


ก 

ค ำน ำ 

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2                       
ประจ าปี 2560 เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 2 
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก ส่งเข้าคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน                
ในการประชุมวิชาการฯในครั้งนี้ จากผลงานจ านวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง ซึ่งแบ่งเป็น  2 ประเภท  เป็นการน าเสนอ
ประเภทวาจา (Oral Presentation) ได้แก่ ด้านงานวิจัย (Research)  การน าเสนอนิทรรศการและ Poster 
Presentation ด้านนวัตกรรม (Innovation) ผลงานวิชาการที่น าเสนอผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพ เป็นผลงานที่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าและน่าสนใจ หวังว่าผู้อ่าน                  
จะได้รับประสบการณ์ที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนางานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และสร้างผลงานวิจัยใหม่ที่มีคุณค่าในโอกาสต่อไป นอกจากผลงานวิชาการแล้วเอกสารเล่มนี้               
ยังได้รวบรวมรายละเอียดของการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ ก าหนดการ ไฟล์บรรยาย รายชื่อ                
ผู้เกษียณอายุราชการ  เป็นต้น  

ในโอกาสนี้   คณะกรรมการและคณะท างานจัดประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ 
นายแพทย์ศุภกจิ   ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  นายแพทย์ไชยนันท์ ทยา
วิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 และผู้บริหารทุกท่านที่ให้นโยบายและสนับสนุนจัดการประชุม
วิชาการฯ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่สละเวลามาด าเนินการการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 
และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท าให้การประชุมวิชาการสาธารณสุข
และงานเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น เขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส าเร็จลุล่วง                   
ไปด้วยดี 

 
                                  คณะกรรมการและคณะท างานจัดประชุมวิชาการฯ เขตสุขภาพที่ 2 
            ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                วันที่ 29 - 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบญั  ข 
   
ส่วนท่ี ๑ ส านักาานสาาารสสขขำ าภอำีีภี่น ละ สาาารสสขขำ าภอำีีภี่น 1 
ส่วนท่ี ๒ รพ.สต.ีีภี่น ละ  ผำ.รพ.สต.ีภีีน่ 29 
ส่วนท่ี ๓ รพ.สต.พื้นท่ีพิภศษีีภี่น ละ  ผำ.รพ.สต.พื้นท่ีพิภศษีีภี่น 66 
ส่วนท่ี ๔ ผะาานวิจัย ละ นวัตกรรม  89 
ส่วนท่ี ๔ ปร วัตผิู้ภกษียสราชการ 123 
อาคผนวก   
 - ค าสั่าคส กรรมการบรหิารชมรมสาาารสสขขลห่าปร ภทศไทย ภขตสขขอาพท่ี 2  
 - ค าสั่าคส กรรมการปร ภมินคัีภะืำก สสำ. รพ.สต.ละ บขคะากรสาาารสสขขีีภี่น  
 - โคราการปร ชขมวิชาการชมรมสาาารสสขขลห่าปร ภทศไทย ภขตสขขอาพท่ี 2  
 - ค าสั่าคส กรรมการจัี ปร ชขมวชิาการชมรมสาาารสสขขลห่าปร ภทศไทย ภขตสขขอาพท่ี 2  
 - ปร กาศผะการปร ภมินคัีภะืำกส านักาานสาาารสสขขำ าภอำีีภี่นละ โราพยาบาะส่าภสริม

สขขอาพต าบะ ีีภี่น ภขตสขขอาพท่ี 2 
 

   
   
   
   
   

 



   ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพท่ี 2 
     ๙/๖๗ ถนนมหาดไทยบ ารุง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 
     โทร/โทรสาร  ๐ ๕๕๕๑ 3๕๙๕ / ๐ ๕๕๕1 ๖๓๐๒ 
     E-mail : H_tak01@hotmail.com  

 

 
นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 ประธานชมรมแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพท่ี 2 

 

                                                                               
                   นายพรสิทธ์ ศรีสุข                                                  นายส าเนา อ่ิมอ่อง 
    สาธารณสุขอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์                 สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 ประธานชมรมแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบูรณ์            ประธานชมรมแห่งประเทศไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 

                                                                               
                   นายมานัส ต๊ะชมภู                                                นายมานิตย์ ลอมศรีสกุล 
     สาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก                              สาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 ประธานชมรมแห่งประเทศไทย  จังหวัดตาก                      ประธานชมรมแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุโขทัย 
 

                                                                               
                   นายสมศักดิ์ มีอ่วม                                              นายธวัช จงนิมิตรสถาพร 
       สาธารณสุขอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                         สาธารณสุขอ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 
  ประธานชมรมแห่งประเทศไทย  จังหวัดอุตรดิตถ์              เหรัญญิกชมรมแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2 
 

                                                                                                                                       
                   นายเกษม  ศิริมา                                                 นายไพฑูรย์  จิตเนาวรัตน์ 
        สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จังหวัดตาก 
  เลขานุการชมรมแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2    ผู้ช่วยเลขานุการชมรมแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2 
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เอกสารประกอบการประชุมวชิาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพที่  2  ประจ าปี  2560 

 
จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช อ าเภอเมือง  จงัหวัดอุตรดติถ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  

และสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  
เขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น   

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที่ 2  ประจ าปี 2560   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติอ าเภอแม่สอด   

จากข้อความบนศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  “ เมืองฉอด ” ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกใน 
ประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าเป็น “ อ าเภอแม่สอด ” ในปัจจุบันหรือบริเวณใกล้เคียง มีซากโบราณสถานหลาย
แห่ง บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ าเมย เมืองฉอดเป็นชุมชนคนไทยที่เป็นปึกแผ่น มีความเจริญทัดเทียมกับเมืองสุโขทัย 
โดยมี พ่อขุนสามชน  เจ้าเมืองฉอด ขุนศึกผู้เชี่ยวชาญในเชิงยุทธ์และมีน้ าพระทัยโอบอ้อมอารีเป็นเจ้าเมือง แม่
สอดเคย เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย และท ากิจกรรมของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์  ทั้งนี้เพราะมีสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ เหมาะสม เป็นเมืองหุบเขาเหมือนอยู่ก้นกระทะมีน้ าเมยไหลผ่านเป็นทางยาวไปตามแนวเขา ด้วย
ความเหมาะสม หลายๆ ด้าน เป็นทั้งเมืองชายแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ภูมิอากาศ
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เหมาะสม แม่สอด จึงกลายเป็นเส้นทางการค้าของคนหลายเชื้อชาติและเป็นที่ตั้งรกรากในเวลาต่อมา แรกเริ่ม
เดิมทีพวกพ่อค้าต่างชาติ เพียงแค่เดินทางผ่านเข้าออกแม่สอดเท่านั้น ยังไม่มีการตั้งรกรากแต่อย่างใด ในขณะที่
พวกกะเหรี่ยงเริ่มเข้ามาตั้ง บ้านเรือนกันแล้ว มีเพียงไม่กี่หลังคาเรือน เรียกว่า “บ้านพะหน่อเก” ในเวลาถัดมา
พวกพ่อค้าเริ่มพักแรมที่แม่สอด ยาวนานขึ้น จึงเริ่มมีการตั้งถิ่นฐาน ฉะนั้นพวกเจ้าถิ่นในแม่สอดยุคแรกจึงเป็น
ชาวต่างชาติเสียส่วนใหญ่ ปัจจุบันแม่สอดยังคงเป็นตลาดชายแดนที่ส าคัญ  เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงิน
บาทและเงนิจ๊าดที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศ สินค้าที่ผ่านเข้าออกแม่สอดกับพม่านับวันมีแต่จะเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การเมืองของ พม่าเป็นส าคัญ และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวอีกด้วย 
เนื่องจากมีสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการครบครัน แม่สอดตั้งเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 2441 เดิมชื่อพระหน่อเก่ 
ตัวเมืองอยู่ในที่ราบระหว่างภูเขา ส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาในฝั่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาฝั่งประเทศ
พม่า ประชากรมีทั้งชาวเขาและคนที่ อพยพจากต่างอ าเภอเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ รวมทั้งชาวพม่าที่มีบุตรและ
ภรรยาเป็นคนไทย  
อาณาเขต     
        ทิศเหนือ            ติดต่อ อ าเภอแม่ระมาด   จังหวัดตาก   
 ทิศใต้                ติดต่อ  อ าเภอพบพระ     จังหวัดตาก   
 ทิศตะวันออก       ติดต่อ  อ าเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก   
 ทิศตะวันตก         ติดต่อ  จังหวัดเมียวดี      ประเทศเมียนมา 
สภาพภูมิศาสตร์    
             อ าเภอแม่สอดตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกระยะทาง ๘๗ กิโลเมตร และห่าง
จากกรุงเทพ ประมาณ  ๕๑๓  กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศ    
             มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบประมาณ ร้อยละ  ๒๐  นอกนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสูง 
ลักษณะภูมิอากาศ   
  แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล ฤดูฝนยาวนานที่สุด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม      
ของทุกปี มีฝนตกชุกตลอดฤดู 
แหล่งน้้า    

 อ าเภอแม่สอดมีล าห้วยแม่สอดไหลผ่านและมีแม่น้ าเมยเป็นเส้นกั้นอาณาเขตชายแดนระหว่าง
อ าเภอแม่สอดกับจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นอกจากนั้นยังมีอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ ๒ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าหัว
ฝาย และอ่างเก็บน้ าห้วยลึก  สามารถส่งน้ าให้พื้นที่เพ่ือท าการเกษตรกรรมได้ 
พื้นที่    
             อ าเภอแม่สอดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๑,๙๘๖  ตารางกิโลเมตร 
  
 
วิสัยทัศน์  (Vision)  : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบสุขภาพอ าเภอชายแดน  
พันธกิจ (Mission) : พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอชายแดน  
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ผังโครงสร้างองคก์รส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแม่สอด 

 

 

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านบริการ 
 1.1 จัดบริการที่เป็นมิตร (Friendly Service / Community Service) 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชน (แม่ตาวคลินิก SMIU) 
 1.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่างชาติ ระหว่างสถานบริการ   สาธารณสุขชายแดน (Buddy 
Border) 
2. ด้านการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค 
 2.1. หาพันธมิตรและท างานร่วมกันทั้ง NGO/CBO ทั้งภายใน     และนอกประเทศ และเน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคีวิถีที่แตกต่าง    หุ้นส่วนแห่งการสร้างสุขภาพ 3 กลุ่ม 3 วัย 4 เสาหลัก 
 2.2. ใช้บริบทพ้ืนที่ในการพัฒนา โดยแบ่งพ้ืนที่การดูแลรับผิดชอบชัดเจน   เพ่ือเป็นเขื่อนกั้นโรค 
(Health Dam) 
 2.3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในชุมชนคนไทยชุมชนต่างชาติแออัดและหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนสอง
ฝั่งประเทศ 
 2.4. สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชายแดนเพ่ือร่วมให้บริการ   สาธารณสุขเชิงรุก  
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 2.5. ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
3. ด้านระบบข้อมูล 
 3.1พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขต่างชาติ 
ผลส้าเร็จของงาน 
1. เกิดศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติ (Health post) 4 แห่ง กองทุนยาชุมชนต่างชาติ 13 แห่ง 
   และ ศูนย์มาลาเรียชุมชน (Malaria post) 8 แห่ง และสามารถจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างเป็นมิตร 
2. มีเครือข่าย อสต./พสต./NGO/CBO ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ 
3. มีทีม SRRT/SRRMT เป็นเครือข่ายแกนน าชาวต่างชาติจากชุมชน และจากชุมชน NGO/CBO 
    ในหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งฝั่งไทย และฝั่งประเทศเมียนมาร์  
4. เกิดระบบการเฝ้าระวังโรค 2 ฝั่งประเทศ 
5. ศูนย์การเรียนรู้ต่างชาติได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นตามรูปแบบของโรงเรียน 
    ส่งเสริมสุขภาพของไทยเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคชายแดนร่วมกันในศูนย์การเรียนรู้ 
6. เกิดศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขต่างชาติ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนา 
    และแก้ไขปัญหางานโดยเฉพาะการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
7. เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพร่วมกันระหว่างสถานบริการสาธารณสุขอ าเภอแม่สอดและสถานบริการ    
    มสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ 
8. ลดอัตราป่วยและอัตราตายของโรคอหิวาตกโรค   มาลาเรีย  โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
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ประวัติเจ้าของและผลงาน สสอ.ดเีด่น ชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2   
สาธารณสุขอ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต  
ประจ าปี 2560 

 
ชื่อ นายมานัส  ต๊ะชมภู    
ต้าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแม่สอด    
วันเดือนปีเกิด 27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2505 
อายุ 55  ปี 
สถานภาพ คู ่   
ชื่อคู่สมรส  นางวิไลลักษณ์  ต๊ะชมภู   
จ้านวนบุตร  2  คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน      227 ถนนรามค าแหง  ต าบลหัวเดียด อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก   
การศึกษา  ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พ.ศ.2525 
  ปริญญาตรี สาธารณสุขบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) พ.ศ.2539 
  ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ.2543 
 
ประวัติการรับราชการ (ที่ส้าคัญ) 
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2525    บรรจุเข้ารับราชการ 
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543   ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภออุ้มผาง 
   วันที่ 30 สิงหาคม 2544     ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแม่สอด 
   วันที่ 17 ธันวาคม 2545     ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอพบพระ 
   วันที่ 30 ธันวาคม 2547     ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 
   วันที่    พฤศจิกายน 2552   ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเมืองตาก 
   วันที่    ตุลาคม 2555         ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 
   วันที่    พฤศจิกายน 2557    ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จนถึงปัจจุบัน 
            อายุราชการ 35  ปี 1 เดือน  
 
แนวคิดหลักการท้างาน “ ท าวันนี้ให้ดีที่สุด  ” 
ผลงานเด่น 
25 ตุลาคม 2557   หน่วยงานผ่านการประเมินรับรองมาตราฐานดีเด่นโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน   
22 กันยายน 2558  บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
20 กันยายน 2559  หน่วยงานเครือข่ายที่มีผลงานเด่น (Good Practices) และสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน 
ปี ๒๕๖๐ คนดศีรสีาธารณสุข/บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น สาขาสาธารณสุขอ าเภอ 

 
 สาธารณสุขอ าเภอ 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดติถ์ 
 

 
 
ประวัติความเป็นมา  

  เมืองพิชัย ในอดีตได้ปรากฏในพงศาวดารเหนือและพงศาวดารหลายตอน ส าหรับในพงศาวดารเหนือ
ปรากฏอยู่ในเรื่องพระยาแกรกตอนหนึ่งว่า เจ้าไวยยักษา เป็นผู้ได้สร้างเมืองพิชัย แต่ทว่าเรื่องพระยาพิชัยในพง
ศวาดารเหนือเป็นต านานเล่าต่อกันมาเท่านั้น ซึ่งเชื่อกันว่าเหตุการณ์ในเรื่อง คงจะตรงกับสมัยสุโขทัยหรือก่อน
สุโขทัยก็ได้ ซึ่งในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 ปรากฏว่ามี
เมืองขึ้นด้วยกันถึง 16 เมือง ในจ านวน 16 เมืองนั้นมี "เมืองพิชัย" รวมอยู่ด้วย แสดงว่าเมืองพิชัยเป็นเมืองส าคัญ
เมืองหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา แล้ว 

ต่อมา พ.ศ.2033 ได้มีการก่อก าแพงเมืองขึ้นซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในปี พ.ศ. 
2127 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ 
พระองค์ทรงขับไล่กองทัพพม่าทางหัวเมืองเหนือ ปรากฏว่าพระยาสวรรคโลก และพระยาพิชัย  แข็งเมืองไม่ยอม
เกณฑ์ก าลังไปช่วย พระองค์จึงยกกองทัพเข้าตีเมืองสวรรคโลก และเมืองพิชัย จับพระยาสวรรคโลก และพระยา
พิชัย มีรับสั่งให้ประหารชีวิตทั้งสองคน และกวาดต้อนพลเมืองลงมายังเมืองพิษณุโลกจนสิ้น 

ต่อมาในสมัยธนบุรี พระเจ้ากรุงธนบุรีจะเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2314 พระองค์ได้ไปตั้งประชุม
ทัพหลวงที่เมืองพิชัย ต่อมา พ.ศ. 2315 โปสุพาลา แม่ทัพพม่าไปตีได้เมืองหลวงพระบาง ให้ซิกชิงโบนาย ทัพพม่า
ยกมาตีเมืองลับแลแล้วเลยมาตีเมืองพิชัย พม่าตั้งค่ายอยู่ที่วัดเอกา ขณะนั้นเมืองพิชัยมีรี้พลน้อย พระยาพิชัยได้
ตั้งมั่นรักษาเมืองแล้วขอกองทัพเมืองพิษณุโลกขึ้นไปช่วย กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (เมื่อยังเป็น
เจ้าพระยาสุรสีห์) เสด็จยกกองทัพเมืองพิษณุโลกข้ึนไปช่วยได้รบกับพม่าเป็นสามารถ พระยาพิชัยถือดาบสองมือ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1893
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2033
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2127
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2127
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2314
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2315
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
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คุมพลทหารออกไล่ฟันพม่าจนดาบหักจึงได้สมญาว่า "พระยาพิชัยดาบหัก" แต่นั้นมา ท าให้กองทัพพม่าแตกพ่าย
หนีไป 

จนกระท่ังถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพิชัยได้เป็นเมืองส าคัญข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 เพราะเมื่อเจ้า
อนุวงศเ์วียงจันทนเ์ป็นขบถ กองทัพจากกรุงเทพฯ ยกข้ึนไปปราบปราม และโปรดให้เลิกอาณาเขตศรีสัตนาค
นหุตไม่ให้มีดังแต่ก่อน เมืองพิชัยได้หัวเมืองขึ้นหลายเมือง ขยายเขตแดนออกไปถึงแม่น้ าโขง ต้องตรวจตรา
รักษาการทางเมืองแพร่ เมืองน่าน ตลอดจนเมืองหลวงพระบาง 

ต่อมาเมืองพิชัยเสื่อมลงเนื่องจากราษฎร อพยพไปอยู่ต าบลท่าอิฐ (ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ใน
ปัจจุบัน) จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งต าบลท่าอิฐเป็นเมืองขึ้น
เรียกว่า “เมืองอุตรดิตถ์” และโปรดให้เป็นเมืองขึ้นของอ าเภอพิชัย ซึ่งในตอนนั้นเมืองพิชัยแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 5 เมือง คือ เมืองอุตรดิตถ์ เมืองตรอน เมืองลับแล และเมืองน้ าปาด  

พ.ศ. 2442 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลากลางเมืองพิชัยไปตั้งที่เมืองอุตรดิตถ์โดยยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ
เมืองอุตรดิตถ์ แต่ใช้ชื่อ "เมืองพิชัย" อยู่ เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็น "เมืองอุตรดิตถ์" เมื่อปี พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 
6 ส่วนพื้นที่อันเป็นที่ตั้งเมืองพิชัยเก่า โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า อ าเภอพิชัย เรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ 
 
ประวัติส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิชัย เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2482 เดิมเรียกว่า สถานีอนามัย
อ าเภอ ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้ทรงสูง 
เปิดให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่เรื่อยมา ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิชัยอาคารหลังเก่าเริ่มช ารุด ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อปี 
พ.ศ.2543 เป็นอาคาร 2 ชั้นดังปัจจุบัน 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) : ภาคีเครือขายสุขภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  บริการได้มาตรฐาน ประชาชน 
      สุขภาพดี  พ่ึงตนเองได้ออย่างยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) : ๑. พัฒนาภาคีเครือข่ายทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
      ๒. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ๓. พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐาน 
      ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
      ๕. สนับสนุนให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
 

ค าขวัญอ าเภอพิชัย 
ถิ่นก าเนิดพระยาพิชัย ไสกรอกใหญรสเด็ด 

แกงเผ็ดหอยขม รื่นรมยดนตรีมังคละ 
หลวงพอโตพระคเูมือง 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2442
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
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สภาพทั่วไป  
 

 
 
ลักษณะท่ีตั้ง  

อ าเภอพิชัยเปนหนึ่งใน 9 อ าเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูทางตอนใตสุดของจังหวัด 
อุตรดิตถ อยูหางจากตัวจังหวัดอุตรดิตถประมาณ 48 กิโลเมตร  

เนื้อท่ี  
 อ าเภอพิชัย มีเนื้อที่ 736.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 460,423.125 ไร  
อาณาเขตติดตอ  
 - ทิศเหนือ ติดตอกับอ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ  
 - ทิศใต ติดตอกับอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถและอ าเภอ วัดโบสถ
จังหวัดพิษณุโลก  

 - ทิศตะวันตก ติดตอกับอ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีแมน้ านานไหลผาน จากทิศเหนือลงสูทิศใต ผานทอง
ที่ต าบลทาสัก ดารา ไรออย คอรุม ในเมือง ทามะเฟอง บานหมอ บานโคน และต าบลพญาแมน เปนระยะทาง
ยาว 42 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกมีสภาพเปนที่ราบจรดภูเขา สภาพดินทั่วไปเปนดินปนทราย  
ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดูคือ  
 - ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน  
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน สสอ.ดเีด่น รองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพท่ี 2   
สาธารณสุขอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ   นายสมชาย   ทองกระสัน 

เกิดวันที ่   10     เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   2508     อายุ   52  ปี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

    จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

สถานที่ท้างานในปัจจุบัน    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิชัย  

    สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    ต าบล   ในเมือง    อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์      

    รหัสไปรษณีย์ 53120     โทรศัพท์(สนง.)   055-421074  มือถือ 093-1359877 

สถานภาพทางครอบครัว    (     )  โสด      (  /  )  สมรส          (     )  หย่า/หม้าย 

คู่สมรส ชื่อ     นางสมคิด  ทองกระสัน             มีบุตร   2   คน 

    ชาย     1      คน              หญิง       1       คน 

ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่       47    หมู่ที่   8    บ้านวังส าโม         ถนน     - 

    ต าบลบ้านดารา          อ าเภอพิชัย            จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    รหัสไปรษณีย์    53220        
   E-mail :  somchai.thong2508@gmail.com 

ที่อยู่ติดต่อสะดวกที่สุด     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิชัย   อ าเภอพิชัย 

    จังหวัดอุตรดิตถ์     รหัสไปรษณีย์   53120    โทรศัพท์  055-421074   
    โทรสาร 055421782 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

 

 
 
ข้อมูลทั่วไป  
 
ประวัติอ้าเภอทุ่งเสลี่ยม  
 เมื่อปี พ.ศ. 2428 ชาวเมืองล าปางพาครอบครัวลงมาหาเสบียง 300 คนเศษ ชนกลุ่มนี้ 
ต่อมาพัฒนาเป็นชุมชนใหญ่ของอ าเภอทุ่งเสลี่ยม คนที่เข้ามาอยู่ในท้องที่อ าเภอทุ่งเสลี่ยม เดิมเป็นคนที่ อาศัยอยู่
ในเขตอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เมื่ออพยพเข้ามาอยู่ใหม่ ๆ เป็นป่าดงดิบทึบ ราษฎรมีอาชีพ ล่าสัตว์ และเอาเนื้อ
และหนังไปขายและแลกข้าวที่บ้านปากคลองช้าง ปากคลองแห้ง ในท้องที่ต าบล เมืองบางขลัง อ าเภอวังไม้ขอน 
จังหวัดสวรรคโลก ปัจจุบันเปน็บ้านทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งเสลี่ยม และเป็นที่ตั้งวัดทุ่งเสลี่ยมซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา มีผู้รวบรวมประวัติความเป็นมาของอ าเภอทุ่งเสลี่ยมไว้ต่าง  ๆ กัน  โดยได้ข้อ 
สันนิษฐานของค าว่า "ทุ่งเสลี่ยม" ไว้เป็น 3 ลักษณะ คือ  ทุ่งเสลี่ยม มาจาก สะเลี่ยม (สะเดา) เพราะที่บริเวณนั้น
มีต้นสะเดามาก  ทุ่งเสลี่ยม มาจาก เหลี่ยม (งูเหลือม หรืองูหลาม) เพราะมีงูเหลือมขนาดใหญ่ เข้ามาจับ สัตว์ใน
บริเวณนั้นอยู่เป็นนิจ  ทุ่งเสลี่ยม มาจาก ค าว่าสระสี่เหลี่ยม เพราะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหมู่บ้านทุ่งเสลี่ยม 
ตามท่ีผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่าเดิม เรียกกันว่าบ้าน "สระสี่เหลี่ยม" ต่อมามีคนอพยพเข้ามาอยู่ได้ท าการ หักล้าง
ถางพงป่า ท านา ท าไร่ ท าสวน มองดูเวิ้งว้างเลยเรียกว่า "บ้านทุ่งเสลี่ยม"   อ าเภอทุ่งเสลี่ยม เดิมคือ หมู่ที่ 3 
ต าบลนาทุ่ง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  พ.ศ. 2479  ยกฐานะเป็นต าบลทุ่งเสลี่ยมและต าบลกลางดง 
อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  พ.ศ. 2500  แยกต าบลไทยชนะศึก และยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอทุ่งเสลี่ยม 11 
ธันวาคม 2502  ยกฐานะเป็นอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  15 กันยายน 2514  แยกต าบลบ้านใหม่ไชยมงคลออกจาก
ต าบลไทยชนะศึก  1 พฤษภาคม 2527  แยกต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ออกจากต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล  
  
 



12 

เอกสารประกอบการประชุมวชิาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพที่  2  ประจ าปี  2560 

 
จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช อ าเภอเมือง  จงัหวัดอุตรดติถ ์

 

สภาพภูมิศาสตร์    
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสุโขทัย ห่างจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ประมาณ 68 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้    
 
 ทิศเหนือ   จด อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย    
 ทิศใต้   จด อ าเภอทุ่งเสลี่ยมและอ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย    
 ทิศตะวันออก  จด อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
 ทิศตะวันตก  จด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง อ าเภอทุ่งเสลี่ยม มีพ้ืนที่ประมาณ 

569.932 ตารางกิโลเมตร 
  
 
    วิสัยทัศน์  
 เป็นเลิศด้านบริหาร  ประสานภาคีมีส่วนร่วม  
 ระบบบริการได้มาตรฐาน  วิชาการได้พัฒนา  
  
    พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. บูรณาการ ประสานงานและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เป็นผู้น าด้านการจัดการสุขภาพในชุมชน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด้านสาธารณสุข 
5. ส่งเสริมด้านวิชาการ การจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
  
    ยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการองค์กร  
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เป็นผู้น าสุขภาพ  
  
    เป้าประสงค์  
1. ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ  
2. ระบบบริการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและภัยคุกคามแบบองค์รวม  
3. ภาคีเครือข่ายและชุมชน มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ  
4. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัย ในการพัฒนาระบบบริการ  
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    ค่านิยมองค์กร  
  
    MOPH                                       
  “Mastery”      เป็นนายตนเอง                                 
  “Originality”     เร่งสร้างสิ่งใหม่                                  
  “People”    ใส่ใจประชาชน                                  
  “Humility”        ถ่อมตน อ่อนน้อม   
  
  
ประวัติส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยมเดิมเป็นสุขศาลาชั้นสอง ต าบลทุ่งเสลี่ยม อ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปดิท าการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ในวันที่  ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๐๒ พระราช
กฤษฎีกา ตั้งอ าเภอทุ่งเสลี่ยม ๒๕๐๒ ให้ตั้งก่ิงอ าเภอทุ่งเสลี่ยม อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นอ าเภอทุ่งเส
ลี่ยม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๘-๑๐ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๑) จึง
เปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง โดยเป็นอนามัยอ าเภอทุ่งเสลี่ยม ต่อมาในปี ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารทดแทน เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง และในปี ๒๕๒๒ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
โรงพยาบาล ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดท าการ ให้บริการประชาชน เมื่อปี ๒๕๒๕ สถานีอนามัยจึงเปลี่ยนมาเป็น
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ ยม โดยใช้อาคารสถานีอนามัยเดิม ในปี ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
อาคารส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอทดแทนอาคารหลังเก่า ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๘๗๓๒ 
ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ปี ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  มาจนถึงปัจจุบัน 
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บุคลากร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  
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ประวัติเจ้าของและผลงาน สสอ.ดเีด่น รองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพท่ี 2   
สาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ ระดบัเขต  
ประจ าปี 2560 

 
 
ชื่อ  นายมานิตย์     ลอมศรีสกุล    
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ (สาธารณสุขอ าเภอ)   
วันเดือนปีเกิด   30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2503   
อาย ุ 57   ป ี
สถานภาพ  สมรส   
ชื่อคู่สมรส  นางลัดดา   ลอมศรีสกุล  
จ านวนบุตร 2  คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน  99/4 หมู่ 2 ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  64000
   
การศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) 
  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   
ประวัติการรับราชการ (ท่ีส าคัญ) 
   ปี  2523 - 2529    ปฏบิัติงาน สถานีอนามัย(สอ.)  2 แห่ง 
   ป ี 2530 - 2549    ปฏบิัติงาน โรงพยาบาลศรีนคร(รพช.) จังหวัดสุโขทัย   
   ปี  2550 - 2553    ปฏบิัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสุโขทัย(สสอ.) จังหวัดสุโขทัย   
   ปี  2554 - ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม(สสอ.) จังหวัดสุโขทัย   
อายุราชการ   37  ปี 
แนวคิดหลักการท างาน อิทธิบาท 4  
           1. ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ท าอยู่ 
           2. วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน 
           3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน 
           4. วิมังสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือเข้าใจงานทีท่ า  
ผลงานเด่น  ปี 2559  เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ระดับภาค 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
 
 วิสัยทัศน์  

"จะเป็นผู้น าในการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่ได้มาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2561" 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต   
อ าเภอบางระก า ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพิษณุโลก ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก 17   

กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 936.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  585,025  ไร 
 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก                  
ทิศใต  ติดตอกับ อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร      
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก      
ทิศตะวันตก    ติดตอกับ อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย อ าเภอลานกระบือ  จังหวัดก าแพงเพชร 
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อาณาเขต และที่ตั้ง 

 
ลักษณะภูมิประเทศ          

พ้ืนที่อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 37 – 42  เมตร 
ตอนกลางเปนที่ราบสูง พ้ืนที่สวนใหญลาดเอียง  

  
ลักษณะภูมิอากาศ     

แบบมรสุม มี  3  ฤดู    ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนชวงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน      ฤดูฝน เริ่มตั้ง
แตเดือนชวงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนชวงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม    

  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484  เดิมตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานผดุง

ครรภ์  เป็นอาคารไม้ทรงสูงชั้นเดียว  โดยมี  นายบุญครอบ  โชติรักษา  สารวัตรสุขาภิบาล  ปฏิบัติราชการใน
ต าแหน่งอนามัยอ าเภอบางระก า  ต่อมาในปี พ.ศ. 2510  ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  เนื่องจาก
อาคารเก่าช ารุด  และ     มีการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  ขึ้นมาทดแทนสถานีอนามัย
ชั้นหนึ่ง  จึงได้ขอใช้อาคารดังกล่าว  จ านวน  1  ห้อง  ต่อมาโรงพยาบาลบางระก า  ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และ
ย้ายไปปฏิบัติงานที่อาคารหลังใหม่     เมื่อปี พ.ศ. 2522  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า  จึงได้ขอใช้
อาคารหลังดังกล่าวบางส่วนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า ในขณะนั้น 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังใหม่  บนที่ดิน  2  ไร่  49  ตารางวา  โดยมีนายพยุง – นางเสริมพันธ์  มีมาก  
เป็นผู้บริจาคที่ดิน  ในการก่อสร้างอาคาร  ได้รับเงินสมทบในการถมดินจากจังหวัด  จ านวน  200,000  บาท  
และงบประมาณบางส่วนจากงบพัฒนาจังหวัดของ ส.ส.สุชน  ชามพูนท  เป็นเงิน  100,000  บาท  อาคาร

อ.กงไกรลาศ 
จ.สุ โขทุ  ย 

อ.พรหมพริาม 
จ.
พุษิณุ โลก 

อ.คุ  รุ  
มาศ จ.
สุ โขทุ  
ย 

อ.เมอืง 
จ.
พุษิณุ โ
ลก 

อ.ลาน
กระบอื จ.
กําแพงเพชร 

อ.ไทร
งาม จ.
กําแพงเพชร 

อ.วชริบารม  
จ.พุจิุติร 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า  ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน  พฤษภาคม 2540   รวมงบประมาณ
ก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ  2,300,000  บาท 
 เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2540  เป็นวันแรกที่ได้ย้ายสิ่งของมาปฏิบัติงานที่อาคารส านักงานหลังใหม่  ซึ่ง
ตรงกับวันมหิดล (วันประสูติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  พระบิดาแห่ง
วงการแพทย์และสาธารณสุขไทย)  ได้เปิดท าการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  23  มกราคม  2541  โดยมี  
นายแพทย์ปรากรม  วุฒิพงษ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น  เป็นประธานในพิธีเปิด 

ข้อมูลพื้นฐาน  
 1. การปกครองแบบส่วนภูมิภาค   

    - แบ่งเขตการปกครองเป็น  11 ต าบล  142  หมู่บ้าน 
2. การปกครองแบบส่วนท้องถิ่น  แบ่งเป็น      

                    2.1 เทศบาล  5  แห่ง    
         2.2 องค์การบริหารส่วนต าบล  8  แห่ง    
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอ จ านวน  20 แห่ง 
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นายอนุ  เสาวกูล 
นวก.สาธารณสุข ช านาญการ 

นายสานิต  พรมชาติ 
นวก.สาธารณสุช ช านาญการ 

นายพงษ์พัส  สมัยธาดาพงษ์ 
นวก.สาธารณสุช ช านาญการ 

นางสุนันทา  เหียงแก้ว 
จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 

 

 

 

   

น.ส.ปวีณา  พันธ์พัฒนากุล     
จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 

นางสุประวีณ์ ไวกสิกรรม 
จพ.สาธารณสุข (พกส.) 

น.ส.วิไลวรรณ  เสียงกอง 
นวก.สาธารณสุข (พกส.) 

นางวิภา  มีสิงห์ 
นวก.เงินและบัญชี (พรก.) 

 
 
 
 
 

นางนิตยา  นาคเที่ยง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
1. เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบางระก า ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ 5 ดาว ตามผลการด าเนินงานสาธารณสุข  
จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2558 และ 2559 
2. โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 
(พอ.สว.) อ าเภอบางระก า ปี 2559  
3. เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบางระก า และอ าเภอบางระก า ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาบริการ โดยสุขภาพอ าเภอ” ที่ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  
 

นายมนัสศักต์  มากบุญ 
สาธารณสุขอ าเภอ 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน สสอ.ดเีด่น รองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพท่ี 2   
สาธารณสุขอ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ ระดบัเขต  
ประจ าปี 2560 

............................................ 
 
 
ชื่อ   นายมนัสศักต์ มากบุญ  
ต าแหน่ง   สาธารณสุขอ าเภอ 
วันเดือนปีเกิด   1 พฤษภาคม 2508 
อายุ    52  ปี 
สถานภาพ   สมรส 
ชื่อคู่สมรส  นางสุณิชญ์ มากบุญ 
จ านวนบุตร   2 คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   43/1  หมู่ที่   ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
การศึกษา  ประกาศนียบัตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) 
  ปริญญาตรี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 
  ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 
ประวัติการรับราชการ (ท่ีส าคัญ) 
    1 ธ.ค.2529 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2  ต าแหน่งส าหรับงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 27 ก.ค.2531  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 สอ.บ้านหาดสูง สสอ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
 1 ธ.ค.2532  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 สอ.บ้านหางไหล สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 1 ต.ค.2535  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 สอ.บ้านหางไหล สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 18 พ.ย.2536  หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 4) 
       สอ.ในนิคมทุ่งสาน สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 28 ก.ย.2537  หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 5 ) 
       สอ.ในนิคมทุ่งสาน สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 1 ต.ค.2539  หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 ) 
       สอ.ในนิคมทุ่งสาน สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 1 มี.ค.2541  หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 ) 
       สอ.บ้านหางไหล สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 30 เม.ย.2545 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6   สสอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
 25 ก.พ.2546 สาธารณสุขอ าเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7) สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 28 ส.ค.2551 สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข 8) สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 11 ธ.ค.2551 สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ) 
   สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
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 15 ธ.ค.2552 สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ) 
   สสอ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
 1 ต.ค.2557 สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ) 
   สสอ.บางระก า จ.พิษณุโลก 
อายุราชการ 30  ปี 6 เดือน 
 
แนวคิดหลักการท างาน “ หลัก 4 ใจ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ เข้าใจ จูงใจ สานใจ และ ได้ใจ  ” 
 เข้าใจ ได้แก่ เข้าใจถึงความแตกต่างทางสรีระ สติปัญญาและจิตใจ จุดเด่น จุดด้อย ที่แตกต่างกัน 
 จูงใจ ได้แก่ จูงใจให้กล้าคิด และน าความคิดนั้นมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น 
 สานใจ ได้แก่ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม จัดทีมงานข้ามสายที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
 ได้ใจ ได้แก่ ท าให้องค์กรมีชีวิต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ ์

 

 
 
ประวัติส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอน้้าหนาว 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ต าบลน้ าหนาว  เดิมเป็นส านักงานสาธารณสุขกิ่ง
อ าเภอน้ าหนาว  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๑  โดยมีที่ท าการอยู่ในที่ว่าการกิ่งอ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับการยกระดับเป็นอ าเภอน้ าหนาว และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว ในปี ๒๕๔๐ มีผู้บริหารในต าแหน่งสาธารณสุขกิ่งอ าเภอและสาธารณสุขอ าเภอ 
จ านวนรวม ๑๔ คน นับถึงปัจจุบัน 

 
วิสัยทัศน์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 

พันธกิจ 
พัฒนาองค์กร  สร้างพันธมิตรเครือข่าย  ขยายระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชน 

 
ประวัติอ้าเภอน้้าหนาว 
 

 อ าเภอน้ าหนาว เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เดิมเป็นเพียงกลุ่มบ้านเล็กๆ มีบ้านเรือนประมาณ ๔–๕ครอบครัว 
ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านห้วยน้ าหนาว กลุ่มบ้านดังกล่าวเป็นชุมชนที่ยังไม่ถาวร มีการเคลื่อนย้ายหมู่บ้านเมื่อ 
มีการเจ็บป่วยล้มตายหรือเกิดโรคระบาดของคนในหมู่บ้าน ประชาชนจะอพยพครอบครัวหนีโรคร้ายเข้าไป
อาศัยอยู่ตามป่าเขา ไร่นา เมื่อโรคร้ายสงบลงจึงอพยพกลับถิ่นเดิมหรือไปตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยมีความ
เชื่อกันว่า ผีกิน หรือผีมารังควาน เมื่อย้ายหมู่บ้านคราใดก็เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านไปเรื่อยๆ ตามสภาพที่ตั้งของ
หมู่บ้าน เช่น บ้านห้วยขอนเปลือย บ้านโนนจ าปาบ้านโคกลานกลอย บ้านห้วยต าแย บ้านห้วยน้ าหนาว 
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และบ้านท่าไร่ เป็นต้น หมู่บ้านทั้งหมดนี้ ขึ้นต่อการปกครองต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า ต่อมามีการตั้ง
หมู่บ้านขึ้น ได้แก่ บ้านนาพอสอง บ้านห้วยหอย (บ้านวังกวาง) บ้านตาดข่า บ้านกกกล้วยนวล ท าให้การ
ตรวจตราและดูแลราษฎรของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก พ.ศ. ๒๔๕๗ ทางราชการได้แยกพ้ืนที่ 
บ้านห้วยน้ าหนาว ออกจากต าบลหล่มเก่าตั้งเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอหล่มเก่า เรียกว่า “ต.น้ าหนาว ” 
ก านันต าบลน้ าหนาวคนแรกคือ นายมูล คัมภีร์ อยู่ที่บ้านห้วยลาด ปี พ.ศ.๒๔๘๗ รัฐบาลได้ตราพระราช
ก าหนดระเบียบบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ ได้มีการส ารวจและเกณฑ์แรงงานราษฎรจากจังหวัดต่างๆสร้าง
เส้นทางจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สู่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเริ่มต้นทางเส้นทางท่ี บ้านศรีฐาน อ าเภอภู
กระดึง จังหวัดเลย ผ่านบ้านวังกวาง ภูผาลา บ้านหลักด่าน ป่าห้วยอีหม้อ บ้านตาดกลอย สู่เขตอ าเภอหล่ม
เก่า  
บ้านกกกระทอน หัวหน้าคณะผู้ส ารวจเส้นทางในสมัยนั้น คือนายช่างเต็ม วิภาคย์จนกิจการ ก่อสร้าง
เส้นทางดังกล่าว ผู้คนต้องมาเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะไข้มาลาเรียในป่าน้ าหนาว เป็นจ านวน
มาก 
ตรงบริเวณข้างสะพานห้วยผาลา เป็นสุสานที่ฝังศพของผู้เสียชีวิต เส้นทางสายนี้ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์
รัฐบาลของ จอมพลป.พิบูลสงคราม ต้องลาออก การก่อสร้างดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไป พ.ศ.๒๕๒๑
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งก่ิงอ าเภอน้ าหนาว โดยแยกพ้ืนที่ต าบลน้ าหนาว ออกจากอ าเภอหล่มเก่า 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและเยี่ยมเยือนราษฎรไม่
ทั่วถึง เพราะเป็นพ้ืนที่ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับ ๓ จังหวัด ๔ อ าเภอ ประกอบกับมีการแทรกซึม  
ของผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ และยากต่อการปราบปรามซึ่ง ผบ.พตท.๑๖๑๗ และผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าควรจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอขึ้น และกระทรวง มหาดไทยได้ ตั้งเป็น
กิ่งอ าเภอ ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ โดยให้ขึ้นอยู่กับอ าเภอหล่มเก่า ในปีแรกใช้อาคาร
เรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านนาพอสอ (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนอนุบาลน้ าหนาว) เป็นที่ท าการชั่วคราว ต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ทางราชการได้ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นอาคาร ๒ชั้น และใช้
เป็นที่ว่าการอ าเภอถึงปัจจุบันนี้ นายเน็ด โฉมอุดม ปลัดอ าเภอหล่มเก่า เป็นปลัดอ าเภอเป็นหัวหน้าประจ า
กิ่งอ าเภอคนแรก และได้ตั้งเป็นอ าเภอตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๙กรกฎาคม ๒๕๒๔ ต่อมามีราษฎร
จากอ าเภอวังสะพุง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  และจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง
ในภาคกลาง และภาคอีสาน อพยพขึ้นมาตั้งหลักแหล่งท ามาหากิน ประกอบอาชีพในการท าสวนและปลูก
พืชไร่จนถึงปัจจุบัน 

 
ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต  
 

 อ าเภอน้ าหนาว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ ยาวประมาน ๖๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
เพชรบูรณ์ ๑47 กม. ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชม. ประชากรเบาบาง อยู่กระจัดกระจาย บนพ้ืนที่ที่เป็นเขต 
อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่บางแห่งเข้าถึงยาก อยู่บนรอยต่อกับจังหวัด เลย ขอนแก่นและ
ชัยภูมิ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ,อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
- ทิศใต้ติดต่อกับ  อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
- ทิศตะวันออกติดต่อกับ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  และอ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอหล่มเก่า, อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภาพที่ 1 พื้นที่เขตติดต่ออ้าเภอน้้าหนาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ 
 

อ าเภอน้ าหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง สลับซับซ้อนเป็นลอนคลื่นสูง ๆ ต่ า ๆ ทางด้านทิศเหนือ
เป็นเทือกเขาสูง  และภูผาหินปูน  ด้านทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของต าบลและหมู่บ้าน มีล าน้ าพอง  และ 
ภูกระดึงเป็นแนวเขตติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้มีแนวเขตภูเขาสูง คือ เขาดงสวนเมี่ยง และภูผา
จิตหรือภูด่านอีป้อง ซึ่งเป็นภูเขายอดตัดที่สูงที่สุดของป่าน้ าหนาว สูงจากระดับน้ าทะเล ๑,๒๗๑ เมตร ด้าน 
ทิศตะวันตกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๖๐เป็นป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าดิบ
แล้งป่าดิบชื้น  ป่าเต็งรัง  ป่าไผ่  ป่าไม้เบญจพรรณ และป่าสนเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพ้ืนที่เป็นป่าดงดิบ 
ยังเป็นป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว มีต้นไม้สูงขนาดใหญ่เบียดเสียดกันจนแสงแดดส่องลงไป
ไม่ถึงพ้ืน นอกจากนี้ยังมีพืชพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพ้ืนดินจนไม่มีช่องทางเดินให้ผ่านเข้าไปได้ เช่น หวาย เฟิร์น 
กล้วยไม้ และเถาวัลย์ไม้นานาชนิดจากสภาพที่เป็นป่า   และภูเขาสูงดังกล่าว   จึงเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ  
ของภาคเหนือ    และภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ  เช่น ห้วยขอนแก่น ไหลลงสู่แม่น้ าป่าสัก  ล าห้วยผาลา ไหลลง
สู่แม่น้ าเลย  ล าน้ าพอง ล าน้ าเชิญ ห้วยขุนโคก  และห้วยพรมซ้ง เป็นต้นน้ าชี แม้พ้ืนที่ของอ าเภอน้ าหนาว  จะ
เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญก็ตาม ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าดังกล่าวน้อยมาก   เนื่องจากแหล่ง
เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่บน ที่สูง 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  แบ่งเป็น ๓ฤดูกาล  คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
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  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
 สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปี  ในฤดูหนาวอุณหภูมิระหว่าง  ๓-๒๐ องศาเซลเซียส   
ฤดูร้อน อุณหภูมิระหว่าง ๑๐ -๒๗ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต ์
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

อ าเภอน้ าหนาว มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้น ๑๑๓,๘๖๘ ไร่ ครอบครัวเกษตรกร ๒,๘๐๐ ครัวเรือน  
ประชากรส่วนใหญ่ฐานะยากจนรายได้ต่ ากว่า ๒,๖๐๐ บาทต่อเดือนร้อยละ ๘๘.๖๕ ประกอบอาชีพหลัก คือ ท า
ไร่ ร้อยละ ๙๔ ที่ดินท ากินยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด นอกจากนี้ สภาพพ้ืนที่เป็นที่สูง  
ซึ่งไม่เอ้ืออ านวยต่ออาชีพดังกล่าว ต้องใช้ทุนด าเนินการค่อนข้างสูง (ท่ีมา:จากข้อมูล จปฐ.ฯส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอน้ าหนาว) 
 
การคมนาคม 

อ าเภอน้ าหนาว มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนกกกะทอน-ห้วยสนามทราย  และมีถนนสายรอง
แยกไปต าบล หมู่บ้านต่างๆ เป็นถนนลาดยาง คอนกรีตและถนนลูกรัง สามารถเดินทางได้ตลอดปี แต่ล าบาก  
ในช่วงฤดูฝน  ระยะทางห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๗  กิโลเมตร  
 

โครงสร้างการบริหารงานของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว 
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ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

๑. โครงการจังหวัดเพชรบูรณ์รางวัลปลอดลูกน้ ายุงลาย ปีงบประมาณ 2557 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดศูนย์ประสานงาน To Be Number One ปี 2558 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อคลิปหมอครอบครัวเครือข่าย ระดับอ าเภอ ปี 2558 
๔. ได้รับรางวัลจากกระทรวงพลังงาน การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานระดับจังหวัด ปี 

2558 
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดส านักงานสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2558 
๖. รางวัลชนะเลิศการประกวดส านักงานราชการสะอาด น่าอยู่ น่าท างาน ระดับอ าเภอ ปี 2560 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน สสอ.ดเีด่น รองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพท่ี 2   
สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ ์

ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 

 
 

 
 

ชื่อ นายบารมี  อินทกนก    
ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว   
วันเดือนปีเกิด  ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๔   
อายุ  46  ปี 
สถานภาพ  สมรส  
ชื่อคู่สมรส ภญ.จันทร์ธิดา ตรัยศิลานันท์   
จ านวนบุตร 1   คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   
บ้านเลขที่    ๒๓๐/๒                  ซอย/ตรอก   -  หมู่ที่   ๕  ถนน ห้วยสนามทราย-กกกะทอน หล่มเก่า 
แขวง/ต้าบล    น้ าหนาว              เขต/อ้าเภอ  น้ าหนาว    จังหวัด  เพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๒๖๐   
การศึกษา 
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปี ๒๕๓๒ 
    - ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน สาธารณสุข(พนักงานอนามัย)วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง 
      จังหวัดชลบุรีปี๒๕๓๔ 
    - ปริญญาตรีสาธารณสุขบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี๒๕๔๓ 
    - ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี๒๕๕๓ 
      (การบริหารสาธารณสุข) 
ประวัติการรับราชการ 
 ๒  ธันวาคม ๒๕๓๔  
 จพ.สาธารณสุขชุมชน ๒  สอ.พัฒนวรพงษ์ สสอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
(ปฏิบัติราชการที่ สอ.ปานสุขุมสสอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  ) 
 ตุลาคม ๒๕๔๗  
 จบห.สาธารณสุข ๖  สอ.ปานสุขุม   สสอ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ 
 ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)สอ.ปานสุขุม  สสอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (ปฏิบัติ
ราชการที่ สสอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ) 
 ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)สอ.ปานสุขุม  สสอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (ปฏิบัติ
ราชการที่ สสอ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์) 
 1 เมษายน  ๒๕๕๗ 
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หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)สอ.ปานสุขุม  สสอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  (ปฏิบัติ
ราชการที ่สสอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์) 
 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รักษาการในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว 
 ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เพชรบูรณ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
อายุราชการ ๒5 ปี 6 เดือน  
 
แนวคิดหลักการท างาน  
 “Work Life Balance” สมดุลชีวิต การท างานและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 "เรียบง่าย สามัคคี มีธรรมาภิบาล 

 
ผลงานเด่น  
1.รางวัลราชการคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น ระดับอ าเภอน้ าหนาว ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://besterlife.com/work-life-balance-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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ส่วนที่ 2 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น  

และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลดเีด่น  
เขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560 
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพท่ี 2  ประจ าปี 2560   

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบ้านหนองขมิ้น อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

ผู้รับบริการพึงพอใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

พันธกิจ (Mission)  
1. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบองค์รวม1 
2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสู่สุขภาวะแบบพอเพียง 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นเลิศ บนพ้ืนฐาน 
    ธรรมาภิบาล องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและวัฒนธรรม 
    องค์กรที่เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองขมิ้น   

 เป็นสถานบริการที่มีมาตรฐาน 
2. ประชาชนและองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ 
3. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง   

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน  
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อาณาเขตติดต่อ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลบ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็กและตาํบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง 
ทิศใต ้ ติดต่อกับ บ้านหนองดู่  ตําบลวังโพรง  อําเภอเนินมะปราง 

บ้านหนองยาง   ตาํบลวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลวังยาง  อําเภอเนินมะปราง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจิตร 

จําแนกหมู่บ้านตามเขตการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จาํนวน    17    หมู่บ้าน 
หมู่ที่  1   บ้านพุกระโดน     หมู่ที่   10  บ้านเนินสําราญ 
หมู่ที่   2   บ้านหนองขมิ้น    หมู่ที่   11 บ้านเนินมะค่า 
หมู่ที่   3   บ้านผารังหมี  หมู่ที่   12  บ้านคลองซับรัง 
หมู่ที่   4   บ้านโคกวังสาร    หมู่ที่   13 บ้านวังน้ําบ่อ 
หมู่ที่   5   บ้านเขาดิน    หมู่ที่   14  บ้านแก่งทราย 
หมู่ที่   6   บ้านโคก หมู่ที่   15 บ้านหนองปอ 
หมู่ที่   7   บ้านป่าคาย    หมู่ที่   16 บ้านหนองมะต้อง 
หมู่ที่   8   บ้านไทรย้อย    หมู่ที่   17 บ้านเกษตรสุข 
หมู่ที่   9   บ้านวังแก่ง  

ลักษณะทางภูมิประเทศ  

เทศบาลไทรย้อย  อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณโุลก   ห่างจากอําเภอเนินมะปรางไปทางทิศใต้ ประมาณ  
24  กิโลเมตร  เนื้อที่ทัง้หมด  60,937  ไร่  เป็นพืน้ที่ทางการเกษตร  50,300  ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 7,536 ไร่  พื้นทีส่่วน
ใหญ่เป็นที่ราบสลับเนนิเตี้ย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ลุ่มแม่น้ําวังทองฝั่งซา้ย  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดพิษณุโลก  
มีเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันออก   และติดต่อจังหวัดพิจิตร ทางทิศใต้และทิศตะวันตก 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

     ลักษณะอากาศทั่วไป  เหมือนกับภาคอื่น  แต่ในช่วงหน้าแล้งอากาศจะร้อนมาก  และจะแห้งแล้งเพราะขาด
แหล่งน้ําประกอบอาชีพ   
 

สภาพทางสังคม  
ประชาชนตําบลไทรย้อย ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 อพยพมาจากพื้นที่อื่น  เช่น  จังหวัดเพชรบูรณ์  

จังหวัดอุทัยธานี  พิจิตร และจังหวัดอ่ืน ๆ ทางภาคอีสาน  ส่วนประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมมีจํานวนน้อย   อย่างไรก็
ตาม เมื่อประชาชนดังกล่าวมีการรวมกลุ่มเป็นชุมชน ขยายเครือข่ายเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้น จึงได้มีการรวมตัวและร่วมมือ
กับราชการ ในการแสวงหาปัจจัยที่เป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณูปโภค รวมทั้งสถานที่จรรโลงจิตใจ เพื่อการดํารงชีวิต 
และพบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจํา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการพัฒนาสุขภาพจิต
สําคัญอย่างหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงถึงสภาวะสุขภาพได้ 

นอกจากนี้ ตําบลไทรย้อยยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามถ่ายทอดและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  
เช่น  ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ, ประเพณีการทอดกฐิน, การทําบุญวันเข้าพรรษา, วันวิสาขบูชา 
,บายศรีสู่ขวัญ  ฯลฯ  
 

 

แหล่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
สามารถจําแนกสถานที่สาธารณะประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
การศึกษา รพ.สต.ไทรย้อย รพ.สต.หนองขมิ้น รวม 
    โรงเรียนประถมศึกษา 3 3 6 
    โรงเรียนมัธยมศึกษา - 1 1 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน - 1 1 
    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาํหมู่บ้าน 7 8 15 
    หอกระจายข่าว 8 9 17 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

    วัด          6 6 12 
    สํานักสงฆ ์               - 1 1 

แหล่งน้ าธรรมชาติ  
    ลําน้าํ, ลําห้วย, คลอง    8 14 22 
    บึง, หนอง และอื่นๆ     46 52 98 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
    ฝายขนาดเล็ก 2 1 3 
    บ่อน้ําตืน้ 502 488 990 
    บ่อบาดาล/บ่อโยก 15 17 32 
    สระน้ํา 16 18 34 
    การประปาหมู่บ้าน 8 9 17 
    ถังเก็บน้ําฝน 10 10 20 
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การศึกษา รพ.สต.ไทรย้อย รพ.สต.หนองขมิ้น รวม 
    อ่างเก็บน้ํา 1 1 1 
    ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ําดื่มระบบประปา 1 2 3 

 
 

 
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ 

เนื่องจากประชาชนตาํบลไทรยอ้ย  มาจากพื้นที่อยา่งหลากหลาย ดังนัน้ ประเพณี วัฒนธรรม ในแต่ละหมู่บา้น  
จึงมีแตกต่างกันไปนอกเหนือจากประเพณีที่สําคัญของประเทศ กล่าวคือ ประเพณีท้องถิ่นทีส่ืบสานมายาวนานแม้จะ
แตกต่างกันบา้งในรายละเอียด แต่จุดประสงค์หลักทีส่อดคล้องกันคือ มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคี การได้พบปะ พูดคุย 
อันเป็นการสานสัมพันธ์ซึ่งกนัและกันให้ให้มีความเป็นชุมชน ตวัอย่างที่เห็นอย่างเปน็รูปธรรม ได้แก่ การทําบญุ
กลางบา้น งานรดน้ําดําหัวผูสู้งอายุ ซึ่งจัดขึ้นทุกหมู่บ้าน การบายสีสู่ขวัญ ลงแขกเก่ียวข้าว มีการจัดในบางหมูบ่้าน งาน
ขอบคุณเจ้าพ่อร่มขาว งานบุญเผวส แห่นางแมว จัดขึ้นในหมู่ที่ 3 เท่านั้น 

 

 ประวัติสถานีอนามัย 

          ปี พ.ศ.2527  สถานีอนามัยบา้นหนองขมิ้น ก่อสร้าง โดยได้รับการบริจาคที่ดนิจากคุณพ่ออ๋ัน คุณแม่ชั้น     
สระทอง    จํานวน 2 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา   ปี 2553  จัดทอดผา้ปา่สามัคคีจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจํานวน  2  ไร่  รวม
เป็น  4  ไร่  3  งาน 36 ตารางวา   
    ปี พ.ศ.2544 สถานีอนามัยบา้นหนองขมิ้นได้รบังบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นสถานอีนามัย
ทั่วไป ทําพิธีเปดิอย่างเปน็ทางการเป็นสถานีอนามัยทั่วไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544   ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตัง้ มี
จํานวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจํานวน 7 หมู่บ้าน 

ปี พ.ศ.2545 ได้แยกหมู่บ้านเพิม่จากหมู่ที่ 5 เป็นหมู่ที่ 16 ชื่อบา้นหนองมะต้อง ปัจจบุันมีหมู่บา้นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จํานวน 8 หมู่บ้าน 

ปี พ.ศ.2548  ได้แยกหมู่บ้านเพิม่จากหมู่ที่  2  เป็นหมู่ที่  17  ชื่อบ้านเกษตรสุข  ปัจจุบนัมีหมูบ่้านที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ  จํานวน  9  หมู่บ้าน  พัฒนาเปน็ศูนยส์ุขภาพชุมชน 

 

 
 
 
อัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุข (ทีมสุขภาพ ) 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองขมิ้น  บริหารงานโดย นายชลิตร์ ชวูงศ์ ตําแหนง่ 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  มีบุคลากรด้าน
สาธารณสุขจํานวนทัง้สิน้ 8  คน ประกอบด้วยสายวิชาชพีจํานวน 5 คน สายสนบัสนุน 3 คน 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาชีพ  
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การศึกษา หมายเหตุ 
1 นายชลิตร์         ชูวงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ ปริญญาตร ี  
2 นางสร้อยฟ้า      สีสมทุร พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ ปริญญาตร ี  

3 นางสาวนุชจรีย์  นุชวลิัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน อนุปริญญา  
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การศึกษา หมายเหตุ 
4 น.ส.ชิดชนก       จันทร์ตรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน ปริญญาตร ี  
5 น.ส.ปิ่นมณี        คล้ายทอง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข   อนุปริญญา  

ที่มา  :  ข้อมูลบุคลากรจากการสํารวจ ณ 31 มีนาคม 2560 
 

 
ผลงานเด่น  
     ๑.มีโครงการตลาดนัดสุขภาพ 
        โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลไทรย้อย 
ตั้งแต่ 
        ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งท าให้ผลการปฏิบัติงานด้านคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชน
บรรลุ 
        ตามเปูาหมายตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การคัดกรองเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ,การตรวจ 
        สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง,การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็น
ต้น 
     ๒.มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care)                 

- ส่งคนในพ้ืนที่อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) จ านวน ๘ คน  
          - มี อผส.ครบทุกหมู่บ้าน(จัดอบรมโดย พมจ.) 

- มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเช่น ท้องถิ่น,ชมรม อสม.,องค์กรผู้สูงอายุ,องค์กรผู้พิการ 
  ในการด าเนินงานฯอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

     ๓.การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขม้ิน 
   -ข้าพเจ้าได้มารับต าแหน่งผอ.รพ.สต.เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้พัฒนาโครงสร้างทั้งภายนอกและภายใน
และสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยจัดบริการเพ่ือให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของระบบบริการปฐมภูมิ เช่นห้องตรวจรักษาพยาบาล,ห้องส าหรับผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ห้อง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ,ห้องเก็บยาเวชภัณฑ์,ห้องตรวจพัฒนาการและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,ห้องทันตกรรม,
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการและสูงอายุ และมีอาคารแพทย์แผนไทยแยกเป็นสัดส่วน ทั้งนี้โดยได้รับงบประมาณจากงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าเสื่อมและงบบริจาคจากชุมชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2  ประจ าปี 2560   
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 
 

ชื่อ นายชลิตร์   ชูวงศ์    
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)   
วันเดือนปีเกิด  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๒  
อาย ุ ๔๘   ปี 
สถานภาพ    สมรส   
ชื่อคู่สมรส    นางสาววาสนา   เรืองบ้านโคน  
จ านวนบุตร ๓  คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๗๘ หมู่ ๖ ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
การศึกษา  -ประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) วสส.ชลบุรี 
  -ปริญญาตรี  ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.สุขศึกษา) ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
   
ประวัติการรับราชการ (ที่ส าคัญ) 
    ปี ๒๕๓๓ ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ปี ๒๕๔๑ ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองเสลา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 
 ปี ๒๕๕๖ ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
 อายุราชการ     ๒๖ ปี ๖ เดือน  ๑๐ วัน   
 
แนวคิดหลักการท างาน “ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ ” 
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560   

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลนาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ ์
 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
สถานีอนามัยนาขุมเดิมเป็นส านักงานผดุงครรภ์ตั้งอยู่ที่ หมู่1บ้านนาขุม โดยได้รับเงินบริจาคพร้อมที่ดิน  

จากนายเที่ยง  แท่งเฝือ  ขณะนั้นด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนห้วยครั่ง  เป็นเงินจ านวน 25,000 บาท  
ส าหรับค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  เมื่อปี พ.ศ.2513  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2514  และได้มอบให้กับ
ทางราชการพร้อมที่ดินจ านวน 1 งาน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ สถานีอนามัยนาขุมเดิม   ได้เปิดให้บริการ จนถึง ปี  
พ.ศ.2519   ต่อมาส านักงานผดุงครรภ์เกิดช ารุดทรุดโทรมอยู่ในบริเวณท่ีคับแคบ   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านมี
มติเห็นสมควรให้ย้ายจากบ้านนาขุม หมู่ 1 มาสร้างที่บริเวณ บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 6 ในปัจจุบัน)   เพราะมีสถานที่
กว้างขวางประกอบ กับทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดงบประมาณเพ่ือก่อสร้างสถานีอนามัยยกฐานะ  เมื่อปี 
พ.ศ.2519  บนพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านห้วยไคร้ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา ต่อมาใน
ปีงบประมาณ 2542 สถานีอนามัยนาขุม ได้รับงบประมาณจากเงินกู้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ(มิยาซาวา)   เพ่ือ
ก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน  จ านวน 1 แห่ง  งบประมาณ 1,979,500 บาท   เริ่มก่อสร้างเมื่อ 8 กรกฎาคม 
2542 แล้วเสร็จเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2542   พร้อมเปิดให้บริการ  ในปี  2543  และต่อมาในปี 2553 
สถานีอนามัยนาขุมได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม 

ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม รับผิดชอบจ านวน  4  หมู่บ้าน คือ  
หมู่ที่  1  บ้านนาขุม   
หมู่ที่  2  บ้านห้วยเหล่า   
หมู่ที่  5  บ้านนาบัว  
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หมู่ที ่ 6  บ้านห้วยไคร้    
มีบุคลากรสาธารณสุข จ านวน  8 คน 
โดยม ีนางศรสวรรค์  ปรุณห์สิริ   เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม 

 
ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้ง :    ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้  ต าบลนาขุม  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากตัวอ าเภอ     
ประมาณ  7  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์  172   กิโลเมตร 

อาณาเขต :      
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   หมู่  5  บ้านฟากนา  ต าบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    
ทิศใต้  ติดต่อกับ   บ้านโปุงพาน ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์    
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

วิสัยทัศน์ 

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม 
เป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
บูรณาการงานสาธารณสุขร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายสุขภาพ” 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเชิงรุก เพ่ือให้ประชาชน      

    เข้าถึงบริการ อย่างมีคุณภาพชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมทักษะทางด้านบริการ วิชาการ 

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าท างาน 

4. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. บริหารจัดการสุขภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ PCA & DHS 
3. พัฒนาองค์กร บุคลากรเครือข่ายสุขภาพในด้านบริหาร บริการ และวิชาการ 
4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ (Goal) 

1. สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PCA & DHS 
2. สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สวยงาม  สะอาด และปลอดภัย 
3. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยอย่างครบถ้วนตามสิทธิประโยชน์ อย่างทั่วถึง 
4. ผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 
5. สถานบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบบริการส่งต่อและใช้ข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลย ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
6. ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในพ้ืนที่  

 

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุมดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๔ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุมดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๔ 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีเด่น ปี ๒๕๕๔ จากรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการสาธารณสุขจาก

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต ๑๗ 
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และรับการอุปถัมภ์จากภาคเอกชน (คุณกฤตยา  กุณฑลวรรณ) 

กระทั่งสามารถพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ๓ ดี  ระดับยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๔ 

 รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙ 
 รางวัลชมเชย รองชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๖๐ 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2 ประจ าปี 2560  

ผอ.รพ.สต.ต าบลนาขุม อ.บ้านโคก จ.อตุรดติถ์ 
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 

 
 
๑.ประวัติส่วนตัว 

 ชื่อ นางศรสวรรค์  ปรุณห์สิริ 
 เกิดวันที่   ๙   พฤศจิกายน    ๒๕๑๓     ปัจจุบันอายุ  ๔๗  ปี 
 สมรส กับ  นายธนกฤต  ปรุณห์สิริ   มีบุตร  ๑   คน คือ นายปูรณา  

ปรุณห์สิริ 
 ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่  ๑๐๕   หมู่  ๖  ต าบลนาขุม  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  

รหัสไปรษณีย์  ๕๓๑๘๐  โทร  ๐๕๕- ๘๑๒๐๖๒  โทรศัพท์มือถือ  ๐๙๘-๐๑๖-๔๙๐๙    
 E-mail : SONSAWAN1970@Gmail.com 
  วุฒิการศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา * ประกาศนียบัตรการประถมศึกษา   จากโรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปีที่
จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  * ประกาศนียบัตรการมัธยมศึกษาตอนต้น  จากโรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี (อณ.) ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย* ประกาศนียบัตรการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี (อณ.) ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 ระดับอนุปริญญา* อนุปริญญาศิลปะศาสตร์  เอก อังกฤษธุรกิจ จากสหวิทยาลัยล้านนาครู
อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๓๔  

 ระดับประกาศนียบัตร * ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(ระดับต้น)  จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์    เมื่อวันที่  ๑๕   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ระดับปริญญาตรี * ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  เอกสาธารณสุขศาสตร์   จาก  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่   ๒๕   เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ระดับปริญญาโท* สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต  เอกบริหารงานสาธารณสุข   จาก  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เมื่อวันที่   ๒๙   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.ประวัติการท างาน 
 เริ่มรับราชการเมื่อ  ๑ เมษายน  ๒๕๓๙  ต าแหน่งพยาบาลเทคนิค   
      ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุชนระดับ ๒  เมื่อ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๔๑  
      ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๖  เมื่อ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑   
      ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยนาขุม  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  
ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยนาขุม  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เมื่อ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓   
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
๓. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

ตลอดระยะเวลาการท างานตั้งแต่เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้
ด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนางานในสถานที่ได้ไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ  ซึ่งมีผลงาน
ดีเด่นและมีความภาคภูมิใจ  คือ 

ด้านการบริหาร/พัฒนาสถานบริการ 
 รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุมดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๔ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุมดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๔ 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีเด่น ปี ๒๕๕๔ จากรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการสาธารณสุขจาก

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต ๑๗ 
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และรับการอุปถัมภ์จากภาคเอกชน (คุณกฤตยา  กุณฑลวรรณ) 

กระทั่งสามารถพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ๓ ดี  ระดับยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๔ 

 รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙ 
 รางวัลชมเชย รองชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๖๐ 

 
     ด้านวิชาการ/นวตกรรม 

 ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุมมีผลงานวิชาการน าเสนอระดับโปสเตอร์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๒ เรื่องผลการให้สุขศึกษาร่วมกับการให้แรงสนับสนุนจากอสม.ต่อพฤติกรรมใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออก ของแกนน าสุขภาพในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยนาขุม  

 ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม มีผลงานวิชาการน าเสนอระดับ Presentation ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๓ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 
๓๐-๖๐ ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม 

 ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุมมีผลงานนวตกรรมหน่วยล่าความดันเบาหวานปี ๒๕๕๔      
ได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานมหกรรมสุขภาพภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม มีผลงานวิชาการน าเสนอระดับเขต   ปี ๒๕๕๙        
เรื่อง  คุณลักษณะส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และระดับภาวะ
ผู้น าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน
พ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 ด้านผลการปฏิบัติงาน/งานบริการ 
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 ผลงานยอดเยี่ยม ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง ปี ๒๕๕๓ และส่ง
เข้ารับการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ในปี ๒๕๕๔ 

 รองชนะเลิศชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๓ 
 รองชนะเลิศชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับเขต ๑๗ ปี ๒๕๔๖  
 ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองร้อยละ ๑๐๐  ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓   

  

ด้านการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 ทีมจักรยานทางไกลกิจกรรม “ขี่จักรยานทางไกลบ้านโคก-เขื่อนสิริกิติ์-พิชัย รวมน้ าใจศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ” ตามโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก  ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 

 ทีมจักรยานทางไกลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย – ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์ – แขวงไชยะบุรี  (อ าเภอบ้านโคก 
      เมืองปากลาย ) 
 ทีมจักรยานรณรงค์เงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์กองทุนเฉลิมพระเกียรติระดับอ าเภอ

“จักรยานทางไกลสุ้มข้าม – บ่อเบี้ย 
 ทีมจักรยานทางไกลภูสอยดาว ครอสคันทรี่ การกุศล ๒๙ April  ๒๐๐๖ 
 อาสาสมัคร พอ.สว. เลขที ่ ๔๘ - ๓๒๖๐ -๐๗๐๙๖๙๑   ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  - 

ปัจจุบัน  
๔. คติในการท างาน 
“คิดดี ท าดี รู้รักในหน้าที่ มีน้ าใจต่อทุกคน” 
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  ประจ าปี 2560   

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบ้านแม่กื๊ดหลวง อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก้ึดหลวงศิริกัญไชย  ต าบลแม่กาษา 

 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นองค์กรบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน   

 

พันธกิจ (Mission)  
1.   พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน  
     ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
2.   สร้างเครือข่าย จัดการองค์ความรู้ ด้านข้อมูลข่าวสนเทศดูแลสุขภาพในชุมชนให้มี   
     ประสิทธิภาพ 

     3.   พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพ 
           แบบองค์รวม 
     4.   พัฒนา หมอครอบครัวประจําครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
2. พัฒนาและเรียนรู้ การบันทึกข้อมูลบริการ  18  แฟ้ม โปรแกรม JHCIS ให้ได้คุณภาพ 
3. พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  
4. สร้างเครือข่าย จัดการองค์ความรู้ ด้านข้อมูลข่าวสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1.   ระบบบริการและการแพทย์มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตาม 
    หลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.   ผู้รับบริการมีความอุ่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ 
3.   มีหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึง มีคุณภาพ 
4.   มีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถรองรับความพร้อมในการลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคาม 
    สุขภาพได้อย่างทันการณ์ 
5.   สามารถลดสาเหตุการป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดได้ 
6.   มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันและ 
     พ่ึงตนเองได้ 
7.  ชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีบนพ้ืนฐานของการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 
8.  ชุมชน มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสุขภาพที่มีความสุขพอเพียงอย่างเป็นองค์รวม 
9.  ระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง 
10. ชุมชนตําบลแม่กาษา เป็นชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งคนทุกข์ยาก ดูแลรักษาคนจนคนทุกข์คนยากและ

ผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพอย่างเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
11. การจัดระบบสุขภาพของชุมชน มีเอกภาพและธรรมมาภิบาลที่สมดุล 
12. มีระบบสุขภาพฐานความรู้ด้วยการจัดความรู้อย่างมีเหตุผล  
13. บุคลากรที่ทํางานด้านสุขภาพมีสรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐาน 

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง   
 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
2. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาค 
3. เมื่อมาปฏิบัติงานพบหน้ากันจะยิ้มไหว้ ทักทายสวัสดีกัน 
4. ทํางานโดยยึดหลักการทํางานเป็นทีม และเคารพมติส่วนใหญ่ 
5. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม / ทํากิจกรรม / โครงการต่างๆ 
6. ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน 
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7. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วเป็นอย่างดี  และยินดีต้อนรับผู้มารับ
บริการด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  พูดจาไพเราะ การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตาม
ข้อตกลงขององค์กร 

8. ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เช่นการออกกําลังกาย , การรับประทานอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ, การสวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย  

9. จะร่วมมือกันในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

ค่านิยม  “รัก  สามัคคี  ให้เกียรติซึ่งกันและกนั” 
 
 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติสถานบริการ 

เดิมสถานีอนามัยบ้านแม่กื้ดหลวงได้ก่อสร้างเมื่อปี พ .ศ 2515 บนเนื้อที่จํานวน 1 ไร่ 2 งาน                 
3 ตารางวา โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ครูสิริรัตนภรณ์ (ครูบากัญไชย) เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 2  สิงหาคม พ.ศ. 
2515  ทําพิธีเปิดวันที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2515 
         ต่อมาได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างสถานีอนามัยทดแทนอาคารเดิมชํารุดทรุดโทรม
มาก โดยพระครูสิริรัตนภรณ์ ได้ซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร่ เป็นจํานวนเงิน    582,000.-   บาท  และได้รับเงินสมทบ
ซื้อที่ดิน จากผู้ใหญ่บุญเรือน สุวรรณจักร เป็นจํานวนเงิน 100,000.-  บาท  สถานีอนามัยใหม่เริ่มก่อสร้าง วันที่ 
1 มีนาคม พ.ศ. 2540 ด้วยงบประมาณเป็น จํานวนเงิน  3,670,000.- บาทและเปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 
10 มกราคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา 

ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กึ้ดหลวง เปิดให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้รับงบสนับสนุนจากสาธารณสุข
จังหวัดตาก เป็นเงิน 120,000.- บาท ประชาชนและองค์กรเอกชนสนับสนุน 50,000.-  บาท 

ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กึ้ดหลวง ปี 2546 องค์กรเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมบริจาคต่อเติม
อาคารด้านหน้า  เป็นเงิน  20,000.-  บาท 

ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กึ้ดหลวง ปี 2547 องค์กรเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมบริจาค               
ปูกระเบื้องด้านหน้าอาคาร เป็นเงิน  15,000.-  บาท 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล แม่ก้ึดหลวง  ปี  2553 ( ในแผนพัฒนาของอําเภอแม่สอด ) 
ต่อเติมอาคารห้องส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมีพ้ืนที่ ขนาดกว้าง 5 เมตร                   
ยาว 10  เมตร ปี 2555  สนับสนุนจาก อสม.และชุมชนแม่ก้ึดหลวง  เป็นเงิน  300,000.-  บาท 

ก่อสร้าง อาคาร อสม.ศิริกัญไชย เพ่ือใช้ในการประชุม อสม.และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่กึ้ดหลวง กิจกรรมด้านสาธารณสุขและกิจกรรมอ่ืนๆของชุมชน มีพ้ืนที่  ขนาดกว้าง  9 
เมตร ยาว 20 เมตร สนับสนุนจากอสม.และชุมชนแม่กึ้ดหลวง มีมูลค่าเริ่มต้นที่                   700,000  บาท  
ปี 2556 - 2557 

ก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ  จํานวน  4  ห้อง  เป็นเงิน  140,000  บาท ปี 2558 
 ก่อสร้าง ศูนย์ต่อลมหายใจแม่กึ๊ดหลวง  เป็นเงิน  200,000.-  บาท  ปี 2559 - 2560 

ข้อมูลทั่วไป 
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    1.2  พื้นที่ ที่ตั้ง 

             มีพ้ืนที่  จํานวน 1 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตําบลแม่กาษา  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่ก้ึดหลวงศิริกัญไชยขนาดใหญ ่
     อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตําบล แม่จะเรา อําเภอแม่สอด 
 ทิศใต้     ติดต่อกับ  ตําบล แม่ปะ  อําเภอแม่สอด 

           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด 
           ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ 
 
  1.3  สภาพภูมิศาสตร์ 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่กึ้ดหลวงศิริกัญไชยตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดตากไปทาง 

   ทิศตะวันตก ระยะทาง  94  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  600  กิโลเมตร 

    1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เป็นที่ราบลุ่มมีเทือกเขาสภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับการท าไร่ท านาท าสวน 

    1.5  ลักษณะภูมิอากาศ 
   อากาศเย็นค่อนข้างหนาวในฤดูหนาวและฤดูฝนมีฝนตกไม่สม่ําเสมอบางปีก็ตกชุกบางปีก็แห้ง 
   แล้งมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

    1.6  สภาพทางเศรษฐกิจ 

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ทําไร่  ทํานา และค้าขาย 

    1.7  พื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่  1 , 3 , 9 , 10 , 12 , 15  ตําบลแม่กาษา  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
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บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กึ้ดหลวงศิริกัญไชย 
 

การจัดโครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลแมก่ึ้ดหลวงศิริกัญไชย 

 

 

 

 

                                                                  ปราริชาติ  เขียวฉอ้อน 
                                                             ผอ.รพ.สต.แม่กึด้หลวงศริิกัญไชย 

 

 

 

   นางละออ  มณฑาแดง            นางสาวนารี  กัลยาลอง              นางสุพัตรา  จิววิจิตต์     นางพัชรณัฐ  สิริพงษ์ณภัทร                     
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                    
 
 
 
 
 
 

        นายคชาธาร  เทนุรักษ์          นางสาวธนภรณ์  แสงแปลง      นายปราณี  งามเขียว         
                          เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย     เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย       

 
 
 
 
 

นางสาวจันทราพร  นันทะใจ                  นางบุญส่ง  ทาหว่างกัน           
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล              คนงานท าความสะอาด 
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นายปราริชาติ  เขียวฉอัอน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลแมก่ึ้ดหลวงศิริกัญไชย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารงานสาธารณสุขท่ัวไป 
- พัฒนาวิชาการและคุณภาพ 
- งานสุขภาพภาคประชาชน 
- งานฝึกอบรม  และนิเทศงาน 
- งานระบาดวิทยา 
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
   อาชีวอนามัย  
- งานบริหารบุคคล 
- งานควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 
- งานอาหารปลอดภัย 
- งานสถิติและข้อมูลข่าวสาร 
- งานการปรับปรุงสภาพ   
  สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก 
- งานบริหารท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานอนามัยแม่และเด็ก                    
- งานฝากครรภ์คุณภาพ 

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

  ตั้งครรภ์วัยรุ่น คลินิกวัยรุ่น 

- งานวางแผนครอบครัว 

- งานระบบข้อมูลข่าวสารายงาน 

  สารสนเทศ/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   

- งานโภชนาการการเด็ก 0 – 5 ปี 

- งานรวบรวมรายงานประจําเดือน 

- งานวัดส่งเสริมสุขภาพ 

- งานอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 
 

- งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโรคไม่ติดต่อ ( มะเร็งปาก 
  มดลูกและมะเร็งเต้านม)   
- งานพัสดุ  
- งานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ  
- งานต าบลพัฒนาก่ารดีเริ่มต้นท่ี 
  นมแม่ พัฒนาการเด็ก  
  คลินิกสุขภาพเด็กดี 
- งานอนามัยโรงเรียน  
- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                                                       

- งานรักษาพยาบาล  

- การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

- งาน IC 

-  งานโรคไม่ติดต่อ 

   (มะเร็งลําไส้) 

- งานผู้พิการ 

- งานผู้สูงอายุ 

- งานเอดส์/ยาเสพติด 

- งานสุขศึกษา 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

 

นางสุพัตรา  จิววิจิตต์     
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

    นางสาวนารี  กัลยาลอง   
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญ
งาน 

นายปราริชาติ  เขียวฉอ้อน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

       นางละออ  มณฑาแดง      
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

- งานรักษาพยาบาล                       
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
- งานบริหาร ยาและเวชภัณฑ์ 
- งานพัฒนาตรวจสอบเวชระเบียน 
- งานบริการเชิงรุกในชุมชน  
- งานสุขภาพจิต 
- งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD  
- งานรายงาน 0110 รง.5  
- งานข้อมูลสารสนเทศ(43แฟ้ม ) 
- งานควบคุมป้องกันวัณโรค 
-  งานอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
- งานเฝ้าระวังโรค(งาน 506 )  
- งานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

- งานทันตกรรม  
- งานการรับส่งข่าวสาร  
- งานไอโอดีน  
- งานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

นางพัชรณัฐ  สิริพงษ์นภัทร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางสาวธนภรณ์  แสงแปลง 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

- งานการแพทย์แผนไทย (ใช้ข้อมูล
จาก TTM) 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานสารบรรณ การจัดทําหนังสือ 
และการเก็บรักษาหนังสือ 

- งานรับ  - ส่งหนังสือ               
- งานรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูล ในโปรแกรม  JHCIS 

- งานจัดพิมพ์เอกสารทั่วไป 

- งานวิทยุสื่อสาร  

- งานบริการเชิงรุกในชุมชน (เยี่ยม
หลังคลอด,ผู้ป่วย Stroke) 

- งานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

นายคชาธาร  เทนุรักษ์ 
เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย 

- บันทึกข้อมูลบริการ 
- งานดูแลระบบบริการตาม 

  โปรแกรม JHCIS 

- งานพิมพ์เอกสาร 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
- งาน 

นางจันทราพร  นันทะใจ 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล                   

ผังการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กึ้ดหลวงศิริกัญไชย 

นายปราณี  งามเขยีว 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- รักษาความปลอดภัย 
- งานดูแลสิ่งแวดล้อม 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

นางบุญส่ง  ทาหว่างกัน 
คนงานท าความสอาด 

- งานดูแลความสะอาด 
เรียบร้อยของสํานักงาน 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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ความเชื่อมโยงของข้อมูล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก้ึดหลวงศิริกัญไชยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย คือ 

  
Facebook รพ.สต.แม่ก้ึดหลวงศิริกัญไชย 
E – Mail Maekuedluang1@hotmail.co.th 
โทรศัพท์ / โทรสาร 055554183 
วิทยุสื่อสาร แม่สอด 213 

 
ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ/รางวัลแห่งความส าเร็จ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กึ้ดหลวงศิริกัญไชย 
2560 

 
2559 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 5 ดาว ของจังหวัดตาก 
โล่รางวัล “หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพที่ 2 
โล่รางวัล “คนดีศรีระบาด” ระดับประเทศ ของกรมควบคุมโรค โดยส านักระบาดวิทยาร่วมกับสมาคม
ระบาดวิทยา 
โล่รางวัล การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด 
โล่รางวัล อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น (อสม.ดีเด่น) ระดับจังหวัด 
โล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 

       โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ผลงานวิจัยการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R) ระดับเขตสุขภาพท่ี 2 
 2558       โล่รางวัลเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดสาขาการปูองกันและแก้ไขยาเสพติด 

      โล่รางวัล ชัยนาทนเรนทร  สาขา  นักการสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2   
      โล่รางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน R 2 R ระดับจังหวัด ชื่องานวิจัย  การพัฒนาระบบบริการแบบมี 
      สว่นร่วมของชุมชนเพื่อดูแลผู้ปุวย COPD ระยะสุดท้ายที่จ าเป็นต้องใช้ออกซิเจนที่บ้าน 

  2557      โล่รางวัลเกียรติคุณการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปุาชุมชนและขยะตามโครวงการ คนรักปุา ปุารักชุมชน  
                 ชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ จาก พระเทพฯ4 กันยายน  2557 

 โล่รางวัลเกียรติคุณการพัฒนา วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น (Best Practice) ระดับเขต                  
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเขตสุขภาพที่ 2  ประจ าปี 2560  

ผอ.รพ.สต.บ้านแม่กืด๊หลวง อ.แม่สอด จ.ตาก 
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 

 
ชื่อ   นายปราริชาติ  เขียวฉอ้อน 
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

           ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่ก้ึดหลวงศิริกัญไชย 
วันเดือนปีเกิด  3  กรกฎาคม  2513 
อายุ   47  ปี 
สถานภาพ  สมรส 
ชื่อคู่สมรส นางเนาวรัตน์  เขียวฉอ้อน 
จํานวนบุตร 2 คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน  315 หมู่ที่ 9 บ้านไทยสามัคคี  ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
การศึกษา  ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ประวัติการรับราชการ 
   ปี 2534  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยตําบลท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 
   ปี 2539  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยบ้านห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
   ปี 2542  นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตําบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
   ปี 2547  หัวหน้าสถานีอนามัยแม่ก้ึดหลวง  ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 
   ปี 2552 - ปัจจุบัน ผอ.รพ.สต.แม่ก้ึดหลวงศิริกัญไชย  ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

อายุราชการ 25 ปี 5 เดือน 5 วัน 
 

คติประจําใจ   “คิดดี  ทําดี เป็นคนดี สิ่งดีๆจะอยู่กับชีวิตเราและเพ่ือนมนุษย์”  
 
ผลงานเด่น   รางวัลคนดีศรีระบาดระดับประเทศ  ของกรมควบคุมโรค โดยส านักระบาดวิทยาร่วมกับสมาคมระบาด 
                รางวัลชัยนาทนเรนทร สาขานักการสาธารณสุขดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 
                รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1ประกวดต าบลจัดการสุขภาพแบบบรูณาการดีเด่นระดับ  เขตสุขภาพที่ 2 

      รางวัลโล่ชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัดและชนะเลิศ ระดับดี ผลงาน R๒R งานวิจัยการพัฒนา 
ระบบบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการดูแลผู้ปุวยCOPDและผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่จ าเป็นต้องใช้ออกซิเจน
(ศูนย์ต่อลมหายใจแม่ก๊ึดหลวง) 

      รางวัลประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่นชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของจังหวัด 
      รางวัลสุดยอดส้วมดีเด่น ระดับเขต ) 

       รางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2560 
      รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 5 ดาวของจังหวัดตาก 
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      รางวัลหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย  รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาคเหนือ ปี 2555   
      Routine  to  Research ( R2R)การพัฒนารูปแบบงานควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก   
      โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ก้ึดหลวง  ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 
      Innovention  นวตกรรมการพัฒนาการใช้แผนที่เดินดินในการควบคุมและปูองกันโรค 
      ไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านแม่กึ้ดหลวง  ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก   
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560   

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลศรีสัชนาลยั อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
  

 
 
 

ประวัติความเป็นมาต าบลศรีสัชนาลัย  
เมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองที่มีประวัติความเปน็มายาวนานกวา่พนัปี ตั้งอยูบ่นที่ราบเชิงเขาพระศรี  

ริมฝั่งแม่น้ํายม เป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ตั้งที่ดีเพราะมีภูเขา 2 ลูกอยู่กลางใจเมือง และแม่น้ําโอบล้อมรอบเป็นธรรมชาติและ
มีกําแพงเมืองที่มั่นคงแข็งแรงถึง 3 ชั้น โดยที่ชั้นในเป็นกําแพงศิลาและชั้นนอก 2 ชั้นสลับกับคูน้ํา เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเมืองศรีสัชนาลัย มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ จึงปรากฏร่องรอย
กิจกรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในบริเวณนี้ 
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชน  เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศรีสชันาลัย 
จากการสังเกตชุมชน ที่ตัง้ชุมชนและสภาพพืน้ที่พบว่าตั้งอยู่ห่างจากอําเภอศรีสัชนาลัยไปทางทิศใต้   ประมาณ  14 
กิโลเมตร  ภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบลุ่มแมน่้ํา บางแห่งมลีักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีภูเขากั้นกลางพืน้ที่และบาง
บริเวณมีลักษณะที่ราบสลับกับภูเขา มีแม่น้ํายมไหลผ่าน ซึ่งเปน็แหล่งน้าํสําคัญของตาํบลศรีสชันาลัย 
 
อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ตําบลหนองอ้อ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 
  ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตําบลป่ากุมเกาะ อาํเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลท่าชัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลสารจิตร อําเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสุโขทัย 
 
 
1.1 ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย 

  สถานีอนามัยตําบลศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2515  ติด  

ถนนริมน้ํายม หมู่ 5 ตําบลศรีสัชนาลัย โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายแม้น เก็บนิลและนายโม  เก็บนิลจํานวน 1 
ไร่  46 ตารางวา ในปี  2542 ได้ย้ายออกมาอยู่ติดถนนสายศรีสัชนาลัย – สวรรคโลก ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน 1 หลัง  เป็นจํานวนเงิน  1,970,000  บาท  ก่อสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อปี  2543  และเปิดให้บริการที่อาคารหลังใหม่ โดยมี นางละออง  ทิพยเนตร ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
สถานีอนามัยตําบลศรีสัชนาลัย 

 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศรีสัชนาลัย
โดยมี นางดาวเรือง  โฆสิต รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
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ท ำเนียบบุคลำกร  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสัชนำลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 
การปรับระบบและกระบวนการบริการ  
1.ชื่อผลงาน/โครงการ   

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง (ตามแนวทางปิงปองจราจร 7 สี) โดย
การใช้แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากน้ าตาลในเลือดสูง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย 
2.ผู้รับผิดชอบ    

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
3.ประเด็นปัญหา   
              นโยบายและมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมายเพ่ือลดอัตราปุวย อัตราตาย และผลกระทบจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด และมะเร็ง  ซึ่งเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก เมื่อทบทวนผลงานการด าเนินงานการให้บริการผู้ปุวยคลินิก
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.ศรีสัชนาลัย ข้อมูลการจัดท าประชาคมสุขภาพ (แผนชุมชน) ร่วมกับภาคี
เครือข่าย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ผู้น าชุมชน  อสม.ตลอดจน กลุ่มเครือข่ายต่างๆ พบสภาพปัญหาดังนี้ ดังนี้ 

1.ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี  
2.การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น 
3.ความแออัดในโรงพยาบาล จากจ านวนผู้ปุวยที่เพ่ิมขึ้น 
4.ปัญหาทางด้านพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหาร ขาดการออกก าลังกาย 
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          ตามนโยบาย ของ คปสอ.ศรีสัชนาลัย   โดย ให้ทีมสุขภาพระดับอ าเภอคัดเลือก ปัญหาสุขภาพตามกลุ่ม
วัยหรือเชิงประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันตามความเหมาะสม ซึ่งต าบลศรีสัชนาลัย มีการด าเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนา District Health System(DHS) ด้วยกลไกบันได 5 ขั้น และได้ก าหนด เรื่องที่จะพัฒนา
ตนเอง คือ การพัฒนารูปแบบบริการเบาหวาน 

ดังนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย จึงได้จัดท าการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย
คลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง ตามแนวทางปิงปอง จราจร 7 สีโดยการใช้แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือ
ปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากน้ าตาลในเลือดสูง 
4.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงใน ต าบลศรีสัชนาลัย มี
เชื่อมโยงและครอบคลุมกับ รพ.ศรีสัชนาลัย 

2 .เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการโดยเครือข่ายบริการสุขภาพผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง  
5.แผนยุทธศาสตร์ 

1 พัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบ การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ในเครือข่าย 
2 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบร่วมกันในการดูแลผู้ปุวย โดยการจัดประชุมร่วมกัน 
3 ส่งเสริมการดูแลผู้ปุวยร่วมกัน โดย สหสาขาวิชาชีพ 
4 ติดตามและประเมินผล 

6.กิจกรรมการพัฒนา 
1.การพัฒนาบุคลากรประชุมชี้แจงการดูแลผู้ปุวยที่มีน้ าตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์

CPG   
2.การคัดกรองและปูองกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

- ตรวจสุขภาพประจ าปี/ท ากิจกรรมกลุ่มในผู้ปุวยที่มารับบริการ 
- ตรวจจอประสาทตาและตรวจตรวจเท้าผู้ปุวยเบาหวาน 

ด้านบริหาร 
1.ทบทวนเวชระเบียนผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเดือนละ 1 ครั้ง 
2.ประเมิน Clinical Audit OPD.Card ผู้ปุวยเบาหวานปีละ 1ครั้งตามเกณฑ์ ที่ สปสช.  ก าหนด 
ด้านบริการ 
1.ให้บริการตรวจรักษาผู้ปุวยตามมาตรฐาน 
2.จัดกิจกรรมกลุ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ปุวยเบาหวาน  / ความดันโลหิตสูงตามแนวทางปิงปอง

จราจร 7 ส ี
2.1.การประเมินระดับน้ าตาล ซักประวัติทั่วไป บันทึกในสมุดประจ าตัวที่รับยา จัดท า 

บัตรประจ าตัวผู้ปุวย (ปิงปอง7สี)แบ่งกลุ่มสี แจ้งข้อมูลกิจกรรมในแต่สี ให้ผู้ปุวยทราบการด าเนินกิจกรรมตาม
กลุ่มสี (self health group)  ฝึกการตรวจเท้าด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย 
พยาบาลวิชาชีพ และการประเมินสุขภาพจิต โดยประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้ 2 Q 9 Q ส่งต่องาน
สุขภาพจิต รวมถึง ในส่วนของงานการพยาบาลชุมชนประเมินความพึงพอใจของผู้ปุวย 

2.2.กลุ่มสีเขียวเข้ม และสีเหลือง ให้ค าแนะน าตามแนวทางโดยพยาบาลวิชาชีพ  รับยา 
โดยนักวิชาการสาธารณสุข 

2.3.กลุ่มสีส้มและสีแดง ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้  ได้รับการตรวจโดย 
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พยาบาลวิชาชีพ(เวชปฏิบัติ) ให้ค าปรึกษาแบบBI เพ่ือสร้างเสริมแรงจูงใจ ค้นหาปัญหา แล้วปรึกษาแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยผ่านระบบไลน์(Line)  เพื่อแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัย ปรับยาตามแผนการรักษาของแพทย์    

2.4. กลุ่มสีด า มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ตา ไต หัวใจ และเท้า ต้องตรวจกับแพทย์ที่  
รพช./ส่งต่อพบแพทย์ทุกราย 

3.คืนข้อมูลการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายกลุ่ม 
4.ติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ปุวยขาดนัด/ มีภาวะแทรกซ้อน / ปัญหาอื่น ๆ 

7.การประเมิน 
 1.โรคความดันโลหิตสูง 

ข้อมูลปี2560    ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

หน่วยบริการ 

ผู้ปุวยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
Typearea 1,3 

ผู้ปุวยที่มารับบริการของหน่วยบริการจากแฟูม 
ChronicFU 

จ านวน
ผู้ปุวย 

ได้รับการ
ตรวจอย่าง
น้อย 2 ครั้ง

ในปี 

ควบคุ
มได้ดี 

% 
จ านวน
ผู้ปุวย 

มารับบริการ
มากกว่า 1 
ครั้งในปี 

ได้รับการ
ตรวจอย่าง
น้อย 2 ครั้ง

ในปี 

ควบคุ
มได้ดี 

% 

07416 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีสัช

นาลัย 

965 536 377 39.07 538 312 312 235 
43.
68 

ข้อมูล จาก http://sti.hdc.moph.go.th/hdc/reports.  ณ 25 มีนาคม 2560 
 
 2.โรคเบาหวาน 
  ข้อมูลป2ี560    ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 

หน่วยบริการ 

ผู้ปุวยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
Typearea 1,3 

ผู้ปุวยที่มารับบริการของหน่วยบริการ
จากแฟูม ChronicFU 

จ านวน
ผู้ปุวย 

ได้รับการ
ตรวจ 

ควบคุม
ได้ดี 

% 
จ านวน
ผู้ปุวย 

ได้รับ
การ
ตรวจ 

ควบคุม
ได้ดี 

% 

07416 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย 

368 115 65 
17.6

6 
338 8 5 1.48 

ข้อมูล จาก http://sti.hdc.moph.go.th/hdc/reports.  ณ 25 มีนาคม 2560 

http://sti.hdc.moph.go.th/hdc/reports
http://sti.hdc.moph.go.th/hdc/reports
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หมายเหตุ  1. แนบรูปมุมสวย 3-5 ภาพ 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2 ประจ าปี 2560  

ผอ.รพ.สต.ศรสีัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าป ี2560 

 
 
ชื่อ นางดาวเรือง โฆสิต    
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
วันเดือนปีเกิด  1/12/2508   
อายุ  51   ปี 
สถานภาพ คู่(สมรส)   
ชื่อคู่สมรส นายประกิต โฆสิต 
จ านวนบุตร         2  คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน  33 หมู่ 6  ต าบลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย   
การศึกษา  ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน(ผดุงครรภ์อนามัย) รร.ผดุงครรภ์อนามัยล าปาง 
  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณทิต (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
    
ประวัติการรับราชการ (ท่ีส าคัญ) 
  - 1 ธันวาคม  2529  เริ่มรบัราชการในต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชนระดับ  2 สอบ.บ้านมนต์คีรี อ.เมือง 
จังหวัดสุโขทัย  
 - 25 กุมภาพันธ์ 2536  ต าแหน่งจพง.สาธารณสุขชุมชนระดับ  3 สอต.แม่ส า อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
-  1  มิถุนายน 2547  ต าแหน่งจพง.สาธารณสุขชุมชนระดับ 6 สอต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
-  7 ธันวาคม 2550   เข้าสูต่ าแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานสาธารณสุขระดับ 6  สอต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 
- 29 มิถุนายน  2559 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 
- 29 ธันวาคม  2559 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ รพ.สต.
ศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
อายุราชการ 30  ปี  6 เดือน 
แนวคิดหลักการท างาน “ ท าวันนี้ให้ดีที่สุด ” 
ผลงานเด่น 1.ประกวดรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดสุโขทัยปี 2559 
  2.ตัวแทนจังหวัดสุโขทัย เข้าประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพท่ี 2 ปี2560 
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560   

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลน้ าก้อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ์

 

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าก้อ 

สถานีอนามัยน้ าก้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดจ านวน 
1ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา เดิมเป็นส านักงานผดุงครรภ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยได้รับเงินจากกระทรวง
สาธารณสุขก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว พ้ืนปูน ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุข ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยขนาดทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2547 ประชาชนรว่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหล่มสัก
ด าเนินโครงการ2 บาทร่วมลงขัน สร้างสรรค์โรงพยาบาลต าบลขึ้น และยกระดับจากสถานีอนามัยทั่วไปเป็น
โรงพยาบาลต าบลน้ าก้อ 

ปี พ.ศ. 2552 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าก้อ ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไป 

 ต าบลน้ าก้ออ าเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเป็นที่ราบลุ่มส าหรับอยู่อาศัย
และท าการเกษตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 150 ตารางกิโลเมตรมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ต าบลน้ าก้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาณาเขตติดต่อ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าก้อต าบลน้ าก้ออ าเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางทิศตะวันตก
ของอ าเภอหล่มสัก ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหล่มสักประมาณ 8 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลฝายนาแซงและต าบลน้ าเฮ้ีย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองไขว่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาน้ าชุน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าก้อ 

วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าก้อเป็นต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพภาคีเครือข่ายเข้มแข็งเพ่ือ
ประชาชนมีสุขภาพดี 
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พันธกิจ 

1. จัดบริการระดับปฐมภูมิด้านส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรครักษาพยาบาลฟ้ืนฟูสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

2. สร้างสรรค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการบุคลากรมีสุขภาพดีและ
ด าเนินงานอย่างมีความสุข 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนโดยขับเคลื่อนใน
รูปแบบต าบลจัดการสุขภาพ 

4. มีการจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพตามธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

1. มีระบบบริการสุขภาพทั้งเชิงรับและเชิงรุก มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟู
สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2. บุคลากรมีสมรรถนะที่ดีมีความสุขภาคภูมิใจในการให้บริการและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 
3. มีระบบเฝูาระวังเตือนภัยด้านสุขภาพโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรคสามารถลดการปุวยจาก

โรคที่ปูองกันได้สู่การพ่ึงตนเอง 
5. มีการจัดการการเงินการคลังโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วัฒนธรรมองค์กร 

1. กล่าวค าทักทายหรือสวัสดี 
2. ตรงต่อเวลา 
3. การรักษามารยาทในการใช้โทรศัพท์ 
4. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทุกวัน 
5. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ค่านิยมองค์กร 

“MOPH” 
M (Mastery)   เป็นนายตัวเอง 
O  (Originality)   เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P (PeopleCenteredApproach) ใส่ใจประชาชน 
H (Humility)   ถ่อมตน อ่อนน้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4 E 

1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ(P&P Excellence) 
สร้างเสริมความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการระบบสุขภาพเฝูาระวัง เตือน
ภัยสุขภาพ ส่งเสริม ปูองกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและจัดการสิ่งแวดล้อมพ่ึงต้นเองด้านสุขภาพ
ได้ 

2. บริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
จัดระบบบริการสุขภาพท้ังเชิงรับและเชิงรุกให้มีคุณภาพ 

3. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
มีกลไกควบคุมก ากับการปฏิบัติงานและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
บุคลากรมีสมรรถนะที่ดีมีความสุข ภาคภูมิใจในการให้บริการ และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 

 

กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 ข้อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) 

 E1PP กลยุทธ์ 1. ชุมชนร่วมขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพด้วยระบบสร้างเสริมภูมคุ้มกัน และเตือนภัย
สุขภาพ สู่การพ่ึงต้นเอง 

 E1PP กลยุทธ์ 2. รวมพลังภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมแก้วิกฤตปัญหาสุขภาพในการจัดการโรคเรื้อรัง 
โรคติดต่อ ท้องก่อนวัยอันควร อุบัติเหตุ ยาเสพติด  ด้วยปฏิบัติการเชิงรุกอย่างทั่วถึง 

 E1PP กลยุทธ์ 3. สร้างหลักประกันด้านอาหารให้มีความปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และแหล่งอาหารในชุมชน 

 E1PP กลยุทธ์ 4. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพที่เข้มแข็งในกลุ่มแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุน่ วัยท างาน วัย
สูงอายุ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง การฟื้นฟู สภาพด้วยกลไกทีมหมอครอบครัว 

 
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 E1PP กลยุทธ์ 5. สถานบริการให้บริการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เชื่อมต่อบริการสุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อ ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาในการรับบริการ 

 E1PP กลยุทธ์ 6. พัฒนาการเงินการคลังที่เข้มแข็งด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล 

 E1PP กลยุทธ์ 7. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ ยกระดับการจัดการองค์กรที่ก้าวหน้า 
ทันสมัยด้วยระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 E1PP กลยุทธ์ 8. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ให้มีสมรรถนะสูง  เสริมสร้างความสุข วฒันธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็งและภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชน 
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โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าก้อ 
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ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ/รางวัลแห่งความส าเร็จ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคก  
 
- ปี ๒๕๕๑ ศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่น เขต ๒ จากสาธารณสุขเขต ๒ 
- ปี ๒๕๕๑ รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเขต โครงการประกวดสถานีอนามัยดีเด่น จากชมรมสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย เขต ๒ 
- ปี ๒๕๕๕ สว้มสาธาณะ ดีเด่นประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
- ปี ๒๕๕๗ รางวลัชนะเลิศการประกวดชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ระดับจังหวัด 
- ปี ๒๕๕๘ การดําเนินงานชุมชนต้นแบบงานสุขภาพจิตระดับทอง ระดับอําเภอ 
- ปี ๒๕๕๙ รางวลัขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าในงานบุญงานศพ ต้านเหล้า บุหรี่ จากสสส. 
- ปี ๒๕๕๙ ผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ตําบลนมแม่) จากกรมอนามัย 
- ปี ๒๕๖๐ เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอ เชิญชวนเลิกสูบบุหรี่ได้สูงสุด ในโครงการ 
๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันจาก สสส. 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2 ประจ าปี 2560  

ผอ.รพ.สต.น้ าก้อ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ ์ 
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าป ี2560 

                

 
ชื่อ  นางสุชาดา  ภู่ประเสริฐ 
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําก้อ 
วันเดือนปีเกิด 11 เมษายน 2507 
อายุ   53 ปี 
สถานภาพ สมรส 
ชื่อคู่สมรส นายเอกกมล  ภู่ประเสริฐ 
จํานวนบุตร 2 คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน 9/4ตําบลหล่มสัก  อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   
 
ประวัติการรับราชการ 
   ปี 2528 เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 สถานีอนามัยฝายนาแซง 
  ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

ปี 2531 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 สถานีอนามัยฝายนาแซง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์ 

   ปี 2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 สถานีอนามัยน้ําก้อ ต.น้ําก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ( ผอ.รพ.สต.น้ําก้อ ) อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์ 

 
อายุราชการ 31ปี 10 เดือน 
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ส่วนที่ 3 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น (พื้นที่พิเศษ)  

และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลดเีด่น (พื้นที่พิเศษ)  
เขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560 
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น (พื้นที่พิเศษ)  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2  ประจ าปี 2560  

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบ้านรวมไทยพัฒนา ๖ อ.พบพระ จ.ตาก  
 

 
 
 
ข้อมูลประวัติอ าเภอพบพระ 
 เขตพ้ืนที่อ าเภอพบพระ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของต าบลช่องแคบ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค าว่า 
"พบพระ" มีค าบอกเล่าของ นายสูน  จันทร์สุ อดีตผู้ใหญ่บ้านที่สอง ของบ้านเพอะพะ ว่าเมื่อตนอายุได้ 12 ปี ได้
อพยพมาพร้อมกับบิดาจากบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด ได้มาตั้งบ้านเรือนพร้อมญาติรวม 4 หลังคา ซึ่งใน
สมัยก่อนท้องที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก  มีป่าไม้มากมาย  และมีบริเวณแห่งหนึ่งใกล้ที่ตั้งของโรงพยาบาล  พบ
พระปัจจุบัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นดงป่าหวาย ดงเตย และดงแขม มีน้ าไหลมาจากน้ าออกรู ท่วมขังบริเวณนี้
เฉอะแฉะ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "เพอะพะ" ซึ่งเป็นภาษาพ้ืนเมืองภาคเหนือ แปลว่าบริเวณที่มีน้ าขังเป็นแอ่งเป็น
โคลนตมไปทั่ว เมื่อตั้งบ้านเรือนมาได้ 3 ปี ทางราชการจึงประกาศ เป็นหมู่บ้านขึ้น  เรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้าน
เพอะพะ" ตามลักษณะพ้ืนที่แห่งนี้ ต่อมาได้มีการเสนอแยกต าบลออกจากต าบลช่องแคบ ให้ชื่อต าบลใหม่ว่า 
"ต าบลพบพระ" เพ่ือให้สอดคล้องกับค าเดิมและให้ได้ความหมายเป็นสิริมงคล 
เนื่องจากอ าเภอแม่สอด มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีอุปสรรคต่อการปกครองดูแลราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกล 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ต าบลช่องแคบ และต าบลพบพระ มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึม ดังนั้นพ.ศ. 2513 จึงแยก
ต าบลคีรีราษฎร์ เป็นอีกต าบลหนึ่ง รวมเป็น 3 ต าบล และขอเสนอตั้งกิ่งอ าเภอใหม่ซึ่งเรียกชื่อกิ่งอ าเภอใหม่ว่า"
กิ่งอ าเภอพบพระ" ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2520 มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2520 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอ าเภอ  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 โดย
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 104 ตอนที่ 156  ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2530  และมีผลตั้งแต่ วันที่13 
สิงหาคม 2530 เป็นต้นมา 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
อ าเภอพบพระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตาก ห่างจากจังหวัดตาก เป็นระยะทาง135 

กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ      อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ      อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และประเทศเมียนมาร์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      อ าเภอเมืองตาก , กิ่งอ าเภอวังเจ้า, จังหวัดก าแพงเพชร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ (เป็นระยะทางยาวประมาณ70กิโลเมตร )  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติสถานบริการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรวมไทยพัฒนา 16 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลวาเล่ย์  อ าเภอพบ

พระ  จังหวัดตาก  บนเนื้อที่สาธารณะประโยชน์จ านวน   4  ไร่  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 ด้วยเงินงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุขจ านวน 2,148,000 บาท มีตัวอาคารส านักงานคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 1 หลัง บ้านพัก
ระดับ 1-2 จ านวน 2 หลัง เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2538  
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พื้นที่ ที่ตั้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรวมไทยพัฒนา 16  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอพบ

พระ  ระยะทางห่างจาก  ที่ว่าการอ าเภอพบพระระยะทาง 22 กิโลเมตร ห่างจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พบพระระยะทาง  23   กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดตาก  148  กิโลเมตร  
 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    หมู่ 5 ต าบลรวมไทยพัฒนา 
ทิศใต้               ติดต่อกับ    หมู่ 5 ต าบลวาเล่ย์ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    หมู่ 9 ต าบลพบพระ 

 

พื้นที่รับผิดชอบ 
 มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จ านวน 2 หมู่บ้าน ( 3 กลุ่มบ้าน )  ดังนี้ 

หมู่ 6 บ้านผ่านศึกพัฒนา  อยู่ห่างจากรพ.สต.    5 กิโลเมตร 
หมู่ 7 บ้านทรัพย์เจริญ ( บ้าน 16 ) อยู่ห่างจากรพ.สต.    3 กิโลเมตร 
  บ้านทรัพย์เจริญ ( บ้าน 17 ) ทีต่ั้งรพ.สต.รวมไทยพัฒนา 16 
 

แผนที่ พื้นที่รับผิดชอบ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2558-2560 
 หน่วยบริการระบบสุขภาพในชุมชนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพด ี ทุกภาคีมีส่วนร่วม  
 

พันธกิจ (Mission) ปี 2558-2560 
1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชนแบบ 
บูรณาการที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคมอย่างมีมาตรฐาน และเป็นระบบตามหลักวิชาการ 
2. พัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดี 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน และสามารถวิเคราะห์สถานะสุขภาพของ
ประชาชน 
4. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. พัฒนาระบบจัดการสุขภาพ และบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. จัดบริการตามระบบหลักประกันสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
3. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอ านวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และส่งเสริมด้านจริยธรรม  
6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. จัดบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ระบบบริหารจัดการสุขภาพมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน 
2. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ผู้ให้และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
3. ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัว และชุมชน รวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพ   

ที่ถูกต้อง 
4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการบริการที่ดี 
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ จัดการสุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัด (Indicater) 
1. รพ.สต. มีระบบบริหารจัดการสุขภาพมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
2. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ผู้ให้และผู้ใช้บริการมีพึงพอใจ ร้อยละ 95 
3. ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่       ถูกต้อง ร้อยละ 90 
4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการบริการที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100 
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ จัดการสุขภาพร้อยละ 100 

บุคลากร (รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง) 
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ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

1. พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลสถานีอนามัยดีเด่นระดับอ าเภอจากหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอพบพระ 

2. พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดชุมชนต้นแบบ ในโครงการสุขภาพดีวิถีไทยชุมชนลดเสี่ยงลด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยหลัก 3 อ.จากหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอพบพระ 

3. พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคจากหน่วยงาน
สาธารณสุขอ าเภอพบพระ 

4. พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (พ้ืนที่พิเศษ) ดีเด่น
ระดับจังหวัดจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

5. พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลระดับดี ผลงานประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง BA ลดเสี่ยงลดโรคจาก
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

6. พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยผลงานการน าเสนอวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการให้ค าแนะน า
แบบสั้นโดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่อภาวะเมตาบอลิกในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมจาก
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

7. พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (พ้ืนที่พิเศษ) ดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพท่ี 2 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที ่2  ประจ าปี 2560 
ผอ.รพ.สต. บ้านรวมไทยพัฒนา ๖ อ.พบพระ จ.ตาก 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 
 
ชื่อ-สกุล  นายนพรุจ  ธ ารงรัฐกุล 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถานที่ท างาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรวมไทยพัฒนา 16 

           ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
วันเดือนปีเกิด  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 
อาย ุ  39    
สถานภาพ  สมรส 
ชื่อคู่สมรส อัญชลี ธ ารงรัฐกุล  
จ านวนบุตร 2  คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน 52/1 หมู่ 12 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 
การศึกษา 

- ระดับประถามศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ปีพ.ศ. 2534 
- ระดบัมัธยมศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก  ปีพ.ศ. 2540 
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (รุ่น 70) จังหวัดชลบุรี  ปีพ.ศ. 2548 
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีพ.ศ. 2548 

ประวัติการรับราชการ  
- สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 4  ปีพ.ศ. 2542 - 2544 
- สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้าสหมิตร ปีพ.ศ. 2545 - 2548 
- สถานีอนามัยบ้านซอโอ  ปีพ.ศ. 2549 - 2550 
- สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 4  ปีพ.ศ. 2552 - 2554 
- รพ.สต. บ้านรวมไทยพัฒนา 16 ปีพ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 

อายุราชการ 18  ปี 
แนวคิดหลักการท างาน  
  "ชุมชนเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม น าสู่สุขภาพดี" 
ผลงานเด่น 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรวมไทยพัฒนา 16 
- ปี พ.ศ.2558 ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค ระดับอ าเภอ   
- ปี พ.ศ.2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น พ้ืนที่พิเศษ ระดับจังหวัด  
- ปี พ.ศ.2554 อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น (พื้นที่พิเศษ) 
รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560   

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลห้วยเดื่อ อ.น้ าปาด จ.อตุรดิตถ ์
 

 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยเดื่อเป็นสถานบริการที่มีการจัดบริการอย่างมีคุณภาพ พัฒนางาน

ด้านบริหาร   วิชาการ    บูรณาการสู่ชุมชน เพ่ือประชาชนสุขภาพดีด้วยการพ่ึงตนเอง   
 

พันธกิจ 
1. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายทุก

ระดับ 
3. จัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 
5. สนับสนุนงานด้านวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
6. สร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
1. ระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพมีคุณภาพ  
3. งานด้านวิชาการ นวัตกรรม แก้ไขปัญหาของชุมชนได้     
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4. ประชาชนมีความสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง ครอบครัว ชุมชนได้อย่างเหมาะสม    
5. ประชาชนมีสวนร่วมในการแก้ไขปัญหา และดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของทีมสุขภาพให้ครอบคลุม ด้านบริหาร วิชาการ บริการ และปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประวัติ  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยเดื่อ ก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยเดิมเป็นศูนย์
สุขภาพชุมชนบ้านห้วยเดื่อ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ต าบลน้ าไผ่  อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขและได้รับบริจาคสถานที่ก่อสร้างจากประชาชน  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542       ได้มีการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยขึ้นทดแทน เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีอนามัยบ้านห้วยเดื่อ 
เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ   1  กรกฎาคม 2542        ในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลมีนโยบาย  ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ
ของภาครัฐทุกระดับให้ได้ มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลห้วยเดื่อ  ตั้งแต่ปี  2554 ถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลพื้นฐาน  
สภาพพ้ืนที่ / กายภาพ    

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยเดื่อ   อยู่ห่างจากอ าเภอน้ าปาด  15  กิโลเมตร ห่างจากตัวเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์  94  กิโลเมตร  ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าไผ่  15  กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ราบสูงสลับเนินเขา ประชาชนมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ตามเนินเขา   
บุคลากร (รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

นางบังอร  ขัตติ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            นางสาววนาลี   ศรีค า   
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยเดื่อ          ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 
       

 
      
   
           นางสาวมนปรียา  สวัสดี                                        นางสาวรุจิรา     ทาโคก   
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                          ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
ชื่อโครงการ  พัฒนางานระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  (สื่อสาร สามวัย  ใส่ใจผู้สูงอายุ) 

บ้านห้วยเดื่อ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ  50 เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่พบมากได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน   เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้าน จ านวน  16  คน  ติดเตียง  2  คน ซึ่งผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มนี้
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ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อยู่อย่างสมศักดิ์ศรี และมีการเตรียม
ตัวก่อนสู่วาระสุดท้ายของชีวิตอย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ต าบลน้ าไผ่ยังมีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง  
ต้องดูแลกันเองระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน  ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง  ประชากรที่อยู่ในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชน     เยาวชนขาดความเอ้ืออาธรต่อผู้สูงอายุ  ไม่เชื่อฟังผู้สูงอายุ  
ขณะเดียวกันเยาวชนในหมู่บ้านไม่มีกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์  มีปัญหาเยาวชนมั่วสุมติดสารเสพติด ที่พบ
มากที่สุด  คือ เยาวชนสูบบุหรี่  ดื่มสุรา เสพยาบ้า ตลอดจนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเยาวชน      และกลุ่มผู้สูงอายุ  กระทั้งเพ่ือสร้าง
ความสุขให้กับประชาชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยเดื่อร่วมกับกลุ่มเยาวชนและ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจึงจัดท าโครงการพฒันางานระบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ   (วัยใส  ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ) นี้ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างเครือข่าย  การดูแลผู้สูงอายุโดยผู้น าชุมชน  ให้ผู้สูงอายุได้รับการดู
สุขภาพท่ีเหมาะสม ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพและมีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย เพ่ือให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ   เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการด าเนินงาน       

๑. สร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุโดยผู้น าชุมชน ได้แก่ ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  จัดเวที 
ระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมการท ากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
 2. การส่งเสริมให้เยาวชนท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้แก่ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิต/  
การดูแลผู้สูงอายุ   ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ โดย เยาวชน  จัดกิจกรรมเด็กน าผู้ใหญ่หนุน (กีฬาสานสัมพันธ์ 
สามวัย วัยรุ่น   วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 

ผลการด าเนินงาน   
ผู้สูงอายุติดบ้าน  จ านวน  10  คน ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน  ให้ก าลังใจ โดยทีมผู้น าชุมชน  

และเยาวชน    เดือนละ 2  ครั้ง   จ านวน  10   คน  เกิดเครือข่าย การดูแลผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมของชุมชน  มี
การติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยเครือข่าย  ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพที่จ าเป็น  
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่  ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม  
ตามหลัก 3 อ 2 ส  เยาวชนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสามารถน าความรู้ไป 
ถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  (ในช่วง
เวลาหลังเลิกเรียน  และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย ์ปัจจัยความส าเร็จ สัมพนัธภาพที่ดีระหว่างภาคีเครือข่าย มีแกน
น า คลังสมอง จากภาคส่วนต่างๆ ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนางาน     มีชมรมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในชุมชน    ผู้น า
ท้องที่  เห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน  วิถีชีวิตชนบท มีความเอ้ืออาธรต่อกัน  ช่วยเหลือกันเสมือนญาติ                                                                                                 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องย่ังยืน และการขยายผล     ส่งเสริมความเป็นเจ้าของ  โดยให้
ประชาชนคิดเอง  ท าเอง  ภายใต้บริบทพื้นฐานและทุนที่มีของชุมชน 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที ่2  ประจ าปี 2560   

ผอ.รพ.สต.ห้วยเดือ่.น้ าปาด จ.อตุรดติถ์  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 

 
ชื่อ  นางบังอร ขัตติ   
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
วันเดือนปีเกิด   22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2521 
อาย ุ  39   ปี 
สถานภาพ  คู ่ 
ชื่อคู่สมรส นายฐิติวัฒน์ ขัตติ  
จ านวนบุตร  2  คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี  43  หมู่ 7 ต าบลฝายหลวง  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุรดิตถ์    
การศึกษา  ประกาศนียบัตร  สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 
  ปริญญาตรี   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   
  ปริญญาโท   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)   
ประวัติการรับราชการ (ท่ีส าคัญ)   

ปี 2541 ถึง ปี 2544   บรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งพาน  
อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  รวมเป็นระยะเวลา   3 ปี    

ปี 2544 ถึง ปี 2555  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแมง  อ าเภอน้ าปาด  
จังหวัดอุตรดิตถ์  รวมเป็นระยะเวลา   11 ปี  9  เดือน 

ปี 2555  ถึง ปี 2556 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฝาย  อ าเภอน้ าปาด    
จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมเป็นระยะเวลา   1  ปี  

ปี 2557  ถึง ปัจจุบัน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยเดื่ออ าเภอน้ าปาด    
จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมเป็นระยะเวลา   3   ป ี

รวมระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ  19 ปี  
  
อายุราชการ 19   ปี 
 
แนวคิดหลักการท างาน “โอกาสไม่ได้มีมาบ่อย  อย่าปล่อยให้หลุดมือ” 
 
ผลงานเด่น  
ชื่อเรื่อง  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดชนิดยาบ้าของผู้เข้ารับการบ าบัด 
           ในค่ายศูนย์ขวัญของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้วิจัย บังอร   ขัตติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยเดื่อ  อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



77 

เอกสารประกอบการประชุมวชิาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพที่  2  ประจ าปี  2560  

 

 
จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น (พื้นที่พิเศษ) 
รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560  

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบ้านห้วยโป ้อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถานบริการสาธารณสุข เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  และพัฒนาสู่ต าบลจัดการสุขภาพที่ยั่งยืนภายในปี 2563 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริอการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุกให้มี 
3. การบริหารจัดการที่ทันสมัย และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรมีสุขภาพ กาย จิต ดี มีสุขในการท างาน 

 
 
ประวัติ  

ข้อมูลพื้นฐาน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยโป้ต าบลแม่สิน  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  สร้างขึ้นเมื่อ

ปีพุทธศักราช  2535 ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 14  บ้านพงเสลียง  ต าบลแม่สิน  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ใน
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน  จ านวน  6 ไร่   โดยได้รับงบประมาณจากระทรวงสาธารณสุข  ก่อสร้าง
เป็นอาคารปูนชั้นเดียวใต้ถุนสูง  พร้อมบ้านพักข้าราชการระดับ 1 – 2  จ านวน 2 หลัง และต่อมาในปี
พุทธศักราช 2537  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขต่อเติมชั้นล่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2542  ได้รับงบประมาณเงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น(มิยาซาว่า)  ก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทดแทนหลังเก่าแบบ 8170/36  โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านห้วยโป้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากตัว
อ าเภอศรีสัชนาลัย ประมาณ 32 กิโลเมตร ต าบลแม่สินมีพ้ืนที่ 535 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของ
ประชากร  155 คนต่อตารางกิโลเมตร แยกการปกครองเป็น 25 หมู่บ้าน  มีสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 
4 แห่ง ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยโป้รับผิดชอบ จ านวน  6 หมู่บ้าน  

พ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยโป้ ต าบลแม่สิน    มีลักษณะภูมิประเทศ  
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  มีภูเขาเป็นพืดยาว  มีแม่น้ ายมและล าห้วยแม่สินไหลผ่าน  มีป่าไม้เบญจพรรณและไม้สัก
เป็นจ านวนมาก  กลุ่มหมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ ายม  ล าห้วยแม่สิน   และบางกลุ่มอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มี
ล าน้ าเล็กๆไหลผ่านโดยเฉพาะชาวเขาผ่าลีซอ  คนส่วนมากอพยพมาจากจังหวัดแพร่ อ าเภอศรีส าโรงและจาก
จังหวัดใกล้เคียงเพ่ือมาประกอบอาชีพ  และได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในปี พุทธศักราช 
2554 
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บุคลากร (รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายศตพรรษ  โตอินทร์ ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโป ้ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
2 นางโสวิชญา  ประทุมมา  พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ 
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต/เวชปฎิบัติ 

3 นางสาวปวีนา พละทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข  
ปฏิบัติการ 

สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต 

4 นางสาวเกศรินทร์ นาถี เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ป 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 

5 นางสาวการต์พิชชา สัพลักษณ์ จพง.ธุรการ ปวส. 
6 นางวาด  ศรีใจวงค์ พนักงานบริการ ประถมศึกษา 

 

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

การจัดการผู้ป่วยจิตเวชรายกรณี 
 จากเหตุผลเดิมที่ในพ้ืนที่มีผู้ป่วยจิตเวชในพ้ืนที่ไม่ได้รับการดูแลจากชุมชนและครอบครัว จ านวน  6 
ราย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ชุมชนมองไม่เห็นคนไข้จิตเวช เจ้าหน้าที่รพ.สต.มองไม่เห็น
ผู้ป่วย จึงท าให้ต้องกลับมามองที่ตัวผู้ป่วย โดยใช้ผู้ป่วยเป็นจุดเชื่อมโยงบริการต่างๆ ทั้งจากโรงพยาบาลส่งเสริม
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สุขภาพต าบลบ้านห้วยโป้ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลเฉพาะทาง  อปท. ชุมชน อสม. ครอบครัว โดยมี
กระบวนการท างานดังนี้ 
 1.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยโป้ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
โรงพยาบาลเฉพาะทาง  อปท. ชุมชน อสม. ครอบครัว โดบจัดแบ่งหน้าที่ตามภารกิจที่เป็นงานหลักที่ต้อง
ด าเนินการ 

—  2.จัดอบรมประชุมให้กับผู้ดูแลและอสม. 
—  3.มอบภารกิจการดูแลและติดตามอาการให้อสม.รายงานต่อจนท. 
—  4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
—  5.ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโดยการจัดประชาคมเพ่ือสร้างกติกาห้ามจ าหน่าย เหล้า 

กาแฟ บุหรี่ สิ่งกระตุ้นต่างๆให้กับผู้ป่วยและห้ามผู้ป่วยดื่มเหล้าในงานบุญงานศพ ในหมู่บ้าน 
—  6.ให้อสม.เขียนสมุดบันทึกของอสม. ในเรื่องการรับยา การไปรับยาการกินยาของผู้ป่วย เขียนความรู้สึก

ของผู้ป่วยในแต่ละสัปดาห์ อาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น เพ่ือประสานงานกับรพ.สต.ห้วยโป้ 
—  7.เยี่ยมตามรอยการดูแลผู้ป่วยโดยใช้แนวทาง INHOMENESS มอบภารกิจการดูแลและติดตามอาการ

ให้อสม.รายงานต่อจนทรพ.สต. 
—  8.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อรับทราบแนวทาง 

จาการด าเนินการจัดการรายกรณีแบบนี้ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ท าให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
และสามารถเอาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชแบบรายกรณีไปปรับใช้กับผู้ป่วยในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชในพ้ืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ครบทุกราย 
ตัวอย่างผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการแก้ไข 

   
                  ก่อน                                                     หลัง 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2  ประจ าปี 2560  

ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโป ้อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 

 
 
ชื่อ นายศตพรรษ  โตอินทร์    
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
วันเดือนปีเกิด  11/10/2514   
อายุ  46   ปี 
สถานภาพ โสด   
ชื่อคู่สมรส -  
จ านวนบุตร-   คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน  337 หมู่ 2 ต าบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย   
การศึกษา  ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาตร์ วสส.ชลบุรี 
  ปริญญาตรี  สาธารณสุขสาสตร์บัณทิต มสธ. 
  
ประวัติการรับราชการ (ท่ีส าคัญ) 
  - 1 มิถุนายน 2536 เริ่มรับราชการในต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน 2 สอบ.บ้านป่าคา อ.ศรีสัชนาลัย จขัง
หวัดสุโขทัย  
 - 15 กันยายน 2540 เข้าสู่ต าแหน่งนักวิชาการสาธารสุข 3 สอบ.บ้านสะท้อ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
-  1 เมษายน 2547  เข้าสู่ต าแหน่งนักวิชาการสาธารสุข 6 สอต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รกน.หัวหน้า
สอ.ต.ดงคู ่
-  1 เมษายน 2548   เข้าสู่ต าแหน่งนักวิชาการสาธารสุข 7  สอต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยรกน.หัวหน้า
สอ.ต.ดงคู ่
- 30 พฤศจิกายน 2553 ย้ายระดับเดิมเข้าสู่ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (หัวหน้าสถานีอนามัย
บ้านห้วยโป้ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
อายุราชการ 24  ปี 
แนวคิดหลักการท างาน “ดีที่สุดในจุดที่ยืน” 
ผลงานเด่น 1.ประกวดการพัฒนารพ.สต.ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานชนะเลิศระดับจังหวัดสุโขทัยปี 2558 
  2.การต่อเติมอาคารให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม จากงบการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
จ านวน 400,000 บาท ในปี 2558  
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น (พื้นที่พิเศษ) 
รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที่ 2  ประจ าปี 2560  

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบ้านร่มเกล้า  อ.ชาตติตระการ  จ.พิษณุโลก 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

ประวัติสถานบริการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยทรายเหนือ   เดิมเป็นส านักงานสุขภาพชุมชนบ้านห้วยทราย
เหนือ  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทรายเหนือ  หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยเฮี้ย  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  เริ่มเปิด
ด าเนินการเพ่ือให้บริการพ่ีน้องประชาชนบ้านห้วยทรายเหนือ พ.ศ.2527    เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง         
ต่อมาได้รับได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย พร้อมบ้านพัก จ านวน 1 หลัง เมื่อ
ปีงบประมาณ 2542    

ที่ตั้ง 
 หมู่ ที่ 6 ต าบลห้วยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านลาดคื้อ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
ทิศใต้  ติดต่อ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านห้วยน้ าขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านเข็กกลาง ต.บ้านห้วยทรายเหนือ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 
 

วิสัยทัศน์          “ สร้างสุขภาพด้วยประชาชน   
                         ทุกคนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ 
                         ได้มาตรฐานการให้บริการ    
                         พัฒนางานด้วยชุมชน 
                        ทุกคนสุขภาพดีด้วยตนเอง ” 
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พันธกิจ   1.  พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน  
            2.  สนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน  โดยการร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
            3.  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การค้นหาปัญหาสุขภาพ และการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยชุมชน 
            4.  ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างและภูมิทัศน์ของสถานบริการให้สวยงามและน่าอยู่   
            5.  พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร และแกนน าสุขภาพต่าง ๆ ในชุมชน 
            6.  ติดตามประเมินผล เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป  โดยมีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
เป้าประสงค์  ๑.ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term  
                       Care)                 ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
  ๒.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก(ของแต่ละอ าเภอ) ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร 
  ๓.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
  ๔.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่เกินร้อยละ ๒๘ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพทั่วไปและอาณาเขต     

ทิศเหนือ ติดต่อ      บ้านร่มเกล้า – บ้านหมั่นแสวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  
ทิศใต้  ติดต่อ       บ้านนาเจริญ  ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย                  
ทิศตะวันออก ติดต่อ    เมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว                 
ทิศตะวันตก ติดต่อ      บ้านรักชาติ – บ้านเทอดชาติ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

          สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ ๘ ต าบล.บ่อภาค  อ าเภอ ชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  เขต อบต.บ่อภาค              
พ้ืนที่รับผิดชอบ  ๒๒๐ ตารางเมตร จ านวน  ๓ หมู่บ้าน  ๑  ต าบล 
หมายเลขโทรศัพท์ (ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่องาน)  หมายเลขโทรสาร(FaxX) ไม่มี 
พ้ืนที่ของ รพ.สต.จ านวน  ๑๒ไร่  เปิดด าเนินการเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘   พ้ืนที่ใช้สอย ๒๒๐ ตารางเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ         สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าเขาล้อมรอบและภูเขาสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 925 เมตร    สภาพของหมู่บ้านและบ้านเรือนของประชาชนจะปลูกสร้างอยู่ตามหุบเขาล้อมรอบ
ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง ภูมิอากาศเย็นสบายและหนาวเย็นในฤดูหนาว 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านร่มเกล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลบ่อ
ภาค  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   มีเนื้อที่  12  ไร่ ระยะห่างจากอ าเภอชาติตระการประมาณ   70    
กิโลเมตร   และห่างจากจังหวัดพิษณุโลก  เป็นระยะทางประมาณ  170  กิโลเมตร  มีชาวไทยภูเขา ” เผ่าม้ง ”  
มีถ่ินฐานบรรพบุรุษมาจากประเทศจีน เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนตามแนวชายแดนไทย-ลาว บริเวณบ้านน้ าว้า 
บ้านน้ าพวง บ้านน้ าพางน้อย ต าบลน้ าพาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดน่าน และได้อพยพมาท ามาหากิน ท าไร่เลื่อน
ลอยมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และถูกกดดันจากภาษีที่ดินและปัญหาต่างๆ  จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาท ามาหากินและตั้งบ้านเรือนบริเวณเทือกเขาภูเมี่ยง ภูสอยดาว 
โดยอพยพมาประมาณ 19 ครอบครัว 
 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2506  การท ามาหากินฝืดเคือง จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาท ามาหากินทางใต้ บริเวณ
ห้วยน้ าด า อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
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 ในช่วงปี พ.ศ.2511 - 2525  ได้ตกเป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประมาณ  
15 ปีประมาณ พ.ศ.2525-2529  กองทัพภาคท่ี 3  ด าเนินการกดดันทางการเมือง  จึงได้หลบหนีกองก าลัง
อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เข้ามามอบตัวต่อทางราชการ โดยที่ทางราชการน ามารวบรวมไว้
ที่ บ้านนาเจริญ ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  ในปีเดียวกันทางราชการจึงได้อพยพครอบครัว
ประชาชนมาอยู่ ณ บริเวณบ้านร่มเกล้าในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในเขต  ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก  
 ผู้น าระยะแรก คือ นายตุ๊  แซ่ซ่ง ปัจจุบันย้ายไปอยู่บ้านเข็กน้อย ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  
 ปัจจุบันบ้านร่มเกล้า ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการประกาศโดยทาง
ราชการตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 เป็นหมู่ที่ 8 ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.2535 

ในปี พ.ศ.2537 ทางหน่วยงานราชการ โดยทางอ าเภอชาติตระการ  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2475  และได้มีนายไฉฟ่ง   แซ่ซ่ง   เป็น
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
บุคลากร 

                                                                                                  
   ๑.นางภาวดี  โตท่าโรง  ผอ.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)   

 
 
 

๒.นางจุฑารัตน์  ญาณวิจิตร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 
 

๓.นายกฤตธนกร  งามค า   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
๑.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care)                              
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

- ข้าพเจ้าได้รับการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)  
  - ส่งคนในพ้ืนที่อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) จ านวน ๔ คน  

- สามารถดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 
- ผู้สูงอายุติดบ้าน จ านวน ๗ ราย  มีอาการดีขึ้น ติดบ้านสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น และ

สามารถเข้าสังคมได้ จ านวน ๔ ราย 
- ผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน ๑ ราย  มีอาการดีข้ึน สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น 
 
  

๒.ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
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จากสถานการณ์ในป ี๒๕๕๙ มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ านวน ๗ ราย หมู่ ๑๕ บ้านสงบสุข  
จึงมีเป้าหมายลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกดังนี้ 

- ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ อสม. เพ่ือหามาตรการและแนวทางใน
การควบคุมโรคไข้เลือดออก 

- หลังประชุมแล้วได้แนวปฏิบัติในหมู่บ้านดังนี้ 
๑.ก าหนดวันพัฒนาหมู่บ้านโดยช่วยกันถางทางเข้าป่าสาธารณะก่อนวันพ่นยาฆ่ายุงลาย 
๒.อสม.เป็นแกนน ารณรงค์ เช่น  คว่ ากะโหลกกะลา  คว่ ายางรถยนต์  ใส่ทรายอะเบท เป็นต้น           
   เดือนละ ๑ – ๒ ครั้ง 
๓.ถ้าบ้านไหนไม่ให้ความร่วมมือ ให้ อสม.น ารายชื่อให้ผู้ใหญ่ประกาศหอกระจายข่าว ๓ วัน 
๔.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน เดือนละ ๑ ครั้ง 
๕.ผู้ใหญ่บ้านประกาศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกทางหอกระจายข่าว สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

    -     เมื่อได้แนวปฏิบัติแล้ว จึงน ามาประชาคมกับชาวบ้าน เพ่ือลงประชามติร่วมกัน 
       ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐นี้ ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 
๓.การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่มเกล้า 
ข้าพเจ้าได้รับต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ขึ้นมาประจ าเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้เริ่มพัฒนาดังนี้ 
๑.ทางข้ึน รพ.สต.เป็นดินลูกรังล าบากในการข้ึนมารับบริการ โดยเฉพาะหน้าฝน ทางจะเป็นโคลนและลื่นมาก 
ข้าพเจ้าได้คุยกับท่านนายก อบต.บ่อภาค  ท่านจึงน าเรื่องเข้าท่ีประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อภาค
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มติให้โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านร่มเกล้า 
(รพ.สต.บ้านร่มเกล้า) จ านวนงบประมาณ ๒๐๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
๒.เนื่องจาก รพ.สต.บ้านร่มเกล้า มีห้องน้ าส าหรับผู้รับบริการเพียง ๑ ห้อง ท าให้ไม่เพียงพอกับผู้ป่วย และยังไม่มี
โรงเก็บขยะติดเชื้อ ท าให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ จัดทอดผ้าป่าเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (วันมาฆะ
บูชา) เพ่ือสร้างห้องน้ า ห้องส้วมชาย หญิง และผู้พิการ จ านวน ๓ ห้อง และโรงเก็บขยะติดเชื้อจ านวน ๑ โรง 
โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในอ าเภอชาติตระการ ก านันทั้ง ๖ ต าบล ชมรม อสม.อ าเภอชาติตระการ 
เจ้าหน้าที่ท่ีสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จนท.โรงพยาบาลชาติตระการ และผู้มีจิตศรัทรา ร่วมท าบุญ เป็น
เงินที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๑,๔๐๐ บาท  
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จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

 

ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2  ประจ าปี 2560   

ผอ.รพ.สต.บ้านร่มเกลา้  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก 
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 

 

1.ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อ นางภาวดี   โตท่าโรง    
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)   
วันเดือนปีเกิด  ๑๔  กันยายน  ๒๕๑๐  
อาย ุ ๔๙   ปี 
สถานภาพ    สมรส   
ชื่อคู่สมรส    นายอุทยั  โตท่าโรง  
จ านวนบุตร ไม่มี 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๖๙๙/๑ ถนนบรมไตรโลกนารถ ๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
การศึกษา  ประกาศนียบัตร พยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น 
  ปริญญาตรี  ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ปริญญาโท  ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ประวัติการรับราชการ (ที่ส าคัญ) 
    ปี ๒๕๓๒ ปฏิบัติงาน รพ.สต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  
 ปี ๒๕๓๕ ปฏิบัติงาน รพ.สต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 ปี ๒๕๓๗ ปฏิบัติงาน รพ.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 ปี ๒๕๕๘ ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
อายุราชการ     ๒๘ ปี ๒ เดือน  ๔ วัน  
 
แนวคิดหลักการท างาน “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น  ” 
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โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลดีเด่น (พื้นที่พิเศษ) 
รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปี 2560   

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลวังยาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายชูชาติ  พุทธิมา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

นางสาวนิรัชรา  แก้วเผือก 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

นางสาวรุ้งฟ้า  สายค าบ่อ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

นางนุชจรี  ขวัญใจ 
พนักงานธุรการ 

นางสาวนันทิยา  ด้วงทอง 
พนักงานแม่บ้าน 
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๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังยาว 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังยาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านวังยาว ต าบลปากช่อง  อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดจ านวน 1  ไร่ เดิมเป็นส านักงานผดุงครรภ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยได้รับ
เงินจาก  กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว พื้นปูน ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยขนาดทั่วไป 

ปีพ.ศ.2547ประชาชนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหล่มสัก  ได้
ด าเนินโครงการ  “2 บาทร่วมลงขัน สร้างสรรค์โรงพยาบาลต าบล”ขึ้น และยกฐานะจากสถานีอนามัยทั่วไป
เป็น “โรงพยาบาลต าบลปากช่อง สาขาวังยาว” 

ปี พ.ศ. 2552 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังยาว   ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ถึงปัจจุบัน 
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ประวัติเจ้าของและผลงาน รพ.สต.ดีเด่น (พื้นที่พิเศษ)  
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที ่2  ประจ าปี 2560 

ผอ.รพ.สต.วังยาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขต ประจ าปี 2560 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
นายชูชาติ  พุทธิมา   
เกิดวันที่  27  กรกฎาคม  2511  วันเสาร์ 

 
ประวัติการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ปี 2529 
หลักสูตรพนักงานอนามัย(สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก      
ปี 2533 
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2537 

                                      
ประวัติท างาน   

บรรจุครั้งแรก  วันที่  3 ธันวาคม 2533 
สถานีอนามัยบ้านนาคูหา  ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังยาว ต.ปากช่อง 
อ.หล่มสัก   จ.เพชรบูรณ์ 

 
เครื่องราชย์   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
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ส่วนที่ 4 
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
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วิจัยเรื่อง    ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อชะลอไตเสื่อม   โรงพยาบาลส่งเสริม 
               สุขภาพต าบลบ้านหนองขม้ิน อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก     
 

คณะวิจัย    สร้อยฟ้า  สีสมุทร ,สมหวัง  ซ้อนงาม  , นุชจรีย์  นุชวิลัย   ,ชิดชนก  จันทร์ตรี  
    

หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขม้ิน  อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
 

การติดต่อทีมงาน  นางสร้อยฟ้า  สีสมุทร  E-Mail Address : Soifasrisamut@gmail.com 
                        หมายเลขโทรศัพท์ 090 6941704  
    

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวาน
เพ่ือชะลอไตเสื่อม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขมิ้น ต าบลไทรย้อย อ าเภอ    เนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง  50 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและควบคุม กลุ่มละ 25 ราย  โดยจับคู่ตามคุณสมบัติดังนี้ 1)อายุต่างกันไม่เกิน 5 ปี       2) ค่า
ฮีโมโกลบินเอวันซีต่างกันไม่เกิน 2  และ 3)ไตเสื่อมอยู่ในระยะเดียวกัน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามแบบ
ปกติ  กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อม มี กิจกรรม คือ 1)
ส่งเสริมทักษะการจัดการตนเองในสัปดาห์ที่ 1 โดยให้ความรู้เรื่องการชะลอไตเสื่อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และฝึกทักษะการจัดการตนเองโดยใช้สมุดบันทึกพฤติกรรม 2) กลุ่มทดลองปฏิบัติการจัดการตนเองตามที่
ตั้งเปูาหมายไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่1 ถึงสัปดาห์ที่ 19 พร้อมบันทึกพฤติกรรมตนเอง ประเมินตนเอง ส่งเสริมตนเอง 
และวางแผนปรับพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย โดยมี อสค.ช่วยในการด าเนินการ 3)ผู้วิจัยเยี่ยมบ้านหรือ
โทรศัพท์เพ่ือเสริมแรง เสริมพลังในสัปดาห์ที่ 4 และ 12  ด าเนินการประเมินผลก่อนและหลังการทดลองใน
สัปดาห์ ที่ 1 และ 20 โดยใช้แบบประเมินความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเอง วัดผลลัพธ์ทางคลินิก คือ 
ระดับซีรั่มครีเอตินิน  อัตราการกรองของไต ระดับการเสื่อมของไต  ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี  ระดับน้ าตาลในเลือด
หลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ระดับความดันโลหิต  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติบรรยาย        การทดสอบ
สมมุติฐาน ใช้สถิติทีไม่อิสระจากกัน(Pair t-test) และสถิติทีอิสระ (Independent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอ    ไต
เสื่อม มีค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก คือ ระดับซีรั่มครีเอตินิน  อัตราการกรองของไต ระดับการเลื่อมของไต  
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองแตกต่างจากก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < 0.05)  ยกเว้นค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก คือ ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง          ค่า
ฮีโมโกลบินเอวันซี และระดับความดันโลหิตไม่แตกต่างจากก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    (p 
>0.05)  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองในกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
แต่ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก คือ ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง  ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี ระดับ
ความดันโลหิต  ระดับซีรั่มครีเอตินิน อัตราการกรองของไต ระดับการเสื่อมของไตไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05)  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไต
เสื่อมเป็นรูปแบบการพยาบาลที่เหมาะสมในการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อม  สามารถประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังชนิดอื่นเพ่ือชะลอไตเสื่อมได้เป็นอย่างดี   
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ค าส าคัญ :  โปรแกรมการจัดการตนเอง  ,  การชะลอไตเสื่อม 
บทน า 
         โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของโลก ท าให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไตเป็นจ านวนมาก 
ประเทศไทยพบว่าโรคไตเรื้อรังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 13 ของโลกและอันดับ 2 ของเอเชีย 1 คนไทย 8 
คนพบเป็นผู้ปุวยไตเรื้อรัง 1 คน 200,000 คนเป็นผู้ปุวยไตวายระยะสุดท้าย และคาดว่าอัตราการปุวยด้วยโรคไต
วายเพ่ิมขึ้นปีละ 7,800 ราย อัตราการตายสูงขึ้น 8 เท่าและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ปุวยโรคไตวายระยะ
สุดท้ายจ าเป็นต้องฟอกไต ล้างไตทางช่องท้องและปลูกถ่ายไต ต้องใช้งบประมาณในการรักษาจ านวนมาก2  
ปีงบประมาณ 2559 ในระดับกระทรวงสาธารณสุขพบอุบัติการณ์โรคไตเรื้อรังรายใหม่ในผู้ปุวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 25.43 เขตบริการสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 23.09 จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 20.82 อ าเภอ
เนินมะปราง ร้อยละ 13.85  และต าบลไทรย้อย ร้อยละ 27.90 โดยพบผู้ปุวยไตวายระยะสุดท้าย ปี 2558 
จ านวน 2 ราย ร้อยละ 10.52 ปี 2559 จ านวน 10 ราย ร้อยละ 17.70 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  2  รายงานสาเหตุ
ของโรคไตเสื่อมพบว่าร้อยละ70 เกิดจากโรคเบาหวาน3 ผู้ปุวยเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะไตเสื่อมมากกว่าคน
ปกติถึง 2 เท่า หากเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 นานกว่า 10 ปีจะพบไตเสื่อม ร้อยละ 30-35 ถ้าหากดูแลตนเองไม่
ถูกต้องภายใน 4-7 ปีจะกลายเป็นไตเสื่อมระยะสุดท้าย4 การปูองกันภาวะไตเสื่อมในผู้ปุวยเบาหวานที่มีปัจจัย
เสี่ยงที่จะน าไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองตั้งแต่ในระยะแรกๆ ของ
การเป็นโรคไตเสื่อมส่งผลท าให้อัตราการเกิดไตเสื่อมลดลง5 จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ปุวย
โรคเบาหวานในการจัดการตนเองเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนทางไตและการชะลอไตเสื่อม 4 เรื่องพบว่า
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมจากเบาหวานสามารถพัฒนาพฤติกรรมการจัดการตนเอง
เพ่ือชะลอไตเสื่อมได้5 การเยี่ยมบ้านโดยผู้วิจัยและสหวิชาชีพ เพ่ือให้ก าลังใจผู้ปุวยเบาหวานให้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาท าให้ผู้ปุวยมีการจัดการตนเองดีขึ้น6 การมีระบบการติดตามผู้ที่ได้รับโปรแกรมเป็น
ระยะๆ เพ่ือทบทวนความรู้และทักษะในการจัดการตนเอง ท าให้ผู้ปุวยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ถูกต้อง7 

การส่งเสริมการจัดการตนเองควรเน้นให้ผู้ปุวยมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการตนเอง ในด้านการใช้ยา 
การติดตามระดับน้ าตาลด้วยตนเอง โดยการให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ปุวย ติดตามเยี่ยมบ้านหรือเยี่ยมผ่านทาง
โทรศัพท์ 8 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองดังกล่าวมาเป็นแนวทางด าเนินการ
ชะลอไตเสื่อมจากเบาหวาน โดยได้ประยุกต์จากโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมจาก
เบาหวานต่อพฤติกรรมการจัดการตน เองและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้5  ซึ่งเน้นการจัดการตนเองด้านการควบคุมอาหารและการใช้ยา      มีการติดตาม
ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 สัปดาห์ มาเป็นแนวทางของโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมของผู้ปุวย
เบาหวานในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขมิ้น ต าบลไทรย้อย อ าเภอ      เนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยน ามาใช้ในผู้ปุวยเบาหวานที่มีค่าความเสื่อมของไตในระยะที่ 2 และ 3 ซึ่ งเป็นระยะที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงชัดเจนในด้านผลตรวจทางคลินิกและเป็นระยะที่สามารถฟ้ืนฟูสภาพไตให้กลับมาอยู่ในระยะ
ปกติได้ 2 โดยได้เพ่ิมระยะเวลาการติดตามเป็น 20 สัปดาห์ เน้นการจัดการตนเองตามหลัก  3อ.2ส. การใช้ยา
อย่างเหมาะสม และมีอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1. เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมของผู้ปุวยเบาหวาน โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระดับซีรั่มครีเอตินิน อัตราการกรองของไต (ค่า e-GFR)       ค่า
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ฮีโมโกลบินเอวันซี  ค่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ระดับความดันโลหิต และค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง     
       2. เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมของผู้ปุวยเบาหวาน โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระดับซีรั่มครีเอตินิน อัตราการกรองของไต (ค่า e-GFR)       ค่า
ฮีโมโกลบินเอวันซี ค่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ระดับความดันโลหิต และค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับ
การพยาบาลปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อม  โดยมีการประเมินความรู้
พฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ทางคลินิกก่อนและหลังการทดลองทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
        กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปุวยเบาหวานที่รับบริการในคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองขมิ้นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไทรย้อย ต าบลไทรย้อย อ า เภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติคัดเข้าศึกษา คือ 1)อายุ 35-75 ปี  2)เป็นเบาหวานมา
อย่างน้อย 1 ปี 3)ได้รับการรักษาด้วยยากิน 5)ค่าฮีโมโกลบินเอวันซีมากกว่าร้อยละ 7 หรือระดับน้ าตาลในเลือด
หลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงมากกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  6)ค่าอัตราการกรองของไตอยู่ระหว่าง 31-89 
มิลลิลิตรต่อนาที 7)มีสติสมบูรณ์ รับรู้ มองเห็น รับฟังและสื่อสารตามปกติ 8)สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ 
คุณสมบัติคัดออกจากการศึกษา 1)เปลี่ยนการรักษาเป็นชนิดฉีด 2)พบภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันระหว่างร่วม
โปรแกรมและต้องรักษาในโรงพยาบาล 3)มีโรคร่วมมากกว่า 1 โรค 4)เสียชีวิตระหว่างการวิจัย ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 50 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและควบคุม กลุ่มละ 25 ราย การจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
น ากลุ่มตัวอย่างทีค่ัดเลือกตามคุณสมบัติทั้งหมดมาใช้วิธีการจับฉลากสุ่มเลือกโดยทุกรายมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน 
จับเข้ากลุ่มทดลองรายที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขมิ้น แล้วจับเข้า
เป็นกลุ่มควบคุมรายที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไทรย้อย มีหลักเกณฑ์การจับคู่
กับกลุ่มทดลอง คือ 1)อายุต่างกันไม่เกิน 5 ปี 2)มีค่าฮีโมโกลบินเอวันซีต่างกันไม่เกิน 2 3)ไตเสื่อมอยู่ในระยะ
เดียวกัน  ถ้ามีคุณสมบัติครบตามก าหนดจะเป็นคู่กับกลุ่มทดลอง ถ้ามีไม่ครบจะจับใหม่ คู่ต่อไปปฏิบัติเหมือนกับ
คู่ท่ี1 จนครบ 25 คู่  50  ราย   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ดังนี้ 1)เครื่องมือในการทดลอง คือ โปรแกรมการจัดการตนเอง
ของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อม  ด าเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและผลลัพธ์
ทางคลินิก ประเมินความรู้ไตเสื่อมจากเบาหวานและประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมใน
สัปดาห์ที่ 1  ระยะที่ 2 เตรียมความพร้อมการจัดการตนเองในสัปดาห์ที่ 1 โดยให้ความรู้เรื่องการชะลอไตเสื่อม 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามแผนการสอนด้วยสื่อน าเสนอภาพนิ่ง (Powerpoint) และฝึกทักษะการจัดการ
ตนเองโดยใช้สมุดบันทึกพฤติกรรม ระยะที่ 3 กลุ่มทดลองจัดการตนเองตามเปูาหมายไว้ในสัปดาห์ที่1 ถึง 19 
โดย 1)ติดตามตนเองด้วยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการตนเองในแต่ละวัน 2)ประเมินตนเองโดย
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการติดตามตนเองกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้  3)เสริมแรงการจัดการตัวเอง ด้วยตัว
ผู้ปุวยเองและอาสาสมัครประจ าครอบครัว และด้วยทีมวิจัยโดยการติดตามเยี่ยมบ้านหรือทางโทรศัพท์ในสัปดาห์
ที่ 4 และ12  และนัดพบกลุ่มในสัปดาห์ที่ 8 และ16  ระยะที่ 4 ประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเอง ความรู้ และ
ผลลัพธ์ทางคลินิกในสัปดาห์ที่ 20   2)เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและ
สุขภาพ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเอง และสมุดบันทึกพฤติกรรมการจัดการตนเอง    
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          การวิเคราะห์ข้อมูล 1)ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย  เปรียบเทียบความแตกต่างของ
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติไคสแควร์(Chi-square test) และสถิติทีอิสระ(Independent t-test) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ คะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความแตกต่าง
ผลลัพธ์ทางคลินิกในกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมด้วยสถิติทีไม่อิสระจากกัน(Pair t-test) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ คะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเอง และค่าเฉลี่ยผลลัพธ์
ทางคลินิกระหว่างกลุ่มทดลองและควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมด้วยสถิติทีอิสระ(Independent t-test)  2)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content  analysis)   
 

ผลการวิจัย 
       กลุ่มตัวอย่าง 50 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย ได้น าข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์และสถิติทีอิสระ พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p >0.05) ทั้งในด้านข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสุขภาพ   

กลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อม พบว่าผลลัพธ์ 
ทางคลินิก คือ ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมงมากกว่าหรือเท่ากับ 183 ลดลงจากร้อยละ 12 เป็น
ร้อยละ 8 ช่วง 126-154 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 24  ค่าฮีโมโกลบินเอวันซีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 44 ระดับความดันโลหิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 139/89 ลดลงจากร้อยละ 64 
เป็นร้อยละ56 ค่าซีรั่มครีเอตินินช่วง 0-0.60 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 12 ช่วง 0.61-1.20 ลดลงจาก
ร้อยละ 96 เป็นร้อยละ 80 อัตราการกรองของไตตั้งแต่ 90 หรือไตเสื่อมระดับ 1 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0 เป็น ร้อย
ละ 60  พบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เพ่ิมขึ้นเป็น 23.24 จาก 18.32 ความรู้ในระดับสูงเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 92.00 
จากร้อยละ 12.00 และพบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองเพ่ิมขึ้นเป็น 50.64 จาก 39.28 ระดับ
พฤติกรรมในระดับสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.00 จากร้อยละ 44      
 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมการ
จัดการตนเองในกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อม พบว่า 
ระดับซีรั่มครีเอตินิน อัตราการกรองของไต ระดับไตเสื่อม ค่าเฉลี่ ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองแตกต่างจากก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้นระดับน้ าตาลในเลือดหลังอด
อาหาร 8 ชั่วโมง  ค่าฮีโมโกลบินเอวันซีและระดับความดันโลหิตไม่แตกต่างจากก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  และการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก และค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมโปรแกรมจัดการตนเอง
ของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อม พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองในกลุ่ม
ทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก คือ ระดับน้ าตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ฮีโมโกลบินเอวันซี  ระดับความดันโลหิต ระดับซีรั่มครีเอตินิน อัตราการกรองของ
ไต  ระดับไตเสื่อมในกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)    

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมท าให้ผู้ปุวยเบาหวานมี
ความรู้เรื่องชะลอไตเสื่อมเพ่ิมขึ้น มีพฤติกรรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมดีขึ้น ส่งผลท าให้ผู้ปุวยมีภาวะ
ไตเสื่อมไปในทางท่ีดีขึ้น จะส่งผลท าให้มีผลลัพธ์ทางคลินิกไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป เนื่องจากมีผลวิจัยพบว่าความรู้ 
การรับรู้ของผู้ปุวย การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเบาหวานและการสนับสนุนจากบุคคลที่เก่ียวข้องมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปุวยเบาหวาน9 และการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ปุวยโรคเบาหวาน 10   
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โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองขมิ้น เป็นรูปแบบการพยาบาลที่ เหมาะสมในการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อม  สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังชนิดอื่นเพ่ือชะลอไตเสื่อมได้เป็นอย่างด ี 

สรุป 
โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือชะลอไตเสื่อมสามารถพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมได้ และสามารถควบคุมผลลัพธ์ทางคลินิกให้ดีขึ้นได้ภายในกลุ่มทดลอง แต่ยังไม่สามารถ
ควบคุมผลลัพธ์ทางคลินิกให้เกิดความแตกต่างได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
    
ข้อเสนอแนะ 
     1. ด้านการบริการ พยาบาลควรจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้ปุวยเบาหวานให้เกิดการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ทางคลินิกท่ีมีแนวโน้มดีขึ้น   
     2. ด้านการบริหาร ผู้บริหารควรส่งเสริมให้พยาบาลน าโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือ
ชะลอไตเสื่อม ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อไป 
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วิจัยเรื่อง : การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน                                       
                  ในต าบลศรีสัชนาลัย  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   
ผู้วิจัย     : นายบรรพรต  กลิ่นสุข 
จังหวัด   : สุโขทัย 

                                     
บทคัดย่อ 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ช่วยให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ที่เหมาะสม  การวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการสนับสนุน                
ทางสังคมจากครอบครัวกับ  การดูแลตนเองของผู้ปุวยโรคเบาหวาน ในต าบลศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 65 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ(Purposive sampling) 
เป็นผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับยาในคลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ปุวยโรคเบาหวาน ซึ่ง
แบบสอบถาม มีค่าความตรงของเนื้อหาเท่ากับ .82 และค่าความเชื่อมั่น(Cronbach’s alpha coefficient ) 
ของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ .93 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 59.7 ปี  อายุต่ าสุด 39 ปี อายุสูงสุด 82 ปี พบช่วงอายุ 
56 – 65 ปี มากที่สุด(ร้อยละ 44.6) ,เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 67.7) และมีสถานภาพสมรส มากที่สุด(ร้อยละ 73.8)   

ระดับน้ าตาลในเลือด(DTX)ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 140.25 mg/dl เมื่อศึกษาตามระดับปิงปอง
จราจร 7 สี  พบว่า ผู้ปุวยระดับ 0 (สีเขียวเข้มคือระดับน้ าตาลน้อยกว่า125 mg./dl.)ร้อยละ29.2 ,ผู้ปุวยระดับ1(
สีเหลือง คือระดับน้ าตาล125 - 154 mg./dl.) ร้อยละ 40.0 ,ผู้ปุวยระดับ 2 (สีส้ม คือระดับน้ าตาล 155-182  
mg./dl.) ร้อยละ 21.5 ,ผู้ปุวยระดับ 3 (สีแดง คือน้ าตาล≥ 183 mg./dl.)ร้อยละ 9.5 และไม่พบกลุ่มที่ปุวยระดับ
รุนแรงร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อน  

ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด(HbA1C) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย HbA1C  เท่ากับ 7.92 %,               มี 
HbA1C ต่ าสุด เท่ากับ 5 % และสูงสุด เท่ากับ 13% เมื่อจ าแนกตามระดับปิงปองจราจร 7 สี  พบว่า ผู้ปุวยระดับ 
1 (สีเหลือง คือระดับ HbA1C น้อยกว่า 7%) ร้อยละ 35.4 ,ผู้ปุวยระดับ 2 (สีส้ม คือระดับ HbA1C ระหว่าง 7 – 
7.9 %) ร้อยละ 23.1 และผู้ปุวยระดับ 3(สีแดง คือระดับHbA1C มากกว่า 8  %) ร้อยละ 41.5  

ด้านการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ด้านการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อจัดล าดับ
ค่าเฉลี่ยรายด้านทั้ง 5 ด้านได้ดังนี้คือ 1)การได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.22 ,2)ด้านการได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า ค่าเฉลี่ย4.08,  3)ด้านการช่วยเหลือ เศรษฐกิจ และบริการ
สุขภาพ ค่าเฉลี่ย 3.97, 4)ด้านอารมณ์ ค่าเฉลี่ย 3.91, และ5)ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ค่าเฉลี่ย 3.67 ตามล าดับ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีความส าคัญต่อผู้ปุวย ต่อครอบครัว ต่อประเทศชาติเนื่องจากโรคนี้เมื่อ
เป็นแล้วรักษาไม่หายขาดและต้องดูแลต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจาก
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ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอ หรือเมื่อร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่ผลิตออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้น้ าตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานาน 
โรคเบาหวานไม่เพียงแต่มีผลกระทบทางกายแต่รวมไปถึงทางจิตใจ ที่ผู้ปุวยอาจมีความไม่สบายใจในการควบคุม
อาหาร ในการมาติดตามนัดต่อเนื่อง ต้องกินยา หรือฉีดยา การดูแลตนเอง ครอบครัวต้องร่วมรับรู้ให้ก าลังใจ 
ปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะ
การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมฯ 
 สถานการณ์ผู้ปุวยโรคเบาหวานเขตบริการสาธารณสุขที่ 2 มี 5 จังหวัด ( อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก 
เพชรบูรณ์ และสุโขทัย )     มีผู้ปุวยที่ขึ้นทะเบียนเบาหวานสะสม 7 ปี ย้อนหลัง ดังนี้ (1) ปี 2550 จ านวน 
25,474 ราย (739.28 ต่อประชากรแสนคน) (2) ปี 2551 จ านวน 27,149 ราย (788.38 ต่อประชากรแสนคน) 
(3) ปี 2552 จ านวน 30,686 ราย (892.98 ต่อประชากรแสนคน) (4) ปี 2553 จ านวน 33,259 ราย (969.38 
ต่อประชากรแสนคน) (5) ปี 2554 จ านวน 34,083 ราย (992.01 ต่อประชากรแสนคน) (6) ปี 2555 จ านวน 
36,874 ราย (1,072.89 ต่อประชากรแสน) และ (7) ปี 2556 จ านวน 401 ราย (11.65 ต่อประชากรแสนคน) 
(สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556) 

สถานการณ์ผู้ปุวยโรคเบาหวานจังหวัดสุโขทัย มีผู้ปุวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนสะสม 7 ปีย้อนหลัง ดังนี้ 
(1) ปี 2550 จ านวน 4,547 ราย (749.02 ต่อประชากรแสนคน) (2) ปี 2551 จ านวน 4,544 ราย (751.62 ต่อ
ประชากรแสนคน) (3) ปี 2552 จ านวน 4,956 ราย (821.46 ต่อประชากรแสนคน) (4) ปี 2553 จ านวน 5,477 
ราย (909.35 ต่อแสนประชากร) (5) ปี 2554 จ านวน 5,069 ราย(842.53 ต่อประชากรแสนคน) (6) ปี 2555 
จ านวน 5,355 ราย (889.46 ต่อประชากรแสนคน) และ(7) ปี 2556 จ านวน 5,864 ราย (973.02 ต่อประชากร
แสนคน) ด้านข้อมูลจานวนและอัตราตายด้วยโรคเบาหวานในจังหวัดสุโขทัย พบว่า (1) ปี 2550 จ านวน 63 ราย 
(10.38 ต่อประชากรแสนคน) (2)ปี 2551 จ านวน 72 ราย (11.91 ต่อประชากรแสนคน) (3) ปี 2552 จ านวน 
62 ราย (10.28 ต่อประชากรแสนคน) (4) ปี 2553 จ านวน 60 ราย (9.96 ต่อประชากรแสนคน) (5) ปี 2554 
จ านวน 37 ราย (6.15 ต่อประชากรแสนคน) (6) ปี 2555 จ านวน 54 ราย (8.97 ต่อประชากรแสนคน) และ (7) 
ปี2556 จ านวน 70 ราย (11.62 ต่อประชากรแสนคน) (ส านักโรคไม่ติดต่อ    กรมควบคุมโรค, 2556) อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน ปี 2554 ปี 2555 และ2556 จ านวน 3,099 ราย 
2,960 ราย และ 3,262 ราย ตามล าดับ โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปี 2556 ผู้ปุวยเบาหวานที่มา        รับบริการที่
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี โดยข้อมูลในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556                 
คิดเป็นร้อยละ 19.47, 14.98 และ 15.28 พบผู้ปุวยเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ในปี 2554 ปี 2555 
และ ปี 2556 โดยมีภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นทางตา ร้อยละ3.25, 1.04 และ 3.56 
ตามล าดับ ภาวะแทรกซ้อนเกิดแผลที่เท้า ตัดนิ้วมือ นิ้วเท้า ร้อยละ 0.19, 0.27 และ 0.22 ตามล าดับ ซึ่งการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยลดลงและเป็นภาระของครอบครัว (โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
, 2556) ส าหรับสถานการณ์ผู้ปุวยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย  มีผู้ปุวยสะสม
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 ทั้งหมด 255 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38 มีผู้ปุวยเบาหวาน  
ที่มีโรคร่วม ( เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไขมัน เป็นต้น) จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 และ
มีผู้ปุวยที่เกิดภาวะแทรกซ้อน ที่ต้องตัดนิ้วเท้า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.39 โดยจากจ านวนผู้ปุวย                      
ที่ขึ้นทะเบียน 255 คนดังกล่าวนั้นมีผู้ปุวยโรคเบาหวานมาอยู่ในความดูแลในคลินิกโรคเรื้อรัง   โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย จ านวน 82 คน (โดยรับส่งกลับมาจากโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 ) คิดเป็นร้อยละ 32.15 ของผู้ปุวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ซึ่งใน
จ านวนนี้มีผู้เสียชีวิตจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ6.09 และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย
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ส่งกลับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 เนื่องจากมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง (เป็น
กลุ่มปุวยระดับ 3 ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร ≥ 183 mg/dl) ตามแนวทางปฏิบัติของการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีสัชนาลัยจึงคงเหลือผู้ปุวยเบาหวานที่อยู่ในความดูแล จ านวน 65 
ราย คิดเป็นร้อยละ 79.26 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย, 2556) 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
1. รูปแบบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน) 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่2 (ชนิดไม่พ่ึง
อินซูลิน) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย ที่รับบริการและรับยาในคลินิกโรคเรื้อรังของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย จ านวน 65 ราย 
3. วิธีการคัดเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ(Purposive sampling)           
(สุเมธ ทิพยชาติ, 2553) ได้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 65 ราย โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบจงใจ (Purposive sampling) คือเป็นผู้ปุวยที่อยู่ในความดูแลของคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย และมารับบริการในช่วงเวลา เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนเมษายน 2557 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ประกอบด้วย ข้อมูลอายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระดับน้ าตาล 
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ครั้ง และการแบ่งกลุ่มตามปิงปองจราจร 7 สี 
ตอนที ่2 แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

โดยพัฒนามาจาก แบบสอบถามของสถานีอนามัยต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สร้างแบบสอบถามมาจาก แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ คอบบ์ (Cobb,1976) ร่วมกับ 
เชฟเฟอร์ คอยน์ และ ลาซาลัส (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981) โดยมีค่าดัชนี 40 ความตรงตามเนื้อหา 
(content validity index) เท่ากับ 0.82 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) ด้านอารมณ์ (2) ด้านการได้รับการ
ยอมรับและเห็นคุณค่า (3) ด้านการ     มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (4 ) ด้านเศรษฐกิจและบริการ
สุขภาพ และ(5) ด้านข้อมูลข่าวสาร มีคา ถามด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 25 ข้อ ลักษณะค าถาม มีค าตอบให้
เลือกตอบแบ่ง เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale ) 
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

5.1 การหาความตรงของเนื้อหา (content validity) 
ผู้ศึกษานา แบบสอบถามที่ปรับปรุงไปหาความตรงตามเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 ท่าน อาจารย์ผู้สอนสาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพช านาญการด้านการพยาบาลชุมชน 1 ท่าน เป็นผู้
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความชัดเจนของแบบสอบถาม แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความตรงตาม
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เนื้อหา (content validity index)เท่ากับ 0.82 หลังจากนั้นนา แบบสอบถามมาปรับปรุงและแก้ไข ให้เหมาะสม
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น 

5.2 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ผู้ศึกษานาเครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกับกลุ่มประชากรจ านวน 40 คน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังทองแดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.93 
6. การรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประสานงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา และ
ขออนุญาตรวบรวมข้อมูล 
2. รวบรวมรายชื่อผู้ปุวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา และอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
    ศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
3. หลังจากนั้นผู้ศึกษาแนะนา ตัวกับกลุ่มตัวอย่างชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขอความ
ยินยอมในการเข้าร่วมศึกษา โดยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มประชากร 
4. ผู้ศึกษาท าการสอบถามข้อมูลได้ 65 ฉบับ จากกลุ่มประชากรที่ศึกษาท้ังหมด 65 ราย คิดเป็น             ร้อย
ละ 100 และ 
    ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล หลังจากนั้นผู้ศึกษาลงรหัสข้อมูลแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล            ตาม
วิธีทางสถิติ 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
    1. ข้อมูลทั่วไปน าไปแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
     2. การสนับสนุนทางสังคมนามาแจกแจง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายด้าน และโดยรวม 
8. การพิทักษ์สิทธ์ของกลุ่มประชากรที่ศึกษาวิจัย 
    ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทา การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มประชากร โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
วิธีการเก็บ   
    ข้อมูลให้ทราบพร้อมทั้งอธิบายให้กลุ่มประชากรเข้าใจว่า ทุกคา ตอบในการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นความลับ และ
สรุปออกมา 
    เป็นภาพรวม น ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของกลุ่มประชากรในการ
ตอบรับหรือ 
    ปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ เมื่อกลุ่มประชากรยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา จึงท าการรวบรวม
ข้อมูล 

 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
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การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา Descriptive Research มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ปุวยโรคเบาหวาน ในต าบลศรีสัชนาลัย  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย   

กลุ่มประชากรที่ศึกษา เป็นผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 
(ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน) ที่รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย จ านวน 65 ราย   

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ และสอบถาม
ข้อมูลผู้ปุวยรายบุคคล น าข้อมูลที่ตรวจสอบความสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และวิธีทางสถิติ 
1. สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67.7 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 56 – 65 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.6,รองลงมาคือช่วงอายุ 66 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.7  ,ช่วงอายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0  และในช่วงอายุ 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ
7.7 ตามล าดับ อายุเฉลี่ย 59.78 ปี ,อายุต่ าสุด 39  ปี ,อายุสูงสุด 82 ปี   ,สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 73.8 
,สถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 16.9 ,สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 6.2, และสถานภาพหย่าร้าง / แยก คิด
เป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดับ  

อาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรมเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.2 ,รองลงมาคือ ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 24.6, และไม่ได้ประกอบอาชีพ(งานบ้าน) คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามล าดับ   

โดยครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่าง4,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 ,
รองลงมา อยู่ในระหว่าง 2,001-4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.4  ,อยู่ในระหว่าง 6,001-8,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และมีรายได้น้อยกว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดับ ด้านรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 
7,576.92 บาท รายได้ต่ าสุด 1,500 บาทต่อเดือน รายได้สูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน  

ระดับน้ าตาลในเลือด เมื่อเจาะปลายนิ้วหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลใน
เลือด 140.25 mg/dl ,ระดับน้ าตาลในเลือดต่ าสุด 71 mg/dl  และระดับน้ าตาลสูงสุด 236 mg/dl  

เมื่อจ าแนกตามระดับปิงปองจราจร 7 สี  พบว่า ผู้ปุวยระดับ0 (สีเขียวเข้มคือระดับน้ าตาลน้อยกว่า125 
mg./dl.)ร้อยละ29.2 ,ผู้ปุวยระดับ1(สีเหลือง คือระดับน้ าตาล125 - 154 mg./dl.) ร้อยละ 40.0 ,ผู้ปุวยระดับ 2 
(สีส้ม คือระดับน้ าตาล 155-182  mg./dl.) ร้อยละ 21.5 ,ผู้ปุวยระดับ 3 (สีแดง คือน้ าตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 
183 mg./dl.)ร้อยละ 9.5 และไม่พบกลุ่มที่ปุวยระดับรุนแรงร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อน 

ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด(HbA1C ) มีค่าเฉลี่ย HbA1C  เท่ากับ 7.92 %  ,มี HbA1C ต่ าสุด เท่ากับ 
5  % และHbA1C สูงสุด เท่ากับ 13 %  เมื่อแบ่งระดับ HbA1C ตามนวัตกรรมการดูแลผู้ปุวยเบาหวานปิงปอง
จราจร 7 สี  พบว่ากลุ่มท่ีมี HbA1C ≥ 8 % (สีแดง หรือปุวยระดับ 3) มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.5  รองลงมา
คือกลุ่มที่มี HbA1C < 7 % (สีเหลือง หรือปุวยระดับ1 ) มีร้อยละ 35.4 และล าดับสุดท้ายคือ กลุ่มที่มี HbA1C = 
7 – 7.9 % (สีส้ม ปุวยระดับ 2) ร้อยละ 23.1   ตามล าดับ 

ด้านการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.97 เมื่อจัดล าดับค่าเฉลี่ยรายด้านได้ดังนี้คือ  
2. อภิปรายผลการศึกษา 

2.1 การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม   
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว              ที่

สอดคล้องกับความเชื่อ เกี่ยวกับการเจ็บปุวย ศักยภาพการดูแลความเจ็บปุวยของครอบครัวและความเชื่อ
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เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจบริบทของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวต่อผู้ปุวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวม และรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.97  สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการ 
คอบบ์ (Cobb , 1976 ) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการติดต่อสื่อสาร การได้รับข้อมูลและท าให้
บุคคลนั้นเชื่อว่า ยังมีผู้ที่ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและได้รับการยกย่อง ซึ่งท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนเอง
เป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม               ซึ่งการได้รู้ถึงการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวเหล่านี้
ช่วยให้ผู้ปุวยเบาหวานเกิดการปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลตนเองของผู้ปุวยเบาหวานท าให้
ครอบครัวเกิดอารมณ์ความรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองในการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ปุวยเบาหวานได้ จึง
แสดงพฤติกรรมออกมาให้ผู้ปุวยรับรู้ และประกอบกับครอบครัวเป็นระบบสังคมที่สมาชิกในครอบครัวมี
ปฏิสัมพันธ์กัน มีความผูกพันอย่างแนบแน่นและใกล้ชิดกัน มีความรักมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา (Wright & Leahy ,2000 ; Friedman, bowen , & Jones , 2003) เมื่อ
ครอบครัวเรียนรู้การส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมก็จะปฏิบัติการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน จึงมีผลท าให้ผู้ปุวยรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว จะเห็นได้จาก ค่าเฉลี่ย
รายด้าน ด้านการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และบริการสุขภาพ (ตาราง4.8 ในบทที่ 4 ) ดังนี้ ได้รับความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์เพ่ือตรวจรักษาโรคเบาหวาน ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก  
ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาการเงินจากบุคคลในครอบครัว ค่าเฉลี่ย  4.05 อยู่ในระดับมาก และ ได้รับการ
สนับสนุน จัดหาอาหาร              ที่เหมาะสมกับโรคเบาหวาน ค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับมากเช่นกัน  การ
ได้รับการดูแล มีโอกาสได้พูดคุยรับรู้ปัญหากันในครอบครัวและเข้าใจกันมากขึ้น และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามี
ประโยชน์เป็นที่ต้องการของครอบครัว ซึ่งการที่ผู้ปุวยได้รับความรัก ดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดันให้
ผู้ปุวยสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มากระทบ สามารถควบคุมเหตุการณ์ที่มาจากความเจ็บปุวยและ
ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  

   ด้านระดับน้ าตาลในเลือด (ตาราง 4.3 ในบทที่ 4) พบว่าระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 125 -154 
mg /dl มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.0 ซึ่งเป็นระดับสีเหลือง(กลุ่มปุวยระดับ1) ส่วนระดับน้ าตาลมากกว่าหรือ
เท่ากับ 183 mg./dl.(สีแดง )น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.2 โดยกลุ่มประชากร              ที่ศึกษาได้รับการดูแล
และแผนการรักษาพยาบาลโดยใช้หลักปฏิบัติ “3อ.2ส” คือ เรื่องอาหาร  เรื่องการออกก าลังกาย อารมณ์ ลด
การดื่มสุราและการสูบบุหรี่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นระดับสีเขียวเข้ม (กลุ่มปุวย
ระดับ 0) และปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน  

แต่เมื่อดูผลการศึกษาจาก ระดับน้ าตาลเฉลี่ยในเลือดสะสม(HbA1C ) (ตาราง4.4 ในบทที่4)พบว่ากลุ่ม
ประชากรที่ศึกษายังมีระดับ HbA1C ≥ 8 % อยู่ในระดับสีแดง(เป็นกลุ่มปุวยระดับ 3) มากที่สุดถึงร้อยละ 41.5  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยังมีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดีพอ ในจ านวนที่มากว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มประชากร
ที่ท าการศึกษาในผู้ปุวยเบาหวานครั้งนี้  จึงท าให้ได้ข้อมูลปัญหาของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ือหาแนวทางในวิจัยต่อ 
และเพ่ือการดูแลผู้ปุวยในกลุ่มนี้ต่อไป 

ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมาก                 มี
ค่าเฉลี่ย  3.91 โดยในข้อรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การได้รับก าลังใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากครอบครัวท าให้รู้สึกว่าได้รับความรัก ความอบอุ่น เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.15 สอดคล้อง
กับการศึกษาของโวทแมน และคอนเวย์(Wortman & Conway ,1985) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนด้านอารมณ์มี
บทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีภาวะเจ็บปุวย หรือผู้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายได้มากกว่า
การสนับสนุนทางด้านอ่ืน เมื่อผู้ปุวยแสดงออกถึงความไม่สุขสบาย หรือมีปัญหาความเจ็บปุวยเกี่ยวกับ
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โรคเบาหวาน การได้รับความสนใจรับฟัง ช่วยแก้ไขปัญหา จากบุคคลในครอบครัว ท าให้ผู้ปุวยมีก าลังใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองที่ดี 

จากการศึกษาครั้งนี้ ลักษณะของชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และครอบครัว มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด แบบเครือญาติ สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย  การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีมากขึ้น  
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท างานเชิงรุก ทั้งด้านการส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟู ท าให้ผู้ปุวย
เบาหวานในพื้นท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเบาหวาน                การรักษาที่ได้รับตลอดจนการปฏิบัติใน
การดูแลสุขภาพตนเองและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือให้มีความสามารถในการให้การดูแลตนเองผู้ปุวย 
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วิจัยเรื่อง : การศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขต 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผู้วิจัย     : นางสาวนฤมล   เปล่งรัศมี   
จังหวัด   : อุตรดิตถ์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยด้านสังคม, ปัจจัยด้านจิตวิทยา, ความตั้งใจในการสูบบุหรี่  
และทดสอบปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ท านายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลไร่อ้อยอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2559เป็นการศึกษาเชิง
พรรณนา เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 10 – 22 ปี จ านวน 84 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยใช้สถิติพรรณนา ความถี่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ใช้
สหสัมพันธ์ความถดถอย( Linear regression ) ในการทดสอบปัจจัยท านายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น 

ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านสังคม ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น
เพศชายร้อยละ54.8ส่วนใหญ่มีอายุ 13 ปี  และได้รับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  1,501  บาท ด้านการพัก
อาศัยวัยรุ่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และด้านการสูบบุหรี่ของบิดานั้นพบว่าบิดาไม่สูบบุหรี่มีจ านวนมาก
ที่สุด ส่วนการสูบบุหรี่ของบุคคลที่วัยรุ่นพักอาศัยด้วยนั้นส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่  ด้านการสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท
ส่วนใหญ่พบว่าไม่สูบบุหรี่  ทางด้านการชื่นชอบดารา นักร้องที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นนั้นส่วนใหญ่ไม่
ชื่นชอบ    และทางด้านการกระท าของวัยรุ่นนั้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไม่เคยสูบบุหรี่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ด้าน
ความเชื่อเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในภาพรวม พบว่าวัยรุ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่
อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก ด้านการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับไม่ดี ด้านทัศนคติต่อการสูบบุหรี่  พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างเป็นเชิงลบด้านแรงจูงใจที่คล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงพบว่าอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ด้านความเชื่อเกี่ยวกับทัศนของกลุ่มอ้างอิงต่อการสูบบุหรี่ของตน  พบว่าอยู่ใน
ระดับคัดค้าน และด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการสูบบุหรี่  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับเป็นไปไม่ได้มาก  
ส่วนด้านความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่  พบว่าวัยรุ่นไม่มีความตั้งใจต่อการสูบบุหรี่จากการวิเคราะห์ความถดถอยของ
ปัจจัยทางสังคม  และปัจจัยทางจิตวิทยากับความตั้งใจในการสูบบุหรี่พบว่ามีจ านวน 6 ปัจจัยที่ท านายความ
ตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ  ซึ่งมีทั้งความสัมพันธ์เชิงบวกหรือไปในทาง
เดียวกัน ดังนี้ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่, การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการสูบบุหรี่ และ
ความสัมพันธ์เชิงลบหรือไปในทางตรงกันข้าม ดังนี้ การกระท าของวัยรุ่นในการสูบบุหรี่, การสูบบุหรี่ของคนที่พัก
อาศัย, การชื่นชอบดารา นักร้องที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

 
 
 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การแพร่ระบาดของการบริโภคยาสูบก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  และเป็นสาเหตุของการ
สูญเสียชีวิตในระดับโลกท่ีสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากข้ึน  ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่
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หรือประชากร  1,100  ล้านคนที่อายุมากกว่า  15  ปีสูบหรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจ า(กรมการแพทย์ 
2546)  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์สร้างข้ึนโดยไม่จ าเป็น  อันก่อนให้เกิดความสูญเสียชีวิต  และเป็นสาเหตุของ
การตายของประชากรโลกท่ียังมีชีวิตในปัจจุบันถึง  500  ล้านคน 
 จากการศึกษาการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นพบว่า  เด็กท่ีริสูบบุหรี่เกิดจากเพ่ือนชักจูงราว 60 – 70%  
นอกจากนั้นอาจจะเกิดจากสูบตามอย่างบิดา-มารดา  ถึงแม้จะชี้พิษโทษภัยของบุหรี่ให้เด็กเหล่านี้ฟัง  เขาก็จะไม่
เชื่อ  เพราะเด็กได้เห็นตัวอย่างผู้ที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีอันตรายต่อชีวิต  การแก้ไขพฤติกรรมการ “ติดบุหรี่” ของเด็ก
วัยรุ่นจึงท าได้ยาก 

สถิติจากรายงานการส ารวจของส านักสถิติแห่งชาติ ปี 2557 พบว่าประชาชนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่ว
ประเทศ จ านวน 54.8 ล้านคน  เป็นผู้สูบบุหรี่ประจ า ( สูบทุกวัน ) จ านวน 10 ล้านคนหรือร้อยละ 18.2  ผู้สูบ
เป็นเพศชาย 9.4 ล้านคนหรือร้อยละ 35.8 เพศหญิง 5 แสนคนหรือร้อยละ 1.8 และพบว่าในปี 2557 จ านวนผู้
สูบบุหรี่รวม10 ล้านคน ( เฉพาะผู้ที่สูบประจ า ) โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบอยู่ที่ 17.8 ปี โดยเป็นผู้สูบประจ าถึงร้อย
ละ 93.58 มีการเริ่มสูบก่อนอายุ 24 ปี และร้อยละ 12.90 ติดบุหรี่ก่อนอายุ 14ปี  

จากการส ารวจข้อมูลในปี 2557 ในแบบส ารวจข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า 
10 ล้านคน มีความพยายามเลิกสูบ 2.7 ล้านคนหรือร้อยละ 27.26 ปัจจุบันยาเสพติดได้เริ่มกลับมาแพร่ระบาด
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นความเสี่ยง
อย่างหนึ่งของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จะเริ่มยาเสพติดชนิดอื่นนอกเหนือจากการสูบบุหรี่ ผู้ศึกษาจึง
ต้องการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่เป็นสิ่งกระตุ้นเร้าให้เยาวชนในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่เป็นมวนแรก เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนปูองกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไปได้ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสังคมของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อยอ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อย  อ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ ์

3. เพ่ือศึกษาความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อย  
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. เพ่ือทดสอบปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ท านายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของ  วัยรุ่นในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ท านายความตั้งใจในการสูบบุหรี่  ของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อย  อ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ ์

ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้   คื อ วั ย รุ่ น ที่ มี อ า ยุ  1 0  – 2 2  ปี  ( www.elib-
online.com/doctor/seed_teenage03.html)ทีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ไร่อ้อย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน522 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามการ
ค านวณขนาดตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 84 คน   
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 8 ส่วนโดยในส่วนที่ 1 เป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นและสิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเติมค าในช่องว่างและเลือกตอบ 
และในส่วนที2่-8 เป็นข้อค าถามด้านจิตวิทยามีลักษณะเป็นมาตรวัดระดับ (Rating  Scale)  5  ระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยใช้สถิติพรรณนา ความถี่ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการพรรณนาข้อมูลและ ใช้สหสัมพันธ์ความถดถอย(  Linear 
regression ) ในการทดสอบปัจจัยท านายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น 
ผลการศึกษา 
 ปัจจัยทางสังคม วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 54.8  ด้านอายุพบว่ากลุ่มที่มีมากที่สุดมีอายุ 13 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 15.4  กลุ่มที่มีน้อยสุดคือ 21 ปี  คิดเป็นร้อยละ 2.4  อายุเฉลี่ยของวัยรุ่นคือ 15.7 ปี  ด้าน
การศึกษาพบว่ามีกลุ่มมากที่สุดก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)  ร้อยละ 35.7  ระดับการศึกษาที่
น้อยที่สุดคือ ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)  ร้อยละ 2.4  ในด้านค่าใช้จ่ายทั่วไป  พบว่าวัยรุ่น
ส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่า 1,501 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.6  ด้านการพักอาศัยวัยรุ่นส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับบิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 71.4 ทางด้านการสูบบุหรี่ของบิดานั้นพบว่าบิดาไม่สูบบุหรี่มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7  ส่วนการสูบบุหรี่ของบุคคลที่วัยรุ่นพักอาศัยด้วยนั้นส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่  คิดเป็นร้อย
ละ 66.7  ด้านการสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิทส่วนใหญ่พบว่าไม่สูบบุหรี่  คิดเป็นร้อยละ 73.8  ทางด้านการชื่นชอบ
ดารา นักร้องที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปัจจุบันของวัยรุ่นนั้นส่วนใหญ่ไม่ชื่นชอบ  คิดเป็นร้อยละ 91.7  และ
ทางด้านการกระท าของวัยรุ่นในการสูบบุหรี่นั้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไม่เคยสูบบุหรี่  ไม่เคยแม้แต่ลองพ่นควันเล่น  
คิดเป็นร้อยละ 80.9 
 ปัจจัยด้านจิตวิทยา1)ความเชื่อเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับ สูง  (X =4.06, 
SD=0.699),2)การประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับ ต่ า (X =3.92, SD=0.619), 3)
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่  อยู่ในระดับ ต่ า(X =4.26, SD=0.610), 4)แรงจูงใจที่คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  อยู่ในระดับ 
ปานกลาง(X =3.05, SD=1.209), 5)ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนของกลุ่มอ้างอิงต่อการสูบบุหรี่ของตน  อยู่ในระดับ 
สูง(X =4.40, SD=0.606), 6)การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการสูบบุหรี่  อยู่ในระดับ ต่ า(X =4.29, SD=0.945) 
 

 ความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ  ของความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ 

ข้อความ X SD ระดับ 

อีก 1 ปีข้างหน้า ฉันตั้งใจจะสูบบุหรี่เมื่ออยู่ในที่
อิสระ 

เมื่อฉันเป็นผู้น ากลุ่ม ฉันจะต้องสูบบุหรี่ 

เมื่อฉันเรียนจบจากโรงเรียน ฉันตั้งใจจะสูบบุหรี่ 

 

เมื่อฉันเป็นหัวหน้าครอบครัว ฉันตั้งใจจะสูบบุหรี่ 

รวม 

4.47 

 

4.48 

4.49 

 

4.59 

4.51 

1.002 

 

0.850 

0.917 

 

0.817 

0.856 

ต่ า 

 

ต่ า 

ต่ า 

 

ต่ ามาก 

ต่ ามาก 
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ผลการวิเคราะห์ตั้งใจที่จะสูบบุหรี่  พบว่าวัยรุ่นมีตั้งใจที่จะสูบบุหรี่อยู่ในระดับ ต่ ามาก  

 สมการวิเคราะห์ความถดถอยของปัจจัยทางสังคม  และปัจจัยทางจิตวิทยากับความตั้งใจในการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นคณะผู้ศึกษาได้ใช้สมการวิเคราะห์ความถดถอย  คือสูตร Yi = β0 + β1Xiเพ่ือหาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่
สามารถน ามาพยากรณ์ความตั้งใจในการสูบบุหรี่ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนปัจจัยพยากรณ์
ความตั้งใจในการสูบบุหรี่  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงซ้อน (R) เท่ากับ 0.839  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
(R2) เท่ากับ 0.704  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า  เมื่อน าตัวแปรปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางจิตวิทยา  มารวมกัน
ท าให้มีความแม่นย าในการพยากรณ์ความตั้งใจในการสูบบุหรี่ 70.4%  และท าให้ทราบว่ามีตัวแปรอิสระบางตัว
สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ความตั้งใจในการสูบบุหรี่ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางที ่2 ค่าสถิติในสมการความถดถอยของ ปัจจัยทางสังคม  และปัจจัยทางจิตวิทยากับความตั้งใจในการ
สูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อยอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปัจจัย B Std.Er
ror 

Beta t Sig. 

- Constant 
- ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ 
- การกระท าของวัยรุ่นใน

การสูบบุหรี่ 
- การสูบบุหรี่ของคนท่ีพัก

อาศัย 
- การสูบบุหรี่ของเพ่ือน

สนิท 
- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

ในการสูบบุหรี่ 
- การชื่นชอบดารา นักร้อง

ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

1.584 

0.469 

-0.215 

 

-0.345 

 

0.360 

 

0.312 

 

-0.509 

0.869 

0.141 

0.074 

 

0.129 

 

0.144 

 

0.127 

 

0.233 

 

0.335 

-0.277 

 

-0.198 

 

0.199 

 

0.221 

 

-0.164 

1.822 

3.323 

-2.909 

 

-2.677 

 

2.498 

 

2.465 

 

-2.190 

0.073 

0.001 

0.005 

 

0.009 

 

0.015 

 

0.016 

 

0.032 

จากตารางจะเห็นว่ามีปัจจัยทางสังคม  และทางจิตวิทยาที่สามารถน ามาพยากรณ์ความตั้งใจในการ
สูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อยอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีจ านวน 6 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย  ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่, การกระท าของวัยรุ่น
ในการสูบบุหรี่, การสูบบุหรี่ของคนที่พักอาศัย, การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการสูบ
บุหรี่และการชื่นชอบดารา นักร้องที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ  0.469, -
0.215,-0.345, 0.360, 0.312  และ-0.509 ตามล าดับและจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการสูบบุหรี่นั้น  จะเห็นว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวก สามารถอธิบายได้
ว่ามีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจในการสูบบุหรี่ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงลบ 
สามารถอธิบายได้ว่ามีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจในการสูบบุหรี่   

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
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ในการวิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  จนได้ผลการศึกษาที่สามารถหาปัจจัยที่น ามาพยากรณ์ความ
ตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อยอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่  ผลของการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจในการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชณิษฐ์ชา บุญเสริม (2550) ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่าวัยรุ่นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสูบบุหรี่ท าให้ให้มีผลต่อความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น (Fishbein 
& Ajzen ,1980) 

2. การกระท าของวัยรุ่นในการสูบบุหรี่  ผลของการศึกษาพบว่า  การกระท าของวัยรุ่นในการสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธ์ทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจในการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  ซึ่งสามารถซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนนทรี  สัจจาธรรม (2555, 58)อธิบายได้ว่า เมื่อวัยรุ่นกระท าการสูบบุหรี่จะมีผลต่อความตั้งใจใน
การสูบบุหรี่ว่าคิดจะเลิกสูบบุหรี่  ความตั้งใจของคนที่จะกระท าสิ่งใดอยู่ที่ตัวก าหนดส าคัญ 2 ประการ คือ 
ธรรมชาติของบุคคลนั้น  อิทธิพลของบุคคลนั้น  และอิทธิพลของสังคม , อุปนิสัยของบุคคลที่ท าจนเคยชินมีผล
ต่อความตั้งใจที่จะท า ท าให้ไม่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงได้(Fishbein&Ajzen ,1980) 

3. การสูบบุหรี่ของคนท่ีพักอาศัยด้วย  ผลการศึกษาพบว่า  การสูบบุหรี่ของคนที่พักอาศัยด้วย  มี
ความสัมพันธ์ทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจในการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า  เมื่อ
บุคคลที่วัยรุ่นพักอาศัยด้วยมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ท าตามคนนั้น  ความตั้งใจของคนที่
จะกระท าสิ่งใดอยู่ที่ตัวก าหนดส าคัญ 2 ประการ คือ ธรรมชาติของบุคคลนั้น  อิทธิพลของบุคคลนั้น  และ
อิทธิพลของสังคม , อุปนิสัยของบุคคลที่ท าจนเคยชินมีผลต่อความตั้งใจที่จะท า ท าให้ไม่ตรงกับพฤติกรรมที่
เกิดข้ึนจริงได้(Fishbein&Ajzen ,1980)แต่แตกต่างกับงานวิจัยของชณิษฐ์ชา บุญเสริม (2550)ที่กล่าวว่า 
เยาวชนที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงกว่าเยาวชนที่ไม่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ 

4. การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท  ผลการศึกษาพบว่า  การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิทมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจในการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยงานวิจัยของชณิษฐ์ชา บุญเสริม 
(2550)และ ลักลีน วรรณประพันธ์ (2549)สามารถอธิบายได้ว่า  เมื่อวัยรุ่นอยู่กับเพ่ือนสนิทที่มีการสูบบุหรี่  
วัยรุ่นมีความตั้งใจที่สูบบุหรี่ตามเพ่ือนสนิท   

5. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการสูบบุหรี่  ผลของการศึกษาพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการสูบ
บุหรี่  มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพร  
วิเศษนคร ( 2552 )และมัณฑนา เหมชะญาติ ( 2548 )  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า  ความเชื่อของวัยรุ่นที่เชื่อว่า
ผู้อื่นที่มีความส าคัญหรือมีความหมายต่อตน คิดว่าตนควรกระท าหรือไม่ควรกระท า(normative beliefs)  มีผล
ท าให้วัยรุ่นมีความตั้งใจในการสูบบุหรี่ (Fishbein & Ajzen ,1980) 

6. การชื่นชอบดารา นักร้องที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผลการศึกษาพบว่า  การชื่นชอบดารา นักร้องที่
มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจในการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อวัยรุ่นชื่นชอบดารา นักร้องที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่วัยรุ่นจะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและ
ตั้งใจว่าจะไม่ท าการสูบบุหรี่ตามอย่างดารา นักร้องที่ชื่อนชอบสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม หรือ    ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมมาจาก องคประกอบภายในตัวบุคคลอัน ไดแก ความรู เจตคติ ความเชื่อคานิยม แรงจูงใจ 
ความตั้งใจใฝพฤติกรรม       เปนตน  และแตกต่างกับงานวิจัยของ ของชณิษฐ์ชา บุญเสริม (2550)ที่อธิบายว่า 
เยาวชนที่พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ในสื่อต่างๆ บ่อยมากมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงกว่าเยาวชนที่พบเห็นบางครั้ง
หรือไม่เคยพบเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษา 
จากผลการศึกษาครั้งนี้แม้จะพบว่า วัยรุ่นมีความตั้งใจในการสูบบุหรี่ในระดับต่ า แต่เป็นกลุ่มซึ่ง

ถูกชักจูงไปในที่ผิดได้ง่าย ดังนั้นทางครอบครัว  ชุมชน  และบุคลากรสาธารณสุข ควรที่จะค้นหาวิธีการที่จะท า
ให้วัยรุ่นลดความตั้งใจในการสูบบุหรี่ให้มากที่สุด หรือหมดไป 

จากผลการศึกษา พบว่า  ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่  สามารถที่จะท านายความตั้งใจในการสูบ
บุหรี่ของวัยรุ่นได้มากที่สุด ดังนั้นจึงควรหาวิธีการสื่อสารให้ความรู้ด้านพิษภัยและโทษของการสูบบุหรี่ให้กับ
วัยรุ่น  เพ่ือเพ่ิมทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการสูบบุหรี่ให้มากขึ้นและลดความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในวัยรุ่นเฉพาะในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่อ้อย

อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ เท่านั้น  ท าให้ได้ผลการศึกษาที่อ้างอิงในวงแคบ การศึกษาครั้งต่อไปควรขยาย
ขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้น อาจเป็นระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด และมีการเปรียบระหว่างพ้ืนที่เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยที่อ้างอิงได้มากขึ้น 

การศึกษาครั้งเป็นศึกษาเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม อาจได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้ง
พอที่จะพรรณนาถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของวัยรุ่นได้ การศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือท า
ให้ได้ผลการวิจัยที่ลึกซึ้งขึ้น  

จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจัยท านายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ดังนั้นการวิจัย
ครั้งต่อไปควรที่พัฒนารูปแบบ หรือกระบวนการที่สอดคล้องกับผลการศึกษา เพ่ือลดความตั้งใจในการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นต่อไป 

การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษามีเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม  และ
กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับบุหรี่ เช่น แหล่งจ าหน่ายสุรา กฎหมายการจ าหน่ายบุหรี่-สุราให้กับเยาวชน เป็นต้น 
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วิจัยเรื่อง : ระดับโคลินเอสเตอเลส ของกลุ่มผู้ใช้บรกิารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
สาขาแม่สอดและสาขาต าบลพระธาตุผาแดง 

ผู้วิจัย     : นิชาภา  เหลืองสอาดกุล 
จังหวัด   :  ตาก 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาระดับเอนไซม์โคลินเอสเตอเลสในกลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันสถาปนาธนาคารและสัปดาห์แห่งการออม จ านวน 118 คน โดยใช้กระดาษ
ทดสอบ Reactive paper พบว่ามีระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 24.2 โดยเมื่อพิจารณาตามลักษณะการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ของกลุ่มท านา ท าไร่ และท าสวน พบว่ามีระดับโคลินเอสเตอเลสอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ร้อย
ละ 25.0, 33.3 และ 38.5 ตามล าดับ แต่ก็พบว่าในกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ก็พบ
ระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 12.0 และเมื่อพิจารณาเปรียบระหว่างกลุ่มที่ท าไร่และท าสวนกับกลุ่มที่ไม่ได้ท า พบว่า
กลุ่มที่ท าไร่ มีค่า ORadj = 6.9, 95% CI  1.8 – 25.และกลุ่มที่ท าสวน มีค่า ORadj = 3.0, 95% CI  1.2 – 7.2 
นอกจากนี้ยังพบเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มผู้ใช้ยาฆ่าเชื้อกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ มีค่า ORadj= 2.9, 95% CI 1.1 – 8.2  
Conclusion พบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มผู้ใช้บริการของธนาคาร ธ.ก.ส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีระดับโคลินเอสเตอเลส 
อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ซึ่งทางธนาคารฯ ควรร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส.       เพ่ือ
ปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ก็พบว่ามีระดับ
โคลินเอสเตอเลสที่ไม่ปลอดภัยเช่นกัน ซึ่งธนาคารควรมีการเผยแพร่ความรู้การเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยระหว่าง
การรอรับบริการของลูกค้า 
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ชื่อนวัตกรรม : กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลชางตะลูด อ าเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  
ผูเสนอผลงาน : นายศิริชัย  แกวพวงค า  
หนวยงาน : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลดงนอย  
สถานที่ด าเนินงาน : ต าบลชางตะลูด อ าเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  
 

บทคัดยอ   
นวัตกรรม “กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตําบลชางตะลูด” เปนนวัตกรรมที่เกิดจากการมีสวนรวมในการ 

จัดการขยะในตําบลชางตะลูด โดยมีทีมสุขภาพจากองคการบริหารสวนตําบลชางตะลูดรวมกับทีมสุขภาพ โรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชางตะลูด และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงนอย ไดรวมกันคิดคนเพ่ือใช
เปนแนวทางในการกําจัดขยะในตําบลชางตะลูด เพ่ือใหประชาชนมีการจัดการขยะที่ถูกวิธีและรูคุณคาของขยะ 
พรอมทั้งใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน ไมเจ็บปวยงายและเกิดโรคจากสิ่งแวดลอมตามมา ดังนั้นตําบลชางตะลูด 
จึง ไดมีแนวคิดจัดทํานวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในรูปแบบกองทุนธนาคารวัสดุรีไรเคิลตําบลชางตะลูดแบบ
มีสวน รวม เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเริ่มจากการใหประชาชนในชุมชน ไดเรียน
รเูกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ เพอ่ืรองรับปญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน โดยมีวัตถุ
ประสงค เพ่ือให ประชาชนรูจักการคัดแยกขยะในครัวเรือน, เพ่ือสงเสริมการออมและสรางรายไดใหกับสมาชิกที่
เขารวมโครงการ อยางตอเนื่อง, เพ่ือสามารถนํารายไดไปพัฒนาสิ่งแวดลอม หรือจัดสวัสดิการใหกับชุมชน ไดแก
คาฌาปนกิจศพ, เพ่ือลดปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดในชุมชนลดลง และสิ่งที่สําคัญเพ่ือสรางการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการ บริหารจัดการขยะในตําบลชางตะลูด จากการทํานวัตกรรมไดนํากระบวนการการมีสวนรวม 
หรือทฤษฎีการมีสวน รวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนา
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด โครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การดัดสินใจ การระดมทรัพยากร
และเทคโนโลยีทองถิ่น การ บริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
และกลุมเปาหมายในการ ดําเนินงานในครั้งนี้คือ จํานวนครัวเรือนในตําบลชางตะลูด หนวยงานราชการ วัด 
โรงเรียน หลังจากดําเนินการ มี จํานวนสมาชิกครอบครัวท่ีเขารวมโครงการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตําบลชาง
ตะลูด มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 1,129 ครัวเรือน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง วัด 11 แหง และ
โรงเรียน 5 แหง จากผลการดําเนินงาน พบวาการกําจัดอยางถูกวิธีนําไปบริหารจัดการโดยการรับฝากโดยการ
ซื้อขาย และสวนขยะที่สามารถแปลสภาพเปน รายได ในการรับฝากขยะในป มีปริมาณขยะมูลฝอย
ตําบลชางตะลูด รวมปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น 109.01 ตัน ป มีปริมาณขยะรีไซเคิล จํานวน 145.37 
ตัน และป (มกราคม – มีนาคม 2560) มีปริมาณขยะรี ไซเคิล จํานวน 17.83 ตัน ตามลําดับ พรอมทั้ง
มีจํานวนเงินฝากของสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งสิ้นในการดูแลเปนจํานวน เงิน 270,000 บาท (ขอมูล มกราคม 
2560)  หลังจากจัดทํานวัตกรรม “กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตําบลชางตะลูด” ไดมีการประเมินความพึง
พอใจ ผูใชนวัตกรรม พบวามีความพึงพอใจตอนวัตกรรมโดยรวม  รอยละ 94.30 จึงมีแนวคิดท่ีเผยแพร
นวัตกรรมโดย แนะนําใหกับประชาชนในตําบลไดรับรูถึงการกําจัดขยะและการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี และไดนํา
ไปใชในบานเรือนของ ตนเอง ปจจัยแหงความสําเร็จ ชุมชนมีความรักสามัคคี และมีการวางแผนงานรวมกันทํา
ใหเกิดภาคีเครือขายที่ เขมแข็ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการขยะ
ในตําบล พรอมทั้งเปนโอกาสการพัฒนามีการพัฒนาตอยอดการแปรรูป ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช ซ่ึง
สามารถนํากลับมาใชประโยชน ใหมได โดยนํามาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ที่ไมสามารถขายไดมา
ประดิษฐเปนสินคา OTOP ในตําบล และไดดําเนินการขยายผลการดําเนินงานนวัตกรรมตอเนื่องโดยการจัดการ
ขยะที่ไมที่เปนประโยชนไมสามารถขาย ไดมาทําผลงานโดยการตอยอดนวัตกรรมจากหลอดกาแฟที่ไมสามารถ
ซื้อขายได มาเปนที่นอนเพ่ือผูสูงอายุและ ผูปวยติดเตียง ไดดําเนินการทําหมอนและท่ีนอนสุขภาพสําหรับผู
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สูงอายุและผูปวยติดเตียงจากหลอดกาแฟ เพื่อให เกิดการเรียนรูการสรางที่นอนเพ่ือสุขภาพปองกันการเกิดแผล
กดทับ และเปนการกําจัดขยะในชุมชน โดยการนํา หลอดกาแฟที่ใชแลวที่ไมสามารถนําไปขายได มาแปลงสภาพ
เปนที่นอนเพ่ือใหเกิดประโยชนและเปนการจัดการขยะ ไปในตัว    จากการดําเนินการทําใหทีมสุขภาพขององค
การปกครองสวนทองถิ่น รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลชางตะลูด และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลดงนอย หวังเปนอยางยิ่งวานวัตกรรม “กองทุนธนาคารวัสดุรี ไซเคิลตําบลชางตะลูด” จะเปนประโยชนแก
ประชาชนและผูที่สนใจ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการเรียนรูในการบริหาร จัดการขยะในตําบล ลดการใชคาใชจาย
ในการกําจัดขยะ พรอมทั้งเปนการจัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยปราศจาก โรคได 
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นวัตกรรม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดพิษณุโลก 

 
ช่ือผลงาน : การดําเนินงาน Long Term Care ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 พื้นที่นําร่อง 

อําเภอบางกระทุ่ม  
  
ช่ือเจ้าของผลงาน : นายเกื้อกูล  บุญเทอม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเนินกุ่ม  ส านักงานสาธารณสุข อําเภอ

บางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  นายอุเทน  จาดยางโทน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดพิษณุโลก  

  
บทคัดย่อ  การดําเนินงานในครั้งนี้  เป็นการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Smart Care เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานการเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน  พื้นที่นําร่อง
อําเภอ บางกระทุ่ม  โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care Manager และ Care Giver  รวมทั้งภาคี
เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง   โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการค้นหา  การ
จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล  การวิเคราะห์ การวางแผนงานดูแล  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่าย   
หลังการศึกษาและพัฒนา พบว่ากระบวนการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ระหว่างก่อน และ
หลังการน ารูปแบบการดําเนินงานดังกล่าวมาใช้  มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด  โดยก่อนหน้าการนําระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Care  มาใช้การดําเนินงานมีความล่าช้าด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  เนื่องจาก 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระดาษ  ประกอบกับมีความยุ่งยากในการจัดทําแผนการดูแล (Care 
Plan) ระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และความล่าช้า ยุ่งยากในด้านการจัดทําเอกสารขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณกองทุนดูแลผู้สูงอายุจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ขาดกระบวนการที่เป็นระบบ  มี
การใช้ ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง  ใช้พื้นที่จัดเก็บแฟ้มเอกสารค่อนข้างมาก  การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารมีความ
ยุ่งยากล่าช้า  ไม่สามารถตอบสนองการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลังจากทดลองใช้
รูปแบบการ ดําเนินงานตามข้างต้น  ทําให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  คล่องตัว  สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  ได้ทันที  และลดระยะเวลาการสืบค้นประวัติการรักษาได้   ลดกระบวนการของ
ระบบ  ใช้ทรัพยากร ลดลง  ลดสถานที่จัดเก็บเอกสาร  ตอบสนองการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติที่ลงพื้นที่
ปฏิบัติงานโดยไม่จําเป็นที่จะต้อง พกพาเอกสารที่เป็นกระดาษติดตัวไปเป็นปริมาณมาก    โดยสรุป การพัฒนา
รูปแบบกระบวนการครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ ท่ีดี มีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Smart Care ที่นํามาใช้ 
สามารถใช้งานได้จริงและตอบสนองการ ท างานของผู้ใช้ได้ถูกต้องตามระบบงาน และตรงตามความต้องการ  
ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ ที่ได้ ดําเนินการในการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ ไปขยายผลการดําเนินงาน การ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  หรืองาน ด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
ต่อไป 
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นวัตกรรม หางไหลก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าไผ่ อุตรดิตถ์  

 
ความเป็นมา 

ในปัจจุบันคนไทยป่วยและเสียเสียชีวิต  เพราะโรคไข้เลือดออกเป็นจํานวนมากจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ระดับประเทศข้อมูล ณ  ปี 2560 ข้อมูลตั้งแต่ 1 – 19 เมษายน  2560  ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย 
7,881 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 12.05 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต  11 ราย ร้อยละ 0.14 ข้อมูลตั้งแต่ 1 
-19 เมษายน  2560  ภาคเหนือ (18 จังหวัด) มีรายงานผู้ป่วย 455 ราย   คิดเป็นอัตราป่วย 3.70  ต่อ
ประชากรแสนคน  ผู้เสียชีวิต  2 ราย ร้อยละ 0.44 ระดับเขตพ้ืนที่เครือข่ายสุขภาพที่ 2 ข้อมูลตั้งแต่ 1 -19 
เมษายน  2560  เขตพ้ืนที่เครือข่ายสุขภาพที่ 2  มีรายงานผู้ป่วย 111 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  3.17  ต่อ
ประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต  1 ราย ร้อยละ 0.90จังหวัดอุตรดิตถ์มีอัตราป่วยไข้เลือดออก 3.25  ต่อ
ประชากรแสนคน อําเภอทองแสนขัน มีอัตราป่วยมากที่สุดเท่ากับ 15.24  ต่อประชากรแสนคน , รองลงมาคือ 
อําเภอ ท่าปลา 8.78 ต่อประชากรแสนคน, อําเภอ น้ําปาด 3.07 ต่อประชากรแสนคน, อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
2.62  ต่อประชากรแสนคน, อําเภอพิชัย 1.29 ต่อประชากรแสนคน, อําเภอฟากท่า บ้านโคก ตรอน  ลับแล  
ไม่มีรายงานผู้ป่วย ส่วนในตําบลน้ําไผ่ไม่พบผู้ป่วยซึ่งแต่ละหมู่บ้านอยู่ใกล้แวดล้อมไปด้วยป่าเขาและหุบเขาน้อย
ใหญ่รวมถึงประชาชนก็เดินทางไปมาหาสู่กันตลอด  ซึ่งหมู่บ้านทั้งหมดในตําบลน้ําไผ่มีความเสี่ยงต่อการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

โรคไข้เลือดออกจะระบาดในฤดูฝน   และมียุงลายเป็นพาหนะนําโรคไข้เลือดออกมาสู่เรา   ถึงแม้ว่าเรา
จะมีการรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลายกันอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้านก็ตาม  แต่ก็ยังพบว่า  ปริมาณของยุงก็เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากมีน้ําขังตามสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เมื่อลูกน้ําเจริญเติบโตเป็นตัวยุงเต็มวัยก็ออกหากิน  โดยเฉพาะยุงตัวเมีย
จะออกกัดกินเลือดคน  หากตัวใดมีเชื้อก็ทําให้เป็นโรคไข้เลือดออกได้  พวกเราจึงคิดรวมกลุ่มกันจัดทํา“หางไหล
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย” ขึ้น  โดยนําหางไหลมาสกัดเอาสาร โลติโนน มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ําและยุงตัวแก่ได้ ซึ่งพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําไผ่มีลักษณะเป็นเขามีป่าจํานวนมาก และนวัตกรรม“หางไหล
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย”เป็นนวัตกรรมในการคุมลูกน้ํายุงลายละยุงตัวแก่ที่เมาะสมกับพ้ืนที่ 

      
วัตถุประสงค์ 
        1.  เพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลายและตัวแก่ยุงลาย 
        2.  เพ่ือส่งเสริมการใช้พืชที่มีในท้องถิ่นกําจัดลูกน้ํายุงลายและตัวแก่ยุงลาย 
        3.  เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนปลอดภัยจากสารเคมีไล่ยุง 
       
แนวคิดการท านวัตกรรม “หางไหลก าจัดลูกน้ ายุงลาย” 
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การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากรากหางไหลสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ 
ใช้หางไหล อัตรา 300 กรัมต่อแอลกอฮอล์10 เปอร์เชนต์ จํานวน1 ลิตร แช่ไว้อย่างน้อย 5 วันโดยใชความเข
มขนที่แตกตางกัน 10ระดับคือ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90และ 100 ชีชีต่อน้ํา 20 ลิตร หยด
ลงภาชนะท่ีมีลูกน้ํายุงลาย ใชวิธีแช นับเปอรเซ็นตการตาย  

 
ตารางท่ี 1เปอรเซ็นตลูกน้ ายุงที่ตายหลังแชในสารสกัดรากหางไหล ที่ระดับตางๆ 

ผลการศึกษาพบว่าความ เขมขนของสารสกัดรากหางไหล50ชีชีต่อน้ํา 20 ลิตร ทําให้ลูกน้ํายุงลาย ตาย
ถึง 100 เปอร์เชนต์ ใช้เวลา 16 ชั่วโมงขึ้นไปชี้ใหเห็นวาสารสกัดหางไหลความเข้มข้น 50 ชีชี ต่อน้ํา 20 ลิตร 
สารมารถฆ่าลูกน้ํายุงลายได้ 100 เปอร์เช็น ด้วยความเข้มข้นน้อยที่สุด และลูกน้ําจะตายเพ่ิมขึ้นตามความเขมข
นของสาร สกัดและความยาวนานในการถูกสารสกัดรากหางไหล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเข้มข้นสาร
สกัดหางไหล 

จ านวนลูกน้ ายุงลายที่ตาย (ร้อยละ) 
2 

ชั่วโมง 
4 

ชั่วโมง 
6 

ชั่วโมง 
8 

ชั่วโมง 
10 

ชั่วโมง 
12 

ชั่วโมง 
14 

ชั่วโมง 
16 

ชั่วโมง 
10 ชีช ี 0 0 0 0 0 1 1 1 
20 ชีช ี 0 0 0 1 2 2 2 10 
30 ชีช ี 0 0 0 1 2 2 3 16 
40 ชีช ี 0 0 0 5 13 26 37 86 
50 ชีช ี 0 0 0 12 19 35 68 100 
60 ชีช ี 0 0 1 23 30 40 87 100 
70 ชีช ี 0 0 0 25 38 48 64 100 
80 ชีช ี 0 0 0 1 12 34 76 100 
90 ชีช ี 0 0 0 15 27 34 87 100 

100 ชีช ี 0 0 2 25 40 84 98 100 
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ตารางท่ี 2 เปอรเซ็นตยุงท่ีตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงท่ีระดับตางๆ 
 

ความเข้มข้นสาร
สกัดหางไหล 

จ านวนยุงลายที่ตายท่ีตาย (ร้อยละ) 
2 

ชั่วโมง 
4 

ชั่วโมง 
6 

ชั่วโมง 
8 

ชั่วโมง 
10 

ชั่วโมง 
12 

ชั่วโมง 
14 

ชั่วโมง 
16 

ชั่วโมง 
100 ชีช ี 0 0 3 45 56 60 65 73 
200 ชีช ี 4 25 26 34 42 56 83 100 
300 ชีช ี 13 23 32 43 93 100 100 100 
400 ชีช ี 15 26 31 75 98 100 100 100 
500 ชีช ี 22 30 73 87 98 100 100 100 

 
ผลการศึกษาพบว่าความ เขมข้นของสารสกัดรากหางไหล 200 – 300 ชีชี ต่อน้ํา 20 ลิตร ทําให้

ยุงลายตัวแก่ ตายถึง 100 เปอร์เชนต์ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดหางไหลความเข้มข้น 200 - 300 ชีชี ต่อน้ํา 20 ลิตร 
สารมารถฆ่ายุงลายได้ 100 เปอร์เช็น ด้วยความเข้มข้นน้อยที่สุด และยุงลายที่ตายเพ่ิมขึ้นตามความ             
เขมช้นของสารสกัดหางไหล 
         จาการทดลองทั้ง 2 อย่าง พบว่าการใช้สารสกัดหางไหลมีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ํายุลายและยุงตัว
แก่  เป็นวิธีกําจัดแหล่งเพราะพันธ์ยุงไม่ให้ยุงมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก การนําพืชที่มีในท้องถิ่นมาใช้
กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงลายตัวแก่  
 
เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําไผ่เป้าหมายทุกหลังคาเรือน จํานวน
767 หลังคาเรือน 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําไผ่ ตําบลน้ําไผ่ อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
 1.รากหางไหล (แห้ง) จํานวน 300 กรัม (มีสารโรติโนน 7-8 เปอร์เซนต์) 
 2.ถังหมัก จํานวน 1 ถัง 
 3.ขวดสีชา 1 ลิตร 
 4.แอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซนต์ 
 
ขั้นตอนการท าสารสกัดหางไหล 

การนําไปใช้เมื่อจะทําการสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ ใช้หางไหลผงอัตรา 300 กรัมต่อแอลกอฮอล์ 10
เปอร์เช็นต์ ต่อน้ํา 1 ลิตร แช่ไว้อย่างน้อย 5 วัน จากนั้นจึงนํามาเก็บไว้ในขวดสีชาจะเก็บรักษาไว้ได้นาน
ประมาณ 8 เดือน 



116 

เอกสารประกอบการประชุมวชิาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพที่  2  ประจ าปี  2560  

 
จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

การน าสารสกัดหางไหลไปใช้ 
1. วิธีการใช้สารสกัดไปใช้กําจัดลูกน้ํายุงลาย ใช้สารสกัดหางไหล 50ชีชี. ต่อน้ํา  20 ลิตร 
2. วิธีการใช้สารสกัดฉีดพ่นกําจัดยุงตัวแก่โดยใช้ ULVต้องทําให้เจือจางโดยใช้สารสกัด 200-300 ซีซี.

ต่อน้ํา 20 ลิตร  
 

งบประมาณ 
1. วัสดุในการทําสารสกัดหางไหล จํานวน 10 ลิตร เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าแบบสอบถามความพ่ึงพอใจในโครงการ 767 ชุดๆ ละ 0.78บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2559  -  30 พฤษภาคม 2560 
 
การประเมินผล 
 ผลประเมินความพึงพอใจหลังการใช้นวัตกรรม“สารสกัดหางไหล” 
  จากการสอบถามและการประเมินความพึงพอใจ   จากประชาชนจํานวน 767 หลังคาเรือนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําไผ่  โดยสอบถามจากการทดลองใช้ “สารสกัดหางไหล”   
พบว่า ผู้ประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.47 เพศชาย ร้อยละ 24.53อายุต่ํากว่า 15 ปี ร้อยละ 23.43อายุ 
15  - 25 ปี ร้อยละ 39.56อายุ 26 ปีขึ้นไป ร้อยละ 37.01วุฒิการศึกษาต่ํากว่า ม.3 ร้อยละ 67.34 มัธยม
ปลายร้อยละ 26.46 ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 6.20ชาวบ้าน ร้อยละ 88.27อสม.ร้อยละ 11.73 

ตารางผลประเมินความพึงพอใจหลังการใช้นวัตกรรม“สารสกัดหางไหล” 
 

ลําดับ รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1 ความต้องการของชุมชนต่อนวัตกรรม 95.41 2.52 2.07 - 
2 ความสนใจของประชาชนที่มีต่อนวัตกรรม 92.43 5.62 1.02 0.03 
3 นวัตกรรมนี้ใช้ง่าย 98.22 1.78 - - 
4 มีประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชน 93.54 3.76 2.68 - 
5 นวัตกรรมชิ้นนี้ใช้ได้ผล 98.90 1.1 - - 

 
จากตาราง  พบว่า  ความต้องการของชุมชนต่อนวัตกรรมสารสกัดหางไหลร้อยละ 95.41มีความสนใจ

ของประชาชนที่มีต่อนวัตกรรมร้อยละ 92.43  นวัตกรรมนี้ใช้ง่ายร้อยละ98.22มีประโยชน์ต่อชาวบ้านใน
ชุมชนร้อยละ 93.54นวัตกรรมตะไคร้หอมนี้ใช้ได้ผลร้อยละ 98.90 

 
 
 ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
         1.  ประชาชนไม่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ในเขตรับผิดชอบไม่พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 

2.  ประชาชนรู้จักสมุนไพรหางไหลในการกําจัดลูกน้ํายุงลายได้  
3.   สามารถนําความรู้นี้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังนวัตกรรมสารสกัดหางไหลสามารถนําไปต่อยอดได้หรือ

นําไปทําผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่ายได้ 
        4.  ชุมชนมีส่วนหนึ่งในการรณรงค์กําจัดยุงลาย ร้อยละ 100 
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นวัตกรรมกล่องเตรียมวัคซีนป้องกันโรค ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยพลู  
ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

         
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การดําเนิงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ รพ.สต.บ้านห้วยพลู ให้บริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน  
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  ดังนั้นทางสถานบริการจึงเน้นการให้บริการเชิงรุก  โดยออกพ้ืนที่
ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเดือนละ 2 ครั้ง และ ติดตามวัคซีนกลุ่มเป้าหมายตามบ้าน   
จากการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ผ่านมา จะสังเกตพบว่าการเตรียมวัคซีนเพ่ือให้บริการ กระติกท่ี
ได้รับการสนับสนุนค่อนข้างแคบ ใส่วัคซีนได้ไม่มาก  ไม่สะดวก ไม่เป็นระเบียบ กลิ้งไปมา ทําให้เกิดการปนเปื้อน 
และเนื่องจากการให้บริการในพ้ืนที่ต้องเปิดกระติกวัคซีนเป็นเวลานาน เปิดบ่อยครั้ง ทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่า
อุณหภูมิในเวลานี้อยู่ในอุณภูมิที่เหมาะสมหรือไม่ (อุณหภูมิ 2-8 องศา) ผู้รับผิดชอบงานได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทํานวัตกรรมกล่องเตรียมวัคซีน โดยใช้ร่วมกับกระติกวัคซีนที่ได้รับการ
สนับสนุน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างกล่องเตรียมวัคซีน สะดวกต่อการใช้งาน 
2. ป้องกันการปนเปื้อนของวัคซีน  
3. ผู้รับวัคซีนได้รับวัคซีนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถทราบอุณภูมิขณะให้บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
วิธีการด าเนินการ 
ระยะเตรียม 

เป็นการศึกษาเชิงการทดลอง ทํากล่องบรรจุวัคซีน แบบ สองชั้น เพิ่มด้านล่างมีที่ใส่ที่วัดอุณหภูมิ 
ระยะด าเนินการ 

ตัวกล่องวัคซีนมีฝาเปิดปิดด้านบน ด้านข้างมีช่องสําหรับรับความเย็นจาก ICE PACKมีช่องใส่วัคซีน ๙ 
ช่องสําหรับเตรียมวัคซีน ชั้นที่ ๒ เหมือนชั้นแรก ชั้นที่ ๓ ใช้ใส่ที่วัดอุณหภูมิ 
งบประมาณ 

๑. แผ่นอะคริลิค ขนาด 12x12 นิ้ว จํานวน 1 แผ่น ราคา 60 บาท 
๒. กาวตราช้าง 1 หลอด ราคา 30 บาท 

รวมเป็นเงิน 90 บาท 
ผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ กระติกวัคซีนเดิม กล่องเตรียมวัคซีน 
1.ความสะดวก กระติกวัคซีนเดิมมีความลําบากในการ

หยิบจับวัคซีนเพราะกระติกแคบ 
ให้บริการเตรียมวัคซีนโดยใช้เวลานาน
ประมาณ 7 นาทีต่อคน      

สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานบริการ
วัคซีนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้ังในด้าน
ความสะดวกในการหยิบขวดวัคซีนเพราะ
ยกระดับการหยิบจับวัคซีนไว้ด้านบน 
สามารถเตรียมวัคซีนได้รวดเร็วโดยใช้เวลา
เพียง  3  นาทีต่อคน 

2.ลดการปนเปื้อน
เชื้อโรค 

เวลาเตรียมวัคซีนที่อยู่ล่างก้นกระติกมี
ความยากลําบาก ปัญหาคือขวดวัคซีน
ล้มสามารถปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย 

กล่องเตรียมวัคซีนมีช่องด้านบนสําหรับใส่
วัคซีนหลายขนาดทําให้ให้วัคซีนตั้งไม่ล้ม ลด
การปนเปื้อนเชื้อโรค 
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วัตถุประสงค์ กระติกวัคซีนเดิม กล่องเตรียมวัคซีน 
โดยจะสังเกตุเหตุหยดวัคซีนที่ล้ม เลอะ
และปนเปื้อนในระหว่างที่ให้บริการ 

โดยจะสังเกตุเห็นว่าไม่มีหยดวัคซีนที่เลอะ
หรือปนเปื้อนในระหว่างการให้บริการ 

3.รักษาคุณภาพ
ของวัคซีน 

เวลาเตรียมวัคซีนและเปิดกระติกวัคซีน
ไม่ทราบระดับอุณหภูมิ 

มีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการควบคุม
อุณหภูมิในกระติกให้เหมาะสมในการรักษา
คุณภาพวัคซีน 
โดยได้ทําการวัดอุณหภูมิทั้งก่อน  ระหว่าง
และหลังให้บริการ โดยอุณภูมิที่วัดได้คือ   2 
องศาเซนเซียส, 2 องศาเซนเซียส , 4 องศา
เซนเซียส  ตามลําดับ 

ประโยชน์ของนวตกรรมและการประยุกต์ใช้ 
 นวตกรรมกล่องเตรียมวัคซีน ป้องกันการปนเปื้อน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานบริการวัคซีนของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในด้านความสะดวกในการหยิบขวดวัคซีนระหว่างการเตรียมวัคซีน ทําให้ประชาชน
ได้รับบริการที่เร็วขึ้น ด้านความสะอาด สามารถป้องกันการปนเปื้อนของวัคซีนจากการล้มของวัคซีน ด้าน
คุณภาพมีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ติดมาพร้อมกับกล่องเตรียมวัคซีนในการควบคุมอุณหภูมิในกระติกให้เหมาะสม
ในการรักษาคุณภาพของวัคซีนและประโยชน์ที่สําคัญที่สุดนั้นประชาชนผู้รับบริการทุกคนจะได้รับบริการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค 
วัสดุที่ใช้มีราคาแพงและไม่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 
สามารถประยุกต์ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแทนแผ่นอะคริลิคได้ ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของสถานบริการ

ในอําเภอบ้านตากหลังการใช้อุปกรณ์กล่องเตรียมวัคซีน 
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การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพ้ืนที ่

        

        

       
      

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         



120 

เอกสารประกอบการประชุมวชิาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพที่  2  ประจ าปี  2560  

 
จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

               ก่อนการเตรยีมวัคซีน 

                                                
                              แบบเดิม                                                       ใช้กล่องเตรียมวัคซีน 

 
อุณหภูมิก่อนให้บริการ 2 c’ 

 
 
 
 
 
 
 
 



121 

เอกสารประกอบการประชุมวชิาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพที่  2  ประจ าปี  2560  

 
จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

ระหว่างให้บริการฉีดวคัซีน 

      
 

 

                    อุณหภูมิระหว่างให้บริการ 2 c’ 
 

 
หลังให้บริการฉดีวัคซีน 

             
        อุณหภูมิหลังให้บริการ 4 c’ 
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ชื่อนวัตกรรม : ต ารับเจลจากสารสกัดสมุนไพรในลูกประคบ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ลักษณะนวัตกรรม : การศึกษาการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 
ผู้ศึกษา : นางสาวฐิติยา    กนัทอง  
ชื่อหน่วยงาน/สังกัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกลางดง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาต ารับเจลจากสารสกัดสมุนไพรในลูกประคบ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเพ่ือทราบถึง
ความ    พึงพอใจในการใช้ต ารับเจลจากสารสกัดสมุนไพรในลูกประคบ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือกลุ่มผู้ที่มีอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกลางดง ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปจ านวน 30 
คนในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบไขว้กลุ่ม(crossover trials) คือกลุ่มที่ 1 รักษาโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร และ 
กลุ่มท่ี 2 รักษาโดยทาต ารับเจลจากสารสกัดสมุนไพรในลูกประคบ เมื่อครบ 3 วันแล้วจึงท าการไขว้กลุ่ม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการพัฒนาต ารับเจลจากสารสกัดสมุนไพรใน
ลูกประคบ ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการผลิตต ารับเจลจากสารสกัดสมุนไพรในลูกประคบ ระยะที่ 3 การน าต ารับ
เจลไปใช้และประเมินผลวัดระดับความพึงพอใจ โดยด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 
2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยศึกษาค้นคว้า
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตัวแปรที่ต้องศึกษา 
โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  validity) ผู้ศึกษาได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และแพทย์แผนไทยแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับต ารับเจลจากสารสกัด
สมุนไพรในลูกประคบ ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการแจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดได้รับแบบสอบถามกลับมา 30 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D.) และ Paired-sample test 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 30 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน     23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมา เพศชาย จ านวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 อายุอยู่ในช่วง
อายุ 60 – 65 จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 73.3 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งการปวดที่บ่า จ านวน 18 คนคิดเป็นร้อย
ละ 60.0 มีลักษณะอาการปวดมากพอสมควรจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 มีวิธีที่เคยได้รับการรักษาเมื่อ
มีอาการปวดด้วยวิธีการใช้ยาแก้ปวด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 ความพึงพอใจหลังการใช้ต ารับเจ
ลจากสารสกัดสมุนไพรในลูกประคบมีอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด( x =4.7 S.D.= 0.5) 
ค าส าคัญ : ต ารับเจลจากสารสกัดสมุนไพรในลูกประคบ,ต ารับเจล 
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ส่วนที่ 5 
ประวัติผู้เกษียณราชการ 
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ผู้เกษียณจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ-สกุล   นายพูลสวัสดิ์  ทองบัวบาน 
วัน เดือน ปี เกิด   22  ตุลาคม  2499 
อายุ    61  ป ี
อายุราชการ   41  ป ี

ที่อยู่ปัจจุบัน 
515/1 ถ.มาลาเบี่ยง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 

คติประจ าใจ 
ท าดี  ได้ดี 

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม 
- ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย  จากวิทยาลัยสาธารณสุข  พิษณุโลก 
- ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล   

ประวัติการท างาน 
รับราชการเมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2519 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแหลมโพธิ์   
ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์  ช้างเผือก 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
ได้รับโล่ประกวด  รพ.สต.ดีเด่น  ระดับจังหวัด ปี 2535 

หมายเลขโทรศัพท์ 
มือถือ   087-  2045318 
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ประวัติโดยย่อ 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ชื่อ-สกุล   นางเสงี่ยม   สุดใจ 
    วัน เดือน ปี เกิด   2     กุมภาพันธ์   2500 
    อายุตัว  60    ปี   8    เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
    อายุราชการ    38    ปี   9   เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
    บ้านเลขท่ี  149    หมู่ 4  ต าบลบ้านยาง  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัด
พิษณุโลก 
คติประจ าใจ 
    เงิน คือ งาน งาน คือ เงิน บันดาลสุข ถ้าท างานแล้วไม่สนุก จะใช้เงินเป็นสุขได้อย่างไร 
ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม 
    1.จบมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนรัตนานุสรณ์  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2518 
    2.อบรมหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของ กรมอนามัย  ปี 2522 ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จังหวัด
เชียงใหม่  9  ตุลาคม 2521 ถึง 17 พฤศจิกายน 2521 
ประวัติการท างาน 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าคบ  หมู่ 5  ต าบลบ้านยาง  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
     ผูช้่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์   
    1.เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย   วันที่  5  ธันวาคม 2536 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
    1.รางวลัชมเชย  โครงการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2555 
    2.รางวัลระดับดี  การท าปราศจากเชื้อของเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องของสถานบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ ของ คปสอ.วัดโบสถ์  ปี 2554 
หมายเลขโทรศัพท์ 
 มือถือ 085-7326389 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ - สกุล   (นาย/นาง/นางสาว)    นางนิตยา     สุราษฎรม์ณี    
 
เกิดวันที่   22   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2500   อายุ   60   ป ี
 
 
ประวัติการศึกษา  

- ระดับ/สาขา ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
จาก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ปี 2555 

- ระดับ/สาขา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จาก  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ. 2534 
- ระดับ/สาขา ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์อนามัยจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย จ.ล าปาง ปี  2520 

เริ่มท างานครั้งแรก ปี พ.ศ. 2520  ในต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์อนามัย  ระดับ   1 
      สถานที่ท างาน   สถานีอนามัยต าบลวังโพรง   อ าเภอเนินมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิชาการสาธารณสุข   ระดับ ช านาญการ 
      สถานที่ท างาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทอง   อ าเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 
      โทรศัพท์    081-3797971  
รางวัลหรือความภาคภูมิใจสูงสุดในการท างาน  ( เรียงล าดับจากมากไปน้อย ) 

รางวัลชนะเลิศการประกวดการน าเสนอผลงานในระดับเขต ของเขตสุขภาพที่ 2 เมื่อปี  พ.ศ. 2537   
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ   ประเทศเกาหลีและประเทศฮ่องกง 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสถานีอนามัยระดับจังหวัดพิษณุโลก   จากหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ปี   พ.ศ. 2537 

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุข  ระดับอ าเภอ ของ อ าเภอเมืองพิษณุโลก ประจ าปี  2553  
จาก  หน่วยงาน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
คติประจ าใจในการท างาน 
                            ท าวันนี้ให้ดีที่สุด  
กิจกรรมยามว่าง      ชอบฟังเพลง 
อาหารที่ชอบ      แกงส้ม                                                                                                                                                 
สิ่งท่ีต้องการฝากให้น้อง ๆ รุ่นหลัง :ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ใช้สติ  อดทน อดกลั้น ( นับ 1 
ถึง 1000 )ธรรมะ ความข่มใจ  และท้ายที่สุดให้ตามด้วยการให้อภัย แล้วสิ่งเลวร้ายก็จะผ่านไปได้( มุ่งม่ัน  ขยัน  
อดทน  ใส่ใจ  มีวินัย ซื่อสัตย์ จะเป็นเกราะคุ้มภัยให้ทุกท่านเดินทางถึงเส้นชัยได้โดยสวัสดิภาพ    ขอให้ทุกท่าน
โชคดี ) 
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ผู้เกษียณจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ชื่อ-สกุล........นางวนิดา..ไตรรักษ์...................... 
    วัน เดือน ปี เกิด   ....1 กุมภาพันธ์ ......๒๕๐๐......... 
    อายุตัว  .......๖๐..........   ปี   ...๗...  เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
    อายุราชการ  ...๓8........ ปี   ....4...  เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
    .......53/1 หมู่ที่ 12 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
คติประจ าใจ 
    .........คิดดี ท าดี ชีวีมีสุข.....................................................................................................  
ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม 
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.7 โรงเรียนบ้านท่าพลวิทยาคาร ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  ปี พ.ศ. 2513 
-  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.๒๕18 
-  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัยจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยล าปาง ปี พ.ศ. 2522 
-  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2544 
-  จบการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ปี พ.ศ. 2549 
ประวัติการท างาน 

- ๑ พฤษภาคม 2522 ระดับ ผดุงครรภ์สาธารณสุขระดับ C1 สถานีอนามัยน้ าเฮี้ย อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- ๑ สิงหาคม ๒๕๒6 ระดับ ผดุงครรภ์สาธารณสุขระดับ C2  สถานีอนามัยหนองคัน อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- ๑ ตุลาคม ๒๕๒8 ระดับ ผดุงครรภ์สาธารณสุขระดับ C3  สถานีอนามัยหนองคัน อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- 1 ตุลาคม 2531 ระดับ หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข4) สถานีอนามัยหนอง
คัน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- 30 มีนาคม 2534 หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข๕) สถานีอนามัยหนองคัน 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- 13 ตุลาคม 2538 หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข6) สถานีอนามัยหนองคัน 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- 11 ธันวาคม 2551 หวัหน้าสถานีอนามัย ( นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ) สถานีอนามัยหนอง
คัน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- 1 ตุลาคม 2557 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคัน  
( นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ )  อ าเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
    .......ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคัน (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ )...... 
 
    เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์   
     -  15 มีนาคม 2539     ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (จบห.สาธารณสุข 5 ) 
     -  18 มกราคม 2541    ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (จบห.สาธารณสุข 6 ) 
     -  ปี  2547                 จักรพรรดิมาลา     
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
    1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีเด่น จากหน่วยงาน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต 17 เมื่อปี พ.ศ. 
2554 
    2. รางวัลชนะเลิศการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด จากหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 
    3. รางวัลชนะเลิศหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ โดยการมีส่วนร่วมกับ อปท.บุ่งคล้า  
เมื่อปี พ.ศ. 2553 
    4. รางวัลรองชนะเลิศประกวด รพ.สต.ระดับเขต จากหน่วยงาน เขต 17 เมื่อปี พ.ศ. 2554 
    5. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่โดยการบริหารงาน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2554 
 
หมายเลขโทรศัพท์  
- มือถือ  089-7042326 
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ผู้เกษียณจังหวัดอุตรดติถ์ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-สกุล........นายสุทิน   สุขเกษม............................................... 
     วัน เดือน ปี เกิด   ....๓ กุมภาพันธ์  ......๒๕๐๐.............................. 
     อายุตัว  .......๖๐.............  ป ี  ........๗...  เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
     อายุราชการ  ...๓๙..........ปี   ....๐.............  เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน 

๔๙/๑ หมู่๓ ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
คติประจ าใจ 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม 

- จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเต่าไหศรีศรากรนุกุล ต าบลท่าสักอ าเภอพิชัย                 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.๒๕๑๐ 

- -จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ปี พ.ศ.๒๕๑๖ 

- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรระดับพื้นฐาน มหาวิยาลัยราชภัตรอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ.๒๕๑๙ 

- จบการศึกษาระดับ พนักงานอนามัยจัตวา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก                      

- ปีพ.ศ.๒๕๒๑ 

- จบการศึกษาระดับปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 
ประวัติการท างาน 

- ๑ มีนาคม ๒๕๒๑ระดับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข๑ สอ.ต าบลนายาง สสอ.พิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ระดับ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล๑ สอ.บ้านฝาย สสอ.น้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ ระดับ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน๔ สอ.ต าบลบ้านดารา สสอ.พิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
- ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๓๕ ระดับ หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข๕) สอ.ต าบลบ้าน

หม้อ สสอ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ระดับ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน๖ สสอ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอรุม  

(เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส) ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอรุม (เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส) 
    เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์   

จักรพรรดิมาลา 
     รับปริญญาบัตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ ๙ 
     มือถือ  ๐๙๕๑๗๑๒๕๐๗. 
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จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

 

 
ผู้เกษียณอายุราชการ 

1. ชื่อ – สกุล (นาย / นาง/ นางสาว)   ลัดดา  สุวรรณศิลป์ 
    เลขบัตรประชาชน 3 – 5990– 0043– 89– 8 
2. เกิดวันที่   27   เดือน   ธนัวาคม   พ.ศ.   2499   อายุ   60   ปี 
3. ประวัติการศึกษา 
 3.1 ระดับ/ สาขา ผู้ช่วยพยาบาล       จาก โรงเรียนพยาบาล
โรคทรงเอก  ปี 2518  

3.2 ระดับ/ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลผดุง
ครรภ์ประชารักษ์ ปี 2532  

3.3 ระดับ/ สาขา วิทยาลัยศาสตรบันฑิต       จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   ปี 2537 
4. เริ่มท างานครั้งแรกปี พศ. 2518   ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ระดับ 1 
    สถานที่ท างาน   โรงพยาบาลอ าเภอกงไกรลเศ  อ าเภอ เมือง  จังหวัดสุโขทัย 
5. ต าแหน่งปัจจุบัน  เจ้าพลังงานสาธารณสุข  ระดับ ช านาญการพิเศษ 
   สถานที่ท างาน      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  โทรศัพท์ 084-5758884 
7. คติประจ าใจในการท างาน   อยู่อย่างง่ายๆลดทิฐุมานะ ละการเห็นแก่ตัว 
8. กิจกรรมยามว่าง     ถักโคเช–ดูแลต้นไม้ 
9. อาหารที่ชอบ   ปลา 
10. สิ่งที่ต้องการฝากให้น้องๆรุ่นหนลัง 
 “ขันติ” = อดทน 
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ผู้เกษียณอายุราชการ 
 
1. ชื่อ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว)   ชาญชัย   เหล็กค า 
    เลขบัตรประชาชน 3 – 5301 – 00559 – 98 – 1 
2. เกิดวันที่   19   เดือน   เมษายน   พ.ศ.   2500   อายุ   60   ปี 
3. ประวัติการศึกษา 
 3.1 ประกาศนีย์บัตรพนักงานอนามัย จากศูนย์ฝึกและ
อบรมอนามัยภาคเหนือ พิษณุโลก  
ปี 2520 

3.2 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  จาก มหาวิทยาลัมหิดล  ปี 2532 
3.3 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2534 
3.4 ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ปี 2553 
4. เริ่มท างานครั้งแรกปี พศ. 2550   ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ระดับ 1 
    สถานที่ท างาน   สถานีอนามัยต าบลน้ าไผ่  อ าเภอน้ าปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ 
5. ต าแหน่งปัจจุบัน  สาธารรณสุขอ าเภอ  ระดับ ช านาญการพิเศษ 
   สถานที่ท างาน      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  โทรศัพท์ 0554037245 
7. คติประจ าใจในการท างาน   ท างานเป็นเล่น ท าเล่นเป็นงาน 
8. กิจกรรมยามว่าง     ดูหนัง / ฟังเพลง 
9. อาหารที่ชอบ   ชอบทุกอย่าง 
10. สิ่งที่ต้องการฝากให้น้องๆรุ่นหนลัง 
  ขอให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ – สกุล  นายธนูทอง   รอดเกษม 
วัน เดือน ปีเกิด  26    สิงหาคม   2500. 
อายตุัว 60 ปี 1 เดือน(นับถึง ก.ย.60) 
อายุราชการ 40 ปี 1 เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี  96/1 หมู่ที ่3 ต าบลท่าเสา  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

คติประจ าใจ 
ท าทุกวันให้ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจ และสุขทั้งกายใจ 
 

ประวัติการศึกษา 
 - ระดับ/สาขา  มัธยมศึกษาฯ       จาก โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ปี 2518 
 - ระดับ/สาขา ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย จากศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคเหนืออ าเภอวัง
ทอง  
จังหวัดพิษณุโลก   ปี 2520        
 - ระดับ/สาขา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542 
 

ประวัติการอบรม 
-อบรมหลักสูตรหัวหน้าสถานีอนามัย รุ่นที่4   ระหว่างวันที่14 พ.ค. 2533 ถึง1 มิ.ย. 2533   ณวิ
ทยาลัยพยาบาล อุตรดิตถ์ 
-อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่10  ระหว่างวันที่ 17 เม.ย.2543  ถึง19 พ.ค.
2543    ณวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
-อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย.2549ถึง 26 

พ.ค.2549 ณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก 
-อบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรแนวใหม่ส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ ระหว่างวันที่ 9–13 ก.ค.2550 ณ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  
-อบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขอ าเภอระดับสูง  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่1 ส.ค.2559  ถึง5 ส.ค.
2559  ณโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 
 

ประวัติการท างาน 
- 24ส.ค.2520  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  1   สถานีอนามัยต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
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จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

 

- 1 ต.ค.2527  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 3 สถานีอนามัยม่อนดินแดง ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
- 2 ต.ค.2532 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน3 สถานีอนามัยม่อนดินแดง ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ 
- 5 มิ.ย.2534 หัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข5 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
- 25 มี.ค.2538 หัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข5 สถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
- 20 พ.ค.2542  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6(ผู้ช่วย สสอ.เมืองฯ) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ 
- 9 พ.ค.2548 รักษาราชการแทนต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข7) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าปลา 
 - 2 มิ.ย.2548 สาธารณสุขอ าเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข7) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่า
ปลา 
- 11 ธ.ค.2551 สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ท่าปลา 
- 10 ต.ค.2557 สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอท่าปลา 
 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
สาธารณสุขอ าเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าปลา อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
รางวัลสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น ระดับจังหวัด จาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อปี พ.ศ.2558
  
หมายเลขโทรศัพท์ 
       มือถือ..093 - 1367449 
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จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

 

ข้อมูลส่วนบุคคล   

   ชื่อ-สกุล...นายอังคศักดิ์   เอ็บมูล 
    วัน เดือน ปี เกิด   ....๒๓  เมษายน ๒๕๐๐ 
    อายุตัว  ......๖๐...........  ป ี  ...๕..........  เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
    อายุราชการ  ..๒๐..........ปี   ...๓..........  เดือน (นับถึง ก.ย.60) 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
    .๑๙/๖ หมู่ที่ ๑ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
คติประจ าใจ 

อยู่อย่างเพียงพอ 
ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม 
    ๑. ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย(ป.๗)โรงเรียนวัดจอมแจ้ง ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์(๑๒ มี.ค.
๑๖). 
    ๒. ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.๓)โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์ ต.แสนตอ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์(๒๐ ก.พ.
๑๙).. 
    ๓. ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.๕)โรงเรียนผู้ใหญ่อุตรดิตถ์ดรุณี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์(พ.ศ.
๒๕๒๒).. 
    ๔. ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธรจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ.
๒๕๔๐). 
    ๕. ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(๑๙ มิ.ย.๕๐). 
ประวัติการท างาน 
    ๑. พนักงานสุขภาพชุมชน  เริ่ม ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    ๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เริ่ม ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์   
    ๑. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (๕ ธ.ค.๔๕) 
    ๒. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธ.ค.๔๘) 
    ๓. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (๕ ธ.ค.๕๐) 
    ๔. ตริตาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธ.ค.๕๓) 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒  ในการประกวด สอ. ดีเด่นระดับจัวหวัดอุตรดิตถ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 
 มือถือ ...๐๘๑-๕๓๒๔๕๖๖ ....................................................... 
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ผู้เกษียณจังหวัดสุโขทยั 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ – สกุล   นางสาวปรียา  พานิชกิจ     
วัน เดือน ปี  วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2500  
อายุตัว         60 ป ี 7  เดือน 
อายุราชการ  40 ปี 1 เดือน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวรรคโลก  

                 บ้านเลขท่ี 73 หมู่ที่ 3 ต. ศรีสัชนาลัย อ. 
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

คติประจ าใจ    ท าวันนี้ให้ดีที่สุด 
ประวัติ การศึกษา / ฝึกอบรม 
 - ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย จังหวัดล าปาง 

              วันที่ 26 กรกฎาคม  2520          
 -  ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
                          จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายนพ.ศ. 2550   
 - อบรมผู้บริหารต าแหน่งสาธารณสุขใหม่  ปี 2556 
 - อบรมผู้บริหารระดับสูงสาธารณสุข วันที่ 2 -5 สิงหาคม 2559   
ประวัติการท างาน  
 1.ปฏิบัติงาน ที่ สผด./สถานีอนามัย จังหวัดล าปาง 
 วันที่ 1 สิงหาคม 2520 – 8 พฤศจิกายน  2534  

 2.ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวรรคโลก     จังหวัด
สุโขทัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 – วันที่ 8  พฤศจิกายน 2553  

 3.  ปฏิบัติงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร 
 วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 28 มกราคม 2558 
 ๔ ปฏิบัติงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวรรคโลก 
 วันที่ 29 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2560 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   
 สาธารณสุขอ าเภอ  อาวุโส 
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  
 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม)        
รางวัลหรือความภาคภูมิใจ 
 -  บุคลากรดีเด่น  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข 
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จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ-สกุล   นางเกษรศรี   อาทิตยา     
        วัน เดือน ปี เกิด     8   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2500       
        อายุตัว   ๖๐  ปี   ๗     เดือน ( นับถึง  ก.ย.60 ) 
        อายุราชการ  ๓๙  ปี  ( นับถึง  ก.ย.60 ) 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  
        90/ 1 หมู่ที่  3  ถนนจรดวิถีถอง  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย   64110 
  

คติประจ าใจ 
       คิดดี จะท าให้พูดดี   คิดดี จะท าให้ปฏิบัติดี   ก็จะพบแต่สิ่งดีๆ 
 

ประวัติการศึกษา 
     ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี   พ.ศ. 2529    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     ปริญญาโทมหาบัณฑิต                             พ.ศ. 2543     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  

ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 
๒๕๒๑ ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงพยาบาลสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
๒๕๓๑ นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย 
๒๕๔๘ สาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม 

(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสโุขทัย 

๒๕๕๐ สาธารณสุขอ าเภอสวรรคโลก 
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย 

๒๕๕๘ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
  

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา  ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย  และ  
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
  

รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
      มีครอบครัวที่อบอุ่น  ชีวิตการงานที่รุ่งเรือง  อนาคตวัยเกษียณที่ภาคภูมิและพอเพียง 
หมายเลขโทรศัพท์       มือถือ  081675682 
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จัดการประชมุวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดติถ ์

 

ผู้เกษียณจังหวัดตาก 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  -  สกุล นางฐิตาภา     กรินทราทันต์ 
วัน  เดือน  ปีเกิด  ๙  พฤศจิกายน  ๒๔๙๙ 
อายุตัว      60  ปี  10  เดือน 
อายุราชการ 38  ปี   5   เดือน 
ที่อยู่ปัจจุบัน 110/2  มหาดไทยบ ารุง  ต.ระแหง  อ.เมือง  จ.ตาก 
 
คติประจ าใจ ท าวันนี้ให้ดีที่สุด 
 
ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม 
 1.  ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ 
 2.  ประกาศนียบัตรการพยาบาล (เฉพาะกาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์ 
 4.  การพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง ๑ 
 5.  การพยาบาลเวชปฏิบัติและครอบครัว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง ๑ 
 6.  อบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติและครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง 
 7.  การฝึกอบรมผู้น าการออกก าลังกายแบบแอโรบิกขั้นแอดวานซ์ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตาก (กกท.ตาก) 

 
ประวัติการท างาน 
วดป สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด ฝุาย / 

แผนก 
ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

2522 – 
2524 

สอต.แม่จัน สสอ.อุ้มผาง  จ.ผดุงครรภ์สส. 1 1,220 

2524 – 
2526 

สอต.วังประจบ สสอ.เมือง  จ.ผดุงครรภ์สส. 1 1,610 

2527 – 
2529 

สอ.บ้านประดาง สสอ.เมือง  จ.ผดุงครรภ์สส. 2 2,205 

2529 – 
2530 

สอ.บ้านแม่กุน้อย สสอ.แม่สอด  จ.ผดุงครรภ์สส. 2 2,485 

2531 – 
2537 

สอ.บ้านแม่กาษา สสอ.แม่สอด  จพ.สสช. 2-3 7,940 

2538 – 
2542 

สอ.บ้านแม่ก้ึดสามท่า สสอ.แม่สอด  จนท.บริหารสส. 4 10,860 
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2543 – 
2548 

สอต.ประดาง สสอ.วังเจ้า  จบห.สส. 6 16,730 

2548-ปัจจุบัน รพ.สต.ประดาง สสอ.วังเจ้า  พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

7 30,070 

       
 
 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  จม  /  ตช 
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ  
 1.  ผู้น าออกก าลังกายแบบแอโรบิกขั้นแอดวานซ์  
 2.  การจัดงานตลาดนัดสุขภาพตามแนววิถีชีวิตของชุมชน ปี 2549 -  2554  
 3.  การประกวดแอโรบิกแดนซ์รุ่นเด็กเยาวชน  (ได้เข้าร่วมประกวด) 
 4.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุต าบลประดาง 
 5.  ชมรมปั่นจักรยานตามแนววิถีชีวิตของชุมชน 
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