน” 

  ผูใชแรงงานหนุมสาวสวนใหญออกไปทํามาหากินตั้งแตเชา  ปลอยใหเด็ก  ผูสูงวัย  ผูดอยโอกาสดูแล

ชวยเหลือตนเองตามลําพัง  ทําใหเกิดการนอยเน้ือต่ําใจบางก็ถูกทอดท้ิงแตถึงกระน้ันก็ตามดวยความตระหนักและเห็น

ความสําคัญของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   

จึงรวมกันหาทางชวยเหลือดูแลคนเหลาน้ีโดยการออกไปเยี่ยมบานเพ่ือชวยกันดูแลทุกขสุขของคนในชุมชน  

หลังจากน้ันไดนําขอมูลมาวิเคราะหแกไขปญหาโดยมีเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแกงคอยให

คําแนะนําช้ีชองทางในการแกไขปญหาอยางมีระบบ  ในการดูแลชวยเหลือเปนรายกรณีไปโดยประสานความรวมมือจาก

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของทําใหชวยเหลือไดอยางสะดวกรวดเร็ว  ทําใหความเปนอยูของประชากรดีข้ึนในระดับหน่ึง 

  จากท่ีไดมีการพัฒนางานเยี่ยมบานในชุมชน  โดยมีหนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวม          ทําให

งานเยี่ยมบานพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ  ชุมชนเริ่มเห็นความสําคัญของทีมงานทําใหเกิดการไวเน้ือเช่ือใจในการ

ดําเนินงาน 

  คณะทํางานของเราเนนการชวยเหลือแบบผสมผสาน เมื่อเจ็บปวยตองเขาโรงพยาบาลก็จะมีรถ

เคลื่อนท่ีเร็วคอยใหการชวยเหลือนําสงโรงพยาบาล  ครั้นกลับมาบานก็มิปลอยใหโดดเดี่ยวเดียวดาย  พวกเราชวยดูแลเอา

ใจใสอยางตอเน่ือง  โดยมีแพทย  พยาบาล  นักกายภาพบําบัดและอาสาสมัครสาธารณสุข คอยดูแลอาการเจ็บปวยชวย

แนะนําการปฏิบัติตนในการใชชีวิตประจําวันของผูปวยประดุจญาติมิตร  บางรายท่ีไมมีญาติดูแล  พวกเราก็ชวยเหลือดูแล

ตามกําลังหรือหาทางออกให  หากไมมีอาหารกินในแตละมื้อพวกเราหาทางออกใหโดยขออาหารจากวัดมาให  บางครั้งมี

งานบุญงานมงคลชาวบานก็นําอาหารมาใหหรือชวยกันเปนธุระในการหาอาหารแหงมาใหไวในคราวจําเปน  บางรายท่ีอยู

อาศัยชํารุดทรุดโทรมพวกเราก็ชวยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมาชวยซอมแซมปรับปรุงใหตามความเหมาะสมกับ

ผูอยูอาศัย 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี

  จากการดําเนินงานเยี่ยมบานทําใหคณะกรรมการทราบถึงปญหาความเปนอยูของประชาชนในชุมชน  

นายสมชาย  วรกิจเจริญผล   นายกเทศมนตรีเมืองแกงคอย  จึงมีนโยบายใหการชวยเหลือดูแลในคราวเจ็บปวยหรือ

เสียชีวิตโดยใหแตละชุมชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการโดยใหสมาชิกรวมกันเก็บออมวันละบาท  เพ่ือเปนทุนในการเยียวยา

รักษาแตทานก็หาไดหยุดยั้งเพียงเทาน้ันยังขยายโอกาสใหมีการรวมทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรธิดาของผูปวย  ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส  มีการมอบทุนการศึกษาสําหรับผูเรียนดีสงจนจบมหาวิทยาลัยซึ่งเหมือนเปนยาวิเศษสําหรับเราเมื่อเห็นลูก

เรียนจบมหาวิทยาลัย   

  หากผูปวย  ผูพิการและผูดอยโอกาส  มีความสามารถพิเศษในดานใดทานก็สนับสนุนใหพวกเขา

เหลาน้ันไดมีโอกาสทํางานตามศักยภาพเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองและคนในครอบครัวได  โดยขอทุนเพ่ือใชในการประกอบ

อาชีพตามความถนัดและความสามารถใหเปนการเสริมอีกทางหน่ึง 

  คณะทํางานเยี่ยมบานไมปลอยใหพวกเขาเหลาน้ัน

โดดเดี่ยวเดียวดายอยูตามลําพัง  พวกเราจะแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนอยู

สม่ําเสมอ  ถามถึงสารทุกขสุขดิบและใหคําปรึกษาแนะนําหาทางออกให

เสมอมา     เราดีใจท่ีบุคคลเหลานี้บอกวา “คิดถึง” ตองมาหา

เขาบอยๆนะ  นั่งคอยพวกเรา  บางรายก็เก็บผลไมในสวนมาให

พวกเราแสนจะดีใจในความมีน้ําใจของพวกเขา  บางรายเห็น

หนาพวกเราก็ร่ําไหบอกนอยใจท่ีคนในบานไมดูแล  ทุกชวงเวลา

เปนภาพท่ีเราประทับใจจนหายเหน่ือยและบางเรื่องก็ทําใหเราหัวเราะมี

ความสุข  เพียงแคน้ีก็แสนประทับใจไมรูลืมในความทรงจําของพวกเรา

สุดแสนจะพรรณนา  ท้ังหมดน้ีเปนการผสมผสานกันอยางลงตัวสมกับ

คําวา “การดูแลสุขภาพแบบไมทอดท้ิงกัน” 

 
นางสุปราณี  พลับทอง 

ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองแกงคอย  
เบอรโทรศัพท  085 130 0750 

 
 

 

 

 



 

การจัดการระบบสุขภาพในชุมชน 
 

โดยชุมชน 
 

เพราะชาวบานบอกวา คงไมเอาชีวิตไปเสี่ยงกับถนน 10 เลน ผูมารับบริการท่ีสถานีอนามัยเฉลี่ยวันละ 10 คน 

แตน้ันไมไดหมายความวาประชาชนตําบลหนองนากมีสุขภาวะสุขภาพท่ีดี ไมเจ็บปวย ไมมีภาวะพ่ึงพิง เพราะเสียงสะทอน

ท่ีเราไดยินกลับมาจากเสียงประชาชนท่ีเรียกรองขอใหมีสถานีอนามัยบริการท่ีฝงหนองนาก มีผูปวยโรคเรื้อรังขาดยา 

ผูปวยติดเตียงถูกทอดท้ิง เขาไมถึงบริการสาธารณสุขอีกจํานวนมาก และยังเพ่ิมภาระงานใหตําบลเพ่ือนบาน จากปญหา

การเดินทางของชาวหนองนาก 

เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการและมีสุขภาวะท่ีดีอยางแทจริงการดูแลระบบสาธารณสุขโดยชุมชน ทําใหเรา

เขาถึงรับรูเรื่องราว ปญหาของชุมชนมากข้ึน  

เริ่มจากการสํารวจตนทุนของตําบลหนองนากมี อสม.จํานวน 122 คน เปนตําบลท่ีมี อสม. มากท่ีสุดในจังหวัด

สระบุรีซึ่งเปนเครือขายสาธารณสุขซึ่งเปนจุดแข็ง เราจึงเริ่มจากการอบรม อสม.โดยใชขบวนการจิตปญญา เสริมพลัง ให

เรียนรูการจัดการการดูแลตัวเอง ครอบครัว เพ่ือนบาน ชุมชน  โดยให อสม.เขียนเรื่องเลาศึกษาวิถีชีวิตของเพ่ือนบานตาง

หมูและตางฝงถนน เพ่ือแลกเปลี่ยนวิถีชีวิต ศึกษาบริบทของกันและกันและยังเปนการสรางสัมพันธภาพดวย การคนหา

ชุมชนจากเรื่องเลาของอสม.  

สวนมากปญหาสุขภาพของชุมชนมักจะเปนผูปวยโรคเรื้อรังท่ีนอนติดเตียง ภาวะแทรกซอนเกิดความพิการ

ตามมา รวมถึงผูด อยผูโอกาสในชุมชนซึ่งในแตละหมูจะไดปญหาสุขภาพแตกตางกัน เกิดทีมสุขภาพของแตละหมูบานลง

เยี่ยมบานรวมกับพยาบาลประจํา  

หลังจากน้ันประมาณ 2-3 เดือนเราก็จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปดเวทีการนําเรื่องราวของแตละหมูมาพูดคุย

แลกเปลี่ยนผลของการดูแลเพ่ือนบานของแตละหมูท้ังความสําเร็จและไมสําเร็จของปญหาเพ่ือนบานท่ีเราแกไขไดและ



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองนาก อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ไมไดเปนภาพภาพรวมของตําบลและไดวางแผนรวมกันมีการลงเยี่ยม ในพ้ืนท่ี

จริงของแตละหมูโดยประกอบไปดวยทีมแกนนําสุขภาพของทุกหมู ผูนําชุมชน 

สมาชิกอบต. อสม. จนท.จากโรงพยาบาลสระบุรีและจนท.ของรพ.สต.หนองนาก 

ญาติผูปวยรวมถึง care giver ท่ีมีสวนรวม  

พวกเราเริ่มจากเยี่ยม นายสุรชัย ทองรัตนะ ผูปวยสุขภาพจิตจากการ

ติดยาเสพติด จนเห็นภาพหลอน หูแวว วันน้ันพวกเราโชคดีท่ีสุรชัยเดินออกมา

ตอนรับดวยตัวเองดวยใบหนาเฉยๆ (ปกติเขาจะไมสนใจ น่ังอยูคนเดียวในหอง

สวนตัวหรือวาตอนน้ีสุรชัยเริ่มคุนเคยเพราะเรามาหาเขาอยูบอยๆ) ทองพูน แกนนําสุขภาพ ม.1 ชวนสุรชัยพูดคุยถามสาร

ทุกขสุขดิบไปตามประสา เรายังพบนองสาวของสุรชัยดวย นองสาวบอกวาชวงน่ีสุรชัยเหงาเพราะคิดถึงแม เพราะแมไป

นอน ร.พ.ดวยโรคไต เพราะทุกวันเขาจะคุยกับแม    พ่ีตุกถามไถสุรชัยวาทําอะไรอยู เขาบอกวาไมไดทําอะไร น่ังเลน 

พูดคุยช่ืนชมกันไปตางๆนานา จนพ่ีตุกวนมาถามเรื่องของการกินยาของสุรชัย เขาเดินไปหยิบยามาใหดู จําวันนัดรับยา

ครั้งตอไปได (การพูดคุยครั้งน้ีเราเพ่ิงจะเคยเห็นรอยยิ้มครั้งแรกของสุรชัย) พ่ีสมคิดชวนสุรชัยไปรวมกิจกรรมทําบุญท่ีวัด 

แตสุรชัยบอกไมชอบ ชอบเลนกีฬาไหม สุรชัยก็ปฏิเสธ (สิ่งท่ีเราเห็น พ่ีๆเขาพยายามชวนสุรชัยกลับเขามาอยูกับสังคม หา

อะไรใหทํา) อีกสักพักพวกเราก็ขอกลับกอน  

หลังจากน้ันพวกเราก็มุงหนาไป ม.2 เยี่ยมบานนายปรีชา สังควิจิตร ผูพิการออนแรงแขนขาขางขวาใชงาน

ตามปกติไมไดน่ังอยูคนเดียวในบาน ยิ้มทักทายพวกเราดวยความคุนเคย พ่ีเหลียว(แกนนําสุขภาพ ม.๒และสมาชิก อบต.)

ก็ชวนพูดคุยถามไถถึงการตรวจรางกายเพ่ือขอข้ึนทะเบียนผูพิการ แนะนําหมอตุกจากโรงพยาบาลสระบุรีมาเยี่ยมเพ่ือชวย

ใหปรีชาฟนฟูแขนขาจะไดแข็งแรง แลวพ่ีตุกและแกนนําหมูอ่ืนๆถามสารทุกขสุขดิบกันไป จนพ่ีตุกก็สอดแทรกการ

ประเมินความแข็งแรงของกลามเน้ือพรอมอธิบายใหปรีชาฟงโดยมีพ่ีเชษฐา(ผูพิการจากอุบัติเหตุแขนซายลีบและเปนแกน

นําสุขภาพ ม.5 ใหความสนใจยืนขางพ่ีตุกพรอมท้ังสาธิตการฝกกลามเน้ือใหแข็งแรงดวยวิธีการและประสบการณของพ่ี

เชษฐาท่ีผานมาจนกระท่ังพ่ีเชษฐาสามารถกลับมาเดินไดอีกครั้งพรอมสูชีวิตเพ่ือลูกและเมีย พ่ีเชษฐายังเดินสํารวจบริเวณ

เพ่ือนัดแนะกับทีมจะมาชวยกันทําอุปกรณลอกลอรถเพ่ือออกกําลังกายแขนโดยมีพ่ีสมคิด(แกนนําม.๘)ครูสํารวย(แกนนํา

ม.๓)ท่ีเคยเห็นและทําใหกับผูใหญฑูรยพูดคุยปรึกษากันโดยหันมาถามความคิดเห็นจากหมอตุกและหมอดา ทําใหเรา

มองเห็นความเปนนักกายภาพชุมชนของพ่ีเชษฐา วันน้ีอากาศคอนขางรอนมากทีมงานทุกคนไมมีใครบนยังคงสนุกสนาน

ยอกลอกับพ่ีตุกกันไปเรื่อยๆ  

ในวันน้ีเกิดบทเรียนอะไรหลายอยางจากชุมชุม เก้ือกูลกันไมแบงหมูและทําใหเรารูวาเรามีทีมสหวิชาชีพใน

ชุมชนเกิดข้ึน มีนักกายภาพบําบัดจากชุมชนซึ่งใชประสบการณจริงถายทอดเยียวยากัน การเติบโตของจิตอาสา(ทีมแกน

นําสุขภาพ)ท่ีอาสามาดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเรื้อรังและผูดอยโอกาสท่ีมีภาวะแทรกซอนจนกลายเปนผูพิการ นอนติด

เตียงซึ่งพวกเขาเห็นวาเปนปญหาสุขภาพในชุมชน จนกระท่ังเราสัมผัสไดถึงพลังของ ความสําเร็จของชุมชน  

นางสาวพนิดา  สมนันท  
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองนาก  



                                  

  

สตรีสูงวัยกับมอเตอรไซด (อีปอบ)  
 
  สตรีสูงวัยกับมอเตอรไซดอีปอบ เปนภาพท่ีคนในวิหารแดงเห็นกันจนชินตา คือ โกฮวย อสม.
เทศบาลตําบลวิหารแดงน่ันเอง  

นางสาวชุติกาญจน จงโชติชัชวาลย อายุประมาณ 70 ปเศษ ผิวขาวเปนคนไทยเช้ือสายจีน ซึ่งนาจะมีเช้ือจีน
มากหนอย มีช่ือเลนวา “ฮวย” ภาษาจีนแปลวาดอกไมน่ันเอง โกฮวยเปนสาวโสดอาศัยอยูกับหลาน 2 คน มักใชเวลาท่ีมี
อยูตลอดวันไปกับการทํางาน อสม. และงานจิตอาสา รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีจะชวยเหลือได และมักจะไดยินโกฮวยพูดอยู
เสมอวา “ฉันจะทํางาน อสม. ไปเร่ือยๆ จนกวาจะทําไมไหว ถึงฉันจะแกแตก็ยังทํางานได” 
  โกฮวยมีรถมอเตอรไซดสีแดงคันเล็กๆเกาๆ ท่ีหลายคนรูจักกันดีวา “มอเตอรไซดอีปอป” แตสําหรับ
โกฮวยแลวอีปอบสีแดงคันน้ี มันคือเพ่ือนคูใจเพราะอยูดวยกันมาตั้งแตสมัยสาวๆ อีปอบคันน้ีโกฮวยตั้งช่ือใหมันวา “แดง
ทรอนาโด”มันไมเคยทําใหแกผิดหวัง   ไมเคยเสียกลางทาง ไมกินนํ้ามัน ขับไปไดเรื่อยๆ แตละท่ีท่ีไปไมใชใกล  ๆ
  หลังปใหมท่ีผานมา ผูเขียนไดไปรวมงานเปดโครงการชุมปลอดลูกนํ้ายุงลายปลอดภัยจากไขเลือดออก  
ซึ่งจัดโครงการข้ึนโดย อสม. เมื่อไปถึงงาน โกฮวยพูดดวยรอยยิ้ม “นึกวาหมอจะไมวางมาซะแลว” โกฮวยเลาถึงแผนงาน
โครงการชุมชนปลอดลูกนํ้ายุงลายใหผูเขียนฟงดวยความภาคภูมิใจและเปนสุข แถมท้ิงทายวา “ตอไปคนวิหารแดงจะไม
มีใครเปนโรคไขเลือดออก” น่ันคือคํามั่นท่ีออกมาจากใจของโกฮวยเสมือนเปนคําสัญญาท่ีใหไว 
  ผูเขียนพบโกฮวยทีไร อดนึกถึงเหตุการณเมื่อ  3 ปท่ีแลวไมได วันน้ันในฤดูรอนเดือนเมษาหลัง
เทศกาลสงกรานตไมนานนัก ในหองทํางานท่ีเทศบาล ผูเขียนน่ังอยูกับความเงียบ บนโตะเต็มไปดวยกองเอกสารพรอมกับ
โนตบุคคูกาย  ภาระงานมากข้ึน คนไมพอ ทํางาน หากปลอยไวเชนน้ี ผลเสียจะตกแกประชาชน  

เมื่อโกฮวยมาหา ใบหนาของโกฮวยเปอนไปดวยรอยยิ้มบงบอกวากําลังมีความสุข พรอมกับยื่นขวดยาหมอง
สมุนไพรใหแกผูเขียนและบอกวา  อยากใหหมอลองใชดู พรอมกับการันตีสรรพคุณยาหมองท่ีแกผลิตเองกับมือวาดีเยี่ยม
แคไหนสูตรน้ีใสตัวยาเยอะทาถูนวดสูดดมช่ืนใจดีนัก  โกฮวยบอกวาไมคอยไดทําเพราะไมคอยมีเวลา วันน้ีตองไปสอนเด็ก
นักเรียนท่ีโรงเรียนวัดเขานอยจอมสวรรคฝกใหเด็กหัดนวดแผนไทยเปนการถายทอดภูมิปญญาไมใหสูญหาย ก็เลยทํายา
หมองใหเด็กๆ ไดใชสําหรับฝกนวดดวย  



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

 นอกจากยาหมองสูตรเด็ด โกฮวยก็ขอปรึกษางานของ อสม. 
วาอยากจะทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน อยากให อสม. วัดความดันโลหิต
และเจาะเลือดตรวจเบาหวานเปน จะไดคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานได เพราะไมอยากเห็นเพ่ือนบานเปนอัมพฤกตบาง 
อัมพาตบาง บางคนคุยกันเห็นกันอยูดีๆ ก็ไปซะแลว   
 เมื่อโกฮวยกลับไป ผูเขียนยิ้มออกทันทีหลังจากน่ังเครียดมา
นาน ไมใชเพราะโกฮวยกลับแลวดีใจจึงยิ้มแตท่ียิ้มออกได เพราะโกฮวย
เปนผูจุดประกายใหทิศทางในการแกไขปญหาแลวตางหาก  ความจริง
ทุกอยางเรามีหมดเพียงแตมองขามความสําคัญไปและคิดไมถึงเทา
น้ันเอง ใชแลวการสรางคนเราตองสรางคน 

จึงไดริเร่ิมทํานวัตกรรมขึ้นมา นั่นคือการสรางเครือขายพลังประชาชนเพ่ือสุขภาพแบบบูรณาการ จุดเปลี่ยน
ทางความคิดในวันน้ัน วันท่ีโกฮวยอสม. ผูสูงวัยแตใจยังฟตปงเปนผูจุดประกายทางความคิดใหแกผูเขียนทําใหวันน้ีชุมชน
ของเราเกิดเครือขายพลังประชาชนท่ีเขมแข็งเพ่ิมข้ึนมากมาย มี อสม. ท่ี
นับวันจะเขมแข็งข้ึนรื่อยๆ ภายใตการนําของโกฮวย  

มีทีมจิตอาสาและทีมอาสาคุมครองผูบริโภค เครือขายพลัง
ประชาชนขยายออกไปและเขมแข็งข้ึนเรื่อยๆ โดยดูจากมีคนในวัยหนุมสาว
เขามาเปนอสม. และทํางานอาสาโดยไมหวังสิ่งตอบแทนมากข้ึนน่ันคงเพราะ
ตองการใหประชาชนในชุมชนของตนมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ อยูในสังคม
ท่ีปลอดภัยและเปนสุขอยางยั่งยืนน่ันเอง 

 
 
 
 

  
 
 

ธัญญา   พุมพวงเกียรติ   
เจาหนาท่ีพยาบาล 5  กองทุนฯเทศบาลตําบลวิหารแดง อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี   
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“วัยใส...เตนฟรีสไตลได”สุข” 
  วันหน่ึง ขณะท่ีกําลังมีการแขงขันฟุตซอลชิงถวยนายกเทศมนตรีตําบลหนองหมู มีเด็กนักเรียนหญิง
คนหน่ึงช่ือเลนวานองแนน  ไดเขามาในการพูดคุยกับผูเขียนวา “พ่ีหมอนองๆผูหญิงก็มีนะคะ ไมเห็นมีอะไรใหพวกหนูได
เลนบางเลย” คําพูดน้ีเปนคําพูดท่ีทําใหผูเขียนไดรูวา ในชุมชนของเรานาจะมีเด็กอีกหลายคนท่ีคิดอยางน้ี   

จึงปรึกษาหารือกับหนวยงานตางๆ ท้ัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานพัฒนาชุมชนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองหมูและเยาวชนสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวันภายใตการสนับสนุนและ
การใหคําปรึกษาจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองหมู โรงเรียนวัดหนองหมูใต   (ไพบูลยวิทยาคาร)  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหครอบคลุมทุก ๆดาน จึง
เห็นควรท่ีจะรวม กลุมตางๆตั้งเปนองคกรใหมอยางเปนทางการ ในช่ือ“สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหนองหม”ู  
โดยมีการบริหารงานในรูปแบบกรรมการอยางชัดเจนมีกองทุนสภาเด็กและเยาวชนฯซึ่งเกิดจากการหารายได เชนจากการ
ขายดอกไม ขายขาวสารอาหารแหงในเทศกาลงานบุญตางๆ ทําใหสภาเด็กและเยาวชนฯ มีการดําเนินงานและมีกิจกรรม
อยางตอเน่ืองตลอดมา 
 นาย พรเลิศ  ขวัญสุข ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหนองหมูกลาวไวอยางนาสนใจเปนอยางยิ่งวา
“หากเด็กและเยาวชนอยากเลนกีฬาตองไดเลน หากเด็กอยากเตนอยากรองเพลงตองมีเวที เด็กเยาวชนเหลานี้แหละ
จะโตมาพัฒนาทองถิ่นของเรา ผูใหญตองสนับสนุน”  จากคําพูด น้ีนายก เทศมนตรีตําบลหนองหมู ซึ่งเปนประธาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี เทศบาลตําบล หนองหมูจึงมอบหมายให งานพัฒนาชุมชนและ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไปศึกษารายละเอียดของโครงการเยาวชนวัยใสใสใจสุขภาพของสภาเด็ก และเยาวชน ท่ีเสนอ
มา โดยนําโครงการเขารวมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

โครงการเยาวชนวัยใส ใสใจสุขภาพ จึง
เปนโครงการท่ีเกิดจากความต้ังใจของสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหนองหมู  
 พ.ศ. 2554 เปนปแรกสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนเขารวมกิจกรรมอบรมเรื่องความรูดานสุขภาพ
น้ันจํานวนนอย มากและมีการรวมกลุมกันออกกําลัง
กายเตนฟรีสไต ลเฉพาะในกลุมนักเรียนโรงเรียน วัด
หนองหมูใต (ไพบูลยวิทยา คาร)เทาน้ัน จาก น้ันกลุม
เด็กๆเหลาน้ัน ไดเริ่มมีการซอมอยางตอเน่ืองจนถึงวัน
ประกวดเตนฟรีสไตน เสนทางของการมีสุขภาวะ ได
เริ่มตนข้ึนจากกาวแรกท่ีเด็กและเยาวชนไดเขารับการ
อบรมดานทฤษฎี เกิดความรูและความตระหนักถึงการมีสุขภาพดี การฝกฝนการฝกซอมอยางตอเน่ือง เปนกาวตอตอมาท่ี
เปนทางเดินใหเด็กมีกิจกรรมออกกําลังกาย เด็กเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เปนผลพลอยไดจากการรวมกลุม 
เด็กเกิดทักษะของภาวะผูนํา ผูตาม เกิดทักษะชีวิตตางๆมากมาย 

จากกิจกรรมซอมถึงวันประกวดเตนจริง ในปแรกน้ันถึงแมเวทีประกวดเตนจะเปนเวทีเล็กๆในห องประชุม
โรงเรียน รางวัลไมไดมากมาย แตมีเกียรติบัตรจากทานนายเทศมนตรีเปนเครื่องการันตีความสามารถ  แตนองผึ้ง นางสาว 
สมาชิกสภา เด็กและเยาวชน  ไดพูด วา“แคไดมีโอกาสข้ึนเวทีก็ดีใจแลว ”และในครั้งน้ันบนเวที ประกวดเตนฟรีสไตล
นายกเทศมนตรีกลาวกับนองๆวา “ปหนา ขอใหสภาเด็กและเยาวชนไดรวมกลุมกันอีกจะสนับสนุนเต็มท่ี” จากวันน้ันผาน
มาถึงปน้ี กิจกรรมดังกลาว ไดเกิดการขยายเครือขาย มีท้ังเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมารวมกิจกรรม มีการรวมกลุมกัน
มากมาย ท้ังเด็กในเขตและเด็กนอกเขตเทศบาล  

คุณลุงละมอม พรหมมิ ประธานชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลหนองหมู ไดกลาวถึงกิจกรรมของเด็กๆกลุมน้ีวา
“เด็กและเยาวชนของเราดีแลว ถาท่ีอ่ืนยังไมดี ยังมีการติดยาเสพติด ยังมีติดเกมส เด็กเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอเด็กของ
เราได ดังน้ันเด็กจะดีมีสุขก็ตองเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดมีทางเลือก เราตองสนับสนุนทางเลือกท่ีถูกตองใหเด็กและตอง 
 “สุขภาพ คือสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางกายจิตใจ สังคมและปญญา  มิใชเพียงการปราศจากโรคหรือความ
พิการเทาน้ันสภาเด็กและเยาวชนไดตระหนักรูและเขาถึงวิธีการท่ีจะนําพาสมาชิกกาวไปสูการมีสุขภาพดี และมีการขยาย
เครือขายใหเด็กและเยาวชนทองถ่ินอ่ืนไดเรียนรูและมีจุดเริ่มตนของการมีสุขภาพดี น่ันคือการเคลื่อนไหวรางกายหรือการ
ออกกําลังกายตามความถนัดและความชอบของตนเอง “ปจจัยของความสําเร็จมิได
อยูท่ีจํานวนหรือปริมาณของเด็กท่ีเขารวมแตหากแมทําใหเด็กและเยาวชนเพียงไมก่ี
คนไดหางไกลจากปญหายาเสพติดเติบโตเปนผูใหญ ท่ีพรอมท้ังสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจ มีสังคมและปญญาดี ก็สามารถนําพาทองถ่ินใหกาวไกลได  เราตองสนับสนุนเขา ” 
นายสิริชัย ธงรัตนะ นายกเทศมนตรีตําบลหนองหมู กลาวท้ิงทาย 
 

เร่ืองเลาโดย 
อิทธิพล  กุลาดี  รองปลัดเทศบาลตําบลหนองหมู 

โทรศัพท  08 9807 2522 



กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบานลํา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

 

เร่ิมตนจากแรงบันดาลใจ 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนสวนมากแลวเกิดจากประชาชนสวนใหญไมดูแลสุขภาพตนเองโดยเฉพาะการปฏิบัติตัว

ในชีวิตประจําวันท่ีไมถูกตอง   

เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเรื้อรังอันเปนตนเหตุของความพิการทางรางกาย  และเพ่ือเปนการสรางความตระหนัก

แกประชาชนโรงพยาบาลวิหารแดงรวมดวยภาคีเครือขายจึงไดริเริ่มจัดทําโครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงโดยมุงเนนไปท่ีประชาชนท้ัง 7 หมู ในตําบลบานลํา ท่ีอยูในกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมปวย  

การทํากิจกรรมในครั้งน้ีอยากจะเนนใหชุมชนและประชาชนกลุมเสี่ยงมีความตระหนักตอโรค  และเพ่ิม

ศักยภาพของอาสาสมัครฯมีศักยภาพในการคนหาโรคในประชาชน กลุมเสี่ยงและเฝาระวังภาวะแทรกซอนของโรคในกลุม

ผูท่ีปวยเปนโรคแลว 

มีการวางแผนขับเคลื่อนโครงการ แตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวย ภาคีเครือขายชุมชน 

ผูใหญบาน สาธารณสุข  เกษตร เยาวชน  อบต/ครู/พระ/อสม./และตัวแทนชาวบาน 

จัดทําแผนท่ีทางเดิน ยุทธศาสตร  วิเคราะหปญหารวมแสดงความคิดเห็นตอแผนงานสุขภาพในหมูบานและชุมชนรวมกับ

คณะกรรมการหมูบาน 

โดยมีกิจกรรม ประชาสัมพันธโครงการ  เสียงใสกระจายขาวทางเสียงตามสายในหมูบานกิจกรรม  คัดกรองกลุมเสี่ยง  

ชางนํ้าหนัก/วัดรอบเอว/วัดความดัน/วัดสวนสูง  กิจกรรมออกกําลังกายใหไดครั้งละ ๒๕ นาที สัปดาหละ ๓ วัน   เชิญ

บุคคลตนแบบพูดคุยแนะนํา  มีสวนผักสวนรวมในชุมชน  สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  เหลือกินสงขาย  มีตลาดนัด

จําหนายผักปลอดสารพิษราคาถูก  มีกิจกรรมทําอาหารเพ่ือสุขภาพมารับประทานรวมกันวันประชุม ทําบุญตักบาตรดวย

อาหารสุขภาพ 

 วัตกรรมสําหรับผูปวยเบาหวาน คือ ถ่ัวเขียวนวดมือ/ลานกะลานวดฝาเทา/นวดกุดจดฝาเทา โดยแกนนํา อสม. 

เหนือสิ่งอ่ืนใด คือความภูมิใจท่ีไดสรางคุณคา   เราภูมิใจอยูแลววาเราไดทําสิ่งท่ีดีๆในดานการใหความรู การดูแล    

การติดตามผล อยางตอเน่ืองท้ังเรายังไดเปลี่ยนการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันไดถูกตองในเรื่องการบริโภคอาหาร การ

ดูแลตัวเองอยางถูกวิธี        ประชาชนในชุมชนยังสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตัวเองไดแบบตอเน่ือง  

 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุร ี

หมอครับกนผมเนา 
  

 

วันจันทรซึ่งเปนวันเริ่มตนของการทํางานของ

ขาราชการ ฉันมาถึงอนามัยกอนใคร เห็นมีรถจักรยาน

เกาๆจอดอยูหนาสถานีอนามัย พบผูชายกลางคนผิวดํา

น่ังรออยูและกลาวคําสวัสดีครับหมอ ฉันเองก็ยังนึกไม

ออกวาคนไขช่ืออะไร อยูหมูไหน ฉันเลยทักทายวา 

“สวัสดีคะ” วันน้ีไมสบายดวยอาการอะไรคะเชิญขาง

ในเลยคะ  

วิเชียร  จําเนียรศรี อยูหมูท่ี 4 บานทองยอย 

ฉันถามวาวันน้ีมีอาการเปนอยางไร ลุงเชียรเลาใหฟงวา   

ท่ีจริงผมก็ไมอยากมาอนามัยหรอก แตเมียผมไลมา

เพราะทําแผลมาตั้งนานแลวแผลผมเริ่มมีกลิ่นเหม็น 

สาเหตุมันเกิดมาไดอยางไร คงเปนเพราะผมน่ังนาน 

วันๆเหลาตอก สารของ ไซ ท่ีใสปลาหรือใครมาจางสาน

อะไรก็ทําทุกอยาง แลวลุงมีโรคประจําตัวไหม มันก็มี

คือผมจะมีปสสาวะไหลตลอด กางเกงเหม็น

ปสสาวะ ผมเลยไมอยากไปไหนเพราะกลัวคน

รังเกียจ ผมก็เลยอยูแตบาน ปลูกผัก หนาปลา 

ก็ปลูกยอยกท่ีคลอง  

ลุงเชียรไมเคยไปรักษาตัวท่ีไหน 

เพราะไปลําบาก รถก็ไมมี และกลัวคนอ่ืนเหม็น

ปสสาวะ “ผมวามันคงไมหายหรอก” ฉันพูดวา

คนเราตองคิดวาเรามีความหวัง จิตใจตอสูๆ 

“ลุงเชียรหนูขอดูแลแผลหนอยนะเชิญลุงหอง

ทําแผลดีกวา” 



 

 

 

 

 

 

 

 

พอตรวจก็พบวา ลุงมีแผลท่ีกนดานขวาใชเครื่องมือตรวจดูแผลลึกถึงประมาณ 4 น้ิวความลึกถึงเน้ือเยื่อลักษณะ

แผลซีดขาว ยังไดกลิ่นเหม็นปสสาวะจากกางเกงลุงมากเลยจนเวียนศีรษะ ฉันเสนอวาถุงยางอนามัยตอลง ถุงปสสาวะดี

ไหมพอปสสาวะเต็มลงเชียรคอยเอาไปเทท้ิงแตวาถุงปสสาวะของหนูน้ีอยายกใหสูงมากนะ หามเกินระดับเอว เพราะมัน

อาจจะทําใหเกิดการติดเช้ือไดเพราะวานํ้าปสสาวะอาจจะไหนยอยกลับได ลุงเชียรก็ลองทดลองวิธีการประยุกตแกปญหา

ปสสาวะตลอด ฉันบอวาลุงเชียรควรไปพบแพทยเฉพาะทางนะเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริง แกไมยอมท่ีจะไปยกขออางสารพัด  

การท่ีจะแกไขปญหามันตองรูสาเหตุกอน จึงจะมีแนวทางการแกไขปญหาน้ัน สรุปวาฉันเขียนใบสงตัวไป

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลชุมชนก็สงตัวไปโรงพยาบาลท่ัวไป แพทยลงความเห็นวาหูรูดกระเพาะปสสาวะมัน

เสื่อมสมรรถภาพแลว ใหลุงเชียรทําใจ ขาพเจาพรอมกับเจาหนาท่ีทําแผลลุงเชียรมา ๒ เดือน ซึ่งแผลเริ่มตื้นแตยังไมหายดี 

แกขอไปทําแผลท่ีบาน พรอมอุปกรณการทําแผล สอนภรรยาใหทําแผลให หาวิธีใหแกหลายอยางเลยในการท่ีน่ังแลวลด

อาการกดทับประยุกตท้ังเกาอ้ีน่ัง หวงยาง และอีกหลายๆวิธี แตก็ไมดีข้ึน 

 ฉันเลยนําปญหาน้ีปรึกษาทีมสุขภาพตําบลดอนทอง ซึ่งมีเจาหนาท่ีหลายฝาย  เลาปญหาคนไขใหฟง พรอมลง

ประเมินเยี่ยมบาน วันน้ันท่ีไปลุงเชียรอยูนอกทุงกําลังยกยออยู ภรรยาใหบุตรชายไปรับมา และไดตรวจสภาพลุงเชียร  ก็

พบวาแผลท่ีกนตื้นข้ึนมากเหลือประมาณ ๑ น้ิวความลึก แตกนขาวซีด ปญหาการปสสาวะดีข้ึนสะอาดไมคอยมีกลิ่นเหม็น 

 หัวหนาเภสัชกร เสนอวาควรทําท่ีน่ังโดยใชเจลท่ีไมใชแลวของโรงพยาบาลท่ีแพ็คมากับกลองยาเพ่ือปองการ

แตกของยาบางตัว หลังจากน้ันขาพเจาปรึกษา อสม.ท่ีเย็บผาเรียบรอย ออกแบบเบาะน่ังโดยใชเจลยัดเขาไปในชองท่ีเรา

เย็บไวแลวพรอมกับรูดซิบ พอประเมินราคาก็แพงมาก ภายหลังประยุกตโดยใชตัวแบะเลยทําใหราคาถูกลง ลองใหลุง



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุร ี

เชียรน่ังแผลเริ่มดีมากข้ึน กนไมซีดผูปวยชอบมาก นวัตกรรมถุงเจลรีไซเคิลปองกันและลดแผลกดทับจึงเปนจุดเริ่มตน

เกิดข้ึนจากลุงวิเชียร  

ความภาคภูมิใจคือเมื่อมีปญหาเราตองปรึกษาทีมงาน และผูท่ีรูจริง เพ่ือไขปญหาพรอมกับการประเมินเปน

ระยะๆและมองหาคนไขท่ีจะมีปญหาเดียวกันเชนน้ีดวยเพ่ือเปนการปองกันโรคและลดการสูญเสียงบประมาณเพราะ

คนไขท่ีมีแผลกดทับ ๑ คนตองใชเวลาในการรักษา ๓-๔ ปในการทําแผล เสียเวลาเจาหนาท่ี ผูดูแล งบประมาณ อุปกรณ

การรักษาพยาบาล การเขาๆ ออกๆโรงพยาบาลเพราะเกิดภาวะติดเช้ือ 

ตัวฉันเองไดขยายการดูแลโดยใชนวัตกรรมไปในผูพิการ ผูปวยติดเตียง ผูปวยหลอดเลือดสมอง ผูสูงอายุเดินไม

ไหวไดลดปญหาแผลกดทับไปมาก เพราะเราตรวจเจอมีรอยคล้ําดําท่ีกนเราก็ใชถุงเจลรีไซเคิลปองกันและลดแผลกดทับ 

 

 

 

 

ผูเลาเร่ือง นางสมพงษ  ราวีศรี    พยาบาล
วิชาชีพ ชํานาญการ รพ.สต.ดอนทอง 

ตําแหนงผูชวยเลขานุการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ีตําบลดอนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คนพุแค...ไมท้ิงกัน 

 
“กาวท่ีสี่...หา...และตอๆ ไป แหงน้ําใจและคุณคา” 

 “คนพุแค  ไมท้ิงกัน”  เปนคําท่ีเรียบงายแตยิ่งใหญ  คําวาไมท้ิงคือการดูแลเอาใจใสในทุกองคประกอบไมวาจะ

เปนดานท่ีอยูอาศัย  ดานการกินอยู  ดานสุขภาพและจิตใจ  การเขาไปดูแลจากชุมชนทําใหผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูยากไร  

ทําใหเกิดกําลังใจท้ังแกตัวเองและญาติผูดูแล  แมกระท่ัง ฉันและทีมงานก็ยังเกิดแรงใจและพลังใจ  ในการท่ีสามารถ

ชวยเหลือผูอ่ืนได   

ขณะเดียวกันก็หันมามองดูชุมชนท่ีเราทํางานอยู  ยังมีผูพิการและผูดอยโอกาสแบบน้ีในพ้ืนท่ีหรือไม  จึงให อส

ม. พาไปเยี่ยมบานผูพิการ แทบไมนาเช่ือวาในชุมชนของเรายังมีคนพิการท่ีดอยโอกาสท่ีนาสงสารเชนเดียวกันกับใน

รายการวงเวียนชีวิต  เปนอีกงานท่ีทาทายเราวาจะทําอยางไรใหคนกลุมน้ีไดรับการดูแลจากชุมชน  และไมเปน

ภาระหนาท่ีของใครสวนใดสวนหน่ึง  แตตองเปนการดูแลจากชุมชนท่ีตอเน่ืองจริงๆ   ชมรมผูสูงอายุท่ีเพ่ิงกอตั้ง  จึงเปน

ทางเลือกท่ีนาสนใจในการเดินครั้งน้ี   

เร่ิมเดินกาวแรก.......ผูสูงวัยรวมใจ  สรางพลัง   โดยจัดประชุมผูสูงอายุทุกคนท้ังตําบลเพ่ือช้ีแจงใหสมัคร

สมาชิก รับทราบถึงวัตถุประสงคการจัดตั้งชมรม  กําหนดระเบียบขอตกลง  และท่ีสําคัญการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ี

ยากไรในพ้ืนท่ี  ซึ่งจากการจัดงานในวันน้ีเราไดเงินทุนชมรมจํานวนถึงเจ็ดหมื่นกวาบาท  หลังจากน้ัน  ปาบุญธรรม  หมุย

โท  หญิงชรา  อายุกวา  70  ป  อยูตัวคนเดียว ไมมีอาชีพ รายไดมีเพียงเบ้ียผูสูงอายุท่ีไดรับจาก อบต. เดือนละ  600  

บาท  เขามาหาเราเพ่ือเสนอขอความชวยเหลือในเรื่องความเปนอยู  อาหารการกิน  ซึ่งปาบุญธรรมน่ีเองคือจุดประกาย

ความคิดในการดูแลผูยากไรในตําบลพุแค   

กาวท่ี  2  เสริมแรง...แข็งขัน 

 ผูเขียนนําเรื่องของปาบุญธรรมและคนอ่ืนๆ ท้ังผูพิการ  ผูยากไร  และผูดอยโอกาสท่ีไปเยี่ยมมาเลาใหท่ีประชุม

ชม  อบต.  อสม.  และชมรมผูสูงอายุไดรับรูขอมูล  เปนความโชคดีของตําบลพุแคท่ีมีผูนําท่ีใสใจประชาชนอยางแทจริง  

ทุกสวนไมวาจะเปน อบต. กํานัน ผูใหญบาน และ อสม.  รวมกันคิดหาทางชวยเหลือ  จัดกิจกรรมระดมทุน โดยวิธีจัด

กิจกรรมทอดผาปา  ขายสลากการกุศล  ระดมทีมงานท้ังโรงพยาบาลสระบุรี  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ในการสนับสนุนการทํางานครั้งน้ี  ผลท่ีไดคือเรามีกองทุนสําหรับชวยเหลือผูยากไร  

เรามีทีมนําดานวิชาการและรวมดูแลผูพิการติดเตียง  เรามีทีมจิตอาสาในการติดตามเยี่ยมผูพิการในพ้ืนท่ี  และมีทีม

กรรมการผูสูงอายุในการเยี่ยมบานเพ่ือประเมินและความชวยเหลือตามสภาพของผูพิการและผูยากไรแตละคน  เกิด

กิจกรรมอบรมผูดูแลผูพิการ  กิจกรรมเยี่ยมบานโดยทีมเจาหนาท่ี  กิจกรรมเยี่ยมเสริมกําลังผูพิการและผูดูแลของจิตอาสา  

การสนับสนุนอุปกรณกายแกผูพิการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ  หรือเคยไดรับการชวยเหลือแลวแตอุปกรณชํารุดไม

สามารถใชการได  การสนับสนุนขาวสารเดือนละถังสําหรับผูสูงอายุท่ียากไร  ซึ่งทุกกิจกรรมลวนแลวแตไดรับการ



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  และการรวมแรง  รวมทุน  รวมใจ  จากทุกสวนในชุมชน  ทําใหเกิด

ความสําเร็จในการดําเนินงานนับเปนเวลากวาปแลวตั้งแตกาวแรกจนถึงปจจุบัน   

กาวท่ีสาม...ทบทวน...ปรับปรุง...พัฒนา 

 ทุกยางกาวเดินไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบฉันใด  การทํางานยอมมีปญหาอุปสรรคฉันน้ัน  เริ่มตนท่ีมีการระดม

ทุนมีปญหาในเรื่องของความไมเขาใจของชาวบาน  สงสัยวาพวกเราจะเอาเงินไปทําอะไร  แลวใครจะไดประโยชน  

ผูสูงอายุท่ีตองเสียคาสมาชิกปละ  100  บาท  เกิดความคับของใจ  จึงมีการรองเรียนไปตามสื่อตางๆ วาตําบลพุแคหักเงิน

ผูสูงอายุ  ฉันพรอมท้ังทีมงานจึงไดชวยกันช้ีแจงใหชาวบานทราบถึงรายละเอียด  วัตถุประสงค  และการดําเนินงานในท่ี

ประชุมประชาคมตามหมูบาน  เพ่ือใหชาวบานเขาใจ  จากเหตุการณมีขอรองเรียนทําใหรับเรียนรูวา  การจะลงมือทํา

อะไรสิ่งแรกท่ีตองนึกถึงคือความเขาใจของผูมีสวนเก่ียวของ  ตองช้ีแจงใหรวมรับรูรับทราบ  โดยเฉพาะหากมีเรื่องเงินเขา

มาเก่ียวของ  จึงมีการทําบัญชีเพ่ือช้ีแจงกิจกรรมและการรับ - จายเงินทุกเดือนผานท่ีประชุม  อบต.  อสม.  และท่ีประชุม

ประชาคมหมูบาน  รวมท้ังเปดโอกาสใหชาวบานเขามาขอความชวยเหลือ  และแนะนําการดําเนินงานได  โดยจะมี

คณะกรรมการรวมตรวจสอบและพิจารณา 

 กาวท่ีสี่...หา...และตอๆ ไป แหงน้ําใจและคุณคา   ปาแปบ  โพธ์ิสวัสดิ์  ทางทีมงานหมูบานไดเสนอ

ขอความชวยเหลือจากชมรมเพราะเห็นวาปาแปบ  เดินไมไดจึงอยากขอรถเข็นให  ทางทีมงานไดเขาไปเยี่ยมเพ่ือประเมิน

และพิจารณาความชวยเหลือ  ภาพท่ีเห็นคือปาแปบเดินไมได  น่ังอยูบนบานท่ียกสูงจากพ้ืนประมาณเมตรครึ่งบริเวณ

พ้ืนดินรอบบานสะอาด ในบานจัดเปนระเบียบ  ทําใหเราแปลกใจวาปาแปบเดินไมไดแลวใครเปนคนทําความสะอาด  

พูดคุยกันจึงทําใหรูวาลูกชายปาเปนคนทําและดูแลแม  ทางทีมงานถามวาจะซื้อรถเข็นใหเพ่ือลูกชายจะไดเข็นไปพูดคุย

กับคนอ่ืนนอกบานเอาไหม ปาบอกวาไมเอาไมอยากออกไปไหน  ทุกวันน้ีมาอยูคนเดียวเพราะไมชอบคนเยอะ  ลูกชายก็

มาดูแลทุกวันอยูแลว  ถึงใหมาปาก็ไมใชหรอก   

ทีมงานจึงเสนอขาวสารใหเดือนละถังเพ่ือแบงเบาภาระลูกชาย  ลูกชายก็บอกวาทุกวันน้ีก็พออยูพอกินแลว

เพราะแมก็ไมไดกินเยอะมากมาย  ทีมงานจึงถามตอวาอยากใหชวยเหลืออะไรหรือไม  ท้ังปาแปบและลูกชายตอบ

เหมือนกันคือเอาเงินไปชวยคนอ่ืนท่ีลําบากกวาเถอะ  ทุกวันน้ีพออยูไดมีความสุขดีอยูแลว  วันน้ันเราและทีมงานรูสึกอ่ิม

กับนํ้าใจของปาแปบและลูกชายในความหวงใยคนอ่ืน  และไมอยากไดแตฝายเดียว  จากนํ้าใจหน่ึงสูอีกหลายๆ นํ้าใจ  ทํา

ใหตอนน้ีตําบลพุแครวมตัวกันเปนเครือขายและดูแลกันซึ่งกันและกันแมยามเจ็บปวยและลมตาย 

 พรรณไมดอกแมโตไดวันละนิด     ยังความงามพาจิตใจใหผองใส    กอนเหี่ยวแหงหมูแมลงยังช่ืนใจ           

ดูดเกสรบินวอนไปเลี้ยงรวงรัง      อันมนุษยเกิดมาอยูคูบนโลก     มีสุขทุกขโศกโรคภัยตายแลวฝง    กอนจะดับลับโลก

ไปเพราะอนิจจัง      ควรปลูกฝงความดีไวใหโลกชม 

ชีวิตของคนเราทุกคนลวนเกิดมาแลวมีความเปนไปตามวงจรธรรมชาติ คือ เกิด แก เจ็บ ตาย แตเราจะเลือกทํา

อยางไรกับชวงชีวิตแตละชวงใหมีคุณคามากท่ีสุดท้ังกับตนเองและผูอ่ืน   

เร่ืองเลาโดย  ณาตยา  ดีประสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุข                                          
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุแค   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  



 

 
 

เร่ืองเลา “หมอน”นมแม 

 “นมตัวไวเลี้ยงผัว  นมวัวไวเลี้ยงลูก”  ดูจะบอกบริบทของการเลี้ยงดูทารก ของชุมชนในตําบลพุกราง เมื่อ 

3-4 ปท่ีแลว เปนอยางดี 

 อรุณี  แมลูกออน อายุ 28 ป เลาวามีลูก 2 คน คนโตอายุ 7 ป เมื่อตั้งทองลูกคนโต ทํางานโรงงานไก ใชสิทธ์ิ

บัตรประกันสังคม ฝากทองเมื่อตั้งทองได 8 เดือน เพราะทุกครั้งท่ีไปฝากครรภตองจายเงินโดยหมอบอกวาใหสํารองแลว

นําใบเสร็จไปเบิกท่ีสํานักงานประกันสังคมคืนครั้งละ 400 -800 บาท ทําใหตองฝากครรภเมื่อใกลคลอดจะไดเสียเงิน

นอยลง  และดูแลตัวเองไมถูกตองเพราะไมรูวาตองทําอยางไร ตองกินอะไร ลูกออกมานํ้าหนักแค 2 โล 2 ขีด คนโตไมได

เลี้ยงลูกดวยนมแม เพราะตองทํางาน ท้ิงลูกใหตายายเลี้ยงดวยนมผง   

 น่ีคือปญหาท่ีพบในกลุมหญิงมีครรภและหลังคลอดของตําบลพุกราง  ทําใหเกิดโครงการสายใยรักจากแมสูลูก  

โดยใชงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินตําบลพุกราง โดยจายไขจายนมใหหญิงมีครรภทุกคนกิน

ทุกวันจนถึงหลังคลอด 6 เดือน   

 “ดีมากเลยจะฉันไดรวมโครงการฯไดรับไขรับนมกินทุกวันจนคลอดลูกออกมาลูกนํ้าหนัก 3 โล 3 ขีด และฉัน

อยากไดไขไดนมตอ ฉันก็เลยเลี้ยงลูกดวยนมตัวเอง ตามเง่ือนไขของโครงการ”  อรุณี  เลาไปยิ้มไปดวยสีหนาสดใส  มี

รองรอยบอกถึงความภาคภูมิใจ ในแววตาขณะมองไปท่ีเด็กนอยท่ีน่ังบนตัก บอกตอวาลูกเลี้ยงงาย ตอนน้ี 6 เดือนแลว 

ฉลาด นํ้าหนักดี ฉีดวัคซีนครบ  ตอนท่ีใหนมลูก ปวดหลังเพราะกมและอุมใหนมลูก เพ่ือนท่ีตั้งทองไลๆ กันบอกวาใหเอา

หมอนมารองท่ีตักเวลาใหนม จะชวยใหไมปวดหลัง แตหมอนมักจะลื่นออกจากตัก  พอดีมีจักรเย็บผา และเห็นหมอนรอง

ตนคอ เลยเย็บเลียนแบบแตขยายขนาดใหใหญเกาะรอบเอวได ใชรองรับลูกเวลากินนม ทําใหมีความสุขเวลาใหนมลูก

มากข้ึน  



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลพุกราง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

หมอนนมแม จึงเปนนวัตกรรมช้ินใหมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการสายใยรักจากแมสูลูก เกิดข้ึน

จากความคิด ความรวมมือของหญิงมีครรภและ

นําไปใชโดยหญิงหลังคลอดใหนมแม  

 อรุณีไดแนะนําใหหญิงหลังคลอดอ่ืน ท่ี

เลี้ยงลูกดวยนมตัวเองใชหมอนนมแม  โดยอาสา 

เย็บให มีขอแมวาตองใชเลี้ยงลูก แลวนํามาเลา

บอกตอ ถายทอดใหคนอ่ืนตอไป ตอมาคนตําบล

อ่ืนมาจางใหอรุณี เย็บไปขาย เปนรายไดเสริมซื้อ

ขนมใหลูก 

 โลหรางวัลตําบลนมแมท่ีไดรับพระราชทานจากหมอมเจาศรีรัศมิ์พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เมื่อ 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ  2556  เปนเสมือนรางวัลท่ีเปนแรงใจเพ่ิมพลังตอคน ตอชุมชน  ตอสังคม  ตําบลพุกราง แสดงให

เห็นวา ฟามีตา 

 เลาเร่ืองโดย 

 นางรัตนา  เหมือนสิทธิ์ อดีตนักวิชาการสาธารณสุข  

 ระดับชํานาญการหัวหนาสถานีอนามัยหนองคณฑี  

 ปจจุบันดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลพุกราง  

 email ratapong 2497@hot.com  

 โทร.081 497 4408 
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เลาเร่ืองสุขภาพ 

 
“สวัสดีคะ พบกันอีกครั้งคะ กับชวง เลาเรื่องสุขภาพ วันน้ีขอนําเสนอเรื่อง ประโยชนของนํ้าใบยานาง 

มาเริ่มท่ีวิธีการทํากอนเลย นําใบยานางมาลางใหสะอาด แลวนําไปคั้นเอานํ้ามาผสมกับนํ้าธรรมดาดื่มเปนประจําทุกวัน 

จะชวยใหขับถายสะดวก ชะลางสารพิษ”  

เปนท่ีคุนเคยกันของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลบานยาง ในทุกเย็นจะมีการประชาสัมพันธขาวสารดาน

สุขภาพท่ีมาจากประสบการณตรงของประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งสรางความสนใจและช่ืนชอบใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเปนอยาง

มาก 

ผูเขียนไดเขาไปสัมผัสกับโครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโครงการหน่ึง พบวาโครงการดังกลาวมี

ความพิเศษท่ีนาสนใจตรงท่ีวา กอนเริ่มดําเนินดําเนินโครงการหรือหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการในแตละวันน้ัน 

ประชาชนมีการจับกลุมคุยกันเรื่องสุขภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเรื่องสุขภาพ จากประสบการณจริงท่ีแตละคน

ประสบ จากเหตุการณดังกลาวทําใหผูเขียน สนใจกิจกรรมดังกลาวของประชาชนเปนอยางมาก จึงเขาไปสังเกตุการณ

เหตุการณดังกลาว ในวงสนทนาของพ่ีเปามีการพูดคุยถึงเรื่องการทานนํ้าใบยานางแลวทําใหการขับถายสะดวกข้ึน ชวย

ลางสารพิษในรางกาย พ่ีลําใยเลาเรื่องการทานนํ้ามันมะพราวแลวทําใหบรรเทาอาการปวดขอ และยังมีความรูหลากหลาย

จากวงสนทนา ผูเขียนจึงเกิดความคิดในการใหประชาชนเลาเรื่องสุขภาพของแตละบุคคลใหผูอ่ืนรับฟงกอนเริ่มกิจกรรม

ในแตละครั้ง ความรูสวนใหญท่ีไดจะเปนเรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ การนวดเพ่ือสุขภาพ เทคนิค

การลดไขมันในแตละสวนของรางกาย ผูเขียนมีการบันทึกความรูเรื่องสุขภาพตางๆ ไวเปนเอกสาร เพ่ือเผยแพรความรู

ดังกลาวดวยการประชาสัมพันธทางเสียงตามสายของทางเทศบาล  



 

   

 พ่ีเปาหน่ึงในผูเลาเรื่อง นํ้าใบยานาง เลาใหผูเขียนฟง

วาตนเองรูสึกภูมิใจอยางยิ่ง เมื่อเรื่องนํ้าใบยานางของตนเอง

ไดรับความสนใจจากผูอ่ืน โดยมีประชาชนท่ีสนใจมาสั่งใหพ่ีเปา

คั้นนํ้าใบยานางไปขายในทุกเย็นท่ีมีการออกกําลังกาย และ

ยิ่งกวาน้ันทุกคนท่ีทานนํ้าใบยานาง ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา

กินแลวขับถายสะดวกข้ึน สบายตัวข้ึน สรางความประทับใจเปน

อยางยิ่งใหแกผูเลาเรื่อง 

 เรื่องเลาในแตละเรื่องสรางความสนใจเห็นแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะกอใหเกิดท่ีปรึกษาดานสุขภาพ 

ประชาชนทานใดท่ีมีปญหาดานสุขภาพตรงกับเรื่องเลาของใครก็จะมีการไปพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

สุขภาพ สรางความเห็นอกเห็นใจกันเรื่องสุขภาพ 

ชวยกันแกปญหาดานสุขภาพ   

  
 
 
 
 
 
 

น.ส.รัตนธิดา คชาเศรษฐ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ  
สํานักงานเทศบาลตําบลบานยาง 160 ม.4 ต.บานยาง 

   อ.เสาไห จ.สระบุรี   
เบอรโทรศัพท 036  725 110 

 

 

 



 

 

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
เย็น... เย็น... เป็นยา 
 

“หมอท่ีดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง” คําพูดติดหู
จากอาจารย์ใจเพชร  กล้าจน หรือ หมอเขียว  

ปูาแม้น ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ เป็น อสม. ที่คอยทุ่มเทให้การดูแล
ช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพมาตลอดและวันหน่ึงเหตุการณ์ไม่
คาดคิดก็เกิดกับเธอ เธอได้ไปตรวจสุขภาพ  แล้วได้พบว่า เธอเป็น
มะเร็ง    ปากมดลูก ครั้งแรกที่เธอได้รับรู้ผลการตรวจ แทบล้มทั้งยืน 
ไหนจะภาระที่จะต้องคอยดูแลครอบครัวและลูกท่ียังเล็ก ที่ผ่านมาฉัน
พบว่า ปูาแม้นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตปกติ ไม่มี
เวลาได้ออกลังกาย เวลาส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับครอบครัว ชุมชน โดย
ลืมที่จะดูแลตนเอง 

ครั้งสุดท้ายที่พบปูาแม้น เธอมีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ซูบผอม ผมร่วง ไม่สนใจตนเอง เก็บตัวอยู่กับบ้าน ไปหาหมอ
ตามนัดบ้างไม่ไปบ้าง “ปูาแม้นบอกว่าอยากตาย จะได้ไม่ต้องเป็น
ภาระลูกหลาน” คําพูดนั้นได้สะท้อนเข้ามาในความรู้สึกของฉัน จึง
ได้พูดให้กําลังใจและปลอบใจปูาแม้น “ชีวิตต้องมีทางออก ปัญหา
ทุกอย่างต้องมีทางแก้ไข” 

ฉันเล่าให้ปูาแม้น ฟังเมื่อครั้งท่ีฉันไปศึกษานวัตกรรม  ด้าน
สุขภาพ  ให้นํามาปรับใช้กับตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีพุทธท่ีจังหวัดมุกดาหาร และปฏิบัติจริงเป็นเวลา๗ วัน ปูาแม้นมีสีหน้าสดชื่นข้ึน แววตาแห่งความหวังและ
ความสุขเกิดขึ้นกับปูาแม้นอีกครั้ง โดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและศาสตร์การเรียนรู้การแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ   
 หลังจากนั้น ปูาแม้นและเพื่อน ๆ กลับมาจากค่ายสุขภาพพ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแพทย์
ทางเลือกวิถีธรรม พบว่าสุขภาพดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงไม่มีเลือดออก ผลตรวจเลือดและ 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

ตรวจร่างกายจากทาง
โรงพยาบาลดีขึ้น ขวัญและกําลังใจเริ่ม
กลับคืนมาสู่ปูาแม้นอีกครั้งหนึ่ง ปูาแม้น
หันมาใส่ใจสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน คุณค่าและความดีงามจึงเริ่มเกิดขึ้น
โดยปูาแม้นกลายเป็นแกนนําจิตอาสาที่มี
ความกระตือรือร้น ปลูกพืชผักสมุนไพร
ฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น 
 ภาพในความทรงจําของฉัน คือ
ภาพที่ปูาแม้นช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ  
ภาพการตักน้ําต้มสมุนไพรเพื่อแช่มือแช่
เท้า ภาพการทํานํ้าสมุนไพรย่านาง ภาพ
การกัวซา และอื่น ๆ และยิ่งไปกว่านั้น 
การรวมกลุ่มของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตําบลเขาพระงามเคลื่อนที่ไปยังชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นมิตรภาพเพื่อนช่วยเพื่อนให้มีสุขภาพ
ดี เป็นมิตรภาพท่ียิ่งใหญ่  และมีความสุขเหมือนกับที่ตนเองได้รับ 
 “สมดุลร้อน-เย็นเป็นยา” ไม่ใช่เป็นยาแค่การรักษาเพียงร่างกายเท่าน้ัน แต่ยังเป็นยารักษาที่จิตใจ    ตั้งแต่ตื่นนอน 
การดื่มน้ําสมุนไพรร้อน-เย็นปรับสมดุล การทําความดีละเว้นความชั่ว รู้จักการให้การเสียสละและการแบ่งปัน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นํามาซึ่งความสุขท่ียั่งยืน ความสุขท่ีแท้จริง ไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ความสุขท่ี
แท้จริงที่เกิดจากให้นั้นยิ่งใหญ่กว่า 

ทุกคนจะมีความสุขทุกครั้งท่ีได้พูดคุยพบปะกับ ปูาแม้นและทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตําบลเขาพระงาม 
 หากมองย้อนผ่านวันเวลามาในสังคมปัจจุบันคงเป็นเรื่องยากที่จะมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือเอื้ออาทรแบ่งปัน 
หากใครเจ็บปุวยก็จะมีการรวมกลุ่มเพื่อดูแลซึ่งกันและกัน ภาพสังคมแห่งความอบอุ่นและความเอื้ออาทรกําลังจะ
เกิดขึ้นในตําบลเขาพระงาม ซึ่งเป็นตําบลเล็ก ๆ แต่หัวใจยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนการโยนก้อนหินลงนํ้า เกิดวงน้ํา
กระจายไปรอบ ๆ กว้างขึ้น เหมือนกับการทําความดี ทําแล้วผู้ให้และผู้รับก็เกิดความสุข ทุกคนในสังคมให้การยอมรับ 
 วันนี้เราได้กลับมาดูแลสุขภาพตนเองกันแล้วหรือยัง !!! ด้วย
ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ ไม่
เพียงแต่นําไปใช้เฉพาะคนเจ็บปุวยเท่านั้น หากแต่นํามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพื่อดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บปุวย นั่นคือวิธีที่สําคัญที่สุด 
สําหรับการดูแลตนเอง  
 
  
 

นางขวัญเรือน  สุทธิ์ศักดิ์ 
พยาบาลวิชาชีพ ๖ 

เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙ ๙๘๖ ๓๗๗๔ 

เทคนิค 9 ขอ้หรือยา 9 เมด็ 
1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 

2 การกวัซา หรือขดูซา หรือขดูพิษ หรือขดูลม 
3 การสวนลา้งส าไสใ้หญ่ (ดีท๊อกซ์) 

4 การแช่มือ แช่เทา้ หรือส่วนท่ีไม่สบายในน ้ าสมุนไพร 
5 การพอก ทา นวด ประคบ อบ อาบ ดว้ยสมุนไพรท่ีถูกกนั  

(ท าแลว้รู้สึกสบาย) 
6 การออกก าลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารท่ีถูกตอ้ง 

7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
8 ใชธ้รรมะ ละบาป บ าเพญ็บุญ เพ่ิมพนูใจ ไร้กงัวลั 

9 รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 



 

สุดยอดฟันดี 
 
วัย  ๘๐   ปี ระดับประเทศ...... 

 
คุณปูาดอกไม้  เคียนทอง ไม่มีโรคประจําตัว  มีฟันแท้ใช้งานได้ ๓๑ ซี่  มีรอบเอว ๘๐ เซนติเมตร 

มีน้ําหนัก ๔๖ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๔๘ เซนติเมตร  เกิดเมื่อวันที่  ๑  เมษายน ๒๔๗๓    มีวิธีส่งเสริมให้มีชีวิตยืนยาว
อย่างมีคุณภาพ ได้ยังไงกัน.....  

ปูาดอกไม้  มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความ
เมตตา กรุณา ยึดมั่นในสิ่งท่ีดี มีคุณธรรม มีบุคลิกท่ีดี สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ตามอัตภาพ สุขภาพ
ทางด้านร่างกายไม่มีโรคประจําตัวใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจากมีการดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดี รับประทานอาหารรสชาติ
กลางๆ ไม่เค็มจัด ไม่หวานจัด ไม่มันและไม่เผ็ดจัด เน้นอาหารประเภทปลา นํ้าพริก และผักสวนครัวต่างๆ ที่ปลูกเป็น
พืชสวนครัวปลอดสารพิษรับประทานในครอบครัว และถ้ามีปริมาณมากก็จะแบ่งปันให้ญาติบ้าง อาหารที่ชอบ
รับประทานได้แก่  นํ้าพริก  ผักสด  ผักต้ม  แกงเลียง  แกงส้ม ซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุท้ังสิ้น  ออก
กําลังกายเป็นประจําในตอนเช้า โดยการยึดเหยียดกล้ามเนื้อ, กายบริหาร นาน ๓๐ นาที และเข้าร่วมกิจกรรมการออก
กําลังกายของชมรมผู้สูงอายุในวัน พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ เป็นคนมีอารมณ์ดี จิตใจแจ่มใส มองโลกในแง่ดี เข้าวัดฟัง
ธรรม ปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิเป็นประจํา ไม่เล่นการพนัน และไม่ดื่มสุรา ไม่มีภาระหนี้สิน มีเงินออมอยู่พอประมาณ
ที่จะเลี้ยงชีพโดยไม่เดือดร้อนหรือเบียดเบียนลูกหลานมีสุขภาพจิตใจดีจึงส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย 

ตําบลบ้านทราย ชาวไทยพวน  มีสําเนียงการพูด  (เว้า)  และประเพณีเป็นของตนเอง  อุปนิสัยเป็นคนรัก
ความสนุกสนาน  ชอบกิจกรรมรื่นเริง  มีความรักใคร่สามัคคี  ใจบุญ  
  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

 
 
 
ชมรมผู้สูงอายุตําบลบ้านทราย  เป็นชมรมที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง 
ประธานชมรมคนปัจจุบันคือ  คุณลุงอุดม  ชินบุตร  เป็นผู้มี
ความสามารถเป็นท่ียอมรับนับถือของสมาชิกชมรมและบุคคลทั่วไป  
 ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี งบประมาณ  ๒๕๕๔  ชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลบ้านทรายจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจวัยผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ๓  กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมออกกําลังกายของ
ผู้สูงอายุ  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ  ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการจัดกิจกรรม  อาทิเช่น เจ้าหน้า
จากสาธารณสุขอําเภอบ้านหมี่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน
ทราย เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขกลุ่มก้าวใหม่ อาสาสมัครสาธารณสุข
ตําบลบ้านทราย  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทราย  และสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ   
 ในการจัดประกวดสุขภาพผู้สูงอายุตําบลบ้านทรายได้เชิญ
คณะกรรมการจาก สาธารณสุขอําเภอบ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 
เจ้าหน้าท่ีทันตสาธารณสุขกลุ่มก้าวใหม่ เป็นกรรมการ โดยผู้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ  คือ คุณป้าดอกไม้  เคียน
ทอง  ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดสุขภาพระดับอําเภอบ้านหมี่   และ
ระดับจังหวัดลพบุรีต่อไป  และ ได้รับรางวัล ๑๐ ยอดฟันดีวัย ๘๐  ปี 
ระดับประเทศ   
 หนึ่งในความภูมิใจของชมรมผู้สูงอายุตําบลบ้านทราย และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านทรายนับเป็นก้าวแรกของกองทุน
ที่เริ่มงานด้านสุขภาพเพียงหวังให้ประชาชนตําบลบ้านทรายมีสุขภาพดี
แต่กลับได้รับความภาคภูมิใจเกินความคาดหวัง ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความภาคภูมิใจได้เป็นต้นแบบของคนท้ังตําบลและประเทศในการ
ดําเนินชีวิตด้านสุขภาพ เป็นแสงสว่างให้ผู้สูงอายุอีกหลายคนท่ีต้องการ
มีสุขภาพเช่นท่าน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานคนตําบลบ้านทราย
ได้เอาแบบอย่าง 

 
   

นางสาวภัทรนันท์  ปานอ่อน 
จพง.ธุรการ ๓ อบต.บ้านทราย 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๓๑ ๗๑๑๓  
pattaranan.jeab@gmail.com 

 



 

   “ต้นกล้าใต้ร่มโพธิ์” สานคนสามวัย  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ถ้าเฮ็ดจั่งซี้พ่อใหญ่คือซิบ่ตายง่ายดอก” เสียงจากพ่อใหญ่พันช้าง  

หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าใต้ร่มโพธิ์  สานคนสามวัย” จัดขึ้นภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลดงมะรุมที่พ่อใหญ่พันพูดออกมาหลังจากเวทีกิจกรรมที่ได้มา ร้อง เล่น เต้น ตรวจสุขภาพ และอยู่ร่วมกันกับ
ลูกหลานภายใต้การดูแลของทีมสุขภาพ “ดงมะรุมทีม” ที่ประกอบด้วย อบต. ดงมะรุมรพ.สต.ดงมะรุม พ่ีน้องแกนนํา
สุขภาพโดยทีม อสม. และผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ 

 
ต้นกล้าใต้ร่มโพธิ์ (ต้นกล้า = เด็กเยาวชน ผู้ดูแล อสม. // ร่มโพธิ์ = ผู้สูงอายุ) เกิดจากการค้นหา “ปัญหา” 

ของสังคมในชุมชนตําบลดงมะรุม ท่ีเห็นช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัว และช่องว่างในการรับรู้ความเข้าใจซึ่งกันและ
กันเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้เห็นถึงความสําคัญและ
คุณค่าของสมาชิกในครอบครัวทุกวัย ให้มีส่วนร่วมดูแลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจปัญหา ความต้องการ 
และการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันภายใต้บริบทและวัฒนธรรมในพื้นที่หรือท่ีทีมดงมะรุมเข้าใจตรงกันว่า “ท าอะไร ให้มอง
จริตของชุมชน” (จริต = (กําหนดเป็นภาษาวิชา(การ)ดงมะรุม)คนเป็นอย่างไร ต้องการอะไร ชอบแบบไหน ทําแล้ว
ชอบมั้ย แล้วอยากทําอีกหรือเปล่า) จึงเกิด Model การทํางานผ่านนวัตกรรมชิ้นนี้ ว่า “ค้น คิด ท า ถอด” 

 
 
 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

ค้น ว่าในชุมชนของเรา มีใครที่ต้องการอะไรภายใต้ความแตกต่าง ที่ต่างกัน คิด สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน  
ตั้งแต่ผู้นําท้องถิ่นชุมชน วัด โรงเรียน อสม.ใหญ่และอสม.น้อย ร่วมคิดสิ่งที่อยากเห็น “การเกิดขึ้นของเวทีท่ี

ทําให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกัน กิจกรรมที่ทําให้ผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มได้รับการตรวจสุขภาพจากทีมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลดงมะรุม และ อสม. ที่สําคัญคือ อยากเห็น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่เราสามารถดูแลด้านจิตใจของ
ผู้สูงอายุ โดยการลดช่องว่างให้เด็กเยาวชน คุณตา คุณยาย ผู้ดูแล(ญาติ)และ อสม. ให้มาอยู่ร่วมกันได้ ทํา ให้เกิด
ความสุข เติมกิจกรรมความสนุกสนานสอดแทรกการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ถอด บทเรียนจากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ที่ทําให้เราได้ยินคําพูดว่า “ถ้าเฮ็ดจั่งซี้พ่อใหญ่คือซิบ่ตายง่ายดอก” ที่ทําให้ ดงมะรุมทีมมาถูกช่อง ตรงจริตป ระชาชน 
“ดงมะรุม” ที่เอาควาสนุก ความสุข และมันส ์ เข้าไว ้
  ป้านาง แกนน าอสม.ของ ต.ดงมะรุม  วัดความดันตรวจสุขภาพร่างกายให้กับคุณตาคุณยาย แล้วก็ได้ยิน
เสียงของว่า “เปิดอีแตงอ่อนให้แม่ใหญ่เบิ่งแหน่” (คือเปิดเจ้าหญิงแตงอ่อนให้ยายดูหน่อย) เนื่องจากจัดในวันอาทิตย์ 
ละครจักรๆวงศ์ๆ จึงแพร่กระจายเกิดเหล่าแฟนคลับในระระดับสูงอายุด้วย  เมื่อเริ่มเข้ากิจกรรมปูานางก็นําผลการ
ตรวจสุขภาพมาแจ้งต่อทุกคน “คุณยายฝูาย ความดันปกตินะคะ คุณตาสุข ความดันสูงไปหน่อยนะคราวหน้าเดี๋ยว  
อสม.ไปตรวจความดันต้องดีกว่านี้”  ว่ากันไปว่ามีใครบ้าง ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ปูานาง นางเอกลําตัด ต้องร้องลําตัด ลด
เสี่ยงลดโรคให้คุณตา คุณยาย ได้ฟังกัน การได้ฟังลําตัด อสม. งานนี้ ได้รํา ได้ร้อง ไปด้วยกัน 

น้องแบงค ์อดีตประธาน อสม.น้อย  หน่ึงในเยาวชนท่ีเข้าร่วมเวทีน้ี กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคน 
เพราะนอกจาก ความเก่ง เกรียน และกล้าแสดงออกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุในกลุ่ม การบริการคุณ
ตา คุณยาย ทั้งเสิร์ฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน นํ้าดื่ม ทําให้น้องแบงค์รับคะแนนความน่ารักบวกความน่าหมั่นไส้ไป
ไม่น้อยจากเวทีนี ้

“ต้นกล้าใต้ร่มโพธิ์”  ใหค้วามสําคัญกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและบุตรหลาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความ
ตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวสามารถ “รู้” “ดูแล” สุขภาพซึ่งกันและกันได้ สร้างสัมพันธ์อันดีของคนต่าง
วัย!!! ท้ังยังเป็นเวทีที่ทําให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกัน รับรู้ความต้องการของกันและกัน 

 ผ่านเส้นด้ายพร้อมคาถาพรวิเศษ  ที่คุณตา คุณยาย บรรจงผูก บรรจงท่อง ผ่านหัวใจสู่แขนน้อยๆของ
ลูกหลาน ท่ีทุกคนพร้อมจะร่วมกันดูแล.....ซ่ึงกันและกัน....... 

 

วันนี้ !!! เราพร้อมที่จะย่นระยะทางระหว่างวัย....แล้วหรือยัง? 
 

 
 

 
 
 
 
 

  นางสาวเครือมาศ  ศรีจันทร์………(เอ)… 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน อสม. ต.ดงมะรุม  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๗๐๘ ๒๔๒// www.facebook.com/vhvdong  (โรงเรียน อสม. ต.ดงมะรุม)  

“เติมหัวใจเล็กๆให้ยิ่งใหญ่ เติมความอุ่นใจให้ย่ิงโต”  
ต้นกล้า = พลังงานเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยความแข็งแรง กับลูกหลานตัวน้อยที่หนึ่งแรงยองเขา

สามารถช่วยดูแลคนในครอบครัวของพวกเขาได้  
ร่มโพธิ ์= ต้นไม้ใหญ่โคนแข็งแรงเป็นร่มเงาเหมือนคุณตาคุณยาย คุณปู่คุณย่า ท่ีให้ความรัก 

ความอบอุ่นเป็นร่มโพธิ์ของลูกหลาน 
 

http://www.facebook.com/vhvdong


กระเป๋า......ลูกปัด.....เปลี่ยนคน.... 
 

ได้ไง....??? (คนม่วงค่อม) 
 
 

 “ เฮ้ย.............ทําไมมีคนเสี่ยงความดัน เยอะจัง
วุ้ย......” เสียงจากหน้าคอมพิวเตอร์เมื่อดิฉันต้องคียค์ัดกรอง
สุขภาพประชาชนอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปของตําบลม่วงค่อม 
จาก รพ.สต.ม่วงค่อม 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันจริงพบว่า กลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากข้ึน และแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจาก พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การ
รับประทานและการออกกําลังกาย  

จากการที่ดิฉันและทีมงานได้ลงเก็บข้อมูลในพื้นที่
ของตําบลม่วงค่อม พบผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงเกินครึ่ง ทําให้มานั่งคิดกันว่าจะทํายังไงดีกับการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคน ที่ เปลี่ยนยากมาก  

ดิฉันนึกข้ึนได้ว่าตอนท่ีดิฉันกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาโท สาขาเวชปฏิบัติชุมชน ได้ออกฝึกชุมชนและได้
ทําโครงการใช้กระเป๋าเปลี่ยนพฤติกรรมกับชาวบ้านชุมชน
ตาลล้อม กระเป๋าชิ้นนี้ ทําให้ชาวบ้านชุมชนตาลล้อม
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ จึงรู้สึกว่าการทํา
นวัตกรรมชิ้นนี้มันน่าสนใจมาก น่าจะลองมาใช้กับชุมชน
ของที่ทํางานอยู่ 

เมื่อกระเป๋าเปลี่ยนพฤติกรรมน่าจะถูกนํามาใช้อีก
ครั้งกับกลุ่มเปูาหมายใหม่ จึงนําเรื่องนี้เสนอกับทางกองทุน
หลักประกันสุขภาพของตําบลม่วงค่อม  นําเสนอ
สถานการณ์ปัจจุบัน และผลเสียที่จะตามมา ซึ่งทางกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลก็เห็นด้วยเห็นด้วย 

 เมื่อเสนอโครงการผ่าน ดิฉันกับทีมงานได้คิดรูปแบบกิจกรรมออกมาว่า ควรทําเป็นหมู่บ้านนําร่องก่อน และ
ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับทีมงานเราด้วย ดังนั้นดิฉันกับทีมงานและ  
อสม. ได้เข้าหมู่บ้าน “หาอาสาสมัครในการเปลี่ยนคนให้เป็น “ฅน””  โดยการขออาสาสมัครที่ปุวยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงหรือเป็นโรคเบาหวาน และคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ น้ําหนักเทียบกับส่วนสูงเกิน
มาตรฐาน  รอบเอวเกิน  ความดันโลหิตมากกว่า ๑๒๐ / ๘๐   

การด าเนินงานของทีมงานเราเร่ิมจาก  
 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลม่วงค่อม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

.......อสม. ๑ คนเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลและติดตามผู้ปุวยและคนท่ีเสี่ยงรวมกัน ๓ คน พอได้อาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมโครงการกับเราแล้ว  

..........อสม.ให้ลูกทีมตัวเองช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูง 
เทียบเกณฑ์ วัดความดันโลหิต เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง   โดยมีกระเป๋าเป็นตัวจด
บันทึก ให้เขาจดบันทึกพฤติกรรมผ่านกระเป๋าเปลี่ยนคน โดยการใช้ลูกปัด ๓ สี สี
แรกแทนการรับประทานข้าวไม่เกิน ๖ ทัพพีต่อวัน  สีที่ ๒ แทนการรับประทานผัก 
ผลไม้ ๘-๑๐ ส่วนต่อวัน  สีที่ ๓ แทนการออกกําลังกายวันละ ๓๐ นาที  ๓ ครั้งต่อ
สัปดาห์ การที่จะทําแบบนี้ได้ทางดิฉันและทีมงานได้ให้ความรู้เรื่องอาหาร
แลกเปลี่ยน  การออกกําลังกาย และสาธิตการใช้กระเป๋า 

ปูาลักษณ์ภรรยาลุงแดงบอกดิฉันว่า “ลุงแดงท าไม่ได้หรอก วันหนึ่งกิน
ข้าว ๑๐ ทัพพี  จะให้กินข้าวแค่  วันละไม่เกิน ๖ ทัพพีเป็นไปไม่ได้หรอก  
เพราะว่าแกต้องเลี้ยงวัวและขับรถบรรทุก แกต้องใช้แรงเยอะ จะให้ท ายังไงดี”  
ดิฉันตอบปูาลักษณ์ไปว่า “ไม่เป็นไรปูาลักษณ์ ให้ลุงแดงตั้งเปูาหมายว่า วันหนึ่งกินแค่ ๘ หรือ ๙ ทัพพีได้ไหม ให้ค่อยๆ
ลดการกินลง แล้วอีก ๑ อาทิตย์เราจะนัดกันใหม่เพื่อจะมาดูว่าที่ตั้งเปูาไว้ ทําได้หรือไม่ได้ ok ไหม”    

ในระหว่างสัปดาห์ พี่เลี้ยงของทีมงานคือ อสม.เข้าไปติดตามดูว่า กลุ่มที่รับผิดชอบได้หยอดลูกปัดถูกหรือ
เปล่า ได้ทําหรือเปล่า ตัวพ่ีเลี้ยงต้องเข้าไปติดตามการหยอดลูกปัดทุกอาทิตย์และนํารายงานการหยอดลูกปัดของทีม
ตนเองมาให้กับดิฉัน ทําอย่างน้ีทุกอาทิตย์จนครบ ๖ อาทิตย์ ในระหว่างอาทิตย์ดิฉันและ อสม.ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า
ลูกทีมของแต่ละคนทําได้หรือไม่ได้ และดิฉันจะให้คําแนะนําและร่วมตั้งเปูาหมายใหม่สําหรับคนท่ีทําไม่ได้  ถ้าคนไหน
ทําได้แล้ว แนะนําให้ อสม.เสริมแรงให้แก่ลูกทีม 

๖ สัปดาห์ต่อมา ดิฉันและ อสม. ได้นัดลูกทีมของแต่ละคน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงโดยดูจากการช่ังน้ําหนัก 
วัดรอบเอว เทียบน้ําหนักและส่วนสูง ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมได้จากการใช้กระเป๋าเปลี่ยนคน  ดูจาก
ลุงแดง ปูาลักษณ์บอกว่า “แกไม่เคยกินผักเลย แต่พอมีโครงการนี้เข้ามา แกกินผักเพิ่มขึ้น    แต่ไม่ถึงกับท่ีหมอแนะนํา
หรอกนะ และส่วนเรื่องข้าวที่กิน ๑๐ ทัพพีต่อวัน ตอนนี้ลดลงเหลือ ๗ ทัพพีต่อวันแล้ว”  ดิฉันตอบไปว่า  “ขอให้มี
ความคิดที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเท่าน้ีหมอก็พอใจแล้ว” 

พี่กฤษณา อาสาสมัครอีกคน ก็บอกว่า “ปกติตัวเองจะออกก าลังกายเต้นยึก
ยักอยู่กับที่ประมาณ ๑๐ นาที ต้ังแต่เพ่ิมเวลาออกก าลังกาย จาก ๑๐ นาที เป็น ๓๐ 
นาทีและเปลี่ยนมาเป็นเล่นฮูลาฮูป รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น มีแรงมากขึ้น  จากการที่
เมื่อก่อนอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ต้องไปให้น้ าเกลือที่คลินิกประจ า ตอนนี้ไม่ต้องให้แล้ว”   

พี่ประมวลก็เช่นกัน  หลังจากได้รับกระเป๋าใบนี้ ก็บอกว่า  “กระเป๋านี้ดีนะ
เหมาะกับการใช้ได้จริงไม่ต้องมาคอยจดบันทึก  และอีกอย่างคือได้เปลี่ยนนิสัยการ
กินได้จริง  ปกติพ่ีท าทุกวิถีทางแล้วก็เปลี่ยนเร่ืองการกินข้าวเยอะไม่ได้ แต่พอได้
กระเป๋ามาท าให้เหมือนเป็นการบังคับตัวเอง  กินตามที่หมอบอก ตอนนี้ดูตัวเองแล้ว
แข็งแรงขึ้นมากเลย”    เลยเกิดคําจํากัดความว่า “สุขภาพดีอยู่ท่ีตัวเราจริงๆ” 

วันนี้เสียงบ่นจากหน้าคอมพิวเตอร์คงไม่มีอีกต่อไป..........   ทวีรัตน์  ช้างร้าย 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.สต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
  mamy_mai๐๒@hotmail.com  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖๔๓ ๒๓๖ 
 

mailto:mamy_mai02@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"เติมใจให้คน...ชุมชนพัฒนา  
 
เพื่อสร้างระบบอาสาสมัครในหน่วยบริการ” 
  
ความจริงวันน้ีชาวสาธารณสุขต้องพบกับหนึ่งในปัญหาที่สําคัญของการพัฒนาระบบสาธารณสุข คือการขาด

แคลนทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ รวมถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยขุนราม ขอให้ชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ยุคใหม่ “ให้คิดเป็น ทําเป็น” 
โดยคิดและกล้าทํางานงานนอกกรอบบ้าง  โดยการสนับสนุนให้พลังกลุ่มคนเล็กๆ ท่ีทํางานด้วยจิตอาสา...เพื่อเพ่ือน
มนุษย์ (Humanized health care) มาช่วยส่งเสริมระบบการทํางานสาธารณสุขของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย
การเติมบุคคลจิตอาสาเข้าเสริมทีมงานเชิงรุกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอย่างเป็นรูปธรรม ก้าวย่างสู่ปีที่ ๓ 
แล้วจึงทําใหก้องทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยขุนราม เกิดผลงานเด่น/นวัตกรรม "เติมใจให้คน...ชุมชนพัฒนา : 
เพ่ือสร้างระบบอาสาสมัครในหน่วยบริการ” 

ตําบลห้วยขุนราม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๒ แห่ง ทุก ๆ วันทําการ จะมีอสม.จิตอาสา
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยเหลือทํางานเชิงรุกสู่ชุมชนทํางานวันละ ๒ คนและมีผู้ช่วยพนักงานเยี่ยมบ้าน ๑ คนให้ 

 
 
 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

สถานบริการทั้ง ๒ แห่ง สามารถเติมเต็มส่วนขาดให้กับ
ระบบงานสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างรอยยิ้มและ
ความสุขให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้ทุก ๆ วัน 

ฝันท่ีเป็นจริงวันน้ี “คุณค่าและความดีงาม”  กองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.ห้วยขุนราม ทําให้ในชุมชนของเรา มี
กิจกรรมอันหลากหลายมีชีวิตชีวาร่วมกันคิดค้น สร้างสรรค์ของกลุ่ม
คนต่างๆ ท้ังเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการรวมถึงกลุ่มผู้ปุวย
เรื้อรัง ท่ีสนใจในการดูแลสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสภาพ
ด้วยวิธีการต่างๆ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือท่ีจะดูแล
ช่วยเหลือกันด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข รวมทั้ง
การสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณจาก อบต.ห้วยขุนรามในด้าน
สุขภาพให้แก่คนในท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง 

แนวทางที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยขุนราม 
ทํางานให้กับชุมชน,การจัดบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน ประสบผลสําเร็จอย่างยั่งยืนตลอดมา 
ต้องใช้หัวใจสําคัญคือ ภายใต้ “ยุทธศาสตร์การได้รับประโยชน์จากท้ัง 
๓ ภาคส่วน ( Win–Win Strategy)” คือท้ังในภาคท้องถิ่น (อบต./
เทศบาล) ,ภาคสาธารณสุข ( รพ./รพ.สต./สสจ./สสอ.) และภาค
ประชาชน/เอกชน (อสม./จิตอาสา/เครือข่าย,กลุ่มต่างๆ) เพื่อการ
สร้างสรรค์งานให้ชุมชนและงานหลักประกันสุขภาพให้เป็นของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน...สืบไป 

                                                           
 
 
 
 

 
 
 

 นายสมส่วน  บูรณพงษ์ 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขุนราม 
 

ชาวขุนราม ไม่ทอดทิ้งกัน “ก้าวสู่...ปีที่ 3 
(สร้างระบบอาสาสมัครในหน่วยบริการ) 



ไข้เลือดออก ใครท า?  

คุณ...นะ...ท า..!!!!! 
 ดว้ยความหวงัทีย่ิ่งใหญ่ จาก...กองทนุฯต าบลบางงา 

 
........ที่ผ่านมา พบว่าประชาชน ยังมีความตระหนักในเร่ืองนี้น้อยมาก!!!!!!!!!! 

โรคไข้เลือดออก ยังเป็นปัญหาสําคัญของพื้นที่ตําบลบางงา ซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกปี การดําเนินงานแก้ปัญหา
โรคไข้เลือดออก ที่ผ่านมา พบว่าประชาชน ยังมีความตระหนักในเร่ืองนี้น้อยมาก   

จากการที่ผู้เขียนได้ออกไปควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกับ อสม.ในหมู่บ้าน พบบ้านที่มีปัญหาป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก ซ้ าๆ เกือบทุกปี   จากการที่ อสม.ได้สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย โดยการคว่ําภาชนะ    
โอ่งน้ํา และทําโอ่งน้ําของชาวบ้านแตก (โอ่งน่าจะเก่าด้วย) อสม.ต้องลงขันช่วยกันซื้อโอ่งใหม่ให้กับเจ้าของบ้าน 
(เงินเดือน อสม.เดือนละ ๖๐๐ บาท ไม่น่าจะคุ้มกับค่าซื้อโอ่งซะแล้ว)  

....ถึงเวลาที.่.... เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ  อสม. 
ต้องหันกลับมาทบทวน บทบาทของตนเองในการดําเนินกิจกรรมปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน

ชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน 
การถกเถียงจึงเกิดขึ้น (เชิงสร้างสรรค์) เปิดประเด็นถึงแนวทางที่จะทําอย่างไร ให้เจ้าของบ้านหรือคนใน

ครอบครัวของแต่ละหลังคาเรือน  ได้มี .....ความตระหนักและมีจิตส านึกในการดูแลบ้านเรือนของตนเอง..... เพื่อ
ปูองกันการเกิดโรคไข้เลือดออก  จึงเกิดแนวคิดที่ว่า “บ้านของคุณ  คุณจะรอให้ใครท า ” ที่ผ่านมา  จะพบว่า เวลา 
อสม.ไปสํารวจลูกน้ํายุงลาย ซึ่งบางครั้งมีคนชรา อยู่บ้านคนเดียว จะบอกกับ อสม.ว่า 

“อีหนู ช่วยดูด้วย ตายายมันมองไม่ค่อยเห็นน่ะ”   หรือไม่ก็  
“ช่วยดูแล้วคว่ าให้ด้วยนะ คนเดียวยกไม่ไหว  เขาไปท างานกันหมด”  
บางบ้าน ให้ทรายอะเบทไว้  ไปคราวหน้ายังวางอยูท่ีเดิมเลย อะไรประมาณนี้(ออกแนวบ่น)  แต่บางบ้านก็

กุลีกุจอ อาสาขอทําเอง ให้ความร่วมมือดีมากๆ  
“เด๋ียวจะขัดล้างภาชนะ  ถ่ายน้ าเองจ๊ะ”  ค่อยช่ืนใจหน่อย 
ดังนั้น ทําอย่างไร??? จะให้แนวคิดนี้ลงไปสู่ชุมชน และ มีการขับเคลื่อนในแนวหน้ากระดาน ที่ทุกหมู่บ้านทํา

พร้อมกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางงา อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี

ผู้เขียนและ อสม.จึงได้คิดหารูปแบบแผ่นภาพพร้อม
ข้อควรปฏิบัติอย่างง่าย ข้อความสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ที่จะทํา
ให้ประชาชนสนใจ และสามารถปฏิบัติได้จริง  จึงเป็นท่ีมาของ 
นวัตกรรม  “คุณ นะ ท า ” โดยจัดพิมพ์ เป็น แผ่นภาพ
สติ๊กเกอร์สี  ไว้แนะน าเจ้าของบ้านเพ่ือที่จะกระตุ้น ส่งเสริม
ให้เจ้าของบ้าน ได้หันมาสนใจดูแลสิ่งแวดล้อม ส ารวจและ

ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในบ้านของตนเอง  
รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน    ได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลเร่ืองนี้อย่างจริงจัง 

 “คุณ  นะ ท า  “ เป็นการ กระตุ้น!!! ให้เจ้าของบ้าน
ได้ดําเนินกิจกรรมตามรายละเอียด มาตรการ ๕  ป.  คือ การปิดภาชนะ  การเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆ   การปล่อยปลา
หางนกยูง   การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และ การปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ มาตรการ ๓   ร คือ โรงเรือน  โรงเรียน และ 
โรงพยาบาล  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคราชการ  รูปแบบการดําเนินกิจกรรม  คือจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมแก่ทุกภาคส่วน  การลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือ ( MOU) ในการ
ด าเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนต าบลบางงา  โดยนายกเทศมนตรีเป็นประธาน หัวหน้า
ส่วนราชการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน  
ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน ร่วมลงนาม เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในชุมชนให้ประสานและสอดคล้องในทาง
เดียวกัน 
 อสม.ได้แนะนํา  นวัตกรรม “คุณ นะ ท า” ให้กับเจ้าของบ้าน เพื่อดูแลบ้านเรือนของตนเอง  
ในโรงเรียน  ได้จัดแบ่งโซนนักเรียนในการดําเนินกิจกรรม โดยมีพี่ อสม.ช่วยเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านและเสียงตามสายของเทศบาลตําบลบางงา ในการ
เปิดสปอตโฆษณา (แจกสปอต CD ทุกหอกระจายข่าว ในชุมชน 
ในโรงเรียนและเสียงตามสาย ) และการประชาสัมพันธ์เรื่องโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

อสม.เปลี่ยนบทบาทจากการส ารวจเป็นผู้คอยกระตุ้น
เตือนประชาชนในชุมชน  ผู้น าชุมชนเป็นผู้ประสานและ
สนับสนุน “แต่การเร่ิมต้นกลับไปนับหนึ่งใหม่ การสร้างการมี
ส่วนร่วมขององค์กรและเครือข่ายในชุมชน ความร่วมมือร่วม
ใจของชาวบ้านและชุมชน จะเป็นการดูแลและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน   และจะเป็นแรงผลักดันให้ชุมชน
ต าบลบางงา  พ้นภัยจากโรคไข้เลือดออกได้ในไม่ช้า” 

 
ผกามาศ  สิงหะนัด 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางงา  
เบอร์โทรศัพท์ โทร.๐๘๙ ๘๐๕ ๘๔๖๔    e-mail : neoung_๑@hotmail.com 

mailto:neoung_1@hotmail.com


 

 
 

 
 

ทีมเยี่ยมบ้านประสานใจ 
กองทุนฯสุขภาพต าบลมหาโพธิ   

 
  ในชีวิตการทํางานด้านการดูแลสุขภาพของผู้เขียนในระยะสิบกว่าปีท่ีผ่านมา  “ไม่เคยคิดเลยว่า
การได้ผลงานท่ีมีคุณค่าคือการสร้างคุณค่าจากตัวบุคคล  จนเกิดทีมงานที่เข้มแข็ง” 
 
 เพื่อการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน  ทีมเยี่ยมบ้าน (Care  giver) จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จากงบ
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลมหาโพธิ  เพื่อต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มที่
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  และพัฒนาระบบบริการ การส่งเสริม  ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาสุขภาพได้ตรงกับ
สาเหตุที่แท้จริง 

จากการลงเยี่ยมบ้านของทีม ในปี ๒๕๕๓  เปูาหมายเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการเยี่ยมตามเกณฑ์เท่านั้น 
คือ กลุ่มเปูาหมายต้องได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ซึ่งทีมก็ได้ดําเนินการเยี่ยมครบทุกราย  แต่ทีมได้
กลับมาประชุมทบทวนการดําเนินงานเยี่ยมบ้านว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเปูาหมายอย่างไรบ้างคําตอบคือ “ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใดๆกับกลุ่มเปูาหมาย” ทีมเยี่ยมบ้านจึงมาพูดคุยทบทวนการเยี่ยมบ้านที่ผ่านมาว่าการออกเยี่ยมแบบ
วงกว้างไม่ได้ก่อให้ประโยชน์  และไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเปูาหมายเลย     ในปี  ๒๕๕๔ ทีมเยี่ยมบ้านจึงเขียน
โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลมหาโพธิ       

เพื่อดําเนินงานเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องและตั้งเปูาหมายต่อยอดจากเดิม คือการเยี่ยมซ้ําเป็นรายกรณี  ราย
ครอบครัวที่มีปัญหาทั้งสุขภาพกาย  ใจ  และสังคม  เช่น ผู้ปุวยซ้ําซ้อน  ผู้สูงอายุและด้อยโอกาส  หรือหญิงตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร  เพื่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปูาหมายให้ตรงจุด  จึงเกิดการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปูาหมาย
เป็นรายบุคคล  รายครอบครัว  โดยทบททวนการออกเยี่ยมบ้านของทีมในครั้งท่ีผ่านมา ซึ่งแท้จริงแล้วการออกเยี่ยม
บ้านของทีมได้สัมผัส และเห็นวิถีชีวิตของผู้กลุ่มเปูาหมายจากภาพความเป็นอยู่จริง  การดําเนินชีวิตประจําวันโดยส่วน
ใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและคล้ายคลึงกัน  ทําให้ทีมเยี่ยมบ้านหา กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย / 
ผู้ด้อยโอกาสของคนในชุมชนเป็นไปอย่างง่ายต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะทีมเยี่ยมบ้านอยู่ใกล้ชิดเห็นบริบทของ



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลมหาโพธิ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุร ี

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลมหาโพธิ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุร ี

กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ได้ง่ายบางครั้งสามารถระบุคนที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาเป็นราย ๆ  ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคน
นอกพ้ืนท่ี  เดิมทีนั้นการเยี่ยมผู้ปุวยเป็นภารกิจของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขคงยังไม่เพียงพอสําหรับเปูาหมายการมี
สุขภาพด ี การมีส่วนร่วมในการดูแล การสร้างทีมงานแบบบูรณาการน่าจะเป็นรูปแบบการทํางานท่ีสร้างความยั่งยืนใน
การดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนได้เป็นอย่างด ี  

 
  ทีมเยี่ยมบ้านได้กําหนดการออกเยี่ยมบ้านทุกวันอังคาร  และวันพฤหัสบดี  โดยทีมที่ออกจะ
กระจายกันออกเยี่ยมตามกลุ่มเปูาหมายที่กําหนดไว้ของแต่ละคน  ส่วนกรณีที่ต้องอาศัยคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีก็จะมี
การนัดหมายกันอีกครั้ง  เพื่อเป็นการให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะทางวิชาการสนับสนุน  เป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มเปูาหมายที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  ทีมไม่ได้ออกตามแผนที่กําหนดทุกครั้ง เนื่องจากทีมเย่ียม
บ้านก็ต้องท ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง  ดูแลครอบครัว  แต่ที่มาท าเร่ืองนี้ก็ด้วยจิตอาสาจริงๆ  ซึ่งทีมก็คือ
ประชาชนในชุมชน  ที่ได้รู้  ได้เห็น  และได้ยินเรื่องราวต่าง ๆ ของกลุ่มเปูาหมายที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ   

เมื่อมาเข้าร่วมเป็นจิตอาสาทีมเยี่ยมบ้านจึงมีความรู้ด้านวิชาการหลาย ๆ เรื่องและสามารถแนะนําผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่ง  ท่ีสําคัญทีมเยี่ยมบ้านได้รับความไว้วางใจจากผู้ปุวย  สมาชิกในครอบครัวของ
ผู้ประสบปัญหา  จนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรง  มีกําลังใจที่จะเป็นจิตอาสาต่อไป 
 ปัจจุบันทีมเยี่ยมบ้าน  ใช้เทคนิคการดึงลักษณะเด่นของแต่ละคนในทีมออกมาใช้ให้เหมาะกับการสื่อสาร
การค้นหาปัญหาจากกลุ่มเป้าหมาย  หรือให้เหมาะกับหาแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา  ตัวอย่าง เช่น  ทีมเยี่ยมบ้าน
พบปัญหาผู้ปุวยท่ีมีภาวะประสบปัญหาซ้ําซ้อน คือเป็นผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง  และพิการทางการเคลื่อนไหว
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมาก  ที่พักอาศัยเป็นกระท่อมเล็กๆ ในครอบครัวทั้งหมดมีเจ็ดคน สองครอบครัว  หน่ึงในนั้น
เป็นผู้ปุวยโรคมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้าย  มีเด็กทารกอายุ ๖ เดือน  และผู้ติดสุราไม่ทํางาน ครอบครัวนี้จึงต้อง
ได้รับการดูแลทั้งหมดสี่คนด้วยกัน  มีคนท่ีสามารถทํางานหาเลี้ยงครอบครัวได้เพียงสองคนเท่านั้น ส่วนอีกคนต้องคอย
ดูแลทั้งผู้ปุวย  ผู้พิการ  และเด็กทารก เมื่อทีมเยี่ยมบ้านได้พบปัญหาจึงเกิดความรู้สึกอย่างช่วยเหลือ  ทีมเยี่ยมที่เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม.ได้นําเข้าท่ีประชุมของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ด้วยความร่วมมือจากชุมชน ครอบครัวนี้ ได้รับการบริจาคเสาไม้  ฝาบ้าน  
และเงินกว่าสามพันบาท ชาวบ้านร่วมกันสร้างกระท่อมอีกหลังเพื่อแยกผู้ปุวย ผู้พิการ
ออกจากกัน ลดความแออัดง่ายต่อการดูแล   

วันน้ีสิ่งที่ทีมเยี่ยมบ้านได้รับไม่ใช่เม็ดเงินหรือสิ่งของมีค่า  มีเพียงคําช่ืนชมจาก
ผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย  บุคคลต่างๆ ในหมู่บ้าน และชุมชนข้างเคียงว่าสามารถช่วยเหลือ
ผู้ปุวยท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน  ได้รับการแก้ไขตรงความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย ถึงแม้ว่าจะตีเป็นราคาไม่ได้แต่ความรู้สึกท่ีได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันมัน “สุข” จน “ล้นใจ” กับสโลแกนของทีมว่า “เกาให้ถูกที่  ชี้ให้ถูกช่อง  ร้อง
ให้ถูกทาง” 

นางสุวรรณี   เคียนทอง 
                             ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 

    ผอ.รพ.สต.บ้านหัวเขา 
โทร.๐๓๖ ๔๕๖๕๒๑   โทร. ๐๘๐ ๒๕๓ ๘๓๘๘ 

 



เครื่องดักจับพิชิตยุงลาย   
 
 

“บ้านปลอดลูกน้ ายุงลายป้ายแดง” 
 
 
 

เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี  ที่ไม่เคยพบผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีเลย  เพราะในพื้นที่มีการดําเนินกิจกรรม
ปูองกันโรคไข้เลือดออกกันต่อเนื่อง  โดยประชาชนในชุมชน
ร่วมกันดําเนินการ  เป็นความโชคดีของหมู่บ้าน  เพราะเป็น
ชุมชนที่มีความรักใคร่  สามัคคีกัน  เชื่อและศรัทธาในตัวผู้นํา  
โดยเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่
ประชาชน  ท้ังการบอกเล่าและใช้หอกระจายข่าว  ประชาชน
ส่วนใหญ่ให้     ความร่วมมือดี  กิจกรรมที่ใช้ทําร่วมกันคือ การกําจัดลูกน้ํายุงลาย  โดยการหยอดทรายกําจัดลูกน้ํา  
จัดตั้งธงธนาคารปลา  ใช้เกลือเม็ดใส่น้ําขังในพื้นที่ขนาดใหญ่  ใช้มะกรูดลอยในอ่างน้ํา  และใช้ตระไคร้หอมในการไล่
ยุง  ส่วนของการกําจัดยุงตัวแก่  มักใช้ในช่วงของการเกิดโรคโดยใช้ในการควบคุมโรคเมื่อมีรายงานการเกิดโรค
ไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน  ในบ้านผู้ปุวยและรัศมีรอบบ้านผู้ปุวยระยะ  ๑๐๐  เมตร  

ปี  ๒๕๕๒  พบผู้ปุวยหมู่ที่  ๖ ตําบลโคกแสมสาร  ปุวยต่อเนื่อง  ในเวลาไม่ถึง ๑ เดือน  จํานวน  ๑๒  ราย  
โดยพบผู้ปุวยอายุต่ําสุด  ๕  เดือน  และมีผู้ปุวยภาวะช๊อค  ๑  ราย  แต่ไม่พบผู้ปุวยเสียชีวิต  เมื่อได้รับรายงานก็ลง
ควบคุมโรคทันที  จนโรคสงบลง  มีการถอดบทเรียน  โดยท้องถิ่น  สาธารณสุข  อสม. ผู้นําชุมชนและตัวแทน
ประชาชน  เพื่อหาแนวทางในการปูองกันโรคอย่างถาวร  เพื่อไม่ให้เกิดโรคขึ้นอีก 

“บ้านปลอดลูกน้ํายุงลายปูายแดง”   เป็นข้อตกลงของชุมชนเอง  คือ ให้ประชาชนสํารวจลูกน้ํายุงลายใน
บ้านของตนเอง  และประเมินโดย  อสม.  ในระแวกที่รับผิดชอบ  หากบ้านใดพบลูกน้ํายุงลาย   จะถูกติดปูายแดงไว้
หน้าบ้าน  หากบ้านใดไม่พบลูกน้ําจะได้รับแจกนํ้ายาล้างจาน  โดยโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการด้าน
การสนับสนุนงบประมาณ   
 จากความเช่ือท่ีว่า  ไม่มีลูกน้ํายุงลาย  ก็ไม่มียุงลาย และไม่มีโรคไข้เลือดออก  ทีมงานจึง ค้นหาวิธีการกําจัด
ยุงข้ึน  จนวันหน่ึงเห็นลูกน้ําอยู่ในขวดน้ํา  จึงน่ังมองและครุ่นคิดว่าจะจัดการอย่างไรดี  เพื่อไม่ให้มันโตจนไปกัดคนอ่ืน
ได้  วันต่อมาก็เห็นว่าลูกน้ําในขวดกลายเป็นยุง  หลายวันต่อมาก็สังเกตว่ายุง    ไม่บินออกจากขวด  จึงนําเรื่องนี้ไปเล่า
ให้เพื่อน อสม.และหมออนามัยฟัง  ทําให้ทราบว่ายุงไม่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งและจากความรู้ที่ว่ายุงชอบอยู่ในท่ีมืดและ
ชอบสีดํา  จึงได้ทดลองทําขวดกําจัดยุงขึ้น  โดยใช้ตาข่ายสีดําเป็นตัวดักยุง  เมื่อทดลองทําแล้วก็ทดลองใช้กันในบ้าน
ของ  อสม.  เอง  เมื่อใช้ได้ผลดี  จึงได้คิดทําขวดดัก    ลูกน้ํายุงลายด้วย  เพื่อกําจัดสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 
 จึงได้จัดทําเครื่องดักยุงลายพิชิตไข้เลือดออกข้ึน  และบอกต่อกับประชาชนท่ัวไป  หน่วยงานราชการในพื้นที่  
วัด  โรงเรียน  จึงได้ร่วมกันจัดทํา “ไซ” เพื่อใช้ในบ้านและที่ทํางานของตนเอง   



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี

 หลังจากดําเนินการเฝูาระวังปูองกันโรคไข้เลือดออกโดย
ใช้เครื่องดักยุงลายพิชิตไข้เลือดออก จากการประเมินลูกน้ํายุงลาย  
ในพื้นที่  พบว่า ไม่พบยุงและลูกน้ํายุงลายในชุมชน และยังไม่พบ
ผู้ปุวยไข้เลือดออกอีกเลย  แต่หากถามว่า    หมู่บ้านมีโอกาสพบ
ผู้ปุวยไข้เลือดออกได้หรือไม่  ขอบอกว่ามีโอกาสพบผู้ปุวยได้  
เนื่องจากการคมนาคม  การเดินทางติดต่อตามสถานท่ีต่าง ๆ 
สะดวก  ทําให้มีโอกาสรับเช้ือเข้ามาในพื้นที่ได้  แต่โอกาสของการ
ระบาดของโรคนี้มีน้อยมาก  เนื่องจากในชุมชนของเราได้สร้าง
เกราะปูองกันตนเองไว้แล้ว  โดยการกําจัดพาหะนําโรค 
 สิ่งนี้ไม่ได้เก็บไว้คนเดียว  เมื่อเกิดประโยชน์ดิฉันจึงได้
บอกต่อ  โดยได้ขยายต่อให้แก่หมู่บ้านตําบลและอําเภอข้างเคียง   
และที่สําคัญที่สุดคือการได้ทําดีถวายในหลวง  ได้ทําตามกระแส
พระราชดํารัส ท่ีว่า  “โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว  
และอันตรายยังมีอยู่มาก  อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง  
อันตรายจากโรคไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง ”  พระราชทานเมื่อ  
๒๘  สิงหาคม  ๒๕๔๒  ทีมงานได้ตั้งปณิธานไว้ว่า   
แม้จะเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง  แต่ก็ตั้งใจท างานเพ่ือ
ประชาชน  อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  โดยยินดีที่
จะเป็นวิทยากรให้แก่ทุกพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบถาวร  และลดการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตราย เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ประชาชนสามารถ
ดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 
      

    
 
 
 

 
นางสาวดี พรมราช 

อสม.หมู่ที่ ๖ ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๒๔ ๖๗๙๔ 

 
 
 
 



 

ถักทอ สายใย ผู้สูงวัยแห่งต าบลล าสนธิ  
 
 

“ใบไม้ร่วงหล่นจากต้นฉันใด ชีวิตคนก็ไม่ต่างอะไรจากใบไม้ เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปจากวัยเร่ิมต้น เข้าสู่
วัยกลางและถึงบั้นปลายของชีวิต สุดท้ายของชีวิตเราต้องการอะไร”  

ลําสนธิ ตําบลเขตชนบท อําเภอสุดท้ายของจังหวัดลพบุรี   อยู่ติดเทือกเขาดงพญาเย็น มวีิถีชีวิตด้วยอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่  

ลุงชิงชัย ผู้สูงวัยท่ีเคยเป็นอดีตข้าราชการตํารวจและผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร อาชีพหลักปลูกผักปลอด
สารพิษขาย อยู่กับครอบครัว ๒ คนตายาย ลุงชิงชัยเล่าถึงวิถีชิวิตของคนลําสนธิให้ฟังว่า “คนล าสนธินับวันจะมีแต่ผู้
สูงวัยที่มากขึ้น ลูกหลานออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่สามารถดูแลผู้สูงวัยได้ตลอดเวลา 
การด ารงชีวิตประจ าวันเป็นไปตามล าพังในบ้านตัวเอง เป็นเหตุผลให้ผู้สูงวัยเกิดความเหงาว้าเหว่ และรู้สึกตนเอง
ไร้ค่า เป็นภาระของลูกหลานต้องคอยช่วยเหลือดูแล”   

ลุงชิงชัย จึงรวมตัวกันฟ้ืนฟูชมรมผู้สูงอายุ ทีต่อนนี้มีสมาชิก  ๒๐-๓๐ คน ผู้สูงวัยบางคนก็ไม่ได้สนใจที่จะมา
เป็นสมาชิกชมรม ลุงชิงชัยจึงเล่าให้ฟังถึงที่มาของเรื่องราวการรวมกลุ่มที่เกิดจาก........... 

 ผู้สูงวัยในแต่ละหมู่บ้านเชิญชวนกันมารวมกลุ่มที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กิจกรรมที่ท าแรกๆ 
พูดคุยถามไถ่   ตรวจสุขภาพและร่วมกันคิดว่าจะท าอย่างไรให้กลุ่มของเขามีกิจกรรมท าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เร่ิมแรกรวบรวมเงินบริจาคตามแต่ศรัทธา หลังจากนั้นจึงได้ต้ังกองผ้าป่าและทอดในเทศกาลปีใหม่ได้ทุนมาก้อน
หนึ่ง ในแต่ละคร้ังที่มีการรวมกลุ่มกันสมาชิกจะบริจาคตามก าลังทรัพย์ของตนเองสมทบเข้ากองทุน 
สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเสนอให้มีการออกเย่ียมเยียนเพ่ือนสมาชิกผู้สูงวัย ได้รู้จักบ้านลูกหลานของ
เพ่ือนสมาชิก ให้ก าลังใจ  จนถึงผู้สูงวัยที่เจ็บป่วยทางกลุ่มได้ไปเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือ  



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุร ี

ยายสังวาส  ปุวยเป็นโรคไตต้องนอนอยูโ่รงพยาบาล  ทาง
ชมรมได้ไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือ ๕๐๐ บาท  
หากเมื่อถึงคราวเสียชีวิตกลุ่มของพวกเขามิได้ทอดท้ิงร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดศพและมีกองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือในการทําศพ 
อย่างลุงสัมฤทธ์ิที่เสียชีวิตไป ทางชมรมผู้สูงอายุได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวด
ศพและช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ เป็นเงิน ๔ ,๕๐๐ บาท นอกจากน้ียังมี
กิจกรรมอื่นๆที่ร่วมคิดร่วมทํา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านจัดต้ังคณะกลองยาว เมื่อถึงงานบุญประเพณี
ต่างๆ ผู้สูงวัยจะนําคณะกลองยาวไปร่วมกิจกรรมทุกๆครั้งเช่น แห่เทียน
พรรษา  สงกรานต์ เทศน์มหาชาติ ฯลฯ เมื่อทํากิจกรรมมาระยะ
หนี่งมองเห็นว่าหากไม่มีการระดมทุนทุนจะหมดไปเรื่อยๆ จึง
เป็นที่มาของการฝึกอาชีพ  

อาชีพท่ีฝึกกันก็ไม่ได้ไปจ้างวิทยากรที่ไหน เป็นผู้สูงวัย
ในตําบลใกล้เคียงมาฝึก ทําไม้กวาด สานเปลยวน ทําสบู่ น้ํายา
เอนกประสงค์ พิมเสนน้ําและอีกหลายๆอย่าง ต้องขอบคุณ
ชมรมรมผู้สูงอายุ ต าบลซับสมบูรณ์อย่างมากที่ไม่หวงวิชา
และมาถ่ายทอดความรู้ให้  เมื่อผู้สูงวัยมีอาชีพเสริมจะทํารายได้
ให้ครอบครัวส่วนหนึ่งและหารายได้เข้ากองทุนนําไปทํากิจกรรม
อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

ยังไม่หมดนะ...... ลูกหลานในหมู่บ้านท่ีมาเรียนท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สูงวัยก็ไปช่วยดูแล ทําของเล่นพ้ืนบ้านให้ลูกๆหลานๆได้เล่นกันอย่างปลอดภัย ช่วยครูดูแลลูกหลาน
เรื่องการกิน การนอน ลุงชิงชัยบอกว่า ตอนนี้ชมรมผู้สูงอายุประชุมกันทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน สมาชิกเพ่ิมขึ้น ๗๐ -  
๘๐ คน มีเงินกองทุน ๓๕,๐๐๐ บาท 

 
สิ่งที่ลุงชิงชัยเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ ..................... 
ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่า  “ กิจกรรมใดที่เราจะช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต
ได้เรายินด”ี  มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนทําแล้วผู้สูงวัยบอกกับเราว่า...................... 

“ขอบคุณที่ท าให้มีวันนี”้ 
คือการได้พาผู้สูงวัยไปทําบุญไหว้พระต่างจังหวัด พาไปร่วมงาน

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกิจกรรมอื่นๆกับชุมชน ภาคี
เครือข่าย ท้ังในพื้นที่ นอกพ้ืนท่ี ผู้เขียนยินดีที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและ
สานฝันของผู้สูงวัย  รอยยิ้มของพวกเขาสื่อความหมายให้รู้ว่า  

“คนต าบลล าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน” 
       นางบุญธรรม     หาโพธิ์ทอง 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลล าสนธิ  

                                                              โทร  ๐๘๙ ๙๔๙ ๕๘๖๘ 



กระเป๋ากันลืม ไรย้าตกค้างกระเป๋ากันลืม ไรย้าตกค้าง   
  
ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

  
คุณเคยลืมอะไรเป็นวันๆบ้างมั้ย ???   
กว่าจะนึกออก ก็ใช้เวลานานแค่ไหน?? 
ถามตัวเองสิว่า........คุณเป็นโรคลืมหรือเปล่า ? 
ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ่อทอง มี

ผู้ปุวยโรคเรื้อรังมารับการรักษาที่ จํานวน ๒๖๐ ราย บ่อยครั้ง  
พบว่า  ผู้ป่วยบางรายลืมวันนัดท าให้ขาดยา บางรายลืมกิน
ยา  ทําให้เกิด มีภาวะแทรกซ้อน  ยาเหลือท้ิงเป็นจํานวนมาก
มูลค่าประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนเกิดความไม่
คุ้มค่าในการดูแลรักษาผู้ปุวย 
            ผู้เขียน ซึ่งเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ่อทอง ได้ สอบถามผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่มารับบริการไม่
ตรงตามนัดได้คําตอบว่า “หมอเขียนนดัตวัเล็กอ่านไม่ออก ยา

หล่นหาย ”  

“ท ายังไงกันล่ะทีนี้หาวิธีการช่วยผู้ป่วยด่วน” 
กองทุนสุขภาพตําบลบ่อทองจึงคิดหาวิธีที่จําให้ผู้ปุวย ไม่

ลืมนัด ไม่ลืมกินยา   โดยออกแบบ กระเป๋ากันลืมใหผู้้ปุวย   ได้
นําไปใช้ทุกครั้งท่ีมาหาหมอ   ในกระเป๋าจะมี ยาทุกอย่างท่ีผู้ปุวย
รับประทาน และสมุดผู้ปุวยโรคเรื้อรัง บัตรต่างๆ ไว้ในกระเป๋า ใบ
นัดสอดไว้หน้ากระเป๋า เพื่อให้ผู้ปุวยและญาตสิะดุดตาและเตือนถึง
วันนัดอยู่เสมอ  

ส่วนการแก้ปัญหา ลืมกินยา หรือ กินไม่ถูก   ได้ออกแบบการจัดซองยา  ใส่ “สัญลักษณ”์ของจ านวน 
ขนาด เวลา   เช่น   เช้าสัญลักษณ์ สีแดง  กลางวันสีน้ าเงิน   เย็นใช้สีด า                                                                 
 หลังจากดําเนินการไปแล้วพบว่า อัตราการลืมวันนัดของผู้ปุวยลดลงเฉลี่ย ๗-๘ % ต่อเดือน  ผู้ปุวยกินยา
ถูกต้อง ๑๐๐ % อัตราการพบภาวะทางตา ไต เท้า เป็น ๐  ผลกระทบทางบวก ด้านลดค่าใช้จ่ายของยาและเวชภัณฑ์
ให้กับผู้ปุวยลดลง  “ที่ส าคัญไม่มียาเหลือตกค้างที่บ้านผู้ป่วยท าให้มีงบประมาณเหลือเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน” 

                                                 
 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ่อทอง อ าเภอล าหนองม่วง จังหวัดลพบุร ี

          กระเปา๋กันลืมกระเปา๋กันลืม  ได้รับการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ปุวยท่ีมีต่อ   พบว่ามีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘.๗๕  
 จํานวนผู้ปุวยที่เคยไปรับบริการที่อ่ืนหวนกลับมารับบริการที่ รพ.สต.บ่อทองเหมือนเดิม  
  
                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

นายวิทูล  วงษ์บุดดี 
                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบอ่ทอง  

                                                  ผู้จดัท าโครงการ  
   Tel.  ๐๘๑๙๐๕๑๙๑๕ 

 



 

 

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดสิงหบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โมบายหลอด...สานสายใยรัก 
 

 
แนวคิดที่จะเช่ือมโยงให้งานอนามัยแม่และเด็กเป็นของชุมชน 

จากโรงพยาบาลบางระจัน กองทุนฯต าบลไม้ดัด น าชมรมสายใยรักแห่ง
ครอบครัวมาขับเคลื่อน ท าให้เกิดเป็นนวัตกรรมโมบายหลอดสานสายใยรัก
เกิดขึ้น  หน้าที่ของโมบายหลอดนี้มีมากมาย ทั้งสร้างความผูกพัน 
สร้างรายได้ สร้างรอยยิ้ม ความภาคภูมิใจ ส่งเสริมพัฒนาการ 

 โรงพยาบาลบางระจันได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และได้รับการรับรองคุณภาพบริการ
เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง จากศูนย์อนามัยที่ ๒ 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งหน่ึงในกิจกรรมของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
คือ ให้มีการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  และด าเนินกิจกรรม
ภายในชมรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงพยาบาลบางระจันได้จัดตั้งชมรม และมี
สมาชิกมาร่วมกิจกรรม ๒ เดือนครั้ง แต่ในการท ากิจกรรมของชมรมยัง
ขาดการสนับสนุนในเรื่องทุนในการด าเนินงาน โดยทุนในการท ากิจกรรม
ของชมรมเป็นทุนท่ีได้จากการบริจาคทั้งสิ้น  

ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมของชมรมฯกลุ่ม
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบางระจัน จึงได้จัดท า
โครงการสานสายใยรัก และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก กองทุน
หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ดัด  

โครงการสานสายใยรัก ประกอบด้วยสมาชิกชมรมสายใย
รักแห่งครอบครัวฯ เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมี
ความรู้ในงานอนามัยแม่และเด็ก ในเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ของเล่นเสริมพัฒนาการ การนวดตัวเด็กเล็ก ความรู้เรื่องประโยชน์ของ
นมแม่ และความรู้เรื่องไอโอดีนกับการพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็ก ซึ่งได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเข้าไป ขณะท ากิจกรรมของชมรม
สายใยรักแห่งครอบครัว นอกจากน้ีในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ได้จัด
แข่งขันหนูน้อยคลานเร็ว เพื่อให้สมาชิกชมรมได้ท าความรู้จักกัน และ
พูดคุยกันมากข้ึน  

 
 
 
 
 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี

 
จากหัวข้อการสนทนาเรื่อง ของเล่นเสริมพัฒนาการ ได้อธิบายเกี่ยวกับโมบายว่า เป็นของเล่นท่ีช่วยส่งเสริม

พัฒนาการเด็กในช่วงแรกเกิดถึง ๖ เดือน เพราะโมบายสามารถช่วยกระตุ้นประสาทการมองเห็นได้เป็นอย่างดี และยังมี
ส่วนช่วยพัฒนาสมาธิได้อีกด้วย การที่เด็กใช้สายตามองโมบาย จะมีผลโดยตรงต่อระดับสติปัญญา เพราะในระหว่างที่
ก าลังจ้องมองวัตถุต่างๆ เหล่านั้น เซลล์สมองจะเติบโตสร้างเส้นใยประสาทเช่ือมต่อจุดต่างๆ เพื่อเตรียมสมองให้พร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ ท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งรอบข้างเมื่อเติบโตขึ้น ยังเป็นการฝึกสายตา
และกระตุ้นการใช้สายตาทั้งสองข้าง  

เมื่อสมาชิกฯได้ทราบประโยชน์ของโมบาย เป็นการจุดประกายความคิดในการท านวัตกรรมโมบายอะไรสัก
อย่าง ท่ีไม่เกินความสามารถของสมาชิกชมรมฯ และได้มีสมาชิกคนหนึ่งเสนอในที่ประชุมของชมรมว่า “โมบายหลอดซิ 
สวยดีนะ และน่าจะท าได้ไม่ยาก ” สมาชิกอีกหลายคนเห็นด้วยกับความคิดนี้ จึงได้เริ่มหาวิธีการท าโมบายหลอดจาก
หนังสือ อินเตอร์เน็ต แล้วมาลองผิดลองถูก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีของชมรมฯ หลายครั้ง จนในที่สุดได้มาเป็น  “โม
บายหลอดสานสายใยรัก” ของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวโรงพยาบาลบางระจัน  

ปัจจุบันผลงานของสมาชิกได้วางจ าหน่ายท่ีคลินิกกลุ่มงานเวชฯ โดยมีลูกค้าเป็น คุณแม่ที่มาตรวจหลังคลอด 
ว่าท่ีคุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย ที่มาคลินิกฝากครรภ์ และเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบางระจัน ผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล และมีผู้สนใจสั่งท ากับสมาชิกชมรมโดยตรง โดยประยุกต์เป็นกล่องใส่การบูร ท าเป็นของขวัญปีใหม่ ท้ังใน
ชุมชนมีคุณพ่อคุณแม่ได้ประยุกต์ท าโมบายหลอดเป็นนกท่ีสามารถขยับปีกได้ และคิดพัฒนาให้มีเสียง ทั้งยังมีผู้เสนอแนะ
ให้เพิ่มคุณค่าของโมบาย ผสมผสานความเชื่อ และวัฒนธรรมของชุมชน โดยน าไปให้พระอาจารย์ที่ชุมชนเคารพนับถือ
ปลุกเสก ก่อนน าไปจ าหน่าย หรือน าไปเยี่ยมหลังคลอดสมาชิกอีกด้วย 

การเกิดนวัตกรรมโมบายหลอดสานสายใยรักครั้งนี้ ขอมอบคุณค่า และความดีงามที่เกิดขึ้น ให้กับสมาชิก
ชมรมฯ ทุกคน และ อบต.ไม้ดัด ที่ร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมทุน     จนเกิดความส าเร็จในครั้งนี ้

 
 
 
 
 

 
 

นางสาวสุภัค  เพ็ชร์นิล 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
 
 
 
 



บ้านหม้อ สามัคคี ควบคุม 
 

 
 

 
 
“พรุ่งนี้ให้ทุกคนมาพร้อมกันท่ี อบต.ในเวลา 

๘ โมงเช้า” เป็นค าพูดที่ออกจากปากของท่านนายก 
อบต.บ้านหม้อ ที่ทุกคนยังจ าได้ดี แม้เวลาจะผ่านมา
เกือบปีแล้ว   ไม่ใช่เรื่องปกติแน่ท่ีนัดรวมพลในวันหยุด  

๘ โมงเช้า วันเสาร์ อากาศร้อนๆ ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านหม้อ ผู้บริหาร อบต.บ้านหม้อ 
พนักงาน ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และ อสม.  สวมถุงมือ 
รองเท้ายาง ลงมือท าความสะอาด เรียกได้ว่า ท าความ
สะอาดตั้งแต่พื้นห้อง ถึงเพดาน ไม่ว่าจะเป็นของเล่น 
ช้ินเล็กช้ินน้อย ของใช้ประจ าวัน ห้องน้ า อ่างล้างหทุก
พื้นผิวในแต่ละศูนย์ถูกอาบด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค   กลุ่ม

คนท่ีคาดผ้าปิดจมูก ก้มหน้าก้มตากวาดพื้น  ขัดพื้น ในห้องเรียนศูนย์เด็กถูกขัดอย่างแรงด้วยผงซักฟอก และล้างอย่าง
สะอาด  พัดลม  ท้ังบนเพดาน และตั้งโต๊ะ ถูกจับแยกเป็นช้ินๆ เพื่อแบ่งส่วนไปล้างฝุุนท่ีถูกจับด าออก  ก่อนน าไปผึ่งให้
แห้งและน ามาประกอบเข้ากันอย่างเดิม 

 “โรค มือ เท้า ปาก”  “เป็นแล้วตาย” ข่าวทางสื่อต่างๆ โหมให้ประชาชนท่ีมีลูกน้อย หวาดกลัวว่าโรคนี้จะเกิด
กับลูกหลานของตนเองเมื่อประมาณกลางปี ๒๕๕๕  เด็กน้อยชาวต่างด้าวที่น่าสงสารได้เสียชีวตลงที่จังหวัดสระแก้ว และ 
กรุงเทพมหานคร รัฐบาลได้ประกาศแจ้งเตือนให้
ปูองกันเนื่องจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง 

ให้ส านักงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดเฝูาระวัง 
ฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ที่หวาดกลัวกับโรคนี้ เพราะมี

หลานท่ีอยู่ในวัยเรียน ความแออัดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีบรรจุเด็กจ านวน ๔๐-๕๐ คน 

ท าให้ผู้ปกครองอีกหลายคน  หวาดกลัว ว่า 
“โรคนี้  จะระบาดมายังหมู่บ้านท่ีเราอยู่   

หรือไม่” ? 
จนกระทั่งบ่ายแก่ๆ ผู้ร่วมอุดมการณ์

ทั้งหมดเกือบ๔๐ชีวิต (ทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน ครู
พี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และ อสม.)  งานอาสาสมัครที่
เต็มไปด้วยจิตอาสาก็ได้เสร็จสิ้นลง พร้อมกับ



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุร ี

ความยินดีในหัวใจของแต่ละคนที่ได้มาร่วมแรง 
 
ร่วมใจกันในวันนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๔ ศูนย์ ได้รับการล้างท าความสะอาด ทั่วทั้งบริเวณ ภายในเวลา ไม่กี่

ช่ัวโมง ซึ่งหากพวกเรา เหล่าผู้ใหญ่ ผู้บริหารท้องถิ่น เมินเฉย ไม่ให้ความสนใจในเรื่องความสะอาดเล็กน้อย  มองว่าเป็น
โรคที่ไกลตัว ยังมาไม่ถึง ความประมาท อาจท าให้เกิดการสูญเสียที่ยากจะรับได ้

 
 
 
 
 
 
 
ฉันรู้สึกว่า... หากขาดความร่วมมือของใคร ส่วนใดส่วนหน่ึงลงไปแม้ซักเพียงส่วนเดียว   โครงการนี้ก็คงไม่

สามารถจบลงอย่างสวยงามเพียงนี้  ความสามัคคีของชาวบ้านหม้อ เราได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลในท้องที่ ว่ามี
ความทันเหตุการณ์ สามารถควบคุมโรคและไม่มีการเกิดโรคมือเท้าปาก ในพื้นที่ต าบลบ้านหม้ออีกเลย 

ขอบคุณในหัวใจที่ทุ่มเทและเสียสละของทุกคน   
ขอบคุณในความรักท้องถิ่น และ 
ขอบคุณน้ าใจที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านแห่งต าบลบ้านหม้อทุกคน 

 
 

 
 
 

นางสาวปิยวิทย์  อุสาหะ 
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์อบต.บ้านหม้อ 
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

 
 
  
 

 
 
 
 

สามัคคีคือพลังจริงๆ  เพราะทุกคนท างานอย่างมีความสุข สนุกสนาน  
ความรักในท้องถิ่นที่อยู่  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ความสามัคคีกัน  
ความเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานของพวกเขา  
 



 

“วัฎฎะกรรมล าดวน” 
 

 “วัฎฎะกรรมล าดวน ”  เป็น  นวัตกรรมการ
ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพ้ืนท่ีต าบลท่า
งามในมิติต่างๆ  โดยใช้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  ๔  มิต ิ คือ  มิติการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึง
พิงในระยะกลางและระยะยาว   , มิติการสร้างงาน  
อาชีพ  รายได้แก่ผู้สูงอายุ  , มิติการเรียนรู้และการ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ , มิติการจัดปรับ การ
จัดปรับอาคารสถานท่ี  ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
 ปี   ๒๕๕๕  ต าบลท่างามได้รับคัดเลือกจาก
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  ให้เป็นต าบล
ต้นแบบในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย
มูลนิธิมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการเท่าน้ัน  
ทาง อบต.จึงมองหาทุน  ที่เกี่ยวข้องตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท้ัง ๔ มิติ   

จึงเล็งเห็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในพ้ืนท่ี 
อบต. ท่างาม  เป็นแหล่งงบประมาณที่จะน ามาใช้จัด
กิจกรรมที่สามารถสอดคล้องกับแผนงานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท้ัง  ๔  มิติ ได้ โดยผ่านเวที
การประชุม และเวที “วงเดือนล าดวน ” ท่ีเป็นการบูร
ณาการทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ทางวิชาการ ท่ี
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขแก่ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ต าบลท่างาม จนเป็นผลงานเด่น “วัฎฎะกรรม
ล าดวน 

๑. โครงการตรวจสุขภาพและดูแลสุข
ภาพต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุพระภิกษุ ผู้พิการและ
ด้อยโอกาสที่ขาดผู้ดูแล   เป็นการประเมินภาวะสุขภาพ
ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระภิกษุ และผู้ด้อยโอกาสที่ขาด
ผู้ดูแล   รวมถึงดูแลสุขภาพ ปูองกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพให้ กลุ่มเปูาหมาย  ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล
และผู้รับผิดชอบในชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
๓ ปี  มีกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลสุขภาพและดูแล



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุร ี

สุขภาพต่อเนื่อง จ านวนท้ังสิ้น  ๔๕  คน  
 
๒. โครงการสุขภาพดีเร่ิมต้นที่บ้าน จัดส่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู

สุขภาพ ปูองกันโรคแทรกซ้อน ส่งเสริมก าลังใจ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและครอบครัว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ 
และผู้สูงอายุโดยครอบครัวและชุมชน โดยการพัฒนาทีมอาสาสมัคร ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุและสร้างเครือข่ายการดูแล
ผู้พิการและผู้สูงอายุ ลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้พิการและผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง
ของผู้พิการและผู้สูงอายุ   

๓. โครงการตลาดนัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุต าบลท่างาม  มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนวัยสูงอายุ  และแนวทางการด าเนินชีวิตในวัยสูงอายุ และผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตน เพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  อายุ ๒๐-๒๙  ปี    โดยรูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมเป็นลักษณะการจัดท าฐาน
กิจกรรม   และมีการประเมินตนเองในฐานตามแบบแผนที่ชีวีมีสุขท่ีครอบคลุมทั้ง  ๔  ด้าน  คือ  อนามัยดีชีวีมีสุข  สังคม
ดีชีวีมีสุข   ออมดีชีวีมีสุข   เรียนรู้ดีชีวีมีสุข    

๔. โครงการตรวจสุขภาพและเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพและสมรรถภาพ  ได้รับการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  โดยจัดซื้อบริการตรวจ
สุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายเคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการฯ  อายุ ๒๐-๒๙  ปี   มีรายการตรวจสุขภาพ  ดังนี้  ประเมินสุขภาวะสุขภาพพ้ืนฐาน ได้แก่  ความดันโลหิต  
ชีพจร  ส่วนสูง  น้ าหนัก  ดัชนีมวลกาย , ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การท างานของตับ ตรวจค้นหาเช้ือตับอักเสบ  บี 
เอ๊กซเรย์ปอด เอ๊กซเรย์เคลื่อนที่, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย. 

๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ  เป็นโครงการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุต าบลท่างาม   ลดปัญหาแทรกซ้อนทางสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมบ าบัด (ออกก าลังกาย  โภชนาการ)  รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต าบลท่างาม   
 
 

เล่าเรื่องโดย 
นายชินวุฒิ อาจวิเชียร 

นักพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลถอนสมอ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

เรื้อรัง ระดับปฐมภูมิ 
 

 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯต าบลพิกุลทอง  ใน
ระยะเริ่มต้นมีผู้มารับบริการทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
ไม่ถึง ๕๐ คน จัดบริการเพียง ๑ วันต่อเดือนที่จะมีแพทย์มาลง
ตรวจ เจ้าหน้าท่ีบูรณาการงานเพื่อให้เกิดการบริการที่สมบูรณ์
ด้วยตัวเอง   

การด าเนินงานตลอด ๑๐ ปี เราลองผิดลองถูก สร้าง
ระบบบริการร่วมกัน ปรับปรุงคุณภาพบริการ  การจัดบริการใน
คลินิกเป็นการจัดบริการในวันคลินิกอย่างจริงจังและสร้าง
คุณภาพท าให้เกิดภาคีสนับสนุนการจัดการเกิดการบริการแบบมี
ส่วนร่วม เช่น อาหารเช้าจากการบริจาคของคนในพ้ืนท่ีจัดคิวกัน
เป็นประจ าทุกเดือน คิวจองเลี้ยงอาหารยาวข้ามปี และการสร้าง
เครือข่ายบริการในหมู่บ้าน ทางเทศบาลเรียกว่า “care team” 
เป็นหมอบ้าน พ่ึงได้ ฝังตัวอยู่ในชุมชน เพื่อเป็นสารสื่อในการดูแล
ใต้ชายคาเรื่องโรคเรื้อรัง เช่ือมต่อข่าวสารเรื่องผู้ปุวยท่ีมีอุปสรรค
เรื่องการเข้าถึงบริการในทุก ๆด้าน   ท าให้การจัดการเรื่องคลินิก
เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายๆฝุาย  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดบริการมีผู้ปุวยมารับบริการ ท้ัง
เบาหวานและความดันโลหิตรวม ๒๒๐ คน ต้องแบ่งการจัดบริการ
เป็น ๒ วันเพ่ือลดเวลารอคอย ผู้ปุวยได้รับการนัดหมายทุกเดือน
เพราะอยากมาอนามัย  อยากมาพบปะเจอหน้าพูดคุย ได้รับการ
ติดตามตรวจวัดความดันโลหิตและระดับน้ าตาลทุกเดือน  



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุร ี

ถ้าวันนี้ปัญหาโรคเรื้อรังของคนไทยยังหาทางออกกันไม่ได้ชัดเจนนัก คงเป็นการบ้านของหมออนามัยดูแล
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนจาก 

คนในต าบลที่ท่านดูแลได้อย่างไร ปุวยอย่างไร จะมีชีวิตอย่างมีความสุขและอายุยืนยาว การด าเนินงานเรื่อง
คลินิกโรคเรื้อรังในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิไม่ใช่ตอนจบท่ีสวยงาน 

แต่เป็นนวมนุ่มที่รองรับประชาชนในพ้ืนท่ี งานหนักที่ต้องจัดการคือ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ของ
ประชาชน เพื่อลดอัตราปุวยต่างหากคือตัวตนที่แท้จริงของการจัดการเรื่องโรคเรื้อรังในชุมชน 

 
 
 

 
 
 

 งามจิต พระเนตร 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯต าบลพิกุลทอง  

workingtun@hotmail.com 
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อย.น้อย ที่หนองกระทุ่ม 
 
สวัสดีครับ นักเรียนทุกคน หมอช่ือนายมิตร บุษบรรณ์  

มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกระทุ่ม วันน้ีหมอจะ
มาให้ความรู้นักเรียนเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค นักเรียนรู้จัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกระทุ่มไหมครับ เหมือน
อนามัยมั้ยหมอ ใช่ครับ และรู้จัก งานคุ้มครองผู้บริโภคไหมครับไม่รู้
ครับ แล้วรู้จัก อย.น้อยไหมครับ อาหย่อยน้อยใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับ
นักเรียน อย.น้อย คือกลุ่มนักเรียนทีรวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมงาน
คุ้มครองผู้บริโภคครับ แล้วนักเรียนเคยเห็นปูายตลาดสดน่าซื้อ ปูาย
อาหารสะอาดรสชาติอร่อยกับปูายอาหารปลอดภัย ไหมครับ 
นักเรียนตอบพร้อมกัน ไม่เคยเห็นครับ  

นี้คือบทสนทนาของผมกับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๕๖(บ้านหนองกระทุ่ม)ในวันท่ีผมท ากิจกรรมอบรมให้ความรู้ กลุ่ม 
อย.น้อย เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งก็ไม่ต่างจากท่ีผมคิดมากนัก 

เพราะก่อนท่ีผมจะมาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองกระทุ่มผมท างานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โพสังโฆซึ่งอยู่ในตลาดท่าข้ามมีตลาดสด ซุปเปอร์มาเกต ร้านอาหาร 
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผมซึ่งรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจึงมี
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน อย.ในเขตรับผิดชอบของผมเยอะมาก 
การที่ผมจะสอนเรื่อง ตลาด 

 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี

 
 
สดน่าซื้อ อาหารสะอาดรสชาติอร่อย อาหารปลอดภัย จึงไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีตัวอย่างให้นักเรียนศึกษา แต่กับที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกระทุ่มต่างกันเพราะอยู่ไกลตัวเมืองไม่มีตลาดมีแต่ร้านช า รถเร่ขายอาหาร ตลาด
นัดหรือเนื้อสัตว์ที่ชาวบ้านเข้าหุ้นกันซื้อมาฆ่าช าแหละแล้วจึงแบ่งกันรับประทาน  

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ช่วงหน้าตัดอ้อยกลางวันชาวบ้านจะไม่อยู่บ้านเพราะต้องออก
รับจ้าง การดูแลสุขภาพตนเองไม่ต้องพูดถึงเพราะปากท้องผมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความคิดที่จะ
สอนนักเรียนเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย โดยสอนทั้งความรู้ในห้องเรียน สอนการปฏิบัติจริงการ
ตรวจสอบอาหารหาสารปนเปื้อน การพาไปทัศนศึกษาดูสถานท่ีจริงโดยพาไปตลาดสดไม้ดัดตลาดสดน่าซื้อระดับ ๕ ดาว
แห่งเดียวของจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมทั้งฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าเทศบาลต าบลบางระจัน ดูว่าป้ายอาหารปลอดภัยเป็น
อย่างไรติดที่ไหนต่อไปเวลามาซื้อสินค้ากับพ่อแม่จะได้เลือกถูก ดูว่าป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเป็นอย่างไรเพื่อเวลา
เข้าร้านอาหารจะได้เลือกอย่างถูกต้อง การซื้ออาหารส าเร็จรูปท่ีมีเครื่องหมาย อย.  

การพานักเรียนไปตรวจสินค้าในร้านช า การตรวจสารปนเปื้อนในโรงอาหารของโรงเรียน การเลือกซื้อขนม
ร้านค้าหน้าโรงเรียนตอนเย็น ซึ่งทุกกิจกรรมที่ท าผมคิดว่าเป็นสิ่งท่ีดีเพราะอยากให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ผมรู้สึก
ดีกับตัวเองและภูมิใจอยู่ลึกๆ แม้ในความวุ่นวายของงานท่ีประดังเข้ามามากมาย ผมก็ได้ท าสิ่งท่ีผมคิดว่าได้ให้ประโยชน์
แก่เด็กนักเรียนซึ่งก าลังเติบโตและใฝุหาความรู้ ด้วยความคิดที่ว่าผมอยากให้เด็กๆ เรียนอย่างสนุกและเล่นอย่างมีความรู ้

 

 

 

นายมิตร  บุษบรรณ ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกระทุ่ม 

อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี
 
 
 
 
 
 

 



“ของแจก” ยาพิษ ผ่อนส่งในครัวเรือน” 

   
“หมอครับ  หมอว่าปีน้ีบ้านเราน้ าจะท่วมอีกหรือเปล่า”  

 พอย่างเข้าหน้าฝน  ผมมักจะถูกตั้งค าถามจากชาวบ้านในเรื่อง
สถานการณ์ของน้ าอยู่เสมอและบ่อยมากข้ึนตามปริมาณของน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยาที่สูงข้ึน   

“ยังไม่แน่เหมือนกันเพราะท่วมมา ๒ ปีติดต่อกันแล้วทางราชการก็
ประกาศให้เตรียมรับสถานการณ์อย่างไรก็อย่าเพิ่งขนของลงก็แล้วกัน”   ผม
ตอบพลางย้อนคิดไปถึงภาพเก่าๆในอดีตของการย้ายมาท างานท่ีนี่เมื่อปี  
๒๕๓๗ ในพ้ืนท่ีนี้มักจะเกิดอุทกภัยบ่อยๆ  

เกิดน้ าท่วมแต่ละครั้งผมและน้องๆทุกคนต้องท างานอย่างไม่มี
วันหยุด เหนื่อยมากทั้งงานการให้บริการและการเดินทาง  การแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยมีที่หมายว่า เราเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านได้    

เคยคิดเองเล่นๆว่าปัญหาน้ าท่วมของชาวบ้านมันมากขึ้นตามตัวเลข  
พ.ศ.ที่เพ่ิมขึ้นด้วยหรือเปล่า  เหนื่อยมากๆทุกๆครั้ง   ท้ังกายใจแต่ก็ภูมิใจท่ี
สามารถเป็นท่ีพึ่งของชาวบ้านได้    “ ปีน้ีท่วมอีกก็ดีเหมือนกันนะหมอ   เพราะปี
ที่แล้วได้รับของแจกมากมาย”  ของแจก  จริงซิ !!!  ของที่มาจากธารน้ าใจของคน
ไทยด้วยกันท่ีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ซึ่งน้ าท่วมปีก่อนๆมีของแจกของ
ช่วยเหลือไม่มาก  บางปีผมต้องไปขอบริจาคมาช่วยชาวบ้านในพ้ืนท่ีด้วย   แต่ปีที่
แล้วเขาเรียกกันว่า “มหาอุทกภัย”  ซึ่งเกิดในหลายๆจังหวัดภาคกลางก่อให้เกิด
กระแสธารน้ าใจของคนไทยหลั่งไหลมาช่วยชาวบ้านท่ีประสบอุทกภัยอย่าง
มากมาย    

ไม่เว้นแม้แต่ในพ้ืนท่ีต าบลบางกระบือ    “ท่วมปีนี้   ถ้าได้ของแจกเท่าปี
ที่แล้วก็ดีนะซิ  นี่ของที่ได้รับแจกยังกินไม่หมดเลย ” เสียงของปูาอบบอก  “ตายละ  
ของที่ได้รับแจกยังกินไม่หมด”ผมอุทานในใจ  และคิดต่อไปอีก    ของที่แจกมีที่มา
หลากหลาย   หลายชนิด   หลายยี่ห้อ  หลายประเภท   ซึ่งของบริโภคทุกอย่างมีวัน
ผลิตและที่ส าคัญมีวันหมดอายุด้วย  แล้วผมจะท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าใน 
 ผมได้ร่วมกับทีมงานเข้าส ารวจบ้านชาวบ้านในวันเสาร์อาทิตย์   สิ่งท่ีไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะพบของแจกท่ี
หมดอายุอย่างมากมายในหมู่บ้าน   ของแจกท่ีหมดอายุจะพบมากในบ้านท่ีมีผู้สูงอายุอยู่กันตามล าพังหรือบ้านท่ีมีคนอยู่
น้อย   เพราะได้ของมาเท่าๆกันแต่จ านวนผู้บริโภคไม่เท่ากัน   ของเลยเหลือเยอะ  “ป้าอบ  ครับของแจกน้ าท่วมใช้หมด
หรือยัง”  ผมตะโกนถามพลางเดินข้ึนบนบ้าน  “ยังเลย จ๊ะ มีหลายอย่างที่ยังใช้ไม่หมด นี่ มาม่า ยังไม่ได้เกะเลยอีกหน่ึง
กล่อง กินไม่ทันอยู่กันแค่ สองคนกับลูกสาว ”ปูาอบตอบ   ผมเลยให้ทีมส ารวจเเกะกล่องบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เพ่ือดูวัน
หมดอายุและพบว่า  หมดอายุมาแล้วประมาณ ๖ เดือน    “ฉันกินไปหลายห่อแล้วก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย”  ปูาอบให้
ข้อมูลเพิ่ม ตอนน้ีหมดอายุ ไป ๖ เดือนแล้ว  และเมื่อไหร่จะกินหมดมันเหมือนยาพิษผ่อนส่งที่เราค่อยๆสะสมใน
ร่างกาย โชคดีก็นานกว่าจะออกฤทธิ์   โชคร้ายก็จะป่วยด้วยระบบทางเดินอาหาร   



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุร ี

“หลวงตาครับ  ของถวายตอนน้ าท่วมมีบ้างไหม  ผมจะมาดูให้ว่าของหมดอายุหรือยัง ”    “มีบ้างหมอ  น่ีก็
แจกให้ญาติโยมไปบ้าง  ฉันก็ดูไม่เป็นหรอก  หมอมาก็ดีแล้วช่วยดูให้หน่อย ”  ในกุฏิของหลวงตาก็ไม่ต่างจากบ้าน
ชาวบ้านพบของหมดอายุคล้ายๆกัน 

แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วๆไปในเขตต าบลบางกระบือจะเน้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
ดังนี ้     ระยะที่    ๑   การเตรียมความพร้อมในระยะแรกก่อนการเกิดอุทกภัย   เรา เตรียมทีมงาน  เพื่อการเฝูาระวัง
โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละหมู่   จัดเตรียมอุปกรณ์  ได้แก่  มีการส ารองชุดตรวจส าหรับการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร  
โดยได้รับการสนับสนุนจาก  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  เพื่อส ารอง
ไว้ในพ้ืนท่ี  ,   X -ray   พื้นที่  โดยทีมงานเฝูาระวังออกส ารวจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนโดยเน้นในเรื่องของการตรวจสอบวัน
ผลิต / วันหมดอาย/ุความเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์  โดยจะมีการส ารวจทุกบ้านในพ้ืนท่ี  รวมทั้ง วัด , โรงเรียน ท้ังหมด
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ   พร้อมทั้งมีการให้ความรู้กับเจ้าของและสมาชิกในบ้านในการดูเรื่องวันผลิต/วันหมดอายุ  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูผลิตภัณฑ์  หากได้รับแจกในช่วงอุทกภัย  โดยเน้นเรื่อง วันผลิต/วันหมดอาย ุ

ระยะที่  ๒   ระหว่างเกิดอุทกภัย   จะให้ทีมเฝูาระวังในแต่ละหมู่ ส ารวจของที่ได้รับแจกในครัวเรือนของตนเอง 
และให้แยกชนิด /ประเภท  เพื่อดู วัน/เดือน/ปีท่ีผลิต  ,วัน/เดือน/ปี ท่ีหมดอายุ หรือความเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์  
หากพบผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพให้เก็บแยกไว้ทันที  และออกให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในละแวกที่รับผิดชอบ   โดย
แนะน าให้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่จะหมดอายุก่อน   หากมีกรณีที่มีการเข้ามาประกอบอาหารเลี้ยงในพ้ืนท่ี  โดยมีการใช้
อาหารสดเป็นส่วนผสม    จะมีทีมเฝูาระวังเข้ามาท าการตรวจสอบสารที่อาจมีการปนเปื้อนในอาหาร  โดยจะใช้ชุด
ทดสอบ ซึ่งได้แก ่ ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร,สารกันราในอาหาร,สารฟอกขาวในอาหาร,สารฟอร์มาลินใน
อาหาร 

ระยะที่  ๓  หลังน้ าลด  ท าการ  Re  X-ray   โดยทีมงานเฝูาระวังออกส ารวจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนโดยเน้นใน
เรื่องของการตรวจสอบวันผลิต / วันหมดอายุ/ความเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์  โดยจะมีการส ารวจทุกบ้านในพ้ืนท่ี  
รวมทั้ง วัด , โรงเรียน ท้ังหมดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยจะเป็นการท าซ้ า เพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่อาจหมดอายุจากการ
ที่ได้รับของแจกในช่วงอุทกภัยที่อาจมีผลิตภัณฑ์ที่หลงเหลือตกค้างอยู ่ พร้อม   ให้ค าแนะน า ว่า ถ้าหากได้รับของแจกมา
ในปริมาณที่มาก  แต่มีสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน   น้อย  ซึ่งจะท าให้บริโภคไม่ทัน และอาจหมดอายุก่อน  จึงแนะน า
ให้มีการแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจกมาไม่เสียหายน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
  ปีนี้โชคร้ายครับ   อุตสาห์เตรียมการเต็มร้อย  น้ าไม่มา แต่โชคดีที่ชาวบ้านไม่ต้องเดือดร้อนจากน้ าท่วมและโชค
ดีซ้ าสองของชาวบ้านต าบลบางกระบือที่ไม่ต้องเจ็บปุวยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
หมดอายุหรือเสื่อมสภาพท่ีได้รับแจกเมื่อคราว   มหาอุทกภัยปี ๕๔   แต่ถึงอย่างไรก็
ตามต้องมีการเฝูาระวังโดยทีมงานตลอดไปแม้นงานนี้จะไม่ได้เป็นงานท่ีมีตัวช้ีวัดก็
ตาม 

 
 

นายสถาพร  อ้นเขียว 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกระบือ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๕๒๔ ๒๔๘  
bkb_๓๑๗@hotmail.com 



 

 

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ วิทยาลัย นักจัดการสุขภาพชุมชน ” 
 

“เมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดจะรักษาหรือดูแลตัวเอง   เพราะฉันยังสามารถท ามาหากินได้ตามปกติ  ไม่มีอาการ
ใดๆท้ังสิ้นแล้วท าไม  หมอต้องมาตามให้เราไปรักษาด้วย” 

ค าพูดของปูาเตือนใจ  สุขพัทธี วัย ๕๔ ปี อาชีพท าอิฐ อยู่กับบุตรหลานรวม ๕ ชีวิต เป็นค าพูดที่สะท้อน
ความรู้สึกของฉัน  ว่าร่างกายมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการท างานจริงๆ  เปรียบเสมือนเครื่องจักรกล  ถ้าวันนี้ยังท างานได้ ก็
ไม่จ าเป็นต้องแก้ไข หรือบ ารุงรักษา เสมือนชีวิตของปูาเตือนใจถ้าไม่เจ็บปุวย ก็ไม่ต้องรักษาเช่นกัน 

ฉันรู้สึกว่า ตลอดระยะเวลา  ๕ ปีท่ีผ่านมา  ชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  
ไขมันในเส้นเลือดและมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขพยายามจัดรูปแบบการดูแลประชาชนเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนวัตกรรม หรือหมู่บ้านต้นแบบ ตลอดจนการรณรงค์เพื่อให้ทุกชุมชนมีรูปแบบในการจัดการ
สุขภาพ  แล้วเราก็จะตัดสินว่าประชาชนก็ยังขาดความตระหนักเรื่องสุขภาพ  ยังคิดว่าสุขภาพต้องเป็นหน้าที่ของหมอ  หรือ
รอจนให้มีอาการปุวยก่อนแล้วจึงมาหาหมอ  หลายคนคิดว่าตัวเองมีความรู้เรื่องสุขภาพดีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ท าจริง ยังท า
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคอยู่  จนเกิดเป็นค าพูดที่ได้ยินกันบ่อยๆว่า “มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด”  

คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ  ได้น าแนวคิด ค าว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง ” มาเป็น
กระแสในการสร้างสุขภาพให้ยั่งยืน ภายใต้ วิทยาลัยนักจัดการสุขภาพชุมชนของคนต าบลบ้านใหม ่ เพื่อใช้เป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นในการจัดการสุขภาวะของคนในชุมชน  ให้จัดการสุขภาพตนเองในระดับพื้นฐานได้  สร้างความรู้สึกให้ทุกคนเป็น
เจ้าของวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยแห่งน้ีจะต่างจากวิทยาลัยอื่นๆ เพราะเราจะไม่มุ่งเน้นอาคารสถานท่ีหรือปูายชื่อ แต่มีพื้นที่ใน
ชุมชนเป็นวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนศึกษาได้ด้วยตนเอง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นครูด้านสุขภาพให้เลือก
เดินตาม  มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นนักศึกษา  ส่วนการส าเร็จหลักสูตร  ข้ึนอยู่กับการจัดการสุขภาพของตนเอง
ได้ดี โดยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร  ใช้กระบวนการเรียนรู้กันเองโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน  ท าให้ชาวบ้านคิดทบทวนตัวเอง และวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในชุมชนได้  จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
วางแผนจัดการปัญหาสุขภาพร่วมกัน แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

วิทยาลัยนักจัดการสุขภาพชุมชนนี้  มีการก าหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่จ านวน ๘ หลักสูตร 
ได้แก่ ปัญหาการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง ก็จะรองรับด้วย หลักสูตรชุมชนเฝ้าระวังเบาหวานความดัน  ปัญหาเรื่องการ
ตั้งครรภ์ ก็จะมี หลักสูตรชุมชนเข้าใจงานอนามัยแม่ละเด็ก  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ก็จะมี หลักสูตร
ชุมชนเฝ้าระวังไข้เลือดออก  ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จะมี หลักสูตรชุมชนจัดการอาหาร
ปลอดภัย  ปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณแล้วเสี่ยงต่อความผิดกฎระเบียบ จะมีหลักสูตรการบริหารการเงินชุมชน  ปัญหา
หนี้สินนอกระบบ จะรองรับด้วย หลักสูตรธนาคารชุมชนและร้านค้าชุมชน  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะตอบโจทย์ได้ตรงกับวิถีชีวิต
ของคนในต าบล 

ทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี  ประกอบด้วยแกนน าจากทุกภาคส่วน  ร่วมกันวางระบบการเรียนการสอน โดยแบ่งกลุ่มที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เป็น ๓ กลุ่ม โดยวางเปูาหมายให้กลุ่มที่ไม่พบภาวะเสี่ยง ได้ส าเร็จการศึกษาและรับเกียรติบัตร 
ทั้งเป็นคนต้นแบบในชุมชน  สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคนอ่ืนๆได้ เพราะมีการจัดการตนเองได้ดี ท้ังนี้เรามี คุณชนก  อุ่น
เรือน เป็นครู ก.  ส่วนผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค ต้องเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีการติดตามประเมินผล 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตลอดระยะ ๑ ปี ถ้าไม่ปุวยถือว่าส าเร็จหลักสูตร โดยมี             ป้าพูลศรี  ธนธูรรมทัศน ์ เป็นครู ข. และคนท่ี
เข้าเกณฑ์ปุวยจะถูกจัดเข้าสู่การรักษาใน รพ.สต.ต่อไป  ตลอดระยะ ๑ ปี หากไม่พบภาวะแทรกซ้อนของโรค ถือว่าส าเร็จ
หลักสูตรโดยม ีป้าเตือนใจ  สุขพัทธี เป็นครู ค.   ในชุมชนต่อไป 

 
วิทยาลัยหรือสถานศึกษาอื่นทั่วๆไป จะมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  “วิทยาลัยนักจัดการสุขภาพ

ชุมชนต าบลบ้านใหม่”  ก็มีการระดมทุนจากหลายๆภาคส่วน ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเข้าสมทบในกองทุนสุขภาพพ้ืนท่ีด้วย 
นอกเหนือจากที่ได้รับของ สปสช. และอบต.บ้านใหม่  เป็นรูปแบบของ  กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน ๑ บาท)  กองทุน 
๕ บาท  กองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ กองทุนหมู่บ้าน  ตลาดนัดในวัดเกตุ  แม้แต่ การขายฉลากการกุศล  เพื่อน าเงินมา
จัดสวัสดิการให้กับประชาชน จ านวน ๙ ด้าน จัดท าแผนงานโครงการแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  รวมทั้งได้
ก่อเกิดวิทยาลัยนักจัดการสุขภาพชุมชนนี้ด้วย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนมาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดท า
เกียรติบัตรส าหรับผู้ส าเร็จหลักสูตร จัดหาวัสดุอุปกรณ์  สนับสนุนบุคลากรที่จ าเป็นเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระหว่างหมู่บ้าน  บริการรับส่งผู้ปุวยท่ีอยู่ไกลและเดินทางล าบาก  พัฒนาศักยภาพแกนน าและจิตอาสาในแต่ละหมู่  ได้
ลงไปดูแลและฟื้นฟูสภาพให้กับกลุ่มผู้ปุวยท่ีบ้าน เพื่อลดความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ   

จากการเปิดวิทยาลัยนักจัดการสุขภาพชุมชน ฉันไม่ได้หวังผลเพียงให้ทุกคนส าเร็จหลักสูตรเท่าน้ัน  แต่ยังต้องการ
ให้คนที่ไม่ส าเร็จหลักสูตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันด้วย ดังนั้นการดูแลประชาชนด้วย             หัวใจความเป็นมนุษย์ 
จึงต้องเอา“หัวใจ”ของเรา ใส่เข้าไปในทุกชีวิตของผูค้น กับปัญหาเล็กๆบางเรื่อง ทุกข์ของคนบางคน  เป็นสิ่งท่ีเราไม่ควร
มองข้าม แม้แก้ไขไม่ส าเร็จในวันน้ี แต่เขาก็รู้สึกดีขึ้นท่ีมีคนเห็นใจเข้าใจและพยายามช่วยเหลือเขา การปรับเปลี่ยนวิธีคิด
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้งานประสบผลส าเร็จเป็นสิ่งที่จ าเป็น  วิทยาลัยนักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นทางเลือกใหม่ท่ีเกิดขึ้น
จากการ“มองปัญหาล่วงหน้า หา แนวทางแก้ไข ไม่รอภัยมาถึงตัว” จึงไม่ใช่ค าว่า  “บ้านใหม่โชคดี” เพราะมีทีมงานที่
เข้มแข็งและมีทุนสังคมสูง เท่าน้ัน 

 
 

นางเพ็ญศรี  มากผาสุข 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐ 

. 
 

 

 

 

 

 

 



เกษตรกรไทย ปลอดสารเคมี  
 

ที่หนองขนาก 
 
 เช้าวันหนึ่งในเดือนมกราคม คุณลุงเดินมาเข้ามาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขนาก ท่าทางอิดโรย 
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หน้าตาซีดเซียว พยาบาลประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขนาก ได้ถามลุงว่า  ลุงเป็น
อะไรมาจ๊ะ ลุงตอบด้วยน้ าเสียงอิดโรยว่าเวียนศีรษะ หน้ามืด อาเจียน นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ค่อยได้ ไม่มีแรง พยาบาลถาม
ต่อว่า ลุงท าอาชีพอะไร ลุงตอบว่าท านา เมื่อ ๒ วันท่ีผ่านมาฉีดยาฆ่าหญ้า อากาศร้อนมากรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเลยมาหา
หมอ หลังจากท่ีตรวจร่างกายลุงแล้ว พยาบาลจึงเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง
ขนาก เรื่องการใช้สารเคมีในเกษตรกร เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งการท านา ท าสวน 
ท าไร่ ปลูกพืชสวนครัว ซึ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ย่อมต้องมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช วัชพืช ซึ่งสารเคมี
เหล่านี้ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต จึงพบปัญหาเกษตรกรเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ 
สารเคมีที่ไม่ปลอกภัยเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ  

บางคนมีอาการอาเจียน เวียนศีรษะ หน้ามืด หลังจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และจากการเฝูาระวังการใช้
สารเคมีแต่ละปี โดยวิธีการตรวจคัดกรองในโลหิตของเกษตรกรพร้อมทั้งซักประวัติเกษตรกรด้วยสมุดบันทึกสุขภาพ
เกษตรกร ยังพบว่าเกษตรหลายรายยังมีความเสี่ยง และความไม่ปลอดภัยอยู่ ทนอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงจากสภาพการ
ท างานและลักษณะงาน  
 จากปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขนากจึงได้จัดท าโครงการตรวจเฝูาระวังสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกรขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และการปฎิบัติตนท่ีถูกต้องในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและความ
ปลอดภัยจากการท างาน โดยร่วมมือกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขนาก มีเปูาหมาย เพื่อเฝูาระวังอันตรายจากสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิต และให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมี  

ประสานงานกับหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานควบคุมโรค เพื่อของบประมาณสนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์ในการตรวจ ตัวอย่างสมุนไพรรางจืด และได้ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขให้หากลุ่มเกษตรกรมา
ตรวจคัดกรองตามวันนัดที่ก าหนด จากนั้นได้ตรวจคัดกรองเจาะโลหิตเพื่อประเมิรสารพิษตกค้าง ให้ความรู้ในการใช้สารเคมี 
การควบคุมปูองกันอันตรายการการใช้สารเคมี รวมถึงการแจกสมุนไพร ต้นรางจืด สมุนไพรรางจืดชนิดชาชงให้แก่เกษตรกร
ที่มีผลเลือดไม่ปลอดภัย 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขนาก และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนากได้ร่วมแรง ร่วมใจทุ่มเท 
ในการท างาน เพื่อให้โครงการตรวจเฝูาระวังสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตร เกิดประโยขน์สูงสุด ท าให้ประชากรใน
ต าบลหนองขนากท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท่ีได้รับการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้าง ได้รับรู้ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มใด กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนชุมชนให้รู้สึกตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลใน



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ครอบครัวตลอดจนได้ทราบพิษภัยของสารเคมีเพื่อสามารถน าไปปูองกันตนเองได้ และแนะน าให้แก่เกษตกรรายอื่นให้
ปฎิบัติตาม ตลอดจนหายาสมุนไพรรางจืดมาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อล้างสารพิษเบื้องต้นได้  

โครงการนี้ได้รับรางวัลจากส านักควบคุมโรค ได้รับรับโล่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น จากท่านวิทยา 
บูรณศิริ ปี ๒๕๕๕ และได้รับท าโครงการต่อเนื่องปี ๒๕๕๖ โดยร่วมกับส านักงานควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
จัดตั้งคลีนิกเกษตรกรให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลหนองขนาก และอยู่ในช่วงด าเนินการ โดยมีเปูาหมาย  “ เพ่ือให้
เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดี ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี” 
 
 

นางพัชรินทร์  ตุรงค์เรือง  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขนาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นาง  “ลูกไม่ดิ้น” 
 

 หมอ  “ลูกหนูเป็นอะไรไม่รู้  ไม่ดิ้นมา  ๒  วันแล้ว” 
เสียงของมะลิวัลย์หรือนาง ดังจากสายปลายทางโทรศัพท์ เธอเคยมารับบริการฝากครรภ์กับดิฉันเมื่อท้องได้  ๑

เดือน นางมีอายุ  ๒๘  ปี  เป็นสาวชาวลาว  เคยมีบุตรสาวแล้วหนึ่งคน  อาศัยอยู่ที่บ้านของสามีซึ่งมีฐานะยากจน  ต่อมา
นางมีอาการคลื่นไส้  อาเจียน  ท างานก่อสร้างไม่ไหว  ประจ าเดือนไม่มา  แน่นอน  นางตั้งท้อง  นางประจ าเดือนไม่มา  ๑ 
เดือน  จึงเดินทางมาหาฉันที่อนามัยเพื่อตรวจการตั้งครรภ์  และสมัครเข้าร่วมโครงการฝากครรภ์เร็ว  นางให้ความส าคัญ
ของการฝากครรภ์ดีมาก  มาตรวจตามนัดทุกครั้ง  ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าทุกอย่าง   

จนกระทั่งวันหน่ึง  นางและสามีต้องไปท างานก่อสร้างที่จังหวัดชลบุรีเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว  เช้าวันนี้นาง
รู้สึกลูกในท้องไม่ดิ้น  ซึ่งปกติลูกดิ้นทุกวัน  นางจึงโทรศัพท์มาปรึกษาดิฉันว่า  “หมอ  ลูกหนูไม่ดิ้นมา  ๒ วันแล้วจะท าไงด”ี  
“ก็ไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดซิ  เพื่อตรวจดูว่าลูกปกติหรือเปล่า ”  ดิฉันตอบ  นางท าตามที่ฉันบอกและเข้ารับการ
ตรวจท่ีโรงพยาบาลชลบุรีทันที  หมอบอกกับนางว่า  ลูกของเธอเหนื่อยที่แม่ท างานหนัก  อยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้าง  นาง
รู้สึกสบายใจและโล่งใจ  จึงปฏิบัติตามค าแนะน าของหมอโดยให้สามีท างานคนเดียว  ตนเองเป็นคนดูแลเรื่องงานบ้านแทน  
และเดินทางกลับมาตรวจครรภ์กับดิฉันทุกครั้งท่ีนัด   

นางบอกกับดิฉันว่า  ถ้าหนูต้องเสียลูกไป  หนูจะเสียใจมากเลย  หนูขอบใจหมอมากนะที่ให้ค าแนะน าหนู  และ
ดูแลหนูอย่างดีตลอดมา  จากค าพูดของนางท าให้ดิฉันมีก าลังใจท่ีจะฟันฝุาต่อปัญหาและอุปสรรคเหมือนเป็นยาอย่างดีเลย
ทีเดียว 

จากวันนั้นถึงวันน้ี  นางได้คลอดลูกแล้ว เป็นผู้ชาย  น้ าหนักแรกเกิด  ๓,๒๐๐  กรัม  สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  
ไม่มีตัวเหลือง  ตาเหลือง  นางเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพาบุตรมาตรวจหลังคลอดตามนัด  และนางก็มีความสุขมากในการได้
เลี้ยงลูก 
 เพื่อพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพมากขึ้นดิฉันจึงคิดวิเคราะห์ว่าจะท างานอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองตามนโยบาย  
ประชาชนเห็นความส าคัญของการฝากครรภ์ดิฉันก็มีผลงานเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งเป็นงานท่ีท้าทายมาก 

สมัยก่อนมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิง  ๑  คน  ผู้ชาย  ๑  คน  จึง ไม่พร้อมในการให้บริการ  เมื่อหญิงตั้งครรภ์มารับบริการ
ฝากครรภ ์ แต่เจอเจ้าหน้าที่ผู้ชาย  ซึ่งไม่สามารถ ให้บริการได้และไม่เหมาะสมที่จะปิดห้องเพื่อตรวจครรภ์กันสองคน  จึง
ต้องนัดมาใหม่เพื่อให้เจอเจ้าหน้าที่ผู้หญิง  ท าให้หญิงตั้งครรภ์เสียเวลาในการเดินทาง  หยุดงานหลายวัน  ขาดรายได้  จึง
ขาดความเช่ือมั่นและไม่อยากมารับบริการที่รพ.สต.   

ผลงานท่ีผ่านมาปี  ๒๕๕๒  มีหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด  ๒๙ คน ฝากครรภ์ อายุครรภน์้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ 
สัปดาห์ ๗  คน  คิดเป็นหนึ่งในสี่ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด  ปี  ๒๕๕๓  มีหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด  ๒๗ คน ฝากครรภ์อายุ
ครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ ๗ คน  คิดเป็นหนึ่งในสี่ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด  ซึ่งน้อยมาก   

ดิฉันในฐานะผู้รับผิดชอบงานเรื่องการฝากครรภ์ก็ต้องมาคิดทบทวนและหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่  ซึ่งเป็นการพัฒนางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี  อบต .  และชุมชน  จึงเกิดเป็นโครงการ  “ฝากครรภ์เร็ว  แม่สุขใจ  
ลูกรักปลอดภัย  สุขภาพดี”  ซึ่งนางก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองปลิง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดิฉันต้องมีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม  ถูกต้อง และครบถ้วน  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านหอ
กระจายข่าว  ผู้น าชุมชน  อสม.  เพื่อให้เห็นความส าคัญของการฝากครรภ์เร็ว   

มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนในเรื่องความรู้ของการให้บริการฝากครรภ์  เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการให้บริการให้พร้อมทุกครั้ง  ได้แก่  ห้องตรวจครรภ์ที่มิดชิด  เตียงตรวจครรภ์  สมุดฝากครรภ์ แผ่น
ค านวณอายุครรภ์ ใบส่งตรวจเลือด  หลอดแก้วส าหรับใส่เลือด  สายวัด  เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก   

ให้ความรู้แก่อสม. เรื่องของการฝากครรภ์เร็ว   เพื่อให้ อสม.  ช่วยเป็นหอกระจายข่าวในการแนะน าให้หญิงวัย
เจริญพันธ์เห็นความส าคัญของการฝากครรภ์เมื่ออายุครรภน์้อยกว่าหรือเท่ากับ๑๒  สัปดาห์  และให ้
อสม.เก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ตามละแวกท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบข้อมูลการฝากครรภ์ที่รวดเร็วและ
ครอบคลุมมากข้ึน   

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ทราบถึงโครงการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิงจัดท าขึ้นและสมัครเข้าร่วมโครงการ 

จากการท าโครงการพบว่ามีการเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น  ท้ังจากอสม.  เจ้าหน้าท่ีและหญิงตั้งครรภ์เอง  แถม
หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภเ์ร็วข้ึน  ดูได้จากผลงานปี  ๒๕๕๕  หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด  ๓๙ คน ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภน์้อยกว่า
หรือเท่ากับ ๑๒  สัปดาห์  ๑๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๙   

นับว่าการท าโครงการนี้ประสบความส าเร็จในเรื่องผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ  กลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญอีกกลุ่ม
หนึ่งก็คือ  เด็กนักเรียนในวัยเรียน  วัยรุ่น  ซึ่งการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา  เพื่อเป็นการปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
และตั้งครรภ์ในวัยเรียน  นับว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่ง   
“ฝากครรภ์เร็ว  แม่สุขใจ  ลูกรักปลอดภัย  สุขภาพดี” 
                                                                                          

นางวิไลลักษณ์  แก้วลอย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลิง 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๙๘ ๖๔๑๘                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการออกก าลังกาย 
 
การส่งเสริมสุขภาพคือ  กระบวนการ

สนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคคลหรือกลุ่มคนมี
ความสามารถในการควบคุมดูแลสุขภาพของ

ตนเอง  และปฏิบัติเพื่อให้สุขภาพกายแข็งแรง  
เจริญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข  จะเห็นได้
ว่าการสร้างเสริมสุขภาพจะได้ผลดี ถ้าบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลกระท าด้วยตัวเอง  ไม่ใช่รอหรือหวัง

พึ่งการรักษาจากแพทย์หรือการบริการด้าน
สาธารณสุข                      
แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่า  การจะมี
สุขภาพท่ีดี  คือการได้รับการบริการจากแพทย์ที่

ดี  หรือการใช้ยาดีๆ บางคนมีน้ าหนักตัวมากเกินไป  
เมื่อไปรับการบริการทางด้านสาธารณสุข  หมอ

แนะน าให้ควบคุมอาหารและออกก าลังกาย  
ส่วนมากก็จะถามว่ามียาทานให้น้้าหนักลดไหม  

เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องออกก้าลังกาย     
นโยบายของเทศบาลต าบล  มหา

พราหมณ์  อ าเภอบางบาล  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ได้ให้ความส าคัญกับการสร้าง
เสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ไม่ว่าจะ
เป็นเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  และผู้สูงอายุก็ตาม  

ด้วยการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  โดยการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการออกก าลังกาย  
ในกลุ่มผู้สูงอายุจะมีการออกก าลังกายด้วยกิจกรรม

ไม้พอง  ในช่วงเช้า  วันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์  
กลุ่มเด็กและเยาวชนจะมีกิจกรรมการออกก าลังกาย

ด้วยแอโรบิค  ในช่วงเย็น  วันจันทร์  วันพุธ  และวัน
ศุกร์  และมีการออกก าลังกายด้วยการเตะฟุตบอล  
ในช่วงเย็นของทุกวัน  รวมทั้งมีการบริการฟิตเนตเปิด
ให้บริการตั้งแต่  เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐  น  ในวัน



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  และวันศุกร์   เคยมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กิจกรรมการออกก าลังกายของเทศบาล
ต าบลมหาพราหมณ์ได้หยุดชะงัก 

ไป (มีปีที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่) “ คุณวันดี และสมาชิกอีกหลายคน  ถามเจ้าหน้าที่ตลอดว่าเมื่อไรจึง
จะได้มีกิจกรรมการออกก้าลังกายอีก  เนื่องจากรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ปวดเมื่อย  ป่วยเป็นโรคไข้หวัดบ่อย  
ถ้าได้มีการออกก้าลังกายร่างกายจะกระปร้ีกระเปร่ารู้สึกว่ามันคล่องตัวดี  ไม่ต้องไปบีบไปนวด ”  เราก็เลยต้องเร่งให้มี
กิจกรรมดังกล่าวและด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

กิจกรรมไม้พอง  บางครั้งก็พบปัญหา  สมาชิกเกิดความเบื่อหน่าย  ไม่มาออกก าลังกายเพราะมีอายุมากแล้ว  
กลุ่มเพื่อนๆ ผู้สูงอายุ ก็ชักชวนกันและให้ก าลังใจกัน  ช่วยเหลือกันและปรับรูปแบบการออกก าลังกายให้สมกับวัยด้วยการ
น าดนตรีพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้  เช่น  การร าวง  หรือ  ร ากลองยาว  ซึ่งท าให้เกิดความสนุกสนาน  ผู้สูงอายุมีความสุขและ
ก็มีสุขภาพจิตดีขึ้น 

งานส่งเสริมการออกก าลังกาย  เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริการสุขภาพจากเชิงรับเป็นเชิงรุกหรือจากการ
ซ่อมสุขภาพเป็นการสร้างสุขภาพ  การเปลี่ยนวิธีคิดของประชาชนรับบริการและเปลี่ยนวิธีการท างานของหน่วยงาน ด้าน
สาธารณสุขจากการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนประชาชนให้มีความสามารถในการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง  และสร้างแนวคิดใหม่ให้กับประชาชนว่าต้องสร้างสุขภาพด้วยตนเอง  ไม่ใช่ รอให้ปุวยแล้วจึงไปรักษาพยาบาล  
ต้องให้ประชาชนรู้ว่าจะท าอย่างไรต้องเอาถึงจะไม่เจ็บปุวย  จะได้ไม่ต้องไปรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพ 

เนื่องจาก “คนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบการออกก้าลังกาย  และยิ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วจะไม่ยอมมาออกก้าลัง
กายเลย  เพราะอายท่ีจะต้องออกมาแสดงท่าทางบริหารร่างกายแบบนั้นแบบนี้  ในชีวิตไม่เคยท้ามาก่อนและไม่กล้า
แสดงออก” จึงได้เกิดแนวคิดในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายให้มากท่ีสุด ด้วยการสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายที่หลากหลายเพื่อให้เกิด
ทางเลือกมากที่สุด  และให้ความสะดวกกับประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การเดินทาง  รวมทั้งให้ชุมชนรวมกลุ่มกันออกก าลังกายในพ้ืนท่ี
เพื่อสร้างความเข้มแข็งจะได้เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 
 

นางสาวลัดดา  ขาวส าลี   
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
เบอร์ติดต่อ  ๐๘๖-๐๓๒-๑๕๒๓ 
E-mail.  Beer_yai@hotmail.com 
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ก ายาน..สมุนไพรไล่ยุง 
 

โรคไข้เลือดออก มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น   
ดิฉันในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการควบคุม

ปูองกันโรคฝุายเดียวคงไม่ส าเร็จ    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านม้า 
ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้จัดท า

นวัตกรรมก ายานไล่ยุงปูองกันโรคไข้เลือดออกแจก
ประชาชนต าบลบ้านใช้ในครัวเรือน  และแนะน า
วิธีการผลิตก ายาน เพื่อให้ประชาชนต าบลบ้านม้า   
สามารถน าสมุนไพรพื้นบ้านน ามาแปรรูปท าก ายานไล่
ยุง โดยใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชนเช่น 
เปลือกส้ม ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด หรือ จะเอาเปลือก
ส้มตากแห้งมาติดไฟอย่างเดียวก็ได้  ตะไคร้หอมมา

ทุบแล้ววางไว้ตามมุมต่างๆภายในบ้านก็ได้ ตะไคร้หอม
จะมีสารละเหยมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลง หรือน ามาแปรรูป

เป็นก ายานการน าสมุนไพรมาใช้จะไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนการใช้สารเคมทีั้งการพ่นท้ังการ

หยอดทรายล้วนแต่เป็นสารเคมเีสี่ยงต่ออันตรายกับ
ชีวิตมีปูาคนหนึ่งถามดิฉันว่า “ก ายานนี้กินได้ไหมหมอ”  
ดิฉันยังนึกข าเหมือนกัน ว่าหน้าตามันก็น่ากินดีนะ ดิฉัน
เลยตอบไปว่า “กินไม่ได้จ้าแต่ไล่ยุงได้นะจ๊ะ” 

สิ่งแรกที่เราคิดท านวัตกรรมนี้ขึ้นมาใช้ใน
ชุมชนต าบลบ้านม้าในการควบคุมปูองกันโรค

ไข้เลือดออก ต าบลบ้านม้าได้รับโอกาสดีๆ จากท่านสาธารณสุขอ าเภอบางไทร ให้เราร่วมงานในวันไข้เลือดออกโลก ที่ศูนย์
ส่งออกเราได้จัดท านวัตกรรมก ายานไล่ยุงปูองกันไข้เลือดออกและได้รับเกรียติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้
เยี่ยมชมบู๊ทของเราและท่านได้พูดคุยเกี่ยวนวัตกรรมว่าท าไมถึงท าเรื่องนี้เราบอกท่านว่าเดราต้องการคิดวิธีใหม่ๆ มาใช้
แก้ปัญหาในงานสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก 

ท่านรัฐมนตรียังบอกพวกเราต้องต่อยอด ให้ผลิตออกมาให้เป็นที่รู้จัก สามารถน าไปใช้ได้จริง เป็นนวัตกรรมหนึ่งท่ี
น่าสนใจ ท าให้ทีมงานของโรงพยาบาลส่งเริมสุขต าบล บ้านม้า สร้างแรงจูงใจ ให้ทีมงานน านวัตกรรม มาด าเนินการต่อ โดยเสนอ



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านม้า อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ของงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นต าบลบ้านม้า เพื่อด าเนินการใน
กิจกรรมนี้ และสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมา เสมือนเป็นก้าว
แรกที่ท าให้เราและ(อสม.) มีก าลังใจในการท างานใน
ชุมชนของพวกเราต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางยุพิน  ส้มหวาน (อ้อ) 
ผอ.รพ.สต.บ้านม้า 
Email.yupin_f@hotmail.com 
๐๘๙ ๙๐๑ ๗๕๙๔ 
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เพชรฆาตขจัดภัยไอ้ตัวร้าย “ยุงลาย” 
 

ย้อนรอยอดีตและขีดจ ากัดของการเฝูา
ระวังโรค ต าบลท่าดินแดงเป็นต าบลที่อยู่ทางทิศใต้
ของอ าเภอผักไห่  ดินแดนของสาวสวยที่ช่ือ  
“วิลัย”ลักษณะพื้นท่ีเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมทุกปี  แต่
บางปีก็ท่วมมากเสียจนถึงพื้นบ้านพ้ืนหลังคาก็มี  นี่
ก็เป็นเหตุเป็นผลว่า  เมื่อน้ าลด “ตอผุด”  เปรียบ
เหมือนต าบลท่าดินแดงหลังจากท่ีน้ าลดก็จะพบเจอ
ปริมาณขยะและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงจ านวนมาก  ซึ่ง
หากย้อนรอยถอยหลังกลับไปประมาณ  สิบกว่าป ี

ก่อนก็พอจะทราบถึงจุดเริ่มต้นของการท างาน
ควบคุมโรค  ซึ่งในปีสามแปดมีการระบาดครั้งใหญ่
ของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีต าบลท่าดินแดง  โดย

ในหมู่เดียว  ภายในอาทิตย์เดียวมีผู้ปุวยถึง  แปดราย 
ซึ่งปีนั้นก็ต้องควบคุมโรคกันอย่างเข้มข้น  ประมาณว่า
พ่นทุกวัน  พ่นท้ังต าบล  พ่นทุกหลังคาเรือน  น้ ายาพ่น
ก็หมดไปขวดแล้วขวดเล่า  ทรายก็หมดไปเกือบสิบถัง  
แต่ก็เล่นเอาร่างกายและสังขารทั้งตัวผู้เขียนและทีมงาน
พับกันไปตาม ๆกัน  ซึ่งเหตุการณ์ต่าง  ๆ  เหล่านี้ก็ยัง
อยู่ในความทรงจ าจนถึงทุกวันน้ี   

จากระยะลองผิดลองถูกสู่ระยะแห่งการพัฒนาอย่าง
เข้มข้นซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม

จากท้ังประชาชนและจากทุกภาคส่วน  การควบคุมโรค
ของพวกเราชาวท่าดินแดงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่ใช้สารเคมีก็เริ่มหันมามองและทดลองใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเริ่มจากการใช้ปูนแดง  ทดแทน  การใช้ทรายอะเบท  ใช้น้ ายาล้างจาน  ทดแทนการใช้น้ ายาพ่น  น าขวดโพลา
ลิสใช้แล้ว  มาท าเป็น  กับดักลูกน้ ายุงลาย  น าขวดแฟนต้า(พลาสติ ก)ที่ใช้แล้วมาท าเป็นกับดักยุงตัวแก่  พัฒนาเทียนหอมท่ี
ท าจากสมุนไพรเช่น ใบดาวเรือง  มาจุดเพื่อขับไล่ยุงน าสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ไล่ยุง  และก็ด าเนินจนมาถึงจน   
 
 
 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าดินแดง อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ ปัจจุบันวันน้ี และต่อมาในปีห้าหกล่าสุดทีมงานเราก็มองไปถึงสิ่งแวดล้อมของต าบลกเ็ริ่มหากลวิธีท าอย่างไรให้

สิ่งแวดล้อมของชุมชนดูดีมีความสง่างามก็พึงบังเกิดเป็นโครงการกะลาแลกต้นไม้และโครงการเราท าใหฝ้ากคุณดูแลต่อซึ่ง
เป็นโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ก็ท าให้การใช้สารเคมีในพื้นที่ลดน้อยลงเป็นจ านวนมาก
โดยทรายอะเบทเหลือเพียงปีละหนึ่งถัง  ไม่ได้ใช้น้ ายาพ่นเลยเป็นระยะเวลาเกือบสิบป ี

 
กับการด าเนินงานท่ีผ่านของเราชาวท่าดินแดงก็ท าให้ชุมชนท่าดินแดงของเกิดความเข้มแข็งและก็ท าใหชุ้มชนของ

เราได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งส่วนของชุมชนและส่วนของบุคลากรสาธารณสุขและสิ่งที่ชุมชนเราภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือ 
อสม.ของต าบลท่าดินแดงได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นของภาคกลาง  และประกวดระดับชาติ  ปี ๒๕๕๖ในสาขาเฝูา
ระวังควบคุม  ปูองกันโรคติดต่ออีกประการหนึ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จของชุมชนนี้ก็คือเรามีมาตรการทางสังคมมีข้อตกลง
ด้วยกันระหว่างเจ้าบ้าน  ผู้น าชุมชน  สถานีอนามัยต าบลท่าดินแดง  และก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันก็เพ่ือประกาศให้โลก
ภายนอกได้รู้ว่า  ณ  บัดนี้ชุมชนของเราไม่มีโรคไข้เลือดออก  และปลอดลูกน้ ายุงลายอย่างยั่งยืนแล้ว 

และจุดหมายและมุมมองของเราที่มองไปสู่อนาคตกาลข้างหน้าของเราชาวชุมชนต าบลท่าดินแดง  คือ  มีขุนศึก
นักรบในการท างานโรคติดต่ออย่างเข้มแข็งทั้งทัพหน้าคือนักรบอสม.และทัพหลังคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และ  ชาวท่าดิน
แดงผู้รักแผ่นดินเป็นก าลังเสริมมีกองบัญชาการทีเอื้ออ านวยในการสนับสนุนอาวุธและเสบียงในการเนินงานท่ีเข้มแข็ง
เกื้อหนุนกัน   และสามารถประกาศชื่อเสียงของเราชาวท่าดินแดงสู่ทั่วหล้าว่าเราสามารถท าได้แล้วและท าได้จริง  
 สุดท้ายการท างานควบคุมโรคไข้เลือดออกหรือการท างานใด ๆ ก็ตาม  ก็
มิอาจประสบความส าร็จได้  ถ้าคนในชุมชน นั้น ๆ ขาดความตระหนักและไม่เห็น
ความส าคัญของงานซึ่งการท างานจะส าร็จได้นั้นต้องประกอบด้วย “ความร่วมมือ  
เข้าถึง  เข้าใจ  ให้ความส าคัญกับงานนั้น  จริงจัง  และจริงใจ “ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
แล้ว และท าได้จริงในต าบลท่าดินแดงจนถึงปัจจุบันและตลอดไป แล้วทุกท่านล่ะคิด
อย่างไร 
  

ด้วยความปรารถนาดีจาก........ 
 นายธเนศ   ข าทับน  า 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าดินแดง 

 



แกนน าสานสายใยรัก…จากหลักชัย 
 

 ในวันที่ผู้เขียนต้องท าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้เด็กน้อยในพ้ืนท่ี 
การซักประวัติการกินนมแม่ก็เป็นค าถามพื้นฐานที่ต้องถาม โดย
ปกติเมื่อจะตรวจใครจะเรียกช่ือเด็ก ตามชื่อในสมุดบันทึกสุขภาพ 
เมื่อผู้เขียนเรียกช่ือเด็กคนหนึ่ง เสียงท่ีตอบกลับมาฟังแล้วดูอายุ
ผู้ตอบน่าจะยังอายุน้อยมากๆ เสียงน้ีเองท าให้ผู้เขียนต้องเงยหน้า
ขึ้นมองแม่ของเด็กคนน้ี  

รอยยิ้มที่ยังดูอ่อนเยาว์ ในวัย ๑๔ ปีของแม่เด็กยิ้มมาให้ 
และตอบว่า “ลูกกินนมแม่ค่ะ” เมื่อตอบแล้วเธอยิ้มอย่างภูมิใจ 
ผู้เขียนถามกลับไปว่า ตอนให้นมลูก แม่เด็กพบปัญหาอะไรไหม 
เธออตอบกลับมาว่า “ก็ท าอย่างที่เขาไปสอนตอนเยี่ยมที่บ้านค่ะ 
เขาสอนหมดตั้งแต่ตอนหนูท้องต้องเตรียมอะไร จนคลอด ก็เลยไม่
มีปัญหาอะไร” ฟังแล้วตัวผู้เขียนเองก็รู้สึกปลื้มใจท่ีสุดท้ายผลการ

ท างานก็ได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว ้
 ย้อนไปถึงปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่เริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆและ

มีจ านวนท่ีมากขึ้นทุกปี ก าลังเป็นสิ่งท่ีท้าทายในการวางแผนการ
ท างานในชุมชนของเรา น่ีคงเป็นสิ่งที่หลายๆคนในวงการสาธารณสุข
พบเจอในสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวผู้เขียนเองก็พบเจอปัญหานี้ในพื้นที่
เช่นกัน จากจ านวนหญิงตั้งครรภ์กว่า ๖๐ รายใน ๑ ปี กับจ านวน
เจ้าหน้าท่ี ๓ คน หากจะท าให้เป็นงานคุณภาพคงไม่ง่ายเหมือนการ
เข็นครกลงภูเขาแน่ๆ การด าเนินงานสายใยรักนมแม่จึงถูกจับให้เป็น
อีก ๑ โครงการที่ผู้เขียนได้เสนอในกองทุนหลักประกันสุขภาพของ

ต าบล โดยกลยุทธหลักท่ีผู้เขียนต้องการท าคือ หาแนวร่วมในการท างานท่ีสามารถท างานได้จริง มีประสบการณ์ และเข้าใจ
ปัญหา ค าถามที่เกิดคือ ผู้เขียนจะให้ใครมาเป็นแนวร่วม ค าตอบง่ายๆ อสม.ที่มีนั้นแหละคุณสมบัติบัติตรงท่ีสุด 

จากเดิมเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ต่อมาเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน พ่อแม่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกต้องใช้เวลาไป
ประกอบอาชีพ เทคโนโลยีทันสมัยเข้าถึงง่าย สิ่งเหล่านี้ล้วนต่องส่งผลให้มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังใช้ค าน าหน้าว่า เด็กหญิง 
เมื่อคลอดก็เลี้ยงลูกไม่เป็น หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฝากครรภ์ล่าช้า   บางครั้งพบว่า ๕   เดือนแล้วค่อยฝากครรภ์  และ
ปัจจุบันประชาชนก็ให้ความส าคัญกับนมแม่น้อยลง เพราะเหตุแม่ต้องท างานโรงงาน มีนมผงเข้ามาแทน   ส่วนการ
ปฎิบัติงานของ  อสม.นั้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้มากนัก เนื่องจากรับผิดชอบหลายเรื่องไม่มีการแบ่งการชัดเจน   จึง
ยากในการดูแลอย่างท่ัวถึง  

แกนน าสานสายใยรักที่ดูแลเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่เพื่อออกติดตามหญิงตั้งครรภ์  จะคัดเลือกจาก อสม.ที่
เป็นผู้หญิง หมู่ละ ๑  คน  ๑๐หมู่บ้านก็ได้  ๑๐ คน เดิมที อสม.ก็มีองค์ความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว และที่เป็นผู้หญิงเพื่อความ



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สะดวกในการท างานเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยกันเมื่อเข้ารับการอบรมแบบเข้มข้นกับทางเจ้าหน้าท่ีแล้ว มีความมั่นใจ วิชาการ
และการฝึกปฏิบัติจริง   หน้าที่หลักที่แกนน าต้องท าคือ ส ารวจตรวจสอบว่าพ้ืนท่ีในหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบมีหญิง
ตั้งครรภ์หรือไม่  ถ้ามีให้แจ้งทาง เจ้าหน้าที่ทราบ  เพื่อลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนลงพ้ืนท่ีเข้าไปแนะน าให้ไปฝากครรภ์ ที่
โรงพยาบาลหรือคลินิก แล้วแต่ความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์  แกนน าจึงด าเนินการให้ความรู้เรื่องที่หญิงตั้งครรภ์ควรรู้
และอาการที่จะเกิดขึ้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายโดยให้ความรู้เป็นรายไตรมาส(ทุก ๓ เดือน)โดยเข้าไปพูดคุย
และชักจูงใจเรื่องการเลี้ยงลูกนมแม่ตั้งแต่ต้น  ครั้งแรกการท างานด้านการติดตามค่อนข้างได้ผลดี ทราบข้อมูลคนท้องเป็น
ปัจจุบันและมีการแนะน าเรื่องฝากครรภ์ แต่เรื่องให้ความรู้แต่ละไตรมาสไม่ประสบผลส าเร็จ   แกนน าลืมบ้าง ไม่กล้าพูด
บ้าง ขาดความมั่นใจ  หรือให้ความรู้ไปแล้วหญิงตั้งครรภ์ก็ลืมบ้าง   ผู้เขียนและทีมงานจึงคิดเครื่องมือที่ช่วยแกนน าโดย 
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์อาจพบเจอ และวิธีการแก้ปัญหา   อาหารที่ควรทาน เป็นกระดาษ A๔ มี
ทั้งหมด  ๓ สี ไตรมาสละสี    
 แกนน าให้ความรู้ตามใบความรู้ที่จัดท าไว้  พอให้เสร็จก็ให้ไว้กับหญิงตั้งครรภ์ติดไว้ท่ีบ้าน  โดยแนะน าติดไว้ท่ี
สามารถดูได้ง่าย  ในใบความรู้นี้มีเบอร์โทรเจ้าหน้าท่ี เพื่อทางหญิงตั้งครรภ์อยากปรึกษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เพิ่มเติม     พอไตรมาสต่อไป แกนน า เข้าไปแนะน าอีก โดยสอบถามเรื่องทั่วไป และให้ความรู้ตามไตรมาส  แต่ครั้งนี้ขอใบ
ความรู้ในไตรมาสก่อนหน้าน้ีกลับ แล้วให้แผ่นใหม่ซึ่งเป็นไตรมาสปัจจุบัน  ท าแบบน้ีเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ให้ความส าคัญ  
และเก็บรักษาไว้     แกนน าจะติดตามให้ความรู้แบบนี้จนหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตร 
 หลังจากหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตร  ทางแกนน าสานสายในรัก จะท าการรายงานข้อมูลให้หมอทราบ   และรายงาน 
การกลับมาบ้านของหญิงตั้งครรภ์ว่ากลับวันไหน  หลานปลอดภัยดีหรือไม่   เพื่อการเตรียมตัวเยี่ยมแม่หลังคลอด  และ
หลานต่อไป 
 ปกติเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางแกนน าจะพูดชักจูงใจอยู่ทุกไตรมาสอยู่แล้ว และสุดท้ายทางกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล  ได้จัดให้มีของขวัญเพื่อรับขวัญหลาน  ๑ ช้ิน ความรู้
หรือข้อปฏิบัติที่หญิงหลังคลอดได้รับ อาจจะจ าไม่หมด  อาจลืมไปบ้างเพราะ
ตื่นเต้นหลายเรื่อง  ทางแกนน า  จึงได้น าใบความรู้เรื่องการปฏิบัติตนของมารดา
หลังคลอด และการดูแลเด็กหลังคลอด   การคุมก าเนิด อาการที่มารดาหลังคลอด
ควรพบหมอติดไว้ท่ีเปลเลี้ยงเด็ก มองเห็นง่าย หรือท่ีสามารถหยิบอ่านได้สะดวก 

บทบาทส าคัญของแกนน าสานสายใยรักอีกอย่างหนึ่งคือ  คอยติดตาม
เรื่องวัคซีนเด็ก ว่าเมื่อใดต้องรับวัคซีน คอยกระตุ้นเตือนให้แม่เด็กทราบ เพื่อให้
เด็กอายุ  ๐-๕ ปีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์   

สุดท้ายภาระกิจที่แกนน าสานสายใยรักได้รับมอบหมาย อาจจะจบแค่
แม่และลูกรายนั้นๆ แต่ก็ยังคงมีรายใหม่ๆเกิดขึ้นอีกอยู่ตลอดเวลา การนับหนึ่งจึง
เกิดใหม่ได้ทุกๆวัน 

 
วิไลวรรณ   จันทรวิบูลย์ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักชัย     เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๐๑ ๐๙๐๙ 



“ขยับกาย สบายจิต ชีวิตมีสุข” 
 

 
 
 เมื่อปลายปี ๒๕๕๔  ประมาณเดือน พ.ย. ๕๔ มา 
๕๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และหลายจังหวัดใกล้เคียง
ได้ประสบกับภาวะมหาอุทกภัย  ซึ่งคนไทยบางคนยังไม่เคย
ประสบกับเหตุการณ์นี้เลย   

เหตุการณ์นี ้ ชาวต าบลบ่อตาโล่  ก็ประสบกับ
ความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สิน หรือสูญเสีย
บุคคลในครอบครัว  ท าให้การด าเนินชีวิตของชาวต าบลบ่อ
ตาโล่เปลี่ยนแปลงไป  จิตใจเศร้าหมอง หดหู่  วิตกกังวล 
เครียด หวาดกลัว ท้อแท้ นอกจากจะเสียงาน  เสียทรัพย์สิน 

เสียความมั่นใจ  ไม่อยากท าอะไร เกิดภาวะจิตตก  อยากอยู่
อย่างเงียบๆ คนเดียว  ซึ่งปัญหาต่างๆ กระทบกระเทือนจิตใจ
มากที่สุด  แม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เอง ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่าง
นี้มาก่อน  แต่ด้วยความรู้สึกท่ีอยากช่วยเหลือ  เยียวยาจิตใจ 

อยากให้ชาวบ้านกลบัมามีความสุขเหมือนเดิมตามวิถีชีวิตที่
ควรจะเป็น  
           ถ้าประชาชนยังอยู่ในสภาพอย่างน้ีจะมีปัญหาภาวะ

ซึมเศร้าตามมา  ก็เลยคิดว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมอะไร สกั
อย่าง  เพื่อฟ้ืนฟูเยียวยาจิตใจ  ให้ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าง 

และมีแรงบันดาลใจสู้ชีวิตต่อไป  จึงได้พูดคุยกับประชาชน อส
ม. อบต. รพ.  ระดมสมองพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้น  จึง
ได้คิดจัดท าโครงการ  ขยับกาย  สบายจิต  ชีวิตเป็นสุขข้ึนโดยมี
หมู่บ้านต้นแบบ  จ านวน ๑ หมู่บ้านก่อน ซึ่งหมู่ ๕ ต.บ่อตาโล่  
คิดเป็นกิจกรรม     ร าวงย้อนยุค  “อเมซิ่งกรุงเก่า” ซึ่งมี

แนวความคิดที่ว่าดนตรีท าให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลาย
ความเครียด  บรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจของประชาชาน
ชาวต าบลบ่อตาโล่ได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ไปท าในสถานท่ีต่างๆ ใน
ต าบล ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วย เช่น วัด โรงเรียน  มัสยิด 
เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                ซึ่งกิจกรรมนี้ มีส่วนร่วมได้ทุกวัย  ท าให้ชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจ  และรวมตัวกันจัดกิจกรรมผ่อนคลาย
ในชุมชนของตนเองขึ้น  และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการมีสุขภาพจิตที่ดีจากรพ.วังน้อย โดย
ได้รับการสนับสนุนโครงการจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สื่อท่ีประชาชนได้รับ  จะเป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต  
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองครอบครัวและชุมชน  และประชาชนทุกคนในต าบล   บ่อตาโล่ได้ถูกคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ช่วงอายุ ๓๐-๖๐ ปี  ซึ่ง อสม.เป็นผู้คัดครองให้และเจ้าหน้าที่น ามาวิเคราะห์    
ถ้าอยู่ในข่ายภาวะซึมเศร้า  ก็จะมีการเยี่ยมบ้านโดยทีมสุขภาพจิตของต าบลและรพ.วังน้อย  เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 
  จากการด าเนินงานมาสกัระยะหนึ่งแล้ว  เราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น  แม้จะหนักหนาสาหัสแค่ไหน     ถ้าทุกคน
ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือกันมีน้ าใจให้กัน ก็จะท าให้ปัญหานั้นๆคลี่คลายลงไปในทางที่ดีได้  ณ ตอนน้ีประชาชน ชาว
ต าบลบ่อตาโล่  เริ่มปรับตัวได้แล้วหางานท าได้  รับจ้างท านาหาเลี้ยงชีพตามความคิดของตัวเอง  สุขภาพจิตเริ่มดีขึ้น 

วิธีชีวิตชุมชนเราช่วงที่ผ่านมานี้ได้ท าให้เกิดความเครียดกับพวกเราไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นความเครียดจาก
สิ่งแวดล้อม  หรืออาจจะเป็นความเครียดที่มีผลกระทบต่อตัวคุณโดยตรง เช่น การสูญเสียทางเศรษฐกิจ  การสูญเสียญาติ
มิตรหรือบุคคลอันเป็นที่รัก  หรือการบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ   
 ความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงน้ันมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจจะท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง ริ้วรอยบน
ใบหน้ามากขึ้น  กระบวนการเผาผลาญในร่างกายเปลี่ยนไปและมีผลต่อจิตใจ  หากปล่อยให้เครียดอยู่นานๆอาจท าให้เกิด
โรคกังวลหรือโรคซึมเศร้าตามมาได้  ดั้งนั้นการลดความเครียดให้ได้ใน
สภาวะเช่นนี้ จึงมีความส าคัญอย่างมากด้วยหลักการง่ายๆ คือ ลดละเร่ิม 
 ละความคาดหวัง   ละความสนใจ   เร่ิม
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
 

นางสุฑาทิพย์  สราวัน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนอาวุโส 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อตาโล่ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๙๔ ๖๕๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเรียนจากการดูแล...ย่าสอาด 
 

               เปรี้ยง เปรี้ยง เปรี้ยง แปะ แปะ แปะ !!! เสียง
ฟูาร้องและสายฝนกระทบกับหลังคาอาคารสถานีอนามัย 

ปลายฝนต้นหนาวระหว่างกันยาถึงตุลาทีไร  ท าให้ใน
จิตใจของผมอดคิดถึงเรื่องราวดี ๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงมหา
อุทกภัยครั้งใหญ่ปี ๒๕๕๔ เป็นบทเรียนในการท างานครั้ง
ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยติดเตียงในพ้ืนท่ี
ต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ย่าสอาดเป็นบุคคลที่มีผู้คนนับน่าถือตาแห่ง
บ้านจรเข้ไล่ นอกจากฐานะทางสังคมที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้มี
อันจะกินแล้ว ย่าสอาดยังเป็นบุคคลที่มีจิตใจดี โอบอ้อม
อารี ชอบช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก 

 ย่าสอาดอาศัยอยู่กับครอบครัวมีสามีและ
น้องสาวซึ่งเป็นข้าราชการบ านาญ ย่าสอาดมีชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีสุขสบาย ตามฐานะ แต่ในความสุขสบายย่อมมีสิ่งที่
เป็นภาวะซ่อนเร้นเสมอ สิบกว่าปีท่ีแล้วย่าสอาดตรวจพบโรค
ประจ าตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และอาการ
ปวดขาได้รับการรักษาดูแลเป็นอย่างดี เพราะครอบครัวของ

ย่าสอาดมีบุตรสาวรับราชการท าให้มีสิทธิในการ
รักษาพยาบาลที่เข้าถึงได้ง่าย โดยได้รับการดูแล รักษา เป็น
อย่างดี ไม่เคยขาดยาและการรักษา อีกท้ังยังได้รับการดูแล
อย่างดีจากครอบครัว ผมในฐานะหมออนามัยมีโอกาสได้
ติดตามและดูแลเรื่องสุขภาพของย่าสอาดและกลุ่มผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร่วมกับ
พี่น้อง อสม.ที่รับผิดชอบตามละแวกบ้าน เป็นประจ า เสมอ 
            แตข่่าวของย่าสอาดมาโดง่ดงัพรอ้ม ๆ กับ

สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันน้ันย่าสอาดเข้าห้องน้ าแล้วมีอาการเป็นลมหมดสติ ก่อนจะเป็นลมได้
เปล่งเสียงร้องเรียกให้คนช่วย ช่วงนั้นมีน้องสาวอยู่เข้าไปช่วยแต่ด้วยย่าสอาดที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าจะประคองออกมาจาก
ห้องน้ าได้ก็ทุลักทุเลมาก ย่าสอาดไม่ได้สติน้องสาว สามี ญาติ ๆ รีบพาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ซึ่งเป็นการเดินทางไป
โรงพยาบาลที่อยู่บนเส้นทางที่สะเทิ้นน้ า สะเทิ้นบก สอบถามจากญาติใกล้ชิดได้ความว่า ย่าสอาดไปพักรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลบางโพ  กรุงเทพฯ โชคดีที่เดินทางไปถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย อาการของย่าสอาดที่แพทย์ตรวจพบคือ 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เส้นเลือดฝอยในสมองซีกซ้ายแตกท าให้เกิดอาการอัมพาตครึ่งซีกแถบขวา เป็นท่ีสะเทือนใจของผู้ที่ได้รับข่าวคราวทุกคน ไม่
พ้นแม้แต่ตัวผม พ่ีน้อง อสม.ที่มีความผูกพันกับย่าสอาดมานานพอสมควร  
          วันน้ีเป็นอีกวันหน่ึงท่ีมเีรื่องราวท่ีเป็นทุกข์ของคนดอนทอง เก่ียวกับผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต ไดร้บัการน าเสนอ
ข้อมูลผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพพ้ืนท่ี อบต.ดอนทอง โชคดีที่มีระบบกองทุน
ที่มาดูแลสุขภาพ ท าให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และชาวบ้าน
เข้าถึงระบบบริการที่ตนเองเป็นผู้ก าหนดได้เป็นอย่างดี  
          การพัฒนาระบบดแูลผู้สงูอายุ ผู้ปุวยโรคเรื้อรงั และผู้พิการในชุมชน( Care Giver @ Donthong ) จึงเกิดขึ้นโดยมี
แนวคิดให้คนในชุมชนดูแลกันเอง สร้างมาตรการให้ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน โดยการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยท่ีมีปัญหาทางการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นความโชคดีที่ทางกลุ่มงาน
กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเสนา มีโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยวิธี
กายภาพบ าบัด จึงเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มพี่น้อง อสม. จนเกิดความคิดร่วมกันว่าควรมีการพัฒนา อสม.ให้มีความรู้เรื่องนี้
อย่างถ่องแท้ รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง  

โดยการคัดเลือกตัวแทนพ่ีน้อง อสม.มาหนึ่งคนและส่งไปฝึกกับกลุ่มงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเสนา สัปดาห์
ละหนึ่งวัน และออกมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ในการดูแลกลุ่มผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต สัปดาห์ละสองวัน ซึ่งเป็นแผนงานท่ีได้
น าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ   
          วันน้ียา่สอาดกลบัมาใช้ชีวิตไดเ้กือบปกต ิหลงักลบัจากโรงพยาบาล ไดร้บัการดแูลจากครอบครวั ญาต ิๆ ทีมงาน
หมออนามัย ผู้ดูแลผู้ปุวยท่ีบ้าน ( Care Giver ) ช่วยกันฟื้นฟูสภาพร่างกายของย่าสอาด ไม่ว่าจะเป็น การออกก าลังกาย
ทั่วไป  สอนญาติและผู้ปุวยปฏิบัติตนท่ีบ้าน การฝึกเดิน การเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ  ทั้งนี้ยังได้รับการประเมินจากนัก
กายภาพบ าบัดของโรงพยาบาลเสนาทุก ๓ เดือน 
          บทเรียนจากการดูแลย่าสอาด เป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต รูปแบบใหม่ ท่ีชุมชน
สามารถจัดระบบบริการดูแลได้เอง โดยมีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพพ้ืนท่ี ฯ เป็นหัวใจการขับเคลื่อนในเรื่อง
งบประมาณ การใช้ข้อมูลสถานะสุขภาพของสถานีอนามัยเป็นเครื่องมือ สุดท้ายคือการรวมใจเป็นหนึ่งของทีมสุขภาพไม่ว่า
จะเป็นนักกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเสนา หมออนามัย พ่ีน้อง อสม.ต าบลดอนทอง และหัวใจท่ีไม่เคยท้อทอยของย่าสอาด 
ญาติ ๆ ในครอบครัวทุกคน    
 

สามารถ    สุภีชวี 
หมออนามัย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
     
 



  สถานีตรวจเกลือ พิชิต “โรคคอพอก”  
 

 
  พบชาวบ้านใหม่หลายคน  ถูกคอพอก
คุกคาม  เป็นปัญหาทางสติปัญญา   เหตุชาวบ้าน
บริโภคเกลือเม็ดไม่ได้คุณภาพ “รพ.สต.บ้านใหม่ ดึง
ผู้น าชุมชน  อบต. ” หาวิธีแก้จัดรณรงค์เชิญชวนให้
ประชาชนใช้เกลือเสริมไอโอดีน  สาวน้อยวัย ๑๕  
หนึ่งในอีกหลายคนปุวยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน   

เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ดิฉันได้ย้ายมา
ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ใหม่  อ าเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้
ออกเยี่ยมบ้านกับทีมงานประกอบด้วย  อสม.  อบต. 

และ ผู้น าชุมชน   ดิฉันได้พบผู้สูงอายุเป็นโรคคอพอก  
โดยที่ล าคอพองโตออกมา จากการซักถามผู้สูงอายุ
บอกว่ารักษาแล้วหมอบอกว่าตัดออกไม่ได้  และยังพบ
เด็กอายุ ๑๕ ปี เป็นไทรอยด์ต้องรับประทานยาทุกวัน   
ต่อมาทราบว่าเป็นลูกของผู้ใหญ่วรวัช  เฉลยทิศ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลบ้านใหม่  ดิฉันได้คุยถึงปัญหา
โรคไทรอยด์  ซึ่งสาเหตุมาจากการขาดสารไอโอดีนกับ
ผู้ใหญ่วรวัช   ผู้ใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับโรคนี้มาก    

ต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านไม่ขาดสารไอโอดีน
เหมือนกับลูกสาวของตน    และต้องการพัฒนา

สติปัญญาเด็กในหมู่บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกกลุ่มวัยในหมู่บ้าน     

จึงได้จัดให้ศูนย์เรียนรู้หมู่ ๔ เป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนต้นแบบ  โดยได้แต่งตั้งคณะท างาน
ร่วมกับ อบต.และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ในการควบคุม
ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน  ได้จัดท ากิจกรรมเช่นการเดิน
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้เกลือเสริมไอโอดีน  จัดท า
เอกสารแผ่นพับแจก   จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน   จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ไอโอดีนในหมู่บ้าน     
โดยตรวจเกลือหาสารไอโอดีนทุกครัวเรือน และจัดท า 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“นวัตกรรมชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพสารไอโอดีนในเกลือบริโภคโดยชุมชนเพ่ือชุมชน” ขึ้น  ซึ่งนวัตกรรมจัดท าเป็น ๒ 
ช้ินงาน  คือ 

นวัตกรรม  “จุดตรวจเกลือบริโภคในชุมชน”    โดยท าจุดตรวจเกลือบริโภคไว้ท่ีร้านค้าขายของช าและโรงเรียน
ในชุมชน  ประชาชนได้ทดสอบหาสารไอโอดีนในเกลือ ก่อนน าไปบริโภคได้ด้วยตัวเอง  จากการที่ดิฉันได้พูดคุยกับ
ประชาชนท่ีมาซื้อเกลือในหมู่บ้าน มีความพึงพอใจในการที่ตั้งจุดตรวจเกลือนี้มากเพราะสะดวก  และเป็นการปูองกันการ
ขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน 

นวัตกรรม  “ปลาเค็มเสริมไอโอดีน”      ในหมู่บ้านประชาชนสว่นหนึ่งมีอาชีพท าปลาเค็มขาย  เกลอืท่ีใช้ใส่
ปลาเค็ม   จะเป็นเกลือเม็ดโตๆ  เมื่อตรวจหาสารไอโอดีนแล้วจะไม่พบว่ามีสารไอโอดีนเลย   คณะท างานจึงมีความเห็นว่า
ปลาเค็มที่ท าขาย ต้องใช้เกลือเสริมไอโอดีนเท่านั้น  และพ่อค้าแม่ค้าที่ขายปลาเค็มต้องมีความรู้เรื่องสารไอโอดีนด้วย   
ดิฉันจึงได้จัดให้อาสาสมัครพิทักไอโอดีนตรวจเกลือแม่ค้าที่ใช้ใส่ปลาเค็ม  ว่ามีสารไอโอดีนตามที่ก าหนดหรือไม่  เมื่อพบว่า
ร้านปลาเค็ม ร้านไหนท่ีใช้เกลือเสริมไอโอดีน  ๕๐ ไมโคกรัม     ดิฉันก็จะท าปูายให้กับร้านนั้นว่า    “ร้านนี้จ้าหน่ายปลา
เค็มเสริมไอโอดีน”   เพื่อเพ่ิมความมั่นให้ผู้ซื้อและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนที่การจ าหน่ายเปลาเค็มเสริม
ไอโอดีน    พวกเราได้ ให้สโลแกนว่า  “ปลาเค็มเสริมไอโอดีนบ้านใหม่มีคุณค่า  เสริมปัญญาคนทุกวัย” 

         
 
 
 
 
 นางธนกร    ทองแก้ว      
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่    
                เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๐๑ ๗๗๙๖ หรือ ๐๘๑ ๔๓๖ 
๓๒๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ด้วยสองมือ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลส าพะเนียง 

การ เดินทางสู่จุดหมายปลายทางสักท่ีหนึ่งและก็เป็นการเดินทางที่ไกลถ้าไปคนเดียว อาจจะอันตรายหรือเหงา
เพราะไม่รู้จะคุยกับใครถ้ามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยอาจจะ หนึ่ง สองหรือสามคนคงจะดีไม่น้อยจะได้ชวนกันช่ืนชมธรรมชาติ
กันอย่างเพลิดเพลินก่อน ถึงจุดหมาย  

การพัฒนาการดูแลด้านสุขภาพต้องมีการพัฒนากองทุนสุขภาพต าบลให้เข้มแข็งด้วย เพราะการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพต้องมีการให้ความร่วมมือในการแก้ไขทั้งเจ้า หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของสุขภาพเอง การท างานจึงต้องมีการผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องปัญหาสุขภาพร่วมกันแบบ
ค่อย เป็นค่อยไปบางครั้งต้องมีการรอเวลาจังหวะและโอกาสพอสมควร ต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานด้าน
สุขภาพสมาชิกองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องแล้วงบประมาณทุกโครงการจะผ่านได้ด้วยด ี
มีการตีสนิทแทรกตัวเข้าไปร่วมงานต่างๆเมื่อมีโอกาสทั้งงานบวช งานแต่ง งานตาย งานย้าย  สิ่งต่างๆเหล่านี้หลายคนก็มี
ความรู้และคิดอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่รอการ ปฏิบัติเท่านั้นเองลองท าดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ยากอย่างที่คิด การท างานให้
ค าพูดที่ว่า '' นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินข้ึนท่ีสูงไม่ได'้'  

การจัดท าโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูงท ามาเป็นเวลาหลายปีและวัดความส าเร็จวัด
จากจ านวนผู้ได้รับการ คัดกรองกับจ านวนกลุ่มเปูาหมาย พอได้กลุ่มเปูาหมายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็ติดขัดในเรื่อง
งบประมาณใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะในปัจจุบันการให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผ่านการเรียนรู้
แบบเดิมๆคือสื่อสารผ่านบุคคลากรด้านสาธารณสุขเพียง อย่างเดียว การจัดรูปแบบที่เหมาะสมจะท าให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อการปรับเปลี่ยน ที่เริ่มต้นมาจากตัวเองซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นๆ ปฏิบัติตามได้ซึ่งต้องใช้
งบประมาณเป็นอย่างมากและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเติมเต็มสิ่งนี้ได ้

ต าบลส าพะเนียงได้รับงบประมาณจัดท าโครงการคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจากกองทุน
สุขภาพต าบลเป็นปีท่ี ๒ และเริ่มพัฒนาสู่รูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นล าดับ การด าเนินงานจัดท าโครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส ารวจปัญหาเบื้องต้นและเตรียมร่างโครงการเพื่อน าเสนอโดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  น าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง  น า ร่างโครงการเข้าเสนอใน
ที่ประชุมกองทุนสุขภาพต าบลส าพะเนียงเพื่อปรับเปลี่ยน และแก้ไขการด าเนินงานต่างๆและงบประมาณให้เหมาะสมและ
พิจารณาอนุมัติร่าง โครงการที่น าเสนอ  โครงการที่สมบูรณ์ขออนุมัติจัดท าโครงการและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  
เมื่อ ได้รับงบประมาณแล้วด าเนินการคัดกรองประชาชนท่ีมีอายุมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบที่ยังไม่ปุวยด้วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส า
พะเนียง  เมื่อคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเสร็จแล้วต้องสรุปผลและรายงานผลการด าเนินการกับกองทุน
สุขภาพต าบลส าพะเนียง 



 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลส าพะเนีบง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การ แก้ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนเป็นเรื่องใหญ่จึงต้องมีการระดมทีมงานขนาดใหญ ่ มีผู้สนับสนุนคือ
กองทุนสุขภาพต าบลผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคนผลักดัน โครงการด้านสุขภาพคือเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งมีประชากรในเขตรับผิดชอบอยู่แล้วงานใหญ่ก็จะกลายเป็นงาน เล็ก
ทันทีถึงแม้ยังไม่ประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็จะเป็นก้าวแรกเพื่อ ก้าวต่อๆไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการโดยใช้
หัวใจของ 

 

...ความเป็นมนุษย์ท่ีท างานเพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์ 
แม้มีปัญหาอุปสรรคใดขัดขวางก็จะจับมือกันเดินผ่านไปให้ได้..... 

 
 
 

เชิงชาย ไทยปิยะ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน  

 
 



 

 

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ทะนานน้อยค่อยกระตุ้นน้้านม...กับไหดูดนม” 

 

ผู้เฒ่า เล่าขานต้านาน.....นมแม่ 
 

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จแทนพระองค์  หมู่ที่ ๓ บ้านบางหอย  ตําบลศรีจุฬา  อําเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี  ๒๗  มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๒   เป็นจุดเริ่มต้น ท่ีดิฉัน  ตั้งใจว่า  การส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็กได้รับการเลี้ยงดูความ
รัก ความอบอุ่นท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนมแม่อย่างเดียว
จนอายุ ๖ เดือน “น้้านมแม่จึงเป็นอาหารที่ดีที่สุด”  

 
ในพื้นที่ตําบลศรีจุฬา    คุณแม่หลายคนที่ประสบกับปัญหาน้ํานมไม่ไหล เป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ บางคนไม่มี

น้ํานมไหลออกจากอก ทั้งๆ ที่มี ความตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง จ าต้องหันไปพ่ึงพานมผงอย่างน่าเสียดาย   มีแม่
หลายคน เล่าว่า คลอดลูกคนแรก ไม่ว่าลูกจะดูดนมยังไง น้ านมก็ไม่ยอมไหล ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ก็จะบอกว่าให้ลูกดูดไป
เรื่อยๆ เดี๋ยวน้ํานมก็จะมาเอง ดิฉันเข้าใจเลยว่ามันทรมานมากๆ  แล้วสมัยโบราณทําไม่คนรุ่นเก่า ถึงได้กินนมแม่ทุกคน 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลศรีจุฬา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วันหน่ึง  ได้ออกเยี่ยมบ้านพบผู้สูงอายุเล่าว่า   สมัย
โบราณ ยายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกคน เมื่อนมตึงคัด ปวดเต้านม  
น้ํานมไม่ไหล ยายใช้กะลามะพร้าวตาเดียวขนาดพอดีเต้านมขูด
ผิวให้เรียบและท้าความสะอาดมาสวมที่เต้านมและเขย่า
ประมาณ ๓-๕ นาทีและท้าสลับกันทั้ง ๒ ข้าง   อีกอย่าง   ใช้ไห
หรือโอ่งเล็กขนาดพอดีเต้านม  ล้างท้าความสะอาดน้าปากไหรน
ไฟ  ให้ร้อนปานกลางพอทนได้  น้ามาทาบที่เต้านมความร้อน
กระตุ้นให้น้้านมไหลท้าวันละ๑-๒ คร้ังประมาณ ๓ วันหรือ
จนกว่าน้้านมจะไหลออก  

สิ่งที่ได้รับจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  ทําให้ ดิฉันนํามาปรับ
ใช้ใหม่ของแบบ ตําบลนมแม่เพื่อสายสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อสร้างและกระตุ้นให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
“ถุงประคบนม”ถุงน้อยค่อยกระตุ้นนม” 

ใช้กระเป๋าน้ าร้อนไฟฟ้าใส่สมุนไพรสูตรประคบเต้านม ถุงใส่เม็ดถั่วเขียว ถุงใส่ข้าวสารแห้ง  อบหรือใส่
ไมโครเวฟให้ร้อน ประคบอุ่นๆ ค่อยๆ ประคบ ไล่ตามเส้นให้ไขมันท่ีอุดตันที่หัวนม ลานนม ท่อส่งน้ านมหลุด เปิดทาง
สะดวกให้กับน้ านม จะให้ความอุ่นนาน ๑๕ – ๒๐ นาที ท าวันละ ๒-๓ ครั้ง หลังคลอดหรือปวดนมคัดและไม่ไหล 

ความสําเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากการมีส่วนร่วมโดยมกีารประชุมแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ระหว่างผู้บริหาร ท้องถิ่น,
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ, อสม., กลุ่ม, องค์กรชุมชนและ ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้และท าความ
เข้าใจ ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและร่วมด าเนินการต าบลนมแม่ฯ  รวมถึง  การประสานงานกับส่วน
ราชการและภาคีเครือข่ายอื่นๆให้ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานทุกกิจกรรม สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการทาง
สังคมต าบลนมแม่  ให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  สนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาชน  เ รื่องนมแม่อย่าง
ยั่งยืน ตั้งแต่ป ี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา  

และผ่านการประเมินตําบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว รับโล่เชิดชู
เกียรติตําบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ ์พระวรชายาฯ เมื่อวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

                                                          
 
 
 
 
 

นางอารีย์  ทวีวงษ์  
                                                         นักวิชาการสาธารสขุช านาญการ  

                                                  E:mail :  nok_๕๐๙๙@hotmal.com 
                                                   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗ ๑๑๒ ๔๗๗๖ 
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“ วิถีชีวิตดีๆ ที่บ้านบุ่งเข้” 

 

จากการดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงในชุมชน   พบว่า  การคัดกรองนี้อาจจะเป็นการค้นหากลุ่มเสี่ยง  
กลุ่มป่วย  เพื่อให้ได้รับการดูแลข  เป้าหมายสูงสุดคือทําให้ประชาชนมี
สุขภาพดี   ยังคงเป็นปัญหาสําคัญและมีความท้าทายมากสําหรับงาน
ชุมชน  ที่จะทําอย่างไรให้ประชาชนมีความตระหนักและรับรู้ได้ว่า  
สุขภาพน้ันเริ่มต้นท่ีตัวเรา   

ดังนั้นการสร้างจากจุดเล็ก ๆ นี้เองที่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุ่งเข้ ได้มองเห็นความเป็นไปได้
ที่จะเริ่มจากคน ๑ คน สู่ชุมชน  ๑  ชุมชน ท่ีมีความพร้อมในการดําเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ความพร้อม
ที่ว่าก็คือ  

 พลังชุมชนท้องถิ่นที่มีอยู่ ได้แก่  พลังชุมชน   พลังภูมิปัญญาท้องถิ่น  พลังอาชีพ/รัฐวิสาหกิจชุมชน  พลังความ
เชื่อและประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน  พลังธรรมชาติ  ทั้งหมดนี้เป็นทุนท่ีดีที่สามารถหาได้ในหมู่บ้านบุ่งเข้  ซึ่งเป็น
หมู่บ้านต้นแบบนําร่องแห่งแรกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุ่งเข้  ที่สามารถนําทุนทั้งหมดมารวมอยู่ใน
ชุมชนมาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการในเรื่องการดุแลสุขภาพผ่านบุคคลต้นแบบ  ผ่านการสื่อสารโดยสปอร์ตไทยพวน  



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลหนองแสง อ้าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

“ กินอย่างไรห่างไกลเบาหวานความดัน ” โดย
หมอรําพวนพ้ืนบ้าน  ผ่านชุมชนเขตชนบทท่ีมีอาหารธรรมชาติ

รับประทาน เรียกได้ว่า  หมู่บ้านนี้มีตู้เย็นธรรมชาติ  
สามารถหาอาหารมาปรุงในครัวเรือนได้  โดยไม่ต้องไปหาซื้อ
ตามตลาดนัดหรือในเมือง ในรายที่ไม่สามารถทําอาหารเองได้
ในชุมชนสามารถซื้ออาหารถุงได้ในชุมชนโดยกลุ่มแม่บ้าน
ทําอาหารเมนูสุขภาพมาขาย  ดังนั้นไม่ว่าจะอาชีพอะไร  มีเวลา
มากน้อยแค่ไหน  ประชาชนในชุมชนก็สามารถมีกลับข้าวท่ีผลิต
จากผักพื้นบ้านตามธรรมชาติ   ปลอดสารพิษ  ให้รับประทานเกือบ
ทุกวัน 

ดังนั้นการดําเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จึง

เป็นการดึงทุนที่มีอยู่เดิมในอดีตมาปรับเปลี่ยนให้เกิดความ
สมดุลตามธรรมชาติให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มีความรีบเร่ง  
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารจานด่วน  โดยมีบุคคลต้นแบบ  
ปราชญ์ชาวบ้าน   วัฒนธรรมมาหล่อหลอมให้คนรุ่นใหม่  ย้อนกลับไปสู่โลกในอดีตในการดูแลสุขภาพ
อย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีเหมือนผู้สูงอายุที่นี้ที่มีอายุยืนยาว  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ    เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุ่งเข้  ได้มีโอกาสเข้าไปถอดบทเรียนกับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีมีอายุยืนยาว
และปราศจากโรค จํานวน  ๒๐  คน พบว่า “ การดําเนินชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ  จะทําให้ร่างกายเราไม่ฝืนธรรมชาติ  
นั้นหมายถึง  ธาตุในตัวเรามีความสมดุล  เข้าใจร่างกายของเรา  รู้จักตัวเราให้มากไม่กินของแสลง  ก็ทําให้ไม่ป่วยและมี
สุขภาพดี ”  จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีที่คนในชุมชนน่าจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  เกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคนิสัยใน
ครัวเรือนได้อย่างไม่ยากเย็นนัก   โดยเน้นภาคีเครือข่ายเหล่านี้มาส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนเอง  
โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพชุมชนร่วมรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนตําบลหนองแสง
ให้มีสุขภาวะที่ดี  ชีวีมีสุข 

 
รุ่งรัตน์  ทวีวงษ์  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ่งเข้  
๐๘๙-๕๐๓๑๗๐๗ 

pcubungka@gmail.com                         
 



 
 
 

 
 
 
 
 

“ลูกโซ่ห่วงใย...ใส่ใจกลุ่มเสี่ยง” 
 

เทือกเขาแนวยาวท้ายหมู่บ้านมีสีทองเปล่งประกาย ส่งสัญญาณถึงเช้าวันใหม่ พวกเราและทีมพ่ีเลี้ยงหน้าตาสดใส
ใส่เสื้อสีเขียว ปักกระเป๋าว่า “หมอครอบครัว” พากันขับรถยนต์คันเก่าของ รพ.สต. พร้อมอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่
เมื่อวานสําหรับให้บริการกลุ่มเสี่ยงท่ีพวกเรากําลังจะมุ่งหน้าไปพบกันในช่วงเวลาหกโมงของเช้าวันนี้  

ณ จุดนัดหมายในหมู่บ้าน พวกเราขับรถลัดเลาะจากภูเขาสู่ชายทุ่งไปเรื่อยๆ ระหว่างทาง ผ่านบ้านของชาวบ้าน 
ได้ยินเสียงไก่ขันระคนกับกลิ่นอาหาร ได้เห็นหลวงตาเดินบิณฑบาตร  เป็นระยะทางเกือบ ๑๐ กิโลเมตร “พี่ล าดวนจอดๆ”
เสียงตะโกนของทีมงานทางด้านหลัง พ่ีลําดวนก็จอดรถทันที พ่ีลําดวนเป็นประธาน อสม.ของตําบล ท่ีคอยช่วยเหลือในเรื่อง
การขับรถออกหมู่บ้าน  

ภาพที่พวกเราเห็นเป็นใต้ถุนอาคารเรียนซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเสี่ยงท่ีนั่งคอยอยู่อย่างใจจดใจจ่อ  “สวัสดีค่ะคุณหมอ...” 
เสียงพ่ีขวัญและทีมกลุ่มเสี่ยง “ สวัสดีจ้าทุกคน...”   ตอบพร้อมทั้งถามว่ามากันนานหรือยัง  “อ๋อก่อนหน้าหมอละค่ะ (เป็น
ค าพูดกระเซ้าแบบชาวบ้าน) และยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย”    

“ทุกคนมาลงทะเบียนที่หนูก่อนนะค่ะ แล้วมาช่ังน้ าหนัก วัดความดันโลหิต เจาะน้ าตาลในเลือดตามจุดเลยนะค่ะ”  
พี่ลําดวนเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี  สังเวียนซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยงอีกคนก็แบ่งหน้าท่ี “ลูกทีมใครคนนั้นดูแลกันเองนะ” สังเวียนบอก  



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลศรีกะอาง อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

“จ้า” ขวัญตอบรับด้วยรอยยิ้ม ทุกคนดูรับผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุ่ม พ่ีเฉลียว  พี่สวง ป้าเพชร  น่ังกันเป็น
กลุ่มๆหันหน้าเข้าหากัน “ทีมมากันครบหรือยัง ๑๐ คน
นะ”  เสียงร้องถามจากขวัญ   

“พี่เฉลียวน้ าหนักเดือนนี้ลดลง ๓ กก. ก่อน
หน้านี้พ่ีเฉลียวมี ๗๐ ปัจจุบันเหลือ ๖๗ กก. ความดัน
โลหิตปกติ  น้ าตาลในเลือดปกติ รอบเอวลดลง ๔ 
เซนติเมตร  ค่าดัชนีมวลกาย ๒๔ กว่าๆ นะคะใกล้ปกติ
แล้ว”  ขวัญซึ่งเป็นพี่เลี้ยงประกาศให้กลุ่มอื่นๆ ได้รับ
ทราบ พร้อมทั้งเชิญพี่เฉลียวยืนข้ึน  “พี่เฉลียวจ๋าช่วยเล่า
ให้เพื่อนในกลุ่มและกลุ่มอื่นฟังซิว่าท ายังไงถึงท าได้ดี
ขนาดนี้”   ขวัญประกาศและพูดกับเฉลียวแบบชาวบ้าน 
ๆ “ฉันกินผักวันละมากๆ มากกว่า ๕ ขีดปลูกผักไว้กิน
เอกเต็มบ้านเลยไม่เช่ือก็ได้ดูซิ  เย็นๆ ก็ท างานบ้านบ้าง 
เหวี่ยงไม้กระบองบ้านทุกวัน”    

“วันละกี่นาที”่ขวัญถาม    “อ้าว !!!!ที่ตกลงไว้
ว่าต้องมากกว่า ๔๕ นาที...งัย”  พ่ีเฉลียวตอบอย่างมั่นใจ 
“เมื่อก่อนชอบกินของหวาน กินเค็ม มัน เดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆ 
ลดลงจนไม่อยากจะกินแล้ว ท่ีส าคัญฉันจ าได้ว่ามีกลุ่มที่
จะต้องช่วยเหลือกันน ากลุ่มของเราให้ไปเป็นไม่ป่วยให้ได้มากท่ีสุด” “ถ้าท าตามข้อตกลงของกลุ่มเราและกลุ่มอื่นไม่ได้ก็จะ
อายเขา  เราต้องลดเอวให้ได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๒ ซม. น้ าหนักลด ครึ่งถึง ๑ กิโลต่อเดือน  ให้เมื่อเรามีข้อตกลงในกลุ่ม
แล้วก็ต้องท าตามซิ”  แก่พูดอย่างมั่นใจและจริงใจ  กลุ่มเสี่ยงเกือบ ๙๐ คนตบมือให้พ่ีเฉลียวเสียงดังสนั่น  พ่ีเฉลียวเขินจน
ต้องนั่งลงพร้อมท้ังแอบอมยิ้มอย่างภาคภูมิใจ  ยังมีอีกหลายคนท่ีถูกหัวหน้ากลุ่มหรือพ่ีเลี้ยงเสนอให้แลกเปลี่ยนพร้อมมอบ
รางวัลด้วยการมอบเสื้อ “เสื้อของฉันรอวันเธอใส่” ของกองทุน ๒ บาท  ที่ประชาชนมีส่วนรวมในการสบทบ  เป็นเสื้อท่ี
ทําข้ึนตามขนาด BMI หรือค่าดัชนีมวลกายของแต่ละคน รอวันที่สมาชิกจะใส่ได้วันไหน ??? 

การจัดกิจกรรมลูกโซ่ห่วงใยใส่ใจกลุ่มเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารเวลาประมาณ ๖.๐๐ น.
เป็นต้นไป สถานท่ีพบกลุ่มแต่ละหมู่บ้านจะเป็นผู้จัดเตรียม อาจเป็นวัด / โรงเรียน ศาลาเอนกประสงค์ หรือ ศสมช. ซึ่งจาก
การคัดกรองโรคในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ในปี ๕๔ พบกลุ่มเสี่ยงจํานวนมาก  พวกเราจัดการกับกลุ่มเสี่ยงท่ีพบโดยการ
จัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มใหญ่โดยเจ้าหน้าท่ีทํากันเอง  ในปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๙๐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยัง
กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓-๕   



ทางทีมสุขภาพร่วมกับท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้นําชุมชนและกลุ่มเสี่ยงได้จัดเวที
แลกเปลี่ยนปรับกระบวนการคิด ให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมดําเนินการ โดยการเสนอความคิดแบบหลากหลาย จนลงเอยด้วย
ขบวนการดูแลกันเองในโครงการ “ลูกโซ่ห่วงใยใส่ใจกลุ่มเสี่ยง” จากการค้นหากลุ่มเสี่ยงของแต่ละหมู่บ้านและรับสมัคร
สมาชิกกลุ่มเสี่ยงโดยสมัครใจก่อน เราและทีมงานทําไปพร้อมๆ กัน  

สิ่งแรก คือ การรับสมัครสมาชิกกลุ่มเสี่ยงด้วยความสมัครใจ  ดําเนินการกลุ่มเป็นหมู่ โดยมี เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อสม. ผู้นําชุมชน กลุ่มเสี่ยง คณะกรรมการกองทุน อบต.ร่วมดําเนินการ คัดเลือกพี่เลี้ยง ๑ คน ดูแลสมาชิก ๑๐ 
คน สร้างข้อตกลงร่วมกันโดยการปลูกผักกันเองกินมากกว่าวันละ ๕ ขีด เคลื่อนไหวร่างกายให้ได้มากกว่า ๔๕ นาที/วัน 
หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม ลดเอวให้ได้มากกว่าเดือนละ ๒-๓ เซนติเมตร นํ้าหนักลดลง ครึ่ง – ๑ กก. ต่อเดือน น้ีคือ
สัญญาระหว่างกลุ่มทุกกลุ่มรับรู้ร่วมกัน  ส่วนใหญ่คนที่รับสมัครมาจะเป็นคนอ้วน เอวเกิน มีความเสี่ยงเรื่อง เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง โดยนัดพบกัน ๖ ครั้ง คือ     เดือนท่ี ๑ , ๒, ๓ , ๔ , ๖ และ ๑ ปี  

ทุกคนจะต้องมีสมุดบันทึกประจําตัวเพื่อเปรียบเทียบ ทุก ๆ เดือนจะมีบุคคลต้นแบบเกิดขึ้นเสมอ เราทําท้ังตําบล 
จํานวน ๔๙๐ คน พวกเราจะหมุนเวียนกันทุกเดือนในช่วงเช้าตรู่  ผ่านไปเกือบปี กลุ่มเสี่ยงของเรา จํานวน ๔๙๐ คน จน
กลายเป็นกลุ่มปกติถึงร้อยละ ๖๐ ผู้ป่วยรายใหม่ มีเพียง ๐.๔๐ ในปี ๒๕๕๕ เรามีเวทีกิจกรรมลูกโซ่ห่วงใยใส่ใจกลุ่มเสี่ยง
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เรากําลังจะดําเนินการกับกลุ่มที่เหลืออยู่ เรา
จะด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเฝ้าระวังการเกิดซ้้าและการเกิดกลุ่มเสี่ยง
รายใหม่  

พวกเราและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลศรีกะ
อาง รู้สึกภาคภูมิใจท่ีเห็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มปกติ สามารถ
เป็นต้นแบบท่ีได้แก่ชุมชนและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านและ
ตําบลอื่นๆ ได้ การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลเสมือน
ประชาชนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนแบบเอื้ออาทร 

 
นางพัชรินทร์  มณี 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านละว้า 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๖๑ ๖๗๙๐  
            lawatumbon@Windowslive.com 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลบางลูกเสือ อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 

 

“รอกบริหารไหล่”  ใครใครก็ท้าได้ 
 
 

  “รอก” อาจคิดได้หลายอย่าง เช่น รอกใช้ยกท่อนซุง รอกยกรถ แต่  “รอก” ของกองทุนตําบลบาง
ลูกเสือ คือ “รอก” ที่ใช้บริหารไหล่ในผู้ป่วยท่ีมีอาการอ่อนแรงแขน-ขา  
ผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีก ผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงท่อนล่าง 

จากการเยี่ยมบ้านท่ีผ่านมาของคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลบางลูกเสือและ
ทีมงาน พบว่าผู้พิการในตําบลบางลูกเสือหลายคนไม่ได้รับการรักษาทางสุขภาพท่ีถูกวิธี ส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาเพียง
แค่การบรรเทาอาการทั่วไป แต่ไม่ค่อยได้รับการรักษาทางด้านการฟื้นฟูร่างกาย จึงทําให้เกิดปัญหาทางด้านครอบครัว 
ปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคม  

ผู้พิการ เป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการดูแลตนเอง และใช้ชีวิตประจําวันท่ียากลําบากในการเคลื่อนไหวหรือ
เคลื่อนย้ายตนเอง สิ่งท่ีสามารถท่ีช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด  โดยใช้
กายอุปกรณ์ในการฟื้นฟู  ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถฟื้นฟูร่างกายผู้พิการให้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ใกล้เคียง
ปกติมากที่สุด ซึ่งกายอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูงและผู้พิการในพื้นที่ตําบลบางลูกเสือมีฐานะค่อนข้างยากจน



 ทางคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางลูกเสือ ได้หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็น
กายอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้พิการ  

    
  
คณะกรรมการและทีมงานกองทุนฯ คิดหาวิธีแก้ปัญหาอยู่
หลาย ๆ ครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลตามที่ควร อยู่มาวันหนึ่ง ทาง
คณะกรรมการและทีมงานกองทุนได้ลงเยี่ยมบ้านคุณป้าคนหนึ่งที่ป่วยเป็น
โรคทางระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้เกิดการอ่อนแรงของแขน-ขา
ข้างซ้าย ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ไม่สามารถเดินได้ อาศัยการถัดก้นไป-มา
เวลาเคลื่อนย้ายตนเองภายในบ้าน  
 

แต่คุณป้าบอกกับ ว่าอยากช่วยเหลือตนเองได้มากกว่านี้ เพื่อ
ไม่ให้เป็นภาระแก่คนในครอบครัว ทางทีมเราจึงคิดทําอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่
มีชื่อว่า “รอกบริหารไหล่” ซึ่งใช้ได้ดีในผู้พิการที่ปัญหาทางด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย  

โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทํารอกสามารถหาได้ง่ายรอบ ๆ บ้าน โดย
ซื้อเพียงแค่รอกตัวเดียว ราคาประมาณ ๒๐ บาท เชือกก็หาเอารอบบ้าน
ได้ และใช้ผ้าหรือยางในรถจักรยานท่ีไม่ใช้แล้วนํามาผูกกับเชือกท้ัง ๒ 
ด้านทําเป็นท่ีจับ โดย คณะกรรมการและทีมงานกองทุนฯ ได้น ารอกมาใช้
กับคุณป้าเป็นคนแรก  

 
 
 
 
ช่วงแรกคุณป้าทําไม่ค่อยได้ แต่พอทําไปเรื่อย  ๆ ประมาณ ๑ อาทิตย์ เมื่อได้ลงไปติดตามเยี่ยมคุณป้าอีกครั้ง

พบว่าคุณป้าทําได้คล่อง และชอบอุปกรณ์ที่ได้     ทั้งยังทําให้คุณป้ามีแรงแขนข้างซ้ายมากข้ึน โดยสามารถหยิบจับของ
ใหญ่ ๆ ได้เช่น จาน ชามที่กินข้าว ขันน้ําท่ีอาบนํ้าได้ดี    คุณป้ายังเป็นต้นแบบในการเรียนรู้นวัตกรรมแบบใหม ่  ท่ี
สามารถนํามาปรับใช้ในผู้ป่วยคนอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาภายในตําบลได้อย่างดี  

 ไม่น่าเชื่อว่า “รอกบริหารไหล่” นี้จะนํามาใช้ได้กับผู้ป่วยหลาย ๆ คน มีการ ปรับใช้ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านข้อ
ไหล่ติด   ทําให้คนเหล่านั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างด ี โดยไม่เป็นภาระให้กับสังคม และ

แขนข้างขวาของคุณป้ามีแรงดีสามารถจับรอกได้ปกติ แต่แขนข้างซ้ายที่อ่อนแรง  ใช้ผ้าผูกข้อมือเอาไว้ แล้ว
ใช้แขนข้างขวาที่มีแรงดึงเชือกขยับขึ้น-ลงสลับกัน   แค่นี้ก็เป็นการออกกําลังกายอย่างง่าย ซึ่งคุณป้าสามารถทําได้เอง
ที่บ้านไม่ต้องรอการ ลงไปให้การรักษาเหมือนก่อน 
 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลบางลูกเสือ อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ยังเป็นต้นแบบให้กองทุนสุขภาพตําบลท้องถิ่นอื่นสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   ทั้งผู้พิการทุกคนยังมีชีวิต
ที่แข็งแรงและยืนยาวต่อไป 
 

 
 

นางสาวสุนันทา  วีข า     
ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด   

เบอร์โทรศัพท์ 084 499 4266 
 



 

 

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดอางทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สานสัมพันธ์สามวัย  
“ร่วมใจปั่นจักรยานสร้างสุข” 

 
             “หิวก็กิน อิ่มก็นอน ร้อนอาบน้้า”  

ค าพูดของ ณัฐพล  นักเรียนในโรงเรียนครอบครัว ต าบล
มหาดไทย ทีผ่มเป็นครูใหญ่ ชีวิตก่อนเข้ามาเรียนในโรงเรียนครอบครัว ไม่มี
สาระ ไม่มีแก่นสาร ท าตัวอย่างนี้ทุกวัน ตื่นเช้ามาก็แต่งตัวไปเรียนหนังสือ 
ตกเย็นกลับถึงบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้านอนดูทีว ี

ตั้งแต่เข้ามาเรียนในโรงเรียนครอบครัวต าบลมหาดไทย 
ชีวิตเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ตื่นนอนตอนเช้าช่วยพ่อแม่ท างาน
บ้านเล็กๆน้อยๆก่อนไปโรงเรียน ตอนเย็นหลังเลิกเรียนกลับมาถึงบ้าน
เปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปทีทุ่่งนาช่วยพ่อแม่ถอนข้าวดีด เสาร์-อาทิตย์ก็ช่วยพ่อตี
ขลุบนา  นี่คือชีวิตประจ าวันท่ีเปลี่ยนแปลง ณัฐพล  ในฐานะตัวแทนเยาวชน
ต าบลมหาดไทย   

จากสภาพปัญหาของวัยรุ่นทั่วไปตามสื่อต่างๆได้น าเสนอ
ออกมา  ภาพความก้าวร้าว หลงใหลฟุ้งเฟ้อต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ เกียจคร้าน 
ไม่ขยันอดทน ไม่เคารพผู้ใหญ่ ทางกลุ่มในโรงเรียนครอบครัวจึงมีแนวคิด
ร่วมกันว่า  อยากจะท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหา แก้
ภาพลักษณ์ของวัยรุ่นที่พบเห็นตามสื่อท่ัวไป  

 ผมเองนึกถึง “ ทุนในต้าบลมหาดไทย” ว่ามีอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวข้อง  /ชมรมผู้สูงอายุต าบลมหาดไทยท่ีได้รับการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน  // โรงเรียนครอบครัวต าบลมหาดไทยถึงแม้จะพึ่งตั้งข้ึนแต่ก็มี
ผลงานมากมาย ///ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพต าบลมหาดไทยท่ีได้รับ
รางวัลที่ ๑ ระดับจังหวัด ท้ัง ๓ กลุ่มองค์กรนี้จะมีผลเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน  

ผมจึงน าเรื่องนี้ไปปรึกษากับลุงหุน  ซึ่งเป็นประธาน
ชมรมผู้สูงอายุต าบลมหาดไทย ลุงหุนเห็นดีด้วยกับการที่เยาวชนจะมามี
กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ   

 

 

กอ ทุนหล กปร ก น ุ  าพต้าบล ร  ุ า อ้า  อ ม อ     หว ดน รนายก 

 



 

กอ ทุนหล กปร ก น ุ  าพต้าบลมหาดไทย อ้า  อ ม อ อ่า ทอ     หว ดอ่า ทอ  

ด้านชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ผมได้น าเรื่องเยาวชนอยากมีกิจกรรมร่วมเข้าไปคุยกับสุพจน์ สมาชิก  อบต.หมู่๔ ซึ่ง
เป็นกรรมการในชมรมจักรยาน และลุงเนียน  ผู้สูงอายุในชมรมจักยาน ท้ัง ๒ เห็นดีด้วยที่จะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมปั่นจักรยาน รพ.
สต.มหาดไทยจึงจัดให้ตัวแทนของผู้ที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกัน และได้ข้อสรุปร่วมกันว่า    ร้า  ป็นโม ดลแบบอย่า การ ร้า   มพ นธ์
ร่วมก น อ กลุ่มผู้ ู อายุ ปร ชากรว ยท้า านแล  ยาวชนต้าบลมหาดไทย 
             “นวัตกรรมสานสัมพันธ์สามวัย ร่วมใจปั่นจักรยานสร้างสุข ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และลดช่องว่างของคนท้ัง ๓ วัย 
ผู้สูงอายุ เด็ก ดูแลซึ่งกันและกันระหว่างข่ีจักรยานและท ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ 
ผู้สูงอายุ วัยท างาน เด็ก ก่อนเริ่มงานจะมีการนั่งคุยวางแผนร่วมกัน ครูใหญ่โรงเรียนครอบครัว ลุงหุน ประธานชมรมผู้สูงอายุ ลุงเนียน 
คุณสุพจน์ กรรมการชมรมจักรยาน และณัฐพล มอส แกนน าเยาวชน ถามว่า “เราจะขี่จักรยานไปไหน เมื่อไร และท ากิจกรรมอะไร”  
มอส แกนน าเยาวชน เสนอวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขี่จักรยานไปวัดมหาดไทย ระหว่างทางแวะดูวิถีชีวิตชุมชน บ้านลุงจุน ดูเครื่องมือ
การจับปลาโบราณ และสาธิตการท าเครื่องมือ เสร็จจากบ้านลุงจุนก็ขี่จักรยานต่อไปถึงวัดมหาดไทย ถึงบริเวณวัด พักผ่อน ท าความ
สะอาดบริเวณวัด ซึ่งทางวัดจะจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ ท าความสะอาดเสร็จหยุดพัก  รับประทานอาหาร น่ังประชุมร่วมกัน ซักถาม
ปัญหา เรี่ยไรเงินเพื่อน ามาท าบุญให้วัด ถอดบทเรียนร่วมกัน ไหว้พระขอพรลากลับ  

 
ในระหว่างขี่จักรยานกลับก็ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในการท าเกษตร เมื่อกลับถึงรพ.สต.มหาดไทย กลุ่มที่เป็นเยาวชนใน

โรงเรียนครอบครัว จะมาสรุปบทเรียนที่ได้ไปเรียนรู้มาและบันทึกในสมุดกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนและให้มาน าเสนอในครั้งต่อไป 
ลุงหุน ประธานชมรมผู้สูงอายุ เห็นด้วยและจะร่วมขี่จักรยานกับ
เยาวชนทุกครั้ง คุณสุพจน์ กรรมการชมรมจักรยานช้ีแจง
รายละเอียดการขี่จักรยานต่อ และในวงสนทนาได้ข้อสรุป
ร่วมกันว่า จะมีการขี่จักรยานร่วมกันทุกวันอาทิตย์ต้นดือนและ
ก าหนดแผนการท ากิจกรรมทุกครั้ง 

   “ าน  มพ นธ์ ามว ย ร่วมใ ปั่น  กรยาน
 ร้า  ุ ”   ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขี่จักรยานไปท ากิจกรรมวัด
มหาดไทย   ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขี่จักรยานไปท ากิจกรรมวัด
ไชโย    ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขี่จักรยานไปท ากิจกรรมวัดโพธิวงษ์     
๖ มกราคม ๒๕๕๖ ขี่จักรยานไปท ากิจกรรมวัดวิเศษ       ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขี่จักรยานไปท ากิจกรรมวัดขุนอิ นทประมูล     
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ขี่จักรยานไปท ากิจกรรมวัดวันอุทิศ      

 
   การขี่จักรยานทั้ง ๖ ครั้ง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในทางที่ดี เห็นสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดระหว่างเด็กกับ

ผู้สูงอายุ เช่น   ระหว่างขี่จักรยานก็จะขี่จักรยานประคองกลุ่มผู้สูงอายุไป คอยช่วยเหลือในระหว่างการขี่จักรยาน เช่น รถผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่จะเก่าข่ีๆไปก็จะมีโซ่หลุดบ้าง เด็กๆและเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะคอยซ่อมรถใส่โซ่ให้ แม้แต่ยางรถผู้สูงอายุอ่อนก็จะคอยสูบยางให้ พอ



ถึงวัดผู้สูงอายุท่ีรู้ประวัติของวัดก็จะเล่าประวัติที่มาของวัดตลอดทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชุมชนนั้นให้เด็กๆและเยาวชน
ได้รู้ที่มาท่ีไป เด็กก็ซักถามผู้สูงอายุ เกิดความสนิทสนมใกล้ชิดของคนท้ัง ๓ วัย  

 
   ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เด็กๆดูนอบน้อมถ่อมตนไม่แข็งกร้าว ไม่ก้าวร้าวเหมือนแต่ก่อน เด็กบางคนท่ีไม่กล้า

เข้าหาผู้ใหญ ่ก็กล้าที่จะไปคุยกับผู้ใหญ ่ แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนท่ีวางตัวไม่ถูกไม่กล้าพูดกับเด็กเพราะกลัวว่าเด็กจะไม่ฟัง ไม่เชื่อ ก็ปรับตัว
กลับมาคุยกับเด็กในเรื่องที่เด็กๆอยากรู้ แถมยังชักชวนเด็กๆและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  ที่จะจัด
ขึ้นในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ รพ.สต.มหาดไทย อีกด้วย   ส่วนผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายคน เช่น พ่ีนัน ผู้ใหญ่กาญจนา สิริมา ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีร่วมขี่จักรยานยังบอกว่าพฤติกรรมของลูกหลานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  

 
  เป้ : มีความรู้เรื่องซ่อมตกแต่งรถ แต่อารมณ์ร้อน ก็

กลับเป็นคนสงบเสง่ียมใจเย็นข้ึน 
   โอม: แต่ก่อนเป็นคนไม่รับผิดชอบ สั่งอะไรก็ไม่ท าก็

เปลี่ยนเป็นคนละคน ตอนนี้รับหน้าท่ีให้อาหารปลา เก็บกวาด
บ้านเรือน ดูและแม่ใหญ่ในการกินข้าวและกินยาท าตัวเสมือน   
อสม.น้อย  

  ณัฐพล  : เจ้าของ ”หิวกิน อ่ิมนอน ร้อนอาบน้ า ”   
ก็ท าตัวกลับเป็นคนละคน 

 
  นวัตกรรมนี้ ได้สร้างเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพ 

ดังค าท่ีว่า “ ล ้ย ลูกให้โต ปลูกโพธิ์ให้ม ใบ” 
 

 
นายสมนึก บ ารุงญาติ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาดไทย 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕ ๘๖๔ ๔๗๐ มือถือ ๐๘๗ ๐๒๙ ๙๓๔๑ 

bang_๒๕๐๒@hotmail.com 
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กอ ทุนหล กปร ก น ุ  าพ ท บาลต้าบลบา   ก อ้า  อวิ  ษช ยชาญ    หว ดอ่า ทอ  

“เต้า”...กระตุ้นคุณแม่ที่...บางจัก... 
 
 
  ปฏิบัติงานตามปกติ เช่นทุกวัน ก็พยายามคิด
และนึกตลอดเวลาว่า เราจะใช้อะไรเป็นสื่อในการสอนวิธีการให้นม
บุตรดี วันนั้นเป็นวันรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีหญิง
คนหนึ่งบอกว่า “หมอช่วยดูนมให้หน่อยฉันสงสัยว่ามันมีก้อนที่นม”  
ดิฉันตอบว่า “ ได้ซิจ๊ะ ”  และได้เชิญเธอเข้ามาตรวจในห้องตรวจ 
ขณะก าลังเตรียมผู้ป่วย ก็หันไปพบ “ ต้านม ท ยม” ซึ่งได้ประดิษฐ์
ขึ้นในปี ๒๕๕๓ วางอยู่ท่ีตู้เก็บของ ม นก็น่า  ใช้ปร โยชน์ได้อ กใน
หญิ ม  รร ์แล หล   ลอด (ฉันคิดอย่างนั้น) 

จากประสบการณ์การท างานด้านอนามัยแม่และเด็ก ท าให้
พบปัญหาการท างานในหลายด้าน เช่น หญิงตั้งครรภ์อายุต่ ากว่า ๒๐ 
ปี  ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาที่ส าคัญอีกเรื่อง คือ วิธีการให้นมบุตร
ที่ไม่ถูกวิธี ท าให้ฉันคิดหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  

วันหน่ึงฉันไปเยี่ยมหญิงหลังคลอดซึ่งเป็นคุณแม่มือใหม่ เธอ
อายุ ๑๗ ปี เธอเล่าว่า “ลูกจะร้องกวนตลอด เพราะดูดนมไม่อิ่มจนท า
ให้เธอและครอบครัวเครียดมาก” ฉันจึงขอดูวิธีการให้นมบุตร แต่เธอ
ไม่ยอม อ้างว่า ลูกเพิ่งกินและไม่ยอมสาธิตให้ดู  หลังจากวันนั้นฉัน
กลับมาคิดและปรึกษาทีมงานว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ปัญหา
นี้ดี 
 แสงเทียนส่องน าทางสว่างแล้ว “ ต้านม ท ยม” ท่ีตู้เก็บของ 
ฉันเริ่มด าเนินการ  โดยน าอุปกรณ์ ประดิษฐ์ที่ช่ือว่า “ ต้าฝึก อน 
กร ตุ้นนมแม”่  ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า  “ ต้า...กร ตุ้น” มาปัดฝุ่นซะ
หน่อยให้ดูดีน่าจับต้อง เลือกเอาเต้าที่พอเหมาะมือ  ในวันรุ่งขึ้นฉัน
ได้รับแจ้งจาก พ่ีจุกซึ่งเป็น อสม.ว่า “ ราตรีคลอดแล้วนะหมอเราจะไป
เยี่ยมกันวันไหนดี”   ฉันตอบทันที “เอาวันน้ีเลยนะพี”่  แล้วก็เตรียม
ชุดเยี่ยมหลังคลอดและเต้าพกพาน าไปเยี่ยมคุณแม่มือใหม ่
ทันทีท่ีก้าวข้ึนบันไดก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง  



“หวัดดีค่ะหมอ หนูก าลังจะโทรศัพท์ไปหาหมอพอดีเลย ลูกหนูไม่ยอมดูดนม และร้องกวนตลอด
เลย หนูและแม่ไม่รู้จะท าอย่างไรดี เมื่อคืนไม่ได้นอนท้ังคืน”  
“จ้า ไม่เป็นไร ใจเย็นๆ นะ ไหนลองอุ้มลูกกินนมให้ดูหน่อยซิ” หลังจากเห็นราตรีอุ้มลูกและให้นมลูกแล้วก ็

ประเมินได้ทันที “เอาล่ะเราจะได้ใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว จะช่วยราตรีได้มั๊ยน๊า”  โดยเริ่มจากการสอนวิธีอุ้มลูกที่ถูกวิธีก่อน 
หลังจากนั้นก็งัด   ต้า...กร ตุ้น ออกมาทันที ตอนแรกราตรีตกใจร้องขึ้นมาว่า  

เอ๊ะ!! อะไรน่ะ!! (ราตรีหน้าแดงนิดๆ) “นี่คืออุปกรณ์ช่วยแนะน าการกระตุ้นน้ านม/การบีบเก็บน้ านม ส าหรับ
คุณแม่มือใหม่อย่างเราไงล่ะ”  หลังจากใช้  เต้า...กระตุ้น สอนราตรีแล้ว ฉัน
ได้ติดตามการให้นมลูกของราตรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ราตรีพอใจเป็นอย่าง
ยิ่งและลูกไม่ร้องกวน ราตรีให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวจนลูกเธออายุครบหนึ่ง
ปีและช่วงที่ไปท างานโรงงานก็สามารถบีบเก็บน้ านมไว้ให้ลูกกินได ้

 จากวันนั้นเป็นต้นมาฉันจะน า  ต้า...กร ตุ้น ออกเยี่ยมหญิงหลัง
คลอดด้วยทุกครั้ง ประหนึ่งว่าเราคู่กัน ท าให้สถานบริการสาธารณสุขใกล้เคียง
ขอน าไปใช้บ้าง ซึ่งเราก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งท าให้ รพ.สต.ของฉัน ได้ อสม.
ดีเด่น สาขาสายใยรักแห่งครอบครัวระดับจังหวัดอ่างทอง ซึ่งน าความปราบ
ปลื้มมาให้คณะท างานเป็นยิ่งนัก 

  ต้า...กร ตุ้น กร ตุ้นได้หลายอย่า  มากกว่าท ่
 ิดไว้ ถ้ารู้  กการด ดแปล น้ามาใช้ปร โยชน์ ถ้าผู้ใด นใ ติดต่อ
 อบถามได้น       

นางบุบผา ทรงกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

รพ.สต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕ ๖๖๙ ๑๙๑ มือถือ ๐๘๙ ๒๔๓ ๙๒๗๘  
นางเสมอ อ  าเกิด พยาบาลวิชาชีพ ๖ว  เทศบาลต าบลบางจัก  

เบอร์โทรศัพท์   ๐๓๕ ๖๖๙ ๔๖๖   
 

 

 

 



 

กอ ทุนหล กปร ก น ุ  าพต้าบลอ  ร กษ์ อ้า  อโพธิ์ทอ     หว ดอ่า ทอ  

 

“จังหวะกระตุ้นที่หายไป” 
 
 “หมอช่วยเต้นน าหน่อยไม่ได้รึ”   หันไปตาม

เสียงตะโกนเรียก   เห็นกลุ่มคนประมาณ๒๐ คนนั่งยองๆอยู่
ที่สนามบอลวัดจุฬามุนี  จึงตะโกนถามไปว่า  “นั่งท าอะไร
กัน” โดยไม่รอค าตอบแล้วก็ขับรถผ่านพวกเขาไป  บรื้น
...........  

  อีก ๒ วันต่อมาก็ขับรถผ่านบริเวณสนาม
บอลวัดจุฬามุนีเวลาเดิม แล้วหันไปมองหากลุ่มคนท่ีนั่งอยู่
เมื่อ ๒ วันก่อน แต่ก็ไม่เจอใครเลยซักคน  

ด้วยความแปลกใจจึงขับรถไปท่ีบ้านพ่ีเล็ก อส
ม.หมู่ที่ ๓ ได้พูดคุยและซักถามจนรู้ว่า กลุ่มคนพวกนั้นคือ 
คนท่ีรอเต้นแอโรบิคแต่คนน าเต้นไม่มา พวกเขาจึงแยกย้าย
กลับบ้าน ซึ่งเป็นเช่นน้ีประจ า ท าให้คนที่มารวมกลุ่มออก
ก าลังกายมีจ านวนลดลงไป   จึงถามพี่เล็กว่า “แล้วพี่คิดว่า
จะหาวิธีอะไรมาแทนการเต้น แอโรบิคได้บ้าง มีอะไรเด่นๆ
ดีๆในหมู่ ๓” พ่ีเล็กท าตาโตตอบทันท ี“ไม่มีอะไรเลย”   

“มีซิ คนท่ีมีความรู้ความสามารถ สิ่งของ
อุปกรณ์ ทรัพยากรทุกอย่างแต่ละหมู่มีอยู่แล้ว”  ฉันตอบพี่
เล็กไปอย่างน้ัน   พี่เล็กจึงถึงบางอ้อ  “เออ! มีมี มีครู
เกษียณอายุท่ีต้องการอนุรักษ์ดนตรีไทยและการเล่นกลอง
ยาว และมีหลายบ้านที่มีกลองยาว แต่ไม่ได้น ามาใช้
ประโยชน์ เพราะเป็นกลองของรุ่นปู่ย่าตายาย”   พี่เล็กเลย
กลับไปประชุมกลุ่มที่เคยออกก าลังกายด้วยกันว่าจะเอาอะไร
มาเป็นกิจกรรมออกก าลังกายแทนแอโรบิค 

พี่เล็กเสนอในที่ประชุมว่า ควรหาแนวทางที่
ยั่งยืนโดยต้อง  ดึ  ุด ด่น คือการน าทรัพยากรที่มีในชุมชนมา



ใช้ให้เกิดประโยชน์  ดึ ดูดใ  คือกิจกรรมนั้นต้องเป็นที่สนใจของคนในหมู่บ้านท่ีส าคัญ  “ นในชุมชนได้ปร โยชน ์
 ผ่านไปประมาณ ๓ เดือน ฉันก็ผ่านไปบริเวณสนามบอลนั้นอีก ก็พบแต่ความว่างเปล่าเหมือนเช่นเคย 

แล้วหันกลับไปมองที่บ้านพ่ีเล็ก ตัดสินใจไปบ้านพ่ีเล็ก ถามความคืบหน้า พบพ่ีเล็กก าลังน่ังบนมอเตอร์ไซด์ แล้วบอกว่า 
ก าลังจะไปบ้านครูส าเริง “ไปด้วยกันไหมหมอ”  เพียง ๕ นาทีก็ถึงบ้านครูส าเริง (ฉันตามมาแต่โดยดี) 

ครูเกษียณอายุอย่างครูส าเริงใช้เวลาว่างไปสอนดนตรีเด็กนักเรียนที่วัดจุฬามุนี  ครูบอกว่าดีใจท่ีชาวบ้าน
สนใจที่จะใช้การออกก าลังกายโดยการร ากลองยาวแทนแอโรบิคท่ีล้มเลิกไป คุณครูบอกว่า “ตอนนี้เรามีกลองยาว ๒๕ 
ใบที่ได้จากการบริจาคของชาวบ้านและคนท่ีมีกลองยาวเก่าๆอยู่ แต่เรายังขาดคนสอนตีกลองยาว”  ฉันจึงบอกว่าหมู่ ๒  
มีคณะกลองยาวท่ีรับจ้างอยู่และฉันเองก็คุ้นเคยกับลุงบุญส่งหัวหน้าคณะกลองยาว  จะไปบอกให้มาช่วยสอนตีกลองยาว   
วันรุ่งขึ้นฉันได้ติดต่อลุงบุญส่ง ลุงบุญส่งก็รับปากเป็นครูฝึกสอนให้ทันท ี

ผ่านไป ๒ เดือน ฉันผ่านมาบริเวณสนามฟุตบอลเช่นเคย  และได้ยินเสียงกลองยาวและเสียงคนร้องเพลง
ในจังหวะที่เร้าใจ เป็นจังหวะที่อยากขยับเอวและไหล่ตามเสียงกลองนั้น ฉันขับรถผ่านสนามฟุตบอลไปจอดรถอยู่บน
สนามวอลเล่ย์ แล้วเดินไปหากลุ่มคนที่ก าลังยักเอว ยักไหล่ ร าโค้งไป โค้งมา อย่างสนุกสนาน ตามจังหวะกลองยาว  
ครูส าเริงเดินยิ้มออกมาหาฉัน พูดด้วยแล้วบอกว่า  
“หมอจังหวะดนตรีที่หายไป หมู่ ๓ เราได้จังหวะกระตุ้นใหม่มาแล้วนะ” 
ฉันจึงตอบว่า “แล้วหนูจะมาร ากลองยาว ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ด้วยนะ”  

จากวันนั้นถึงวันน้ี บ้านคลองวัดไทร หมู่ที่ ๓ จะมีการออกก าลังกายตามจังหวะเสียงกลองยาว ท่ีสนุกสนาน
ครื้นเครง ได้ยินแล้วอยากขยับเอว ขยับไหล่ ตามเสียงจังหวะกลองยาวที่เร้าใจ .................. 
 
      

สาริกา   วงษ์ระวัง 
พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 

รพ.สต.องครักษ์  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕  ๖๔๔ ๑๕๑ มือถือ ๐๘๖ ๗๖๔ ๘๓๓๐  

 

 

 

 

 



 

กอ ทุนหล กปร ก น ุ  าพต้าบล ายทอ  อ้า  อป่าโมก    หว ดอ่า ทอ  

“กะลาคู่เท้า ฅนพายทอง ” 
   

“หมอ ๆ รู้ข่าวพ่ีด าหรือเปล่า ? ” พ่ีลิ้ม อสม.จิตอาสา
มาปฏิบัติงานท่ี รพ.สต. กล่าวทักทาย ขณะที่ฉันก้าวลงจากรถ “ 
พี่ด าเป็นอะไรหรอ ?”   ฉันถาม  “ พ่ีด าถูกตัดนิ้วเท้าไปแล้ว 
น้ าตาลขึ้นสูงมาก นอนอยู่โรงพยาบาลอ่างทองโน่น ”    

“อ้าว!”  ฉันอุทาน เพราะพี่ด าแก่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มาท าแผลที่ รพ.สต. แกมาบ้างไม่มาบ้าง ซึ่งแกไม่ค่อยดูแล
ตัวเองท าให้มีแผลที่เท้าจนเป็นแผลเรื้อรัง  
 จากการออกเยี่ยมบ้านของแกนน าสุขภาพและส ารวจ
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง     ปี ๒๕๕๕  พบว่าผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ท้ังหมดจ านวน  ๖๐  คน เป็นผู้ป่วยท่ีเริ่มมีอาการชาที่
ฝ่าเท้า จ านวน  ๒๐  คน  ผู้ป่วยมีแผลที่เท้า  ๒  คน ถ้าไม่ได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ อย่างต่อเนื่อง  อาจท าให้เกิดแผล
ลุกลามส่งผลให้ต้องตัดนิ้วเท้าหรือเท้าได ้
 ในหมู่บ้าน มีหลายบ้านที่ท าขนมขาย อย่าง ป้าเทือง ขาย
ขนมครกท่ีหน้าโรงเรียนตอนเช้าๆ พี่บุญเชิดขายมะพร้าวขูด พี่ลออ
ท าขนนไทยขายโดยเฉพาะขนมต้มสมุนไพรและขนมถั่วแปบ (อร่อย
มากๆ ทุกอย่าง)  สิ่งเหล่านี้แหละที่มีผลท าให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุม
น้ าตาลไม่ค่อยได้ แต่ก็เป็นวิถีชีวิตและอาชีพของพวกเขา ซึ่งพวกเรา
ก็ท าอะไรไม่ได้มากนัก  

แต่สิ่งที่ท าได้คือกะลามะพร้าวมากมายที่เกิดจากวิถีชีวิต
และอาชีพของพวกเขา ที่พวกเราแกนน าสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของมันกับผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
บวกกับภูมิปัญญาพื้นบ้านควบคู่กับการแพทย์แผนไทยในการดูแลฝ่า
เท้า จึงได้น ากะลามะพร้าวมาท า  
“ราว ดินก ลา” ไว้ท่ี รพ.สต. เพื่อให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ที่มารับบริการที่ รพ.สต.ใช้เดินนวดฝ่า
เท้า ตอนท าใหม่ๆ ก็มีคนมาใช้บริการทุกวัน ช่วงหลัง ๆ ผู้ใช้บริการ



เริ่มหายไปเรื่อย ๆ อาจเป็นเพราะอาการชาเท้าดีขึ้นเลยไม่มาอีก (คิดในแง่ดีไว้ก่อน) จากการสอบถามผู้ที่เคยมาใช้
บริการ “ราว ดินก ลา” ลุงช้ิน บอกว่า “ตอนนี้เท้าหายชาแล้วเลยไม่ได้ไปอีก”  

พี่ด าก็เป็นอีกคนหน่ึงที่เคยมาเดิน“ราว ดินก ลา” บ่อยๆ แต่ตอนหลังก็หายไป ดิฉันได้ออกเยี่ยมบ้าน พี่ด า
แก่บอกว่า “อยากไปเหมือนกันหมอ แต่ไม่รู้จะไปอย่างไรตอนนี้ลูกสาวมันไปท างานแล้ว  เลยไม่มีคนไปส่ง ” บางคนก็
บอกว่า “ไม่มีเวลาต้องออกไปท านากลับมาก็เย็นแล้ว ” นี่ก็เป็นอีกหลายเหตุผลที่ผู้ป่วยไม่มาใช้บริการ “ราว ดิน
ก ลา” ที่ รพ.สต. “แล้วเราจะท าอย่างไรดี” ฉันคิดอยู่ในใจ 

  ทีมแกนน าสุขภาพจึงได้กลับมาวางแผนกันว่าจะท าอย่างไรดี ผู้ป่วยถึง จะตระหนักและมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จึงได้จัดท า โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลสายทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จ านวน  ๑๐๐  คน โดยแบ่งอบรมเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐  คน  
จัดกิจกรรมเข้าฐาน ต่างๆ มีทั้งฐานอาหาร     ฐานอารมณ์  ฐานออกก าลังกาย ฐานอบายมุข  และฐานการดูแลเท้า ซึ่ง
ฐานน้ีสอนทั้งการตรวจฝ่าเท้า การดูแลเท้า การนวดฝ่าเท้า และการนวดฝ่าเท้าด้วยกะลา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้กันเพียบและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงทุกคนซึ่งรวมถึง พี่ด า ด้วย และได้จัดท า นวัตกรรม  
“ก ลา ู่ ท้า ฅนพายทอ ”  ให้น ากลับไปใช้นวดฝ่าเท้าที่บ้าน ซึ่ง “ก ลา ู่ ท้า ฅนพายทอ ”  ท าจากกะลามะพร้าว ๒ 
ใบ เกล้าให้เกลี้ยงปาดปากกะลาให้เรียบ ผสมปูนกับทรายและน้ าเทลงในกะลาทั้ง ๒ ใบ จนเต็มปาดหน้าให้เรียบ แล้ว
น าไม้กระดาน ขนาด  ๒๐ x ๓๐ ชม.ซึ่งฝังสกรูยาวประมาณ ๒ นิ้วไว้ ๒ อัน ห่างกันพอประมาณส าหรับเป็นแกนให้ปูน
เกาะมาวางลงบนกะลา แล้วคว่ ากะลาลง พอปูนแห้งแล้วทาแล็กเกอร์ให้สวยงาม ก็จะได้ “ก ลา ู่ ท้า ฅนพายทอ ”   
ที่มีความคงทนและแข็งแรง ผู้ป่วยสามารถใช้ได้ทุกสถานท่ีที่
ต้องการ สามารถยกไปวางตรงไหนก็ได้ จะนั่งท าหรือยืนท าก็ได้
เพียงมีท่ีเกาะส าหรับทรงตัวไม่ให้ล้ม ใช้นวดได้ทุกเวลาที่ต้องการ 
ผู้ป่วยไม่ต้องมาเดินราวกะลาที่ รพ.สต.แล้ว 
 พ่ีด า ไม่มาท าแผลที่ รพ.สต.นานแล้ว แก่บอกว่า “แผล
หายแล้ว อาการชาที่เท้าดีขึ้นไม่เกิดแผลที่เท้าอีกแล้ว ก็ด้วยกะลา
ของหมอนั่นแหละ” พ่ีด าเลยเป็นตัวอย่างให้ผู้ป่วยคนอ่ืนๆ ได้
เรียนรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีซักกี่คนท่ีเห็นความส าคัญของการดูแลเท้า 
หรือต้องรอให้ตัดเท้าอย่างพ่ีด าก่อนถึงจะท าอย่างจริงจัง
.....................  

                                              นางมารยาท  แก้วโย  
                                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ  

                              รพ.สต.บ้านพายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  
                       เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖  ๐๕๗ ๕๓๒๒   

Email.   Banpaythong@gmail.com 
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กอ ทุนหล กปร ก น ุ  าพ ท บาลต้าบล ามโก้ อ้า  อ ามโก้    หว ดอ่า ทอ  

ลานนวด แก้ว กรวด กะลา 
 
         กระบะลกูแก้ว กรวด กะลา ทราย และไมก้ลม 
ถูกวางหน้าประตูทางเข้าตัวอาคาร    

คุณป้าวัย ๖๔ ปี เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  ที่มารับบริการก็เอ่ยถามขึ้นว่า  อะไร
เนี่ยหมอ? เดินได้ไหมเนี่ย? 

“เดินได้เลยจ้า มันคือลานนวดเท้าเคลื่อนที่
เอาไว้ส าหรับให้ผู้มารับบริการและญาติใช้นวดเท้าเพื่อ
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และผ่อนคลาย” ฉันตอบคุณ
ป้าไปแบบน้ัน 

นับถอยหลังไป ประมาณ ๘ เดือน  ท่ีดิฉันรู้ว่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎรพัฒนา  ได้รับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  มาดูแลด้วยเหตุผลที่ว่าลดความแออัด
ในโรงพยาบาล  ดิฉันในฐานะพยาบาลวิชาชีพประจ า 
รพ.สต.เมื่อเริ่มรับงานก็รู้สึกหนักใจพอสมควร   แต่โชค
ดีที่เป็นคนในพ้ืนท่ีจึงมีความคุ้นเคยกับประชาชน   เมื่อ
ถึงวันท่ีต้องลงมือปฏิบัติจริงก็รู้สึกตื่นเต้น นอนไม่หลับ 
กังวลไปทุกเรื่อง  

แต่แล้ววันนั้นทุกอย่างผ่านพ้นไปได้อย่าง
ราบรื่น   สิ่งทีด่ิฉันรู้สึกภาคภูมิใจ  คือ ได้ใช้วิชาชีพท่ี
เรียนมาได้เต็มที่ ผู้ป่วยกล้าที่จะพูด กล้าที่จะบอก
ปัญหากับเรา บอกว่าเมื่อก่อนรับยา จากเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลชุมชนมาจ่ายป้าไม่กล้าถาม สงสัยมานาน
แล้ว ท้ังเรื่องยา เรื่องอาการผิดปกติต่างๆ  หลังจากที่ได้
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังมาได้ระยะหนึ่งจึงพบว่า 
ปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่ คือ ชาปลายมือ ปลายเท้า 
และจากผลการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลาง และ
เสี่ยงสูง  



 เป็นแรงบันดาลใจใหด้ิฉันและทีมสุขภาพ
ของ รพ.สต.ราษฎรพัฒนา  มาช่วยกันคิดหาวิธีท่ีจะ
ท าอย่างไร  ให้ผู้ป่วยท่ีมารอรับบริการระหว่าง
ช่วงเวลารอเจาะเลือด วัดความดันโลหิต และรับยา 
ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เครียดกับการรอคอย แถมยัง
ได้ประโยชน์จากการรอคอย ซึ่งเดิมเคยคิดไว้ว่าจะ
ท าลานนวดเท้าเพื่อสุขภาพภายใน รพ.สต.  แต่กลัว
ว่าผู้ป่วยจะไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจากร้อน ถ้าฤดูฝน
ก็เปียก จะท าหลังคาก็ใช้งบประมาณสูงเพราะลาน
นวดเท้าจะอยู่ภายนอกอาคาร  
 จึงเกิดแนวความคิดที่จะคิดค้นหารูปแบบ 
ลานนวดเท้า ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ถอดเก็บได้ ติดตั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาคารได้ รพ.สต.   มีสถานท่ีด้านหน้าใต้บันได
ทางขึ้นช้ันบนของยังว่างอยู่ น่าจะใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีว่างตรงนี้ท าลานนวดเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยที่มารอรับบริการได้ใช้
ประโยชน์   ึ  ิดท้าอุปกรณ์นวด ป็น ๕ ฐาน  ร่ิม าก ฐานก ลา  ฐานไม้กลม  
ฐานกรวด  ฐานทราย  ฐานลูกแก้ว  โดยวัสดุที่ใช้สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น 
จากความคิดและรูปแบบจึงเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลต าบลสามโก้  

หลังจากจัดท าเสร็จสิ้นแล้ว จากการสังเกตผู้ที่มารับบริการส่วนใหญ่ 
จะเดินบริหารเท้าก่อนกลับบ้าน และมีผู้สนใจน ากลับไปท าใช้ที่บ้าน   
เนื่องจากสามารถย้ายที่ได้สะดวก ราคาไม่แพง วัสดุหาง่าย ไม่ต้องร้อนแดด 
ไม่เปียกฝน ใครๆก็ท าได้    เมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจการงานแล้วก็สามารถ
บริหารเท้าได้....... 
 
 

 
นางกิ งกาญจน์  ภู่สิงห์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎรพัฒนา 

 

 



 

 

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดนนทบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ปิ่นโตเยี่ยมบ้าน”  
 

 
 “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี”   สุภาษิตโบราณที่ผู้เขียนขอลอกเลียนประโยคนี้ใหม่ให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในปัจจุบัน เป็น “รักวัวให้ผูก รักลูกให้นม”    

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อแม่และลูก เป็นการวางพ้ืนฐานให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ  แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ลดน้อยลง ใช้นมผสมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ชงเร็ว ดูดเร็ว พ่อแม่สบาย ฝากลูกไว้กับใครก็ได้ที่ต้องการ 
กลับมาจากทํางานแล้วค่อยว่ากันโดยไม่คํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับลูก  ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมแม่ในช่วง ๖ เดือนแรก เป็น
ระยะสําคัญในการสร้างรากฐานการเจริญเติบโตโดยเฉพาะสมองลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมผสม(นมวัว) และอาหารอื่นอาจ
ทําให้ลูกเจ็บป่วย เช่น ติดเชื้อ ท้องเสีย ท้องอืด และอาจเกิด
โรคแพ้โปรตีนนมวัว เจ็บป่วยจนสมองก็ต้องชะงักงัน  
พัฒนาการล่าช้า จนทําให้พ่อแม่เองต้องทรมานกายและได้    

สําหรับในประเทศไทยได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ มีเป้าหมายคือให้แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย ๖ เดือน ให้ได้ร้อยละ ๓๐ และ
ให้ต่อไปควบคู่กับอาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุ ๒ ปี  



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี

 

 ตําบลบางรักน้อยเป็นตําบลหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมแม่เช่นกัน ผู้เขียนในฐานะของ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในชุมชน เห็นความสําคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้นําข้อมูลปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่
กําลังเกิดขึ้นไปปรึกษาหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ อบต.บางรักน้อย อส
ม. แกนนําสุขภาพชุมชน จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตําบลบางรักน้อย  มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้แก่ อสม. แกนนําสุขภาพในชุมชน เพื่อ
นําความรู้ที่ได ้ไปใช้ถ่ายทอด ให้คําแนะนําแก่สมาชิกในชุมชนรวมถึง
แม่หลังคลอด   

แต่ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มิได้เพิ่มขึ้น จนกระทั้งปี 
๒๕๕๔ ตําบลบางรักน้อยประสบปัญหาน้ําท่วมหนักประมาณ ๔ เดือน หาซื้อข้าวของลําบาก  พืชผักเริ่มหาซื้อยาก แม่
และเด็กในชุมชนก็ประสบปัญหาเช่นกัน แกนนําสุขภาพจึงได้มารวมตัวกันและทําอาหารบํารุงน้ํานม “แกงเลียง เลี้ยงนม
แม”่ เพื่อนําไปให้หญิงหลังคลอดที่บ้าน ส่งเสริมให้มีน้ํานมไว้เลี้ยงดูลูกได้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากท่ีทุกคนต้องเผชิญ
ร่วมกัน อย่างต่อเนื่องจนเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกในชุมชน 

จากการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นจึงเริ่มต้นของ “ปิ่นโตเย่ียมบ้าน”  เป็น
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนในพื้นที่ตําบลบางรักน้อย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี “ปิ่นโตเย่ียมบ้าน” เป็น
เครื่องมือเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้สื่อเอกสารความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และ
อาหารบํารุงตัวอย่างจากพืชผักพ้ืนบ้านในชุมชน (ต าบลบางรักน้อยเป็นต าบลที่ท าการเกษตร และปลูกผักสวนครัว 
โดยเฉพาะกล้วยเป็นสินค้าโอทอป(OTOP) จะเห็นได้ว่าตําบลบางรักน้อยมีต้นทุนทรัพยากรอยู่แล้ว)  

มีผู้ใหญ่บ้าน แกนนําสุขภาพ และสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ช่วยกันคิดและทําอาหารตัวอย่าง และนําไปให้กับ
สมาชิกหญิงหลังคลอดในชุมชน หากบ้านใดมีสมาชิกเกิดใหม่ชุมชนจะมี  “บันทึกรักจากชุมชน พร้อมปิ่นโตเยี่ยมบ้านไป
ต้อนรับสมาชิกใหม”่  ทําให้ครอบครัวรับทราบว่าสมาชิกใหม่คนนี้เป็นสมาชิกท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของชุมชนที่จะ
ช่วยกันดูแลสมาชิกให้เติบโตขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมด้วยนมแม่  และจะเข้ามาช่วยกันดูแลแม่
และลูกอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง จนเด็กอายุได้ ๖ เดือน   

นวัตกรรม “ปิ่นโตเยี่ยมบ้าน” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาศัยความร่วมแรงร่วมใจจาก
สมาชิกในชุมชน  มุ่งหวังให้สมาชิกใหม่ในชุมชนได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่  ได้รับการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตําบลบางรักน้อย   

เมื่อถามว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไร  ผู้เขียนขอตอบสั้นๆว่า  ปิ่นโตเยี่ยมบ้านเป็นเพียงเครื่องมือส าหรับ
แกนน าชุมชน น าความรู้สื่อวิชาการ อาหารบ ารุงน้ านมตัวอย่าง เพื่อให้แม่หลังคลอดน าไปใช้และท าได้จริงสามารถผลิต
น้ านมได้เพิ่มขึ้น และเลี้ยงลูกจนประสบความส าเร็จ ลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน  



ส าหรับชนิดอาหารตัวอย่างจริงในปิ่นโตเยี่ยมบ้านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ผู้น าไปใช้ควรให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

ผู้เขียนได้เห็นความตั้งใจของสมาชิกในการช่วยเหลือ ดูแลสมาชิกในชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตําบลบางรักน้อย     

คาดหวังว่าจะเห็นเด็กในต าบลบางรักน้อยท่ีได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ มีพัฒนาการสมวัย และเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสานต่อกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนโดยชุมชน ต่อไป 
 “บางรักน้อยทุกคนร่วมแรง จัดแจงทรัพยากร ผสานงานกองทุน หนุนสุขภาพคนในชุมชน” 

เล่าเรื่องโดย 
ศรัณยา  ปานปิ่น   
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางรักน้อยหมู่ ๕ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น้องนิว คุณแม่วัยรุ่น 
 

“น้องนิวคลอดแล้วนะ”  ฉันได้รับแจ้งจากอสม.  ในวันหน่ึงหลังจากท่ีเราร่วมกันสรุปผลการดําเนินงานเรื่อง
ตําบลนมแม ่รวมทั้งสรุปปัญหาต่างๆในการดําเนินงานร่วมกัน 

น้องนิว อายุ ๑๖  ปี เป็นเด็กสาว หน้าตาดีมากเป็นเด็กน่ารัก พูดน้อย  ฉันรู้จักน้องนิวตั้งแต่เธอเรียนอยู่ช้ัน
ประถม หลังจากท่ีพ่อ – แม่ ของน้องนิวเสียชีวิต น้องนิวอาศัยอยู่กับยายทวดซึ่งอายุมากแล้วหลังจากท่ีเรียนจบช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี ๖  เธอก็ไปอาศัยอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด ระยะหนึ่ง และน้องนิวได้กลับมาอยู่ท่ีบ้านอีกครั้ง หลังจากท่ี
เราทราบว่าเธอตั้งครรภ ์โดยได้รับการแจ้งจาก อสม. และทราบว่าเธอยังไม่ได้ฝากครรภ์ ดิฉันและทีมงาน รพ.สต. ร่วมกับ 
อสม. จึงได้ติดตามเยี่ยมเธอ 

ในบ่ายวันหน่ึง… หนูยังไม่พร้อมที่จะไปฝากครรภ์ น้องนิวบอกกับดิฉันและทีมงาน  ซึ่งจากการซักถามตอนนั้น
อายุครรภ์ของเธอประมาณ ๒  เดือนกว่าแล้ว หนูมีปัญหาอะไรหรือ? ดิฉันถามน้องนิว เธอไม่ตอบได้แต่นั่งเงียบ  หลังจาก
การพูดคุยผ่านไปนานพอสมควรพวกเราก็ได้ทราบปัญหาของเธอ คือ  กลัวการไปโรงพยาบาล กลัวการเลี้ยงลูก กลัวการ
คลอด และที่สําคัญน้องนิวบอกว่า  “ หนูยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูก ” ดิฉันและทีมงานได้พยายามอธิบาย ยกตัวอย่างให้
เข้าใจและเห็นความสําคัญของการที่จะต้องไปฝากครรภ์ตั้งแต่อาย ุ ครรภ์น้อยๆ ซึ่งน้องนิว  สะดวกที่จะไปฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดและจะกลับมาฝากครรภ์ต่อท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน  

หลังจากกลับมาจากการเยี่ยมน้องนิวแล้ว ดิฉันและทีมงานค่อนข้างที่จะหนักใจ และเป็นห่วงน้องนิวมาก  
เนื่องจากเธอและสามียังอยู่ในวัยรุ่น อาจจะยังไม่พร้อมท่ีจะเลี้ยงลูก  และยังขาดคนในครอบครัวท่ีจะคอยแนะนําให้
กําลังใจอีก จากนั้นทางทีมงานก็ได้ติดตามเยี่ยมเธอเรื่อยๆเป็นระยะ  ๆ พร้อมท้ังให้คําแนะนําตามระยะการฝากครรภ์และ
ปัญหาที่พบ ซึ่งทางทีมงานพบว่าเธอมีความรู้ในเรื่องการฝากครรภ ์ และการปฏิบัติตัวเป็นอย่างด ี เธอศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองจากสมุดเล่มสีชมพู ( คู่มือการฝากครรภ์ ) เธอมีความตั้งใจมุ่งมั่นท่ีจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปตลอดอย่าง



น้อย ๖  เดือน ตามคําแนะนําและจากการศึกษาของเธอ
ด้วยตนเองด้วย เธอบอกกับดิฉันและทีมงานว่า  “หนูจะ
ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองให้นานท่ีสุด” น่ีคือคํามั่น
สัญญา จากปากของน้องนิว คุณแม่วัยรุ่น  

หลังจากทราบข่าวว่าน้องนิวคลอดแล้ว ดิฉันก็
วางแผนเตรียมการเยี่ยมร่วมกับ อสม. โดยนัดวันไปเยี่ยม
น้องนิวและลูก เมื่อถึงบ้านน้องนิว ภาพที่ดิฉันเห็นคือ 
ขวดนม จุกนมสําหรับเด็ก  ดิฉันอึ้งเล็กน้อยว่า สิ่งที่น้อง
นิวสัญญากับดิฉันไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้ว? 
หรือว่าทีมงานของเราเยี่ยมน้องนิวช้าไป เนื่องจากน้องนิว 
ต้องผ่าท้องคลอดและนอนพักในโรงพยาบาลนานถึง ๕  
วัน เนื่องจากลูกตัวเหลือง  กว่าทีมงานไปเยี่ยมก็เป็นวันที่ 

๘ ของการคลอดแล้ว ดิฉันจึงน่ังคุยกับน้องนิว ทบทวน
สิ่งต่างๆที่เราคุยกันตอนตั้งครรภ ์ น้องนิวบอกว่า หนูยัง
จําทุกอย่างได้เป็นอย่างด ี หนูตั้งใจจะทําตามนั้นแต่
เนื่องจาก นํ้านมของหนูมีไม่พอให้ลูก   หนูทนเห็นลูก
ร้องไห้ไม่ได้ หนูสงสารลูกมากๆ ( นี่เป็นความคิดของน้อง
นิวท่ีคิดว่า นมแม่มีน้อยไม่เพียงพอต่อการให้ลูกกิน  จึง
ตัดสินใจซื้อนมผสมให้ลูก โดยให้ลูกดูดนมแม่ไปด้วยและ
เสริมด้วยนมผสม )  

ดิฉันและทีมงานก็ได้นั่งคุย และให้คําแนะนํา
น้องนิวพร้อมทั้งสามีของเธอ จนน้องนิว ลดความวิตก
กังวล และ  มั่นใจว่านมแม่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่าง
เพียงพอ ดิฉันและทีมงานก็ได้ลากลับ  พร้อมท้ังนัดวัน
เยี่ยมครั้งต่อไป โดยไม่ลืมที่จะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้น้อง
นิว กรณีมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด และ อสม. ก็ได้บอกน้องนิวว่า  “ตอนเย็นจะทําแกงเลียงเรียกน้ํานม
มาให้กินนะ”  
หลังจากวันนั้นก็มี อสม. แวะเวียนมาเยี่ยมน้องนิวเป็นระยะๆ ซึ่งพบว่าน้องนิวมีความพยายาม เอาใจใส่และตั้งใจเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเต็มที ่ และดิฉันจะได้รับโทรศัพท์จากน้องนิวอยู่บ่อย  ๆ เพื่อปรึกษาปัญหาในการเลื้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
ปัญหาอื่นๆ เป็นต้นว่า  ลูกท้องอืด หนูจะท าอย่างไรดี  หนูอยากทานอาหารรสเผ็ดจะมีผลต่อลูกมั๊ย และปัญหาอื่นๆที่น้อง
นิวไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหานั้น  ๆได ้ 

จนกระทั่งน้องนิวคลอดลูกได้เดือนครึ่งทางทีมงานก็ได้ติดตามเยี่ยมน้องนิวอีกครั้ง ครั้งนี้ทําให้ทุกคนต้องตะลึง
และประทับใจกับภาพท่ีเห็นคือ พ่อ – แม่วัยรุ่น ช่วยกันอาบนํ้าให้ลูกน้อยด้วยท่าทางที่ขะมักเขม้น เหมือนพ่อ แม่  ผู้
ชํานาญในการเลี้ยงลูกมานาน โดยมียายทวด คอยดูอยู่ด้วย  น้องนิวให้การต้อนรับทีมงานด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใสบอกกับทีมงานว่า ถึงวันน้ีหนูมีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากข้ึน หนูมีน้ านมเพียงพอให้ลูกกิน และ



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

สามารถบีบน้ านมไว้ให้ลูกกินได้ในวันท่ีต้องไปตรวจหลังคลอด โดยน้องนิวบอกว่าทําตามคําแนะนําของทีมงานและศึกษา
จากหนังสือด้วย เกี่ยวกับอาหารที่เพ่ิมน้ํานมแม่เป็นพืชผักท่ีหาง่าย โดยเฉพาะ หัวปลี  แกงเลียง เป็นเมนูพิเศษ ท่ีสามีเธอ
ทําให้รับประทานเป็นประจํา มีน้ํากระเพรา ดื่มบ้าง บางวัน และบางครั้ง อสม. ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเป็นประจําจะนํา
อาหารมาฝาก เช่น ผัดขิงไก ่ต้มหัวปลีนํามาฝากเธออยู่เสมอ 

กาลเวลาผ่านไป จนขณะนี้ลูกของน้องนิวอายุได้ ๕  เดือนกว่าแล้ว น้องนิวบอกว่า  ลูกของเธอเป็นเด็กที่น่ารัก
เลี้ยงง่าย แข็งแรงและน้องนิวบอกกับทีมงานว่า ยังให้กินนมแม่อย่างเดียวไปจนถึง ๖ เดือน และจะเริ่มอาหารเสริมเมื่อลูก
อายุได้ ๖  เดือนจากนั้นก็ยังคงให้นมแม่ไปอีกเรื่อยๆ และพัฒนาการของลูกเป็นไปตามวัย ประเมินภาวะโภชนาการอยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิ เธอรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองได้ และยังขอบคุณทีมงาน  รพ.สต.และพี่ๆป้าๆ อสม.  ที่
คอยให้คําแนะนําและให้กําลังใจแก่เธอและครอบครัวเป็นอย่างด ี จนทําให้เธอประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนม
ของตนเองได ้ ทําให้ประหยัดรายจ่ายจากการซื้อนมผสม หากมีคุณแม่คนใดตั้งครรภ์ เธอพร้อมที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ ์ และเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง ๖  เดือนหลังคลอดให้แก่คุณแม่คนใหม่รายอื่นๆต่อไป 
 

 
ร้อยเรียงเรื่องเล่าโดย นางยุภา ถาวรสาร  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพสต.บางสีทอง 
๐๒ ๔๔๗ ๐๐๕๔ มือถือ ๐๘๙ ๒๓๓ ๖๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ จากกลุ่มดอกโสน บานเช้า สู่   
TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ 
 
 ชุมชนบ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ  เป็นช่ือ ของชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่งในตําบลคลองพระอุดม  อําเภอปากเกร็ด     
จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งตําบลคลองพระอุดม น้ัน ถ้าใครได้ยินแล้ว ก็อาจจะนึกไปถึง  ตําบลคลองพระอุดม  จังหวัดปทุมธานี  
แต่ถ้าพูดถึง วัดสะพานสูง ตําบลคลองพระอุดม  หลายๆคนก็คงจะต้องร้องอ๋อ โดยเฉพาะเซียนพระระดับเทพทั้งหลาย 
ในบารมี อิทธิฤทธิ์ของ พระเครื่อง องค์หลวงปู่เอี่ยม หลวงปูกลิ่น หลวงปู่สุข และหลวงปู่วาส เป็นแน่แท ้  
 เมื่อปีสองปี ท่ีแล้วนี่ละ ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  นากยก อบจ. เราซึ่งเป็นคนปากเกร็ด ได้มีนโยบาย 
ตัดถนนเข้ามาในหมู่บ้าน ตัดเป็นใยแมงมุมเลย จากท่ีไม่เคยมีถนน ก็มีถนนสี่เลน หกเลน ตัดผ่าน  นายทุนก็เข้ามาติดต่อ
ซื้อขายที่กันยกใหญ่  ชาวบ้านชาวช่อง ท่ีหลงเชื่อ นายหน้าเขามาบอกไร่ละห้าล้าน โห่ดีใจ พอได้เงินมา แกเลี้ยงสามบ้าน
แปดบ้าน วันรุ่งขึ้น คนที่ซื้อ เอาไปขายต่อ ได้เกือบไร่ละเกือบยี่สิบล้านบาท เจ้าของเดิมเป็นลมเลย  เศรษฐีใหม่ในตําบล
คลองพระอุดม เกิดขึ้นอย่างมากมาย พร้อมกับบ้านจัดสรรที่ข้ึนกันเป็นดอกเห็ดเลย  นี่อีกไม่กี่วันก็มหาลัยหอการค้า อยู่
กลางหมู่บ้านเลย ก็ท่ีนา ที่สวน ที่เคยมีนั่นละ ไม่เหลือภาพท่ีเคยเห็นอีกแล้ว   
  ก็ยังมีให้เห็น ว่าบ้านยังมีคนอยู่ ก็คงไม่พ้นสองตายาย ท่ีเลี้ยงหลานไปตามมีตามเกิด  เพราะพ่อแม่
เจ้า เขาไปทํางาน ต่างบ้านต่างเมือง  จะเอาเวลาที่ไหนมาเลี้ยงดูเจ้า ผู้เฒ่าผู้แก่ ก็ไม่ค่อยมีแรง เลี้ยงเจ้าตามมีตามเกิด ท่ี
เลี้ยงกันมา รายได้ก็ไม่ค่อยมี อาหารดีดี ก็ไม่ค่อยมา ขยับเขยื้อนปวดแข้งปวดขา แล้วจะเอาปัญญาที่ไหน มาสั่งสอน ให้
เจ้าได้ด ี
 ปัญหาเด็กๆ ในชุมชนเริ่มมีมากขึ้น เริ่มห่างบ้าน ห่างตาห่างยาย ติดเพื่อน เที่ยวเตร่ มั่วสุม และอาจหลงผิด ติด
ยา ในบางกลุ่มบางราย ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังมีให้เห็น เมื่อมีเจ้าหน้าที่อําเภอเข้าตรวจค้นตามสถานท่ีล่อแหลม
ต่างๆ ได้แก่ ตามโรงลิเก  ศาลาท่านํ้าวัด หรือตามสวนสาธารณะในชุมชน ก็มักจะตรวจพบฉี่ม่วงกันอยู่บ่อย  ๆ
 ผู้ใหญ่ ณรงค์ จีนสิน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ ตําบลคลองพระอุดม ได้มองเห็นปัญหา
นี้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระภิกษุ จําพรรษาอยู่วัดสะพานสูง ทุกวันพระจะมีการเทศน์ สอดแทรกเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดอยู่
เสมอ และเมื่อมีโอกาสได้รับเลือกเป็น ผู้ใหญ่บ้าน สิ่งแรกที่ท่านทําก็คือ การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน ในหมู่บ้าน ภายใต้ชื่อว่า 
กลุ่มดอกโสน  เริ่มแรกมีสมาชิกอยู่เพียงแค่  ยี่สิบกว่าคนเท่าน้ัน   ที่ร่วมทํางานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
โดยมีการประขุมกันทุกเดือน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานกันเป็นทีม มีการชักชวนคนเข้าชมรมเพิ่มสมาชิกให้
มากขึ้น  ผลงานช้ินโบว์แดงช้ินแรก ของกลุ่ม คือ การเข้ารับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี               “ รางวัล
หมู่บ้านที่มีการรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ และสุราดีเด่น ระดับจังหวัดนนทบุรี  ” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของงาน          ยาเสพ
ติดของชุมชน   
 และเมื่อปี  ๒๕๕๐  โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาศิริวัฒนา
พรรณวดี  ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน “ กลุ่มดอกโสน ” จึงเปลี่ยนช่ือ เป็น ชมรม                  
TO BE NUMBER ONE  บ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ เพื่อดําเนินงานตามหลัก ๓ ก คือ  ก กิจกรรม  ก  กรรมการ  และ ก  
การดําเนินงาน  และดําเนินงานตามหลักการดําเนินงาน  ๓  ยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

 “ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองพระอุดม ” ได้เข้า มามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน 
ให้กับชมรมในการทํากิจกรรมโครงการ ต่างๆ ในรูปแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่  โครงการ คนทูบี
ส่งสาร   , โครงการดี.เจทูบี มีคําตอบ ,โครงการ เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด , โครงการ บอกเล่าพูดคุยจากรุ่นพ่ี สู่รุ่น
น้อง  โครงการ เคาะประตูบ้านชักชวน  โครงการกีฬาชุมชนห่างไกลยาเสพติด  โครงการ คนทูบี รักสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ค่ายทูบีนัมเบอร์วันแคมป์  โครงการพี่ชวนน้องเข้าวัด  โครงการ บรรพชาหมู่ต้านภัยยาเสพติด  โครงการรั้ว
ล้อมยา  โครงการครู ทูบ ีและมียังมีกิจกรรมการขยายเครือข่ายชมรมสู่ ตําบลข้างเคียงอีกด้วย 
 สมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า “ เมื่อก่อนที่ไม่มี กองทุนหลักประกันสุขภาพ เราก็ไม่รู้จะหา งบท่ีไหนมาทํากิจกรรม  
เงิน อบต. ก็เอาไปทํากิจกรรมอื่น เช่น ถนน หนทาง ไฟฟ้า  เงินอนามัย ก็ไปแก้ปัญหาพวกเบาหวาน ความดัน  ถึงแม้
พวกเราจะประดิษฐ์สิ่งของ เพื่อจําหน่ายหารายได้เอง ก็ได้เพียงน้อยนิดเท่าน้ัน  เงินบริจาคก็ไม่มี  ชมรม TO BE 
NUMBER ONE  บ้านแหลมใหญ่ฝ่ังเหนือ ก็เลยมีแค่กลุ่มเล็กๆที่รู้จักกันเท่าน้ันเอง ”    
 “ และเมื่อเรามีกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้ามาช่วยเหลือชมรม TO BE NUMBER ONE   ความ
เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น ชมรมของเราใหญ่โตขึ้น  สมาชิกมากขึ้น  คนรู้จักมากขึ้น เพราะกิจกรรมของเรามีเยอะมาก  
เดี๋ยวนี้ คนท้ังอําเภอปากเกร็ด ก็รู้จัก ชมรม TO BE NUMBER ONE  บ้านแหลมใหญ่ฝ่ังเหนือ กันหมดแล้วนะ ” 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลคลองพระอุดม อยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนงบประมาณ ชมรม TO BE  มา
ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓  เข้าปีที่ ๔  ก็ปีน้ี   ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประกวด ชมรม   TO 
BE NUMBER ONE   ระดับภาค ที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  แม้ไม่ประสบความสําเร็จ  ไม่ผ่านการ
คัดเลือก แต่เราก็ดีใจท่ีได้ทําประโยชน์เพื่อชุมชน 
 

แต่...วันนี้ วันที่เรารอคอยมาตลอด ๔ ปี  ความส าเร็จเกิดขึ้นแล้ว  ชมรม TO BE NUMBER ONE  บ้าน
แหลมใหญ่ฝ่ังเหนือ  ประสบความส าเร็จชนะเลิศการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ระดับ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก มุ่งสู่การประกวดในระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี  ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖  ที่จะ
ถึงนี้  ขอบคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองพระอุดม ที่อยู่เคียงข้างคอยสนับสนุน ส่งเสริม จนพวกเรา 
เยาวชนกลุ่มดอกโสน  ให้เบ่งบานเป็น เยาวชน คนทูบี ที่ย่ิงใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด........................... 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑารัตน์  จิตรพุฒิพงศ์ 
ผู้ถ่ายทอดเรื่องราว คนทูบี 

 
 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 เราจะท าอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยติด 
เตียงและผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้ง 

 
“ เรา จะท าอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยท่ีถูกทอดทิ้ง” 
 

 กับคําถามนี้ บางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นบทบาทของ อบต.  รพ.สต.ต้องทําสิ   หรือ อสม. ต้องดูแลประชาชน
ในละแวกบ้านของตนเอง  

ต่างคนต่างคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีของตนเอง ต่างคนต่างคิดว่าหน่วยงานอื่นหรือคนอื่นคงทําอยู่แล้ว สุดท้าย 
ประชาชนไม่ได้อะไรเลย 
 ทําให้ กองทุน ฯ , ผู้นําชุมชน , แกนนําสุขภาพ นํามาตอบโจทย์ เพื่อแก้ปัญหา , ว่า ............ 

หน้าท่ีต้องเป็นของทุกคน โดย อบต. , โรงเรียน รพ.สต. อสม. องค์กรเอกชน ทุกภาคส่วนเป็นรากฐานในการ
ดูแลกลุ่มผู้ป่วยนี้ เปรียบเหมือนดั่งรากต้นไม้ คอยป้อนน้ํา อาหาร ไปยังลําต้นสู่ต้นไม้แห่งความสําเร็จ  

กองทุนจัดการงบ  อสม.เฝ้าดูแล รพ.สต.อบรมพี่เลี้ยง อบต.จัดหาบุคลากร อุปกรณ์สนับสนุน  มีนวัตกรรม
ต่างๆเป็นปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมความเติบโต เพ่ิมความแข็งแกร่งในระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยท่ีถูกทอดทิ้ง จนผล
สุดท้าย ประชาชน คือ ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 

กลุ่มเป้าหมายได้อะไรบ้าง???  - นวัตกรรมจากชุมชน “รถเลื่อนเพื่อคุณ” การนําเลื่อนติดล้อ ขนาดพอดีกับ
ผู้ป่วย ใช้ในการช่วยเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
- นวัตกรรมจาก อบต. “ยางในช่วยขยับ” การนํายางล้อที่ไม่ใช้แล้ว มาทําความ

สะอาด แล้วแขวนไว้ตามคาน หรือ เสาต่างๆ เพื่อช่วยในการขยับแขน ขา ทําให้ 
ข้อไม่ติด 

 เหล่านี้มาจากการเริ่มทํางานร่วมกันและช่วยกันต่อยอด จนเกิดนวัตกรรมในชุมชน การนําไปใช้งานไม่ใช่แค่การ
แจกของเยี่ยมบ้านเพื่อถ่ายรูปแล้วจบ แต่เป็นกระบวนการ ดังน้ี 
ล็อคเป้าหมาย ประเมินสภาพปัญหา    น านวัตกรรมการช่วยเหลือต่างๆ สู่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม          ติดตาม
และให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง 

นายพัฒพงษ์ กาลสังข์ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางบัวทอง  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๐๒-๑๕๗๕๖๒๑ ต่อ ๒๔ ๐๘๔-๖๔๘๑๖๖๒ 
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“หินหอม ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน” 
               เราพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรงัท่ีสถานอีนามยัเฉลมิพระเกียรตฯิ มผีู้ป่วยโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดมี
จํานวนถึง ๑๔๔ ราย  

จากการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานพบว่า มีอาการชาเท้า ปวดแสบ ปวดร้อนที่เท้าของ
ผู้ป่วยเป็นปัญหา และความไม่สุขสบายของผู้ป่วย ซึ่งการบําบัดอาการชา หรือ ภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้ามีหลายวิธี เช่น การ
กินยา การนวดบําบัดเท้า การนวดด้วยกะลาบําบัด เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของผู้ป่วยให้หมดไป  จากปัญหา
ดังกล่าวสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี คลองมะสง ร่วมกับกองทุนสุขภาพตําบลทวีวัฒนา  จึง
จัดให้มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้า  และสร้างนวัตกรรมการตรวจเท้าเบื้องต้น  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประเมิน
อาการเท้าด้วยตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า สามารถใช้นวัตกรรม
ในการดูแลเท้าโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม และการแพทย์แผนไทยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้เรื่องการดูแลเท้า และประเมินเท้า เบื้องต้น  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างแกนนํา ญาติ และผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพเท้า และลดภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้าของผู้ป่วย
เบาหวาน   
            เริ่มจากการตรวจประเมินความรู้สึกท่ีเท้า ให้ความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน และการดูแลเท้า แก่
ผู้ป่วย ญาต ิ ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้เรื่องการตรวจและดูแลเท้าร่วมกัน จัดทําที่ตรวจเท้าแบบง่ายๆ และ สร้างนวัตกรรมการ
ตรวจเท้าเป็นอุปกรณ์บําบัดเท้าเบื้องต้น  จากนั้นจะติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานท่ีบ้าน โดยทีมเยี่ยมบ้าน  และคัดเลือก
กลุ่มผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ และประเมินความรู้สึกท่ีเท้าหลังเข้าร่วมโครงการ 



พบว่าผู้ป่วยสามารถดูแลเท้า และประเมินเท้าเบื้องต้นได้ โดยใช้อุปกรณ์การตรวจ
เท้าด้วย ตนเอง  โดยญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และวางแผนกี่รักษา
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้าร่วมกัน จากการทดลองใช้อุปกรณ์หินหอมบําบัดเท้าซึ่งมี
ส่วนประกอบของ หินกลมเกลี้ยง และสมุนไพร โดยใช้วิธีการเหยียบนวดเท้า และ
แช่สมุนไพร สามารถช่วยให้ผู้ป่วยท่ีมีอาการชา หรือ สูญเสียความรู้สึกท่ีเท้าอย่าง
น้อย ๑ ตําแหน่ง มีอาการดีขึ้น มีปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อการตรวจดีขึ้น และอาการ
ปวดแสบปวดร้อนที่เท้าลดลง จากการใช้อุปกรณ์การบําบัดเท้าเบื้องต้น เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน วันละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๕ – ๒๐ นาที  

หิน หอม บ าบัดเท้า เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาง่าย ประหยัดพื้นที่ 
นําไปใช้ได้ในท่ีต่างๆ ทั้งในหน่วยบริการ และที่บ้าน  ประหยัด และสามารถ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรเบื้องต้นที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ ใช้ง่าย และ
สามารถปรับวิธีการใช้ได้อย่างเหมาะสม ทําความสะอาดได้ ปลอดภัย   กลิ่น
สมุนไพรช่วยในการผ่อนคลายความเครียด และช่วยในการดูแลรักษาเท้า  แต่
ต้องระมัดระวังในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเรื่องการทรงตัว อาจทําให้เกิดอุบัติเหต ุ ผู้ที่มี
น้ําหนักตัว มากอาจต้องเพ่ิมขนาดของถุง  ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์แบบเปียก
อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นได้  
          การใช้หินหอมดแูลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานประสบความสาํเรจ็ได ้เน่ืองจาก
ความร่วมมือของผู้ป่วย และญาติ   บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการ และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหารให้ความสําคัญ และสนับสนุนการใช้
นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย  นอกจากนี้แล้วความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยมีผลต่อการตัดสินใจ และวางแผนการรักษา  ที่สําคัญคือสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากรสาธารณสุข ญาติ และผู้ป่วย มีผลต่อการดําเนินงานร่วมกัน 
เจ้าของผลงาน     ๑.   นางสาวพรรณี  อุ่นเอม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

๒.   นางสาวสาวิตรี  บัวแก้ว   แพทย์แผนไทย 
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โรงเรียน  อสม. ของเราน่าอยู่   
โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพบ้านหนองกางเขน 
 
                แก๊ง ๆ....     แก๊ง ๆๆ....    เสียง ระฆัง ดังข้ึน เตือนให้ผมต้องเร่ง ฝีเท้า เดินเข้าไปในห้อง เรียน  เมื่อเปิด
ประตูเข้าไป  
 เสียงท่ีได้ยินแซงแซ่ ก็เริ่มเงียบลง “อะแฮ่ม”  หัวหน้าช้ันกระแอมเบาๆแล้วพูดว่า นักเรียน ทําความเคารพและ
มีเสียงขานรับว่า “สวัสดีครับคุณครู” ซุ่มเสียงดูขัดเขินเล็กน้อยตามมาด้วยเสียงหัวเราะเบา  ๆ
                ผมกวาดตาไปรอบหอ้ง พบใบหนา้  ที่เต็มไปด้วย ความกระหายต้องการเรียนรู้สายตาบางคู่ยังมีแววครุ่นคิด 
ตื่นเต้น ปนวิตกกังวล แต่ใบหน้าที่ผมเห็นเกือบทั้งห้องกว่า ๔๐  คนไม่ใช่ใบหน้าของ เด็ก หรือหนุ่ม สาววัยเรียน กลับเป็น
วัยท่ี........ อย่างน้อยก็ก็ต้องเรียกพี่ จนถึง ป้า น้า อา  
               อสม.ท้องย้อย และอสม. ผู้อาวุโสเกินวัยเรียนเหล่านั้นมา ท าอะไร ในห้องเล็กๆบนรพ.สต.บ้านหนองกางเขน
แห่งนี้  
      ผมย้อนคิดถึงเมื่อ ประมาณ ๒  ปีก่อน รพ.สต. ร่วมกับ อบต. และแกนน าชุมชน ร่วมกันจัดท าโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้ช่ือว่า โครงการ 
ครู ก.น าความรู้สู่ชุมชน โครงการนี้มีหลักการคือหาแกนน าในชุมชนที่มีจิตอาสา เพื่อติดอาวุธทางปัญญา แล้วกลับเข้าไป



พัฒนาในชุมชนของตนเองโดย เน้นในเรื่อง
โรคเบาหวาน การอบรมด าเนินไปอย่างสนุกสนาน
จนถึงวันสุดท้าย เราจึงได้บุคคลตัวอย่าง ท่ีเราเรียก 
ว่า HERO เป็นก าลังส าคัญในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชุมชน 
               “ หมอ ๆ ”  เสียง เรียกจากเหล่า 
HERO สูงวัย แล้วถาม ว่า “พวกเราอบรมแค่ ๒วัน
แถมส่วนใหญ่ จบแค่ช้ันประถม แล้วเข้าไปสอนคน
ในชุมชน พวกเขาจะเช่ือเราหรือ” 
 สิ่งน้ีทําให้เกิดฉุกคิดขึ้นว่า เราไม่
ควร หยุดอยู่เพียงแค่นี้   เพราะจากความ
กระตือรือร้นของผู้รับการอบรมทําให้คิดว่าเป็น
สิ่งที่น่าจะนําไปต่อยอดได ้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดของ นายแพทย์วิชาญยุทธ  ช่างประดับ 
แพทย์ประจ า PCU ของ รพ.สต.บ้านหนอง
กางเขน  แห่งนี้จึงเกิดแนวคิด โรงเรียน
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน (อสม.) ขึ้นมา เพื่อ 
ทดแทนส่วนท่ีขาด และเสริมความรู้ความมั่นใจ
ให้แก่ แกนนําจิตอาสาหรือ HEROของเรา  
 “เราไม่สามารถจะท า โรงเรียน
นวัตกรรม อสม.ได้ โดยได้โดยล าพัง ” เสียงของ
หมอวิชาญยุทธ ดังข้ึนในเวที การประชุมระดม
ความคิดเห็นในการก่อตั้งโรงเรียน “แต่เราต้อง
อาศัย หัวใจ ๔ ดวง คือ  
รพ.สต.   อสม.  แผนสุขภาพต าบล และกองทุน
สุขภาพต าบล โดยเฉพาะ อสม. ถือเป็นหัวใจดวง
ใหญ่ และส าคัญเป็นกลไกส าคัญ โดยเป็นผู้น าเป็น
ต้นแบบในบทบาทเชิงรุก เป็นผู้น าทางความคิด 
ในการแก้ปัญหาสุขภาพในต าบลอย่างมีส่วนร่วม
ในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความ
เข้มแข็ง ริเริ่มการด าเนินการโดยประชาชน  
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  โดยสรุปแนวคิดคือการที่ จะพัฒนาสาธารณสุข
ให้ยั่งยืนได้ ต้องมีองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
มีสุขภาพดีขึ้น สู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ ต้องอาศัยหลัก 
Help them to help them selves ชุมชนเพ่ือชุมชน 
การประชุมดําเนินไป อย่างเข้มข้นทั้ง สมาชิก อบต. อสม.
ผู้ใหญ่บ้านกํานัน ตัวแทน รพ.สต.และประชาชน รวมทั้ง
เครือข่าย อสม. จากรพ.สต.ตําบลอื่นๆได้ช่วยกันกําหนด 
หลักสูตรของโรงเรียนตามความต้องการของประชาชน  
 โดยอ้างอิงจากหลักสูตรของกระทรวง 
สาธารณสุขหลังจากการประชุมได้เกิดแนวทาง ๔ เกิดคือ   
 ……..เกิดที่   ๑ เกิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพบ้านหนองกางเขน  
 ........ เกิดที่   ๒  เกิดชมรมโรคเรื้อรัง และเครือข่าย  
 ......... เกิดที่  ๓  เกิดระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร  
 ......... เกิดที่  ๔  เกิดโครงการการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการโดย อสม. 
 “ครูๆ เป็นอะไรไป น่ิงไปนานเมื่อไหร่จะเริ่ม เดี๋ยวป้าต้องไปเตรียมขายหอยทอดอีก ” เสียงป้าทองย้อยแม่ค้า
ขายหอยทอดเรือ (แกขายหอยทอดในคลองด้วยเรือลําเล็กๆและเสียสละเวลาสัปดาห์ละ ๑วันเพ่ือมาเรียน) หนึ่งใน
นักเรียนท่ีน่าจะสูงวัยท่ีสุด (กระชากความรู้สึกของผมเข้ามาสู่ปัจจุบัน) 
 ผมไม่ตอบ กลับถามแกกลับว่า ป้าย้อย ทําไม ป้าต้องมาเรียนมันไม่เสียเวลาทํามาหากินของป้าหรือ  แกมอง
หน้าผมแล้วตอบอย่างแน่วแน่ ว่า โรงเรียน อสม.เป็นความภาคภูมิใจของคนแก่อย่างแก สมัยก่อนแกเป็นแค่คนแก่ ที่ไม่
สามารถจะท าประโยชน์อะไรได้ แต่เมื่อได้เข้าโรงเรียนแล้ว แกสามารถน าความรู้ ความสามารถจากการเรียน และการ
ฝึกงานไปใช้ให้ค าแนะน าแก่เพื่อนบ้านและคนในชุมชนได้อย่างมั่นใจและรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนในชุมชนที่ด้อยโอกาส
กว่าบ้าง แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ   
 สมกับปรัชญาของโรงเรียน ท่ีกล่าวว่า  “...อสม. ไม่ใช่เป็นแค่มือไม้หรือแขนขา แต่เป็นมันสมอง  
ยิ่งกว่านั้นยังเป็นหัวใจส าคัญ ในการพัฒนาที่มีศักยภาพแห่งบ้านหนองกางเขน” 
         

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบางใหญ่  
สถานีอนามัยบ้านหนองหนองกางเขน  

ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
                                           โดย  นายแพทย์วิชาญยุทธ ช่างประดับ และคณะ 

         รพ.สต.บ้านหนองกางเขน ๐๒ ๑๙๑ ๘๗๒๕ 
          คุณเนาวรตัน ์เฉยบ ารุง ๐๘๕  ๑๑๗ ๗๙๖๐ 



 

 

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดปทุมธาน ี
 
 
 



จากเศษเหล็ก...สู่สิ่งล้้าค่าดั่งทอง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันขอซากจักรยานเก่าๆที่โรงเรียนมาท้าจักรยานปั่นรดน้้าพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ที่โรงเรียน
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพต้าบลบางแขยง  เข้าไปดูใน  อินเทอร์เนต  ถึงข้ันตอนการท้า  พอได้วิธีท้าแล้ว 
จะท้าเองก็ท้าไม่เป็น  เพ่ือน อสม.ก็ท้าไม่ได้  เอ..จะท าอย่างไรดีหว่า   อ๋อ... ฉันมีเพ่ือน อสม.เขาท าโรง
กลึงนี่หว่า  เลยเอาแบบไปให้เขาช่วยท้า  ก็ได้นวัตกรรมจักรยานปั่นรดน้้าพืชผักมาและได้ใช้ออกก้าลังกาย
ด้วย  ฉันคิดว่าเป็นการดีที่น้าของเหลือใช้มาท้าให้เกิดประโยชน์  แม้แต่โรงเรียนก็น้าไปใช้ในด้วย  

จักรยานที่ฉันขอยืมมาเป็นโครงการจักรยานยืมถีบไปโรงเรียน  เป็นโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ต้าบลบางแขยง ต่อมาจักรยานมันก็เป็นแค่เศษเหล็กเหลือแต่โครงเก่าๆ  รอการจัดจ้าหน่ายให้กับรถรับซื้อ
ของเก่าได้เงินมาก็ไม่ก่ีบาท  ฉันจึงขอมาซะเลย 
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                  จากนวัตกรรมจักรยานปั่นน้้าจากบอ่ เพ่ือรด
พืชผักสวนครัว  ดิฉันและเพ่ือน อสม.ยังมีการต่อยอดโดยการ
น้าไอโอดีนมาผสมน้้าใส่กระบะ แล้วใช้จักรยานปั่นรดน้้า
พืชผักก่อนเก็บเจ็ดวัน   เพ่ือให้ผัก 
 
มีสารไอโอดีน   นวัตกรรมจักรยานปั่นน้้าจากบ่อ เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมของเยาวชนชมรม To Be Number One ท้า
ร่วมกับครอบครัวเพ่ือให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ห่างไกลยาเสพ
ติด เยาวชนกับครอบครัวน้าความรู้จากการอบรม น้าไปใช้ที่
บ้านจนเป็นหมู่บ้านด้ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง    

นวัตกรรมจักรยานปั่นรดน้้ายังช่วยให้ชีวิต
ครอบครัวของดิฉันดีขึ้น จากการที่สามีดิฉันมักจะปวดเมื่อย
แขนเวลาตักน้้ารดพืชผักสวนครัว  เมื่อมีนวัตกรรมจักรยาน
ปั่นรดน้้า ท้าให้สามีไม่ปวดแขนแถมยังได้ออกก้าลังกายอีก
ด้วย    

ดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านท้างานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
ท้าให้ตนเองต้องระวังตัวตอนเย็นมืดจะไม่ไปไหนถ้าคนในครอบครัวไม่ไปด้วย  นวัตกรรมจักรยานปั่นรดน้้า
จึงเป็นอุปกรณ์การออกก้าลังกายที่ดีซึ่งดิฉันและสามีเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของผู้มี บิดา มารดา พี่น้อง เป็น
โรคเบาหวานความดันโลหิต แต่จาการที่ครอบครัวดูแลสุขภาพโดยยึดหลัก  ๓  อ. ๒  ส.  จึงท้าให้
ครอบครัวดิฉันมีสุขภาพดีทั้งบ้าน จากการตรวจสุขภาพประจ้าปี 
                    ป ี ๒๕๕๔  ต้าบลบางขะแยง ประสบภัยน้้าท่วมเต็มพ้ืนที่  โรงเรียน อสม. วัสดุอุปกรณ์
ได้รับความเสียหายหมด สื่อประชาสัมพันธ์  เครื่องเสียงจมน้้า  ผู้เขียนและคณะท้างาน  ต้องเริ่มต้นใหม่  
แต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อ  ปรับปรุงนวัตกรรมจักรยานปั่นรดน้้า จนได้รับเชิญไปร่วมงานกับศูนย์อนามัยที่ ๑  
น้าเสนอผลงานนวัตกรรมจักรยานปั่นรดน้้า จากโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมการทานปลา  ทานพืชผักที่ปลูกเอง   ท้าให้ได้อาหารเมนูชูสุขภาพจากการที่น้า
ผักปลอดสารพิษมาปรุง  ต้าบลเราเรียกว่าอาหารนี้ว่า “ เลียงส้มต้มย า ”  และ“ ปลาเผาสูตรนวัตกรรม 
”    



โดยเรามีนโยบายของชุมชนว่า “ กินปลาเป็นหลัก  กินผักทุกวัน ขยันออกก้าลังกาย บ้านสะอาด
สดใสห่างไกลโรค ”    ประชาชนสุขภาพดี คือรางวัลอันล้ าค่าของคนท างานสุขภาพ    รางวัลที่
หน่วยงานมอบให้คือก าลังใจของคนท างานนะคะ  

นางดวงตา   เรืองสุข   
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.บางงแขยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

 โทร ๐๘๑ ๘๒๒ ๗๕๒๕ 
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จากคนธรรมดา...สู่การท้างาน(อสม.) 
จิตอาสา  บางเตยเมืองโอ่งสามโคก 
เรื่องเล่าจากศูนย์ ศสมช. ที่กองทุนฯเทศบาลบางเตย 
            

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆแต่มันท าให้ดิฉันคิดท าเร่ืองให้ใหญ่กว่าเดิมและมี

ประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุด………… 
ดิฉันได้ย้ายจากกรุงเทพฯ(บ้านแม)่ มาอยู่ที่บ้านที่ซื้อใหม่กับครอบครัว ชื่อหมู่บ้านคันทรีพาร์ค 

๑๕  ต้าบลบางเตย  อ้าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓  
อยากบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่มีอะไรเลย เพราะโครงการหมู่บ้านล้มละลายและมีบริษัท

ใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์ แต่ขายเฉพาะบ้าน...แต่ พ้ืนที่บริการสาธารณะต่างๆไม่มี ยังใช้น้ าบาดาลอยู่เลย อยู่
ไกลตัวจังหวัดแล้วนี่ฉันจะอยู่กับลูกๆได้อย่างไรหมู่บ้านล้อมรอบด้วยไร่ นา สวนเกษตร บรรยากาศนะขอ
บอกว่าสดชื่นดีมากอากาศบริสุทธิ์ แต่…………ชีวิตประจ าวันล่ะจะท าอย่างไรดี  



พอดีก็มีการรับสมัครอสม..พ้ืนที่ต้าบลบาง
เตย ในตอนแรกดิฉันอยู่ว่างๆเห็นว่าไม่มีอะไรท้า
เลยออกไปเข้าสังคมแลกความรู้กับเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืน
กันบ้าง……?? 

ฉันรักอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน รัก
งานนี้เข้าแล้วและอยากท้างานนี้ในหมู่บ้านที่ไม่มี
อะไรเลย จากการที่เป็นคนมีใจอาสาและรวมกับ
เพ่ือนๆที่มีอุดมการณ์เหมือนกัน ดิฉันได้รับเลือกให้
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุมชนด้านสาธารณสุข 
มีส่วนร่วมในการท้าประชาคมเรื่องเก่ียวกับ
สุขภาพในชุมชน   คณะกรรมการชุมชน , อสม. , 
สมาชิกในชุมชนวางแผนด้านสุขภาพร่วมกันและมี
มติในที่ประชุมให้จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน(ศสมช.)ต้นแบบ  ในต้าบลบางเตยให้
เกิดข้ึน โดย ของบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลบางเตย ในปี 
๒๕๕๕  
         แรงบนัดาลใจ...ก่อนจะมีศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน(ศสมช.)ต้นแบบ จากที่ดิฉันและ
เพ่ือนๆอสม.ด้วยกันเราไม่มีสถานที่ท้างานเป็นหลัก
แหล่งท้าเหมือนเจ้าไม่มีศาล และประจวบกับคุณปูา
เปา แกไม่เคยตรวจวัดความดันมาก่อนแล้วได้มา
ตรวจที่อสม. พบว่าแก่เป็นคนความดันสูงมาก 
ตรวจวัดถึง ๓ ครั้งก็ยังสูงอยู่สรุปว่า อสม . แจ้งเรื่อง
ส่งต่อ อนามัย(รพสต .)แล้วให้ปูาเปาไปตรวจต่อที่
โรงพยาบาลเพื่อให้แก่ได้สบายใจ ผลที่ออกมาเมื่อปูา
เปาไปตรวจ คือปูาเป็นโรคความดันโลหิตสูง ดีที่มา
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หาหมอได้ทันไม่งันปูาแกอาจเป็นอันตรายมากกว่านี้ ดิฉันและเพ่ือนๆดีใจและมีความสุขที่ได้ช่วยชีวิตคน
ในชุมชนไว้ได้ถึงจะเป็นรายแรกแต่มันท้าให้พวกเราภูมิใจที่ได้ท้า 
             นั้นเป็นแค่จดุเริม่ตน้เล็กๆแตมั่นท าให้ดิฉันคิดท าเรื่องให้ใหญก่ว่าเดิมและมีประโยชน์กับคนใน
ชุมชนมากที่สุด…  

แรงบันดาลใจที่ท้าให้พวกเราก้าวต่อ คือโครงการผ่านการพิจารณาจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบลบางเตย มีการจัดตั้งศูนย์เกิดข้ึนในชุมชนในส้านักงานหมู่บ้านที่ร้างแต่ในบริเวณ
โดยรอบมีสิ่งอ้านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกก้าลังกายจ้านวน ๓๑ เครื่อง ลานเอนกประสงค์ท่ี
คนในชุมชนร่วมกันสมทบทุนซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย และยังช่วยกันลงแรงท้าแต่ก็ยังมีหน่วยงานของทาง
เทศบาลมาช่วยในหน้างานด้วย  และจากการร่วมมือร่วมใจของชุมชน เกิดสถานที่ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่มี 
ศาลาให้เหล่าอสม.ท้างานเป็นที่เป็นทางมีคนในชุมชนให้ความสนใจที่จะมารับการบริการเบื้องต้นทั้ง
บรรดา คุณปูาคุณลุงคุณพ่ีคุณน้องลูกๆหลาน 
               อ๋อ ! ยังมีอีกคนดิฉันเรียกเค้าว่าน้องอ้านวย แกเป็นคนสวนผักอยู่นอกหมู่บ้านน้องอ้านวย 
อายุ ๓๙  ปีปุวยเป็นผู้ปุวยอัมพฤกษ์นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นเวลา ๑ ปีเศษ จากการที่ได้มี
ความตั้งใจ อดทน ขยันออกก้าลังกายในเครื่องออกก้าลังกายที่หมู่บ้าน และการดูแลเฝูาติดตามอาการของ   
อสม. ปัจจุบันกลับมาเดินได้ถึงจะยังไม่ ๑๐๐% แต่น้องอ้านวย ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้ 
ในการที่จะกับมาเดินให้ได้เหมือนเดิมมากที่สุด ตั้งแต่มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
อยากบอกว่ามีความสุขที่ได้ช่วยท่านทั้งหลาย จากเรื่องอะไรที่ชาวบ้านไม่รู้ก็มาถามได้ที่ศูนย์มีค าตอบ  ค านี้ 
พ่ีสืบชอบพูดให้ลูกค้าแกฟังเสมอ ตกลงว่าค้านี้มันดีรึเปล่าเนี่ย !!!ถ้าคิดดีเป็นการชม    ตัวดิฉันเองคิดเสมอ
ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดแต่ขอท าประโยชน์เพื่อบ้านตาย 
                   ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนด้านสุขภาพสถานที่
ท้างานของ    อสม. ตามตารางงานและแผนงาน โดยมีสมาชิกจ้านวน ๔๔๘  หลังคาเรือนในชุมชน และ
บริเวณใกล้เคียงมีการบริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ท้าให้สุขภาพร่างกายและจิตใจคนในชุมชน
เข้มแข็งมีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สร้างชุมชนต้นแบบและเป็นแบบอย่างหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งและความสามัคคี 

นางสมร  ฟูาคุ้ม 
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

หมู่ที๔่ ต้าบลบางเตย อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 



สุขภาพดี ชีวีสดใส ที่หน้าไม้ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สูงอายุต้าบลหน้าไม้จ้านวน ๔๕๐ คน ต้องการ สร้างเสริมสุขภาพ ที่ถูกต้อง  รวมทั้ง 

กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ดูแลผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ ๘ จัดกิจกรรมสุขภาพที่บ้านสมาชิกสภา อบต.ม.๘  ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน 

ชมรมผู้สูงอายุ ม. ๙ จัดกิจกรรมสุขภาพที่บ้านสมาชิกสภาอบต.ม.๙ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน  
ชมรมผู้สูงอายุ ทุกหมู่ จัดกิจกรรมสุขภาพที่ อบต.  ทุกวันที่ ๗ ของเดือน(ติดวันหยุดให้เลื่อนขึ้น) ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไปร่วมกันท้ากิจกรรม นี่คือกิจกรรมที่ทางชมรมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
หน้าไม้ 
 กิจกรรมที่ท้าคือ การดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพและทันตสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม 

กลุ่มท่ี ๑ ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตน ผู้อื่นและสังคม ชุมชนได้ (เราเรียกว่า กลุ่มติดสังคม) 
เป็นแกนน้าดูสุขภาพร่างกายและฟัน(อสม. และจิตอาสา)  การจัดกิจกรรออกก้าลังกาย การเคลื่อนไหว
ร่างกาย  
อบรมโภชนาการ อาหาร (ม.ธรรมศาสตร์ท้าวิจัยก้าลังเริ่มท้า)  การขับถ่าย สามารถใช้ห้องสุขาด้วยตนเอง
ได้เรียบร้อย  การดูแลช่องปาก อบรมให้ความรู้กิจกรรมร่วมกลุ่ม ฝึกแปรงฟัน  ตรวจฟัน    ย้อมแผ่น
คราบจุลินทรีย์  มีกิจกรรมศึกษาดูงาน และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

กลุ่มท่ี ๒ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง  ได้บ้าง (ติดบ้าน) เราจะออกเยี่ยมบ้าน ภายใต้ชื่อ “เพ่ือนเยี่ยม
เพ่ือน”การรับประทานอาหาร ต้องการความช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร อาจท้าโต๊ะ หรือ บริเวณท่ี



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

รับประทานอาหารเปื้อน การขับถ่าย ต้องการความช่วยเหลือพาไปห้องสุขา การดูแลช่องปาก ตรวจฟันให้
ที่บ้าน และสอนแปรงฟันกับญาติ 

กลุ่มท่ี ๓ ผู้สูงอายุที่ปุวยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ / ทุพพลภาพ  (ติดเตียง) เราให้ญาติดูแล 
การเคลื่อนไหว การนวดตัว นวดมือ เท้า  ย้ายต้าแหน่งตัวเองขณะนั่งไม่ได้ อาจเกิดแผลกดทับ ในท่านอน
ขยับตัวไม่ได้ การรับประทานอาหาร กลืนล้าบากแม้ว่าผู้ดูแลจะปูอนอาหารให้ การเปลี่ยนสายให้อาการ 
การดูแลของญาติ การขับถ่าย ต้องขับถ่ายในท่านอน หรือ อยู่บนเตียง สวมใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา ต้อง
เปลี่ยนผ้าอ้อมเป็นประจ้า  การดูแลช่องปากโดยญาติ เป็นคนท้าให้  สอนการเช็ดช่องปาก  เมื่อเข้า
โครงการกลุ่มเปูาหมายจะได้ร่วมกิจกรรม- อบรมโภชนาการ/ทันตสุขภาพและโรคต่างๆ- ตรวจร่างกาย ปี
ละ ๑ ครั้ง และ คัดกรองโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง - ตรวจ
สภาวะซึมเศร้า  - ตรวจฟัน ปีละ๒ ครั้ง วางแผนการรักษา และให้
ความรู้ในชมรม  - นวดเพ่ือผ่อนคลายและออกก้าลังกาย /ตัดผมฟรีที่
บ้านและทุกเดือน ๒ แห่ง/ตัดเล็บเท้าดูแลเท้า 
ส่งไปรับบริการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วเพ่ือท้าฟันปลอม (ได้คิวเร็ว
ขึ้น) ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟรี  แจกแปรงและยาสีฟันฟรี  
กิจกรรมสืบสานประเพณี    วันผู้สูงอายุที่จัดอบต.ทุกปี การแสดง
พ้ืนบ้านล้าตัด ๔ รุ่น (ลูกศิษย์ศิลปินแห่งชาติ)การร้องเพลงพวงมาลัย
ส้าหรับผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการร้องเพลง ชาวไทย เชื้อสายชาว
มอญ เป็นประเพณีของเรา 
 จะเห็นได้ว่า สุขภาพดี ชีวีสดใส ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหน้าไม้  
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจาก
หลายภาคส่วนในพื้นท่ี  และประสานหน่วยงานองค์กร และภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทั้ง ๒ 
แห่ง  อสม. กศน. เป็นต้น 
 ที่ส้าคัญผู้สูงอายุได้มาพบปะและเป็นสมาชิกรอวันที่จะมาร่วม
กิจกรรมผู้สูงอายุได้รับบริการแม้แต่ตอนเจ็บปุวย และแม้แต่คนที่ติด
เตียงชุมชนและคนในชุมชนมีการพึ่งพาช่วยเหลือกันเองด้านสุขภาพ 

 
 
 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหน้าไม้ 

โดย....อบต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 



“ สุขภาพดี มีได้ที่คลองหลวง ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“ ด้วยความหวัง  ความศรัทธา และแรงบันดาลใจ  ในคุณค่าแห่งความดีงาม”  ว่า  ถ้าเรา

ดูแลผู้สูงอายุดี  เมื่อเราต้องกลายเป็นผู้สูงอายุบ้าง   สิ่งดี ๆ ที่เราได้ท าย่อมตอบสนองเรา ต้องมี
อนุชนคนรุ่นหลังดูแลเราได้ดีเหมือนวันนี้บ้าง 

“ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”   ชมรมผู้สูงอายุไวท์เฮ้าส์ กลุ่ม ๑ หนึ่งในนวัตกรรม
ทางเลือกในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพตนเอง เน้นให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีการท้างานแบบบูรณาการร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล โรงพยาบาลของรัฐ/  เอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าชุมชน กรรมการชุมชน นักศึกษา 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ก่อให้เกิด ความตระหนัก และน้าไปสู่พัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มกันของชมรมผู้สูงอายุ จ้านวน ๑๑ ชุมชน 
ภายใต้ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการด้าเนินงาน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีการให้ความรู้ 
การตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคความดันโลหิต/ เบาหวาน          การออกก้าลังกายผู้สูงอายุ มีการตรวจ
เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและเป็น



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองลวง จังหวัดปทุมธาน ี

อาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ซึ่งปัจจุบันมีจ้านวน อผส.ทั้งสิ้น ๑๒๑  คน ดูแลผู้สูงอายุใน
เขตรับผิดชอบ  

สิ่งที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากการจัดท้าโครงการ คือ การดูแลส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการดูแลรักษา
และการฟื้นฟูสุขภาพ ผ่านการดูแลของเครือข่ายที่ท้างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัญหาของผู้สูงอายุ
ประเภทติดบ้าน/ ติดเตียง จะได้รับการถ่ายทอดมาสู่ อผส. และน้าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันของ
เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด้ารงชีพให้ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ ที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ การส่งต่อผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ ที่มีความจ้าเป็นต้องได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง  

 
แม้ว่ากาลเวลาผ่านไปมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างท่ี

เกิดข้ึนอย่าง ปัญหาความขัดแย้งภายในกันเอง ปัญหาขาดแคลน
คนปฏิบัติงาน ปัญหาของความเป็นการเมืองที่บางครั้งมีส่วนส่งผล
กระทบต่องาน เนื่องจากการท้างานดังกล่าวพูดง่าย ๆ เลยว่าจะ
ดีในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากการท้างานของเราต้องผูกติดกับการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันใดที่เจ้าหน้าที่ไปแจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจะท้าให้ผู้สูงอายุอยากออกมาร่วมงานกับเรามาก   

แรก ๆ ดูเหมือนจะดีในช่วงเริ่มต้น พอต่อมามีนโยบายโอน
เงินเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุ ท้าให้ผู้สูงอายุบางคนไม่มาร่วมงานใน
ชมรมกับเรา ท้าให้ ต้องใช้กลยุทธ์ในการท างานหลากหลาย
ที่จะดึงผู้สูงอายุให้เข้ามามีส่วนร่วม  นอกจากนี้ยังเจอวิกฤต
ของความท้อแท้และความจ้าเจที่ต้องจัดกิจกรรมทุกเดือน  
“แต่ไม่สามารถหยุดจิตวิญญาณหรือความตั้งใจที่จะพัฒนา
งานของพวกเราต่อไปได้ด้วย การมีจุดมุ่งหมายและหัวใจที่
จะพัฒนาชมรมของเราด้วยกันที่พวกเราเคยได้รับการ
ปลูกฝังจากเจ้าหน้าที่ว่าอยากเห็นการด าเนินงานในด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ     โดยให้มองผู้สูงอายุทุกคนเป็นเหมือน
ญาติของเราจะท าให้เราเข้าใจถึงแก่นของการด าเนินงาน 



และมีแรงจูงใจที่จะท างานชมรมผู้สูงอายุของเราให้
ก้าวหน้า”   

การได้รับแรงจูงใจจากเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  การได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับรางวัลกองทุนนวัตกรรม
ดีเด่นในขั้นต้น ท้าให้เราเกิดก้าลังใจที่จะฟันฝุาอุปสรรค  แม้ว่า
จะรู้อยู่แก่ใจว่ารางวัลเป็นแรงจูงใจให้ชมรมเราอยู่ต่อได้  

ต่อมาได้มีการก้าหนด การท้างานมาตรฐานชมรม
ผู้สูงอายุที่ต้องมีกิจกรรมตามท่ีกองทุนฯ ระบุและจัดให้มีการ
ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ท าให้เรามีทิศทางในการท างาน
ในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้เราจะท าอะไร
กันดี ? ประกอบกับแรงจูงใจที่มีการตั้งเป็นรางวัลให้ ท าให้
ไฟในชมรมของเราที่ก าลังริบหรี่ไปพร้อมกับอายุของเรา
ที่เพิ่มขึ้น เปล่งประกายขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยความหวังท่ีว่าเรา
มีมุมมอง มีจุดยืนในการท างาน และพัฒนาชมรมฯ ของเรา   
เราจะสร้างแรงศรัทธาให้ชมรมฯ จากจุดก้าเนิดที่เราได้รับ
การถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่คือ “เราจะให้การดูแลผู้สูงอายุ
ประดุจญาติ” ให้กลับมาสง่างามในใจพวกเราอีกครั้ง  

เราไม่ได้ท้างานคนเดียว แต่พวกเราคือ ทีมงาน ที่
พร้อมจะท้างานในช่วงอายุที่เราสามารถที่จะท้าประโยชน์
ให้แก่สังคมได้ “ ด้วยความหวัง  ความศรัทธา และแรง
บันดาลใจ  ในคุณค่าแห่งความดีงาม”  ว่า  ถ้าเราดูแล
ผู้สูงอายุดี  เมื่อเราต้องกลายเป็นผู้สูงอายุบ้าง   สิ่งดี ๆ ที่
เราได้ท าย่อมตอบสนองเรา ต้องมีอนุชนคนรุ่นหลังดูแลเราได้ดีเหมือนวันนี้บ้าง 

 
ชมรมผู้สูงอายุไวท์เฮ้าส์ กลุ่ม๑ 

     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองหลวง  
Sumachi_a๑๘@hotmail.com 
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วัยใส...ไกลเอดส์...ที่บึงบา 

 

 

 

 
 

 

 

•  น้องโจทย์ เยาวชนหมู่ที่ ๓ ต้าบลบึงบา เล่าว่า หลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วท าให้โจทย์ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น ท าให้เกิดความกลัว ไม่กล้าเสี่ยงและ
ลองยาเสพติด เมื่อก่อนอยากรู้เรื่องเพศศึกษา ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับผู้ปกครอง แต่ตอนนี้ท าให้ตัวเองกล้า
และเปิดใจพูดคุยแบบเปิดอกมากขึ้น เวลาเพื่อนมีปัญหาในเรื่องเพศศึกษาและยาเสพติด มักจะมาปรึกษา
โจทย์อยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืน เพ่ือนก็มักจะโทรปรึกษาตลอด และโจทย์มีความม่ันใจในการให้
ค าปรึกษามากขึ้นกว่าเดิม หลังจากท่ีได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

•  คุณโอ๋ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ้าหมู่ที่ ๓ ต้าบลบึงบา เล่า ว่า เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมนี้ ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี และได้อาสาเป็นผู้ดื่มน้ า
สมุนไพรที่ใช้ในการบ าบัดส าหรับผู้ติดยาเสพติด เพื่ออยากรู้ว่าเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไร พอ
หลังจากดื่มแล้วรู้สึกทรมานมาก เพราะตัวยานี้ท าให้ปั่นป่วนท้องและอยากจะอาเจียนออกมา อยากบอก
ทุกคนที่เสพและอยากลองยาเสพติดว่า ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเลย ควรจะถอยออกมาจากมัน มันทรมานมาก 
และท าให้เราเสียทั้งสุขภาพ เสียเงิน และเสียอนาคตด้วย ส่วนโรคเอดส์ได้ไปที่วัดพระบาทน้ าพุ เห็นผู้ป่วย



เอดส์แล้ว ไม่อยากให้ทุกคนมีพฤติกรรมเสี่ยง และควรมีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยต่อโรคเอดส์ 
โครงการนี้มีประโยชน์มาก อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้นี้ทุกๆปี จะได้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการตระหนักในตนเอง 

 จากปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติดที่มีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือด้าเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหา สามารถลดปัญหาได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันได้ ฉันจึงได้จัดท้าโครงการ “ วัยใส....ไกลเอดส์
และยาเสพติดในพื้นที่ต าบลบึงบา” ขึ้น 

  กลุ่มเปูาหมายคือ เด็กและเยาวชน มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง โดยมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีความประทับใจใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น เด็กและเยาวชนในชุมชนขอให้มีการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นอีก จากกิจกรรมครั้งนี้ จึง
ได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต้าบลบึงบาขึ้น เป็นแห่งแรกของอ้าเภอหนองเสือ  

 หลังจากด้าเนินกิจกรรมในปีแรก โครงการฯ ประสบความส้าเร็จในระดับหนึ่ง  ฉันได้คิดต่อยอด
โครงการแบบบูรณาการขึ้น โดยชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น, ผู้น้าชุมชน, 
อาสาสมัครสาธารณสุข, ผู้ปกครอง เพื่อให้มีความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด
ของชุมชนในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดท้ากิจกรรม โดยเชิญวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับกลุ่มเปูาหมาย แต่กิจกรรมการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่
ประสบความส้าเร็จของอย่างสูงสุดที่ฉันได้ตั้งใจไว้ ถ้ากลุ่มเปูาหมายยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
สถานที่จริง  

จึงของบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงบา ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วม
โครงการให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเกินเปูาหมายที่ก้าหนดไว้  
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จากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เห็นความส้าคัญ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพ
ติดในชุมชน ฉันมีความภาคภูมิใจมาก ที่เด็กและเยาวชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงได้น้าไปปรับใช้ได้
จริงในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า “การท างานแบบบูรณาการ ” 

 

นางสาวฐิติยา  ศรีทองดี 

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขภิบาล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา ต. บึงบา อ. หนองเสือ  จ.ปทุมธานี 

โทรศัพท์  ๐๘๖ ๘๙๑ ๑๓๕๓, ๐๘๓ ๓๐๑ ๘๙๙๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ ทุ่งทองหลางคอยเคียวเกี่ยวรวงทอง” 
 

ท าไม? อบต.ท าแต่เรื่องสร้างถนน..ไม่เห็นสนใจเรื่องอ่ืนบ้างเลยท้าเป็นอย่างเดียวหรอ? 
ตั้งแต่เล็กจนโตมี อบต. มาเห็นแต่ท้าเรื่องถนน เดี๋ยวเป็นลูกรัง เดี๋ยวลาดยาง ค้าถามแรกของ

สมาชิกอบต.  เค้าเป็น...หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกอบต.แห่งทุ่งบึงทองหลาง ลูกชาวนาเรียนปริญญาตรี  
เดินเข้ามาหา...แล้วบอกว่า  อยากให้ช่วยไปตรวจเลือดชาวนาหน่อยเถอะหมอ...ช่วยดูแลสุขภาพชาวนา
กันบ้าง  ใช้สารเคมีกันทุกบ้าน...จะได้ไม่ตายกันง่ายๆ...เดี๋ยวผมเขียนโครงการเอง  หมอมีงบตรวจเลือดให้
ไหม?  
  ด้วย เพราะเค้าคนนั้น จึงเกิดโครงการรณรงค์ตรวจหาสารปนเปื้อนในเลือดของ
เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช เมื่อปี ๒๕๕๓ หมู่บ้านที่ ๑ สนใจรวบรวมเกษตรกรมาตรวจครั้งแรก
เดือนสิงหาคม ๓๖  คน ผลพบว่าเสี่ยง ๓ คน ผิดปกติ ๓ คน คุณหมออนามัยใจดียังแถมฟรีความดันโลหิต
สูง ๑๒ คน เท่านั้นยังไม่พอ น้้าตาลในเลือดสูงอีก ๒ คน  วันนั้นน่าแปลกใจ หนึ่งในสามคนที่พบ ผล
ผิดปกติเป็นคุณครูพ่ีเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราซะด้วย   

ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน เกษตรกรมาตรวจเลือด๑๙ คน พบผลเลือดเสี่ยง ๔ คน คุณหมอๆ 
อยากรู้ขอให้คนเดิมท่ีตรวจพบในครั้งแรกมาตรวจซ้้าผลเลือดคนที่ผิดปกติในครั้งแรก พบว่า ๑ คน
เปลี่ยนเป็นผลเสี่ยง อีก ๒ คนเปลี่ยนจากผลเสี่ยงเป็นปกติ คุณลุงเจ้าตัวรู้ว่าผลเลือดปกติแล้ว เดินกลับ
บ้านยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่  เรามองตามหลังไปยังคงตั้งค้าถามในใจว่า “ ชาวนาไทยปลอดภัยแน่แล้วหรือ???? 
  ปีต่อมา คนที่เข้ามาบอกว่าอยากขอเงินไปตรวจเลือดเกษตรกรเค้าหายไป  เพราะไป
เสนอเรื่องให้พาเกษตรกรไปดูงานการท้าปุ๋ยอินทรีย์มาใช้แทนปุ๋ยเคมี ที่นนทบุรีแทนเลยไม่ว่างมาเยี่ยม
พวกเรา           ปีนี้สมาชิกอบต.ลูกชาวนาทุ่งบึงทองหลาง ลูกคลองสิบเอ็ด หลานคลองหก วา (เพราะ
ต าบลบึงทองหลางมีสี่คลอง คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด และคลองหกวา นักเลงสมัยก่อนเค้าคุมกัน
เป็นคลองๆไป ไม่เหมือนสมัยนี้ คุมกันเป็นซอยๆ สืบประวัติกันให้ดี คนเก่าแก่ของแท้ดั้งเดิมถามกันไป 
ถามกันมา พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้น)  สมาชิก อบต. ลูกชาวนา ทุ่งบึงทองหลาง ลูกศิษย์เจ้าอาวาสวัดดังในพ้ืนที่ 
บอกเราว่า  “ ปลูกว่านรางจืดไว้ ท าไมไม่แจกให้เกษตรกรที่มาเจาะเลือดลองกินล้างพิษดู ”  จึงเป็น
ที่มาของโครงการชื่อตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร 
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 พ่อหนุ่มสมาชิกอบต.เร่งผลิตสมุนไพรในราคาต้นทุนแทบไม่คิดก้าไรให้กับโครงการทันเอาไปแจก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ๔ หมู่บ้าน ๑๐๔ คนต้องแจกสมุนไพร ๑๐๔ ต้น คุณหมอๆ (หมอหลายคน
มากค่ะ) หาความรู้มาแถมให้อีก  คือเรื่องยอดสมุนไพรล้างพิษ  น้าใบสดส้าหรับคนใช้ ๑๐ - ๑๒ ใบ ต้าให้
ละเอียดผสมน้้าซาวข้าวครึ่งแก้วคั้นเอาแต่น้้า ดื่มให้หมดทันที  หรือน้าใบตากแห้งต้มกินเป็นน้้าชาดื่มวัน
ละ ๓-๕ แก้ว  พอคุณหมอพูดถึงตรงนี้ เรานึกในใจ จะเอาไปปลูก ๑ ต้น ใช้ใบสดหรือใบแห้งดี นึกถึงตรงนี้  
มีคนถามคุณหมอทันที  ท้าไม?เราไม่หาซื้อท่ีเค้าท้าเป็นใบชาตากแห้งมาแล้วใช้กันละ ปูาๆยายๆหลาย
คนพรึมพร้าเห็นดีด้วยกันใหญ่  เพราะไม่ต้องไปต้าให้เสียเวลา เราก็ได้แต่ยิ้ม  
 .....แต่เห็นทุกคนในรูปถ่ายวันนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสได้ต้นไม้สมุนไพรไปปลุกคนละ ๑ ต้น....ก่อนกลับ
ยังเตือนด้วยซ้้าว่า ตรวจเลือด ๔ หมู่บ้าน ๑๐๔ คน ผลผิดปกติ ๔๑ คน ใช้เงินกองทุนฯในปีนี้ สัญญากัน
ก่อนกลับบ้านตั้งแต่เดือนเมษายน ปี๒๕๕๔  ว่าจะกลับไปกินน้้าสมุนไพรว่านรางจืดที่ได้รับในวันนี้ แล้วมา
พบกันในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔..... เมื่อถึงวันที่เรานัดกัน....คนทุ่งบึงทองหลาง..แทบทุกคนไม่ได.้....
สนใจว่านรางจืดแล้ว.....เพราะเกษตรกรได้แต่นั่งมองรวงข้าวก้าลังใกล้เก็บเกี่ยวรอแค่วันเดียวยังรอไม่ได้...
น้องน้้ามาเยือน..มหาอุทกภัย ปี๒๕๕๔ ที่ทุกคนยังคงจ้าติดตาตรึงใจ....เก็บไว้เล่าให้ลูกหลานฟัง..ในวัน
หน้า 
  เมื่อสถานการณ์มหาอุทกภัยคลี่คลาย....ปีนี้กรรมการกองทุนฯจ้าได้ว่า “ สัญญากันไว้
แล้วไม่ได้ท าตามสัญญา..ยังไม่ได้ตามไปเจาะเลือดซ้ าคนที่เจาะผลมีผลผิดปกติ ปี๒๕๕๓  จ านวน ๖ คน ปี
๒๕๕๔ จ านวน ๔๑ คน รวมแล้ว ๔๗ คนนะ”  เลยคุยกันว่า ปีนี้น่าจะท้าให้ได้ท้ังต้าบล  ตามเจาะเลือดคน
เก่าและสงสัยกันถึงว่าน่าจะต้องศึกษาพฤติกรรมส่วนตัว ครอบครัวเรื่อง การท้างาน  อาหารการกิน ด้วย 
ตั้งเปูาหมายให้มากขึ้นเป็น ๒๐๐ คน  

ทั้งๆที่รู.้..กันเต็มหัวอกลูกชาวนาต้าบลบึงทองหลาง อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ว่าคนทุ่ง 
บึงทองหลางไม่ได้ท้าเป็นแต่เรื่องสร้างถนน  ท้าได้ทุกเรื่องแต่เงินงบประมาณท่ีมีอยู่น้อยนิด  หมู่บ้านมีตั้ง 
๒๒ หมู่เลยได้สมาชิก อบต.มากเป็นพิเศษกว่าใครๆทั้งจังหวัด เค้าลือกันว่าเป็นอันดับสองของประเทศ 
จริงหรือเปล่า?ถ้าใครรู้ก็มาบอกกัน   ขอแสดงความยินดีถ้าท่านมี สมาชิกอบต.มากกว่า ๔๔ คน เพราะ
เท่ากับ ๔๔ คมเคียวเกี่ยวรวงทอง  วันนี้เค้าคนนั้นอาจรอวันเป็นหนึ่งคมเคียว..กลับเข้ามาถามเราว่า “ มี
งบตรวจเลือดให้อีกม้ัย? ”ในสี่ปีข้างหน้า 

สิริณัฏฐ์  บุตรวงศ์ธ ารง 
รองปลัดอบต.บึงทองหลาง 

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี   



เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๖๙-๘๙๓๒  

เรื่องเล่า...อุทกภัย.. 
ความทรงจ้าที่ไม่เคยลืม 
 

  ถ้าพูดถึง วิกฤตอุทกภัย ปี ๕๔ ณ เวลานี้ มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า ที่บางคนอาจจะเล่น
กันไม่จบไม่สิ้น บางคนอาจจะเล่นด้วยความสนุกสนาน “แต่”  ณ เวลานั้น มันคือ นาทีชีวิต  การที่หันมอง
ไปทางไหน มันเงียบ…. มีแต่น้้า…. และฟูาก็มืดลง เห็นแสงไฟริบหรี่ห่างออกไป แต่จริง ๆ แล้วเมื่อยาม
ปกติ แสงไฟแยกไม่ออกว่ากลางวันหรือกลางคืน 

  ท้าไมถึงเรียกว่า นาทีชีวิต  เพราะช่วงเวลานั้น ทางท่ีเราเคยเห็น ทางท่ีเราเคยเดิน ทางท่ี
เราขับรถผ่านทุกวัน ใช้เวลาไม่ถึง ๕ นาที ตอนนั้น ได้แค่คิดแต่ท้าไม่ได้ ร้านสะดวกซ้ือ ซึ่งเมื่อเวลาเราหิว
เมื่อไหร่ก็แวะไป สะดวกง่ายได้ แต ่ณ ช่วงเวลานั้น  ได้แต่มอง…. 

  เมื่อข่าวน้้าท่วมจากภาคเหนือเริ่มไหลผ่านมาท่ีละจังหวัด เป็นสิ่งที่ท้าให้นายกเทศมนตรี
นครรังสิต นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม  ซึ่งเข้าใจพ้ืนที่เป็นอย่างดี ตระหนักเห็นว่าพ้ืนที่นครรังสิตอยู่ในวิกฤตที่
ต้องโดนน้้าท่วม  และวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  เทศบาลนครรังสิต ได้รับหนังสือจาก สปสช.  เกี่ยวกับ
เรื่องในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีประสบอุทกภัยในพื้นที่ ปี ๒๕๕๕   “เราจะใช้งบประมาณของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เพื่อดูแลประชาชนของเรา”  

วันแรก….ที่เทศบาลประกาศอพยพประชาชน  เป็นเหตุการณ์ที่โกลาหลที่สุด ไม่เคยคิด
ว่าจะเจอในชีวิต ..เพ่ือนร่วมงานหลายคน ไม่สามารถมาท้างานได้เพราะน้้าก้าลังไหล เชี่ยวท่วมบ้านและ
วิกฤติอย่างมาก มีพยาบาลไม่กี่คนที่ยังเดินทางมาท้างานได้  เพราะอาศัยอยู่ในพื้นท่ีที่น้้ายังไปไม่ถึง .. 
 

ระยะอุทกภัยขั้นวิกฤติ  การมีเงิน ไม่ได้สามารถใช้ได้ทุกทีและทุกเวลาอีกต่อไป   การ
จัดหาเสื้อชูชีพ  เรือ  ยาชุดสามัญประจ้าบ้าน  ยารักษาโรคเพ่ิมข้ึน  อุปกรณ์ก้าจัดสิ่งปฏิกูล  รวมถึงนมผง
ที่มีความจ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเล็ก จากเหตุการณ์โกลาหลในวันที่มีการอพยพ   
ไม่คิดว่าน้้าจะท่วมขังนานถึง ๒  เดือน   พยาบาลต้องนั่งเรือเพ่ือไปตรวจรักษาประชาชนในชุมชน และ
ศูนย์อพยพ ทั้ง ๖   แห่ง  เทศบาลนครรังสิต  มี ๖๖  ชุมชน  ถึงแม้จะมีการจัดหาเรือจากงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต มาบริการประชาชน แต่ยังไม่เพียงพอ  ต้องขนส่งอาหาร 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

และยาเพ่ือไปแจกประชาชน ...หวังเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้บ้าง... แต่เทศบาลมีเรือ
เพียงไม่ก่ีล้า  อีกทั้งการเดินทางแต่ละครั้งทุลักทุเล.... บางครั้งต้องลากเรือเพราะเป็นถนนสูง  บางชุมชน
ถนนแคบเรือไม่สามารถเข้าไปได้  ซึ่งท้าให้การเข้าไปดูแลบริการเป็นไปด้วยความล้าบาก  และใช้เวลานาน   
พนักงานเทศบาลทุกคนต้องหมุนเวียนเพื่อท้างานบริการประชาชนทั้งกลางวันกลางคืน  โดยท้างาน ตลอด  
๗ วันในหนึ่งสัปดาห์  ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไป-กลับได.้.....ช่วงเวลาพักของการอยู่เวรได้แต่
นั่งมองสายน้้าไหลผ่านอาคาร  ร้านค้า  มีคนเดินลุยน้้า  พายเรือ ผ่านมา เป็นระยะ ๆ เกิดความรู้สึกความ
เศร้าใจ หดหู่  อย่างมาก  ...คิดว่า คงจดจ้าจนวันตาย... 

เวลาผ่านไป  ผ่านไป  น้้าเริ่มลดลง  ความสกปรกสะสม  ดิน โคลน เศษข้าวของ
เครื่องใช้เน่าผุพัง  กองเป็นภูเขา......พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกต้าแหน่ง  อสม. และเครือข่ายอาสาจาก
พ้ืนที่ใกล้เคียงทั้งภาคเหนือ ภาคใต้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้องไปช่วยประชาชน เก็บขยะ  กวาดขี้
โคลน  ซึ่งเป็นการด้าเนินงานในระยะฟ้ืนฟู ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วมในเขตเทศบาลนคร
รังสิต  เพื่อควบคุมและปูองกันการเกิดโรคระบาดหลังน้้าลด........ ในที่สุดเหตุการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลง ..... 
การให้บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน. ซึ่งอาจรวมถึงการบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุข..เป็นงานที่ส้าคัญของ
ข้าราชการอย่างเรา........ถึงแม้บางครั้งจะถูกต่อว่าจากประชาชน.....มีบางเวลาที่รู้สึกท้อใจ....ได้แต่
ปลอบใจกันเองว่า ไม่มีใครท้าอะไรได้ถูกใจใครทุกคนได้..แต่ก็สุขใจเมื่อได้ช่วยเหลือและเห็นรอยยิ้มจาก
ประชาชน 

นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ 
พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช 
เทศบาลนครรังสิต 

 
 
 
 



 




